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52-IEJI METAI

Ar Nusiginklavimo Derybos 

Busjtar Ilgiau Tęsiamos?
Vakarų Valstybe* Pasiūlė Platų Planą Nusiginklavimui; 

Rusų Delegatas Planą Suniekino; Anglų Premjera* 
Rašo Bulganinui Gelbėti Nusiginklavimo Dery

bas; Rusai Giriasi Turį Naujausių Ginklų.

Šj antradienį Londone vėl Ne1/limėie\
atsinaujina nusiginklavimo 1 rūUKUUOJY euumeje į 
deiybos, kurios nuo kovo ŽUVO 176 ZtnonUĮ
mėnesio buvo vedamos ______
‘rimtai . Pereitą sa\aitę Jamaica saloje sekmadie-į 
Sovietų Rusija.^ paskelbė, n| jVyko didelė geležinkelio ! 
ka^ Jos mokslininkai jau is- neĮajmg Vienas traukinys 
tobulino tolimo skridimo ra- gu keleiviais iš ekskursijos 
ketą, kuri lekia 5,500 mylių nuvažiavo nuo bėgių. Iš 12 
ir gali pasiekti visus konti- ti-aukinio vagonų 9 nušoko 
nentus Tuoj po tos žinios nuQ bėgių. Nelaimėje žuvo 
paskelbimo Rusijos delega- 176 žm^ė o virš 400žmo.; 
tas nusiginklavimo derybo- ni 5uvo gužeisti =

valstybes ir pradėjo jas kai-. Traukimu važiavo katali- 
tinti, kad jos veidmainiau- kų vienos organizacijos eks-. 
ja, kad jos ruošia karą ir kurelJa- ,Is ™o traukinyje 
siekia “apsupti” Sovietų b“™ apie l,nW> žmonių. I 
Rusija. Kai Savaitės gale Keli kunigai vadovavo eks-
Vakarų valstybės pasiūlė iš- , traukinio nelai-i
tisą planą nusiginklavimui,

GRĮŽO Iš AUKŠTYBIŲ IŠALKĘS

Majoras David G. Simonds. gondoloj pakilęs 19 myliu 
ir ten aukštybėse išbuvęs 32 valandas, nusileido prie 
Elm Lake, S. D., ir tuoj telefonuoja žmonai ir gar
džiai valgo sumuštinį. Majoras Simons yra įsigilinęs 
į kosminiu spindulių veikimą tolimoje aukštumoje.

Unijos Žada Apsivalyti Nao

Netikusių Gaivalų

FašisZii Riaušes
Prie Musolinio Kapo

1 -
Benito Musolinio, buvu

sio Italijos diktatoriaus, šei
ma seniai jau prašė, kad ------------------
Italijos vyriausybė atiduotų Unijos Po Visą Kr&itą Minėjo Darbo Dieną; Unijų 
jai diktatoriaus lavoną pa
laidoti šeimos kapinėse.
Pereitos savaitės gale vy
riausybė atidavė lavoną ir 
šeima ji palaidojo San Cas- 
c«ano di Predappio kapi
nėse.

Musolinis ir jo meilužė 
Claretta Petacci buvo su
gauti bolševikiškų partiza
nų šiaurės Italijoj karui ei
nant prie galo ir buvo su- 
šaudvti 1945 m. balandžio 
27 d. Diktatoriaus lavoną 
vyriausvbė buvo paslėpusi

Pirmininkas George Meany Sako, Kad Unijos Mes 
Laukan Ta* Organizacijas, Kurios Neatsikrato 

Nuo Netikusių Gaivalų; Darbininkų Ju
dėjimas Nesutik* Su Varžymai*.

Turistai Jau Gali 
Važiuoti Į Rygą

Darbo Dienos proga Ame
rikos darbininkų unijų pir
mininkas George Meany

Sovietų Rusija jau lei- kalbėjo apie skaudų darbi- 
džia turistus važiuoti j Lat- ninku judėjimo vėžį — ko- 
vijos sostinę Rygą, į buvusį rupciją kai kuriose unijose 
lenkų miestą Lwovą, j bu- į M**, jog darbininkų ju- 
vusį rumunų miestą Černav- dėjimas apsivalys nuo tų 

. , cv, buvusį čekoslovakų mie- organizacijų, kuriose neti-
viename vienuolyne, kadetą Užhorod Prikarpačio kę žmonės įsibriovė į vado- 
fašistai neruoštų demons- Rusijoj, o taip pat leidžia vavimą. Meany babrėžė, 

turistams lankyti Irkutską kad darbininkų judėjime 
Sibire. negali būti vietos žmonėms,

Bet užtat kai kurios sri- kurie yra neištikimi savo 
tys apie Maskvą ir Lenin- pareigoms, kurie vagišiauja

tracijų prie jo kapo.
Laidojant buvusio dikto-

itoriaus lavoną fašistai su
ruošė mažas riaušes, kurias

policija lengvai sutvarkė į gradą uždaromos svetim- pinigus ar naudoja
lazdomis. taučiams ir svetimų vaisty- uniJmes organizacijas savo

biu diplomatams. asmeninio pasipelnymo tik-
t • .____ - ams

plane neranda nieko gera ir tu geležinkelio . nelaimių.i --------- ■ ----------nfana atmes ’ R R J Nelaimės Priežastis spėja-1 . Pereita savaitę Wiscon-! Senatorius Strom Thur- ž 
pianą atmes. , ma per greitas važiavmas į sm valstijoj buvo renkamas mond South Carolina

Šį antradieni kai derybos pakalnę. K senatorius į . mirusiojo šen. :ta savaitę kalbėjo se-
atsinaujma, vakarų vaisty- ___ .__________ •_ ; _ McCarthy viet^. Išrinktos 24 valandas ir 18 mi-bės laukia, koks bus galu- rrr . n „ liberališkas demokratas nate 24 vaIandas ir 18 ml

Tacoma, Wash., "gi 
'žiūrė” apkaltino vežikų uni-

<» peiuaia-
i imas. Tik bolševikų parinkti 10 gėdą visam darbininkiš- 

turistoi “delegacijose” kar- kam judėjimui, sako unijų 
tais įleidžiami j Lietuvą pa- pinnininkas ir kartu jispa-

tro ka^o°už ^^no^ė'ima sižiūrėti P° bolševikų vado- brėžė, kad unijos priešinsis
raidžiai mokesčiu* Kaltini ^be kas ten leidimui įstatymų, kurie
valdžiai mokesčių. Kaltini- | varžytų visą darbininkų ju

uus įauRia, kurs uus> gai u- . . n IlOerailSKas demokratas nr;#»č civiliu teisiu is- mas sako io<r D Berk su- K f • r» j •• »»ą u«»uuiisų ju-
tinas rusų atsakymas į Va- L ZSielUams Pagalba >Wiiliam Prozmiie. Republi- ' ln Thurmondšit Se? su keliais sa?o’£“ dėjimą dėl kai kurių neti-
JgTL JSStt Sumoje 3 Bilionų k«n« kandidatas buvo Wal- SJiS’Vek^rdą ? nSafe ir MčiuliS, i JttU Nepriklausoma LS™0"* P^^imo
dėl ginklavimosi mažinimo, 
dėl kontrolės ir kitų pasiū-

||ĮĮV^ _ d _ --
ter J. Koh ler, tris terminus ^i p įįgai nėra kalbėles i stengėsi paslėpti savo tik-

Nepriklausoma uniJOS£
Prieš-ras pajamas ir nusuko vai- Rugpiučio 31 d. Malajų Pagal G. Meany, darbi- 

džiai daug mokesčiu. Nuo Federacija atgavo nepri- nin.kU unijos įseis sustipre- 
1951 iki 1953 metu Beck klausomybę iš anglų ir pra- JUS1OS ls dabartines knzėsir 
nesumokėjęs 184,400 dole- dėjo gyvuoti kaip nepri- bus genau pasiruosusios

lymų. Jei rusai laikysis Zo- Po ilgų derybų tarp at- torium. Iš paduotų® iš viso Sėsi sena-
nno pirmo pareiškimo, Ui stovų rūmų ir senato ir po 772,000 balsų demokratų 'toinvSvne Morse iš Ore-
nusiginklavimo planas bus pakartotinų prezidento pra-kandidatas surinko 56 5% L Y',. llesuIIlun„„ ................. ..
atmestos ir šiam tarpui de- symų kongresas pagaliau įr buvo išrinktos 122,000 Kzio 22 valandas ir 26 mi- rių mokesčiu nuo paslėptų klausoma valstybė. Malajai vesti kovą už darbo žmonių
,ybos dėl nusiginklavimo mrtare Patart balsų dauguma. ^Us pri^l pertdd mf vX pajamų 42O.oS» dolerių* ^gi pasilieka Britų Tautų gyvenimo gerinimų, už tai-
bus pertrauktos. ; remto $3,345,810,000, arba Demokratai aiškina rinki-.^ms' aliejaus šaltinių poJPHeš kiek laiko tas pats D. Bendruomenėje. kų ir pažangų.

1 • *------------- ----------- - - - - ... , xt------ —— — z-, ------ pabrėžė
unijų nu- 

bolševizmą 
imperializ- 

kad
noma. Jei teismas ras Beckąvimo derybų, nes Vakarų y™ P** partijai. Jokio pateisinimo

valstybių pasiūlymas yra skirta kompiomisine suma. tam pralaimėjimui republi- 
rimtas ir tik nuo Maskvos' Prezidentas betgi nežada konai sakosi neturį. Deši- 
priklauso, kad žmonijos Y^tupti kongreso nutolimo, ^ieji republikonai sako, kad 
ginklavimosi našta būtų pa- -Vyriausybė bandys išsivers- “Eisenhowerio republiko- 
lengvinto. i t! su Pas,Klrta suma, o dide- naj” nepopuliarūs žmo-

Dabartiniu laiku visas pa-
saulis svarsto rusu paskelb- -ij irrariitif ’
tų žinių, kad Sovietai jauiPiWomųkreditų. 

išbandė tarpkontinentalinę
raketą,, kuri gali lėkti virš 
5,000 mylių. Tą naujieną 
rasai išnaudoja savo pro
pagandai, o Amerika dabar

Kongresas Užbaigė
PARKUOTOS AVYS 

VISOS GAVO DARBO

Pirmnin Iš S°vietų Rusijos prane-rirmąją mesiją kad buvęs Sovietijos uz-
4 _____7__________________ ,---------- e sienių reikalų ministeris
skubins ištobulinti savo ra-! 85-asis kongresas, užbai- Molotovas paskirtos amba- 
ketos, kad neatsiliktų nuo savo pirmąją sesiją per- sadorium į Laukutinę Mon- 
rasų. i eito penktadienį pavakarėj goliją. Malenkovas paskir-

Rakctu Ipnktvnės iau pi- ’r išsiskirstė. Paskutinėmis tas vienos elektrainės vedė- 
na keli metai ir rusų pirma- Iženomis kongresas priėmė ju eentralinėje Azijoje. Ka- 
vimas yra tik labai trumpo- cįvlky teisių Įstatymą,, pa- ganovie paskirtas vesti ce- 
laikis, kol Amerika išban- skyrę pinigus užsieniams mento fabriką uz tralo, o
dvs savn r»kptax. remti, pneme Įstatymą apie šepilovas paskirtos Toh-dys savo raketos. F BJ dokuipentu apsaugą ^UO8e Rytu‘ose ekonomijos

teismuose, šiek tiek pakeitė mokytoju. Taip Chrusčio- 
imigracijos įstatymą, pagal vas visoms “parkuotoms a- 
kuri apie 60,000 asmenų vims” davė darbo ir kol kas1 _ •* J . • • v* *

Per Šventes Žuvo
568 Žmonės galės papildomai įvažiuoti 

į šį kraštą.
jų nekaria.

Per ilgą Darbo Dienos sa- (jaj svarbiausias šios se- 'FEDERUOTAS ALŽYRAS
vaitgalį visoje Amerikoje sįjoa įstatymas yra civilių ----------
žuvo 568 žmonės. Keliuose teisiu įstatymas, kuris sau- Prancūzų vyriausybė ruo- 
dėl nelaimių atsitikimų žu- piliečių teisę balsuoti. Iš šia įstatymą, pagal kurį Al- 
vo 409 žmonės, 75 žmonės kitų svarbesniu kongreso žyro provincija būtų pada- 
nuskendo besimaudydami, darbų reikia paminėti “Ei- lyto į šešias dalis. Bent 
84 žmonės žuvo įvairiose senhowerio doktrinos” pri- dviejose dalyse vyrautų 
kitokiose nelaimėse. lėmimą. Ta “doktrina”, be- prancūzai gyventojai, o ki;

Prieš šventę buvo prana- je, bus išbandyta dabar Vi- tose dalyse mahometonai 
šaujama. kad keliuose žus dūriniuose Rytuose. būtų daugumoje. Atskiros
420 žmonių, bet tikrumoje Dabar prezidentas pasi- dalys valdytųsi savarankis- 
žuvo kiek mažiau. Pernai rašinėja kongreso priimtus kai, kaip Amerikos valsti- 
metois nelaiminguose atsiti- įstatymus ir šią vaite jis jos, o Prancūzija rūpintųsi 
kimuose keliuose per tą pat irgi išvyks atostogų : R T. tik gynimo, u/rienių politi- 
šventę žuvo 435 žmonės. jvalstiją ka ’r švietimu . _

Vertinant tokius čempio
nus svarbu atsižvelgti ne 
tik, kiek laiko kas kalba, 
bet ir ką kalba. Šen. Thur- 
mond tuo žvilgsniu pasiro
dė ne kažin kaip. Jis atpa
sakojo teisių biliu. nepri
klausomybės deklaraciją, 
Washingtono atsisveikini
mą ir daug kitų pašalinių 
dalykų. Be to, svarbu ar 
čempionas kalba ištisai, ar 
gauna ir pertraukų. Tuo 
žvilgsniu šen. W. Morse pa
sirodė ištvermingesnis, jis 
visą laiką stovėjo ir kalbėjo 
be jokios pertraukos, o 
Thurmond turėjo keletą 
trumpų pertraukų.

JAUNI KRIMINALISTAI 
NEW YORKE VEIKIA

New Yorko mieste šio
mis dienomis jauni kri
minalistai vėl negražiai pa
sirodė. Jie peršovė vieną jū
rininką ir jauniklių mušty
nėse vienas 14 metų berniu
kas buvo taip sunkiai su
žeistos, kad jis mirė ligoni
nėje. Policija suėmė 13 jau-

titulu. I “gerinant santykius” su So-
kaltu, jam gali tekti ne tik J Mal?« k{?št?s J™,“?*- vietų Rusija galima padaiy- 
sumokėti mokesčius ir na- įa“?. Ne.w .Y?rko... valstijos ti bolševizmą tnaztau pavo- 
baudas. bet gresia kalėjimo <1y<1.z1?’ ta.ri ,6 mil'onus gy- jingą ar sukalbamesni, 
hansmė iki 5 metu. .ventoju, ls kūnų tik Puse Unijų vadas iškėlė da-

.vra malajieciai (kltl 38% bar skaudų infliacijos pa- 
; kinai ir 12% indų). vejų ir sakė, kad darbda-

Malajų valstybė yra garsi viai bando suversti ant dar- 
savo gumos ir cinos garny- bininkų aukštų uždarbių 

uo,.„n ct,™ ba <pusė Pasau,io natūrali- nuolatinį kainų kilimą. Dar-kosHX"euata^Xs'igink7Xia%^m0%®amy^S rtI^' binink,) užda^iai naudoja- 
Ros delegate nu. iginkiavidahs pasaulio cmos garny- mi pasiteisinimui, bet ne
x»^£kn k» •»'»»•

i.ondoną po P^itanmo su KAREIVIAI NETOLI vo pririminta^eta?T Me- 
vyriausybės vadais. H. Stos- ATOMINES ROMUOS Yy P,K"7linia® y61®’ «•. ren sako. kad dar yra vii- AIUMINESBOMBOS Guire New Yorko unijų va- 
ties susitarti su rusais dėl Rugsėjo 2 d. Nevados dy- . kuns pirmas įskėlė įde- 
nusiginklavimo ir pabrėžia, kūmoj buvo išsprogdinta • Ien^ metuose
jog derintis su rusais reikia atominė bomba. 130 karei- sklrti darbui pagerbti. Jo 
“kantrybės”. VVashingtone vių buvo apkasuose netoli Pasnilymą 1882 metais pn-
mažai kas betiki, kad susi- sprogimo centro (4,800 jar- £m.e. .°,-^n]cQotl ♦ • !5inI 
tarimas su rusais būtų gali- dų) ir tuoj po sprogimo jie kaI ,r jau 188- metais New 
mas. turėjo atlikti visą eilę žy- 'X°*?ke pirmą kartą darbi-

---------------------------- gių. Kareiviai arti bombos mnkai minėjo Darbo Dieną
RINKIMŲ KAMPANIJA 'sprogimo buyo laikomi, kad ’r ^‘‘"t^'DarNi’
VOKIETIJOJ KARSTĖ..A ^bandzn« įmonių =

Rugsėjo 15 d. Vokietijoj sprogimo netoliese

bausmė iki 5 metų.

STASSEN GEROS
VILTIES ŽMOGUS

renkamas parlamentos. Rin- jųjJerjja Savo
kimine kova prieš galą pa 
sidarė labai karšto. Svar
biausios varžytinės eina 

nu mušeikų ir pas juos ra-!tarp Dr. Adenauerio krikš- 
do visą eilę peilių ir kitokių ičionių demokratų ir social- 
muštynių pabūklų. j demokratų partijų. Dau-

Prieš kuri laiką jauniklių gįausiai ginčų kelia užsie- 
kriminaliniai pasirodymai politika, vyriausybės so-
Vo,v VnpVo nrivoidi .m'noin pinlirip nolitikn kin«tn S11-

ir pirmas iš unijų vadų, ku
ris reikalavo išleisti įstaty
mus darbo apsaugai.

Nigerija, anglų kolonija LENKIJOS VADAI 
Afrikoje, šios savaitės pra- TARSIS JUGOSLAVIJOJ
džioje susilaukė pirmos vy- ---------7 ,
riausybės, kurioje yra tik 1 Lenkų komunistų vadai 
vietiniai žmonės. Taip pat Gomulka ir Cyrankiewicz 
susirinko ir pirmas vietinių dar šį mėnesį keto vykti į 
gyventojų išrinktas parld- Jugosla viją tartis su> dikta- 

h<» h«ll* 
slavų i

komunistų 
nesako
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Drumstas laikas
r ~~ _______________

Santykiai tarp Amerikos ir Sovietų Rusijos, ar tarp 
Vakarų ir Rytų. šiomis dienomis žymiai pablogėjo. Ru
sų veržimasis i Yiduriniuosius Rytus nesustoja, bet po 
Sirijos Įvykių dar labiau ryškėja ir kelia rimto susirū
pinimo dėl visų Viduriniųjų Rytų kraštų saugumo.

Rusai didina savo karo laivų skaičų Viduržemių jū
roje ir tą daro. kaip karo metu—jų laivai vyksta i rytinę 
Viduržemių jūrą užtamsinti, lyg paslapčia, nors jiems nie
kas dar nemano pastoti kelio. Rusų ginklai vis didesnia
me skaičiuje pasiekia kai kuriuos arabų kraštus ir pade
da ten sukti nerimo lizdus.

