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52-IEJI METAI

Prezidentas Turi Pasimatymą 

Su Pietiniais Gubernatoriais
1___________ I
i

Šį Antradienį Prezidentas Baltajame Name Priima Pie
tinių Gubernatorių Vadovus; Bus Tariamasi Apie 

Mokyklų Integracijų Ir Gal Apie Kariuomenės 
Naudojimų Mokykloms Integruoti; Little 

Rock {vykiai Jaudina Kraštų.
j
i

Pereitą savaitę trečiadie- nerimo. Jie nuskambėjo ir, 
nį federalinė vyriausybė pa- po užsienius, kur to miesto i 
statė prie Little Rock mies- įvykiai yra didelė naujiena. ; 
to vienos mokyklos federa- --------------------------
katsau^“^:- Prezidentas Baigia |
visokių padaužų ir mušekų, SdVO Atostogas
kurie pereitą savaitę pirma- ______
dienj kėlė tjiukšmą ir ban- Rezidentas D. D. Eisen- 
de neįleisti į mokyklą 9 ne- kower ši pirmadienį baigia 
grų vaikų kariuomene atostogas NeWport,'R. 
gi ęit atstatė tvarką ir į mo- j ir įžta j Washingtoną 
kyklą vaikščiojo baltieji ir po 27 dien„ j|sio s’ 
negi ai vaikai. Bet federali- traukomis. Piezidentas po-, 
nes kariuomenes panaudoji-kaltu turėjo pertraukti 
mas pne mokyklos tvarkai savo atį5togas dėl įvykių1

NAUJAS ANGLIJOS LĖKTUVAS

Naujas Anglijos sprausminis lėktuvas ‘‘Scimatar” pa
kyla nuo karo laivo. Lėktuvas gali gabenti vairuojamas 
be m bas, turi keturias trijų dešimčių milimetrų pa
trankas. Smulkesnių žinių apie jį dar neskelbiama.

Dar 34 Kaltinimai 
; Prieš James Hoffą

Vežikų Unijos Konvencijoje

Varžytynės Del Vadovavimo
skelbė dar 34 kaltinimus į -----------------
prieš vežiku unijos vadą : Sį Pirmadienį Vežikų (Šoferių) Unijos Konvencija Pra

sidėjo; Teismas Leido Konvencijai Rinkti Unijos 
Vadovybę; Jei Hoffa Bus Išrinktas, Unijinis 

Judėjimas Gali Skilti; Ar Raketierių Sė
brai Ims Vadovauti Unijai?

, Ši pirmadieni Miami kai sako, kad visa konven- 
fa švaistėsi nelegališkai ve- Beach, Fla. mieste prasidė- 
žiku unijos pinigais, rėmė jo vežikų (šoferių) unijos 
unijos pinigais įvairius ra- konvencija, kuii domina vi- 
ketierius, darė įtartinas pa- sa krašta. 13 unijos narių 
skolas ir vedė sau pelningą, iš New Yorko pereitą savai-. 
bet uniios nariams nenau- tę buvo padavę skundą fe-stato savo kandidatūrą dar

Senato komisija, kuri ty
rinėja negerives unijose, pe-

James Hoffą. kuris šią sa
vaitę gali būti išrinktas ve
žiku unijos pirmininku tos 
unijos konvencijoj Miami 
Beach, Floridoje.

Senato komisija išvardija 
34 atsitikimus, kur J. Hof-

cija yra "pripakuota” Hof- 
fos šalininkų ir neatstovau
ja unijos narių.

Šalia Hoffos konvencijoj 
į unijos pirmininko vietą

Hmokpi'ėtinėįlėvaddtijoint- ?%°J p ?askVi dėl iykiH i lugoslavijoj Fčf Italijos Komunistai 
;imo .P'„une^ 'dl»uJ®s« 11 Little Rock mieste. Rezi- rr-’____nr.i.. a____ n„_________ ......tu valstijų gubernatonų su- dentas dar tikisi ižti k i 
važiavimas prašė pasimaty- riam laikui į Ncw,>ort. jei
Ri>aptoSZ,deMU tam re'ka’ ’vykiai leis jam U Pada1^- 

Šį antradieni prezidentas

Teisiamas Džilas Šaukia Dezertyrus

Prezidento atostogos bu- 
fib- vardo n^s iis ir

priims pietiniu vaistini im- Y lovano vzliaš Dyia. Jis aa-pnims pietinių taisujų gu- poilsiaudamas turėjo atlikti v.ar sė(j: kalėjime už režimo 
bematonų delegaciją. Ar- į.isas parelgasJ įr visas - • kaleJ‘me “ rez,m-°
kansas valstijos gubernato- Baltasis Namas buvo tik
rius Faubus konferencijoje perkeltas į kitą vietą, 
nedalyvaus. Su gubernato- ______
i iais piezidentas aptars vi- kjiacvvza dii/ičia są mokyklų integracijos RUOŠIA
klausimą, o gubernatoriai
tikisi aptarti su prezidentu

ŽYDŲ POGROMUS

dingą biznį. deraliniam teismui, kad už-
Kiek seniau ta pati sena- draustų unijai šiame suva- 

to komisija buvo paskelbusi žiavime linkti unijos vado-
48 kaltinimus prieš tą patį vybę, nes unijos delegatų 
James Hoffą. Bet ar senato tarpe yra daug išrinktų ne- 
komisijos paskelbtieji kalti- teisėtai, neprisilaikant įmi
nimai paveiks unijos kon- jos konstitucijos. Federali- 
venciją? nis teisėjas F. D. Letts uni

Trumanas Pataria 
Netikėti Rusams

trys kiti kandidatai, bet ti
kimasi, kad opozicija susi
tars ir išstatys vieną kandi
datą. Kaip tas seksis, pasi
rodys šią savaitę. Unijos 
pirmininko rinkimai įvyks 
šį ketvirtadienį ar penkta
dienį. Hoffa tvirtina, kad

jistų prašymą patenkino irJ**s turi užtikrintą daugumą 
nusprendė, kad šioje kon- konvencijoje.

konvencijoj, o todėl nesvar
bu, kiek kandidatų opozici
ja statys, jis visvien bus iš
rinktas ...

Vežikų (šoferių) unija tu
ri 1,400,000 narių ir jos įta
ka ūkio gyvenime yra di
delė. Nuo vežikų unijos 
dažnai priklauso ir kitų uni
jų kovos pasisekimas, jei 
vežikai kitų unijų streiką 
remia, laimėjimas yra tik
resnis, negu be vežikų pri
tarimo. Jei didelė vežikų 

ne

vencijoje nebūtų renkama 
unijos vadpvybė, bet aukš
tesnis teismas pereitos sa
vaitės gale tą teisėjo nuta
rimą pakeitė ir leido unijos

. Italijos Komunistų parti-i Buves prezidentas H. s.
šią savaitę, spalio 4 d. jos centro komitetas savo Trllman sako. jog nėra jo- 

-Jugoslavijoj prasideda Mi-posėdyje nutarė saukti pa- ;j.jo pagrindo pasitikėti ru- konvencijai rinkti vadovy-

pereitais metais pabėgo iš !nėra. jie tik pripažįsta jė- rodytų, kad rinkimuose da-

rinkti dele- 
jei pasi

kritiką, o dabar jam iškel _ ______  _ ___
ta nauja byla už jo para- tiją. Partija f^ipažį^a, "kad j Jadu TokTo daivko kaip tiktai teisėtaiišrink 
šytą ir Amerikoje paskelbtą apie 11% partijos narių (garbė, pas rasus bolševikus gatai. Po rinkimų, j 
knyga “Naujoji klasė*’ nornitoie metuie naKoan is L. -  y-_ .-i r -•_ •- i-1 ii L-o/t i-inL-imn

Savo knygoje M. Džilas partijos, bet pašaliniai žmo- Iš to ir Amerika su sa- ly vavo ir neturintieji teisės 
parodo, kaip komunistinė n^s spėja, kad iš partijos vo sąjungininkais turi daiy- balsudti delegatai, rinkimai tenmo. Jei didele vezil
diktatūra neišvengiamai iš- pabėgo daug daugiau zmo-'ti išvadas. Visada reikia gali būti panaikinti. Iškėlu- unija dėl Hoffos n; kitų n

° - —------------ -— -----------♦- - - - - . . - i-., jr j tikusių vadų išlinkimo butų
teis- ’ pašalinta iš bendro darbi- 

unijos (ninku judėjimo, tai unijinia
me judėjime laukiama nau
jų tarpusavio kovų ir gal 
būt net susidarymo naujo 
unijinio centro, kuriam,

soauda neo-aiės stebėti kam parti jos ~ jog unijos pirmininku bus (kaip spėjama imtųsi gal va-pi partuos iri"kr James Hoffa iš “John LeHis-
aukštą bolševiką, kuris pa? m ogos iStlk,'nU kad « - t

Jei Hoffa išrenkamas pir-

h- kmiuome;ė8 Stfmo Sovieto politinė policija 
bUnci'mo. rugsėjo 1 d. suėmė Izraelio

diplomatą E. Chazaną,klausimą* 
Prezidentas

leisti laužyti šalies įstaty- tardymo Izraelis nrotestavo, 
mus ir nesilaikyti teismų o Maskva skelbia; kad visas
tol iui Faubus nebūtu na- i ?. aIa& .-a tlR P1OX°- jsidare gneztu bolševizmo 
tonui rauous neoutų pa Nacinis prasimanymas”. Hiktatfn^s kritiku gundtę naudoti nacionalinę Jaupimo įven,y Maskv„j dlktatulos kntlku-
ST onkdvd ^idS? žia vasarą lankėsi apie 200 
jai tiukdyti, piezidentas 1- , ’ žv,į g lz,aeIio. Mas. 
sake Arkansas nacionalinę {* Vkitn vietų žvdai Iz- gvardiją pašaukti į federa- jauSuolUl ‘paliko
linę tarnybą ir pereit, ‘ vffteim-
R kareiSVSku^ Sa '<*’ j^ kaip® patekti į to- 
jos Kaienidi, Kūne perinsi *• cr,v:ptll nniiP;;a dėl to

P> ad^
kai šaieofo’u baėif mokv- > yra n«iatikjmi Sovietams 
kia’ iau federalinės valdžios ” dabar laukiama naujų a- 
jsakjti 3 vaWziosireštų žydų terpe.

Prezidentes D. D. Eisen-; 
hower susilaukė daug kriti-! 
kos dėl federalinės kariuo
menės panaudojimo Little 
Rock mokyklai integruoti, i 
Pietinėse valstijose jis kal
tinamas, kad išskubėjo pa
siųsti kariuomenę prie mo
kyklos, o šiaurinėse valsti jo- j 
se jis girdi kritikos, kad il
gai laukė ir delsė tą pada- ( 
ryti...

Iš Arkansas praneša, kad į 
ten gubernatorius Faubus 
nori sušaukti nepaprastą Ar- • 
kansas seimelio posėdį ir pa
siūlyti jam priimti įstatymą, 
pagal kurį Little Rock cent- 
ralinė aukštesnioji mokykla į 
būtų paskelbta privačia mo
kykla ir tuo būdu apeiti 
aukščiausio teismo sprendi
mą dėl mokyklų integraci- ■ 
jos. Tokią priemonę mano 
panaudoti kai kurios kitos1 
pietinės valstijos, kuriosyra 
priešingos mokyklų integra
cijai.

Little Rock įvykiai sukėlė 
visame krašte daug ginčų ir

PAKLIUVO -PAUKŠTIS’

MOTERYS LYGIOS,
BET NE VISAI.

John Kasper taukia teismo 
žodžio už jo nusikaltimus 
įvairiose Pietų valstiiose 
keliant rasines riaušes

Įsakė Numušti
Sovietų Lėktuvą

ginčai partijoj vis dar nesi
liauja. KOKIE 

ATSTOVAUJA

Anglija ir Kanada 
Plės Prekybą

Anglija ir Kanada veda

VAŽIUOJA NAMO

suskaldyti visą unijinj ju- , 
dėjimą. Todėl šis vežikų u- dėl padidinimo pre-

OVAUJA PIETUS i nijos suvažiavimas turi la- ;ky^os tai p tų d\iejų kraštų.

NATO kariškos sąjungos Sovietų ambasadorius Var-: .?u'įeraatouai 1:\Į)ie; 
kariški laivai daro manev-šuvoje Pantaleimon Pono- ^ln.< antiadienj

5 Atlante ir Viduržemių marenko atšaukiamas išsa- triaši su prezidentu moky- 
oje. Pereitą savaitę virš vo vietos į Maskvą. Apie r ^integracijos klausimais. 

NATO laivų Viduržemiųjū- ambasadoriaus pakeitima Gubernatonų delegacijos 
roję skraidė koks tei sveti- jau seniai ėjo kalbos, bet Pjrmmmkas yra Luther H. 
mas lėktuvas ir, matomai, tik dabar jis važiuoja na-
fotogi-afavo tuos laivus. Ka- mo.
ra lėktuvams buvo duotas į------------------------------------- r ir •- n -j1 INDĖNŲ VADAS .Roy Collins is Floridos,

-'Theodore R. McKeldin (re

ras 
jūroje

4^ •
Hodges iš North Carolina, 
delegacijos nariai yra: F. G. 

jClement iš Tennessee, Le-

ni jos
bai didelės reikšmės

Popiežius Pijus XII kai-1 
bėjo pereitą sekmadienį Ro
moje apie moteių ir vyrų 
lygybę. Popiežius reiškė pa
sitenkinimo, kad moterys 
daugelyje gyvenimo sričių 
iškovojo sau lygias teises su 
vyrais, bet kartu jis įspėjo, 
kad lygybės nereikia persu-1

sakymas numušti tą nepra
šytą stebėtoją, bet kai lėk
tuvai pakilo į orą, svetimas 
lėktuvas pabėgo į Bulgari
jos teritoriją už geležinės 
uždangos. Neprašytas stebė
tojas paliko nenumuštas.

ipublikonas) iš Maryland ir 
M a i-vi n Griffith iš Georgia. 
Iš tų gubernatorių tiktai 
Griffith iš Georgia skaito
mas kraštutiniu segregaci
jos šalininku, o kiti yra nuo
saikūs, kurių valstijose mo
kyklų integracija jau vyk
doma.

VIENI U2 BINGO
KITI PRIEŠ BINGO

Ne\v Yorko valstijoje šį 
rudenį žmonės turės išspręs- 
ti klausimą, ar bingo žaidi- 

sim^ndė^vadas, karte Mi- nią legalizuoti ar ne. Kata- 
chetennuM ir Kapočhts mokė sa- pikų bažnyčia iš bingo losi- 
ve kalbos, kai ste užpernai va- mo padaro nemažai pinigų. 

Plačiau o protestonų bažnyčios yra

visam i Kanados konservatyvinė vy- 
unijiniam darbininkų judė- ’J’Iausybė, vedama J; Diefen-
iimui. .1. Hoffos oriešinin- į.akel j slekl?, sumuzmti kiek 

_ i Kanados priklausomybę nuo 
(Jungtinių Valstybių rinkos 
lir norėtų didinti prekybą su 
(Anglija, o anglams svarbu 
jyra padidinti prekybą su 
dolerių kraštais, kad tuo 
būdu paremtų savo pinigų 
vertę tarptautinėj prekyboj, 

i Kokios priemonės bus su
tartos prakybos didinimui 
dar nėra paaiškėję, bet pa
sitarimai taip anglų ir ka
nadiečių tuo reikalu jau ei
na.

jimui. J. Hoffos priešinin- 
MRDIS SU SKYLE

l'aula Wehster. 14-os metų 
amž„ su jaunesne sesute 
apleidžia Brooklyno žydų

per_
dyti, nes šventes Povilas sa- Ameriką- .- . ... , .ko: "Motelį tebūna pasi. '•< M"***--" Ruožui Riešingos bingo
davusios savo vyiams, kaip k»,«ą -Ameriko. |dn- žaidimui kai|.o vienam įsa- a »*
Viešimčiui: nes Vyra^-mr!. mykė.", kori, .'seaiai HM*, zai tinių losimų, km; s s,.gi,n-, JiJSto

'tei-s galva, kaip Kristus yra ..***’**•• *■>«"» lr I k,tus '! lt„|erj<, gvąją, ^,1,.
bažnyčios galva ” kaina tik 75 centai.

Sovietai Praneša 
Vulkano Sprogimą

Sovietų Rusija tik dabar 
praneša apie didelį sprogi
mą vulkano, įvykusį 1956 
metais kovo 30 d. Kamčat- 
koje. Ten vulkanas Bezvmi- 
aniyj išsprogo su didžiausiu 
trukšmu ir tas sprogimas 
buvo tiek galingas, kad jis 
buvo jaučiamas 625 mylių 
atstume. Sprogimo galia bu
vusi daug didesėnė neguvi- 
!sų iki šioliai išbandytų van- 
ldenilio bombų. Po sprogimo 
vulkano išvaizda visai pasi
keitė.
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Šaltasis karas šaltąja
Visa Amerika dabar nukreipė akis i Little Rock mie

stą. kur susidūrė federalinės vyriausybės ir Arkansas val
stijos gubernatoriaus Faubus galia. Rad tose imtynėse 
ambicingas ir nelabai protingas gubernatorius turi pra
laimėti yra savaime aišku, bet kalbu, triukšmo ir riksmo 
girdime daug. Federalinėj sistemoj visur pasitaiko kon
fliktu tarp vietiniu valdžių ir tarp centralinės valdžios iki 
surandama nauja lygsvara.

Tuo tarpu lyg ir nepastebėta, kad šaltojo karo fron
te Įvyko kai kurių permainų, šaltasis karas pasidarė dar 
sakesnis ir ypač Viduriniuose Rytuose, kur daba’.- rasų 
imperializmas ieško naujų laimėjimų.

Amerikos dabartinė administacija pradėjo valdyti 
garsiai žadėdama “išvaduoti“ rasų pavergtas tautas, bet 
oo penkių metu valdvmo matome, kad rusai ne tiktai iš- 
laikė, ką jie buvo pasigrobę, bet savo Įtaką išplėtė i vi
sta naują sriti—Į arabų kraštus ir šiandien joks Viduri
niųjų Rytu ginčų sprendimas be rusų jau via neįmano
mas. Jokios “Eisenhouerio doktrinos“ nepadeda rusų Įta
kos ten sumažinti. Rusai savo naują ofensyvą Viduriniuo
se Rytuose pradėjo kaip tik tuo metu. kada plačios Že
nevos šypsenos migdė Vakarti žmones kokiais tai paža
dais dėl ""taikaus sugyvenimo“. Vakara vadams besi
šypsant ir belaukiant pasikeitimų Maskvos politikoj, Ma
skvos diktatoriai pradėjo gabenti savo ginklus i Egiptą, 
vėliau i Siriją, o šiandien rusų ginklai jau pasiekia ir to
limą Jemeno valstybę. Su rusų ginklais eina ir jų Įtakos 
didėjimas ir vietinių arabų valstybių priešingumas Vaka
rams didėja. Sirijoj daėjo iki to, kad kariuomenės vado
vybėje ir vyriausybėje Maskvos draugai groja pirmąją 
smuiką, o užsieniuose didėja Įtarimas, kad rusai Sirijoj 
ne tiktai ginkluoja arabus, bet ruošia kariškas bazes sa
vo pačių kariuomenei. Rusai žada i Sirijos ūki investuoti 
kelis šimtus milionų dolerių, kas rasų Įtaką ten dar la
biau sustiprins, o per tą Siriją eina svarbūs aliejaus 
vambzdžiai. kuriais Europa gauna jai būtinai reikalingą 
aliejų savo pramonei ir karo mašinai.

Rusai savo naujai Įgyta Įtaka Viduriniuose Rytuose 
plačiai ginasi ir tiek Jungtinėse Tautose, tiek ir diploma
tinėse notose apie tai nesivaržo triūbyti. Jie aiškiai sako, 
kad jie Viduriniuose Rvtuose vra ir oasiliks. Rusai pakai- 
tolinai siūlė Vakarų valstybėms sueiti keturėse ir “iš
spręsti“ visus Viduriniųjų Rytų sunkumus. Amerika ir 
anglai su prancūzais nuo tokio keturių didžiųjų tarimosi 
atsisakinėja, nes toks suvažiavimas ir tarimasis būtų pri
pažinimas. kad rasai jau yra lygiateisiai partneriai alie
jaus kraštuose, o. be to. nėra ir vilties su rusais susitarti 
ir užtikrinti Vid. Rytuose taiką ir pastovumą. Vakarų val
stybės teisingi spėja, kad rasams rapi tik propagandą va
ryti ir keturių didžiųjų konferencija Vid. Rytų klausi
mams spręsti rusams būtų puiki proga kiršinti arabus 
prieš Vakarus, prieš Izraeli ir patiems dėtis arabų globė
jais. Paskutinė Amerikos nota Maskvai dėl Viduriniųjų 
Rytų yra gana būdinga. Paprastai mandagus valstybės 
depaitamentas prabilo visai neįprasta kalba ir savo atsa
kyme i paskutinę nišų notą sako:

••Sovietų nota yra užgaunanti savo tonu (offensive) ir ciniš
kai iškraipo Jungtinių Valstybių tikslus ir veiksmus Viduriniuo
se Rytuose. Ji aiškiai skirta pasitarnauti tiktai Sovietų propa
gandos tikslams, o ne remti taiką ir jiastovumą Viduriniuose 
Rytuose. Jungtinių Valstybių vyriausybė skaito, kad Sovietų 
Sąjunga neša pagrindinę atsakomybę už dabar padidėjusi Įtem
pimą Vid. Rytuose. Siųsdama didelius kiekius ginklų ir amunici
jos i tą sritį laike Įtemptos padėties. Sovietų Sąjunga pradėjo 
grandinę Įvykių, kurie privedė prie dabartinės pavojingos padė
ties tenai."

