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THE TRAVELER:

lt 51-IEJI METAI

Londone Renkasi Nauja 
Sueco Konterencija

Valstybės Sekretorius Išskrido į Londoną Gelbėti Taiką;
Amerika Rems Sueco Kanalo Boikotą; Gal Reikės 

Išleisti Tam Reikalui 500,000,000 Dolerių; Pa
dėtis įtempta, Tarpininkai Skelbiasi.

Sueco kanalo krizė pe- Egipto diktatorių. Jei Egip- 
kretorius John Foster Dul- tas atsisakys praleisti pet
ies šį pirmadienį išskrido į kanalą “naudotojų draugi- 
Londoną, kur šį trečiadie- jos” narių laivus, tai Ame- 
nį yra sušaukta 18 valsty- rika siūlo ne ginklais pri- 
bių konferencija Sueco ka- versti Egiptą nusileisti, bet 
nalo klausimui spręsti. , panaudoti boikotą prieš Su-

Sueco kanalo krizė pe- eco kanalą ir tuo būdu, per 
reitą savaitę paaštrėjo. Se- ilgesnį ar trumpesnį laiką 
jioji Sueco kanalo kompa- priversti Egiptą kalbėtis 
nija pereitą penktadienį dėl tarptautinės kontrolės 
vakare atšaukė savo tar- Sueco, kanale.
nautojus iš kanalą Virš Kanalo boikotas reikštų,, 
šimto laivų pilotų, kurie kad laivai plauktų aplink | 
vairuoja laivus Sueco kana- Afriką su visokiomis pre-j 
lu, pasitraukė iš darbo. Pa- kėmis. Egiptas vietoj lauk- 
sitraukė ir visa eilė kitų to pelno iš kanalo susilauk-1 
tarnautojų. Egiptas pasam- tų tik nuostolių. Bet ir tos j 
dė laivų pilotu iš kitų kraš- valstybės, kurios boikote] 
tų ir apmokė šiek tiek nau-dalyvautų, irgi turėtų dide-: 
jų egiptiečių ir tikisi kaip lių nuostolių, nes prekių ga-^ _ 
nors palaikyti laivų judėji- benimas aplink Afriką bū-! L 
mą kanale.’ Egiptui į tai-tų labai iškaštingas daly- Maine Valstijoje

DŽIAUGIASI PASIEKĘS TIKSLĄ

Savvas Geurgiou su savo žmona šituo laiveliu išplau
kė iš New Yorko uosto ir po 2 mėnesių priplaukė Grai
kijos pakraštę. Jo laivelis neturi jokio motoro. Georgiou 
turėjo tik mažą kompasą, su kuriuo jis galėjo sekti 
kryptį* Savo laivelį jis pavadino “Bara” — Džiaugsmas-

Jugodaviia Gauna 
. is Rusijos Kviečių

Jugoslavijos vyriausybė 
'skelbia, kad Sovietų Rusija 
į sutiko duoti Jugoslavijai 
300,000 tonų kviečių. Jugo
slavija buvo prašiusi Ame
nkos duoti jai kviečių mai
stui, bet Amerika, pagal 
kongreso nutarimą, per-
svarsto iš naujo Jugoslavi- g į Sociali»tai 
jos rėmimo klausimą ir kol *
prezidentas nėra nuspren
dęs, ar jai verta duoti dau-

Opozicija Atakuoja Valdžią 
Republikonai Atsikerta

Demokratų Kandidatai Kaltina Vyriausybę už Laužymą 
Teisių Šiliaus; Sako, Vyriausybė Vieną Sako, Kitą 

Daro; Republikonai Rengiasi Kelti Trumeno 
Laikų Nuodėmes ir Bolševizmo Pavojų.

Pereitą savaitę abi di-
Ižlaikė Valdžiadžiosios partijos pradėjo ISUUKe rinkimų kampaniją. Trečia

dienį prezidentas D. D. Ei-giau pagalbos, kviečių da- Sekmadieni, rugsėjo 16 atidarė rinkimų
.lino leikalas buvo palik- d. Švedijoj buvo parlamen-; lenktynes prakalba j pal
tas neisspręstas. to rinkimai. Galutini davi- Ujo8 vad „ ketvirtadVenj
Jugoslavijai neužteks is niai dar nėra znomi, bet is demokratų kandidatoi kai- 
Rusijos gautų kviečių ir ji pirmųjų pranešimų aišku į g Harris.
greitu laiku vėl kreipsis į yra, kad Švedijos vynausy- bur pa
Amerikąprašyciama duoti bei ir toliau vadovaus so-, D^oĮ^į, kaipo opo. 
jai 500,000 tonų kviečių. cialdemokratai. ! partija g pat pra.

Ar Amerika šelps ir to- Vėliausieji pranešimai sa- daį j pu£lim£ jr
bau Jugoslaviją pareis nuo ko kad socaldemokratai ir ke)ia jvairių vy.

|to, kaip prezidentas jver- jų koalicijos sąjungininkai Hausybei. T kit kalti. 
jtins diktatoriaus Tito dvi- išlaikė parlamente daugu- ni A E. steven80n 
saką politiką. mą, nors ir neteko siek tiek šeštadieni sakė kad

Pažymėtina, kad prieš balsų ir prarado kelias vie- republikonų adminbtraci- 
karą Jugoslavija eksportuo- tas parlamente. Švedų kon- j atvirai nesilaikė Teisiu 
davo maistą į užsienius, o servatoriai j rinkimus ėjo JBiliaus sijodama valstybes 

'pne bolsevikiskos diktato- su sukiu sumažinti mokės- ^^„8 ir daugelį iš jų
________ ros kraštas tik su užsienių.čius ir šiek tiek laimėjo, bet apk,įtindama be jokio pa-

/ttte/au# nompoiuja pašaipomis šiaip*taip įsu- vynausybes negales pakei* g,ūndo įr neduodama jiems 
ką pribuvo ir iš Rusijos lai- kas. Nuostolius kitoms vai- Laimėjo Demokratai Pagauta U2 Rankos maitina- Dabar Jugoslavi- sti. progos pj^dškinti.
vų pilotų, kurie tuoj pat ža- stybėms, ar bent dalį nuos- * ______ 9 . į jai kasmet trūksta apie vie----------------- ---------

i A?« A U ■Z.

Be to, demokratų kandi- 
datas tvirtino, kad republi-da stoti i darbą, bet kiek tolių padengtų Amerika,*' milioną tonų kviečių. Žįįdai ir Arabai

pilo^j Rmaja prisiuntė, tik- esą mtoj^ vyrimųrbė tad* ^k* bal.*". k(S£ rf, dar^gkina, P* Pradeda MuŠtū Tnų ''^riTvbi *2£to
ne™? a • ®iantl reikalui duoti Buvo renkamas gy. kaip aliejaBS ir natūralinio LoUlSVUle Miestas arabu kautynės vien* saI^ti ir visai k* ki’

lai^nXlų^tode> ^±~nio~ ^rnatorius, vietos seimelis gazo kompanijos bandė pa- . įvykdė Integraciją U Kaipo pavyzdį
m, ‘pe? ™na,ųą. įstotymų .ridėjus, p^džJ.—oksIo me. ivaitę atsinaujino" ^veik ^Sto^nton^ nu,^

madieni laivai nėr kanala išleista tam kad išvengus , RmkllJus ^įmejo demo- kad jie panaikintų federa* daulrelvie vietų Dra- kas dieną visą praeitą sa- vynausybe lyg ir pasi-madieni laivai per Kanalą įsieisia tam, Kaa išvengus kratai Demokratas guber- linę gazo kainų kontrolę. ' , daugelyje vietų pra « ^usišaudvmai sako uz viesą statybą gyve-
plauke labai lėtai mato- karo ir kad paklupdžius natorjus Edmund & Mugkie |^jimas Jo, kas dedama vykinti aukščiau- k^uos7ž„vo dS nam1 nam* stat>'bai
mai, ne,pratusių pilotų vai- be šūvio Egipto J'k<ab>™b buvo perrinktas daug dide- nep^engė, tik du advoka- 6,0..to,smo Pat™'k.vmas pa- ^"“^„iu Pi^a^ra^ vadovauti paskyrė aiškų
ruojami. Amenkos planas boikotu dautruma balsu netm iis tai ir viona aliejaus komna naikintl rasin? segregaciją yszmomų. nrma araoai iš statybos priešinin-

Po to kai Etrintes atme- nušalėti Erinto diktatūros J aa.'tgVV? Da*sų negu jis tai ir viena aliejaus Kompa- viexosio<se mokvklose Kai Johano užmušė sesius zy- piiesumiro to, Kai isgiptas atme nugaieu Egipto aiKuituros buvo 1§rmktas ^54 me. nija nutarta traukti teismo yiesos,os€ moityKiose. Kai karius naskui žvdai Panašiai ji padare ir
te Londono konferencijos pasimojimą paimti į savo t . nnhav ii« minntn kur segregacijos panaikini- aus Kanus, pasKui zyaai Darbo Santvkiu Knmisi.
18-os vaistvbiu oasiūlvma kontrole Vakaru Europos U Dabar jis surinko 56 atsakomybėn už pinigų kai- « « J' baltuiu nušovė penkis egiptiečius, Varbo. ^ntyRlW *omisi-u-Vva*sVll\ Pasiūlymą Kontrolę vaKarų nuropos tūkstančių balsų daugumą, šiojimą senatoriams “jų . ®ie P,ot^M raitųjų 1 a k kunoje dauguma duota
dėl kanalo tvarkymo, Va- gyvybini susisiekimą atsi- * . z *. ?* į. ’ _..„1? žmonių terpe, bet daugu- P? 10 zy«ai iš aviejų Kartų . iąki iiu Driešinin-
karų valstybė tarėsi ir eis brangiai jr Amerikai ir ba| da ti” Be to, s^Sto komisi: ateitiMtoįJ ^reg^.1- j^nlj’i ^pasTenio'^rev! kam8i Panažia‘ PadarVta ir
£±VriXnto S pS-*,-8*-to -“tai PraVT > ižaiškin<)- Standard
mnKas parlamente praeitą u Kusija nepaoijos pasi de n kongresmoną ir Oil Company Indianos vai- u™Ks?° protestų, kitomis žinybomis. Sakoma
savaitę praneK jog esą su- kastyti ir parems Egiptą ,ajmėjo d da(^au ' ke,fa amtu8 Geriausiai segregacijos «etoj ^0 arabų daroma ka?
tarta sudaryti Sueco kanalo mgais ir kitomis gerybe- į -• eidavo tnio tajl™*™? panaikinimas pasisekė Lou-Kanų. jungtinių tautų or nreridentea norali
naudotojų drauiriia kuri mis tei boikotas rali ir ne- j—Jle gaudavo toje telegramų Minnesotos se- • 111 didmiestvie Kent-ganizacija Įspėjo žydus ir k5?. *5 P^adentas negali naudotojų draugija, Kun mis, tai PoiKotes gali ir ne- tradiciniai republikonų vai-: natoriui Thye ir ragino jį 1S , yj®’. - arabus laikvtis karo Daliau- aiškintis, kad jis nežino,
siųs laivus per kanalą su išdegti ir pasikaštijus vis- dnmni valstiioi Kq1q11 .j u«ky valstijoje. Mieste iS aiamis laiKyus Karo paiiau »dministramioi vvk-
savo nilotais ir rinks iš sa- vien reikės imtis iėffos kad d°2 ? va,s^1^’ . . . J balsuoti uz įstatymą apie Jv^ntoiu necmi bu sutarties, bet kiek tas kas J° administracijoj vyK-savo pilotais ir nnKs is sa vien reiKes imtis jėgos, Kad Maine nnkimai žymiai gazo kainų kontrolės pa- 0W,2?’Lng?^e?. isoėiimas oaveiks. calima 8ta-
vo nanų duokles uz naudo-Sueco kanalą padanus Uk-paveikg republikonų par-'naikinimą Po teiegramo. ’5’00? ,r *!egn»vva‘-abp?'« P & , Republikonai žada rinki-

i va- mis ta aliejaus kompanija JT 'organizacijos sienų k«Me kelti viešumon
s moK^Kias . vynausybes atsiekimus ir

partijos

jimą kanalo, o su Egiptu rai tarptautiniu ir visiems tiją ir skatins jj}
atsiskaitys už naudojimą lygiai prieinamu, 
tos valstybės teritorijos.

Sueco kanalo naudotojų Pasaulio Atomine
Konferencija įvykoaptariama. Egiptas, net ne

išklausęs, kaip toki draugi

ryti propagandą. Demokra
tei džiūgauja dėl Maine 
balsavimo rezultatų.

P. DARGIS IŠRINKTAS 
SLA PREZIDENTUja veiktų, atmetė pačią idė- v ketvirtadienį New (

ją, kaip provokaciją. Kana- Y°rke prasidės pasaulio: §LA prezidentui K. Ka- 
lo naudotojų draugijos idė- atomine konferencija, ku-. jįnauskui mirus, jo Vykdo- 
ją pasmerkė ir Indija, jau no^ paknesta daly-'majai tarybai teko persi- 
nekalbant apie Sovietų Ru- vaut!. 87 Xa!ftybė^ iKonfe*| tvarkyti. Rugsėjo 10 d. po- 
siją. Tas sumanymas ir bus racija, užsitęs kelias sa^sėdy New Yorke SLA pre- 
dabar aptartas kanalo nau- v?utes ,r apsvaretys vienos zidentu vienbalsiai išrink- 
dotojų konferencijoj Lon- vlsaT1\ P^ubui atominės Us Povile Dalgis, (iki šiol 
done. į konferenciją pa- agentūros Įkūnmą. Naujoji ]aįką buvęs vicepirmi 
kvieste 18 valstybių, kurios atominė agentūra rūpinsis ninku), vicepirm. J. Macei 
pritarė Londono konferon- paakubinU atominės ener- na (buvęs iždo globėjas), 
cijos planui ir kurios atsto- pntaikymą Uukos tik-
vauja vira 75% visų laivų, ?,ams. \r P8^1 * 
kurie Sueco kanalu naudo- * Panama visoms salima, 
jasi. Ar visop pakviestos Atominės energijos pa- 
valstybės dalyvaus, dar nė- saulinė konferencija nė
ra žinoma, bet labai abėjo- abejojamai pritars tarptau-Į BRINKIECIO IŠPAŽINTIS
jama, kad visos pritartų tinės atominės energijos] ---------
kanalo naudotojų draugi- agentūros įkūrimui. Tokia] Brinko apiplėšimo byloje 
jos kūrimui ir bendrai poli- nauja agentūra gali turėti] vienas plėšimo dalyvis, Jo- 
tikai. didelės reikšmės toms tau-iseph O’Keefe smulkiai pa-

Amerikos nusistatymas toms, kurios pačios negali'sakoja, kaip jis ir jo sėbrai 
yra tas, kad jokiu būdu ne- atominės energijos pasiga-Į paruošė garsųjį plėšimą ir 
galima prileisti, kad An- minti ir dar mažiau gali tą jį “pagal planą” įvykdė, 
glijos ir Prancūzijos karo energiją pritaikinti taikos! O’Keefe išpažintis neria 
jėgos bandytų sudrausti.meto gamybai.

jsekr. dr. M. Vinikas, ižd. 
N. Gugienė, iždo globėjais 
E. Mikužiūtė ir adv. St 
Briedis. *

dėjo piliečių pavardes; jų vi. P-^1 => vel^ v^-ybės ataiel
sai neatsiklaususi. Telegra- ,J . JLP , . J°T tvrinpia inridontns bot tos aiškinti tolimesnęsi. Telegra-TT *p * ų J -tyrinėja incidentus bet tos alskintl tolH1

kompanija išleido kl? _ trynimosi. ^Mokytojai * Plento programą.moms
$1,500 ir tuos pinigus nura 
šė nuo pajamų 
kaip prekių pardavimo iš
laidas.

Toks įžūlūs aliejaus pini 
guocių veikimas sukėlė pa 
sipiktinimo net ir dešiniųjų 
žmonių terpe.

Pasirodo, kad visas pro
pagandos išlaidas už gazo 
kainų kontrolės panaikini 
mą nurašė nuo savo paja< 
mų kaipo “publikos auklė
jimo išlaidas”. Jie taksų pi
nigais “auklėja” publika, 
kad lengviau būtų jai de- 
vynius kailius lupti.

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO

° sako kad mokvklose vaikai komisij°s visur atvyksta, ir prezraemo program igus nura-! ..°.’ Ka(i moKyKiose yaiKai į-mias ;au vra ora-' rinkimų kovoje neis-
moke3čioJPu,k,ausla' 8«ąy';cna „X i7 k^da nevalom™ vengiamai bus keliami se-

-t i jaunesni vaikai, juo mažiau 11
pas juos visokių rasinių] 
prietarų.

Laivas Nuskendo 
Žuvo 31 Jurininkas

Sovietų Chruščiovas gi
riasi, kad kolchozai prista
tė valdžiai beveik visus nu
matytus javus. Valdžia ja
vų turi, sako Clfruščiovas, 
bet kiek javų liko kolcho- 
zninkams, apie tai Chru-

Įšniūrą visiems jo sėbrams.’ ščiovas visai neužsimena, timore uostą

Amerikos prekybos lai
vas “Pelagia” 7,238 tonų 
dydžio sekmadienį nusken
do Norvegijos 'pakraščiuose 
netoli Narvik uosto. Laivas 
audroje plyšo į dvi dalis 
ir bematant nugrimzdo.

Laive buvo 36 jūrinin
kai, iš jų tik šeši išsigelbė
jo ir vienas išsigelbėjęs jū
rininkas mirė pakraštyje.

Norvegu pakraščių sar
gyba dar ir šį pirmadienį 
ieško jūroje daugiau išsi
gelbėjusių jūrininkų, bet 
maža bėra vilties rasti ki
tus jūrininkus gyvus.

laivas gabeno iš Nor
vegijos geležies rodą į Bai-

begalima išaiškinti, kas yra “bumamzmo prasi
kaltas dėl susišaudymų. įkaitimai, kuriuos kalant

_________________ ; balsuotojams į galvas buvo
LENKUOS KOMUNISTAI laimėti 1952 metų rinki- 

A1ŠKINASI LINUĄ mai. Viceprezidentas Nix-
r---- ----------  i on jau jr užsiminė, kad bus

..MnklJ°5. komun,stM.Par- V£i prikeiti tokie klausimai,

toj darbininkų partijoj) ei- ir 
na griežtos vidaus kov<£ age^ų bylog 

prarijo
Lenkų komunistų 
Sovietų remiama 
didelę dalį Lenkijos socia
listų partijos. Dabar, kai Indijos vyriausybė labai 
Maskva šiek tiek atleido'aktingai pradėjo kištis į 
pavadžius, partijoj prasidė- Vakarų valstybių ginčą su 
jo gana griežtas aiškinima- Egiptu dėl Sueco kanalo, 
sis, kokiu keliu toliau eiti. Indijos atstovas Krišna 

Ginčas eina apie politi- Menon dabar lankosi Egip- 
nių laisvių svarbą kraštui te ir iš ten žada skristi į 
ir taip pat dėl ūkiškos poli- Londoną ieškoti kompro- 
tikos. šiuo tarpu viršų ima mišo. 
nuosaikesnieji žmonės, ku- Indija griežtai pasisakė 
rie supranta, kad užsmau- prieš Amerikos sumanytą 
gus visas laisves krašte ei- planą sudaryti kanalo nau- 
nama ne į socializmą, bet į dotojų organizeiją ir eiti 
šlykščią vergiją. prie kanalo boikoto.

