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Reikalauja Tyrinėti, Kodėl . 

Amerika Atsiliko Nuo Rusijos
Rusiškas “Mėnulis” Erdvėje Kelia Klausimą, Kodėl

Amerika Atsiliko; Senatoriai Reikalauja Tyrinėti 
Tą Reikalą; Tyrinėjimo Reikalauja Ir Repub- 

likonai; Vyriausybė Skubina Raketų 
Gamybą.

Rusu spalio 4 d. paleistas imtis priemonių atsilikimo 
i erdvę dirbtinis mėnulis vis priežastis pašalinti, 
dar kelia daug kalbų ir ne- Tuo tarpu rusai su savo! 
mažai rūpesnio Amerikoje, “mėnuliu” susilaukė didelio; 
Kodėl rusai pralenkė Ame- psichologinio ir propagan-: 
riką — klausia ir eiliniai dos laimėjimo, 
žmonės ir įstatymų leidėjai.! Plezdentas pereitą savai-i 
Rūpesnio kelia ne rusų tę sakė, kad gruodžio mė-j 
dirbtinis mėnulis, bet fak- nesi numatoma paleisti A-' 
tas, kad rusai turi tarpkon- merikos dirbtinį mėnulį, o 
tinentalinių raketų, kurių kitų metų kovo mėnesį bus į 
Amerika dar nėra ištobuli-i paleistas dirbtinis mėnulis' 
nusi ir nėra išbandžiusi. Įsu įvairiais instrumentais, i

Senatoriai, ypač demokra--------------------------------
tai, praeitą savaitę iškėlė Egipto Kareiviai 1 
reikalavimą, kad Amerikosatsilikimo priežastys būtų * a^es OOT/ą

išaiškintos senato karo rei-
kalų komisijoje. Tą demo- .Egipto kariuomenės dali- 
kratu reikalavimą remia irirt*ai Jau kuris laikas siun- 
republikonai senatoriai. Šen. ^mi į Siriją, kad sustip- 
S. Bridges ir šen. Wm. armiją prieš turkus,
Knowland pasisakė už kiau- Je* Paeitų prie karo tarp 
simo aiškinimą, o senatorius turkų ir Sirijos. Sirija ir E- 
Clifford P. Chase, New Jer- giptas yra sudarę sutartį, 
sey republikonas, griežtai Pagal kurią Sirijos armija 
kritikavo vyriausybės ir kon- -V1'3 Egipto karo vado vado- 
greso taupumo politiką ir yybėj® i1' Egiptas dabar vie- 
pinigu mažinimą krašto gy- ša* praneša, kad jo kariuo- 
nimo reikalams. Šen. C. P. menė jau yra Sirijoj ir gins 
Chase yra vienas iš eisen- tą Kraštą, jei prieitų prie 
ho\verinių republikonų ir jo į kariško susirėmimo, 
žodžiai rodo, kad nepasiten- Sirija skundžiasi, kad 
kinimas vyriausybės politi-: Turkija sutraukusi kariuo- 
ka krašto gynimo srityje menę Sirijos pasieny ir da- 
yra didelis. ranti ten “provokacinius”

Tuo tarpu ir vyriausybė manevrus.
jau ėmėsi įvairių žygių, kad 
Amerikos atsilikimas rake
tų tobulinime ir bandymeį

DIRBTINIS MĖNULIS KEI JAUJA APLINK ŽEMĘ

Sovietų spalio 4 d. paleistas dirbtinis mėnulis tebekeliauja aplink žemę ir dar nie
kas nežino, kiek ilgai jis keliaus. Aplink žemę jis apibėga per pusantros valandos 
H vai. 36 min.). Taigi per parą jis žemę aplekia 15 kartų, o iki šiol jis jau bus 
aplėkęs beveik porą šimtų kartų. Jis savo kelio nekeičia, bet kadangi žemė nuo
lat sukasi, tai ir tas mėnulis skrenda vis viršum kitu žemės vietų. Daug kartų jis
ipaa na>r*fizlaa ir virtum AmAriLoc

Amerika įspėjo S. Rusiją
Palikti Turkiją Ramybėje

Turkija Nėra “Stumdoma” Valstybė; Primena Rusams,
Kad Turkija Yra Amerikos Sąjungininkas; Jei 

Rusai Pultų Turkiją, Turkai Gaus Amerikos Ir 
Kitų Sąjungininkų Pagalbą.

f c f s ir Pereitą savaitę Chruščio-!*’• nOOle, J. Albam -vas, Sovietų Rusijos dikta-
Jau Nuteisti Storius, pasikalbėjime su
_______ j “The New York Times”

» Vilkaviškiečiai Jack So-j'dienraščio atstovu J. Reston 
jbie. Jacob Albam ir Soble gnezUi užsipuolė Turkiją ir 

grasino ją sunaikinti “per 
vieną dieną”, jei turkai drį-

■ žmona Mira 
te galutinai

j už šnipinėjimą. J. 
dės 7 metus, jo

pereitą savai- 
nuteisti kalėti

Soble sė- stR užkabinti Siriją. Kartu 
4 Į Chruščiovas sakė, kad A- 

c j merikos valstybės sekreto
rius “stumia” Turkiją pulti 
Siriją.

žmona
metus ir J. Albam 5 metus.

; Tie iš Lietuvos kilę šni-
jpai prisipažino ir papasako-; j chruščiov<> |)areis.
i jo ' !>as. pa.-ap is, ro las:jijrna Amerikos valstybės 
•Jie žinojo apie kitus bolse 
vikų šnipus. Todėl
pigiai atsipirko. , . , . . . .7, . . . . soma valstybe ir niekas jos

Snv.o.„ pulkmm- neg?,į ostumtįo į A.

' . . . merika jokių pastangų ne-
T ,”jPineZ darė, kad Turkija pradėtujimą. Jam gresia didesne 

bausmė.

. departamentas paskelbė, 
Jle a*!* kad Turkija yra nepriklau-

ovietų šnipas 
kas Rudolf Ivanovič 
dabar teisiamas už

GIRIASI GINKLAIS

būtų išlygintas. Naujas Sovietų maršalas Žukovas 
kiašto gynimo sekretorius1 lankėsi Jugoslavijoj ir ten 
McElroy žadėjo, kad bus įSV^si, kad Sovietų kariuo- 
dedama pastangų pašalinti! ™e.nė yra apginkluota pa
kliūtas raketų bandymuose, ibiais moderniškiausiais gin- 

Nepasitenkinimo dėl A- klais- G-Vrėsi ir “Sputniku”.
merikos atsilikimo reiškia ir 
Amerikos sąjungininkai Eu
ropoje. Visose Vakarų Eu
ro j:?os valstybėse girdėti nu
siskundimų, kad Amerika 
apsileido ir nepadarė visko, 
kati laisvojo pasaulio gyni
mas būtų užtikrintas. Kai 
kur keliama mintis, kad A- 
merikos ir Vakarų Europos 
mokslininkai dirbtų bendrai 
ir bendromis pastangomis 
pasiskubintų pasivyti rusus 
tolimo skridimo raketų ga
myboje.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver užtkrino kraštą per
eitą savaitę, kad Amerikos 
gynimosi pajėgumas nėra 
nė ti upučiaką sumažėjęs, 
bet ir prezidentas neslėpė 
rūpesnio, kad Amerika ne
pajėgė savo į-aketų tyrinė
jimo ir bandymo i»agreitin- 
ti.

Senato tyrinėjimas duos; 
progos visam kraštui susi-] 
pažinti su Amerikos atsili
kimo priežastimis. Jei prie
žastis yra pinigų tiiikumas, 
kongresas tą kliūtį gali pa

GAVO DAR 7 METUS

Miktvan Džilas, buvęs Ju
goslavijos viceprezidentas, 
Tito draugas, žymus komu
nistų teoretikas, už nese
niai parašytą ir užsieny iš
leistą knygą ”Naujoji kla
sė” Tito teismo nuteistas 
kalėti 7 metus. Toje kny
goje Džilas skaudžiai plie
kia tiek maskvinį tiek liti
nį komunizmą. Džilas jau 
ir dabar sėdi kalėjime, nušalinti, o jeigu atsilikta dėl 

organizacijos ir vadovybės leistas 3 metus už panašų 
kaltės, tai vyriausybė turės nusikaltimą.

Anglų Karaliene
Lankysi Amerikoje

i Anglijos karalienė Elz
bieta Antroji praeitą šešta
dienį atvyko į Ottawą, Ka

karą prieš Siriją. Svarbiau-
Olai A. Lr-n.II 1*711Z\<X puiuiiiu

~ “ vai, kad Turkija yra Ame-
Prancuzai Vis Dar likos sąjungininkas, NATO

įtiko Vwria2/S«fc^<5 kai'iškos narys.to-^yho y grtausgoes dėl Tiukija nebūtų viena. 
_ ... . , . jei Sovietų Rusija ją užpid-

-. 7UO .. Little Rock, Ark., mieste < krizė dar tęsiasi. Preziden-;' ’ .... M , . •ciai yra išdavę virs b mi- sekmadienį buvo ‘‘maldostęotv siūlė vvriausvbesu- Tas įspėjimas Maskvai pa

mena” — meldėsi žmonės dai vti keliems partijų va- da^tas ?odė1’ kad Maskvoj 
bažnyčiose. Vieni danKS bet iki šiol nė vienas nebūtų jokių abejonių dėl 

kad negrų vaikai ju nesutiko būti kandidatu ^m.enkos nusistatymo lai- 
im7&7 pasisalintų ar būtų pašaliu- i minkterin ni.-mininkn vip. kytis jos pasnasytų kai o 

š Centralinės mokyklos, i

Affidavitai Tiktai JLitile Kock Mieste 
MoruliAe Pareiga Buvo Maldos Diena

lionų “affidavit of support” 
jiados "sostinę! ku7ji”bi7o ateiviams, knrie atvyko 
labai iškilmingai pasitikta. >?**« apsigyventi. _ 
šį trečiadieni karalienė su <l«kumento reikalauja

1 si; visose
Tokio, mej^ėsi,

į ministerių pirmininko vie-
savo vyru ir palydovais at- "T~’7~." 15 veuuanues iuv^mus, ta, nors keli ir tarėsi su
vyksta į Ameriką, i James- t?J11 tle .? 1veiVlt^1 ’i° kiti meldėsi, kad irtaty-į pa,rijomis, 

ttovvn, Virginijoj, kur prieš . Per.eltą savaitę New Yor- maj santaika tarp piliečių
‘350 metu atsikėlė pirmieji ko. tel®??as ®Pre.Jde ™ei?VmtU viršų, 

i by1? del affidavito. Kali-i naująjį ! Kol kas nežinia,anglų kolonistai į Naująjį .*■ . ... •>, i i ivoi nas nv^nua. nuiPaimli R Tampat nūn ka tomuos valstija reikalavo,! a .^1ipna’lankvJ^Wa'h?n<in kad affidavito davėjas Re-imalna lrf įklausyta, si 
lahene lank>sis^Wadungto- tarpu mokykla vas dar sa
ne ir kitur • «44V **1 •! T"fc 1 • • * O O1T1JL
nė su savo palydovais išbus “Znės kariųne su savu paiyuuvais įsuus - otVvkn <ni RpiipI Res kan9 n 1
Kanadoje ir Amerikoje 10 ’ , “ ; ‘, ;u     mokyklą lanko.

kurių
šiuo

sutarčių. Jei rusai yra pasi
ryžę pradėti karą, jie, žino
ma, nepaisys Amerikos 

jei jie mano 
viena diena”

! Prancūzų parlamente par- j ėjimo. Bct 
tijų gausumas ir stiprios ko- ‘ «
mur.istų ir fašistų partijos į idirbti su Tmį’ija, ' jie 
trukdo sudaryti pastovesnepastovesnę kį u

vienai ligoninei tarl)U rnokykla vis dar sau-J koaliciją. Kai ateina vy- ‘ “__ *
goma federalinės kariuome-} riausybės krizė, Prancūzijoj

ir negm vaikai
affidavitu ir dabar serga
protine liga. Gubernatorius Faubus, ku-

Karalienė Amerikoje pa- Teisėjas nusprendė, kad rio politika sukėlė visą tą 
sitinkama labai širdingai, affidavitas yra tiktai mora- nemalonų ginčą, sakosi “bu- užmiršta, 
kaip draugingos tautos vai- imis įsipareigojimas, bet ne driai sekas“ ivykius, bet jis 
dovė. Jlegalis pasižadėjimas mokė- nieko nedaro, kad teismo

--------------------------- ti pinigus ateiviui bėdoje ar sprendimas būtų vykdomas
_ „ . _T . :už ateivi tokiuose atsitiki- be kareivių priežiūros.
San Marino A UVirlo :muose kaip ligoje ir pan. -------------------------------

A.............................. n —---------------------  Turės Nuostolių
Mažiausioje ir seniausioje i Į}u/jnZ I nkip/iin 

pasaulio respublikoje San[fV»Mfie * <>WUja 
Marino bolševikų valdžia
nuvirto. Bolševikai su kai-

dienų.

Pakeitė Pinigus l’ašytojas Hovvard Fast, j 
kuris neseniai pasitraukė iš] 

riųjų socialistų pagalba ten Sekmadienį, spalio 13 d. komunistų partijos ir ap
valdė 12 metų, bet neseniai rytinės Vokietijos vyriausy- šaukė sovietišką tvarką “so- 

bė staiga paskelbė žmo- cializmu be moralės”, spa- 
nėms, kad jie turi išmainyti; lio 13 d. aiškino, kad jis 
savo pinigus į naujus, švie- pasitraukė nuo komunistų 
žiai išleistus pinigus. Iki ne dėl piniginių išrokavimų,!

parlamente keli atstovai nuo 
komunistų pasitraukė ir val
džia paliko mažumoje. Ne
žiūrint to, komunistai ban-
dė laikytis valdžioje, nore- 300 markių galima buvo iš- kaip komunistai skelbia. Ra-! 
jo skelbti naujus rinkimus,|keisti be jokių kliūčių, o šytojas sakos; turįs Sovietų] 
bet antikomunistai su Itali- kas turėjo daugiau pinigų. Rusijoje 2,OCO,OiM) rublių! 
jos vyriausybės ne visai sle- tai turėjo juos padėti į iian- bankuose, tai yra honorarai 
piama pagalba apsiginkla- ką ir šią savaitę tam tikros už jo išveistas į rusų kalbą 
vo ir privertė bolševikų!komisijos tikrins, ar tie pi- knygas, liet dabar jis tų pa
valdžią pasitraukti. Kadan-]nigai nėra “spekuliacijose nigų nebegaus, nes rusai ra
gi rusų armija negalėjo at-' uždirbti”. šytojams moka pagal savo
skubėti į San Marino pade-] Kas pinigų neišmainė iki nuožiūrą. Kas jiems patinka 
ti komunistams, tai jie nu-j 10 vai. vakaro, tas visai ne- politiniai, tiems jie moka, o 
tarė gerumu pasitraukti ir]tenka visų savo pinigų. Taip politiniai trefnų rašytoju; 
be šūvio užleido valdžios;pat visi lytinės Vokietijos raštus jie, jei ir spausdina,' 
rūmus buvusiai opozicijai, i pinigai vakarinėj Vokietijoj tai jiems nemoka. Atsisaky- 
kuri. po keliu komunistu at-Iir vakarinėj Berlyno dalyje damas nuo bolševizmo H. 
stovų atsimetiriio, pasidarė vienu plunksnos pabrauki- East prarado pusę miliono 
dauguma. imu panaikinti. i didelių.

visi kalba apie 
ti konstituciją, liet kai vy
riausybė sudaroma, apie 
konstitucijos keitimą visi vėl

reX.a KeJS Soriclą #čn«/iS

Vis Dar Keliauja

SAI GO VALDŽIA

Mažytėj San Marino respu
blikoj** revoliucija pasi
baigė. čia matome milici
ninkus. saugančius viename 
fabrike įsikūrusią laikiną 
demokratinę vyriausybę, 
kuri kovojo su iki šiol bu- 
tusia komunistų valdžia. 
Komunistai galų gale pasi* 
davė.

Sovietų spalio 4 d. pa
leistas dirbtinis mėnulis vis 
dar keliauja aplink žemę. 
Jis kasdien nubėga po 432,- 
000 mylų, bet vis elipsu (ga
luose ištemptu ratu) aplink 
žemę. Jį matė daugelis 
žmonių įvairiose pasaulio 
dalyse. Kartu tuo dirbti
niu mėnuliu bėga aplink že
mę ir raketos dalis, kuri 
dirbtinį mėnulį iškėlė į auk
štumas ir, “mėnulį“ iššovus, 
pasiliko aukštumoje.

Pagal kai kurių moksli
ninkų apskaičiavimą dirbti
nis mėnulis kartais prisiar
tina prie žemės ir yra nuo 
jos tik 140 mylių, o kai ka
da atsitolina iki 580 mylių. 
Kiek jis keliaus niekas ne
žino. Rusai sakosi apskai
čiavę, kad jis po savaitės 
laiko greičiau bėga ir apibė
ga aplink žemę 3 sekundes 
greičiau, negu pradžioje, 

j Tas rodytų, kad dirbtinis 
mėnulis labai palengva 
krinta.

! Ar dirbtinis mėnulis duo
bia kokius ženklus iš erdvės, 
[taip pat nežinoma. Ru<ai 
savo “mėnulio“ paslapčių 
neskelbia. “Mėnulio“ radijo 
du siųstuvai dar veikia, bet 
keičia savo tona
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Rusų laimėjimas
Jau keliolika dienų kaip Sovietų Rusijos žmonės yra 

džiuginami žiniomis apie dideli Sovietų Rusijos laimėji
mą—paleidimą i erdvę dirbtinio mėnulio. Apie tą Įvyki 
kaiba žmonės visame pasaulyje, nes Įvykis yra svarbus 
ir visiems prikišamai rodo rusų mokslo atsiekimą. Abejo
nės nėra. rusai turi tarpkontinentalinę raketą, kurios pa- 
sigamimimas leido jiems paleisti i padanges ir menui..

O kodėl Franklino ir Edisono šalis atsiliko? Rodė’ 
turtingiausieji pasaulio šalis nesugebėjo pirmoji pasiro
dyti savo mokslo pasiekimais ir vienoje mokslu srityje 
užleido pirmąją vietą rusų mokslininkams? Atsakymų 
: tą klausimą girdime daug tiek iš vyriausybės, tiek ir iš 
pačios visuomenės. Visiems aišku, kad kas nors buvo ne
tvarkoje. jei rusai sugebėjo moderniškiausioje ginklavi
mosi i> kartu mokslo pažangos srityje pralenkti Ameriką.

Rusijos diktatoriai mokslininkų pasisekimą visais 
garais išnaudoja savo politinėj propagandoj ir riša mok
slininkų laimėjimą su komunistinio režimo pranašumu. 
Kaip dirbtinis mėnulis yra išnaudojamas propagandai 
varyti matyti kad ir iš mūsų lietuviškųjų Maskvos "spu- 
tnikų” tokiuose propagandos laikraščiuose, kaip “Laisvė” 
ir "Vilnis”. Ir jiems dirbtinio mėnulio paleidimas yra “so
cializmo laimėjimas.” “nauja epocha” ir kažin kas dar. 
Socializmu tie maskviniai veršeliai vadina tarpkontinen- 
laliniu raketų gamvba!

