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Derybos su Kinų Komunistais 
Vis Nejuda iš Vietos

Pastangos Išlaisvinti Amerikos Civilius belaisvius ne
duoda Rezultatų; Kiniečiai Ieško Visokių Prie

kabių; Duoda Klaidingas Informaci
jas; Rusai Vis Dar Šildo 

Šaltąjį Karą

Derybos Ženevoje tarp Indija UŽblokaVO 
Amerikos ir komunistinės
Kinijos ambasadorių iki 
šiol nedavė jokių rezultatų. 
Derybos eina dėl pasikeiti
mo civiliniais belaisviais. 
Amerikoje kinų civilių be
laisvių nėra, bet čia yra 
virš 4000 studentų, kurie 
čia atvyko mokytis su kinų 
nacionalistų pasais ir dėl 
karo Kinijoj negalėjo grįžti 
namo. Milžiniška dalis tų 
studentų nenori dabar va
žiuoti Į komunistų valdomų 
Kiniją, o visi norintieji ar

Goa Koloniją

Indijos laivų krovėjų or
ganizacija Bombay mieste 
nutarė neiškrauti ir nepa
krauti jokių laivų, kurie ke
liauja į portugalų koloniją 
Goa, Indijos pakrašty. Ge
ležinkelio susisiekimas tarp 
Indijos ir Goa kolonijos jau 
seniau yra nutrauktas.

Indija yra pasiryžusi “vi
somis taikiomis priemonė-

as
Seniausias JAV laivas “Constellation” vėl karnas i tą vietą, kurioj jis pnes 158 metus 
buvo nuleistas į jūrą. būtent, Patapsco upės krantą prie Baltimorės. .Jis bus apsau
gotas nuo gedimo, pastatytas Fort McHe nry ir laikomas kaip istorinis paminklas.
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Prezid. Pasirašė Eilę įstatymų, 
Išvyko Atostogų j Kolorado

Pasirašė Veik Visus Kongreso Priimtus Įstatymus; 
Vieną Įstatymą Vetavo; Dar Keli Lieka Pasira

šyti; Pasirašė Darbininkams Svarbų 
Minimalinių Uždarbių Įsta

tymą ; Išvyko Atostogų

Tik
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Garantuotos Algos Prezidtntas D. D. Eisen-
Plieno Pramonėj? Į,0".er. T1'6"05

J le baigė pasirasmeti kon- 
įstatymus 

lep
tų, nes prezidentas norėjo

greso priimtus 
■ t;L bei,

susitarė su American Can ii 
Continental Can kompani
jomis dėl naujos darboi* ai - j • i •• v iena lovatjnia uitarties. Abidvi kompanijos tag y .
sutiko garantuoti darbinin- • ..J. • .. , .kams “metini uždarbi” apie Padldimm3 Pensijų kai 

.. J ~ a-• kuriems buvusiems valdžios
Kompanijos pasižadėjo ta|.nautojams. Pre2įdentas 

atleistiems is darbo dariu- k kaJ(, ,as reikalas bus
ninkams išdirbusiems bent *• i * i • .-. . . . -*• u j u- patiektas kongresui įsspręs-tris metus mokėti bedarbių £ kjtoj

Tarp pasirašytųjų įstaty
mų yra darbininkams svar- 

apie pakėlimą minima
linių uždarbių. Kongreso 
priimtas įstatymas numato, 
kad minimalinis uždarbis

,aP‘.e .4°-turi būti 
tų dviejų dolerjo į

Plieno darbininkų un.ja tik kelįtas liko

gauti daugiau informacijų. 
sU* Vieną Įstatymą preziden—

pašalpas bėgyje 52 savai
čių iki 65‘ < normalaus dar

mis” išvaryti portugalus iš 
ba jau išvažiavo, arba gali Inf^j°s» kaip ji padarė su 
važiuoti, kada nori. Seniau Prancūzais, kūne turėjo ap-
Amerika kai kurių studentų !els\ ???’? penkias kolom- _ naunair
neišleido, bet dabar niekam Jas Indijoje. Poitugalija yi a Dirbo 64,995,000 Bus Kinkiniui? Atnaujinti Karą ® A"
nedaroma jokių kliūčių. Ki- pasiryžus. Goa kolonijos _____ Jų ,za*
nų komunistai reikalauja, nej!idVoti I.?d^ai‘ .. . . Vyriausybė praneša, kad
kad kuri nors neutralė ša- s> pirmadieni Indija “®i birželio mėnesio gale šiais
lis (Indija) imtųsi apklau- savc_ nepriklausomybes nie- metais Amerikoje buvo re-'derėtis su siaurines indoKi- pritarimu, siute Amerinos pjieno darbininkų 

ną. i a pioga daug indų tel- b0{(tjRig skaičius dirbančiu niios bolše^ku vyriausybe Karo vadams Korėjoj at-

penkias koloni- Birželio Mėnesį iAr Indokinijoj Koreia Siūlė
bininkų uždarbio, 
pas įskaitoma ir 
gaunama pašalpa

Sutartys liečia 
000 darbininkų

Į pašai-h 
bedarbių 
iš valsti-

40- ne mažiau vieno 
valandą, o vyriau-

nnzji V1 nu uit i irt 11 ie cvuuvn tuo.
ar jie nori grįžti namo. kiasi “taikiu būdu” įsiverž- žmonių, net

Pietinės Indokinijos vy- Korėjos karo vadai, ma- 
' riausybė atsisakė šiuo tarpu tomai su prezidento Rhee įo^ .

... „ ,,.u Amerikos „K.r a^Hnkų unijos !,ybe į,Uįe ’kavd ^darb?S bu
„nLu pakeltas iki_ 90 centų va

šu siaurines Indoki- pritarimu, siūlė 
Karo vadams

64,995,000! dėl pra vedinio visame kraš- naujinti karą tame krašte
m vminin lzac |zxx iiiiiiiiinao M,______

AVA V L/VI X VIU

Dėl studentų apklausinė- J1 j trOa tentonją. rortuga- Tokio dirbančiųjų skaičiaus te rinkimų į bendrą parla- ir sujungti suskaldytą Ko
jinio ir eina ginčai. Ameri- lai saRo’ kad jie Įsiveržėlius , n. . n;ekada nėra bu- menta. Pietinės Indokiniios rėją i vit..a valstybę. Kore-jimo ir eina ginčai 
na nenori sutikti, kad kas 
nors trečias apklausinėtų 
žmones, kurie yra laisvi ir 
gali pasisakyti, ko jie no
ri. Atrodo, kad komunistai 
nori išgauti nenorinčiųjų 
grįžti studentų sąrąšus, kad 
paskui galėtų terorizuoti jų

areštuos ir baus. krašte dar niekada nėra bu 
vę.

mentą. Pietinės Indokinijos rėją į 

vyriausybė sako, kad laisvi jos karo
.ą valstybę, 
vadai sako, kad

ko, kad 
mas bus 
tiektas ir 
monei.

Keturi Didieji
Tarsis Spalio 27

Keturių didžiųjų valsty 
bių užsienių reikalų mini
steriai ^susitiks Ženevoje pereitų metų bedarbių su- bos 

Kinų komunistai netei- spalio 2/ diena. Jie bandys mažėjo vienu miiionų. Ir yra

, . landai. Prezidentas dabarpanašus reikalavi- • , _ .. . ..mptaic na P38^356 kongreso priimtąjį
,. p įstatymą ir nuo ateinančių plieno pra- fc’vo j dienos> kad^

______ įstatymas pradės veikti,
mažiausias darbininku

kitais
visai

Nuo vasario mėnesio šių rinkimai būtų geras būdas taikiu būdu Korėja nebus 
metų maždaug penki milio- kraštą sujungti, bet kas ga- suvienyta, nes bolševikai 
nai žmonių buvo įtraukti į rantuos, kad komunistai sa- prie to neprileis. Be to, 
gamybą. Bedarbių skaičius, vo valdomoj srityje leis lai- šiaurinės Korėjos bolsevi- 
palyginus su gegužės mė- svai žmonėms balsuoti? To- kai ginkluojasi laužydami 
nešiu sumažėjo 200,000, o kios garantijos niekas ne- karo paliaubų sutartį ir kai 
palyginus su liepos mėnesiu gali duoti, o todėl ir kai- jie bus stipriai rusų ir kinie- mokratų partija

uz-
/ erono Diktatūra darbis turės būti vienas do- 

Pasikeitė žodžiais lens į valandą. Keli milio-
_____ nai darbininkų, ypač pieti-

Argentinos opozicinė de- nėse valstijose, pasinaudos 
tuo įstatymu, ju uždarbiaiirgi gavo luu įstatymu, jų

apie laisvus rinkimus čių apginkluoti, jie ir vėl kelias minutes kalbėti per automatiškai bus pakelti.
___________  .........„ tiktai kalbos. Komuni-pradės karą, kada jie norės, radiją Belgrano. Jos vardu Minimalinių uždarbių

singai informuoja Indiją, išspręsti tuos klausimus, ku- vjsvjen bedarbių dar yra du štai jų valdomose srityse Korėja baukštosi, kad mū- kalbėjo Solano Lima. Jis įstatymas neliečia darbinia-
kad Amerika jau sutikusi riuos vyriausybių galvos lie- gu puse n,iĮįonak įvedė griežčiausią savo dik- sų kariuomenė greit bus vi- sakė, kad Perono vyriausy- kurje dirba “vietinius”
su “neutralės valstybės’' tar- P°s 18-23 dd. iškėlė, bet ne- Dįrt>ančiųjų skaičius Ame- tatūrą ir ten niekas apie ne- sai ištraukta iš Korėjos ir bė pasikeitė tiktai žodžiais, darbus, kaip tai prekybos
pininkavimu. Iš Indijos pe- išsprendė. rikoje kasmet didėja kartu priklausomų politinių orga- tada korėjiečiams vieniems o savo darbais tebėra toki tarnautojų, statybos, žemės

Didžiųjų ministeriu dar- gu gyventojų prieaugliu, kai nizacijų kūrimą ir galvoti teks gintis nuo galimo bol-pat, koki ji buvo. ūkio, vietos susisiekimo ir
bų tvarkoje bus Europos jauni žmonės, baigę moky- negali. _ ševikų puolimo be galingos; Demokratų vadas reika- įvairiose patarnavimo įmo-

gimines.

pininkavimu. Iš Indijos pe 
įeitą savaitę jau buvo pra
nešta, kad jau susitarta dėl
s t u d entų apklausinėjimo, saugumas ir Vokietijos 
Tokias žinias Indija galėjo vienijimas. Tie 
gauti tik iš kinų komuni- bus svarstomi kartu, 
stų Be to didieji aiškinsis,

derybos Ženevoje bus to- kaip pagerinti Rytų-Vakarų 
liau tęsiamos šį antradienį, santykius. \ isus tuos klau-

su-. . klas, įsijungia į įvairius Daryti visoj Indokinijoj Amerikos pagalbos,
klausimai darbus pramonėje ar že- “laisvus rinkimus” buvo su- ---------------------

mės ūkyje.

Greit pasirodys, 
nusileis.

kuri pusė

Oro Nelaimėj

simus aptarė patys vyriau
sybių vadai, bet jų išspren
dimas buvo paliktas užsie
nių reikalų ministeriams.

Ar A. Stevenson 
Bus Kandidatas?

Žuvo 66 Kariai maišto vadai
ARGENTINOJ NUTEISTI

Buvęs demokratų parti
jos kandidatas į prezidento 
vietą, Adlai Stevenson, sa
ko, kad jis iki lapkričio ga
lo pasisakys, ai jis nori bū
ti kandidatu ateinančiais 

lai- metais ar ne. Laukiama,

tarta pernai Ženevoje. Bet Žemės Ūkio derlius 
Ženevos susitarimas tiktai 
kalba apie rinkimus, bet vi
sai negarantuoja, kad ir 
bolševikų valdomos sritys 
turės progos laisvai pasisa
kyti.

General Electric 
Susitarė su Unija

lavo, kad krašte būtų panai- nese. 
kintas karo stovis, kad dar-
bininkų organizacijos at- . . P’ezidento pasi
gautų teisę laisvai tvarky- rašytųjų įstatymų svarbus 
tis, kad policija ir teismai -vra kariškų rezervų ruoši- 
būtu apvalyti nuo netikusių mo Istat5mas- Vynausybe 

Žemės ūkio departamen- žmonių. Jau Padeda tą Įstatymą vy
tas praneša, kad šiais me- Demokratų partijos va- kinti ir greitu laiku kvies 
tais Amerikos žemės ūkio (jas pasakė per kelias minu- aP*e 10,000 jaunų vyrų įsi- 
oerlius via geresnis negu vi- Įes daug karčios teisybės ^rauRti į kai o apmokinimą 
dutinis ir kai kuriais žvilg-' perono režimui ir jo polici- *r Priruošti kariškam re- 
sniais yra veik rekordinis, i ninkams, kurie dabar kalba Z€rvui- Vėliau kariškų re-

Šiemet Labai Geras

įs-Komų šiais metais užau- apie “vidaus taiką”, bet Paruošimas bus
go 3,477,711,000 bušelių, negrąžina piliečiams panai-P ^as. 

kompa-arba apie pusė bdiono buse-;kintųjų laigvių į gavaitę prezidentas
NAUJAS išvyko ilgesnėms atosto- 

ORO SEKRETORIUS goms I Colorado valstiją.

66 Amerikos Kariai žuvo ---------
Vokietijoje. Du transporto Septyni aukšti karo .
lėktuvai susidūrė ore ir vyno vadai Argentinoje nu- kad jis pasisakys lapkričio nija pereitos savaitės gale lių daugiau negu pernai, ka- ov-iptac
abiejų lėktuvų keleiviai ir teisti kalėti iki gyvos galvos 19 d. demokratų sąskrydyje pasirašė nauja darbo sutar- da kernų užderėjo 2,964,- PASKIRTAS
įgulos žuvo. Nelaimė įvy- už ruošimą birželio 16 d. Chicagoje. ti su elektros darbininkų 639,000 bušelių. __________ ____
ko rugpjūčio 11 d. netoli kariško maišto prieš Perono Tuo tarpu Texas guber- nuija (C. I. O.), bet “ga- Kviečių derlius šiemet —— 'rvucMTAin
Štutgarto miesto. režimą. Sukilimo vadas bu- natorius Shivers jau pasisa- rantuoto metinio uždarbio” davė 910,958,000 bušelių. I rezidentas D. D. Eisen- UiVLNIOJŲ SKAIČIUS

Nelaimė atsitiko šitokiu vęs admirolas Torzano. Jis kė. kad jis yra griežtai prie- į sutartį neįrašyta. Sutartis Kviečių auginimas yra vai- hovver paskyrė naują avia- FARMOSE MAŽĖJA
būdu: 16 transporto lėktų-ir kiti 6 maišto vadai gavo šingas Stevensono kandida-pasirašyta penkiems me-džios reguliuojamas. Vai- cijos sekretorių Donald A. ——
vų darė bandomus skraidy- aukščiausias bausmes. turai. Shivers yra demokra-tams. Po trijų metų ir unija džia siekia, kad tai meriai Quailes į rietą paeiti auku- v 51 įausjbė praneša, kad
mus. Belekiant vienas lėk- ---------------------- tas, bet vienasis tų, kuris ir darbdavys gali pareika-užaugintų apie 900 miiionų! do Harold E. Talbott. dabartiniu laiku Amerikos
tuvas sugedo ir pradėjo lei- AMBASADORIUS ŽUVO žada ir ateinančiais metais lauti, kad uždarbiai būtų bušelių. Pernai kviečių der- Spauda praneša, kad pa- farmose gyvena 3 milionai
stis žemyn, bet vėliau jis AUTO NELAIMĖJE varyti propagandą už Ei-persvarstyti iš naujo. liūs davė 969,781,000 buše- įtraukiantysis sekretorius žmonių mažiau negu 1950
vėl susitvarkė ir norėjo su- ------------- senhotverį. Shivers baukšto- Unija reiškia pasitenki- lių. TaJbott priekaištavo krašto metais. Surašinėjant gyven-
grįžti prie kitu lėktuvu. Amerikos ambasadorius si, kad su Stevensonu Ame-nimo dėl naujos darbo su- Bulvių šiemet laukiama; gynimo sekretoriui \V ilso- tojus 1950 m. fanmose gy-
bet grįždamas kokiu tai bū-Thailande (Siame), John rikon grįš “šliaužiantis so-tarties. Darbininkai išside- 398,715,000 bušelių, šiek nui, kodėl jis “nieko neda-veno virš 25 miiionų ž mo
dų atsidaužė į kitą lėktuvą E. Peurefoy, žuvo rugpiū- cializmas”. rėjo vidutiniai apie 40 cen-tiek mažiau kaip pernai, oė jam apginti, kada prieš nių, o dabar farmose gyve-
ir abu lėktuvai nukrito že-čio 11 d. automobilio nelai- ------------------------ - tų į valandą uždarbių pa-Avižų derlius apskaičiuo-. Talbott buvo iškelti prie-na tik 22,158,000 žmonių.
myn ir užsidegė. mėje. Jo mašina susidūrė Per pereitus metus Mas-,kėlimą. Prieš derybas unija jamas 1,625,264,000 buše- kaistai, kad jis būdamas Gpentojų skaičius far-

-------------------------- su vienu sunkvežimiu ant sachusetts valstijoje du buvo iškėlusi reikalavimą lių. miežių 391,152,000 bu-,sekretorių rūpinosi savo ir mose mažėja jau eilė metų.
Rugpiučio 1 d. Šveicari- tilto. Kartu su ambasadorių trečdaliai vaimotojams su- dėl “garantuoto uždarbio”, šelių. Gerai užderėjo ir vi- savo partnerio Mulligan bi- Nuo 1940 iki 1945 metų

ja minėjo savo nepriklau- nelaimėje žuvo ir jo 9 metų rašytų protokolų buvo už bet derybų eigoje unija nuo sokie kitokie gimdai ir au- zniu. Vėliau tie gandai bu- farmų gyventojų skaičius

General Electric

snni > bės 664 metų sukaktį, sūnus. _ 1 pergreitą važiavimą. to reikalavimo atsisakė. galai. vo atšaukti. 'sumažėjo net 5 milionus.



Puslapis Antras
■ “—Aš mąstau apie vieną ma
žą rankini laikrodėlį, kurį ai 
nešioju, kurį pasidedu prieš sa-

— ______________ 've. Jeigu aš jį išardvėiau. juk
Rytų-Vakaru santykiai dabar yra šypsenų ir man- as 30 ^begalėčiau sudėti. . . . 

dagumo ženkle. Nors Rusija Ženevoje nesutiko nieko žinau jog saulė šviečia. kas 
pakeisti savo politikoje ir neatsisakė nė nuo vienos už- nors tą laikrodį padarė. . . . 
grobtos teritorijos, bet valstybės vyrai mums aiškina, kad Man nereikia pamatyti laikro-
Ženeva pakeitė didžiųjų valstybių santykius ir, kur se- dininko. kad žinočiau, jog jis 
niau girdėjome įtarinėjimus ir grasinimus, dabar mato- -V7a- Laikrodis neatsirado atsi- 
me Šypsenas n- garsiai reiškiamą pasitikėjimą pnesin- džjo |Jereil!ilne pne žmogaus
gosios puses taikingumu. , akies Lėšukas. retina, pagavi-

Žinoma, visos šypsenos ir visas mandagumas tik tiek mas paveikslo ir jo uzfiksavi- 
tėra verti, kiek jie pasireikš praktiškoj politikoj kokiomis mas vienoj akimirkoj. Kaip 
nors nuolaidomis ir politikos pakeitimu. Keturių didžių- nustabiai jautri žmogaus akis! 
ju užsieniu reikalu ministeriu konferencija spalio mėnesį • • • Argi asJalm nke-u- kad J* 
parodys, ar Rusija sutiks daryti koktas nors nuolaidas atsiIiktinai atsirado. Ne. Kaip 
savo politikoje ar norės tiška pasilaikjti. ką ji po karo ,, prie laikrodžio, reikėjo ir čia 
spėjo pagrobti, pavogti ir pasisavinti. Šypsenomis visą išorinės Protingos būtybės.... 
laiką negalima bus atsipirkti, nors atrodo, kad kai kurie Pats protas neleidžia man gal- 
žmonės laisvajame pasaulyje nieko daugiau ir nenori, voti- kad žmogaus akis ar laik-
kaip tik matvti rusus šypsantis. , 7 ..