Nota dar nurodo, kad Sovietų kurstymas ir propa
ganda prisidėjo prie to. kad padėtis Viduriniuose Rytuose 
neatslūgo ir kliudė tos srities klausimus spręsti.

Amerika Vid. Rytuose siekia tik išlaikyti ten esamų 
valstybių nepriklausomybę ir užtikrinti tarp jų taiką. Ru
sai tą žino, bet, pasiklausius į-usų propagandos, ati-odo. 
jog Amerika bando ką tai pavergti ir išnaudoti Vid. Ry
tuose. Kova tarp Amerikos ir Sovietų dėl Viduriniųjų Ry
tų eina aštryn ir santykiai vis labiau Įsitempia. Prie karo 
gali neprieiti, nes “taikai alternatyvos nėra’’, bet kova 
tarp dvieju galiūnų aštrėja ir “taikaus sugyvenimo” prie 
aliejaus šaltinių dar visiškai nesimato.

Vidurinieji Rylai nėra paskutinė Maskvos imperia
lizmo plėtimosi vieta. Dar ne visa Azija rasų "‘globoje”, 
dar Afrikos tautos ir tautelės nėra “išvaduotos“ ir dar 
visa Pietų Amerika gali būti dirva rasų imperializmui pa
rodyti save visame savo užsimojime ir besotiškume. Kol 
Vakarai tik ginasi, puolantysis turi plačiausią dina savo 
vilionėms ir suvedžiojimams išbandyti.

TRYS “ŽVAIGŽDĖS” JUNGTINĖSE TAFTOSE

Valstybės sekretorius John Foster Dulles (kairėj) kal
basi su nuolatiniu Amerikos atstovu Jungtinėse Tautose 
Henry (,'ahot Lodgc ir atstove pavaduotoja aktore 
Irene Dunne 12-sios sesijos pirmojo posėdžio metu.

Šiaurvakariu kelias
Praeitą savaitę i Bostono 

uosta atplaukė du mūsų pa
kraščių sargybos laivai “Sto
ris” ir “Bramble”. Vienas iš 
Juneau uosto Aliaskoje, o 
kitas iš Miami. Fla. Atplau
kė jie iš Aliaskos nepapras
tu keliu, per šiaurės vande
nis. per amžinai ledais pa
dengtą jūrą. kur tik vasaros 
metu ledai kiek suaižėja ir 
laivai gali vargais negalais 
prasiveržti pro juos. Tą ne
kasdieninę kelionę atliko ke
turi laivai. Amerikos laivas 
“Spar” nuplaukė i savo pa
stovų uostą, Bristol, R. I., o 
Kanados laivas “Labrador”, 
kuris vedė ir kelią rodė. pa
siliko Kanadoje.

Atplaukusieji i Bostoną 
laivai buvo pasitikti didelė
mis iškilmėmis. Jie atliko 
dideli ir sunkų kelią — ga
lutinai išaiškino “Žiemva
karių kelią” šiaurės vande
nimis aplink Ameriką.

Žiemvakarių kelio jūri
ninkai ieškojo per kelius 
šimtus metų. Ieškojo, var- 
sro ir vis negalėjo atrasti. 
Visi drąsių vyra bandymai 
atsiremdavo i ledais užkim
štus sąsiaurius šiaurėje tarp 
galybes salų salelių. Visi 
garsesnieji šiaurės Ameri
kos pakraščių tyrinėtojai 
bandė atrasti kelią api- 
plaukti Ameriką šiaurės 
vandenimis, bet vis be pa
sisekimo. Tik 1906 metais 
nonegų tyrinėtojas Roald 
Amundsen pirmas apiplau
kė Ameriką šiauriniu keliu, 
bet jam nepasisekė atrasti 
kelią, kuriuo visada, ar bent 
kiekvieną vasarą galima bū
tu naudotis. Daug vėliau, 
1942 metais, Kanados poli
cijos laivas “St. Roch” api
plaukė Ameriką šiaurėje ir 
grižo tuo pat keliu atgal, o 
1954 metais kitas Kanados

laivas “Labrador” padarė tą 
nat kelionę ir dabar tas pats 
laivas lydėjo tris Amerikos 
laivus naujuoju šiaurės ke
liu iš Aliaskos i Bostoną. 
Žiemvakarių kelio (North- 

\vest Passage) ieškojimas 
turi ilgą ir Įdomią istoriją. 
Kelio svarba bus aiški kiek
vienam, kas pasižiūrės Į že
mėlapi. Iki iškasimo Pana
mos kanalo (1914 metais), 
norint patekti iš Amerikos 
lytinių valstijų i Amerikos 
ar Kanados vakarinę dalĮ, 
reikėjo arba keliauti per vi
są kontinentą, arba plaukti 
vandenimis aplink visą Pie
tine Amerika. Kai įūrinin- 
kai iš Bostono ir kitų N. 
Anglijos uostu keliaudavo 
kadaise i Pacifiką banginių 
gaudyti, jie plaukdavo ap
link Pietinę Ameriką ir Ha
vajuose žiemavodavo, o na
mo giįždavo po dviejų ar 
trijų metų. Havajuose jie 
turėjo savo stovyklas. Kai 
vėliau misionieriai nuvyko 
mokyti havvajiečius krikš
čionybės, misionierių dide
liam pasibaisėjimui pasiro
dė. kad N. Anglijos dievo
baimingi jūrininkai turėjo 
Havajuose susukę sau šil
tus lizdus ir net dideles šei
mynas ...

Ir iškasus Panamos kana* 
la Žiemvakarių kelias buvo 
ieškomas, nes ir per Pana
mos kanalą kelias pasiliko 
i 1 sas i r iškaštingas. Y pač 
Kanadai buvo svarbu sura
sti jūra kelią šiaurės vande
nimis, nes susisiekimas per 
kontinentą ten sunkus, o ke
lias vandenimis ilgas ir 
brangus.

Žiemvakarių kelio ieško
toju buvo daug. Prancūzų 
keliauninkas Jacųues Carti- 
er penkioliktame amžiuje iš
tyrė Kanados pakraščius,

Apžvalga

KUR ŽODŽIAI NETENKA 
SAVO PRASMES

Praeitą savaitę Amerikos 
vyriausybė turėjo imtis kiek 
gnežtesnių priemonių prieš 
Arkansas valstijos sostinės 
Little Rock padaužas, kurie

bandė smurtu sutrukdyti 
vienos mokyklos integraci
ją (Įleidimą i mokyklą nė
gių vaikų). Prezidento Įsa
kymu federalinė kariuome
nė ėmėsi daryti tvarką apie 
mokyklą ir prižiūrėjo, kad

9 negra vaikai galėtų pa
daužų nekliudomi eiti Į mo
kyklą.

Gali m a apgailestauti, 
kad tokių priemonių vyriau
sybei teko imtis, bet geriau 
tokiomis priemonėmis )a- 
laikyti Įstatymus ir tvarką, 
negu leisti, kad mušeikos 
daiytų “savo tvarką”, ku
ri ne tik yra netvarka, bet 
ir aiškus Įstatymų ir teismo 
patvarkymo laužymas.

Bet vos prezidentas pa
siuntė karius tvarkai palai
kyti IJttle Rock mieste, tuoj 
pasipylė nusiskundimai, kad 
jis elgiasi diktatoriškai, Ar
kansas gubernatorius ant 
viso krašto suvaitojo, kad 
jo valstija esanti okupuota, 
senatorius Russell lygina fe
deralinius karius prie hit
lerinių smogikų, o kai kas 
lygina Little Rock su rasų 
išdaužytu Budapeštu . . .

Tokie palyginimai rodo, 
kaip lengva yra pamesti vi
sokį saiką ir švaistytis žo
džiais be jokios atodairos.

Senatorius, kuris lygina ka
rius prie mokyklos Little 
Rock mieste prie. “hitlerinių 
smogikų” puikiai žino, kad 
jis sako nesąmones ir sta
čiai meluoja. Kiti taip pat 
žino, kad Little Rock ir Bu
dapeštas via nelyginami 
dalykai, bet tauškia niekus 
visai nepagalvodami, kaip 
jie Įžeidžia Budapešto ko
votojų atmint) savo purvi
nais palyginimais. Ką Bu
dapeštas pergyveno nuo ru
sų tankų ir rusiškos sauva
lės, to miesto vardo minėto- 
jai neturi supratimo, arba 
yra tiek sujuodnugarėję, 
kad nebežino ką sako.

O gubernatorius Faubus, 
kuris ruošdamas dirvą savo 
'perrinkimui visą tą nemalo
nią istoriją sukėlė, rodo ko
kių žemų priemonių kai ku
rie žmonės gali imtis norė
dami save Įpiršti rinkėjams.

Perdėjimas šiame atšili
me tiktai temdo visą reika
lą, ko rasistai, matyt, nori.

atrado jo pavadintą šv. Lau-
ryno upę ir nuo to laiko vi
sa eilė keliauninkų bandė 
apiplaukti Cartier atrastą 
žeme — Kanadą šiaurės 
vandenimis, kad iš Atlanto 
vandenyno galėtų pasiekti 
Pacifiko vandenyną ir ten 
Kinija ir Indiją. Tais lai
kais tie kraštai buvo pasie
kiami tik sausumos keliais 
iš pietinės Eutojmjs. bet su
sisiekimas buvo baisiai sun
kus, o jūromis tada dar tik 
buvo daromi pirmi žings
niai plaukti aplink Afriką. 
Portugalai ir ispanai tada 
tyrinėjo pietinių kraštų jū
ras ir atrado daug naujų 
žemių ir kelius i Indiją ir 
toliau Į Kiniją, o olandai, 
prancūzai ir anglai ieškojo 
naujų žemių ir naujų kelių 
į tą pat Indiją ir Kiniją 
šiaurėje.

Pirmas anglų keliaunin
kas, kuris buvo užsimojęs 
surasti Žiemvakariu kelią i 
Pacifiką, buvo John Fro
bisher (gyveno 1535—1594 
metais). Jo vardu dabar 
vra pavadinta Frobisher i- 
lanka. Greit po jo žiemva
kariu kelio pakilo ieškoti jū
rininkas John Davis (gyve
no 1550—1605 metais), ku
ris darė tris keliones Į šiau- 
rės vandenis ieškodamas pa
slaptingo kelio Į Indiją ir 
Kiniją. Gal žymiausias iš 
Žiemvakarių kelio ieškotojų 
buvo Henry Hudson, kurio 
vardu šiandien yra pavadin
ta Hudson upė, o šiaurėje 
Hudson Įlanka. Hudson iš 
keliu kartų keliavo ieškoti 
“kelio”, pirmus du kartus 
jis plaukė rasų tarnyboje, o 
paskui olandų tarnyboje. 
Beplaukdamas olandų tar
nyboje jis atrado dabartinę 
Hudson upę, ją ištyrė ir 
greit po to olandai pradėjo 
keltis .gyventi Į Ameriką ir 
čia Įkūrė šiandienini Nevv 
Yorko miestą, tada pavadi
nę ji Naujuoju Amsterda
mu. Po Hudsono Žiemvaka
rių kelio ieškojo William 
Baffin. kuris plaukė bend
rai su kapitonu Bavlot. Visų 
tų senųjų kelio ieškotojų 
vardai žymi Įvairias vietok 
ves, upes, salas ar jūras, ku
rias jiems pasisekė atrasti. 
Bet Žiemvakarių kelio nie
kas neatrado, nois ieškoto
jų buvo daug. Po tų bandy
mų gal. 200 metų ar daugiau 
apie Žiemvakarių kelią ma
žai kas bekalbėjo. Tik 19-a- 
me amžiuje vėl buvo susi
domėta Žiemvakarių keliu 
ir tik pradžioje 20 amžiaus 
kelias buvo atrastas. To ke
lio pirmas atradėjas Roald 
Amundsen (gyveno 1872— 
1928 metais) buvo pirmas 
ir pietinio žemės poliaus 

> (ašigalio) atradėjas 1911 
metais.
. Dabar Žiemvakarių ke
lias ne tik ati-astas, bet jau 
gerokai ištirtas ir net sužy
mėtas. Amerikos laivas 
“Storis”, kuris dabar ilsisi 
Bostono uoste, daro naujus 
žemėlapius, paliko keliui at
žymėti vandenyje sumerk
tas “bojas” (tuščias statines 
su prikabintu cemento svo
riu), dabar išmatuota Įvai
rių sąsiaurių tarp salų gilu
ma ir surankiotos kitokios 
žinios.

Žiemvakarių keliu galima 
naudotis tiktai vasarą, ka
da šiaurės ledas kiek suai
žėja. Vasara ten yra ištisa 
diena, saulė nenusileidžia. 
Šaltis irgi yra pakeliamas, 
nuo 20 iki 60 laipsnių. Ame
rikos laivai per Žiemvaka
rių kelią plaukė kelius mė
nesius rankiodami Įvairius 
duomenis.

Apie Žiemvakarių kelią 
ivra plati literatūra. Anglų 
(kalboje gal Įdomiausia kny- 
!ga yra neseniai mirusio ra
šytojo Kenneth Roberte 
‘*Northwest Passage”, o lie
tuvių kalboje yra Įdomiai 
parašyta K. Borutos knyga 
“Kelionės j šiaurę”.

Kas savaite
Unijų ultimatumas

ADE - (TO unijų centras 
per savo vykdomąją taiybą 
pereitą savaitę Įspėjo veži
kų ir dar kelias unijas, kad 
jos turi apsivalyti nuo ne
tinkamu vadų, arba jos bus 
suspenduotos. A psivalymas 
turi būti padalytas bėgyje 
vieno mėnesio.

Vežikų unija turi pašalin
ti iš renkamų ar skiriamų 
vietų tokius savo vadus, 
kaip Hoffa. Beck, Brewster.

Kitos unijos, kurios gavo 
panašius Įspėjimus, yra ke
pėju unija su 140,000 narių 
ir tekstilės darbininkų uni
ja su 40,000 narių. Jei imi
nėtos unijos per mėnesĮ 
laiko neapsivalo, jos bussu- 
spenduotos, o vėliau ir pa
šalintos.

ADF - CIO unijų centras 
per savo vykdomąją tarvbą 
priėmė griežtą ir seniai lau
kiamą nutarimą. Bet ar Įs
pėtos unijos paklausys? Jei 
vežikai šia savaitę savo kon
vencijoje išrenka Hoffa uni- 
ios pirmininku, tai bus žen-

su kuria jis iš antro karto 
susitaikė. Iš Maskvos jis ti
kisi gauti 250 milionų dole
rių. Lietuvių priežodis sako, 
kad glaudus veršis dvi kar
ves žinda. Jugoslavijos dik
tatoriui tas posakis visiškai 
tinka.

Sėdėdamas ant tvoros Ti
to veda atsargią “nepriklau
somą” politiką, kuri ir Mas
kvos perdaug neužgauna ir 
Amerikai nedaug tekenkia. 
Bet viduje diktatorius, nors 
ir pakeitė šiek tiek savo po
litiką, visvien pasilieka dik
tatorius ir kiekvieną ojiozi- 
ciją užsmaugia be gailesčio. 
Valdžią jis myli, kaip Goe- 
ringas medalius.

Diktatoriaus “moralinis 
veidas” matosi iš to, kaip 
iis nori savo buvusi artimą 
bičiuli ir savo biografijos 
autorių Vladimirą Dedižerį 
priversti, kad tas viešai pa
smerktų kitą o|X)zicionierių 
—Milovaną Džilasą. Dikta
torius neduoda Dedižeriui 
jokio darbo ir neleidžia jam 
i užsienius išvykti. Vadina
si, arba dvėsk badu, arba

klas, jog didžiausioji šalies viešai pats save išpeizok ir 
unija sąmoningai eina prie pasmerk savo vienminti sė- 
uniju skaldymo. Tokiame dinti kalėjime!
atsitikime unijiniame darbi- Toks moralinė erkė sėdi 
ninku judėjime teks laukti jJugoslavijos diktatoriaus 
naujų kovų, varžytinių, ko-(soste.
kias teko pergyventi čia1
seniau, kai naujai įsikūręs i Sovietu “Semiletka”

si su senąją A. Darbo Fede- Sonetu Rusijoj ūkio pla- 
raeija. Tiesa, skvlimas jj nayimas daromas jienkme- 
karta būtu ne idėjinio ir ne clals? .®et. dabai staiga pa- 
organizacinio pobūdžio, bet s?±?!s P®“}™’®’®

ir sukčių O9®6 - 1960> susų*1*'rlalUVI (1956 — 1960)
darbininku jud<ū nutarė Rusijos

- J ūki decentralizuoti, ūkio va
dovybė iš išpurpusių minis
terijų centre buvo perkeltai 
vietines ūkio tarybas, kurių 

< 128.000 "enentojul.Paskaitoma 105. Peisitvar- 
didelj triukšmą ir kiVr‘>as. suJaake VISS “kl°

lr * *idKcutrių
privisimo 
jime.
Little Rock

Nedidelis Little Rock mie
stas 
kelia

arda savaitę Ma-
* skva paskelbė, kad dabar-įna Amerikos v<

visame pasaulyje. Ten ne- ,. . , .. .
protingas gubernatorius, tmis penkmečio planas atęi- 
vardu Faubus? užvi,ė tokią nane,als metais bus nutrauk-

iar:

košę. kad federalinė vyriau 
sybė turėjo imtis griežtų 
priemonių jo kvailiems pa
tvarkymams atitaisyti.

Prezidentas D. D. Eisen
hovver ilgai kentėjo ir lau
kė, kad viskas savaime šu

tas ir bus išdirbtas naujas, 
1959 — 1965 metų planas.

Paskelbimas apie penk
mečio plano nutraukimą pa
dalytas komunistų partijos 
ir vyriausybės, be jokio at- 
siklausimo “aukščiausios ta-

sitvarkvs Arkansas sostinėj. P*08”’, ku" ?eia J“* įsta" 
Bet pagaliau ir kantriai t-vm,us l®.'.dzla kun. -buvo.^ 
prezidentui kantrybė išsisė- Penkmečio planą priėmusį, 
mė ir Įvykiu eiga privertė ,. Ginčas dėl ūkio decentra* 
ji imtis griežtesnių priemo- Jlzacll°s huvo sukėlęs Mas- 
niu neprotingo gubemato- kvos kolektyvinėj vadovy-

sukeltai ‘ netvarkai P1*?-™*?’ kunos P*8?
'baigė Chrasciovo pergale ir 
išsiuntimu “parkuotų avių” 
Į tolimus užkampius. Dabar 
pasirodo, kad parkuotos a- 
vys—Molotovas, Kaganovi- 
čius, Malenkovas— ne taip 
jau labai klydo, nes visą ū- 
kišką planą reikia mesti į 
šiukšlyną ir įuosti naują. 
Bet, žinoma, Chruščiovas 
negi prisipažins padaręs 
klaidą ir apsiskaičiavęs. Jei 
jam reiks, jis pasistengs su* 
rasti daugiau “parkuotų a- 
vių”, jas apkaltins, paims 
“už uodegos” ir mes Į šiuk
šlyną, kur atsidūrė šeštosios 
piatilietkoS planas.

liaus 
baigti.

Dabar Little Rock aukš
tesnioji mokykla pa fede
ralinės valdžios kareivių 
saugoma, bet tie kareiviai 
stovi tam. kad teismų pa
tvarkymai ir šalies Įstatymai 
būtų vykdomi, o pirmiau ba
lamutas gubernatorius buvo 
pastatęs kareivius, kad jie 
šalies Įstatymus laužytų! 
Toks p-a skirtumas tarp ka
reiviu prie mokyklos seniau 
ir dabar. Skirtumas milži
niškas.

Bolševikai Little Rock Į- 
vykius pučia nepavargdami. 
Bet tie reksniai sąmoningai 
užmiršta, kad tokiuose did
miesčiuose. kaip Washing- 
tonas, Baltimore, Louisville 
ir daugybėje kitų vietų mo
kyklų integracija vyksta vi
siškai normaliai. Apie tą 
faktą bolševikiška propa
ganda tyli, o apie Little 
Rock nemalonius įvykius ji 
rėkia.i
Glaudus versisf

Jugoslavijos diktatorius 
Tito gavo virš biliono do
lerių dovanų iš Amerikos, 
kad jis galėtų savo nepri-

Gomulka klausia
Lenkijos komunistų vadas 

Wl. Gomulka pereitą savai
tę kalbėjo Varšuvoje apie 
Lenkijos vakarines sienas. 
Jis sakė, kad Lenkijoje nė 
vienas žmogus negalvoja a- 
pie pakeitimą Lenkijos va
karinių sienų ir jei Vokieti
ja mano tas sienas pakeisti, 
tai ji galės tą daryti tiktai 
ginklais, sukeldama karą. 
Betgi Vokietija pasakoja, 
kad ji tas sienas nori pakei
sti “taikiu būdu”. Kaip gi 
ji mano tą padaryti, jei

klausomybę apginti nuo (Lenkija nenori ir negali su- 
Maskvos diktatorių. Tito (tikti su tų sienų pakeitimu? 
Amerika* dovanas suvalgė^ Klausimas tikrai Įdomus, 
ir laukia daugiau. Jis lau- ■ p
kia dovanų ir iš Maskvos, į

«
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Paskutinė gegužinė medicinos įrankių dėžę.