Kariškų jėgų lygsvara ir dabar, po rusų dirbtinio 
mėnulio pasirodymo, nėra pasikeitusi. Rusų tarpkontinen- 
talinės raketos vis dar yra tik ateities ginklas, o dirbtinis 
mėnulis padangėse yra kariško ginklavimosi šalutinis

KEKftlVte. SO. tošTON

GROMIKO PAS UI LLES

Sovietu Sąjungos užsieniu reikalu ministeris Andrei 
Gromiko (kairėj), atvykęs i Jungtinių Tautų posė
džius. lankėsi ir pas valstybės sekretorių John Foster 
Dulles. Ta proga abu ministeriai informavosi Įvairiais 
klausimais.

Monki biznis ar kas?

Kas savaite
tingumas kare i visiems yra 
aiški. Bet kokia nauda iš er-; 
dvės “užkariavimo” ir iš to
kio dirbtinio mėnulio, kuris 
bėga aplink žemę?

Apie kokią nors tiesiogi-; ----------
nę nauda Jonui ar Petrui Satelitai 
kol kas netenka dar kalbėti, 
nors gal kada nors ir Jonas 
su Petį
šiuo tarpu 
padeda
yra aukštybėse, už mūsų že 
mės atmosferos. Kaip tik 
žmonės pradėjo žiūrėti Į 
“dangų” ar i aukštumą, 
juos stebino saulė, mėnulis, 
žvaigždės, žaibai su perkū
nu, debesys, mėlynas dan
gaus skliautas. Mes žinome,

{kad visas mūsų gyvenimas 
priklauso nuo visokių gam

Rusai

saas
koncentracijos stovyklų pa-

i -jJ : ....va*: 1 naikinimą Rusijoje yra tik 
paleido Į auk Vnnrentraeiins

dina “satelitu”. Žmonės ste
bisi, kaip rusai sugebėjo pa
dirbti toki keistą padarą ir 
išmesti ji i tokias aukštybes, 
iš kurių jis nei nukristi, nei 
pabėgti negali.

Bet žinovai nurodo, kad 
rusai yra satelitų meisteriai 
ir tai ne tiktai nuo spalio 4 
d., bet nuo pat karo galo.

tos reiškinių ir kai žmogus J^a’ didžiosios valsty-
pradėjo galvoti, jam ivai- bės padėjo tautoms issiva- 
rūs gamtos reiškiniai ir dan- du?tj ®tacl?1 davė laisvę, 
giški kūnai atrodė kažkas kalP tal Filipinams, Indijai, 

i -- . Burmai, Ganai, Sirijai, Ma-paslaptinga, nepaprasta ir
net “viršgamtiška”. Pirmie- 1 oku’’ Tunisui, Libijai ii ki- 
ji žmoniu sugalvoti dievai t°.ms> ta’ 1U8al buvusių 
buvo tos paslaptingos gam- a!?/« į>adIa,e .s?.vo_sa-

. tos jėgos, kurios mums daro ^ajB iui Lenkiją, Ru-
“ „era ar mums kenki, Dan- munlJ«- Vengriją, Bulgatl-

savo gimtojo krašto Į šaltąjį 
Sibirą ar Į Kazachstano pla
tybes, vis dar tik kuiis ne- 
kuris paleidžiami, o daugu
ma taip ir vargsta svetimoj 
padangėje, jau neminint 
tūkstančių žuvusių svetur...

Mėnulis padangėse ir se
novės aziatiškų bai ban; 
žiaurumas žmonių santy
kiuose! Ar tai pažanga? Ar 
Attila leidžiantis raketa 
yra geresnis, kaip Attila 
ant arklio? Ir rusiškieji 
dirbtinio menulio gaminto
jai gal kartais užduoda sau 
tokius khus’r.iu-1. bet kas 
padarys išvadas? Ar moks
las be žmoniškumo yra iš
ganymas?

Valdžia ir žmonės

Atsitiko kas
produktas ir jo kariška vertė dar nėra paaiškėjusi. Bet sta. Kai Amerikoje 
nežiūrint to rusai jau kalba, lyg tarsi jie galėtų diktuoti 
savo sąlygas ir nusiginklavimo klausimu ir pasaulio tvar
kymo reikaluose. Rusų "nosies užrietimą” pereitą savai
tę parodė Chruščiovas savo pasikalbėjime su “The Nevv 
York Times” atstovu James Reston.

Chruščiovas visai nesisarmatydamas pakartojo bol
ševikų propagandos melus apie 
tų metų spalio mėnesi 
gi ijos liaudžiai sav 
lėti! Ta proga Chi 
tautas, kad
priespaudo?
kais” žodžiais, kaip pridera skerdikui. Jo žodžius supras ta- 
ir lenkai, ir čekai, ir rumunai 
rusų pavergtos tautos. Jis sakė 
pasiruošę laiku suteikti pa
valstvbei!” Jis turėio galvoje tokia “pagalba . «u.-u e v « j i -j ..’. . . .. .. ; . . *. vų. Spalio 4 d. rusai paleido ooo mvliu nėr valandaa! mija <lave \ engnja! pernai spalio n- lapkričio menesius, ; aukštumas dirbtini žem& w;, 
kada iusu tankai tūkstančiais šaudė
tojus ... Iš to aišku, kad 
dai pavergtąsias Europo:

Dirbtinis Mėnulis Nusmelkė Didįjį Sporto įvykį; Žmonės 
Sužiuro į Dangų; Mokslas Padarė Šuoli Pirmyn; 

Kokia Nauda iš Naujo Mėnulio Padangėse?

gerą ar mums kenkia. Dan- . ... _ , , ...
gaus stebėjimas parodė, «• Albaniją, Čekoslovakiją, 
kad visokie dangiški kūnai ]au. ne^uibant^apie tautas,

_ L’nvioc im orooioi

jo beisbolo pats 
sias Įsiutimas, taip vadinami lo laimėjimus, 
“vvorld series” žaidimai. A- * *

Bet nuo primityviško žmo- '^1 gamyboje rusai ir nau- 
gaus iki mūsų laikų mokytų iausi3 v-H—«-

40 metų bolševikai valdo 
Rusiją. Atėjo Į valdžią 
smurtu ir pažadais. Po 40 
metų pakabino danguje 

dangišką kel’iaunin. >P<itniką” ir žada nuvežti
merikos laikraščių pirmuose Spalio 4 d> didysis įvykis stronomų vist dangiškus kū- k^” pasigamino be didelio zmon?s i "lenulb Marsą, Y e- 
pus-apiuose pasirodė rėks- nebuvo beisbolo komandų nus (saulė, žvaigždes, mė- vars°- Patyrimas daug reiš- nei5> ’’ £aJ dai kur. Bet ir 
ningos žinios apie rusišką susikirtimas, bet “sputniko” „X įlietas, kometas) X>a! !p° 40 metų Valdymo Rus,‘
mėnuli padangėse. Mažas oimimas Rusui i«invė mp- — įjos pilietis yra bebalsis ir 

į beteisis valdančios diktatū- 
aukštybessa- Jos Įrankis. Valdžia tarnau- 

rusai ja ne eiliniam žmogui, liet
pašau- eilinis žmogus yra tik val-

jos ir negalvotų bandyti išsivaduoti iš rusų dėl čempionato! Čia tikrai žemės? Arba kodėl jis ne- stebime per storą sluoksnį ku*’ ka<^ J’e tur* moks- džios nuosavybė, lyg koks 
Chruščiovas savo grasinimą išreiškė “brolis- būti kas nors nepapras- nulėkė kur i erdves platy- oro, o todėl nei nuoga aki- iiainkų, puikių inžinierių. “H™ gyvulys.

bet lieka prirakintas mi, nei per geriausius tele- f‘e, ..rnok^° žmones P Kai ateina rinkimai val- 
gamybos džia žmones varo balsuoti, 

ilsuoti už pačios val- 
pastatytas iškamšas, 

tokias pat bebalses
atrodo' per storą oro šluok- ’a kuo Padoriau žmonėms būtybes, kaip ir eilinis pi- 

Dėl oro sluoksnio žvaig- aPsn engti, bet užtat padan- lietis. Ir kam ta komedija,

Kada gi komunistinių er
kių ir valdančios klikos sau-

savo nuosavybe, amžinai: 
voti ištrūkti iš rusų toms tautoms pr: 
skvinis kolonialzmas čia pasirodo 
tume. Apie laisvę pavergtoms tautom 
i;ė pagalvoti.

Tame pačiame pasikalbėjime Chruščiov 
Amerikos valstybės sekretorių John 
jis norėjęs “Įstumti” Turkiją i karą pr
jog tokiame atsitikime Maskva nebus neutrali ir Turkija djmus 
būsianti sudorota “per vieną dieną.” Tas Chruščiov 
sinimas privertė Amerikos valstybės departamentą 
daryti pareiškimą, kuriame sakoma, jog Turkija 
“stumdoma” valstybė, kad Chruščiovo kaltinimas prieš į to Įvykio reikšmė. Ar tikraij lėčiau, jis nukristų žemyn, siteto profesorius

Ką ta keista žinia reiškia? per valandą, jis greit pra- aukštumu, kur oro nėra, ar v ui £<iua, įaua ou-
kuo ir pasididžiuoti ir ,

bet kada tas ; yalė h. Rusijos žmo.
jie pi a ėjo v-j gajgg jajsvaį galvoti, 

«^!laisvai Ulbėti ir laisvai pa-

Veltui klausimas. Kiekui Klausimas. ivien-; givadaviiną ar jų priklau- 
diktatūra, kaip ji be- Iv- ’ valdžios kli-valstybės sekretorių yra giynas prasimanymas ir kad 

Amerika yra Turkijos sąjungininkas, todėl, jei rusai iš
provokuotų
jungininką 
beturėtų . .

Dėl Y’iduriniųjų Rytų Chruščiovas sako. kad rusai 
ginkluoja Siriją ir tą laiko savo teise. Iš Viduriniųjų Rytų 
kraštu rusai nesitrauks ir ten žada ir toliau remti "nacio

taip?
Paleidimas

Y’isi esame matę ar patys Schwarzschild paleido Min- vlena

dirbo Musolinį, ar dabar 
gen. Franko, ir kokių paža
dų jie davė ir duoda žmo

ralistus” prieš Y’akarų “imperialistus.” Chruščiovas aiš- žemės aplinkumos i plačią 
kiai nori pasisavinti Musolinio kadaise prasimanytą titu- sias erdves vra milžiniškas 
Ią ir būti “islamo globėju.” įmokslo laimėjimas. To lai-

Nusiginklavimo klausimu Chruščiovas nesislėpda- uiėjimo pasiekė pinnieji ru-

Mokslininkų seniai svajo- didelio greičio, o tada pa- 5r< oro bėra ir gavo visai 
tas, seniai skaičiuojamas ir įleidžiamas ir lekia gana to- kitokį saulės vaizdą, negu 
tik dabar pasiektas žmo-įli. Kol akmenuką sukama fotografuojant saulę nuo 
gaus išsiveržimas iš mūsų aplinkui, jis vis sukasi ratu, žemės, dargi pačiose geriau- nėms:

bet jeigu pradėtume per- siose sąlygose. Profesorius i a .. . ,J ® t:bputmkų neužtenkadaug smarkiai sukti, tai vir-' Schwarzschild sako, kad 
vutė nutrūktų ir akmenukas'naujos nuotraukos paverčia 
pats nulėktų Į tolumą, o jei-į į nieką daug mūsų spėlioji-

mas siūlo Amerikai pasikalbėti dviese ir užmiršti visas 
sąjungininkus. Jei Amerika su tuo sutiktų, rusų didžiau
sias siekimas—suaidyti NATO karišką sąjungą—būtų 
pasiektas ir tada Maskva galėtų vėl dairytis naujų aukų 
Y’akarų Europoje ir “vaduoti” jas Į savo maišą.

Pasaulis nori ar nenori, bet turi skaitytis su tuo. kad 
Sovietų Rusijos mokslo pasiekimai yra naudojami karo 
pasiruošimui, o ne Rusijos žmonių būvio gerinimui. Su

Paleidimas į didelę aukš
tybę dirbtinio mėnulio yra 
didelis darbas, tai svarbus 
mokslo atsiekimas. Bet 
Chruščiovo mėnulis danguj 
Sovietijos piliečių nei šildo, 
nei sotina. O kaip būtų, jei 
Maskvos valdovai pagalvo-

sai, bet tai yra ne tik rusų, gu suktume perdaug lėtai, į mų apie saulę ir tas profe- 
bet bendrai mokslo laimėji-: tai akmenukas iškristų iš'sorius jau patiekė naujų aiš- 
mas. O mokslo dalykuose, į laidynės ant žemės. Pana-; kinimų apie mūsų saulutę, 
ką laimi vienos šalies mok-į šiai ir paleistas i aukštybes Bet tai tik pradžia dangiš- 
slininkai. to gali pasiekti ir;dirbtinis mėnuliukas galiukų kūnų tyrinėjimų iš dide- 
kitų šalių mokslo žmonės, į bėgti aplink žemę tik tam į lių aukštumų. Dirbtiniai me
nes mokslo žinių monopo- tikru greičiu, nenutrūkda- nuliai ateityje duos progos tų apie milionus žmonių
lio neturi nė viena šalis. 
Greit ir Amerikos moksli
ninkų padalytas dirbtinis

mas nuo žemės traukimo pa-'geriau pažinti dangiškus 
vadžio ir kartu turi suktis į kūnus ir prieš astronomiją 
gana greitai, kad žemės atsidaro nauji akiračiai, 
traukimas jo nepritrauktų i * * *
aityn. į čia paminėjome tik vieną

♦ =» • nauda mokslui iš dirbtinio
O kokia nauda iš tokio • mėnulio, bet tai nėra viskas, 

dirbtinio mėnulio? Atominė Į Erdvės užkariavimas yra

tuo faktu tenka skaitytis ir prieš rusų jėgą tenka įuosti
galingesnę jėgą, kuri tik ir paskatins kada nors Maskvos;mėnulis lakstys padangėmis, 
diktatorius pagalvoti apie nusiginklavimą ir apie Rusijos ° tą pat gali padaryti ir vo- 
žmoniu būvio gerinimą. Ar Sovietų diktatoriai kada nors prancūzų ir kitų

iaugs prie tekių pažiūtų. niekas nežino. ">okslimnkai.
šiuo tarpu ir Amerika turės pasijudinti ir paskubinti Žmogaus Įsilaužimas i ei- 

kivo pasiruošimą, turės užmiršti mokesčių
biudžeto santauj 
neatsiliktų nuo
dėti j usu pavergtoms tautoms siekti laisvės. Ciai bus gal- lyginti ii 
\ojama arčiau r»endradarbiauti su Amerikos sąjunginin- kuris 
kais ir ginklavimosi srityje. Tokių “gal” yra gana daug. bet ateityje neabejojamai todėl jos nauda («r pragaiš- tą pakalbėti.

dve vra gal toks nat laimė- vergija, kuri buvo atrasta naujas būdas rankioti gam-

sunku pasakyti, iros gamybos darbą. Tai yra nems naumngomis. 
iš jų yra svarbesnis, naujas energijos šaltinis ir Apie tai dar teks nekar-

—-------  -----r _ r-*-:-------------------  «---------------- . somvbė nuo valdančios kli-
aukštybes bandę leisti akmenį iš lai- nesotoj į aukštybes didelį sn admtų, yrajlinkusi zmo-;k ‘ d daf did ?

Turkija per vieną dieną!
Pakabinę “sputniką” pa

dangėse iusu valdovai 
Chruščiovo lūpomis skelbia, 
kad jie nori tik taikos, nie
ko kito, kaip taikos, bet 
tuoj pat prideda, kad jei 
turkai puls Siriją, rusų ka
riška galybė bus paleista į 
darbą ir “Turkijos užteks 
tik vienai dienai”.

Neva tai nori taikos, bet 
Turkiją suvalgys per vieną 
dieną, jei turkai puls. Na, 
o jeigu ne turkai puls, o Si
rija pradės kur Anatolijos 
kalnuose kautis, o Chruščio
vas išaiškins, kad tai turkai 
puola? Ir kas nežino dvikal
bių Maskvos valdovų žo
džių ir jų darbų? Chruščio
vas ir Vengriją tiktai vada
vo, kai jos laisvės troškimas 
buvo paskandintas krauju j! 
Tokią tarptautinę politiką 
veda Maskvos valdovai, o 
jų pakabintas “sputnikai” 
padangėse juos dar labiau

koncentracijos stovyklose, 
kurie vis dar kankinasi be 
jokios kaltės, vien tik Stali
no čekistų sauvale pasmerk
ti kentėti ir vergauti nežmo
niškose sąlygose? Ar prie 
mokslo pažangos negalima 
būtų pridėti tiupučiuką 
žmoniškumo ir nekaltai 
kankinamas aukas paleisti į 
laisvę ir duoti ištremtiems 
progos grįžti į savo namus, Patina sudoroti Turkiją at
gauti noimalaus darbo į*’į ką kitą “per vieną dieną”, 
vėl pradėti gyventi žmonis-.
ką gyvenimą? Kalbos apie! <!• B.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS BROCKTON, MASS.

PHILADELPHIA, PA. PITTSBURGH, PA.

Bus įdomios prakalbos Pokylis S.L.A. prezidentui
Seniausia, gausiausia na

riais, tvir 
Amerika

iP. Dargiui

! Pasimatymas su broliu 
'po 46 metų

Liejos 3 d. aš su broliu 
Leonardu šakiu sėdovaBos- 

itone i lėktuvą ir kitą dieną
viršiausia finansais, Vietos lietuviai vers!inin-;j«m buvome Vokietijoje 
s lietuvių savitarpi-į kai, susispietę Į Lietuvių! Miuncheno aerodrome. Ten

nio draudimo ir savišalpos į Vaizbos Butą, veikliai da-jmus su gėlių puokšte paslii- 
organizacija yra Lietuvių: lyvauja lietuvių visuomeni-; ko brolis Steponas šakys h 
Susivienijimas Amerikoje.! niame gyvenime. Ši organi-1 Leonardo duktė Robertą, 
Jo 8-ji apskritis spalio 20 d.! zacija savo aukomis remia į kuri per Prancūziją laivu 
(sekmadieni) 3 vai. p. p. ’ kiekvieną naudingą lietuvių į čia jau anksčiau buvo aivy- 
Lietuvių Muzikinėj svetai-: visuomenini darbą. Ji ren-. kusi. Mes vienas kito gal 
nėj (2715 E. Alleghemyįgia žymių lietuvių ir amen-1 būtume nė nepažinę, nes 
Ave.) rengia Įdomias pra-i kiečiu prakalbas, pokyliais nesimatėme 46 metus, bec 
kalbas. pagerbia nusipelniusius as- Robertą savo dėdei Stepo-

Kalbės prof. dr. Jonas menis ir t.t. nui tuoj pristatė savo tėvą
Puzinas ir SLA iždo globė- šiais metais Lietuvių Vai- ir tetą. Džiaugsmo buvo vi
jas adv. Steponas Briedis iš zbos Butas toki pagerbimo siems neišpasakyto. 
Brooklyno. Įrokyii rengia mūsų nenu-! Kaip minėjau, Robertą

S.L.A. 135 kuopos valdy-; ilstančiam veikėjui, S. L. A. atvažiavo viena. Jos dėdė 
ba maloniai prašo nau jaku-; centro prezidentui Povilui buvo laišku Įspėtas. Jis atė
jus, čia gimusius lietuvius Dargiui, kuris yra mūsų Vai- jo Į stoti, bet savo dukterė-

’ zbos Buto veikliausias na- čios nebuvo gyvos matės,
rys, mūsų skyriaus sekreto-to dėl kalbina vieną jauną 
rius, Amerikos Vaizbos Bu- mergaitę, kalbina kita, bet

INDĖNŲ KAPINYNAS

Ir Floridoj gyveno indėnai prieš tai, laida europiečiai 
atrado Ameriką, čia matome atkastą indėną kapinyną 
Sl. Augustine mieste Floridoje. Paveikslas paimtas iš 
St. Michelsono parašytos knygos “Amerikos įdomy
bės“, kurią neseniai išleido “Keleivio” leidykla, kny
gos kaina tik 75 centai. Norintiems sužino-i Aenri- 
k.os Įdomybes verta tą knygą paskaityti.

