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Jungtinės Tautos Svarstys 
Tolimųjų Rytų Krizę

Amerika Atmetė Sovietų Notų Dėl Tolimųjų Rytų Krizės; 
Chruščiovo Nota Buvo Melaginga, Grasinanti, Gru

bi, Todėl Ji Grąžinta Jam; Valstybės Depar
tamentas Paskelbs Savo Paaiškinimus Dėl 

Krizės; Klausimas Bus Vėliau Perkel
tas į Jungtinių Tautų Seimų

Pereitos savaitės gale So-mo priimti Chruščiovo laiš
ką, sako, kad Amerikos va
dai nenori išklausyti ‘‘išmin
ties balso”, bet Maskva ra
minasi tuo, kad Chruščiovo 
laiškas sukėlęs entuziazmo 
“taikų mylinčiuose” žmonė-

vietų diktatorius Chruščio
vas atsiuntė prezidentui Ei- 
serhoweriui ilgą notą (laiš
ką), kurioj kaltina Ameriką 
dėl Tolimųjų Rytų krizės ir 
grasina, kad jeigu Amerika
tuoj pat neištrauks savo ka- se.
ro jėgų iš Kinijos vandenų ; r-------------~ :
ir iš Formozos salos, kinų rreUljerūS

komunistai, Sovietų pade
dami, “išvalys” amerikie
čius iš Formozos ir iš Kini
jos vandenų.

Chruščiovo nota parašyta 
užgaulingai, ji piina melų ir 
grasinimų, todėl preziden
tas nutarė tą notą grąžinti 
atgal Chruščiovui. Tas ir 
buvo padaryta. Laiškas iš 
Chruščiovo buvo gautas 
penktadienį, šeštadienį jis 
buvo nutarta grąžinti ir sek
madienio rytą Amerikos 
ambasada Maskvoje laišką 
grąžino Sovietų užsienių 
reikalų ministerijai su pa
aiškinimu, kad nota parašy
ta neprisilaikant diplomati
nių papročių.

Šiomis dienomis valstybės 
departamentas paskelbs da
vinius apie Tolimųjų Rytų ,ni?1>VBrk€ 
krizę ir paaiškins, kaip ten j DERYBOS DAR EINA 
priėjo prie dabartinės pade- AUTO PRAMONĖJE 
ties. Kadangi derybos Var
šuvoje

• /YMAVS ANGLUOS VALSTYBININKO AUKSINS SUKAKTIS

i *
šiomis dienomis Prancūzų Rivjeroj Winaton Churchill minėjo savo vedybinio gy vo

gę netu gnkalfti Viržuią rtiiinrhillh. ir io žmonos portretas, kuris kabo jo na- 
ChurchiH leitenanto uniformoje, dešinėje jojo 

a prieš 35 metus, tai yra 1923 metais.
muose Londone. Apačioj kairėj 
žmona dar prieš vedybas vidury jis su

Indonezijos Karas Alžyro HaiAininkai Hoffa Turi Trauktis 
Dar Nėra Baigtas Sudarė Vyriausybę Sako Šen. McClellan

Rugsėjo 28 D. Prancūzai 
Balsuoja RaujęKonstitucįjį

Apie 40 Milionų Balsuotojų Kviečiami Pasisakyti *4T>jp> 
Ar “Ne” Del Naujosios Konstitucijos; Atrodo, 

Kad Daugumas Prancūzijos Gyventojų Balsuos
Už Konstitucijų; Kai Kurios Kolonijos 

Gal Pasisakys Už Nepriklausomybę; 
Chruičiovas Prieš.

Kur DillįįO 11 Prancūzijoj dabar agitaci-
Amerikos Lakūnų? fry* naufc konstituciją ir

------------ prieš ją yra pačiame įkarš-
Amerikos vyriausybė pa

kartotinai užklausė Sovietų 
Rusijos vyriausybę, kas atsi-

tyje. Ateinantį sekmadienį 
Prancūzija ir jos kolonijos 
balsuos priimti ar atmesti

tiko su Amerikos lakūnais, naująją konstituciją.
kurie rugsėjo 2 d. buvo nu
mušti Sovietų Armėnijoje. 
Rusai kol kas tik pranešė, 
kad jie prie sudužusio lėk

Į tą kampaniją įsikišo ir 
Sovietų diktatorius Chruš
čiovas. Jis sako, kad nauja 
Prancūzijos konstitucija

tuvo rado šesius lakūnų la-.pęįgkia fašizmo iškilimą ta- 
vonus, bet kas atsitiko su me krašte ir kad gen. de 
11 kitų lakūnų, kurie tame GauHe pradeda bičiuliautis 
lėktuve skrido, rusai sakosi su vokiečių militaristais, kas 
neturį žinių. Rusai protes- 'reiškia ruošimą karo. 
tuoja, kad Amerikos lėktų- Į Maskvos bandymas pa- 
vas tyčia skridęs virš Sovie- veikti Prancūzijos balsuoto
je k užginčija, jus vargu turės pasisekimo,

nes daugumas demokratiškų 
paklydusį lėktuvą nušovę, šalies organizacijų pasi- 
nore liudininkai Turkijoje sakė už naująją konstituciją 
mate, kaip sovietų lėktuvai jr kviečia savo šalininkus už
nusivarė Amerikos neapgin
kluotą lėktuvą į Sovietų 
Armėniją ir girdėjo sprogi
mą.

Sovietai Pertvarko
Savo Mokyklas

Sovietų diktatorius Chruš
čiovas paskelbė, kad Sovie
tų Sąjungos mokyklos bus 
pertvarkomos taip, kad mo
kyklas baigę jauni žmonės 
būtų tinkami darbui, o ne
būtų ponaičiukai, kurie tin
ka tik tolimesniam mokslui, 
bet neturi jokių praktiškų 
žinių.

Baigę gimnazijas ir kito
kias vidurines mokyklas mo
kiniai Sovietijoj neturi prak 
tiškų žinių ir neturi jokio 
darbo patyrimo, todėl atei
tyje pradžios ir vidurinės 
mokyklos, kartu su mokslu 
stengsis duoti jauniems žmo
nėms ir darbo patyrimo. 
Mokyklos neturi gaminti 
baltarankių, sako Nikita.

Mokyklų reforma bus pra
vesta bėgyje 3 ar 4 metų.

ją balsuoti.
Prancūzų konstitucijos

balsavimas bus įdomus tuo, 
kad kolonijos ta proga ga
lės pasisakyti už atsiskyri
mą nuo Prancūzijos. Kai ku
riose kolonijose reiškiasi sti
prus judėjimas už atsisaky
mą ir galimas daiktas, kad 
ateinantį sekmadienį jos 
pasisakys už atsiskyrimą.

Adv. K. Michelsonas 
Nuteistas Kalėti

Senatorius McClellan, pir
mininkas senato komisijos, 
kuri tyrinėjo unijas, pereitą 
savaitę nutraukė komisijos 
darbą iki po rinkimų. Sena
torius ta proga sakė, kad* 
vežikų unijos vadas James 
Hoffa turi trauktis iš vado
vavimo tai unijai. Šen. Mc
Clellan sako, jog Hoffa y- 
ra žmogus, kuris nesibaido 
apgaulės, melo, vagystės ir 
smurto, kad savo tikslų pa
siektų ir toks žmogus yra 
pavojingas priešakyje galin- 

nuo dalyvavimo balsavime gos unijos, kuri gali visą ū- 
už naują prancūzų konstitu- kio gyvenimą paralyžuoti.