INDUA TARPININKAS?

♦
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Socialistai ir Suecas
I

Sueco kanalo klausimas dabar yra viso pasaulio 
spaudos duona kasdieninė. Apie jj rašo spaudą, dėl jo 
suka galvas diplomatai, dėl to klausimo minios triukšma
vo arabų kraštų sostinėse, dėl jo ir kapitalizmo šventy-j 
klose—biržose eina vertybių pervertinimas.

Stebėtojui iš šalies Sueco kanalo klausimo sprendi-; 
mas, ar bandymas ji spręsti, kelia visokių minčių.

Keista atrodo, kad kapitalizmo šalis Amerika į!
Sueco kanalo nusavinimą pažiūrėjo visai šaltai. Nusavino 
tai nusavino, bet ko čia karščiuotis? Ypač kam kalbėti į 
“kvailas kalbas” apie panaudojimą jėgos prieš Egipto 
diktatorių Naseri? Amerikos valstybės sekretorius, kuris 
visai nesenai gyrėsi mokąs prieiti prie karo pakraščio ir! 
paskutinj momentą karo išvengti, staiga užmiršo savoj 
taip vadinamą * brinkmanship” ir pasidarė karštas pa
cifistas, kurs aukščiau visako stato “taikų”’ klausimo iš-! =
sprendimą ir net žada pasikaštvti, kad tik neprieitų prie patekęs ir j Vokietiją po Nieks neįtars, kad M. 
kokio nors nemalonaus susikirtimo prie Sueco kanalo. karo, gal kas nors turi jj ir Krupavičius buvo komuni-

Taip pat keista atrodo, kad taikingiausieji iš taikiųjų šiame krašte. Būtų įdomu stų šalininkas, bet anie jo'pildyti, 
socialistų, prancūzai, kurie dabar turi sudarę šalies vai- ji paskelbti. Jame, kaip žygiai rodo, koks jis buvoi

TRUMAN PL1EK£ RĖPI7 BUKOMS

Chicagoje įvyko Amerikos politinių mokslu draugijos 
52-as metinis susirinkimas, kuriame buvęs prezidentas 
Harry Truman pasakė kalbą ir smarkiai pakedenu da
bartinę administraciją. Kairėj tos draugijos preziden
tas prof. E. E. Schattschneider, dešinėj senasis prezi
dentas prof. H. D. Casswell, vidury H. S. Truman-

tum, jog jų politika nesu
stoja nei ties jūros kran
tais, bet nuo čia ji siekia 
dai* toliau ir dar sparčiau. 
Abidvi partijos užsienio 
politikos klausimuose uži
ma ne tokias pozicijas, ku
rios būtų kraštui naudin-

lestinoje ir arabų kraštuos.Kaip Maine eina . • .
Praeitą piimadienj Maine** P'“** “''aitę Svento-

gos, bet tokias, kurios gali valstija jau balsavo. Ji iš- “ SlT 
duoti joms daugiausia bai- rinko 3 kongresmonus, vie- v , ^ai^iau. pasiskelbė, 
sų rinkimuose. Žmonės, ku- tos seimeli ir gubernatorių. . “ton^ J“ “I* .,r net 
rie.tokias platformas rašo, Maine Valstija yra tradi- ^ems^jau |kyreju»: ara- 
turi galvoje savo rinkiminę ciniai republikoniška, todėl į“al 18 J?.lxta“JO8 ^af° 
naudą ir jų pažadais nega- ropub.ikLį mėgdavo sa- ™
Įima pasitikėta. kyti kaip eina Maine, taip . » J ’

Partijos atliktų didelį vi- eina ir visa tauta"’. Bet po a karr ? .
suomenei patarnavimą, jei- pereitos savaitės balsavimo 8 aiabams didesniais u 
gu jos savo platformas ge- jau ne republikonai, bet u2?uo!,n“,'„ ,.
rokai apkapotų, pašalintų demokratai linksmai skel-, ^°. 1^esm1. zy**M . 
iš jų taSčiažodžiavimą ir bia “kaip eina Maine, taip ,y«ln,!n» .. “Į*“4*. *T " 
liautųsi klaidinusios bai- eina ir Joe Smith!” oipnizactjos žmones ur di-
puotojus tokiais pažadais, Mat, daug kam netikėtai, 8P?U * ,r. (“1 alką
kurių jos negali ir neketina Maine valstija padarė ne- ? 8aa V. P8?1®111?. 11

mažą posūkį. Ji peirinko aP"m8‘?,’ *k‘ P™*
demokratą gubernatorių d.- Kiek .|gai♦ ♦ ♦

M u ms, socialdemokra- dele balsų dauguma ir iš-džią, pirmieji pasisakė už karo jėgos panaudojimą Sue- skaičiusiųjų buvo pasako- neapdairus ir trumparegis 
co klausimui spręsti, jei taikiai su Egipto diktatorių ne- Ja™a’ ivrapaMcius slū- politikas, koks jis pasirodė 
galima būtų susikalbėti dėl to kanalo internacionalizavi-! bendradarbiaut. su ko- ir po 1926 metų gruodžio
mo. Prancūzų socialistams pradžioje pritarė ir anglų dar- mas klJikš<!ioniškasis ^bj tautininkams ir pie! da žinojom ir visada sa- tų!

tams, šitas “Herald’o” ve- rinko viena demokratą at- šventojoj Žemėj gali
damasis straipsnis nepasa- stovą į kongresą, ko ten ne- ™eįas tikrai nežino, bet ir 
ko nieko nauja. Mes visa- buvo atsitikę nuo 1934 me- P?“08 vaW-

O kitą atstovą demo- b“ B*1™8 zmo>
bieėiai.kiirieyėliaupradėjoabejoti irtikpoisbandyniOjcomunj2rnas esąs giminin- ehaviėiniams p o 1 i taniams kėm, kad ir demokratų ir kratai beveik pravedė, jam 

republikonų plat formos tik trūko 28 balsų ir todėlvisų taikių priemonių, neišskiriant nė Jungtinių Tautų bolševikų komunizmui, chuliganams.
plepamos mašinos, sutiktų panaudoti jėgą kanalo klau
simui spręsti. Ir taikingi Italijos socialistai linksta j Su-, 
eco klausimą žiūrėti daug karingiau, negu žiūri Amerika.;

Kad karingi vyrai staiga virsta pacifistais, o pacifi
stai dairosi griebtis ginklo, tam turi būti svarbios prie-' 
žastys. Tas priežastis nesunku įžiūrėti. Amerikai Sueco
kanalas via menkos vertės dalvkas. Be to kanalo Ameri-’ •' *
ka gali Azijos kraštus pasiekti ir su visu pasauliu pre-!

Kaip reikia vertinti 
partijų platformas

kada nors pasienio susikir
timai virs nauju karu, jei 
tie, kurie gali, nesiims pa
daryti tvarką tarp žydų ir 
arabų.

skiriasi tik tuo, kad bai- balsai bus dar perskaityti, 
šame gaudyti vieni vartoja Dabar visi, kas tik netin- 
vienokią, o kiti kiek kito- gi, aiškina Maine rinkimų 
kią demagogiją. Bet mums reikšmę. Vieni įrodinėja, 
įdomu, kad šitą tiesą da- kad Maine valstijoj rin- 
bar pripažino ir stambus kimus nulėmė vietos sąly- . Spauda daug rašo . apie 
republikonų dienraštis. i gos, o kiti tvirtina, kad pietinėse valstijose kai kur 

. . Maine rodo visame krašte vykstančius neramumus dėl
Lietuvos jaisvinimo bylo- vykstantj pasisukimą vėl į priėmimo į viešąsias moky- 

demokratus. klas ir negrą vaikų. Ypač
Kuri nuomonė yra teisin- komunistai bando sau pasi

Šituo klausimu — kaip dokinijoe, ir susitaikys su
kiauti. Kartu Amerikai svarbu yra apsaugoti milžiniškus vertinti didžiųjų Amerikos Foimozos kiniečiais. Ar je šita demagogija buvo 
kapitalus, investuotus į įvairių arabų kraštų aliejaus ka- partijų platformas — gana mūsų partijos ir tuomet lai-! aiški nuo tos dienos, kai 
syklas ir aliejaus dūdas. Jei kiltų sumišimas prie Sueco, tikrai pasisakė bostoniškis kytųsi savo platfoimų? Juk Amerikos lietuvių delegaci- parodys lapkričio šešto- daryti politinio kapitalo iš 
kanalo, investuoti kapitalai galėtų nukentėti, kasyklos Herald”. Svarbiausis tų susidarytų kebli padėtis. > ’a- nuvvkusi nirma karta , ...... -------ja, nuvykusi pirmą kaitą
gal būtų įtūžusių arabų minių sunaikintos, dūdos susprog- platformų tikslas yra niekas i Arba paimkim Viduri-j v>eljonį Rooseveltą nu-___ _
dintos ii- sklandžiai einantis biznis paverstas griuvėsiais. daugiau kaip balsų gaudy-.niuosiusRytus. Abiejų par- siskundė, jog Lietuva nete- monę 

įridSą snko Bostono! t?ii? lsisvcs. Rooseveltas atsa-T’di V i n m imo cl/atino >»• vtA+o L-orl* amuituiiią cimvimvjv ortcmucį 11 povo lanuu*. nau pne *— * * • z i
Sueco kanalo ši šalis nėra pridėjusi nė cento, o rinkimų
metu daug patogiau yra turėti taiką negu kai-ą. i *r demokratų ir republi-

Tas pats Sueco kanalo klausimas atrodo visai kitaip °.nį p,at. O1™°^e y1*3 pn-
žiūrint į jį iš Europos. Per tą kanalą plaukia Piancūzijai tu

140^ Ša] ’ cysš 1" * * f . ? t o®l-* 1 * Į k rJ K* litikieriai v i s ai nemanopos saly? negali išversti. Jos negali leisti, kad ambicm- vykdyti ir į kuriuos visuo- 
gas arabų nacionalistas, Egipto kariškas diktatorius, ga- ^enė mažai kreipia dėme-
lėtaj bet kada kanalą uždaryti ir sojaukU ta? kraštu ūkišką X
gyvenimą. Kad Nasseris tą gali padaryti ir, pirmai pro- jr gerai, sako “Herald”, 
gai pasitaikius padalys, dėl to galima neabejoti ir būtų Jcad tos platformos yra tik 
tikra kvailybė savo kraštų gyvybinį reikalą atiduoti į li- tušti žodžiai, nes jeigu vi- 
guisto diktatoriaus prie Nilo rankas. sus politikierių pasižadėji-

Kai reikalas liečia savo krašto gyvybę ar mirtį, tada mus tektų vykdyti, pasida- 
ir pacifistas turi dairytis ginklo. Todėl nestebėtina, jei rytų begalinių keblumų.
Sueco kanalo ginčą svarstant, prancūzų socialistai kalba ,
karingiausia kalbą ir visa tauta juos tkme klausime re- Amerikon ^visimmenė vra

nusistačiusi prieš jai,

ji, kada piliečiai visame rasinių neramumų, 
krašte pasakys savo nuo- Bet jei atsižvelgti į tai, 

kad segregacija panaikina- 
tomn MfiinĄ rinku ma visoj eilėj “nakrašti-V* 1-1 J J 1 •• 11 4. >^*UV V«4B H** B B*UM~ -   v vi

rią paramą Izraelio žydams . » .d delegacija klystan- maj demokratams priduoda nių” valstijų, tai neramu- 
prieš arabus, nes žydų bai- Lietuva būsianti vėl lai- kovingumo, o republiko-mai neatrodys nei tokie
suotojų Amerikoje yra ga- eva» Amerika rusų okupa- nams «e prikišamai prime- svarbūs, nei pavojingi. Vi- 
— j----  mina Lietuvoj nepnpažįs- -- j ...... „„na daug, gUarabų kaip ir Cl^ Lietuvoj nepnpazįs- na kad ne(jera atsidėti D. sur policija ar nacionalinė 
nėra Taigi matom aiškų tantu .. D. Eisenhowerio populia- gvardiją tvarką atstatė ir
tinklą žydų balsams gaudy- ®us ranPno atvejų l umu, reikia subrusti. pr>e jokių nemalonių py
ti. Demokiatai dar duosne- ^vėjais ir p. Rooseveltas • kių neprileido,
sni pažadais negu republi-?1'P* Trumanas. Tačiau, kai Sueco makalienė į Bet segregacijos klausi-
konai: jie sako, kad Izra- Rooseveltas susitiko Jaltos Amerikos nena- mas (ne v’en tik mokyk,°’
eliui reikėtų duoti net ir konferencijoj su Stalinu, Pa. se) yra ir dar ilgai busginklą arabams mušti ar ^v, ir kitus Babai. *^“t=aS’ kl8asi™8’
nuo arobą gintis. Ar išmin-^.^ - —; SršumrtimT STX Tas Mausimas nėro tik 
to,Į8». Įx>l,tlna"8 Pal't,lo™iBlte|bt#« Atlanto CiSrįPir kanal° klausimas jau bū-pietinių valstijų pažymis,
tokC UrižLfėHmS1“ 7 palik^Lietuvą Stalino ran- išspręstas ir užmirštas, bet jis taip pat yra opus ir 
tokius pasižadėjimus. i Jose Drąsus nykštukas diktato-šiaurinėse valstijose, kur

Alba vėl, reepublikonai Karui pasibaigus, Tru- Į'ius.būt^ £av^ «er? Parno* segregacija tariamai yra 
kelia didelių vilčių Lenki- manas turėjo su Stalinu - lr nebesibaikotų. * panaikinta. Ir iš tikrųjų 

Bet dėka Amenkos užsi- šiaurinėse valstijose nėra 
kad Sueco gin- įstatymų, kurie draustų 

negrams, siųsti vaikus į 
ritaikt6tfti§'' ^priemonėmis”, bendras * mokyklas, ar

sudaro tik Pi*axicūzijos komunistai, kurie bet- grježtai nusistačiusi prieš jai, Cechoslovakijai, Ven-konferenciją Berlyne, bet 
< o\ auia ne sa\ o kraštą, o Maskvos politiką. komunistinę Kiniją, abidvi' gri jai ir Pabaltijo kraštams jp. čia Lietuva buvo užmir- spynmui, kad Sueco gin-

•---------- --—------------ ------- ------- IJ Pjąrty<» iš Sovfe^ **
w ■ nijos įsileidimą į Jungtinių vergimo. Demokratai kriti- rencijos, Trumanas net pa- nnemonėmis .

Ap žvalga Egipto diktatorius žino, draustų negrams gyventi,Tautų organizaciją. Toks'kuoja republikonus, kad sigyiė, kad Stalinafe jam . .. . _ v.
pasisakymas, žinoma, gerai šie vilioja balsuotojus neį-'patinka: I likę Joe! ? nįekas neg1^3, 0 kur J>e non. Bet ar žinote
atitinka šio momento ūpą. vykdomais pažadais, bet ir Valstybės departamento ^ . P® stato ragus ir de-Amenkos siaurinėse valsti-

sudarvtu irera išradi aDie Lie kas bus’ Jeigu Padėtis P3tys daro tokius pat paža- diplomatai turėjo konfe- dį? * inJ<U/yrUi ru • • • -086 • nuėstą, kur balti
.U^r ^vykupasikeis? Padėkim, kad dug. roncijų su Maskvos atsto- Taiptautanėj politikoj, jei ir negrai Bn-ena suamaišę?

Buvęs n e p "klausimos Mu Md“su aplenkit vt‘ raudonoji Kinija grąžins Užtenka tik dimtelėti į vais labai daug, tačiau nie-' Tok” m,e8t'1 nera-
Ir šiaurinėse valstijose

PREL. KRUPAVIČIUS 
IR KOMUNISTAI

interesas. Tuo aplankymu jis

aplenkintu vn- * --.••-j— ~ i»w»i , .. , nn,-c cipt-iu ‘‘tik tai
Lietuvos krikščionių demo- nium geresnį sugj-venimo bū- mūsų belaisvius, pasitrauks didžiųjų partijų platfor- kur nepareikalavo, kad 
kratų partijos ilgametis va- d*”- šiaurinės Korėjos, iš In- mas, kad žmogus pamaty- (Nukelta į 8-tą psl.) J^^nus
das prelatas M. Krupavi-’ «Nmiiipnnsn 
zinss v.. on7 ono naujienos

gai sako, kad

priemonėmis”, tuo4. . ....... negrai turi visokių sunku-
patam pasako priešininkui, m dartul>
k?d jis gali būta ramus jam kai kur ji(, j
nieko neatsitiks. O jei taip, tikrus darbus visai nepri- 
tai kodėl toks Egipto dikta- jmaTnį 
torėlis turėtų rimtai kalt* GĮ^ce^, prie Bes
ta apie Sueco kanalo tarp. tono 5^ dienok 
teutanj tvaricymą? Miestas

S” tal'tlo™1* priemonė- pasamdė mokytoją
mis Sueco kanalas žada Warren G. McCtan a Ore. 
pasidaryti dar vienas tarp

visai teisin- 
jei Sniečkus 

būtų paklausę
cius Draugo Nr. 207 ir 209 
spausdina atsiminimų iš-
traukas. Ten jis prisimeną; M Krupavičiaus’ ir Auš™ 
por, savo rastų, kurtuos jis Vartug į ,ank tej jie ba , 
paiase komunistams, kai r r J
tie 1940 metais užėmė Lie
tuvą

su Gedvilą

ne• jjos!
tų sudarę “gerą įspūdį 
apie Lietuvą, bet apie

n. i • - ! okupantus bolševikus, jiePirmąjį rastą, kurj jis,bū,‘~asjl . .. ’
parašė “prezidentui” J. Pa-Ig^dradartiauM su ta- 

kinčiaisiais ir tuo morališ
kai būtų galėję nuginkluoti 
žymią lietuvių tautos dalį.

“Naujienos” sako, kad, 
atrodo, M. Krupavičius ir 
šiandien dar nesupranta sa
vo žygio žalingumo ir vai
kiškumo..

Mint Krupavičius ir an
trą raštą, kurį jis įteikė ko
munistų partijos centro ko
mitetui ir vyriausybės na
riams, bet visiškai nutyli jo 
turinį, nors tas raštas tu
rėjo būti dar svarbesnis.

Lietuvoje to memorandu
mo nuorašas kai kieno bu
vo skaitytas, rodos, jis buvo

Pa
leckiui. M. Krupavičius ga
na smulkiai atpasakoja. Jis 
rašo:

“Smetona rengėsi daryti iš
kilmingą ingresą j Vilnių. Rei
kalai imi krypo kitaip. Smetona, 
apleidęs Lietuvą, išbėgo, o jo 
.*ostan buvo pasodinta;* Krem
liaus a gen a s Paleckis. Jam ad
resuotame laiške priminiau, 
kad jis buvo pastatytas tikin
čiosios Lietuvos priešaky ir pa
tariau Smetonos sumanytą in
gresą (Įžengimą) Įvykdyti - . .

