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Derybos M Sueco Kanalo 

Tvarkymo Jan Vyksta

Penkių Valstybių Delegacija Tariasi Su Egipto Diktatorių 
Del Sueco Kanalo; Kol Kas Neaišku, Kaip Derybos 

Seksis; Prancūzių ir Anglai Stiprina Karo Pajė
gas Kipro Saloje; Amerika Reiikia Vilties,

Kad Derybos Baigsis Kompromisu.

Sekmadienį penkių Lon- Ra8UU8 KuntytojūH 
Metus į Kalėjimą

Egipto diktatorių Nasseriu _ . x .
dėl Sueco kanalo tvarkv- Chnton, Tenn., miestely
mo. Delegacija, į kurią jei- P?Tei^.??vait? ki.I« riauš? 
ha Australijos ministeriu!del lydimo j vietos auk- 
pirmininkas Menzies ir Ira-! st®snta» mokyklą 12 ne- 
no, Abisinijos, Švedijos j/mokinių Negrai moki-
J. A. Valstybių atstovai/11,81 f mokykl» buvo Pr
iteikė Egiptui Londono »J teismo patvarkymu, 
konferencijos daug urnos' P”™8® diena® mokykloje i
planą Sueco kanalui tvar- v,skas ,ramu’ *** P*' 
kyti ir turėjo kitą posėdį,'1*“ miestelyje pasirodė 
kuriame davė paaiškinimus,'dobn_ Kasper iš Washingt-

SUSIRŪPINO SUECO KANALU

Valstybės sekretorius John Foster Dūles (dešinėj), 
grįžęs iš Londono konferencijos, kuri svarstė Sueco 
kanalo reikalus, kalbasi su savo pavaduotoju Herbert 
Hoover (viduryje) ir sekretoriaus padėjėju Carl W. 
McCardle.

L S S Suvažiavimas
Praėjo Sėkmingai

------ I
Lietuvių socialdemokra-' 

itų sąjungos Amerikoje 28 i 
-asis suvažiavimas įvyko J. Į 

! Paknio vasarvietėje, netoli 
' Thompson, Conn., rugsėjo 
; 1-2 dienomis. Į suvažiavi- 
' mą buvo atvykę atstovai 
' net iš Chicagos, Clevelando 
• ir kitų tolimesnių vietovių.
I Suvažiavimas buvo vienin- 
gas ir darbingas, įvairiais 

1 klausimais p asireiškusiosj

Rinkini) Kampai)* Vyksta 
Bet Dar ’HcofiriaGai’

Vyriausybė Skelbia Skaičius, Kad

čiųjų
Vyriausybę Dėl 'Aklumo', Esą Ji Narnate 

Esamų Bedarbių ir Fanųsrių Bėdų.

Prancūzai Skaito 
Alžyro Nuostolius

i skirtingos pažiūros po išsa-i procfeijos valdžia pa-
• 1CO1 IzoIKoiivvia a T a a *v • wa» «*s^«w ~lbw lUTaneanin -

Ąlzyro mėjimus r e p u b 1 ikonams
rankai iki šiol padarė šita- va,JdanL pirmiausiai tame 
oS>AnU°^!,U-: nUJ^ raporte nurodoma, kiek se-

naują Centro komitetą, ji7?* '?eUn'U . natvės draudimą, buvo

' JJSSK ĮBi5 -SŽ-T'™?
s*«sraxtB57. .p .*. * ~ . ;J, i vietinius prancūzus, jų| Grigaitis, Kęstutis Michel- ta 17 moPte ir 24 mskinama, kad pne repu-

i sonas, Jonas Pakalka, Juo- k p Teroristai oridarė ne-b k ų dlrbancllUll s**1’ 
Petniūnas, Jackus Son- "t padidėjo 5,500,000 i,

maus išsikalbėjimo sude
rintos ir daugumas nutari
mų priimta vienu balsu. 

Suvažiavimas

Darbo Dienos proga pre
zidentas D. D. Eisenhovver 
paskelbė darbo sekreto
riaus James P. Mitchell ra
portą apie darbininkų lai-

išrinko 2720

liip~pia^'veito'7 ’̂o”. D. C. ir sukurstė buri ~--- . .... .----- Z? ' 7’ " i £ ">edžiaginiųnuo-
koje. Iš pirmųjų ĮukiSrimų' piketuoti mokyklą. Teroras Kipro Saloj Indija Jau Nupirko Kandidatais j c. k. iš-'±į"* Jl®“2Tr skaičiaus.
dar sunku sakyti, kaip de- Plk,e?1 ?1?lt vlrt? "a1^ Fėl AtsinaujŪlO Amerikos Kaisto rinkti: A Žilinskas, B. Spu-'ojg-J rateli] sunaikino Rinkimų kova oficialiai 
rybos seksis. | m» Savaites gale į mieteli ______ j _____ įdienė ir V. Kalvelis. jgiį;žeJ5s ūkio miin^ dar "-Prasidėjo, bet darbo
.. “- nukirto 167,100 vaisiniųsekretoriau8.. ^Portas yra
fe f»k.................. - ~----------  ’ aiškiai rinkiminis d o k u-

jnentas.?-------- — ---- ------- ~ . , atnaujino savo puldinėji-susitarti su Indija
stiprina savo karo pajėgas 1 . ..T_E_ Kuc™ mus P^es anglų kariuome-davimo jai Amerikos mai-tis- '10 000 tonu ivairiu Dašaru Darbo Dienos proga į
Kipro saloje, kad, reikalui! k^ miesteli 1̂®- "* “ prieš atskinis anglus.' sto perteklių už kelis šim- Centro komitetas tuoj sunaikino 11,225 dartaninkm kalbėjo ir opo-
esant, galima butų Egiptą a““ K“re“ ““2e',° « Kali pasikėsinimai borabo- ttta milionų dnta-ių. :P<> suvažiavimo pasiskirstė ,,ukų ne»l« vadai. Demokratų
privemti priimti; Londono™^ fortas irktttade ausikirtimai Dabžf suUM j^-yra parrigomis setams.: P™-aSi^io “Mt" AdW K SU-
konferencijos planą. Ang- k,»- ir ^vo ^^ kalėti S užba«4 kalba8 apie naujas pasirašyta. Amerika trijų SL Briedis, vicepirm. K. mok k)aį į/t L j vbnaon kalbėjo Detroite
tai pereitą savaitę paskel. “ derybas ir terorizmo galą. metų bėgyje pristatys Indi- Michelsonas, «rkretonai K._ Kfek cūzų kariuome- <įr“.n,nl?. ™'
^uSu IMS . doku- jm Įvairių .maisto priduktų Balkus ,r J. Perinimas, .z- ftž _ amnkime nr kąteno Eisen-
saloje iškelti prancūzų ka-' P T“ mentus, kurie rodo, jog Ki- už 359 milionų dolerių, iš dminkas J. Pakalka.
riuomenės dalinius ir pir-.“1““* ‘v'7"a5’ J?'*’**’ pro salos arkivyskupas Ma- tos sumos 54 milionai do- Suvažiavimą žodžiu svei- 
mieji prancūzų kariuome- J“reją sa airę . , kartos, dabar ištremtas j lerių yra dovana, o likusi klno Lietuvos socialdemo- aukos
nfe daliniai jau yra Kipro »»*, salą Indijos vindeny- suma yra ilgametė jumkota nrof" j° K^' ------------------------------------

Xeūzų užsienių rei-! ^^ij^asT  ̂JyS^ ^^ir ^s ^gl^/«««/«» Socialistai
,symą j bendrąją mokyklą. ,«wun J P« W užtarki-lietuvių socialdemokratų . Galbūt Susivien

howerio vyrau8ybę, kad ji pranešimas nesako. Nepra-__ . J __ .J
teroristų ^a,nti. “akla” ir

kad visoj eilėj pramones 
centrų yra daug bedarbių, 
iš kurių didelė dalis jau yra

užsienių rei- - _ . mokvkla. organizacijos vadas ir pate lygomis. , T”—i^mę savo bedarbių pašal-
kalu ministeris Pineau de-Į8ymą 1 ^narąją moKymą. ;nurod terpristu kQVQj maisto užpirki- lietuvių soc ialdemokratų , (raibiu pas ir dabar jokios para-
rybų pradžioje sakė, kad p nx,rKM« tojams, kuriuos anglus ban-1 mas Amerikoje tokiomis vardui A. Zamzickas, Kana- ------------ inos iš niekur negauna. De-
Egipto diktatoriui turi bū- UerUU9 dyti “^1^”. K to daro-1 prieinamomis sąlygomis dos lietuvių socialdemokra- Italijos socialistų ir Ita-troite, pavyzdžiui, ir kituo-
ti aplaužyti ragai ir Sueco Nykotū Laukuose išvada, kad anglai su'yra didelė parama jos pa- tM.v?fdu V; Da^Ils ir vlsa Ii jos socialdemokratų par- fce automibilių gamybos 
ginčas turi būt išspręstas _______ arkivyskupu Makarios jo-stangose sustiprinti savo edė šio krašto draugų. S tijos pradėjo derybas dėl centruose yra 230,000 be
ne taip, kaip vienas kraštas šiemet Sovietų Rusijoj kių derybų daugiau neves, ūkį ir įgyvendinti antrąjį . Aukų su sveikinimais at- sujungimo abiejų partijų į darbių ir 50,000 jų nebe
nori, bet kaip geriausia buvo geras derlius, ypač ge- Anglai skelbia, kad Ki-1 krašto industrializacijos siųsta suvažiavimo proga vieną, kaip tai buvo iki gauna jokios bedarbių pa-

- * ‘ keli šimtai dolerių. ,1947 metų, kada Italijos šalpos. Demokratų kandi-yra visoms tautoms, kurios ro derliaus susilaukta nau- pro salai vėl yra ruošiama'penkių metų planą.
Sueco kanalu turi naudotis, jai išplėštuose Sibiro ir Ka- nauja konstitucija, kuri ga-j —--------------------------

zachstano laukuose. i lėsianti patenkinti salos EfflDtO8 SlUeke )T t -j • u ♦ • - . . s i. -jBet Sovietų valdžia šau-'gyventojus, išskyros kraš- . V Juozas. L,udz ^, sekreto- prancūzų socialistai ir So- gyvena skurde, nes jų me-
v SnipfĮ t^ynOKSlą navo Jonas Vilkaitis, jis cialistų Internacionalo jga- tinęs pajamos neviršija

savo aparatu užrašė juostė- liotiniai. Apie derybų pasi-Į $1000 per metus. Vyriausy

Egiptas sakosi esąs pasi
ruošęs karo veiksmams ir 
giriasi, kad anglų ir pran kia gvoltos, kad geras der- tutinius nacionalistus, bet
cūzų ekspedicija į Egiptą!lius nyRsta laukuose. Dėl ar nauja konstitucija at-

nebūtų malonus pasivaik 
ščiojimas. Egiptas sako, 
visi arabų kraštai yra suta 
rę skubėti. Egiptui į talką, 
jei anglai ir prancūzai ban 
dytų Nasserį sudrausti.

Sueco kanalo derybos ei 
na ginklams žvangant Tik 
Amerikos vyriausybė reiš
kia jau nenaują viltį, kad 
derynos pasibaigs kompro
misu ir taikiu būdu.

Amerikos valstybės se
kretorius sako, kad susite 
rimas dėl Sueco kanalo bū
tų lengvai pasiekiamas, jei 
Maskva nekurstytų arabų 
prieš Vakarus. Bolševi- 
xai tikisi, kad Vakarų val
stybės, ypač Anglija ir 
Prancūzija gaus didelį an- 
tausį Sueco kanalo klau
sime ir kad Maskva galės 
įsipiršti arabams į jų glo
bėjus ir geradarius, kas vė
liau rusams palengvintų 
prieiti prie arabų kraštų 
aliejaus šaltinių.

Nežiūrint Amerikos ofi 
cialaus optimizmo, viskas 
rodo, kad derybų užsikirs.

drėgno oro ir dėl žemės statys saloje taiką ^stebėto- 
ūkio mašinų visokių trūku-'jai abejoja. ,
jnų mažiausiai trečdalis1 ---------------------------------
derliaus nueis niekais. I MAINE’O VALSTIJOJE 

Į Sibirą ir Kazachhstaną' RADO URANO
pasiųsta 200,000 jaunų dar-! j^, Maine’o valstijos 
bininkų padėti derlių ntam-!. *8kant vaistuos
.. . a i v • • kalnuose vano, siomis die-ti, pasiųsta paskubomis irne
papildomų mašinų, bet vis-
vien derlius laiku nesuiin-
tas ir nuostoliai yra dideli.

Nežiūrint komunistų val
džios visokių pasiruošimų 
ir skatinimų, bolševikiškos
■biurokratijos begalvišku
mas sugebės trečdalį der
liaus paversti niekais.

VOKIETIJA PRIMENA<OKIET
KRAŠTO SUJUNGIMĄ

nomis buvo užtiktas urano 
(uraniumo) klodas. Mai
ne’o universiteto geologas 
John Rand pripažino, kad 
radinys yra tikras uranas, 
kurį vartoja atomų bom
boms gaminti, ir jo pavyz
dys tuojau buvo nusiųstas 
į Washingtoną, kad tenai 
padarytų reikalingą anali 
zę ir nustatytų, ar eksplua 
tuoti tą kalną apsimokėtų 
komerciniu žvilgsniu. Ura
nas rastas Wilsono kalne, 
netoli nuo Newfeld, Me.Vakarinės Vokietijos vy

riausybė rengiasi pasiūlyti)
Rusijai demilitarizuoti Vo-Į SOVIETŲ KVIEČIAI 
kietijos Lenkijos pasienį! MAITINS EGIPTĄVokietijos pusėje, jei ru-i ______ *
sai sutiktų leisti Vokietiją1 Sovietų Rusija žada par- 
sujungti į vieną valstybę.1 duoti Egiptui 200,000 tonų 
Dėl to pasiūlymo vokiečiai kviečių už Egipto pinigus, 
pirma žada susitarti su Va-'nereikalaujant mokėti do- 
karų valstybėmis. Neriais ar kita valiuta.

Suvažiavimui vadovavo socialistai suskilo. 
iMargaret Michelsonienė ir Deryboms tairpininkauja

datas sako, kad kiekviena 
{penkta Amerikos šeima

Egipto diktatūra paskel- lėj ir suvažiavimo kalbas, sekimą dar, rodos, per ank- bė to nemato, kaip ji ne
be, kad jai pasisekę susekti Kitame “Keleivio” nu-'sti kalbėti, bet, sako, esą* mato ir farmerių biednėji-
didelį šnipinėjimo tinklą, meryje suvažiavimas bus
Suimti 4 anglai biznie- plačiau aprašytas.
riai ir keli egiptiečiai. . -----------------------------------

Pradžioje Egipto vyriau- BRI"K J2**'
ąrbė skelbė, kad išaiškin-! ŠIURPI ISTORIJA
tas šnipų tinklas, o paskui Garsusis Brink plėšimas, 
ji dar pridėjo, kad šnipai kur vagys išvilko rekordinę 
buvo susibaudę nuversti sumą pinigų, dabar aiški- 
Nasserio diktatūrą. Į są- namas teisme. Prokuroras 
mokslą buvę įpainioti an- trumpai paaiškino visą to 
glų diplomatai. Du anglų plėšimo istorija. Pasirodo, 
diplomatus Egiptas parei- kad plėšikai ištisus du me- 
kalavo apleisti kraštą. Di- tus ruošėsi plėšimo žygiui, 
plomatai kraštą apleido, ir labai rūpestingai viską 
o Anglija už tai išvarė du paruošė.
Egipto diplomatus iš An- Banditai buvo sutarę, 
glijos.' kad jei kuris iš jų statys

Anglijos vyriausybė aiš-pavojun savo sėbrus, tas 
kiną, kad Nasserio dikta- turės būti likviduotas be 
tūrą visą “šnipų sąmokslą” ilgų kalbų.
pati išperėjo ir garsina vi- Banditų pasiruošimas bu- 
sur su suimtųjų “prisipaži- vo gerai apgalvotas ir jie 
rimais” ir kitokiais visų buvo apsirūpinę raktais j 
totalitarininkų mėgstamais Brink įstaigą ir įėjo į ją be 
“triksais”. Areštuotieji an- jokio vargo plėšimo tikslu, 
glai Egipte laikomi aklai Daug reikalingų įrankių 
izoliuoti, anglų konsulatų plėšikai parūpino sau va- 
atstovai prie jų neprilei- gystėmis, kad nepaliktų jo- 
džiami kių pirkimo pėdsakų.

vilties, kad bus prieita su- mo
sitarimo.

Italų soc ialdemokratų 
vadas Sarragat pasitraukė 
iš koalicinės Italijos vy
riausybės, kad galėtų visas 
savo jėgas ir laiką skirti 
socialistinių partijų suvie
nijimui. #

NATO SVARSTYS
SUECO KLAUSIMĄ

šią savaitę tarsis Šiaurės 
Atlanto Gynimosi Sąjungos 
(NATO) taryba ir aptars

Kitoj prakalboje demo
kratų kandidatas tyčiojosi 
iš republikonų 1952 metais 
duotų iškilmingų pažadų 
“išvaduoti” pavergtas tau
tas be karo.

Darbo Dienos proga kal
bėjo ir buvęs prezidentas 
H. S. Trumanas. Jis iškėlė 
republikonų sulaužytus pa
žadus darbininkams pakei
sti Taft - Hartley įstatymą.

Rinkimų kampanija dar 
nėra oficialiai pradėta, bet

Sueco kanalo klausimą, ji jau vyksta ir su kiekvie-
kiek jis liečia Europos sau
gumą ir jos pasiruošimą 
gintis nuo pavojaus iš Ry
tų. Anglija ir Prancūzija 
dabar telkia karo jėgas Vi< 
duržemio jūroje, o todėl 
Europos gynimas, jei iškil
tu pavojus, būtų sisilpnin- 
tas. * ;W|į||

Pasitarimai NATO na
rių vyks Paryžiuje ir užei

na diena dalysis karštesnė.
Demokratų kanditatai ir 

šią savaitę lankys įvairias 
krašto sritis ir tarsis su de
mokratų partijos darbuoto
jais dėl sėkmingesnio rin
kimų kampanijos organiza
vimo ir lėšų kėlimo. 

Rinkimų kampanija nuo
Darbo Dienos iki lapkričio 
pradžios uždės savo ant-

tęs kelias dienas. Pasitari-1 spaudą ant viso krašto ir 
mai skaitomi svarbūs. J ant vyriausybės politikos.
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Atominiai sprogdinimai [
——— i

Rugpiūčio 25 d. prezidentas Eisenhower pranešė, 
kad Sovietų Rusija išsprogdino atominę bombą Centra- 
linėj Azijoj. Bomba buvusi mažiau kaip milionas tonų 
TNT sprogstamo? medžiagos galingumo.