Praeitą savaitę rusai pasigyrė, kad jiems pasisekę 
išbandyti tolimo skridimo raketą, kun gali iš Rusijos 
pasiekti per labai trumpą laiką visus pasaulio užkam
pius. taigi ir Amerikos miestus, pramonės centrus, karo 
bazes, susisiekimo mazgus ir t. t. Amerikos vyriausybė 
tą žinią sutiko ramiai, be aliarmo, juo labiau, kad Ame
rikos šnipinėjimo tinklas jau buvo patyręs apie rusų da-
i vtus keturius ar šešius bandvmus su tolimo skridimo ra- • *
ketomis. Kol kas rasų tarpkontinentalinės raketos nieko 
nepakeitė Vakarų ir Rytų jėgų santykyje ir nieko nepa
keis. jei Amerika irgi išbandys tokias raketas ir imsis jų 
gamybos. Rusai betgi savo technikos atsiekimus garsina.

HOFFA

Pagarsėjęs vežiku vicepirmininkas unijos Hoffa (de
šinėje) aiškinasi senato rakei ierių tyrino komiteto 
patarėjui kennedy (kairėje), kad galina turėti ke
lioliką tūkstančiu įmonės šėrų ir kartu jos darbininku 
vardu derėtis su ta Įmone dėl sutartis. Vidury Hoffos 
patarėjas adv. Fitzgerald. iš Detroito.

RAKETA LEKIA

,tų laidymo vietas.
Žinių apie Sovietų rake

tą daugiau kaip ir nėra. Ži
novams nišų paduotos nau
jienos apie jų išgalvotą ra
ketą tur būt nėra jokia nau-
iiena. Neseniai Amerika iš- prak,nki Amerik, 
sove pirma tolimo skndimo

kaip pačiame šaltojo karo 
įsiutime. Jis sakė, kad Va- 

raketa (5,000 mylių ar dau- Rusijos dabartinis dikta- karų valstybės “į-uošią karą, 
giau tolumo), bet ta raketa, torius Chruščiovas giriasi iš vakarai nori “apsupti 
vos iškilusi j viršų, buvo anksto, kad Sovietų Rusija Sovietus”, kad Vakaru val- 
nuleista žemyn, nes joje “po metų kitų” pasivys ir stybės veda “dvigubą” po- 
vienas motoras sugedo. To- pralenks Ameriką pieno Rtiką ir panašiai švaistėsi 
dėl Amerika kol kas dar produktų ir net mėsos ga- kaltinimais ir įtarinėjimais, 
nėra išbandžiusi tolimo skri- myboje. Apie tą pasivijimą get ne tiek nusiginklavi- 
dimo raketų, bet ne tain se- ir pralenkimą Chruščiovas mo derybose, kiek Viduri
niai viena Amerikoje iššau- neužmiršta pasakyti beveik niuiu Rytų grumtynėse bol- 
ta nuskrido 3,300 myliu, kiekvienoje savo kalboje ir čevikiškas šantažas pasiro- 
įbet anie ja daugiau žinių Sovietijoj dabar jau pasi- dvs visame savo gražume, 
neskelbiama. darė mada kartoti tą “va- Sirijoj bolševikams pavyko

Varžytinės dėl tolimo do” pasigyrimą. įkelti j kariuomenės vado-
skridimo raketų. pagamini- Pirmą kartą anie “pasivi- vybę savo klapčiukus ir tų 
mo eina jau seniai. Pirmie- jimą ir nralenkimą” Ame- klapčiukų šeimininkavimą 
ji raketas pradėjo gaminti rikos kalbėjo Stalinas ar Maskva gins nesigailėdama 
vokiečiai, kurie jau nuol9- tik ne 1929 metais, kada grasinimų ir gąsdinimų, o 
23 metų bandė pasigaminti Sovietai pradėjo savo pir- ir kitur atominiai Nikitos 
raketas ir . antram pasauli- mąją piatilietką ir kai Ru- rodys savo ragus ir nagus, 
niam karui einant prie ga- sijos valstiečiai buvo masi- Daugiausiai Sovietai šan- 
lo jau turėjo tiek ištobu- niai paromi i kolchozus iri tažuos Amerikos sąjungi-
lintu raketų, kad įas gale- Sibiro vergiją. Pieno ir mė- ninkus, kad jie bėgtų iš

Sovietų Rusija paskelbė Kadangi tokia raketa galė-io laidyti i Angliją. Svar- sos gamyboje jie ir dabar NATO sąiungos, kuri .vra
kaip didžiausią Įvykį pasaulyje ir jau ima kalbėti, lyg rugpiučio 26 d., kad rusų tų gabenti vandenilio bom- biavsias vokiečių raketų ty- dar “vejasi”, bet baisiųjų a- skaudus dieglys bolševikų
tarsi jie būtų nebe trečios dalies, bet viso pasaulio dikta- mokslininkams pasisekė iš- bą. tai 6 ar 12 mylių į vie- rinėjimo centras buvo Pen- tominių bombų gaminime ir pašonėje.
toriai. Nusiginklavimo derybose rasai iš papratimo pra- ?autL 131 pkontinentalinęia- ną ai kitą salį nuo taikinio nemuendėi ir ta vieta po ypač “tarpkontinentalinių Ruga; demonatruoia
dėjo vėl kartoti “šaltojo
rų dviveidiškumą, apie jų ruošimąsi narai, apie e>ovie- sritį’\ Rusų pranešimas ne- Kadangi raketa skrenda
tams gręsianti apsupimą ir pan. Pagal propagandos rei- sako, kokio ploto ar dydžio la^ai aukštai, 620 mylių mokslininkais. Vokiečių stebino pasauli savo pasigy- atvyksta dviejuose spraus-
kalą. rasai dedasi tai labai galingi, tai apsimeta kokia tai buvo ta “taikinio sritis”, bet aukštumoje, tai ii mažai te- darbą rasai, tęsė toliau ir rimu, kad Sovietai jau turi rainiuose lėktuvuose tiesiai
Vakaru “imperialistu” apsupimo auka ir dejuoja ant ragpiūčio 28 d. rasų žurna- randa oro pasipriešinimo ir nesigailėio iškaščiu. kad ra- vedamu bombų, kurios gali įį Rusijos. Rusijos lėktuvai
vi«o pasaulio ‘las “Sovietskaja Aviacija" todėl, palyginus, nedaug te- ketą ištobulintų.. Tas, atro- skristi virš 5,000 mylių! y1"3 pumieji spraus-

1 " paskelbė generolo G. I. Po- įkaista. do. jiems ir pasisekė. Dalis Meluoja9 Greičiausiai ne motorais varomi ke-
Vakara valstybės, jau po rusų pasigyrimo apie jų krawskio straipsnį, kuriame ‘ Maždaug tokias žinias iki vokiečių mokslininkų, kurie 1953 mėtais, kada Malen- Aviniai lėktuvai, kurie sėk- 

turimą naujausią ir pavojingiausią ginklą, pasiūlė nusi- rašoma daugiau apie tą šioliai paskelbė rasai apie "amino raketas Londonui kovas gyrėsi’turis vandeni- mingai skraido jau apie me- 
ginklavimo planą, kuris numato atominių ginklų bandy- “raketą . ju padirbtą tarpkontinenta- daužyti, pateko į Ameriką įjo bombų, jis nemelavo. laiko. Anglai juos veja
mu sustabdymą, konvencionalinio ginklavimosi’mažini- Pagal Pokrovvski rusų iš- linę raketą. Tiesa, gen.,PoSia Daį®J® amenkieciams Vargu meluoja ir Chraščio- ° -da‘ tlk
ma kontrole ir an<auva nuo puolimo iš pasalu Bet ra- šauta tolimo skridimo rakė- krovvskis sako, kad toki to- e^eunti raketas ir dabar vas. Mirties gamyboje so- .tu,.‘ė1s sprausmi-

, *. , " g‘. b tinrin ta iškilo i padanges 620 my- limo skridimo raketa gali Amerikai nedaug, tur būt, vietiškas “socializmas” pa- nnJ keleivinių lėktuvų,
sai tą planą, jo dar gerai neissiaiskmę ispeike n, atrodo, Hų „ Jekia J5 500 myfių būti iššauta -- lengvai pa. tėra atsilikusi nuo rasų to- sifodė visai neblogai. Ame- Kodėl Amerika atsiliko?

, ; / , /f ‘ ketą”, kuri nulėkė virš5.000 visvien reikštu, kad bomba karo atiteko rusams su vi- Vedamųjų bombų”
Karo laiKo pasakas apie y aka- mvj‘jp j,, pataikė i “taikinio gali sunaikinti taikinį. ^sais vokiečiu įrengimais ir jįe pasirodė meisteriai ir I J- T. seimo posėdžius
jų ruošimąsi karai, apie bovie- srįtj”. Rusų pranešimas ne- Kadangi raketa skrenda net su kai kuriais vokiečių neįeita savaite Mž

gamyboj
_______ teriai ir

čįų pereitą savaite Maskva nu- Sovietų Rusijos delegacija

kad priva-nu per valandą ir pa- slepiamos ir, palyginus, ne- Kmo skr*dimo raketų garny- rjka dar neturj bombų, ku- todėl,.
Į “taikinio sritį” su didelės vietos. Todėl nesun- f oje. rjas graiįma būtu siųsti virš vioms Kompani joms rūpėjo

rengiasi atmesti, nors dėl to dar nėra tikrumo. Jei Vakarų
pasiūlytasis paskutinis nusiginklavimo pianas būtų at- taiko . ........ .. ...... . ... ................ .......... ~_______ _____ _
mestas, tai ginklavimosi lenktynės turės eiti dar spar- tikslumu nuo 6 iki 12 mvlių. ku esą irengti tokias rakė- Tarpkontinentalinė rakė- 5 000 mvliu, o Sovietai jau phmon galvon pelnas, o ne 

* - “ turi! Ar nėra pagimdo prestižas 31; kokie nors ki

greitumu

čiau ir šiuo tarpu be vilties, kad jos bus sulaikytos, kad ta kaliais vra vadinama
tokie išskaičiavimai. Rusųbus prieitas susitarimas dėl ginklavimosi apribojimo. yizmo Tylėjo, lyg tarsi nie- du. Taii bus civilio karo keliu, “galutinu ginklu”. Jei pa- šaukti — “Tegyvuoja so- . . , . . -

‘ / .... ko nebūtu atsitikę. Bet po su barikadomis ir darbininkai spaudus guziką galima pa- ciahzmas? spi aušinimų lėktuvų pasiro-
Dar nežinia, kaip baigsis 11 metų vestos nusiginkla- -ešiu mėnesįų Maskvoje lei- turės kovoti ir mirti, kol krau- leisti vandenilio bombą, ku- „ dymas čia paragins ir Ame-

vimo derybos, bet aišku yra, kad jos nepašalins varžyty- džiamas rusu rašytojų žur- jas gatvėmis tekės kaip van- rf lėks 5,000 mylių ar dau- ̂ a8 to,iau- rikos kompanijas atsižvelg-
nių dėl neutraliųjų tautų traukimo į Vakarų ar Rytų pu- nalas “Literaturaaja Ga- duo’! Ta moteris net užduso iš giau, tai bus atėjęs taip va-t Sovietų “tarpkontinenta- ij konkurenciją ir nebe
se. ios nepašalins bolševikiško imperializmo bandymo zieta” ėmė ir paskelbė apetito, kad darbininkų krau- dinamo “push button war” linės” vra didelė ir nemalo- miegoti.

” vard Fast;’as tekės kaip vanduo. laikas. Galima bus spaudyti ni naujiena Vakaru pašau- p^ūkh Wisconsine
susirinkime guzikus ir daužyti priešo liui ir ypač Amerikai, kur

kurio į lėlę miestus, pramonės centras, žmonės dažnai tariasi turį Pereitą antradienį Wis-
______%__ __ _____ _____ . _______ __ » stovi nėšio- geležinkelių mazgus ir ki- koki tai smegenų monopolį consin valstijoj buvo renka-

tos pasimojimus pervagoti pasaulį pagal jo užgaidas. Apspiaudrtas ir iškoliotas ’° ant sav^s 10.000 dolerių ver- tas skaudžiąsias vietas. Bus technikos sritvje. Tokio mo- mas senatorius į vietą mi- 
Dirbtinai sukeltos viltys, kad rasai nūn jau “rimtai” H. Fast nutarė ir daugiau tės papuošalų ir brangenybių, galima, jei nebus surasta nopolio neturi nė viena ša- rusiojo senatoriaus McCar- 

kalba apie nusiginklavimą, dargi jei derybos ir būtu to- pakalbėti anie Sovietu' Ru- į šaukė ant manęs: ‘Na tai kas, priemonių nuo tokių raketų lis, neturi jo nė Amerika, thy. Wisconsin valstija skai
1 •- o . ... : • ; O- AAn trintis Amo crvmmocį rml nvnhnnrne tnmo i..

1--------- --------------- -—r----------- - ----- “ --j- - «
plėstis vis Į naujas sritis ir užkarti savo režimą kitoms ?na.,.ws”’ nou
tautoms. Budėjimas bus ir toliau reikalingas, o kartu bus V V'k? 10^° paskutiniais. Tame pačiame 

įeikahngi ginklai, kad galima butų sulaikyti caio Niki- “dezej-tvru iš karo lauko”, panaši žmona kai

karo nebuvimas ne 
drumstą laiką, nei
koja ir teks kur nors imtis “policijos akcijos", ar vesti daugiau visokiu dalvkų ir mo prakaito gėrikai aičiojo *5an^vmo raketų gamini- lių, visai nereiškia, kad jau įsprendė kitaip ir senato- 
“maža karą.” Stalino galas Sovietų politikos nepakeitė, dalykėlių anie Amerikos ko- “už revoliuciją” ir gėrėjosi didesniame ryt porvt Sovietai pasiųs sa-' rium išrinko liberališką de-

tik pirmąją tokią raketa. t Kad Sovietų Rusija pir-^ruošę banketui pergalei at- 
Betį ivvko ąelauk-

pirmos raketos iš- ri gali skristi virš 5,000 my- das aalykas. Balsuotojai nu-

Stalino įpėdiniai tęsia ta pat politikai kuri neleido antro munistu plvtlaižiavima ir vengrų pralietu krauju. " S*iČ,LU^ laiko n«ma- vo bombas New Yorko De- mokratą Wm. Proxmire,ku-
_____ i-.J- ,______„Li____________________ _____ moralini supuvimą. Sužino-' Kol kas tai tik pradžia.Iš z,au dvieW, o gal ir keturių troito ar Chicagos daužyti, ns sulinko virs 56% visų
pasaulinio karo užbaigti šiek tiek pakenčiama taika.

A P z v a lg

upuvima._____  V1„ piovu,lo ,
sime ir apie Sovietų Rusijos rašytojo galime laukti ’ ir metM- Todėl šiai dienai ru- Nuo pirmojo pasisekusio paduotų už visus kandida- 
visokias baisenybes, nora daugiau panašiu pasakoii- 80 raketa dar nieko bandvmo iki tokių bombų dus balsų.
apie Sovietiją ir šiaip žinių mu apie Amerikos komunis-nepakei*la santyky-gamybos yra gerokas kelių I Toks pasisukimas nuo
netrūksta. " tus. O bimbinė “Laisvė” Je”— kas buvo stipresnis, metų tarpas. Per tą laiką ir McCarth.v į demokratišką

Apie Amerikos komunis- sekdama Maskvos pavvz-itas ir Heka stipresnis. Bet Amerika subrus mesti dau-' liberalą Proxmire yra kone 
į tai tik “šiuo tarpu”. Ilgai- giau savo moksliškų ir tech- j perversmas Wisconsin poh-

komunistai, kankinami
t- . -_ . _ Utinės policijos kalėjimuo- partijos simpatikai mi- tvirtina, kad “nėra pas Fas- nepasigajnintų t . , _
Rašytojas Houard Fast se, piisipazindavo pne slyk- iionie,.jab Tokiu simpatikų tą logikos ir gana!” Logi- *** rusai galėtų virkdyti ir Amerika. Bombos bus pa

per ilgus metus buvo Ame- sciausių prasikaltimų. Jis partjja turi. Kai kurie iš tų ka vra pas Maskvos čebat- šokdinti “imperialistus” gamintos, o šiuo tarpu Ame-
. * a a a a a a a. a • — a ' A. a aa 1 a ™ w ™ a a a a a vi

H. FAST KALBA

nkos komunistupartųospa- papasakojo, k^ip istisos oartiniy miiionieriu yra įta- iaižį Bimbą... 
sididziiivimas. Jo rastai pla- tautos Sovietijoj buvo nai- jęjugj partijoj ir joie griežia 
emi buvo skaitomi ir ver- kiriamos uz kai kurių zmo- nepaskutinę smuiką. Štai 
cianu i įvamas “liaudies de- mų tikras ar tanamus pra- „O1.a ,)avvzdžiu: 
mokratijų kalbas ir i rusų rikaltimu.- prieš Sovietiją. “Bute vienos milionierės ren-
kalbą. Jis buvo ištikimas Jis papasakojo, kad Stalino (gyvenančios iš nuošim- 
kompartijos žmogus ir ka- laikais Rusija, buvo virtusi čių). — kuri su manim dabar 
da kongreso viena komisija žiauria despotija. Tą. despo- nekalbėtu, nes ji mane skaito 
ji norėjo apklausinėti, jis tiją garbino ir Amenkos ko- renegatu — aš girdėjau vieną 
atsisakė duoti l»et kokius rnunistai. Garbino ją ir pats turtingą restoranu grandinės 
paaiškinimus, apie savo ko- rašytojas H. Fast. savininką, buvusi saliūnininką...
munistinę veiklą ir apie par- Bet po Chraščiovo kalbos pravardžiojant Gatės (dešinus 
tiją. Lž tai rašytojas ir ka- H. Fast apsigalvojo ir pra- komunistas) ‘išdaviku, oportu- 
lėjimo šiek tiek ragavo. regėjo, ką jis garbina. Jis nistu ir renegatu’.

Dabai* i’ašytojas Hovvard suprato, kad Sovietų Rusi- “Vienas milionierius dirbtu- 
Fast prabilo. Jį prakalbino jos diktatūra ji iki šioliai viu savininkai ir bankinius »ū- 
ne kongreso komisija, ne vi- už nosies vedžiojo, apgau- kaudamas vadino Joseph Clark 
Fokie “ragangaudžiai", bet d inėjo. o todėl jis nutarė (‘Daily "orkelio’ užsienių poli- 
... Chruščiovas. Nikita sa-atsiskirti nuo komunistų, tikos redaktorių> lauže F.B.I. 
vo kalboje apie Stalino Nutarė ir atsiskyrė, o spau- agentu’.
viešpatavimo baisenybes pa- dai trumpai paaiškino, ko- “Kita moteris kalbėdama nu
pasakojo ne visą, bet visgi dėl jis tą daro. sivilko savo $5.000 vertės min-
nemažai teisybės apie Ru- šešis mėnesius Rusijos ko kailiniu* ir sakė: ‘Tai gali 
sijos diktatūros valdymo komunistai tylėjo apie H. būti tik vienu būdu (revoliuci- 
hūdus. Jis papasakojo, kaip Fast atsimetimą nuo bolše- a i’-vkti). tik vieninteliu Ki

GEN. AFIF BIZM

Ges. Afif E. Bitri, «Mk«i 
Sovietą šalininkan, paskir
tas SirijoN generalinio 4tt- 
bo viršininku.

taip, kad jiems kudlos dul- rika turi didelę persvarą ka- 
kėtų. ro aviacijoj ir savas bom-

pravesti demokratus į sena
tą- .