“Toliau patariau, nuvykus į 
Vilnių, ar jis tikėtų ar netikė
tų. aplankyti ir Aušros Vartų 
*. Mergelę. Vilnius yra ypatin
gai religingas. Todėl Aušros 
Vartų aplankymas yra v-bės

I Used To Dread Upetairs Housework

"Viau midų rytų telefonas skambė
jo, kai aš buvau viršuje. To ir užte
ko. Mes užsisakėm telefono pratęsi
mą į mūsų miegamąjį ir dabar len
gviau gyventi. Nebereikia bėgioti 
laiptais aukštyn ir žemyn. 0 ta ma
loni telefono spalva papuošia mūsų 
kambarį!" ,

Ar jūs žinot, kaip mažai kainuo
ja turėti telefono pratęsimo apsau

gų ir patogumų ir kad jūs galite 
pasirinkti telefono spalvas pritai
kintas prie jūsų kambario? Reikia 
mokėti tik >1.25 ar mažiau per mė
nesį, prisideda taksai ir vienkarti
nės įrengimo išlaidos! Pašaukit jū- 

.sų Telefono Biznio Ofisų šiandien 
pat.

tautinis skaudulys, jei an
glai su prancūzais jo neuž
baigs be Amerikos laimini
mo tegu ir ne visai taikio
mis, bet veikliomis priemo
nėmis. ,

Bet kol tokio aiškaus 
sprendimo sulauksime, ma
tysime visokių “planų”, 
kalbų be galo, be krašto.

Kruvina Šventoji
Sueco kanalo ginčas bu

vo kiek užsmelkęs kitą “ži
nių šaltinį” — Izraelio ir 
arabų pasienių peštynes.

Tiesa, tos peštynės buvo 
kiek aprimusios po JT or 
ganizaeijos sekr storiaus 
pakartotino lankymosi Pa-

gono valstijos mokyti vai
kus. Atvažiavo mokytojas 
ir pasirodė, kad jis negras. 
Miestas jam sumokėjo 
>1000 kelionfe išlaidoms ir 
Išprašė važiuoti namo . . .

Ir sakyk dabar, kad Nau
joj Anglijoj segregacijos 
nėra, arba piktinkis, kad* 
pietinėse valstijose baltieji 
gyventojaU vietomis kelia 
triukšmą dėl bendrą moky
klų.

Rasinės segregacijos ps- 
naikinimas tik dalinai pri
klauso nuo įstatymų ir vien 
įstatymų neužtenka, kad 
segregacija išnyktų.

Segregacijos panaikini- 
mas bus ilgo laiko reikalu

J. D.

s f



No. 38, Rugsėjo 19, 1956 ggaasvrs, so. scsTOff Poslapis Tregfatt

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAM

TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos naujienos GERIAUSIAS 4AULYS

Vyresnis seržantas Francis Conway iš Woreesterio lai
mėjo šaudymo iš 1000 jardų atstumo varžybas. Jį čia 
matome laikantį laimėtų taurę. Jis ją laimėjo jau an
trą kartą. Nuo 1900 metų tai pirmas toks atsitikimas.

nas pabūvio dalyvis gavo
D , o ,. atminimui ąsotėli. ReikėtųRugsėjo 1-3 dienomis M ,ietu^kus'

Lietuvių banke - Uoerty ; £^1
Fedeml Savings and Loan lietuviai teu.
Assn—patalpose ouvo 4-as t-nĮ0 dirbinius,
Amenkos lietuvių režime- ,ž juog
nų ir aremtektų .suvazta- 6 Su’Jiavi,£2baigė8i iš- 
vilnas Buvo labai klastos linkus vaW j ku.
pašutinęs vasaros dienos. jėjo. A Jurgkis,
Drėgnas oras, susimaisęs su K J edenas, Jonas 
fabrikų durnais ir šuo- SteImokas ir Jonaa 
dums piakaite sutino zmo-Piof A Jurekig ižrinkUs 
nes. Taciau ir tokiam ne- pirmininka
į a'ankiam ^ °roi ^ esąnL • * Suvažiavimo dalyviai‘pa- 
Philadelpniją iš įvairių (|ęjo vaiskų prie “Laisvės 
J A V miestų suvažiavo
virš 60 ryžtingai nusiteiku- 
šių lietuvių inžinierių ir ar- Senovės tyrinėtojų 
chitektų švaistyti jų orga- kongresas
nizacijos, sutrumpintai va- Penktasis tarptautini- ________________________________
dinamos ALIAS, reikalus. antrnnol«<rn«s ir itnnlooi- . ,

. - j - ^nti-opologtjos u etnologi JVyk0 mgpiūcio 29 d., bet zauskų (1984 —25 St., tel. 
tiaare 1OS moksimnku kongresas »___  __ ;__ ma I ir ^2-

, Viliamas, A. Gražumas, 
di. Šidlauskas, St. Lūšys, 
A. Repšys, St. Rauekinas, 
K. Kleiva, A. Vedeekas ir 
K. Vitkus.

į revizijos komisiją: dr.
J. Leimonas dr. F. Kaladė 
ir K. Mockus. Į garbes teis-

Kas naujo New Yorke
NEW YORK, N.Y. atletų klubo patalpose. 

Tai bus pirmas po vasaros 
atostogų 7 kuopos susirin
kimas. Yra pusėtinai daug

Dar viena* laivas atvežė 
nauių ateivių

mų: prof. J. Gravrogkas, Faual Pefugee Relief v*s°kių reikalų apsvarstyti, 
F. Stravinskas h- H. Įdėlis. Aa kuris vX iki 1957 ^lėl Pageidautina, kad 

io mėnesio pradžios, ^ame. susirinkime daly\au-
ikų gali be kvotų at-i*? /T 7 .kuopos nariai.

, ------ ... pnjauciantie-WATERBURY, CONN.

m. sausio
i į Ameriką b—  ------ , —, ..................
vykti 209,000 karo pabėgę-, Vleciarni 11
lių. Iki šiol jau yra išduota i atsilankyti ir, jei matys 
140,566 vizų. Rugsėjo 8 d.!,elkal«’ !stotl I 7 kuol>4- 

St Mary’s ligoninėj trum- atplaukė dar vienas laivas,' Valdyba
pai sirgęs rugpjūčio 31 d. kulls atveze ,1,23.7 "Po^diiavo “Darbo” va:au» 
mirė Antanas J. Mockaitis, Emisijos prezidL., '

gyvenęs 45 Chambers gat- &1US mlne\J įstatymu, jų
vėje. Velionis paliko liū-“‘l’6 y,a L'.^uvoj gimę:J Rugsėjo 7 d. Atletų klu- 
dinčius: žmonų Teresę, 2 pelnei Ualleit (vyksta j bo patalpose, Brooklyne, 

vaugatuck, Conn.), Ber- posėdžiavo “Darbo” vaia

Mirė Antanas Mockaiti*

i dukteris Sally Deimantie- .ajaus

proT“ VV^bė: 2^ įi^^ta vėleaiiain TA V. „Pauž^

eTtaS u £m?n?ap^ syivanjjf *j- “priežastis tokio nemalo- PaEko irT Vedėikt

eilę gaibingų asmenų. FlO- me -dalyvauja virs 600 atitikimo vra ta kad narduntuvėie “Gaiva” 
fesorių J. šimoliūną, prof. mokslininkų iš 61 vaUy-™ b • • a y t ’o-, • . /eJe ,ha'a ' .
S. Diktantų, prof. J. Puzi- bės. Suvažiavime dalyvau- c,a’ ka‘.p ,r d?-Ug - ?ad >k> Pamatymo vi
ną, inž. teis. Charles Che- į Tir Sovtetų Rilii“ Velt f* Me •“‘‘M?1- b,ua nnkhav0J* ~ “7ag
iZLrvo fO;c T J • - o ■’ . . laws”, kūne kaltais vei- Day”. P. P.ledeną, teis. J. btiklionų gacija is 3 asmenų, pnesa- ki „ kartais ne Pairai
ir kt Buvo gauti JAV pre- ky su G. F. Debets. ' ’ sekmadie- Pa-kutinė gentinė
ridento D D Eisenhoweno «eną įstatymų, seKmaoie
b buv prezidento H S. Danijos princas Petras niais draudžiama pardavi- Rugsėjo 23 d„ tai yra šį

nę ir Jean Douglas (abi ka',d K.ielau> 5lbert ,K«h*. komisijos prezidiumas ir 
lVaterbuiy), 2 broliu Bridg- lert su a”1“118 ’.r 8 v“akis; pasiskirstė pareigomis: 
epoite, Conn., ir 2 seseris Į«>fant Jasutis su žmona Pirm. v. Gervickas 024 
Lietuvoje 11 3 valkals; AIexander Hart St., Brookivne), seki.

Velionis buvo uolus “Ke-dakow*tz au, 8v“" V. Stilson (5410, 6th
lei vio” skaitytojas, skaitė jį Helbold, Hein- Ave. Brooklyn 20, N. Y. i,
ir ligoninei gulėdamas ,nk Wovenus su žmona ir įžd. A. Mačionis (8306,

ligoninėj gedamas.. ,3 vaikais; p,.anas Ad?mai- 76th St., Woodhaven 21, 
_________________ tis su žmona ir 4 vaikais, n. y.).

Wll m rarrf Vacys Kudaba su žmona ir
yulnl>dakk£. dukra, Juozas Neverauskas, Prezidiumas nutarė grei-

M if • Stasys Kazlauskas, Adolf toj ateityj e sušaukti platų
ga m. Kuprį* ; BHnk, Antanas paliliūnas, visuomenės veikėjų pasito-

Jau kuris laikas serga Otto Ennulat su žmona ir 2 rimą, kuriame bus galuti-

Pagrindinę atidaromųjų junuolį, jaunuolę ant stabų ūpas tuos įstatymus vykdy- panų moterų talkininkauja-; 
kalbą pasakė prof. J. Šimo- aukos stalo. Princas nese- ri ir tada . . . saugokis! mas. Gegužinė bus Birutės' 
liūnas, kuri buvo įrašyta į niai grįžo iš Tibeto, kur jis Dabar ir ruoštoji rugsėjo daiže (pne Joiin R ir 11 į
diktafono juostelę ir per- rinko eksponatus Danijos 16 d. Babulos parke Ben- Mile kelio). I
dueto per “Amerikos Bai- muziejui Kapenhagoje. Pa- druomenės Lietuvių diena Visų tų dienų galite pie-i
sų” radijo bangomis į pa- klaustas, ar tibetiečiai žino, dėl <»♦. .—-------------------------------------------- i

vergtų
moliūnas 
kė
lietuviai 
chitektai
laidžių _ __
statyti laisvą, nepriklauso- vauja prof. J. Puzinas ir davinėti, gegužinių rengi- ° 
mą, demokratinę Lietuvą, dr. Alseikaitė-Gimbutienė, mas pas jį pasibaigė ir My- P- ir E.

Juozas Neverauskas (į East j°» kad LDD centro komite- 
HARTSHORNE, OKLA. Chicago, Ind.), Edmund tas įpareigojo Brooklyne iš-

----------  Krause su žmona ir duktė- rink^& “Dart>o” vajaus
Mirė M. Draki* rimi, Vitas Liudvinavičius, komisiją veikti visos sakes 

Rugpiučio 21 d. širdies Pianas Montvidas (visi į plotu, kitaip sakant—eiti 
priežasties at- tumis nesirūpintu aes gegu-' nrienuolio ištikta mira sena Baltimore, Md.), Marie centralinės Laibo va-

dėkoja |yg Karo lauka*
vvenzel su žmona ir 3 vai- AmeriKoje, ivanauoje h vi

ekais, Bruno Karnaschitzki «ur kitur kviečiam? siunti 
(visi i Philadelphia, Pa.), savo patarimus, kaipLabai įdomi buvo inž. kuri skaitė paskaitų apie kolaitis ūkį išpardavė skly- Duktė Mary, jos vyržs Ed-

dr. J. Gimbuto iš Bostono kultūros pasikeitimus Euro- pais. Atrodo, toks pat liki- ^31-d Goch ir jų vaikai su- , -•
paskaito apie Mažosios inde anie 2000 metu prieš mas laukia ir Babulos dar- ipnoė <rmrii įmlfvli mūsu *aŽlUO 1poje apie 2000 metų prieš p
Lietuvos sodžiaus statybą, Kristų.
Paskaitininkas p ar o d ė _ .
daug fotografijų senovės Gegužine su areštai* 
dokumentų apie lietuviškų- Rugpiučio 25 d. Babulos 
ją sodžiaus statybą M. Lie- parke Edingtone buvo Ben-' 
tuvoj. Ta pačia tema pas- druomenės Balso radijo Pas
kaitininkas yra paskelbęs landėlės gegužinė, į kurių 
įdomų straipsnį “Darbo” atsilankė ir du Liquor Con

zo.
Kipras Tautkus

DETROIT, MICH.

šiuo metu tenka __ *_________ £_______ mingiau vykdyti šiais me-
, per mūsų miestų, vm m v tais “Darbo” vaįo. kad šis56 turi. « dantis, kad BROO“-™. N. Y. moks,u

sukakčiai ^žvmėti I ii su^ ^*e neisl>*r®tlJ- Gatvės išar- , nn , posėdžio palėtu lankvti kuo di-
dy“®. išraustos duobės, -u-100 7 kp- renk“ po"**'0 džjausi ,,etuviu skaičiu 

siusti
i L.ASZ gatvių uzaaryta. a., b vai. po pietų, uetuvių bet kuriam prezidiumo na-

BROOKLYN, N. Y.

Balfo rinkfiaYM reikalo
Nors Detroitas šiuo metu

‘šrima°tet i^daJ^drau™4 pi^kninai smėlio, daugehs Sekmadienį, rugsėjo 23 Patarimus galima 
1 Mes visiems šiuo jnuolht gatvių uždaryta. j d., 5 vai. l>o pietų, Lietuvių bet kuriam prezidiu
įdžiai dė^me^ ~ .Ved^ <Raugijos 7riui aukščiau nurodytų ad-

Petras ir Ieva Masoniai. bus bai-į kuopa renkasi posėdžio, resu.

žurnale (1955 m. 4 Nr.). trol Board agentai. Pašte-'nemieFa’ jame kultunnis 
Suvažiavime p arodytas bėję pardavinėjant svaigi- sklandžiai rieda,

gailinis filmas apie atomo namus gėrimus, agentai Balfo pareigos vercia-
raidų. pašaukė policija, kuri ke-'111?8 . ar kartų n°nu Pn“|Buvo

Suvažiavimo d a 1 yviai, liais automobiliais skubiai ni^Hems detroitie-
svečiai ir spaudos atstovai atvyko, padarė kratų, ras-'
buvo pakviesti į banko rū- tus gėrimus pasiėmė ir aestad1®11!, Detroito ir Hatn- 
sį alučio, kuris buvo geria- areštavo du bertenderius: 
mas iš molinių ąsočių, ku- Zigmų Romanauskų 45 m. 
rių projektą su lietuviškais ir Henrikų Misliauskų 37 m.
'ornamentais padarė areliu Teisėjas A. Schultz juos 
J. Stelmokas, o nulydino paleido užstačius po $500 
skulp. P. Vaškys. Kiekvie- užstoto. Bylos nagrinėjimas

CLEVELAND, OHIO

‘ Darbo” Bičiuli*

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurių paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Jdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminas, apie stalo etiketų ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtų įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS

«M E. Broodwuy So.

Rugsėjo 1-2 dienomis čia
tmmčho""^u valdybė buvo demokra.
davė leidimus ‘ Balfo 76 «Uungos konferencija, 
skvriui vvkdvti vieša nini.'Jos 1 komitetą įsnnk- kia paguodos, kaip druskosgtoTTįnStovV^O  ̂Pr- Vainauskas, dr. Vi. sriubai.

Kadangi leidimai nėra —— ------------ - — ■  ----------■-
taip leigvai gaunami, todėl
mums belieka pasirodyti 
ne tik savųjų, bet ir sveti
mųjų tarpe, kad mes buvo
me pilnai verti tuos leidi-, 
mus gauti. Darbas yra sun
kus, bet užtai kilnus, nes 
prašome ne sau, bet vargan 
įtekusiems pagelbėti.

gtos kitų metų pradžioje, kuris šaukiamas Lietuvių 
Latar dviračiu daug grei-1^,^ 
čiau per miestą pervažiuosi
negu automobiliu, \pač kai Siunčiam Maista Lietuvon su Garantija

ltrikičiouy* visi važiuoja į darbą arba
iš darbo. Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa-

Žmogų* su ūsai* ' '»etu siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoj? apmokėtu
__________________ į anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas

1 tam. kara jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.
Kiekvienam žmogui rei

JAU GALIMA UŽSISAKYTI 

Kdeivia” KeAeniorią 1957 Melams

' lr šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 
puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabai* užsisakyti.

____  Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo-
Yra sakoma ir knygose U nuje jaUg įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 

rašoma, kad prisipažinimas J 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-
gakiunems.

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

“KELEIVIS”

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l'/į sv. bekono, l’-fe sv. 
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltu. 2 sv. ryžio, 
3 sv. cukraus ir 'A sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio. 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus irH sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
ulresą- Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 2> KELLY SQ. WORCKSTER. MASS.

Vytautas Skrinską, Savininkas

yra didelė dotybė. O kas 
gali nenorėti kokių nors do-1 
i-ybių turėti? Tad ir prisi
pažinkime, kad mes detroi- 
tiečiai galėtume ko gausiau 
dalyvauti viešoje piniginė
je rinkliavoje.

Rinkliavai vadovaus vi
siems gerai pažįstama E. Į 
Paurazienė. 1

Rinkėjais prašoma re-' 
gistruotis pas E. Paurasie-1 
nę (17403 Quincy Ave., te- 

Jęf. UN 2-2398), V. či-

27,Ma^

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Remkite Mudeniiihą Lietevažką Vaistinę

IDEAL PUARMAUY
29 Kelly Sųuare, Worce*ter, Ma**.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 
tu į Lietuvą ir į visus U. S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visu* vaistus, kuria yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie- z. 
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 J 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu- j 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTA8 SKRINSKĄ

iviniakas
Ir Netary Public ............