Pabėgo Į Turkiją

Lebanone rugsėjo 23 d. 
valdžios vairą perima nau
jas prezidentas, gen. Che- 
hab. Buvęs prezidentas Cha- 
moun pasitraukia, o buvęs ; 
ministerių pirmininkas Sami Į 
lus-Knlh i kurio irvvvhe 

banono sukilėliai kėsinosi 6 
kartus, pabėgo į Turkiją.
Amerikiečių karo lėktuvas 
jį išgabeno iš krašto.

Pasikeitus šalies preziden
tui visame Lebanono krašte 
kilo nauja teroro vilnis. Su
kilėliai, kurie nieko nelai- Indonezijos karas mažai; Alžyro maištininkai per
inėjo ginklais, bando atsi- i ką bedomina. Sukilėliai ten eitos savaitės gale sudarė 
keršyti savo priešininkams, į pralaimėjo visas savo svar- “nepriklausomo-Alžyro”vy- 
o naujas prezidentas dar net biąsias pozicijas, centrali-! riausybę Kaire, Egipto sos- 
naujos vyriausybės nespėjo nės vyriausybės kariuomenė S tinė je. Egiptas ir visa eilė
sudaryti. iš jų atėmė visus jų žymiuo-arabų valstybių Alžyro •vy

site miestus. Bet taikos kra- riausybę” jau pripažino, o 
šte visvien dar nėra. Suma- alžyriečiai sako, kad jų vy- 
troje ir Celebes salose iš-i riausybę pripažins gal net 

Automobilių darbininkų sklaidyti sukilėliai vis dar 30 valstybių.
su kinų komunistų'unija šios savaitės pradžioje * nesudeda ginklų ir kai kurj Prancūzai sako, kad Alžy- 

ambasatoriu vargu ar duos tęsia derybas su General 'daro didelių nuostolių vy- ro maištininkai sudarė vy- 
kokių nors rezultatų, tai A- , Motors ir Chrysler korpora- riausybei'. ! riausybę daugiau propagan-

cijomis dėl naujos darbo su- 1 Sumatros saloje kai kurio-■ dos sumetimais, kad atbai- 
tarties. Abi tos korporaci- se vietose sukilėliai sabotuo-: džius daugiau alžyriečių 
jos sutinka duoti unijai ma-'ja plantacijų derlių ir vy-
ždaug tas pačias sąlygas, riausybė neturi užtenkamai 
kaip davė Ford kompanija, jėgų visai salai apvalyti. Vi

tų valdomas pakraščių sa- j bet unija sako, kad “dery- si svarbesnieji sukilėlių va- 
^as- J bos dar tik pradėtos” ir tur’dai vis dar tebėra nepagau-

būt kels naujų reikalavimų ti ir veikia prieš vyriausybę 
toms kompanijoms. j įvairiais būdais.

Ford kompanija sutiko pa- j 7 mėnesių pilietinis karas 
jėgas, kad būtų galima at-įkelti uždarbius maždaug a-kraštui pridarė didelių nuo- 
remti kinų komunistų puo-pie 30 centų į valandą, dau-stolių ir šalies ūkis vis dar 
limą, jei jie sugalvotų tą gumą pavidale visokių prie-j negali atsigauti.
salą “vaduoti”, kaip jie gra- jdų prie pensijų, bedarbių, -----------------------------
sina. į Formozą gabenami pašalpų ir pan. 
naujausieji ginklai, o šios

merika visą klausimą žada 
perkelti į Jungtinių Tautų 
seimą, kad jis apsvarstytų 
kinų komunistų pradėtą ag
resiją prieš kinų nacionalis-

Tuo tarpu Formozos (Tai
vanį saloje Amerika kon
centruoja stiprias kariškas

savaitės pradžioje Amerikos 
karo vadai ten turi svarbius 
pasitarimus su kinų nacio-; 
nalistų karo vadais dėl pa
ruošimo salos gynimuisi.

Kinų komunistai tęsia 
Quemoy ir kitų pakraščių 
salų bombardavimą, bet ki
nų nacionalistų karo laivai, 
nežiūrint bombardavimo, 
sugeba pristatyti apšaudo
moms saloms maisto ir ki
tų reikmenų. Kinų naciona
listai sako, kad salos gali 
girtis ilgą laiką. Iš Formo- 
zos praneša, kad vienoje 
Quemoy saloje iki šiolei jau 
4,000 civilių žmonių buvo 
užmušti ar sužeisti ir virš 
J,000 karių buvo sužeisti ar 
užmušti.

Sovietų Rusijos vyriausy
bė, dėl Amerikos atsisakv-

TfeRA ViENiNTELfi

Agda Rossel yra vienintelė 
nuolatinė atstovė moteris 
prie JT saugumo tarybos- 
Ji atstovauja Švediją.

Lenkai Pešasi Dėl 
Kryžių Mokyklose

Lenkijoj dažnai iškyla ne
susipratimai ir net žmonių 
bruzdėjimas prieš vyriausy- 

jbę dėl kryžių mokyklose, 
j Tikyba mokyklose yra mo
koma, bet vyriausybė įsakė, 
kad mokyklose niekur nebū
tų iškabinti kryžiai klasęse.

Nežiūrint tokio įsakymo, 
kai kur vaikų tėvai pakabi
na kryžius klasėse ir dauge
lyje atsitikimų vaikų tėvai 
priešinosi kryžių pašalini
mui iš mokyklų.

Dėl kryžių mokyklose kra
šte eina bruzdėjimas ir len
kų spauda plačiai apie tai 
rašo. Atrodo, kad ir dėl to
kio esmėje menko reikalo 
lenkai nepajėgia susitaikin
ti, iš ko tik Maskva gali 
turėti pasitenkinimo.

ciją rugsėjo 28 d.
Naujos Alžyro vyriausy

bės priešakyje stovi F. Ab- 
bas, Alžyro arabas. Pirmas 
jo žygis naujose pareigose 
buvo pareikšti Egipto dikta
toriui Nasseriui padėką už 
paramą ir pažadėti arabų 
solidarumą. Alžyro vyriau
sybės susidarymas Egipte 
rodo, kad Egipto įtaka ir 
Alžyro arabų tarpe darosi 
vyraujanti.

Sen. McClellan sako, kad 
Hoffos vadovybėje 7 milio
nai dolerių unijos pinigų bu
vo padėti ne ten, kur jie 
turėjo būti sunaudoti. Narių 
teisės yra mindomos po ko
jų Hoffos unijoje ir visam 
kraštui, kaip ir pačiai uni
jai, būtų naudinga, jei Hof
fa arba pats trauktųsi, arba 
būtų pašalintas iš vadovavi
mo unijai.

Kinijos Atstovybę 
Svarsto L T. Seimas
šį pirmadienį Jungtinių 

Tautų seimas svarsto “kinų 
klausimą”, kuris iškyla kas-

ĮTŪŽĘS SPORTININKAS 
SUŽEIDĖ MOTERĮ

žinomas sportininkas Ted 
Williams Bostone, įtūžęs dėl 
beisbolo teisėjo kokio tai
patvarkymo, metė į aukštį j m et. Sovietų Rusija ir kai 
savo beisbolo lazdą (kuo- kurios kitos valstybės siūlo, 
ką) ir pataikė vienai žiūro-
vei, senyvai moteriškei į 
gaivą.

Aioteris buvo nugabenta į 
ligoninę ir greit išleista. Jai 
tik pramuštas veidas ties a-

kad komunistinė Kinija bū 
tų priimta į J. T. organiza
ciją ir kad nacionalinė Ki
nija būtų išmesta iš tos or
ganizacijos.