IVORCESTERIO NAUJIENOS

Pasisekė “LaUvės Varpo” į Suradau dar daugiau
gegužine

„ x . Ana kaita suminėjau ke-Spalio b <>. Vytauto par-,^ • kaf.
:e Sandaros 16 kuopos ,iet";iškos vi!tuomsn&, 
l aisves Varpo naudai ?eng-jh w jus> T;. 
to., gegužine labai pasisekė. ka|ti, iklau .,onu r^,.^ 
žmonių suvažiavo is Įvairių |k gkliutu fa. Pranu
v,etų. Muzikas Jonas Taniu-,Juozira,. Vė,;au „a, ,,au. 
lioms is Nashua N. H., su- ,urasiu. ?a2al.ba ia.;n,. 
dainavo kebas dainas pats.ku(, vi,a )aika iisv. 
sali pritaroamas akor<l.onu.|dami jokju ;i|ion-u ,Jk_
Dainavo vienas ir kartu su jokių vilionių eji 

įuoju lietuvišku keliu.
\-'sius gegužinės dalyviais, i
Gaila, kad jis turėjo slogą Lietuviai ugniagesiai
.1 buto \Lai atsisakęs dai- Ugniagesiu leitenanto 
nuoti. bet tik iabai prašo- kvot;mus išlaikė šie lietu- 

: mas sutiko. I • • t___ i- ai......

ir bendrai visus, kurie ne 
priklauso Susivienijimui, a- 
teiti tų prakalbų pasiklau
syti. Kalbėtojai aiškins Su
sivienijimo svarbą ir nau
dingumą jam priklausyti, o 
taij)gi ir kitus reikalus.

mas sutiko.
Gegužinėj buvo daug ii;Antanas’Sujotas.” Charles

ĄaujUjų atėnių, Kulakauskas, Anthonv Kuli-
nais jų teko pasikalbėti: saRįs
Agr. B. Grigaliūnu, Jonui ’ , ,

izoaru, dabar lankančiu ___ ____________
Clark universitetą, A. ir S. u/itcdpudv

t Tzvi... WATERBURY, CONN

jviai: Joseph G. Alavošius,

tų centro direktorius, Ame- Robertos nesuranda. Tik 
iikos Lietuvių Tarybos cen- paskelbus per garsiakalbi, 
tro vicepii-mininkas, jame kad ji ieškoma, susirado, 
atstovaująs S.L.A., daugiau bet tada prasidėjo kita bė-_ _______r______ „_______ ROCKFORD, ILL. DETROIT, MICH.

{ėjimas veltui. Po kalbų ne 25 metus lietuviškos ra- da: ji tekalba angliškai, o ... ------- . ! --------
bus pasižmonėjimas. dijo programos iš WPITįdėdė tos kalbos nemoka nė Vi,i i Balfo Paren«im4 į Kultūros Klubo paskaita

viąrcmkeviciais, L. Joku- ______
baršku, Račiukaičiais, Cvi- c .. .. v ,
kiais, Andrium - Urbanavi
čių, Mačiais, Pipiru, A.šer- Atvvko iš Kanados žino- 
mukšniu. mas žurnalistas Kl. Priel-

Iš Bostono buvo atvykę gauskas, kuris svečiuojasi 
A. Andriulionis, Anelę ir pas gimines ir bičiulius. Tis 
Juozas Januškevičiai, iš padarė mandagumo vizitus 
Dorchesterio S. Kiliulis ir buv. Vliko pirm. A Deve- 

Klubas šio ru- p- :-tuj:elis, iš Lovvellio Gur- nienei ir ponui d r. M. De- 
kienė su šeima, iš Nashua, venini. Be to, jis aplankė 

iš pirmojo lietuvių spektaklio 
,e- režisorę įi. St. Jakševičiūtę- 

Venelauskienę, kuri dabar 
bu- eina 83 metus. Tai žinomo 
kitą advokato ir soc. demokrato 

darbą atliko: O. Tarailienė, Venclausko našlė. Rodos 
Ona Joslin, J. Lendraitienė, vieninteiė išlikusi gvva nuo 
M. Žemaitaitienė, M. Dva- pirmojo liet. vaidinimo Ra

diją, Europą rr Lietuvą ir Susirenka socialdemokratai !Lec.kįen% -J- Savickas, A. lango je. Uia» Dyko 1S99 
kartu papasakos kaip jiske- - — — • • Paluoeekis, M. žemaitaitis, me ais.

SLA 135 kp. valdyba stoties vedėjas.
Pokylis bus lapkr. (Nov.) nebylio kalba.

žodžio, to dėl teko kalbėtis Balfo 85 skyriaus valdy- KuLūros

. gerai pazj.tama. darni g j_ Centro sekretorius dr. ta kalaKu nuo< 
as ir poetas K. B. Kriau- t»< xr- ™_ ta’ nai anų puoš muosepoetą, ». ?liau- M vinikas. Meninėje daly-Į<1|)1 HSO SS- • J • • j • • • i — ' — — — — —- — | «, *

vo vaikystę ir jaunystę Lietu- le ainfo® ?*’mi dammmke, Rugsėjo 4 d. brolio paly- savo kelionės po Afriką, In-
čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa- T"* / imu<Jee ir t.L į dys ludomus paveikslus is čiaus koncertą.

men<uius> neisiu p&-, giau, Į)e -y kiubas rengia ir
ra-;kas Don Kuraitis, kuris 10- pianist0 Andriaus Kuprevi-

voje, gyvenimą ir veikla Ame- Andnlionyte, vėliau 'd-ti į- lėktuvų
rikoje, Įspūdžius grižus Lietu- bus somai. stoties išskridome namo ir
von ir dabartini savo gyveni- Visi esate kviečiami po- |aimingai pasiekėme Brock- 
rną Amerikoje. kyly dalyvauti. Tikėtus is ton?

Suzana Šukytė-Kondrot Xe<?ėJas A; Dzirvonas, o J. D Kasperkų bute (8883
jaunių būrys pa- pjnejjU1^t V;Sa; altį Varžybas laimėjo lietuvis

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ anksto galite užsisakyti pas 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžiu, vietos Vaizbos Buto narius.
368 psl.. redagavo V. Baravy- AId<sandra# Savol.ki», 
kas, pigiausias ir naujoviskiau-
sias žodynas, kieti viršeliai, kai- Pittsburgh’o Lietuvių Vai- 
na $4. zbos Buto prezidentas.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti--------------------------------
tinis, 15 Įvairiu trumpų paša- MIAMI BEACH, FLA.
kojimų, 180 pusi., kaina $2. -----------
NEMUNO SŪNŪS, parašė An- Naui<s profesionalas

i1 'liavo ir ka ratė J 1 L.S.S. 116 kuopos narių r žurlis, A. šermukšnis, J. Ap’c j>asikalbėjima su »». 
k" žodį ta,į ir Balfo reikalų •^val''?'a,Vk?s: A' Kriaučiališ, Venclauskiene J'riei.eauskas

vedėias A Brirvormc n .T nb JPaA10 2/ į•-° \aA. • R Salaviejus. duos Keleiviui Ilgesni
pranešimą.

Mūsų svečias Wateiburv
Arthur Godfrey televizi- l,aniin^io savo 4 » m. liet.

jos talentų varžybas vieną sl>yu,l°je lienoradarbiavi-
kartą laimėjo ir lietuvis dai- A. B.
ninikas Arnoldas Vaitiekai- M » ,, ,... TT g-. Mirė M. Balkauskastis įs Nev Haven, Conn.,
baritonas. Staiga mirė Mykolas Bal-

Tai M. ir A. Vaitiekaičių kauskas, gyv. 444 Highland 
sūnus. Matyti, sūnus pase- Ave., i si kraštą atvykęs

Bubelio
šoks tautinių šokių.

Po programos bus užkan- Jov Road),
,------- - y —;— Valdvba kviečia visus na-piziai gerai muzikai grojant. fius bū‘tinai (lajvvauti nes 

lsa^ Pelnas skmiarnas sush.;nkiniai gana
Parapijos choro metinis įy^ųptancmjų Sibire, Vokie- reta: ;r ,0 Vfa (]; Ug SVar

BRIDGEPORT, CONN. 

Turėsime koncertą

koncertas ivyksta spalio 19 ir Idtur šelpimui. Ten styt’2ių reikalu,
d. 7 vai. vakare parapijos i pi'Junami ir drabužiai
salėj 443 Park Ave., kuria-!be?. <ival-Vne. Kas jų turite Balfo koncertas jau ši 

------ ----- el_ šeštadieniOriu., Valuckas. Įdomus romą- R w kvykusiųjų čia !me dalyvauja ir svečias, bu- atliekamų, atsineškite ei- Šeštadienį . sūnus. Matyti sūnus pase- Ave , s. Krest? a avkįs
nas iš 1935 metu Suvalkijos • -. ‘ 1 ”1/ve«s Vilnimis daini darni 1 ta parengimą. ....... ,. . , , . ke motinos pėdomis, nes A- pne. 4o metu., palikęs lu.-ūkininkų sukil,mo. Įdomiai at- J?“ Tį° Tininki Sus S^svs He’ Mielas b.oli ir sei. sna- , 'r-ų Jaukumas t;) Vaitiekaitienė per <Huiių žmona Mikalina, sū-
vaizduotas tas įvyki*, apie kurį ^varityti Jonas. Zavis, att-^'^ds lio 20 „^k namuose. .ko!;ce!.t!?\ l« ; bu- (iaug me,„ žavėjo savo dai- "M Fiank. dukteri. Sofijavaizduotas tas įvykis, apie kurį -’“™i kyti Jonas Zavis atl- "'■*<«> ‘ Stasys Ue
dabar mažai kalbama. Pirma da,'V? nekilnojamų turtų, iy• *» mumsišdainuos 
dalis J80 psl. kaina . .. .$3.00. tarpininkavimo įstaigų 1'audl«® kompozi-

• (Shores Realty, 9520 Har-;tonų sukurtų damų. Choras 
NEMUNO Sūnūs antroji da- (įįne- ^ve tej rjN 6-1202) 'padainuos nauju dainų, bus

426 .................^- Jis prieš 3 metus atvyko išimtų, kvartetas ir solo an-
DANTYS, Ju Priežiūra, Svei- Čikagos,, baigė čia atitinka- ;.?Hskai. Tad kviečiami ne 
kata ir Grožis. Parašė dr. An- mą mokslą ir atidarė jau vietiniai., bet ir apylin- 
tanas Gussen-Gustainis. Knyga minėtą Įstaigą. įkkj lietuviai dalyvauti šia-
gerai pavaizduoja, kaip dantų Dabar lietuviai turės sa- ,me gražiame koncerte. Po 
priežiūra palaiko kūno sveika- vo tautietį, kuris galės jiems -progiamos bus smagūs šo- 
tą. 190 psl., kieti viršeliai,: patarnauti’ ieškant pirkti ar kiai geram A. Veiverio or-
kaina.......................parduoti nekilnojamąjį tur-;ke^r|H Stojant. Tad visi
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- tą. atsiminkite spalio 19 d.

Lietuvė Miamiete A.

▼w*wvww wvwvwwwwwwwvwv v vvvrtv wwv vww

lio 20 d. nesėdėk namuose, 
ateik su savo draugais irbi- šcšU(hen: spitlio 19 Ra ne tjR Connecticut, bet Camporoni ir broli Povilą

salėj
A. Pocius,

Balfo 85 sk. pirm
BROOKLYN, N. Y.

viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1946 metų, kuriuos autorius,' 
rašytojas ir diplomatas, pralei-i 
lo Pnsirūriioj, prie Italijos šie-Į 
nos. l-a dalis 453 psl. . - .$4.50.

Paragina minėti 25 metų 
sukaktį

I ietuvių Darbininkų Drau
gijos centras jau ilgus me
tus buvo Bostone. ŠĮ pava-

ŽEMĖ DEGA. antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina $4-50.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus^ 
vedėja M. Michelsoniene. Knygoje sudėta apie pus-* 

trečio šimto jvairių receptų kaip gaminti Įvairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai-;

mo. 228 psl., kaina...........82.50. 2 rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje ^dėta viso-
JŪRININKO SINDBAD NUO- 1 kių naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie 
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie| 1 vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus, 
surašyti knygoje "Tūkstantis į Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo

dama apie šimtą jvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu* 
ir pinigus (įrašome silpsti šiuo adresu:

KELEIVIS
SM E. Broodkray -»• So. Boston 27, Mas*

i
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė, (domus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi- j

ir viena naktis". Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina....................................>2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“KokivU”
SM E. Broadvray 

BT.

kagos.V ladU JaRubenU IS Cl'pauiio dainininku. Džiaugiuos “Amerikos

Koncerto vieta buv. Lie-!Sandaro# »uvažiavi«n*» įdonybėmis”
tuvių svetainė (25th gatvės j Bostone ^jū už seniai lauktą S.
ir W. Yetnor Hwy. kam- Sandais pirmosios aps- Michelsono knygą "Ameri- 

krities suvažiavimas bus Ros Įdomybės”. Ja patar- 
spalio 27 d. Bostone San- čiau perskaityti kiekvienam 
daros salėj (124 F St.), o “Keleivio” skaitytojui. Ji 
vakare pokylis Lietuvių Įdomi ir pigi — tik 75 cen- 
l baugi jos salėj (368 Broad- tai.
v.ay). Ten bus pagerbti “A- Antanas Dzimidas
teities”, vėliau "‘Sandaros”_______________________
kūrėjai. Į tas iškilmes ren- Pakalbinkime draugus ir 
giasi vykti ir daug worces- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
teriečių. vi”. Kaina metams $4.

pas). Pradžia 7 vai. vak.
B. K.

A, Kuprevičiaus koncertas

valdvbaKultūros Kiubo 
vai.
Lecture Hali

bar yra ir draugijos leidžia- (netoli Kirby Ave., iėjimas 
mo žurnalo “Darbo” redak- iš Wood\vard) rengia Įžy- 
cija ir administracija. (Ad- maus pianisto Andriaus Ku- 
ministracijos adresas: 5410 pevičiaus koncertą, kuris 
Sixth Ave., Brooklyn 20, N. skambins žvmiu klasiku irY r v • < <

• mūsų kompozitorių dar ne-
Nauioji centro valdyba, girdėtus kūrinius, 

aptvarkiusi technikinius rei- Biletus iš anksto galima 
kalus, ėmėsi oiganizuoti Įsigyti Neringoje, Gaivoje ir 
“Darbo” prenumeratorių ir pas klubo vaidybos narius, 
draugijos narių vaju. Bet to Nepraleiskite šitos progos' 
valdyba susii-ūpino, kad bū- ji kažin kada bepasitaikys,! 
tu tinkamai paminėta drau- ateikite pasiklausyti mūsų 
gijos veiklos 25 metų sukak- Įžymaus menininko, 
tis, kuri sueina šiemet. je §.

Valdyba atskiru aplink----------------------------------1—-—
basčiu kreipėsi i kuopas ir Nclatinis ,x Kinijoje y-' 
ragina jas tą sukakti minėti ra įsteigtas kokiu šimtu metų 

[pagal vietas išgalės ir tuo anksčiau prieš devintąjį amžių ' 
i būdu supažindinti ir platės- po Kristaus, o nuo to amžiaus' 
:nę visuomenę SU draugijos kinai jau turėjo jx>piei inius pi- 
'tikslais ir dirbamu darbu, ‘nigus.

įsarj ivykęs suvažiavimas ji spalio 2-' d. 
nukėlė i Brooklyną. Čia da- stitute of Art

vak. In-

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vabtinės

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sųuare, Worceater. Masa.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinio- « 
ka Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininką, 
pildomi gydytojų recer«a> ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nno aukftto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo iirdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinskn, B- S. Reg. Phm

Idaal Pharmacy raistinis mrlninkas 
Ir Notary Public

Čia iš- J



talapb Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 42, Spalio 16, 1957

Iš Pavergtos Lietuvos
Nauji ir seni veidai

Laikas bėga, keičiasi ir 
žmonės. Ir Kaune daug nau
jų žmonių, naujų veidų, bet 
pamatai ir senių, štai Kau
ne tebegyvenančių kai ku
rių senųjų gydytojų ir kitų 
pavardės (jos ne visos, tų 
senių yra ir daugiau): Gy
dytojai: Bylienė (vyras mi
rė ištrėmime), Aiseikienė, 
Steponaitienė (vyras buvęs 
j ulk. V. Steponaitis dirba 
bibliotekoj). Šleževičienė 
(jos vyras profesorius mi
rei. Y. Kairiūkštis. M. Zu- 
br.cnė (jos vyras buv. ma
joras mirė vėžiu), prof. 
-datulevičius, E. Jacevičie
nė. Gurauskas. Rudaitis, J. 
Nemeikša, Yenckūnas, Ža- 
kevičiūtė: dantų gyd. J. 
Damijonaitienė, dant. gyd. 
Jasiulaitienė, dant. gyd. M. 
Žmuidzinavicienė.

Iš advokatų Kaune ver
čiasi: L. Purenienė, Grigo
nis, A. Kaminskas. Naujo
kas: Vilniuje yra Širvins
kas, Misevičius ir t.t.

Adv. A. Lastas verčiasi 
literatūra.

Jonas Kauneckis (žmona 
biologė dėsto veterinarijos 
institute) yra parašęs ro
maną iš pi ei. Olsauskio gy
venimo, kuris žadamas ne
trukus išleisti.

11 of. Petras šalčius (eko
nomistas) yra Mokslų aka
demijos mokslinis bendra
darbis. Jo žmona rašytoja 
serga smegenų skleroze,

Buv. gen. S. Zaskevičius 
grąžintas iš ištrėmimo ir da
bar mokytojauja — dėsto 
matematiką.

Kun. dr. Bielskus, 77 me
tų amžiaus, vargsta Pane
munėje. verčiasi gydomųjų 
žo.elių pardavinėjimu.

Juozas Sruoga (rašytojo 
brolis) seniai sunkiai serga, 
guli ligoninėj. Buv. diploma
tas P. Klimas, grąžintas iš 
ištrėmimo, serga cukraus li
ga ir akių kataraktų.