Republikonai pripažista, 
kad pie susilaukė didelio

Kad bolševikai savo gin- bas galėtų ir lėktuvais nu- smūgio, juo labiau,, kad jų 
klavimosi persvara pasinau- vežti į Sovietiją, jei Chruš- 1 — -
dotu, tai tik paskutinis čiovai bandytų pasibaikoti.
kvailys gali abejoti. Ameri- Tarpkontinentalinių ra
ka, kada turėjo atominių kietu gamyba skatina pa- 
bombų monopoli, tai ant to skubomis ieškoti priemonių 
laikino monopolio užmigo nuo jų apsiginti. Jei tokios 
ir net nepasirūpino pašau- priemonės būtų surastos, ta- 
liui užtikrinti padorią tai- įda rusu pastangos ir skubė- 
ką. Rusai, jei jie pasijus įimas bus pasidaręs berei- 
daug stipresni, taip nesnaus kalingas triūsas, 
ir nieko nelaukdami parei- c_ . . . _
kalaus užmokesnio už savo Sov,etM ••ntata*
technikos pažangą. Tas už- Nėra abejonės, kad So-
mokesnis būtų labai rūstus. vjetu diktatoriai pažangą
Gaima įsivaizduoti, kokiu mirties pabūklų gamyboje
pakeltu balsu ir aukštai rie- pasistengs išnaudoti savo ,
sta nosimi Chruščiovai už- imjierialistiniuose pasimo- metais?
giedotų savo sąlygas dėl jimuose. Nusiginklavimo de-1---------

vmri" T oimoi ...rr__ ____ •_____ _

kandidatas sakėsi esąs 
“Eisenhowerio republiko- 
nas”. o demokratas nesigai
lėjo kritikos vyriausybės už
sienių ir vidaus politikai.

Demokratai patenkinti 
ir sako, iog Wisconsin pa
sakė kritikos žodi visai ad
ministracijos politikai. De
mokratų dauguma senate 
dabar yra užtikrinta iki 
1958 metų rinkimų, jie turi 
50 senatorių prieš 46 repu
bli konus.

Ar Wisconsin posūkis 
pranašauja permainas 1958J. P.

‘taikos gelbėjimo”/Laimei, rvbose Žolinas jau užgie-į 1922 metais Chicagoj mi- 
kol kas tai tik piktas sap- dojo, kad visi Vakai-ų vais- rė įžymus lietuvių rašyto- 
nas, tybių pasiūlymai Sovietams jas Juozas Adomaitis - Dė-

S« D. mepatinka. Zurinus kalbėjo, dė Šernas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Vliko pirmininko Dr. A. Trimako pranešimas

Š. m. ragpiūčio 24 d. Chi- nius savo artimiesiems Lie- 
cagoje, “Vyčių” salėje Vii- tuvon. Tikimasi, kad tas’ 
ko pirmininkas Dr. A. Tn- klausimas bus svai-stomas, 
makas padarė pranešimą kada bus peržiūrima preky- 
Vlrka sudarančių grupių at- bos sutartis su sovietais, 
stovams. ‘ Dėl visų grupių apjungi

ąs, kaip Vliko pirminin- mo bendram darbui, pirmi- 
kas tėra dar naujas žmo- ninkas pareiškė, kad jis 
gus. Trvs mėnesiai, kaip manąs, tai nėra Vliko ini- 
eina tas pareigas, tad jo ciatyvos reikalas, bet pa- 
pranešimo ir darbo planų čios grupės, norinčios dirb- 
pasiklausyti susirinko 50 as- ti, gali surasti kelią bend- 
įnenų. ' ram darbui. Jis nusistatęs

Padaręs tram pa pasauli- nedalyvauti, kaip Vliko pir- 
nės padėties politinę ap- mininkas jokiose partinėse 
žvalga, Dr. A. Trimakas derybose, nes tas sukeltų 
perėjo konkrečiai prie Vii- tik pakartotinas rietenas, 
ko darbu apžvalgos. Lvgiai taip pat nematąs rei-

Savo pranešime, jis buvo kaio leistis j derybas bei 
daug kuklesnis, kain anks- ginčus su kitais veiksniais, 
tvvieii vadovai. Mažiau ža- Kent tuo tarpu su asmeni- 
dėjo, mažiau gvrėsi. Jis iš ™is, dirbančiais diplomati- 
ka'rto pasisakė laikąsis n? dai bą Washingtone, Lon- 
Churchilio žodžių — nieko done, Paryžiuje, dalinai Ro- 
gero nežadėti ir skaitytis moję, dirbama sklandžiai, 
su numatomais vargais ir Vykdomosios Tarybos 
sunkumais. darbas Vokietijoje atlieka-

Iš atliekamų svarbesnių- mas tinkamai ir kiekviena 
ių Vliko darbu, paminėjo proga Lietuvos reikalu is- 
informaciją pavergtam kra- naudojama vykusiai.
štui. Ji vvkdoma praneši- Vliko darbai plėsti ir P0- Worce*»M-vi«»
mais iš trijų radio stočių puliarizuoti Lietuvos lais-. , Ba/,;nsvas nerskaites Europoje. Taip pat suminė- v’čs kovą bei palaikyti lais- Ljr.A’.™ liko na- 
jo ir Uvo radio tarnyba, ku- voje lietuviu visuomenėje kad Ir ’ jfa neJX

SUŽEISTAS POLICININKAS RASISTINĖSE RIAUŠĖSE

.X«ec£
Leiittown. Pa., rasistinėse riaušėse sužeistas policinin
kas Thomas Steuart. Plačiau žiūrėk korespondenciją 
iš Filadelfijos.

NEW_BRITAIN,_CONN. PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
Žuvo M. Dambrauskaitė

Rugpiučio 23 d. Viktoro 
ir Marijonos Dambrauskų, 
restorano savininkų, šeimą 
ištiko baisi nelaimė. Tą die
ną jų 1G metų duktė Mar
line tėvu automobiliu va
žiavo su 3 jaunuoliais. Ma
šiną vairavo 1G metų Albert 
Edvvard. Greitai važiuoda
mas jis taip smarkiai tren
kė i medį, kad M Damb
rauskaitė buvo užmušta 
vietoje, o visi kiti važiavu
sieji tik lengvai sužeisti...

G?lią užuojautą reiškiu 
Dambrauskams, neteku
siems vienintelės dukrelės.

PHILADELPHIA, PA.

Didelis triukšmas dėl 
vieno juodžio

nesiunčia 
ii!i.

ir iosnuomenes
jėga prieš savo piliečius ne
sišvaisto. Užteko policijos, 
teisėjo mažų pabaudų, ir 
demonstracijos pradėjo silp
nėti, kol jos visai pasibai-Kai mes Filadelfijoje, pa 

vyzdžiui šv. Kazimiero pa- gė. 
rapijos apylinkėj gyvenam 2inoma, jei tok> 
jau ne su juodukais, bet mas” būtu kur nors Pikta 
kaip mikroskopinė mažuma toriaus valdomoj šaly. 
tarp juoduku ir nieko bai- j-aro jauj<o teismo būtu 
saus dar iki šiol neatsitin- vienas sušaU(lvtas. 
ka. tai į Levittowno mieste
li, kurio gyventojų yra apie Pirmutinė ir paskutinė 
50 tūkstančių, atsikėlus pir- gegužinė 
majam juožiui apsigyventi, 
kilo gyventojų subruzdimas turėfome Mikt)iaici 
ir jo anrasymais visą savai- 
te maitinosi didžioji šio 
miesto

sukili-

ten
fiė-

Šią vasara gegužiniu nc- 
o ir Ba- 

bulos ūkiuose išvykų rer.vti 
neapsimokėjo, nes alučio irMirė gal seniausias lietuvis

j Rugpiučio viduryje mirė 
bene seniausias lietuvis vi- 
įsoje Connecticut valstijoje, 
būtent Nevulis. 101 metu. 

i.Jis bene bus pirmasis lietu
mis, apsigyvenęs New Bri- 
tain. Jis buvo lietuvių para
pijos steigėjas ir šv. And
riejaus bažnyčios statyto
jas, katalikiškos srovės, 
rimto būdo ir doras žmo- 

rengė porą piknikų, kuriuo- Liko sūnus gydytojas,
se dalyvavo keliolika as- Lai būna iam lengva šios 
menu/ Į šalies žemė!

Išleistuves Puodžiūnams „ ...
surengė ir .Jasauskai. [Varžo,. dv> unijos

Skupeika vra Balfo pir-i Lenders Frarv & Clark

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI BEACH, FLA. vandenyno paplūdimy su-

J. Bačinskas dar nebaigė

mesto amenkiecu spauda. kituF svai v;ll.
.tuo<bs W dliam E Myers Beįi<|žia*' Sl.kln,„|il..

rupufe. tu>ne miestely na- jfe ,,a,.davinėtL T„ ,,,,,
‘pančiu dolenų Balsas

vertes. Tik pradėjus jam jo va,an(|ėlė. nutarž 
kraustytis, miestelio gyven- • • ži Je!sev v;i|.
tojai sužinojo, kad jų nau- stjį0;e
jasis bendrnomenės narys .. ,, , . ,
bus juodis. Na, rodos, kas Ji bus į-ugsejo lo d. (sek- 
č?a tokio? Mes Filadelfijos gražiame Danien
pietuose daugelis gyvename Rlcnie Groum.s parke. .10- 
su juodžiais po bendra na- komiškai sportą^,
mo stogu, pačiame mieste Intel įja, hiunorisii-
daugelis juodžių tarnauja P!a! kuI.^e.tah/utartnies. <<»- 
policininkais, paštininkais, .a1’ zau’imai n t.t. t’>'os 
o mūsų viešieji ir gerai ap- mėgiamas• havanečių
mokami darbai — kanali- °ikestras. Pradžia 1 vai. p.p. 
zacija, gatvių tvarkymas— Važiuoti reikia taip: Au- 
vienų juodžiu rankose... ir !?busais Nr 21 ir .31, kurie 
niekas dėl to nekelia triukš- išeina iš Union Bus Termi
nio, nieko dėl to neatsitin- na^ *r Filbert vyt. kam- 
ka, kad vienas esame juo- .ka? -b minučių. Va
das, kitas baltas. jžiuoti iki. miestelio Bell-

rr^ • 1 a • i* motin* ii* A !•» k»-» Viai Koaei toks inuKsmas " i"1X7 nvr.
Levittovvne dėl vieno juo- 1^lpti. Anderson Ave; veda 
džio? Dėl namų kainų. Ten lIes,°£ Į gegužinės vietą, 
jos buvo labai aukštos. Sa- i Mašinomis važiuoti per 
ko, juodžiams apsigyvenus, nauja jj tirtą, kuris veda i 
jų vertė nukris, nuosavybės So. N. J. (Wa!t AVhitman 
mažiau pelno beduos. Bet Bridge), 42 keliu iki mies- 

i eilinis žmogus dėl to nesi- febo Bellmavvr. MiesteĮvje 
;sieloja. :Pr*e. Anderson Ave. pasukti

įvairių agitatorių sukurs- dešinėn ir ta gatve važiuoti 
i t: ta gal 500 minia kas va- iki gegužinės vietos, 
kara susirinkdavo prieš juo- i _Ten sekmadieni, rugsėjo 
džio namą pašūkauti, kačių 15 d., pasimatysime!

Kad ir jis nepa- oh.upein.a .via Danu pu- . '..cnun.' . .
et, sako. Miamiš- mininkas. Jis paskubomis Įmonėj, kuri dilba Įvairius 
i suklvdo rašvda- surinko 20 svarų Įvairių elektrinius namų apyvokos* •• * • .1 _. _ 1 * * _ * J „ __ “ ~ ~ /li \ i'i i-o IO

žinio- ryžtą atgauti savo tautai 
mis, gautomis iš pavergtos laisvę numatoma visuose
tėvynės. Žinios panaudoja- krantuose kurti atitinkamus mas ųad ‘ jF/ iVorcėsteiyje drabužių ir Įdavė juos Puo- daivkus, dirba virš 3,000 
mos vakarinių valstybių in- Vliko branduolius. (pardavęs visą savo turtą. džiūnams nuvežti Balfo darbininkų. Juos atstovavo
formacijai. Dėl išvadų konsolidacijos, ~ . pardavės 2 namu Centrai. Drabužius aukojo: i U. E. unija. Jos atstovai jau

Be to. laisvoio pasaulio klausimu, vienos oolitinės , . \ . L- .____ ’ Aučriona Skuueika Jasaus-;buvo pradėję dervbas su-
informacijai pavergtos Lie- grupes atstovas, pareiškė - ^Ivpu kuriuos narduo- kai» Svolkmas ir Petraičiai, tarčiai pratęsti ir jau atsie- 
tuvos reikalais via leidžia- nuomonę, kad visų grupių JL, ./J ‘ t • • -• J. Svolkinas kę Įvairių pagerinimu.
mos “Eltos” žinios vokie- susijungimas bendram dar- V haioeš įskaitų --------------------------- Bet -imonės vadovybė ga-
čiu, anglu bei italų kalbo- bui jo manymu dęrėtųim- Worce^y. ‘‘ ' N. CHELMSFORD, MASS. Y° PJ'a"ef:mį.iš ’;U'E, Vn?
mis ir netrakus bus leidžia- tis Vilkui ir išlyginti tas j Bašinskas kaip žino ____ - " 1OS’ kad E’ netun teises
mos dar ispanu kalba. To- priežastis, kurias išstojusios ’ j t „į; irk na. Si> ,M i5 Southwell
mis žiniomis plačiai naudo- grupes nurodė, kaip savo mus '„.j,,,. B(!a„į j/ieįko k„žykiM

n rūpinasi visomis mirštąs, bet

JOS,
daryti sutarties visų darbi
ninku vardu, nes ji. tai vra7 «• ••

iasi vakara valstybės irne- pasišalinimo pagrindą. d k , vertingesnio nn (I.U.E., turinti surinkusi 30
karta jų spaudoje ištisai pa- Išklausius pranešimo, su- n;rj,t3 “ g-*o.u Xorth Chelmsford tai Lo- procentų visu darbininkų 
naudojami mūsų surinkti sidarė Įspūdis, kad yra no- 1 * |\vell priemiestis. Jame yra parašų, norinčių Į ją Įstoti,
daviniai. ‘ ras pataisyti buvusių vado- Našlių klubą* nemaža vilnų ir nailono Įmonės vadovybė, žino-

Dar nuodugniau ir pla- ?¥ klaidas ir jei pats Vii- " kaišvkla, kurioje drnto nę- ma, nutraukė deiybas, r.es
- j— --------------- i_ ciaagisKe noiija vvnic niazai ir lietuviu. Tai South- ji seniai norėjo jos nvsikra-

kienė savo name /7643įwep Combing Company. tyli ir Įtarė ja esant komu- 
Hardm Ave.) žada jrengti, ilgus metus čia darbai nistu vadovaujama.
Nashu klubą. Atrodo, kad j ne|jįOgaj Teisybė, kar-i Dabar teks darbininkams

ciau supažindinti laisvojo kas duos visuomenei realų 
pasaulio visuomenę ir poli- savo būsimų darbų planą, 
tikos vvrus apie pavergtos be to, jei grupės vengs de
Lietuvos būkle ir mūra ko- leguoti atstovus Vlikan pir- J , ,, ?uva dėl savo tautos laisvės mosios okupacijos metu pa- toį? klubas turėtų^cia pasi- tais sustodavo, bet ir vėl pasisakyti, kuriai unijai iie 
numatoma išleisti stamhes- rodžiusius vienokia ar kito- se imo Miamiškė pradėdavo. Jos skyriuje Nr nori pavesti atstovauti ir 
ni veikalą aurfu kalba kur kia fo>™» savo palankumą .... " . . J1 “už pievos” ilgus metus derėtis su darbdaviu. Taigi,
bu* Plačiau nušviesta “Kas bendradarbiauti su okupan- Linkėjimai S. Aksenavičiui,prievaizda buvo lietuvis S. derybos dėl sutarties pratę- 
y,a Vlikas”9 tu- tai reikia tikėtis, jog Stasys Aksenavičius Chi- Malinauskas, -šis skyrius simo dar greit nepasibaigs.

Konkrečiai dabartiniu mūsM laisvinimo oi-ganasat- cagos universiteto pakvies- i?0 *£veik visą vasarį sto- Girn dirba viriv,landžiu,
u Vlikas palaiko giau-Baus lietuvių visuomenėje tas dėstvti vokiečiu kalba iVI. dalis darbt- y

1 K • • . - a “.ninku peikelta i skynųį Valstijos sveikatos depai-

jdž
^alsais pakniaukti. Kitas ir 
prakalbą pasakydavo. Dau-' 
giausia jaunimo, kui iam to-! 
kie Įvykiai didelė pramo-!

iga, to dėl jo atvykdavo au- _ “ .. ,
tomobiliais ir iš tolimesnių Demonstracija rugsėjo 8 d.

K. Tautkus

NEW YORK, N. Y.

afivl’nkiu. (LAIC). Rugsėjo S d., sek-

metu Vlikas palaiko giau 
džĮųs įyšius su kitų pa- 
vergtu tautu organizacijo
mis. Santvkiai su ukrainie- --------
čiais vra labai geri. Su vo- Sulaukė J. Pronskau*

Ti •pat, ?ev- Va' “Naujienų" redakcija pa- 
kara Vokietija atsisakė pre- p,-/™ . - -
kybos dervbose su Sovietų i.,, pn 7,n-nauqt^ kuris ^lu^e Šor^onos universitete,
Sąjunga Maskvoje pripa- X lugS metų ku- *Vais
žinti Lietuva. Latviia ir Es- V «a baigė savo studijas

literatūrą. tafrieT’rtag' praneša.

žinti Lietuvą, Latviją ir Es- n 
tiją, kaip sovietinės rinkos laiką ten dirbęs, o 

tolimame Kanados___ ..... ir dabar mokins kitus.
sfera kraštais. Tas rodoVo- Sam°nvi^ "M"1 ' Linkiu Ja™ di(1e,ės
kietijo, pilna naiankumų “fe!
mu>ų C0VDje dėl laisves. jjg neįei(j0 plunksnai 

Su lenkais stengiamasi ,f,dvti: “Naujienose” galė-
taip pat palaikyti gerus ir jaj dažnai rasti jo rastu, 
korektiškus santykius, ne- Čikameti*
žiūrint' jų padaromų mūsų _____ ___________

tudijas 

sėk-

HOLLYWOOD, FLA.

atžvilgiu išsišokimu.
Dabar, kada egzilinėLen

ku vyriausvbė Londone Į- .
teikė vakariečiams memo- Lankėsi Šeštokai 
randumą dėl Vilniaus pri- Juozas šeštokas,

Įvairios naujienos

SO.

Schlitz
klausomumo Lietuvai užgin- alaus daryklos atstovas, su 
čijimą, Vlikas taikliai raa-?m.ona Chariotte ,r 2.vai- 
gavo savo atitinkamu me- kais i>o ilgos kelionės J Pie- 
morandumu ir pajuto savo tus buvo užsukęs ir da sa

vo sesers Reeves ir jos sei-pusėje tiesos ivertinimą.
Be to, dabartiniu metu .