Rugpiūčio 30 d. prezidentas ir vėl pranešė, kad So
vietų Rusija išsprogdino antrą bombą. Valandą vėliau 
ir Maskva paskelbė, kad rusai rugpiūčio 24 ir 30 dienas 
darę bandymus su naujomis bombomis ir aiškinę tų 
bombų pritaikymą Įvairiems karo tikslams.

Rugsėjo 2 dieną Amerikos vyriausybė vėl paskelbė,1 
kad rusai išsprogdino trečią atominę bombą toje pačio
je vietoje.

Atominių ginklų bandymus pakartotinai darė Ame
rika, Rusija ir Anglija. Todėl, rodos, nieko nėra ypatin
ga, jei rusai ir vėl daro atominius bandymus ir pleškina 
bombas Kazachstano dykumoj.

Bet rusų atominiai bandymai šiek tiek skiriasi nuo 
Amerikos ir Anglijos bandymų. Amerikiečiai apie savo 
atominius bandymus iš anksto praneša, neslėpdami nei 
vietos, nei laiko. Anglai irgi jokios paslapties iš to ne
daro. Bet rusai iki . šiolei visus savo bandymus darė pa
sislėpę nuo svieto ir tik iš Amerikos pranešimų ir iš ja-, 
ponų nusiskundimų, kad juos aplankė radioaktingos 
nuosėdos, pasaulis sužinodavo apie rusų atominius pa
siekimus.

Kai rusai tylėjo apie jų atominių ginklų bandymus, 
jie kailu garsiai ir visa burna šaukė apie reikalą uždrau
sti atominius ginklus, uždrausti atominių ginklų bandy-' 
mus, apie reikalą pasirašyti sutartį, kad ateities kainose 
atominiai ginklai nebūtų vartojami ir panašius daly
kus. Iš rasų propagandos galima buvo manyti, kad jie 
iš didelio taikingumo kalbėjo apie atominių ginklų už
draudimą, bet jų pakartotinas galingų atominių bombų 
bandymas rodo, kad bolševikų taikingumas yra tik dėl 
svieto akių, ar buvo tik dėl svieto akių, kol jie dar ne
buvo išbandę ir pasigaminę pačių baisiausių atominių 
ginklų. Dabai*, kai Maskva jau jaučiasi nebeatsilikusi 
atominio ginklavimosi srityje, rasai mažiau bekalba 
apie atominių ginklų draudimą ir net nevengia primin
ti kitoms valstybėms, kad jie jau turi daug prašmatnes
niu ginklų, negu kitos tautos. Chruščiovas, lankydamasis 
Anglijoje, anglams nesisarmatijo nurodyti, kaip moder
niški ginklai lengvai gali sunaikinti Angliją . . .

Vakaių pasaulis, kada turėjo atominių ginklų mo-. 
nopolį ir vėliau, kada jis neabejojamai pirmavo, savo 
galios nepanaudojo pasaulio sutvarkymui, kad užtikrin
tų jame teisingą ir pastovią taiką. Prileistos progos ne
grįžta, Šiandien tenka rūpintis, kaip ištobulinti apsigyni
mo ginklus, kąd rasai iš pasalų negalėtų užpulti laisvųjų 
kraštų ir juos sunaikinti, Kartu eina lenktynės dėl toli
mesnio atominių ginklų tobulinimo, kad juos galima bū
tų laidyti iš kelių tūkstančių mylių atstumo į priešo 
skaudžiąsias vietas.

Atrodo, kad nebetoli laikas, kada didžiosios val
stybės su ištobulintais atominiais ginklais pastatys save Į 
i tokią padėtį, kad nė viena jų negalės mestis į atominį; 
kąra nerizikuodama pati susilaukti visiško sunaikinimo/ 
Todėl didelio, atominio karo pavojus eina mažyn. Pats, 
naujųjų ginklų baisumas prisideda prie karo pavojaus • 
mažėjimo.

Bet tas visiškai nereiškia, kad karų pavojus nyksta. 
Turėjome juk vieną kąra,—Korėjoj,kur atominiai gin
klai nebuvo naudojami, šiomis dienomis gali iškilti ka
las prie Nilo. dėl Sueco kanalo tvarkymo, kuris irgi nebū
tų atominis karas. Kąra pavojų gali ir daugiau iškilti, bet 
atominio karo pavojus lyg ii* mažėja.

Tokioj padėty, kada valstybės pradeda pačios savo 
ginklų galingumo prisibijoti, vėl naujos reikšmės įgauna 
“senoviški’' priešatominiai ginklai ir įprastos karo pajė
gos. Tuo klausimu Amerikoje nesenai buvo prasidėjusios 
įdomios diskusijos, kurios dėl rinkiminių sumetimų bu
vo aptildytos, bet po rinkimų ir vėl iškils.

Esame skaitę įvairių “iš- monei. Jei ten imami mui- Vraukee miesto majorą, ke- 
mintingų“ Rojaus sampro- tai už įvežamas prekes, tai lėtą aldermanų ir apskrities 
tavimų, bet šitas bus bene tik tuo tikslu, kad papildyti šerifą (policijos viršinin- 
pats -išmintingiausias” jo vyriausybės kasą. ką)—Leo Krzycki. Tuo
perlas; Kaitų ir pate bėgė- Bolševikai, rodos, tik tu- metu ‘vienos kompanijos 
diškiausias pateisinimas to, rėtų džiaugtis, jei iš užsie- darbininkai sustreikavo, iš 
ką darė ir naro Sovietų vy- nio ateina pakietai su dra- viso apie 2000 darbininkų, 
riausybė. bužiais ir kitais reikalin- Kompanija pasimojo strei-

Iki šiol tebuvo žinoma, gaiš dalykais, kurių bolše- ką sulaužyti, prisigabeno 
kad muitai imami tikslu sa- vikai nenori ar negali pa- daug streiklaužių ir parei- 
vo pramonę apsaugoti nuo gaminti kiek reikia. Kiti kalavo miesto valdžios, kad
kitų kraštų pigesnių gami- kraštai nedaro jokių sunkė- jiems duotų apsaugą, 
nių užplūdimo, arba imami nybių dovanų pakietams . «nskrities di.
valdžios grvnai finansiniais ąiųsti, neima muitų ir vi- .»■ ... . «sumetimai—gauti pajamų. £ip kalina, kad tik Ame-
O štai -Uil je” !X£rikSs žmonis neužmigtų gSaZu^kS “piS 
mokslininkas R. Mizam su savo gimimų arba įr negi- ^™hŽSgoU S 
nauja teorija. minės siųstų pagelbą ne-j . b * wbės ne-

Jis pnpazįsta, kad Sovie- turtingiesiems kitų kraštų Ramybe Jeigulieto ne- 
tijoj trūKsta drabužių. Iš žmonėms. id^^aiTar nenoX
tikiiĮjų ten visko trūksta, to Bet Sonetų Rusijos vado-
dėl n* gautas dovanas dau- vams visiškai nerupi jų pa- ° -
gelis turbūt yra priveiktas valdinių Heikalai. Jie ap-, įareigūnų.
Kitiems perleisti. Ką tun krovė dovanų pakietus auk- o * „2;
dai^i žmogus « Amerikos šėiausiu muitų, kad tik jų val.
gavęs švarką, jei jis dar iždas gautų daugiau pini- ... nareirūnai neimli kiš- 
uni šiokį tokį savo švarkų, gų. o kad žmonės netari reikalus,
bet nebetun kelnių, apati- drabužių ir kitokių reika- , neoareikalaus mieslnių drabužių ai- avalynės’ iingjausių daiyku.tai.bol- Jį ^ciaStas’ferifas Leo 
Aišku, jis ieško tokio, ku- sevikams visai nerūpi. Mas-
į-iam reikalingas švarkas ir k vos banditai nesisarmati-! kokios aosauiros^i
jam parduoda ar iškeičia, ja net ligoniams siunčia-' J
Taip yra visu,-, kur tik pre- mus vaistas apdėti muitais.
kių trūksta, ir bus, kol trū- Jei Rusijos valdžia ne- Doliciia nf.
kūmas bus pašalintas. būtų toki plėšikiška, Ame- -JL JJ? -JO prekių trirkumų gali- riZ lieturim galėtų daug 
ma pašalinti padidinus ga- daugiau pagalbos Lietuvos įdarysime ~ * **
mybą viduje arba perkant žmonėms pasiųsti ir valgas j gZvcki nusin i
ko ti-ūksta užsienyj. Jei bol- Lietuvoje būtų mažesnis/ . ... . . . ,. *
šėrikams rūpėtų žmonių sumažėtų ir džiova, kuri
gerovė, jie taip ir darytų, dabar daugybę Lietuvos P™‘. . . “!?* P * 
Bet jiems žmonių reikalai žmonių varo į kapus. Bet UjkjSfe kuovie-
nerūpi, o todėl jie reikalui- rusiškiems okupantams toimriaugiai ufsįjaikvti kuo- gų prekių nei patys rūpina- svarbu yra daugiau dolerių ^^usiai ’ neliesti ^rivati- 
si pagaminti, nei iš užsie- iš Amerikos lietuvių išmelž- nuosavybės ir nedarvti 
nių įveža. Prekyba su už- ti, o Lietuvos žmonių var- ... o
sieniais Sovietijoj yra vai- gas jų nejaudina. j?® ištikrintu tai iis oarei-
džios rankose ir valdžia nu- 0 Mizara. kuris Maskvos . .___ •
sprendžia kiek ir ko iš už- muitų plėšimą pateisina, KaMlvo’
sienių pirkti. Todėl ten nė- dar kartą pasirodo 
ra pavojaus, kad užsienio nuolankus Lietuvos 
prekės pakenks savajai pra-i pantų liokajus.

Apžvalga
KODĖL SIUNTHNIA1
TOKIE BRANCOS?

Šiandien daug kas siun
čia siuntinius į Lietuvą ir 
nusiskundžia nežmoniškais 
muitais ir bendrai siuntimo 
išlaidų didumu. Tokių nusi
skundimų gauna ir bolševi
ku “Laisvė“. Rojus Mizara 
“Laisvės” Nr 171 rašo, kad, 
ir jam atrodo, jog minėtos 
Išlaidos ir muitai esą aukš
ti. Jis nežinąs, kodėl Tary
bų Sąjungos vyriausybė 
ima tokius aukštus muitus, 
bet ir nežinodamas rašo ši
taip:

“Gal būti todėl, kad kai ku
rie asmenys, turį giminią Ame
rikoje, bando ii to daryti bit
ui: gautu.* rūbus, kurie jiems

nieko nelėėuojf, pardavinėja 
kitiems.

“Keikia atsiminti, kad Ta
rybą Sąjungoje drabužio— 
—puoėmeniiko drabužio— dar 
vis nėra per daug. todėl ir kai
nos jo aukštos. Kai asmuo ne
mokamai gauna iš Amerikos 
nuo savo giminių suknelių ir 
ko kitko, jis gali parduoti ki
tiems- Tasai asmuo, gal net 
nežino, kiek tasai rūbas ir joi 
persiuntimas lėšuoja jo gimi-į 
nei Amerikoje*'.

Vadinasi, nežinantis Ro
jus Mizara mano, kad bol
ševikų valdžia uždėjo auk-* 
štus muitus net būtiniau-, 
siems dalykams dėl to, kad 
žmonės gautųjų iš Ameri-* 
kos ar įritu kraštų dalykų 
neperieistų kitiems.

Kaa streūuenai
esąs dUGtU 50 ^aunų 
JT vyrų* kuri“06 J*8 Pri- 

saikdino savo padėjėjais 
Į (deputy sheriff) ir įparei- 
• gojo juos saugoti užstrei- 
1 knatą fabriką, kad ten jo-Streiklaužiai skundžia kie “strendžeriai” neprieitų
1 nė iš tolo.
i Ant rytojaus, kai streik-
: laužtai pradėjo rinktis į

w darbų, atėję prie fabriko
Mes jau rašėme, kad rėjusi net $60,500.00 nuos- jie rado pikietininkus, apsi- 

Sheboygan, Wis., Kohleris tolių. Dabar ji teismo keliu ginklavusius revolveriais ir 
kompanijos darbininkai su- reikalauja, kad Sheboygan policijos naktinėmis buoži- 
streikavo prieš du metus ir miestas tuos nuostolius at- kirais. Šitie atėjūnai suei
tas streikas taip užsiaštri- lygintų. , Jriaužiai pasirodė esą visi
no, jog šiandien jis jau lie- Sakoma, jei kompanijai “strendžeriai”, jie buvo su- 
čia ne vien Sheboygan mie- pasisektų teismo keliu tą laikyti, ištardyti ir atrasta, 
etelį, bet jaučiamas visoj miestelį pasiklupdytl ir iš- j» atvykę iš Chicagos 
šalyj. Didmiosfia^ tdtafe fcąiįti vhjš 60 tūkstanciųdo-^a>L^NewYorko garaio- 
Waterbury, Conn., Boston, lerių, tai paskui kompani- Pinckertono streiklau- 
Mass. ir daugelis kitų mie- ja kels bylas po visą šalį $>9 agentūros profesiona- 
stų oficialiai paskelbė boi-! tiems miestams ir mieste- lai skebai. Jie buvo areš- 
kotą Kohleris kompanijos liams, kurie parėmė strei- tuoti, išlaikyti daboklėje 
skebų (streiklaužių) paga-kierius boikotu prieš kom-! P*1* dieną ir per naktį, o se- 
mintiems produk tams. paniją. kančią dieną išgabenti už
Kompanija nors ir pagami- Boikotas visada buvo'presto ribų ir paleisti su 
na su skebais nemažai pre- draudžiamas, juo labiau jis įspėjimu, kad daugiau čia 
kių, bet jų neturi kur iškiš- dabar aštriai draudžiamas nepasirodytų. , Kompanija 
ti, jų niekas nebenori pirk
ti ir dėlto kompanija bijo, 
kad jai jau ateina pradžia 
pabaigos.

Šiomis dienomis ta kom
panija patraukė teisman 
Sheboygano miestą už pa
darytus jai nuostolius lie
pos 5 d. 1955 metais. Tą 
dieną buvo atgabenta tai 
kompanijai daug žaliavų, 
bet streikieriai su savo 
simpatikais, kurių būta iš
tisas Sheboygan miestelis, 
neleido žaliavų iškrauti ir 
pilni vagonai buvo grąžin
ti, iš kur jie atėjo.

Kompanija savo skunde 
sako, kad tuo metu įvyku
sios kruvinos riaušės. Kai 
streiklaužiai bandė tas ža
liavas iškrauti, tai juos už
puolę streikieriai su savo 
simpatikais ir neleidę jiems

miestą

pagal Taft-Hartley priešu-! tuoi kur vėjas pu-
nijinį aktą. Bet kiekvienas ėU, greit susitaikė su dar- 
toks įstatymas būna apei- bininkais ir streikas baigėsi 
namas ir visos unijos, kiek’ darbininkų laimėjimu, 
galėdamos, vartoja boikotą' įvykis skamba* lyg
kaip kovos priemonę. Tam P*^^ bet tai buvo tikras 
pavyzdžių turime daug, įtikimas. Tas pats Leo
ypač siuvimo pramonėje, 
kur Amalgameitų unija 
boikoto priemonėmis pasi- 
klupdė daug firmų.

Prieš 25 metus toj pačioj 
Wisconsin valstijoj, Mfl- 
waukee mieste, Amalga
meitų unijai teko 
metų vesti streiką prieš 
Hersch & Hersch kompani 
ją, kuri užsispyrė nepasi
duoti ir bekovodama prieš 
darbininkus galą gavo— 
išėjo iš biznio.

Wiscomin valstijoj dar
bininkai jau nuo seniai 
ka vesti savo kovas. Prieš

dirbtu Ten buvusi vietoje) 30 metų ten huto toks Uk 
ir miesto policija, bet jiįras ateftikimas: Tab lai- 
tvarkos nedariusi, skebų, kais ten gyvavo stipri 
neapgynė, laikėsi neutra- cialistų partija, kuri 
liai ir kompanija dėlto tu- sąrašu buvo pravoduri Mil-

Krzycki Amalgameitų uni 
joj ištarnavo virš 35 metų, 
kaipo generalis organizato
rius ir buvo generalinės ta
rybos narys. Jis dabar, kaip 
ir šių žodžių autorius, gy
vena iš senatvės pensijos.

Matyt, dabartinio streiko 
vadai Sheboygane pamiršo 
pakartoti savo kaimyninio 
Milwaukee darbininkų ko
vų praeities patyrimus ir 
pasisemti iš ten gerų pa
vyzdžių. Todėl dabartinis 
streikas taip ilgai ir užsi
tęsė. Bet kuomet kompani
ja jau traukia miestelį tei 

už jai neva padarytus 
nuostolius, tai, atrodo, lyg 
skęstantis griebiasi už: 
skustuvo ir, aišku, kad tas 
streikas ilgai jau nebesitęs.

A. JenUns

Unijos
AFL—CIO Pildomoji Ta- 

ryba įugpiūčio 28 d. pasi
sakė už demokratų partijos 
kandidatus. Bet pasisaky
mas buvo nevieningas—14 
balsų prieš 8.

Už rėmimą demokratų 
partijos kandidatų pasisa
kė visos didžiosios unijos 
pradedant Reutherio auto
mobilistų unija ir baigiant 
Walsh’o teatro tarnautojų 
unija. Priešingųjų pusėje 
yra tik viena stambi unija 
—vežikų (teamsterių).

AFL^-CIO Pildomosios 
Tarybos siūlymui dar turės 
pritarti 140 unijų atstovai, 
kurie posėdžiaus rugsėjo 
12 d. Chicagoje. ALF— 
CIO prezidentas George 
Meany sako, kad siūlymas 
bus patvirtintas. Vienos ku
rios partijos rėmimo prie
šai laikosi senos Gomperso 
pažiūros — remti draugus 
(abiejose partijose) ir baus
ti priešus. Bet ši taktika 
nėra davusi reikiamų vai
sių.

AFL—CIO unijų sąjun
ga turi apie 16 milįonų na
rių. Jei tie nariai ir jų šei
mos vieningai balsuotų už 
demokratus, jų parama bū
tų svari ir gal būt, lemianti. 
Deja, to nebus; unijos dar 
nėra vieningos.

• I
Komunistinės kirvarpos
Lietuvos komunistų “Tie

soj” kažkoks K. Sakas rašo 
apie Lietuvos miško naikin
tojus kirvarpas. Tai mažas 
vabalėlis, gyvenąs po me
džių žieve. “Tiesos“ bend
radarbis tačiau surado ki
tos rūšies kirvai*pas. Skai
tykite:

“Sis apibūdinimas, reikia 
manyti, teisingas. Bet tai jokiu 
būdu nereiškia, kad medieną 
naikinti įmanoma tik palindus 
po žieve Vilkaviškyje yra žmo 
nių, kurie nebuvo po medžio 
žieve, bet medienos sunaikino 
daug”.