Belaukiant keturių didžiųjų susitikimo spalio me- Vadinasi, jei tu nesi ak-

nesį jau galima stebėti, kaip ženetos d\asia veikia jag. ^aį Dievo buvimas jau ir 
Rytų-Vakaru santykius Azijoj, kur yra daug degamų įrodytas. Bet ta pati aktorė 
klausimų. Pavyzdžiui. Korėjoj Ženevos dvasia visai ne- įr rašytoja, prieš savo alko- 
paveikė šiaurinės Korėjos bolševikų, kūne ir toliau laužo holinius pergyvenimus, irgi 
karo paliaubų sutartį ir ginkluojasi nesiskaitydami nei su turėjo akis ir matė. bet dėl 
Maskvos šypsenomis nei su rašyta sutartimi. Dėl šiauri- Dievo buvimo ji visiškai ne
neš Korėjos sauvaliavimų abejonės nėra. bet ką nors dėl buvo tikra ir pati sakosi bu
to daryti negalima, nes tas reikštų gadinti gerus šypsenų vu^ “agnostike. Išeitų, 
ir mandagumo santykius.

Ženevos dvasia ir Azija

Malajuose (Azijoje) Anglijos kariai stengiasi ištraukti 
iš dumblyno nukritusį helikopterį. Helikopteris tenykš
tėse džiunglėse yra lakai svarbi priemonė kovoti su ko
munistu partizanais.

Apie dirbtinį mėnulį

Nr. 33, Rugpjūčio IT. 1955

Kas Savaite
1 “Užmirštas” Nagasaki delis paslaptingumas yra

Hirosimos miestas rug- tuščias dalykas, nes jis nie- 
piūčio 6 d. minėjo 10 metų ko nepaslepia, o bendradar- 
nuo pirmosios atominės biaujant ir Amerika šį tą 
bombos sprogimo virš to laimėtų iš kitų tautų sme- 
miesto. 78,000 užmuštų ir genų darbo.
38,000 sužeistų žmonių bu- Anglijos atominių dirb- 
vo pirmosios atominės bom-tuvių vedėjas John Cock- 
bos aukos. roft sako, kad Anglija ieš

ko būdų įkinkyti į taikų 
milžinišką jėgą, ko- 

T kią turi vandenilio bomba. 
r" Jei kada nors vandenilio

Tris dienas vėliau po Hi- 
lošimos bombos kita ato- , . 
minė bomba buvo išsprog-
dinta virš Nagasaki miesto. pažabota taikiam
Bet apie to miesto aukas į ® *■ ėmoniia susi-apie 
mažai

j tą miestą teprisimena. „ - minįo
ponai net juokauja, a A pažabojimą vande- 
bioga pateku po atomine (aikiam
bomba, bet dar blogiau, jei kaR)ėjo įr Amerikos Awrai,

darbui, tada žmonija susi- kas kalba ir retai kas aW_

kad 
atomine

ten patenki ne pirmai
Pagal Amerikos šaltinius pįrmįnįnkas Strauss. Jis 

Nagasaki mieste atominė sakg, kad ir Amerika daro 
bomba užmušė apie 40,000 bandvmus ų jėgą “prfjau- 
žmonių ir 25,000 sužeidė, kįntį” j,. jau esa padaryta 
bet Nagasaki miesto vadai nerna2aį pažangos.

nės Energijos Komisijos

Kada Amerikos preziden- šauta ir pasiekė 159 mylių sako, kad bomba tame 
kad'akiu6 turėiimo neužten-tas sukviečia spaudos atsto-aukštumą. Dar pirmesmeji mieste užmušė 75,000 zm°-Kinai “Valosi”

vus į Baltąjį Namą nepap- bandymai iššovė vieną ra- mų.
pranešimui, visada ketą 114 mylių į viršų. Nagasaki miestas buvo Kinijos komunistai pi a-

galima laukti kokio nors Kas dabar bus naujo, tai išdaužytas prieš planuotojų deda naują “valymosi va- 
A nekasdieninio dalyko. bandymas iššautą į aukšty-norą. Lėktuvas, kuris metėjų.’ Jie sakosi paskuti-

vra kelios dešimtys žinomu amerikiečiu, kurie ten laiko- , -.n a n . . bes raketą paleisti bėgti an- bombą virš Nagasaki, lėkė niais metais rodę perdaug
o,, kad Dl.?° bu\ima> P^ida- Taip buvo 1949 metais Hnk žeme Tuo tikglu įš-į Kokura miestą, bet dėl de-geros širdies ir neužtenka-

štvbes raketa, besėtumo lėktuvas paliko mai griežtai kovoję prieš 
Kaili argume’!^s oar (lentas Trumanas sukvies- j jį v um ‘tikra aukšti, Kokurą ramybėje ir nuga-įvairius kontrrevoliucionie-

pades tą padalyti Bet kas toliau. Kai, Ženevos d v a- lr tode vargu suteiks nau- tiems atstovams pasakė, jog •„ Mviu įdomėta beno bomba i netolimą Na- rius. Ją “teisingumo” rai
šioję susikalbėti dėl Formozos ,r k,tų skirtumų. Atsa- JUs teologinius laurus kun. Sovietų Rusija išsprogdino , j4 9ukįsi aplink ga5aki. ’ nisteris gyrėsi, kad per 16
kymo nėra. Kinijos komunistai, rusų pavyzdžiu, irgi ne- Prunskiui, kad jis paėmė vi- alominę bombą. Taip buvo ’eme Dėl debesų kaltės Naga- mėnesių iki šių metu gegu-
atsisako šypsotis, bet susitarimas dėl Formozos yra visai sai ne tokį jau tobulą daiktą ir šiais metais iįepos 29 d., M*ažiukas dirbtinis menu- saki skaudžiai nukentėjo, o žės 1 d., kinų komunistų 
kitas dalykas. Jie norėtų už šypsenas gauti visą For- tobulo Dievo buvimo irody- kada prezidento Eisenhovv- lig bug permažas kad jame kadangi tai buvo antras teismai teisė “tik” 364,600
mozą ir nieko neduoti mainais. , mui- Žmogaus akis yra erįo sukviestiems spaudos

Besiderint Ženevoje Amerikos ir Kinijos ambasado- nuostabus daiktas, bet ji to- atstovams buvo pranešta, 
riams, Amerikos visuomenė išgirdo, kaip kinų komunis- b gražu nėra tobulas daik- kad Amerika yra pasiryžusi 
tai žiauriais kankinimais privertė mūsų lakūnus “prisi- ta>‘ ^m°gaus pagau- leisti į erdvę dirbtinį mė-
pažinti,” kad jie skraidę virš Kinijos. Tokiu barbaru mazy^ a e ę sPin- nulį.
sypsenos Ženevos dvasioje vargu didina vilti susitarti žmo*ių padaiyti instllimenl Dirbtinis mėnulis bus pa-
del skirtumų Azijoj. • tai pajėgia pagauti, bet akis I erdv? ar

Azijoje vėl darosi skaudus Indokinijos klausimas. vi^ai nepagauna Ką gi ta< 1958 metais. Jis bus ma-
Pemai Ženevoje buvo susitarta, kad šiais metais liepos įrodo? Gal tik ta. kad kun. Žiūkas, kaip krepšinio ka- 
mėnesį pietinė ir šiaurinė Indokinijos pradės aiškintis. Prunskiui reikėjo bet kokiu rnuolys. ir bus paleistas erd- lykus. 
kaip pravesti “laisvus rinkimus" abiejose Indokinijos da- argumentu laikraščio skil- 200-300 mylių aukstu- 
lvse. Kol kas tokios derybos dar nėra pradėtos ir pietinė tims užkišti. ‘moję. Mažiukas, žmogaus
Indokinija nori visai atsisakyti nuo tokių derybų. Ir ką turi sakyti žmonės, ranka padarytas mėnulis

Pernai Ženevos konferencijai gana lengva
rašyti, kad visoj Indokinijoj 1956 metais turės
vesti “laisvi rinkimai.” Bet kaip pravesti laisvus rink,- " £ pastūmėtas i kelionę aplink'feros. Sekmadienį, ragpiūč.o i paskersti
mus bolševikų valdomoj siaurinėj Indokinijoj, kur tik 77 , . žemę ir suksis apie mūsųj Dabartiniu laiku visi dan-d. Vakarų valstybių diplo-
viena komunistų partija yra legališka. o visos kitos yra Į*? a * 1 apįe žemę 18.000 mylių per va-Įgiškų kūnų stebėjimai, kaip matai ištisą popietį ūžė Bul-
persekiojamos ir naikinamos? Kalbėti apie “laisvus” rvta< ak'<5‘> g. j k p,. n- landą greitumu. Tokio grei-kaulės, mėnulio, žvaigždžių, ganino dačoje. gaudė žuvis Saaro krašte
ripkinjus’’ bolševikiškoj tvarkoj galima tik juokaujant, ki^" akiniu nenešioja ^taitumo mažiukas'mėnulis api-'planetų ir meteoru yra da- jo ežere, skynė žemuoges jo kampanija dėl besiartinan- 
arba norint pridengti krašto atidavima bolševikams gra-.„m «abėgs apie mūsų žemę per’romi per mūsų žemės at-darže, dainavo su operos čio plebiscito. Saaro krašto

Ulonui r - jmosferą. Kaip atmosfera žvaigždėmis ir kitaip “links-gyventojai turi pasisakyt!,
, j pakeičia saulės spindulius, mai laiką leido.” Diplomą-ar jie pritaria Saaro krašto 
I)U\°': mėnulio ir žvaigždžių švie-tus linksmino “pats” Chruš- “sueuropėjinimui” (tvarky
ki3116 są? To niekas nežino, nes čiovas. Pirmą kaitą Vaka- mui krašto Vakarų Europos

Ženevos dvasios itakoje vyksta deivbos tarp Ame- ka Die\° buvimui įiodyti, .
' ' Kol kas'dervbos vvksta P‘?e ak>1 da,‘ 'eikta koktu

pergyvenimų, kokius sa- 
turėjusi aktorė Roth,

rikos ir komunistinės Kinijos. taitiktai dėl pasikeitimo civiliais belaisviais. Kinijoj dar , J 
iečių, kui
be jokio pateisinimo.

galėtų lėkti žmogus. Krep- miestas, kurį aplankė ato- kontrrevoliucionierių, 
šinio kamuolio dydžio apva- minė nelaimė, tai jo nelai- Dabar kinų komunistai 
liame metalo inde galės bū- mė mažai ir teminima. Dėl žada daug griežčiau ieško
ti tik kai kurie instrumen- to miestas ir skundžiasi, ti ir teisti “pasislėpusius 
tai, kurie matuos atmosfe- kad jis yra “užmirštas." kontrrevoliucionierius,” ku- 
ros spaudimą aukštybėje, w rių esą privisę ir komunistų
matuos saulės spindulių Vaii-s pjU Ruiganiną ipaitijoj, ir įvairiose val- 
karštį, kosminių spindulių ... . džios įstaigose, ir armijoj,
pasireiškimą ir panašius da- Rusai rimtai piane- «r jaunįmo organizacijose.

Instrumentų pagau- jo šypsotis \ akarams. Jei xesenaį pasibaigusiame 
ti daviniai radijo bangomis bereikėjo kokio įrodymo, kjny parlamento posėdyje 
bus perduodami žmonėms tai vaisęs maršalo Bulgani- kompartijos vadai skundė- 
žemėje ir tokiu būdu moks-no “dačoje * tikieny-dgj visokių sunkumų ir,

Vokiečiai ir Saaras

iKams ^.j^m k bet
pei daug j3ū tepaskaičiuoja jis. kiek 99 minuciu.žįais žodžiais, kad ‘

aiskl- žmonių vaikščioja su page- Baltaiame Name
Azijoj yra ir daugiau aštrių vietų, kurioms Ženevos rintomis akimis ir, ko gero, keletas mokslininkų.

dvasia visiškai negelbsti. Pavyzdžiui, komunistai 
turi savo kariuomenės dalinius ir kai Laoso
norėjo okupuoti jai Ženevos sutartimi skirtas vietas, ko- ™is baigiasi. paaiškinimų sužinome, kad
munistų kariuomenė pradėjo šaudyti. Šypsenos ir šūviai, ra visokių Dievo būvi- naujas mėnulis vargu ilgai
tokia yra komunistų politika tame krašte. 1710 Įrodymų. Vienas, ro- skraidys aplink žemę.

Bolševikų numatyta sekama auka Azijoje yra Thai- d?s ^e"1? aprašytas ku-gal būt išsilaikys kelias sa- 
landas (Siamas). Tam kraštui sudoroti kinu komunistai llltrab’ Die\o buvimą įiody- vaites. dienas, o gal tik
turi įkūrę savo 
nių srityje. ““

prasidėjo

i>tai Laose jis dai pasidaiys agnostiku, davė paaiškinimus apie b^"jnįekas neturėjo progos ste-m diplomatai pamatė, kaip kraštų paskirto gubemato- 
v y nausybe jei jo aigumen ai i a u- simąjį naują mėnuli. Is tų b^tį dangaus kūnu be at- gyvena proletaru vadas liaus). Balsavime ir pro-

mosferos trukdymo. Pana- Bulganinas ir Įsitikino, kad vokiškos partijos turi teisę 
šiai yra ir su kosminiais jo “dača” gali lygintis suagituoti. Iš Vokietijos da- 

’Jls spinduliais, kūne pasiekia bet kokio išpaikinto buržu- bar į Saaro kraštą suplūdo 
jaus patogumais. . galybė agitatorių, kurie siū-

Atrodo, kad dabar tik lo Saaro gyventojams pran-
musų žemę nežinia iš kur ir 

11 yra labai stiprūs ar landūs.•* j v v j 11 u u i c vu i 1 ’ f V. r] LrrL r 1 j OAA * ^^ui oviyi uc ui iuhuuc. AUUUrt, muui v/ »vnvv|aill0 pi <XI1-
teritorijoj, thai kalba kalbančių žmo- ( • U°L a . ps sa.u avo kelias valandas. Mat, 200 ai j jje prasiveržia pro storą “užkietėję" pesimistai be- cūzų-vokiečių susitarimą dėl

laivųjų thai“ vyriausybę, kuri ginkluojasi 727 3°° ."Y“1? aukžt“™* da>
ir ruošiasi traukti i Thailanrtą visą ta kraštą “išvaduoti” danet tas knnieaš buvo iau- ''rr'6 tle, 1F- 35 j- i ... . ;. ... .. . nangi tas Kunigas buvo jau-sulėtins, o kai jis ims deg-
. o tai ir pajungti Kinijos įtakai. nas d,ūtas ir geras boksi- ti nebe taip greitai, žemės

Šypsenomis visi tie Azijos skaudūs klausimai negali ninkas, tai nė vieną kartą traukimas jį vilks prie že- 
būti išspręsti. Jie gali būti išspręsti tik tame atsitikime, jokiame gerų krikščionių mės. Patekęs į tirštesnę at- 
jei komunistinė Kinija sutiktų susilaikyti nuo naujų gro- susirinkime, niekas neišėjo mosferą dirbtinis mėnulis 
bimų ir laimėjimų. 1 , išbandyti jo argumentų. sudegs ir išgaruos, kaip su-

Europoje rusai jaučiasi šiuo tarpu sotūs. Jie šyp- aktorė Roth, šalia dega ir išnyksta galybė
sosi ir nori išlaikyti tą, ką jie jau pavogė ir įsidėjo į savo akies priveda daug kitų ar- “krentančių žvaigždžių,” 
kišenę. Azijoj kinų komunistai dar jaučiasi alkani ir Ramentų, kurie jai įrodo, kurios, pasiekusios mūsų at- 
reikalauja sau Formozos, o Indokiniją ir Thailanda jie kad D.ievas vra į1' kadangi mosferą, sužiba skaisčia 

tuos įrodymus ji gali ir šviesa ir išnyksta, 
spaudai parduoti, tai tie ar- .x- •
gumentai paniekė “Draugo”,. Bct k?‘P d’rbt'"!t"T’ 
puslapius, bet esmėje reika- 200 ar 300 mylių
las dėl tu senai nuvalkiotu apstumą? Atsakymas į tą

ruošiasi dar pasigauti. Ženevos dvasia neduoda jokio 
rakto Azijos sunkumams spręsti.

A p ž v a 1 g a ir .naudotų argumentu nesi- k^auslm^ Jau

DIEVO BUVIMO 
ĮRODYMAS

bą aktorę rašytoją Lillian
Roth, kuri sakosi iš savo kas «-aiį • • • • • — • o

keičia 
Dievo buvimas yra 
lingas, tam Dievas

yra 
jau

žino
buvo

švino masę, bet tie spindu- norės įtarti rusų bolševikus Saaro krašto tvarkymo at- 
liai pasiekia mūsų žemę per apgaulėje. Iš tiesų, kaip mesti. Agitacijoj prieš su- 
atmosferą. O kaip jie vei- galima įtarinėti žmones, ku- sitarimą dalyvavo net Dr. 
kia virš atmosferos? rie net “imperialistų” diplo- Adenauerio partijos vadai.

Galimas daiktas, kad iš matus priima, kaip mieliau- Susitarimas su Vokietija, 
dirbtinio mėnulio galima sius svečius. . . . kaip atrodo. Saaro klausi-
bus ir žemę fotografuoti,
nors dabartiniu laiku tas “Atominė Mūgė
dar vargu bus daroma. „ _____ r

Amerika pirmoji paskel- Ženevoje vyksta nepap-,BresUu, Silezijos, Rytprū- 
bė, kad ji leis į aukštybes rasta “atominė mugė,’ kur be^ jr gaaro krašto. Jei
dirbtinį mėnulį. Bet ne tik kiekvienas atėjęs žmogus dk jje gajės.
Amerika nori sužinoti, kas &ab pasižiūrėti, kaip a^OTni_,jviotina Komunistė 
dedasi virš mūsų atmosfe- nč energija yra bandoma
ros. Kiti kraštai irgi tuo pritaikinti taikos meto rei- Iki kelintos kartos galima 
rūpinasi. Rusijos vienas kalams. Pranešimai iš tos bausti žmones už “subver- 
mokslininkas jau gyrėsi, nekasdieninės mugės sako, syvę veiklą”? Tą klausimą 
kad Rusija greičiau palei- kad ir rusai ir Vakarų vais- dabar sprendžia karo laivy- 
sianti savo dirbtinį mėnulftybės yra tiek pat pažengę no viena komisija. Klausi- 
į aukštybes ir net sakė, kad atominės energijos naudoji- mas iškilo todėl, kad karo 
į-usiškas “mėnulis” bus di- mo srityje. Nežiūrint di- laivynas nepriėmė prekybos 
dėsnis. Bet vėliau pasiro-'džiausio sekreto Amerikoje laivyno mokyklą baigusio 
dė, kad ar vertėjai negerai Europos Vakarų valstybės studento E. W. Landy į ju
to ruso mokslininko pasi- nė»a atsilikusios nuo Ame- rų karininkų atsargą tik to- 
gyrimą išvertė, ar jis per-rikos, o Anglija yra gal net dėl, kad jo motina per 10 
daug išplepėjo, nes jo žo- pralenkusi Ameriką kai ku- metų buvo komunistė. Įdo- 
džiai buvo atitaisyti. Taip, riais žvilgsniais. imu, kuo baigsis ta byla.