I

pto Ketvirta* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 38, Rugsėjo 19, 1956
i gali priversti sustoti visą fabrikuose sudalys mažiau 
fabriko skyrių ir sudalyti pavojaus sveikatai ar gyvy- 
didelių nuostolių gamybo- bei. Pavyzdžiui, darbas 

—— •, je- |prie chemikalų ar karštose
Pramonės ir net raštinės Transportą, statybos dar-) Pavyzdžiui, anglų plieno vietose bus atliekamas au

ti ar bų suautomatinimas bus, žemės ūkį, anglies ka- liejyklose įvedus automati- tomatų atskirose patalpo- 
šiandien domina visus dir- £uną, automatizacija gale- zaciją, remonto darbininkų se, kontroliuojant gamybos 
banbančiuosius. ‘Keleivio., tų paliesti tik tolimesnėj procentas pakilo iš 4 iki 10. procesą iš tolo.
Nr. 35 ir 36 spausdintieji ateity. # _ į Naujas mašinų persona- *
Straipsniai negalėjo ap- liai kurie raštinės dar- ; nebūtinai turi būti iš Suglaudžiant reikia pa
žvelgti visus klausimus, ku- bai, sąskaityba, algų šitai- žmonių su aukštu technikos sakyti, kad automatizacijos 
rie kyla ryšium su auto- čia vimas, kartotekų tvarky-'^ojęgiy Vieną ką jie priva- įvedimo sustabdyti neįma- 
, , . . . , . . . kai kui* jau pradėta žinoU> tej jų prižiūrimų nom.a. Tam ir nėra jokio; 

duodame straipsnį, kuiis irgi automatizuoti. Čia mašinų veikimą ir atlieka- reikalo. Darbo unijų uždą-'
įbuvo išspausdintas Lietuvių ypač didesnėse įstaigose mą darbą.. Suteikus papil- vinys yra, kad dirbantieji; 
profesinių sąjungų grupės yra didelių galimybių auto-* domą apmokymą dabarti- įgautų pilną naudą iš padi-j 
tremtyje leidinyje “Darbi- matų pritaikymui. 'niam mašįnų aptardhujan- dėsiančios gamybos ir ta!
ninku balsas . Jis iškelia Bendrai naujos automa-, čiam personalui, galima jį nauda būtų tinkamai pas- 
naujų klausimų, kiek iš ki- tų išnaudojimo galimybės jengvai paversti pilnai kva- kirstyta visoje dirbančioje
to taško į visą reikalą pa- yra virš vaizduotės ribų. lifįkuotu dirbti naujose są- bendruomenėje. To tikslo
žiūri. Vėliau dar daugiau Mes turime teisę laikyti, iygose. atsiekus, galima laukti au-
parašysime. Prašome ir au- kad esame išvakarėse an- Kiek daugiau žinių rei- tomatizacijos išdavoje ge-
tomatizacijos kruvinai pa- trosios pramonės revoliu-! kalinga automatinės rasti- resnių darbo sąlygų, trum- 
liestus pasisakyti. , cijos, kas duoda mums di- jr skaičiavimo maši- pesnės darbo dienos, gere-'

noms operuoti. Britų firma įsnio uždarbio, žodžiu, ge-!

Automatizacija ir mes

Red. dėlių vilčių, taip pat stato
ir naujų klausimų, 

pažanga ’ «
smalkiai piadėjo kilti 19, atneš tas naujasis Automatizavimo Dasirink-
šimtmečio pradžioje, kai ? |*utomątizavimo, pasinnK

i e’aro mašinos išradimas ati- , ? . . , urrL ’ , P1™3; dama kandidatus šiam dar-
garo masinos išradimas au- darbininkams, darbo unijų1 bl]i leįkalauia eero mate- 
denge neribotą akmens an- dui, įencaiauja gero mare-
glies energijos išnaudojimą na"amS; , , . matikes, ypač algebros, a-
ir davė pradžią šią naują,.,8“™’ ka<1.aut«matize-, n°jlm<>, l>a‘yi™<> darbo

Technikinė ‘J. Lyons”, kuri palaipsniui resnio gyvenimo.
, pereina prie raštinės darbų R. Baublys

PAKILO 143,000 PRDŲ

Minnesota universiteto fi
zikos mokslininkai .palei
do į orą plastiko balioną, 
kuris iškilo į viršų 143000 
pėdu. Prieš tai panašus 
baliunas tebuvo iškilęs tik 
120,000 pėdu.

—— — —- - . y — - —— ■ ■■

VOKIETIJA

NAUJI RAŠTAI
Antanas Baranauskas,

pigia ir paklusnią jėgą pri- cija 8311 atnešti nedarbi* bendrai nuoseklaus galvo- THE FOREST OF ANYKš- 
taikinti naujiems mediani-5T8 įprantama. _ Padidėju-; ganizavimo metoduose ir CIAI by N. Rastenis. With' 
zuotiems veiksmams garny- sigamybasumažesniudar-jirno ir greito susivokimo, original Lithuanian tex.' 

® bininku skaičiumi gali pa-, —________________________________________________ .J boję. ’ ’ Dinmaų sKaiciumi gan pa-, žinoma> aukštesnės Įmo Edited by Juozas Tininis.
—Tegul bus pagarbin- apie 3 kvortas! Jis davė Vieton pavienių amati- įmonių u^.Ja’-jiių vietos, kaip tai skyrių Woddcuts by J. Kuzmins-

tas, Maiki. man 10 dolerių ir liepė eiti ninku dirbtuvėlių piadėjo ° v* Z. j- vedėjų, gamybos organiza- kis, Photo Cover by Vytau- Rinkome šalpos komisiją
—Tėvas turėtum nors namo, ale aš jau nebegalė- steigtis fabrikai su šimtais p!a . a/1^10de’ kad torių ir planuotojų, parei- tas Maželis. 1956, 44 psl., Qajų gaje ^gpiūčio 29

kaitą jau užmiršti tuos ‘pa- jau paeiti. Tada jis man ir tūkstančiais darbininkų. ni^ai aHunama gamyba j^ajaus didesnio skaičiaus $2.00. d. mes, Varei senelių prie-
garbintus”; verčiau paša- sako, kad man reikia kokią Fizinis — raumenų darbas?3. bul SU/a.ta inžinierių technologų ir }ai Pn™as “Anykščių ši-gjau{|os gyventojai buvome
kytum, kodėl taip išbalęs? paintę kraujo Įleisti, tada vis daugiau buvo perima- įUSj° v ° JU bendrai Įmonių personalo lėlio” dvikalbis leidimas sušaukti šalpos komisijos
Gal sergi? būsią viskas okei. Nu, sa- mas fabriko mechaninių — u 1F t techninis išsilavinimo lygis (lietuviškas ir angliškas

—Man, vaike, kraują nu- kau, jeigu reikia, tai Įleisk; varyklių. Darbininkai pa- 31 lbm . 3 alc!ų turi būti aukštesnis. tekstas). JĮ išleido „Lietu- Seniūnas Vokietaitis pa
leido. juk prisisiurbei kone pilną laipsniui virto mašinų pri- au omą izamjos įs avoje Labiausia nemėgiamas vbl Dienų” leidykla pareiškė, kad jis yra Įga-

—Kas? galioną. Sakau, suleisk vi- žiūrėtojais, atlikdami tik tą žymiai paso iki pro u ei- dabartiniuose fab- (9204 S. Boadway, Los botas būti komisijoje ir
—O paibelis jį žino. są atgal, o aš tau atiduosiu dali darbo, kur reikėjo gal- ►Į3’ tiKimasi, us 1fPirK rikuose — nuolatinis pasi- Angeles 3, Calif.). Kaip ki- prje jo reik jgriknti 2 as-
—Nuleido kraują, ir ne- tą dortiną dešimtinę, man voti—protauti. ' _ _a_ kartojantis darbas aptar- tos» šita tos Jeidyk- menįg. iš susirinkimo daly

tinai kas! Kaip gi tai atsi- jos nereikia. O jis sako. .. manbani«i« varvVlhi za?1jus naujant vieną mašiną iš- J0® knygos vių pasiūlė rinkti ne 2, bet
tiko? kad dešimkės neužteks; • iu-*--? ?m° PiaS>'ePlmo nyksta automatiniuose fa- Ielsta- Kiekvienas puslapis 4 tačiau dauguma balsų

—Atsitiko taip, Maiki. esą, už paintę reikia 35 do- Ivedima! tiek pakeitė visą Lygsvarai tarp gamybos ir b<kuose Mašinų prižiurę- -vra papuoštas dailininko J. nutarė rinkti 2. Mat, prieš
Vienas mano Susiedas iš- lerių. Kad ir slabnas, ale Raudojimo išlaikyti taip tojo darbas žia Kuzminskio iliustracijomis, susi,inimą seniūnas su
skaitė gazietose, kad dak- mane paėmė zlastis. Sa- A’ « Uitosmis P3 X ,i U>L a*' amos tam tikrais tarpais bendrą aplanke V. Maželio graži saviškiais aptarė ir nutarė,
taras Kugelšmaie renka gy- kau, ar ju kreizi? Juk čia trumpesnės darbo dienos. , veikimą kontroiės lentoje. s,1«h° nuotrauka. . kiek ir ką reikės rinkti ir iš
vą žmonių kraują ir moka mano kraujas! Ale kai pra- P Ir nors atrodo automati- Darbo valandos ir atlygini- Angliškojo vertimo lietu- anksto pasirūpino užtikrin-
j)o 1C dolerių už paintę. dėjau sprečytis, jis atidarė Paskutiniajame šimtme lvedimas nesudarys mo sistema irgi turės kei- viškąjį tekstą kruopščiai ti jiems daugumą.
Jis parodė man tą advei-duris ir išstūmė mane lau- pram0nininkų-techno- P'iejasties nuolatiniam ne- stis. Akordinis darbas ne-paruošė Nadas Rastenis, Buvo pasiūlyta ir mano
taiziną ir sako, kad čia įs- kan. Sako, gohom, ju po- nastanora ir hnvo dau- daibui» het&1 >’ra 8ahmi la1’ betiks, nes gamybos našu- kuris j anglų kalbą yra iš- kandidatūra bet nirminin-rodo nešlektas biznis. Vž lak! SiTSaniS ea- kini nedarbo reiškiniai ™as priklausys ne tiek nuo vertęs ir daugiau kūrinių. SanS VokieS su
dešimtinę, sako, galima nu- —tadinasi, tėvas gavai _ . di(lži ®ia ypač pereinamuoju laiko-atskiro žmogaus pastangų. Jis taip pat yra išvertęs ke- sekretorių Motuzu ia iš
sipirkti dvi kvortas gero dar vieną pamoką darbo dali Davesti mašb tarl,iu* kiek nu0 bendro fabriko lis kūrinius ir iš anglų kai- įraukė paaiškindami^ kad
snapso. Taigi, sako, ko- -Kas ėia do pamoka, * * darbo oiganizavimo. ,bos j lietuvių kalbą...... - lietuvių kalbą. : a§ neturiu teisės balsuoti,

, ...... - ij* u uaiuv i.acu.i.a, , Automatizacija dažniau- Nors darbo valandų skai- Šis dailiai išleistas, di-tai negaliu būti ir kandida-
gyslose pasenus) kraują, vyste, n* as nonų kad u .« ,s,a pradeda Įsivesti didės- Sus rod tendenciją trum- delio formato mūsų ^ezi- tu. Nedavė balsuoti ir mano
kada galima jį parduot, ir man pasakytum, kaip tą Nau> automatizacijos tos Įmones,^kunos tuomet bet neišvengiamai įve^ jos žymus kūrinys bus mie-:žmonai, "’es, girdi, ne-

, - , .. .. -o a- x-i noms, jas tobulinant didinkiems galams nešioti savo Maiki? čia vra tikra apga- ,. , J1 ti darbo našumą.
«

gerai pasilinksminti. Nuta- kraugerį pasodinti i dželą. .J .. r . gali 
rėm eiti abudu. Jis dar pa- Juk mįkiniesi anūojaritį JdeJa ^hma laikyt.

siūlė traukti liosus, katram tai zakonus turi žinoti. Skirtu-

dimas darbo pamainomis ir las paimti Į rankas ir pa- mokame bendruomenes mo- 

senąja t\ai- rvmas mašjnų patikrinimui gimusiam ir augusiam, bet
tų nuolatinių mechanizavi- paskirstyti Į skyrius, (ja2nas visos įmonės uždą- skaityti ne tik Lietuvoje kesčio. 

________________.____________; A_________ oi.i-l.. tebedirbančius —v

Kaip Krau- lemo ne as jam. . *at kurfe j i§ ankgto tornomnų, cnernme pramo
gą nutraukti. Nepapiaus. i —Bet tėvas sutikai jam niwtJtvtlw dnnmenk turi ne ir Pan* Ir cla Vls dldeJ^ 

—O iš kur tokia drąsa savo kraują parduoti ir pa- ... __i: < __i prekių pareikalavimas at-
pas tėvą? ėmei pinigus, ar ne?' ! voti”—darvti snrendimus" rodo dar ilgai galės suimtf

—Maiki, atvogos man —šiur, kad paėmiau. 1 5. visą dėl automatizacijos pa-
niekada netrūksta, aš tik —Jis užmokėjo kiek bu’!jj^ai “Xl\Si” yra kiek ri- d*d®Jusi^ gamybą. i
bijojau, kad nesujuzytų 
mano kraujo ant kokio ška- 
radno reikalo. Ale ir vėl 
pamislinau, kad dabar ne 
macų šventė
pavojaus nėr 
sižegnojau ir nuėjau.

—Na, o kaip buvo to
liau? t

—Toliau, vaike, tai jau 
nebuvo piknikas. Mane pa
sitiko vyras su kumpa nosi
mi ir pasakė “gut mor- 
nink”. Aš jam atsakiau ri. 
au di du” ir klausiu, ar; —Tai tu rokuoji, kad čia 

namie daktaras Kugei-’ niekas nekaltas? 
šmale? O jis sako, kad jis! —Tėvas pats esi įkaltas, 
pats esąs tas daktaras. Ta- —Kokiu spasabu? 
da aš jam paaiškinau, kad; —Tokiu, tėve, kad jau- 
noriu parduoti paintę savo nas būdamas nesimokinai,

vo suderėta, ar taip?
—Šiur, kad taip, ale ko

kią teisę jis turi reikalauti 
iš manęs 35-kių dolerių,

boti, bet apamtų greitis irĮm^~ S™eXi 
veiksmų tikslumas bei ti- matlzaclJ°8’ n°*s “ nejuda
krūmas Draneša žmogaus nedarbo’ abeJ° Pa* 

r - .zmogaus keis dabartinį dirbančiųjų
ntė, tai didelio kuomet jis man užmokėjo ga pasiskirstymą kvalifikaci-i
era. Taigi, per-įtik dešimtinę irta buvo “koTt r o «uo?a! j°mis- Esama automatinių' 

---------- strukcijas Kon t r o uuoja, fabrikų praktika rodo, kad!dortina? Ar tai ne apgavy
stė? ,

—Tai vra nedoras biznis, 
tėve, tačiau negalima saky
ti, kad apgavystė, nes jis tą 
kraują nupirko pardavimui 
ir gali prasyti už jj kiek no-

strukcijas
jienų pavestų mašinų gru- a did įg ,
pę, denna jų veikimą ir ts- žj ; t^hnikinio pį^! 
lygina pas.tatkanc.us ma- na,0 kaip* kad|
zus nesklandumus. Didės- dirbant pįprastu!

būdu. Pavyzdžiui, Fordo 
fabrikuose Clevelande, kur 
visas dai-bas automatizuo
tas, vienas prižiūrėtojas' 
tenka lb darbininkų. To! 
paties Fordo fabrikuose De- 
roite, kur tebedirbama se

nių kliūčių atvejuje išjun
gia suklydusią masiną ir si
gnalizuoja budinčiam te
chnikui net dažniausia nu
rodant kliūties rūšį.

Automatizacija šiuo me
tu gali būti patogiausiai

kraujo. Jis atsakė ‘‘orait 
ir liepė man atsigulti. Pas-

leidai savo laiką prie kortų 
ir saliunuose, už tai dabar

taikoma ten, kur vykstamais metodais, vienas pri- 
nuolatinis nenutrūkstantis žiūrėtojas tenka 31 darbi- 
medžiagos apdirbimo pro-, ninkui. Jis gimė rugpiučio 21 d. 

New Yorko zoologijos so
de ir sveria 50 svarą. Tai 
upinio arklio (hipopotamo) 
sūnus- Jo tėvas ii Rytą 
Afrikos atvežtas 1951 m„ 
kada jis buvo 5 metą am
žiaus, o močia čia atvež
ta 1951 metais.

THE BALTIC REVIEW,l laiką buvau atleistas, o kai 
! Nr. 7, Pabaltijo laisvės ko- atleidimas pasibaigė, mor

kui atsinešė galioninĮ džio- net krauju turi mokėti pa- 
gą. pradūrė man ranką ir baudą.
Įstatė paipą . . . Kai jis pa-, —Kaip matau, Maiki, tai į

cesas, pavyzdžiui, popie
riaus, cemento, tekstilės 
gamyboje, taip pat atskirų 
vienodų dalių gamyboje,

Taip pat mašinų apžiūra 
ir remontas preikalaus pro
porcingai didesnio kiekio 
žmonių, nes dirbant auto-

skui mane prikėlė, tai pa-jau ir tu mokiniesi ginti' pavyzdžiui, vinių, vielos,!matiniu būdu, kad ir nu
mačiau, kad kraujo nutrau- sukčius, kaip kiti lojaliai; skardos, automobilių pra-. žiausios vienos mašinos 
kta i džiovą ne paintė, a!< daro Gudbai. jmonėje. Į darbo eigos sutrukdymas

bet taskęsti sumokėjau,
e-T, . XT o? ą ą- - nieko negelbėjo.
SĖJA, Nr. 6-7, tautines Matote, kaip demokra- 

demokratines minties me- t,.kaj mes tvarkomžs 
nesinis laikraštis, leidžia-: .
mas Chicagoje, III. j_________________

VĖPLA, Nr. 9, juokų lai-' Vienoj New Jersey vala- 
kraštis, išeina Montreal, tijoj automoblių yra dan- 
Kanada. 'giau negu visoj Afrikoj.

mitetų leidžiamas.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš-

Kaina 7B Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė dr. S. Janavičius

Liepos 21 d. Kąune mirė 
dr. Simas Janavičius. Ne
priklausomoj Lietuvoj ve-' 
lionis kuli laiką gyvena 
Alytuje ir ten ėjo apskrities 
gydytojo pareigas. Tauti
ninkams pagrobus valdžią, 
jis kurį laiką buvo jų gene
ralinis sekretorius, vėliau 
dirbo Kaune gydytojo dar
bą. Komunistai ji buvo iš- 
trėmę i Sibirą, bet po karo 
sugrąžino j Kauną.

Pietums reik 3 valandų i
i

Pati komunistų spauda 
rašo, kad Druskininkų va
sarvietėj taip “gerai” su
tvarkytos valgyklos, kad 
norėdamas pavalgyti turi 
sugaišti 2-3 valandas. Mat, 
tesąs vienas restoranas ir 
keliolika bufetų, todėl taip 
ilgai reik laukti, kol gauni 
pavalgyt. '

Vaikų reumatikų sanato
rija negaunanti pieno, ne
galima nusipirkti vietos mi
neralinio vandens butelio, 
nes, girdi, jo pilstymas dar 
nesutvarkytas ir tt. žodžiu, 
visur “pavyzdinga” tvarka.

Gali sugrįžti, bet nėra 
kaip gyventi

Mūsų vienas bičiulis rašo 
gavęs laišką iš Rojaus Mi
zaros kaimyno, kuris buvo 
ištremtas i Sibirą 10 metų. 
Bausmę atlikęs, jis sugrį
žęs, bet buvęs vietoje nepa
geidaujamas ir todėl turė

jęs vėl “savanoriškai” grįž
ti į Sibirą pas dukterį.

Dirbk nežiūrėdamas į 
atlyginimą

“Tiesa” Nr. 184 vedama
jame paskelbė, kad šeštąjį 
penkmetį partija ir vy
riausybė iškėlė šūkį: pa
kelti dai bo našumą pramo
nėje ne mažiau kaip 50%, 
o statyboje net 52%, bet 
nieko nesako apie atlygini
mų pakėlmą.