Ir dar toliau:
“Gegužės Pirmosios kolūky* 

je dingo 210 kubinių metrų' 
medienos, ‘Lenino Kėliu’—266, < 
‘Gižų’—277, Komjaunimo var
do — 200 ir tt... Kolūkių miš
ko medžiagų graibsto ir įvai-: 
rios rajono įstaigos-.. Net vyk
domasis komitetas pasistatė, 
gyvenamąjį namą... Ir vis ko-' 
lūkiu sąskaita”.

“Tiesos“ bendradarbis! 
skundžasi, kad kolūkiams 
stoka pastatų gyvuliams 
laikyti, pašarams sudėti, 
bet užtat “dygsta, kaip gry
bai po lietaus, kai kurių 
kombinatų nameliai”.

Taigi, taigi — Lietuvos 
komunistų rojuj ne tik vei
kia tos kirvarpos, kurios 
yra po medžio žievee, bet 
dvikojės — iš vykdomųjų 
komitetų? Joms tikrai pui
kus gyvenimas. Bet Lietu
vos darbo žmogui — elge
tynas.

•
Kiek vertas doleris?

Republikonų administra
cija gyrėsi, kad ji sulaikiusi 
infliaciją. Tiesa, nuo vidu
rio 1954 iki pabaigos 1955 
metų kainos buvo 
vios. Bet šią vasarą jos stai
ga ėmė kilti. Darbo statisti
kos biuro apskaičiavimu, 
mūsų doleris šiandien yra 
vertas tik 50 centų—lygi
nant jo vertę su 1939 nistų 
verte.

Nuo 1950 iki 1950 metų

vasaros maistas pabrango 
11.3% apranga 9^%, bu
tų nuoma 22.1%, transpor- 
tacija 14.8%, gydymasis 
25.7%, visokios kitokios iš
laidos—apie 43%.

Tiesa, nuo to laiko ir or
ganizuotų darbininkų už
darbiai yra padidėję. Bet 
tiktai organizuotų darbi
ninkų uždarbiai turėjo ga
limybės šiek tiek pasivyti 
infliaciją. N e organizuotų 
darbininkų uždarbiai ne
daug padidėjo. O milionai 
pensininkų — jiems reikia 
tenkintis vien trupiniais, 
įsivaizduokite: kaip gyvent 
žmogui, kuiis gauna 60, 70 
ar 80 dolerių mėnesiui?

Aišku tai yra daugiąp 
negu nieko. Bet taip pat 
aišku, kad infliacijai siau
tėjant tų milionu gyveni
mas gali pasidaryti apverk
tinas.

Republikonai daug kalba 
apie privačios iniciatyvos 
išganingumą. Bet jei inflia
cijos žirgas ir toliau šitaip 
spaidysis, jam reikės uždė
ti kitą naujosios dalybos 
apynasrį.

Tai buvo 1930 metais. 
Andruliai, Gašlūnai, Abe- 
kai, Bimbos ir kiti ant sto
gų sulipę šūkavo: “Mes ko
munistai! ‘Vilnis’ ir ‘Lai
svė’ priklauso komunistų 
partijai! Lai gyvuoja tre
tysis periodas . . .”

Dabar 1956 metai ir 
Šiandien iš dar neužvirtusių 
trečiojo periodo “siurpai- 
pių” girdime štai tokią 
balamutiską muziką: “Mes 
buvome ir esame tiktai kai- 
riečiai! ‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ 
tik liaudies laikraščiai—lai 
gyvuoja liaudiškos demo
kratijos . . .”

Vadinasi, lėkė kaip sa
kalai ir nutupė kaip vaba
lai.

Chameleonas keičia sa
vo spalvą, bet jo “notūra” 
lieka ta pati. Taip ir su 
Maskvos garbintoju: ar jis 
randonas stalincas ar gel
tonas (kairiėtil-p-vis: toks 
pas svetimos valstybės age- 
tas, žmonių laisvės priešas. 
Ir kas būdinga: kitiems 
siūlydamas komunizmo ro
jų, pate į tą rojų nevažiuo
ja, nevažiuoja net ir tada, 
kai Dėdė Šamas sutinka 
duoti keliapinigius . . .

Jei manim netikit, klaus
kit Vinco Andrulio ir Leo
no Prūseikos.

Tenneseee valstybėje vėl 
buvo riaušės, teko šaukti 
kariuomenę, kuri atstatė 
tvarką. Neramu Texas val
stybėje ir kitur.

Reikalas toks. Baltieji 
diksikratai nenori nusi
lenkti aukščiausiojo teismo 
sprendimui s e gr egacijos 
mokyklose klausimu. Jie 
triukšmauja ir tuo daro 
neapsakomos žalos mūsų 
krašto įtakai užsieniuose.

ditą padėtį išnaudoja ar
šūs demokratijos priešai 
bolševikai. Paveigę šimtus 
milionu žmonių jie pirštu 
rodo į Ameriką ir rėkauja 
“šalyn jankių imperializ
mas”. Yra žmonių, kurie 
ją klauso ir jiems Ūki.

Amerika reikalinga kito 
Linkolno, kuria tuoa riau
mojančius diksikratus pa
žabotų.

St.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS neteikia Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Karvedžiai

Tai Ramygalos vals- žiūrų vyras, kurio kieme 
čiaus. Panevėžio aps. apie sekmadieniais ar šeštadie- 
100 gyventojų kaimas, ku- niais susirinkdavo jauni
name gimiau ir jaunystės mas padainuoti, pašokti, 
dienas praleidau, kuriame žodžiu, pasilinksminti ir 
draudžiamas knygas plati- pasikalbėti.
nau, jas rišau, kuriame į Jasų sodyba taipgi buvo 
savo brolį nusižiūrėjęs ki- savotiškai padalinta tarp 4 
tus rašto mokiau, o mano brolių. Jų pievos ir ganyk-
brolis Mykolas . čia suvirs 
30 metų buvo slaptos mo

lą buvo vienoj vietęj, jie 
turėjo du bendrus “šniū-

kyklėlės mokytojas-darak- rus”. Vienas jų buvo pla
tonus. , čiai žinomas visoj apylin-

Koks jis yra šiandien, kėj. Jis ėjo nuo Girdiškio 
nežinau, bet koks jis buvo 'iki Mykolo Vilniškio vien- 
prieš 50 metų papasakosiu,' sėdžio, tarp Dvaro pievų ir1 
prašau paskaityti. Įsėdžio, taq> dvaro pievų ir

Mūsų kaimyno čielaže-i Šniūras vadinasi “Staiga”, 
mio Kazio Urbono seimo- ^a! buvo tankus ruplių Į 
je buvo 4 sūnūs, išsidalinę

JIS GERAI ŠAUDO

Mariną leitenantas Hiliiam McMilIen laimėjo pistoletą 
šaudymo varžybas ir gavo šią dovaną. Tai aukščiausia 
šaudymo dovana. McMilIan nugalėjo virš 1000 kitu 
varžovą.

500, šveicariško sūrio 500, 
sviesto 55C, margarino 500, 
šokolado 300, bonka Star- 
kosan 250, cukraus 250 
pi amų, be te, dvi poros mo
teriškų nylon kojinių ir vi- 
tamin B12 100 ablečių.

Šito siuntinio kaina su 
visais mokesčiais Į Lietuvą

KAS SKAITO. KASO

TAS DUONOS NETRASO

Michigan padangėje
DETROIT, MICH. kis Pupelis surinko pus meti

nę “Naujienų” i-renumera- 
tą, o antrą pusę, sako, su
rinksime kitą kaitą. M.L.B.

Malonus
pobūvis

Rugpiūčio 26 d Binkevi- P“ižadėju išlaš-™ “Dar-

beržų beržynas.* Į
Antras šniūras tarp Gir-i 

vyriausias, d i evadirbis; Į diškio, Gelažių kaimo pa-į 
Jurgis-caro Aleksandro II laukės pievų ir Geležėlio 
gvardijos karys, vėliau po- slėnio buvo vadinamas “Ja-~ "
licininkas Peterburge, o su pievelėmis”. Čia, sako, džio sotiyba su didžiuliu

ūkį į ketvirtadalius: Jonas,

ir Europos Rusiją $22, o į eienės ūkyje buvo gražus .
Sibirą ir bendrai Rusijos pobūvis. Tai Socaldemokra- . Fllin- Y,aS' u"
Aziją $23. tų sąjungos 116 kuopos slems P?dekoJ° ,r asf. "t

! Siuntinius gali užsakyti šeimyniški pietūs. Ten bu- l'aml^st1’ kad sekmadieni, 
gyvenantieji Amerikoj, Ka- vo suvažiavę didokas bū- 9
mtdoj ir kitur. Užsakant rys, stalus tiesti reikėjo <Joh" * ,r "J1?1*“11? 
reikia Balio centrui atsiųsti net du kaltus. Pietūs buvo klubo gegužine. Piinn- 
tusų ir lietuvių raidėmis pa- tikrai skaniai pagaminti. ne P^sllrntl n.a,1° knygutes, 
rašytą to asmens adresą, iialonu buvo sutikti senus » netunnt į*,ke? m°- 
kuriam siuntinys užsako- veikėjus, kaip B. Kebiaitie- ke“ “ Bus Ia,me-
mas, siuntėjo-užsakytojo ne ir k. Draugė B. Keblai- Jinjy- . .
adresą ir reikiamą pinigų tienė, kiek prisimenu, jau Pasimatysime^ gegužinėj, 
sumą. Tą turėdamas Balio ilgus metus stovi priešakį- Klubo nary*.

' centras tuoj atliks reika- nėse veikėjų eilėse ir vis 
’ lingus formalumus ir siun- dar kupina • energijos. Ma-
tinys bus išsiųstas. lonu buvo matyti ir vėliau lietuvių kiudo geguzi-

! Balfo centro adresas: atvykusių, kurie įsijungė į bus įugsėjo 9 d. Birutės 
! 105 Grand St., Brooklyn 11, šitą veiklą. i darže (John R. ir 11 Mile
N. Y. Girdėjau vieną viešnią Rd.). Klubo gegužinės vi-

------------------------------ gražiai dainuojant. Suor- suomet būna įdomios ir
ganizuokime jei ne chorą, linksmos, o kadangi ši ge
tai nors “gerą kvartetą. Dėt- gužinė šiemet bus pasku-

Klubo gegužinė

Lietuvių klubo

BALFO SIUNTINIAI
nuo 1912 metų Panevėžyj; jo šilely buvo rastas paka- sodu buvo paveldėta Juo-Į
Petras, gabus ūkininkas; įuoklis ir to dėl ten vaiden- žo žudžio. Vėliau ją pasi- . Baltas tuo tarpu siunčia 
jauniausias Povilas, lankęs davęs. ' dalino 3 broliai. j į Lietuvą ir Sibirą dviejų
Ameriką, grįžęs ūkininką- Karvedžių ganykloje bu- Broliai Meilučiai buvo lūšių siuntinius. Vienas jų 
vo ir po keliolikos metu vo labai didelis skrazdely- mažažemiai, iš jų vienas yra tokios sudėties
mirė. i nas. Ten ganomi galvijai, buvo nebylys ir jo ^.U3, Jungčių *TautųS parlamei> riaiytf tokius pažmonius su progos joje dalyvauti

Klubo koresp.

AMERIKA IŠVARĖ 
SOVIETŲ AGENTĄ

Pereita savaite Washin«- roite uiP pasigendama dai- tinioji, tai ne tik visi na-
-------- , 1 ei savaitę asnLij, nai, lr draugai ir bi-

m: Bonka tono vynausybe pare.kala- 'p i(Jautina dažniau čiuliai turčių nepraleisti
. . .... .. ............................ ,? zjSŽutX ūSoXem <W« tokio* pažmonius su P™g«»s joje dalyvauti. Ir aš

Bakonių sodybą buvo is- prisiartinę prie tos vietos, buvo apsigimęs nemeiu- turįs gėrimas kūno sustip- M HaU- mažais pamarginimais. ten būsiu.
siskii*stę 5 broliai: Anta- pradėdavo bliauti, žemę ku”. Dar buvo Stepono ir rinimui) 500 gramų, šoko- RnetiJu Bepartyvė.
nas, Boleslovas, J o n a s, draskyti, kapstyti, mauro- Juozo Ruzų-Runkelės kie- lado 300, sviesto 450, kiau- « J®8‘ eio.^įus ko usia-
Aleksas ir Kazys, visi žino- ti, baubti Ypatingai šėlda- mai, sklypininkai Bokonė- henos aukų 450, cukraus Y?8 »»Plvaiovas, kutis veue Bendruomenės gegužinė 
mi šienapiūtės, įugiapiūtės, vo jaučiai. Skerdžiaus pa- liai, Kazabuckai, Gvėra- 500, ryžių 700, arbatos 100, r jį v - • sekmadieni me-
vasarpiūtės ir linarautės liepti piemenys turėdavo džiukai, Matuliai, Vaina- pipirų 100, kavos ekstrakto Si . " Onviptn sėjo 9 d Liberty parke ku-smarkūs ir garsūs valiuoto- su šunimis gyvulių bandą lavičiai, Vyturtai, Pureikai, 48, du gabalai skalbiamo ri galima pSti ExįX

jai, dainininkai. Jų senutė Iš čia tolyn nuvyti. Kaika- Baltruvėnai, geri , dailidės muilo po Ji©0 gramų (sva- vieta “Oueen F ' —
motina, mano atminime iš- da iš to skruzdėlyno iširdę Simaškos, FlotniRas ir kt. re yra 453 gramai)

ROCKFFORD, ILL.

užMsakė vieta “Oueen Eli- way arba 112 keliu važiuo-

tumni” arba sugebanti pa- naši. gulo varyKia, Runoje iš J mįų.
gelbėti gimdančioms, ki- Sodžius buvo dvišakas, beržinių tošių buvo išdir- Šito 
taip tarus “bobutė”. | Ulitėlės užuosukoje, einant bamas geras naminis degu- pasiuntimu ir visais mokes-

siuntinio kaina 3u

A. a. Špokui atminti

Kaip jau “Keleivy” buvo 
minėta. Bostone Peter Bent 
Brigham ligoninėj rugpjū
čio 16 d. mirė gronomas 
Balys Špokas, o rugpiūčio 
21 d. palaidotas Chicagos

PABĖGO 34 KALINIAI ty Park”, keliuku sukti į šv. Kazimiero kapinėse, da-
Pereitos savaite ,labai- kair? (Ži? st°'!ės .ren^« lyvaujant nedideliam arti- 
Uere TO savai 1,1 įmogus> lr tU0J pnvaziuo- mųjų būre lui. Iš Rockfotdo

tedalyvavo velionies gimi
naičiai Salučkai ir Jucevi- 

• čiai su Domeikomis.
Rockfordo lietuviams ag

ronomo B. Špoko mirtis 
yra didelis smūgis. Jis bu-

tarnavęs Vladivostoke arti- vę į Ameriką. Vyresnysis buvo pravardžiuojamas Antrasis siuntinys yra valstijos kalėjimo.
leristu, dalvvavęs rusų-ja- jų Antanas nuolat siuntė “palioku” Mat, jis lietuvių toks: Kavos pupelių 500, ------ ’
ponų kare ir grįžęs krūtinę namo savo sutaupąs. Jo lenkų sukilimo metu, nore- arbatos 100. kakao (be cuk- Vanduo šventinti prade-
___ _____s  i i? • • J — — 1^. rlomoo lzovi’iiz\vwz\, ,.«onc’\ 500 VaiAill

MICH.

Klubas ir laikraičiai

Klubo mėnesiniame rug-j Vo geras kalbėtojas ir dir- 
! piūčio 19 d. susirinkime bo visuomeninį darbą, kiekapsisagstęs medaliais ir net šykštus tėvas dar 'ir savo damas išvengti kariuome- raus) 500, bičių medaus *** 782 metais.

šv. Jurgio kryžiumi už pa- sukrapštęs, dėjo į krūvą ir nės, pats nukirto kairės ^e}t,etorė perskaitė “Kelei-' pajėgė Jis labai sielojosi
sižymėjimus apdovanotas, tuo .būdu buvo susikrovęs rankos visus keturius pirš- vio” administracijos primi- tėvvnės likimu ir tikėiosi i
Steponas, Kazio dėdė, Ur- 20,000 rublių “baltayei-tus ir nepateko, kaip Jonas SiUnCMm Mai&a iMfaVVn SU Gai'anilM nimą, kad pasibaigė 1 y J ‘
bonas buvo geras, ramus džiais” (taip buvo vadina- Meiliūnas, kelias dešimtis . . , . • .... . . ... .. i merata.
ūkininkas, vis, laiką vaikš- mos popierinės šimtrubB- tneUr , Urųauti «okų P*
ciojo persinsęs galvą per nes). . i ValASk? * . . , . K aiksiu m-itu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas1 aiškino, kad iki šiol klubas
abi ausi dviejų colių balta Sugriuvus caro valdžiai, ta"’ kam jis !’iunitew>s- Pak*tai y» ot»vi. Į savo pinigais laikraščių ne- dės Šamo žemėje! Mes gy-
kaip sniegas skepetaite. Jis bevertėmis liko ir tos bal- pirscio sunus Kazelis Mei- pakietas Nr. 1. Kaina $26.oo. Jame yra l’^sv. bekono, l’^ sv. išsirašęs, kad “Keleivį” jis vieji Tavęs budėsime nebe
buvo talkininkavęs metež- taveidės. Kai 1932 metais lutis. * jautienos, l sv. tauku, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių.! pats visados savo pinigais girdėdami tavo u«nin«u
ninkams, 1863 metų suki-su žmona lankiau Lietuvą, Tumšių-Tumšelių šeima 3 sv. cukraus ir * sv. šokolado. išrašydavęs, kad ir toliau kalbu ir nebegalėdami k ir-
lėliams. pats savo akimis mačiau turėjo 3 sūnus. Vienas jų Bukietus Nr. 2. Kaina $32.00. Jame vra 2 sv. kumpio, 2 sv-: klubas iš savo lėšų negalės tu du bti Tavo likusiai šei

Trečia Gvergzdžių sody- tas baltaveides, jų buvo ge- atitarnavęs kariuomenėj ir jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. tauku, 3 kenukai sardinių. 5 sv. Iaikiašd išsirašyti, nes!mai cn’hnisL nžiio-
ba taipgi 4 brolių pasidaly- rokas ryšuliukas. Antanas, negalėdamas namuose susi- m,Jty 2 sv- <,ukraus »r’< sv. Į narių mokesčiai maži, o iš-' iauta
U j ket.irtadalius ir visi grįžęs iš Amerikos, vedė U’urkyti pagal savo norą, 2b<lau8- ir šiandien i .
lygiai pasiturinčiai gyveno. Juzę Meiiutaičią, mano^ko | Vokietiją ir ten Jmj Mi u , kaill„ iroklwU. fo5vkit:- reikia išmokėti keturias po-' Aho w«ne

Ketun broliai buvo pasi- pusseserę, sujungė savo ze-(lsĮKuie. Antras jo brolis .... ------
dalinę ir Meilučių sodybą mę su užkurine žeme ir( Vincas bernavo, o tretysis 
ir taip pat neblogai vertėsi, 'vėl tapęs čielažemiu ūki- brolis Jurgis vertėsi muzi-

1DEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. YVORCESTER, MASS.Vytautas Skrinską, Savininkas
Pavyzdingiausiai gyveno ninku turtingai gyveno, 
Jokūbas, socialistiškų pa- Mano dėdės Petro Kuo-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir

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

KELEIVIS
CM E. Breedhm Se.

kanto amatu, vėliau vedęs 
iškeliavo Į Ameriką, gyve
na Detroite ir su vaikais ir 
vaikų vaikais turi apie 50 
galvų šeimą.