Ateinančiuose miesto ta-
Draugija Seniems žmo- ryb©s rinkimuose lietuviai 

nėms Gelbėti spalio 20 d. balsuos už lietuvį Edvardą 
į-uošia Vytauto parko uždą- Kupstą.
rymą — paskutinę šios va- Lietuvai Remti Draugijos 
raros gegužinę. rugsėjo 22 d. gegužinėj dir-

Tai bus nepaprasta gegu- bo šie vietos veikėjai: Dva- 
žinė, jos programa labai į- rėčkai. Tarailos, Mitrikai, 
vairi — dainos, muzika, kai- žemaitaičiai, Palubeckiai, J. 
bos ir 1.1. Manau, kad labai Lendraitienė, J. Savickas, 
daug lietuvių tą dieną pra- a. Kriaučialis, Ona Joslin, 
leis Vytauto parke. j. šalaviejus ir kt.
Atsisako “Laisvės” Worcesterio pietinės da-'Atsisako Laisve. Heg gRautų instruktoHais y.

Seniau daug apylinkės ū- ra Robeilas Paliusas ir Al-
kininkų skaitė “Laisvę”. girdas Krasinskas.
Mat, jos agentai lankydavo- Rugsėjo 22 d. Olympia
si ir prikalbinėdavo išsira- parke Shrewsbuiy, Mass.,
švti. Kitas, negalėdamas at- Naujosios Anglijos komuni-
sikratyti, užsiprenumeruo- štai rengė gegužinę.
davo. Bet dabar jau dauge- Worcestery yra daug ma-
liui įkyrėjo tos komunistiš- ]Onių naujakuriu, su kuriais
kos maldos ir jie meta jas susitikus yra apie ką kai-.
skaitę. ’ bėti. Tankiai tenka susidur-
D v. ., v. - ti su maloniais Julium irBuvo graži. jdom. geguz.no |)Onja Cvik|ais TaraiIomis> |

Rugsėjo 22 d. Vytauto Palubeckiais, Mudėnais, Gri- ’ 
parke suruoštoji Lietuvai galiūnais ir kt. 

jtemti Draugijos gegužinė Rugsėjo 15 d. su sūnumi 
sutraukė tūkstantinę minią, buvome nuvykę į West į 
Jos programa buvo daugiau Springfield, Mass., parodą.■ 
panaši į pirmaeilio koncer- Vaje, vaje, kiek ten žmonių! 
to. Ja atliko Worcesterio buvo suplaukę!
Meno Mėgėiu Ratelio cho- Ta proga pasinaudodami i 

, ras, kuriam "vadovauja mu- buvome sustoję pasisvečiuo- i 
zikas Jonas Beinorius. Cho- ti pas Eleną ir Benį Vilki-; 
ras sudainavo tikrai skam- suis, kurie gyvena Chico- 
biai, harmoningai.

Daugelis ir senu vietos 
gyventojų teiravosi iš kur

LIETI VIAI PRIEŠ HOFFA, REMIA HAGGERTY

Ir lietuviai sukruto padėti apvalyti vežikų unijų nuo raketieriu. Čikagoj žy
mūs lietuviai dalyvavo pokyly, kurio tikslas buvo surinkti lėšų Thomas J. 
Haggerty kandidatūrai į vežikų unijos pirmininkus paremti. Organizuotas 
komitetas, kuris tuo reikalu rūpinsis unijos dabar vykstančioje konvencijo
je Miami, bia. Haggerty yra vedęs lietuvaitę Anastaziją Eidminaitė ir remia 
lietuvių veiklą. Atvaizde matome minėtame pokyly dalyvavusius lietinius 
su llajjfįerty. Iš kairės į dešinę: Lietuvių demokratų pirm. Al. G. Ruoš
kis, Thomas Haggerty, Al. Pivaronas, John I^vk-kas, A. Eidminaitė - Hag- 
gerty, John F. O"foole. James Babarskis, Joseph M. Mozeris.

IŠ SAULĖTOS FLORIDO
MIAMI BEACH, FLA.

Viena didžiųjų vasar
viečių vis auga

pee Falls, Mass.
J. Krasinskas

C
o

MIAMI, FLA.

Užsisakė “Keleivį”

Anna Ragiskas (510
Kam Miami Beach nebus Alhembra C n ele < ori. ,««a- 

žinomas, o vis daugiau ir b es) įssnasė keie.vi %i- 
daugiau lietuvių jį ir savo slenis metams. Ji gyvena su 
akimis pamato, vis daugiau I dukten{ni gražiuose namuo- 

kunuos jai pastatejame net įsikurti mėgina.
Miami Beach visai jauna 

gyvenvietė, bet joje jau pa
stoviai gyvena 75,000 žmo
nių. Nuo žemyno jį skiria 
Biskajaus Įlanka. Per ją 

: Miami Beach su Miami jun-

se, kuriuos jai pastate sū
nūs, namų statytojas.

Netoli jos gyvena gra
žiuose senos styliaus na
muose S. Statkevičiai. Jie 
visi yra keleiviečiai ir nau- 
jieniečiai.

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS ROCKFGRD, ILL.

Ruoškimės pirmajam
PHILADELPHIA, PA. ,barą, norėdami gauti alučio vaidinimui

Pavykusi gegužinė

tiltai. Grįžo ii Racine
i Biskajaus Įlankoje yra j Ponia J. Shimkus ii 
■daugybė salelių, kurios it nia Statkevich sučaižo

'gia

'skrybėlės plūduriuoja van
dens paviršiuje. Vienoje jų 
Ilibiscus vadinamoj gyvena 

i ir lietuvis dr. Tamošaitis. 
Čia stato naują tiltą, labai 
aukštą, kad visi laivai ga
lėtų pro jį praplaukti. Ma

inoma, kad kitų metų pava
sari jis bus pastatytas.

i Iš antros pusės Miami 
Beach skalauna galingasis 
■Atlanto vandenynas. Jo šil
to druskingo vandens ban
gos, atsimušusios į netoli 
kranto seklesnes vietas, lūž
ta ir pavirtusios į baltą pu

nesi
Wis.

praleidusios

po
ni e- 

Racine,

Oras gražus

Kiekvieną dieną turime 
90 laipsnių šilumos, pučia 
gaivinantis vėjelis, turime ir 
lietaus su žaibais ir g’ -av.s- 
tiniu. C. K. Braze

NEW HAVEN, CONN.

Išmintingo “draugo” 
patarimas

Lietuvių Namu Bendrovės 
ta, užlieja baltą kaip drobę susirinkime 1957 metų rug- 
smėlio paplūdį. O tas pa-,sėjo mėn. 11 d. ‘draugu 
Splūdis kaip prasideda pie--draugas" Medelis, užpykęs 
iiinsp nrio Pirmosios aatvėc už norą nakeisti įstatus. i1XI-

nusisukti
tuose prie Pirmosios gatvės už norą pakeisti Įstatu 

siūlė draugam? 
labai sprandus.

6 ir

troškuliui numalšinti. Bet Prabėgo riltoii vasarėlė j 7 • T • s-Y.'0tvarka buvo labai hloea ir • i vasaieie, talp n-tęsiasi į šiaurę keliastvaika du\ o Janai Dioea n !r panko tlk mionus gam- defimtig mvliį ,ahai
----------  stebeiosi. kodėl į to i p nrak-istn vp’andii -.ui ! dis i^nai

rhu bendruomenės - • 1 * t♦ aa,naa ,aL platus, gražiausias tarp mu bendruomenes minimai. Atėjo ruduo, lapai i4 <ratviu jame daUfi. k 
šaltini nebuvo įs kl.pntn merbžh, not,n. --d oaug.K

nevienas stebėjosi 
taip svai• i i •• • * it» roiizo ior>oi o'i’O’riie T/~k rim i ’noto, kad jis yra įs VV orces-

terio. Gili ir nuosirai užuojauta “*57. anksto atkreiptas rimtas (te- klls:
Didelis ačiū chorui ir jo Amerikos Lietuvių Tarybos ,adijo_ valandėlės gegužinę me?jg jr jis tinkamai sutvar- ;§ kampo i

vedėjui. _Lawrance gyriau, pinui- kyląs. J ;3us Kiekviena iivvy
I Nebuvo tvarkos ir virtu- bė ieškos ramios, šilto? už 
įVėje — dešrelių ir kopūstų uoveios.

tas choras atvyko. Jie neži- t M £ CCW BVLnVE»p L> -i^ugsv.fu 15 d. oras pasi
taikė labai gražus, to dėl i

Laivrence ———• , y, ,
Be choro dalyvavo ir tri- ninkui Jonui A. Stundzaiir ketuvių. Bet ne tik geras o- 

mitų ir būgnų orkestras, ku- Alto skyriaus narei Amilijai Į^s sVtr??.ke Vek ketuviU, 
riam vadovauja Bronė Kve- Stundzaitei, netekusiems buvo ir kitų priežasčių, 
deraitė ir Albertas Juodžio- mylimo tėvelio Antano F.
nis. Keletą numeriu atliko Stundzos. 
grodami ir kilpas daryda- A.L.T. Lawrence Skyrius 
mi. Gražūs lietuviukai mik- ir
liai, kain vijurkai, lazdutes Balfo skyrius Nr. 49
suko. Už tat ir jiems nesi- ---------
gailėta plojimų.

“Laisvės Varpo” vedėjas 
P. Viščinis pasakė puikią 
kalbą, ragindamas visus bū
ti vieningiems, jei norime, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybė būtų atsteigta. Už to
kia gražia kalbą ir jam pu
blika plojo. ------- ------------ — v. . . , .

Projji’amą tvarkė Juozas Įenio” skaitytojas. Jo vai- name

IVU II Miu pi lemčių. t • pritrūko
Gegužinių šiemet filadel-1 v;<L •

Gaila, kad šūkaudamas 
užmiršo pažymėti: raudo
niems ar baltiems. Tikima
si, kad kita kartą jis šią 
klaidą atitaisys.

Išmintinga draugė nesi- 
karščiuodama pasiūlė tiems 
naujiems draugams atmo
kėti Šerus ir tegu jie eina 
PO.........

Kitas žvmus “draugas” 
suriko: “Jau laikas, kad 
mes senieji “draugai” šėii- 
ninkai ką nors turime dary
ti”. Iš tiesų, reikėtų pasku
bėti, nes gali būti kartais 
per vėlu.

šlamštu iš pakampės iš
vadino bendrovės istatus 
vienas iš senų “draugų 
draugas”.

Ar tai visa nėra padaras 
to neriboto rusiškai komu
nistinio “draugiškumo", a- 
teinančio iš nuvainikuoto 
“draugo” kapo?!!
Bravo Nevv Haveno “drau- 

gai •
“Draugų” Nedraugas

koko-
.. so palmių, o šiemet jų dar 

t Siaurys vaikys 3 eiles pa«odino, kad būtų 
kampą nukiltu- ,daugjau pavėsio.

Čia pat už mažos tvore
lės yra gražus Lummus par
kas. kuris tęsiasi nuo 6 iki 
14 gatvės. Jis stropiai pri
žiūrimas, naktį palmės ap
šviečiamos. Parkas pavadin
tas Lummus vardu, nes Lu

kus nereikėtu nuobodžiauti, ™mus’ kl’r.ian?. kadaise pri
tilo susirūpino SLA 77 kuo- kIausė d,deh dabartinio
ixi ir ji pradeda rudens se- miesto žemės Plotai> Plo~ 
zona gražia programa padovanojo miestui su

nevi- Ja atliks atvykę Keno- s^a, kad jis čia Įrengs 
parką. Čia prasidėjo ir pu

to 
ma
čią

Velionis buvo senas “Ke- V*!e por.u prekiniame laive, ku- Taigi, roekford iečiai, ne-in^H namų nugriauti, statys

netru-

„ O Rockfordo lietuvių vi- 
Visa tas jau praeity, iras suomenė aukštyn galvas pariečiai kaip ii netuiėio, n.es primenu tuos trūkumus tik kėlusi <?u ^ošena^žv'duosTi * 

Pennsylvanijos.valstijos..s- kad • kitais „„tais U
tatymai griežtai draudžia renądami ^žines nebeOOlzrMOzllO»M«MO Ol’l Mot, ~ O Osekmadieniais pardavinėti kal.totume. 
genmus; gegužinei buvo su
rasta nauja vieta už naujo Vieniems džiaugsmas, 
Walt Whitman tilto Bell- kitiems ašaros

15 d.

tam, kad jų kitais metais saV0 gražius Kultūros Klu 
bo namus. O kad ten atvv-

Gražiai palaidotas

Rugsėjo 20 d. Antanas mawr miestely, New Jei-sey 
Stundza iškilmingai palai- valstijoje: gegužinė buvo Ia ,u.csejo

1 <„K.ivu.nv uuyzeoo -. mptvti kplpivieėiii 11- riame žuvo 1 žmogus kiti praleiskite geros 
Šalaviejus, A. Kriaučialio kal_adv- Įr 4,mi.1J.a nauiieniečiu net iš labai to- 6 sunkiai sužeisti. Sužeistų- spalio 6
padedama* gražiai kalba lietuviškai *ir Įįaujieniečių net is labai to

Gegužinėj buvo svečių ir veikliai dalyvauja lietuvių I1' huvo
iš Bostono: J. Arlauskas, visuomeniniame gyvenime. ^zangc)s biletų buvo pai 
prof. I. Končius, inž. A.ča- Nuoširdi užuojauta jiems, • du»ta suaugusiems 60o 
plikas J Lekvs J P Tui- netekusiems mylimo tėvo. , Y1^ ,c,a dau? £e’, es.ne, ,

Eddingtone, kur ilgus metus ikral,ni.ecial.?inz? savoge- 
filadelfiečiai lietuviai rengė Fu^JT}es\ Šiaurinėje miesto

nila, Kropai ir kt.
Gerai girdėjome 
“Laisvės Varpą”

GARDNER, MASS.

d. 2 va!.
progos, i naujus, didesnius, 

p. p. atvy- i Nuo 17-sios gt. i. . . . ... šiaurę
ju tarpe buvo ir lietuvis An- kitę pažiūrėti linksmo vai- Į prasideda viešbučiai - mil- 
thonv Kulbauskas, 43 metų dinimo. Po vaidinimo bus žinai, kurie turi šimtus
amžiaus (376 Muhlenburg šokiai, šilti ir <aiii užkan- 

- Street). i džiai, netrūks ir gal gyvv-
Tą sekmadieni linksmi u- bės eleksyro.

Perkūns

savo gegužines. Ten tebuvo: da^YJe JM automobilis tren- KIEK YRA ŠELPTINŲ
. m* - « r • «•- ke^ nususę medžiai, karštą ke •’ zmustas nau-, --------Rugsėjo 22 d. 8 vai. ryto Mirė S. Grigaliūnas jdien? nebuvo kui. nuo ,jas ateivis M. Botowicki 34 junetin,u Tautų Aukšto-

įš radijo stoties WORC, Rugpiūčio 29 d. mirė 79 lės pasislėpti, o čia daug į 10 KorRisa,'° Vėgėlių Rei-
1910 ™ ht. - - -- didelių medžių, visiems pa- ;įunk,a įžeist!. Užmuštasis kalams ir Amerikos val-

kanka pavėsio. Naujoji vie-,uvo kai™yp? jsiprasęs Ji (j2jos reikalavimu, Ralfas 
ta turi ir kitokių patogumų,
kurių senojoj gegužinių vie-i Kipras Tautkus fjteikė negalėjusiųjų iš Vo-
toj nebuvo. -------------------- ——

Gegužinės rengiamos ne ■ GARY, IND.
tik tam, kad vienas ar ki-' _____

banga 1310, ne tik Worces- amjyaus Stasys Gri 
torv, >t ujo plačioje apy- galįSnas. Velionis buvo ki- 
linkeje. giiMejome tunn.n- , g Panevėžio apskr., il
ga, giazią Laisves Varpo ’ metus Gardne-
pi-ogiamą: pirmaeilių dai- ,iko žmoną,
nininku įdainuotas plokšte- sįn^ ir dukterj. 
lese dainas — Anna Kas-! . _
kos, S. Baranausko, Čiurlio- Pabaigė vasaros sezoną 
nies. Gaidelio ir Beinoriaus LietUvių Bendrovė vasa- 
Meno Mėgėju Ratelio cho- ros sezoną baigė rugsėjo 14 
rų, be traškėjimo, be tnuk- lfj dideliu pokyliu savo va- 
smo, malonu buvo k ausvtis. Svečių buvo apie

Dabar tą programą girdė- 200. Po vakarienės šokta 
Sime kiekviena sekmadienį jkj vėlumos.

Pokylio komitetą sudarė: 
Daukantas, Višniauskas, Be-

kambarių, Įrengtų su viso
kiais patogumais. Bet ir jų 
vis daugėjantiems svečiams 
nepakanka. Šiemet statomi 
dar 3 viešbučiai, kuriuose 
bus nuo 550 iki 750 kamba
rių.

šitame puošniame, bet vis 
besipilsiančiame Miami 
Beach nuolat gyvena ir po
ra

— ą.

NAUJI LEIDINIAI

LITUANISTINIU ŠEŠTA
DIENINIŲ MOKYKLŲ 
PROGRAMOS, 3S pusi.

AUKŠTESNIOSIOS ŠEŠ
TADIENINES MOKYKLOS 

dešimčių lietuvių. Vieni LITUANISTINES PRO-

lytais nuo 8 iki 8:30 vai.
Gegužinė “Laisvės Varpui

Ji bus Vytauto parke spa
lio 6 d. Programoje muzika, 
dainos, kalbos, šokiai irt. t 
Norintieji paremti “Laisvės 
Vaipą” dalyvaukite geguži
nėje!
Kitos naujienos

tas svarbus reikalas būtn'Yr> 
paremtas, bet ir tam, kad! ’
lietuvis su lietuviu noi-s ret
karčiais galėtu susitikti, 
viens kitam ranką paspaus
ti, pasikalbėti gamtos prie
globsty, galėtų ten tyru oru 
atsikvėpti, pasilsėti. Čia 
tam buvo gera proga.

Pro aukštu medžių viršū- . . . .
nes saulei beriant karštus I Viengungiai, nežiopsolnte! 
spindulius, žmonės apgulė Mūsų mažos kolonijos Ne

keris. šetrauskai, Grunskiai,
Prunksis, Adomaitis, Tun- 
kūnas.
Pagerbė Kitkauską ir Leger

Bronių Kukauską ir pa
nelę Shelia Leger (Onos Ir ponia Leger surengė 
Deveikytės - Leger duktė) savo dukrai priešvestuvinf
rugsėjo 21 d. pagerbė

Seniems Žmonėms Gelbė- and Gun Club vadinama
ti Draugija Aubum mieste
lio policijos stočiai nupirko

Jack ir Jill 
dalyvavo apie

Jame 
žmonių.

kieti jos emigruoti ir čia dar 
ineisikūrusių lietuviu pabė
gėliu. kurie yra reikalingi 
• Balfo pašalpos statistika: 
Didžiosios Lietuvos pabėgė-

jau seniau atvažiavę ir įsi 
kūrę, kiti neseniai atvyko 
čia ir skina kelią į ateitį.

Sumažėjus darbams plie-Įliu 2,897, Klaipėdos Krašto 
» fabrikuose, kaikur be-,2,16o jr repatrijavusiųjų 

dirbama tik po 3 dienas sa- 1.887, Tuo būdu viso labo 
vaitėje. Tokioj padėty atsi-[Vokietijoje šelpiamųjų yra 
dūrė ir lietuvių. Gal tas ne- 6,944 asmenys, 
ilgai truks, bet tuo taniu

no

tas kelia susirūpinimo. BALFO PAGALBA 
PASIEKIA SIBIRĄ

Ralfas pradėjo siusti siun- 
:tuvaitės gaudo jaunikliai iš t’nius Į Lietuvą ir i Sibirą.

Juodu sukeičia žiedus spa-Mtur, o viengungiu nerūks- Iki rugsėjo 1 d. vaistų siun-j 
lio 5 d. a ir vietoje. Panelė Damb- tinėliu pasiųsta virš 1,000 ir;

rauskaitė ištekėjusi išvyko į keli šimtai maisto ir drabu-

pokylį, kuriame buvo apie 
100 moterų. Sunešta daug

Valparaiso, o panelė Mar 
kauskaitė į Massachusetts 
valstiją.

žiu siuntinių.
Jei tavo drangas ar kaimv.

v. . .------ - ----c ... - - . . .. ..nan neskaito “Keleivio”, para.
gražių ir vertingų dovanų. V lengungiai, neziopsokite: lin|j Grasyti. Kaina me 

Gamiikis ' Viengungis tams tik 14.

GRAMOS (9-12 klase:), 24 
pusi.

Abi išleido J.A.V. Lietu- 
.. _ _ . vių Bendruomenės Centro
Lietuve Miamietė Valdyba.

* “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
* Pirkit vaistus H tikrai Amerikos valdžios
X pripažintos vaistinės
| IDEAL PHARMACY
X 29 Kelly Square, Worceater, Masa.
►

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaisi įnin
ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sv^-'k ,-os reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.^ _ _ __

Mes siunčiame-vaistus VISI R. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukftto kraujo spaudimo, nūn 
reumatizmo, nuo iirdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

_ Vytautas Skrinską. B- S. Reg. PI,m 
Idonl Pharmacy vaistiniu savininkas 

Ir Notary Public

geguz.no
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mą. surasta naujų faktų, 
verčiančių suabejoti dėl dal
iuos “Karvelėli” teksto pri
klausymo lietuvių liaudies 
žodinei kūrybai. Tie naujie-

Dauf mokinių apleidžia mus Maskvoje. Dabar žino-į ?akta!,l^id^-5Pan^j’K^ 
mokykla. na. kad individualinėse da'nos .K®'?ve, 1.