Kas tie darbadieniai
Kai kam vis dar nėra aiš

ku, ką reiškia darbadienis. 
Kai kas mano, kad tai dar
bo diena, todėl stebisi, kaip 
kal tais toks spartuolis gali 
per metus išdirbti 400 dar
badienių, kai metuose nėra 
tiek dienų.

Darbadienis nėra darbo 
diena, tai tam tikro atlikto 
darbo kiekis. Sovietijoje 
žemės ūky valandų neskai
čiuoja, ten kiekvienam dar
bui nustato kiekį ir sako, 
kad tai yra vienas darbadie
nis. Atlikai jį — turi vieną 
ar daugiau darbadienių. 
Tie kiekiai kiekvienam dar
bui yra skirtingi. Štai keli 
pavyzdžiai iš vieno kolcho
zo: ,

Ten vienas darbadienis 
duodamas: už 100 litrų pri
melžto pieno, už 1 hektaro 
(apie 2’/s akrų) šieno su- 
grėbimą rankomis arba 3 
hektarų mašina, už 4 hek
taru derliaus nuėmimą, ir

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 

paraše Jurjris Jankus. Pasakoji-'
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padarė, tik; 
nepadarė vieno, kurj tikrai turėjo' 
padaryti. 237 psl. Kaina .........- $3. J

I.ENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG-1
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-; 

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.! 
Kama ^••..••.,••••••..••••••••75cį

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chclsonienės parašyta; 250 įvairių 

receptu, 132 pusl. Kaina ....$1.25
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ZE-į

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1X12 metais iš Viekšnių į 
Vauną nusikraustė ir Napoleoną re- 
Rčjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 

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

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

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

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., -d.delis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................$2.50

KON-TIKL Thor llcyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusl. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
* J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusl. Kaina............................$2,50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3415 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. v«iadkos parašyta knyga, 250
pusi. Asine ............................$2.50
tBMAITfiS RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų, rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina •«••.••••••.*■••..«••**.* 50e
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusl„ gerame popieryje. 
Kaina •■,«••••«•. «•••.«••.... $5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. 
150 pusl. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais ....................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.;

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikintai 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.j

JUOZAS STALINAS, arba kaip'
Kaukazo razbaimnkas buvo pasida

rąs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

KODĖL AŠ NETIKIU I DIEVĄ.'
Pilna argumentų, kurie visiems; 

įdomūs. Kaina ................................20c
ATLAIDŲ PAVESY, P. Abelkio ro-' 

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-' 
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-l 
piai, .kaina ........................................ $4,
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-! 

žas, novelių rinkinys, 155 psl.
Kaina ......................................... $1.50.;
TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.!

Parašė Leonas Blumas. Trumpas 
socializmo aiškinimas- Kaina 25c.
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO' 

PRADAI. Populiari ir naudinga! 
knyga šių dienų klausimams supras-! 
ti. Kaina .........................................50c;
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-Į 

rašė E. Vanderveide, vertė Vardu-, 
nas. Kaina ........................ . ............10c
LIETUVIŲ K Al. BOS ISTORIJA. į

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ..................................................... $3.00
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
itai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ................................................... 50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1420
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 7
Kaina ............................................... $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ....................... $359
VISUOTINAS TVANAS. Ar 'galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
Miko 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
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premijų. Kaina ..................... ...$2JSi
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.90. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriulis, 

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

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka. 176 psl. Kaina .... $250. 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai.

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-, 
suomenės santvarka ir kodėl ji dar'
keisis. Kaina ....................... .. ...25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS į

<36 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

Jaip toliau.
Už vieno arklio liuobimą 

ten skaitė 3 darbadienius 
per mėnesį, už jauno arklio 
apmokymą važiuoti 8 dar
badienius, už kumelei atsi
vedant kumeliuko priėmi
mą 1C darb., kumeliuko nu- 
junkymą 15 darbadenių, 
už veislinio buliaus luobi- 
mą 4 darbadienius per mė
nesį ir už kiekvieną prileis
tą karvę po 2 darbadieniu.

Vieni darbai yra mažau, 
kiti labiau pelningi. Dau
giausia galima pelnyti liuo- 
biant gyvulius, laukų dar
bai menkiausiai vertinami.

“Svarbūs laiškai”
“Vilnis” Nr. 209 spaus

dina du, anot jos, svarbius 
laiškus. Mat, ten rašoma 
apie “baisųjį“ Sibirą. (Ji 
rašo kabutėse, nes tuo nori 
parodyti, kad tą žodį reik 
priešingai suprasti, tai yra, 
kad Sibiras jai mielas, nors 
jos galvos Pruseika ir And
riulis ten nenori važiuoti).,

Tuos laiškus parašė Ka
zys Kaušpėdą iš Leliūnų 
kaimo, Anykščių rajono. 
Jis rašo, kad Rosalija ir 
Antanas Jasilioniai neturė
ję vaikų, todėl samdę sam
dinius ir “atsikūrus Tarybų 
valdžiai Lietuvoje po karo 
buvo perkelti į kitą respub
liką ir iki šiai dienai tenai 
gyvena. Kiek teko sužinoti 
is laiškų, jie ten gyvena ga
na neblogai, jų ten niekas 
nepei-sekioja... Dabar Lie
tuvoj sustiprėjus kolūkiams, 
tokie asmenys pasidarė ne
pavojingi tarybinei san
tvarkai ir jie sugrįžta atgal 
į Lietuvą. Kiek teko sužino
ti ir Rozalijai su vyru bus 
leista laisvai vykti į Lietu
vą šių metų gale. Bet ka
žin. Jie ten gerai įsikūrė ir 
nebenori grįžti’”.

Taigi, laiškai tikrai įdo
mūs, nes juose pasakoma, 
kad tokie paprasti ūkinin
kai kaip Jasilioniai buvo 
tremiami į Sibirą ne už nu
sikaltimus, bet tik dėl to, 
kad jie buvo ūkininkai; 
kad dabar jau kaikurie ga
li grįžti, o kiti nenori grįžti, 
bet dėl ko? Dėl to, kad Si
bire jų niekas nepersekio
ja, o grįžę į Lietuvą jie ne
žino ar galės ramiai gyven
ti, gal kaip tas Mizaros 
kaimynas bus nepageidau
jami ir teks vėl važiuoti at
gal. O mūsų 'Maskvos zak
ristijonai stengiasi įkalbėti, 
kad Sibire ištremtiesiems 
taip gera gyventi, kad jie 
nė namo nebenori grįžti*

Beje tas Kazys, kad ir 
viską gražiomis spalvomis 
piešia, bet vis dėl to pasa
ko, kad krautuvėse sunku 
gauti medžiagų ir kad dė
dės siuntiniukas “būtų la
bai gerai”.

LSS AUKOS
• I

LSS suvažiavimo proga 
aukojo: po $25: LSS 20 
kuopa, Akron, Ohio (Lite
ratūros fondui): 19 kuopa- 
Brooklyne; 60 kp. Bosto
ne; po $20: S. Cibulskis iš 
Stamford, Conn. (iš jų 10% 
Literatūros fondui) ir 4 
kp., Chicago, III.; po $15: 
N. Trumpickas iš Akron, 
Ohio, ir 71 kp., Cambridge, 
Mass.; po $10: V. Gervic- 
kas, A. bulaitis ir V. Kal
velis iš N. Broolyno, N . Y.; 
A. E. Frenzeliai ir V. Dagi
lis iš Kanados; 133 kp., 
Nonvood, Mass. N. Gugie
nė iš Chicagos: A. Jenkins 
Jš Havajų ir P. Mankus š 
Blakston, Mass.: po $5: J. 
Rimavičius iš Brooklvne, 
N.Y. ir E. Miknziūb- is Chi .

APLEIDŽIA VYRIAUSIĄ TEISMĄ

Vyriausiojo teismo teisėjas Shennan Minton dėl ne
sveikatos išeina į pensiją nuo spalio 15 d. Jis preziden
to Trumano buvo paskirtas 1949 metais.

Tikroji valdžia

Religijos tarnyba materijai
(Tęsinys) j

Mokslas ir katalikų reli
gija niekados negali eiti 
kartu, nes jie savo paskirti
mi yra nevienodi: skirtin
gos šių žodžių sąvokos, 
skirtinigi ir jų keliai. Mok- 

į sias—išaiškintų tiesų, teo
remų, dėsnių ir formulių 
neginčytinas skelbimas, pa
remtas įrodymais—apčiuo
piamu pažinimu. Kat. reli
gija — Kristaus skelbtojo 
mokslo autoritetu parem
tas, bet labai nutolęs nuo 

i Jo skelbtųjų tiesų, ♦ tikėji
mas į Dievą ir amžinąjį 

j sielos gyvenimą, t a čiau 
praktikoje Dievo garbini
mas vykdomas per materi- 
ją-medžiagą: puošnūs mal- 
danamiai, auksinės mon- 

! strancijos, taurės, pinigų 
rinkimas dvasiškos vadovy
bės gerovei, išorinės teatri
nės apeigos ir t. t Visa tai 

; nesutampa su Kristaus 
mokslu, todėl ir kat. tikėji-

Visoj Sovietų Sąjungoje bos ir finansų, darbo mote- mas nėra mokslas, bet tam 
vadinamoji vyriausybė nė- rų tarpe ir partines komisi- tikra religinė organizacija, 
ra tikroji krašto valdžia, jas. siekianti visame pasaulyje
Tikroji valdžia ten yra ko- Ministerijos yra šios: vi- pasaulietiškos valdžios, 
munistų partija, arba, tei- daus, auto transporto ir Kadangi pasaulietiško* vai
singiau pasakius, tos parti- plentų, popieriaus ir me- džio* paskirti*: rūpinti* 
jos viršūnėlė. Partija duo- džio apdirbimo, miestų ir žmonijos administracine 
da nurodymus vyriausybei, kaimų statybos, valstybinės tvarka ir jo* medžiagine 
kas ir kaip daiyti ir partija kontrolės, sveikatos apsau- gerove, tai kat religijos 
uoliai seka, kaip jos nuro- gos, užsienių reikalų, kul- veržimasis į šių sričių vado- 
dymai yra vykdomi gyveni- tūros, lengvosios pramonės, vaujančia* vieta* praktiko- 
man. , miško pramonės, mėsos ir je išreiškia aiškią tarnybą

Kai daromi kokie reik- pieno pramonės, maisto materijai. ’
šmingi pareiškimai ar produktų pramonės, staty- Tokiu būdu išeina atvirk-Į 
nutarimai, visuomet pir- binių medžiagų pramonės, ščiai proporcinga veikla: 
moję vietoje yra komunis- tekstilės pramonės, vietinės mokslas žengia pažinimo, 
tų partijos centro komite- ir kuro pramonės, gynybos, sistemos, tobulėjimo keliu 
tas ir tik antroje vietoje ryšių, žemės ūkio, taiy binių vis į aukštesnes dvasinio 
komunistinės vyriausybės, ūkių, prekybos, finansų, gyvenimo sritis, o katalikų 

Komunistų .partijos šuva-; teisingumo, k o munalinio religija, prisidengusi kate- 
žiavimuose vyriausybės na- ūkio, socialinio aprūpini- kizmo lapais, traukiasi at-( 
riai-ministeriai duoda ata- mo, švietimo. gal į žemiškąją mineralogi-J
skaitinius pranešimus, ta- Kaip matome, komunistu J5* suspindėti liaudies šu
čiau niekados komunistų partijos centro komiteto ne^tu auksu Dievo garbei
partijos atstovai panašių įkvriai atitinka ministeri- ir .liaudi fįiaiai. vakiyti
ataskaitų neduoda vyliau- Ja' Pavyzdžiui, žemės ūkio —rūpintis medžiaginiu isi-
sybei. Taigi, partija yia vy- skyrius—žemės ūkio mini- tvirtinimu laikinajame šios 
resnė už vyriausybę. stesteriją, pramonės sky- že™ės gyvenime. Taigi, kat.

Taip yra ir Lietuvoje, rius—pramonės ministeri- religijai eiti kartu su mok- 
skirtumas tik toks, kad ten prekybos ir finansų su Jai Paclal stmga mok- 
ir komunistų partija pri- skyrius—prekybos ir finan- s^°’ . .. ..į
klauso nuo Maskvos, iš ten ministerijas ir t.t. Tų Sąmoningoji zmo nijos 
ji gauna įsakymus ii juos partijos centro skvriu vir- dalis katalikų dvasiškijos 
klusniai vykdo. Pavyzdžiu šinjnkai yra atitinkamų mi- • • v 1 *_ • •gali būti kad ir kornų augi- nisterijų vyriausieji įsaky- mo Jos pašaukimo ir pa. ei- 
nimas. Maskva įsakė juos davėjai ir prižiūrėtojai. gos Jau pastebėjo ir,
auginti nežiūrėdama, ar fas pats dvieju valdžių kad savo ganytojų nebūtų 
Lietuvai jie tinka. Sniečkus b u v i m as pastebimas ir vlslskai paklaidinti, pradė
davo “ukazą” Lietuvos pažvelgus į Lietuvos admi- j? patys studijuot šv. Raštą, 
vyriausybei tą daiyti, ji ir nistracinį padalinimą. tiesioginiai aiškinti didzią- 
daro. f šiuo metu Lietuvos plo- s,as Tiesas ir jonus vado-

Arba jaunimo gabeni- tas y,.a padalintas i 83 ra- ' autis, žygiuojant sios ze-( 
mas į Kazachstano tyrus, jonus. Tai maži apskričiu- m^s keliais į Amžinąjį Gy- 
į Donbaso kasyklas ir ki- kai, iš vieno nepriklauso- venim4*
tur. Maskva pareikalavo ir mos Lietuvos apskrities pa----------------------------------------- i
nustatė, kiek reikia pasiųs- daryta po 2-3 rajonus . domojo komitito nurody- 
ti, o Lietuvos komunistų . . mais. Kolchozninkas tą
partija Maskvos įsakymą Kiekviename rajone vei- gklypelj tegali atgauti ne 
perduoda vykinti Lietuvos 13 "5 raj°no vykdomojo komite-
vyriausybei . ir jaunimas bet «ktai
•savanonskai važiuoja įs 11 ^rte nQ komiteto nutarimu>
Lietuvos i Rusijos gilumą. tas’ neginant nepiiklau- .
žodžiu, klusniai klausoma,’e°m°s Lietuvos apskrities Rajonai yra padalinu i 
kas Maskvoj sėdinčios vi-: valdyba. Partijos rajono apylinkes, kūnų viso labo: 
sasąjunginės komunistų komitete yra taipgi įvairūs yra 1226. Tai maži valsčiai.: 
partijos viršūnės reikalau- skyriai — švietimo, žemės Kiekvienoj apylinkėj yra; 
jama. ūkio ir t. t, kurie kontro- apylinkės taryba. Tokiose

Kad greta vyriausybės buoja atitinkamą vykdo- apylinkių tarybose Lietu- 
Sovietų tvarkoje yra kita Jn°j° komiteto darbo sritį, voje yra 27,752 atstovai 
“valdžia”, rodo paties bol- Ir čia įvijos komitetas (ten juos vadina deputa- 
ševikų partijos centro ko- *vra vyresnis už vykdomąjį tais). Atstovai nėra atly- 
miteto santvarka. Partijos komitetą ir partijos komi- ginami, atlyginimus gauna 
centro komitete yra 99 as- tetas dažnai reikalauja ne- tik tarybų pirmininkai ir 
menys. Centro įstaiga turi va tai ž,noniM išrinktą ra- sekretoriai, jų daugumas’ 
šiuos skyrius: Partinių or-: Jono “valdžią” pasiaiškinti, yra komunistų partijos ski-' 
ganų, propagandos ir agita- Kad partinis komitetas riami. .
cijos, žemės ūkio, mokslo ir «vra vylesnis, l'°do kad ir si- (,re^a ūj apylinkių taij- 
kultūros mokyklų pramo- toks faktas. Yra nustatyta, bų veikia komunistų parti-, 
nės, administracijos, prekv; k'ek dartedienių turi kol- jos rajonų komitetų įgaliu-
___________________________ ' choznmkai išdirbti. Jei kol- tiniai, kune stebi darbą ei-
cagos, fll.; J. Stepp iš Kali-'chozninkas tiek neišdirba, gą kolchozuose, mokyklo- 
fornijos $3 Literatūros fon- jam atimamas duotasis se ir t. t ir kišasi su savo 
dui. Vis^ labo $248. ■ naudotis prisodybinis že- įsakymais

Kristaus skelbtąjį sielo
vados mokslą galima paly
ginti su karo strategija, 
kur kario dora bei didvyriš
kumas užima labai svarbią 
vietą. Skirtumas tarp šių 
mokyklų tik toks, kad pir
moji paruošia kalį atsiža
dėti laikinojo medžiaginio 
gyvenimo pereinant į am
žinąjį sielos gyvenimą, an
troji—didvyriškai apginti 
laikinojo gyvenimo pozici
ją, nors -prisieitų ir kristi 
už savo tautos laisvę.

Taigi, abiejų mokyklų 
didvyriškumo nuostatuose 
mirtis beveik neišvengiama 
ir jų mokiniai turi būti tam 
paruošti. O dabar pažiūrė
kime, kaip atsitiko su pir
mosios (dvasinės)* moky
klos mokiniais, kai Kristus, 
po ilgų teoretinių pamokų, 
padarė savo mokiniams 
taktiškus pratimus ant Ge- 
nezereto ežero.

Audros metu pradėjus 
skęsti valčiai, mokiniai su
šuko: “Mokytojau, gelbėk 
žūstame!” Turbūt, ne šiaip 
sau Kristus tada jiems pa
sakė: “Žmonės silpno tikė
jimo . . .”, bet taip buvo; 
ir dabar taip yra, kaip tada 
Kristaus buvo pasakyta, 
nes nė v ienas žodis nebuvo 
Jo ištartas be reikalo. Re
gis, didvyriškumui pasi
reikšti geresnės progos ir 
nereikėjo: amžinasis gyve
nimas jau čiapat — tik 
džiaugtis reikėtų paliekant 
kasdieninius šios žemelės 
rūpesčius ir vargus, bet . . .
sielai materijos nenugalė-
2.^^. __jiiš, IllSLvCrijcl
dė.

Galbūt daug ką stebina 
dar ir kitas faktas: Kris
tus iš viso būrio savo moki
nių tikėjimo uola pasirinko 
šv. Petrą, kuris net tris 
kartus buvo užsigynęs sa
vo Mokytojo ir, pasikarš
čiavęs, kareiviui ausį nu
kirto bei kitokių išsišokimų 
buvo padaręs. Atsakymas 
aiškus: o vistik iš visų Kri
staus pasekėjų jis buvo tin
kamiausias tai vietai. Už- 
sigynimu i š v e n g damas 
arešto, jis parodė greitą su
sivokimą ir sumanumą, 
pavaitojęs kardą ?—didvy
riškumą; nois pirmą atve
jį galėjo padiktuoti baimės 
jausmas, antrą—savivalia
vimas prieš statutą—kas su 
kardu kovoja, nuo kardo ir 
žūsta (sumaišymas sielova
dos mokslo dėsnių su že
miškais veiksmais). Kaip 
matome, ta maišiatis šių 
dienų katalikų tikėjime la
biausia įsigalėjusi. Mat, ko
kia uola—pagrindas, tokie 
ir namai—Eklezija (baž
nyčia).