(Nukelta į 7 pusi.) 1 Atrodo, kad perdaug di-' —J. D.

mo visai neišsprendė. Jei 
vokiečiai kada galės, jie pa
reikalaus ne tik štetino,

Kuriam žmogui Tas' .A™erik«je . ...
reika d31’01711 bandymai iššauti 

yra J raketas į aukštybes ir viena
kitaip ieratis. L°.kia 'aketa- taip vadinama 

1 ‘W AC Corporal, buvo įs-ir
Kunigas Juozas Prunskis lYa!,?ų pergyvenimų pneju- tam visi Roth ir plninskio 

.stjsvados, kad D.evas tun argumentai nieko neįrodo.dienraštyje “Draugas” ėmė būti. aukštumos. Todėl pasiekti
ir įrodė dar kartą Dievo bu- Tarp kitų įrodymų ta ak- Fabrikų darbininkų vidų- numatytą aukštumą ne tik 
vimą. Šį kartą kun. Pruns- torė, kaip ją atpasakoja tinis liepos mėnesio uždar- galima, bet ji~ jau ir buvo 
kis Dievo buvimą įrodė ne kun. Prunskis, duoda šitokį bis per savaitę Amerikoje pasiekta. Prieš tai karo lai 
pats, fcet pasišaukė į pagal- Dievo buvimo įrodymą: buvo $75,76. , ivyno viena raketa bu\o i.—
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RA«O 

TAS DUONOS NEPRAAb

Adv. Jonas J. Juškaitis
šių metų liepos G d. Bri- nados Lietuvių Studentų 

tų Kolumbijos vyriausias steigėjų, Toronto Universi- 
teismas suteikė teisininkui teto Lietuvių Klubo pirmi- 
Jonui J. Juškaičiui teisę sa- ninkas, buvo išrinktas j Ka- 
varankiškai verstis advoka- nados Lietuvių Bendruo- 
to ir notaro verslu. menės pirmąją Tarybą, o

Advokatas Juškaitis yra dabar yra Britų Kolumbijos 
Mažosios Lietuvos sūnus, apylinkės pirmininkas ir 
Tėvai pasiuntė ii i vokišką tuo pačiu Kanados L. B. 
mokyklų, bet jis nuo lietu- Krašto Tarybos atstovas, 
vybės kelio nenukrypo, vė- Jis priklauso ir Įvairioms 
liau lankė Šilutės progim- kitoms draugijoms.

Brocktono NaujienosJLS NEŽINO. KĄ DARYTI

Graikijos sostinės policininkas nežino ką daryti, pamatęs 
svarbiausioj miesto aikštėj sugulusius karo veteranus, 
kurie tuo būdu nori priversti valdžią padidinti jų pen
sijas.

Viešoji Rinkliava

nuolyną ir čia Įrengtą, ku
riame yra galybė aukšto 
meno grožybių.

Žodžiu, čia atvykusius 
svečius pasitinka ne tik
nuolat besišypsanti saulutė kalio 12 skyrius Brockto- 
’ir viliojantis paplūdimys, ne **au &avo. leidimą vieša- 
bet jei tik nori, gali surasti Ja* rinkliavai gatvėse dėžu- 
įr daug kultūrinių, istorinių tėmis._ loji rinkliava vyks 
paminklų, kuriuos pravartu ^gP^ūčio 19-20 dienomis, 
kiekvienam pamatyti.

Adv. Juškaitis jau senai 
mų gavo Klaipėdos Vytauto bendradarbiauja spaudoje.
Didžiojo gimnazijoje.

Aukštuosius mokslus 
Vilniaus universitete, o 
karo metu vokiečiams uždą- metraštis, 
rius, mokytojavo įvairiose Adv. Juškaitis yra pirma- 
mokyklose. sis ir kol kas vienintelis lie-

Antrą kartą komunistams tuvis, baigęs Kanados uni- 
artinantis prie Lietuvos, versiteto teisių skyrių. Jis
adv. Juškaitis pasitraukė i priimtas Į Kanados teisinin- ___________________________
Vokietiją. Čia jis mokėsi kų tarybą, kuriai priklauso
teisės, politikos ir ūkio teisėjai ir advokatai, ir Į didesnis komitetas. gutės
mokslų Heidel'oeieo ir Mar- Kanados advokatų tarybą. Naujasis komitetas, nore- nia’s 

Jis turi teisę ginti visokias damas išjudinti socialistini Jonas 
bylas visoje Kanadoje. veikimą lietuvių jaunimo ter) 

Tam pasiekti, aišku, rei- tarpe, gaus Įtempti savo jė 
kėjo pasiryžimo, darbštų- gas.
mo ir gabumo. Reik tikė- Klaidinga būtu

naziją ii- brandos pažymeji-

Ir Vasarą Svečių Netrūksta
Netrūksta svečių ir vasa

rą. Šią vasarą čia jų, atro- 
co, daugiau kaip pernai.

burgo universitetuose.

Jo kelis mokslinius darbus 
jo išspausdino ir Toronto uni- 
ji versiteto teisių skyriaus

Po karo atvykęs Į Kana
dą ir negalėdamas toliau 
mokintis, Juškaitis išvyko 
miško kirsti ir susitaupęs* • 1 siek 
to univ

lietuvių ir Lietuvos reika
lams. Paskutiniais metais 
rinkliavų rezultatai buvo 
skaičiuojami šimtais. Šiais 
metais reikėtų visiems gero
kai pasitempti, kad rinklia
va pasisektų geriau, negu 
paskutinės dvi. O pasitemp
ti yra kam. Senieji ateiviai, 
čiagimiai ir naujieji atei
viai, sutartinai dirbdami, ga
li sudaryti dideles rinkėjų 
armijas, kurios turi labai

Tai bus jau trečioji vieša 
rinkliava, organizuojama 
šio skyriaus po jo atgaivini
mo 1953 metais sausio mė
nesio pradžioje. Pirmosios 
rinkliavos pasisekė gana ge-
rai ir tapo akstinu kiekvie- .. .‘ metais rudeni tokias gerą progą išnešt. Ltetuvos 

šauksmą į gyventojų mases, 
skyriaus valdybos narius, 

šiuo metu telkiami rinkė- Rinkėjai registruojasi pas
jai rinkliavai. Jais gali bū- Nelaukime specialių paragi- 
ti visi be jokių skirtumų, nimų, bet raginkime kitus. 

.. . . . . Jauni, suaugę ir sunkesnės Be rimtos, nenugalimos
.. Mlar™. turi . 6 pnemies- metų naštos slegiami lygiai priežasties tenelieka rug- 
tius- V ienas jų yra garsu- gerai tinka rinkti auka' gat- pįūčio 19-20 dienomis nė 
sis Miami Beach, kuri su vėse dėžutėmis. Čia spren- vienas lietuvis namuose. Už-

Pnna jūra juda, galvos ky 
šo iš vandens, it pelikanai nals 
nardosi.
su žiema, 
jaunimo.

Mažas skirtumas 
tik dabar daugiau

rinkliavas organizuoti.

Miami ir Priemiesčiai

“LSDP For Lithua-
Freedom” išleidimą: 
Bartaševičius (Glous- 

5 sv., Ona Zamžickienė 
(London) 5 sv., Viktoras
Geležinis (Liverpool) 3 sv.,
J. Urbonas '(Stockton-on- kiekvieną

Miami jungia įdomių tiltų džiamuoju veiksniu yra tik liekime Brocktono gatves ir 
retežis ir gražios palmių pa- asmens noras padėti arti- nriimkime tas aukas, kurias

etnini tks’ ^ad advokatu tapęs katj lietuvių tarpe mažai tė- ^ees) 1 sv.,
tiek letų . tojo į Toion- Juškaitis sėkmingai gins vi- ra demokratinio nusistaty-' (Manchester) 
u\eisiteto teisių skvnų. pagristus mūsų tautiečių s™™,™ a; tijos draugai

A.
1 st.

. . padėti arti- priimkime tas aukas, kurias
yesy esančios saleles. A pac mui, Įsijautimas Į likusiųjų šio miesto gyventojai mielai 
žavus vaizdas yra sutemus, Vokietijoje sunkią padėtį ir skirs vargšams lietuviams 
kada sužiba milionai Įvai- tautinio vieningumo pajau- sušelpti. Rinkliavos busti
nų reklamingų sviesų. Tai timas. Šiaip jau jokie rei- nė yra Baškauskų namuose, 
tiKias pasakų “Alachų so-kalavimai nestatomi. Kiek- 223 N. Sawtell Avė. 
das.” Tas vaizdas jaudina vienas, kuris tik pakelia dė- Balfo 72 Skyriaus Valdyba, 

todėl visi, kas žutę, kviečiamas Įsijungti

valandas
turtuoliu

pagrįstus mūsų tautiečių mo žmonių. Jų yra gana di- įaugai per Juozą nuolat
reikalus kur tik bus reika- delis nuošimtis bet iuos rei- Venskūną 1 sv. Viso labo .• . - ' . . - ’ J iz? ------ i-—čia

Pnr»eli« - .. . . , nvicLiuina.-i pijungu
fupens nori gyventi ir nesenti, lan- šią rinkliavą ir stoti į rinkė- 
įr Sko- ko šį kraštą, o daugelis ir jų eiles. CLEVELAND, OH1O

apsigyvena.

linga. kia suburti.
Adv. Juškaitis savo Įstai- pintis

gą turi Vancouver mieste, 
jos adresas: Suite 14, Tun- 
stall Building, 709 Duns- 
muir St., Vancouver l,Brit-

Tuo
naujasis komitetas

Tarka.

Columbia, Canada.
Dr. A. G.

I

ANGLIJA

turės rū-

Padėka Draugams
Šie draugai parėmė kny-

Aukų linkimas gatvėse
svarų, kurie atiduoti cia ir gyvenamas nėra dėžutėmis yra didelė garbė, 

knygutės leidėjams. brangus. Juk čia nereikia ° ne ^da’.kai? kai kas ka,.''l
Visiems aukotojams Di- nei šlltli rūblB nei tokių di

džiosios Britanijos LSDP delni lšlaidll kūrui’ maži ir , . , x
mokesčiai pačiame Miami ir mo* ne sau> bet vargšams, dirba šakotą visuomenini

Naujosios Zelandijos Lietuviai

komiteto vardu dėkoju.
A. Zamžickas, South ,Miami’ . tik 

______ Pirmininkas. Beacb Jie dideli.
Patartina Apsidairyti

“Dirva” Virto Dirvonu
Kitur gyvenantieji lietu-

tais klaidingai supranta ir viai mano, kad nemažas 
aiškina. Juk aukos renka-čionykščių lietuvių būrys

Naktimis ilgas 
valydamas grindi: 
klube, Juškaitis 
uoliai lankė 
pernai teisiu 
Dar reikėjo

kune reikalingi kitų para- darbą, bet iš arčiau jų veik
mes. Šiuo atveju aukos galima, 
bus skiriamos lietuviams li-l Turime ir vietinį laikraš- 
goniams, seneliams, naš- lą pamačius, to pasakyti ne
lems. vaikams. Jei reika- tį “Dirvą,” bet ji jau virsta 

nio gerumo kambarį Miami las nebūtų rimtas ir* garbin- tikru dirvonu. Kai ją iš 
Beach ima $30, o žiemą nuo gas, miesto administracija Karpiaus perėmė V. Raste- 
gruodžio 1 d. iki gegužės tikriausiai neduotų leidimo nis ir pradėjo savais keliais 
mėnesio tas pats kambarys viešai rinkliavai. Kas ren- kreipti, senieji jos skaityto- 

kamba- ka aukas, tas Įrodo, kad jis jai tuoj suskato dėl to šauk
lių buto kaina tais laikotar- gyvena ne tik savimi, bet ti. Jiems buvo atsakyta, 

nuo $50 iki atjaučia ir nelaimės ištiktą kad svarbiausia yra naujie- 
gerai neap- žm°gŲ- Į tokį žiūrima tik ji ateiviai, 

nulupa d vigu- su pagarba. Tai patvirtina Dabar B. Gaidžiūnas, re- 
bai. kitos rinkliavos, kurių šia- daguodamas “Dirvą,” visai

Geriausia čia verčiasi tie, ,me krašte dau«iau’ ne8u ki’ npsireęlagavo. ja nepaten- 
kurie turi keliu miegamųjų tU1l ..... . kinti n naujieji ateičiai, ir

sardavusi kambariu namus ir paiys . 4nk’claa s,ama m1^ P*?* k!deJai, «al™s kra|- 
paidavusi ap2!_. . Vi(luĮjnjai viešų rinkliavų keliu surink- po ir nežino, kas daryt,.

rinvzv tukstanous doleriu Tautininkas.

V7 *1 O • k vzta ▼ a?ai vz5 m/it 11 I11T7LU
Ir Į tą tolimą kraštą po tosi namus, kitas net ant- 

paskutimojo karo pateko rus. Aucklande Įsigiję na- 
keli šimtai lietuvių. Oficia- mus Šimkai, Paukščiai, Ci-

(lžiosios Britanijos lietuvių ju ,esant bulskiai R«nartai, Kleinai, pa'šoka'ikl sio.'
socialdemokratu suvažiavi- 164. (valkal iki 16 metų ne- Dūdine Vyčius arti miesto .

nutarė komitetą rinkti ,?«lstruot.1>- Kad ir

Nauja LSDP Vadovybė
Gegužės 1 d. Įvykęs Di-

miesto
mas r.utare Komitetą rinsti ° “ . ”e' nupirkęs net dviejų aukštų piaig svyruoja
korespondenciniu būdu. Tas d.3^.jų; bet J,e kruta’ Juda> mūrini namą, Wellingtone $100 Bet
pareikalavo daugiau darbo V1SiCmS ?V° BalčiQI sidairo, iš to n

rinkimu komi-, ir laiko, bet
dienomis sija savo darbą jau baigė 

paskaitas ir ir rinkimų duomenis 
skyrių baigė, skelbė

bendrais reikalais.
Iš

nai. Makauskai, o Šerėnai
jų leidžiamo “Naujo- net ir antr^ Jarašius su 

pa- sios Zelandijos Lietuvio” Berzinslcu nusipirkę auto- 
Nr. 22 (spausdinamas mi- mobilius.

Miami

* z 1 » >V IUULP

s» t
z

rrrs

atlikti vienų Į naująjį komitetą yra iš-miografu) sužinome, kad ir ^iaubienė
metų praktiką. Tam jis pa-rinkti šie asmenys: Milda jie nepamiršo birželio bai- narnus ir iš W ellingtbnois- . davo
sirinko Britų Kolumbijos Zamžickaitė, kuri Į komite- šiųjų dienų, paminėjo mo- vykus’ I Australiją. T. Al- .
provinciją. ŠĮ pavasari jis tą renkama nuo pat organi- tinos dieną, 
išlaikė pirmuoju valstybi- zacijos Įsikūrimo pradžios Tame numery gausu ži-

minauskas išvykęs Į Vokie
tiją ir manąs ten pasilikti.

nius egzaminus. Jam buvo ir ši kartą gavo didžiausią nių iš vietos gyvenimo. Iš: Ramutėnai susilaukę sū-

įs rankų Į rankas, nes tokie 
namai vasarą dažniausia 

tušti, tik žiemą tris 
o mo-

būna

te;
• te

pasiūlyta prokuroro padėję- balsų skaičių; dr. Juozas Vliko Lietuvybės Išlaikymo naus, Čiurlioniai dukters, STe^čfai'diddi10”1110^1' 
jo vieta, bet jis atsisakė ir Gutauskas, Jonas Bartaše-Tarybos gauta knygų lietu-,Mačiulaičiai sūnaus.
apsisprendė verstis advoka- vičius, Alekas Zamžickas ir vių ir kitomis kalbomis apie 
to versiu. Kaip minėta, lie- Juozas Venskūnas. Lietuvą. Vadovėliais aprū-
pos 6 d. jam ta teisė buvo Kandidatais: Jonas Pu-pinti mokyklinio amžiaus 
suteikta. meris ir Klemas Tamošių- vaikai, knygos kitomis kal-

Užsidirbdamas duoną ir nas. ' bomis pasiųstos universite-
mokindamasis Juškaitis dar LSDP organizacija Di- tų knygynams.
surado laiko dalyvauti lie- džiojoj Britanijoj didėja, Korespondenciniu būdu 
tuvių visuomeninįame gyve-todėl didėja ir jos darbas, išrinkta krašto valdyba: 
nime. Jis buvo vienas Ka-Tą turint galvoje rinktas ir pirm. Česlovas Liutikas, vi- 

cepirm. A. Milkevičius, 
sekr A. Medžiausis, ižd. V.

žodžiu, ir čia matome Norintieji Įsikurti turėtų 
tuos pačius reiškinius, kurie P^ma čia pagyventi ii- ge- 
pastebifti ir kitur nublokš- ra* apsižiūrėti. Parduodan- 
tųjų lietuvių gyvenime. namus pasakiškų daly-

_________________ kų pripasakoja norėdami
jų nusikratyti. Jų paklau
siusieji ir paskubėjusieji nu
sipirkti neištyrę visu sąlygų 
vėliau labai gailisi.

Lietuvė Miamietė.

MIAMI, FLA.

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
AUI/.4 VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
636 E. Broadw«y So. Boston 27, Mass.

Čia Daug Įdomaus
Rami, niūri, gili Biska- 

jaus Įlanka pilna laivų, lai-

Pi ieš dvidešimtpenkis metus, 1930 m. rugpjūčio 
1C d. mirė nelaimingame atsitikime mūsų mylimas 
tėvas, vyras

ANTANAS GALINIS
Mirė jaunas, vos sulaukęs 48 metų amžiaus. Jo 

atmintis ir dabar yra gyva ir brangi mūsų šeimoje ir 
tarp jo draugų. Velionis gyveno Methuen, Mass., 
buvo ištikimas “Keleivio” skaitytojas.

Mielas Antanai, mes Tavęs vis dar liūdime ir 
visada liūdėsime.

Sūnus Antanas 
Žmona Antanina

< »! t

M k T

• Kt J

••

Grigaliūnas, narys meno ir;veliM> kuriais vasarotojai 
įkultūros reikalams J. Pečiu-!£ali važinėtis aplankyti čia 
laitis. L. B. Krašto Valdy- esamas Įdomybes: krokodi- 
ba rūpinasi sudalyti nuo-
traukų albumą, kuris at
vaizduotų lietuvių gyveni
mą.

N. Liuti kaitė Įstojusi Į 
gailestingųjų seserų kursus, 
arch. studentas V. Procuta,

lų sodą, turčių rezidencijas, 
indėnų kaimelį ir tt.

Indėnai čia verčiasi siū
dami savo tautinius 
ir dirbdami kitokius

Nauii Leidiniai JAU GALIMA UŽSISAKYTI

.. 4
• >t
» M »

THE BALTIC RE VIE W, 
Nr. 5. Leidžia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Laisvės 

rūbus Komitetai (270 Park Avė., 
rank- New York 17, N. Y.). Jis

“Keleivio” Kalendorių 1956 Melams

darbiais. Indėnės laikosi skiriamas angliškai kalban- 
išdidžiai, nelabai nori su tiems susipažinti su Pabal-

per atostogas atlikęs savo baltaisiais kalbėtis, lyg jos liJo valstybių laisvinimo rei-
tuo norėtų parodyti jaučian- balais, 
čios tą skriaudą, kurią bal- Šiame numery prof. D. 
tieji yra padarę atimdami Krivickas sugretina Sovietų! 

gyveną Ramutėnai gavę seniau čia gyventas že- ir nacių elgesį Lietuvos ir 
Naujosios Zelandijos pilie-'mes- i j Austrijos atžvilgiu, dr. Vai-

srities praktiką Australijo
je, grįžęs ir tęsias Aucklan- 

studijas. Wellingtonede

Įdomūs yra South Miami no Riismandel nagrinėja So- 
Biscaja rūmai, kurių pasta- vietų Įstatymus Estijoje, o

______, ______ tymas ir parko Įrengimas dr. Antanas Trimakas aiš-
ir apie tris mėnesius negalė- ka’nav’° milionų. O ar kiai pavaizduoja, kaip So- 
jęs dirbti. ^neįdomu pamatyti iš Vaka-vietai rusina Pabaltijo kraš-

Nevienas perkasi ar sta- Vokietijos atgabentą vie- tus.

tybę. A. Alekna, bedirbda 
mas Aucklande mėsos šal 
'dytuvuose, susižeidęs ranką

“Keleivis” leidžia dideli apie 109 puslapiu ka- ‘ 
lendorių 195G metams. Kalendorius bus paruoštas 1 
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs- | 
tas. ,

Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.

Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
• lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra-
♦ šome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway —:— South Boston 27, Mass.

to
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imas
Maikio su Tėvu

Sveikas gyvas, tėve! 
—Jes, vaike, aš dar

uav aoą, 
gy- mokslas

Maiki, kad 
y ra rong.

(domios lenktynės
Prieš dvi savaiti tolimoj sius vakarus.

valstybėj buvo 1860 metais
šiame Įrengti maždaug tvarkingai 
arklys veikianti “pony ekspresą 

Missouri

Oregono

Ir tas įdomu žinoti
Kunigas—Klaidatikis Be Klebono Vietos Negausi

nunešė Linkolno kalbą, pa-J 
sakytą jam pardedant eiti 
prezidento pareigas. Pa
našiu greitumu Kalifornija 

. tesužinodavo ir apie civili- 
Pav>'ko nio kai o įvykius. bažnytinis Įdomų raštą paskelbė vo- 

Milwaukee kiečių spauda. Koelno apy-
, a, o ,, Priemonėms atsiradus, “po- (Wis.) priemiesčio pastorių gaidos vienoj vietovėj pa

vapėsi su naujovmiu. gele- tarp Missouu valstybėj ny ekspresas„ nustojo vei- kunigą) George P. Christ, davusiam prašymą vaidinei 
žinių arkliu—traukiniu, ir esančio baint Josepn ir ka- kęs_ Per visą savo gyvavi. %avo kakinamas nu. vietaį užimti, duotas šitoks
vos vos nelaimėjo. lifonujos Sacramento mies- jis nukeliavo 650,000 krypęs nuo protestantų baž-atsakymas: “. . . Tamsta

Roseburgo nuėsto preky- tų. tarp kurtų atstumas 2,-mylių_., turf p,.isiųsti ,ri,dyma. kad
t°r ?^ai- ,.gelezin' hMand™ o j “Pony ekspresas” buvo Bažnvtinis teismas kalti-esi veiklus katalikas. Tiks-
keh, kad jis labai lėtai eina Tų metų , įkurtas privatinės bendro-no Christ, kad jis netiki liausią bus Tamstai gauti
ir erzindami tvirtino, kad vienu metu sėdo ant arklio * H ’

Įdomios lenktynės: 
Krašte pamirštamas

Protestantų 
Geresnėms susisiekimo teismas teisė

.. t ves. Už plonučio popierio Dievo Motinos “nekaltu pažymėjimą iš vietos kiebo-
,, c.J „ nunešimą buvo ima-prasidėjimu, 'Kristaus pri-no. .

ma $5. Prisiminę anų die- sikėlimu ir i dangų Įžengi- Buvo laikų ir .Lietuvoj, 
nų dolerio vertę, suprasime, mu, neigia, kad priimant kada nuo klebono daugiau 
kad ne juokai anuomet bu- komuniją suvalgomas tikras parėjo liaudies mokytojo, 
vo “gromatėlę” pasiųsti Į Jėzaus kūnas ir tt. Viso la- policininko ir tt. paskyri- 
Kaliforniją. bo jam buvo patiekta net 14 mas, negu nuo tiesioginių

Netokie, rodos, seni lai- kaltinimų. jų viršininkų. Panašiai el-
kai, o tokia milžiniška pa- Kaltinamasis nesigynė, giasi ir Vokietiją valdantie- 
žanga ir šitoj srity. kad jis tokias pažiūras skel- ji katalikai. Matyti, Roma

bė, bet jis aiškinosi, kad jos visiems duoda vienodą įsa- 
nėra priešingos šventam kymą, kaip elgtis, 
raštui.' ---------

ti. Geležinkelis nenorėjo seph, o antras Sacramento 
nusileisti ir sutarė vykdyti mieste. Vienas pasileido į 
tarp Eugene ir Roseburg vakarus, antras i rytus.
miestų (tarp jų atstumo io 2,000 mylių 
myliosj įenKtynes. 8 dienas.

\ isokiose varžytynėse jė- Tai buvo "pony ekspre- 
gos įtempiamos Kiek tik ga- so ' piadžia. 
ūma. ir čia aoi pusi nore- Bendrovė surado 60 jo
jo laimėti. Arkliai ouvo jikų—lengvo svorio, ištver- 
keičiami kas mylią, o laoiau mingų, drąsių, teisingų ir 
kalnuotose vietose ir aaž- kitokių geni savybių vyrų, 
niau. traukinys, kuri žmo- kurie ir sudarė tą virtinę— 
nės vadina šliaužiku, taip "pony ekspresą.” 
pat puškėjo, kiek pajėgaa- Arkliai buvo parenkami 
mas. Sakoma, kaa jis ne- tam tikros veisiės, kurie ga
vimose stotyse sustojo, kaip lėtų per valandą bėgti 10 
yra numatyta. Kaip beou- mylių. Lygumose didžiaų- 
vo, bet traukinys į Koše bur- sias greitis buvo laikomas 
go stoti atėjo 7 minutėmis 25 mylios per valandą, 
anksčiau negu ten pasirodė Arklių pakeitimai buvo 
paskutinis jojikas. gerai sutvarkyti—jie terei-

Šitos lenktynės priminė kalaudavo poros sekundžių 
Skūra £arsŲ-b "pony ekspresą," laiko. Jau prieš pusmylę 

Kuris praeitame šimtmety nuo pakeitimo vietos joji- 
JAV vakaruose suvaidino kas auuavo ženklą panu-g- 
ioki dideli vaidmenį. džiodamas laukinio sunies

Pony, kaip žinoma, yra kaukimą. Išgirdę tą kau- 
mazos veisles arklys, ir da- k.mą pakeitimo vietoj, prie 
oar aaug kame jie laikomi kelio atvesdavo naują ark-

jie nujojo per

—M. R.

BAIGĖSI 60 METŲ
KARAS”f t i

Nesenai

ta »o

vas. ale beda, kad nelabai parusta ar pajuosta ne nuo
sveikas.

—Ir aš matau, 
nelabai paeini.

tokia

Christ buvo pripažintas 
kaltas. Dar bus teisiami 2

Įdomios Pensijos

darė?

kad
Kas

žmogus buv o

ir

saules. Ji pasidaro 
tėvas dėl to, kad 
pasi- taip sutvertas.

—Gerai, tėve, o kada 
—Matai, aš turiu tokią kas juodveidj sutvėrė?

kvarabą, ką žmonės mar- —Nu, kam kiausi? Juk 
matizmu vadina. Kai ima žinai, kas ir kada pirmutini 
sukti kaulus, tai nors gvol- žmogų sutvėrė, 
tu rėk. —leve, Biblija sako, kad

—Tai senatvės liga. tėve. pirmutinis žmogus buvo ne 
—Dėl tos ligos dar nebū- juoaveidis, bet žydas Ado- 

tų taip bloga, Maiki, ale Za- mo vardu, 
cirką patarė man išsimau- —-Nu, tai kokiu spasabu
dyt mariose ir gerai ant galėjo atsirasti nigens? 
saulės pasikepint. Mat. rus- —šitą klausimą tu, tėve, 
kio vaiske jis sakosi buvęs turėtum pats išrišti, 
felčerio pamočniKu ir nevie- —O kaip tu, Maiki, ro- 
ną toki ligoni išgydęs. Tai- kuoji?
gi. ėmiau, kaip durnas, ir —As. tėve, galiu pasaky- 
paklausiau jo rodos. Saulė ti tik tą, ką apie tai gam- 
taip sušutino, kad dabar vi- tinmKai mano.
sa nugara pūslėta, pasiju- —O kas jie per vieni, tie

vaikams pajodinėti. Jų var- ii, rr jojikui tereikėjo tik 
užšok- 
ir vėl

au praeitojo šimtmečio vi- nusOKui nuo vieno ir 
uury buvo pavadinta raitė- ti ant antro arklio 
iių virtinė, kuri nešė laiš- leistis toliau. 
kus Į tada dar puslaukinę. Jojikas savo “turto” turė- 
sunkiai prieinamą Ramiojo jo ko mažiausia. Ginkluotas 
vanaenyno pakraštę. Žino- Jis buvo peiliu ir revolveriu, 
ma, raiteliai jojo ne tais J o maišas su laiškais svėrė 
mažaisiais arkliais, tik kaz- iki 20 svaių. Laiškai buvo 
koaėl tai virtinei duotas suvynioti i vaškuotą me- 
"pony ekspreso" vardas. džiagą, užantspauduoti ir 

Šiandien pasiųsti laišką be galutinės stoties neliečia- 
Į betkuri žemės kampeli ne- mi.
nesudaro jokio sunkumo: Kiekvienas jojikas jojo 
parašei, prilipdei kelių cen- 100-140 mylių, o arkliai bu-

pasibaigė “ka- tinami esą klaidatikiai, 
ras,” kuris tęsėsi ilgiau nei 
60 metų tarp dviejų Meksi
kos sodžių. Tai San Simon
(900 gyventojų) ir EI Guar- New Torke Park Avė 
da (600 gyventojų) sodžiai, aukštų name Įrengtas kal- 
kurie yra tik 64 mylių atstu- bantis keltuvas, jis neturi 
me nuo valstybės sostinės, aptarnaujamo žmogaus, bet

, • • , • a • .ii Vokiečiu socialistų spau-
Kumtrai. kt.lle taip pat ka" da rašo, kad 1944 metais

Kalbantis Keltuvas

liepos 20 d. kėsinusio nužu
dyti Hitlerį našlė gauna 
170 markių pensijos, o jį iš- 
davusiojo žmonai mokama 
925 markės.

Nelygios ir generolų naš
lių pensijos: nužudyto už 
1944 metais liepos 20 d. 
pasikėsinimą ant Hitlerio 
gyvybės žmona gauna 170 
markių, o žuvusio kare Hit-

Kiek per tą laiką tų sodžių gali pasakyti reikalingiau- 
gyventojų nušauta, nudurta sius žodžius: keltuvas kyla 
ar užplakta iki mirties, nie- j viršų arba leidžiasi žemyn, 
kas tiksliai nežino, bet nie-Jei jau norįs keltis pamirš- 
kas taip pat neabejoja, kad ta paspausti jo aukšto myg- leno geneiolo našlė 1,200 
tų aukų bus daugiau negu tuką, keltuvas jam prime- markių, 
tuose sodžiuose yra gyven- na, arba jei neuždaro durų, Panašių pavyzdžių yra ir 
toju. Vien pernai žuvo 40 jis tuoj pasako: prašoma daugiau. Matyti, kad Hit- 
asmenų. nuris uždaryti. leno dvasia dar nėra visai

Tokios baisios nesantai- Toks Įrengimas kainuoja išgaravusi.
kos priežastis buvo ši. 1891 $3,000. ---------
metais San Simon sodžius --------
nupirko iš valstybės 350 ak- -Teisybės ieškotojai 
rų žemės, kurią, nors ir be įjž pįnįgus

Atsimenate, kiek
pagrindo. savinoSi Ei viuai -
da sodžius. Įsižeidę EI Gu
arda gyventojai skubiai iš- mo kele 
varė plačią vagą aplink “sa- teisingo 
vo" nuosavybę ir tuo būdu tetas.

Darbininkus Skatina 
Dirbo Botagu ir Saldainiu

Sovietų Sąjungoje važi- 
triukš- nėjosi Indijos žemes ūkio

'Rosenbergų bylos atstovai. Gilzę jie paskei- 
sprendimo komi- oe, Kad Sovieujoje daroi- 

L»aug apie ji ra- nmkai skatinami uirbti iš 
mūsiškės maskvinės vienos puses saldainiu, o išiššaukė dvikovon savo kai- se ir 

mvnus: "Tik pamėginkite davatkos savo laikraštpalai- anuos ootagu. 
vagą peržengti!” kiuose ir ragino jam aukoti. Vienus ten paskatina vi-

tų ženkleli, įmetei Į pašto vo keičiami kas 20-25 my-
dėžutę ir esi tikrai, kad ijos. Dažnai jojikams tek- “T“a“i‘p”ir“i)ra-Kjnįres^
įaiskas anksčiau ar vėliau davo ir toliau joti, jei eili- ^ėjo žiaurus 
(pareina nuo atstumo) nu- nis jojikas susirgdavo arba ‘

sužeis
tą pasiųsti tas ar užmuštas.

Jis surinko §300,000. šokiomis dovanomis, skelbi- 
pnešamerikinės ^imaiS JŲ atvaizdų laikras- 

karas” tarp veiklos komitetas paskelbė, ciuose, medaliais, "darbo 
pats. tėve. kai- —Gamtininkais vra vadi-uu‘ tų sodžių, kuris nenurimo kaip tie surinktieji pinigai endvyno’ ir kitokiais var

tas, kam taip ilgai savo nu- nami tie žmonės, tėve. kurie eiSĮ loks1 PaPrastas.rei; kel-v buv;° lf1/ultas’ suzels" net krašte revoliucijai kilus, buvo leidžiami. Pasirodo, aais, o nerangesnius, nepa- 
garą prieš saulę kepinai. užsiima gamtos mokslais. RalaslaitK3 pasiųsti as ai užmušta^. . Nesenai valdžia pasiūlė kad 1953 metais birželio klusnius "paragina storu

pnes šimtą metų, saky sime, 1 on> ekspreso _ jstoHja gan gjmon sodžiui sumokėti menesį sugabenti Į VVash- botagu, i ai ir yra jų vadi- 
50,000 pezų. o EI Guarda mgtoną piketininkus, kurie narnos soclenktynes. 
sodžiui atiduoti tuos 350 piketavo Baltuosius Rūmus Akoramis atlyginimas ten 
akrų žemės. Sodžių seniu- neito, kad prezidentas ne- įvestas ne tik dirbtuvėse,

, , .. _ . nams pasiūlvmą priėmus, pakeitė mirties sprendimo, °et ir kolūkiuose, raštinėsevo, kada jis per i dienas ir

San Simon sodžius iššau-

dint bijau. 
—Čia tu

.amtminkai?

—O ką tu žinai, kaip il
gai aš ją kepinau?

—Kitaip, tėve,
nebūtų nušutus.

—Na, tai pasakyk, Mai- —Sakai, nuo klyno?
ki, kodėl nuo saulės pasida- —Sakau, nuo klimato,
ro tokie skauduliai? Visi —O kas tai per daiktas?
sako, kad saulė sveikas —Klimatu mes, tėve, va-
daiktas, o tuo tarpu ji pa- dinam kurio nors vieno 
daro iš tavęs beveik virintą krašto oro sąlygas. Pavyz- 
šolderį. džiui, Brazilijoj yra karštas

—’iėve, niekas nesveika, klimatas. Kitur jis gali bu
ko perdaug. ti šaltas, dar kitur kitoks.

—Na, o’ kodėl žmogaus Taigi, jeigu žmogus viena- 
veidas ir rankos nenudega me klimate ilgai gyvena, tai ^Ju^^as 
nuo saulės? jo spalva bus to klimato pa-

—Todėl, kad veidas ir tiaras, 
rankos prie saulės spindulių —Olrait, Maiki, bet kaip žeme
jau pripratę. Jų oda yra tu rokuoji apie mane: ar aš

-\a, tai kaip jie sako.
_ —Jie yrą tos nuomones, Kada dar 

nugara teve Kau žmogaus spalva vestag ležinke|is 
priklauso nuo klimato.

Mai- Anuomet patogiausias 
paštui vežti kelias į Kali- 
iorniją ar Oregoną buvo 
Mississippi upė. Atlantą 
pasiekus paštas būdavo ati- 
uuodamas laivui nuvežti i 
Colon prie Panamos sąsiau
rio. Panamos kanalo tada 
dar nebuvo, todėl paštas 
buvo per sąsiaurį vežamas 
geležinkeliu ir anoj pusėj 

s vėl laivui, 
plaukiančiam į Kaliforniją.

Buvo vežamas paštas ir 
keliu, iš kurios nors 

vietos prie Missouri upė

Kaliforniją, žino tokių paštininkų, ku- 
nebuvo pra- rie per parą nujodavo iki 

300 mylių. Didžiausias 
“ekspreso” laimėjimas bu-

17 valandų i Sacramento visi abiejų sodžių gyvento- kamavę $57,000, įvairių ir net balete.

jau įgijusi rusvą spalvą, ku- galėčiau į nigerį pavirsti, 5et * „ \ 'užtrak(į,-
nos tie spinduliai jau nebe-jeigu pradėčiau dažna. ,.-J .. .
veikia. 

-Tai
kad oda 
vą?

—Reikia

maudytis ir ant saulės volio- 
reikia daryt, tis? ,

gautų tokią spal- —Aš nemanau, tėve.
, —Tai kodėl nigeriai pa-

dažnai pabūti sidaro juodi?

mažiausia 25 dienas. La
bai dažnai paštininkų ve
žimai pakelėj indėnų būda
vo užpuolami ir sunaikina
mi.

Taigi buvo verktinas rei
kalas sutvarkyti greitesnį 
pašto pristatymą į tolimuo-

saulėj, tėve, tik nereikia —Todėl, tėve, kad jų ra 
būti perilgai. Iš pradžios sė gyveno karštame klima 
užtenka penkių minučių, te Įier milionus metų. Ne
Po truputį oda parus ir ta- reikia tačiau suprasti, kad . -- ------- -------
da jau nebenudega. juodveidžiai buvo kada nės būtų kilę iš Adomo ir

—Maiki, aš mislinu, kad saulės pajuodo. Labai ga- Ievos, kaip Biblija sako, tai 
tu meluoji. limas daiktas, kad jie tokie šiandien nebūtų pasauly nei

—Kodėl? , ir išsivystė. Įvairių rasių juodveidžių, nei mongolų,
—Todėl, kad aš žinau žemės paviršy atsiradimas nei kitų rasių; iš viso būtų 

vieną nigerį, ką 15 metų dar nėra galutinai išaiškin- tiktai viena žydų rasė, nes 
džėloj sėdėjo ir saulės ne- tas. , Biblija sako, kad Adomas
matė: bet kai iš džėlos iš- —Tas ir parodo, vaike, buvo žydas,
ėjo, tai buvo taip pat juo- kad žmogų sutvėrė Dievas. —Olrait, Maiki, tegul bus
das, kaip ir kiti nigeriai, —Ne, tėve: rasių įvairu- jau gana. Eisiu paieškot 
kurie štedi ant saulės gyve- mas kaip tik ir sumuša šitą kokio šmaravydlo 'nugarai, 
na. Taigi čia turim aiškų pasaką, Nes jeigu visi žmo- ba pasiutusiai skauda.