, . ... šaudvmo varžybose vilnietė a >

džiamas žurnalas laiyoi- giekė naują Sovietų
ne mokjla laso, kad per- gOg rekordą, šaudydama iš
nai virs 30,000 mokyklinio revolverio i apskritą taiki- .... ..
arčiaus vaikų nelankė mo- ni h. gilueta* |77 fveleli mėlynasis
k\klų. o urs 20,000 moki- kug q irklia vimo bai- Uvežė su plona suknele
nių. pradėjusių landyti mo- darėmis vaidybose Kijeve 
kjklas, i? jų pasisalino. Antanina šakalytė ir Tere- 

Tas žurnalas nepaaiškina. §£ Ba’takvtė pralenkė Eu- 
kodel toks didelis skaičius
nelanko mokyklų, bet iš ki-

V.
ministerijos lei- «asnausk^nė na- Kudirkąrnalas ”Ta,jbi- fcSSM. «•»». labai pla-

čiai dainuojamą Sasnausko 
sukomponuotą dainą “Kal

iopes čempiones.

Jaunas bėgikas

Gavau laišką iš Sibiro. Jį 
rašo moteriškė, kuri 17 me
tų amžiaus buvo išvežta į 
Sibirą. Ją išsikvietė enka- 
vedė “pasikalbėti’

ne^ Pa,r'VŽiUje, gaV° Sibirt Ten didel uosį
— “ ^kirati mišk,,

Mokyklų ir mokinių .kaUiu.^

k Minėtos “Tarybinės mo- »nd^‘«k
kyklos duomenimis, mis pusę sekundės anksčiau. paį &

Rokiškio muzėjus tebėra moteries sveikatai.
.. Ilgainiui padėtis kiek pa-

Draugijos Kraštui Tirti gerėjo, ji susiuokė su iš Lie-
1932 metais Įsteigtas muzė- tuvos ištremtu mokytoju, da
lus esąs praplėstas, jame bar dirba fabrike, turi dar-, 
nungus bolševikinės revo- £ą_ 60 arų.

vikiškame rojuje" 
žiemos metu lauke 
nėti.

GARSINA LAIKRAŠČIŲ SAVAITĘ

Buvusi 'Miss America*’ Myrna Hansen garsina Ame
rikos laikraščiu savaitę, kuri paskelbta nuo spalio 1 
iki S d. Lietuviu kultūros Fondas visą spalio mėnesį 
paskelbė lietuviškos spaudos—knygos ir laikraščių mė
nesiu. Visi spaudos bičiuliai turėtų padėti lietuviškai 
spaudai sunkų kelią eiti: patys jos ko daugiau pirkti 
ir kitus paraginti tą darytu

Didžioji byla dėl spaudos Vilniuje

sišaukmai apie veidmainin- turi pasirodyti . policijai, 
gus teismus ir plačiai išpla-; Darbą galėjo pasirinkti pa
tinti. ■ tys kokį norėjo, arba gy-

1903 m. “Darbininko Bal- . venti be darbo, jei turėjo iš 
ko pragyventi.

(Tiesa, dabar jau ir ko
munistų nevisi ištremiami 
Sibiran vergų stovyklosna, 
kaip kas ištremiami Sibiran 
nurodytoje vietoje gyventi 
ir dirbti keletas metų arba 
visam gyvenimui).

Bendrai dabartinė Lietu
vos okupacija tuo požiūriu 
yra daug žiauresnė negu 
Rusijos carų.

J. Vlks.

metais veiks 2,480 pradinių 
mokyklų, 935 septynmetės 
mokyklos, 425 vidurinės mo
kyklos, kuriose mokinsis 
pie 424,000 mokinių.

a-

Skundžiasi žemu 
mokyklų lygiu

Jau minėtas 
skundžiasi, dėl 
leivių oažangumo 
kad mokyklos 
žai tepaveikia mokinių idė
jinį - politini auklėjimą, vis 
dar per lėtai komunistėja. 
Atleistas prokuroras

Atleistas generalinis pro
kuroras Bacharov (rusas), 
jo vieton paskirtas Viktoras 
Calinaitis (lietuvis).

Prieš 55 metus, būten 19- ma revoliucinio judėjimo is- Balso

Veidmainingas teismas
so” Nr. 6 buvo įdėtas straip
snis “Veidmainingi sūdai”

Į—teismai.
i Ten tarp kitko buvo pa
sakyta, kad iki .Motiejaus 
Baltūsio bylos už slaptai 
lietuvių spaudos platinimą 
suimtiesiems teismuose bylų 
nebuvo keliama, tokie žan- 
|darų nuožiūra buvo ištre
miami iš Lietuvos, dažniau
sia Sibiran keleriems me-; 

j tams. Net nebūdavo ištrem-i 
tajam paskelbta už ką jis1
baudžiamas ir ištremiamas _____
iš Lietuvos. Tokia tvarka i Sovietų žemės ūkis tebė-
21I?.on^s. piktinosi, to ra atsilikęs ir jis toli gražu
Alei, dabar Motiejaus Baltu- ;nežengia taip Į prieki, kad 
šio byla atiduota teismui po keiei-jų metų galėtų pra- 
svai’styti. bet ir tokiame at- jenktj Amerikos žemės ūkį, 
įsitikime teismas buvęs veid-.kajp tą skelbia Chruščiovas. 
:maimngas, nes Motiejų Bal- Kalta visa sovietinė tvarka, 
tusį, kaip ir ktfus, nuteisė Dabar ir pats plepisChruš- 

. be liudininkų įrodymų jo čiovas pripažįsta, kad kol- 
i kaltes, o vien tik šnipų njehozininkas nėra suintere- 
zandarų parodymais ir tai Suotas kelti žemės ūkio na- 
ibe jokių dokumetų, o vien šuma. 
bK jų pasisakymais, Įtannė- Karui pasibaigus, pasako
jimais arba jų šnipų prane- ja Chruščiovas, buvęs nuvy
kimais. O anot^ Darbininkų kęg j savo gimtąjį kaima ir 

n nnra« ymnoiu enmn A * y-.

NIKITOS PUSSESERĖ 
PRIEŠ KOLCHOZUS

inio judėjimo is- Balso”, doras žmogus šnipo ten užėjęs pas pusseserę 
•odoma, kad pn- amatu nesiverčia. Jie dirba ‘ «Tu tuli puikias obelis’liuciios praeitį vaizduojan

čiu eksponatų.

na leidimus grįžti namo, bet ten buvo rasta 2239 egzem-: Fasla?linsas k**"““** Kodėl mes visa šita da-^“Tenka mokėti didelius
daugelis nerali, nes neturi plioriai spaudos Tilžėje Motiejus Baltūsis teisme bar prisimename? Gi to dėl, mokesčius. Nenaudinga tu- 

, . kart. Per kelionei pinigų. spausdintos ir skaptai Lie- teisinosi, kad jis nežino, kas kad svarbu žinoti, kokiais rėti soda”.
Iš Lietuvos gautuosius tuvoie platinamos. Tarp tos buvo tame lagamine, nes nuo erškėčių keliais Lietuvoje Chruščiovas papasakojęs 

ai&uu.vu aioa jų ]a--v„c nQt.;cL.Q;toc snaudos buvo rasti laikraš- jo rakto neturėjo ir tokio seniau platinosi laisvas į,- Stalinui, kad kolūkiečiai
rakto pas jį žandarai nėra- spausdintas žodis ir kaip kerta sodus, bet Stalinas jį

Kai kas ii Panevėžio

Iš ten rašoma, kad

7C0 studentų
Vilniaus radijo praneši

mu. šiemet i Vilniaus uni- 
veraiteta Įstojo 700 studen- Muzėjai 
tu. Daugiau kaip pusė jų 
apgvver.dinta studentų ben
drabučiuose. Stipendijas 
gauna 82'> visu studentu.
Spartakiada Vilniuje

Rugsėjo 22 d. Vilniuje 
prasidėjo Pabaltijo ir Gu
dijos spartakiada, kurioje 
dalyvauja 1,600 sportinin
ku.

Iš Lietuvos gautuosius
vietoje itaisitos aikštelės/' supranti, „daIdemoV,.a.,. .,Dar,

CvHvtnia® kad turintieji geras aukštas ciai- sociaiaemoKravU uai ... _ ____________________________

vj.butiujd. vjetas VDaz šeimoie ke- bininkų Balsas’, “Darbas , do. Kad jam tas lagaminas sunku dabar tokiam lais- tik išbareiFiko^vltvė^e^urios^rd  ̂H dir*>a- arali Jei “Echo” ir kiti ir Įvairios nepriklausė, tai aišku, nes vam žodžiui net radijo ban- * Tas pjį Chruščiovas ati-
\aruas kam pavykgta užauginti be- knygos, taip kitu sios: “Kasant to lagamino aiškiai bu- gomis ten prasiskverbti,nes dengia ir kitą “paslaptį”.Iš

P kona ir jis ji gali parduoti, i? k° gyvena , “Geniu dė- vo Įrašytos dvi raidės S. M. Lietuvos okupantai daro miestų buvę siunčiami tūks-
*a rauna 1,000 rubiių. Jei kam de ’, “K.ur musų igsarp = Jis sakėsi, kad negali būti radijo klausantiems trukdy- tančiai žmonių bulvių kasti,

atlieka pieno litras, už jį
gauna 1 rb. 30 kapeikų. Už 
dvirati reik mokėti 700 rb.,
už laikrodėlį 200 rb., už _ . _ . ________ „________ _____
prasta kostiumą 800 rb. Pi- “Ar socialistas gali būti ka- kalboje sakė, kad nesą jo- baldiniai Lietuvos okupan- tį? j tai atsako pats Chruš- 
nigų netaupo, ką gauna per- taliku”, “Kas yra ir kas kio liudininko, kuris būtų tai ne daug toliau pažengė ciovas: Todėl, kad už bul-
kaL * Daugelis iš nusivilimo bus” «’ daa? kitlK Cia tyčla nratęs Motiejų Baltūsį pla- nuo buvusių caristinių teis- Ves valdžia mokėjo labai
sugriebę rubli i>erka sama- kaiP kurios tų knygelių su- tir.ant slaptus raštus, kaip mų. Ir dabar teisme svar- žemas kainas. Vien bulviu

” gona ir geria ir gerdami dai- minėtos, nes jos gerokai r.ėra jokio įrodymo, kad kas blausiu hudįninku yra da- prjstatvmas atsieidavo kol-
“Mes geriam ir ge- platinosi ir čia. Amerikoje rasta tame lagamine pri- kartinis žandaras ar šnipas, chozui* brangiau, negu jie

nepakeistas.
Keliai i Karsakiški.

mygalą. Smilgius ir Piniavą 
esą meksfaltuoti.

Kaune veikia šie muzė
jai : č'urlionies, kuriame 
dirba V. Karužienė. Jablon- 
skytė. Jieva Andrulytė. gai 
srininko pareigas ten eina iš 
Sibiro mižęs prof. Tadas 
Petkevičius: Petro Cvirkos n.u°Ja\

Liaupsino budelį

Rugsėjo 11 d. suėjo 80 
metu nuo didžiojo budelio, 
ka’s'osios čeką pirmojo vir
šininko (nuo 1917 iki 1926 
metu > Felikso Dzeržinskio

tarpe ir ju dar da- klausė Motiejui Baltūsiui, o Bet dabar Lietuvos okupan- gaudavo už bulves, 
įur kitur galima ras- kas neįrodyta, apie ką tik tai politikai “nusikaltusius” " Laisvoii snauda anie toki 

' bausti be jokios kaltės įrodymo, nežmoniška' Mchozbrinku
išeiviu tar 
bar vienur
ti iš seno užsilikusių. spėliojama, už tai

Kitu metu rugsėjo 30 d. žmogų negalima. Žandarai be jokio teismo sprendimo, išnaudojimą seniai rašė, bet
Motiejus Baltūsis buvo Vii- taip pat neturį jokių aiškių vien remiantis šnipų prane- Maskvos tarnai šaukė, kad

Pugriūčio 96 d Vilniuie niuje maskolilJ teismo tei- Įrodymų, o tik remiasi spė- Šimais, ištremiami į Sibiro tai esąs šmeižtas. O dabar ir
Vilniaus Valstvbinio siamas- Tal buvo viena Lojimais, įtarinėjimais. Bet,vergų stovyklas. pats Nikita ta nežmoniška

Pėda-o-inio Instituto*benJb pbmų.ių ir didžiųjų slaptai gi maskolių teismas Motie- ’
rizikos kate^ platinamos spaudos Lietu-Į jų Ba tūsi nubaudė tris me-

r:am. ir galo nėra. Geri tie 
" nameliai, kur geli ko vra”.

P. B.

'buv. adv. M. Sleževičiau 
namuose), kurio direktorių 
yra Karo^s Vairas-Račkau- 
skas: Maironio (buv. Mai-Mirė M. Skripkiūnas
romo namuose), karo. 

Vilniuje vra dailės muzė-
ius senoje rotušėlė, jo sky- 
liūs katedroje, kurioje i- 
rengta senovės 
galerija: istorini

nmmo. Ta diena Vilniaus bandinis muzėjus buv. Len
radijas ji kėlė į padanges, 
k’ck beišmanydamas: vadi
no ji žymiausiu Lietuvos re- 
v>l ucionieriu.

Pzerž’nskis gimė Vilniaus 
gubernijoje lenkų dvarinin- 
j «• šeimoje.

Va, čia ir yra naujanybė, kolchozu išnaudojimą išple-
, t,7iu-nc ktrtod.-n'- vo r________ ____  ____ - _____ ___________ __ kui* ^skiria caristinės Rusi- pėįo.

paveikslų \- d(/centas Mvkolas VOje bylų* 'iU’s kalėti* okuPantus nuo diena Chruščiovas kaltina kitus,
s - nrona-o, ’. , .• „ . Vrublevzkis *' Teisme teisiamasis M. okupantų — anuomet vergų kaip u darė ir Stalinas, ir

«yn- • v (Baltūsis laikėsi ramiai, neSiStovyklų neturėta. Buvo va- nešykštauja gražių pažadų,
Motiejų Baltūsį teisme:žinojo, jautė, kad bus nu- dinamieji katorgos kalėji- kuriais Sovietu Sąjungos 

kraštotyros muzė-siauliu “majoras” gynė gailusis Vilniaus ad-i baustas, nes panašiais atsi-; mai, bet į tokius kalėjimus žmonės maitinami jau 40
ius buv. Bonifratru bažny- . . . vokatas Vruhlevskis. Tas įtikimais maskolių teismai įbuvo tik teismo sprendimu metu.

kų 
pastate:

piopa- ęjęjnpkiūnas, 51 metu 
Mokslo Bičiulių Dr-jos žiaus*

čioie. vėliau perkeitusi L’m- . Siau.ių miesto vykdomo- pats Vrublevskis. kuris uo-A'isuomet rėmėsi žandarų

Vis bčca su pabarais

"Tiesa” ke/ia gvoltą dėl 
pašaių. Jų neparuošta tiek, 
kiek reikia. Pavyzdžiui, O- 
helių rajone teturima tik 
33'< reikiamų pašaių, Šven
čionėlių rajone 62'< ir t.t. 
O kai pašaių trūksta, taitu-

šastovskio įūmus Traku ir j<\ komiteto pirmininku (at- ijai 
Pylimo gatvių kampe; isto- miesto majoru, bunnis- 
rir/s, etnografini? muzėjus \’.u] 'ra Kazys Plechavi- 
um'versiteto rūmuose, jo di
rektorių yra V. Žilėnas.

Provincijos miestuose vei
kia kraštotyros muzėjai, bet Eltos pranešimu, buvę 
jų vargu yra daugiau kaip Vorkutoje vokiečiai belais-

CIUS.

Su jais buvo Vorkutoje

ir'siunčiami. O teismuose bv-_ ' •/
slaptai dalyvavo Vii-1šnipų parodymais, nors ir i los liuvo nagrinėjamos, da- 

niaus masonų organizacijo- šie savo parodymus negalė-! lyvaujant liudininkams ir

lepriklausomos Lietuvos viai pasakoja apie anuo me- mis kalbomis rašytos kny 
’aikais. tu buvusį ten Joną Beleckį, gos ir kiti svarbūs doku

Kasinėjant Kauno pilį at- Simaitį (ar Šimaitį), brolius mentai. Iš to rinkinio buvo tas lagaminas 
jjsG dideli nožemiai. atsta. Pilkus (vienas jų Antanas), sudaryta vieša Vilniuie bib- klausė. Jie net

AUTOMOBILIS

je, kuriai priklausė ne vie-Ho paremti kuriais norado-įkaitinamasis turėjo teisę pa- Yra tarptautinis ir visame 
nas Vilniaus lietuvių. Teisi- kumentais ir iš šalies kurių i si kviesti sau gynėją - advo- pasaulyje šitaip vartojamas
ninkas Vrublevskis jau mi- nors kitų liudininkų paro-;katą ir turėti net savo liu- žodis, iš graikų ir lotynų
ręs. Jo buvo paliktas gau- dymais. dininkus. Visi kiti, kurie bu- kalbų ir reiškia “savijudis,
sus knygų rinkinys, ypač iš Žandarus labai klaidino vo ištremiami iš Lietuvos kur pats savo jėga juda. va-
Lietuvos praeities ivairio- tos dvi raidės S. M., įrašy

tos ant lagamino. Jie visus 
metus norėjo išaiškinti kam 

tikrai pri
buvo prikibė

Sibiran, caristinės Rusijos rosi”. Ir be reikalo kiti ta 
okupacijos metais buvo tie- žodį Įvairiai keverzotai ta- 
miami tik nurodant vietą ria: armabilis, makabilis, ir 
kur jie privalo apsigyventi gal dar kaip.
ir kiek kartų per savaitę ten Artimas

čiai augti.
Menka statyba

Valdiniais duomenimis, 
pokariniais metais privati
niai asmenys pastatė 6,447 
) amelius. kurių plotas 360,- 
(MKi kvadratinių metrų. Va
dinasi, visoje Lietuvoje kas
met pastatyta tik po 500 na
melių. (Žinoma, i tą skaičių 
ne.'eina pastatytieji “visuo
meniniai” namai). Menka 
statyba, to dėl žmonės ir 
tebegyvena susispaudę, kaip 
silkės statinėje.
Sportininkų laimėjimai

Jau buvo rašyta apie lie
tuvių spoi-tininkų laimėji-

kiek rėmėjo pantai išėmė ir išsivežė. Čia Motiejų Baltūsį.
Komunistų valdžia buvo rašančiam teko matyti tą (Paklaustas ano meto so-

isakiusi pasėti žiemkenčius advokato Vrublevskio bib- cialdemokratų žymus veikė-
' Vilniuie pastatvti dideli >k» rugsėjo 15 d., bet tam lioteką jau apiplėštą, su jos .jas inž. Vladas Sirutavičius, 
paminklai I eninui* Stalinui terminui praėjus, jų pačių tuščiomis lentynomis. kam galėjo priklausyti anas
gen. černiachovskiui, Puš- spauda pranešė, kad tepa- Motiejaus Baltūsio kalti- lagaminas, atsakė, kad tik- 
kinui (biustas). sėta tik 49.3/r. Vadinasi, name akte buvo pasakyta, Val nežinąs, bet atsimenąs,

Kaune karo muzė jaus so- nė pusės, kiek reikėjo. Žino- kad kaltinamasis Motiejus jog paprašius dr. Stasį Ma- 
delv pastatytas paminklas ma, dar kiek pasės ir, bet Baltūsis buvo nusistatęs tulaiti atgabenti iš Vokieti- 
Salomėiai Nerei. Ten buvu- aišku, kad viso numatyto prieš maskolių valdžią ir J°s socialdemokratiskos lį
si Laisvės s'ovvla (Zikaro pl°t° neužsės, o jei užsės net ragines žmones prieš ją teratūros, visuomet ją at
kuriu vs) ir visi kiti biustai pervėlai, tai tiek ir naudos sukilti. Jis peikęs valdžios veždavęs M. Baltūsis.

■ išskyrus knygnešio ir sėjiko tebus. įstatymus ir net (tik pama- tą'P sakant, dr. S. Matulai
stovvlas, pašalinti.---------------------------nykite!) abejojęs dėl aukš- tis velke su M. Baltušiu n

i ciausios \ aidžios šventeny- gadina pi įleisti, kad jis da-
V. Kudirkos “Karvelėlis” Kaktusas gali gvventi 6 metus bės... Jo platinamoje spau- vė ii savo lagaminą, nepa 

Vilniuje išeinantis "Lite- «>• <loje raginami darbininkai gebėjęs: jame ..-ašytų rai-
ratūra ir Menas” rašo. kad k«""i «« *."?*-* ’ f'et'AP"e ,k.ravlnos f,', Droffa
•ėmus plačiau Minėti V. dienas, n tarnas lik kHW.k» kovos su valdžia. Esą, pas > teismo proga 

olandu. JJ rastoje spaudoje aprašo- -<’J<

Radvilos biustas.
Paminklai rusam*

Pi
Kudirkos literatūrinį paliki- buvo išleisti

Ki-

’ !