J. T. Seimo vadovaujan
tis komitetas 12 balsų prieškimi. Sportininkas apgaile

stavo savo išsišokimą. Bet į 7 ir 2 susilaikius nutarė pri- 
dėl to įvykio visiems yra tarti Amerikos rezoliucijai,

SUGRĮŽO Iš RYTŲ

Jungtini? Tautę generali
nis sekretorius Dag Ham
marskjold sugrįžo iš Vidu- 
rinięję Rytę, kur jb tarėsi 
su arabę vadais, kaip už
tikrinti taiką Vid. Rytuos.

daug kalbų. kuri siūlo Kinijos atstovy-
Ted Williams yra karšto bės klausimo svarstymą ati 

būdo ir jau ne pirmas kac-dėti vieniems metams. Jei' 
tas, kad jis žaidimų lauke seimas tam pritars, taikiau-1, 
iškrečia visokių šposų. rimas atpuis.

Advokatas Kęstutis Wil- 
liam Michelson pereitą sa
vaitę buvo nuteistas kalėti 
už pasisavinimą savo klien
tų pinigų nuo 3 iki 6 metų. 
Teisme paaiškėjo, kad adv. 
K. Michelson pasisavino 
12,000 dolerių iš Magdale
nos Aleksejunienės, ir 8,- 
000 dolerių iš Veronikos Ja
nuškienės. Prokuroras teis
me aiškino, kad K. Michel
sonas esąs pasisavinęs iš sa
vo klientų ar tik ne $58,000.

Adv. K. Michelsonas teis
me prisipažino pasisavinęs 
savo klientų pinigus. Bet tei
sėjas pabrėžė, kad jis žadė
jo, bet negrąžino pinigų kli- 
jentams. Teisėjas sakė, kad 
kaltinimasis penėjo klijen- 
tus “tuščiais ir niekam ne
reikalingais pažadais”.

Adv. K. Michelsonas, 40 
metų amžiaus, buvo veiklus 
lietuvių tarpe. Jis gyveno 
Belerose, N. T., ir turėjo sa
vo ofisą 110-18 Jamaica 
Avė., Richmond Hill, N.Y. 
Advokatu jis buvo 16 metų. 
Dabar jis bus pasalintas iš 
advokatų profesijos.

Teisėjas sakė K. Michel- 
eonui, kad jis “paleido vė
jais savo puikią karjerą”. 
Tą su apgailestavimu sako 
ir lietuviai, kurie pažinojo 
tą jauną, gabų advokatą. Y- 
>ač gaila jo senų tėvų, ku

rie jį per vargą išmokė.

z
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Padėtis rimtėja
Rugpiūčio 23 d. kinų komunistai pradėjo smarkiai 

bombarduoti Quemoy ir kitas pakraščių salas, kurias: 
laiko kinų nacionalistai. Nuo to laiko jau visas mėnuo 
Tolimųjų Rytų krizė vis darosi aštresnė, gilesnė ir šian
dien jau galima rimtai klausti, kas iš to išeis—karas ar 
taika? Mažas kaias ten jau vyksta, bet jis gresia išsigim
ti i dideli kara, i kuri būtų įtraukta Amerika ir Sovietų 
Sąjunga. *

Paskutinė Sovietų nota Amerikai jau atvirai grasina, 
kad jeigu Amerika neištrauks “dabar” savo karo laivy
no iš Formozos, kinų komunistai “su Sovietų Sąjungos 
pagalbą” išvarys tą laivyną iš Kinijos vandenų!

Tokią grūmojančią ir grubią, pilną melų ir tiesos iš
kraipymų notą Chruščiovas atsiuntė Amerikai pereitą 
penktadienį. Amerika šeštadienį tą notą “grąžino” Chru
ščiovui—metė jam į veidą jo melus ir grasinimus ir davė 
pamoką, kad diplomatinėse notose nepridera būti per
daug dideliu akiplėša. Tarp didžiųjų valstybių toks “no
tos grąžinimas” yra daugiau negu retas atsitikimas. Bet 
daug svarbiau yra nišų atviras grasinimas, kad jie padės 
kinų komunistams “išvaryti” amerikiečius iš Formozos 
ir Kinijos vandenų. Ar tai ultimatumas? Jei ne, tai kas 
tai labai panašu į ultimatumą.

Tuo tarpu Varšuvoje dar eina derybos tarp Amerikos 
ir komunistinės Kinijos ambasadorių. Bet susitarimui pa
grindo mažai tėra. Amerika siūlo, kad prie Quemoy ir 
kitų salų būtų paskelbtos paliaubos ir paskui kalbama 
apie kai kurių salų neutralizavimą, o kinų komunistai no
ri, kad paliaubos būtų tik įvadas į kinų nacionalistų iš- 
sidangenimą iš pakraščių salų ir . .. net iš Formozos.

Tokiose sąlygose susitarti nėra jokios galimybės. 
Todėl Amerika jau kalba apie perdavimą to ginčo Jung
tinių Tautų organizacijai, bet ir JT organizacija gal ga
lėtų tik reikalą kuriam laikui užmozoti, bet ne jį išspręsti

Amerika labai rimtai sustiprino savo karo jėgas For
mozoje ir rusų reikalavimas ištraukti iš ten “dabar” visas 
Amerikos karo jėgas, neras čia jokio pritarimo. Chru
ščiovas savo ultimatumą gali įsidėti sau į kišenę ir jį 
užmiršti, jei jis nėra susitaręs su Kinija pradėti didžiąsias 
skerdynes. Kokie jo ir Mao planai, tą tik kinų ir rusų 
diktatoriai žino, bet mūsų kraštui komunistų žaidimas 
ugnimi yra rimtas Įspėjimas būti pasiruošus ir laukti 
netikėtų staigmenų. Padėtis rimta.

RlflūHVB... BB. BOBTIB19

NAUJAS KINIJOS ATSTOVAS

George Yeh, naujas tautinės Kinijos atstovas Wash- 
ingtone su generolo Claire Chennault našle. Kaip žinoma, 
gen. Chennault vadovavo Amerikos savanoriams lakū
nams kinu kare prieš japonus.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJV
A. JENKINS

A p Vz v a lg
talas nepiliečiams ir dar ne
visai ištriksintiems komuni
stams. ALDLD dedasi da- 

Komunistų “Laisvė” nusi- bar toki “nekalta” organi- 
skundžia, kad “Keleivis” zacija, kuriai tik kultūra te- 
kokiu tai būdu pažeminęs rūpi, bet kada reikėjo agi- 
ALDLD—“garbingą Ameri- tuoti už Wallace kandida- 
kos lietuvių kultūros ir ap- turą, Bimba su “cizoriku”

DEJUOJANTIEJI
REVOLIUCIONIERIAI

Gaila, kad mūsų svečiai 
ilgiau negalėjo čia pabūti. 
Juozas su Marijona tebuvo 
dvi dienas, o Rūtytė tik vie
ną dieną ir todėl nespėjom 
aprodyti nė visą Kauai salą 
—tarytum tik ugnies atvyko 
ipasiimti ir vėl išnyko,—o 
įtiek daug ko įdomaus čia

Kas savaite
Kinija ir Maskva

Komunistinė Kinija kelia 
, ... . • iv triukšmą ir rėkauja, lyg tar-yra pamatyti ir juo labiau si „ no’ėtų skelti pasaulini 
gamtos grožybėmis pasi-. 1 jugoslavijos Tito net
džiaugti. . Įtvirtina, kad kinai yra ka-

Vieną paryti, kai vykom ’ri ni už Esą, kinų
apžiūrėti musų salos siaurės (liktatorius Ma0 sakąs, kad
\ akarų šoną, tai maniške iįeg^, karas nušluoja nors 300 
pasiėmė pietums užkandžių. mili kinų, ju dar liks
Užkandžiavom pasiekę ke
lio galą, kui* atrodo tikrai 
jau ir pasaulio kraštas, nes 
daugiau nieko nesimato, 
kaip vien tik mėlynasis van- 
Įdenynas apgaubtas dangaus 
skliautu iš šiaurės vakarų 
šono, o iš pietvakarių stati 
granito uola stiepiasi ligi* 
pat dangaus aukštybių ir 
nuolatos sulaiko debesius,

300 miiionų ir užteks žemei 
pripildyti. . .