Grąžinta iš trėmimo mo
kytoja Lastienė, buv. prezi- 
<ieutas A. Stulginskis, rašy
tojas Keliuotis, poetas Miš
kinis (gyvena pas žmoną 
provincijoje >. žurnalistas Y. 
Gustainis (gyvena provin
cijoje L solistas Kučingis, 
i u v. gen. M. Pečiulionis 
(prieglaudoje), teis. Silv. 
1 eonas, adv. O. Kairienė.

Čia pažymėtina, kad iš 
Sibiro grąžinami invalidai- 
vienb'ai, bet jei yra šeima, 
lai dažniausia neleidžiama 
grįžti. L’e to ledžiami dau- 
giavak ų šeinių tėvai. Mat, 
už 5 vaiku.- motina gauna 
medali, o medali gavusieji 
paleidžiami, žodžiu, pa
grindinė masė ištremtųjų 
dar negali grįžti.

Dabartiniai Lietuvos vie
špačiai kviečia grįžti lietu
vius iš užsienio, o ištremtų
jų į Sibirą ir kitur negrą
žina!
Papūtė kiti vėjai

Paskutiniuoju metu papū
tė lyg “lietuviškis” vėjas. 
Jau ii- Sniečkus pirmą kar
tą viešai pareiškė, kad ne 
viskas, kas buvo padalyta 
buržuazinės Lietuvos yra 
bloga, kad lietuvių tauta b 
anuo metu sukūrė daug tei
giamo. Iš “plačiosios tėvy
nės" atvykusieji pareigūnai 
turėsią mokėti lietuviškai. 
Vilniuje įstaigose jau leng
viau susikalbėti lietuviškai, 
bet dar labai daug yra ne
mokančių lietuviškai. įstai
goms įsakyta susirašinėti 
lietuviškai t pirma iš centu)

raštai ėjo rusų kalba) arba 
bent į lietuviškus raštus at
sakui lietuviškai.
Užsienio įvykiai daro įtakos

Turbūt tų įvykių įtakoje 
pernai Vėlinių vakarą Kau
no kapinėse buvo giedamos 
lietuviškos giesmės, sako
mos kalbos, degė žvakutės 
prie savanorių paminklo. 
Milicija nesipriešino, nesi
kišo. Po to buvo eisena į 
Laisvės Alėją, bet ji sustab
dyta ir išvaikyta. Buvo daug 
suimtų, kitus nuteisė už 
chulihanizmą.

Prieš Spalio revoliucijos 
šventę (tuoj po Vėlinių) ‘ 
buvo suėmimų. Buvo suim
tas prof. Tadas Petkevičius,! 
teis. Silvestras Leonas, bet; 
vis kaltinami iš ištrėmimo j 
grįžusieji, nors jie sugrąžin-; 
ti invalidais ir tupi, kaip; 
pelės po šluota.
Tilžė neatstatyta

! —
IŽLĖKĖ VIENAS ANT KITO

Vokietijoje. Stuttgarto stotyje vienas traukinys užlėkė 
r.nt kito. Devyni žmonės buvo užmušti. 30 sužeisti.

KANADOS NAUJIENOS

medžiotojai jau savaitga- vienas, kuris yra daugiau’ Tuos $20 panorėjo gauti
liais nesugaudomi. Ar rasi susipažinęs su R. K. baž- ir tie, kurie neturi teisės, o 
tada drg. Vanagą namuose? nyčios tvarka ir teise. Tai j kitas sugebėjo net du kartu 
Kukenį? Kandižauską, Man- yra melas. Klebonų tvir-!gauti. bet tie sukčiavimai 
kų ir kitus? Tai būtu lyg ir tinimas, kad parapijos tik-Į netrukus susekti ir jau yra 
XX-jo amžiaus stebuklas, rasis valdovas esąs “para- nuteistų — gavo po 6 mėn.

Jų žirgai “Fordai”, Chev- PU0S komitetas”—ne tik ne kalėti, kiti ieškomi polici-
tiesa, bet ir pasityčiojimas jos. 
iš komiteto. Komitetai turi

roletai”, Hudsonai” ir ki
ti pakinkyti ir pagirdyti . ..
laukia valandos pajudėti tlk tiek galios, kiek jie yra 
Kanados šiaurėn. O koks'naudingi vietos klebonui. , 
trumpas savaitgalis ir kad Montrealio Aušros Vartų 
jis tiumpas, kokios laimin- parapijos klebonas, kaip ir 
gos stirnos, briedžiai ir kiti visi kiti klebonai, reikalau

ja, kad parapijiečiai sumo-

A. Vaisnis

PORA PRAEITIES 
AKIMIRKŲ

i tas su ekskursantų sutiktu
vėmis - vaišėmis, to dėl ne
buvo pakankamai laiko 

; Vasara pasibaigė. Pasi- ko išsiaiškini. Tikima-
, baigė visi vieši išvažiavimai f*’ kad. Išnešimų ir ki- 

Pasak Vokietijoj leidžia-,—gegužinės. Organizacijos, tOsc^.'!eto.s<?’. su>n lr>klmuo- 
mą Mažosios Lietuvos laik- tuiinčios galimybes gauti kaltą bų klausėsi arti
rasti'-Keleivį-’, buvusių Til- patalpas, rengia pobūvius huv.°.
žės gyventojų, dabar gyve- salėse. p ak .lesta u naujieji atei
nančių Hamburge, susirin- Montrealio Lietuvių Kat. ,VIaĮ’ .nors lš ant!įos l)usės 
kime dalyvavęs ir vienas Motera Draugija, turinti pa- kaikunems naujiesiems atei- 
tilžieiis, kuris tik šių metų rapiju saliu monopoli, spa- atsisakyta l)ar'
gegužės mėnesį iš ten išvy- lj0 6 d. ruošė vaikams kau- ( UGtl blJeta- Exskurs:jos va- 
ko. Pasak jį. Tilžė, kurią kliu balių. ,Lesevi?lus bet^ Pl
iusai pavadino Sovietsk.dar Parapijos šeštadieninės reis*e’ kad buvo nesusi- 
tebesanti neatstatyta, gat-mokyklos rengia pobūvi spa- P?*at,mas ateity tas nepa
ves netaisomos, išgriuvusios, lio 19 d. Taip vienas pa- Slk?-t.°'* ..Is. Pranesimų p2’ 
gyventojų apie 60,000. be- rengimas veja kitą. aitKejo, Kai. kaip Kam li
ne pusė karių, vokiečių tik Pats didžiausias* reikš-

- va-kelios dešimtvs, matvti
skurdžios

MONTREAL, P. Q.

Prasidėjo pobūviai salėse

maigiausias pouuvis
nenorint. baisi ekonominė 
netvarka, skurdas, trūku
mas net ręikaĮĮneiausiuįsvaizaos karlenė yra rengiama u. L.v nm™ dulktų dėti aitmeje Lietuvo-

uaug
žmonių. K. Yvtauto klubo 50-ties .

Jis dirbęs celiulozės fab- metų sukakčiai pažymėti. • ‘ ,
rike, kuriame šiuo metu Klubo valdyba šiam jubiiie- Patys ekskursantai,
cirba 2,000 darbininkų, iš jui ruošiasi iš visų jėgų

Dažnai rašoma laikraš-
kėtų po 10 dolerių „uo dir-
banciojo asmens skoloms kūrž draugijas

Ištekančiai p-lei Onutei padengti. tė bažnyčias ir t.t. Tokiais
Stankūnaitei buvo sureng- Parapijos komitetas šiuo atvejais prisimenu ir vieną 
tas priešvestuvinis pagerbi- klausimu tyli. Beina, bent “kultūrininką” kunigą, He
mas rugsėjo 28 d. po A. V. pagal tariamą teisę, skolos tuvių parapijos klelumą, 
parapijos bažnyčia. Paren- šios parapijos neliečia baž- kuris vėliau nepriklauso- 
gime dalyvavo virš 150 nyčios reikalų. Jos yra ki- mos Lietuvos solistui, tada 
žmonių tokios paskirties, kad pats dar gyvenusiam Amerikoje,
’ Stankūnaitė, nors kilusi komiteta? . nenaudojamas Antanui Sodeikai šitaip pa- 
Lietuvoje iš liberališkos šei- SIam piasymui, kaip įska Ja. • .
mos, čia įeiskesi katalkų - Kaip siųsti vaistus bažnyčios lauk! Tu vaidinai

°. e* 1 - r?? Neretai giminės ir arti- šėtono rolę Bostone”. Kažin 
veikli kat. moterų nare. Bet miejj ašo atsiųsti vaistu. ką tas kunigas būtų pasa-
ji buvo sukalbama, toleran-;w ... 1 • l-p< įp; Ufim žinoies kadf.-, T . . . ! vaistu persiuntimas, kaip out0 zino.ię», Ka(ltiška. Jeigu tokių moterų . , -kt vr naVestas šėtono rolę vaidinau aš. o
minėtas blokas turėtų dau’ atviriems biznieriams Jei- Sofleika vaidino paties Bel- 
giau, tai irto skilimo, kL ząbubo. taip sakyti, paties
tvmosi i “inteligentus”“po- f . . ? _ - didžiausio peklos virsinin-s 1 taip pasiųsti nėra galimy- ko folę 1

Nemalonu prisiminti toki

miško papuošalai!

Priešvcstuvinė puota

nus” ir mužikus, būtų ma- ,- p -- bes, tai vaistus yra. Juos
' i . . . galima pigiau siųsti per Bal-

Ta pi oga klausimas A. arba ir tiesioginiai—per 
parapijos klebonui. Jis, Dašto istaiffa_ Vipto- m-

“kultūrininką”.

pas neleidžia. O kaip šiuo bai brandūs 100 tahlrfin '
itv-iu buvo? Tuk alučio ir , • • S A tu tablečių 08 mane. yan rna]onuJ • - JUKaIucl° » doleriai. Juos, jeigu siun- prisiminti dėl to kad ašia
k„’,Tdnm,Jenm netru-«ame Lietuvon, turėtume tada girdėjau dainuotai 
ko. Įdomu. t,L- per Balfą, arba pirmą karta ir tuoj pasa-
uaug sergančių

Jau neveikia

siusti tik 
nutikimu vu icfiįvn » mcvmv, L." imiI71CUO’ iviuu. A *—Z L’OzI ii x\«vi ii tui i įimvic ėivvi-
niuosius — betai piai. tj- Mano pranašavimas išsi- 

kelios mo- Ąg pai§ e§u siuntęs Lietu- pildė, nes dainininkė Stem-
vos ky kios, įmonėse tiūkstadai- yoji neviena vaistu siunta t tižienė savo gražiu balsu 

pasiekus Montreali, užkiau- bininku. Tai Montrealį pa-!per paitį. Gavę, nesunkiai'iau Į3'4 žiūrovus. Ji turi ne 
ti apie padėtį Lietuvoje, at- - ... - - . . tik- buku

toliau, net iš Tauragės. Fab- .r į kultūrinę sritį ir, sura- J*°b; ka^ lV daktarą, bet
riko vadovybėje beveik vie- Męs su kitais bendrą kalbą, siųski jam nors kostiumą ’, 
r.i rusai. įžengtų į Montrealio lietuvių Padėtis Lietuvoje tokia.

Darbininkai vidutiniškai koloniją su liauja šviesa. kat* “mes patys grįžome 
per mėnesi uždirba 400-600; . be atsarginių baltinių ir
rublių, specialistai ivaroiki Su§nio ekskursantai kostiumų bei suknelių”.
1.C00-1.200 rubl., inžinie- L.L.D. narių ir pi i jau-‘ .Bendros išvados. Ekskur
sai iki 1.600 rubl. Raštinės ,čiančiuju ekskursija Lietu- sijos organizatorių dėtos vil
tai nautojų mėnesinė alga' .oje. aplankiusi daug vie- nepasiteisino. Nors jos 
r00—1,100 rubliu. Tris loviu, nors paviršutiniškai. < alyviai yra suvaržyti savo 
kartus pavalgyti fabriko pagal pačiu ekskursijos da- artimųjų likimu anapus van- 
valgykloję kaštuoja 8-12 r. lyvių pareiškimus, padary*- (ienviio. ir negali v.sa ko 

Fragyvnimo išlaidos pa-įtus jni .ačiai, susipažinusi su viešai pasakyti, bet daugsu 
•tara siais metais šiek tiek dabar.ir.iu Lietuvos gyveni-
vmažėio. bet drabužiai irhnu, ypač kaime, grižo ir 

avalinė tebėra labai bran- darė pirmą, viešą praneši- 
v< Visai menkutis kostiu-imą. Pranešimas buvo suriš-

mas 500 rbl., geresnis (bet __
re geriausias) 1,200-2,00 r.

eleiVIO oimi o»ivPium<; mniriinfrian llueuanuskaitvtoiu nemažas skai- ? ~ eJamb naudingiau j n j mokosi, liet jie.^a.tytojų nemažas skai ir mazlau ^pėsčių. ni ko nežavi ^avo mcnu'cius. Linkime jiems visiems: įntno nesavi . <i\u uit nu.

Vėluvos “atstovai”
]!)•>') m. vasario 27 d. iš

žinome tikros teisybės iš jų 
nc-učioi uis p-asitartu žo-V A v
džių ir ■ rivatšnių pokalbių.

Ek'k; i šautai atliko ir ge
rą žvgi. Jie priminė šios 
dienos Lietuvos pareigū
nams tokius skaudžius rei-

L..
klausima ii

Ncjo varomas iš savo namų

Iš Lietuvos rašoma, kad batus. Kaip simitmiams mui-
!»2 metu amžiaus lietuvis iš tu įštremtųjų 

gražinimo reikalą. Tuo jie

pasveikti. • Valeikaj
Prasidėjo mokslo metai ALBERTA

Jie prasidėjo ir vakarinė- , , . , _ . „ ,
se mokyklose. Visos klasės,į*-0'’11 pad,re d,ug zalos 

į bent šiuo metu, yra pripil- į Ir šiemet ledai padarė 
’dytos Įvairaus amžiaus ir:daug žalos Albertos ūkinin- 
įišsilavinimo žmonių. Klasė-,kams. Calgary mieste esan- 
se tikras internacionalas.: ti bendrovė nuo ledų draus- 
Greta sėdi lietuvis, lenkas, i ti praneša, kad ji iki rug- 
vokietis, čekas, negras, ang-i sėjo 10 <1. gavo 2,233 reika
las ir pan. Jokių interegaci-Į lavimus ledų nuostolius grą- 
jos nuostatų neįpareigojami • žinti.
visi gražiai ir broliškai su-
gy vena. Stengiasi papildyti 
žinias, įgyti naujas, prisitai-

Grąžina mokesčius

Aibertos pi-orinei ios vai

K. B. K.

rinktame Lietuvos “parla- o namu valomas nesuti-

nautojai, 
nautojai,
nautojai. Mokslo atžvilgiu:
114 baigę aukštąjį mokslą,

157 — vidurinįjį ir 38—pra-
bižios. I agal taut\be>: lietu- po dvieju dienu mirė neiš- 
;yių 6 >. rasų 26, uktainię-i avėdamas, 
cių 4. gudų 1, lenkų 10 ir

oo kolchozų Tai - i ijęr,-aa nia’i vistiek nebe- -ak ut\e.' ii juos, sa'. o aki- 
127 įstaigii tar-|daįc gvventi> įr niekur D,mis pamačiusius dabartinę
_ . ...... neisiu”. Lietuvą, prie bendro lietu*

Jį vistiek iš namų išvarė VIsko darbo.
milicijoje tardyti, ir ten jis už akiu?

kinti prie naujojo krašto—džia iš surinktų mokesčių 
Kanados gyvenimo sąlygų, (pertekliaus grąžina kiekvie- 

Mieliems tautiečiams, drį-1 nam po $20, jei jis ar ji 
susiems imtis mokslo, linkė- j.V»’a -1 metų amžiaus. Kana- 
sime ištvermės. dos pilietis ir Albertos pr«>

įvincijoje išgyvenęs ne ma- 
i žiau kaip 10 metu. Pradė- 
jta mokėti nuo rugsėjo 3 d. 
ir mokės iki šių metų gruo

GIMĖ PENKETl KAS

Prancūzijoje To u lon miesto 
ligoninėj ši moteriškė pa
gimdė penketuką, bet 3 jau 
mirė, o kiti du taipgi yra 
labai silpni.

das šeimininkas?

žydų -i.
Liūdnas laiškas

Per mėnesį uždirba 
79 svaru cukraus

Rugsėjo 29 d. buvo Ver- 
duno parapijos šeštadieni
nės irokvklos tėvų susirin
kimas, kuris rinko komitetą. 
Senojo komiteto nariai, duo
dami apyskaitas, nelabai

Nevieną kaitą parapijų 
klebonai mums tvirtina....
“parapija, jos turtas, bažny

čia ir kiti pastatai yra jū-
JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖSL-
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

2 Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon:

džio 31 d.

-ll”,sų ... Jie taip kalba, kuo
met prašo iš mūsų pinigų 

1 Kad taip nėra, žino kiek

SAFETY HINTS
Trem i!-.i Red Cross

is Lietuvos rašo uždirban- 
“Kokia niūri šiandien die- ti per mėnesį 350 rublių, už 

na. Dangus prisidengęs juo- kuriuos galinti nusipirkti 32 taktiškai elgėsi ir. užgaulio- 
r u šydu. dideli lietaus lašai, į kilogramu (kilogramas 2.2 jo ne tik tėvus, bet ir buv. 
kaip didelės asaros, krinta,svaru» cukraus, arba 13 ki- mokytojus, kurių susirinki- 
į Lietuvos žemelę. Jau ru- logranių sviesto, arba vieną me nebuvo, nes jie, su savo 
UUO, vėjas taip liūdnai de- porą batelių. šeimomis yra išsikėlę į To-
juoja. liūdnos mintys lenda Paivgink, kiek čia dir- ronta.
į galvą.... bantis gali už mėnesinę ai- Pas mus įsigali paprotys,

Tai), rašo dėdei su dėdie- gą nusipirkti minėtų daly- labai negražus, šmeižti as-
ne. Ir tikrai tai mergaitei kų. ‘įmeiiis už akių.
turi būti liūdna, nes moti- .. .. - i i-

na guli ligoninėj, brolis mi
rė tarnaudamas kariuome- Šiaulių miesto vyriausiu Jis jau prasidėjo. Ir “Ke-
nėj netoli l’ralo. architektu yra P. Uogintas, leivio” skaitytojų dalis —

lt H tUHKrnnt* !• Ie»v* 
tk- •‘f pol-o" «l»pw cSIMres 
mn kH thero.
ĮM)i-on, »;»l«-ly „Mt "I «tiiMren •
(varlį.