Lietu
sią pti at-

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hoilvwoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellou stone i'arkas su verdančia’.* šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon taipek’is; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, rracitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:

Neišmatuoti Texas valstijos turtai:

Floridos vaizdai: Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatu indėnai: Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys )»e akių. . .
lr darg. daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mas*.

i
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Vokietijos rinkimams pasibagus
•Įėję remsis realiais dirban- 
į čių jų interesais, tuo ji sau 
užtikrins neabejojamų ir 
sparčių laimėjimų. Palinkė
kime jai ir mes tinkamai pa-Šių metų rugsėjo mėn. 15 kad Sovietai sutiks geruoju s;mokintį s;u rinkimu nai

dieną pilną nepriklausomy- atsižadėti jų okupuotos Vo- k sėkmingam ateities bę atgavusi vokiečių tauta kietijos dalies ir leis apsi- sekmin^m ateities
rinko naują parlamentą, jungusiai Vokietijai tvarky- Į ‘
Partijų kaip reta įkaitinta tis laisvai ir savo valia. Už “• ’’1*nt**
linkimų kampanija suvarė tai žadėjo Sovietams ar no- ; ---------------------------
prie rinkiminių urnų 88% rėjo juos pavylioti įvairio- KONSULATO IEŠKOMI
visų rinkėjų. Rinkimus ab- mis nuolaidomis. Nusistatė ______
soliučiai laimėjo Krikščionių prieš Vokietijos atsiginkla- iAntanaitienė . schwartz. Inge 

Demokratų Unija (CDU), v imą, ieikala\o, kad Vokie-jr vvras Antanaitis, Pet- 
palikdama dr. K. Adenaue- tija atsiribotų nuo šiaurės ras
riui tolimesnį Vokietijos po- Atlanto tautų sąjungos (N- ’Baltrukonis, Jonas> iš Gudupiu 

litikos vadovavimą. UžCD- ATO) ir Rytų bei Vakarų k, Padovinio vaU Marijampo- 
U kandidatus balsavo 15 ginče butų neutrali; buvo
mil. rinkikų iš 31 miliono griežtai priešinga amenkie- Procius.
turėjusių teisę balsuoti, ir čių bazėms Vokietijoje ir Buds. Anton, gyvenęs Cleve- 

partija turės dabar parla- kad jose būtų laikomi ato- land 6 Ohio’ 8914 Maridian 
mente 270 vietų — absoliu- miniai ginklai. Daug vilčių Avenue
čią daugumą. dėjo į saugumo sistemos Cibulskienė . Morkutė, Leokadi-

šešioliką naujų mandatų Europai sudarymą, jojeda- Ja vyras Cibulskis, Karolis, 

gavo ir socialdemokratai, lygaujant ir So\ įetams. Pa- vaikai Bronius. stefa ir Stepas.

Dabar jie turės bundestage ga mų rinkimų kampanijoje pagjijUS Andrius, ir Antanas, 

169 atstovus, kai paskuti- Pąsizadejo panaikinti Vo-iir Bagiiįūtė, Katrė, iš Menčra- 

niam parlamente teturėjo kietojoje pastot ią kanuome- kio k , iguaukos parap., Mari- 

153. Bet socialdemokratai n£’ ^ai Įtempimas. jampoiėS ap.

SAVOTISKAS PROTESTAS

■'<®****. -t.

Dvynės Loretta Kinkade su savo polio paralyžuota se

sute Lorna piketuoja mokyklą, kuri atsisakė ją priimti. 

Jos nori mokintis kartu. Loretta nori padėti savo luošai 

sesutei ir be jos žada tos mokyklos nelankyti.

1 1 • • A’**x*“*>®*-***- cuuavruc, I41IVVHVU.-, 1 M ii t C4 J U
tijos vadovybės nariai ne- nu-igmKiavimui. Domeika, Feliksas, gyvenęs iš Karaivonių k., Kapčiamiesčio pažįstamų atlankyti. Tą pa
kaitą rinkiminėje kampani- . Jau dabar sakoma, kad Švedijoje. vai., Seinų ap. ti darė ir Urugvajaus lieto
joje reiškė įsitikinimo, kad rinkiminėje kovoje sočiai- Juškaitė-Stasiūnienė. Ona, Jur- Sutkus. Jonas ir Sutkienė, Ma- viai.
šie rinkimai duos socialde- demokratai negalėjo savo gio d., Biržų aps. rija. i Taigi ir tą nelaimingą
mokratams tokią daugumą, pajėgumu lygintis su burzu- Kanys, Jonas, Mykolo sūnus. Terminienė, Marcelė. rugpiučio 27 d. minėtas lai
kui! atiduos į ju rankas kra- azinėmis partijomis. Krikš- Kiseliovas. Vladimiras, ir sesuo Vileišis, Andrius, Jono sūn., g. vas ramiai išplaukė iš Mon-
što valdymą. Skaudžiai ap- čionims demokratams pa- Timirįazevienė. Viera.Aleksan- 1924 m. tevideo uosto ir traukė La-

—Nu, Maiki, šiandien tu grumtis su priešu. Jiems siriko. galbon ėjo katalikų bazny- dro gyveno Sao Paulo. Bra- Vileišis. Povilas, Jono sūn., iš platos upe į šiaurę. Ir štai,
tori man pasakyti, ką per- išėjus, jos tuojau visas pi-: šių Vokietijos rinkimu su-£*a-’ s.tar?.^)U? pramonininkų ziiiįoje. Kybartų. kaip kokia šmėkla, staiga iš
eitą syki žadėjai. Tu keti- lies angas uždarė, užrėmė, sirūpinę laukė ne tik vokie- . pirklių kapitalai, Ame- Krakauskienė - Buivydaitė, Mo- Vitkevičius, Antanas, Antano s.’Paranos upės išlindo preki- 
nai man Įrodyti, kad seno- o pačios sulipo ant pilies čiai, bet ii* Vakaru laisvasis rįk°s vyriausybės parama ir nika. gyveno Wjndsor Locks, Zasitis. Jokūbas ir Stasys, Jo- nis laivas "Mormascurf” ir

uaiu»i vis uiueMiis, u vu- ... . » ------ ----- ®----- »  ...... ~    —------  '—*—’ .........
savo krabrastį parodė. leido iš viršaus tokią krušą kiečiu socialdemokratai to- n.e&a,eJ° suversti ^ prieš so- Kybartas, Hermonas ir Jurgis. Eimantų k., Eržvilko vai., Tau- Liudininkų parodymais,

—Gerai, aš galiu tėvui akmenų ir vilyčių, kad kry-, je politikoje laikėsi ir žade- ^demokratus “vidutinių- Macijauskas. Jonas. Edvardo s. rages ap. '“Mormascurf“ laivas ne-
tanasakoti. kaili 1276 me- žiuočiai kone visi buvo su- in laikvtis visai nriošinon visuomenės sluogsnių, Masionytė, Antanina. Vinco d. Ieškomieji arba apie juos ži-kreipė dėmesio i šaukian-

nantieji maloniai prašomi atsi- čius pagalbos keleivius, ku
rie skendo vandeny, ir nu
plaukė toliau.

M. Krasinskas
vių iauios ateiviai. Sočiai- Uršule. iŠ Užuožerių k., Anykš-

papasakoti, kaip 1276 me 
tais Lietuvos moterys gvnė naikinti

-------- ------ —----- — jo laikytis visai priešingo . - .. , — -• - •
aikinti. Kiti gi, kurie buvo Adenaueriui nusistatymo. -1?1 Jie nebūtų jziureję so- Mažeika. Antanas, Igno sūn.

Naujapilį, kurį vokiečių dar sveiki, leidosi bėgti. Laimėdami Vokietijos gyve- claį.e.mo1kratV- uzimt2Je P°- Merkevičius. Juozas, Felikso s. liepti:

kryžiuočiai buvo apsupę., —Tas, Maiki, tai man pa- nimo vadovavima, socialde- zlCiJ.°Je klaidingo Sovietų Mikėnas, Elzbieta. Consulate Gen. of Lithuania
Bet visų pirma tėvas turė- tinka. įmokratai galėjo sudalyti Pakšys* Mateušas ir Pakšytė. 41 West S2nd Street

tom žinoti, kaip tais laikais: —Bet tai ne tor.i--------  ? = —• viu v«aui.vs apeiviai, oociai- i 7ha7Opih vnoti, kaip tais laikais; — eet lai ne vienintelis,Vakaruose visai naują pa- v“ crsuie. is vzuozenu k., An:
,’edami karai ir ko- atsitikimas, tėve, kur Lietu-!dėtį. Ne tik dr. Adenauer ^-eiP° lat/ .kandidatai su-čių vai. 

jw«»io ginklais žmonės ka- vos moterys kovojo su prie- nušvito po laimėtų rinkimu 0 ^ei linRlIZ1.us Re^ull°- Petrajtienė, Marytė, vyras 

riavo. Šaujamų ginklų dar įsais. Tas pats Daukantas ra-j kaip saulė, bet su giliu pa- į1*3 su pas.e JE1.11on.ų bal®ų’ tanas, kilę iš ar nuo Kupiškio

buvo v 
kiais

>ew Tora ZI, 1.

KĄ PALIEKA KNYGOSE
URUGVAJUS Springfield miešto biblio

tekas duomenimis, grąžin-nebuvo. Lietuvos užpuoli 
kai, popiežiaus kryžiuočiai, 
turėjo jau geležinių kardų

šo, kaip 1504 metais, kuo-,sitenkinimo jausmu atsidu- telaudziomis gr?to' Petnkenas. . .
met totoriai puolė Lucko :so ir Vašingtonas, daręs vi- ?ls. gaišavo Vokietijos dar- Preikšaitis. Jurgis, gimęs 1915 Nelaime Laplatos upeje 

kunigaikštienė į su nastaneu. kad laimėtu b!mnl\ai; Jei nelaimėjo dau- metais, gyvenęs Vokietijoje.

tose knygose randama įvai- 
Rugpiūčio 27 d. naktį Ar- riaušių dalykų, kuriuosskai-

—Lietuviai užmaudavo cavo tos karingos moteriš- Pralaimėjimą sutiko ramiai TPaul°’ ^ra^ll,joJe- .. tarpe daugiausia‘motėm ir ir J
galvijo ragą ant ilgos laz- kės dėka. 
dos, ir tas ginklas buvo va- —Maiki 
dinamas ragotinė, tėve. i tu čia man baikas proviji. 

—Okei, dabar žinosiu, i Visi žino, kad su Lietuvos 
—Be to, apsigynimo tiks-j neprieteliais senovėje mūsų 

lais senovės lietuviai supil-. kunigaikščiai kariavo, o tu 
davo pilis. Lietuvoje ir šian- į pasakoji, kad tik bobos Lie- 
dien yra daug piliakalnių. jtuvą gynė.

—Žinau, Maiki. I —Aš, tėve, nesakau, kad
—Tai yra buvusiųjų se-(kunigaikščiai nekariavo, 

novėje pilių liekanos, tėve. j Bet buvo atsitikimų, kad ir 
Jos būdavo supilamos prie moterys mokėjo parodyt sa- 
ežeiu, prie upių ar pelkių,'vo narsumą. Jos padėdavo 
taip kad priešas negalėtų iš ir kitokiais būdais Lietuvą 
visų pusių jas apsupti. Be'gint. Kai priešas Lietuvą 
to, aplink tokią pilį buvo iš- puldavo, tai moterys dažnai 
kasamas gilus griovis ir a- pasitraukdavo su vaikaisgi- 
budu griovio krantai būda-jrių gilumon, išsivarydavo su 
vo apsaugojami smailais ‘ savim gyvulius, o likusius 
statiniais kuolais. Pilies vi-{tuščius trobesius vyrai su-

—Maiki, aš mislinu, kad• • • I

„ „ „ zK'vm, kortų,
, i Vaitkus. Juozas, Tado sūn.. iš vaiku, "dalis Faivo įgulos su l)lunksn^ peštukų,

Laikraščiai praneša, kad Aukstašlvnio k.. Šimkaičių vai.. j)ačiu kapitonu. spageti, akiniai, termomet-
.. , . vakarų Berlyno darbininkai Raseinių ap.. žmona Lionvtė. iš 1 Mažai ii Ai-o-pntinn< ras, bet ir pinigu. (Vienas

Mes dar nežinome, kaip <‘l'an^iai*, sutikę rinkimu re- Kaniuku k Raudonė* vai • t- • \ - paliko si "ui ir kai iam bnnatvs Vokietiins sneialHe ,amįdl suiiKę i mKimų i e namukų k.. Kau(i< ne. \ai. n. Urugvajaus lietuviu nėra » a!lko ». kal Jam bu
paijs voKietijos sociaine zultatUS. Keikia manyti, erveckiene. Magdalena. Sur- m.,»£>< nuskendusio “Ciiularl vo gražinti, us nebuvo pa-
mokratai. paaiskins . savo ka(j ^iek pat ramiai jie bus'dokienės Konstancijos sesuo. Buenos Aires” ir “Ciu- stebėjęs, kad jie buvo din-
pialaimejimo priežastį. Ta- sutikti ir kituose Vokietijos įVestartas. Albertas ir sesuo Al- ,ie Montevideo” laivu

kietii<^Un^v^?mllei?Vieš P*-amonės centuose. Tai yra dona. Aleksandro vaikai. kuHe dauffiau kain 40 metu ? '
kietijos gyvenimą iš salies geras ženklas: laikini nepa-ĮVestartas, Stanislovas, 

ir jame socialdemokratų sisekimą ramiai gali sutikti 1 miero sūnus, 

vetklą, . atrodo, ~kad^svar- (jk tokja partija, kuri pasi- {Vodopalas. Stasys.

Kodel socialdemokratai 
pralaimėjo?

. kurie daugiau kaip 40 metų 
Kaži- plaukiojo skersai Laplatos 

upės iš Argentinos sostinės 
Buenos Aires į Urugvajaus

VAŽIUOJA PLAUKIA

dun prinešdavo daug mais
to. Bet priešas kaliais lai
kydavo pilį apgulęs taip il-

degindavo, kad priešas nie
ko nerastų. Taip, pavyz
džiui, atsitiko 1340 metais,

gai, kad jos maistas vistiek (kuomet kunigaikščiai Kęs- 
išsibaigdavo ir gynėjai tu- tutis su Algirdu sužinojo,
rėdavo priešui pasiduoti. 
Taip atsitiko 1276 metais, 
tėve. Vokiečių kryžiuočiai, 
susitarę su totoriais ir gu
dais, tada baisiai nusiaubė

kad popiežiaus sukelta di 
dėlė armija ateina Lietuvos 
naikinti. Jiedu liepė viso 
Panemunio gyventojams 
]>er 10 mylių tuojau savo

, . ; .. . , . ... *•**» v.ju, į •—1------ ——nuenos Aires 1 uruirvaiaus Plaukia sau laivelis pilia-
nrieSs ira in^nel^kS moka (Zibarkas, Pranas, jr duktė Mil- gostinę Montevideo ir atgal ’’nk. — dainos žo-
pnezastis yra jų nevykusiai ta)p pat ramiai apsvarstyti {dute. Kiekviena diena 10 vai. džiais; plauko kaip inkstas
pasil’inktauzsienio politikos nepasisekimo priežastis ir {Andriukaitienė - Žukauskaitė. vakaro vienas laivas iš-taukuose.—yražmoniųprie- 
kryptis i-ysium su Vokieti- apga]votai nustatyti savo; Marijona. Igno duktė. plaukdavo iš Montevideo zodis- Taigi, plaukia žmo-
Skaudžiausia10 —ateįtįes. uždavinius. Turės I Andriuška, Juozas. Jono sūnus. Įj0sto< o antras tuo pačiu nė_s- laivas ir kas. Užtat te- 

karo
^31 "ni-------- *' nuiimi.yu, nau v...pin
mąs. Okupacijoje laikyda- opiausiu paklaidos klausi-i(Glušauskas, gyvenęs Detroite. nog Aires o antrasis Mon- Galima pasakyti ir: jis
mi \okietijos rytus, juos mu bus partijos laikomas {Guderis - Uderis. Jonas. Au- tevideo uoste. Jie visuomet laive važiuoja i Rygą,—tai
pavergdami komunistiniam jos nusistatymas užsienių (mistinas. Pranciška ir Petronė- būdavo nernildvti nes iai< suprask, čia “važiuoja į Ry-
i-ęzimui ir JUOS laidydami |)O,įtikos reikalu'ir kad jis !-. buvo pigiausia ir’patoriau. SS" .'ra posakis ir reiškia-
visiškoje Maskvos plikiau- bus iš naujo apsvarstytas. Hichs - Jonės. Valerija, gyve- sja kelionė tarp minėtu kažkodėl vemia.
Smskaudine%1iktčiaS.sS,1v^ Naujų l,artij°s uždavinių Jnusi Detroite. Mich. 14034 Tri- dviejų sostinių. Daug it lie- Arti

pikčiausią v o- ta, pe ar tjk nebus ir darbas n,tv st-
kiečių tautos opą._ V okieti- ta * Vokietijos ūkininkų. I- Jakubėnas. Alfonsas. Adomo s.

Jurkonis, Tamošius, ir dvi se

ų, -7,-. uAua\uuu». 1 uicp o c.s. UOsto. o antras tuo pačiu laivas ir kus. 1 ziai le-
SKauaziausia pralaimėto atsiskaityti prieš partijos i Bortkevičius, Jonas, veterinari- metu naši leisdavo iš Buenos sakoma: jie plaukia laivu, 
karo pasekme buvo ^okie- narius ir jos vadovybė. Ten-j.io* gydytojas. Aires uosto ir per 8 valau- bet laivas veža žmones, pre-
ąjai ir tebėra JOS suskaldy-ka įf ankst0 numatyti> fcad Civinskas. Romanas. das .)ilm'sis įlodavo Rue-kės.

Lietuvą ir pagaliau norėjo (šeimas su kilnojama manta 
įsilaužti į Naujapilio tvirto-(išgabenti į Padauguvio gi-

.k,aufi.m?s k“ šio! jis, rodos, nebuvo so- 
pasidaie nuolatinio ?mco dai(,emJoklall? tinkamai su- 
taip a n tj n Rytų pneza- dominės, bet jau ir rinkimų

" Jautl?auf.,a EMroP°’ kampanijoje partijos orga^ 
je įeta, gresianti naujų ne- nag .. vorwaerts” šj klausimų
susipratimų galimybę.

s

serys, iš Vainiūnų k.. Kapčia

miesčio vai., Seinų ap. 

Juškevičius. Stasvs. iš Naumie-

Sxsčio, Tauragės apskrities.

iejų sostinių. Daug

JAU RUOŠIAf/AS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS

Artimas

metams
Kviečiame užsisakyti mūsų kak r.f'm ių 195.S me- 

x tams. Kalendoriuje bus apie P'U puslapių visokių 
3 skaitymų ir plati kalendorinė ’is.

Kalendoriuje bus ivai'ių .info: macijų, naudingų 
patarimų, eilių, juoku, atsiminimų ir kitokių įdomių J 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. ""Keieivio” kalendo
je riaus kuiną lieka ta pati -5o centu. Prašome jį užsi- 
k sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo

adresu:
“KELEIVIS”

636 East Broauvray 
So. Boston 27, M ass.

Kaminskas. Aleksas, iš Verbi- 

liškių k.. Jėzno vai.

Kažemekas. Pranas, Kazio sūn. 

Konstantinavičius. Jonas. 

Lenkšienė, Juozapa, 

l.ukošauskas, Antanas.

parlamento sesijoje dr. A- {Monkevičius. Boleslovas ir Pra- 

denauerio vvriausvbė leido nas- Pr;ino sūn«s- ^ Drobūkščių*' _ _ - - I 1-

kėlė ir jis tur būt nebus už-vę. Jie apsupo tą pilj dide-pias, o likusius tuscius na-j Socialdemokratu pozicija ateitoi7
lėnus jėgomis, tikėdamiesi mus sudeginti. Persikėlę per )šiuo iu kiausimu VTa vpa- vokietjio^ socialdemo-
galėsią badų priversti lietu- Nemuną ir Įsiveržę j Žemai- tinga pir daug kam nesu- krati a kaip b^km- kitur
vius pasiduoti. Vvrai nezi-!cius, kryžiuočiai nustebo ra- nrantama Partiios vadovv- b • % r,, , ’nojo.'kaip prieš, nuo pilies dy tiktai Įielenus. ir degė- re^^anjS 'X' pfeSjė
atmušti, o maistas pilyje sius, kur jie tikėjosi visko J ’ c iam gyvenime, rraejusioje
jau baigėsi. Bet moterys pi-{prisiplėšti, nes jų šnipai bu-
ifi išgelbėjo. jVO jiems pranešę, kad že- . , cočiaF nasii)ėnėti iš Vokieti- iVarnių vai.. Telšių ap.—Ar nemeluoji? Imaitijoj visko pilna. Ir kuo- .popiežiaus kareivių kauk°-^latXX, .Vbukto” Petraitis. Kazimiere,. Ju...,, s.
—tėve, apie tai lašo ,met jie nusivylę dairėsi is- ; es. ’kanitalistams kuris išnuti- Popiera. Kazy,. Jono .tinus.Lietuvos istorikas Simanas degintose vietose, tai Kęs- . -Malki, uzbatktm, ha ka|,,įal'Si,? darbS - R>'M»ie"ė. Matilda.