Kol kas Maskva kiniečių 
komunistų rėkavimus “iš vi
sos širdies” remia. Bet ką 
Maskvos valdovai tikrumoje 
mano, tai jau kitas dalykas. 
Iš tiesų, koks galėtų būti 
noras Maskvos valdovams 
veltis į karą dėl kiniečių ko
munistų apetitų ir jų smar-i kurie visaip bando, bet vis ^^‘7 

niekaip negali perkopti ana-i KoI kas msai ir kiniečiai 
pus to dangoraižio, ir todėl £utaltinai ų ačią
šioje vietovėje iškrinta dau- daire!ę> Maskva vargu
giausiai lietaus, negu bet gaĮį užmiišti, kad jos pašo- 
kuriame kitame b,, pasaulio |nėj jšaugo kiniškas Fran-

Svečiai ii Hollywoodo lietuvišką spaudą o vėliau ^^g* Jkenšteinas, kuris kada nors
grumėmės su Maskvos gar-L.J" 1 " . J . . ga atkreips savo apetitą j rusų

Šiomis dienomis pas mus bintojais. į!”]3 b?v° Yaziuo1’ ”e.lgl.p.®r pavogtas iš Kinijos milžiniš-
lankėsi Kilmonių šeima—i Pasirodo, kad tiems Kre- ka ną ..P“’ ? grXtma\ 1S" kas teritorijas ir panorės jas
Juozas, Marijona ir jų duktė mliaus agentams ragai jau j?’??“ !aP dv^l!kta Vlduf“: atsiimti. Kadaise įusai juk ir
aktorė Rūta, iš Hollywood, gerokai aplamdyti; tarp ti- tal. po ..^^P^ Mandžuriją buvo beapžio-
Calif. Kilmonių šeima nuo krųjų lietuvių, kaip Jungti- P^d«!?!Lant ^?Z1OS Pie™- ją, bet šiandien rusų įtakos
seniai yra mūsų artimi bičių-nėse Valstybėse, taip lygiai įes susėdom užkandžiauti. ,ten nebeliko. Panašiai yra
liai, jau kelioliką metų kaip‘ir Kanadoje, jau daug giau- JJ°l .k?-buX° kinų Turkestane, kur 
__ k.___________________ i atsivežusi ir pakvietė Dne!»«v«k.w*-_______ .•nesimatę, tai labai buvom 
išsiilgę jų ir dabar, lyg neti
kėtai susitikę, turėjome di
džiausio malonumo.

Aktorė Rūta atvyko į Ho-

rusų
džiau veikiama ir broliška P"e Įtaka buvo gana žymi, o da-
vienybė pražydo labiau, v , u- bar > visai nebeIiko- Atr°-
kaip betkada pirmiau. Ir1?! ai tdl|.'atla.?ke do tik laiko klausimas, kada
nore daug kas nuveikto,- clelą hetuvlsl^ sustiprėję kinai gali papra-

sūlį, kurio pas mus negali švti “išsnianti” caro navniz-šyti “išspiauti” caro pavog-nmvic av.jnu . r.v-svarbiausia vienybė atsiek- 
nolulu savo profesijos rei-jta,—bet, rodos, darbo tik 1 , J.. s P^S1^. tas iš Kinijos žemes,
kalais, kartu atvyko ir jos pradžia, nes mūsų motulė '. . _.° ! e e. staig™e?a šiandien bičiuliai, o ry-7 y _ r ' 11* tnvoinm coiimonci koku • « _ *
tėveliai. Atvykę į Honolulu 
jie visi stabtelėjo porai die-

Lietuva vis dar rauda 
panto nelaisvėje.

oku- v»x^jwxx. o«Uxxx«Ui3i 4, tOj Kas žino?
lyg Lietuvoje per didžiuo-'jie visi stabtelėjo porai aie- panto nelaisvėje. = j — ! <

nų pasaulinio garso Waikiki | Juozas atrodo neprastai, da a /ventortoiJs? Prancūzų kon.titucij. 
paplūdimiuose, čia paplau-.tik vis dar skundžiasi ne- £ . . - _ A
kioję, pasimaudę ir saulės sveikuojąs, prieš metus lai- P°'a 5 tą n Prancūzijos socialistų su-
spinduliais gerokai įdegę, ko jam buvo padaryta sun- 1 " -eme- \aziavimas ir prancūzu ra-
Juozas su žmona tuoj atvy
ko pas mus, o Rūtytė atliku
si savo reikalus atvyko seka
mą dieną.

Kuomet taip ilgai nesima
tę, tai daugiausiai ir laiko 
praleidome % besikeisdami 
pergyventais įpūdžiais. Ne
perseniai Juozas lankėsi

mas yra, kas iškels pirmąją 
bylą federaliniame teisme 
dėl viešųjų mokyklų uždari
nėjimo? Iniciatyva, rodos, 
išeis iš tėvų, kurių tarpe, be 
abejo, atsiras tokių, kurie 
r.uo viešųjų mokyklų nesu
tiks atsisakyti. Tada rasistų 
bandymas privačiomis mo
kyklomis apeiti aukščiau
siojo teismo sprendimą gal 
ir užsikirs.

Vienaip ar kitaip, kova 
dėl mokyklų integracijos 
bus ilga ir nemaloni.

Slydusu Hoffa
»

Senato tyrinėjimo komisi
ja, kuri aiškino negeroves 
unijose, baigė savo darbą 
ir susirinks posėdžiams tik
tai lapkričio 10 d., jau po 
rinkimų. Tada komisija tęs 
ir vežikų unijos tyrinėjimą.

Senato komisija ypač ne
mažai triūsė aiškindama ve
žikų, šoferių ir sandėlių dar
bininkų uniją,’ kurios prie
šakyje stovi James Hoffa. 
Komisija iškėlė daug kalti
nimų prieš J. Hoffą, bet į 
teismą jo nenuvilko, o kai 
kartą buvo nuvilkusi, Hofa 
gana lengvai išsisuko iš bė
dos. Dėl tos komisijos iškel
tų kaltinimų, vežikų unija 
buvo išmesta iš bendrosios 
unijų sąjungos—A. D. F.— 
C. I. O., bet Hoffos vedama 
unija, ir išmesta iš bendrojo 
darbininkų judėjimo, veikia 
ir net klesti. Dabar ji jau--1 —?  * x_± -* _sanosi uinnu i,ouu,ouu na
rių! (Seniau — 1,500,000).