(Bus daugiau)
Alfonsas Giedraitis

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ <

Mr. J. Miller iš Škotijos, 
abi nauj i no savo prenume
ratą ir užsakė laikraštį me
tams Mrs. J. Dabulevičie- 
nei, taip pat Škotijoje.

Mrs. A. Kropienė iš So. 
Bostono, atnaujino prenu
meratą savo giminaičiui J. 
Kaveckui Montevideo, Uru
gvajuje.

Paraginkim savo pažįsta 
mus užsisakyt “Keleivį.” 
Kaina metams $4.

Centro komitetas visiems mės sklypelis. I tikumų Tai taip visas Livtnv,.š l\,s..uly yre 51 miestas, ko
riuose gyver.a daugiau ne vie- 
na? mi.ior.'? ryvsntojų.

aukotojams taria n.i..siidi, sklypeliu 
ačiū. , 'valdyba;.

atima k »l» h.-zų gyvenimas y»a k-.in.iii .i 
l»< i fiį. n. -yI-jpartiiik- tvarkohiht,
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Moterų Skyrius
•I
Ii

LUIGI P1RANDELLO

Nina ir skrybėlaitės <
-------------------- I

Po visą pasaulio spaudą reikalavo Sovietų ambasa- 
nuskambėjo Sovietų Rusi- dorius Londone. To reika- 
jos sportininkės Ninos Po- lavo Sovietų užsienių reika- 
nomarevos skrybėlaitės. lų ministeris Maskvoje iš

Buvo taip: Prieš kelias A n g lijos ambasadoriaus 
savaites i Londoną, Angli- prie Sovietų Sąjungos vy- 
jos sostinę, at važiavo ke- riausybės. Sovietų spauda i 
lios dešimtys Sovietų Rusi- garsiai sušuko ,kad anglai 
jos sportininkų. Jie atvyko “išprovokavo” garsiu So- 
persiimti su anglų sporti- vietijos sportininkę! 
ninkais prieš didžiuosius Triukšmas dėl “Ninos ir. 
olimpinius žaidimus Au- skrybėlaičių” dabar jau ap- 
stralijoj. Tarpe tų sovietiš- siramino. Nina pabėgo pa
kų sportininkų buvo ir Ni- likusi užstatą, Sovietų spor-' 
na Ponomareva, pasižymė- tininkai dėl Ninos “išprovo- 
jusi sportininkė. Ji atvažia- karimo” su anglais sporti- 
vo ne iš nuskurusio kolcho- ninkais nežaidė ir išvažia-; 
zo, r.e iš Sibiro statybų ir vo “pikti" namo, rusų spau- 
ne iš Kazachstano kviečių da turėjo progos pasikolio- 
kirtėju brigadų, bet iš pa- ti ir mesti anglams visokius 
čios Maskvos, viso pašau- kaltinimus, o Nina prarado 
lio bolševizmo sostinės. savo kauciją ir grižo iš “su-
..... T , ... puvusiu” Vakaru be ketu-Atvykus, . Londoną, Ni- skį.Mliu, 

ną nėjo rankyti Karolio ’Ar norgjo ;
Markso kapo. bet ,„™a,us,a ketu|.ias sk

DVI IS J V GRAŽIAUSIOS

Viršuje šešios Atlantic City varžybose išrinktosios gra
žuolės, iš kuriu viena vėliau buvo šrinkta Amerikos 
gražuole. Apačioje Amerikos kolegijų gražuoliu ketvir
tųjų metiniu varžybų dalyvės.

i piaustyti, išvirti vandenyje 
ir persunkti per sietą. Pri-

■ dėti cukraus, cinamono ir 
tiek vandens, kad tos obuo
linės košės pasidalytų šeši 
puodediai. Dal) košės pa
imk ii* sumaišyk su bulvi
niais miltais, gerai išmai
tink an^u^nies^- tad^su- nuo veido ir !*matė kapines mėnulio šviesoje, kurioj viai
pilk atskiltus bulvinius daiktai buvo matond* čiriko uždaiyti

miltus, visą laiką maišant duris> bet Marastella sukliko ii- iš baimės drebėdama su- 
Paimk kisieliui bliudelius, sig ūžė kampe prie dunj.
pašlapink vandeniu, išbar- —Prašau, nelieskite manęs!
styk cukrumi ir, supilus ki- Čiriko, kuri nustebino šis netikėtas išgąsčio antplū- 

i sielių, pastatyk šalton vie- dis, sustojo. ,
ton. , ' .—Aš tavęs neliečia,—tarė jis,—aš tik norėjau užda-

PIRMOJI NAKTIS
(Tęsinys)

Ji girdėjo tolimą, drebant) krūmų šlamėjimą ir juto 
svaiginantį ,gaivų gėlių kvepėjimą. Ji atitraukė rankas

i
! ry ti duris.

—Ne, ne,— šaukė Marastella,—tegu duiys būna at- 
• daros.

Vienas skaitvtnias iš —Na, na< kas 8* dabar bus’—sumuimėjo Cinko, 
. Connecticut Si> pri- jausdamas, kad svyra jo rankos.
siuntė mums savo giminai- pusiau praviras duris nakties tylumoje buvo gir-
tės laišką. Ji, būdama vos ^ėti dainuojant valstietį, kuris įkaušęs ėjo iš miesto na- 
18 metų, buvo ištremta į tao, b* iš lauko vidun plūdo svaiginantis oi*as, pilnas šie- 
Sibirą su savo dviem sesu- no kvepėjimo.
tėm. Sibire sutiko ištremtą —Gal tu man leisi praeiti pro šalį,—niūriai tarė Či-
lietuvį iš tėviškės ir ten su- riko. Aš eisiu uždaryti vartelius.
darė šeimą. Dabai* augina Marastella nesijudino iš vietos. Čiriko lėtai nuėjo
savo du vaikučius ir trum- uždaryti vartelius. Jis nore jo grįžti atgal vidun, bet Ma-
pai aprašo savo nedalią šia- rastella neramiomis akimis jau ėjo jam priešais.

2^ke:..................... ' —Kur palaidotas mano tėvas, parodyk man. Aš no-
Mieli giminaičiai! | riu nueiti „vo Uvą

. .. Pol4 meaesių pa- —Gerai, aš tave nuvesiu pas ji,—jis rimtai atsakė
jokio atsakymo neįavau. K,ekv«n« vakar» J-nes guldamas as apeinu visas 
Nežinau, kas per priežas- *aPines- Tai mano pareiga. Šiandien as to nedariau dėl

Laiškas iš Sibiro

nuskubėjo i moteriškų da-
kokias ^Ja vbėles iZsuknS težinome. Teismas jos ne- suprantama, kad policijos dė ir kai ką daugiau. Mas- tis: gal laiškas dar Jūsų ne- y^stuvK’- Eisime, mums nereikia žibintuvo. Mėnulis š.ie- 
nešioia “supuvusiu Vaka- nut.eisė’ 0 krautuvė plačiau kaltinimas būtų žmogaus kva nepasitiki Vakarams ir pasiekė, o gal peržengė čia.
ru” motery- Nina uažiū- a*de skandaliuką kaltės įrodymas. Šioje pusė- kiekviename menkniekyje taip vadinamus “rubežius” If Jie ėjo siaui*ais, smėliu išbarstytais takeliais tarp
įėjo ir jos moteriška širdis nePafakoĮa* Todėl Ninos je rojaus tik teismas nusta- yra linkusi matyti “provo- ir paklydo. j žydinčių gėlių lysvių. •
ištirpo, ar trai geriau būtu nėra reikalo liesti, to, ar žmogus kaltas ar ne, Racijas”. Maskvos sporti- ‘‘Jūsų rašytus laiškus ir Mėnesienoje atrodė balti juodieji paminklai, kurie
pasakius, susigundė. Vienok Bet ivvkis vra idomus 0 r?j?Je užtenka policijos ninkai yra kaip driliuoti nuotraukas gavau ir širdin- metė šešėlį į jų pusę. Iš apačios aiškiai buvo girdėti vir- 
je krautuvėje Nina susigun- tuo, kad iis parodė, jog ir kaltinimo, kad žmogus jau jūių šuniukai—-ką jiems vir- gai dėkoju. j pantis žiogų griežimas laukuose ir pievose, o toli be pa
de net keturiomis skrybėlė- tokiame menkame reikale 11 būtumei kaltas, o teis- sminkas pasakė,* tą jie ir . Mes vis dar toje pačio- liovos ūžė jūres vilnys.
mis ir nutarė jas nupirkti, yra ‘du pasauliai”—vienas mas uk Pykina, kiek tu uz aaro, jei liepta pasipiktin- je vietoje, grjžti į tėviškę —štai va,—tarė Čiriko, rodydamas žemą kapą, ties

Bet čia ir prasideda mū- mums žinomas ir kitas so- >aw ka tU11 entetL u \'T1S1 kalP- Vlena^ Plkt?" dar .nega lV‘. Keletas lietu- kuriuo buvo pastatytas paminklas trims aukoms, žuvu
si? istorija. Kad sovietiška vietiškas ir mums visai sve= Politinėse bvlose Rusijoj TjT- ’ nl rv" —~v~lavv 0 šioms einant sarre pareigas.
moteris susigundė gražio- timas. teismo iš viso nereikia, ten ‘kali tJn rv- maty" —Cia guli Tino Starti,—pridūrė jis, kai Marastella
mis ir pigiomis skrybėlai- Kai Maskva reikalavo iš policija kaltina ir kartu ^bėlStėmi^T °* veikdama puolė ant kelių priėjo kapo. — Tu pasilik
temis nėra jokia naujiena, anglų “panaikinti bylą” baudžia. £U tomis skObelaitemis). įti. O ta žiema tokia baisi— ......... M je Kapo. iu pasiiiK

penkto dolerio vertės, mes ———

Kuri moteris nebūtu susi- Drieš Nina dėl skrvbėlaičiu Istorija yra menka, bet ga- ji tęsiasi apie pusę metų. cia ‘ ‘ ‘ as,.dar edl’ ltai bus netoli.
P $ Rry Ninos skrybėlaitės paro- na pamokinanti. Būna gana šalta, iki 50 . Menulis, spmdjs kalno viršūnėje, apšvietė mažas

i laipsniu Celsijaus (mūsiš- "aPines. Jis vienas tematė du juodus šešėlius prie dvie- 
kais Farenheit laipsniais kapų šią nuostabią gegužės mėnesio naktį, 
apie 33 žemiau nulio. Red.) Čiriko klūpojo prie savo pirmos žmonos kapo ir ver-

gundžiusi? Skandalą ir di- tariamo vogimo, 
plomatini “nemalonumą” bandė išaiškinti rusams, 
sukėlė kas kita. Kada Nina kad Anglijos vyriausybė 
keturiomis skiybėlėmis ne- negali bylos panaikinti,' 
šina išėjo į gatvę, ją pasi- nes tas reikalas yra teismo ► 
vijo krautuvės detektyvas, žinioje, o anglų tęismas yra 
pasivijo ir sulaikė, sakvda- nepriklausomas ii* vyriau- 
mas, kad ji keturias mote- svbė jam jokių Įsakymu ne- 
riškas skrybėles apie pus- gali duoti. Rusams tas buvo 
jienkto dalerio vertės pa- visai nesuprantama. Rusi- 
vogė’ Nina buvo apkaltinta joj valdantieji eali teismą 
ir nutempta į policiją, o iš sukti ir taip ir kitaip, “ne- 
ten į teismą. Teisėjas Ni- priklausomas teismas” jų 
ną paleido “iki teismo” ir akyse atrodė tik anglų at-' 
paėmė iš jos kelioliką dole- isikalbinėjimas . . . 
riu užstato. Paskirtą dieną Ninos reikale pasirodė ir 
Nina turėjo ateiti į teismą dar vienas skirtumas taqi 
ir pasiaiškinti, kaip ten bu- dviejų pasaulių. Anglai sa- Į 
vo su tomis skrybėlaitėmis? kė, kad Ninos reikalą ge- 

Bet kai atėjo teismo die- riausiai yra palikti teismui 
na, Nina teisme nepasirodė, išaiškinti,—jei ji nekalta, i 
Tuo talpu Maskva užkinkė teismas ją išteisins. Rusai į 
visas didžiąsias diplomati- Į tai atsakė, kad pas juos 
nes kanuolės i darbą, kad policija nustato kaltumą, o 
Ninai iškelta byla, dėl ke- teismas tik paskiria baus- 
tuiių skrybėlaičių pavogi- mę.
mo, būtų panaikinta. To Mums visai atrodo ne-

KAD GALĖČIAU . . .

Kad galėčiau aš pavirati
Baltu berželiu.
Tai suprasčiau medžių kalbą 
Ir ošimą jų!

Kas pavasaris išleisčiau 
Žalius lapelius,
Ir viliočiau tarp šakelių 
Margus paukštelius.

Prisiglausčiau prie liepelės,
Prie aukštos, tiesios,
Kaip bernelis prie mergelės
Savo mylimos. /

Kai beširdė audra siaustų.
Aš užstočiau ją,
Kad gražuolės nenulaužtu 
Pačiam jaunume.

Gal mane ji pamylėtų,
Neapviltų man širdies,
Ir siela man nekentėtų,
Nebetekusi vilties!

P. Augaitis

ir dabar jau baigiasi vasa- kė: 
ra, lietus beveik kiekvieną 
dieną plauna gelstančius 
medžius. Vasara ... tai tik 
vaidas vasara. Ji būna po- ~~
rą mėnesių, o ypač šiemet NūUjoUSlOS KnytįOS pne ItaId°s sie"
mes jos ir nematėme, net

—Nuncija, Nuncija, dovanok man!
(Galas)

nos. t-a dalis 433 psl. . • .$4.50.
maudytis neprisiėjo — ne- NEMUNO SONOS, parašė An-į PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
galėjome išsirinkti dienos, drius Valuckas. Įdomus romą- Ieva Simonaitytė. Įdomus ro- 
o dabai* jau nėra ko ir nas tš 1935 metų Suvalkijos manas iš Mažosios Lietuvos gy- 
laukti. ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- veninio ir Klaipėdos atvadavi-

“Šiaip gyvenu po seno- vaizduota* tas Įvykis, apie kurį mo. 22$ psl., kaina!.... ,$2j50.

vei, tik su sveikata vis la-kalbama- J**™"1 jūrininko SINDBAD NUO- 
biau šlubuoju. Gydytojai.280 psL l“"na ’ ’ ’ W-#0- TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 

! pripažino nervų sistemos NEMUNO SŪNŪS antroji da- surašyti knygoje “Tūkstantis
nusilpimą, patarė nič nie- 4^6 psl................ ... .$4.00. ir viena naktis”. Iliustruota,
kuo nesirūpinti, nesiner- BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, !pMiW dovana psl 108,
vuoti, nes stipresnis susi-'vertė st. Vainoras ir V. Civin- kaina................................ ?2 (M)*
nervinimas gali suparali- skas. 15 Įdomiausių pasakų iš^ Užsakymus su pinigais 
žuoti. Jaučiu nuolat dideli visame pasaulyje žinomų Brolių prašome siųsti šiuo adresu: 
galvos skausmą ir nuovar- Grimų raštų. Pulki dovana val
gį. Gal gi perdaug jautri kams.................................. $3.00.,
aplinkai ir visk, imu j gal- Į
v,, kartais net palyginus vjck>s B __________________________
menkniekiai mane nervuo- .,915 k<lriuo, „ hHira*.

“Keleivi.”
636 E. Broadvray 

So. Boston 27, Maaa.

JI REMIA STEVENSONĄ

Kovusio viceprezidento ir senatoriaus iš Kentucky val- 
atijoe Alben Barkley našlė remia Adlai Stevensoną. Ji 
kalbasi demokratų vyriausioj rinkimų būstinėj Waah- 
ingtonc su vienu iš rinkimų kampanijos vadovų............

ynnumiuTTmirižmrunrinuMumiiim

I MIMIMNKĖM

Virtos mėsos koldūnai
Paimti:

l’£ svaro virtos mėsos 
2 šaukštus sviesto 
žiupsneli meirono, druskos 
pipirų
2 svogūnus 
1 kiaušinį

yra kaip turėjo būti. Na, 
. , užteks plepėt,—juk ne vis

eto geras šaukštas. Tirpy- galima rašyti, ką gale- 
tas sviestas, Įmaišytas į te- tum pasakyti.

ja. žinoma, Įvairūs trūku-'raiytoja! ir diplomatas, pratel- u.- 

mai, neaiški ateitis atsilie
pia į sveikatą. Juk ne taip

Mamele labai

--- •----• s- ■--- av — •IslIBMI K£irnS«Mla

! šią, padaro ją minkštą. Su
dėk mėsa rutuliukais ant 
tešlos ir toliau daryk, kaip

• koldūnus: užlenk tešlą, su 
stikline išplauk ir virk ver-

Šird ingi ausi linkėjimai 
nuo mano vyro ir dukrelių.

“Jūsų pasiilgusi.”
*

Laiškai iš tolimo Sibire,
daneiame vandenyje apie jeigu ir pasiekia gimines 
10 minučių. Išvirus numink Amerikoje, labai retai aĮ>- 
ir užpilk sviestu, spirgintu Hmo j sibir, ištremtųjų gy- 

Išvirtą mėsą smulkiai su- su duonos džiūvėsiais veilimą. Kaip matyti iš
kapok arba permalk maši-, (bread crumbs).
nėle. Paspirgink jiorą smul- Obuolinis 
kiai sukapotų svogūnų su 
sviestu, sumaišyk su mėsa,’Paimti: 
pridėk 1 kiaušinį, priesko
nius ir viską gerai išmai
šius, atidėk. Padaryk tešlą 
kaip koldūnams: stiklinė 
miltų, biski vandens ar pie
no, kiaušinis ir tirpyto svie-

8-10 obuolių 
1 puodelį cukraus 
puodelį bulvinių miltų (pota- 

to stare h)
žiupsnelį cinamono

aukščiau įdėto laiško, to
kie laiškai pakelėje ding- 
ata, rusų cenzūra jų visai 
nepraleidžia.

Viai laiiluu ii Lietuvos ir 
ii Sibiro eina per rusų vai- 

mozūrą. Tą turi atei
viai, kurie auairaii-

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir eako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Ai skaitau nadaingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labsdpntinka ‘Ketofrie’ —1 
ačiū, aukrelfe, afliT^.

Sesėe-dukrelės, kodai jom taip nedaryti? Ui
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metas! Jos bos dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:Keleivi.

Nuvalyti obuolius, su
ka

tuvoje ar Sibire.

t
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Čekoslovakijos pasieny
Žmogus po sunkaus dar

bo reikalingas poilsio ir jj 
tegalima rasti naujose apy
linkėse, ne didmiesčio dul
kėse. Be to, ištrūkęs iš kas
dieniškos aplinkos, staiga 
nutrauki visas gijas, kurios 
kvaršina galvą ištisus me
tus. .