8/\pie Kelionę .-\nasKon: Vaizdai :nu> Atlanto iki Pacifiko;
Da’bininkų fabrikai Vakaruose: ”Prole:; riato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžiu imperija;
Apie Holly\voodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos: Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellousione Parkas su verdančiais šabiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; I’.uliu kova; 
Pas mormonus: ju tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos tūriai:
Eloi’dos vaizdai; Jaunystės šaltinis;

E Kaip gyvena rezervatų indėnai: Nuostabūs požemiu urvai: 
t.’pė no žeme: Žuvys bė akių. . .
lr daug. daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat j 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

tasai taaaaaaaaaaaaaaaaaa



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi! PenktaiNo.42,Spalio 16, 1957

Vilku nearsi, o lokiu neakėsi į
Tai senas lietuviškas prie- reikalavimas pasiaiškinti, 

žodis, kuris man primena nežinau, nes neteko patirti. \ 
tautininkų “tautos seimą“ ir Eet nebalsavusieji šauliai 
okupantų* “liaudies seimą”, vėliau turėjo duoti pasiaiš- 
iš kurių turėjome tik tiek .kinimus. Netiukus po rinki- 
naudos, kaip iš pasenusio o-:mų gavau iš VIII šaulių 
žio. Taip sakant, nė pieno,! Rinktinės štabo slaptą raš- 
nė vilnų, tik bliovimo irią, kurio turini kartoju iš 
smarvės. Abiejų seimų rin- atminties: Prašau man pra- 
mimai taip buvo sutvarkyti įnešti (reikalui esant galima 
lyg būtų vieni iš antrų pa- ir nuklausti), kodėl nebal- 
simokę, ar savo panašumu savo Tamstos būrio šiešau- 
gal vieni antrus pamėgdžio- liai: (išvardinta vardai ir 

pavardės). Žinias suteikti 
iki tokiam ir tokiam laikui. 
Nesiskubinant atsakyti ga
vau pakartojimą, pagaliau 
būrį perdaviau naujam bū
rio vadui ir kokios buvo to- . 
Ūmesnės to slapto rašto pa
sekmės, nežinau. i

Naujasis seimas susirinko 
1936 m. rugsėjo mėn. 1 d.,

_____ ___________ _______  ir priėmęs tautininkų parti- .
įjos ūkininkų streiką, paga- jos paruoštą konstituciją, 
liau 1936 m. leido seimo)pats save palaidojo. Jame,

!ję. Tad žvilgterėjęs j praei- 
tj, noriu trumpai aprašyti 
techniškąją “seimų“ rinki
mo eigą, kun vyko viename 
Vilkaviškio apskrities vals
čiuje.

i Tautininkų “seimą*“

Tautininkų partijos vy- 
i riausybė, žiauriomis priemo
nėmis numalšinusi Suvalki-

KREČIA JIOKUS

“New York Yankees” vadovo Stengei žmona Casey pa
sigyrė mokanti ir karves melžti. Paveiksle matome ją, 
apsivilkusią audinės (mink) kailiniais, melžiančią karvę 
Miluaukee priemiestyje. kai ten jos vyro klubas bu
vo nuvykęs žaidynių. Tokios didelės “iškilmės” pa
žiūrėti. žinoma, žiūrovu netrūko.

BE “DARBO“ KAIP BE GALVOS

.vidutiniškai kiekvienas na
rys bažnyčiai sumokėjo $54, 
taigi viso labo bažnyčios tu
rėjo pajamų apie pusšešto 
biliono dolerių, vien bažny
čių statybai išleista 700 mi- 
iionų dolerių.

Žodžiu, bažnyčių narių 
skaičius padidėjo, jie sumo
kėjo bažnytinių duoklių mil
žiniškas sumas, padidėjo ir 
bažnvčiu turtai, l>et kiek tas 
padėjo žmogui, visuomenei 
pagerinti, ji dvasiškai pa
kelti, nėra aišku, nes viso
kių nusikaltimų skaičius-vis 
įdidėja ir dažnas klausia, kas 
į bus, jei ir toliau niekas ne- 
I pakitęs.

------------------------------— r -

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ

jau r.uo 
kodėl

linkimus. Tautininkų parti- be tautininkų nebuvo atsto-

visi už juos balsuotų. Anks- jienų” dienraštyje, aiškin- žmonėms laime, užtikrintu- nno miško šoši inciai nuo 
tokai prieš rinkimus buvo damas 1922 m. Lietuvos mej jiems taiką ir dvasinę n,a<rnrn”? ’

aprašymą rasite
Nr. 2. Ten apie tai 

and a 
Lietu-

laukiu tavęs ežeras.

tau

sudaryti valsčiuose, turinčių Valstybės Konstituciją, apie pusiausvyrą. Bet, kad pa- 
teisę balsuoti asmenų sąra- 1936 m. “seimą“ šitaip ra- siektumi šito. būtu neišven-

pragaro
Toki

“Darbo”

—Ogi už tai, kad pereitą ežero dugnas. kimų. Policijai talkon buvo asilų kūriniu ... 
iškviesti ir šauliai. Prasidė- į Kai]) skelbėsyki taip daug man prime 

lavai.
—Tėvas klysti. Aš nieko 

ncpamelavau; aš tik papa
sakojau, kas yra mokslui ži-i šiaurės 
noma.

Bet jeigu Amerikoj bu, , J , vr n • ♦ ; jus balsavimams prie busti- spauda, tai i semiavo toks patapas, Malki, tai ; - „x^ - S - i -, ,. _o nes dura dienos metu stove- rinkti geriausi is £
.todėl lildljonai nepilgeiė. • ,1.. .cai-frvhinini NnktlPS Lnnmut utoin

apiesta-
meis to darbo tokia kaina? tybas ir parazitus Lietuvoj, 

tautininkų Atsakyk ir nemeluok“. skaityk “Darbo“ Nr. 2. J.
buvo iš- Atsakyk, skaitytojau, i tą Repečkos straipsnį, 

geriausių, klausimą, o jei negali, tai * * *
\ j° du sargybiniai. Nakties bet kuomet atėjo Lietuvai pasiskaityk “Darbo“ žurna- Tame numery 

As sakiau, teve, kart hnvo žymiai pavojaus valanda, tai iš tų lo Nr. 2, kuriame aiškina- daugiau Įdomių dalykų.
pateisina kaina tik 55 centai, o meti

nė prenumerata tik $2. Ra-

rasite
mv vvt vu v vr

Amerika buvo ap- sustiprinta ir saugojo busti- geriausių atstovų nė vienas ma, ar tikslas 
semta vandeniu prieš milio- nę iš vidaus ir iš oro pusės, 'nedrįso ginti mūsų tautos priemones

ir
Jo

Tokiu vardu Teodoras 
Kučinskas parašė ir išleido 
knygą. Ji nėra didelė—156 
pusi., bet kupina kiekvie
nam lietuviui, katalikui, re
formatui ar laisvamaniui ži
notinų faktų. Knygoje pa
liečiami senas ir naujas Įsta
tymas, apaštalų apsakymai 
ir t.t.

-Joje rašoma, kad Kristaus 
gimino metai esą apie tūks
tanti metų anksčiau negu 
dabartinė metskaita rodo. 
-Jei jau metai nėra tiksliai 
žinomi, tai ką bekalbėti a- 
pie mėnesi ir dieną.

Pagal apaštalų teigimą per 
375 metus buvo sakoma, 
kad Kristus gimė—gegužės 
mėnesį, vėliau vasario ir tik 
dar vėliau tas laikas nukel
tas i Saulės dievo Ozirio gi
mimo dieną, saulės atogrą
žas, gruodžio mėnesi.

Iš “šventraščio tikrovės”
užmosime, ir tuos priešta

ravimus pačių apaštalų pa- 
isakymuose apie Kristaus

ir veikla.gyvenimą 
Knygos nliii ui ♦ a-Lirs. C1 .’LA

—Aš nemislinu, vaike, kad nus metų. Aišku, kad indė- Sargyba priklausė vietos skaudžiuosius reikalus. Kaip11 j • 1 • X “ • 4. • 1 S i • I*** • ’ • • ’ « » « • • . • AAmokslas taip aiškintų, kap 
tu man šnekėjai.

—Ar tėvas geiai atsime
ni, ką aš kalbėjau?

—Šiur, kad atsimenu. Tu 
sakei, kad seniau Amerikoj 
darėsi didelės permainos: 
vienais metais būdavę pa
siutusiai karšta, kitais me
tais ledų gadynė, o paskui 
vėl karšta. Jeigu taip buvo 
seniau, tai kodėl dabar to
kių permainų nėra? Išviro- 
zyk, kodėl?

—Žemės paviršius, tėve, 
kinta ir dabar; bet tai daro
si taip lėtai, kad pypkę rū
kydamas tėvas negali paste
bėti. Pavyzdžiui, New Jer
sey valstijos pajūris per 100 
metų yra nusileidęs 2 pė
das žemyn. Jeigu taip eis 
toliau, tai ateis laikas, kuo
met dabartinius miestus ii 
farmas tenai apsems jūra. 
Tuo tarpu gi Kanados pa
viršius Hudson Bay kriptim 
kyla aukštyn, ir gali būt, 
kad po kelių šimtų tūkstan
čių metų Didieji Ežerai pa 
siliks be vandens, kai jų 
dugnas pakankamai iškils.

—Nu, tai kur tas vanduo 
dings?

—O kur dingo t vanduo, 
kuris buvo uždengęs visą 
Kanados žemyną, tėve? Jis 
suėjo St. Lavvrence upe Į 
Atlanto vandenyną.

—O kada tas buvo?
—Tai buvo, tėve, prieš 

milionus metų. Visa Šiaurės 
Amerika tada buvo po van
deniu. Bet, žemės pavilniui 
iškilus, liko tik Didieji Eže
rai, angliškai vadinami 
Great lakęs. Ilgainiui gali 
ir jie išnykti. Winnipego 
ežeras Kanadoje jau žymiai 
sumažėjo. Seniau jis užim-

nai turėjo atsikelti 
vėliau, nors nėra
da. mus į vietas ir juos

—O iš kur atkeliavo? i Pilietis atėjęs balsuoti pri- 
—Niekas ir to nežino, tė- sistatydavo balsavimų ko

ve. Kai kas spėja juos at- mislJai, kun patikrinusi as-

iju iš “Mūsų Pastogės“ Nr. 
14, 1957 m. balandžio mėn. 
8-os dienos.

“Tuo tarpu Mao pastan
gos yra panašios i gudraus 
gaspadoriaus politiką: ma
žiau botago ir daugiau avi
žų. Bet kol kinietis bus 
traktuojamas ne kaip žmo-

šykite “Darbo” administra 
cijai (5410 Sixth St., Brook
lyn 20, N. Y.), arba siųsda
mi “Keleiviui“ prenumera
tą, išsirašykite ir “Darbą“.

J. V—gas

BILIŪNAI BAŽNYČIOMS

Pagal

to dėl visi gali pajėgti ją 
Įsigyti, o Įsigiję ir perskaitę 
nesigailės.

Amerikis

METHUEN, MASS.

I. Vasyiiuno koncertas
Mūsų žvniusis smuikinin

kas Izidorius Vasyliūnas vis 
nerimsta, jis vis stengiasi 
savo meną parodyti ne tik 
saviesiems, bet ir amerikic-

jis iau nekartą « • • VI-

vvkus iš Azijos per Alias- menykę; išduodavo balsavi-, Musu seimo posėdis, ku- gus ir pilietis, bet kai]) pigi 
ka. Gali būt kad Aliaskai koiteIes’ Vidaus pasus; riame šis lenkų ultimatu- darbo jėga “socialistinei” 
kitasvk siekė Azi ios sausže- štampavo su specialiai tam imas buvo priimtas, teužtru-į bendruomenei kurti. Kiniia
mi h indėnai atkeliavo čio- bulato i?b3S1*° a|>ie- ? fbus. baudžia.,ninku ii dt-sno-

’• n tnlrin e DU' ° GdU .n pasas !nio pirmininkas atidarė po- tu salis. Tokioje salyje sim-
n»»imn noKiivrJ ' Renkant tautos seimą bai-Į$ėdj, vienas atstovas pasiū- tai gėlių nuvvsta, net ne-

V5b-?’<le..g?leJO s«ota . fe gautų koitehų įs-į Jė ultimatumą priimti, irįpražvdėję ir* tūkstančiai
atsmti kokiais aive iais. sinnkęs sau patinkamų as-[daugiau niekam nė žodžio i šviežių minčių miršta, net Lažnvčioms 'inriklausė 103 -' siem<

—Bet jeigu jie atkeliavo menų pavardes, dėdavai inekalbėjus reikalas buvo: negimę“ bažnyčioms pi įklausė 103,-,siems.
čionai iš Azijos, Maiki, tai voką ir Įmesdavai Į nuoša- i baigtas“ K^šita’naivia “ Kur T

no vadinasi inriiirv. liai sfnvinėia nma Kiliid ... I KU1 Sltd Pa,ds5ta- Kln kallt, 62 1S kiekvieno SinitOkodėl jie vadinasi indijo-liai sto mt ą, uiną. Kilus, x«ėjo kai]) toje satinnėje rašoma apie tai. ar Kinijos'o-yventoiu Palvginus su Pi
nais? kokiems neaiškumams, vie-J i • ; • “TuSėia in ir to dikt-Un. iu« nnk. vt.n mm l’ , , , nac ič lfomiciioc nu.-in Mamoje — iUscia jo ll to diktatoiius nukrypo nuo metais tas skaičius padi-

—Toks vardas jiems bu- j^vo Ų j vainiko bile guliu su jauni- Maskvos, ar jis suka demo- dėjo 3 milionais. Prieš šim-
vo duotas per klaidą, tėve. I£**." j kiu“. Kam čia dar kalbėti kratijos kryptimi, ar iš tik- ta metu tik 20 iš šimto te-
Matai, kai Kolumbas pirmu «nt,^notL ir'apie vilniu, svarbiau yra, rųjų jis leidžia “šimtams priklausė tai ar kitai bažny-
kartu pasiekė šią sali, jis "a. ??,vo. ^"spauduota n iRad tik diktatoriaus ponst-igėlių žydėti, skirtingoms ėiai.
manė pasiekęs Indiją, todėl vyk^* ' i ya galėtų P^yHoti po kn-imintims susidurti“, ar jis ar “Atskiromis tikybomismi- .. - R
ir atrastus čia gyventojus Vežant urna lydėjo du ^rabm-iS- k°mUniZm° skaičius šiUip padali- ^Jams net is Bostono ne
navadino indėnais arba. blukti pasauli, mes oe v u- giaoouu.

National Council 
Churches” 1958 metų 

metrašti, Jungtinėse Ame- į čiams 
rikos Valstybėse įvairios rengia koncertus, skiriu?

o f

štai ir lapkričio 3 d. i sek
madienį) 8 vai. vak. gra
žioj Methuen Memorial Mu
sic Hali salėje bus jo kon
certas kuriame bus atliktos 
Bethoveno, Griego ir Banai
čio sonatos.

Tikriesiems muzikos mė-

pavadino indėnais arba, kluoti sargybiniai, 
kaip tėvas sakai, indijonais. Paskiaus po rinkimų, i- 
Dabar kai kurie Amerikos vairūs viršininkai iš vičiaus Bolševiku 
rašytojai mėgina šitą kiai-pasų galėjo lengvai susi-j 

tuos gaudyti, koks esi žmogus.;

: niaus nenurimsim
“seimas“

įsibrovė i Lietuvą bolše-

I tuos ir kitus klausimus
atsakymą duoda “Darbo” dėjo 
,Nr. 2 J. Kaminskas.

namas: Įvairių protestantų 
60,148,980 (]>er metus padi-

sunku i koncertą nuvykti ir 
turėti didelio malonumo.

dą atitaisyti ir siūlo
raudonodžius vadinti ame-»u icnd- . .
rindais, kas reikštų Ameri-ldi?g įžiūrėdavo Į pasą, ar .mą,; kyris >į

tų partija pa-

ame- Nuėjus kur nors su reika- .vikai skubinosi išrinkti sei-

kos indus. Bet kol kas šis esi .balsavęs ar ne ir i'š tolinti Jų grobuoniškus 
pavadinimas dar nėra pri- K!v.,tal l»daiyti iš-Jus. Komunistų partij

• • __ _____ vadas, kokios esi nuomones, i ri
Ar paprastiems piliečiams skelbė, kad tai yra ge

1.700,000), katalikų 
34,563,851 (per metus padi
dėjo 1,167,204), žydų tiky- 

Petas mūsų tegali nuva- bos 5,500,000, rytų ortodok- 
žiuoti i tolima Te.vaso vals- su ?-o98.055 (padidėjo???.I • • * , • ~ ~ “ --tiją. apie kurios įdomybes 
esame girdėję. Bet kur lie-

KNYGU MĖGĖJAS

Y. Vilimavičius iš Maha- 
noy (’itv. P?:., senosios kar- 

000), senų katalikų i*r tauti- tos ateivis. ]>er “Keleivio” 
nės lenku bažnyčios 351,058 administraciją užsisakė J.

2 vadas, kokios esi nuomonės. Įlinko kandidatus ir" pana- įyvh'f kalba 'gausi paskaitv- «oU,^aŽėj0v 1G’°t00’’ >avickl° *‘Zeine dega ’ abu
....... -t • . i—j x_i — -- • -j • 6-5.00, mahometonu 20,000.lengvai, Įdomiai

gijęs, nes žmonės laikosi se
no'vardo prie kurio jie per buv„ dalx> riausi iš geriausių
ilgus laikus jau į plato. mas didesnis spaudimas, ar <latų buvo išstatytas tik 

tau- _____ r__  i toks skaičius, kiek jų—Ar visi jie vienos 
tos, tie indi jonai?

ti išsamu.Kandi-______ _

jų buvo įsauliui, kad 
•reikalinga, ir nežiūrint kiek y*sas IbC' .

—Amerikos indėnuose ti- no nesu matęs. Ar visi jieĮkas gaus bajslb vjs vien bus .balsuoti, O ant rytojaus 
krų tautų nėra, tėve. Jie vienodai išrodo? 'išrinktas. Nors kandidatus važiavo i kaimus prievarta

—Nevisai, tėve. Vieni ma-'daugiau n iekas negalėjo sta-, rinkti balsų.
kiti didesnio. į tyti kaip tik komunistų par-1 Susirinkęs

yra pasidalinę i gentis ar 
padermes. Mokslninkai, ku- žesnio ūgio, 
rie tyrinėjo indėnų gyveni
mą, papročius ir kalbas, sa
ko, kad šiaurės Amerikoje 
vi a 55 skirtingos indėnų pa
dermės, o pietų Amerikoje 
30 padermių. Jų kalbos yra skuta, palikdami tiktai kuo-

'V* ** s » »»- • * i’’’ ---Z* rtA •'l r* IRU
balsavo beveik ,x 

turinčiu teisę x 
* iš- 5

8
XXX

tomu ir Simonaitytės “Pa- 
Kunigų viso labo 235,100, vakario audroje”.