J. Hoffos “bandymai” ir 
nemalonumai dar nėra už
baigti. Teismai tai unijai 
davė tris prižiūrėtojus, ku
rie turi daboti, kad unija ei
tų keliais dorybės. Dabar

prancūzų ra
ki vidurių operacija, tai vis ^uozas j® dikalų partijos suvažiavi-
negali pilnai atgauti savo k\™X ? •mese pil»3 steĮ’babu nemaža balsų dau- _--------- ----------- -----------
prigimto gvvumo. Marijona gX'a’,^1 geltonos spalvos guma pasisakė uz gen. deitarp unijos ir jos “prižiūrė- 
atrodo visai gerai ir dar lyg ,k*a X • sk£nu?. vai- Gaulle siūlomą naują Pran-,tojų” iškilo aštrūs ginčai ir 

žydėjime. arba galima padalyti jvai- lese yra žmonių griežtai
Kilmomai savo grazioie naus.lų .,prieskonhD Paviri- priešingų de Gaulle konsti-

kovą” už išsi- ldo tokio “strioko”, kada jų apie tai ir kalbėjome. Buvo mis apdovatiSio tuom Kali- "n*" 7n.sl,t“?,Ja ,[’us Pmmta «i
braukimą iš subversyvių oi\ lietuviška erzac partija bu- neapsakomai malonu pagy- forai jos skanumynu. Ačiū 1X1? nu n °&- ?ai a^ln«2tij sekmadienj, rug- 

_  __ ; ______ f. ............................ r • 1. .v . kiek tik nori ir niekas nieko sėjo 28 d., kada visa Pran-ganizacijų skaičiaus nelabai vo įtraukta į subversyvių 
aukštai teįvertinome. “Lai- sąrašą. Todėl jie “kovojo”

komunistai dedasi ko- už apsišvarinimą. “Laisvė” 
voję, kaip liūtai, o mes, gir- pripažįsta, kad nemažai na- 
di, to nesuprantame ir tiek. rių pabėgo iš ALDLD po to, 

Na, o kaip ALDLD vadai jkai ji buvo paskelbta sub- 
komunistai kovojo už savo j vereyvia organizacija, nes 
organizacijos išbraukimą iš toks vardas ir negalvojan- 
subversyvių sąrašo? Nagi, tiems nariams pirštu rodėz] 4 1 J •• X 1 • ’l

sves
venti prisiminimais gražios darbščiosioms bitutėms ir •' i. , •• ’V";jaunystės laikų, kai kūrėm[Kiliminiams už tokią gausią g 1 d a a‘k°.!°nįJ0S bal’
savo organizacijas, ugdėm' dovaną.

jie pasisamdė advokatą ar 
advokatus ir kreipėsi į kapi
talistinės valstybės teismą

kad jie pateko į išdavikišką 
kompaniją. Nusikračius ne
gražaus vardo komunistams

“teisybės ieškoti”. Viename bus šiek tik lengviau žvejoti 
teisme prakišo, o vėliau ge- žuveles į savo tinklą, 
neralinis prokuroras pats! Komunistų “Laisvė” tu- 
nutraukė bylą ir tokiu būdu ,rėtų sarmatytis, kad genera- 
prokuroras pripažino, kad į linis prokuroras jų vedamą 
iš tų “revoliucionierių” di- ir Maskvai visai ištikimą
delio pavojaus nėra. Bolše
vikų vadams kainavo šiek

organizaciją paliko neįtrau-i 
ktą į subversyvių sąrašą, nes

tiek pinigų, bet tuos pinigus tai yra liudijimas, kad pro- 
jie juk ne iš savo kišenės da- kuroras į ją žiūri, kaip į ne- 
vė, o surankiojo iš eilinių labai pavojingą padarą. Bet 
ALDLD narių . Tai ko čia 1 lietuviški komunistai dėl to 
girtis tokia “kova”? džiaugiasi, kaip geležėlę ra-

Komunistų “Laisvei” ne-dę. “Revoliucinio” honoro 
patinka, kad mes ALDLD pas bimbinius nėra nė už 
vadiname komunistine or- Įlaužtą dvylekį. Jie net giria- i 
ganizacija. Gali nepatikti, įsi gen. prokuroro jiems iš-į 
bet faktas lieka faktu, kad duotų liudijimu ir atsimokė- Į 
tai yra komunistinė organi- darni savo rezoliucijoj gi-! 
zacija. Kadaise ta ALDLD riasi “ištikimybe” Amerikos 
rėkavo taip pat revoliucin- demokratijai. Taigi, plytlai- 
gai, kaip ir pati komunistų j žiau ja prieš generalinį pro- 
partija, o jei dabar kiek kurorą, nors apie tą jų išti- 
prikando liežuvį, tai todėl, įkimybę žino ir prokuroras, 
kad ir partija dabar perėjo žino ir jie patys ir žino visi 
į atsargesnę kalbą. Esmėje šiek tiek išsiprūsinę lietu- 
ALDU) yra partijos pakai- viai.

Nukelta į 7 psL suos “taip” ar “ne”, 
į Prancūzų kolonijos ta 
proga balsuos ir dėl savo 
ateities santykių su Prancū
zija — už nepriklausomybę 
ar autonomiją. Tokį pasirin
kimą turi Afrikos negrų tau- 

jtos, bet, deja, ne Europos 
[Rytų tautos, kurios neabejo
jamai yra daug geriau pasi- 
Įruošusios save valdyti, kaip 
įSenegalijos, Gambijos ar 
i Togo negrų giminės . . .

Integracija
Arkansas ir Virginia val

stijos daro gana rizikingą 
bandymą pakeisti viešąsias 
mokyklas privatinėmis, kur 
federaliniai teismai įsako 
įsileisti į mokyklas ir ne
gins mokinius..

Federalinė vyriausybė kol 
kas nesipriešina tokiam Ar
kansas ir Viiginia valstijų 
pasimojimui. Matomai, vy
riausybė laukia, kaip į vie
šųjų mokyklų uždarymą re
aguos vaikų tėvai ir tik ta
da apsispręs, kokių žygių 
imtis prieš užsispyrusius ne
klaužadas.

Kova dėl mokyklų inte
gracijos eis per federalinius 
teismus, kuriems aukščiau
sias teismas pavedė visą tą 
reikalą prižiūrėtL Klauu-

tis į teismą, kuris juos pa- 
skyrė, skųsdamiesi, kad 
Hoffa trukdo jiems vykdyti 
jų darbą ir neklauso jų pa
tarimų, o Hoffa ruošiasi su
kviesti naują vežikų unijos 
konvenciją ir visai atsikra
tyti nuo prižiūrėtojų!

Jei kongresas būtų priė
męs įstatymą dėl unijų tvar
kymo pagerinimo, gal ir ve
žikų unija būtų lengviau at
sikračiusi Hoffos vadovy
bės, bet įstatymas nepraėjo 
ir Hoffos šeimininkavimas 
stipriausioje šalies unijoje 
gali dar*ilgai tęstis.

<
Fordo taika

Automobilių darbininkų 
unija susitarė su Fordo kor
poracija dėl naujos darbo 
sutarties. Tiesioginio uždar
bio pakėlimo darbininkai ne 
ką telaimėjo, bet visokių pa
gerinimų pensijose, papil
domų nedarbo pašalpų ir kt 
priedų unija išsiderėjo apie 
30 centų valandai. Fordo 
dirbtuvėse streikas tęsėsi tik 
kelias valandas.
, Dabar unijai tenka galvo

ti, kaip priversti ar prikal
bėti ir kitas dvi didžiąsias 
korporacijas—General Mo-

ir Chrysler—kad ir jos 
priimtų Fordo priimtas są
lygas. Jei tai pasiseks, tai 
automobilių pamonėje bus 
ilgą, net trijų metų taika!