Daukantas. tutis su 15.000 raitelių puo- jau eia prasidėjo negerai m- k£*.ni** :Rll™.k„s. v.neas ir Te-

* —Ar tėvas nenon žinoti J°^ n ”'nKv sąsKairon.
I ietuvon istorijos^ Jei socialdemokratija, ne- ’

_ Užteks jau to ka pa«a- spekuliuodama nuotaikomis ^>vicki<»rc - Silicknitei. Dauriau nenorS ^ud- '< neaiškiomis politinėmis;^'- į'-

—Nu, tai kaip jos tą pa- lė juos iš vienos pusės, o 
dalė? Algirdas iš kitos, ir taip

—Jos, 
rams išeiti

s, tėve, liepė savo vy- juos supliekė, kad per kele- 
šeiti iš pilies ir susi- tą metų įmy Lieuvos laukus

telkus aplink jos sienas ir paupius voliojosi žuvusių bai.
kei. Daugiau

Silickaitė. Ada.

i<> m. Tve-

kombinacijomis, pirmoje ei- Jr" V;‘I” T^rių ap.
K X
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Moterų Skyrius

Kodėl moterys atsparesnės
Seniai mokslininkai tiria, ko gyva. 

kodėl moterys yra atspares- Tą atsitikimą aiškindami 
nės. kodėl jos
kelia visokius
bet dar daug ir toje srityje kūnas yra atsparesnis, mo- 
tebėra neaišku. terš širdis per minutę supla

ktai siu metu pradžioje ’xa aP’e mažiau ne
skonį Ben Adler kalne di- š” vyro. To dėl kūno silu- 
delis šaltis ir audra staiga mos ir energijos sunaudoji- 
užklupo laipiotojų buri įr mas moters kūne yra ma- 
užpustė vieninteli apledė- zesnis. Be to dideliam sal- 
jusi išėjimą. Laipiotojų tar- čitn rnoters harmonų
pe buvo ir viena 22 metų cirkuliacija pakyla, jos at- 
moteris. Keturi vyrai mirė sajgimai riebalai po oda sū
dei nuovargio ir šalčio, du teikia jai didesni atspaiu- 
iš ju dar ilgiau laikėsi ir te
bandė gelbėti moterį, bet ir Karščiui 
jie mirė jos rankose. O mo- no gaminamoji šiluma

laipsniu žemesnė negu vyro 
ir jos prakaitavimas yra 
mažesnis.

Moterys pajėgia ir dides
ni skausmą iškęsti negu vy
rai. Skausmui matuoti yra 
išgalvotas aparatas dolori- 
meteris. Juo yra patirta, 
kad. pavyzdžiui, gimdyda
ma moteris gali iškęsti 9 
laipsnius, o. sakysim, vyrai, 

'susižeidę ar kokioje ligoje 
turėdami skausmo tik 6 
laipsnius, retai išlieka gyvi.

Kodėl taip yra, dar nėralengviau pa- mokslininkai sako, kad mo-
sunkumus. teris išliko gyva, nes moterų tikro atsakymo.

Kapsas

AZIJOS MOTERYS

Jungtiniu Tautų organi
zacijos rūpesčiu Azijoje 
Bangkok mieste sušauktame 
moterų suvažiavime dalyva
vo 16 valstybių moterų at
stovės.

Jos visos pripažino, kad 
Azijos moterims dėl lygių

esant, moters kū- teisių neteko taip atkakliai 
su- kovoti, kaip Europos mote-

teris vargais negalais prasi- mažėja apie 12',. Jos kūno rims, nes paskutiniuoju me- 
krapštė kelią i kaimą ir išli- temperatūra tada yra vienu tu gavusių nepriklausomybę 

valstybių įstatymų leidėjai 
vvrai buvo liberališkesniI
moteių teisių atžvilgiu, o be 
to čia daug nusipelnė ir J.T. 
organizacija, kuri visais bū
dais veikė, kad moterims 

i būtų duotos lygios politinės 
teisės.

Iš atskilų kraštų motei-ų
keisis. Kaina .................'...25c ,TL7rnr p.,-^v p aĖJu,' pareiškimų paaiškėjo, kad

ENAS KAREIVIS MATUTUTIS, * manas j š Žemaičių Kalvari ios°Pra2 turtingesnės if išsimokslinti- 
paraše Jurgis Jankus. Pasakoji- erties. Kietais viršeliais. 467 pusią- <1OS MlOtClTS pilnai UHUdo- 

Vnris ■ kaina .. ................. .$4 •• i • • « • • •.. T * jasi savo lvgiomis teisėmis, 
bet dar lieka uždavinys is-;

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai KOPEI.

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- Pilna 
suorrenės santvarka ir kodėl ji dar įdomūs.

Ag NETIKIT’ J DIEVĄ 
areumentu, kurie visiems 
Kaina ...............................20c

iras 
dau;
nepadarė vieno, kuri tikrai 
padaryti. 237 psl. Kaina ....
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis: duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.

anie nepaprastą žemaitį, 
nuostabiu dalyku padarė. tik, pabučiavimas,

turėjo žas, novelių rinkinys,
J.

155 psl.

Kaina

S3.| Kaina ....................................... $1.50.
TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. motelis

Parašė Leonas durnas. Trumpas naUGOuS.
socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
DEMOKRATINIO 

PRADAI

I

• 75c

mokinti neturtingųjų sluog- 
savo teisėmis

a ALJ A \ -A LVjIV ivrv 1 VJ.»l 
cfcelsonienės parašyta: 250

receptų. 132 pusi. Kaina .
j vairi u 
..$1.25

-•nrao

CEZARIS, Mirko Jesulič'o romanas, 
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.

188 puslapiai, kaina .......................$2
CEZARIS, Mirko Jelusiė'o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis, 
211 psl. Kaina ........................... ?2.
CEZARIS. Mirko Jelusiė’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
170 j>sl. Kaina ....................... $2.

MILŽINO PA UNKSME, Balio Sruo
jos triloąiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, serą 
popiera. Kaina ...........................$2.50
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini, Tuma. Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina ............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2!>0 pusi. Kaina....$3325
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M ' aladkos parašyta knyga, 250 
nūs!. Kaine ... ......................$2.50
ŽEMAITĖS BASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojas paveiksiu. 12$ puslapiai, 
karna ...... .••«••••■•*.••••••.50c
NEPRI KLA USOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ............................................. $5.00
A KLSS IN THE DARK. J. Jazmi-;

ti. Kaina
SOCIALIZMAS 

E. V
Kaina

Be lygiu teisių klausimo i 
Z ^Vopulūiri* naudin{S kitaS °P^ :
zIižam- L-loncimomc cnrtro^_ . L'l O 7 IC11Y1 O O - zlo 11nrr-ąqf .uoi. * lamo oaajzaeao-: xkXClt.l«3>lXXXClC‘   Vl<X V«V C V ^73 1

(poligamijos). Moterys
IR

........ 50c
RELIGIJA. Pa-

LAIMINGI VftL SUSITIKI

Frances Fabrizi. 79 melu amžiaus, atvyko į Ameriką 
ir susitiko su savo sūnais — Michael ir lx>uis. kuriu 
vieno ji nebuvo mačiusi 28. o antrojo 37 metus. Ji 
dabar apsigyvens pas vyresnįjį sūnų Louis Pittsburghe. 
O kiek ir mūsų tarpe yra tebelaukiančių tokios laimin
gos valandos — pasimatyti su seniai nematytais ar
timaisiais!

ŽEMAITfi

PASAKA

KUMEČIŲ DAINA

Trauk, bėruti; trauk greičiau,— 
Poną einant pamačiau.
Jis ir vėl mane rūgos 
Neišvarius nė vagos.

Kiek jau priariau vagų!
Gal tiek pat, kiek man vargu! 
Trauk, bėruti, trauk greičiau! 
Ponui mūrus pastačiau.

Trauk, bėruti, o pačiam
Reikia dirbti alkanam:
Duonos kąsnio neturiu,
Nors ariu, ariu, ariu.

Julius Janonis

(Tęsinys)’
Meitėlis, beknaisydamas papamačiais, irgi prakni- 

’so skylę, ir iš vidaus pabiro truputis avižų. Apžergęs 
pabirusias avižas, meitėlis sukriukė bandai:

! “Kriukt, kriukt! Bikit šen, eikit šen! Aš, aš jums 
' parūpinau pašaro, aš aš”.... čiaukšdamas avižas 
! kriuksėjo.

Peralkusi banda puolė prie pašaro. Galingieji ra
guočiai, žinoma, visų pirma prie ėdžių pripuolė ir, šlem- 
ždami pašarą, meitėlį gyrė:

“štai mūsų augintinis, gudruolis, štai galvočius! 
Mus visus pašėrė”.... Kitas girdamas net lyžtelėjo mei
tėlį. Diktosios karvės ėsdamos taip pat gyrė:

“Geras vaikas tas mūsų meitėlis!” Gi tas giria
masis, avižas apžergęs, čiauškė, ir čiauškė apsiputojęs. 
Taip tvirtieji galvijai, supuolę šlemšti pašarą, tempė 
savo pilvus, o mažieji gyvulėliai jiems iš po kojų pa
birusius šapelius rinko, kramtė. Meitėlis, pričiauškęs 
avižų, pūškuodamas tiktai: “Kriukt, kriukt! Visiems 
lygiai pašaras, visi sotūs, visi priėdę, aš, aš!”... Stam
bieji raguočiai, vėl pilvus ištempę, atsitraukė, prileido 
ėsti veršius, avis, jų išėdas išbaigti, bet ir tų nevisiems 
užteko, daugumas nė šapelio negavo.

Bandai beėdant, skerdžius pripylė lovius vandens. 
Pamatęs ai užuodęs, meitėlis vėl kriuksėjo: “Gerkit, 
gerkit! Aš, aš parūpinau vandens, aš, aš!”... Galvijai 
gerdami vėl meitėlį garbina.

Ožiai mato, kad ir čia, kaip ir visados, nėra nė 
tvarkos, nė teisybės. Stambieji raguočiai viską apžioja, 
o mažesniems kaip badas, taip badas. Pradėjo ožiai 
riaušes kelti, purkštauti, spardytis, piktu balsu bliauti, 
kad vieniems galvijams pašaro perdaug, o kitiems vos 
tik palaižyti. Ėmė jie po raguočius maišytis, stumdytis, 
stengėsi daugiau erčios padaryti ir mažuosius badau
jančius sykiu prie pašaro prileisti.

Išsigandę raguočiai, kad ožiai nesukurstytų mažųjų, 
neiškeltų į viršų jų šunybes, sukilo baubti, ginties: 
“Neį eik mums tarpininkų.... šalyn.... mes visados geri 
vadovai, mokėsim vieni vadovauti ir valdyti. Kas mūsų 
klausys, gaus pašaro iki p riedant, o kas ne, tas salyn!”

Įsiuparoję ožiai strykt, pykšt! priešais bliaut: “Jūs, 
bandaėdos, mažųjų naudotojai!... mes turime užstoti, 
jūsų galybę nuo savo sprando nuversti”.... Bet buliai, 

; nuo senovės įsigalėję, neatbodami nieko, savo darbą to
liau varė. Meitėliui, pajutus riaušes, išgirdus gyvulių 
barnius, kniostelėjo į knyslę, jog čia gera proga pra
garsėti. Pasistojęs, pirmosioms kojoms ant ėdžių atsi- 
spyręs, iškėlęs gavą kuoaugščiau, garsiai: “Kriukt, 
kriukt! Vienybės bandai, vienybės! be skirtumo veislės 
ir kailio vienybės, ne skirtis iš būrio. Aš, aš gausiu pa
šaro, aš, aš sumedžiosiu... ėskit, ėskit!” apsiputojęs 
kriuksėjo. Buliai, išgirdę, spietėsi aplink meitėlį, kvė
pavo ir laižėsi.

Atstumti ožiai iš tolo stebisi; kai kurie net ėmė 
abejoti, gal čia ir meitėlio užpelnąs. Jis visur knaiso, 
visur žviegdamas prilenda, užuodžia pašarą... Taip 
galvodami, artinasi prie meitėlio, gerinasi. Kiti gi 
ožiai, labiau senieji, piktinasi, spjaudo, ir bliauna: “Kaip 
jums ne gėda? Meitėlis toks susivoliojęs, besitrindami 
aplink jį ir jūs savo baltąjį kailį susiteršite”... “Nie
kas, tie atsako, bet prie meitėlio pašaras... priėdę, atsi
gavę, išsimaudysime”... Lenda vis arčiau, buliams ir 
meitėliui gerinasi.

“Kvailiai, jūs kvailiai”, spjaudosi kiti: “bene meitėlio 
pašaras, bene jis duoda? Jo tik uoslė, ištolo užuodžia, 
kas kame dalina ir žviegdamas lenda artyn, giriasi... 
nematote, jog buliams tik pataikauja?” Tie neklauso ir 
teisindamiesi garsiai bliauna: “Bene mes savo naudai 
lendame, mes tik vien mažiesiems... prilindę, prisige
rinę, geriau padėsime mažiesiems, nuo skriaudų saugo- 
sim, daugiau pašaro priskleisim, teisybės žiūrėsim”.

Taip bliaudami, savo ragus į kelmus trina, barzdas 
pešiojusi, panašesniais į avinus pasidarę, lenda arčiau 
ėdžių. Buliai vis dar šnypščia, šalyn varo. Vienas gu
dresnis Išgalvojęs avinkailį užsitraukė ant nugaluos. 
Buliai, pamatę minkštą vilną, palaižę, prileido prie ė- 
džių. Pamatę kiti, kad galima akis apdumti ir proga 
pasinaudoti, subruzdo avikailiais dangstytis, patylomis 
prie pašaro lysti. O vienas, apsisiautęs didžiausio avino 
kailiu, poniškai lenkiškai iš tolo meitėlio balsu žviegia: 
“Aš baranas! Aš baranas!” Buliai, net į šalis pasitraukę, 
prie ėdžių jį prileido.

Tokių avinkailių, naudos amatorių daug prisirinko, 
labiau jaunieji ožiukai, dveigiai, treigiai, buvusieji ank
sčiau karščiausieji kovotojai su buliais, visų pirma pra
dėjo į avinkailius lysti. Prilindę prie ėdžių, triuškino 
pašarą apsiputodami. Meitėlis artyn prislinkęs: Kriukt, 
kriukt! Gudriai apmovę, pasinaudokite, ėskit, ėskit!”

Bekovojant raguočiams, besivaržant, lėtieji beragiai 
kaip dvėsė badu, taip dvesia.

Savininkas mato, kad didieji perdaug nuėda ma
žuosius, liepė sietus taisyti ir pririštus šerti. Gi skerdžius, 
matydamas, kad meitėlis gana nutuko, galanda, o ga
landa peilį paskersti.

(Pabaiga)

Md.; L. Shaltman. Hartford. ===== Conn.; Bom. Vitkauskas, Brock-
Mūsų skaitytojai, atsinaujįn- ton» Mass.; Z. Gobis, Detroit. darni prenumeratas ir užsisa- Mich.; Paul Krasin, Highlands, 

10c kurios pareiškė, kad jos pa- kydami kalendorių sekantiemsrašė E. Vandervelde, vertė Vard£ Pl ieŠ daugpatystę, bet kai
nas.

MAIKIO IK TĖVO KRAITIS

N. J.; J. Gatautis. Montreal. Canada; K. Gatautienė, Montreal, Canada ir A. Bartkus, 
pri. Middlebury, Conn.

Po $0.50 prisiuntė: Walter.Vasaris, Montello, Mass.; A. 
Įstatymas klyn. N. .. lankydamasi Bos- Ališauskas, \Voreester, Mass.;A. Černius, Aubum. Mass.; Charles Grinis, Chicago. 111.; S. Mikaitis, Elizabeth. N. J.; Fr. Petrushonis. Detroit. Mich.; J. Laurinaitis, Philadelphia. Pa.; Ch. Zamon.Brjdgevvater. Mass.;P. Anth.Martin. Albany. N. Y.; Mrs.Gedrimas, Sommer- Shauklas. Phi- 

A. Milauskas, William Sta-

lietuvių kalbos istokua. naikinimas turi būti vykdo- metams, prisiunčia Maikiui su 
',r v'eniL”te'nas atsargiai, nes tas pa- Tėvu dovanii:lis šiuo klausimu veikalas. Kai- , ........ „ ,na ...................................$8.tw prot.vs yra giliai įleidęs sak

tikra teisybe apie sovietų nis i socialinį gyvenimą.
RU3IJĄ. arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa l>olše*iz- 
mo istorija ir valdymo praktika.

medžiagos.•>ai aaug 
kaina
AR ROMOS POPIEŽIUS 

KRISTAUS VIETININKAS? 
rašė kun.

kiekvienam
SOCIALDEMOKR 

ŠEVIZMAS. l’airal

Thailand atstovė pasakė, 
La- kad jų valstybės

Batkevich iš Chicagos sįuntė $10.00.Mrs. Anna Aukštuolis iš Broo-
96 puslapiu, poligamiją draudžia, bet gy- tone. paliko Maikio Tėvui $3.00.

venime ji klesti, nes žmona Po $2.00 prisiuntė Chicago. Mrs. An
Pa- negali iškelti skyrybos by- na Shatas, Chicago. 111., ir G.

'pe^kait>atL“lkKaina '$E20 'T1™ net ir tuo atveju, p- Rauba. Brooklyn, N. Y.MOKRAT1JA IR BOL-‘J0* ps - ra neištikimas. Po $1.00 prisiuntė: Felix J.
is. Pagal* K. Kautsk" Iš Indonezijos atstovės Milickis, YVaterbury, Conn.; A. .... _________ ____________kUusto7nknyŽtt?mKahS>,l.d>^..25^ patirta. kad moterys nori Žemaitis. Montreal, Canada; A. J. Adams. Chicago, 111.; 

KOKIUS DIEVUS žmones gar poligamijos panaikinimo ir Kalmatavičius. Hamilton, Ca- Gilis, Clifton, X. J.: 
Dievų yra vi-mano tas nebus priešinga nada; Mrs. X. Žilinskas. \Vest

YRA

BINO SENOVĖJE 
šokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo 
se laikuose dievai buvo kitokie, 
kie buvo
Kaina

Kol Mahometo mokslui. Vyriau- Xewton. Mass.; Fr. Mikulskis, Frances
senųjų lietuvių dievai? sybė ruošia atitinkamą ista- Detroit. Mich.; A. Shmagoris, ville, Mass.; V 

♦ntuAtr kuris daugpatystę‘nu- Maspeth. X. Y.; P. Kalvynas, ladelphia. Pa.;
parašytas istorinis romanas iš 2e- Hiato tik išimtinais atsitiki- \Vorcester. Mass. ;Wm. Bub- Baltimore. Md.liek. Lotvell, Mass.; J. Juzėnas, nis, Du Bois. Pa.; Pėter Gardu---------- Thompsonville, Conn.; M. Tre- lis. Haverhill. Mass.; Anthonv

JUNGTINĖSE čiokas. Montreal, Canada; Fr. Kalveli. E. Braintree. Mass.; J.
TAUTOSE iLipskis, Mexico, Me.; John Baniolįs, Cleveland. Ohio; PaulGrigalunas. Lavrence, Mass.; Zuess. Tobvhanna, Pa.; Ozzie

maitijos krikšto laikų. Su kietais mals 11’ SU daUgvbe SalvgTl. 
apdarai.-. Kaina ....................... $3.59. ' - . » .
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo aarVTPOVC 

toks tvana.: būti ir ką apie tai' “U 1 E.K i □
.-ako mokslas. Kaina ................... 25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
okupacijos ir teroro Lietuvo-no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,i ;<vįįlu

150 pud. Kaina kietais viršeliais $2,, Kaina ........
minkštais viršeliais ....................$1.09
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. TIPELIS, parašė 

Paiašė Dr. I). Pilka. Pritaikinta 
Amerikos Lėtiniams. 144 puslapių,
K**' a ‘ ............. ...................S1’°° PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-

SI ALINAS, arba kaip rj.į^ Liudas Dovydėnas, įdomi 
176 psl Kaina .... S2.2O.

.25c
Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie- 
viršeliais. Kaina ............... $3.

JUOZAS STALINAS, arba
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

rę.- Ru-ijos diktatorių. Kaina . .25c apysaka,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S3R F.m*I Rrnadwar So. Boston .27. M

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio 
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 mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis' —
Ačiū, dukrele, ačiū”...

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

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keieici*

Pradėjusioje posėdžiauti Ign. Truchin. San Diego. Cal.; labutis, Dudre. Altą, Canada ir
Jungtinių Tautų 12-je sesi- K. Giedraitis, Verdun, Canada; P. Chain, Meriden. Conn.
joje yra ir 12 moterų atsto- S. Norįs, Brockton, Mass.; Mrs. Mrs M Manson
vių n 24 pavaduotojos Dau- CWhite Dedham, Mass.; Jos. Maine* prisiuntė $0 75 A /
giausia moterų yra Kubos Matuck. E. Chicago, Ind.; An- Valatka
delegacijoje: 2 atstovės ir2 ton Žilinskas, Westville. III.;
])avaduotojos. Atstovių tar- John Werbevkas, Akron. Ohio; 
pe yra 2 ministerės (Izrae- V. Salas. Hollywood, Cal.; Mrs. 
lio užsienių reikalų ministe- Anna Block, Brooklyn, N. Y.; 
rė Meir ir Švedijos atstovė Stanley Buslevich, Kecough- 
Lindstrom). Belgijos atsto-'ton. Va.; S. Pazukas. Baltimore, 
vė Ciselet yia senatorė, o‘
•Suomijos Leivo • Larson—
,Į?arlemento atstovė.

Amerikos delegacijoj yra 
dvi moterys — Lord ir ak
torė Irene Dunne, abi pava
duotojos. Japonijos delega
cijoje pavaduotojos teisė
mis yra Taki Fujita, Japo
nijos moterų balsuotojų ly
gos pirmininkė. Ir visos ki
tos moterys yra pasižymėju
sios toj ar kitoj savo krašte 
visuomenės gyvenimo srity
je.

UŽSAKĖ “KELEIVI”
DOVANŲ

Agota Malinauskienė iš 
VVorcesterio, Mass., užsakė 
“Keleivį” dovanų savo drau
gei Banignai Kaminskienei.