.U KščI ACSI \S 
BOKSININKAS

Edward Fotgicter. hi«>in 
Ai"rikuK sunkiojo svorio 
bokso čempionas ‘.ur nuli 
hus pats aukš5iausias bok
sininkas, nes jo ūgis 7 pė
dos ir coliai, o sveria jis 
JOS svaras.

jai susirinko prie sienos, propagandistų kelionės Andai buvo nustebę ir tuo 
Gubernatorius iškilmingai $20,000, advokatai §30,000, nepaprastai didelių atlygi- 
praėjo tarp abiejų eilių ir, proklamacijos §71,000 ir tt. nimM skirtumu: aioieji * po- 
atsistojęs šone, davė ženk- Kosenbergų vaikams išnai gauna riebius ailygini- 
lą pradėti tautos himną. Or-tos sumos tetekę §1,299, ° paprastieji žmones
kestini grojant himną, nors tie “teisybės ieškoto- vos duonai ir druskai teuž- 
“priešai” puolė vieni ki- jai ’ susirinkimuose rodyda- siairba.
tiems į glėbį, vieni šaukė vo tuos vaikus klausytojams 1 okį "rojų’ pamatė 
“Lai gyvuoja San Simon,” ir juos graudendavo kalbo- dai Sovietų sąjungoje.

įn-

o kiti “Lai gyvuoja EI Guar- mis apie vaikų liūdną liki- 
da.” Jie glamonėjo, bučia- mą. ,
vo, švelniai myniojo tą va- --------
gą, dėl kurios tiek gyvybių „
nustota ’ Kalinys Augina Kanarėlės

Taip pasibaigė 64 metus Garsiajame San Francis- 
užsitęsęs tų sodžių “karas.” co kalėjime Alcatraze yra

—K. K.

S1OUX CITY, IOWA

Mirė J. Banis-Baužis
Liepos 19 d. mirė Juoza-

įdomus kalinys, kuris jau l)as ^an’s (Bauzis), 67 me- 
39 metus kali uždarytas vie- bux§s kepyklos darbi- 
nutėj. Jis buvo nuteistas ™nkas, bet prieš pusmetį iš
mirti, bet tas sprendimas ėJ£s J pensiją. Kadaise ve- 

nuc pakeistas kalėjimu iki gy- donis yra gyvenęs ir Bosto
ne. ,

Jo vienutė prikimšta ka- Velionis buvo laisvų pa- 
narėlių. Raitais jis jų turi žiūrų žmogus. Draugijoms 

Tas kalinys laiko- neP,-iklausė.
giedančiųjų Lai būna Jam lengva 

Jam daž- Amerikos žemelė.
Iš Palangos Karolis.

Skaitytojų Balsai
Aš “Keleivį” skaitau 

'912 metu. kada atvykau į šia ,
ČM ir ap«ig>-venaU So. Bosto- vos. «alvos- 
?e. Nenustojau jį skaityti ir 
vėliau išvykęs į vakarus.

žinodamas.- kad netrukus iki 500.
’ aigsis mano prenumerata, mas geriausiu 
siunčiu ia. o kas lieka tebūnie paukščių žinovu, 
renerolui makorkai. Jis geras nai lašo tų paukščių mėgė- 
mano pažįstamas, o ypač mano jaį j,. prag0 tokio ar kitokio
tčvcl o. nes jie abudu kariavo patarimo. ’ Sveikina Atostogaudama
tu kareivi,, kariavo su turkais ...T°( kal.in‘°, ?vaJone- Mrs- ?• Kubiliene,
ir jau senai guli žemėj, o Mai- Moterų Skyriaus

To kalinio svajonė, jei jį
bendra-

kio generolas, atrodo, pergy- ^ame ūky Įrengti giedan- darbe, sveikina visas šio 
vens ir mane. Geros sėkmės, čiųjų paukščių paukštyną, skyriaus skaitytojas iš Že-

I
JONAS JOCAS. 

Glen Rogers. VV. Va.
Šiemet žada išleisti to ka- nevos ežero, Wisconsin 

,linio gyvenimo aprašymą, valstijoje
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Šitaip Minėjo Pavergimo 
Sukaktį

Lietuvos

puošti tautiniais drabužiais 
turėjo priverstinai dėkoti 
pavergėjui ir dainomis bei 

reikšti džiaugs-

T

pavergejai jos -g; 
pavergimo 15 metų sukak
ti paminėjo didelėmis iškil-m**. ,. i
mėmis, kurios turėjo įrody- . . uePos ?? d- budies so
ti, kad esą lietuvių tauLa k:\" J 2įĮ,
“džiaugiasi tarybinės san- ^"bunų, buvę šokta 20
tvarkos įvedimu” ir esanti soklli’ .‘f P JI ir Kolukj° 

pirmininkas ; pasirodę 
daugiau nei 1,000 sKuduti- 
ninkų, apie 300 kanklinin
kų, raudonųjų pionierių— 
2,oOŪ vaikų choras.

Pasak komunistų spaudų, 
visos tos iškilmės reiškusios

“dėkinga už broliškų Tary
bų Sąjungos tautų pagalbą 
vaduojant Lietuvą iš fašis
tinės okupacijos . . .”

Liepos 20 d. Vilniuje Ge
dimino kalne buvo uždeg- 

Fil-tas “pionierių laužas, 
armonijos salėje buvo su- Partijai ir pavergėjui “pa
šaukta “LTSR Aukščiausios aek4" už “parodytąjį tikrą- 
Tarybos iškilminga sesija,” JI keh3• 1 laimVr 
kurią atidarė V. Niunka. Į

‘garbės prezidiumą” buvo
Jos buvo suruoštos ir kiuuo- 
se Lietuvos miestuose.

“išrinktas” Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos 
centro komiteto prezidiu
mas. Gedvilas savo progra
minėj kalboj stengėsi gar
binti pavergėją ir Įrodinėjo, “kel~ 
kad garsusis “liaudies sei
mas” išreiškęs “vieningą

Leidžia Vištą Uždarbiauti
Vienas bičiulis rodė iš 

Lietuvos gautą laišką. Ne
priklausomoj Lietuvoj lais- 
ko autorius turėjo gražų 

Ir šiandien jis sako
si “gerai” gyvenąs, nes tu
ris kumelaitę, karvytę, avy-

AR ŽINOTE, KAS ČIA YRA?

Tai radaro stotis, pastatyta jūroje ICO myliu nuo Cape 
Cod, Mass.. iškyšulio. St..tis pastatyta ant plieninių 
kojų, jos ilgis 200 pėdų. joje hus nuo 50 iki 75 oro ir 
jūros laivyno specialistų, kuriems via Įrengtos patogios 
patalpos. Tokių stočių bus daugiau nao
iki Norfolk. Va.

\ewfoundland

Lietuvos darbo liaudies va- pal4iuką> katiną ir
. ... Matyti, tie visi didieji su-

. , Jls PliminG tvėrimai ne kažinkokioskad pavergtoje Lietuvoje

lią.’
Be kita

veikia 135 mašinu-traktoriu. . . ‘ nededančią 
stotys, yra 70 W>HnĮ« uždalbiauti; 
ūkių ir l,/9o kolūkiai, į
kuriuos įsijungė 367,000 
valstiečiu ūkiu.

žmones. Taigi “Darbas”, 
laukią tavęs, leisk jam būti 
tavo nuolatiniu svečiu; o jei
jis tave jau lanko, tai pasi- -----------------
stenk, kad lankytų ir tavo Buvo laikai, kada žmonėsibet ir patys jų gyventojai 
pažįstamus. “Darbo” adre-tenkinosi betkokios mėsos'vra priversti diržus susi- 
sas: 636 E. Broaduav, So. gabalu, iš šiaip taip sutraiš-'veržti.
Boston 27, Mass. ' kytų grūdų iškepta duona*

Vienas iš daugelio, ku- ir dar šiuo tuo. lr buvo so

Nori įvairesnio maisto

riuos jau lanko “Darbas,” 
St. Jogaudas.

Ontario, Canada.

Nikelinis Cigaras 
Nepasiduoda

tūs ir patenkinti. Kas kita1 
šiandien. Ypač šiame kraš
te mėgiama gerai pavalgyti 
ir vis daugiau reikalaujama 
įvairesnio maisto.

Amerikos žemės ūkis
jo gaminius apdirbanti pra
monė yra pajėgi visokio 

. maisto pagaminti, bet ame-Buvo laikas,

Labai didėja sūrio įveži
mas. šiandien net 110 
bendrovių priklauso sviestą 
įvežančių bendrovių sąjun
gai. Daugiausia sūrio atve
žama iš Italijos. Peniai iš 

. Į ten įvežta 17,000,000 svarų. 
11 Antroj vietoj yra Šveicarija, 

iš kurios pernai įvežta 10,- 
000,000 svarų. Iš Danijos 
ir Olandijos įvežta po 4,-kaaa uz 

gerų daly rikonas tuo nepasitenkina..... .u.n ,, --, . 1 • 000,000 svarų, is Prancuzi-
galima 2’°W’°00 “ A‘"

galėjai išgerti puoueų gar- kurių h. pats pa'igan;ina: genimos 1,800,000 svarų, 
dzios kavos, penaziuoti vi- Todėj ta daĮykų Įvežimas iš Čia tenka pastebėti, kad 
są Čikagą ar Niujorką ir tt. Ritų kraštų smalkiai auga dalį sūrio ir kitų dalykų ten- 
Šianaien visi tie geri daly- įr giandien tie daiykaį suda. ka ir be reikalo įsivežti tik 
kai yra aaug brangesni. rQ įe trečdaų viso jveži_ vien dėl to, kad tas ar kitas 
Bet vienas, vyrams svarbus, mo sumos Skaičiuojama, kraštas galėtų pirkti Jung-

kad valgomųjų dalykų par- tinėse Amerikos \ alstybėse 
duotuvės šiandien iš užsie- jam reikalingų prekių, ku-

penktuką 
kų buvo

daug

Pasaulis darbininko akimis

dalykas nepabrango: už 5 
centus jis galėjo seniau ci
garą rūkyti, gali tą daryti 
ir -šiandien. Ir tos rūšies 
cigarai nemano užleisti vie
tos kitiems. ,

Penktuko vertės cigarai 
ypač buvo paplitę praeitojo 
šimtmečio gale ir šio šimt-

nio įvežtų dalykų parduoda nu JAV turima perdaug.
apie 10'r.’ Daug tų užsie- Įsivaizduokite, kad per 
ninių gaminių taip pat var- metus įvežama 160,000,000
tojami sudėtine dalimi cią
gaminamiems gaminiams. Seniau kfautuvėse jų būda- 

Daug dalykų Amerikos vo gaj pofa tuzinų įvairių 
mečio pabaigoje, kada už- Valstybėse ne- fūšių o šiandien jau gausi-
darbiai buvo maži. Dar ir Junm.\^°S te net 50. Štai kaikurių

tun iš kitui atsivežti. Tokie mieskonių ivežami kiekiai: 
dalykai sudaro daugiau nei įvairiu pipi;ų apie 37,000,- 
pusę visos įvežamų valgo-000 sva,^> garstyčių 22,- 
mųjų dalykų sumos. 000,000 svaių, cinamono

lai šiltųjų (tropikinių) u,000,000 svaių, paprikos 
kraštų prekės: kava, arba- 8,000,000 svarų, aguonų 7,- 
ta, kakava, bananai, įvai- 000,000 svaių, kmynų 6,- 

000,000 svaru ir tt.
1953 metais Jungtinės

- , a" Amerikos Valstybės iš kitur svaių arba-
mados, daugiau buvo rūko- tos» 67,636 tonos

svarų Įvairių prieskonių.

1930 metais nikelinių ciga
rų suma sudarė pusę visų 
parduotų cigarų; šiandien 
tos rūšies parduotų cigarų

. . iii ....... rnvon mu-' — verta tarnsiam kam,7 skaičius tesudaro apie šeš-kitas dalykas, žiuri į siu dienų gyvenimą. ry ieškoti juodo katino, kai tadajj.
* krepšy yra dar pakankamai paskutiniojo pasaulinio

kryžkelės). Bet argi 
tada laikas pradėti?

Taigi— nesakyk dabar:

Nors darbininkų kiekvie- ant 
vištą išleidęs name pasaulio kampe yra 
perėti kaimy- 80 G , tačiau dažnai užmirš

tama net paklausti, kaip jie

vertės, kad jų šeimininkas

no žąsiukų.
Įdomus ir 

Laiško rašytojas sene- O taip neturėtų būti, nes

Preikšas, 
bimu. šventėj dalyvavę 30,- riuo komunistai

Dainų šventė liepos 21 d. lis,
Vilniuje 
buvo pradėta 
tija mūsų
grindinę kalbą pasakė K. Tai tau ir

.• rūs prieskoniai ir tt. paminai- *•’---- - ---- g mėnesius
maišu ka-

įsivežė Įvairių dalykų $10,- 
kakavos. 373,000,000 vertės, tame

Komunistų skel-ir aprūpinimas senatvėj, ku-bet ir mihomenams, kum-deJė Waida. švaistymas pi- mi brangesnieji, bet nuo lie skaičiui, teisyne, yra skaičiuje valgomųjų dalykų 
visiems gaiksciams, p r a 1 o t a m s nigų į šiukšlyną ir į ligą 1952 metų 5 centu cigaru mažesni negu to paties lai-$3,300,000 000 su‘maL
_____ (dU£lų ganytojams,, nai- sklan(ižio varymas (iš ko vėl grįžta į ‘ l ūkoriG ko praeitųjų metų, bet vis . . .

dainininkams, muzi- gast2 itis bei skrandžio ka- jonas ‘dėlto jie yra įspūdingi. Medžio alyvos įsivežama
tt De jo ba- taras atsiranda, sunkiai at- 7950 metai- '•<- Bet ne tik tu (,ab’kU daug trys ketvirtadaliai (tiksliai

. "u pastiptų visokie dyTa-sjkratomį “palydovai”). garu buv0 parduota 954,- įvežama. Amerikonas nori G i viso vartojamo Kie-
V Arti M PA S K nVPAS 1U^kalC1UJe Trnsų Geriau leisk mums Pave_ 000,000, o 1953 metais jauval8yti ir užsienio kumpio, kio cUy,aus beveik puse

▼ A. diktatorius C hiusciov, Lpa- žioti tave po platųjį pasauli, 934 qqq Praeitais me- sūrio, ir žuvies ir kitų da- (4o.6 < ), saldinių 42.9,o
NAKTYS karališkiuose. ES^STaidv pavėsy. p. Abeikio ro- "J0®. P?"00 j . Gį““ mielas tautieti, už mažas iš-tais’tas’ skaičius pakilo iki kurių jis gali ir pats vėžių mėsos dėžėse 64%,

Dovydėno apysaka apie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- SimtaKOjai įaUUOni 11 Jut)- jajda§ jp visada pasiliekant | 993 QQQ 999 Q yjgo

di—visuose pasaulio kam-savo patogiam kambaiy, pernai parduįta 5,900,000,-zinoma> 8auna Jls i

000 dainininkų, kurie pa- taip giriasi!
ętz x IT VIZITE1 C2V/VI 1 I rvi i E.

riems
L-.,nt-jm<

du

PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
janr.uoiių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra 

persryvenimus šier.aprjteje. 168 pus- eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-
lapiai. kaina .........................................$2 piai, kaina - ............................................$4
CEZARIS. Mirko Jesulič'o romanas,

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ........................52
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO

vii.nius tarp audrų. Jeronimo 1)UO>€- būtent: užsisakyk nedelsda- Q0Q cigarų.
Cicėno knyga apie Vilniaus krašto Bet jis—darbininkas—tv- mas "Darbą,” kultūros ir žinovai sako 

alkanas ir pažemintas visuomenės mokslų
socializmą, rusuose, kinuose ir

lietuvių kovas už savo teises. Kai- .. 
ra, kietuose viršeliuose ............55.50 ll, zuma- sies cigarus

KELIAS f
tatūrų bei “tautosištarimą, angliškus pasikalbėjimus. Parašė Leonas Blumas. _

Kaina ......... ..........................................75c socializmo aiškinimas. Kaina 25c. .
nauja valgių kny g \. m. Mi- dk\iokratinio soc i a 1.1 z m o jcidyduose kiaštuose. Jo bai— ni\ nūs bei jų žmones.

labo pakankamai pasigaminti, datulių 
Žinoma, gauna jis Įsivežti 66.9',, 
ir tokių dalykų, kurių pats 23.6' >, 

buteliu

52.5'

Kad tos rū- nepakankamai pasigamina 
pirkti gana Todėl iš užsienio nemaža: tenka 11 butelių• • - ---- Ž_Y_.ir kitų dik- lą ir tu pažinti Azijos, Afri- daug paskatino prieš kele- įvežama mėsos gaminių, sū- 

s vadų” už- kos, Amerikos ir kitus že- i-jus metus įvestos 5 cigarų rio» alyvos aliejaus, cuk-

česnakų 
konjako (brandy) 
o iš šimto išgertų 
degtinės užsieninei

Ž-i1S.
cigarų

dėžutės. Beveik pusė penk- raus>. kai. kuil4 Ž.UVM> eesna- ‘DIDIEJI’ NESISKUNDŽIA
prabiltų, niekas Tu netrukus stebinsi savo centinių cigarų parduodama ko’ įvairios degtinės. _____
ir pagalbos r.e- pažįstamus—senus ir nau- šitokiu būdu supakuotų. Tai Ypač didėja mėsos gami-

jus, vyrus ir moteris savo ypač moterų mėgiama pirk- ni^

chelsonienės paiašyta; 250 įvairių 
receptų. 132 pus!. Kaina ,...$1.2,a 
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-
pos įdomus aprašymas, kaip Joni ' SO( IAI.IZMAS IR RELItfIJA. Pa- 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas. Kaina .........................................10c
jrėjo—ir kas iš to is jo. Kaina 52.50 r iicti-voS ISTORI I A 
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, L,,>a*įirdLtė-Sruo^enė. 

lenjrvai skaitomi Dr. A. Garmaus
atsiminimai. 136 pusi. Kaina 51J» LIETUVIŲ KALBOS
MįLoT'\(riiogVšSK1s!^ :isnršiuro Jk£sirEumvrik^as™”Ksd- gyvenimo bangų palengva, mis, tačiau neįsigilindamas įduodama apie
173 pusi., didelis formatas, srera na ....................................53.oo 0eį tikrai, i bedugnę, r.ežiu- į padėti. Taip yra dėl to, yjc-o penkcentinių
^iK,K*WTNe,:si,hV ',^ STALINAS. dnt, kad pigūs “gelhštojai” kad ••Darbas/' neliesdamas skaičiaus.

mas nepaprastos šešių vyrų keuo-.ręs Ru.,,^ diktatorių. Kaina .,25c linksmai aplink skambina smulkių žinių ir nevargm-_____________
hnez:jąU 413* pusi? Kaina. .53.75 socializmo teorija. Trumpai gitaromis? damas be reikalo, nagrinėja
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana- ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- Komunizmas, fašizmas, VISO pasaulio tautu 11' ŽmO- 

vičienės prisiminimai is jos ja j- suomenes santvarka ir kodėl ji dar . . ’ .. . ’ . 1 , . u •
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 p'i.-l. keisis. Kaina ...................................2^k komunistines KUSlja II' Kl- nių piODlemaS. Dai'DUl ne-
kaina .............. TIK»RA TEISYBft APIE sovietu nija ir kiti šių dienų “kieti ra didelių ir mažų klausi
oj1 r'Ai.žIoKats,iSi4niai‘ =*Pie . ra^ktų’^šviel^e.k°Tnim^? ri'i^.z-riešutai,” tokie ir tebėra; ko mų*-jis rašo viską trumpai Stewart Alsop važinėdama-tos valstybės pateko į 
Miškinį, Tumą. Savickį. Giras ir k«. I
240 pusi. Kaina ............................52.5<'1
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio] kaina 7................ ................................... 50c nas

svarbiausias veikalas
Miškinis. 200 pusi. Kaina.