Fordo ir unijos atstovai 
sakė, kad nauja darbo su
tartis neturės infliacinės įta
kos, iš ko lyg ir sektų, kad 
automobilių kainos nebus 
keliamos. Bet ir apie jų at
piginimą niekas neužsiminė.

s
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIBKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
LSS Literatūros Fondo Ignas I. Gaška. Prie porą 
pranešimas metų rusai buvo atsivežę

---------- prof. J. Matulį. Jis buvo de-
Per pastaruosius 3 mene- legacijos nariu, o Gaška

sius garbės nariais į Fondų 
įstojo: 1. N. Trumpikas, LSS 
20 kp. narys įmokėjo $110, 
2. P. Brazaitis, Dorchester, 
Mass., $50.

Aukojo po $5.00: Pr. Ši- 
melaitis Montreal, Canada; 
Z. Gapšys Baltimore, Md.; 
Stella Jonuškienė ir N. Jo
nuška, kiekvienas po $5.00, 
Roslindale, Mass.; A. Va
leika Bedford, Mass.; J. 
Vinciūnienė Cambridge, 
Mass.; J. Pilka Detroit, Mi
chigan; Čepas Chicago, III.; 
J. K. Karys Bridgeport, Ct.

Po $10.00: S. Cibulskis 
Stampford, Conn.; J. Pakal
ba Brooklyn, N. Y.; LSS 
116 kuopa Detroit, Mich.; 
B. Spūdienė Brooklyn, N. 
Y.; S. Michelsonas E. Mil
ton, Mass.; A. Liutkuvienė 
Bridgewater, Mass.

Po $15.00: K. Matuliaus- 
kas Baltimore, Md.; J. 
Stružas Rockford, N. Y.; 
4-ji kuopa per P. Milleų ir 
LSS 4-ji kuopa per J. Va
laitį įmokėjo $20.00.

$75.00 aukojo Stasys Mi
chelsonas. Laiške Literatū
ros Fondui gerbiamas auko
tojas kviečia visus kultūrin
gus žmones paremti Fondą 
už svarbų knygų leidimo 
darbą. : ų

Iš Los Angeles LSS kuo
pos gauta $3.85.

Aukojusiems širdingas a- 
čiū.

K. Bielinis,
LSS Literatūros Fondo sekr.

tėra tik pavaduotojas.
Be Gaškos dar yra ir ki

tas “cacka” — Armėnijos 
‘‘užsienių reikalų ministe- į 
ris”. Reikia mat, buržujams; 
parodyti, kokia pas mus, Į 
tautų lygybė, nors iš tikrųjų 
tie “užsienių ministeriai” nė 
išsižioti nedrįsta be Mask
vos liepimo.
Rašytojų vadovybė 
dabar čia

Lietuvių Rašytojų Draugi 
jos valdybos būstinė ilgą 
laiką buvo Chicagoje. Da
bar ji atkelta į New Yorką. 
Neseniai išrinktosios valdy
bos sudėtis yra tokia:

Pirm. J. Tysliava, vice
pirm. Algirdas Landsbergis 
ir Pranas Naujokaitis, sekr. 
Paulius Jurkus, ižd. Stepas 
Zobarskas.

Spalio 25 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje (280 
Union Ave., Brooklyne) bus 
Rašytojų Draugijos narių 
suvažiavimas,, o po to toj 
pačioj salėj literatūros va
karas.

KONSULATO IEŠKOMI

Aušiura. Antanas ir Jonas.
Bankauskaitė - Kesminienė, Ste- 
fanija-
Bortkevičius, Jonas, veterinari
jos gydytojas.
Brazauskytė - Laurinienė, Mi- 
chasė.
Cidabrienė, Marija.
Grinys, Jonas, Kazio sūnus.
Grybas, Ona, Kazio duktė.
Guderis - Uderis, Jonas, Augus- j ir jos vaikai: Zofija ir Valerija 
tinas, Pranciška ir Petronėlė. J Rakauskaitės ir Albinas ir Ja- 
Jakubėnas, Alfonsas, Adomo s. nina Wolk.

Atvyko Lietuvos “užsienių 
reikalų ministeris.”

Sovietų Sąjungos delega
cijoje Jungtinėse Tautose y- 
ra ir Lietuvos užsienių rei
kalų ministeriu vadinamas Juozas ir Povilas.

RAKETOS TAMPA ATEITIES AKYS

Viršuj kairėj SD-2 lėktuvas, kuris vairuojamas nuo žemės ir gali su parašiutu nusi
leisti. Jis turi dvi raketas ir skirtas žvalgybos reikalams. Kairėj apačioj Rocketsonde 
piešinys, tai raketa, kuri gali iškilti 150,030 pėdu ir rinkti davinius apie atmosferą. 
Arčiau prie lėktuvo nupieštas Dropsonde, sa parašiutu nusileidžiantis instrumentxs, 
kuris renka duomenis ore arčiau žemės. Dešinėj 70 pėdu ilgas Navako sviedinys, iš
šautas Cape Canaveral, Fla., bandymų stotyje. Jis irgi renka duomenis apie orą.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Tai Einorių iš West Palm 

I Beach ir Bukšnių iš Miami.
iz * • O1Q* Pasivaišinus gardžiais vai-
Kitais rtetais liepos 2-18 • . fc jr ėrimais> klubo pir. 

.henomis Čikagoje bus torp-ininkė Styles džjo 
‘autinė prekybos ir pramo-

Lietuviai tarptautinėj 
parodoj

programą.
Sukaktuvininkus sveikino 

Lietuvių Klubo pirmininkas 
Rodgers, Noreika, Norris, 
Kouch, Stasiulis, Kaulakie
nė. Žinoma, žodis buvo duo
tas ir “jaunavedžiams”, kad 
jie pasakytų, kaip jiems se
kėsi laimingai gyventi.

Dr. Einoris pasakė, kad 
gyvenime reikia kantrybės, 
reikia galvoti per pusę, būti 
sąžiningam, tai būsi laimin
gas šeimoje ir kitų būsi ger
biamas.

Bukšnys paslapties nea
tidengė, tik pasakė, kad kas 
pagyvens daugiau kaip 40 
metų, pats pamatys.

“Jaunosios” nieko dau
giau nesakė, tik padėkojo 
šeimininkėms už gardžias 
vaišes ir svečiams už atsi
lankymą.

Kalboms pasibaigus pra
sidėjo šokiai.

:ės paroda, kurioje daly
vaus net 55 svetimos valsty
bės ir kiekviena turės savo 
pavilioną. Joje dalyvauti 
oficialiai pakviesta ir Lietu
va, todėl Lietuvos konsului 
dr. P. Daužvardžiui pakvie
tus, Illinois Lietuvių Preky
bos Rūmų sumanymu yra 
sudarytas atskiras Lietuvos 

; Paviliono Komitetas, kuris 
rūpinsis turėti parodoj Lie
tuvos pavilioną ir jau užša

ukė 200 kvadratinių pėdų 
plotą. Pavilione bus 3 sky
riai : 1. Istorinė Lietuva, 2.

: Nepriklausomos Lietuvos 
laimėjimai ir 3. Užjūrio lie
tuviai.

! Spėjama, kad parodą ap
lankys apie pusantro milio
no žmonių, į ją atvažiuos 
net Anglijos karalienė Elz 
bieta.