.. k;:5(X ■■ ■ - - u c; 5: ii «XXX5^į

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS
195$ metamsbolševikinis *

naisuou l>nes. jei- ų k. naudingu dalykų.
Nežiūrint kad viskas brangsta, "Keleivio” kalendo-

kad komu-:?1 .
seimas vra ?11 ,s lM> sti<lo uždangos ky- 

tik muilo burbulas pašau- it° kulkosvaidžių vamzdžiai 
gali viena su kita susikalbę- Ūsai indėnams neauga: j-u- niuikinti akis. 11 bolševikų karių kano]>os

tiek skirtingas, kad atokiau vitšugalvy. o kiti susipi- seb
gyvenančios padermės ne- na kasas, taip kaip ir mote- * iiilo burbulas x l iaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi-

davo didelę dali Manitobos,' ti, tačiau mokyti kalbinin- jeigu išsikala vienas kitas 
Ontario. Saskatchevano ir kai mano, kad visos indėnų plaukas panosėj, tai indė 
buvo net Įsikišęs i dabarti- kalbos yra išsivysčiusios iš nas išpeša ji. su šaknimi 
nes Jungtines Valstijas. Da-'vienos l\endros kalbos, nes Indėnų gyvenimas ir papro- dies seimą balsuota ir bal- 
bargi ;is riek nusekęs, kad!jose randama nemaža ben- ėiai labai Įdomūs, tėve, bet savimo data. Dar halsavi-; 
Winnipego miestas šiandien dru žodžiu. plačiau aš papasakosiu ki- mui nepasibaigus, pirmos
stovi kur seniau liūliavo tas1 —Aš, Maiki, tikro indijo- tą svk. dienos vakare paskelbė pa-,

Atėjus balsuoti, komunis-
tai vėl štampavo vidaus pa--’bima^ okupanto Įsakymus, 

is. sus su irašu—renkant liau- al<b‘J°, Lietuvos nepri-

Bolševikinis seimas, vvkdv- x sakyti. Vžsiikymus ir pinigus prašome siųsti šiuo
>• adresu:

klausomybė. 
Vilkas su

abu tokiu.
lokiu abll

Z. Žilvitis

“KELEIVIS”
636 East Broadvay 
So. Boston 27. Mass.

. iX*sX»s ’s aA •••-». . **• •• • S



Poslapis šeštas KELEIVIS, 50. BOSTON No. 42, Spalio 16, l^St

Moterų Skyrius

Kas atsakingas z

šiandien gal dažna mama 
į| mieliau išeina su savo drau

ge paplepėti ar kurios kitos
i pramogos paieškoti.

Svarbesnieji Įvykiai siu
'dienų vietos lietuvių ir ne
lietuvių gyvenime arba ir 
pasauliniai Įvykiai gali būti 
neišsiamiama medžiaga po
kalbiams apie Lietuvą, jos 
žmones, istoriją, geografiją, 
jos kultūrini ir medžiagini 
gyvenimą ir 1.1. O išėjus i 
gamtą kiek čia visokių te
mų atsiras, kokia gera* pro
ga papasakoti apie Lietuvos 
gamtą, jos savotišką groži

B AL YS SRUOGA BALYS SRUOGA

Dievu miškas

"Lietuviais esame mes gi- atsakomybė tenka tėvams, 
mę. lietuviais norime ir mir- Sunki jų pareiga vaikų at- 
ti". šitie vokiečio Jurgio žvilgiu buvo visuomet, bet 
Sauerveino (mirė 1904 m. i ji dar sunkesnė gyvenan- 
parasyto eilėraščio žodžiai tiems tautų tirpinimo 
ypač Įsidėmėtini tiems, ku- le.
rtents likimas lėmė atsidur- To dėl visų pirma dėtinos Lietuvos nemačiusiems vai- 
ti svetimuose kraštuose iš- visos pastangos, kad būtų kams. Jei tas bus gerai at- 
blaškytiems mažais būre- kuriamos lietuviškos šeimos, likta, vaikai aiškiai vaiz- 
Jiais tarp Įvairių tautų. Mišri šeima, tai pirmoji lie- duosis savo tėvų kraštą, jis 

Teisybė, tie. kurie savo tuvybės vėžio pradžia. jiems taps savas, mielas, 
kraštą palikome suaugę, iš Ir lietuviška šeima turi Minėtame Bostono Klubo 
savo kailio neišsinersime. būti darni. Jei tėvų tarpe susirinkime vienas tėvas pa- 
Juokinga būtų žiūrėti i viš- nėra meilės, šilumos, sutari- pasakojo, kad jis su šeima 
tą. mėginančią savas plunk- mo svarbiais auklėjimo buvo išvažiavę i Baltuosius 
snas povo plunksnomis pa- klausimais, neįmanomas yra kalnus. Vienoj vietoj susto- 
keisti. Taip pat juokingas ir sveikas vaikų auklėjimas, jus. vaikai nubėgę kiek to- 
ir tas lietuvis, kuris mėgin- nėra ji ir tinkama vieta lie- liau i šąli, bet greit atbėgę

kati-

-1347.10.161836.2.2-----
Spalio 16 d. sukanka

1
tų lietuvišką kaili pakeisti tuvybei vaikuose ugdyti. šaukdami: "Tėte, mes rado- Spalio 16 <j. sukanka 10 metų, kai Vilniuje mirė 
lenkiuku, \okisku at ameri- Beveik visi esame darbo me vietą kaip Lietuvoje’. O Balvs Sruoga, vienas iš Įžymiųjų mūsų poetų, drama-

om> u. t ie o is to neišeis, žmonės, dažnai abu tėvai tie \aikai Lietui os J}e^u\o tea^.o «r ute,atūros kritiku, mokslininkų, pėda-
nieko nepadės ne ta ar kita priversti yra dirbti, to dėl matę, bet, matyti, is tėvų „nblicistu visose sritvse ne kitu pramintais takais
kalba zlebenojimas, neilie- vaiku priežiūrai begali ma- daug apie jos gamtos groži / .. . . . .*
tuviškos pavardės atsižadė- žai laiko paaukoti? Taigi Ridėję ir turėję jos aiškų e-Įęs_’. bet nau-ĮV ke hf !e*k°J.ęS. irJuose įvaręs savus
jimas ar kitos pastangos. tenka nors tuos laisvalai- vaizdą. plačius barus. Jis neabejotinai įamžino savo vardą mu-

Pavojus lietuvybei glūdi kius planingai, iš anksto Marins tėvai lietuvybę, su Poež*j°je diamaturgijoje. Tai labai Įdomi, šakota,
kur kitur. Kiekvienam są- apgalvojus panaudoti lietu- jei su vaikais nekalbės lie- spalvinga, turininga asmenybė.
moningam lietuviui rūpi, vvbei vaikuose ugdyti. Jei tuviškai, jei patys nesido- B. Sruoga gimė 1896 m. vasario 2 d. Baibokų kai- 
kad ir jo vaikai išliktų lie- tas bus daroma apgalvotai, mės lietuvių gyvenimu, ne- me. Vabalninko valsčiuje, aukštuosius mokslus ėjo Pet-
tuviais, kad jų visų nesu- tai nė viena minutė nepra- dalyvaus organizacijoje, ne- ; papily, Maskvoj ir Miunchene, kur baigė universitetą
trintų tas tautų malūnas, žus veltui. O tų progų tam lankys lietuvių koncertų, su- filosofijos daktaro laipsniu. Vėliau profesoriavo Kauno,
Kas daryti? .tiek ir tiek. Prie stalo, ei- sirinkimų ir t.t., jei patys 0 nuo 1940 metų Vilniaus universitete. 1943 m. pava-

Tas klausimas parūpo ir.nant pasivaikščioti, užmig- neskaitys lietuviškų knygų sar.j B. Sruogą kartu su būriu kitų inteligentų hitlerinin- 
Klubui,idant, žodžiu, norint visuo- ir laikraščių. Geriems, są- j.aj i^ežė i Štuthofo koncentracijos stovyklą, iš kurios 

tik 1945 m. pavasari, kada ten atėjo rau- 
Sugrižęs i Vilnių, B. Sr. profesoriavo

Bostono Kultūros
kuris prieš porą savaičių ji met rasis proga su vaikais moningiems lietuviams 
gyvai svarstė. Daug gražių, kalbėtis apie lietuviškus da- vams tas privaloma, nes tuo i T’“**"’"T* .Vn' 
sveiku minčių ten buvo pa- dykus. jie rodvs pavvzdi vaikams, i °noji aimija.

te" išsilaisvino

reikšta. Jei jos būtų vykdo-' Kas pamirs mamytės pa- Vaikai turi būti raginami i 
mos. būtu daug naudos. sakas, daineles, kurios bu- skaityti lietuviškus laikraš-'1*-

•i UI11 > CIOIVVVC II pv ___pviw IHdlj, 1 < III.
__ i:^spalio 1 z? IU Illi-

B. Sruogos fizines jėgas palaužė hitlerininkų bude-
Ten nebuvo kitos minties, vo pasakotos ir niuniuotos čius, knygas, dalyvauti lie- kai koncentracijos stovykloje, o komunistų dvasinis 

kaip tik ta. kad lietuvybės mums gulint lovytėse. O juk tuvių jaunimo organizacijo- teroras — kryžiavojimas rašyti pagal jų Įsakymus—be 
išlaikymo raktas yra paslėp- ir jas sąmoninga motina ga- ise. * į abejonės pagreitino jo mirti, ir mes netekomę jo vos
tas šeimoje, kad didžiausia li tinkamas parinkti. Bet! Didelė tėvų pagelbininkė 52 m. tesulaukusio, pačiame jėgų subrendime.

yra lietuviška mokykla, to Gausus ir Įvairus B. Sr. literatūrinis palikimas. Ne- 
’ dėl laimingi yra tie tėvai, priklausomoj Lietuvoj buvo išleista jo eilėraščių rin- 

SKAITYKITE kurių gyvenamojoje vietoje kinių, dramos kūrinių ir mokslo veikalų literatūros ir
"V T * • • Tr - yra tokia mokykla. Ten visi teatro reikalais. Šiemet Lietuvoje išleista jo raštų 6
y l\ TI S ^ėtų leisti savo vai-Tomai, bet dar paliko nemaža nespausdintų veikalų.

&_________  C* ‘kuf; 0 kui nėra ir būtų, Amerikoje po paskutinio pasaulinio karo “Terros”
SOCIALIZMO TEORIJA Trumpai KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ.;faIima -^Igtl, paSlrtipintl i R SnM)ff0s veįkaįaįJ “Giesmė

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- Pilna arsrumentp, kurie visiems tą padalyti. . „ . . . . , ® i
ir kodėl ji dar įdomūs. Kaina ..............................20c Tėvu nnrpiaa lietuviška* *Pie Gediminą”, istorines dramos “Milžino paunksme• 18 lietuviškas |. linksma apysaka

1943 metų pradžia. Vokiečių karo magino* likimą* iš- 
spręntas — ji braška, bet hitlerininkai dar spardosi. 
Jie nori Į savo pragaro malūną Įjungti ir Lietuvos jau
nimą, skelbia mobilizaciją, bet jaunimas, senimo įspėtas, 
neišsigąsta žadamų žiaurių liausmių ir neina. Hitleri
ninkai šėlsta, kaltina dėl to inteligentiją ir nutaria jai 
atkeršyti.

1943 m. kovo mėn. 10 d. jie sugaudė Vilniuj, Kaune 
ir kitur 40 inteligentus — rašytojus, advokatus, dakta
rus. kunigus ir t.t. (būtų sugaudę daugiau, jei kiti ne
būtų išsislapstę) ir išvežė juos į “Dievų mišką“. Taip 
senovėj vadinosi vieta netoli Danzigo, kurioj vokiečiai 
1939 m. Įrengė koncentracijos stovyklą lenkams, o vė
liau ir kitiems hitlerininkų priedams naikinti. Toje 
Stutthofo koncentracijos stovykloje iki 1942 m. galo 
buvo virš 20,000 kalinių, iš kurių tuo ar kitu būdu buvo 
išmarinta 18,000. 1942-3 metais ten buvo vidutiniškai 
3.500—1,000 kalinių, kurie per metus keitėsi 3-4 kartus, 
vieni mirė. kiti atėjo. Per ją ir lietuvių praėjo didelis 
skaičius, vidutiniškai jų buvo apie 300. daug ten žu
vo, iš minėtų 46 inteligentų ten mirė 9.

į tą stovyklą kartu su minėtais 46 inteligentais pa
teko ir rašytojas Balys Sruoga, kurį vos gyvą purvi
name patvoryje rado 1945 m. pavasarį atėję raudon
armiečiai ir vėliau pargabeno į Vilnių. Ten komunistai 
jį tuoj užpuolė, kad jis savo plunksna į dangų keltų 
kolchozus ir kitus komunistinius, “laimėjimus”. Bet ra
šytojas Sruoga nebuvo minkšto molio padaras, jį nebu
vo lengva ant savo kurpaliaus užtraukti, jis nemokėjo 
pagal Įsakymą rašyti, to dėl ir apie bolševikiškus “lai
mėjimus” nerašė. Jis ėmė rašyti apie išgyventą hitle
rišką pragarą “Dievų miške.” JĮ baigęs, iš t«»s jiačios me
džiagos kuria “Pajūrio kurortas” ir t. t.

Tai tūkstančių tūkstančių žmonių išgyventų baisių 
kančių aprašymas, parašytas taip meistriškai, kad pra
dėjęs skaityti negali sustoti, nors vienas puslapis už 
kitą baisesnis. Sruoga nesiskundžia, neverkšlena, jis 
kandžiai pašiepia savo ir kitų kankintojus. Jį baigęs,

Bolševikų partijos istorikas R. Šarmaitis knygos įva
de ją pavadino “Kaltinamuoju aktu fašizmui”, bet ji 
yra ir baisus “Kaltinamasis aktas bolševizmui”, nes jų 
Liubiankos, Vorkutos, Karagandos ir daugybė kitų ver
gų stovyklų ir kalėjimų savo žiaurumu toli pralenkia 
Sruogos aprašytą stovyklą. Lietuvos žmonėms ta kny
ga priduos stiprybės jų pastangoms išlikti kol ir bolše
vizmas nusisuks sprandą kaip nusisuko hitlerizma«.

čia duosime skaitytojams kelias ištraukas iš tos kny
gos. Visu pirma, kaip atvežtieji į stovyklą buvo pasi
tikti. kaip jie ten praleido pirmąją naktį.

suomenės santvarka 
keisis. Kaina

novelių rinkinys,

žemaitis nepražus", kuriuos norintieji
‘Kas bus

nepadarė vikrio, kuri tikrai 
padaryti. 237 psl. Kaina ...
lengvas bėdas išmokti ang.

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą. angliškus pasikalbėjimus.
Kaina .................................................... 75c
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi

chelsonienės parašyta; 250 Įvairių 
receptų, 132 pusi. Kaina ____ $1.23
CEZARIS, Mirko Jesuiičo romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis, 
l&h puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

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

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
176 psl. Kaina ....................... $2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusk. didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................. $2.50
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

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

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .33.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kuni 

M vH]a<ikos parašyta knyga,
pusi. Kaine ............................ $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos, pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- 
iytojos paveiksiu. 128 puslapiai,
kaina ....................................................50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ............................................. $5.00
A K1SS IN THE DARK. J. Jazmi

no _ . ___ ___ __  „ _____  _____ _
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, je. "Kaini^ .7......tŠc
minkštais viršeliais .................. .11.00 , . . . • x-
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. TIPELIS, paraše Pulgis Andriušis, 

Parašė Dr. I). Pilka. Pritaikinta juokingas romanas, 240 psl. Kie-
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.^ viršeliais. Kaina ................ $3.
Ma,na ............................................... ” 00 PER KLAUSUČIŲ UI.YTELE, pa-
JUOZAS STALINAS, arba kaip rašė Liudas Dovydėnas,

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- ,
r*a Rusijos diktatorių. Kaina . .25c »PJ’s*ke

135 p? Tai atliktų mokyklos darbus, B. Sruogos eilėraščių yra buvę spausdinta ir
.. $i.5o. nepeikti mokytojų, palaiky- i leivyje”. Šia proga taipgi tris jų spausdiname.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.:ji} Ortimą. į ♦ s *
Parašė Leonas Blumas. Trumpas C„„L-i bm-

socializnio aiškinimas. Kaina 25c. OUnM.ievų našia, w.l.Ka,‘: SPINDULIUOSE
demokratinio soc i a l i z m o! tą ji laisvu noru pasiimta, 

nuo J?s. nebegalima pa 
ti- Kaina ........................... 50cj siliuosuoti ir ji neština gal
socializmas ir religija. Pa- bingai. O kokie gražūs, vi- Spindulių

Vandervelde, vertė Vardu- | į Atsitraukti, pasislėpti

Negaliu!

Nuo akių saulėtų tavo

‘Ke-

BALTAI GULBEI

n igo 
250

rase E. 
nas. Kaina

yj « e • •.įoc Lojanti tos nastos vaisiai’
Juk kas gali nenorėti, kad
mūsų dvasia toliau vaikuose Vai, nuo tavo paslaptingų
gyventų. Juk tai lyg savo 
gyvenimą pratęstumi. 

Tokios tėvų pastangos iš- 
vaikuose lietuvybę 

s$«'yra visų lietuvių visais bū- 
s remtinos.

Žemaitis

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA.
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ........................................................$3.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

RU3IJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-
mo istorija ir valdymo praktika. La-']aikvti 
i ai daug medžiagos. 96 puslapiai,’ 
kaina
ar romos popiežius YRA?lais remtinos 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa-| 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu^

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20' _____________
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVĖJE

MOTERYS LAIMI

Šveicarijos moteiys dar
Dievų"yra* vi- neturi balsvimo teisės, bet, 

šokių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo-!„|..nfJn Lnfl nptmkuc ir IOS 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko-?Uon°: Kan neUTlKU. 11 JOS

PIRMOJI NAKTELE

Rūsti smakiška komanda atvarė mus iki vieno to
kio juokingo trobespalaikio, kuris pasirodė besąs gy
venama patalpa. Juodieji nakties vytai sustojo prie 
durą. Vienas vienoje pusėje, kitas — kitoje.

Zigfridiškas gerkliūgas bliauna pasigardžiuodamas:
—Čiužinius nešti iš vieno barako į kitą!
Mudu su Jurgučiu (universiteto profesorius, Red.) 

stovėjome pirmoje eilėje — pirmieji ir gavome žengti 
pro paslaptingąsias duris, dviejų tamsių vyrų saugomas, 

į —Greičiau tu, alte Kamele, — atseit, senas kupra
nugari!—dvi lazdos pliumptelėjo per Jurgučio nugarą, 

j —Greičiau tu, maitos vaike,—gavau ir aš pavadi-
įnimą ir dvi lazdas per sprandą.

Mudu su Jurgučiu išimties nesudarėm, — visi ga
vo tą pat. '

—Alte Kamele,—pliump su lazda.
—Maitos vaike, — pliump su lazda.
Visų lygios teisės, visi vienodai gavo, išskiriant 

tuos, kurie buvo apsukresni ir prašoko kaip stirnos pro 
Sali-

Hm... vis dėlto keistoki šitos šalies papročiai! 
Man jau geriau patiktų senasai Azijos gyventojų pasi
sveikinimo būdas, kai susitikę vyrai nosimis pasitrina...

Nukelta į 7 psl.

O numylėta,
Saulės žadėta,
Gulbe baltoji, skaisti! 
Kur tu lakioji,
Vizijas kloji,
Dainą sparnuotą neši?
Erdvės žvaigždėtos, 
Liepsna nusėtos,
Melsvūs svajonių kerai— 
Tavo paliesta.
Klyksmu nušviesta 
Ir išdalinta sapnais!
Virpančia vyge 
Godos sumigę 
Luko prabilsiant varpų... 
Rytas ims brėkšti — 
Džiugesį trėkšti —
Jos jau klekės tarp kalnų.
O mylimoji,
Gulbe baltoji,
Sielos raudos palūkėk! 
Siela ugnine,
Daina laukine,
Gulbę ir dangų mylėk!