Vlikas Įteikė Jungtinėms Šeštokai, važiuodami 
Tautoms dokumentuota me
morandumą dėl trijų lietu

kur kai’šiamas nailonas. Pranas Naunčikas
Čia dirbo ir dabar dirbama ... . . a 
3-mis pakaitomis. M,re Ay Matulis

Southwell karšykloje auk-■ Birželio 25 d. mirė senas 
štas pareigas eina geras lie-j “Keleivio" skaitytojas A- 
auvis William Pieslakas- domas Matulis - Matulevi-

A. Skudžinskiene

I oi iei jai buvo daug dar- ma(jjenj pavergtu iu tautu 
b«. Reikėjo smarkesnius d į ,įnkasi -(|i(!žiulei
biuksmadanus ir suimti. :demonstracijai prie Junirti- 
leisejas tokius tą pat, va- ni Tautu .usėjl( d 
karą nubąusdąv# «tt.bau-isu*!lenka ’junĮrtini;sJ .r.„„„s

, ... 'specialiai sesijai raporto
Vieną vakarą susirinku- Vengrijos reikalais svarstv- 

siems neklausant jsakymo ti
skirstytis, policija pavarto- .. ,
jo gumines lazdeles. Vienas ^ew Yorko visuomene.

wart i galvą ir jis be są- n.ini? £ ^kreipti i tai Jung- 
monės krito ant žemės. Vė- Tautų demen, rer.ka- 
liau atsigavo ir buvo nu- sl ^al demonstracijai, 
vežtas i ligoninę. . Lietuviai toje demonrtra-

Po šio Įvykio pasigirdo cij°je turėtų gausiai daly- 
i balsų, kad valdžia turėtų vautk
čia atsiųsti kariuomenės, Demonstracija Įvyksta 
kuri Įvestų tvarką. rugsėjo 8 d. 3 vai. p. p. De-

I Levittowną suvažiavo monstracijos reikalais rūpi- 
laikraštininkai, televizijos naši dr. Fabian, 131 R įver
tai nyba... bet valdžia ka- side Dr., Nevv York.

I “KELEIVIO” SKAITYTOJAI! *
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 5

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Suvarė, Worcester, Mass.

tuvių. Pieslakai išaugino 3 nienę ir 2 sūnus Edvardą ir 
dukteris ir du sūnų, visiems Joną.
davė progos baigti aukštuo- Velionis Ne\v Britain iš
sius mokslus. Jie visi jau gyveno 60 metu. Gili užuo- 
vedę ir Pieslakai jau turi 11 i jauta velionio šeimai, 
anūku.

William

MILWAUKEE, WIS. L M«sų
lis, vos apie 22,000 gyven
tojų. bet gražus, gerai su
tvarkytas, turi net 7 mylių 
gražų paplūdimį.

Čia gyvena apie 10 lietu
vių šeimų, gerai Įsikūrusių.

Jasauskai (1724 Bucha- 
nan Ave.) turi didelį namą 
su 14 gerai Įrengtais kam
bariais, kurie nebrangiai iš
nuomojami žiemą ir vasa- 
rs-

Žemaičiai (2215 Holly- 
wood Blvd.) turi savo “E- 
milings Beauty

1
Floridą, pirma aplankė Šeš
tokienės dukterėčią Sardy,

IIIVI<XII<IUIII<X <IVi UIIIU IIVVU" i ___vių studentu nužudymo bol- gyvenančią Biloxi^ Miss^, o 
ševikų Dubiavos stovykloj. fTl^dami pirma sustojo Co-
Memorandumui tikimasi Ga;’ Ir aPlanke
bus duota eiga atitinkamo- ^estolto šuneną leitenantą 
je komisijoje ir bolševikų Howard Reeves ir jo šeimą.
nusikalstomieji darbai bus ^ten»iile
išvilkti Vliko pastangomis ,c°nda, 111., Šeštoko tėvų ap-
viešumon.

Taip pat Įteikė memoran- •8®ya1,t?-.™11aI.®™>1? 
imą JAV vyriausybei dėl [“Keleivio skaitytojai.durną

plėšikiškų muitų už siunti-

Pieslakas iš se
no dalyvauja lietuvių veik
loje. Jis dirbo Vytauto Klu
be, kurį laiką buvo jo pir
mininku. Jis taipgi yra va
dovavęs ir SLA 173 kuopai, 
nemažai yra dirbęs ir SLA 
antrojoj apskrity.

Kaimynas
GEP. I AUSETTnDI ANOS 

DAINININKĖ
Lietuvos laukų dukra Pru- 

dencija Bičkienė, muziką 
studijavusi Vokietijoje ir 
Italijoje, Į Ameriką atvyku
si 1949 metais, pripažinta 

Minėtoj bendrovėj ilgus'geriausia Indianos valstijos 
metus dirbo ir Kučinskas, dainininkė. V’aržėsi 50 dai- 
SLA 173 kuopos darbuoto- ■ nininkių ir Bičkienės dra- 
jas, dabar jau pensininkas, matinis soprano balsas pri- 
Nemažai Pieslako žinioje pažintas giažiausiutŽAaiiKr Q..lnn” U^VIIia/įcll r 4IIIIUJV gia/.lHUMU.

r<wiwill turi vaistino (2007 ,r lauTenciečių. Iš jų Nuo kovo mėnesio ji daiHdtt BM ) vS i P*1** S- P«je"ka5 nuoja Čikagos Lyne opero 
Skunką (13WN 24thirPare,1n,s-

* • A f *Skupeika (1309 
Ave.) verčiasi statyba ir Lt. 

Iš Philadelphijos pas
M. Stoni*

/ankyti, kur išbuvo ištisą . __
Seniai šeštokai yra Skupeikas svečiavosi jų gi-j l'afcnioinkinie ari 

minaičiai Puodžiūnai. Ta už»>»kJ*m_  __-•___ Kain* nurfaiM
C. B. R. proga Skupeikos gražiame j

Pakalbinkime drangos ir "Kelei-Kaina metama $4-

opero- 
bet

ji raošiasi ir Margaritos ro
lei. Mat, Fausto operą žada 
statyti Čikagos vyra choras. 
Bičkienė vaidins Margari
tos rolę.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vmst įnin
ka Vytautą Skrinską. "Ideal Phamiacy’’ savininku, čia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų non džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo iirdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

_ Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Pbm 
Ideal Pharmacy vaistinis savininkas 

Ir Notary Public 
............................... ...........................



MIRĖ RAŠYTOJAS A. ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

Sibirą. Dėl tos didžiulės ne-' 
laimės tėvas labai sielojosi.
Graudu* laiškas

Teko neseniai skaityti iš 
Lietuvos atsiųstą 9 metų 
amžiaus lietuviuko laišką,

. ... , i kur tikrai gražia lietuvių
Užuraly pne miško dar- kalba vaikas rūpestingai,

bų ispanas dirbęs kartu su vaikiškai savo sene-

KEUJVIS, SO. B08T0N
RUSAI ELEKTRONIKOS PARODOJ

No. 36, Rugsėjo 4, 1957 

nės bei savivaldybių Jstai- B1AURUS TYČIOJIMASIS

Jei dar taip ilgai bus,
nežinia kuo virsime . .. — ------------- ------ ------

Jankausku iš Kauno. Rara- Hams rašo apie savo moky
musi! skaitytojas (ranfio?p ketun lietuviai bu-Vienas ^briTlin ‘ 1041 £and°je beturi lietuviai bu- mąsi: mėgina lietuviškas 
mtn i tolimo Si- vę ^šaudyti už maištavi- knygeles skaityti, kalvutęatsiuntė sav 

metais ištremto i tolimo Si

« tūkstančius ^kibime- ?avę dįdele- J?ani?ka:nas ži?TjeUvo7'gamtąT
tnj‘. kur. sako. ir tebevei- S^aug^STu " Darbe’' •?etai-t,oki? amžiaus Ame- 
e-auiu Sunkio* darbo <alv- v daug aukščiau, uaroe nkos lietuviukas tiek gra
fos žiaurus klimatas su- ^d“ ne^toj^"riUies ži^ Hetuviškai priveiktųpa- 
naikinu sveikata. Apie .tė-
\iskę dieną naktį sapnuojąs, Ra(j Lietuva bus išvaduota, 
bet “namo leisti jie negal
voja". Kaip bus toliau, sa- Lietuviai atsivežė _ , . , . . _.
ko. nežinau, bet jei ilgai daug medalių Tokio vardo neseniai Lie-
taip tęsis, tai kažin kuo vir- . .tuvoje mirusio rašytojo Vie-

komunistu Maskvoje su- nuolio romanas rusams bol- 
‘ Aplink kalnai, vietos žmo- . "tarptautiniame fevikams nepatinka, ir to-
nės nieko geresnio nematę. r !«*•: daI/s.» dabar Lieuvoje.s-
Kai atėies siuntinys sūdri- valy Lietuvos sportininkai .leistų jo rastų septynis to- 
bužiais 'ir jie įuofpamatę, laimėJ? dau? .medaliŲ: .mus nepateko (Nepriklau-

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS Sovietu Sąjungos mokslo akademijos prezidentas dr. 
Vladimir Koželnikov ir dr. Vladimir Siforov. dalyvavę 
elektronikos konvencijoje San Francisco. apžiūri Rent* 
geno spinduliu aparatą, kuris naudojamas metalų mag
netinei sudėčiai tirtu

gose, 12% amatininkais iri

tai negalėie atsistebėti sai nas PiP.vnė laimėjo pirma- ' somoje Lietuvoie jo raštųw ebėdmaSek'šdT ia v’eta L50° rwtra bėei',n tom« buvo išleistaK
xo nusisteoeumą įsreiksda- me nuga]ėjo čekoslovaką 1 ~------ «

Jun gvildą,

Kas darosi Lenkijoje
kurių ten dar

.likusieji verčiasi, kaip kasi Kelerių dešimčių metų 
galėdamas. Kai seimo ko- komunistų viešpatavimas 
misijoje buvo kalbama apie Rusijoje yra aiškiai paro- 
žydus, pranešėjas pasisakė, dęs, kad komunistai visai 
kad Lenkijos žydai gyveną nevertina žmogaus, kad 

! didelėje baimėje ir netikri jiems žmogus tai lyg mažu- 
savojo rytojaus. Priežastis tis kirminėlis, su kuriuo ga- 
—vis didėjąs Lenkijoje an-;li daryti ką nori. Komunis- 
tisemitizmas; žydų vieši tai neturi gailesčio žmogui, 
puldinėjimai labai neretas ypač mažam, vargo žmogui, 
atsitikimas. Prisidėjo savo j Mitoki yra ir šio kraš- 
potvarkiais ir vyriausybė. :t0 mūsiškiai komunistai, 
Užtenka, kad kuris. žvdas;ypač jų “galvos”. Štai tam 
tik prasitartų, noi-įs iš Len- į mažas, bet būdingas jrody- 
kijos emigruoti, ir jo butas mas, Rui-į a§ radau “Vilny”, 
tuojau užimamas. j “Vilnis” Nr 193 išspaus-

. 'dino iš Lietuvos seserei ra-
i 1 išyto laiško ištrauką. a Joje

Gomulkos vvriausybė pa- sesuo kolchozininkė, kiau- 
ti teigia, kad 90'< Lenkijos Iių šėrėją rašo, kad jų kol- 
vokiečių norėtų išvykti Vo-;choze esą 500 kiaulių ir 3 
kietijon. To noro pagrindi- šėrikės turinčios jas šerti ir 
nė priežastis — didelis gy- bendrai prižiūrėti. “Vadi- 
venimo sąlygų skirtumas naši, kiekviena šėrike turi 
Lenkijoje ir Vokietijoje, pašerti - apžiūrėti po 166 
Atrodo, kad Gomulkos vy- kiaulių. Rankos gelia ir re- 

• riausybė labai nenoromis umatizmas ponavojas”, ra- 
sutiktu juos išleisti, ir tai šo ta šėrike.

j “Vilnies” redakcija rado 
reikalinga pridėti nuo sa- 
įvęs šitokią pastabą: “Jau 
!iš laiško suprantama, kad 

vyriausybės toji ponia ar panelė bijo
ii- tr, lrurl l.i__ 1:.. »__ __________________ i

.tik į Rytų Vokietiją.
Lenkijoje didėja 
bemoksliu skaičius

mi keturaukščiu keiksmu.
Mes turime pagrindo do- “buožėms’ 

mėtis įvykiais Gomulkos vra. Gomulkos

matę 
nuotr 
gi 
su
tai
io draugas.

“Tėvynės Balsas”

ra« Rudzinskai. Aukso me- slapta skaityti rusu bolševi- . . __ - • ,
daliu lietus krito ir ant mt medžioję į'jėi

ealni. rusams Lietuva užėmus. Ta-£etuose sllkūl.ė c.,,---------- ,
krito

Kaimo krepšininku galvų,

ir už juos brangiai mokėti, mokosi dviem ar ten trimis vaike, tam ir duonos duot 
iatww_ Dėl visų tų lengvatų Go-pakaitomis. Per artimiau-nereikia’”.
Stalino mulkos vyriausybė šiais me- S1US $ metus laukiama pri- Nesvarbu, kuris “didžiu- 

- pusantro nulio- jų„ Vilnies” “galvų” - 
^elkasi^ Moks" Ti'ūseika, Andrulis ar Joni-

Berlyne rasų gen 
lovo vadovaujamas
tas leido laikrašpalaiki “Už -vra Lietuvos kaimynas, at- silikusios ūkininkų “skolos" y* *5lu Ras tą pastabą rašė, bet
su^rižimą i tėvynę”. ‘ dėiu S Ulik^ hZt b nn-nrondžit,, sitvėręs nuo mūsų tėvynės valstybei — jos yra apie pu- as nradzios mokyklose ne- svarbu kad parašyta re-

vietoj! leidžia- *« ,kiak ^-tinta tvora, santro mik.tanu - nebus 'ardu.1. Vadinasi,

visas tas v imies stabas 
turi noro biauriai pasijuok

Da^ai
mas “Tėvynės Balsas”, ku
ris spausdinamas Vilniuje, 
bet Lietuvoje jis neplatina-
niss. ... __

t- » j v j • ten^in’nkai. Iš ju Sirutvtė Jis, atrodo, bus gudriau ZahIockvtė
vedamas. Jame įsakvta ben- auks0 medaliui nugalėda 
rradarbiauti net is Sibiro a •Vsugražintam krikščioniškų " lr d'ejete.
Jžurnalistui J. Ke- Nei pietų nei skundų knygos
nn - Račkauskui ir kt. Ma- Tokia antrašte “Tie- J?^iianraetai08 nriveiretino to.ir aP,e tvarkymąsi savo- jįs gali parduoti laisvoje i
tvti. redakcija tikisi, kad soie” skundžiamasi, kad nu- Harbo s*ovvklo«? vra nimni- •11esr?m.’s-. K^eoka abe- imkoje, pasilikęs duoną, 
jie mokės geriau Jonelius vvke i Trakus ekskursantai P VU,i ^ad lvY^Ial Lenkijoje ^umazintos ir bulvių duok-,
durnelius vilioti. dvi valandas išsėdėję vai- R1M.;;n<s Tr»-,n,, auv r?ro ita^os >r tarybinei Į^s, bet mėsos tebereikalau-

_ c svirioje ir niekas ju per tą Alek- Lietuvai, tuo tarpu žmonių ’ama tie patys kiekiai. Iš
t -i - T • n r a -t net ine?kX*£* Klle kitu laikais vien plačiau: £a?osenal bei 
•'au išleisti o tomai Balio norėtu valgyti. Paskiau va- ' ♦ __ ;x nab

to treneris Nakutis gavo auk- kad būtų tautiečiams labai nro kuri mQ . t jiems dovanotos.
-o medalius velkate tomna, pertą- Ljetuvos’ komunistų partijai Ateityje ūkininkams bus

Penkis aukso ir du sidab- t _t, ypsc tautos nelaimes a,;^ajai a.Av.i L-,« a,,,™,! mokama už nrivalnmai sta-
ro medalius gavo ir stalo

čius didėjąs su kiekvienais 
metais.

uini^a vj> raugiau ožiu— *** vos Koicnozo sąlygose pn-
žmoniu. kurie nebepakelia b^s vis dar du kartu ma- agronomai. Komunistinio žiūrėti 166 kiaules, jie su- 
chamiško Maskvai klusnu- žesnės, kaip mokama lais- bloko kraštuose testudijavę prastų kas tas reiškia!

KREMLIAUS IŠRADIMAS g^jyoja apie išsilaisvi- \o.ie rinkoje. Kas ūkininkui 290 lenkų.
nima iš po bolševikinio ba- liekasi, duokles atidavus,! J. K.

VILNIUS—LIETUVOS 
SOSTINĖ

prastų
Jiems ne tik rankos geltų! 

Bet tokie ponai, kaip
“Vilnies” štabistai, ir Lie
tuvoje sunkaus darbo ne
dirba ir to dėl nesupranta 
ji dirbančiųjų ir temoka

Smogos raštu. Viso būsią lanria derėjosi su bufetinin sias Sibiras garsėjo kaip iš-
išleista 6 tomai.
P* r nepastatė tiek, 
kiek sugriauta

. r pnkiins filrinink,, noknhnv Vilniaus miesto valdybos .įVos. k°manduoti ir iš jųty-
į jų laikyse- i enkijos ūkininkų nebebus nokviv;p io?? metais Len- ciotis.

t j j * j ~ p ę, 4 kijos valstybės viršininkui Liūdna, kad šitos komu-
pa?°ie Pilsudskiui štai koks teisin- n^tų prigimties vis dar 

asakymas iš lūpų iš- eaug kas nesupranta.
Demokratas

, 4. , Žemiau patiekiamos
paduotu skundų ni,i’?J\C7ltraCn0S *5°' nios iš įlenki jos yra naim- komunistu partijoje —“sta 

knvga. Galu gale ekskur-'n d ♦ v- ’ tos iš Brooklvne leidžiamo lininiai” komunistai gvolta snn,b0.
sartai rei pietų, nei skun- >įV lenkl? socialistu laiki aščio šaukia, kad Gomulka susą- spru °*
du knygos negave važiavę metais, «Rop0tnjk Polski” š. m.lie- vo politika gaivinas kaime ... . - T. „ ,Į » 'aZ’aV? nS^n. 1, dienos. jtajdta.i^lH ^0-

ke, kad

Vilniaus vykdomojo ko
miteto pirmininkas (atseit, 
miesto majoras) Jonas Vil
džiūnas paskelbė, kad Vil
moje karo metu buvo su- 
» r’anta daugiau kaip 400,- ti gi 
roo kvadratinių metini gv- vės meksfaltuotos. daug 
renamoio ploto ir kad iki apželdinta, daug gėlių. Vy- 
";ol pastatyta tik 318.000 tauto gatvė kasdien laisto-

Palangoje daug svetimų 
■'•eidų ir kalbų 
Palatos vasan’etė esan

ži
gas n

‘Nepaprasta valia pago-
LITUI 35 METAI

,ką valstybę nuo jūros ligi i 1922 metais Lietuvos val-pakarti ir tik paskutinę aki- Palengvinimai ūkininkams cjau vjsko raminti
mirką atėjo cara dovanoji- vnm,inu;n6 ' * * JQros’ nuo išgarsėjusios lybėje demokratinio jos
mo žinia, tad jis buvo iš- coi-j.jtv,q Qnviet„« ik? «?n Tautinės Lenki jos mažumos Maskvos sienų net iki pil- Seimo įvesta l’to valiuta, ir.. sekdama Sovietus, iki siu Rosjos Vyglos Rran^ vaHa Lietuvj/ėmė stip,^ti vi.

didžių riterių, didžių Kęs- siškai beverčiu Vokietijos
pn<vO<5 vasarviete esan- 'siustai i Sibiro viena iš n«s- 'cn'"aiu<1 S?.
ažiai sutvarkyta gat- trogu ketveriems metams, o ™etV-kr*inre4i*'

ostroga — aštriena, aštraus 
gyvenimo kalėjimas kon- 
centracinis lageris. Tr Dos-

i

n^as^teralėio snvarvti fkol Vyriausybės duomenimis 'tučio su Algirdu jaudinan- vadinamųjų auksinų, 
mas tegalem smaryti i kol- (lahartinėje auW.-mp taikume, vienodai di- Lito vardas iš sutra

visos nauao- ._  oo _____ UL. . - « • . , • , .ūkius vos 23* ___ __________ sutrumpin-
jos 28 mil. gyventojų vis džių Vytauto ir Jogailos is- tai Lietuva, kaip latvių pi- 

a apie pusę mil. tariniuose ginčuose, — jų nigas L a tas iš Latvijos, estų 
ukrainiečių, žy-'valia pastatė tuos mūiiis, pinigas Estą iš Estija, pran- 

okiečių. Apie lietu-nutiesė pagrindus mūsų cūzų pinigas Frankas iš 
neužsimenama. Dau- miesto (suprask, Vilniaus) Prancūzija irkt. Litas buvo

Gomulkos vy- 
su ukrai-

ka:p savo sostinės”. JAV dolerio dešimtoji da-
Vadinasi, ir Pilsudskis lis, ir po to dolerio litas bu-,u nepriklausomos Lietu- s?o namai. |niains vaizduoja savo nuo- ^ariausybė turinti .......................... . _______________

vos Kauno statyba, tai pa- \ ašaroto iu tarpe daug širdžiai atvirame dideliame j.-j.,.. " t/nv:.-a k„Vo m-? naciais. Komunistinis reži-PnPažino Vilnių esant lie-vo stipriausia valiuta, bran- 
romane, vardu “Zapiski iz ni^«, Taneū^ ma? J-enkijoje stipriausio tuviu kurtą statyta ir ji lai- giausi pinigai.