Minėtas Jonas Meiliūnas, 
ištarnavęs rusų kariuome
nėje kelias dešimtis metų, 
grįžo pasenęs, bet buvo ne
kasdieninis žmogus. Jis bu
vo giedrios išminties, mo
kėjo gražiai pasak oti, 
darbštus, sumanus, giesmi
ninkas, geras namų staty
tojas, rąstų piovėjas (pil- 
ščikas).

A. J. Jokūbaitis

Japonai neturi raidės "r”, to 
dėl kai jie ra*o “Truman”/ 
jie paraSo “Taduman”, kai reik 
rašyti “Harriman”, jie rašo 
"Hadiman”. O tuos vardus bent 

I Tokijo laikraščių bendradsrbui, 
rašančiam apie demokratų kon
vencijų, reikėjo dažnai minėti.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI 

“Kefeivic” Kalendorių. 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
CM East Broadway 

Sa. Boston 27, Mass.

prenu- ją grįžti. Bet žiaurioji mir
tis. pakirto jo gyvenimo siū
lą vos 50 metų tesulaukus. 

Ilsėkis, Baly, ramiai Dė-

miltines pašalpas po $200. Rugsėjo 2 d. Amerikos 
ir gėlių vainikams apie $40.' lietuvių taiybos skyrius 

Balsuojama išrašyti laik- rengė gegužinę, kurioje 
raščius klubo lėšomis ar kalbėjo iš Chicagos pa- 
parinkti tam reikalui aukų. kviestas prof. Vk. Biržiška 
Nutarta parinkti aukų. 1 Perkūns

Draugė Frances Nor-(---------------------------
mantienė tuoj pranešė, kad; Kas lietuviams yra rūta, 
ji sumoka “Keleivio” me- taa turkams tulpė — tautinė
tinę prenumeratą, o Fran- gėlė.
jsrsff>nssr»s»i||>wowwoo»owwvss»»»r»rr»»vwvvwvį
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Remkite Mudarniiką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worcester, Mass.

er mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui 
tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 1 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi

fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato j 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą į 10 dienų, o j Sibirą ima 22 j 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ir Netary PnbHc
- - *................ - įnašai



įpis Ketvirtam KELEIVIS, SO. BOSTON No. 36, Rugsėjo> g, 1956

Tauragės sukilimas galėdamas pabėgti, nusišo
vė. ,

Buvo nuteista sušaudyti 
ir ketvirtoji grupė, bet nu-

to padaryta išvada,, kad kiam bandymui vargiai vie- 
DDT nuodai, kiniuos ame- nų metų gali užtekti. Nuo- 
rikiečiai kasdien suvalgo dai, kuriuos tie savanoriai

—Bet kaip tu rokuoji, jo, gali atsiliepti daug vė- , SlM ,8d- su- daaigavęs Plechavičius. Ju teistųjų giminės kreipėsi j
vaike, ar tai nebus biznie- liau. Jie gali dar numirti kanka 2S* metai. kai Taura, perversme nedalyvavo, nes Amerikos ambasadorių už-
rių sugalvotas skymas, kad nuo vėžio, ar nuo kitokios feJe Įvykosukilimas pnes perversmo naktj sėdėjo ka- tarimo. Ambasadorius ps.
žmonės nebi jotu valgyti iu ligos. Smetonos diktatūrų. To me- Įėjime uz chuliganizmų (su- spaudimų j Smetonų,
parduodamų štofų su poi- —Nu, Malki, kai tu man 10 tautininkų spaudoje tik mušimų kito karininko gaudymai buvo sustabdyti,
zinu? šitokiu baikų pripasakojai, tebuvo pažymėta, ziaunu budu). Perversnu- bet areštai ir žiaurūs tardy-

—Gali būti visaip, tėve. tai jaii daba, Lš bijosiu ir Tauragėje įvyko šulu- sunkai Pleehavicių išleido.» tęsėsi. Suimtieji buvo
Aš ir pats manau, kad to- valgyti lmas ,r kad J“ numalsin- kalėjimo ir paskyrė suki- Biunėiami j Kauno sunkiųjų

1____________ __________ _ J _ tas. limo diktatorių’. i darbų kalėjimų.
TMda apauda- bi^grieš-! Kadangi tautos dauguma Tauragės miesto gyven-

L'' J y 1 1 toje cenzūros ir pntaiė demokratiškai i* tojas Kazys Žukauskas pa-
l^dCld CUrDSim ValdnUŲ to dtf, aišku, rtėgSĮėjd ra-rinktai vyrausybėi, o Sme- šakojo, kad saugumo polici-

_______________ 3 syti apie to sukilimo prie- tona ir Voldemaras visai ja jj įr Ritus tardė elektros
Suautomatinimo oarim- iriau už trasas duodančias žastis’ 3° e<8* » ginimo ir nemanė skelbti seimo rin- Brovės pagalba, laikė tam- 
Suautomatimmo pagim giau uz trąsas, duodančias bQd Dėl to žmonės apie kimus, kaip to reikalavo* sjame cementiniame rūsyje

dvtasis gemalus kūdikis — menkesnius vaisius. ;kvw, a tai iQ;CVoelektroninė skaičiavimo Saskaitvboie nastanioiu Rlkl imą netu^ėj° tlknj zi-konstitucija, tai laisvę my- kehų vandenyje. Po 3 
elektionine s kai čia ^skaityboje pastaruoju jr tenkinosi gandais. Imtieji lietuviai jautė savo metu ji išleido iš kalėjimo

išplečia žmogaus laiku įvyko nepaprastų pa- ųšiandien- būp|nt pareigą atstatytį krašte tei. "^sutinmį Metas

—Nu, o ką, Maiki, ar aš 
tau nesakiau, kad per di
delj mokslą svietas išeis iš 
galvos? Ve, gazietos rašo, 
kad mokyti prapesoriai jau 
pataria žmonėms poiziną 
valgyti.

—Aš, tėve, niekur tokio 
patarimo nemačiau. Ma
tyt, tėvas būsi ką nors klai
dingai iš laikraščių supra
tęs. »!

—Maiki, galiu pasibažy- 
ti, kad pataria. Mano fren- 
tas Zacirka nesiektai auge'l- 
skai paskaito, ba du metu 
Amerikos džėloje sėdėjo. 
Taigi jis man ir išskaitė iš 
angelskų peiperių, kad kaž
kokie prapesoriai pasisam
dė kelis vyrus ir mokėjo 
jiems pinigus, kad valgytų 
poiziną. Ir tie durniai val
gė. < I

—Aš taip ir maniau, kad 
tėvas nesupratai, kas buvo 
laikraščiuose parašyta .

—Ar ir tu skaitei? ,
—Skaičiau, tėve.
—Nu, tai pasakyk, ar tas 

ne teisybė?
—Ne, tėve, tie mokslinin

kai nepataria žmonėms val
dyti nuodus. Jie tik norėjo 
patilti, ar nuodai, kuriuos 
žmonės suvalgo kasdien 
su maistu, nekenkia svei
katai.

—Veidiminut, Maiki! Ai
tu nori pasakyti, kad j mū
sų valgi yra pridėta truciz-' 
nos?

—Taip, tėve.
—Ir sakai, kasdien?
—Taip, kasdien.
—Nu, tai kas jos pride

da?
—Nuodai yra vartojami,! 

tėve, maistui nuo sugedi-' 
mo ir nuo kenkėjų apsau-1 
goti. Visus vaisius f armė
nai apipurkščia nuodais, 
kad vabalai nesuėstų. Kor- 
nai, kopūstai, agurkai—vis
kas apdulkinta arba api
purkšta nuodais. Didelius 
vaisių ir daržovių laukus 
purkščia nuodais iš lėktuvų. 
Kitaip, tėve, Amerikoj nie
kas neužaugtų ir žmonės 
neturėtų ką valgyti.

—Bet bulvės, gručkai ir. 
morkos auga po žeme, vai-Į 
ke, tai ant jų nereikia jokio1 
poizino.

—Priešingai, tėve, bul
vėms reikia dvigubai dau-, 
giau nuodų. Kol jos augu 
žemėje, tai joms reikia sti
prių nuodų iš viršaus, kad 
kenkėjai nesunaikintų bul

negu 
rankomis

Teletipo operatorė derina sudėtines automatines ma

šinas. | šį komunikacijos centrą sueina 128 stotys, iš

mėtytos po visas Jungtines Valstybes.

masina
protinius sugebėjimus iki 'įkeitimų įvedus elektrom. krašte ; minint to j vrfausybę ir tuo tikslu nelaisvėj ‘žukauste"dar
tokios ribos, kunos mes ne nes buhalterijos, skaiciavi- , o, u „v*;
vaizduote nesivaizdavome. mo, analizavimo, lentelių , . ,. . anra. ’ g ** ! ,YyraT’ nJ.ir?; . .
Tačiau — kad ir kokios sudarymo ir kt. mašinas. p *i f mtrcain 8 H- šiandien, tautininkų sulai
stebuklingos tos mašinos Nepaisant to, manoma, kad Sytįį2f) 3 vak naktj b^bšo^lu^g^’suknė^

bėjimo naudotis įrankiais per ateinančius 10 metų demokrate gos ktenante Mikui- tuteS
nuoseklus ispletimas. Tai Kaip automatiniai fabn- ... . ... f . . r .. g«uv«ia, vuieuaiuivra vvksmas besitesias nuo kai niekuomet nebus visai tmes PartlJ°s» kunos ir per- skis, knygyno vedėjas F. jneko nevertus Kybartų ak-
; i -v " v • ’ • . , , ,. . , .1 ėmė į savo rankas kraštą Sultonas, komercinės mo- tus jau čia ruošiasi sugriže
to laiko, kai urvinis žmogus be gyvų darbininkų, taip ., _ -j 4. c 7*7 .Jau tl<4
išmoko akmeniui iškelti Da- nat ir istai<m< su elektrom- valdytl su PrezMlentu a. a. kyklos 8-os klases mokiniai j Lietuvą vėl valdyti. Čia

. r v • , P? p. . ” • • , dr. Kaziu Grinių priešaky. Jurkutaitis, Macijauskas ir jįe griauna lietuviu vienybevaitoti pagali, kaip kokią niais smegenimis visuomet ~ . * . -. . F ___ • jie griauna uevuvių vienyoę,
dalba ir sunrato kad nuo to bus reikalingos oneratoriu Bet taiS Pacials kietais kiti be šūvio 11 aukų nugin- kiršina Vienus pnes kitus,
, ,7 P, ’ , v ė • •■ r • • 1 f gruodžio 16 d. tautininkai klavo komendantūrą, poli- puola Vlika ir Altą -ir
darbas kur kas palengvėjo sekretorių, pasiuntinių ir kt. f 7 . ......... , •• PUOI<t \r , • • • 11

dirbant jį plikomis Kaip ir fabrikuose, prie au- ,r ka""PeJ> kntoetonys de- c.jų Italejimo admin^rac.- nuostabu, kad dar yra mū
ris. tematiniu mašinų ištaigose ™kratal. ka>k»ny ka>- Past« >r eeIez,n’ sų tarpe tektų, kurte jų

- * 6 jenstų kannmkų durtuvų kelio stotį. klauso.
pagalba nuvertė demokra- Suklimas tęsėsi rugsėjo ję. Lukoševičius
tinę vyriaušybę, ir į sostą 8 ir 9 dienas, bet iš Klaipė- ... .
atsisėdo diktatorius Smeto- dos atskubėjo 7-tas pulkas y.
tona. Perversmininkų kari- ir sukilėliai, negalėdami at- _ Skelbdami K. Lukosevi- 
ninku tarpe pagarsėjo ir silaikyti, išsisklaidė. .ciaus strapsm apie Taura-

^vėilau •■genero.o- laipsnio’ B Kauno at ko „

:^no policija, kori su papra- ar patys dalyvaudami dar 
ūkiuose daugiau dėmesio stosios poliejos pagalba atsimena kruvinuosius Tau-
ga es ui reipiama i pradėjo masinius areštus ragės įvykius. Smetonos vy-
rnokslą, meną ir profesijas. Tauragės mieste ir kaimuo- riąysvbė naskelbė tik 
Padidėjęs patarnavimų tei-ge. Suimtųjų buvo prigrūs- tuonils sušaudytųjų pavar- 
kimas tokiose sntyse, kaip tas ne tik kalėjimas, bet ir d€S, bet tauragiškiai tviiti- 
medKma ir švietimas pa- komendantūra ir gimnazija. na> kad buvo sušaudyta ne-
ir'kHu^JS S Tardant S“im‘-e^ • b“V-° m8ŽiaU kaiP 85

ZtattVa^ 5ŪdtaiS kankrmi’ kad iš-Suimtųjų Aalinamų buvo 

. Įittetų žmonių skaičių. duotų savo draugus. : keli šimtai. Būtų svarbu pri-
itinkZaTvė^^ikbi prb1 Karo lauko teismų mirti- kovotojus už
artės 30 darbo valandų sa- tni nubaustieji sukilėliai žmonių laisvę n

j vaite ir trijų dienų savait-'girių kareivių buvo varomi SU^®yt? Pxa2^eS’ v , 
galis. Pailgėjęs laisvalaikis šaudyti trijomis grupėmis. Smetonos valdžia paskel-

: atskleis naujų galimybių.' vieną grupę sušaudė Gau- UklvičiLS^ Bu r n e cko’, 
Žmogaus naudojamiems reikės didelio darbininkų!6?8 dau?ja.u lailc? kelio- rės miškelyje, 7 kilometrai Pauliko, Odovo, Vizenber- 

įrankiams darantis vis su- skaičiaus įrengimams, taisy- ”el?8‘ el e.s au^au nuo Turagės, antrąją prie gio, Milkeraičio, Gudjonio
dėtingesniems ir branges- mams, priežiūrai. ;, ?C1 'į SF? lran- Pažeriūnų tilto ir trečiąją ir Kazlausko. Bet tai yra tik
niems, jo darbo užmokestis Automatų įvedimas galės Rl”‘ a 1 es VJ?° ll* P1’an}°" Jūros upės atšlaitėje prie maža dalis nužudytųjų ko- 
didėja, nors darbo valan- išspręsti dar vieną klausi- Pa ^?usa- saugs naujos yirbutų kaimo. ivotojų.
dos trumpėja, nes jier tą mą, būtent: paiūpins darbo P,aT?on^ t08». Varant trečiąją grupę su- --------------------------- - —
patį laiką jis sugeba dau- senesniems žmonėms. Su- "annT v^r Pra" DABAR VIEŠINAMI
giau pagaminti. Šiandien automatinimas žymiai pra- 5" , , . dėjo išsibėgioti. Vieni sten- JAu IR TRAKTORIAI
daugelyje pramonės įmo- ilgins vyresniojo amžiaus . ‘ TaKJas’ Ka© tecnnoiogi gėsi pasislėpti krūmuose, j_____
nių vieno darbininko varto- žmogaus'narbingumo laiko- *™lnez kiti puolė į Jūros upę. Gir- Cockshutt jrankių
jamieji darbo įrankiai kas- tarpi, nors žmogaus jėgos p k' “2 ^”^ {Į . kareiviai pasislepusms fabrjko atstovas pareiškė,
tuoja daugiau, negu kadai- .r bus sumokusios. O tai kal.0P kSP kfun?Vose.. lssaude.’. 0 • kad jau yra išmėgintas vie-
s.a kainavo visą maną im^. vei palengvins uždavinį plaukiančius per Jur, nuo traktoriuje (air.
nę įkurti. Taip, pavyzdžiui, tiems kūne dirba tam, kad ,ad£“- ™ nuo tilto šaudė is kulkosvai- traetor). Vadinasi,
Du Pont chemijos fabnkuo- nedarbingi žmonės būtų ap- ^uautZithrimo wda- -Z’U T n,e‘e.1?fan?,tat. Te" netrūkus traktoriaus vai- 
se vieno vidutinio darbimn- rūpinti jiems reikalingais ?. . yuauy©niaHnin7, P»«a ZUvo ir sukilėlis Gudjoms, „lnėnia<J :r sjPTna ;r vasara

vienojų; o paskui, kai jas 
sukasa, joms reikia kitokių 
nuodų, kad jos nepūtų. To 
paties reikia ir kitiems ša- 
knavaisiams. Net j miltus 
malūnai deda tam tikrų 
chemikalų, kad miltai bū
tų baltesni ir išrodytų ‘‘ge
ros lūšies”, nors tie chemi
kalai žmogaus sveikatai yra 
žalingi.

—Na, o kaip su mėsa, 
Maiki? Juk rūkytam šoide- 
riui poizino nereikia.

—Kaip “šolderiai”, tėve, 
taip ir kiti mėsiški produk
tai yra užtaisyti vienokiais 
ar kitokiais chemikalais,: 
kad negestų. Bet visi tie 
chemikalai yra žalingi ir 
sveikatai.

.—Kažin, Maiki, ar tu 
čia nemeluoji? Jeigu iš ti
kro visur būtų pridėta tru- 
cizndš, tai kodėl niekas ne
numiršta? ,

—Jeigu žmogus pavalgęs 
tuojau nenumiršta, tėve, tai 
tik dėlto, kad tų nuodų val
giuose nėra tiek daug, kad 
žmogų užmuštų. Pavyz
džiui, druska irgi kenkia 
žmogaus sveikatai, o ma
žesnius gyvius ji visai už
muša. todėl ją ir vartoja, 
kad tie gyviai maisto nesu
gadintų ; tačiau žmogus taip 
prie jos priprato, kad mai
stas be druskos jam jau ir 
negardus. Bet jis nenumir
šta nuo jos, nes nedaug jos 
vaitoja.

—Maiki, jeigu tas būtų' 
teisybė, tai žmogus būtų 
pilnas visokios truciznos.