Pakalbinkim draugu* i*, 
kaimynus užsisakyti “Kalai-j 
vj”. Kaina metama H*

iš Worcester, Mass., prisiuntė $025.Visiems, atsiuntusiems laikraščiui aukų. nuoširdžiai dėkojame.
Administracija

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių' 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius^ 

f valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyracus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 

* kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie į 
$ vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
| Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- 
X dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių! 
S “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-^ 
{ šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kainas 

$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
•36 E. Broedvmy So. Boeton 27, Mi
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Ir nebyliai dirba Rusijos garbei Jbylių lietuvaičių sportinin- 
ikių, taip pat buvo priversta 
atstovauti jai svetimą šalį, 

‘kuri yra pavergusi jos tėvy-

Vietinės žinios Anglų kalbos J ieškojimai
Kursai prasideda antra* 

dienį, spalio 1 d., 7 vai. va
kare South Boston High

Kazimieras Vytautas JL’ONIS, gy
venantis Lietuvoje, paieško savo se
sutės Marytės .MALONES, kuri yra 
gimusi Chicagoje ir paskutinį sykį 
susirašinėįant gyveno Bostone. Jį pa
ti ar ia žinantieji prašom rašyti:

Mrs. Atkas
7S«7—97th Avė.
Ozone Park 1 <5. N". Y. (41

- . a . .. ‘KUi t? oouin nubUMi nigi
(Lietuvos istoriją, geogra i- ^hool, Thomas Park. Mok 
ją ir 11., žodžiu, palaikyti.,

‘šeimoje natūralią darnią lie-' * - _____________
Šitas klausimas buvo iš-tu viską dvasią.

Mūsų atsakomybė už 
lietuvybės išlaikymą

“Keleivio” Nr. 39 buvo į- šaulio rekordą, būtent tą nę Lietuvą, 
dėta fotonuotrauka, pavaiz- nuotolį nubėgusi per 13.4 Iš okupuotos 
duojanti, kaip Italijos neby- sekundžių. Toks yratųgam- sportininkų ji nebepnmoji 
lių sąjungos pirmininkas tos nuskriaustųjų bėgimo pa- užsienyje dalyvavo Rusijos 
Antonio Maragotto rankų saulinis rekordas. Antrą komandoje. Tokių . esama 
ženklais kalba nebylių kon- bronzos medalį ji gavo už daug, kurie savo vikrumu, 
ferencijoje, kurioje dalyva- šuoliu šokant į aukštį. kumšties taikinklingumu 
vo apie 400 atstovų, iš viso Leja, Lidija Ruzgytė ne skina svetur Rusijai garbę.
pasaulio suvažiavusių. okupuota Lietuvą atstovavo ' admasi, visa kas gėrės- muosius pranešimus padarė suoti.

To ii konferenciia iau bu- tose žaidynėse, bet susovie- nio iš Lietuvos ir kitų ko- dr. J. Girnius, L. Čepienė ir į §jų metų klubo pirminin- Moterų legionierių 
vo aštunta iš eilės. Tos kon- tintos Rusijos imperiją. munistų payeigtų kiaštųnu- ,Y. Šimėnaitė. Tas klausi- |fcu yra inž. dr. J. Gimbutas, Stepono Dariaus
ferencijos metu Italijos Kaip ir visa dabar kasga- ?1,e(blama F ‘°k>.« ■* m*}*. °PUS- kad • ■
mieste Milane buvo suruoš- besnio, kas pajėgesnio tokie
tos spoito žaidynės, taip pat įbrukami i susovietintos Ru- . letuv.aĮte •
iau nebe niimosios Nebv- siios isUieas komandas lr klt^ paverktų

J i y * • * ♦ i • u Z tautų nebyliai - kurčiai tose
Įiai turi savus sporto rekor- organizacijas ir tokie bet : j t>

Šiose but^nėby^ Žv£ ^imperijos^bei Skol minčių pažymėtina
bes. siose puvusiose neoynų mi užsienin, Kaip susovie- . g aukso n sidabro ir reikalu rūpinasi ne visi, bet
sporto žaidynėse išgarsėto tintos Rusuos atstovai. Net _ v . . .. 1 »• i- * T-J-* Tt • i • > • ,-7 bronzos medalius. Jei vi- palyginti mažas skaičius,li-ir lietuvaite Lidija Ruzgyte, sportininkai užsieny negali ‘J ' " " ,”b. . * u,„:

Lietuvos

keltas ir nagrinėtas Lietuvių į Didelė ir sunki tėvų atsa- Dail. V. Andriušis ligoninėj

jo svarstyme dalyvavo net 
keliolika asmenų ir būtų 
daugiau dalyvavę, jei būtų 
buvę laiko.

Iš svarbesnių pareikštų 
Tuo

sukaktis
. . , __ r___________ posto Nr

sekretorių dr. S. Jasaitis, 1317 moterys legionierės (La- 
ižd. J. Strazdas.

Jonas Jonaitis i Lietuvos ,>aieško 
savo tėvo -e-i-rs finos Itartašienės. 
kilusios iš Kurtavėnų parp., Paviečių 
km. Gilvvčių pašto. Gyvena Bostone 
ar apviinkėj. Ji turi ir seserį ėia 
Ameriko'. Ji pati ar kas jų žino pra
šom atsiiiepti adresu:

Antanas šlikas 
57 Gatės Street 
So. Boston 27. Mass.
Tek: A N 2-0460 (40

Ir mums lankytina paroda

Rugsėjo 29 d. atidaryta _L 
latvio Janio Cirulio kūriniui 
paroda. Atidaiyme dalyva-i

dies Auxiliary) savo 20 me
lų sukaktį paminėjo rugsė- K(,m 
į jo 29 d. iškilmingu pokyliu kievln’al jų ieško sesuo Morta ti
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- .žiGnienė Lietuvoje. Jie kilę 
!]-• svalio. Amerikon atvvko p

SUDIEV

nuo Pu-

t; 1o1«vo4zv r.™ Ao t sus tuos medalius suskirtyti tuanistinė mokykla būtina .vo gana didelis būrys latvių,
80 3 barte,™? ±ma vS vard^SSdvti kitų tautų atstovų juos išlaikyti visų kiiių, visilie-'įš lietuvių tebuvo tik duJ

l idiia Ruzevtė tuo bfeimii i i atstovauti Rusiim Udiia'laimžJusius’ tai vargu kas tuviy vaikai turi ją lankyti, i Vertėtų tą parodą pamatyti j 
pasiekė nebylių - kurčių pa- Ruzgyte, viena gabesnių ne- - Lidjja ga]i ^rūpinusį,, lietuvybe rei- čiui. Juk tiek daug kalbame j

, džiaugti tik tarp savų tau-į kalas, tėvai turi remti mo-'apie brolystę, būsiančią fe-
.• -* • • . • . *" • * « « ii a • »• • • « I 1 •• • J _ •
tiečių ir tai atsargiai, kadNAUJAS VERTINGAS SIUNTINYS I LIETUVĄ 

IR SOVIETŲ RUSIJĄ ‘
3.2 metru 140 cm. pločio. melsvos grynos vilnos, patvarios šiltos medžiagos vyriškam arba moteriškam kostiumui;
4 metrai 80 cm. pločio šviesios medvilninės medžiagos, tinkan- riopai reklamuoja Rusijos čios moteriškam kostiumui ar marškiniams; imperiją, puošiasi svetimų2 kamuoliukai siuvimo siūlų; 1 kamuoliukas šilkinių siūlų; nuopelnais, svetimų darbu.1 pora šilkinių kūčkailinių pantaplių; 1 dėžutė 90 tablečių gry-i ■^'°kia, jokio pasigailėji- no lecithino; 1 pakelis 30 tablečių vitaminų Polyvit. Raudonųjųko-Siunfinėlio kaina i kuria ieina muitas, persiuntimo ir ap- lonijalmė politika gyven- draudimo išlaidos: ‘ ti pavergtų tautų sąskaiton.

"vyresnis brolis” — rusas 
neužsigautų. Tokiomis ne- 

ir (švariomis priemonėmis ko
munistai užsienyje visake-

į Lietuvą — $39, į S.S.S.R. ir Sibirą — $40.
Siuntėjas gaus pakvitavimą su gavėjo parašu. Nuo užsakymo dienos siuntinėlis nueis į Lietuvą per 6 savaites, o j Sibirą — 8 savaites, o gal ir greičiau, nes Ralfo patyrimu kai kurie vaistų siuntinėliai iš Miuncheno ir iš Šveicarijos j Lietuvą nuėjo per 2 savaites. Jei siuntinėlis žūtų. užsakytojui bus grąžinti pinigai.
Užsakymus ir pinigus siųsi: United Lithuanian Relief Fund 

of Amerika, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

J. Vlk«.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. redaktoriau,
Prašau išspausdinti šį ma

no laišką. “Vilnies” Nr. 203 
L. Jonikas rašo, kad

“1935 metais Amerikos

kytojus, nepeikti jų vaikų deraciją, o nesistengiame 
akyse, domėtis vaikų pažan- 'vieni kitų geriau pažinti. O 
gumu. padėti jiems paruošti be to ir pačioj parodoj yra 
mokyklos darbus, pratinti ko pasižiūrėti ir kuo pasi- 
vaikus skaityti lietuviškus džiaugti.
laikraščius patiems tėvams Paroda bus atidarvta iki i 
veikliai dalyvauti visuome. spaIio 2o d. sekmadieniais! 
"imame gyvenime, tuo duo- nuo n iki 7 vaI 0 kitomis 
dant vaikams pavyzdi, ir dienomis nuo 5 iki 9 vai. 
juos raginti dalyvauti jauni- vak. parodos vieta: J. Po
nio organizacijose ir būti rietis, 16 Centre St., Roxbu- 
jose pavyzdingais nariais; Mass.
rūpintis organizuotu lietu-: * ’ 
višku švietimu šeimoje, iš
naudojant laisvalaikį iš ank
sto apgalvotiems pokal
biams pie lietuviškus daly
kus — didesnius šių dienų 
įvykius lietuvių gyvenime,

STATEMENT OF THE 
Ovmership, Management, Etc.
Req<u'red By The Aet of Coagren 

«f AngMt 24. 1912,
OF KELEIVIS 

(Lltduanian Weekly)

T izifl 1X7111AU1VVU V IkJ --------•TKlUIgl suuiiie

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE
Parašė T. J. KučinskasDažinosite. Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žodžius. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipykus už pinigus, Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, nensoralybę ir 1.1, šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas knygų pardavėjus ir pas T. J. Kačinskas. 740 W. 34(h St„ 

Chicago 16. III.

$300.00 pašalpai politinių 
^ kaliniu smetoninėje Lietu
voje. Siuntė per “Naujienų” 
^{agentūrą Felicijos Bortkevi-
► įčienės vardu, bet... Tarpe
► i “N” ir Kauno pinigai kažin
► kaip tai ‘paklydo’ ir nuėjo 
£ pas K. Bielini. Bortkevičie- 
£ nė jų negavo”.

Tas L. Jonikas kalba ne
sąmones. Jis, be to, nenusi-

Sudievu, Moitute, 
Sudievu tau sakau! 
Tu grįžai į žemę,
O aš dar likau. 
Sudiev tau, jaunyste, 
Svajonių sapnai!
Jau užmerktos akys 
Tavo amžinai.
Myli ar nemyli— 
Tu man nesakei, 
Širdies gilumoje 
Slaptą užlaikei.
Kad tave mylėjau, 
Kas tau pasakys? 
Kas Tėvynėj tavo 
Kapą atlankys?

K. B. K.

injjjį karą. Jie patvs ar kas juos ži
no prašom parašyti adresu:

Morta žižiūnienė
Pasvalys, Stoties g--vė \’r. 4
Lietuvos STR (41

Ieškau «iėdčs Juozo žilaičio. seniau 
sryver.o Kanadoi. daliai- nežinau kur. 
Laiškas sjrižo iš Kanados. Jis pats 
ar kas jį žino prašom parašyti šiuo 
adresu:

Hanguolč Žilaitytė 
Juozo Gruodžio g-vė Nr.9 
Kaunas, Lietuva, U.S.S.R.

Taigi, jei tokios sumos IPub,ished ^tcklv at Boston, Mass., | 2
z--! Suffolk C*ty; fo? October 1957.; užsakyt negavau, uu ii i»ici»VI JOb į

negalėjau!
Bet dar pora pastabų dėl 

paties L. Joniko. Savo šmei-
žiaučioje žinutėje kiek auk
ščiau jis rašo: “misterija 
(suprask, minėtoji pinigų 
suma) klapatija mano seną 
galvikę jau 27-ti metai (m. 
p.).

Bet nuo 1935 metų iki šių 
1957-jų tepraėjo “tik” 22-ji

NAUJIENA!! !
Pinigai persiunčiami į Sov. Sąjungą, Lietuvą, Latviją, Estiją. Pilnai garantuojame ir oficialiai —100 rublių —$10. Persiuntimas atsieina $5. Perlaidos didžiausia suma $50., bet galima

lziziLrmvn nui žiną.

■ _ Before me. ą Not.irv Bu,., e in nn<i fnr 
i the State and cnuntv afnresaid, person-
ally appeared John L. Januskis, who 
havinjt been dūly s,vom accordintr to la,v. I 
deposes and w»ys that he is the Rn» Mer." ' 
of the Keleivis and that the fol- i 
lo n-i n k Is. to the liest of his knoe-le.i... ! 
nn<J išlipt, tr»»«* «»f *’>e ■
own<«rsbin. if p »j.ih ;
pnper. the ''ircuiatkm>. ♦rtc.. of t b»> 
aforesaid Public:*tinti for tb*
in th** *.v ’
Ant <»r Au<nist 24. 1S12. m n.
tion 411. 4*»»«t.i!
nr<nt^«1 »»n thr of this f<»»m *n
wvtt:

1. That the n.nrnev r»r<1 r.«Mr^w%.*ee o» 
thn nohlisher. edifnr. m-.nnginsr 
nnd husinesjK mnnncenc nt>:
Publisher—Keleivis Publishinc Co.,

•13(5 Broaduay, So. Boston, Mass.
(508 Ę. 7thi

GRAMERCY 
744 BROAD STREET

Room 925
NEWARK, N. J.

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

mano, kaip pinigai siunti- m®tai Joniko klapato. Tai 
nėjami. Jei “Naujienų” a- mat koks tas L. Jonikas 1S Editor—Jact-us Sonda, 
------ - v:---------------± I “Vilnies”. Šmeižtą skelbti! st” Bo’'to”’ Mass-gentūra, kieno nors pavedi
mu pinigus siuntė Bortkevi-

ž PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS ^Sen1s .Y?rd-U’ h® J?s’ 
PERSIŲSTI J SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, I ^x?V^ien^_ra",os ’f

X ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

Tek: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465 x Nesiūlome mūsų klijentams brangiu dovanų. Mūsų dovana 
x tai 1-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas.

š| parašo tie pinigai niekur 
£ “paklysti” negalėjo. Pinigai 
x ėjo banko perlaida arba če- 
x jkiu. O F. Bortkevičienė mi- 
St-nėtais metais gyveno Kau- 
x ne ir buvo sveikutėlė ir be 
g!to plačiai žinoma kiekvie- 
g nam sąmoningam lietuviui. 
x; Aš iš “Naujienų” agentū- 
| ros 1935 m. tokios pinigų 
x sumos ir bendrai perlaidų

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.Siuntiniai išsiunčiami skubiai.
PRIĖMIMO PUNKTAS;

NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540 g jokiems reikalams nesu ga MŪSŲ SKYRIAI: 5?ivęs
DETROIT 12. Mkh„ 11601 Jos. Campau Avė. Tel. TO 8-0298 x 
HARTFORD, Conn. 651 Albany Av®. Tek: CHapel 7-5164 *
LOS ANGELES. Cali f „ 121 So. Vernon Avė. DUnkirfc 5-6550 |
PHILADELPHIA 2.3. Pa„ S.32No. 7th St. Tel. WA .3-1747 g 

Tel. CR 7-2126 S 
Tel.:MA 2-6937 S

CHICAGO, Illinois. .3741 W. 26th St. 
NEWARK, New Jersey, 26.3 Markei St.

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini 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 į 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:

DR. M. J. VINIKAS
307 Waat SOth Sml Nmr Ywfc l, N. Y.

jis moka, bet suskaičiuoti i- 
ki 22-jų Joniko galvelė neį
veikia !

Priimk, redaktoriau, ma
no draugiškus sveikatos lin
kėjimus.

K. Bielinis

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

“Keleivio’’ ir “Darbo” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Venskūnas, 8 Ste- 
wart St., Bellshill - Mossend, 
l^inarshire, Scotland.

Manaeinp EHitor—Jackus Sonda,
fi08 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Business Manarer—John I.. Januskis, 
632 E. Broadway, So. Boston, Mass.
*. Th-it th— — wt»-r is: *lf • i-v

c»orp»»r:4tion. n-i m*- -.n«l
statai nn<1 th*r*»-

!>»•*- n-ime« :»n«f O«
s’.M-hiioMe.ro «»wv*in<r <»r h«*I«1i»»ar «»n*

<»f nmonnt of «rock
If not nwn^«t Lv ;» «-orr>»r:i t’«»n 
n.*«nre« an«1 of the in<1< viduti
>M-rw-r« lw* If otrned l.v a
firm. cntnnaiv. or otbor
'•or»*•**»•»». :■< v-» •’
'•s th»»<e of 0-»oh »nom'.or

i^» «rivs*n >
Keloivjn PublishinR Co.

Trustees:
Wil>iam V. Anesta. 8 Mayhew St..

Dorrhestor. Mass.
Paul A. Brazaitis, 35 Kenberma Rd..

Pnrehestef. Mass.
John L. Januskis, 632 Broadwav.

So. Boston. Mass.
Xapoleon Jonuška, 15 Cotton St..

Roslindale, Mass.
Maryaret Mich-lson Ii Squanturn 

St., F. Milton. Mass.
Stanley Michelson, 11 Snuantum St., 

E. Milton, Mas

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiaidvigubos špultoš
Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Vedybos

Sesuo Straisrienė Lietuvoje. Kap
suko rajone. Liepynu kaime paieško 
savo brolių Žukauskų—Mato. grintys 
Šančiuose. Vacius jrimęs iyi«» m. ir 
Vytautas-Kazys jriui^ 1919 u». Jie 
patys ar kas juos žino prašom pa
rašyti šiuo adresu:

Juozas Kalinauskas 
2**014 M t. Vernon St. 
Philadelphia 31, Pa. (42

Ieškomas ANTANAS I.UKYS, ki
lęs iį Džiugu km., Joniškio vaisė., 
Šiaulių apskr. Iki 1924 m. gyveno 
Philadelphijoj. Yra žinių iš jo brolio 
Juliaus iš Sibiro. Jis pats arba ži
nantieji apie jj prašom atsiliepti 
adresu:

Julius Bernotas 
2166 Riilgeview Avė. 
Abinjfton, Pa.

Parduodamas Namas
5 kamliarių Ranch liouse rūšies 

namas, visi naujausi įtaisymai, 
kreiptis į Mr. A. Turskis

15 I^insdowne St.
Brockton, Mass.

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA 

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už- 

’aikyti sveikatų daržovėmis ir vai
siais. o ne vaistais chemikalais. 
NEW ERA išdirbėjus pasekmin
gai naudoja ta principą gaminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant NEW ERA 
plaukai pavirsta j šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia į daugiau mėne- 
io laiką ir jos rašo. }<ad tai yra 

negirdėtas dalykas. Daug kas sa- 
co. stebuklingas.

Reikalaukite: $2 už 8 oz butelį. 
Kanadoje $2.25.

S. B1TACTAS 
*27 E. Evposition l>enver, Colo. 
.■JIBL-.I' IU.O-Ttt.Trm fl Į ĮŲtl?

Siųsk Paketą iš Anglijos ar Švedijos
VAISTAI

* Streptomicino 10 gramų ...........................................S4.80
* Iiimifono Roche 100 tablečių ..............................$1.20
* Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų .....................$1.50
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .. $1.05
s Serpasilo 100 tablečių po 0.1 ........................... $1.20
~ Irgapirino 50 tablečių ...............................................$5.05
~ Multivitaminų 200 tablečių ..................................... $2.40
* Aspirino 100 "tablečių  $1.00
Specialus oro pašto patarnavimas—Taipgi išpildomi receptai

GATAVI DRAB12IAI
* Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo $6.00 iki $$24.75
’ žakietai vyrams ir moterims .................................. $14.85
* Kailio žakietai, šilti, nepraleidžią vandens $43.75 ar $52.50
* Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos .. . .$12.00
* Amerkoniikos “jeans” juodos ar mėlynos .. .. $8.80
* Vyrų darbinės priejuostės, labai stiprios .. $5.50
* Poplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 
’ Sveteriai suaugusiems ir vaikams . .nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės, įvairios kojinės. 
MBDtlAGOS

* Moteriškoms suknelėms .................. nuo $7.00 iki $18.00
* Vyrų kostiumams .......................... nuo $14.50 iki $35.20
* žiemos apsiaustams (ploščiams) .. nuo $15.50 iki $36.50

Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustų
BATAI

* Kailiniai batukai vyrams ar moterims . .$19.50 ir $18.00
* Batukai suaugusiems ir vaikams nuo $9.50 iki . .$15.15

Taipgi oda padams ir batams
Visose Kainose |akaityta» Maitas ir Prfatatvmo Garantija 

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!
Tazab of London

51 RESERVOIR ST^ CAMBRIDGE, Mass. KIrkhnd 7-9705
(Mes priimam Jūsiį sudarytus paketus su naujais daiktais)

Ieškau apsivedimui draugo 
60-70 metų. Aš esu 58 metų, 
žaus sudėjimo, blaiva

John A. Vankauskas, 546 Broadway. draugiška, myliu ramų
So. Boston. Mas*. 