------ j-----m a „ ..i ;o</aRipK11<Rv;Pp;u Rv:p. pasipriešinimo susilaukė iš.^ė Lietuvos sostine, bet ją Lietuvą užėmę bolševikaitiltu liūs NVIVVIU II KVIC «t.__ nom-nkne; 1 lavtiurnl I-a.. si • •_

matysime, kad Kaune anuo- svečių iš “plačiosios tėvy- 
met kasmet pastatydavo nės”. 
dvigubai daugiau. i Vasaroti nėra pigu. Už 

mažuti kambarėli reik mo
kėti 10 ir daugiau rublių

miortvogo doma”, t. y. už
rašai iš mirusiųjų namo. 

Tad be reikalo Rusų laik-
pagrobęs Lietuvai negrąži- litų valiutą panaikino irjve- 
no. Kaimynas dė savo beverčius rublius.Visur sutiko lietuvių

tinių miltų kiekius.
Šių metu liepos mėn.

ginkluotų ukrainiečių “ban 
dų”. Liublino vaivadijoje tų

paleisti. Ir jie daug papasa- Iš Lenkijos i Lietuvą po 
kojo apie tas baisenybes, 9 metu nebuvimo nuvykęs 
kurias jiems teko matyti ir oaviešėti žmogus net išsi- 
r-avo kailiu patirti, bet gando, pamatęs nebe tąsa- 
mums ypač idomūs jų pa- li: apiplyšusia, dar nepaša-

sia nuo Archangelsko mies- «Ufiaro anU 30" vi«su T en- žemę “suvalstybinda- 
to, vra didžiulė Solovkųsa- Rjlo<5 žemės ūkiu Likusiu" maDabar nusistatvta tą 
la, kurioje bolševikai ir į- ūkiZu ketvirčiai na- žiauri’ Prie™»* «yP"«.| 
steigė vieną pirmųjųi žiau- ^oj Lėnkijoj ir apie 90S t” truputį įskeiluosiug grį-Į 

atgautose

Karagandoje
Azijos vietose. Norilske ir laimės ir vargo žmonės nė- 
Karagandoje jie gyvenę ra patyrę. K. Ž.
kaip civiliai gyventojai, pri- |r vienuolio sūnų. 
verstina, ten įkurdinti, ta- buTO ijrelu, 
ciau jų gyvenimas buvęs ne
paprastai skurdus. Jie tu- Neseniai Lietuvoje mirų- 
įėję gyventi neapšildytuo- šio mūsų didelio rašytojo 
se barakuose, nudriskę ir Antano Žukausko - Vienuo-
alkani turėję kasdien vaik- lio vienintelį sūnų »tuden- g iįetuvius išsiunčiant i 
ščioti toli į darbą tą Jurgi rasai išgabeno i c siunčiam

riųjų katoi-ginių stovyklų, ūkit ^‘atgautose ^žemėse” žinant i senas vietaK • • Tuo 
, z , y ą UKių atgautose zemese *------ g^nta 200 Seimų,

joms pinigų atsi- 
Kartu pažadėta vi-

kūpąs Teofilis Matulionis. 'beYra^n^ Š
Koncentracinėmis stovyk- siems ūkininkams, Lenkijos

įlomis garsiausios trys dide------------------------------------------mese , visokių lengvatų.
lės valstybės: S. Rusija, Ki- _ t ydai
nija ir hitlerinė Vokietija. S. Rusijos ir ypač šalto ar 
Koncentracinių stovyklų da- karšto, taipgi mūsiškiams _ kjek dabar yra Lenkiio- 
bar yra Lietuvoje ir Mažo- nepakeliamo, klimato kraš- jc žydų, nepasakoma. Te- 
joje Lietuvoje, kur kali at- tų priverčiamojo darbo sto- sakoma, kad jų 52’r dirba 
gabentieji iš S. Rusijos, pa- vykias. darbininkais, 20% vabtybi-
“ - ' - Kaimieti, neje prekyboje ir valstybe i

TUOJ ĮŽEIS NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollyvoodo žvaiirždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellonvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis^
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabus požemių unai; 
Upė po žeme; žuvys bė akių.. .
Ir daug daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

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

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

•'Proletariato diktatūra’
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis PenktuNo. 36, Rugsėjo 4, 1957

balsas ar meškerė?
Šių metų ankstyvą vasa* romą, kad pradedama nuo 

rą Jugoslavijos diktatorius dalinio apsijungimo — tai 
Tito išleido pasivažinėti po yra natūralus kelias apsi- 
Europą komunistą Vladimi- jungti visai Europai, 
rą Dedjier, dar neseniai pa- Iš to Dedjier pasisakymo 
rašius) Tito biografiją. Kaip aiškėja, kad jis bus atsižeg- 
ir Tito kalėjime sėdįs Dži- nojęs nuo smurtu vykdo
te, Dedjier stoja už toli- mos “pasaulinės revoliuci- 
mesnj Jugoslavijos režimo įjos” ir suartėjęs su Vakarų 
demokratinimą, už suartėji- socialdemokratų pažiūro
mą su Vakarų socialistais.

Važinėdamas po Europą,
Dedjier pasirinko uždavinį 
sueiti i pažint) su žymes-. r
niais Europos socialistais;

mis.

Už viso* Europos 
psivienijimą
Fasisakydamas už būtinu-

bei demokratais, kalbėtis Europai apsi vienyti, De- : 
(opiausiais dabarties klausi- djier atsargiai pnėjo prie; 
mais ir skatinti Europos ap- °Plausio dabarties klausi- 
sijungimo mint). Tą jis daro rr!° ~ Pne dviejų pasauli- ( 
tik savo vardu. Ar jo lupo- nuĮ blokų santykių. Anot jo, ; 
imis iš dalies nekalba ir pats apjungta vakarų Europa ne
kito, dabar dar būtų anksti pnvalanti pati virsti nuo ki- 
pasakyti. Bet Dedjier, atro- atsiribojusiu valstybių: 
do, nori būti reiškėju tos Jungimu, kad siektų viespa-i 
opozicijos komunistinių tautl pasaulyje. Priešingai.

Apjungta Europa turėtų ly- i 
ginti santykius tarp Sovietų 
ir Amerikos. Dar nesimatoĮ 
—sako jis — kiek Maskva! 

Rusijoje, kalbėdamas už ?iao. Stalino palikimo, į 
jas aiškesniais žodžiais, .^ukl?ie’ ^}Vdl’. kanti-ūs. 
kaip galima namie. Sovietų feuklauteJ?.s bolševizmas ne- 
satelitų komunistuose reiš- ,^a If. pasikeisti per vieną ■ 
kiamas ryžtas ieškoti komu-inakt;’ bet Vakaių įtakoje 
nizmui “naujų kelių”, su-ivykstantl galvosenos evoliu 1

partijų tarpe, kuri pasta
ruoju laiku yra pasireišku
si Vengrijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, iš dalies net

BARANAUSKO KLĖTELEHOFFA NEPYKSTA ANT JO

Vežiku unijos vicepirmininkas Hoffa (dešinėj) buvo 
pasamdęs Cheasty (kairėj) išgauti iš senato tyrimo 
komisijos reikalingų žinių. Cheasty tą pranešė komi
sijai ir teisme liudijo prieš Hoffą. Bet teismas Hoffa 
dėl mėginimo papirkti išteisino. (?ia matome Hoffą 
šypsantis ir sveikinantis su Cheasty.

Darbo dienos proga

Anykščių miestelyje, kur 
gyveno jaunas vysk. Anta
nas Baranauskas, .yra jų 
sodyboje medinė klėtelė, 
kurioje miegodavo ir rašy
davo Baranauskas. Mat, jis 
buvo ir poetas, pavyzdžiui, 
sukūręs “Sudie, Lietuva, — 
man linksma buvo gyvent 
tavo šalelėj”, “Anykščių šile 
lis" poemą ir kitką.

Gi ką Lik Lietuvoje miręs 
rašytojas Antanas Žukaus
kas - Vienuolis yra artimas 
Baranausko giminaitis, pa
veldėjęs sodybą, kur ta klė
telė stovi, ir netoli turėjęs 
vaistinę. Velionis ir įrengė 
toje klėtelėje Baranausko 
muzėjėli, kur tebestovi Ba
ranausko medinė lova ir ki
ti gyvenimo reikmenys, pa
veikslai. jo rankraščiai, 
knygos ii- kitokios senienos. 
Kas atkeliauja i Anykščius 
būtinai nori apžiūrėti Ba
ranausko klėtelę, o ją vis 
rodydavo pats Vienuolis, ži
las, ramus, daug žinąs rašy
tojas. Kas dabar po Vie
nuolio mirties tą klėtelę ke
leiviams aplodinės? Ir ar 
ta klėtelė dabar be stropaus 
šeimininko ir toliau bus ti
kusiai prižiūrima?

Kelionininkas
---------  .—----- Y, .. . T , Kai praeitą pirmadienį čių, streikuoti, jei kitaip ne-
artėiant su Vakaru sočiai- C1'a H sovietuose, Pagaliau, va1 Darhn Diena salima nriverst.i darbdavius' ŽEMĖ IŠ DANGAUS 

ŽIŪRINT
David Simons 

iumininėj gondo- 
tabintoj prie balio-

tėve? keikti skarbai?
—Jis yra Lietuvoje, Ka- _Ar tėvas tą

varsko parapijoje, rodosi, pažinojai?

ndo kelti Vakaių' , veiui.uainas metais jj tebuvo pripažinta! šiandien jau turime nu-;"';.’ fo
tuos klausimus, l)adet? Sovietuose, laiko vajstijos šventė Nevv Yorko, statytą mažiausią valandinį 4a a ? Velionei 
ima ne tik bolše- į™? Įstrigusius akloje gat- New Jjersey ir Massachu. atlyginimą $1, socialini pėdų aukt

tumoje net 26 valandas. 
Majoras sako. kad tokioj

•»«»*« j.o «»ndo kelti Vakaių 
merginą pasaulyje

kurie parauna nę tik boH^ t?n*’“,us ^loje gat- New jel.sey j,. Massachu- atlyginimą $1, socialini 
Ukmergės paviete. * vizmo ideologijos pradus, »ve^: !aciaP _p.°, karo vVke setts valstijose. 1889 metais draudimą senatvės, nedar-

—O kodėl jis užkeiktas? Ar žinai kain ii vadi- ir Maskvos vadovavimą Pakeitimai V akaruose, pa- Connecticut ir 1894 metais bo atveju, apmokamas ato- 
- —Ai zmai, Kaip ji \aai ikomunistiniam bloku; samdami skaudesnes kapi- • 5sp Amerikos stogas ir daug kitokiu dar-—Jis yra užkeiktas dėl 

to, kad niekas negalėtų iš
kelti iš jo tų skarbų, ką te- 
lieti MuSnGiiuę.

—Reiškia, tai ne tikrovė, 
bet pasaka

^.niuaiui M,auuesnes napi- visose jungtinėse Amerikos stogas ir . 
talizmo ydas, gali paveikti Valstybėse bo sąlygųnosi?

Bene pirmą kaita—Nežinau.
—O kur ji gyveno? ___ __________
—Nežinau ir to, Malki. Švedijoje šią vasai

aukštumoj ii- dieną dangus

dirbti.

ale teisinga 
vaū

—Mačiau tą ežerą. Jve prasimano visokių pa- do, paruošti medžiagą sta- driama^^mrietu1^
. -Ezei^ tėvas galėjai ma-slku. bet argi galima joms tyti aukso tiltui tarp sočia- “a’Vengri a vra
tyt, bet tai nereiškia, kad tikėti? listinią Vakarą ir “naujojo Graliu ^todu kfa“iSi
JIS užkeiktas. j _Maiki> bet kitas komunizmo”. Žemiau pa- mus !^ti auk‘ U
davacto’ kmi^užkeikta/aU^ Įrodymas. Sykį Budrią gy- tiekiama,^sminės^ jo paša-1

—Visų pirma, tėve, nesa
kyk “yra davadų”: sakyk 
“yra Įrodymų”.

— Okei, Maik, yra Įrody
mų.

—O kokie tie Įrodymai?
—Irodvmai. vaike, labai 

aiškūs. Tas ežeras guli prie 
Budrių kaimo. Teisybė, eže
ras nelabai didelis, ba kai 
mergos nueidavo maudytis 
vienoj jo pusėj, tai iš antros 
pusės bemai atplaukdavo 
jas pakibint. Pro tą ežerą 
eina kelias, prie kurio ma
no atminimu buvo baltas 
Siesikų dvaras su raudonu 
stogu.

—Bet ką tas dvaras turi 
su užkeiktu ežeru, tėve?

—Žmonės sako, vaike, 
kad to dvaro ponas buvo 
didelis lupikas; lupdavo sa
vo baudžiauninkams 9-nias 
skūras nuo nugaros ir krau-
nrisrkrovė^kad^ne^no^okal^0^’ ^t jeigu dar nesi-varką, eidama socializmo p pažengęs. Tačiau pašau- vjs viena šiandien darbi- 

foi ™4™il'liausit ir norėsit kasti ap- kryptimi. Be šito savo uždą- dar pilna, skurdo ir injnkas iš savo uždarbio ga-

žvėrių akis.
Neišpasakytai gražus bu

kai saulė tekė- 
asirodė 1 vai 45

astuonias valandas Pfanta •LieJr1 kad d2rne Viras^horizontas^buvęTliu-

lvgūs”, “Geriausias ginklas ^uos, . .
—organizacija ir balsavi- ^a kova negali būti ve 
mo kortelė".

Taip buvo 1882 m

matęs
i Majoras sako, kad

ventojai mėgino pasinerti j kytos kalbos mintys. i Ką turi daryti Europos — - —— dama
to ežero dugną ir pažiflrėti, Ui Mcialūtiną Europą Mciali’,,i? ™ Tebuvo 1882 m rae dav
ar negalima pasisemti nu- kalbėdamas anie' D<‘rtJicr sako> kad Eu.-o- sėio 5 d ir tos dienos svai- galingas organizacijas.
rodėdUSkadP‘S Europos reikalus bei U - biausias reikalavimas' buvo reikalinga Po .j pa„,ku,io megl.
stori dideli buMoSd w M- atei«- ..P“*** už būtiną KSs anrie- a*tuonhi valan<1ų da,’’° die‘ £"£52“’ V'SU P“™a nim" netrukus bus kelianS-
prileidžia nieko a^tyn. Tai įijimo reikalas yra bend-'*!3' Del šito reikalavimo ta- b d ?i didesnėj gondoloj, kurioj
ką tu ant to pasakysi? Voiksin ,, _ S" a ras. nore jie tik past

ama Pavieniui kada darb* netUi'ė^s !aiko aplinka gro- ka(la."a,b: žėtis. nes visa laika buvęs“t“’ n .s?:',uiv ^,4 mst™.

or iu en t u sekimu.

oacuviuų vaidinių vieniu., uic- . - -
i na. Dėl šito reikalavimo ta- bo unija.
da ir šiandien tebeinančio . ®io krašto darbo unijos bus ke)j stebėtojai.

pastaruoju! " j:' 5i:a iau turi subarusios keiioli-

rūpinasi. sybę Mažosios Lietuvos ir
Ir mes lietuviai neturime Prūsu žemės ežeras,—anas 

tūkstan- 
ežeių 

ip pat mūsiš-
kad jų vadovavimas būtų ki: jų tik lalis tyčia suvo- 

var- 
dau- 

už- 
pelkė- 

pa-
laukais.

R. M. Kaimynas
-U:;-..:XSX5CSiS

kai laukų darbai buvo jau reikalauja, kad Europa j * 'padaugės nusikaltimai,
nudirbti, žmonės nutarė dirbtų išvien, 
vandenį iš jo išleisti ir pri- jos valstybės, gal tik išsky- f3',0 itnunti pasaulį, -prilclausė vos 45,000 darbi- ’utl Paskutinėse eilese. Tu- ežerų skaičius dar tū
eiti prie pinigų. Ir jie pra- rus Didžiąją Britaniją, ne- kad Ernopos tradicijos 11 Įnjnk^ o šiandien unijos tu- ’,.in?e. •, uniJas ir veik- čiais paseks. Tų visų
dėjo kasti griovį nuo ežero Į pajėgtų visoje pilnumoje kunarn?s vertybes i°do per milionų nariu. bai jose dalyvauti, stengtis, vardai yra taip pat 
na’knlnp TžVasA amo nnoA naoinanrl/zti’ noninmia Vienintei) Žmonijai Ke ią - - - - *-

te-

su jais daryti, tai pripylė 
kelias skrynias ir vežė kaž
kur pakavot Vežė nakties 
laiku, kad žmonės nematy
tų. Kelią velnias jam paro
dė tiesiai per ežerą. Bet 
kaip tik jis Įvažiavo Į vidu
rį ežero, kelias išnyko ir 
dvarponis nugarmėjo ežero 
dugnan su visais arkliais, 
vežimu ir pinigais. Nusken
do, žinoma, ir jis pats.

—Bet kurgi įrodymas, tė
ve, kad iš tikiųjų yra taip 
buvę?
ki^vra^oks^kad^kažkfdda budrių ežeris yra užkeik-iš senųjų, savaimė keis ūkio ..... . •

iki Zin rito ir pačios visuomenės san- ‘?'$'al ęal,<* nebegrįžtamai socialdemokratijai

ežerą ui baznycos ,r pama- -.?£.’„tSL?n!T’., J ir Stondinarijos kra- ™ k'li>į TaS«“ Maskv“ vaidmenį ir tiesia jai |
JuiTT «aninm> mokanti <n-n. stebiu komunistuose Ded-ranka. Ar ps sau 101c nelai- -4

linkui, tai kitą akmenį at- vinio Europa turi ir papil- priespaudą, ir socialistai J ]j nusipirkti tris . „ r 
nešiu ant viso delno ir už- domą, bei ly) pai svarbu — neprivalą to užmiršti. Tikikartų daugiau negu ta 
dengsiu jūsų laukus”. Iš padėti kilti “atsilikusiems socialistai galį patikrinti to- (kada pirmoji Darini Di 
ryto žmonės nuėjo to grio- kraštams” ir su jais bend- kl klausimų sprendi-;buvo švenčiama,
vio pažiūrėti, ir tikrai rado radarbiauti. ! Yaikll darbas,
ant jo užverstą akmenį. Ir! D
čia, Maiki, tu man jau neį- kad —........
kalbėsi, kad tai pasaka, ba negalįs vykti ūmai. Apsi- ryžtumo ir įsisąmonini- tėse anuomet buvo kasdie- tams. Kalendoriuje 
ož uote tonai kmrai* imrraa <4nni,'imnci torralie nliati ovrv. mo, kad panašios galimybės nj§ reiškinys, šiandien dar- "

su puse x 
tada, x 
Diena k

— -------r--------- ’ bosl? sava- n
Dedjier labai pabrėžė, s,<* Europos civilizacijos į valiavimas, nesveikos ir pa- £ 
id Europos apsiįungimas ra,da: tam reikia didesnio vojingos sąlygos darbovie- «

aš pats tenai buvau, uogas vienijimas tegalįs plisti evo- ,Kau imlusis ^umyoes ms reiškinys, šia 
rinkau, per tą griovį šoki- liucijos keliu ir žingsnis po lstjnjoje nepasikartoja. bininkai turi tei
nėjau ir ant to akmens bu- žingsnio. Toje evoliucijoje ^,to yezJmu ’r k°muniz“ zuotis taip kaip

organi- x 
d erė- s-

mus komunizmui, bet
skiria

tė, kad pakrantėj stovi at- akmuo reiškia, aš, tėve,
bet vistiek netikiu, Mų. sąjunga, mokanti gra- ranką. ___ c 

randa ko ir nkmeni.
ban- tik ateityje. 