—Labai pilnas negali bū
ti, nes žmogaus organizmas 
kasdien išsivalo. Visdėlto 
dalis nuodų jame pasilieka. 
Pavyzdžiui, medicinos mok
slas yra jau nustatęs, kad 
kone kiekvieno žmogaus 
kūne yra DDT chemikalo 
liekanų. Tai yra nuodai, ku
rių paskutiniais metais dau
giausia vartojama vabalams 
naikinti. Todėl Georgijos 
valstijoj ir buvo padaryti 
bandymai, kad nustatyti, 
kaip tie nuodai veikia žmo
nių sveikatą. Atsirado ke
letas žmonių, kurie sutiko 
savo noru per apskritus me
tus imti DDT nuodų. Kai 
kurie jų ėmė tų chemikalų 
200 kaitų daugiau, negu 
jų būna k a s d i eniniuose 
amerikiečių valgiuose. Ir 
po metų laiko daktarai nu
statė, kad tų žmonių sveika
ta nė kiek nepasikeite Iš

Naujame Ihi Pont fabrike operatorias stebi 
nę kontrolinę lentą, kurioje mato 
cheminius veiksmas ir telefono praneša kam reikia. Čia 
pinigai, investuoti į vieno operatoriaus "įrankius”, vir
šija >100.000. i

tuo tarpu visas kapitalas,1 Esant įeikalui mažiau tu- mios mokesčių mokėtojams 
įdėtas tai firmai įkurti prieš rėti žmonių fabrikuose ir santaupas.
150 metų, tebuvo $36.000. —------------- -- ■ -

Gali greitai ateiti laikas, 
kai mechanikai kontroliuos 
ir prižiūrės mašinas, kurių 
vertė prašoks sumą, tik 
prieš kelelis metus išleistą 
visam fabrikui įkurti. Šitos 
naujos mašinos reikalingos 
proporcingai didėjančio iš
mokslintų darbininkų skai
čiaus. Daug kur smegenys 
išstumia raumenis. Mašinų 
valdytojai ir mechanikai 
turės rodyti vis daugiau su
gebėjimo daryti sprendi
mus, imtis atsakomybės.

Labiausiai suautomatinta 
Amerikoje yra naftos ir 
chemijos pramonė. Jei to 
nebūtų, JAV moterys netu
rėtų nailono kojinių, auto
mobilininkai išleistų kur kas 
daugiau menkaverčiam ben
zinui ir padangoms, o ūki
ninkas mokėtų daug bran-l

turą.Sukilėlių vadas, atsargos 
vyr. leitenantas Mikulskis
pasislėpė savo ūkyje Kalti- Vienoj New Jersey eals- 
pėnų valsčiuje. Kariai dp- tijoj automoblių y<a dan- 
supo ūkį. Mikulskis, nebe- giau negu visoj Afrikoj.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, tuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pus siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvis, 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra

ir

Užsisakant adrasnoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boaton 27, Maso.
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klestės, kol nebus prekių , 
tiek, kiek reikalaujama.
Batų daug, vaikšto basi ‘

į Bolševikų išleistame sta
tistikos metraštyje nurodo-

gaus negali gyventi ryšinin- ma, kad 1940 metais da
bartinės Lietuvos ribose te-

Iš Pavergtos Lietuvos |

Spekuliacija klesti
Patys komunistai pripa- J?aS?.na8‘„ S1 . . zcnon/h

žįsta, kad spekuliacija klės- . Ta Patl T,esa vel buvę pagaminta 150,000
ti bet stengiasi išaiškinti ‘*°: P0”! ° 195° me’
kad tai “buržuazinės visuo- “Dar prieš toi, kai skubą tais pagaminta 4,704,000
menės nelikimas” > darbą darbininkai ir porų įvairios avalynės!

P * nautojai užplūsto gatves ir
“Tiesa” ragina kovoti su miesto autobusai perpildyti

ta yda: “. . . iš vienos pu- Velpivin laisto narini <mli-
Iš tikrųjų pirmasis skai

čius nėra tikras. Jis turėtų 
būti daug didesnis, nes

yda: " . . iš vienos pu- Keleivių, keistą reginį gali 
sės gerinant valstybinės TOa matytį prie Vilniaus .
prekybos darbą, ypač tieki- centnnės universalinės par-i .1n?eta,LS’ be Vilniaus
mo, kruopščiai studijuoti duotuvės durų. Kasdien pa- iir. Klaipeoos, buvo paga- 
vartotojų paklausą, kelti ryčiais žmonės apgula įėji- m^nta su .vii sum 400,000 
gaminių kokybę, iš kitos^- mą j parduotuvę. Jie gerai .Tada uz1_.12*4?. ht^ 
neprileisti jokio liberalus- pažįsta vienas kitą, kalba -kiekvienas galėjo odinius 
mo kovoje su spekulian- specialiu savo žargonu. įbatu® nusipirkti, arba pas 
tais”. j “Ko laukia ^ie žmo.; bet koki batsiuvį pasisiu-

Jau šitie žodžiai rodo, nės? L l4l dinų. ,
kad spekuliacija nėra ‘bur- “jįe žino gerai, mokyti , šiandien bolševikai sa- 
žuazinis palikimas”, bet nereikia. 11 valandą, kai ^OS1 Samin4 beveik pen- 
pasireiškusių g a m y boję, atsiveria parduotuvės du- ,kius milionus porų, o už 
prekyboje ir tiekime trūkii- pys, jje pirmieji apgula pre- batus reik mokėti kelis sim-
mų pasėka. kystalius ir žaibišku grei- tus ™blili ir Pačh* dar

Jei tik krautuvėse būtų tumu išperka visas, kaip, ne^bma^ gauti, 
pakankamai tinkamų pre- jie ^ko, ‘auksines prekes’,1 L £aiP cia ,3^; .Arba V® 
kių, spekuliacija beregint __ žodžiu tas nrekes kuriu bolševikų skaičiai yra is-
išnykt.;, bet kai krautuvės retkarčiais jaučiami trfr |aIv?ti- ar^a 
tuščios, tai visur atsiranda kūmas” i batai yra siunčiami i “pla-

kurie sugeba i „ ,* .. , ciąją tėvynę” rusų ponybei

PRINCAS ŽAIDŽIA KOVBOJŲ

švedę princas Ctrl Gustav, kaip ir visi tokio amžiaus 
vaikai, mėgsta žaisti kovbojus. Jis apsivilkęs kovbojaus 
drabužiais joja savo mėgstamu žirgu “Don Basiiio’’-

Nė karvutės nsuvaldo

Liūdni skaičiai
Šį pavasarį bolševikai ra. Ten tik duoti kviečių, 

pirmą kartą, po ilgų metų kukuruzų ir bulvių 
pertraukos, išleido leidinį, pasėlių plotai. Pavyzdžiui, 
kuriame vaizduoja Sovietų kviečių užsėta 168,000 hek- 
Sąjungą skaičiais. Tai tarų, arba 38,000 hektarų 

į “TSRS liaudie ūkis”. Jame mažiau negu nepriklauso- 
yra šiek tiek duomenų ir moj Lietuvoj.
apie bolševikų pagrobtą Bulvėmis užsodintas plo- 
Lietuvą. Vliko Elta kai ku- tas didesnis negu nepri- 
riuos skaičius išrinko ir su- klausomo] Lietuvoj, bet jų 

, gretindama su atatinkamais derlius nutylėtas, 
nepriklausomos Lie tuvos Bendrai galvijų skaičius 
skaičiais paskelbė. Su jais labai sumažėjęs. Leidinyj 
norime supažindinti ir mū- nurodoma, kad 1941 me- 

i sų skaitytojus. tais buvę galvijų 1,054,000,
Bolševikų duomenimis da- iš jų karvių 782,000; 1951 

bartinės Lietuvos plotas metais bendrai galvijų 
apima 65,000 kvadratinių buvę 731,000, o karvių tik 
kilometrų. • Nepriklausomos 504,000, o 1955 metais iš 
Lietuvos plotas, be Vilniaus viso galvijų buvo 994,000 
krašto, buvo 55,670 kvadra-- ir iš jų karvių 558,000. 
tinių kilomeetrų. ‘ Nepriklausomoj Lietuvoj

Gyventojų šių metų pra- 1939 metais iš viso galvijų 
džioje buvę 2,700,000, o ne- buvo 1,239,890, iš jų kar- 

; priklausomoj Lietuvoj 1940 vių 814,590.
Apie toi plačiau buvo rašy- Vadinasi, dabar karvių 
ta praeitame “Keleivio” nu- tėra tik apie pusę to skai- 
meryje. i čiaus, koks buvo dabarti-

Kolchozų žemės plotas nės Lietuvos plote 1939 
esąs 3,400,000 hektarų, o metais. (Dabar Lietuvosžmonių, kurie sugeba i , ciąją vevynę rusų pony nei # --------------------------------- i T u ' • j--------- • , . . . ^ '"'rj' •juodąją rinka reikalineu Pasak Tiesą spėkų- apauti. i Ir bolševikai supranta, tame plote ūkininkai laikė kolchozmnkų prisodybimų plotas yra didesnis, negu

m-pkiii nristatvti Jiantai plačiai išvystė pre- ... . : kad karvė yra labai svarbus beveik 500 karvių. sklypelių, kūne duodami nepriklausomos Lietuvos).
kybą net siuvamomis ma- Švedai apie Rygą • gyyuĮyg. jg tiesų kalvutė da-! Rietavo rajono Molotovo jiems naudotis, 200,000! Blogi ir kiaulių reikalai.

Dėl tų priežasčių ir Vii- šinomis, motociklais, sto- švedų spaudoje aprašyti bar ten yra turtingumo pa-' vardo kolchozo laukai api- hektarų. Kadangi kolcho- Bolševikai sako, kad kiau-
niuje, kaip “Tiesa” rašo, tybine medžiaga. Pavyz- Rygoje atsilankiusių jūri- žymys. Jei šiandien kas dai* ma 18 buvusių kaimų, jo že- zninkų šeimai duodamas liu 1941 metais buvę
randasi asmenų, kurie tur- džiui, Vilniuje supirktos ninku įspūdžiai. ten turi karvę, toi tas jau mės plotas 6,625 hektarai, sklypelis yra 60 arų (šešios 1,068,000, 1951 metais
gaus dienomis vaikšto ap-siuvamos mašinos, stogams Jiems atrodę, kad vai- turtuolis. | Karvių jis teturi 173. dešmtosios hektaro) dy-į 723,000, 1955 —1,:,260,000.

sa kategorija niekur nedir- Maskvos, Leningrado ir ki- viskas brangu, o atlygini- kių konferencijų ir šuva-'5000 hektarų. Tuo tarpu Bolševikai nurodo, kad į' Esame nekartą rašę, kad 
bančių dykaduonių. Beveik tur. mai maži, miesto gyvento- žiavimų, bet kalvučių pa-kolchozas teturi 112 karvių, kolchozus buvo sujungta' bo\S€V^^. skelbiami skai-
kas turgaus dieną kostiumi- Tas rodo, kad spekulia- jai suvalgę, daug elgetų, kankamai prisiauginti ir Nepriklausomoj Lietuvoj jo anįe 400,000 sodybų. ! č*a* dažniausiai yra netikri,
nę medžiagą pardavinėja cija klesti ne tik Lieutvoje, Vniestas apleistas, namai ii- pienelio prisimelžti jiems plote buvo išlaikoma apie Prieš karą: Lietuvoje, be ^' juos beveik visur vie-
maistprekybos ekspedito- bet ir net pačios Sovietijos gus metus nedažyti, bet niekaip nepasiseka innn  :
rius J. Andriukaitis. Be tur- širdyje — Maskvoje ir ji gatvės švarios, nes už eiga- Pačiu bolševikų

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS.I KoDEL Aš NETIKIU I DIEVĄ. AuJrL Teiiiuoae 

- Jurgis Jankus. Pasakoji-,. j ąrjrumentų, kurie visiems
' įdomus. Kama ...............................20cparaše

mas apie nepaprastą žemaiti, kuris « .....
dau sr nuostabu, dalykų padare, t,k manas iš žemaičių Kalvarijos pra- 
nepadarė vieno, kurį tikra, turėjo eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-
padarvti. 237 psl. Kaina ......... $3. Įpiai, kaina .........................•.............. $4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū 
LENGVAS BUDAS IšMOFeTI ANG-- novelių rinkinys, 155 psl.

.50. 
JZMĄ.

LENGVAS BUDAS ISMOM> AJNt.-į noveiių rinkinys, 155 psl.
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-Į cn

dedantiems angliškai mokytis; duoda, nalna ........................................
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.; TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Kaina ...................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

.socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGs. M. Mi-įDEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienčs parašyta; 250 įvairių į PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusi. Kaina ...-$1.25įknyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE-|U- Kaina .......................................60c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas.
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai-

CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, na •■•••••.....................................$3.00
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. I’IKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

1000 karvių. Vilniaus kr a što " buvo na^ vaizdas popięryje, ki-
duome- Turėkime galvoje, ked ne 287,380 įvairaus ’ dydžio 'Us .vaizdas tikrajame g>-

-- ■retės ant šaligatvio numeti- nys rodo, kad dabar Lietu- tik sumažėjo karvių skai- ūjęi„ kurių dalį bolševikai! YeV!m.e’ -°Piennis .P a”as
'mą baudžiama 5 rubliais, voje karvių tėra gal tik pu-čius, bet labai nukrito iv dalindami žemę darbinin- < aznai Parodomas IV^dy-

Per garsiakalbius nuolat sė to skaičiaus, koks buvo jų pieningumas.'Dabar net kams to dėl ūkio pvocentų, o iš ti-
skambančios rusiškos dai- prieš karą,, kada jomis rū- vasaros metu nemaža kai’- sodybų skaičius padidėjoJ ^arV.e,milžiniška
nos, kurios girdimos kiek- pinosi laisvas ūkininkas ir vių per dieną duoda 5-7 Ii- Vėliau visi tie ūkiai buvo ", .'.P?*1 ir s1’
vienoj gatvėj. nereikėjo šaukti nei pieme- trus pieno, tai yra artėja sujungti į kolchozus. ) ^ldlpiG skaičiai yra po-

nų, nei melžėjų konferen-prie ožkos lygio. Visdėlto yra dar 10,000
Birželio mėnesi Teismo- cijų. Atsilieka tuo poziunu ne h ku žemės kuri nri- . • • . . i ••

se buvo labai didelė audra? Prieš karą Lietuvoje šim- tik atskiri kolchozai, bet ir viauso pavieniams ūkinin- H-J!e rodo’
kuri nunešusi daug stogų, tui hektarų naudojamos ištisi rajonai. Mariampolės kams *ra; j kolchozus ne- tU?1 Ūtl numa-
išvertusi medžių. Audrai žemės teko 20 karvių, o da- ir Vilkaviškio rajonai prieš- GliniJj ūkeiiaį mišku iš- lytus Idanus’ ° ,1S tokrųjų jų 
praūžus, gatvėmis beveik bar nėra tokio kolchozo, kariniais laikais buvo ūki- karDOse sunkiai rn ieina- f a.UJr nJaziau- . .
nebuvę galima praeiti—jos kuriame būtų tiek karvių, ninkavimo pavyzdžiu. Vi-' pelkynu pakraščiuo- -66?-!11* ne^e!dam] abeJ°* 
buvusios užverstos me- štai keli Vliko Eltos su- siškai tas reikalas pasikeitė į nanašiose vietose i ni^ ( ° skaičių tikrumo, 
džiais, plytomis ir kt. Į rinkti pavyzdžiai. dabar. Vilkaviškio rajono * “ būdną mūsų

. . i Prienų rajono “Talkos” kolchozuose šimtui hekta- įdomu štai kas. į Kolcho dabartines pavergtos Lie-
Atostog&uja be duonos į kolchozas turi 1227 hekta- rų žemės teturima vos 3 vhi^3 arba tUV°S žemės ūkio būklę.

Pati vilniškė “Tiesa” ra- rus ariamos žęmės ir apie su puse karvių. Ne ką ge- žSemĮ buvO ^uko^
šo, kad Palangoje trūksta 400 hektarų pievų ir gany- resne padėtis ir Manampo- , . . Z4 , kolchozuose PIRMA ATVAŽIUOSI
duonos, daržovių, bet kie- kių, o karvių teturi vos 31. lės rajone. Ten pačios “Tie- Šie 330 000 šeimų NEGU IŠVAŽIUOSI
kviename restorane gėrimų Prieš karą šitokiame že-sos tvirtinimu “šimtui hek-

Sakysim, kad ir 
skaičius, pasėlių

188 puslapiai, kaina ........................9-
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................ $2.

CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ........................ $2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................$2.50

KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų menkos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškini, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina.............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
- svarbiausias veikalas, išvertė M.

Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3225 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga, 250
pust. ttain- .............................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai,
kaina .....................................................50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame i>opieryje. 
KiUtįr
A KISS TN THE DARK.” J? Yazmi 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais Viršeliais ....................$1.0*1
lietuvių Kalbos gramatika. 

Parašė Dr. D. Pilka.
Amerikos lietaviams 
Kaina

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolieViz- 
mo istorija ir valdymo praktika. Iet
imi daug medžiagos. 96 puslapiai,
kaina .................................................. 50e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. ValadkaZ Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ...........25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ............................................. $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina .......................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokslas. Kaina ...................25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................25c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybėa laikų Komėje, Palestinoje it 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premiją. Kaina .......... $2J$
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
144 puslapių, i apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20. 