PRADAI. Populiari ir naudinga SO, JC1 11' 
knysra šių dienų klausimams supras-__ , ,____ ,Kaina ........... . ....... .5Oc neklausytųti.

nulytų. įvežimas. Seniau, iki
U

šių
Bet ar žino jis ir ar pagal- žinojimu, galėdamas eiti įį dovana 

Parašė v vojame mes bent kada, kas ginčų su kiekvienu, kuris vaikams.
Kaina 53.00 bus rytoj, kokia ateitis? pats ten važinėjo, liejo pra- Daug padėj0 ir 
istorija. Ar pasauks nepiaujamas kaitą, matė viską savo aki- Įvedimas. Dabar

S. Steel bendrovė per 
metų pirmąjį pusmetį

savo vyrams ir antrojo pasaulinio karo, tu,ėjo pelno 77,877,960, 
ypač daug mėsos gaminių beveik dvįgubai kaip per- 

cigarilų Duždavo iš Lenkijos (be- naj įuo pačiu metu. 
nitrilu veik tris ketvirtadalius viso -
trečdali mėsos gaminių Įvežimo), iš G.nera! bė.nd'OTe
dealu Olandijos, Danijos, Cecho- P? į'j,I

Slovakijos ir Jugoslavijos. ««6 •?’ "
šiandien tik Danijl ir tik $42o OM,-

“““ Jersey Standard Oil 
pirmojo pusme- 

Kanados Pe'nas s^ek® $344,000,-

Olandija atveža mėsos
800 Rubliu Vertė minių, iš Argentinos gauna- ^en(kov^s

ma jautienos, iš
Žinomas laikraštininkas bekono, o visos kitos minė-

tokie
mo istorija ir valdymo praktika. La- norj gju djenu pasaulis, pil- ir aiškiai, paimdamas klau-
ai daug medžiagos. 96 puslapiai. -i r i rpaslapčių, patylomis simą giliai, iš pat šaknų.

išvertė m. --------- popiežius yra begamindamas atomo, van- Tu nežudysi brangaus fabriką. Jo direktorius pa- mųjų daiktų. $3.25

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės 
parašytos indų ir kitų tolimųjų 

tautų iependos. 22') pusi. Kai
na ..................................................... 52.->O

AR ROMOS
KRISTAUS VIETININKAS’ Pa- j -i- 

kun. M. Valadka. Svarbu (lenillOrase ir kitokias bombas, laiko nei pinigo, “Darbas” sididžiuodamas

SO- laika
o pernai per tą patį 
tik $293,000,000.

sis Sovietų Sąjungoje ap- vietinį rojų,” kuriame būda- Neblogi reikalai ne vien 
lankė ir didelį traktorių mos ne tik nepajėgia valgo- tų “banginių,” bet ir ma- 

kitur išvežti, žesnių bendrovių.
aiškino 

kad darbi- 
per mėnesi

Kaina 5i.2o jr kančią tūkstančiams lankys tave keturis kartus laikraštininkui,
s^^L^E*OKI^TI-fA1,,R1, ^/‘ žadančias? Tikriau, nebe per metus, gražiomis 40 ninkai uždirbą ŠEVJZMAS. Pa?al K. kautsk ’ 1 x - i • ozvzv i i-

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunipo' naujausiomis žiniomis papildyta tuo tUKStiinClHmS, o rnilionamS. pUSlaplŲ knygutėmis, KUPUJ 800-900 VUOilU.
m. vaiadkos parašyta knyca. 250 klausimu knygute. Kama ....... 2o= “įlenktoji kolona,” kaina po 25 centus, taigi tik Alsop, susipažinęs SU pra

žfmaitės RASTAI. Garsiosios bino senovėje. Dievų yra vi- besiveisianti priemiesčių vienas doleris metams. gyvenimo išlaidomis, duoda 
mūsų rašyto^ pilnoj0 karo metu ^kj9.ii^įr>u«®c^™št»o«e_irkh-ainu<> varguomenėje ir didmiesčiu Ir mums, kurie jau skai-tokį Amerikos ir Sovietų 

Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- "“

kiekvienam perskaityti.

švtojos paveikslu. 12S puslapiai, 
kaina ....................................................>’O<'

LIETUVOS

Bolševizmo tom “Darbą,” reikalinga darbininkų padėties palygi- 
plečiasi, au-tavo pagalba: tuoj pats nimo pavyzdi:

kie buvo senųjų lietuvių dievai? lŪŠnvnUOSe?

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio »ry®as 'ls 5?al i •* , u- • ,
parašytas istorinis romanas iš žc- ga tarp Azijos tautų ir Kitų skaityx ir kitus paragink Amerikos dai bimnko, gau- 

Su “pažemintųjų ir nuskriaus-skaityti—padėk mums pa-nančio per mėnesį tik $225,
tųjų.” Mat, prieš bolševiz- daryti “Darbą” didžiausiu, gyvenimas būtu panašus i

NEPRIKLAUSOMOS
PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa- maitijos krikšto laikų.

veikslų, 225 pusk, gerame įx>pieryjc. apdarais. Kaina .........
Kaina ........................................... .. «$o.00 VISUOTINAS TVANAS.__ ___
a kiss in the dark. j. Jazmi- toks tvanas būti ir ką apie tai rna reikia ne tik ginklu ko- turtingiausiu,
i30Opus"Kl\'alinkb'kictaisUviršeHais 's2^ako mokslas' K*1"*  ......'"2;k voti, bet ir ekonominėmis skaitomu lietuvišku žurna- plieno
minkštais viršeliais ............ 51.0” Luctuvos. ^letu- refonnomis, tačiau viską lu. Įsidėmėk, “Darbas” yra mą, jei

Ar galėjo
plačiausiai anų

panašus 
Sovietų traktorių ir 

darbininkų gvveni- 
jiems už padėvėtą

KODfiL
Pilna

įdomūs.

Jf t 1 1 1 IJ Į !_/1 r j V /Ji. I' V«i<x l rv liomvjt., x i iv j j v. ii _
argumentų, kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio tlS,
Kaina ................................ 20c premijų. Kaina ........................... 52.25

anot Lenino, kuris šai- komunistinis, bet taip pat už visus tuos dalykus amo- 
pėsi į saują matydamas vis nepaglostąs ir fašistų, kurie, rikietis moka daug mažiau. 

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: augančias tautų ūkio nege sūkiam iš kovos prieš ko-todėl ir jo medžiaginė pi -
KELEIVIS rovės ir kaip nieko dėl jų munizmą padaryti sau pel- dėtis yra daug kartų geres-

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass. nedaroma (kol atsidursime n i ligą biznį, tik mulkina ne

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglą kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimu, gyvu
liu, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas s:’:vė’ą, d’s kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, r.uėjus krcr.iuvan ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvu pasiskaitvmu ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

♦
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Moterys Norvegijoje
Norvegijos vyriausybė šio kų auklėjimas yra pirmoji 

mėnesio pradžioje Įkūrė žmonos ir motinos pareiga 
naują ministeriją šeimos ir ir “full time job.” Paau- 
namų reikalams tvarkyti, gus vaikams, kai moteris 
Tą ministeriją pavedė po- jau virš 40 metų amžiaus, 
niai Aase Bjerkholt, kuri ji gali palikti namus ir eiti 
pradės eiti ministerio parei- dirbti, bet čia ji susiduria 
gas nuo šio mėnesio pra- su nemaloniu faktu: darb- 
džios ir kol kas yra vieniu- daviai nenori priimti dar- 
telė moteris Norvegijos mi- ban pagyvenusių moterų to- 
nisterių kabinete. dėl, kad jos, ilgą laiką ne-

Norvegija anksčiau netu- dirbusios, nebeturi reikiamo 
rėjo šeimos ir namų reika- patyrimo, ir joms reikia 
lų ministerijos, bet prieš me- lankyti kokius nors kursus, 
tus tokią ministeriją Įkūrė kad atnaujintų turėtas ži- 
švedija, ii- Norvegijos mote- nias. Jeigu moteris iš viso 
ii) organizacijos taip pat niekad nedirbo, net prieš iš
ėmė kelti klausimą, kad rei- tekėjimą, tai jai reikia ko- 
kėtų visus šeimos ir namų kioj nors srity pasimokyti ir 
reikalus perimti vienai mi- gauti kokią profesiją. Gi 
Misterijai. čia kaip tik iškyla trūkumas

Naujas ministeris, ponia specialių mokyklų ir prog- 
Aase Bjerkholt, via advo- ramų tokioms moterims. Be 
kato žmona ir 4 vakų mo- to, reikia nugalėti darbda- 
tina, kurie visi yra mokyk- vių Įsitikinimą, kad vyres- 
linio amžiaus, vyriausias 14 nio amžiaus moterys, ku
rnėtų. Jie gyvena 3 kam- rios. vaikams paaugus, pa
barių bute ir, uždirbant tik sidaro laisvesnės nuo namų

f v L
ČIKAGOS GRAŽUOLĖ

Gaitagher. išrinkta Čikagos gražuole, gauna 
skeptrą, vyriausios valdžias ženklą.

i vaikų, o nori. Gerai Įsivai- 
kint svetimą, bet toiuame 
atvejuje, man rodos, geriau 

f turėti Kiek savesni, kad ir 
moters kraujo. Vyras ne
norės, kad jo mylima žmo- 

! na gamtiniu būdu su kokiu 
žinomu ar nežinomu vyru 
susilauktų kūdikio, tad ge
riau, kau iš visai nežinomo

J. BILIŪNAS: I

PABĖGĖLIS
Netoli už kalnelio sužviegė traukinys. Buvo N isų 

šventųjų diena, mišių laikas, todėl žmonių stotyje buvo 
nedauv. Stovėjo tik stoties viršininkas su raudona ke
pure ir pasipūtęs žandaras su didele ir tokia pat raudona, 

ir nežinotino, per gydytoja, kaT ano kepurė, nosim, kuri kaip kupstas tuprėjo ant jo 
: dirbtiniu būdu ap^i. aisin- raupuoto veido; šaly prie sienos, susirietusi a nt žemes, 
Mama, susilaukia geidžiamo sėdėjo su barankomis ir bandelėmis žydė; netoli jos rie- 
'vaiko, ‘i e mano prieštara josi trys žydeliai. Dar arčiau sužviegė traukinys,—visi 
■Airs. O. D. vėl nemano, nutilo ir ištempė kaklus. Čia pat iš už medžių pradėjo 
kad aš tai persu. Aš neper- virsti kamuoliai dūmų, ir traukinys, šnypšdamas ir pūkš- 
šu ir nesakau, kad toks bū- damas, su triukšmu sustojo. Iš vidaus išlipo keli žyde- 
das tinkamas ar sveikas, iįaj pilvotas ponas su ponia ir paaugėjusiu vaiku ir dvi 
bet taip yra daloma, ii nei nioteri; paskiausia išėjo jaunas vaikinas, studento tech- 

lo 1>a'!nologo rūbais apsivilkęs. Išlipęs, studentas apsidairė,
‘ i tarsi ko ieškodamas, paskui pasisuko nuo stoties ant 

vieškelio ir, vienoj rankoj nešinas lyselių, nuėjo mies
telin. . ’

—Ar nežinai, koks tai studentas?—paklausė stoties 
sargą žandaras.

Tai bene Gaigalas,—atsakė tas ir pažiurėjo Į vieš
keli, kur dar matyt buvo einantis studentai

—0 ko jis čia važinėja?—klausė toliau žandaras,

ašas, nei o. D. 
keisti.

negali

ve
ja

jos

Man rodos, jei vyras 
da našlę su vaikais ir 
mylėdamas, lygiai myli 
vaikus, kaipo jos krauju, 
tai vyrui geriau, kad ir dirb
tinu būdu, turėti vaiką gi- 
miningesni, negu visai sve
timą prisiimtą. Bet tai tik 
mano mintis. Kitas, kaip' atsiminęs studento ryšelį.

vienam vyrui, ponia Bjerk
holt gerai žino visus klausi
mus ir rūpesčius, kuriuos

priežiūros, negali taip ge
rai koncentruotis darbe ir 
darbui atsiduoti, kaip jau-

—Gi, tur būt, pas gimines; čia netoii jo tėviškė.
—M-m.—numykė žandaras ir taip pat pažiūrėjo Į 

vieškeli.
Studentas tuo tarpu jau ėjo miestelio gatvėmis ir 

_. • n o • -keikė purvyną, kuriuo jam reikėjo bristi. Tai iš tikrųjų
ias' . ei£u’., Pa\>Z( Z1U1’0 J ISCJl L/OTO SdVttip Dorovės istatai vienaip buvo Gaigalas, “inžinierius,” kaip jau ji vadino jo para- 
va.totojaS pas.Kundz.a, kad . ; a_ * Petrapily. Išbuvo ten
j.s pirko .raportuotą me- Mano rašinio prieštara, iių dorovininkų gyv *na 1 1

pasirašiusi raidėm O. D., at- kaįu priešingai; iei ko

O. D., kitaip jaučia ir su
pranta, kitaip ir daro, aš 
betgi nesistengsiu sakyti, 
kad toks jų darymas nedo
ras ar geras.

tenka pakelti vidutiniškai'nos arba netekėjusios mo- 
norvegų šeimai, turinčiai terys, kuriu vienintelė kar- 
keletą vaikų ir neaukštas jėra yra jų darbas, 
pajamas. Be to, ponia Mrs. Bjerkholt kaip tik
Bjerkholt ilgą laiką buvo bandys sudaryti sąlygas, 
pirmininkė vartotojų komi- kad vyresnio amžiaus mo
teto, kuriame diibdama ge- terys galėtų lengvai gauti 
rai pažino, kokią vertę var- darbą, nes dabar Norvegi- 
totojui turi produktų kai- joje kiekviena laisva ranka 
nos ir produktų kokybė. 'reikalinga darbui. Be to, 

Norvegiją jau 20 metų jos pačios Įsitikinimu, paau- 
valdo socialdemokratų par- gus šeimai, moteris turi lais- 
tija, ir ponia Aase Bjerk- vo laiko, kuri galima sunau- 
holt nuo seno yra aktingas doti produktingarn darbui 
partijos narys. Partijos mo-' Norvegijos vyriausybė 
terų organizacijose ji ūžė- kreipia dideli dėmėsi i mo- 
mė daug atsakingų vietų, teris ir šeimininkes, šeimi- 
Jos ilga praktika politiniu- niūkių Norvegijoje yra apie 
me darbe ir pažinimas kas-pusę miliono: tai balsuoto- 
dieniškų moterų rūpesčių jų skaičius, kuris rinkimuo- 
paruošė ją užimti ministerio’se yra gana svarus. Jų tei- 
vietą šeimos ir namų reika-'sėtus reikalavimus pavėn
iams tvarkyti. kinti ir jų reikalais rūpintis

Vienas iš klausimų, su yra svarbus dalykas. Nor- 
kuriuo pirmoje eilėje A.vegijoje jau kuris laikas 
Bjerkholt susidurs, yra dar- veikia vyriausybės sudary- 
bd parūpinimas vyresnio.tas vartotojų komitetas, ku- 
amžiaus moterinTš. Norsyio darbas rado dideli pri- 
Norvegijoje jaučiasi mote-tarimą moteių eilėse. Ko- 
rų darbininkių trūkumas.'mitetas prižiūri gaminių ko- 
bet vyresnio amžiaus mote- kybę ir rūpinasi, kad ga
rinis yra sunku gauti dar- mintojai gamintų tai, kas 
bas. Norvegijoje, kaip ir šeimininkėms yra svarbu tu- 
kitur Europoje, ištekėjusi rėti. Vartotojų komitetas 
moteris neina dirbti. Vai-yra savotiškas skundu biu-

me-
džiagą, kuri po skalbimo 
nubluko, komitetas 
da, kas tokią medžiagą «axo.

BRAZILIETĖ ŠOKA

Plunksnomis apsirengusi brazilietė šokėja rodo savo me
ną Lenkijos sostinėj Varšuvoj, kurion buvo susirinkęs 
konferencijos įvairiu tautų komunistinis jaunimas.

i • • kaiP tlk priešingai; jei __
.. . . siliepdama į mano straipsnį, privengia, tai tik nusistovė- 
ziagą ini-^k„ kati aš peršąs daryti - - 6 ’ - •

portuoja, jis praneša par- kaįp kas jaučia, todėl viskas 
davėjams apie pirkėjų ne-griūva, irsta, atseit, darosi 
pasitenkinimą. Tas pats betvarkė.
yra su kitom kasdieninio 
vartojimo prekėm.

jusiu papločių ir visuome
nės nuomonės, o dorovę ap
eina.

Jei manyčiau, kad
Komiteto rūpesčiu Norve- plrsimo kas klausytų, tai jis kunigai

gijos moterys dabar gali _ni'a toks: geriausia steng- netuvius bent žodžiais
pirkti pigias skalbiamas t\!? susilaukti vaikų gamti- dorovės, o kiek tai gel-
mašinas. Jos vadinas “tau- n,u: natural,u budu, bėjo? Ar lietuviai liko
tinės skalbiamos mašinos,” norint’ 1S menes- BetO. kiek doresni negu senovėje,
nėra tokios gražios kaip Llek Pat zmo; kiek n as, kad negįr(jėję “kriščioniškojo 

‘ ----------stanaartmes, netaip 
ne tokios spalvingos, bet jo

i_i:__  toli gražu taip nėra.onzga. ~
les reta pora susilaukia vai-

_ taip pat gerai plauna kaip ku; daugiausiai gimsta

trejus

metus. Tik pernai prieš Velykas per sumišimus kartu su 
kitais tapo išvarytas iš instituto. Gaigalas nenusigando: 
sugrįžo i Lietuvą ir apsigyveno vienam mieste: gavęs 
porą pamoku, šiaip taip vertėsi ir laukė, kol ji vėl priims 
atgal mokyklon. ’

Apsigyvenęs netoli tėviškės, tarp savų žmonių, iš
Per 700 metų krikščiony- pradžios retkarčiais, paskui vis dažniau pradėjo tenai 

mano kės skleidėjai, mokovai, lankylis: susipažino ir arčiau susiėjo su keliais to krašto 
kas šventadienis vaikinais ir pamėgo su jais matytis ir pasikalbėti. Se- 

mo" niau, dar gimnazijoj būdamas, su savo krašto jaunuome
ne beveik nesusieidavo. Iš pradžios, koltai da ketino 
būti kunigu, apie tokių susiėjimų reikalingumą negalvo
jo, paskui, jau nutaręs baigti aukštąjį mokslą, pirmu
čiausia puolė prie knygų, norėdamas pats labiau išsila
vinti, dvigubai išnaudoti atliekamąjį laiką. Tuomet jau 

Jei jau tam tikrą dorovės praciėjo suprasti, kad būtinai reikia arčiau susieiti su 
mokslą išėję kunigai-dvasi- įmonėmis, labiausiai su jaunuomene, ir platinti šviesos ir

t X i nai pt oi

standartinės, o ju kaina vra ?rieš n?^’ daž"ai jauna P° ni . , 
žymiai pigesnė. Tokia ska!-ra Perengta O. D. persą-n.nka.
biamą mašiną gali įsigyti 
šeima ir su mažom paja 
mom. Greitu laiku pasiro
dys “tautiniai šaldvtuvai,”

neįstengia
mą padorumą, net nesibijo pakreipti Į tiesos ar dorovės

z omų moj<sj0 kritulius, bet vis tai progos, tai laiko nebuvo.

* “grieko,” vengia turėti vai- ke^’ tai 
kų tiek, kiek “Dievas duo- nežinėlius 
da” ir naudoja priemones paseks ? 

nuo vaikų, at-
kaip standartiniai, bet taip selL dar0- kai>* Jaučia ir ------------
pat žymiai pigesni.