Būdin-

aiškėri

I K

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDO.RIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 mė
lius apie i.iū puslapių visokių

skaitymų ir plati kalendorinė dalis.
Kalendoriuje bus ivai’dų informacijų, naudingų 

patarimų, eilių, juokų, atsiminimu ir kitokių Įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. “Kelt i vio" kalendo
riaus kaina lieka U pati 50 centų. P ašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS"
636 East Broad way
So. Boston 27. M..tt



KELEIVIS, SO. BOSTON NjįSj^Rugąėjo-j^LSS^

i Moterų Skyrius
b.  -. -.

Pasiruoškim rytojui
Rodos yra toks ar pana- baigusių slaugių, 485,000 ! 

šus žmonių posakis: “Už pradžios ir aukštesniųjų 
viena mokytą duoda kelis mokyklų mokytojų, 120.000 « 
nemokytus’*’. Tuo norimais- kolegijų profesorių, 100,000: 
reikšti mokslo, išsilavinimo inžinierių ir 1.1. Gi nė vie- ' 
svarba. Atrodytų, kad nos šitos profesijos neigysi į 
šiandien šiame krašte nebū- nebaigęs aukštesniosios mo
tu reikalo apie tai kalbėti, kyklos.
Rodos, tai}) aišku, kad mo- Jau šiandien aiškiai žino- 
kvtesnis žmogus geriau ga- ma, kad aukštesniąją mo
li* gyventi kaip nemokytas, kyklą baigės per savo gy- 
kad* progų mokintis šiame venimą uždirba $50,000 
krašte yra visokių. O vis daugiau negu tebaigęs 8 
dėl to gyvenimo faktai ro- skyrius, ir $30,000 daugiau i 
d o. kad mokslo metams «egu pradėjęs aukštesniąją 
prasidedant apie tai reik ne mokyklą, bet jos nebaigęs, 
tik kalbėti, bet šaukte šauk- O ateityje tas skirtumas bus 
ti: Eikite i mokvklas! dar didesnis.

Iš tikiuju. Statistika ro- Taigi daugybė aiškių fak- 
do. kad mūsų krašte Yra 61 ^ko. kad kiekvienas tu- 
milionas žmonių, kurie nė- P veržte veržtis i mokyklą
ra baigę aukštesniosios ir . kp _au^t.esP-1
(high) mokyklos. 48 milio- m°kslą pasiekti. To dėl te
nai nėra baigę 9 skyrių, 2 V1L pareiga raginti savo • 
milionai nėra lankę jokios vaikus ir sudalyti tam tin-t 
mokyklos. Paskutiniojo pa- karnas jiems salvgas. Mes ■ 
saulinio karo metu 700,000 moterys čia galime ir tun- 
naujokų nebuvo priimti i TO.e Nai(iinti dideli vaidme-

SEPTYNI JAUNUOLIAI — ŽMOGŽUDŽIAI

Leonicu de Leon (kairėj) ir John McCarthy. abu 15 
metų amžiaus, vedami i teismą Nev.- Yorke. Juodu 
kartu su kitais .penkiais paauguoliais yra kaltinami 
užpuolę ir nužudę polio serganti ugnegesio Earmer 
sūnų. taipgi 15 metų. Jei teismas pripažins juos kal
tus. jiems gali tekti atsisėsti į elektros kėdę. Jaunuo
lių nusikaitimai jaudina visuomenę ne tik Nes Yorke, 
bet ir kitur.

JUODOS SPALVOS 
'REIKŠME

JIEVA SIMONAITYTE

MARASNeseniai B. Krušinienė 
rašė apie juodų drabužių 
nešiojimą gedului pareikšti.
Tai buvo įsidėmėtinas (Tęsinys)
straipsnelis. ITaip parėjo maras j Šimonių dvarą. Lydija lyg nesava

Juodi drabužiai nėra tik!nUėjo į savo kambarį, kur verkia mažasis Grigaitukas. 
gedulo ženklas. Jie dėvimi y;j. jj jau j,, nebegirdi mažiuko verksmo. O jai

-4 M

kariuomenę, nes jie nemo
kėto nei skaityti- nei rašvti,

m.
Mokintis niekada nėra

kiti 700.000 tegalėjo būti vėla\ Taį^ ir jaugusieji 
priimti paprasčiausioms pa- fa^ }r.tun ?ayo žinias w įs- 
reigoms. Tik du trečdaliai ^davinimą gylinti. Mokyklų; 
dabar lankančių aukštesnių- - ra_ Y1 jkių. Reik tik noro
sias mokvklas jas tebaigia tuJ*ftI l?s ‘jkyti.

.......... - Mes lietuviai tėvai turime
atsiminti, kad mūsų vaikai 
turi ne tik mokėti lietuviš- 

bet

ir tik aštuntoji dalis (tiks
liai 12'<) tebaigia kolegi
jas. Visi kiti meta pradėję F“1? n.e 51*.11}0 _ .
jas lankyti. ^ai skaityti ir rašyti,

0 mvenime laikotarni taip pat gerai zinotl IletU‘ 
kuris ^vadinamas ant Ja V1H llteratūra- Lietuvos isto-

«k
k'Jr įvairioje raštinėse įve- las’- 0 kur nėra' sten«tis

mašinos, kurioms aptamau- m • ;
ti teik (tauriau žinių ir di- "-"‘“r
dėsnio išsilavinimo. .mes rytojui. K, šiandien

Jau po 3-4 metų mflsų SUkrašte bus 219 atomatinių dz,auKamu pmus.me. 
elektros jėgainių, o po 30 i_____________ <**>nc >
metu ju skaičius spėjama. TRIUKŠMAS dll KELNIŲ
pasieks beveik 20,000. Jose-----------.
dirbti tegalės tik tie, kurie Romoj kn0 didelis triuk- 
bus baigę mažiausia auks- šmas dėl trumpų kelnių ir 
tesmąją mokyklą. Pneš 50 kitų “nepadorių” drabužių. 
iwtu pramonėje tik 400 Policijos vadovybė išleido 
darbininkų tebuvo reikalin- jsakyTną areštuoti ir atiduo
tas vienas inžinierius, o ti teismui turistus, kurie 
šiandien jis jau reikalingas viešose vietose pasirodo 
5 pamokytiems darbinin- trumpomis kelnėmis arba 
kams. O kas bus po kelerių perdaug nuogomis kitomis 
metu, kada visur veiks dar kūno dalimi*. - •
sudėtingesnės mašiną Tiesime' spau-’
darbo įrankiai? dai pažymi, kad kaikurie

Jau šiandien, kada daug turistai “nepadoriai” apsi- 
paprastų darbininkų yra be vilkę drįsta eiti net i šv.» 
darbo, išmokslintų specia- Petro baziliką ir kad dėl to 
listų daug kur trūksta. Dar- net kiti turistai protestuoja, 
bo departamentas skelbia Žinoma, drabužių “pado- 
net 71 profesijų sąrašą, ku- rūmo” klausimu nuomonės 
riu, kaip sakoma, vieta ieš- gali labai skirtis: vienam 
ko. bet visose jose reika- tas pats daiktas atrodys pa
jaudama bent 4 metų aukš- donas, kitam ne, bet kad 
tesniosios mokyklos išsi- amerikonės kaltais pasiro- 
mokslinimo. do tikrai “gražiai” apsivil-

Po dešimties metų bus kusios, tą galime pamatyti 
reikalinga daugiau: 45,000 ne tik Romoje, bet ir Bosto- 
daktarų. 75,000 kolegijas ne.

Mamytė labai dėkinga

MEILĖS KALBA

(Iš poemos “Giria žalioji”)

Ant peties Papartės laiko bernužėlis 
šviesią galvą, jai dainuoja:

Tu gėlelė neregėta,
Tu dainelė negirdėta,
Tu vaivorykštė skaisti,
Man meilė su esi!
Tu gėlelė vijoklinė,
Lelija tu užburtoji.
Tu kalta tu nekaltoji...
Jam ranką ant kaklo deda mylimoji

ir dainuoja:
Bernužėli tu mieliausias,
Ąžuolėli tu tvirčiausias,
Mano tų sapnų ereli!
Tavo akys saulei gali 
Į akis be baimės žvelgti.
Tu slaptingų žygių berne,
Nieko, nieko nebijojęs,
Kai ėjai ieškoti meilės!
Milžine visų tvirčiausias,
Karvelėli mano baltas,
Tu visų visų švelniausias!

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

NAUJAS DERLIUS AKTORIŲ ŠEIMOJ

Televizijos aktorius Dean Martin su žmona ir 7 
siu dukrele savo namuose Hollyuoode. Martin turi 
dar du sūnus.

Mamytės gimtadienio pre 
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamyWms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir Žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ščiu, dukrele, ačiū”-.

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

mvtes per čielus metui! Jot bus dėkingos, kaip 
Kingą mano mamytė. Adresuokit taip:yra

įeiti
CM E.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriam 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apia pua> 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalytų*. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam, 
ir pinigus {įrašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
SM E. Broedway Se. Boetoa 17,

visais rimties, susikaupimo, 
pagarbos atvejais. Į laido
tuves einama juodais dra
bužiais apsivilkus, jei pir
mą kartą einama pas pa
garbos vertą asmenį, užsi
velkama juodi drabužiai 
ir t.t.

Kam juodi drabužiai fin
iką prie veido, tie juos nuo
lat nešioja, kad rimčiau at
rodytų.

Gerai išauklėta moteris, 
į turinti sveiką nuovoką, ger- 
>bianti senus įpročius, pati 
,žino arba su kitais pasita
ria, kaip kur reik apsieiti. 
Ji neateis į laidotuves apsi- 

i vilkusi akį rėžiančios spal- 
,vos drabužiais arba tium- 
‘pomis kelnėmis. Kas svei- 
jkos nuovokos neturi, tą sun
ku ir išmokinti kaip kur 

į elgtis.
Lietuvė Miamietė

Naujausios knygos

SIAURUOJU TAKELIU, pa

rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- 

įdė “Naujienos“. Psl. 178. Kai

na $2.00. Senesnės kartos lietu

viams gerui pažįstamas daini- 

įninkas ir poetas K. B. Kriau- 

|čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa- 

ivo vaikystę ir jaunystę Lietu

voje, gyvenimą ir veiklą Ame- 

jrikoje, Įspūdžius grižus Lietu

von ir dabartini savo gyveni

mą Amerikoje.

pačiai tvinksta ašaros per veidus — ir dėl motinos, ir 
dėl seselės.

O kitą rytą ji jau nebeišeina iš savo kambario. Ir 
vaiko vaitojimo nebegirdėti. Nujautė tėvas, kad jau ir 
antros dukters nebėra, kad vienas po kito atplėšiami jų 
vaikai. Bet reikia eiti ir žiūrėti, rasi tik...

Lydija taip dailiai klūpo prie Grigaituko vygio, lyg 
kalbintų vaikelį, lyg žaistų su juo. Lydija negali būti 
negyva. Dieve, ji ne!

Mažasis Grigaičių sūnelis visai jau sustingęs, o Ly
dija ... Kad jis čia pat vietoje nenumiršta? Kodėl jis 
nenumiršta taip, kaip anąkart grovas Stolbekis? Tas 
bent nematė savųjų mirštant.

Lengvais žingsniais įeina Matas į sesutės kambarį. 
Jis mato tėvą pargriuvusį žemėje. Jis supranta, kad 
paskutinioji seselė — o jis taip labai mylėjo jas ir mo
tiną. Ir visos trys nebegyvos. Bet Matas ramus, dar 
vis ramus. Jis nueina pas tėvą, atkelia jį:

—Tėveli, tai Dievo ranka!
Motinos sėtoji vaikų širdyse sėkla, matyt, nenu

ėjo niekais. Matas nusitiki Dievu, Matas ramina ir tė
vą. Matas karžygiškai stengiasi slėpti susijaudinimą. 
Jis atsiminė motiną, mokinusią nebytinėtis su Dievu, 
o pasiduoti jo valiai.

—Taip, tai Dievo ranka, — atsakė tėvas ir atsi
palaidavęs iš sūnaus rankų išėjo laukan.

Nebuvo betgi laiko mąstyti apie nesuprantamus 
Dievo kelius, nes kitą rytą ir Lukošius jau nebe tarp 
gyvųjų. Ir savo kerštą Goldstromui nunešė jis i kapus.

Likusieji Uoliai, Etmonas, Endrius ir Matas, nuėjo 
i sodą iškasti kapą savo mylimiausiems. Tyliai jie ka
sė, nebekalbėjo, tik retkarčiais braukė vienas ar kitas 
rankove per veidą.

Bajoro Šimonio vaikai verkia. Verkia jau ir Ma
tas. Ir didysis jo nusitikėjimas Dievu pradeda jau švy
truoti. Sūdė pO Senu ąžuolu, kuris dar IHStęS LietiiVOS 

dievus, išauga kapas. O ties kapu suklumpa tėvas su 
trimis savo sūnumis maldai.

Tik štai skaudžiai sudejavo brolis Endrius. Ir

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžiu.

368 psl., redagavo V.' Baravy
kas, pigiausias ir naujoviškiau- j Mato nusitikėjimas Dievu, gavęs naują smūgį, visai su- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- jgniužo. Nebepakėlė jis akių į brolį, kuris jau miršta 
na i tėvo glėbyje, tik pašokęs nuo kelių bėgo, bėgo lyg

sužadėtinė, parašė J. Ti-1 proto netekęs į bukus. Ir ten jis ėmė laukti savo eilės, 
įtinus, 15 įvairių trumpų paša- .Jis buvo tikras, kad juodoji giltinė jo nepaliks. Tai 

kam namie būti, kam tėvą dar daugiau jaudinti?
Tiesa, namie dar tėvas ir vienas brolis, bet juk ir 

jie netrukus jau bus juodojo šešėlio auka. Ir taip išmirs 
visi namai.

kojimų, 180 pusi., kaina $2.
NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. {domus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo, {domiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 

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

Ar taip ir baigsis Šimonio giminė?
Visą dieną ir naktį bastėsi Matas {>o mišką ir lau

kus, laukdamas mirties. Tik keista: mirtis jo nenori. 
Rasi užmiršo jį juodoji giltinė. Bet, rodos, ne: viduriai 
ima degti lyg ugnies pripilti. Tik tikrai jau maro liga. 
Matas, atėjęs prie Įsros vagos, pasižiūri, ar jau ir jis

=**>•» <*■• M J# Ne<
tanas* Gussen-Gustainis. Knyga lSDMį!8 4KMV8b. L H • «

—O rasi aš nemirsiu, rasi išliksiu gyvas? Juk nors 
vienas Šimonis turi išlikti,—nedrąsiai ima reikštis mintis.

—Būk vyras, Matai! Būk vyras ir eik namo, žiū
rėk pavojui ir likimui į akis. Eik palaidoti likusius bro
lius ir tėvą. Neapleisk Šimonių dvaro, iki paskutinio 
stovėk savo vietoje!

Pagaliau nutaria.
Grįžo Matas namo. O, koks neapsakomas džiaug

smas: tėvelis ir brolis dar gyvi. Pamatę Matą džiau
giasi ir tėvas ir Etmonas.

Nežiūrint siaučiančio maro, nežiūrint didžiojo ka
lio sode, po praamžinuoju ąžuolu, tėvas ir du sūnų 
tvėrėsi darbo. Reikėjo ūkį sutvarkyti, laukus valyti. O 
visa savo jėga. Darbininkų kaip ir nebeliko. Nors ir 
mažai, tačiau vilties dar yra, kad vienas ar kitas Ši
monių išliks. Ir dvaras turi palikti likusiajam.

Atsirado daug našlaičių, kurių tėvai juodojo maro 
į kapus nuvalyti. Ir Šimonis priėmė jų keliolika į savo 
dvarą, ėmė jais rūpintis.

Ir keista: nuo to laiko Šimonių dvare nebemirė 
nė vienas.

Praūžė maras pro dvarą, praūžė ir pro Lietuvos 
šalį, čia mažiau, ten daugiau, o kitur net visus gy
ventojas nuvarydamas į kapus.

NEMUNO SŪNŪS antroji da<
lis, 426 psl................ .$4.00.
DANTYS, Ju Priežiūra, Svei-

Knyga
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina........................ $4.00

BROIJŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams................................. $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pn*»*ūTiioj, prie Italijos sie
nos. I-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė, {domus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy* 
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina........... $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“KekivU”
6M E. Broadvray

So. BostMi 17,

IŠVARYTAS
Marui pasibaigus Vokietijos vyriausybė privežė į 
Mažąją Lietuvą galybę vokiečių ir kurdino juos 
lietuvių radybose, žemėse. Ir tuo būdu ją suvokie
tino. Autorė šitaip vaizduoja, kaip ir Šimonis 
turėjo užleisti atėjūnams vokiečiams jam nuo am
žių priklausiusią sodybą, žemę.

Ir išaušo nelaimingoji diena, nulėmusi Mato likimą. 
Nukelta į 7 pal.
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Balfo veikla Vokietijoje
Pasikalbėjimas su Balfo įgaliotiniu Vokietijoje

tat ir Balfo priklauso CK A- .siskundimų, kad jie negau- s 
LOG (Council of Relief A-na Balfo šalpos, ar tai tie- 
gencies Licensed for Ope- sa ir dėl kurty priežasčių? j 
rations in Germany). Si j Stuttgarto lietuviai nėra 
šalpos draugijų sąjunga nustoję Balfo globos ir pa-

Korespondencijos
FOUNTAIN, MICH.

Paieškau savo seserų ir brolių 
{Uinmerių iš Kamšių kaimo, Mari
jampolės apskr. Jie patys ar juos 
'žinantieji asiliepkite adresu:

Mrs. Ehna Dabulevičius 
12 Farmįrate S<juare 
Orbiston, BeiT.-liilI.
Ixtnarkshire. Scotland

KANADA
” ..... * * vra* sudariusi sutartį su Va- ramos. Piniginės sumos, sZTZL.