...$1.00!SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
keitėsi vi- 

dar 
,25c

Pritaikinta

JUOZAS STALINAS, arba kaip; ir aiškiai parodo, kaip geltes 
Kaukazo razhaininkas buvo pasida-1 suomenės santvarka ir kodėl ji

r$a Rusijos diktatorių. Kaina .. 25c keisis. ~

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 East Broadivay So. Boston 27, Mase

n.viename; lucvuianc ^cniuu riIVS KaičJ IX' m* R ofesitikn *411 70 000 ŠPI- --------------esą iki soties. Pietūs 12 ru- mės plote buvo laikoma tarų naudmenų beveik du " “ buv^jjUn<r.' Tai ne tik žodžių žaidi-
bliu. • , mažiausia 300 karvių. kariu daugiau karvių, negu ...........................*

Iškovojo 3 medaliu*
„ , . Y““*1““ ”“’Tta į kolchozus, bet kurios mas, o iš tikrųjų netrukus į

• Kalvarijos rajono “Tary- Vilkauk,o rajone . Išeitų, . kolchįzus nebuvo San Francisco pirma atva-
D — 4 m • bų Lietuvos” kolchozas tu- kad Mariampolės rajone prįimtos? Įęaįp žinoma, žiuosi, negu iš New Yorko
Rugp.uc.0 4-16 dienomis ri 3468 hektarus žemės, o kolchozuose šimto hektarų neb„: išvažiuosi. Kai,, tas galės

">!laia^.kanl’l 166‘ plote lu, etų butl a>’,e 6 ka‘- vo priimami, jie buvo siun- būti? Visai paprastai. Jau
jungos tautų spartakia-pneskarinius duomenis ja-ves. . čiami i Sibiro vergiia i turime lėktuvu, kurie
da . kuroje dalyvavo ir „e turėtų būti 6S0 karvių, i 0 kai nėra pakankamai ‘ Ieidjri naudo- -'brenda per valandą 1000
Lietuvos sportininkai. Auk-j Radviliškio rajono Mi- kalvučių, nėra pienelio, nė- . a ima mylių ir daugiau. Netrukus
^..?!vari^Shnk-hliiLsSg^'ČiU^n^A'ur?.? kolCI’<?SS ra|S-U™’ ne!.svl?st0; ° m,e' 3,900,000 hektarų. Tai bus tokių lėktuvų ir civili- 
kaus svorio boksininkas So- n 8>000 hektarų. 1960 me- stelenai neišgali pieno ar k^kh’ žemės koichoz. nei tarnybai. Taigi per 3

Teatras Mariampoleje buklas, nes pnes kaią to- tik noisevikiskai ponyoei
. ... kiame žemės plote buvo ne -------------------------------

Nuo šio rudens Manam- mažjau kai gpo karvių, i ILLINOJAUS POLITI-
poleje (bolševikų payadin- Vilkaviškio rajono “2a-' 
ta Kapsuku) atidaromas Jiosio< kokhozei apiman. 
dramos teatras, kūno di-

KlERIAl BĖDOJE

naudojamos žemės plotas’ankstybesnis negu San 
buvo 3,781,400 hektarų. Francisco laikas, toi ir

Minėtų sovehozų yra 71, 
o jų žemės plotas 300,000

išeis taip, kaip anksčiau 
pasakyta: kai 3 valandą po

Vos kelios dienos atgal hektarų. Iš tos žemės' pietų išskrisi iš New Yor-
rektorių Daskirtas K Zin--čiąme 2,432 hektarus, šHn-( mnojuje pateko į karštą 20,000 hektarų yra išskirtai ko ir nė trijų valandų ne- 
kus. o vvr režisoriu St. tU1 be^tal?I naudojamos ze- vandenį republkonų politi- sovehozų darbininkams iri skridęs būsi San Francisco
Sukalki = (kumečiams).! mieste, tai----------------

atidarytas K. Binkio “At- ° tuo ta?U pnes K!? _81j o pereitos savaitės Pasėlių plotai mažesni ■ rodys maži*

žalynu”.

Moksleiviai privalo dirbti

i pabaigoje dėl keliamo negu nepriklausomoj Lie 
nors bolševikinėsniųju mokyklų mokslą, tai skandalo turėjo atsisakyti tuvoj, 

vra vietoj 11 klasių palikti ™o kandidatūros demok- Lietuve

ten laikrodžiai 
au trijų valandų

po pietų.
Tiesa, grįždamas iš San 

i New.ietoj 11 klasių palikti nuo kandidatūros demok- Lietuvos plotos yra padidė-; Francisco į New Yorką, 
Vasaluos atostogų metu dešimti, bet nuo to suma- ra^M partijos tūzas Paschen, jęs 933,000 hektarų. Da-J lėksi ne tris \alandas, bet 

kuris kandidatavo į valsti- bar esą užsėta 2,055,OOv visas šešias, nora ore būsi 
išbuvęs tik tris valandas.

moksleiviai, pradedant aš- nymo atsisakyta.
tuntąja klase turi dirbti Mir5 ftuifamka. 
kolchozuose 20 darbadie
nių.

Žadėjo, bet nevykdys

Liepos 16 d. Šiauliuose 
mirė muzikas • pianistas dininkas. 
profesoriui Ignas Prialgan-;

Buvo sumanyta sutrom- skas, sulaukęs 85 metų an-
pinti vienais metais vidini- žiau-

jos gubernatorius. Iki šiol hektarų, o gerokai mažo- 
jis buvo, ir kol kas dar pa- nėj nepriklausomoj Lietu- 
silieka, Cook apskrities iž- voj pasėlių plotos siekė Nuo .Amerikos nepriklauso- 

daugiau kaip 2,32I»,<M»I» mvbes pradžios 7 vicepreziden-
--------- —------------- hektarų. (tai x«tp>. ptez.iuv»na«s. įPrezi-

I.iettivisKa knyga ir iaikraš- Visų padėlių lUslų mZsvIi (Uiiuhh.- m»>u> ... . v.uai.t
____ a. ? Ęjifa milu ph»l« bolse ik« b l tii )
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Moterų Skyrius
X.

Nešvarus biznis
i

Kai žiūrime i ant ledo Kuomet buvo priimti Įsta- 
sudėtus viščiukus, suvynio- tymai tikrinti jautieną, 
tus i gražų celofano popie- kiaulieną ir kitokią mėsą, 
rių, negalime Įsivaizduoti, paukščių biznis buvo dar 
kad juose gali būti kokių menkas, ir paukštiena tose 
nors bakterijų, kad jie nėra priverstinose inspekcijose 
tokie sveiki, kaip atrodo, nebuvo paminėta. Kfuo 
Graži išvaizda iš švarus i- metu, kai trūko jautienos ir 
pakavimas dar nereiškia, kiaulienos, paukščių augi-! 
kad tie viščiukai yra svei- nimo ir fabrikinio skerdi- 
ki ir neužkrėsti. Sveikatos mo biznis greitai išaugo.
Departamento tyrinėtojai Didelės ir atsakingos kom- 
sako, kad trečdalis visų Ii- panijos pačios Įsivedė ins- 
gų, kylančių iš maisto, kyla pekciją, bet mažesnės kom
is paukštienos. Paukštienos panijos tuo nesirūpino, nes 
biznyje reik danli skubių nenorėjo turėti "bereikalin-: 
pertvarkymų, kad pirkėjai gų” išlaidų.
gautų gerą ir sveiką mėsą. Minėtos darbininkų uni-

... , ,. . , .. jos siūlo tokias priemones,darbininkų unijos įa(J ilĮižjams b‘atu --------------------
—Amalgamated Męat Cnt- " į paukštiena: 
terš u- Butcher rtorkmen
of North America — iškėlė “Pavesti paukštienos in-
eilę skundų prieš nešvarą spekciją “U. S. Food and švediškai paruošta mėsa 
ir nerūpestingumą paukš- Drog Administiation” prie- Paimti:
Vienos biznyje. Daugelis žiūrai”. : •%, svaro maltos jautienos
darbininkų, dirbančių pau- “Įvesti paukštienos patik- V+ svaro maltos veršienos 
kštienos skyriuose, pasirašė rinimą prieš skerdimą ir svaro maltos kiaulienos 
“afidavitus”, kuriuose jie po skerdimo”. į 1 kiaušinis
nurodo, kad supuvę viščiu- “Kompanijas paliuosuoti 
kai keliauja i rinką kartu su nuo inspekcijos išlaikymo 
sveikais. Viena darbininkė išlaidų”.
taip rašė: “Mano pavardė Kol bus priimti tokie iš
yra Ruth V. ... ir aš gyve- tarimai, šeimininkės turėtų žiupsnelis pipiru 
nu dideliame A... mieste, būti atsargios su paukštie- muskatinio riešuto ir^^ah- tertowfi’ Conn.; L. Chepels iš 
Daugelis paukščių, kurie nos pamosimu. Geriausia spįce”. . Andalusia. Pa.; J. Burniauskas
mano fabrike buvo plauna-'pirkti tokią paukštieną, ant Baltimore, Md.; J. Cesūnas
mi ir pakuojami per pasku- kuries yra pažymėta: “Ins- Sumalk mėsą du sykiu, Vancouver, B. c., Canada;
tintus metus buvo nesvei- pected, U. S.”. kad būtų smulki. Kiaušinį Kriaučiukas is Staten isiand.
ki... Man teko paruošti Valant paukštieną, pa- suplak su pienu ir sumerk N* Y*’ J* Juz^?aį ls
paukštieną, kuri buvo pilna tiesti ant stalo vaškini po- duonos trupinius. Leisk 10 
kumelių .. Jie buvo gyvi... pierių, taip kad viduriai ir »muči, pastovėti. Išth-iiQnas a 
Kuomet as paklausiau pn- kitokios liekanos neliestų pink skauradoj 1 šaukštą A Usevage iš Bridgeport Ct 
žiūrėtojų, ką su tokiais stalo. Po valymo gerai iš- sviesto ir jame pakepk su- Joe Girdžius » Montreal’ Ca- 
paukščiais daryi, jie liepė plauti stalą su muilu ir karš-kapotą svogūną, kol paras. nada; Mrs. Žilinskas iš West 
iškrapštvti kirmėles ir siųs-į tu vandeniu. Pačią paukš- Dabar gerai sumaišyk mė- Newton, Mass.; Frank Beina- 
ti paukštieną toliau”. .tieną plauti daug kartų bė- są, svogūną, duonos'trapi- ris iš Dorehester, Mass.; K. S.

Kitame “afidavite” apra- gančiu vandeniu. Gerai iš- nius ir pridėk visus prie- Margis iš St. Louis, Mo.; Mrs.
soma, kad paukštiena daž- plauti rankas ir peilius bei skonius. Vėl gerai išmai- B. Shulmistras iš Montreal,
nai būna sužalota, ant kū- kitus Įrankius, kurie varto- syk ir padalyk mažus ratu- Canada; Peter Skundeis iš Chi-
no Įtartinos dėmės, bet, sa-! jami valant paukštiena. į liukus. Pastatyk šaltoj vie- ̂ go; In*; Mrs* s* &
ko darbininkas. ”kai nu- n ... , * . toj, kad neišsileistų. Toj ,Baltl.rnofT’ ; J- Švankaus-;plaudavau negmži, odą jei“Ss KdoS įkepei
išplaudavau jurtinas vietas,! į svogūnus ištiniyk likusį / Ma2ulaitis a Watertow„;
paukštis keliaudavo toliau ^ b 1Įį0 P .sviestą sudek rutuliukus ir conn.; v. zinaitis a Walland
Į rinką. Kartais kai kunos p , išktrota naukšti i Pa^ePk? paki atyd ama Ontario, Canada.
paukščio dalys būdavo jau . . J.J R JI skauradą, kad rutuliukai _
pažaliavusios. Tokias dalis ^><lytuvą, būtina, išimt. g vi "R išk tu ir Po 50 centų prasint,: J

Raudavom, o sveikas leis-,“* . ..... ,J ąiHkt, apskriti. Duoti sta- S. £52
davom 1 raiką .--------------------------------------- jlansu bulvių koše arba ly- iš Torrington, Conn.; x. Povi.

DĖMESIO! ziais. Taip paruošta mėsa laitis iš Maiartic, Que., Cana-

yra ne tik gardi, bet ir ne- da; P. simanauskas iš Rhein-

Ji DALYVAUS OLIMPIJOS ŽAIDYNtSE

Ners Earlene Brown iš Comptoo. Calif., sveria 224 
svaras ir ji yra 9 metų sūnaus motina, bet ji rutulį su
geba taip gerai mesti, kad patenka į 17 moterų skai
čių, kurios atstovaus Ameriką Olimpijos žaidynėse.

> Mrs. H. Daikus iš Naugatuck, 
Conn-; Joe Juske iš Schick- 
shinny. Pa.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui aukų tariamee nuošir
džiai ačiū.

Admiutsliat i ja

LUIGI PIRANDELLO

PIRMOJI NAKTIS

SEIMININKĖM

Tokiose sąlygose ir svei
ki paukščiai gali apsikrėsti, 
jeigu jie guli kartu su to
kiais, kurie turi kirmėlių ** 
arba n-a pažaliavę. ‘ BŪTINAI nurodykite

Paukštienos biznyje truk- » »»vo adresą. Be
sta sanitarinės priežiūros seiY> a<^re#o negalima pade- 
dėl to, kad nėra priversti- nrti adr. pakeitimo, 
nės paukščių inspekcijos. Administracija.

Skaitytojai, kurie keičia-

IR JAM TINKA TA PRIEMONE

ti» 14 mėty Senelis yra kerčiaa, bet ja 
anąjį aparatą ir jis dabar galin girdėti.

pritaisė girdi-

Naujausios knygos
NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma

nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 

dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

I
NEMUNO SŪNŪS antroji da

lis, 42G psl...................................................................$1.00.

BROLIŲ GIJIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 

skas. 15 įdomiausių pasakų iš 

visame pasaulyje žinomų Brolių 

Grimų raštų. Pulki dovana vai

kams.................................  $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis Sa
vickas. Atsiminimai iš 1939-

i-1945 metų. kuriuos autorius, 
i rašytojas ir diplomatas, pralei- 

rių 1957 metams, prisiuntė io Pk^pūziĮoj, prie Italijos sie- 
Maikiui su Tėvu dovanų: nos. i-a aalis 453 psl. . • .$4.50.
Po $2.00 prisiuntė: a PAVASARIŲ AUDROJ, paraše

A. Gilbert iš C hieagos, III.; ieva Simonaitytė- įdomus ro-
S. Parazinskas is Brooklyno, manas iš Mažosios Lietuvos gy- 
N. Y.; Mrs- M. Graštaitis iš venimo ir Klaipėdos atvadavi-
Hartford, Conn.; ir J. Bary- „k,. 228 psl., kaina........... $2.50.
šauskas iš Arlington, Mass-

Po 51.00 prisiuntė: i Užsakymus su pinigais
Mrs. Steponavičienė U Nor- PlaSOme s!uo adresu:

wood, Man., Canada; Mrs. F?

% puodelio prieno 
lls puodelio duonos trupinių 

4 šaukštai sviesto . . „
2 ar 1 smulkiai sukapoti,s Lizdems iš San Franraco. Ca-

svogūnas ,,f-: R ,S Wate'
druskos ry’ Conn.; J. Yokubaitis iš Wa-

daug tranką ją paruošti.

Greitas tortas

Paimti:
1 puodelį cukraus

1 puodelį miltų
2 kiaušinius

lander, Wis.; Mrs. P. Motuzas 
iš New Ha ven, Conn-; S. Mi- 
kaitis iš Elizabeth, N. J.; Oz. 
Labutis iš Alberta, Canada; 
P. Gardulis iš II u vertuli, Mass.; 
Anth. Martin iš Albany, N. Y.; 
M. Aleknavich iš Toronto, Ca-

1 šaukštelį “cream of tar- uada; P. Višniauskas iš Cleve-

“Keleivi*”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

GRAŽI, NE TIESA?

Lad Jackson i š r i n kta 
New Yorko valstijos gra
žuolė ir atstovaus tą val
stiją Atlantic City. N. J^ 
gražuolių varžytynėse.

tar sauce’/i šaukštelio sodos l/į puodelio sviesto pieno vanilės
Sumaišyk miltus su cu- 

į krum, soda, “tartar” ir per
sijok du kartu. Į skardinį 

puodelį (measure eup) 
Įdėk sviesto ir ištipink, 
kad turėtum vieną ketvir
tadalį puodelio. Dabar į 
puodelį įdaužk du kiauši
nius, dapiįdyk iki viršaus 
pienu ir viską užpilk ant 
persijotų miltų. Gerai iš
maišyk, pridėk vanilės ir, 
supylus į formą, kepk vi
dutiniame pečiuje (350 
laipsniu). Netruks nė pus
valandžio tokį tortą pa
ruošti. <

MAIKI0 ir TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinau

jindami prenumeratas ir už

sisek y dtm i "Keleivio” kalendo-

land, O.; A. Misaitis iš Coliins- 
ville. Conn.; Mrs. Anna Ru
činskas iš E- Hartford, Conn.; 
F. K. Miller iš Racine, Wis.;'

Mamyte labai dėkinga
N

Mainytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Kelenį.”
Ji labai dėkinga ir tako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašyta ke
leivį.’ Aš skaitau nadmngus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitua įdomius 
straipsnius ir flnias Man 
labai patinka ‘Keleivia’ — 
ščiu, aukrelfe, a9u”~.

Seeėa-dukreUa* kodai jums taip nedaryti? Ui 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per ėielua natai! Joe bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keieieis

(Tęsinys)
Ciriko stovėjo prie tvoros ir, pamatęs jas, pasikvie

tė pas save. «
— Matai, kaip ten puiku? Tiesiog, kaip sode, ir 

kiek daug gėlių, — kalbėjo motina po to, kai jos aplan
kė kapines. — Ir gėlės nuolat kvepia. O aplinkui laukai. 
Kai pažiūrėsi per tvorą, tu pamatysi apačioj, po savo 
kojų ,visą kaimą, girdėsi jo triukšmą, balsus... Ir ar tu 
matei, kokia graži, šviesi jo trobelė? Kiek daug joje! 
Uždą lysi vakaie duris ir langines, uždegsi žiburį ir bus 
taip pat, kaip ir visuose kituose namuose.

O kaimynės iš savo pusės pritarė:
— Taip, žinoma? Viskas pareina tiktai nuo pripra

timo. Tu matysi — po kelių dienų taip priprasi, kad vi
siškai nejausi, jog gyveni kapinėse. Mirusieji niekam 
nieko blogo nedaro. Saugotis reikia tiktai gyvųjų. Tu 
mus visas sulauksi atkeliaujant ten pas tatve aukštai, tu 
esi už mus daug jaunesnė.

šis žygis į kapines žavingąją gegužės mėnesio dieną 
buvo maloniausias Marastellos atsiminimas per visą tą 
vienuoliką sužieduotuvių dienų. Ji atsimindavo tą žygį 
liūdesio akimirksniais ii* ypačiai kai ateidavo vakaras 
ir ją apnikdavo nusiminimas.

» » *
Ji dar šluostės ašaras, kai ant slenksčio pasirodė 

Čiriko su dviem dideliais ryšuliais po pažastimis. Jo be- 
vžek visiškai nebebuvo galima pažinti.

— O Marija! — sušuko motina. — Ką jūs padarėt*»
— Aš? Ak, taip... barzda... — čiriko atsakė sumi

šusiu šyjisniu, kuris virpėjo aplink didelę nuskustą burną.
Jis buvo ne tik nusiskutęs, bet ir nusiprausęs veidą. 

Barzda taip giliai ir kietai buvo įaugusi jo įdubusiuose 
skruostuose, kad dabar jis atrodė panašus į, seną, nu
peštą ožį.

— Aš jį priverčiau, kad jis nusiskustų, — įsiterpė 
kalbon jauniklio sesuo Nela, stora, tvirta moteriškė, kuri 
buvo atėjusi drauge su juo.

Jai Įėjus, mažasis kambarėlis iš karto net pritemo 
nuo jos žalio šilko suknios, kuri šnerėjo, lyg fontanas.

Tuojau paskui ją įėjo vyras, aukštas ir išdžiūvęs, 
kaip Čiriko, -tylus ir niūrus.

— Ar mano patarimas negeras, — kalbėjo ji toliau, 
nusigobdama skepetą. — Tegu pasako pati jaunoji. Bet 
kur ji? Matai, ar aš tau nesakiau? Ji verkia ... ir reikia 
verkti, mano mieloji, juk mes jau perdaug pasivėlinome. 
Tai jaunikio kaltė. “Ar man skustis, ar ne?” Ištisas dvi 
valandi jis tai svarstė. Bet pasakyk pati, ar jis dabai* ne
atrodo jaunesnis. Kaip jis būtų atrodęs vestuvių dieną su 
tais širmais sėliais...