Ir štai, todėl rašau ne iš 
Berlyno, bet iš Waldmuen- 
eheno, Bavarijoj. Miestelis 
su 4200 gyventojų, 4 kilo
metrai nuo cechų sienos. 
Miškai, kalnai, žavūs slė
niai. Žemai, aukštai ir šlai
tuose kaimai, miesteliai, 
bažnyčios, alaus bravorai, 
lentpiūvės ir t. t

Dėl cechų sienos artumo, 
miesteliui trūksta reikiamo 
užnugario, čia uždarbiai 
žemesni, kaimuose neretai 
matyti apšepę, suvargę 
žmonės, per anksti susenę. 
Iš miestelio didelė dalis gy
ventojų turi darbo ieškoti 
gana toli, šiuo metu 300 be-: 
darbių, žiemą jų skaičius 
p a d v i gubėja. Ūkininkai 
smulkūs, laukai kalnuoti,' 
sunku apdirbti, kar stosi; 
šlaitais pasikinkę karves, iš 
šaltinių teką upeliai suda
ro kliūčių tiesiam keliui.

Derlius šiemet neblogas, 
bet labai vėlyvas, javai su-' 
šulę, išvartyti, vietomis per- 
žėlę.

Keita trumpais dalgiais, 
vakarais kaukši, plakami į 
ant bobelių. Neretai sutinki! 
dalgiu mataškojančią javus 
moterį, apysenę, vyrai gi iš-' 
vykę svetur darbams arba' 
jų samdyti nepajėgia. Kur 
ne kur sutinkamos javakir- 
tės ar šienapiūvės, motoro 
varomos mašinos. Jas vai
ruoja vienas vyras, pėsčias,' 
gi prie jų turi darbo 3-4 
pėdrišiat ,

Maistas, palyginus, ne
brangus, valgyklose už

1-1 l/g markės gali dykaduo
niaujant papietauti, bet ga
lima ir dukart tiek išleisti, 
o sotesnis nebūsi.

Aišku, 14 dienų aprašy
tame miestelyje nenusėdėsi. 
Kiek leido oras, beveik kas
dien teko ieškoti atmainos: 
tai j miškus grybauti ar uo
gauti, tai ekskursijos.

i
Pastebėsiu, kad jau kone 

rugpiūčio vidurys, bet miš
kuose aviečių ir mėlynių 
pilna, iš grybų vien ūmėdės 
ir žąsukės, baravykai reti.

Išėjęs iš miestelio, pasi-' 
lipėjęs matai—bokštas, ten 
irgi, ten vėl. Vis kalnų vir
šūnėse. Juose sėdi cechų 
sargybiniai. Kartą atsidū
riau keliu prie sienos sker
sinio. Angliškai ir vokiškai 
perspėjami keleiviai, kad 
tai valstybės siena. Kairėj 
kelio didokas vokiečių pa
sienio sargybos namas, bet 
lauke jokio sargybinio. Už 
skersinio kelias apaugęs 
žole gerus 50 metrų, paskui 
antras skersinis ir už jo na
mas, prieš karą buvusi ce
chų muitinė, dabar langai 
išdaužyti, vėpso langų sky
lės, stogas prakiuręs, sienos 
raudonai aprašytos. Žmo
gaus nė gyvos dvasios. De
šinėj miškas iškirstas, du 
platūs skynimai, per pirmą 
skynimą tiesiasi spygliuota 
vielų tvora, gal gero metro 
aukščio, tiek ir pločio. Per 
antrą, už apie 50 metrų miš
ko juostos, vėl antra, bet 
jau “prašmatnesnė” tvora, 
vadinami “ispaniški raite
liai”. Paimkim mažesnio 
negu žmogaus ūgio kregž
dės uodegas, susmaigykim 
jas j žemę, apipinkim jas 
Įkypai ir Įstrižai snvgliuo- 
tom vielom ir turėsim maž
daug šios tvoros vaizdą. Jei 
išoksim. prileiskim, i tokios 
tvoros vidurį, tai vistiek ki-;

DR. D. PILKOS POILSIO NAMAI 
40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.

24 valandų slaugymo priežiūra senelių, invalidų chro
niškai sergančių ir kitokių (nepriimam protiniai sergan-J 
čių, džiovininkų, alkoholikų). Graži vieta. Geras namas ’ 
Geras valgis. Prieinama KAINA.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ I.IETl'VYBftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime IJotu vių Amerikoje, tai 

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

vos ateiti.
LIETUVYBtS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į. SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA S.uisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fntsraaMmto naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
juos ir lasą Mas! nsiataėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai M praeityje nuveikti dar
bui ir pasiekti nuopelnai aprėžyti atskiruose leidl- 
aiuoM, kuriuos gausit tuojau nemokamni, jei pa- 
ražysits SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
SOP Wnst 90tk Street, N«w York 1, N. Y.

tą pusę nepateksim. Tik 
aar ne viskas: ši tvora su
jungta su elektros srove, 
matosi elektros laidai, izo
liatoriai. Anksčiau tebuvo 
viena tvora, bet 1953 me
tais pro šią vietą prasilau- 
žė tanku paverstas automo
bilis su žmonėmis, tai po to 
sieną “sumodernino”. t

Kelio kairėj irgi tos pa
čios tvoros per tarp miškų 
besitęsiantį klonį. Tolimoj 
matosi apsėti laukai ir ke
lies sodybos. Vokietijos pu
se pasieniu per klonį va
žiuoja žmonės darbams, bet 
cechų pusėj nieko gyvo ne
simato. i

Kalnų aukštumose sar
gybų mediniai bokštai, iš 
jų gana toli gali apylinkę 
stebėti,' dešimtimis kilome
trų gali sekti Vokietijos gi
lumą. |

Šitaip bolševikiškas “ro
jus” yra atsitvėręs nuo 
“buržujų pragaro”, bijoda
mas, kad “rojaus” gyvento
jai jo neapleistų.- t

Vieną dieną pasileidau 
uogauti ir lipti per mišką 
aukštyn link čechoslovaki- 
jos. Iš šlaitų veržiasi šimtais 
šaltiniai, vanduo upokšniais 
per akmenis ir visokias 
kliūtis čiurlena tai žemyn, 
tai lygia vaga supa kalne
lius, kartais gaunasi vaiz
das, kad vanduo vietomis 
teka aukštyn. Miškai vadi
nami Bohemijos, nors čia 
Bavarija. Kai oras tylus/ 
tai upelių čiurlenimas ir 
klegesių simfonija taip jau
kiai nuteikia žmogų, nė ne
pajunti, kai atsisėdi ir įmer
ki koias i šalta vandenį at--- --------- » w *
sigaivinti.

Juo aukščiau, tuo mažiau 
sutiksi žmogų. Žemesnėse 
vietose senos moterėlės ran
kioja žabus, tempia juos 
ant pečių namo, turtinges
nė turi vežimėlį, kurį, ma
čiau, net ir šuo pakinkytas 
namo velka. , i

Nora siena netoli, bet jo
kių šioj pusėj sargybinių 
nematyti. Tik eidamas ke
leliu rasi perspėjančią len
telę, gi slankiojant pro me
džius nieko nesusivoksi. 
Nenuostabu, kad, kalno vir
šūnę pasiekus, darais ne
ramus, abejingas. Taip abe
jo jant ir atsisėdus papyp- 
kiauti ateina du vyrai ir pU- 
sveikina bavarišku ‘rGruess 
Gott”. žodis po žodžio^ ir, 
pasirodo vienas esąs cechas 
pabėgėlis, dabai' dirbąs: 
Prancūzijoje, atvykęs į! 
Waldmuencheną 1 a n k yti 
svainio. Jis kilęs tik 4 kilo
metrai nuo tos vietos, kur 
mes susitikom. Kalbamės 
apie sieną, jis rodo pirštu 
žemyn, kur klonyj tanku
mynuose tyso tvora. Man 
pastebėjus, kad anon pusėn 
neįmanoma patekti, kiek 
šyptelėja ir prisipažįsta, 
jis savo gimines anoj pusėj 
prieš kelias dienas aplan
kęs, nežiūrint elektros toro-j 
rų: reik tik žinoti, susitarti,! 
tačiau daugiau vykti neno
rįs ir neisiąs.

Pabėgimo galimumą pa
tvirtino ir už kelių dienų 
sutiktas sienos apsaugos po
licininkas.

(Bus daugiau)
V. žarsteklis

APSIVEDIMAI
Na«,ė. 55 metu, nori nusiraftinv- 

ti su rimta vyriškiu, tik ne naujai 
atvykusio.

Mrs. Anna Baritaakun 
534 Milmont Avė.
Milmont Park, Pa. (3S

Ka radau 'Darbe’ kūmo ir net liberalizmo 
šūkiais. Tai yra skaudus 
faktas dar ir dėl to, jog jis

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Antosės Adomaitytės*

nuskamba tamsiu disonan-;Skinkien?s,‘V Leverio ūkio Biržų
, T • ka,nw- Vokietijoje gyveno Ihthn- 

yra bu tuo metu, kada Ispani- geno stovykloje. Ji pati ar ją ži- 
** " ••--■ •‘į. adresu: Gis

itytė-Jablonskis

Lietuvių darbininkų drau- O ar žinote, kas
gija leidžia “Darbo” žurna- “užkonservuotos statybos” jos, Lenkijos, Čekosiova- ""‘įįg'ftSt.a
lą, kurį redaguoja prof. J. Lietuvoj? Tai tokios staty- RįjOS) Rytų Vokietijos ir
Kaminskas. Šituo žurnalu bos, kurios pradėtos, bet iš- Lotynu Amerikos studentai • « • • • 1 , • • . • • 1 • 1 • • *

o-: Washington Avenue 
Phiiadeiphia 47, Pa.

verta labiau susidomėti ir tisais metais nebaigiamos, rizikuoja savo galvomis, Paieškau Karolio zabeujos ir Pra-
“Keleivio” ska itytojams. nes statybos plane jas nu- ]<a(i tik parodytų pasauliui no Gutkws- oy/en© chicagoje ir tu

ntai neseniai išėjo jo Nr. matė, o finansų plane pa- ^vo panieką barbariškai ££ j£

2, kurio vedamasis paves- miršo paskirti kiek reikia bet kokio absoliutizmo
tas Lietuvos socialdemo- lėšų. Lietuvoje tokiose sta- dvasiai”,
kratų partijos 60 metų su- tybose, pačių komunistų Tame pačiame numery 
kakčiai atžymėti, tai yra žodžiais, yra užšaldyta mi- dar randame J. Vlks staip- Paieškau ^avo brolio sūnaus Antano
tos partijos, kuri pirmoji iš- lionai rublių liaudies turto. snj apie seną socialistų Vei-
kėlė Lietuvos nepriklauso- Q kam nera “jm_ kėją, laikraštininką ir poe- ar ji žin4,itleJi ad-
mybės reikalavimą; kun tynės Varguolių su bago- tą Steponą Strazdą, S. Bu-, į Narvui

įs pirmos dienos paskelbė apįe kurias rašo K. roko straipsnį apie anuos ” roa wa-'
karą visai esančiai pade- Bielinis Jis kilstelėjo šio' stebuklinguosius antibioti- !
Suto'bS krašto praeities kusI(peniįili'n’ i.r..kt>’.«ra- ErsJErss:
uanciųjų uei tau pasyvu- (jan„a ir atskleidė jos ma- J°R° Meko eilerast}, zy- ■paieškų savu brolio, kuris gyvena
mui”, kuri “pasinešė kovoti v m iraus Tnhn Stan-- stone l>ar vienas brolis, Anta-v T . 1 v.. . .v .u • ŽULĮ DI H61LO SlUltinCČlO ga* niaUS lasyiojo donn olCil-;nas^ gyvena Australijoj. Jie patys
uz. Lietuvos^ politini įssilai- jQ bareK jaiklJ kada beck apysakaitę “Chrizan-ar J'uos žinantieji praneškite adresu:
ginimą, uz jos atkūrimą irVonnec- temos” ir t. L
demokratine respublika, uz .. . valstvbiu venjimo įr . . . . .visos tautos socialine na- ucul vaistyoių verpimo 11 žiema artinasi, visi ture-V1SOS tautos socialinę pa fahrikliose mokė. • j • 1 -i 1 .. .. 1 za*«ausKier.e trsuio, gyvenanti viu-žanga”; kuri “1905-6 me- , *aDn*uoe*. ™OKe sime daugiau laiko skaityti, girių kaime, Dotamu paštas Kai-
. • | -ix j* • • daVO po O CClltUS iki o CCH* tn dpi nutuvill ii* var*.Ns rajonas, Lietuvos T. S. R..tais sukėlė revoliuciniam . 5 ,___ . ~__ :i,_„ W ael PdLallU is»««tt»yu » paieško savo brolio Antano Lukoše-žvoini lietuvos kaima” va*an<*4» ° vaikams ‘Laibą”, kurio metinė pre-,vičiaus. Atsiliepkite aukščiau nuro-
kurios “žmonės Tautos Ta- P0,,8 ** 10„S^tU di*‘ ™meratą tuo tarpu tik $1. | dytu_a<kesu;----------------- ---------
ryboje 1917-1918 metais ?*. ’ ,kada metų “Da r bo” administracijos Ji^„ll5‘junas’ Ans>s
kietai atsistojo orieš Tarv- dau^ausiai mergaites, adresas: “Darbas”, 636 E.
bS dauXX fcd ši aZ ėJ'° > brikus”, kada (1897 Broadway, So. Boston 27, 

sprendė priimti kaizerinės P1’1. Hazletono’. s*™’ Mass. Siųsdami “Keleiviui’

absoliutizmo AuSSnis
717 Lounsbury Ave. 
Pontiac, Mich.

Vt oodstock, Ont., Canada

Stanley Nugarus 
2951 \V. Pershing Rd., 
Chicago 32, III.

O|jiv7iiv«vj kriiAiiivi nai^vi iiivc « • i* i * *Vokietijos pirštas konven- klojančius angliakasius po- prenumeiatą, - galima pri- _ 
•* __ r . . lieiiii sande kam kiskins. ____________ 1 Pi

Brijūnas ir Danute Brijūnaite, kilę 
nuo Joniškio. Jie patys ar kas juos 
žino prašom atsiliepti adresu:

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

cijas, reiškusias Lietuvos 1.‘?lJa .^ude( kalp klsklu?> dėti ir “Darbo” prenumera- ''““t“ 
prijungimą prie Reicho”. (Z«V“?1TO tope buvo ir ų, fik reiki» aiškiai pažy- - 

Su jos darbais būtina su- J,etuvių). , . .mėti, kas skiriama “Kelei-
Binažinti ° ,r toklom,s sąlygomis viui>- ir kas “Darbui”, kad

Vokiečiai visam pašau- liet.u'??i.darbininkai «?.«<> neįvyktų painiavos, 
liui skelbia, kad jų žemės ™et, bures! 1
net iki Klaiuėdos nuo am- Jsu tada pradėjo Ze~rt“
žiu buvo vokiečiu gvvena- rysketl socialistine mintis, =...................- =====
zių duvo voKiecių gyvena privedusi prie Lietu-! fK. f
mos, o musų jauna moksli- . ” *?.. ; . < J- IpCruna
ninkė dr. Marija Gimbutie- "’i socialistų partijos (ve- 
nė šitame “Darbo” numery !«?. Pavadintos sąjunga) 
moksliškai papasakoja, !kurlm.0' Kiekvienam syie-j
ksd in vi«. sia™ žmogui tas reik zmo- Pūslės, odos, krauju, vidaus ligų,

zv įoi ti ir apie tai rasite “Darbe . nusupunų, nervų, prasuka, minios, O ankstyvesniais lai- _ \ . .. mai, krutinės siaurejimas, skaudu-
kak f antrame tūkstantvie Labai , pamokinantis iiai.Drieš Kriene už vS Btraipsnis “Ispanija 1936- Patikrinimas, su kraujo ištyrimu 33. 
pnes Kristuj net(|UZ vysioe TaTTUi Tuozaa Rp- Priėmimo valandos:
iki Persantes netoli Odeno kasdien 10—2 ir 4—9
gyveno prūsai, viena iš bal- vaizdžiai paša ja Moksius baigęs Europoje
tų kilčių, bet vėliau vokie- d’kteto™™ . Franco_____________
čiai juos pradėjo pulti ir '?esPatav’m?> kuns ^la- 
galų gale sunaikino ir jų f1 J?u veik 20 metų, ir sako, 
žemę užėmė. kad Ispanijos likimas tun

ir mums rūpėti, nes jis yra 
J. G. duoda įdomių duo- nepabaigtos kovos tarp 

menų apie nūdieninės Lie- ]aisvės šalininkų ir jos prie- 
tuvos gyventojus ir įvairias bininkų pavyzdys, 
ūkio sritis, kas aiškiai rodo, Ispanijoj ir šiandien ka- 
kad ‘Lietuvos kolūkininkui įėjimai tebėra pilni politi- 
ant kaklo kilpos galą laiko njų kalinių, ten tebeveikią 
Maskva savo nuožmioj sau- }<arįnė ir bažnytinė cenzū- 
joj Maskva, ir toliau iš jo ia, tebesiaueia skurdas, ne- 
spausdama paskutines jė- teisingumas ir teroras, o iš

savo sūnaus Vinco Bara- 
kuris li»4D metais gyveno 

Australijoj. Jis pats ar jį žinan
tieji atsiliepkite adresu:

A. Baranauskienė,
Vidgirių kaimas, Dotamų paštas 
Kalvarijos rajonas,
Lietuvos TSR

128 East 86th St..New York, N- Y.
Kampas Lexington Av\

Ieškomas Mateušas Kuzas, kilęs iš 
Sviekšnos. Piaulakių kaimo, gyveno 
Springfield, tik nežinia kokioj val
stijoj, turi ar turėjo bičių ūKį. Jis 
pats ar jį • žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Petras Stoncelis 
764 E. šth Street 
So. Boston 27, Mass.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
pensininku tarp 65-70 metų. Ai asu 
61 metų, netekėjusi, tariu maža bi
zni. vienai nuobodu gyventi. Atsa
kysiu tik i rimtus latilras.

Suaana Dabaiinskas P. O. Boa tt

NEW ERA
I&I)iRB&JAS SKELBIA

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
sta muili arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. XEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(curlsl 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.

dar yeradamą j) įu-antros pusės tebėra gyva gfgįSS SA * “*
FR. BtTAFTAS

302 So. Pearl Deaver^ Colu
nuott, fcad ‘nėra pasauly Ša- laisvės tmškifho dvasią, ku- 
lies, kur žmogus taip len- ri jaunimą-studentus ir dar-
gvai kvėpuotų’

FRANAS BITAUTAS

"Nepaprastas 
att-

kim pfamkę sHakinm priežastį, 
• paveikslas “pavyzdžta rodė”, 
kad plaukas galima apsaapoti.

PLASE ŽOLĖPlašė ara Asuklis- Ožkaharzdis žolė nuo inkstų, pūslės silpnumų, kraujais vėmimo, vandeninės ligos, betvar- kingo šlapinimosi,
lytiškų ligų. šita žolė yra turtinga mineralais, kaip tai: Cal- cium, Silicon, Sulphur, ir yra žmonių, kurie negeria kavos ar arbatos, tik geria šitos žolės arbatą. Svaras $3.00. Medleva žievės yra geriausia gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant daug ar mažai ji nepakenkia sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vidurius, stabdo galvos skaudėjimus ir priduoda kūnui gyvumo ir skaistumo. Svaras $2.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.bininkus vis dažniau paža
dina net gatvėse susikibti 
su diktatoriaus policija.