I. Kiek Balfo šelpiamųjų gas pasiturinciau gyveną kai*u Vokiečių Federaline kai jų gauname, skirstomos Sis tas ii ūkininkų
lietuvių yra Vokietijoje? lietuviai turėtų visais bū- Vyriausybe, pagal kurią V. į visiems. Maisto gėiybėmis karalystes

Balfo šalpa naudojasi dar dais remti, nes ne visi lie- Vokietijos valdžia finansuo- šelpimas Stuttgarto lietuvių Mūsų apylinkėje yra gia- Lietuviu Komiteto dr. Pr. į
apie 6,000 lietuvių. Kiti via [uviai turės galimybes, la- ja gėrvbių išvežiojimo išlai-yra perduotas dėl anksčiau žiu vietų, to dėl vasarą bu- Ancevičiaus rinkiminei ak- atliepkite adr^u?
įsikūrę ir pagalbos nereika- blausiai dėl sveikatos, emi- įas Vokietijos viduje ir ap- į nurodytų priežasčių Vokie- vo gana daug atostogaujan- eijai remti apyskaitoje, ku-
lingi. gruoti, o jie visi nori sava- moka jūrų gėrybių trans-ičių Caritui. Ne vien tik čių miestiečių, kūne čia ri buvo paskelbta “Kelei-

2. Kokia išviso Vokietijoj ranklal ir be salpos gyventi. pO, to išlaidas, kas metai su- Stuttgartas yra perduotas, maloniai laiką praleido. vio” rugpiučio 21 d. n.ume- 
yra Balfo veikla? į. 3. Ar Balfas teikia pagal-teikdama 6 milionus mar-1 bet ir visa eilė kitų vietų, Lietuvių Ūkininkų Drau- ry, dėl komiteto neapsižiū-

Klaidos dr. Ancevičiui 
remti komiteto apyskaitoj

Paieškau Antano Miklušio. kilusio 
iš Mikolčiūnų kaimo, Vilniaus apsk. 
Atvyko j Kanada, o paskui persikėlė 
j Phiiadeiphia, Pa. Turiu žinių iš 

ar jj žinantieji

Jonas Parafinavičius 
«’<5 Pinehurst Avė. 
Providence, R. 1. (39

Balfo veikla yra šakota ir Letuviam* Sibire, Lietu- kiu. Šitos sumos turi už-.kaip Schweinfurt, Salzgit- gjja įuvo surengusi kelias rėjimo įsibrovė keli netiks- 
komplikuota. Didelė darbo v°j.e *r geležinės tekti visu šalpos oiganiza- iter - Lebenstadt, Salzdan- gegužines, kuriose miestie- lumai, būtent: Ten parašy-
sritis yra šalpa. Daug liku-šalyse? ciju gėrybių jūros transpor- jlum, visi Bremeno Kiolno čiai smagjai praleido laiką ta, kad V. Daubaras, M. Za-

......... .................... Taip. Balfas siunčia pa- to ir vidaus išvežiojimo iš-.rajonai, Backnang, Schvvab. su ūkininkais. vackas ir P. Blutis aukojo
galbą lietuviams ištrem-laidoms. CRALOG nariai |Gmund, Dortmund, Essen,šiųjų Vokietijoje lietuvių 

yra silpnos sveikatos, seny
vo amžiaus arba gausios ^ems Sibire, vargstantiems susirenka kas trys mėnesiai
šeimos, ypatingai našlės su! Lietuvoje ir kituose už ge- i konferencijas, kuriose da-
mažnis vaikais Vi^n ležinės uždangos kraštuose. Ivvauja dar Amerikos ir mažais varnais, vien ser siunžiamf vaistų, dra. Vokietijos valdžių atstovai

bužių ir maisto siuntinė- ir jose apsvarsto ir sutaria 
kiek ir kokių gėrybių atski-

nhXlHnrS Porą mėnesių palai- P° $1, 0 turėjo būti parašy
»£“?Uistd dojome “Keleivio” skaity- ta’ kad Jle aukojo po 50c.

Paieškau brolio Pijušo Strazdo iš 
Seniokų kaimo. Katino apskr. ir jo 
šeimos: žmonos ir dukters Uršulės. 
Jie dinaro per kata. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite adresu:

Mrs. Mary White 
1772 Thomaston Avė.
\Vaterbury 4, Conn. (36

Giminės Lietuvoje paieško Šimkie- 
A ,T m 11Y ti jp j •> j jau nes Marijonos iš Šimkaus Jono, jfi-

_. .... i , . 11 ~ i -J?1 ?U i mūšio 1926 metais ir vokiečių iš-/ro.-v-ki., ZlaUS- JlS Čia UkinmkaVO kojo ne SI, bet Sl.oO. Au- vežto iš Aleksoto j Vokietija. Jis
n viro 40 metų, sirgo kelerius kojusių SI sąraše vra įrašy- !dirbo muilo fabrike Chemniue Jisdalinimą lietuviams. Kol tos . ® , . - _/ , pats ar apie jį žinantieji atsihep-- cha o. , iv • «, paliko žmoną jau tas V. Serkenis, o turėjo bu-

Hildesheim ir kitos. 
Perimant vokiečių šalpos

aity-
toją A. Šutinį, 80 metųam-

gančių ar susirgusių džiova 
yra arti 700 asmenų. Su- . 
prantama, kad silpnesniems Lai
fiziniai, Kaip emigracija, . ». ta, novoiši-io v<*“ “cavoinvuauvuj įsiuvus. aukojusių .>10 sarasetaip ir įsikūrimas vietoje Ufeo.p~kir.tynm. Vokie- .nebus duodlma, nes . .21 d. palaido- įrašytas A. J. Maėionis,

. • • • A •

• •. * j —. • metus.organizacijos iština padėti, raetus suparajįžuo. ti V. šekšnis.
4. Kaip_tv.rlco.n~ Bąlfo ra^šaioos^oigam^ciją Idal.mmas^kuntai^uzs  ̂Uįr neatsikeiianėią Blovos. Aukojusių ?10 sųrašeyra

kitę adresu:
Mrs. Mary Armiskas 
42 Stajrsr St.. 
Brooklvn 6, X. Y.

yra sunki ir didelė proble
ma. Dauguma jų turi verstis 
iš Vokiečiu valdžios teikia
mos socialinės pašalpos, ku
rios užtenka tik neperso- 
čiausiam prasimaitinimui. 
Šalna jiems yra būtina.

Antra darbo sritis yra 
emigracija į kitus kraštus, 
kurie nenori likti Vokieti-

tijoje?
o 137i

Balfo šalpa Vokietijoj gy- tiunspoitacijai. Pavartojau 
venantiems lietuviams vra z?**!.numato, nes kiek ku- 
piniginė ir daiktinė ir abi na. rainosi organizacijai ge-

Caritas, Ev. Hilfe kitose į“me. -!.on« 74 ™etM. ‘“"M0,bati a<!v. Kęstutis W.
vietose nustatyta tvarka gė-,^Iusijs Slavikų parapijos. Alicheisonas. 
lybes tvarkingai išdalina, Velionis buvo kalvis, 42 Lž klaidas atsiprašome 
tat susitvarkę išdalins ir metus čia turėjo kalvę ir aukotojus ir redakcijąios T-f Sv/vra di ’Y^iu skirti nutaria Ameri- tat susitvarkę išdalins ir metus eta lutejo Kaivę ir

džiauk dalimi i Ameri- kos valdžia- Balfas dabar i Stuttgarto lietuviams. ^uvo anjmas kaip jeras to
per metus atgabena į Vo-! PaLs Balfo pirmininkas am«to žinovas plačioj apy-

Komitetas
Heto^Tuko^mS - ^tija maisto i“ drabužių i kan. dr. J. B. Končius vra Uikams pasikeitis

t u aukoA, mastas . 800 000 svaru arba a-'panrašęs visų Carito ir Ev. visi kalviai apylinkėj įsny-
Amenkos valdžios dovana. e ® svani 31 Da a Hnf^k suteikti ži. ko bet J Švelnys vis, lai-

. . . . Kai Balfo Centias praneša, Y , .. į , nerduoto. ką buvo darbais apverstas ir
joje, pasirūpinant nauja ja- jog į Vokietiją jrra pasiųsta _ Vokietijos finansų, vi- ___ tik širdie smiiois ii nno* in
me krašte surasti jiems dar
bą, apsigyvenimo vietą, 
tvarkant reikalingus emi
gracijai dokumentus, jų 
vertimus j svetimas kalbas 
ir teikiant įvairiausius pa
tarimus raštu ir žodžiu. 

Trečioji didelė veiklos

Vokietiją yra pasiųsta voKieujos nnansu, v - apylinkėse šelptinu tik šir(iies smūgis jį nuo jųpinigų, drabužių ar maisto, pabegehų.mm.ston- ^etS "r atleido.
IS0 4?Sigaz,._¥iunfhe?le v'io.al,u.u,\I^,\TigŪ,"%;f^sn, lybiu kiekiais jie sušelpė. Velionis Jonas buvo pa-;

o duoto- viai dalyvauja veikiančių J* - V • • V ", 1 >
mis aireKivvomis paruošia Vokietijoje Amerikos irveš ^-duodant lietuvių šelpi-^ngus žmogus, vietos drau-, 
mis, uireKivvomi. paiuosia įoinn< ni.o.Qnl-_Qnii„ mą vokiečių osganizacijoms gijų veikėjas, kalbėtojas,'
bendrą paskirstymo planą. „ enciiose ir^aro ita* Tu miausiai parenkamos pra “Keleivio” skaitytojas. Vie- J 
Smulkesnis salpos dalykų konferencuose, u ^Įmonės srities vietovės, ku- tos ūkininkai pasiges nete-J
sskirstymas aptariamu pa- kad geibių Vokieti^ !rjose žmon& turf kę ne tjk gero ka|yi

cevioj. u.ue.e ve.a.os tarėjų su Įgaliotiniu. Pagal £ ’J™*?*®8. Duetini šalpos kiekiai taip- ir gero žmogaus, visuome-
siitis tai pagalba įsikurti tuo budu patvirtintus pla- ®,d,oa k“°, gi yra visu organizacijų si.- "ės veikėjo. Lai jam būna
Vokietijoje Balfas is savo pus pinigai ar gerybes is- " V™““* °>fąn 'įtarti, kad nebūtu didelių lengva žemelė! i
lesų ir is lesų gaunamų iš siuntinėjami vietiniams Bal- zacijos savo veiKIa denntųl .. ? ri-^i; »-»iu • u
kitų svetimų šaltinių jau fo įgaliotiniams, kurie pasi- 11 jungtų su vokiečių šalnos nima ti^’Hna Ameįkos ______________ lnm »* I
yra pagelbėjęs keliolikai įtarę su šalpos komisijomis, organizacijomis. Net pačios
^OITTIU_ 1_ _ ___ ^—^-2___ -A— •__ _____a v 1 • • • " j /-Iirlainciirin n1 i
ar tai
ar užsivesti mažą ūkelį j labiausiai reikalinga.
(vištų) ir 1.1. Balfo pirmi-į 5. Kas ir kieno lėšc 
ninkas kan, d. J,.. B, Kon- vežioja po visa Vokietiją

sulig Balfo Centi 
mis direktyvomis

i ar tai išmokti amato paskirsto šelpiamiesiems at- didžiosios amerikiečių sai-'.teleidžia ^^KASi įsigyti darbo įrankių įsižiūrėdami,1 kam pagalba nos o.vanizaciios kaip ka-DALINO KOMUNISTAMS 
-- X , , ..., . ,:eikaIingaP 6 taiikųNCWC, liuteronuLWv; Y? ™ ----------

ir kieno feomi. ii- f- bažnyčių sąjunga wCp ikįU. Kaip iš parazito Nesen»ai paaiškėjo, kaip
Do visa Vokieti ia L* kitos įvežama iš Amen-,a!^ komunistų šnipas unitamvai.; ^ komunistų šnipas i

lalfo’ daiktines \ėrvbe«kos maistą ir kitas gėrybes ij.į’ Vad ^!ems "^Idntos bažnyčios aukas dalino ko" 
- - . - . Dauguma veikiančių Vo--išvežioja ir dalina per .vo-(kokios tai sankciio^ir via- munistarns-

stangų.rasti lėšų lietuvių į- kietijoje Amerikos ar tarp- kiečHi šalnos organizacijas, man taikinti iu gv-' Tą faktą atidengė minė-
kurdinimui ir šias jo pastan- tautinių šalpos organizacijų ka^ ^.1£aidtJs» ^vangeli- iiai, neturi jokio pagrindo. *os bažnyčios advokatas,

cius, kuris dabar veikia 
Europoje, deda didelių pa

SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS šIl’OS BARGENVS 
PER

TAZAB 0F LONDON
3 su trečdaliu jardu Worsted Tennis “B” mėlynos, rudos, 
pilkos ar juodos medžiagos vvr. ir motr. kostiumams $23.00

arba
3 jardus Afgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių 
spalvų ......... $18.50
į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI 
Prie tų siuntinių galite pridėti:
* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.
* čebatpi suaugusiems $13.50, vaikams $10.80
* Nertftiiai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00 ' w
* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00
* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75

ir
nosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu
vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikro
džiai, stiklo pjautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės 
(slide rules).
MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRASYKIT 
KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU. 
Mes taip pat persiunčiame Jūsų pačių sudarytus pakietus 
iki 21 svaro brutto. Tuoj pranešam Jums persiuntimo kainų.

TAZAB OF LONDON
i51 Reservoir SL, Cambridge, Mass. tel. Klrkland 7-9705

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

OR. M. X VINIKAS
S07 W«t SOlk Street, New Veik 1, N. Y.

PRICESfi LAIMI

Princo Ali Khan ir akto
rės Rita Hayuorth duktė 
Yasmin dalyvauja arklių 
lengtynėse Prancūzijoje ir 
laimi.

Paieėkau savo pusbrolių ir pusse
serės Jono. Juozapo ir Bernadetos 
Pavilonių iš Panevėžio. Atvažiavo 
prieš pirmąjį karą.

Taip pat paieškau Onos Vinjrėliu- 
tės, ištekėjusios pavardės nežinau. 
Ji iljrą laiką gyveno So Bostone.

Minėti asmenys ar juos žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mrs. B. Burkevics 
19 Graffinir PI.,
Free,Mirt, N. Y.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

> lietuvaite. Gali būti našlė arba per- 
isiskyrusi. Pageidautina ne senesnė 
i 3-r> m. Aš esu 33 m., gyvenu Kana- 
idoje. Susidomėjusios rašykite:

B. L.
P. O. Box 477
Wawa, Ont.. Canada (37

Vedybų tikslu noriu susipažinti 
įsu gera moteriini. iki *>«» metų am
žiaus. mokančia vairuot: automobilį, 

. turinčia kiek pinigų. AS turiu dvi 
farma.-. ir esu vienas. Esu lietuvis. 
Gali atsiliepti ir iš naujai atvažiavu-

Isių. Rašykite:
Tony Pedereskv

! R R 1
i Custer. Mich. <toI ’ ------- A ’-r.r

.mininko kan. dr. J, B. Kon- lįįVo’yi-a nekorektiški. Pa-itl'enkta,' kaį J". 1?46 mci?,is 
gavo skundų ir juos patik- 
rinusi įsitikino, jog jos lab- į

«*37iponioį Prosinskienfe"pikvi-'d.a,os <•»“« ĘbtoJ’“ ,Jk-v’ 
fo „a. i iraus vedėjas Noel Fieldsu- 

vo: 10 Ibs. sūrio, 30 sbs. mnktas aukas skirsto tik
kvietienių miltų ir 20 lbs. kornunistams- 
ryžių. * . •• Kadangi Field anksčiau

Š. m. kovo 25 d. p. Pro-į buvo tarnavęs valstybės de- 
sinskas yra pakvitavęs už partamente, tai unitaių ba
lo markių piniginės pasak-žnyčios vadovybė kreipėsi ji - 
pos ir š.m. balandžio 16 d.
už 20 markių. Iš viso šiais 
metais Stuttgaito lietu
viams, reikalingiems šalpos

teirS/drabJhS’ * 8

maistą atveždavo vokiečių 
valdžios lėšomis. Tačiau 
paskutiniu laiku konferen
cijose pereitais metais 
Miunchene ir šiais metais

dzia gneztai pareikalavo, 
kad ir Balfas glaudžiau 
bendradarbiautų su vokie
čiu labdaros oiganizacijo
mis, perduodant joms gė
rybių išdalinimą ir tuo bū
du mažinant išlaidas.

Vokietija iau tvarkosi sa
varankiai. Lietuviams, lie
kantiems nuolatiniai gyven
ti Vokietijoje, yra svarbu, 
kad vokiečių šalpos orga
nizacijos susipažintų su pa
bėgėlių padėtimi, jų reika
lais ir jų gerove rūpintis. 
Amerikos organizacijos tam 
pa tik pagalbinės, nes pa
grindinė atsakomybė už pa
bėgėlių gerovę yra prisiėmę 
vokiečiai.

6. Spaudoje buvo Stutt- 
garto apylinkės lietuvių nu-

apie jo buvusio valdininko 1 
patikimumą.

Tuo metu departamente

PREVEKT FOfifST FIRFS '

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už- 

’aikyti sveikatą daržovėmis ir vai
siais. o ue vaistais chemikalais. 
-\’EW ERA išdirbėjas pasekmin- 
«ai naudoja tą principą {raminda
mas nušinį galvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų einaQ 
paršas, kad vartojant NEVV ERA 
plaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
laitai stiprūs. Išpurentos jrarba 
nos nesusileidžia į daugiau mėne
sio laiką ir jos rašo. kad tai yra 
negirdėtas dalykas. l>au£ kas sa
ko, stebuklingas.

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

S. BITAITAS
>27 E. Exposition Denver, Colo.

J ieško jimai
' »* *1

Paieškomi STASYS ir RAPOLAS

BRt KNĖA LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo-

— . . . ., . . „ i si kanalo. $2 sv-
BBlfąs yra suteikęs 380 jaukėtose pareigose sėdėjo SJTIl Trukžoliu Šaknys nuo patrū-
markių, lodei tvirtinimas,!AIger Hiss, kuns, kaip vė- Lietuvos, jie gyvena, rodos. wash- kimo. pasijudinimo, skaudėjimoi,—i --------- ------ .... ----« - ;—,..u» u.. — i-„ -— po krūtine, dieglių. Suteikia

i prakaitavimo ir atkosėjimą.
j Kaina .................. $3.00 svr.

l’elynos žole nuo plaučių ne-

kad nieko negavo, neatitin- liau paaiškėjo, buvo Sovie- t**000 v.alst- patys ar kas juos po krūtine, diegliu, 
ka tiesą. - ’ -- z,no pras " --------------- ''tų šnipas. To dėl ir unitaru 

iš departamento apie Field ' 
šimtmetinė Faxon iš W Hart- ko geriausias atsiliepimas. 
Ford duoda tokį patarimą: “Ri- Vėliau paaiškėjo ir kitas 
pinkis savimi taip, kaip rūpi
nies savo automobiliu”.

prašom atsiliepti šiuo adresu: 
Bronius Strikaitis 
2*1 'E' Street 
S<>. Boston 27. Mass.