— Aš vėl atauginsiu barzdą, — pertraukė seserį 
Čiriko* ir sielvartingai pažiūrėjo į jaunąją nuotaką. — 
Nusiskutęs aš atrodau taip pat senas, kaip ir anksčiau 
ir, ke to, daug negražesnis.

—Vyras vis lieka vyru, ar jis gražus, ai* negražus!—- 
oriai tarė sesuo.

—Geriau nekalbėk kvailysčių, o saugok savo nau
jąjį švarką, nes jis tau šiandien pirmą kartą ant pečių!

Ir ji nuvalė cukraus trupinius iam ųuo, skverno, kų- 
i iė čia b\lv75^)ril?fl^rttfo"'pyrago, kui*Į- jis dar tebelaikė 
rankoje.

Buvo jau vėlu. Reikėjo skubėti į metrikacijos rašti
nę ir į bažnyčią. Vestuvių išgertuvės tuiėjo baigtis išva
karėse. Taip pageidavo jaunikis.

Po pietų, kurių metu buvo gausiai gerta, Čiriko ėmė 
skubintis namo; skubėti jį vertė ir sesuo savo triukšma- 
vimu.

—Mums reikia muzikos!—šaukė ji—Kur matyta, 
kad per vestuves nėra muzikos? Reikia juk ir pasišokti! 
Nusiųsk pas akląjį Zidorą . . . duokite šen gitaras ir 
mandolinas.

Ji taip šaukė, kad brolis net pasivedė ją į šalį.
—Nusiramink, Nela! Tu juk pati gali suprasti, kad 

man tas visas džiūgavimas netinka.
Sesuo iš nustebimo net akis išplėtė.
—To dar betrūko! Kodėl?
Čiriko suraukė antakius ir giliai atsiduso.
—Nepamiršk, kad dar nepraėjo pilni metai, kaip 

mano nelaiminga . . .
—Algi iš tikrųjų tu dar vis apie ją galvoji?—Nela 

pajuokiančiai pertraukė jį.—Laikas užmiršti Nunciatą, 
jeigu tu jau antrą kartą vedei.

—Tai tiesa,—išbaldamas atsakė čiriko,—bet aš ne
noriu nei muzikos, nei šokių. Mano ne toks įpratimas.

Ir kai tik ėmė temti, jis šoko ruoštis namo. Kai atė
jo laikas skirtis, Marastella apkabino savo motiną ir 
vėl pradėjo taip verkti, kad atrodė, jog ašaroms nė galo 
nebus. Ji neturėjo drąsos viena pati eiti drauge su vyru.

—Mes visi tave palydėsime, tiktai nelverk,—rami
no ją motina.—Neverk, kvailute.

Bet ir ji pati verkė, verkė ir kaimynės.
Tiktai čiriko sesuo buvo nesugraudinama. Ji pasa

kojo, kad savo amžiuje jau esanti dalyvavusi dvylikoje 
vestuvių, ir kad be ašąrų ir mldainių negalima apsieiti.

(Bus daugiau)

t
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Kova tęsiama LAI S V £. Milžiniška mi-ikovą už laisvę tęs, iki ko-' 
nia griausmingai kartoda- munistinė diktatūra grius 
ma •'Freiheit” (laisvė) pa- ir pavergtiems kraštams 
mažu skirstėsi namo. | bus atstatyta nepriklauso-į 

Per radiją atstovai pasa-.mybė ir demokratinė tvar-Į

PAR NBKARAUENė įkarpos tas unijas, kuriose

Be kitų darbų, Tarptau- Protesto susirinkimą ati- __ ____ _________
tinis laisvųjų profesinių są- darė vietos prof. sąjungų įįjbįg ^savuosius kras-1 ka <
jungų (unijų) centras pirmininkas Scharnowskt tu8> Uetuvių grupės atsto-l Sis protesto susirinkimas’ 
tremtyje liepos 24 d. vaka- Iš eilės trumpas kalbas pa- va8 j. Glemža, pasveikinęs yra laikomas tikrai pavy-f 
riniame Berlyne surengė sakė (gimtąja ar vokiečių pavergtos Lietuvos darbo kusiu. Jis buvo gausus, oi 
milžinišką protesto susirin- kalba) pavergtųjų tautų at- žmones, pabrėžė, kad lai-! vėliau ir spauda ir radijas! 
kimą prieš rusų pavergto- stovai. Iš visų jų kalbų SVosios profesinės sąjungos jj dar plačiau išgarsino, 
se kraštuose vykdomą tero- tryško tų kraštų skausmas, 1
rą Prieš susirinkimą įvy- kančios, žvangėjo vergijos 
kraiame posėdy dalyvavo pančiai, tamsi nedalia, 
Berlyno profesinių sąjungų švaistėsi bado šmėkla. Pu- 
pirm. Schamowski ir pa- blika kalbėtojus palydėjo 
vergtųjų Europos kraštų ilgais plojimais. ,
profesini, sųjungų atstok Vakanj Vokietijos prof.
vąi. Fr. Blatas (Centro iSąjung^ centro atstovas Al. 
P‘nn ). Skrodžiu (Centro biį ž ėj ko.
oraIzi* k orclziini coliu or_ * *-

Korespondencijos
BROCKTON, MASS. įvyks 2 vai. po pietų prie 

' bakūžės, atvirame ore. 
i Programoje pasirodys taip

... 41. ... , ..... , pat kitų kolonijų lietuviai,
^ovai’*'szewczvk ^Lenki- mun^st^ «eriems nQrams Lietuvi, bakūžė, pastaty- KalMtojtta kviečiami: Ue-
i^ M Krare ^Bulzarita įrodyti nePakanka nusta: ta 1937 m. Brockton Fair.^f k“nsul“ ^v-
J3)’ T* j v linimo”, bet reikia pradėti Diote Dariaus ir Girėno ^a 18 60810110 lr adv-
P. Andreko / (Vengrija), Amerikos garbei, yra Brocktone, Tamulevičius iš Brock-

Bea-
trix be ninfkn neužsidėjo 
Olandijos IcaralkUtą kari
ną. kai joe tėvai buvo su
sipykę neva tai dėl “mal
dų gydytojos” ar ko kito. 
Bet karalienė Julijona su
sitaikė su vyru ir kalbos 
apie jos pasitraukimą nuo

I»N LOMIOJ L FARMĄ
T>ėl vyro mirties išnuomuoju ia'’- 

i yi d įsivyravę įvairus suk* jjųj akrų, geri ir nauji pastatai.
'Čiai. Taip.griežtai unijų vy- didelis gyvenama-s namas, vištidės, 
i . . , , t kiaulides, visi moderniški įrengimai.1 nausias eentras dar nebuvo Kreiptis:
pasisakęs prieš raketierius r ^'M cSn "S. <r
darbininkų judėjime. j7a=- ----------- r

________ _________ REIKALINGAS DARBININKAS
Ieškau darbininko mano ūkiui. Gali 
būti jaunas ar senas, gali būti ir 
nepatyręs. Visi modemiški įrengi
mai, graži vieta, darbas nesunkus. 
Kreiptis: Te! P! 6-3561 ar rašyti: 

Mary Stosunas
R D 4. Cortland, N. Y. <37

Andreko / (Vengrija), -r «. 
E. Gherman ir J. Serbea- nulenininti’

Fieną saio, bet
vigai kitą daro

Antrojo pasaulinio karo 
pasėkoje bolševikai užgro
bė daug svetimų žemių. 
Tuo bdu jie užgrobė ir Ka
raliaučiaus (dabar pava
dinto Kaliningrado) sritį, 
kuri priklausė Vokieijai.

Užgrobę tą sritį, bolševi
kai visokiais būdais stengė
si nusikratyti dar ten pasi
likusių vokiečių. Dabar bol
ševikai esą paruošę aiškų 
planą, kaip tą sritį visiškai 
surusinti, padaryti ją ‘nuo 
amžių rusiška žeme’”.

Vokiečių spauda rašo, 
kad toks planas buvęs pa

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Aloyzo, Kleopo ir Elena.; 

JANUSŲ- Girdėjau, kad gyvena 
apie Bostonų. Turiu žinių iš l-ietu- 
vos. Jie patys ar juos žinantieji at
siliepkite adresu:

Mrs. B. Kiaršis 
6 Tremont St.
Cambridge, Mass. <37

erman n j. oe a- atstovas I. Brown pa- Mass. kain švvturvs jūroje. itono- Meninę dalį atliks O.nu (Rumunija), Amo Hais .pjčbp kafi nrieš norą metu t* vyturys j. jr.į vadovaujami šo-
tCechoslovakiial B Fp- lelsKe’ Kaa Pnes P01^ meuĮ Ji visiems pnmena ir ro-f*. vuuuv^ujanu sv-
denko (Ukratari Z TodX Be,lyne ir šiemet PoznanėJ do, kad čia gyvena lieta-1“*“1:kune Parodys dviem,
uenko (URrama), Z. 1 opa-, darbininku sukilimai yra viai kurie neužmiršto savo «ruPem: paclų važiausiųjų
Sbera britai’ J>gairės ateities kwoms- tautos reikalų Kasmet ba-* »0™usi,jų. Via,- Kaa Kau pia nas ouvęspa-
įuvbers (Latvija), J- Centro sekretorius Skrodz- kūžėie rengiamos lietuviu dleną bus duodama Sera,a?£^’ SLA , op3’ mostas po to, kai Chruscio-!ki <knkas> kalba ne meTo^od^S »L" ? P'oka*-!*“® SSSTuS X iSZiVZ
nas Glemža (Lietma). jtik minią sujaudino, bet „įsideda nrie lietuviu var- M n* prašytų juostų. » LK Brocktono apylinke. sarj per Karaliaučiaus uos-

Dalyvavo svečiai: Ame-! ir pats per ašaras turėjo J” iškėlim^ svetimųjų »u.L .^cil.mė8.. Prie ^k.^- Ta^vTldv^^^uria^lfe J
rikos unijų atstovas Irving nutraukti savo kalbą. į pažindinhno su lietuvių tau-' Įjetuyių d?en^ dld?le P5T! Ph^S
Brovvn ir Vakarų Vokieti- Susirinkimas priėmė re- charakteriu ir tau-:*™!?. . Naujosios nS’ninkksZ I Itonriti.,
jos profesinių sąjungų cen-( zoliueiją, kurioje be ko ki- tiniumenu, o taip pat prie Ar*hl™ lietuviams, kurie cius C S’ fJT

tro valdybos narys A. Kari., ta sakoma, kad “Berlyno lietuvybės palaikį s£ų- 1^asi« tob,niau: X<^ikT^
Susirinkusieji priėmė re- darbininkai savo 23 metų iu j«R apylinkių, šiemet ypač Blmtoikas — sekretorius, toruoju metu tik apie trec-

zoliueiją, kurioje sveikina- patyrimu gerai žino, kad yjgj Naujosios Anglijos laukiama laikytojų iš M- TublJ iždininkas. dalis Rytprūsių žemių tėra
mi pavergtųjų tautų darbi- kiekviena diktatūra pir- lietuviai didžiuojasi baku- į™™* lletT^

miausia pašalina darbinin- įe jį bramri kiekvienam ^"P ^ai^u dad* A. Bkti suaarytos komisijos.| bo rankų trūkumo,
kų teises ir tada prasideda lie'tuvtai n« primena rfm- T"»<Mai«en« . taikliai pa- parodos ir programos, pa- Prie Sovietų Sąjungos

tol, kol bus nuversta ko-neribotas darbininkų iš-taii narna, nukelia i jaunys-'kiekvienas lietuvis rengimo įr užkandines. Pir-.prijungtuose Ryprusiuosenaudojimas. į toS,dien^“alK^lai''\^^ * U
“Berlyno darbininkai tiškas ir prasmingas pa-!*PlankytJt*»kuzę._ |Tamulevičius, antrajai — kviečių, šiandien neturinčių

yra pasiruošę kovoti prieš minklas Dariui ir Girėnui.' Užkandine j L- Šakys, o tieciajai M. ne vieno gyventojo, o dau-
kiekvieną diktatūrą, fašis- jįg ne tik byloja apie mūsų Per visą parodos veikimo u*?‘ asmenims ir iu tol-! nvtkaimiu ovvmitn^u^skai  ̂

tinę ar komunistinę. Berly- pagalbą tiems m^ų didvy- laiką prie bakūžės veiks už- Ri j k V:J‘ ‘ ^„^2? v!/
no darbininkai reiškia savo riams, bet kartu vykdo jų kandinė, ‘vedama bakūžės "l£^XkXybė uFpI^- riet^’ te^-
draugiskumą Poznanės ir testamentą. Laisvai besipla- laikytojų. Čia parodos ^ą tik ^keUs^keM-
kitų uz geležines uždangos kantį Lietuvos trispalvė, kytojai ir programos daly-! Įrengimą, programos- veną uk po Kens ar Kenoiikraštų darbininkams ir Josios Sdybos^^, vW * galėsP pasotinti ir’ J^^ios tink^ ±1^ voksiu
siunčia jiems bro liškus dailiai išlaikoma bakūžė ir gerklę praplautiTpasišnekė- *7^* svJtil iSišfvik!i ^2
sveikinimus. kruopščiai įrengiamos joje ti su savo senais ir naujais t nastanras tu-'2nwwe iki lORO metn^n^v

“Susirinkimas ragina vi- parodos kasmet nukelia Hę-1 nagigframais kuriems susi- n”es,ems- "JĮ P.8*?311?*8. siruosę iki 1960 metų apgy-
Kai vienincnimn susirinki. lakvasiaa nrnfe^ine«» ? • Q° ♦ i-- k i — - Kunems. s.; retų paremti tiek vietiniai vendmti Rytprūsiuosebei vieningumo susirinki- sas laisvąsias pi oi esmes tuvius } praeities laisves, tikti bakūže yra geriausia ij-įL fl- k cnnanū
m,. Salė buvo papuošta pa- sąjungas nepailsti kovoje laimės ir kūrybinio darbo vieta. Užkandinėje bus g«- lietuviai O toH ^ni°^ JonnJi ZutiL™
vergtųjų tautų vėliavomis,1 ir dar stipriau pasireikšti.” Jaiku8> sustipri„, ryžt, ko-minamas lietuviškas mail ^įU raikltb tos ^an^u IS

spalve, ir Berlyno miesto nouski vnsų_ _pavergta4jų laiavę ir hetuvybes išlaiky- pat tik lietuviai. ! lankymu, bet taip pat pri- rusų šeimų esą jau įkur-
■ * J • **  - * **1 *1 . «•

ninkai ir pažadama, kad 
kova už laisvę bus vedama

munistų diktatūra.
Po posėdžio buvo spau

dos konferencija, į kurią 
atvyko atskirų laikraščių, 
snaudos agentūros ir radijoJ- _ —o------ — —   m -
atstovai.

Vakare didžiausioji Va
karų Berlyno salė prigūžė
jo pilnutėlė žmonių, ku
riuos atsišaukimais sukvie
tė vietos profesinės sąjun
gos, surengusios šį protesto

vėliava. kalbomis suminėjo žodį mą svetur.

Dr. Pilkos Poilsio Namai
SENATVĖS — INVALIDUMO — POILSIO 

SVEIKATOS TAISYMO 
Primani LIETUVIAI ir kitataučiai 

40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.

Šiemet rengiamoji bakū-

Iš užkandinės gaunamas aidėjimu prie jos išlaikymo dinta. 
pelnas yra vienintelis šsflti-.ir parodos įrengimo. į O bolševikų vadai puto
tus, kurio lėšomis dengia- P. V.
mos visos bakūžės išlaiky-

, . * • a rva * * IR j! ’ mo išlaidos. O jų yra gana UNIJŲ VADOVYBE
Nė tik parodos Už DEMOKRATUS 

ttngįmag, bet pačios balfū-

Paieškau Antosės Adomaitytės- 
-Skinkienės iš Leverio ūkio, Biržų 
kaimo. Vokietijoje gyveno Dilim- 
geno stovykloje. Ji pati ar jų ži
nantieji atsiltpkite adresu: <36

Marija Stasaitytė-Jablonakis 
327 Washington Avenue 
Philadelphia 47, Pa.

Bronė Paužiutė Lietuvoje paieško 
brolio Vlado Paužos iš l-atoušiškiu 
kaimo, Vilkaviškio rajono. Jis pats 
ar jį žinantieji prašom atsiliepti 
šiuo adresu:

Joseph Milickis 
350 The Br.-oklands 
Akro n 5, Ohio

Ieškomi Juozas Brijūnus, Alfonsas 
Brijūnas ir Danutė Brijūnaitė, kilę 
nuo Joniškio. Jie patys ar kas juos 
žino prašom atsiliepti adresu:

J. Januškis 
636 E. Broaduray 
So. Boston, Mass.

Aš, Rozalija Kalasauckienė, paiei* 
kau savo sesers sūnaus Jono Viš- 
niausko. Turiu svarbių žinių iš Li» 
tuvos. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Mrs. R. Kalasauckienė
C/o Picarski
2112 Seymour Avė.
Cltveland 13, Ohio <36

APSIVEDIMAI
Našlė, 55 metų, nori susirašinė

ti su rimtu vyriškiu, tik ne naujai 
atvykusiu.

Mrs. Anna Burhaskus 
534 Milmont Avė.
Milmont Park, Pa. <33

PLAŠ£ 2QL£
Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal
cium, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batų. Svaras $3.00. Medleva Žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 

i damiesi visus įtikinėja, kad ar mažai ji nepakenkia
jie nėra kolonialistai. kad 
jie svetimų žemių neužima.

| Ji bus jau dėvynio
i Ęaf?^a ° žės priežiūra ir išlaikymas’PhM?ftą;-'-siRV«ttęt' '*;FoFėst' . j.

reikalauja gana daug lesų. Bark Ba., posėdžiai o ATL- mantoj,.
-CIO vykdomoji taryba,

sveikatai. Ji lengvai Iiuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00.