Žvilgesių
Kaip papartis Jono naktį 
Sudegsiu!
Jei nemėgsti draug su vėtra 
Burt — skrajot —
Tai geriau Į giedrą dangų 
Nuplasnot!
Nebijok kalnų viršūnių 

Į Mėlynų—
Juk ne veltui aro sparnus 
Auginu!
Aš audringas, aš kaip

vėjas —
Tu skaisti!
Tu akim pasauli platų 
Uždegsi!
O, kad tavo žvilgsnį aštiųį 
Dar pavogt! į

Tai galėtau pražydėti 
Ir nunokt!

RUDENINIAI ŽVILGSNIAI

I

Kartą ėjom ankstų rytą, kai dar saulė netekėjo, 
Liūdnas sodas. Liūdnos godos. Liūdnas rytas rudeninis. 
Gūdžios pušys, margos liepos it sustingusios merdėjo. 
Kartą ėjom ankstų rytą, kai dar saulė netekėjo. 
Veltui siekė ranka ranką, sielos siela negirdėjo. 
Veltui kūrėm sieloj laužą, tąryt saulė netekėjo. 
Liūdnas sodas. Liūdnos godos. Liūdnas rytas rudeninis.

n
Tu pabūgai lapų balso, lapų garso rudeninio.
Aš pabūgau tavo žvilgsnio, šalto, kieto kaip vilyčia. 
Nora abu širdy tetroškom vieno sapno begalinio, 
Verkėm, jautėm, kaip siekimai susibūrė, susipynė.
Tu pabūgai lapų skardo paskutinio, rudeninio 
Iš darželio mano žiedą ir nuskynei, ir pamynei.
Aš, išvydęs tavo žvilgsnį, kietą, aštrų kaip vilyčia, 
Sudrebėjau tartum varpa, dalgio paliesta netyčia.

ją turės, šiomis dienomis 
Šveicarijos kantonų taryba 
(atseit, mūsų senatas) 19 
balsų prieš 14 priėmė nuta
rimą duoti moterims lygias 
politines teises.

Tas klausimas gruodžio
• iv thk n*Hg j . x. mėnesį bus svarstomas tau-IN IHE DARK. J. Jazmi- vos socialdemokratų raštai dėl bol-
.giu kalba sodru* vaizdeliai, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- tOS taiVbOje (atseit, atstO- , ® rūmuose), ir jei jį prį.

tars, tai kitą pavasari jis 
bus galutinai išspręstas visų 
turinčių teisę balsuoti vyrų 

įdomi, refei-endumu.
176 psl Kaina .... $2.20.---------------------------------------------- — —

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: J oi Maine valstijos siu metųKELEIVIS derliaus bulves sudėti vieną prie
__ - _ O , e*,-M— 97 kitos’ tai ,ornis bf,t^ «a,ima aP*<36 Eaot Broadwat -j. So. Boeton X7. MMt. juwtj tjes ekvatoriu 15

karty.

senųjų lietuvių dievai? 
.*••,*•«.,. $1.0$

kie buvo 
Kaina
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

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

tok? tvana.i būti ir kų apie tai 
sako mokslas. Kaina .....................25c
DEL LAISVOS LIETUVOS.

AZIJOS SLOGA 
SUSIRGUS

Gerk daug skysčių (bet 
ne svaigiųjų gėrimu).

Ta nepageidaujama vieš- ‘ Būk pasiiuošęs, kad gal 
nia jau Įsibrovė į mūsų kra- dienų turėsi tempera- 
štą ir kaikur pradėjo drą- tūrą ir skaudės muskulai, 
šiai šeimininkauti. Jei ja su- Jei temperatūra ilgiau tę- 
sirgsi, tai laikykis šių taisy- .sis kaip 48 vai., arba liga 
kliu: > j suims smarkiau, kviesk sa-

Atsigulk Į lovą, ' ‘vo gydytoją.



So. ‘42, Spalio 16, 1S57 KEEHVTS, SO. BOSTON Puslapis Scpthfcj*

Dievu miškas
'laikrodžius? savo mano kaimynas, lenkas nuo Balstogės, suspėjęs NAUJAS ADRESAS MO*

Balsas — tymose šaukiąs. Du šimtu šmonių guli gauti su lazda per galvą ir dabar ją drauge su manimi SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ
f it muselės nukeipusios. Niekas ne tik nieko neduoda,1 kišdamas po čiužiniu. “Keleivio** ir “Darbo** atsto*
net neatsiliepia. .

—Ei, jūs, visų kalių vaikai, ar duosite laikrodžius?
Tulžį per lazdą suliejęs į kitų šonus ir sprandus, ’ vo adresas pasikeitė. Jis dabar 

kultuvė aprimo. Žmogus — ne mašina gi: pavargsta. yra toks: J. Yenskūnas. 8 Ste-
Sunkiai dūsavo jisai, visas pasipiktinęs. Ilgai dar wart SU UelLshiil * Mossend.

Atkelta iŠ 6 psl.
Pliumpt, pliumpt, pliumpt,—kiek kartų pro tuos vy- Pasipiktinęs tokiu mūsų nemandagumu, ėmė jisai 

rus ėjom, tiek kaitų lazdos pliumpsėjo. Iš trečio kaito žingsniuoti per mus. Keistas tojo vyruko pasivaikščio- jis vienas pats su savim kalbėjo ir čiužėjo palei bosus Lanarshire, Scotland.
mes jau išmokome vietoje sprando čiužinį pakišti. De- jimo būdas: deda koją kur pasitaikė: kam ant pilvo, tokiem ir tokiem reikalam, kol pradėjo garsiai kriokti, i_________________
ja, išradimas buvo pavėluotas: čiužiniai jau buvo kam—ant krūtinės, kam—ant galvos. Ir lazda dar bak-i Jo kriokimas buvo malonesnis už lakštingalos suo-
sunešti. stelė ja, — reikia gi pasiremti: būdoje šviesos nėra, kimą.

Vėl gargaliuojanti operetiška komanda: žmogus dai* nugriūti gali. I —Gal gi tas nepakartas pakaruoklis nebepabus iki
—Eiti į vidų, į baraką su čiužiniais; lietuviam gul-i —Kur su batais, judošiau, lipi ant galvos?— kaž- ryto! Kad dangus jam saldžiausio miego nepašykštėtų! Kultų

ti prie tos sienos, lenkam—prie tos, gudam—per vidurį, kas sukliko patamsy. Kad ji bent sapne koks budelis pasmaugtų!
Lazduotieji vyrai, tarytum senatoriai kokie, — vėl —Atiduok, padraika, laikrodį! Rytas buvo nebetoli, bet gi...

piie durų. Kažkoks įtartinas bruzdėjimas. Dviejų vyrų pa- Išrado mokslininkai paraką... Bet kodėl jie neiš-:
Kiekvienam norisi greičiau pro juos prasmukti ir greitintas alsavimas. Įsiutęs šnirpštimas pro dantis, -randa tokio instrumento, kuriuo būtų galima naktelę' 

barake už kitų nugaros pasislėpti. 0 kai du šimtai žmo- —Ką jis tenai vėl prasimanė? .stumtelėti, kad ji greičiau nežinion nuriedėtų?
nių labai nori juo greičiau pro mažas dureles prašokti Staiga — kažkoks duslus smūgis, kažkas sunkus ir j (Bus daugiau)
—paprastai durys nukenčia. Šį kartą nukentėjo lazdos: i minkštas atsitrenkė į bosą su gerais reikalais ir žleg-

Jieskojimai

palūžo vargšelės. telėjo žemėn.
—Į bepročių namus pataikėme, ar kuris velnias! ' —Kuris šunsnukis kultuvei batu į pilvą smogė?
Sugriuvome, sugludome kaip kam pavyko, įsaky-Į —Kas čia spardosi kaip pasiutęs kupranugaris?

tosios tvarkos nesilaikydami. Na, na, — vis dėlto pa- Kas tasai driskius?
žiūrėsime! ' i Ne, nėra tokių. Niekas neprisipažįsta, kad

VIETINĖS ŽINIOS

Julė Janėauskaitė — šypalienė iš 
s. paieško savo broko Jono 

' Janėiusko, išvyi-.ęsio is Lietuve* 
Į 11.4.1 metais. -Jis put . ar jj žinutitieji 
; prašom rašyti:

P. Jancauskas 
; 17 Mt. Ida IM..

Ilorehester, Mass.

Aš, Dominika. \ alma. paieškatl
savo pusbrolio Juozapo Aleknos, iš 
liikori'i Laimo. Antašavos par. Se
niau gyveno C'eveland, Ohio. Turiu 
svarbių žinių i.š Lietuvos. Jis pats 
ar jj žinantieji atsiliepkite atlresu: 

1). Valm.a
44 Chape! St..
Nortvood. Mass.

IŠ L.D.D. 21 KP. VEIKLOS • rą dienų pasisukinėjęs po
---------------------------- Londoną, lėktuvu grižo į

_______ __x.___ 4___ ___________  būtų Minėsim mū«ų organinei- Bostoną.
Vyras, kultuvių giminės, viduje pasiskelbė: jis;toki majestotišką pilvą taip negarbingai išniekinęs. Ty-p°* •’dabrinę aukaktį j Sako, pavargęs, bet ispū-

šianakt būsiąs mūsų viršininkas ir tam, kas jo nepa- li visi. j Pereitą sekmadienį Liet.; džių tuiįs giliausių. Daug
klausysiąs, būsią — oho! —Paskutini kaitą, šunu išjodos, klausiu: kas pil-i Piliečių Draugijos patalpose vargo matęs Italijoj, Ispani-

-Va, šis bosas būsiąs vienam reikalui, šis kitam, van spyrė? ' iivvko L.D.D. 21-os kuopos joj n- Prancuz.joj. Vok.et.-

Kas išdrįsiąs žiūrėti pro šoninį langą, arba braškintis i Ieškok kvailių kur kitur,

Įivyko L.D.D. 21-os kuopos
sneasi t,i t >nų susirinkimas. Vyriau- jos negalima pažinti, karo
suia tu patamsy. . innkimo klausi- Pėdsakų dar šiek tiek ma-

Sesuo Struieienė Lietuvoje. Kap
suko rajone. Liepynų kaime paieško 
savo brolių Žukauskų—Mato. yiiiiys 
Šančiuose, Varius uimęs m. ir
V\tautas-Ka/.ys ^imęs m. Jie
patys ar kas juos žino prašom pa
rašyti šiuo adresu:

Juozas Kalinauskas 
2O0y Mt. Vernon St. 
Philadelphia .‘;l. Pa. (42

... .. ... , . , . ,KT. i . - , • o , ,sias šio susirinkimo klausi- pėdsakų
pro jj — busiąs suskiaus išpera, vietoje nukeptas kaip,.Niekas nemate. Čia nėra tokių. Sparduokhų ir kvailių. 'mag buvo sitarti Lietuvių tyti, bet visur tvarkinga ir 
žąsinas. j —Aaaaaaa, — šitaip? Aš jam parodysiu! — Ką,Darbininkų Draugijos 25

Nustatęs tokią tvarką, tasai kultuvė ėmė aplink bo-; jisai ketino padaryti, nieku būdu negalima parašyti. metu sukakties minėjimo 
sas trepsėti, šniurkštė jis tenai, šniurkštė, keikėsi kei-Į —O, Jėzau Marija! Viešpatie! — pasigirdo patam-!reikale.

vis lėčiau ir lėčiau, kol visiškai nutilo. įsy kirkiantys balsai. j Gruodžio 1 d. yra paim-j Spalio 13 d. pilna Lietu-
—Ar tik nebus užmigęs, šėtonas? — dūsavome Įsiutęs kultuvė, nebedrįsdamas žingsniuoti per su- ta Pil. Dr-jos Auditorija, ku-į vių Dr-jos salė prigužėjo į

svaru.

Buvo gražios vestuvės

i gulusius, ėmė lazda tvatyti arčiau boso gulinčius, - - 
Staiga itin sultingai nusikeikęs ir vėl ėmė Į tuos, kuriuos pasiekia.

patylomis.
Kur tau!

trepsėti. •
—Ei, jūs, šiokie ir tokie, keturkojų ir dvikojų mai-'

tų vaikai, driskiai ir suskiai, ir dar kitoki, — kreipėsi 
jisai į mus, — kas turite aukso? Kas turite laikrodžius? 
Kas turite pinigų? Iš jūsų tai bus atimta. Protingiausia 
būsią visa tai jam atiduoti. Lašinius taip pat jis pri- ; 
imąs. Duonos esą jam nereikia, — duoną esą patys sa-; 
vo tarpe pasidalykite. Na, kas turi aukso? Kas•

—Iš paties pradaro ju čia tokiu ir atsirado! — dū- į programa. Be to, šiame su- 
isirinkime nariai-ės pasiėmė

noj ruošiamas jubilėjinis į Verutės Kunskaitės iš Mon- 
banketas. Bus atitinkama i trealio ir Andriaus Ketura

kio, bostoniškio visuomeni
ninko, šachmatininko, spor-

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parašė T. J. Kučinskas

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus 
glamonėjimą savo gražios marčios,—jo aistros meilės žo
džius. Reiškia. Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su 
mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipvkus už pini
gus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino 
karus, svetimoterystę, nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos 
prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny- F 
gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas, 740 W. 341 h St„ 
Chicago 16, IIL ___ ►
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PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI f SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

Tel.: INgeraol 7-7272, INgersol 7-6465 
Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanu. Mūsų dovana 
tai l-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas.

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

PRIĖMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY, 78 Second Avė* Tel. ORchard 4-1540 

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12. Midų 11601 Jon. Campau Avė. Tel. TO 8-0298 
HARTFORD, Conn. 651 Albany Avė. Tei.: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23, Pa.. 832 No. 7th St. Tet WA 3-1747 
CHICAGO, Illinois, 3741 W. 26th St„ Tel. CR 7-2126 
NEWARK, N«w Jersey, 26.7 Market SL, Tel.:MA 2-6937

Siųsk Paketą iš Anglijos ar Švedijos
VAISTAI

* Streptomicino 10 gramų ........................................... §4.80
* Rimifono Roche 100 tablečių ...................................$1.20
' Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų ...................$1.50
i: Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .. $1.05m___ _•>_ _ ▼ ?— o «. ii/i^rpasno iw raoiecių po u.i ....................................... ?i.^u
* Irgapirino 50 tablečių ............................................... $5.05
* Multivitaminų 200 tablečių ...................................... $2.40
* Aspirino 100 tablečių ................................................$1.00
Specialus oro pašto patarnavimas—Taipgi išpildomi receptai

( GATAVI DRABUŽIAI
* 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
’ Amerkoniškos “jeans” juodos ar mėlynos .. .. $8.80
* Vyrų darbinės priejuostės, labai stiprios .. .. $6.50 
r Poplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 
' Sveteriai suaugusiems ir vaikams . .nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės, įvairios kojinės. 
MEDŽIAGOS

* 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 apsiaustu
RATAI

* 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 {skaitytas Maitas ir Pristatymo Ganurtija 

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!
Tazab of London

51 RESERVOIR ST^ CAMBRIDGE. Mass. Kirkland 7-9765
(Mes priimam Jūsų sudarytus paketus su naujais daiktais)

j banketo tikėtus ir juos siū- 
savo

tininko, teisininko, vestuvi-
Jlys savo kaimynams bei:nę puotą. Svečių buvo ne 
prieteliams. Patariu juos įsi- tik iš Bostono, bet ir iš kitų i 
'gyti jau dabar, nes vėliau:apylinkės miestų, net iš' 
•gali jų pristigti. -New Yorko, Montrealio.
i Susirinkimas praėjo gra-į Svečiai visa ko turėjo iki 
| žioj nuotaikoj. Po susirinki- soties, tik, kaip toj pasakoj,,
r n r - — - ia . • __ _ » i

NAUJIENA!!!
Pinigai persiunčiami j Sov. Są
jungą, Lietuvą, Latviją. Estiją. 
Pilnai garantuojame ir oficia
liai —100 rublių $10. Persiun
timas atsieina $5. Perlaidos di
džiausia suma $50., bet galima 
užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY
744 BROAD STREET

Room 925
NEWARK, N. J.

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

| mo buvo pažmonys.
—Rep.

betruKo gulbes pieno, jau
nieji ta proga gavo daug ne 
tik nuoširdžių, bet ir sąmo
jingų sveikinimų žodžiu irGrįžo P. Durnas

į So. Bost^Ū: Pil. Drau-1 kurių vienas buvo net

gijos šeimininkas Petras 1S .
Dūmas praeitą savaitę gri- Puotai sumaniai vadova- 
žo iš Europos, kurioje jis iš- \° buvęs jaunosios profeso-
buvo ištisą mėnesį. Jis su'nus * įtkus._________
savo sesere Eleonora ir svai-Emi,.ja AWmieni 
mu Joseph Ouva 1 ir drau- ^žo H inį,
gu įs Jamaica Plain Peter _______
Nye nauju vokišku “Voks-i Mūsų kaimynė drg. Emi- 
wagen” išraižė beveik visas jbja Aleknienė pereitą sa- 
Europos valstybes, išvažinė- j vaitę grįžo iš Carney ligoni-

’jo apie 6,000 mylių. Jie bu
vo Vokietijoje, Šveicarijoj, 

■Austrijoj, Italijoj, Prancūzi
joj, Monake, Ispanijoj. Bel- 
j gijoj ir Olandijoj. 
į Durno bendrakeleiviai pa
siliko Vokietijoj, nes jie ten 
yra Amerikos karo tarnybo
je., o Durnas vienas, dar po-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES 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 mėnesi.

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 Centrą Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
ssr w«t m stmt, fww y«a i, n. y.

DfiMESIO!

NAUJA IŠTAIGA
SIŲSTI siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR respublikas

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
(Lieensed by VSSR)

135 We»t 14th Street Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 61h ir 7th Avė.) New York 11, N. Y. (Arti visų požeminių (raukinių)

FIRMA SUDARĖ SPECIALĘ SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.
Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui pato

giu būdu. Klijentai, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuo
jau (atgal grįžtančiu paštu) gauna tikslų atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek 
persiuntimas kainuoja.

Siuntiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandų. Pa kelių dienų siuntė
jas gauna iš finuos oficialų JAV-hių pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasiųstas.

S V A R B U! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia, vietoje. Jūsų 
artimieji ir draugai siuntinį dovaną gauna be bet kokio mokesčio.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALĖDOMS!

MVSŲ SUKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KUJENTAIS. 
KLIJKNTV PATOGUMUI MUSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. ODOS, 
VAIKAMS DAIKTU, SKARELIŲ. ŠAUK.Ų IR K ITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES.

Įstaiga atidaryta kasdien 9—6 val„ sekmadieniaia nuo 9 iki 4 vai. 
Informacijų klauskite: Telef- CHehtea .1-2583

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, jį reikia pasiųsti laike 
kelių ateinančių savaičių.

nes, kur jai padaryta sun
ki operacija. Ligonė dabar 
sveiksta namuose. Linkime 
jai gi-eit visiškai pasveikti.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos Įstaigos pataria už- 

aikyti sveikatą daržovėmis ir vai
dais. c ne vaistais chemikalais. 
.VEW ERA išdirbę jas pasėkmin- 
rai naudoja tą principą gaminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikru vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant NEW ERA 
plaukai pavirsta j šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia i daugiau mėne
sio laiką ir jos rašo. kad tai yra 
negirdėtas dalykas. Daug kas sa- 
<o. stebuklingas.

Reikalaukite: S2 už 8 oz butelį.
Kanadoje $2.25.