Autorius nuoširdžiai krei
pia mūsų jaunimo dėmesį Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 
į tą Ispanijos studentijos ir greit pasiunčiam pinigu: Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
darbininkijos P a siryžimą Amerikos dolerį Lietuvo: žmonės gauna 4 rublius, 
iškovoti laisvę ir čia pat su l’inigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
gailesčiu primena, kad mū- kainuoja si.95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per 
sojo jaunimo dalis savo iš- Tran’.Atlantic Cable Mnieai nueina per 36 valandas, bet per- . .. . . . . siuntimas kainuoja $u (iki 300 dolerių).1 Q S?mia i Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus,
na bmetonos mokslu KU- gtsiųskite adresa ir pinigus, o mes persiusime i Lietuvą, 
ns skelbė, kad “tautininkų Vytaatas Skrinską, savininkxs
sąjungai patinka dabartinė ideal PIIARMACY—29 KELLY SQ—UORCESTER. MASS. 
Italijos tvarka. Fašizmas
yra juk tautiškas dalykas”,

Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon

kad mes turime atsikratyti 
liberalizmo tradicijų. Skau
da, rašo J. Repečka, kad 
šiandien “žymi dalis mųsų 
patriotinio jaunimo yra pa
sinešusi žengti į fašistines 
žmogiškųjų laisvių kapines, 
padabintas gražiais tautiš-

Siunčiami Santimai Į Visus
PASAULIO KRAŠTUS

R. W. EXPORT — IMPORT CO.
825 N. Franltlin St, PlnltMpfcia, Pk. T«L WA M2S9 
116 E. Tik St, New York, N. Y. ToL OR 7-6180

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, mia, 
vaistai ir t. t. įvairius daiktus galite pirkti vietoje.

Tiksh» ir skobos siontiaią pristatymas garaatnojaman. 
Maltai ir kitos ttlaMoa apmokamos čia.

Įstaigos atidarytos nuo 9 ryto iki 8 vak. ftežtdn. nuo 9 iki 5 vai.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis šitto adresu: 

"KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, SaoMi Bniti 27,

t »



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 38, Rugsėjo 19, 1956

Tarėsi SLA veikėjai

Grįžo adv. A. O. šalna

S. Michelsoną* — Lietuvių 
tarybos skyr. pirmininkas

Dr. M. Gimbutienė 
labai patenkinta

Adv. A. 0. šalna, pralei- 
Dr. M. Gimbutienė daly- dęs atostogas Pocono kal- 

vavo Penktame tarptauti/ nuošė, Pennsylvanijoj, su- 
niame antropologų šuva- grįžo prie kasdieninio savo 
žiavime, kuris buvo Phila-į profesijos darbo, 
delphijoj, ir jame skaitė

i PARDL'ODAMI BALDAI
parduodu miegamo kambario baldui, I 
visai nauji. Gera proga. Kreiptis 

i nuo 4 iki 7 vai. vak. kasdien, 73 
' Farratrut Road, So. Bostone, antras' 
i aukštas.

Dt. B. Matulionu

Praeitą penktadienį įvy
ko Lietuvių taiybos Bosto
no skyriaus posėdis, kuria
me išrinkta nauja skyriaus 
valdyba.

Pagal seną susitarimą, 
pirmininko pareigos kas
met tenka kitos srovės at
stovui. Šiemet jos tenka so
cialdemokratams, kurie pa
siūlė Stasį Michelsoną. Vi
cepirmininku dabar bus 
Antanas Matjoška (Tauti
nės sąjungos), sekretorių 
Povilas Jančiauskas (San
daros) ir iždininku Anta
nas Young (K. federaci
jos). .

Iždo globėjais nutarta 
kviesti abiejų susivienijimų 
apskričių atstovus.

Vasario 16 minėjimas 
bus ruošiamas vasario 17 d.

$oka seni ir jauni

paskaitą apie kultūros pasi
keitimą Europoje apie 2

Pabaltiečių koncertas
bus pirma-

vo atvykusi 
ji taiyba. 
šeštadienio

SLA 308 kuopa šį šešta
dienį, rugsėjo 22 d. Brock- 
tone Romuvos parke ren
gia metinę gegužinę-šokius.

Programoje muzika, šo
kiai. gėlių valsas su dova
nomis. lietuviškas suktinis.

Autobusas išeis nuo Lie
tuvių piliečių klubo 4 vai. 
p. p. Jis nuveš ir paneš už 
S1.50.

Į SLA prezidento adv. K. 
Kalinausko laidotuves bu- 

visa Vykdomo- 
Po laidotuvių 
vakare Taryba

sukvietė Susivienijimo vie
tos veikėjus pasitarti opes
niais klausimais. Iš tokių 
klausimų susirinkime dau
giausia buvo sustota prie 
jaunosios kaitos įtraukimo 
į Susivienijimą ir senelių, 
neturinčių tinkamos globos, 
aprūpinimo klausimų.

Pabrėžtina, kad šiame 
pasitarime dalyvavo ir dak
taras kvotėjas dr. Biežis, 
kuris buvo gana “linksmai’’ 
nusiteikęs ir to dėl pirmi
ninkas nekartą turėjo jam 
daiyti pastabų, kad netruk
dytų susirinkimo tvarkos. 
Ir jis buvo atvykęs į laido
tuves, bet 'tepajėgė” pasi
rodyti tik po laidotuvių su
ruoštuose pietuose.

Koresp.

Iš skautų gyvenimo

.. , . „ tr . Rugsėjo 28 dtūkstančių metų prieš Kn- gig pabaltiečių 
. koncertas.Dr. M. Gimbutienė labai 

patenkinta, kad jai suva
žiavime pavyko užmegsti 
artimus ryšius su įvairių 
šalių mokslininkais.

Laiskas Kazlauskaitei-Ka- 

zlauskienei redakcijoj

Mrs. Teofilei Kazlaus-

rengiamas 
rengiamas 

gražioj Jonlan Hali salėj.' 
Smuiku gros žinoma estų 
smuikininkė Carmen Prii. 
Pradžia 8:30 vai.

Kiti du koncertai: latvio 
čelisto Ingus Naiuns ir lie
tuvio dainininko Vaclovo 
Verikaičio bus vėliau. Visų 
trijų koncertų (kaitų) bi
lietu kaina tik $2.70.

Jis

kienei yra laiškelis iš Pietųi dorintieji iš anksto gauti 
Amerikos Kelenio^ rasti- biJįetų kreipiasi į F. Gran- 

delytę (395 VV. Broadway, 
■So. Boston, tel. AN 8-3520).
i -------------------------------------------------------------------------------------

PARTIJŲ PLATFORMOS

nėj. Prašome atsiimti 
bo valandomis (9-6).

dar-

M. Mikuckienei padarė 

operaciją

(Atkelta iš 2-o psl.)
savaitę Marijai Lietuvai būtų grąžinta ne-: 

Mikuckienei. V. Stelmoko priklausomybė 
uošvienei, miesto ligoninėj jungtinių ^utų organi. 
padalyta opeiaeija. Jzacijoj Amerikos delegaci--

!ja irgi nė karto dar neiškė-1 
lė Lietuvos klausimo.

SUFFOLK
DOWNS

M
ENGI AND S

LARGfST and FINEST 
KACE TRACK

TO VISIT ITS
FALL MEETING

SEPT. 24 
thru OCT. 27

NEW ENGIANDS 
ONLY TRACK 

FEATURING

TURF RACING 
9 R a c e s Daily 
Post Time 1:45

I

PARDLDDU NAML'S
Dėl ligos nebrangiai parduodu trijų' 

, šeimynų namus, po 3-3-4 kambarius, i 
■ Baltos sinkos, vonios, gražūs jren- 
[ gintai, duoda pajamų $85.00 per į

menes}. Kreiptis pas savininkų pir
mame aukšte.

251 Gold St., So. Bostone

1ŠN L'OM LOJ AM AS KAMBARYS
J Išnuomuojamas kambarys su gra- 
, iiais baldais, karštas vanduo, cen-. 
j tralinis šildymas, galima gauti mai- 
I stų, graži aplinkuma, geras patai-! 
i '.lavintas. Tartis su šeimininke:
! GE 6-5139 arba 21 Botvdoin Avė. j 
; Dorchester, Mass. (40 j

LIETUVIAI,
į Gyvenantieji Roslindale, VVest 
Roxbury, Norwood, Dorchester, Į

■ ar kitose vietovėse, visais» i, mų pardavimo ar pirkimo rei-Į 
J kalais prašomi skambinti Vyt. * 
į STELMOKUI, REALTOR. Bus 
i patarnauta mandagiai ir są-i 
' žiningai. Telefonai: FA 3-2016; 
arba AN 8-0605. (—) į

na-

IšNLOMl UJAMAS BUTAS 
So. Bostone, 282 Tnird St., išnuo- Į 
muojamas butas trečiam aukšte. I 
4 kambariai, renda $20. Raktus ga-j 
Įima gauti pirmam arba antram 
aukšte. Savininkė:

Mrs. Stonewhite
44 Aspenwall Road,
Dorchester 24, Mass. (39

Vidaus, specialiai 
(lies ligos. Priimi --

sakais susitarus lilafnss ar 
Tatet'n.

Wi
Astumaa: nuo 
lioa. sas

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aao t fld 4 

ir nuo 7 iki S
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TsL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-8 
Nedėiiomis ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upfcda’a Corner 

DORCHESTER, MASS.

—Rugsėjo 3 d. pasibaigė 
Neries ir Nemuno stovykla, 
kurioje dalyvavo 118 skau
čių ir 130 skautų, viso 248.

—Toj stovykloje davė 
įžodį: Ant. Dačinskas, Ri
mas Manomaitis, Alz. Nar
kevičius, Jur. Michnevičius,
K. Cibas, R. Dačinskaitė,
L. Jakulytė, X. Vaičaitytė 
ii* M. Kaulauskaitė.

—Tunt. C. Kiliulis dėko
ja p. Irenai Manomaitienei, 
paaukojusiai So “Žalgirio” 
tuntui stovyklos invento
riui įsigyti.

—Tunt. C. Kiliulis pra-
__________________ neša tėvams ir skautams,

kad “Žalgirio” tunto vilkiu- 
Balfo pokylis spalio 21 d. kų draugininku paskirtas 

psl. Herkulis S.trolia, 259 
Athens St,. So. Boston 27,

KFČtll^ p VU iv r^L-n-i o o CTTYil 1<X1AX<X
stono skautiškam jaunimui 
paremti. ,

Todėl risi SLLA nariai, 
skautai ir skautų bičiuliai 
kviečiami dalyvauti. Tad 
visi į talką jaunimui. Visus 
kviečia

Gegužinės rengėjai

Balfo skyrius spalio 21 
d. Piliečių draugijos salėje 
rengia įdomų pokylį. Juo 
rūpintis valdyba rugsėjo 12 
d. posėdy išrinko šios su
dėties komisiją: Minkaitis, 
Bričkus, Baika, Jakutis, Vi
talis ir A. Vileniškis.

Rugpiūčio 19 d. rengto
ji gegužinė davė gryno pel
no $331.04. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie tos gegu
žinės rengimo ir joje daly
vavusiems.

J. Andriukaitis išsikėlė
į Avon

Mass.
Adv. Jonas Grigalius 

naujose pareigose

Jonas Andriukaitis (An- 
drews) p».rdavė savo na
mus Arlingtone ir, pasista
tęs naujus netoli Brockton, 
Avon miestelyje, išsikėlė 
ten gvventi.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDUU8)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

r-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, ano 7-8 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MA88.

A i4GERAS PIRKIMAS 
Namai ir biznis. Dviejų šeimų na-

' mas, 9 kabinos svečiams ir 314 akr. ___________________
-------- I Tai ko Via verti visi tie žemės. Prie gražaus ir didelio kelio THE LIBERt> • i i •• • ■ » , • , , 25 mylios nuo Bostono “Cape Cod”

Bene didžiausias pokylis raminimai ir pažadai, kad kryptimi. įrengta viskas modemiš-

Rugsėjo 4 d. apie 400*^™ > . išlaisvinta,'
kuomet jos išlaisvinimui ka Šeimai, kurioje žmona norėtu

GARDNER, MASS.

asmenųt.
Avater”

susirinko į “Edge- . praiuI
patalpas pagerbti nie^° nera dai omą,.Ir ko šeimą,

Adomo Kačinsko, kuris rug- vei^os . partijų platformos, ka[;s irp grožjoPUSderinys’ Ypatingai
Netoli nuo jūros ir eže- 

mokyklos, bažnyčios, 
ir susisiekimo, {mokėti

minėtas, bet po rinkimų Smu,kesn*i žinių mielai
vra m'mes ir viskas bus užmiršta? BRUNO KALVAITIS

t4kl Al k / Išvada- _ 545 E. Broadway, So. Bostonaugęs Athol, Mass., bet 15>v . . * .
Gardner mieste jis turi di= Neviliotam savęs baisa-
deli naktini klubą ir čia gaudžių politikierių sal- gera proga sivvbjui

, d žiai <5 rndžiaią «tir»rin.iar drabuz,V valytojų:. biznis įsdnb-pi lklauso jvainoms vietos a itas per 20 metų, savininkas praši
lkime savo organizacijas,' gyveno ir traukiasi iš biznio, o što-

prižiūrėti biznį 
vyras gi

ir kartu prižiūrėti 
galėtų dirbti ir ki-

__ __ vertos partijų platformos,
sėjo 8 d. turėjo susituokti kuriomisdeai kas džiaugia- jaunimui.^Ne 
(jau ir susituokė) su ponia81’ kad Lietuvos vardas pa- krautuvių u 
Rūsčiom.

Kučinskas
Tel. AN 8-0605; Namų AN 8-6412

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue
nrockion 4, mass.

įvairioms
lietu’, ių d įaugi joms. r^s į$nuomuojamas. Storas yra tirs-'

Pokylio vedėju buvo L. kunos rūpinasi Lietuvos is- tai lietuviais ir kitų tautų žmonė-!
Hojnoski, kuris įteikė Ka- laisvinimu, ir bandykim su-! 35 doleriai per" menesį. Namą gaii- . ...
činskui gražią dovaną. Vie- kartinti su kitų tautinių; ma ir nupirkti, savininkas nori iš-JOCitalĮ,
tos'spauda taipgi aprašė šį «rupiU veiksniais, kurie tu-! o4^‘4iD<K4AmijNE.KŠtlswe“ niais 'nuo 12 iki 12:30 vai. 

j.yjį , n panašių reikalų, kad ga-j Bro«dway, so. Bostone.______ (21. Į.j jeną. Perduodamos lietu-
Daug laimės jauniesiems, lėtume pakelti vieningą' REIKALINGA sekretorė i.daiios,l muzika

.. į balsą prieš Lietuvos oku-; „Keleivio„ ofisui reika!inga į Magdutės Pasaka. .
Kitos naujienos pantus ir duoti paramą pa-; knygvedė-mašininkė, vartojar.-i Blzmo reikalais kreiptis į

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

tik iš stoties WBMS, 1090 ki- 
veikia sekmadie-

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rndd

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvių bendrovės vergtiems žmonėms, kuo- ti anglų ir lietuvių kalbas.
dienomis

5Baltic Florists gėlių ir do-

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE * INSVBANCB

409 W. Broadnay
8OUTH BOSTON, M A88. 

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

Weet Roabary,
Tet FA 3-5515

krautuvę, 
So.

Tel. SO 8-0489.

502 East 
Bostone. 

Ten gau-

vanųmetinis pokvlis buvo rug-me^ ateis tinkama valanda. Kreiptis darbo
sėjo 15 d. Lietuvių klube. Tokia valanda gali ateiti. “Keleivio” ofisą, 636 E. Broad- Broadvvay,
Jo rengėjų komitete buvo:?
Sargotas, V. Višniauskas,

S. Michelsoną* way, So. Boston.

}

namas ir “Keleivis.”

Bostono miesto majoras 
J. B. Hynes paskyrė žino
mą Bostono advokatą ir 
lietuvių darbuotoją J. Gri
galių į Bostono miesto ape
liacijos komisiją. Tai svar
bios pareigos, bet jos neu
žims viso adv. J. Grigaliaus 
laiko, jis ir toliau versis
advokato praktika.___ ________ _ _ •
Pirmosios kregždės

------------
Į “Darbo’* žurnalo krei

pimąsi į savo skaitytojus 
paremti aukomis pirmieji 
atsiliepė K. Venslauskas iš 
Monterio, Mass., ir P. Mil- 
ler iš Chicagos. Abu atsiun
tė po $5.

Sa^ant^A aD nS Siuntimus i Lietuvą ir į Sibirą?
Bekeris, G. Prunskis, vy-MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 3
riausia šeimininkė E. Sabu- 
lienė.

— Mirė ne Elena Kukas, 
kaip “Keleivio” Nr. 35 pa
rašyta, bet Elena Rūkas.
....— G. Panevėžio vestu
vėse dalyvavo ne 16, bet 
virš 160 asmenų.

Gamiikis.

JIS ŠYPSOSI. BET . - .

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans • Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 W. Broadvvay So. Boston 27, Mas*.
Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS ki

tas RUSIJOS valdomas sritis
L naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vai

stų ir t. t. Visas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas.
Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 sva
ro. fdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ic gavėjo adresus- 
Mes, siuntinį perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos per
siuntimo išlaidos. Jstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės 
lietuviškai.

Visi siuntėjai isilikino. kad mūsų įstaiga greičiausia patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai- vak. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą

Tai Egipto diktatorius 

Gamai Abdel Nasser, ku

ris nusavino Sueco kanalo 

bendrovę ir perėmė pats 

tvarkyti svarbu Sueco ka

nalą. Dabar diktatorius 

jaučiasi kaip karštą bulvę 

prarijęs, gal viskas perai 

praeis, o gal ir ne. Kanalo 

perėmimas sukėlė daug 

rūpesnio ir kitur.

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, vaistu ir kitų dalykų.

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

100't vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3*/^ jardu ilgumo galima pirkti už ?12.!Sj 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-! 
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastu 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 šeštu
Ateikite ir Pažiūrėkite 

TEXTILE OUTLET

k & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 

25 Kneebnd Street, Boston 11, Mass.

Bay Vienr busas sustoja prie pat krautuvės.

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

Tyli^ Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

įtaisymas $250
įmokėti neteiki* nieko—Išsimokėti per 3 metu*

FORTŪNA FUEL CO.
45 Done! Stn Dorchester Saukit GE 6-1204

Steponas Minlras.

Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Prana Lembertą
REALTOR

17tUpland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Mnnnni.niniiimiir

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrai

e
11 Gartland Street 

Jamaiea Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

i Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne-j 

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

[Visais insurance reikalai*

| kreiptis' :
BRONIS KONTRIM

[Justke of the Peace—CoastoMe 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

Įfel. AN 8-1761 Ir AN 8-2483

~ . i <

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deinantai

Elektra Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARD W ARE CO.

A. X. 
<3* Esat-

27 Mm* 
Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

8UUaa “
Visokie Reikmenys Na 

Reikmenys Plun* 
ViaokieGeležies

VAISTAS "AZIVA”

kiekvieną numerį $1. 
gal, čeki* ar 
kabio. Adresuokit:

296 Sflver Street 
M.

9