Frank N. Raman, 65 Tremont St..
Norwood. Ma«s. 

Stephen Strazdas. 608 E. 7th St..
So. Boston. Ma«s. 

Anthony Wa!eiko, 385-A Great Rd..
Bedford. Mass. 

Thf» net f^r thf* Tdfthun-
nlnn Soei*M*nwratk' of
Ameiln. n oorpomttnn *1nlv v»npinf7**<1 
*n«1 ncmnllnę f o the Liws of
t h** State of JeraeĮr.

R. Thnt t h# t»r»v»<1bAl«3<*r« mnrt
ir.<l diher «<*n»ritv otvv»

’ntr or hoLItntr t n**r or mor** of tb<
rtmnnnt of lxp.lv tnortcn<»•

othor «ocnriti<»« nr*- X**v*v*.
4. Th •» tho tv*r *crr^nh*

ihov’*. thv* of tbo
*»Ti«1 h*>M<*r«. ♦*

eorrtMn net onlv The H.«t of vtock
hoMerr r»n<1 «v»r»irf»v bol3*r«; n« Th^v n n 
ooor T* *hv» of ♦he* !,-•*
n Iro. th c&pen wh*r* t be MochoMer r»r 
«v*r*tpttv h»‘We'F MM** ”1*-n th** ’**wii * 
of The commnv Tr»»«Tv»* Io
otbv»r fbhvclnrv rHMion. ’b^ mm** of th. 
ov*r9«»n or roroor»Tion for u’h*.»n «»»<•>■
Tn»«fre iv nrtinc. H civ« n: •♦!«»» Th:rt th< 
vnM Ttm poroer:”»b« conTMn «♦ »•* 
Ao*l,r-iclnę •»ffl'»o»,« f»»H VT»»»Wk**lgr n**«T 
• *v»lidkf tv» fiO’iimvT., ♦>*•<*« c**n«H
tfon* »•*»•$<'•• TvbL-b Mtockb • n«1 **•
onrifv hvvM^rv wbo do not :tTn»o-»r vnor. 
Th*» l*oo|c«* of Mto coron^nv fr»»*Te»*«
hol<| vtock nnĄ «*onr1t»o's in * onp-tortv 
n’hrr ThTO TbnT of a Iw»nn fi<to oirnor

thl« affh'ot h*s no ren»on to t»e*lirve* 
that *nv oTher ne r von. nsuvocL’Tlon. or 
cornomtlon hn« aiv InterevT <11 noo t o» 
♦nebroct in fbo v*»Ll «tock. o*
other RocurtTin* thnn an mo b*bbn.

5. That the avemcn ntjtnl»er of oo. 
p|e« of e»oh Imte of tbi* ntiblioatlon 
toM or dlutrlbtitM. tbmn«h the mail or 
ot henri ne. to nuM nubncrfbem du’ inc 
tbe t arei ve mont« nreoedink t be ttate, 
shown ahove is 6,682.

(Signed) John L. Januskis, 
Business Manager.

Swnm to and subseribod before me 
this 30th day of September, 1957 
Greta Dahlgren Ralį, Notary Public. 

jMy commission expires Apr. 4, 1964.

BRLKNes LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi, nuo akmenėlių augimo, inkstų uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv. i Trukžolių šaknys nuo patrū- [kimo, pasijudinimo, skaudėjimo į po krūtine, dieglių. Suteikia i prakaitavimo ir atkosėjimą-

tarp | Kairfa .................. $3.00 svr.*ra-j Felvnos žole nuo plaučių ne- ! sveikumo, geltligės, karščiavimu. drugio ir nuo gumbo pasikėlimo, taiso vidurius jas ge
nimą, dirbu prie siuvimo. Vienai 
liūdnas gyvenimas, norėčiau ištekėti
ir turėti ramų gyvenimą senatvėje. j t apetitą geresnj.
bu pirmu laišku prašau parašyti a- ! . co nn • f
pie save ir pridėti stempę atsaky-1 Kaina . . . • $2-00 svaras.
mui VI . ,. . ALENANDER’S C0-

Mrs. Jermaliene < n j
47is 6th Avė. Broadeav
Brooklyn 2o, N. Y. i South Boston 27- Mass.

KXJOXXXXXXXXXXXX«tX»{XXXXX10t5O6XXiiXXXXXXXX»;XXXXXXXXJOC«

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”S3S Eaat 3roadway, Sovth Boeton 27, M«w

hiioMe.ro


Puslapis Aštuntas

IR AMERIKIEČIAI JUO SUSIDOMĖJO

IŠ L.D.D. 21 KP. VEIKLOS

Turininga* moterų 
susirinkimą*

KELEIVIS,_ 90. BOSTON 

ty* mūsųStudentai
šokius

No. 40, Spalio 2, 1957

.Pikniką* po stogu 
i Dorchesterio klube

IŠĖJO ‘DARBAS’

Rugsėjo mėn. 22 d. Liet. Spalio 24 dieną 8 vai. va- Dorchesterio L. P. Klubas 
Taut S-gos namuose pyko karo Bostono universitetas spa|io (Oct) 19 d rengia 
Pabalį. Motei-ų Klubo ben- ruošia tarptautini vakarą, gįvo patalpose šaunų pikni- 
dras narių susirinkimas. kur progiamoje dalyvaus 40 k„ stOgu Prašome jsitė- 

s pirmininkė Jad- tautų ir ypač studentai atei- myti diena į. neužmiršti at- 
viai, taip pat ir studentai sįiankvti

Andrius Kuprevičius

Ruošiama* jubilėjini* 
banketas

Valdybos pn 
vyga Gražulienė atidarė su
sirinkima ir pakvietė pirmi- lietuviai, kurių šiemet čia 
ninkauti p. E. Gimbutienę pagausėjo. Ona Ivaškienė 
ir sekretoriauti p. Mano- su savo Bostono lietuvių 
maitienę. tautinių šokių grupe taip

Buvo išklausvtas

PARDUODU AUTOMOBILI
. . - 195.3 m. DESOTO brangiausiasvaldy- pat yra pakviesta ir sutiko modelis (Firedome) 4 durų. 8 cilin- 

Sukako 25 metai nuo to bos pranešimas ir apsvars- programoje dalyvauti.
kada buvo sukulta tytas banketo ruošimo klau------------------------

Lietuviu Darbininku Drau- simas lapkričio 23 d. Liet.
gija. Viena tos draugijos Amer. Piliečių Klubo patai- ______
kuopa veikia South Bosto- pose. Čia pat susirinkime v^ktiimp parduodu namą ir krautuve
ne. Tai 21-moji kuopa. Per- vieton gėlių ant p. Santvarų J ?1 Greit turiu parduoti nam, ir kra-’• *’ ’ yia liO koopeiacijos Dan- tuvę. lankioje vietoje. City Point ra-

Kooperacijo* bankai auga

deri,, automatiniai bėgiai. 32.000 
myli,, naujos baltos padangos, ra
dio. šildytuvas ir laikrodis. Dėl dau
giau informacijų skambinti GE 6- 
2887 po 5 vai. vak.

Išėjo nauja*, įvairu*, įdo
mu* ir gražu* “Darbo” nu
meri*. Kaina 55 centai. Me
tinė prenumerata $2. “Dar
bo” administracijos adre
sas: 5410 Sixth Avė., Broo
klyn 20, N. Y.

Atskirų “Darbo” numerių 
galima gauti ir “Keleivio” 
administracijoje.

Dr. B. Matulionis
Ir m-

o*t tt
laiško
Toto. HM. Pi 

Adresas: Memorial

Artumas: nuo Providenoe 14 
lios,Rortea

DR. D. PILKA
OfiM

Jo koncertas bus spaho 4 d., 
tai yra šį penktadienį, 8:30 
vai. vak. Jordan Hali salėj. 
Biletai gaunami teatro kasoj.

eitame kuopos susirinkime sūnelio Algimanto kapo su- į1* L'0 . Koopeiacijos oan- t enauir nuuyu. .uuuhuuk. • , , r kai, kurių aktyvai jau vir-Jbuvo nutarta atzvmeti mu- įnikta aukų »4U. . ♦ ... n
<u organizacijos sidabrine Toliau sekė Dr. Stasio >noną dolerių. Pei pa- 
Nukakti, suniekiu iubilėjf- Jasaičio paskaita tema: 'T
ni bar.keta. Jis bus gruo- "-Motera ligos ir higiena”. d’d .m/LTeeek - ■ • -t .........
ožio 1 d Lietuvių Piliečių Hac oje piadznrje daktaias Centrinis kooperacijos T*™

■ J .. kia prisilaikvti didelės šva- bankas jungia visus bankus cnsk.i
praso. ros visame kame. kad iš- !r d*.r lablau garantuoja jų 

'mos ta diena neruošti savo yengtų ne tik moteriškų, bet lndcIl« saugumą. Dover, x. h. ' <w
ir visokių kitokių ligų bei

Kitos Bostono lietuvių or-
(ganizacijos maloniai prašo- ros rišame kame, kad

pramogų. Kp. Valdyba

h jų pasirinksime
užsikrėtimų. Smulkiau buvo 
apsistota ties vėžio liga. 
Daktaras papasakojo daug

Rugsėjo 24 d. buvo ren- atsitikimų is savo praktikos 
pėjo, kad atsiradus nors 

mažiems augliams (gu- i 
Rinkimuose iš 344.397 tu- zams) kūne ar pasireiškus 

,T - .. rinčių teise balsuoti dalvva- netikėtiems kraujavimams,
tian Science Monitor rug- I mažiau kaip lSr;. ‘ reikia tuojaus kreiptis Į sa- 

. r. icgnmKdmn j foro Kandidatais j mjesto tarv. vo daktarą, nes pačioje pra
ba išrinkti: MeDonough, dzl0Je vėžys yra pagydo- 
McConnack, Foley. Kėni- mas- Nurodė, kad rūkymas 
ffan. White. Piemonte. Mc- «vra kenksmingas, jei surū-

_ , -j nimseio z-t u. ouvo ren- **»-~-*-
. Tuo koncertu su5ldom.^?ikami kandidatai i miesto lr fsp 
tr amenkiecių spauda. S^iįrarvba ir mokvklu komitetą. mažl< 
plačiai msoj A menkoj >Kai- n-i.- •• o,« .>q- zamspiactai visoj Amerikoj 
tomas dienraštis "The Chri- 

ce Monitor”
sėjo i. o. išspausdino ilgą 
žymaus muzikos kritiko Ha
ičiu Rogers straipsni, ku
riame jis rašo:

“Viena iš kukliu, bet sėkTįLaughlin, Haller. Coffev, koma daugiau negu vieną 
mingų pastangų praturtinti Ianella> Hines> Langone. cigarečių dėžutę per dieną. 
Bostono muzikos sceną ou-,c0nnollv. Hurlev. McCar- TalP Pat nurodė kaip galint 
vo pereitų metų pabalueciu Į-h xobįie? Rellėv ir Cur- daugiau normuoti maistą 
koncertų serija. Antros šeri- ‘ nutukimui išvengti, kuris
jos pirmas koncertas spalio: ų mokvklu komiteta: Mc- y,a daugelio ligų pradžia.
4 ei. bu> atlikta.- lietučioz\- ...” ‘u‘i z- " Po oa-kaitos buvo dau0’ vi-.rrur- Andriau- K« ;Moito\v. Hurlev. Carr, Mc- P^^auo. uu\o «aug \1n vičtor•’ AlKhlaU* Ku->Inerney. Lee. Tiernev, Cra- Paklausimų, į kunuos 
pieciciau?. . ven daktaras Jasaitis išsamiai iriF ntav

maloniai atsakinėjo.
jų pasirinkti 9 i 

miesto tarybą ir 5 i mokyk
lų komitetą.

Rei Iv. Retran-------— ir
t°';au hongei> >umini ii Balsuodami lapkričio 5 

kokių pabaltiecių kompozi- turėsime įš ju pasirinkti 
torių kūrimai bus skambi
nami. jų tarpe Vlado Jaku- 
bėro ir Juliaus Gaidelio.

Rodgers palankiai atsilie-į 
pia ir apie Amerikos Pa bai 
liečiu Drauriįa. kuri tuos

Amerikos lietuvių Jauni-

Darbotvarkę baigus, buvo 
bendra narių arbatėlė.

J. G.

15,000 laiškų 
reikalai*

Lietuvos Per 5 metus 1,500 dolerių

pažymi, kad draugija Į- 
žengė i 16-sius veiklos me
lu- ir kad jos rengiamų kon- 

vra “paroduiceriu tiksią:
antePKieciamč kad

1 Rugsėjo 1 d. suėjo o me-į 
Amerikos lietuvių jauni-?’• .kai Bostono teisininkų' 

mo organizacija VYČIAI buvo Įsteigtas

tos tn s ,
mažos tautos — Estija. Lat
vija ir Lietuva turi pirmos 
eilės menininkų: supažin
dinti su kaikuriais iu kom- 
po/itoriu kūriniais ir padėti 
Fabait'b - muzikams isikur-

jone. Tik vienas blokas nuo paplūdi- 
mio-byčio. Telefonuoti: AN 8-4326.

(41)

REIKALINGA MOTERIS

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.

DU NAMAI UŽ $15.50*
Dėl senatvės parduodu du gerus

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

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

mm S fld 4 
ir mm T M fl

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MAflR. 
Telefonas AN 8-1320

T*L AT S-4M*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir «-* 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti (Jph^B’s Corasr 

DORCHESTER, MASS.

KADA VISKAS RODOS JUODA Skyrių*

Toks dalykas negalėtų su Jumis atsitikti, jei tu

rėtumėt telefono pratęsimą viršuje. Užsakyk jį

t>:_____rvzri___________mi.O1CŽI1VI1VI1 Įldt I© JUZ5U 1C1U1UIIV Didinu V7IISU. 1 IK

$1.25 ar mažiau mėnesiui plius taksai ir įvedimas.

NIW ENGLAND TEIETHONE ANG TtllGRAPH COMPANY

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL. 1430 kilociklų 
Mcdford, Mass.

WORC. 1310 kilociklų 
IVorcester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:<»0 iki 8:30 vai. ryto

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

daug dėmesio kreipia i lietu- Būrelis \ asano 16 Gimna- 
višku reikalu propaganda zl-j°s Mokiniui Išlaikyti. 
Amerikos spaudote ir vi- Būrelis kas mėnesi iš savo 
suomenėje. Pernai vyčiu or- nan5 ^renka ir Gimnazijai 
ganizacijos nariai ivairio- Pasiunčia po $20. Per tą Ą 
ms laikraščiu redakcijoms. lalk3 gimnazijai pasiųsta į 
visuomenininkams, konsr- daušlau i-500 dolerių, šiuo 
resmanams, senatoriams metu Būrelis išlaiko Valdą 
lietvvos reikalais parašė šluFdaitę’- Piktos klasės 
15.685 laiškus bei atvirutes. m°kinę. \ . Šiugždaitė šią , 

vasara dvi savaites buvo *5ti ,\m- ’ kaino koncei- j^aj kuiįe nariai vra parašę.................
tu menininkams. uis reikalais net po 362 Šveicarijoj skautų stovyklą-į

Ta:gi. amerikiečiai susi- iaiškus, t.y. kiekviena die- kur a^tovavo "Vasario 
domėjo mūsų žymaus piani- na nO laiška. Visiems sek- 16 .gimnaziją
sto koncertu, reik manyti, tinas pavvzdvs. 
kad tuo labiau Bostono ir * *_________ _ relyje yra žymioj mažumoj.
y aryHnkės lietuviai nepra- nupirko univenitetu £ūle‘io- reikalus tval'ko 3-
k-s sitos retos progos ir si ‘ _____ Vembre.
penktadieni gausiai ateis i
Andriaus Kuprevičiaus kon
certą.

J. Budreikienė»

šiuo metu teisininkai bū

Su ‘Keleiviu” nebus nuobodūs 

i!?: ruden- ir žiemos vakarai. 

Iš>irašjk <i ir paragink kitus 

tą pati padaryti.

Parduodam Viščiukų ir 
Pieniškų Produktų

Parduodame viščiukų nuo 4 sva
rų ir didesnių, tikrą lietuvišką 
šviežų sūrį. grietinę prieinamomis 
kainomis. Kreiptis:

P. J. Akunevieh 
Elm St. corner Pond St. 

Halifax, Mass. Visad namuose.
(40)

kmTMMMTOTT__ _
g Charles J. Kay 

(KUČINSKAS) i

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—

■ aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
'ir taisymo darbus. Kainos priei-J 
J narnos. Pirm negu ką darote, pas-* 
i kambir.kit. paklauskit mūsų kainų.J

Telefonas ('O 5-5839
H2 M t. Vernon. Dorshester, Mass.

t ' t
Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9011 j

Dr. J. C. Seymour
<LANUtI(J8)

Lietavis Gjrdytajaa ir CkirargM 
Vartoja vėliausios konatrukeuM

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

«

RAOlO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

į iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 

į dieną. Perduodamos lietu- 
įviškos dainos, muzika ir 
Magautės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
: Baltic Florists gėlių ir So

li : t anų krautuvę, 502 East 
T?; Broadway, So. Bostone. 

■Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
! lamas ir “Keleivis.”

Steponą* Minlra*.

% rrrr*TfTr*f rrmAi

r

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN W|NDOWS)
Operos rūmus už $160,000 . . . .. .. ,

iš Allen statybos bendrovės Atyyko »r veI «vy»«> 
nupirko Northeastern uni-: ...
versitetas. kuris tuos rūmus Rimvydas L tems, atitar- 
nugiiaus
• eikalinga.

Rimvydą
ir statvš, kas iam nav^ ka,'° tarnybą lėktuvų 

a mechaniku v okietijoje, bu-
Tfe rūrriai buvo pastatvti vo ^grižęs pas tėvus, kurie 

1909 metais ir kaštavo S>'\ena, Borchestery ir ten 
$7oo,000. turi valgyklą. Čia paatosto

gavęs Rimvydas išvyko j 
Kalifornijos universitetą 

. _ . lėktuvų inžinierija studijuo-DID2IAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA tk 4 J
NAUJOJOJ ANGLIJOJ Linkime jam sėkmės! Į

Parcel Department V, J. j
GLOBĖ TRAVEL SERVICE ;s,eilltm.. miliM kWM7 j

Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764 .—— — .
409 \Vest Broadway So. Boston 27, Mas*, i-s- (v^Ti^ii- rnntpni)3 kiti

PerMum,;,™ Ju-u ^udarvlu. s.url.nms , LIETI \ ą .r \ISAS , • Toks-k,u5as steįiamas 
kitas Kt laidomas sritis ... . n . r-i a „

.•.au. riCiii avalvnės. medžiagų, maisto, vaistu ir kitko. Vi- * Rami Beach, r la. Al ne
šk

Žemos,
ŽEMOS

KAINOS

j
Kas perka ar parduoda J 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADMAY
SO. BOSTONE 

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

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

•irm

is
J

I
Įdėjimas pagal susitarimą 

Telcfonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės
* Sutaupyk tarpininko komisą 

“ Trijų dalų langas 
‘ Vienas iš mūsų daugelio pui

kių langų.
WEAR E VER MFG. CO.

REPt BLIU ALUMINUM. INC.
521 East Ist Street, South Boston. Mass.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pcntiname namus is lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA 4-4576

O8MM

Tel. AN 8-2805
Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RodA

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadtray 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

Weet Rosbury, Mase.
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

xnERBMnHaan»OEa
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas
Moore Malevo* 

Popieros Sienoma 
Stiklas *

27, Ma 
AN 8-4148

Visokia Reikmenys 
Reikmenys Plua 
Visokio Geležies

VAISTAS “AZIVA’
1—Vaistas 

nušutimo
y_ nuo aidam flaiadj

rūbu avalvnės. medžiagų, maisto, vaistu ir kitko. .. _ , . , , ,

... .sai-ia. ir muilą apmoka siuntėja. ' Atletų toKj klubą jsteigtiir
\airiu' ir medžiagą Kalima užsakyti pigiau šioj, jstai-

goję. Prašokite katalogų.

J.- toli; . >iusKite >iuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mu p:< km -vori.' negali būti didesnis kaip 19-ka svarų, 

jdc. pi d;.:ntų surašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 

siunti;, perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 

i.'iaKi-, {-taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. " " 7. ,
Vi-i -rjniėjai hitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- Bostono kolegijos studen-

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- tas Zenonas Leonavičius,U.
čiame sU INTURISTO Įgaliojimais. Ivaškienės lietuvių tautinių

Siunti’ ■ ; mi kasdien nuo 9 iki 5 va! vak. ketvirtadie- šokių grupėje 8 metus išbu-
niais i..- C ibi 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų, vęs šokėju, išvyksta atlikti 

Skelbimą- laikinas išsikirpkite adresų. karo prievolės.

i tok i sumanvmą vykdyti.
Nailė

Z. Leonavičių* karo 
tarnybon

I

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine-
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir t urime visus jjątavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir ki

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

Jei reik vaistu—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emantiel I.. Rosenganl, B. S., Reg. Pharm.,

382a W KROADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6026g Nuo 9 rito iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIU

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

BRONIS KONTRIM 
Jufttice of the Peace—Constabto 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mi

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

3—Akių 
6—Vaistai nuo kojų ntoNJt-

mo, pirštams, tarpupirtMam Ir

nuo galvon

nuo

Kaina uš
Reikalaukite šitų vaistų 

žymėtai* numeriai*, 
kiekvienų numeri Il
gai, čeki* ar money orderio II 
kalno. Adresuokit: (M)