S. BITAUTAS 
">27 E. E\position Denver. Colo, 

Vi i .rr.

BRUKNES LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv-

Trukžolių šaknys nuo patrū
kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 
po krūtine, dieglių. Suteikia 
prakaitavimo ir atkosėjimą. 
Kaina ..... $3.00 svr.

Pelynos žole nuo plaučių ne
sveikumo, geltligės, karščiavi
mu. drugio ir nuo gumbo pasi
kėlimo. taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $2 00 svaras. 

ALENANDER’S CO 
414 Broadway 

South Boston 27. Mass.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mae*.
•x»«įesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:<x>s0e<

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”
S36 Esat Broadvray, South Boston 27, Maaa

eeeooeoeooonoeeoeooMiMOMoeoai

«



Puslapis Aituntaa KELEIVIS, SO. BOSTON

METŲ JAUNUOLLIS Dail. Vizgirdos paroda

VISŲ LIETUVIŲ LAUKIAMAS POKYLIS

kampas) rengia pokylį bu 
vusiam

šį penktadieni spalio 18j Dailininko Viktoro Viz- er) Stanley Staneo pagerb- 
d. Antanas Jokūbaitis užver-;girdos dailės darbų parodą'ti.
čia savo gyveninio knygos studentai santariečiai ren-' Pirm. Bronis Kontrim 
septindešimtąjį lapą. Tai jau * gia spalio 26-27 d.d. Bosto-

PAKBLODA.M AS X AM AS 
(CITY POINT namas 5-4-3 kambarių. 

VadUl (L Ommana-į į;itas vanduo, šildomas aliejum, visi
niški įtaisymai, kieto medžio 

ndys. Kaina $9.000. Kreiptis:
BRONIS KONTRIM 

598 E. Broadvvay, So. Bostone

storoka knyga. Tokio amže-1 ne, tautininkų namuose, 484 ■£*•**•* atsiliepė ir kiti
lio sulaukęs tūlas jau skun- E. 4th St. Parodos atidary- Pianisto Andriaus Kupre- 

. — . ..... . džiasi visokiais negalavi-mas—šeštadieni, spalio 26 vičiaus koncerto recenzijas
sį sekmadieni, spaho -6 d. tui se.pimo. \ įsi,^kūnuose maįs Gį sukaktuvininkas!d. 6 vai. vak. Visuomenė įdėjo ir vietos amerikiečių

maloniai kviečiama atsilan- laikraščiai, p a ž y mėdami,Lietuvių Piliečių Draugijos rusena artimo meilė, Į Balfo jokubaitis sveikas kaip ridi- 
salėj bus visų lietuvių poky- pokyli! kas ir Įankslus kaįp vijur-
lis. Tai Balfo pokylis. Jis vi
sų laukiamas to dėl, kad ja
me galėsime ne tik maloniai 
ir Įdomiai laiką praleisti, 
bet taip pat atlikti kiekvie
nam mūsų būtina oareiga— 
prisidėti prie labai svarbaus 
Balfo dirbamo labdaros 
darbo—vargstančių tautie
čių Sibire. Vokietijoje ir ki-

-kyti.kaip vijui
Jo programą atliks daini- kas. O jis toks tik to dėl, 

ninkė Jadvyga Adomavičie- kad jau kelias dešimtis me’ipagerbt buvusį vadą
nė (jai akomponuoja jos tų nuolat daro mokslinę kū- ______
vyras Vladas Adomavičius) no mankštą.
ir aktorius humoristas Vita- Jis jogų mokslo ir mank- 

žukauskas iš Xe\v Yor- stos bei kūno kultūros mo-lis

Įkad tai buvo 
: koncertas.
i ■

aukšto lygio

Parduodamas namas
Se. Bostone parduodamas la

Iš V LOMIOJ AMAS UITAS
293 W. 2nd Street So. Bostone iš- 

nuoniuojamas 3 kambarių butas pir
mame aukšte. Baltos sinkos. piazas, 
reikalui esant galima Kauti ir pe
čius. Kreiptis nuo 4 iki 9 vai. į šei
mininkę antrame aukšte.

I’ARDlOOi: LANGES
Parduodu medinius žiemos langus 

(storsn \vindows). 17 Kabalų. Plotis 
visų 34 coliai, o ilj<i.s—54, 06 ir <J9 
colių. Prašom kreiptis adresu:

J. Stanislovaitis
22 Tek-Kiaph St. So. Boston (14

No. 42, Spalio 16,1957

Dr. B. Matulionis 1
na, ii saisto susitarus tetefooa ar 
laiiku.
Tėte. HM. Pascosg.Rho*

Adresas: M*awr»i Hospital

lios, nuo
nuo Provldsoes—24 ■»-

!•

DR. D. PILKA
Ofiso Vslandoa: aoe 2 Ud 4 

ir mm T tt •
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASO. 
Telefonas AN 8-1320

AR_ Stepono Dariaus vardo le- bai pigiai 3 butų (3-4-4 kamba 
gionierių postas No. 317 Šį riai) namas su visais įrengi 
sekmadienį, spalio 20 d. 5 mais. Vienas butas tuščias 

savo patalpose So.-Kreiptis į savininką I 
Bostone (H ir 7th gatvių'251 Goki St.. tel. AN 8-4687.

REIK1A KAMBARIO 
MAŽO BITO

Vienai moteriai reikia didelio kam
bario prie šeimos arba mažo buto 

(su apšildymu ir vonia So. Bostone,aukšte Thomas Park apylinkėje. Prašom ra
šyti:

Mrs. Mozūras 
747 Dorchester Avė. 
Dorchester, Mass. (42

ko, kuris juokins svečius iki kėši pas žymius indų mok-;vaj vak 
slininkus ir jos išmokęs re
guliariai savo kūną mankšti
na. Mačiau jo kūno mankš
tos nuotraukas. Tikrai nepa-i 
tikėčiau, kad jo kūnas gale-į 
tų būti toks jaunas, toks!

a:?ai u.

Pradžia 5 vai. vak.

ISTORINIIS SANDA RIEČiŲ BANKETAS

Spalio 27 d. 5 vai. vak. tokiems veikėjams, kaip Al- lankstus, kad 70 metų “jau- 
So. Bostono Lietuvių Pilie- binas Rimka (vėliau Kauno nuolis” galėtų tokius triksus 
eių Draugijos auditorijoj,, universiteto profesorius, o daryti.
368 W. Broad\vay. A. L. T. i 1926 metais Lietuvos finan- Jis kūną mankština ne 
Sandaros 
gia 
tiksią

1-oji kuopa ren- sų ministeris Sleževičiaus kitiems pasirodyti, kaip cir- 
istoriių banketą, kurio kabinete), Juozas Pronskus, ko artistai, bet savo sveika- 

atžvmėti ..Ateities’ĮV. šlekvs. Mikas Pečiaus- tai. Jo kiekvienas kūno ju- 
laikraščio Įsteigimą ir pa- kas ir kiti. dėsis turi tam tikrą prasmę,
gerbti tuos asmenis, kurie R„vn nroani-zimt-i \ln7i jis tarnauja tam. kad kūnas 
savo triasu ir pinigais ™ būtų gyvas, lankstus, ju-;
dėjo prie laikraščio įsteigi- :bila. suaueusįu įr vaiku cho- jaunas.

Dabar Jokūbaitis rašo di-lbiją. suaugusių ir vaikų cho-
j rai. Simano Daukanto Drau- , , , . , _

....... r> t- ‘mu voit-um' vocovina lia dele knygą apie kūno mok--• Ateitis Bostone pradėjo \?bJa> \aikam5 \asanne lie- - ii tuvių kalbos mokykla, su- elin^ m*nkstą. I

mo ir palaikymo.

eiti 1914 m. sausio 14 d., o
Chicaga iriiengta Įvairių vaidininmų

T«L AT S-48M

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 
Nedėliomia ir ftventadieniaie:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Upb4>*« Coraer 

DOKCHESTEB, MA88.

IJETCV1ŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir 

moterims. Moterų plaukai kerpami 
paskutiniu fasonu, ••\Vindblow”, 
“Boys’ bob”. “Plain Shingle” ir kt.

(>S4 E. Fifth St. prie ‘M’ gatvės
So. Bostone. Atdara iki <> vai. vak.

^SIŲSKIT 100% VILNOS
Svyru ir moterų rūbų me-« 
x džiagas į «
* LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
x Aukščiausios Rūšies

O

urmo kainos > 
M. Novack & Son
Harrison Avė., Bostone] 

Street)

^Žemiausios
X 
X

O62
x (kampas Beach

rTel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013 '

Dr. J. C. Seymour
(LANO2IU8)

Uetaeia Gydytojas ir Chirarcaa 
Vartoja vėliausios v“nTtnilrrijas

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akiniu*

VALANDOS: nuo 2-4, ano 
534 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MA88.

įtrrmmmM ntniir,

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis

Jokubaitis 
aukštaitis, i ši

vado kliškis 
kraštą atvy-!velau įssikeie

ten pasivadino cauuaia. i-----»— iqiq m naIš to laikraščio kūrėju gv- lomjose ir tt. Visur tų vyrų 1913 m- čla Jls n€ tlki
Sandara.” daugiau negu kur kitose ko-

V::?t::-

vi dar vra: K. Jurgeliūnas j P1 Aidėta visomis jų išgalė- sJen^esJ Pats dau£lau.
uu: .ia. iv. upeliu m. J slo pasiekti, bet uoliai daly-'

< Drezioen'as) -! .Kalniau- • • • •7 ..... ’ T z? 1 , .. , . į vavo ir visuomeniniame gv-„ v s^vsws«s^ssssss«asssvz g V"
Sandaros 7-oji kuopa ir venįme? Įvairiose draugijose 

tuos Ateitis P}0*Įėjo atsakingas pareigas, ra-i 
T .... v ... ; . .. Pa8’ert)ti, gyvuosius spaudoje, pradėjęs joje;
J. KLma>, .1. \ enis. K. \ i- suk\lesti prie stalo, bendradarbiauti dar Lietu-:

įnirusiuosius prisiminti. voje 1908 metais (taigi ne-'
Rengimo komisija kviečia trukus sukaks 50 metų), ne-’

skas (iždininkas). J. P. Tui
nila. A. Ivas 
K. Prakapas

< Ivaškevičius), nutarė 
•J. Dragašius, nierius

i.. 'T.,..,,,1 rtlllrtJ
Mirė:

V-r'rtfkrt' Viii?.
X. Gendruolis (se-,

kretoriusi, M. Mockapetris. visus dalyvauti tame istori- nutraukė to savo pomėgio ir 
niame bankete. Mes iš savo atvykęs į Ameriką. !
pusės pasii-ūpinsime, kad vi-] .Jokūbaitis rašo ir eilėraš-i 
si būtų patenkinti, kad bū-!čius. Jų du rinkinius jis yra

P. Rupkelis, P. Čaplikas. K. 
Sangaila. P. Karvelis, M. 
Overka ir B. Jakavoni:

KAI KAM REIK TIK VIENO TELEFONO 
... O KAIP YRA SU JUMIS?

Jūs negyvenate saloje. Jūs esate užimtas asmuo moderniškame veikliame gyvenime. Kaip jums patogu yra turėt daugiau ne vieną laikrodį bute, taip Jūs džiaugsitės turėdami daugiau negu vieną telefoną namuose. Jūsų virtuvėj, miega inajam ar skalbykloj. . . tai sutaupys daug žingsnių,. taupys bėgiojimą laiptais, taupys Jumis! Dabai- galite pratęsti spalvuotą telefoną už tik $1.25 per mėnesį ar mažiau, pridedant taksus ir vienkartines įvedimo išlaidas. Pašaukite jūsų vietinio Telefono Biznio Ofisą šiandien pat.
NIW tNGlAND TEUPHONI AND THE6RAFN COMPANY

I Atlieka visokius “plumbing'’—
^aliejaus ir k»zo vamzdžių įvedimoj 
lir taisymo darbus. Kainos priei-j 

* narnos. Pirm neKu ką darote, pas-j 
kambinkit. paklauskit mūsų kainų.! 

J Telefonas C'O 3-5S39
Į12 Mt. Vernon. Dorshester, Mass.!
Su«uu«uAuunucssaa!

» vi au n j vviirkiiivi, natt MLf '-iUe. tf U viu i uirtuiiuo JI

8ie vyrai dėjo i •‘Ateities“ tų gerai pavaišinti: bus tu- išleidęs: Skambančios
bendrove avo pinitrus ir įminga meninė dalis. Sve- 

nesitikėdami pelno. ė*ių bus is Įvairių Massachu-
gos 1915 
pastogėje

m. ir Svetimoje 
1919 m. Dar nedarbą.

ir jo negavo, negavo net ir ^etts ir Connecticut valstijų maža eilių ir prozos dalykų 
nuošimčių. Jie tą darė nore- vie^U’ dalyvaus ir “Sanda- turi nespausdintų.

pakeiti savo tautiečiu 10S redaktorius M. Yaidy- Linkime sukaktuvininkui!darni
tautini susipratimą ir puo 
selėti demokratinę minti jų eiais 
tarpe. Jie davė progos Bos
tone apsigyventi ir dirbti

. la. Bus maloni proga su sve- dar ilgų gražių dienų!
susipažinti.

Juozas Lekys
Kuopos sekretorius

J. V-ga»

Gegužinė po stogu 
Dorchestery

Gruodžio 8 dieną matysime Žiūrėkit televizijos! 
“Ealtaragio Malūną" ______

L. Bendruomenės apylin
kėm vaidybos rūpesčiu gruo
džio 8 <1. matysime •’Baita- 
i agio malūną”, kuri vaidins 
Montreaiio f’uamos aktoriai.

Lietuviu kongresas Bostone

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

liš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie* 

_____________________________________ _____ į niais nuo 2:30 iki 3 va).
t'erduodamos Uet“-

« LAISVES VARPAS * V,Sk°S

Dorchesterio Liet. Piliečių 
Klubas šeštadieni, spalio 19 ri

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WH1L. 1430 kilociklų 
Medford, Mass.

VVORC. 1310 kilociklų 
Worcester, Mass. 

Sekmadieniais 
S:<H) iki 8:30 vai. ryto

V E DEJA S—p. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JL'niper 6-7209

dainos, muzika 
M Magautės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
$7 Baltic Florists gėlių ir do- 
’^jžanų krautuvę, 502 East 

i Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkua.

ir

d. rengia linksma gegužinę 
WGEH TV (televizijos) savo nuosavose ‘ patalpoj 

stoties antruoju Kanaiu. kur (1810 Dorchester Ave.).jc 
teduodama vien kultūrinė Pradžia 5 vai. vak. Busska- 
programa, ši penktadieni, i nių valgių, gera muzika, vi-’ 
spalio 18 d. 8:30 vai. vak..&1 Pr*deis laiką. i
bus pusvalandinė lietuviu' -^al°niaj> kueciame ne tik 

1 \narlus’ bet visus lietuvius;
ir su mumis pasi-i

$1
i vsuzAUAuuunssmnį;

Kas perka ar parduodanamus, ūkius, biznius kreipkitės įS*

programa: kalbės apie Lie
tuvos praeiti ir dabartį Lie- atvykti

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WINDOWS)

Amerikos Lietuvių Tary- tuvos garbės konsulas adv. 
ki; nutarė sukviesti Ameri- Antanas šalna ir kuris vie
no- Lietuvių Kongresą 1958 nas profesorius kitatautis, o 
metai- birželio 27-28 dieno- po to Onos Ivaškienės va-į 

,i> Bostone. Statler viešbu- dovaujama Bostono lietuvių 
t;, je. Su viešbučiu jau pada- tautinių šokių grupė šoks 
; vtas galutinas susitarimas. 5-6 lietuviškus šokius.

linksminti.
Rengimo Komitetas 

Mirė K. Kud&rauskienė

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Elli& Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.Per-iunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETl'VĄ ir VISAS

Brightone Long Island li
goninėj rugsėjo 23 dieną 
mii ė Kristina Kudaiauskie-

______ nė. Ji buvo paraližuota 25
“ metus, ligoninėj išgulėjo 12 j
{STAIGA metų. Rugsėjo 25 d. palai

dota Šv. Mykolo kapinėse 
greta savo vyro.

Velionė buvo kilusi iš' 
Maksimoniu kaimo, Merki-j 
nes valsčiaus. Laidotuvėmis 
rūpinosi pusseserė Ona Už
davinienė iš Canton, Mass.

Žemos,
ŽEMOS
KAINOS

Praną I^embertą
REALTOR

597 E. BR«AI>WAY. 
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.

.Tek: AN 8-7031 
o kitu laiku; Tek GE 6-2887

lAlUlJJlUAJLI

kitas RLSIJOS valdomas sritis (1159 Washington St.). Ji
avalynės, medžiagų, maisto, vaisių ir kitko. \ i- dėkoja tautiečiams ir gimi- |
5/R muilą apmoka siuntėjas. i nėms už pagalba ir aukas

ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- veJįonej palaidoti.'** katalogu. __________

I.ctU U>« 2-laiua- .r\ ai-t ugoję. Prašokiteiš lojau -;ų.-Kjte siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia-i»,u ;»rir.. .-vor:> negali l>ūti didesnis kaip J9-ka svarų.įdex: e daiktų >ąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes, sidr.u: . perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo i-la. Į-taiua lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. Vi-i -iunlėjai Įsitikino, kad mūsą Įstaiga greičiausiai patar
mių >a ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTI'RISTO Įgaliojimais.Siuntini; ; * ;,n.:,n.i kasdien nuo 9 iki 3 vai. vak

Įdėjimas pagal susitarimą 
Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4998
* Tiesiai iš dirbtuvės* Sutaupyk tarpininko komisą 6 Trijų dalų langas* Vienas iš mūsų daugelio puikių langų.

WEAR EVER MFC. CO.
REPUBLIC ALUMINI M. INC.

621 East lst Street, South Boston, Mass.

d

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

re-Michelsonai, Kapočiai 
Meksikoje

Spaiio 3 d. jie rašo: "Heilo iš Meksikos! At
važiavome Į Ciudad Juarež 
dar sykį pasižiūrėti buliųketvirtadie- kovos. Oras čia karštas, Rio 

niais nuo ii 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų. Grallde upė sausa, lx?t romo 
Skelbimas laikinas, išsikirpkile adres). pilnas miestas. 1

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ceptus ir turime visus gatavus vaistus.Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir kitus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, nmifoną. ir vaistų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.Jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.Sav. Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN $-6028
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodri

OPTOMETR1STAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL AN 8-0948
87 ORIOLE STREET 

Esat Rezbary, Mase.
Tel. FA 3-5516

r

n I

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiant bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

TeL: JA 4-4578

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jastke »f the Peaee—CemtaMs 

598 E. Broadvray 
So. Bostoa 27, Mane.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas
27, Ma 

AN 8-4148
Moore Heteros 

Popieros Sienoms 
Stiklas *

Visokio Reikmenys Ns 
Reik:
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS -A2IVA*

1—Vaistas 
nointimo

noo nudegimo k

atdarą 8alad|

4—Vaistas noo koją nieMJt- 
piritsma, tarpupirttimi k

galvos

Vaistai noo kosulio. Grok 
batt.

Reikalaukite fiitą raistą po* 
mitais numeriais, 

kiekvieną numerį 91. 
gal, Mris ar monej 

Adresuokit:

f