Tokių dalykų šeiminin- Kiti. iš prigimties ar vė- 
kės nepamiršta ir. atėjus liau praradę vaisingumo ga- 
rinkimam, žino. už ką ir lią, negali turėti vaikų. Da
karu jos turi būti dėkingos, leiskim, vyras negali turėti

kurie nebus tokie gražūs aPJ?1>aug°ū

KRAITIS
Tuščios skiynios—nėr kraitelio,
Nieks vartelių neatkels;
Vysta rūtos mano žalios,
Nesulaukusios rudens.

Eisiu rinkti, motinėle,
Rasos ašaių gailių.
Gal pavirs jos brangiais perlais, 
Gal kraiteli parnešiu.

Pasivogsiu nuo saulutės
Pluoštą aukso spindulių—
Bernužėliui ausiu juostą,
Bus gražiausia iš visų! , ’

Mano rankos, lyg lelijos,
Mano akys, lyg dangus . . . 
Bernužėli, suk žirgelį,
Čia brangiausias kraitis bus!

Plaukia dienos, plaukia metai . . . 
Motinėle, vai graudu—
Nieks neatkelia vartelių,
Aukso juostos neturiu ... t

ONA MICIUTĖ.

SKAITYTOJAMS ANGLIJOJE

Patogiausias būdas Anglijoje užsisakyti “Kelei
vį” arba pratęsti prenumeratą yra per mūsų atstovą 
A. Zamžicką, 26 Devonport Road, London W. 12.

Apie adreso pasikeitimą, kad nesusitrukdytų 
laikas, geriausia pranešti laikraščio administracijai 
tiesiog. i

•itTB

kai p 
kaip

jau tokius 
mane Las

Anis Rūkas.

VIENAS NETIKRAS
#91

MA'I HIAS Steigerwaid bu
vo gimusi JAV. bet išau
go Jugoslavijoje. Vokie
čiai karo metu ją išvežė i 
Vokietiją darbams, vaikai 
paliko Jugoslavijoje. At
ėjus amerikiečiams, ji 
kaip JAV pilietė galėjo 
tuoj čia atvažiuoti. Vė
liau ji prašė leisti atvykti 
jos sūnui. Jis (viršuje) 
prieš 5 metus atvyko. Da
bar paaiškėjo, kad jis nė
ra jos tikras sūnus ir kad 
tikrasis sūnus (apačioje) 
tebelaukia Belgrade vizos.

Paskutiniais gimnazijos metais ir Petrapily jau būdamas, 
per atostogas tai pamokų ar praktikos išvažiuodavo— 
savo tėviškę tik labai retai ir trumpai teatlankydavo. 
Tik. kai išvarytas iš instituto, apsigyveno Lietuvoj, galų 
gale galėjo susieiti su jaunuomene ir pradėti tarp jos 
veikti.

Parvažiavęs tėviškėn ir arčiau susiėjęs su keliais 
savo krašto berniukais, Gaigalas nustebo: vaikinai. Į ku
riuos jis seniau visiškai neatkreipdavo dėmesio, buvo ne 
tokie, kaip jis manė,—jie jau skaitė laikraščius ir platino 

• knygeles. Da labiau stebėjos patyręs, kad tai jaunųjų 
į gimnazijos mokinių darbas. Jam buvo ir gėda ir smagu. 
■ Gėda dėl savęs ir kitų savo draugu studentų, kurie tik 
; mokėjo gražiai pakalbėti; smagu ir linksma dėl jauno- 
' sios mokiniu kartos: tie mokiniai, nors gal ir nemokėjo 
gražiai kalbėti, bet užtai jau mėgino dirbti. Nuo tų pa
čių vaikinu Gaigalas patyrė, kad geriausias veikėjas čia 
buvo ketvirtosios klasės mokinys, Antanas Balčiūnas. 
Tas Antanas triskart per metus parvažiuodavo tėviškėn 
atostogų, visuomet atsiveždavo po knygų ryšelį ir išpla
tindavo tarp jaunuomenės.

Patyręs apie tai, Gaigalas tik pečiais traukė.
—-Juk tąi mano mirusios sesers sūnus,—stebėjosi jis, 

—o aš taip mažai atkreipdavau i jį dėmesio, apsieidavau 
kaip su vaiku. . . .

Atsiminė Gaigalas, kad jis dagi pats prikalbėjo savo 
švogerį leisti Antaną mokytis, pats apsiėmė ji prirengti 
ir Įstatyti mokyklon. . . . Pabaigęs gimnaziją, važiuoda
mas Petrapilin, paliko jis Antaną antroj klasėj. Paskui 
matydavos su juo tik per atostogas—trumpai ir retai; 
susitikdamas davinėjo jam, teisybė, pasiskaityti ir pla
tinti lietuviškų knygelių ir laikraščių, bet arčiau nebuvo 
laiko susieiti,—todėl nežinojo, kokius vaisius sėja tie 
raštai jautrioj Antano širdy. Apie tai patyrė tik metai 
atgal, susipažinęs su sodžiaus vaikinais. Patyręs pama
tė. kad jo jaunas giminaitis Antanas jau jį pralenkė: 
jis pats vis tik da svajojo dirbti tarp sodžiaus ir miestelio 
iaunuomenės, o tas jau dirbo. Tai jį patį pastūmėjo prie 
darbo. Jis norėjo būtinai susitikti Antaną, pasikalbėti 
su juo, bet vis nesisekė: ar jis negalėdavo atvažiuoti tė
viškėn, kai Antanas būdavo namie, ar atvažiavęs jo ne
rasdavo. O šįmet rudeniop, susitikęs švogerį. patyrė, 
kad Antanas išvažiavęs Kaunan, sutikęs būti kunigu. 
Iš karto Gaigalas nenorėjo tikėti, užsipuolė švogerį, dėl 
ko toliau sūnaus neleido, dėl ko gimnazijos nedavė baig
ti. ’

(Bus daugiau)
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Svarbi sukaktis ferencijai draudimo nedar- žmogaus ir taip dar kuklius i 'Per 20 metų gerokas ba- 
bo atveju sumanymą. laimėjimus atmušti. Bet to-*ras pažengtas socialinio

AKRON, OHIO nės pakils į kelionę aplan
kyti ne dirbtinį, bet tikrąjį

kalu
Ypač svarų žodį tuo rei- kių pasikėsinimų dar bus, ir draudimo kelyje, bet jo ga- A. L. Taiybos skyrius mūsų žemės palydovą me
lu tarė 1932 metais mil-šio krašto darbo žmonės tu-las dar toli ir dar pareika-bendrai su LSS 20 kuopa nulį, arba planetas. Kada

Lyg nepastebėta praėjo Daugiau ne du trečdaliu žiniška Amerikos Darbo ri budėti ir nepaliauti ko- lauš daug pajėgų, kol bus rugpiūčio (August) 28 d. broliai Montgolfier 1783 
šių metų rugpiūčio 14 d., statybos darbininkų, 37 iš Federacija reikalaudama voti dėl savo padėties pa-'pasiektas. drg. Trumpickų sode, 773 metais paleido pirmąjį ba-
nors tai buvo Jungtinių šimto anglakasių ir 36 iš privalomo draudimo nedar-gerinimo. , I J. V-gas Bisson Avė., rengia didelę lioną į aukštybes, jie į ba-
Amerikos Valstybių darbo šimto geležinkeliečių buvo bo atveju. Tą savo reikalą- - ~ ~ -• ~~ gegužinę, lioną buvo įdėję tris kėliau-

> I II M M•

tikimės turėti daug sve- ninkus: rodos, šunį, katiną 
čių iš Clevelando ir kitų ir gaidį. Amerikiečiai į pir- 

“Keleivio” Nr 26 buvo daiyta, bet taip parašė tas, vietovių. Rengimo komisi- mąjį dirbtinį mėnulį žada 
Ruko straipsnis “Sveti- kas raštą rašė. Jos P11 mininkas Jonas Sala- įdėti peliūkšti. Jei šuo, ka-

DEL SVETIMŲ PLUNKSNŲžmonėms labai reikšminga netekę darbo. O ir dirban- vimą ji nesiliovė kartojusi 
sukakties diena. Tą dieną čių jų nemaža dirbo trum- ir vis griežčiau reikalavusi 
sukako 20 metų, kai prezi- pas valandas ir blogai atly- vykdyti.
dentas Franklin D. Roose- ginami. Tai buvo baisi pa- Galų gale 1934 m. prezi-
velt pasirašė Wagner-Lewis dėtis, kuri privertė ir pa- dentas Roostvelt paskyrė mos piunkSnoš Nenuošia.” Jis man pasakė, kad taip sevicius pasižadėjo visus tė ir gaidys praskynė kelią 

šių dienų aviacijai, tai ko- 
kviečia dėl peliūkštis negalėtų pa

rodyti žmonėms kelio į pla
netas?

—ab.
Rengėjai.• socialinio draudimo kūdi- varge paskendę darbo žmo- klausimą ir paruošti suma- n‘os nešil<J0. " Iš tikiu jų tada Milkovat-

kis, kuris per tą dvidešimt- nės gali į bedugnę ir juos nymą, kaip jį išspręsti. 1935 paėmęs kiekvieną Ameri- Mamat pavardžių rašymas 
mėtį gerokai paūgėjo ir tu- nutempti. m. sausio 15 d. jis patiekė koj leidžiamą lietuvių laik- turėjo kitą tikslą, bet vis
ri gražių vilčių augti, stiprė- Didžioji šio šimtmečio prezidentui pranešimą, o po raštj, matai ten mįrgant vi-viena tuo būdu negalėjo ap- 
ti, tobulėti. Prieš 20 metų trisdešimtųjų metų krizė 9 dienų senatorius Robert saip iškraipytas gražias lie-gauti tų, kuriuos norėjo, 
milionai Amerikos žmonių pagreitino ir šio krašto so- Waener inešė įstatymo su- tuviškas pavardes ir vardus. Aišku, kad tie, kurie pa- 
sulaukė draudimo senatvės dalinį draudimą gimti.
ir nedarbo atvejais. •

Vis augantis, stiprėjan- 1
tis nepažabotas Amerikos s 
kapitalizmas darbo žmogų
vln’imaTvi,"!a"bid š>'kštus darbo ž”°-™gpiūc'io' 14 d. jį pasi-beždžionė Kriloyo pasakė- dayti, aš nematau. g (o mėnu]io kelionfc bus jų galvų konferencijoj buvo
nk šitndien^k tnri ^T," gui ir jis laimi tik tada’ ka‘raiė P'ezidtntas. Taip pra-cioj kun bandė akinius, . Tai gerbkime savo praei- „ b prieinama vi-1.300 laikraštininkų, 
nis Šiandien ju, tun daibo, da daugiau pasitiki saVO su_ sidėjo Amerikos socialinis bet jie vis netiko ir galų ų, bukime kuo buvome, sve- mokslininkami -
o štai, įyt dieną išmetamas jungtoms jėgoms, bendrai draudimas senatvės ir ne-gale ji juos pasikabino ant timomis plunksnomis nes*-Kongrese kai kurie istatv- GERA PROGA
I gatyę- Leiaų jei jis turėjo kovai, o ne dangui. darbo atveju. uodegos. Ar nėra panašūs šildykime. — —
atidėjęs vieną antrą dolerį, ........ xt- - - j į tą beždžionę ir tie Stan- A. Zamžickas
bet jei jis dirbdamas nepa- Nebuvo ir sis laimėjimas Ne vienas žmogaus dar- ley john>ai £ tt _ _______________
jėgė ar nesugebėjo nors darbo žmonių priešų dova- bas nėra toks, kad jo nebe- - ’

Dirbtinis Mėnulis Rugpiūčio 25 d., 1955 m. 
sukaks 90 metų, kai Rusijos 
vidaus reikalų ministeris

kiekvienas darbo

(Atkelta iš 2 pusi.)
vvagner inese isvatymo su- pa^aiues h varuus. *7 rusai rengiasi leisti mėnuli, atvirti no beturiu spaudosmanymą. David Lewis ir Ką gi mes tuo parodome, sivadino Phillips, Bertash, ka(|a' ir koj_nežinoma . ž, dj 1 Ma“ Vilniaus 
Robert Doughton tą pati blausia ir atsako Rūkas: Leppa ir tt., turėjo kitus Amelikas k ka(, jos “ d “jubtrnatoriu“ tą C-

mų leidėjai jau protestavo pinigų Upti biznieriurn. ?ar.
prieš toki vvriausvbės pa- duodama.- ar išnuomuojaunas BAKAS 

- * i j IK RESTORANAS, su pilnu leidimuįeiskima ir mano, kad ge- (i*isnėm) — •Biznis su mūriniu na-

kiek sutaupyti, tai ir padėk notas, bet ir jis buvo senos, outų reikalo ir galima pa- - " “‘“'“J
dantis ant lentynos ir ne tik atkaklios kovos vaisius. gerinti. Netobulas buvo ir a^f5l'(lalb7ni^dįr ašv’ 
ooarzv kzvt vrjczvc Senai Amerikos aarbinin- šis įstatymas. Jis neviena tanciu- (,ai oininkų, ir rasy-nevieną

A!an.- te,nka Apsauga riau būtų surinktas aukšty- bSut
t Hr/mni bese Žinias pasilaikyti sau. nis išsimokės arba savininkas sutin-L/UtSUl Lfiunyi np • - -J-i (rvv; hiici’mo tui ka spiningam žmogui perleisti ant laigi, jei gyvi Dusime, tai nuošimčių išsimokėjrmai dalimis kas

ijų kreiptis:
South Slh

(M)

Darbo
depresijos, krizės kad jie netekę darbo nebūtų duodamos pensijos didina- j-~ ki7T"-" "L~~ Iš' tos sumos pusvienuo- ,,,c".uu“ U,L“ ...vis buvo didesnės ir skau- priversti badauti ir nedre- mos ir t.t. Tpaė žymių pa- '”n “ Ja i%kaiws likto biliono išėjo tarnauto- "‘ S k i'". “»~£-

desnės darbo žmogui. Pati betų pagalvoję, kas bus, kai gerinimų padaryta pernai.^. • nes ir eiliniai ka- ^ks mte u So moksli B"“’
didžiausia jų buvo prieš J'e pasens, kai jų jėgos ,s- Daryu p^Unpj j^ dar ^reiviai yra žmoniškai atly-ninkaį '<f «’ ’
dvidešimt su viršum metų. seKS- pagerinu n siemti. Atstovų ir varrln ginami. Antra didžiausia , „.-..„Nemokantį išmokys. Darbas nuo-įsivaizduokim, kastų lai- Tais klausimais darbinin-Rūmai yra priėmę pakeiti-“ pavardes ir wdo kelionę seksjier. RADAR
kų neprisimename, kad iš kams palankioj spaudoj, kuhs numato mnlriti Kuris nors mūsiškių tikrai statyti. Tam reikalui išleis- teleskopusmokėti, _ . , J4 ta g biljnno; ir 918 tnilinnn i. teleskopus,

dolerių.
’ Į? 0 "? dirbančiųjų įvairiose susirinkimuose, ir senatvės^^penąj^mokeu įVį ęeorį ta 8 bilionai ir 218 milionų “ g-^”a(la ir žm0. iyn 11,

1934 mttais bedarbių buvo kitomis progomis vis daž- nuo 62 metų, _ ------------- kitain
11 milionų. Tiek rodė vai-niau buvo rašoma ir svar- neatsižvelgiant jų amžiaus 10 * £ kaikurios mūsų
dinė statistika, o kitų teigi- Stoma. Atskiros valstybės L L Bet senate tas suma-

h^Įsphin hnuo daugiau, pradėjo leisti vietos savival- n?mas užsąlo.
—-------- dybėms mokėti

STUDENiAS pensijas
bems skirti pašalpas. o su jų šeimomis gerokai vardžių. Jei jau jas keis- Karinė parama kitoms

1921 metų ūkio atoslū-per 100 milionų, kurie yra ti, tai keisti taip, kad nepra-valstybėms Pernai kainavo 
gis dar labiau paskatino su- įtraukti į senatvės draudi- rastų lietuviškumo. 2 bilionu 600 milionų dole-
sirūpinti darbo netekusiais mą. Pavardes keičia įvairiais atomo energijos reika-
darbininkais. Ta krizė ne- Jis nėra be priekaištų, jis tikslais. Kaikurie, patekę lams išleista bilionas 856 
buvo ilga, netrukus grįžo nėra net toks, kokį turi dau- paskutiniojo karo ' metu į milionai, o įvairiems moks- 
normalūs laikai, kada be-gelis ūkiškai silpnesnių Eu- Vokietiją, iš Milkovaičio liniams tyrimams bilionas
darbių skaičius sudarė 8 ropos valstybių. Darbo žmo-virto Milkovat, iš Mamaičio’326 milionai dolerių.
ar 10G visų dirbančiųjų, nių organizacijos kaip tik_ Mamat ir tt. Jie aiški- Vis tai baisiai dideli pini-
Tačiau netrukus vėl vis di-galėdamos rūpinasi sociali-naši. kad vokiečiai juos pri- gai, bet JAV turi juos iš- 
desni darbininkų būriai bu- nio draudimo esamąsias rū- vertę tą daryti. Aš gi Vo- leisti, jei nori būti laisvos, j 
vo išmetami į gatvę. Tas šis pagerinti, o nesamąsias kietijoje turėjau tokį atsi-’ O juk žinote, kas šian- 
vertė dar rimeie^susirūpHi- Įvesti: ~ * tikimą. Vokietis turėjo už- dien tegali mūsų kraštą pul
ti jų likimu. Juk koks opus yra šiame rašyti mano pavardę. Jis ti?

Pasiūlymų netmko. Jau krašte socialinis draudimas ją pradėjo raide S. nors rei-'

riju .jvdarbių buvo

Trečioj vietoj yra išlai- 
pavardės nėra visai sražios ^os gazolinui, tepalams, ap- 

Settius/ Kiaulė- tarnavimui. Tiems reika-

ATSIVEDIMAI

( calrvsimy --
)ėms mokėti senatvės šiandien jau bus mažiau- nas,' Blusius), turime daug lams išleista 7 bilionai 633 
įsijas, o Wisconsin ir sjaį gų milionų dirbančiųjų, slavišku ar suslavintų pa- milionai dolerių.ŽMOGŽUDYS

Burton W. Abott. Kalifor
nijos universiteto studen
tas. Ala m ėda apskrities teis
mo prisiekusiųjų posėdinin- 
kų kaltinamas 14 metų 
mergaitės užmušimu.

1923 metais Wisconsin vai- ligos atveju, kuris Europoje kėjo rašyti Z. Kitas vo- Rugpiūčio 21 d. sukaks
stybėje pavyko laimėti pa- įvestas jau beveik prieš šim- kietis mane paklausė, kodėl 28 metai, kai Jonas J. Ro-
žiūrai, kad dėl darbo nete- tą metų. O turtinga Ameri- aš taip darau. Gavau aiš- manas palangoje nušovė
kimo yra atsakingos pačios ka jo dar neturi ir dar rei- kinti, kad čia ne mano pa- gydytoją Joną Brundzą.
įmonės, to dėl buvo išleistas kės daug kovoti, kol ir kiek ” * ------
įstatymas, kuris įpareigojo vienas susirgęs šio krašto j 
įmones sudaryti tam tikras darbininkas galės gauti rei- { 
atsargas nedarbo atveju. kalingą gydymą ir pašalpą. J 

1932 metais, tada N’ew Teisybė, daug kas čia yra •
Yorko gubernatorius F. D. ligos atveju apsidraudę pri- {
Roosevelt pasiūlė septynių vatinėse draugijose. Tai yra { ”la ., . , . , z - i . , ® J. . / J jūs pareinate is Lietuvos. ---------- —r - - _ . ,valstybių gubernatorių kon- mažas palengvinimas, bet J vra nuo kito. Taippi nurodyta, kiek lenkai buvo užgrobė Lietuvos, , , J , , - t arba tain vadinama Demarkacijos Linija. Matosi, kiek Lietuvoje j--- ------------ Visi juk žinome, kad tuo bu- ūkelių ir kur jie eina. taipgi vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas •

du ansidraude teate’auna ♦ užvardinta angliškai iietuviškęja rašyba. Tai žemėlapis. Patsai k' į

Lietuvos Žemėlapis Kalendorius 
1956 Metams

Tai vienas iš žinjreidiiausn, kalendorių, kokį kada nors lietuviai j 
yra matę ar tufėję. Čia viskas yra parodyta, kaip Lietuva stovi ant , 
nlano (mapos). Čia matysite, kur randasi tas bažnytkaimis, is kurio , 

- Matosi, kaip toli vienas Lietuvos miestas •

JIS BERISI

JAV ambasadorius čecho- 
slovakijai U. Alex Johnson 
Ženevoj derisi su raudo
naisiais kinais dėl laikomų 
civilių amerikieėių ir lakū
nų paleidimo ir kitais 
klausimais. lakūnus jau 
paleido.