Sibire gyvenanti Veronika Mockų- s',<?*klimo
Jiicnė paieško Amerikoje iryvenan-

geltligės, karščiavi
mu. drugio ir nuo gumbo pa«»-

dulvkas, būtent, kad Field i<ių savo brolių — Juozo ir Jurgio kėlimo taiso vidurius jas ge- 
priklausė tai pačiai šnipų j' ’-'į. įį riant. dunda apetitą geresni.• i . • . -j. « . »«.- * pirmiau pyveno Montello. Mass. Jie .. .glTipei, kUriOJ dllbo ir HlSS. patys ar juos žinantieji atsiliepkite Kaina . . . • $2-00 svaras,

adresu:
Firp d P','

PBFVFNT FOBFST F’P F S ’

Mim;m,m*m:««■
| PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 

PERSIŲSTI f SSSR. LIETUVĄ. LATVIJĄ,
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

TeL: INgersol 7-7272, INgersol 7-0465
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

MOŠŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY, 78 Seeond Avė. TeL ORchard 4-154$ 
DETROIT 12, Mleh^ 11601 Jes. t ampau Avė. Tel. TO 8-0298 

« HARTFORD, Conn. 651 Albany Avė. TeL: CHapel 7-5164 
? LOS ANGELES, Calif121 Se. Vernon Avė. DUnkirk 5-6556 
* PHILADELPHIA 23, Pa„ 832 Nn. 7th St, Tel. WA 3-1747 

CHICAGO, Illinois, 3741 W. 26lh St. Tel. CR 7-2126
NEB ARK, New Jeruey, 263 Market St„ Tel.:MA 2-6937

Ž cL

Dabar Field gyvena Ven
grijoje ir, Jungtinių Tautų į 
komisijai paskelbus baisius Į 
kaltinimus komunistams už 
vengiu skerdynes, Field vi
somis keturiomis pakilo so- 
vetus ginti. Jis dabar yra 
Vengrijos leidyklos vertimų 
skyriaus direktorium.

i ALEKANDER’S CO 
414 Broadwav 

South Boston 27. Maaa.
,*XXXXXX-:XXXXX^XXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9Oe*

Miss A^nes Kodis 
10 R»-ll«-vu«- Av<-„ 
Brorkton, Mass.

NAUJIENA!!!

Pinigai persiunčiami į Sov. Są
jungą, Lietuvą, Latviją. Estiją. 
Pilnai garantuojame ir oficia
liai —100 rublių $10. Persiun- į 
timas atsieina $5. Perlaidos di- į 
džiausią suma $50., bet galima 1 
užsakyt perlaidų kiek norima. *

GRAMERCY 
744 BROAD STREET

NEWARK, N. J.
Licensed and Bonded by 
N. J. State Banking Com.

MES ATUEKAM ..,
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

-KELEIVIS”
836 Eaet 3roadway, South Bostoa 27, Mass

9



Puslapi. Aštunto KE1HVI8, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
Tl Senų daiktų negalima siųsti Amerikos Įdomybės 

ryiykloje
PRIEŠ 60 METŲ

Glohe Service prašo pra- __ ______ _ „.o______
nesti, kan Inturisto potvar- Stasio Michelsono parašy- 'no miesto muziejus. Po 10 
kiu į Lietuva •* x~ ’------

1897 metais įsteigtas Kau-
ir

SLA 2 Apskr. kuopų 

valdyboms

Papildomai dovanojo

IB . . . bendrai j ta knyga “ A menkos Įdomy- metų, 1907 metais, į Kau
į| sovietų Są jungų seni dra- bės” jau išspausdinta ir ati- ną atvyko dailininkas ir 

— buziai ir kiti daiktai nepri- duota ryšyklai. archeologas Tadas Daugir-
miami siųsti.

Ona Ivaškienė Lietuvos ir Mirė L. Filene
Keturiolika negrįžo

das, sutvarkė muziejų, pa 
rašė jo statutą ir išbuvo to 
muziejaus direktoriumi ligi

Pranešame, kad SLA 2 lietuvių g> \enimo pa\eiks- --------- Per Darbo Dienos ilgą sa- 1919 metų savo myrio.
Apskrities kuopų metinis lų rinkėjui Daumantui Ci- Praeitą savaitę mirė Lin- vaitgalį Naujosios Anglijos Nepriklausomybės laikais 
suvažiavimas yra kviečia- bui, neseniai įssikelusiam į rojn Filene, vienas didžių- keliuose žuvo 14 asmenų, iš muzėjus buvo žymiai pra- 
mas 1957 metų. spalio (Oc- Los Angeles. įvairių ypač ju gįo icrašto prekvbininkų, jų 9 Massachusetts, 4 Con- plėstas ir jau turėjo per 
tol ten mėn. 27 dieną. 1 v. Lietuvoje leistų kelis sim- plačiai žinomas jo vardo necticut ir 1 Maine vaisti- 3,000 svarbių eksponatų.
p. p., kuris Įvyks Didžiojo tus žurnalų su paveikslais, prekybos bendrovės steigė- joje- i-------------------------------------------
Lietuvos Kunigaikščio \ y- - jas. 92 metų amžiaus. Tos' Vien Massachusetts vals- ‘

bendrovės krautuvė Bosto- tijoje per 5,000 policininkų ! Isnuomuojamas Butas

Išnuomuojamas Kambarys
So. Bostone, 366 W. Broadvvay, iž- 

nuomuojanias gryv. kambarys ir at
skirai ofisas. Kreiptis tuo pat ad
resu į Lithuanian Furnitūra Co. Te
lefonas AN S-4618. (35

ISNUOMUOJAMAS BUTAS
Dorchester)- išnuoniuojanias 5-ių 

kambarių hutus. Yra vonia, baltos 
sinkos, pečius ir visi įrengimai. Tik 
suaugusiems. Kreiptis
27 Dunlap St. Tel.: AV 2-7796 
Trečias aukštas. (37

t

No. 36, Rugsėjo 4, 1957

Ar. B. Matulionis '
m. MHrtiTV itaaMi Ir Kr*į"*

Tak. HM.
W<

tauto Klubo patalpose, 447 Priėmė valstijos biudžetą

Central St.. Loueil, Mass. ----- ; — ne yra viena didžiųjų, be dežuravo keliuose ir sekė,' Iforc”fSM;rYje eKamD- outąs*
S.L.A. kuopos prašomos Praeitą savaitę valstijos jos bendrovė dar turi 9 di- kad eismo taisvklės būtų 15 - ^endover Street, treėia-

jau iš anksto išrinkti kuo- atstovų rūmai priėmė vals- dėlės krautuves kitose vie-: vykdomos. “ ’ **
vairuotojų

DU NAMAI UŽ S15.5S4 
Dėl senatvės parduodu du gerus

namus. 7 apartamentai, karstas van
duo. šilima, naujas įvažiavimo ke
lias. Gera proga investuoti pinigus. 
Geros pajamos. Kreiptis:

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

DR. D. PI Ui A
OflM ValsadMi mm 1 M 4 

Iras* TU S

540 BROADWAY 
sa BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1820

pų atstovus i suvažiavimą, tijos papildomą ia samatą tose.
Atstovų registracija vyks (biudžetai $12.602,773 su------------------------
vietoje* nuo 12 vai. Atšto- mos. nubraukę iš guberna- Mirė policijos vadas

vai turi turėti raštiškus iga- toriaus Furiolo pasiūlyto ______
liejinius, kitaip turės tik biudžeto apie septynis su Praeita savaite mirė ilo-a- 4,000.
svečio teises. Suvažiavimu puse milionų dolerių, bet Batono noHcij-os S-! ~
ir atvykusiais atstovais bei Pociam gubernatoriui prie tininkas pulk. Thomas F. Bus

svečiais rūpinsis SLA 173 jo S-O.OOC algo^ pi įdėjo Sullivan, 79 metų amžiaus.

Jie suėmė 40 me aukšte- Gerai Įrengtas, bal- 
(vieni jų važia- tos rinkos, šilima, vonia. Kreip-

vo gilti, kiti pergreitai ir 
t.t.), surašė apie 7,000 pro
tokolų, žodžiu Įspėjo apie

tis telefonu: AV 2-0823.
(37)

LIETUVIŠKA KIRPYKLA 
Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir

moterims. Moterų plaukai kerpami 
paskutiniu fasonu, “Windblow”, 
•‘Boys’ bol>”. “Plain Shingle” ir kt.

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

nauja seimą

kuopa.
Kuopų valdybo, 

iio 15 d. praneša 
kančias žinias:

1. Kada SLA

$10.000 asmeninėms išlai- 
iki spa- doms.

raštu se- Tuo būdu šių metų visas 
valstijos biudžetas yra 

kuopa $395.773.100 sumos, kitaip

T«L AT S4SM
Dr. John Repshio

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 lr M
Nedžliomia ir iv«ntadiaaiais: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpMa’a Coraar 

DORCHE8TE1, M A88.

GERAS PIRKINYS 

Parduodama aliejum kūrenama 
krosnis <oil burner) su kolona van
deniui šildyti. Geram stovyje. Kai
na 810.00. “ - - -
Mr. Okon.

ATIDUODU VELTUI
Juodžemį iš 35 metus buvusio dar

žo. Žemė labai derlinga, kompostinė, 
nuimama statant garažą. Kreiptis;

Bronius Strikaitis 
281 ‘E’ Street 
So. Boston, Mass.

Skambinti BL 8-2281, 
(37

Rugsėjo 14 dieną Algir
das Banevičius susituokia

______  Įsu Ele Vizbaraite iš Wor-
Praeitą penktadieni mūsų testerio. . _ .

Įstaigoje lankėsi Ignas Tru- Vestuvinė _puota bus tą

Svečiai iš Kalifornijos

Įsteigta. 2. Kiek kuopoj na- sakant didesnis kaip peniai cnr
rių: vaikų ir suaugusių. 3. $21 milionų dolerių. vvno karini
Kiek kuopa turi turto r' ’ *

sunu Albertu, lai- dieną 4 vai. Tautinės Są- 
..„rininku. Juos atly- Jnamuose (484 Fourth

. ..... . -. . dėjo Jonas Grigaliūnas iš So. Boston).
turi > ir kieK turi kuopos pi- Dr. D. Jasaitis buvo Bostone Latvrence. Mass. Prieš 9 į ---------------------------------------------------------------

^riai ir ---- —- metus Truchin gyveno Law-,Lanke» Aukštuolienė

jų a gi erai. o. Įnešimai į\ ai- Dr. Domas Jasaitis, kuns rence. Jis atvvko i sūnaus ~ ~
nats >LA veiklos reikalais, šiuo metu dirba Floridoje Alberto vestuves, kurios bu- antradieni mus aplan- 

\ isus pranešimus siųsti: Tampos džiovininkų ligoni- yO praeita sekmadieni. Al- Ona Aukštuolienė iš New
Mr. J. \ aičaitis, 12$ O St., nėję. gavęs atostogų, atvy
ko. Boston 27 Mass. Tek ko i Bostoną savo sūnaus 
AN $-5714. -dr. Stasio Jasaičio.

Iki pasimatymo suvažia- specializuojasi Lahey klini 
vime. koje. ir jo šeimos aplanky-

SLA 2 Aps. Taryba ti. Iš Bostono jis išvyko * Į 
________________ _ iNew Rochelle. N. Y., kur

(jei

REIKALINGA MOTERIS
Pridaboti 3 su puse metų vaiką 

; nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 
{Kreiptis į

S. Jakutis
496 E. Broadvvay
So. Bosone, III aukštas
Telefonas: AN 8-1940

ISNUOMUOJAMAS BUTAS
Isnuomuojamas butas iš trijų kam

barių. Šiltas vanduo, automatiškas' 
apšildymas.

11 Bigelovv St.,
Brighton, Mass.

PARDUODU NAMUS 
Trijų šeimų natas po 5 kamb. Vi

sas naujai iš lauko ir iš vidaus pa
taisytas. 89,000. Pajamų per mėne
sį 8126. Labai patogioj vietoj. Par
duodu dėl senatvės. Klausti telefo
nu: GE 6-6763. (36

PARDUODAMI BALDAI
| Puikus raudono pliušo valgomo 
kambario baldai iš 5 kėdžių, fotelio, 
2 žemų ir 1 aukštesnio bufetų. Kai
na tik $150. Tokių naujų negausite 
už tūkstantį dolerių. Skambinkit:
GE 6-2887. (36
sTrrmifnmnnymiiii

Laikraščių streikas 
pasibaigė

Rugpiučio 9 d. prasidėjęs 
laikraščių ekspeditorių strei
kas. Gubernatoriui tarpinin
kaujant.

L- bertas Truchin susituokė su Yorko, kūną atlydėjo jos 
Jieva Grigaliūnaite. Vestu- brolis Napoleonas Jonuška. įj 

kuris vės buvo labai šaunios. Abu

gyvena jo duktė Elena, iš
tekėjusi už dr. Valiūno.
Nauja mokyklos vedėja

jaunieji gražiai kalba lie- į 
tunikai. Po vestuvių jie iš
vyko i Kaliforniją, kur ir 
gyvens.

---- -
Sportininkų gegužinė

rugScjo i e J !□ a.

Praeitame numery buvo į
. Jau buvo pranešta, kad paskelbta. kad Piimoji 

pasibaigė praeitą Lituanistikos mokyklos ve- sportininku gegužinė bus 
penktadieni, ir tą dieną pa-; dejasJustinas Vaičaitis at- rugsėjo 25 d. Pasirodo, kad 
sirodė tų laikraščių vakari- sisakė. Laikine tos mok.vk- rengėjų prašyląs asmuo pra
neš laidos. los vedėja sutiko būti Ona mums netikra dieną.

Streikavusieji laimėjo sa- įGirniuvienė. Gegužinė bu* rugsėjo 15 d.

vairinio priedo $10.25. Dali i Mokslas mokykloje prasi- ___ _________ _______
to priedo — $4.50 jie gaus deda rugsėjo 7 d. 8:30 vai. Thomas park

nuo šių metų pradžios, dar r?i^ pamaldomis. ----------
$2.50 nuo susitarimo die- ----------------------------— So. Bostone yra kalnas
nos ir nuo kitų metų sausio Bostono mokyklose t___j—_____________________

1 d. dar $3.25. Dėl kitų ----- -- kos kovų už laisvę pamink
priedų susitarta pavesti ketvirtadieni tūkstan- lu. Vieta poilsiui graži, yra
piešti arbitrų komisijai. čiai vaiku vėl pradės lanky- ir tolimų reginių i jūrą li

ti mokyklas. Bostono 204 miestą. Bet bėda ta,

SAFETY HINTS
from the Red Cross

pajuje su.

ISNUOMUOJAMAS BUTAS
So. Bostone isnuomuojamas butas 

iš 4 kambarių. Baltos sinkos, alie
jaus šildymas, aluminijaus langai,
arti pajūrio.

Skambinti: H Y 3-2372 R

ISNUOMUOJAMAS BUTAS 
5 saulėtų kamb. butas, trečiam

aukšte, netoli pajūrio, be vonios. 
820.00 mėnesiui. Kreiptis:

M r. Johnson 
24 Dixfield St..
So. Boston 27, Mass. (36

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis

Ltlieka visokius “plumbing”—{ 
liejaus ir gazo vamzdžių įvedimo!

-.r taisymo darbus. Kainos priei-J 
, narnos. Pirm r.egu ką darote, pas-į 
Jkambinkit, paklauskit mūsų kainų.) 

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.j

Tel. AN 8-2712 irha BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Uetarfa Gydytojas Ir Cbirarfas 
Vartoja vėliausio* konstrakdlia

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-1 
534 BROADNAT

8OUTH BOSTON.

Iš septynių Bostono laik
raščių ekspeditorių streikas 
nelietė tik vieno laikraščio 
—Christian Science Moni
tor. bet ir jis streiko metu mokytojų.
Bostone nebuvo pardavinė- -----------------------------
jamas. % g Mokesčiai gali padidėti

valdinėse pradžios mokyk- čia žmones 
Jose jų spėjama bus apie maišytis dėl 
$9.000. kuriuos mokins 3,- gių. ' net

kad Į
bijo perdaug j 
valkatų gen-! 

dieną kaliais ?>t ir meną
žmones užpuolančių. Tiesą 3/ 
pasakius, parkas gana ap
leistas. į

Moterų pokylis Bostone nekilnojamojo Santvarai naujame bute 

turto mokestis na vienas
Bf.-stono Pabaltijo Mote- didžiausiu visame krašte, ir Rašytojas Stasys Santva- 

vakarienę rengs iis ris keliamas. Numatoma, ras, gyvenantis So. Bostone,= i__ i _________ - •__ :sr.:L-2ilčrų KiuOit? ----------------------- — — ----------------------,__ , - .» -i -į-
laukričio 24 dieną Bostono kad kitais metais nuo $1,- su šeima išsikėlė i Iia^ją
Piliečių Klube, kviesdamas c00 turto vertės teks mokes- butą. Dabar jo a^1’e^sįf- ’

jumoristą Žukauską progra- čio mokėti $86. Boston, Mass., 404 R. su

moję dalvauti. 0 spalio 23 —------------
dieną klubas ruoš tautinin- Pasidalino laimėjimu
kų namuose arbatėlę su gy- ---------
dytojo Stasio Jasaičio, da- Stenonas Strazdą®. Balfo 
bar dirbančio Lahey klini- gegužinėj laimėjęs $10,grą- 
koje. atitinkama paskaita žino Balfui $5. Taigi, laimi-: 
moterims. kiu pasidalino pusiau.

i

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 k>* r*
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 

HttLmh. Ave„ Bulonėj Magdutės Pasaka.
jž’ Biznio reikalais kreiptis j

IŲSKIT 100% VILNOS?
Įvyru ir moterų rūbų me-§ 

džiagas į
LIETUVA ir SIBIRĄ 
Aukičiausios Rūšies 

Žemiausios urmo kainos 
M. Novack A Son

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Šaradomis—ofisas uždarytos.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Beach

It h dangerous to leave bot- 
tles of poison »here ehildrea 
can get thrm. Abvays kccp 
pohona safcly out of chlldrcn's 
rcach.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

5VBMS, 1990 kilocycles 

BOSTON 15. MASS.

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDfiJAS—P- VIŠČINIS 

47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 

Tel. JUniper 6-7209

%
Broadvvay, So.
Tel. AN 8-0489. Ten 
lamas ir “Keleivis.”

Steponas

Bostone.
gau

ti;*«*

Mi

TAUPYKITE 8 $ $ I JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

aartsrrrrrarrsairssag

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.)
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.
i

I99f991JJII1III

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCE

409 W. Broadsray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL AN 8-0948
Bas. ST GEIOLB 8TEEET 

Waat Rozlrary,
Tek FA 3-5615

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Uikrodžiai-DcimaaUi

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus 

379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 84449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. i.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

GLOBĖ T R AVĖ L SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jū-u sudarytus siuntinius į LIETI \ Ą ir VISAS

kilas RUSIJOS valdomas sritis
; . > avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi-

,-as ia ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Vai-tu* ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- 

goję. Prašykite katalogu.
J.' t".iau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- 

i ; 'V'.rs negali būti didesnis kaip 19-ka svarų.
r -u: r.’ų ą)ašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes,

siun' • ; rpakavr. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
j.'lau I'taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi 'įuntėjai bitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauta ir per'iunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame <u INTI'RISTO Įgaliojimais.

Siuntini;• r ; rr: kasdien nuo 9 iki 5 vai vak. ketvirtadie
niais nuo 9 o 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų.

L!..!1 iiuas laikinas, ikūkirpkite adresu.

f. i
Visiškas
{taisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA

$279
Unpos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Saukit GE 6-1204

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 

Prašęm kreiptis:
John Petį

14 Gartbmd Street 

Jamaiea Plain, M
TeL: JA4-4574

Telefonas
H, Mm. 

AN 8-4148

Baajamta Moora Maleroe 
Papiaroa Sienoms

ViaoMs Reikmenys

VAISTAS "AZIVA”
1—Vaistas nuo nudeclRM k

A<l No _

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaisins, išpildome gydytojų re

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

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

Jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W KROADVTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas A N 8-4020

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

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 

Jufttire nf the Peace—ComtoMą 
598 E. Broadnay

So. Boston 27,

Tel. AN 8-1741 Ir AN 8-:

Masu.

IN 9-24S3)|

mo, piritams,
kojų įtuMH- 

lr

Reikalaukite litų vaistų pa* 
žymėtais aumeriais. Kaina ul
kiekvieną numerį 

gai, lekia ar money 
mino. Adresuokit:

4L

II
(M)

Slver 8tr«et 
17. ME