ALEXANDER’S CO. A

Fair, žemės ūkio ir pramo
nės guminių parodos sudė
tyje. Pirmoji lietuvių liau
dies meno

414 BROADWAY 
So. Boston 27, Mas*.

vadovybė kuri po ilgų ginčų pasisakė
n^daUiX:n laikytoju yra remsianti Stevensono - Ke- Greit PerSUmciaSi PiniffUS Lietuvon
paroaa ĮvyKo Bakūžės taryba, į kūną įei- fauveno kandidatūras. L z 

1936 m. bendrame pavili-ina yįgog vietos patriotinės tai balsavo 17, prieš 5 ir 2 
jone su kitoipis tautomis.; ]jetuyių organiza cijos.
Antroji ir tolimesnės jau metu ją sudaro
vyksta nuosavame pavilijo- ^„3 organizacijos: :ALT
n* ~~ bakūžėje.__ Į Sandaros 24-ji kuopa, Kaži-(„________

šiemetinėje parodoje ba-iinjero klubas, Franklino unijų 140 atstovų. Ji

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės {Raikymo darbui ir kovai ui gražių Lietu

vos ateiti.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 14-tą, 
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
|8v0jFnvienuk i*Mtnau<x>KiL€ pvosB*

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su

joną Ir jūsų
SLA VEIKLA Ir jo tikštai M praeityje nuveikti gur

bui ir pasiekti nuopelnai apraiyti atskiruose leidi- 
niuoae, kuriuos gausit tuojau aeaMkaaai, jei pa- 
raiysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
Yerfc 1, N. ▼.

kūžėje bus pavaizduotas 
lietuvių liaudies menas, pa-' 
rodyta Lietuva paveiksluo-' 
se, išryškinti būdingesni 
lietuvių gyvenimo momen
tai. Lietuviškus kilimus, au
dinius, tautinius moterų ir. 
vyrų drabužius atstovaus ■ 
dail. A. Tamošaitienės j 
darbai. Gintaras, kuris va-, 
dinamas lietuviškuoju auk-, 
su, parodoje užims žymią' 
vietą. Bus išstatyti ne tik! 
dabartiniai gintaro išdirbi
niai, bet taip pat pavaizduo
ti senovės gintaro išdirbi
niai. šalia to bus medžio 
drožiniai, odos išdirbiniai 
ir kiti tautodailės gaminiai. 
Bene pirmą kartą bakūžėje 
bus išstatyta Vargo mo
kykla.

"GERAšIRDfi”

Roth ilges metas 
tarnaudama CMeagvn vie
name banke IMgagrino 
Mnikvnti S47MS8 banko 
pinigų. Bet ji tą paderinai 
4R save gema širdies. No-Parodos atidarytno dieną, 

t y. rugsėjo 9 d. laikoma 
lietuvių diena. Jai rengia
ma speciali programa, kuri

ji H Ją

Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 
susilaikė. greit pasiunčiam pinigu: Lietuvos žmonėms sa garantija. Už

Rugsėjo 12 d Chicagoje Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.
susirinks Bendroji unijų tainuj.: p^untta„ nuo » M
tarvba kurinio vra įvairiu kainuoja gl-95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per 
Muyua, nunvje yia Trans-Atlantic Cable nTnigai nueina per 36 valandas, bet per-

siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).
Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus.klausimą persvarstys.

. AFI^SIO unijų sąjungos atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą, 
pirmininkas G. Meany ne- Vytautas Skrinska. savininkas
abejoja, kad tarybos pasi- IDEAL PHARMACY—-» KELLY SQ.—WORCESTER. MASS. 
sakymas už Stevenson-Ke-
fauver bus patvirtintos.
Vykdomoji taryba svarstė 
ir kovos su raketieriais uni
jose klausimą. Ji nutarė be 
liasigailėjimo imti už pa-

NEW ERA
MOIRBRJAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
sta muilą arba detergvnt Sham- 
poo. Vanduo pdtroka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odp. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki šanki »j ryta. vakar tik 
mazgojau galva”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
ronut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens j pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(eurls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite 
teų. Ra

HM ai 8 i 
yy 7$

LU.
FR. BITAUTAS

MZ So. Pearl Denvorw Cele

ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKUI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spuustuvi padaryt tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kito spaustuvė. Prašome kreiptis Soo adresu: 

“KCLEIV1S”
U

1



Punia pi s AMunto KELEIVIS, SO. BOSTON No. 36, Rugsėjo 5, 1956

Vietinės Žinios
Brinko plėiikų byla 

tęsiama
Mirė A. Daeventkauskas

Senas “Keleivio” skaity- tijoje

ja ir mes ,n
Inž. A. Funko plomatas, paklaustas, kaip jam 

40 valandų savaitė Vokie- patiko savaitgalis, praleistas
-99

Mokykla pradeda darbą Mirė įdomus žmogus

A Didžiūno “Vak. kilmingųjų dvare, atsakė:
Per praeitą savaitę pa-tojas Aleksas Dzeventkau-Vokietijos naujo pensijų įs- sriuba būtų buvus

skirti prisiekusieji posėdi- skas, skaitęs mūsų laikras- tatymo projektas“, V. Grin- Vrišu
ninkai (viso 14); kaltina- tį nuo pirmo numerio, mi- kaitės “Šeimininkės laisva- tok- t . ,.p o-
mieji išgirdo kaltinamąjį, rė rugpjūčio 30 d. savo na- laikis”, J. Būrelio “Praei- tokia paslaugi kaip
aktą pagal kurį visų plėši- muose, 27 Dunlap St., Dor- ties pėdsakais“, V. Žarstek- hercogienė,—ui man būtų ne- 

chester, Mass. Pašarvuotas lio “Berlyno darbininkai su paprastai patikę.
buvo Zaįetsko koplyčioje, mumis“, Pavergtoje tėvynė- _________________
palaidotas rugsėjo 1 d. St je, Laisvame pasaulyje, Paraginkim savo pažįsta

kų “galva“ laikomas Me-D ._  l4. . Susilaukęs »5 metų am _. . ......
, ,, ° - - * f6-/”0* žiaus, pereitą savaitę mirė Pn^kusieji

• ?/‘>?Tr0S aU>StT buvęs Alassachusettskong- d.lnln¥‘ ap^° kal Ku’ 
pradeda darbą rugsėjo lo u HoUen nas vietas kurios yra susi-
d. 8:o0 vai. ryto pamaldo- Tinkbam. Jis buvo idomus justos su byla. šią savaitę
mus. Be to, tą pačią deną ž . ^tarnavęs kong- liudininkų apklau-
po pamaldų parapijos sale- jis niekįd sinejimas. Byla, aišku, uS-

7 * eovm

Kronika.

je bus aktas.
Kviečiami visi tėvai

vaikai akte dalyvauti.
Po akto bus vvkdomi

. sites savaites,nevede uz save agitacijos. y
11 Kai kiti politikieriai agituo

davo už save su būgnais ir Dr. B. Matulionis sugrįš

Michael kapinėse.
Velionis buvo kilęs

Vilniaus krašto. Liko 
pusbrolis Juozas Shiman-London S. W. 6, Gr. Bri- išncomcojamas kambarys

----  - - - ' I Ramioj ir jrražioj vietoj isnuo-
I lituojamas kambarys gerai moteriai. 

———---------— ------- • Leidžiama naudotis virtuve ir vi
sais patogumais. Skambinti rytais 
arba vakare po S vai. Tel. AN 8-1560

skas Worcester, 
nuliūdę draugai.

mus užsisakyt “Keleivį/
iš “Darbininko Balso” ad- K»ina metaml 54. 
jo resas: 55 Ringmer Avė.,’

DR. D. PILKA

Mass. ir

■m t U 4 
ktosTUI

546 BROADWAY 
sa BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

. . muzika, Tinkham išvažiuo-
pataisų ir naujai stojau- davo £ n Ir žmonės
uems patikrinamieji egza- ;; (VVallum Lake, R.I.)

Dr. Balys Pasirodė gražus “Darbi
ninko Balsas“

JUOKAI

minai.
Mokytojai numatomi:

Matulionis
visada jį išlinkdavo. Tink- 'i, atostogų sugins rugsėjo 10

D. am. ..ie d. ir pradės priiminėti ligo-! “Darbininko Balso“ Nr.-2s nu, tačiau su republikonų 1 1 * .. ,
Išėjo turiningas, įdomus

‘ —Ar tamsta

Našlė atėjo į draudimo įsta i-' IšM omiojamas bltas 

gų paduoti pareiškimą pensijai
proga vienam vyrui ar moteriai.

atsinešei savo Kre,ptis'po pietų TeL KI 7’4896

Giedraitis. O. Gimiuvienė, Jitika njeįad nesutikda; 
tasyliumene, T. Naginio-

mus kuli leidžia Lietuvių prote- £™,o)o budimo kor-.
<37

PARDUODAMI NAMAI
sinių sąjungų (darbo uni-,’'*’ M . , , ,' . ' Trijų šeimynų namai priešais par-. * - . . ' —Mums juk buvo pasakyta, ką ir pajūrį, 73 Farragut Road, So.
JU) grupe tremti je. lai Vad jjg korta turi visuomet SU Bostone, parsiduoda. Namai su visais

’l Dusi mimeoerafu suaus- -7- . . - patogumais. Savininką galima maty-
. t - x • IP. inimeograiu spaus- savim turėti—atsake našle.— ti antrame aukšte tarp 4 ir 7 vai.; 

Išėjo naujas Lietuvių dintas leidinys kūno tun- kartu «„ w»uidninm vak. visas dienas. Tei. an 8-6524. Į
įTnninVn d ra nori irta lai. nva f niro ♦ Taičio iv mvai/vnc ' . :

tv t- i ’j- vo. Jis žiui ėdavo i dalykus M
nis P. Ralad.ene, Z Za- ui kai jfe jam iįrod da. "•<*) 
rankane, Z. Dunckiene. v0 ’jis 1)mJ0 izolia.
Tautinių šokių O. Ivaskie- . . . - tk • k • i xx««j«o .um^ rotume nuuu VUiš-
nė. dainų muzikas Vasy- £ w-, - Roosevj. darbininkų draugijos lei- nys toks: Teisės ir pareigos,

liūnas. Bet tas mokytojų * ? • \ kartu ivėlė A- džiamo žurnalo “Darbo“ ti* R. Baublio “Automatizaci- Londone vienas nevedes di
sąrašas nėra galutinas. šėriką i oasaulinius karus" krai. ^il?s ir luomus nū-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mokvklos vedėja!? kvie- c k * meris. šiais metais tai jau
čia visas seimas prisiminti , -L. TJ_. a-,™— antras numens. Jis gauna- 

. ..t • • • keikimas. Jeigu žmones no- _ • i • • kthhui 1
suki “Lietuviais esame mes - , • •• mas ir Keleivyje . Nume-- n gerti, tegul gena, jis sa- rio kaina 3- cenUteime. Lietuviais turime ir kvaavo. Kokia

jeigu
čia demo- 
piliečiams

‘Darbas*

T«L AT

Dr. John Repshio
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir t-l 
NedėiiomU ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Colųmbia Road 
ArU UH4»’a Camer

DOBCHESTEB. MASS.

būt!” Todėl duokime pro- '
gos savo vaikams pažinti draudžiama ko jie nori? J. Remeiką ..t.ko
musų tėvų žemę Lietuvos p,.ohibi<,ininkų brganizaci- •,r<,,e• 
geografijos bei istonjos pa-geugtaitjus uvt ksąhijv* pa- • (Anti-Saloon League) jis n T
mokose, o tuo pačiu išmoku į-.' ^malkiai atakavo RugPlue10 2o d. Juozą 
lietuviu kalbos ir pažinti , J ? " • ’ Remeiką, gyvenantį So. Bo-
Lietuvą dainose. Išlikusieji d vyskupas James Can- ?^ne’..4\? E Fl?h. St'’.,‘S‘ 
dirbti mokykloje dar kaitą tl^° sll‘dies smūgis. Nuo

likusieji T™ v.8«umvijW u5 £ Fįfth g iš-

, J das, vvskupas James Can- L. ,. - • kt

iiiuivsivivjc Liar kaitą iškėlęs iam du- tlk° sll(^les smugis- Nuo
matyti lietuvių tėvų ’miliiono byla ™lrties išgelbėjo greita;

tvid valią ledžiant savo , - ,, , 5. daktaro J. P. Mikalonio;
vaikus i šia vienintelę mo- amas ^imejo. pagajba. Ligonis sveikstakyklą. kuli yra taktinės' tad

dvasios židinys. Kiekvieno __ - - priežiūroje. Ligoniui linki-
lietuvio kilniausioji pareiga be - £ Ra. me greit pasveikti.
būti lietuviu mokvklos re- , . t- . . < -------------------------------------------------------------------------------------------------

mėj'u. id?TJ^T%:t^?“,:-S«žeidėJ.Meai

Wšndell Bekmam
Chairmm

PiOnCK. J. (atnoiT) McDONOVGB 
J^vsMŽent

SIŪLO DARBO
Reikalingos 3 darbininkės dirbti 
Lunch ir delikatesų krautuvėse. 
Kreiptis 125 Harvard St., Dorches-j 

! ter, Mass. Tel. GE 6-9559 (36 Tel. AN 8-2712 irba BI4-9013

Dr. J. C. Segnunur
(LANDUUS)

Uetavis Gydytojas Ir Chirsrtaa 
Vartoja ▼ėliatuūoa konstrakeijsa

nori
gera

Susižeidė J. Bimias

rūpindavo, tai Tinkhamas) 
dažnai savo pinigais nu-. , . i ... . Rugsėjo 2 d. prava-į
Plr^^ay° skurdžiams žiuojantis automobilis už-

Jonas Rimšas iš Hyde to ir kuro. Spauda dabar gavo jr sužeidė Jurgį Me- 
Park susižeidė ranką ir dėl aiškina, kad Amerikos po- seną So. Bostono gyven
to negalės dirbti ištisą mė- litikoj Tinknamas buvo in- ovvenanti 415 East
nesi. dmdualistas. į jį už-j
=-------------- - = l gavo išlipant jam iš auto-
DIDŽI AUSI A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA; buso, srriarkiai jį stumtelė-;

Gemblerim Negembleriuoja
Ir Jūs neturėtumėt žaisti, kur reikalas eina apie 

APDRAUDA ir NEJUDOMĄ NUOSAVYBĘ
Mes pranešame atidarymą mūsų naujo Nejudomos Nuo
savybės (Real Estate) Skyriaus 559 East Broadway, So. 
Boston, ir siūlome Suffolk kauntės gyventojams dabar 
po vienu stogu:

i jo, sutrenkė galvą ir šonus.
; J. Mešlis tuoj pat buvo nu- 
i vežtas į miesto ligoninę ir 
ten gydomas.

Katalikų federacijos

Patarnavimą automobilių 
savininkams
Apdraudą nuo ugnies ir 
vagių

• Pigią morgičių apsaugą
Kalbame LIETUVIŠKAI ir lenkiškai—Jūs negembleriuo
ja te, kai pasitikite WendelLBermanu dėl gero namo par
davimo ir dėl nebrangios apdraudos apsaugos.

W£NDELL BERMAN AGENCY 
559 E. Broaduray Pašauk ANdreur 5-5078

Nejudomos Nuosavybės (Re
al Estate) specialistus, kurie 
žino So Bostoną, Dorcheste- 
rį ir Roxbury

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADI0 PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio nrograma 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
locikltj, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vaL 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkąs.

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4,
534 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MA!

7-S

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Or. Amelia E. Rndd 

OPTOMETRISTAI*
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. N AM AUSY
KKAL STATE A IN8VKANCĖ

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offics Tel. AN 8-0948
le*. 27 ORIOLE STREET 

Weat Bszbory,
TeL FA 3-5515

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
Trans - Athnti c Trading Co.

Ellis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764
409 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS ki
tas RUSIJOS valdomas sritis j ----------

Iš naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vai-] Amerikos lietuvių Ro- 
stų ir t. t. Visas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas, mos katalikų federacijos 

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją. i kongresas bus BostoneIš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 sva- spalio 12-14 dienomis.r<». Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus.] -----------------Mes, siuntini perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos per-jsiuntimo išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia patar

nauja ir persiunčia siuntinius.Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai- vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą

Lietuviai nesidomi

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto
GLEN COVE HOTEL 

ATIDARĖ SEZONĄšilčiausias maudymosi marių vanduo virš 70 laipsnių, privačios maudynės, saulėti kambariai, žemos kainos, naujai atidaryta pokylių ir šokių salė (ballroom), floor-show, yra vėsusis “Neptun
room” turtingais įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, geras maistas ir kiti patogumai.

šokiai penkt. ir šeštd.. groja Joel Fejd ir jo orkestrą
Parengimams, piknikams, išvažiavimams, vestuvėms geriausia vieta, salėj virš 200 vietų.
Užsisakyt vietą parengimams ar kambarį poilsiui skambinti: Tel. \Vareham 563. arba rašykit: Glen Cove Hotel, 417 Onset Avė.. Onset. Cape Cod, Mass.
Važiuot mašina 28 keliu iki rodyklės į Onset. 

širdinga k ir iame, savininkai Petras ir Birutė PeldŽiai

, Naujosios Anglijos pa- 
baltiecių draugija sumanė 
surengt 3 didelius Pabaltijo 
menininkų koncertus (kiek
vienos tautos po vieną). 
Per spaudą ir kitais bū
dais buvo raginama iš 
anksto užsirašyti tuos, kurie 
koncertus lankys. Bilietas 
tik 1 doleris.

Pasirodo, daugiausia už
sirašė latvių. Daugiau ne
gu lietuvių užsirašė ir estų, 
nors čia jų kelios dešimtys 
šeimų tegyvena.

SLA 43 kp. nariaųM

Pranešama, kad rugsėjo 
12 d. (trečiadienį) 7 v. v. 
įvyks SLA 43 kp. susirin
kimas. Kviečiami susirinkti 
visi nariai ir norį prisirašy
ti į kuopą. Bus svarstoma 
seimo delegatų pranešimai 
jr kiti klausimai.

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?
MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 
PAKIETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 

ČIA APMOKĖTU MUITU
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau
jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų. dalykų.

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge
riausių Amerikos ir Anglijos audyklų.

100/t vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3l/z jardų ilgumo galima pirkti už $12. 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla
tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TEXTILE OUTLET

L & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 KiteelaiMl Street, Boston 11, Mass.

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

TAUPYKITE I H t JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mins įdėti nauj% (erai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

KETVIRTIS A CO.

Kas perka ar parduoda‘ namus, ūkius, biznius kreipkitės į
S Praną Lembertą

Laikrodžiai-Deinumtai

St

REAI.TOR
409 W- Broadway,
So- Boston, Mass. *

Office Tel. AN 8-1882
Vakarais ir šventadieniais 

šaukit GE 6-2887

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus* 
Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TcL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. X.

S7 Mrbbu
Telefonas AN 8-4148

Baajamin Mooru Maleeas

VAISTAS "AEIVA”

REIKALINGA SEKRETORĖ
“Keleivio” ofisui reikalinga 

knygvedė-mašininkė, vartojan
ti anglų ir lietuvių kalbas.

Kreiptis darbo dienomis Į 
“Keleivio” ofisą, 636 E. Broad- 
way, So. K.st-»i».

Visiškas

{taisymas $250
nereikia nieko lisimoketi per 3 melus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset Si., Dorckestar Saukit GE 5-1204

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIU

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

SKONIS KONTRIM 
Jastke of the Peoee—CoustoMe 

598 E. Broadway 
So. Bostoa 27, Mam.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

1—Vaistas bro

t