Į Brocktoniškei
nrOCKLOTTTSK p»TTTTrTW7 uZrcs^jiS

vo adresą rašydama man laišką. 
Prašau atsiliepti.

Box 201, W. Hanover, Mass.

Vedybų tikslu ieškau draugės nuo 
45 iki 05 metų amžiaus, kad būtų 
pasiturinti, gali atsiliepti ir iš Ka
nados. Esu rimtas, nageliu, nerū
kau, mėgstu rimtą gyvenimą. J rim
tus laiškus atsakysiu su savo fotog
rafija. (33)

J. Morkus 
1836—15th St.

San Francisco, Calif.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario lfc-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomiš. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai kei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi-

* niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. V1NIKAS
. 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

du apsidraudę teatgauna 
tik mažą išlaidų dalį.

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš

bėrimo, gerklės užkimimo, 
‘plaučių uždegimo, vidurių liuo- 
savimo, pūslės ligų, širdies su
nykimo. šiurpuliavimo, peršali
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito, rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo, ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. Šios arbatos svai 
kainuoja $4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BR()ADWAY

South Boston 27, Mass.
kalendorius irgi labai svarbus, čia parodyta, kada bus Užgavėnės, i 
Velykos ir kitos katalikiškos šventės, taipgi parodo net ir kada bus ( 
žvdų Velykos ir kitos jų svarbesnės Šventės. Pasiukų dienas atvaiz- |

Didžiausi socialinio drau- « dina žuvies piešinys. Čia at™?’^s k(^įo,aXnX> •... . . , 5 nesvje kokios gėlės turi būti vartojamos, o taipgi kokio menesio ,dimo priešai yra susispietu- J koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra- ,

Siu į Amerikos gydytojų ♦ **luCia roatysi> kuoniet Lindberghas perskrido Atlantiką. Kada J
gydytojų vadai. Socialinis ! Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo- i

ą • • j •• i* t a I*2Kj1€‘T"1J t U Vii rT« ITl KĄ f« a'Ud r\*x inimą įvedus, Jie gali turėti J Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos
kipk mažinu naiamn Tip ! Siame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svariKieK mažiau pajamų, die t telefono numerius, kaio tai: uolienos, ugniagesių, dak
dėl to ir verkia prieš jį kur • čio, vaistinės, draugų ir tt. Pakabink ant sienos ir. i
i,.-,!- j! kus, nereikės knistis p© popiergalius, o priėjės ir matai,Įtik gali.

Yra daugiau
draudimo priešų. Pernai į j nekabos "šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. I-abai dailiai pada* C I  A. ?   -Jt  Vn/4 iv» Kvavuviarvva miA^niomp lfJimharV l(‘ I/I

kovos lauką išėjo net patys J 
Amerikos Prekybos Rūmai • 
labai gudriai norėdami su- { 
griauti senatvės draudimo { 
pagrindus, bet, sujudus dar- ♦ 
bo visuomenei prieš jų pa- •

šiame kalendoriuje yra vieta atrašyti svarbesnių ypatų j
* telefono numerius, kaio tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbu- j 

— - - - • reikalui atsiti- į
kur yra jums t

, . reikalingi telefono numeriai. . - . . . »
ąncialinin » Padirbti toki kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, liet ,
SUVidiiiuu | , tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos /tobos, kur »

t ♦ » 
l

♦ t

rytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje, 
durnas 12 x 17 coliu. Kaina $1.

Siųsk vieną dolerį sekančiu adresu:
NATIONAL CALENDAR CO.. Ine.

617 Summer St.. W. Lynn, Mass.
Nepamiršk įdėti ir savo adresą, .kad gautumėt kalendorių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje | 

— --------------------- z--------  r_ metai. Perstatomi Lynn Chamber of Commerce, Lynno didžiausio J
salūniškas užmąsčias, pavy- ■ s**”"* Trost Company ir B°!'tono DMiiųių p°P'er,aus San‘
ko tą pasikėsinimą į darbo, ____ ________ —------ ------ ------ ---------- -

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mass.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 33, Rugpiūčio 17, 1955
Jis batu ne besius Juozas Arlauskas

Nusilaužė Koją
Butas Nuomai

Gal kas Tamstų matėte 
žiūrėdami televizijos pro
gramą, kaip New Yorko 
batsiuvys atsakinėjo i klau
simus apie operas. Jis pa-

DARBO FEDERACIJOS 8 Skautai Išvyko j siekė $32,000 laimėjimo,
SUVAŽIAVIMAS BAIGĖS tarptautinį sąskrydį galėjo siekti 64,000 dolerių

-------- --------- laimėjimo, bet atsisakė.
Praeitą savaitę Bostone Praeitą savaitę i Kana- Mat, nepavykus atsakyti 

vyko Amerikos Darbo Fe- doje vykstanti tarptautini paskutini kartą, jis būtų 
aeracijos M a s s a chusetts skautų sąskrydi išvyko 8 netekęs ir jau leimėtų 32.- 
valstijos skyrių 69-as šuva- Bostono skautai: R. šlia- 000 dolerių.
žiavimas, kuriame dalyvavo žas, E. Jakulis, L. Venckus, Taigi, jis gavo 32.000 
per tūkstanti atstovų. A. Kriščiūnas, Adomkaitis. dolerių ir daugiau batų ne-

Suvaziavime buvo mesta A. Tamošiūnas, L. Leonavi- besius, nes ji pakvietė tar- 
daug kaltinimų republiKonų čius su palydovu A. Bane- nybon Bostono priemiesty- 
vaiaziai, kati ji rūpinasi su- vičiu. je esanti Biltrite Rubber
rasti lėšų visokiems reika- Praeitą trečiadieni tauti- bendrovė ir davė jam ne- 
lams, bet jų neranda varg- ninku namuose jiems buvo sunkų garsintojo darbą, už 
šams, ligos ištiktiems, pase- suruoštos kuklios išleistu- kuri mokės per metus $10,- 
nusiems. Kliuvo Įstatymų vės. Prof. I. Končius, dr. 000.
leidėjams uz tai. Kad ne- Čepas, Gimbutienė, Alickū- Praeitą penktadieni jis 
darbo pašalpos nepakeltos nienė ir Čepienė pasakė kai- atvyko i Bostoną ir čia hu- 
tiek, kiek būtinai reikalui- b*s palinkėdami sėkmingai vo iškilmingai sutiktas. Ji 
ga, kad atmestas pasiūiy- atstovauti Lietuvos vėlia- atskirai priėmė gubernato- 
mas mokėti pusantro karto va ten, kame susirinks iš rius ir majoras.
už antvalandžius, mokėti kelių dešimtų kraštų kelios --------------------------
pašalpą ligoje ir t. t. dešimtys tūkstančių linkti- Buvęs dosnus

Darbininkų politinio švie- nio jaunimo. _ ____
timo lygos direktorius Ale- Išvykstančiųjų vardu R. “Laisvė 
Devitt priminė, kad darbi- Šliažas padėkojo už linkė- straipsniu 
ninku priešai pradėjo smar- jimus ir pažadėjo juos įvyk- naj mii-usi Antaną Kupsti

Rl I'H PRAKAPAITĖ 
(KAŽI LIETUVAITĖ

Išrinkta “Miss Litnuania 
of N. E.” PP. Minką ra
dijo pusvalandžio geguži
nėj rugpiūčio 7 d. Ji yra 
So. Bostono High School 
studentė, gyvena su tė
vais So. liostone, 802 E. 
Sixth Street. Fotografija 
nutraukta “Foto Mariano 
Studio“ 652 . Broadvvay,
So. liostone.

Penkių kambarių butas, baltos sin-1 
kos, “combination" pečius, antrame1, 
aukšte. Kreiptis į .virs. Šeputis, 11| 
Page's Courtft, So. Bostone. Tel. 
A\ 8-76ol. • IŽinomas Bostono visuo- 

meninikas, Amerikos Lietu
vių Tarybos vietos skyriaus 
pirmininkas Juozas Ariau- Trijų šeinių namas, karštu įtaru1 
skas praeitą penktadienį
lipdamas iš automobiliaus I Mrs. J Jassen 1 aukštas, b7, E.
nusilaužė koją. Miesto h---------------   ------
goninėj, įdėjus dešiniąją Farduodu Baldus (lurmture) 
koją į gipsą ligonis parvež
tas namo. Linkime greit pa-

Parduodu Namus

Dr. B. Matulionis
Vidau®, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš aukšto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Paseoag, Rhode Island 

Adresas: State Senatorių m. 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

sveikti.
A. Andrulionis

Ivaškienė išvyko Europon

Pigiai parduodu visus namų 
rakandus, nes išvažiuoju kitur. 
Kreiptis: Mrs. P. Esmalovich, 
41 Chester Avė., Brockton, 
Mass. (35)

Dalia Skudžinskaitė Ivaš- 
kienė, Onos ir Aleksandro

Reika bnga Moteris
ReikalL.ga moteris padėti

T • slaugvti ligone. Valgis, kam-Ivaskų marti, pereitą savai- barv; visi parankumai ir $75 
tę išskrido pas vyią vyi. lei- mėnesiui. Kreiptis tel. BL 
tenantą R. Ivašką, kuris g.2281 tarp 12-1 diena ir 6-7 
tarnauja Amerikos kailUO- vakare arba adresu: 
menėj Vokietijoj.

_________________
Genevičių sukaktis

D. F. Olseika 
127 Capen St. 

Dorchester 27, Mass.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

Kiau pulti unijų politinę vei
klą. VVicconsm valstybėje 
jau uždrausta unijoms lei
sti lėšų politiniams reika
lams. Jis taip pat atkreipė 
dėmėsi i ta;. Kad senatorius 
baitonstall iš 30 balsavimų 
27 kartus balsavo prieš dar
bininkų reikalus.

Iki šiol jlassachusetts 
valstybės A. D. Federacijos

dvti.

Lietuvė dėsto matematiką

Dr. E. Bendoraitytė nuo 
šių metų rudens dėstys ma
tematiką Bostono kolegijo
je. Pernai ji dėstė Cornell 
universitete, Itaca, N. Y.

visos skilties 
prisiminė nese- 

‘ ir
be kita ko rašo, kad jis “pa
žangiųjų reikalus remda
vo žymiomis aukomis, kar
tais net iki $25 ir daugiau".

Mes žinome, ką “Laisvė" 
mano sakydama “pažangių
jų reikalus”.

Pranciškonu “Darbinin-

Rugpiūčio 14 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje didelis svečių

?arcucdu Namus
So. Bostone parduodu trijų 

namus. Gerai įrengti, Keros 
mos. Laisvas butas pirkėjui.

. . tis darbo dienom l>et kada:būrys paminėjo Juozo ir St., antras aukštas.
Anelės Genevičių vedybi- "
nio gyvenimo 40 metų su
kakti. Tėvų sukakties pami- Reikalinga moteris ligonei 
nėjimą rengė sūnus Jonas ir slaugyti. Darbas nesunkus.
duktė Anelė.

Daktare benctoraityte gy
... , o .j , vena su tėvais Dorchestere. „ . . ,pirmininku buvo Bndes, bet vra žinoma ne Bažnyčia, buvo aprūpintas galvą,

jis atsisakė būt. vėl renka- matematiškais gabumais, Pakuliniais sakramentais ir menesjis
ninku išrinko John A. Cal- 
lahan, kuris atstovavo elek
tros darbininkų uniją ir iki 
šiol buvo vice-pirmininku. 
Sekretoriu-iždininku per
rinktas Kenneth J. Keilev.•*

Nebuvau pasitraukęs

bet ir kaipo muzikė. Per ke
letą metų ji veikliai dalyva
vo "Gabijos chore ir akom
panuodavo chorui.

Nelaįme darbe A. StrumsKis iigoninej

Praeitą penktadienį Ge- Žinomas Brocktono vi- 
kas” rašo apie mirusi Kup- neral Alloys bendrovės ge- suomeninikas Aleksandras 

._ sti, kad jis “mėnesi prieš ležies liejykloj judantis kra- Strumskis sunkiai 
savo mirti susitaikė su Kat. nas trenkė darbininkui Į Jis paguldytas ligoninėj.

Darbininkas be są- Linkime ligoniui ligą Įveik- 
paskutiniais sakramentais ir mones nuvežtas i miesto Ii- ti ir greit pasveikti.
rugp. 2 palaidotas iš airių goninę. ----------------------- -—
Šv. Augustino bažnyčios". A. Andr. Amerikoje yra žinoma

‘"Darbininkas” nepaaiški---------------------------- 30,000 Įvairių augalų ligų.
na, kodėl sakramentais ap- Bostone
rūpino airių kunigai, o ne
lietuvių. “Laisve" to irgi ne- 

Dreba dėl dolerio bedarbiui aiškina. Bostoniškiams ten-

lankėsi 
Miko Petrausko sūnūs

seimų 
paja-.

Kreip- 
13 Gatės 

(33)

Reikalinga Moteris

Ten gali ir gyventi. Kreiptis: 
119 Florida St.. Dorchester. 
Mass., arba skambinti nuo 5:30 
iki 6 vai. vakaro KE 6-7244.

Reikalinga Vyras ar Moteris
Prie darbo grindims plauti ir vak- 

suoti kartų per savaitę. Teiefonuoti
SUSirgO. SO 8-8x39 arba asmeniškai kreiptis 

i “Beauty Salon." 83 L Street, So. 
Bostone, nuo 9 iki £ vai.

Išnuomuojamas Butas
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTCRiNfi 
RADI0 PROGRAMA 

WBMS. 1090 kilocyklų
Boston 15, Mass. , 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
po pietų

Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenuc 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'phsėn’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys F uimberiams

Massacnusetts atstovų rū
mai savaitinę nedarbo pa
šalpą pakėlė iki $35. Tą pa
ti buvo padaręs ir senatas, 

’. Pasitrau- tet jis po kelių dienų vėl
. . ta klausima svarstė ir repuSimnazijos mokinių šelpimo Wik ba]sais šj k nu. 

būrelio. ■ *
Šiuo pranešu, kad aš iš jo

nebuvau pasitraukęs, bet 
tik u. J. Vembrei iš manęs ;J0 dokri 
mdfecio nebereikalaujant, Dabal. nutarimas teks 
radau reikalinga tą gimna- suderinti su atst ,.ūmais 
ziją tiesioginiai šelpti. Tą h. da,. ,.eikės ,auktj kol 
manau daryti ir ateityje. sužinosin,e> kokia bus auk.

P. Lembertas ščiausia nedarbo pašalpa.

ka spėlioti.

"Kelei-
buvo

Prieš kurį laiką 
vio” vietos žiniose 
pranešta, kad a 
kęs iš Vasario šešioliktosios

Serga Andrius Yuga

Sunkiai serga Andriusserga
1 Yuga. ilgametis So. Bostono c 

gyventojas ir visuomenės x 
Šiuo metu

So. Bostone, City Point, iš- 
Miko Petrausko sūnus, nuomuojamas dviejų kambarių 

kuris oyvena Pennsylvani- butas. Yra virtuvės pečius, du
joje, buvo atvykęs Į Bosto- Šas- Šiltas vanduo ir visi reika- 
ną, lankėsi Ivas Įstaigoje. Mngi baldai. $10. per mėnesi, 
-lis galvoja grįžti Į Bostoną Teirautis 597 E. 7th St., antras 
gvventi. aukštas. Tel. AN 8-2814 (34

tarė pašalpas padidinti tik darbuotojas. Šiuo metu jis x
doleriais. Taigi, didžiau- 8”1*. •$. t"«!lan<l Ce"tel' 5 

šia savaitinė pašalpa butu «onlnO , < Hamson St Bo- J 
‘ — k Lankyti galima kas- 3Xston)

dien nuo 10 vai. ryto iki 
vai. vakaro.

Ligoniui linkime greit pa
sveikti.

xxxx x x x»xxxxxxxxxx~xxx:xxxxxxx '
TAUPYKITE. $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE 

Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

X
XXXkX
X
X

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rnxbury, Mas*.
Tel. FA 3-5515

PLIKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Mariu Kranto

ONSF.T
Privačios.

BALF’o gegužinė

Rugsėjo 18 dieną Romu
vos parke Brocktone Balfo jį 
17-as skyrius Bostone ren-x 
gia šaunią gegužinę. Į ku- | 
rią patariama jau dabar 5 
pradėti ruoštis.

\ isiškas

{taisymas $250

Rūbai jau pasiųsti

4

BALF’o Bostono 17 sky
rius rugpiūčio 2 d. pasiuntė 
BALF’o centrui suaukuotus 
darbužius. Iš centro jau 
gautas patvirtinimas, 
drabužius priėmė.

kad

J. V. Stilsonas atostogauja

AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS. , , M?sų -istaįg°s bendrajai- 
švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių) į? s ^uozas v • Sti>onas išvy- 

maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas ivointm.. ° U11__nas praleisįvairiau- D , , ‘ . . 1.4 Brooklyne savo šeimoje.įais gėrimais, erdvi šokiams vieta. _______________
Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil

siui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir ^aI girdėsim čiurlioniečius 
kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati paikinimo 
vieta užpakalyje viešbučio. Lapkričio 12 dieną Čiur-

Dė'i kambarių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais ^on^e5' ansamblis k rite,a- 
skambinti Wareham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel, ma’s f ainuo 1
Onset Avė., Onset, Mass.

Automobilių važiuoti 28 keliu Į Cape Cod iki rodyk
lės i Onset.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti. 
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai.

Bostone.

Lankėsi muz. Žilevičius

Pertitą savaitę Bostone 
lankėsi žinomas muzikas 
profesorius J. Žilevičius.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

x iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 

£ niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
U,dieną. Perduodamos lietu- 
i viškos dainos, muzika ir 
v Magdutės Pasaka.
> Biznio reikalais kreiptis Į 
•ę. Baltic Florists gėlių ir do

vanų krautuvę, 502 East 
H! Broadvvay, So. Bostone, 
z Tel. SO 8-0489. Ten gau

namas

X
Ik

įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
Šaukit GE 6-120445 Dorset St., Dorchester x ir “Keleivis.”

Steponas Minkua.

VIETA PIKNIKAMS Ui DYKĄ
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma

dienio* iki penktadienio! Graži vieta mokyklų, 
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.

Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama £
pagal susitarimą. £

Telefonaoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr. t. 
Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynhana, Mass. į

I

I

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St- East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokiu svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts” Bill & Tex

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
* Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr. ir

Aleksandras Chaplikas

NAMŲ SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku

John Petrus 
206 (w»ld Street 
Randolph, Mass.

Arba po pietų užeikite: 
VV. Broadway, Room

So. Boston, Mass.

4<»9
4,
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APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

[Tel. A N S-1761 ir A N 8-2483

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A para ta 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4. nuo 7-8 
531 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—mostis. .4
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms. z

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskaa *
295 Silver Street

South Boston 27, M«