Lietuvos paviliono įrengi
mui, aišku, reikalinga bus 
nemaža lėšų, kurių tikimasi 
pirmon galvon gauti iš lie- 

31'tuvių verslininkų.
Komitetan įeina šie lietu

vių tarpe plačiai žinomi as
menys: Adolfas Baliūnas, 
dr. K. Drangelis^ dr. Joseph 
B. Jerome, Anthony J. Ru-

Kaminskas, Aleksas, iš Verti- Petrušaitytė-Kuzmickienė, Ele- 
liškių k., Jėzno vai. na- Povilo duktė, Kuzmickas,
Kalinauskas, Jono Kalinausko Bronislovas, Jono sūn., ir Kuz- Amerikini Cik* arti* Tam 1**’ ^**w*^*»y «• -nu
vaikai. mickas, Leonas, Bronislovo sūn. «trainsnelio * kuriame ^n^on Yalonis, Jo-
Kalinauskas, Juozas. Bušas, Robertas ir Pušienėi, Au- ^„i^aujieji atS” ?’

guste, ,i Ciunskių k., Krfuhų v.. prisiplakę į? Iaik,^ —

REDAKCIJA ATSAKO

T7__ 1__1~v amam.

Kievišas, Viktoras.
Kontautas, Kostas ir Stanislo- Sakių aps. 
vas, gyvenę Chicago, III. Rauktys, Stanislovas, lš Pakal-
Krasauskaitė - Vilkienė - Vii- niškių k., Švėkšnos vals., Tau-

leidimo, savanaudiškai nau
dojasi atostogomis sustab-

MIAMI, FLA.

, dydami laikraščio leidimą Dvieju noru
kauskienė, Magdalena, buv. Ra- ««» «Pąkr savaitei ar nespausi ^.hl.
kauskienė, Jono d., iš Tauragės Rederaite - Stokoff, Ona, is Ky- dinsime F vcayoų aunantis
aps., Kvedernos vai., Alkupio k., bartų, gyveno Halsey St., Broo- Norg \r «Kejeivy„ yra t

kivn, N. Y. .Tamstos vadinamu prisipla-
, ... ’ ... A, kelių, bet tas laikraštis irSuickaite - Savickiene, Ada. __ „ xatostogų metu nesustabdo

mas, o jei kuris kitas laik-Jarmoška, Povilas, Petro sūn., Lukošauskas, Antanas. .šlikas, Vaclovas, iš Ukmergės

Lietuvių Moterų Klubas 
surengė pokylį, kuriuo buvo 
nurėta atžymėti dviejų tau
rių lietuvių šeimų vedybinio 
gyvenimo 40 metų sukaktis.

Pasitraukė iš gyvųjų tarpo
Šiomis dienomis mirė 

Barkauskas, palikęs žmoną 
Miami ir dukteris Detroite.

Ilsėkis saulėtosios Flori
dos žemėj amžinai!

L. J. Stasiulis

jūrų vanduo ne toks druskin
gas, kaip vandenynų. Pavyz
džiui, vandens druskingumas 
prie Palangos penkis kartus ma
žesnis už vandenyno vandens 
druskingumą ir vidutiniškai ly
gus 6.6%.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse šimtui gyventojų tenka 35 
telefono aparatai, o Europoje 
tik šeši.

darbas

ir jo vaikai Aldutė. Jeronimas, Mažeika, Kazys, Antano sūnus, * apskrities-
‘pasitraukė iš Lietuvos 1044 mt. tšukevičius, Vincas.
Mickell, Mary, gyveno 278 Ave- Šimkus, Jonas. g. 1926 m. Tve- 

Įnue B, New York, N. Y. jr« vai- Telšių apskr.
iMieldažis, Stasys, kil. iš Ma-jTrockis, Stanley, kilęs iš Bu- 
jriampolės ap., Gudelių vals., Li-, trimonių m., jo žmona Antani- 
j markų km., Skriaudžių parap. inA> duktė Vanda ir sūnus Jonas. 
jMilkintas, Jonas, Jono s., ir Mil- Venclova, Willy.

VISUOMENES MOKSLŲ, MENO 
ŽURNIR LITERATŪROS ALAS

kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir 
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvią, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią 
žodi.

kintas, Juozas, Stanislovo sūn, 
Monkevičius, Boleslovas ir Pra-

Vileišis, Povilas, Jono sūnus, iš 
Kybartų.

5410 Sixth Ave. 
Brooklyn 20, N. Y.

Ligi 1938 metų pabaigos iliustruotą trimė- 
nesini žurnalą DARBĄ galima užsisakyti se
na kaina: $2 metam?, $5 trejiems metams; 
$1.50 studentams metams. Paskiras Nr. 75 c.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sv Tarptautine Virtuve, sv Stalo Etiketu Ir

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

KELEIVIS
<M E. Broedvmy •«• So. Boston 17,

nas, Prano sūnūs, iš Drobukš- Vileišis, Andrius, Jono sūnus, g. 
čių k-, Varnių vai.. Telšių aps. J1924 metais.
Oželytė, Domicėlė, Jurgio ir ; Vitkevičius, Antanas, Antano s 
Barboros d., iš Tauragės apskr., I Danauskas, Antanas ir Jonas 
vyro pavardė nežinoma, gyveho Į žemaitis, Juozas, Juozo sūnus 

Buffalo.
Parnarauskas, Antanas, Jurgio 
sūn., kil. iš Vadžgirio, Raseinių 
apskr.
Paulaitienė -šukevičiutė, Ona. 
Petraitytė-Kuprevičienė, Karo
lina, Prano d., iš Krenenavos v.,M
Panevėžio apskrities.
Paukštytė, Danutė, Antano d. 
Perminąs, Jonas, Jono sūn., iš 
Mažeikių apskr.
Popiera, Kazys, Jono sūnus. 
Puzinas, Juozas ir Jadvyga.

'iš Eimantų k., Eržvilko valsč 
Tauragės apskrities.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

, Lietuvoje paukščių priskaito- 
jma 292 rūšys, iš ją Lietuvoje 
‘peri 180 rūšių, o 55 rūšys gy
vena ten visus metus.

rastis tą padaro, tai jau ji 
biznis.

Bet keista Tamstos pažiū 
ra, kad laikraščių darbinin
kai gali ir be atostogų ap
sieiti, lyg Tamsta nežinotu- 
mi, kad jų darbas yra labai 
varginantis ir kad jie poil
sio reikalingi. O ką gali pa 
daryti tokios laikraščio re
dakcijos ir administracijos 
kur vienas kito negali pa
keisti? Nejaugi Tamsta ma
nai, kad jie turi metų metus 
dirbti be jokio poilsio?

OPERAVO KARVES 
ŠIRDĮ

Tokia operacija padalyta 
Kanadoje karvei, kuri pra 
rijo geležinės vielos 4 colių 
gabalą. Tas gabalas vėliau 
įsmego į širdies raumenis 
Karvė būtų nugaišusi, jei 
veterinorius nebūtų padaręs 
operacijos ir vielą išėmęs.

Skruzdei darbo netrūksta.

*Snnnm

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti J 

Joje
Apie kelionę Aluskon; Vaizdai nao Atlanto :ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra“; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis Vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; t 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Texas valstijom turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiah- paveikslais. 

Knyga jau išėj«. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

taaassssaasąsasgsuTSSsrrassi

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai Įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuarc, Worcester, Maaa.

Jei Jums reikia vaistą, kreipkitės f registruota vaistinin- 
Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininką, dia iž- 

pildomi gydytojų receriai ir patarnaujama sveikatos reika-
raese. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaisina VISUR. Turime 
sperialinią vaistą auo džiovos amt 
vaistą nao aukite kraujo spaudi 
reumatizme, auo širdies Ir nėr . ____ 
Vaistai siunčiami VISUR. Raiykit mums 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

SAFETY HINTS
Irom the Red Cross

(B
Ir Notory PuMk

lt lt Sangerom to Irave bot- 
He* ef potooM where rklMrea 
tu get them. Alui)-*

et cfclMrea*e

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa- 
£ čia kaine—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
£, į Lietuvą, atsiųskite mums aišką adresą).

£ SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
£ myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. muštruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK U2 $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2. 
ar 3 knygų. Ui už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už S tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted St., Chicago $, IR
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ki gyventojais, galima ma
tyti iš visos eilės faktų. Pa
vyzdžiui, per kiekvienas ko* 
munistų “šventes” sustipri
nama apsauga jmonėseį įs
taigose, elektrinėse, o kai 
kur gatvėse vaikšto ginkluo
ti policijos patruliai.

Dažnai daromos kratos 
pas įtariamus asmenis, ypač 
studentų tarpe. Tai daroma 
ne tik prieš komunistų šven
tes. Š. m. vasario 16-sios 
išvakarėse visuose išvažia
vimuose į Kauną patruliai 
kratė sunkvežimius, leng- 

o kartais ir

Tėvo vertas sudus

(Tęsinys)
Komjaunuolių vaidmuo Į reiškė, kad tėvai jam drau-

Komjaunuolių, ypač mokJ^a steti į org«uzacij^
Sn!'J mro?rdkb^čio1^Tj: Malonumas tėvams. Susid£ 
a p j j I rimas su saugumu gali būti
mmo tarpe komjaunuolių k K . siW pradžia 
nėra daug, vieniu- daugiau, j Ko<au^ių poJitfnis 
kitur mažiau. Pavyzdžiui, 1, - J »• :Mariampolės plytinėje ^1^ yra-«alima Austai,vas masinas,
•va v sakyti—žemiau vidutinio, pėsčiuosius.. Vasario 16 d.
via maždaug^50 jaunuoliu :Menkai lanko susirinkimus, Kaune patruliavo sargybos. 
M a maždaug oO jaunuolių. bJogai vigai neVykdo nu_

tarimus ir pasireiškia tik 
tiek, kiek būtina. Pagal įs
tatus, kiekvienas komjau
nuolis privalo nešioti ženk
liuką, tačiau gatvėje retai 
pamatysi komjaunuolį su 
ženkliuku.

Tačiau komjaunuolių jų tar
pe yra vos 5-8. Kitas atėjęs 
Į darbą iš viso slepia, kad jis 
komjaunuolis, nes darbinin
kai toki pašiepia. Tokioje 
įmonėje komjaunimo orga
nizacija negali daryti jokio 
spaudimo, r.es darbas čia 
nereikalauja jokios specia
lybės, atlyginimai žemi. Pa
našų fizinį darbą, ypač va
saros metu, galima gauti vi
sur, o įmonė nėra suintere
suota prarasti darbo jėgą. 
Tokiu būdu komjaunuolių 
skaičius lieka ribotas. Tik 
l&b&i retais atvejais jaunuo
liai patys ateina pas vado- 

prašosi

Marijampolėje kai kuriose 
mokyklose buvo nuplėšyti 
komunistų šūkiai bei port
retai ir iškabinti užrašai
“Šalin rusai”, “Tegyvuoja 
laisvė” ir kiti.

Gyventojų nuotaikos
Dalis gyventojų yra tie

sioginiai ai* netiesioginiai 
nuo komunistinio režimo 
nukentėjusi. Vieni pateko į 
Sibirą, kiti Lietuvoje nete
ko savo šeimos narių, gimi'

Bažnyčiose — sporto salės, 
sandėliai

- j ■*- ' *

Marijampolėje veikia vie
nintelė šv. Mykolo parapi
jos bažnyčia. Neuždaryta ir 
rusų cerkvė, bet ji neturi 
šventiko. Evangelikų bažny
čioje įrengta sporto salė. 
Buv. įgulos iv. Vincento

KIPRO BIELINIO 75 MET Ų SUKAKTIES PROGA 
v » <

šį penktadien, rugsėjo 26 Fondo tikslas leisti sociali- 
d. drg. Kipras Bielinis Lietu-1 stinio turinio raštus, kuriuo- 
vos knygnešių karaliaus se būtų nagrinėjami teori- 
Jurgio Bielinio sūnus, mini
savo amžiaus 75 metų su
kaktį.

Berašant tuos atsimini- GOLFO ČEMPIONAS
mus buvo proga atsilankyti 
pas Pr.’Lavinską, Long IsL- 
and, New Yorke ir ten pasi
rausti jo turimame gausiame 
spaudos rinkinyje. Čia reiš
kiu jam padėką už tą pas
laugą.

Ten 1904-1906 m. “Vieny- j 
bėję Lietuvninkų” ir “Kovo
je” užtikau, kad 1904-1905 
metais buvo lietuvių social
demokratų išleista net 15 į 
slaptų atsišaukimų, skiltų J 
lietuvių darbininkų reika
lams ginti.

Kapsukas jo tada reda
guotame “Drauge” prikišo 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai, kad ji visai nešini- 
pinanti Rygos lietuvių dar-j 
bininkais ir jokių atsišauki-: 
mų jiems nėra išleidusi. Lie-, 
tuvos Socialdemokratų Par-. 
tija atsikirsdama sumini,'
kad per tą trumpą laiką to------------------------------- ------
kių atsišaukimų Rygoj išleis- burgo draugų”, “Nepasiduo
ta net 15. Tai dar vienas įro- kim, tęskim visuotiną strei- 
dymas, kad Rygos lietuviai ką”, “Mūsų reikalavimai”, 

“Gegužės pirmoji” ir kiti.

Charles Coe iž Oklahoma 
City, Okbu, San. Francis
co mieste vykusiose golfo 
mėgėją varžybose antrą 
kartą laimėjo čempiono 
vardą.

niai socializmo klausimai, 
jo ir partijos istorija ir t L 

Pirmasis Fondo leidinys 
jau pasirodė šių metų pra
džioje. Tai ilgamečio Lietu
vos socialdemokratų vado, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo p a s i ra š ytojo 
prof. Stepono Kairio atsi
minimų piimoji dalis—Lie
tuva Budo. Knyga sutikta su 
didžiausiu palankumu ir vi
sų laikoma dideliu indėliu į 
mūsų istorinę literatūrą. * 

Tai tikrai graži Socialde
mokratų Literatūros Fondo 
darbų pradžia. Už tai pir
mon galvon esame dėkingi 
drg. Kiprui, nes jis sumanė 
šj-gražų darbą ir visus į jį 
traukė.

Prof. S. Kairys dabar at
sidėjęs ruošia antrąjį tomą, 
kurį taipgi išleis Literatūros 
Fondas. Bet prieš tai, gal 
dai- šių metų gale, Fondas 
išleis drg. Kipro Bielinio at
siminimus, kurie, nėra abe
jonės, bus taip pat įdomūs,

Ką ta proga apie jį bera
šyti, kada jau tiek daug 
įvairiomis kitomis progomis 
yra rašyta? Be to, drg. Ki
pras ir daugeliui Amerikos 
lietuvių yra gerai pažįsta
mas, nes jis čia pirmą kartą 
yra lankęsis 1922 metais ir 
daug kur gausiuose susirin
kimuose yra kalbėjęs, jau

nių ar turto, todėl visai noę-i bažnyčioje dabar knygyno 
malu, kad esamai sistemai-sandėlis, o žydų sinagogoje 

priimami į'jaučiama neapykanta. Net įrengtas audimo fabrikėlis_____ ___ ____ ______
komjaunimo organizaciją, ir tie, kūne nėra kokiu nors “Še-upė”. Dvasiškiai neturi 'tada plėšęs kaukę nuo ko- 

Tuo tarpu kitose įmonė- būdu paliesti, daugumoje teisės lankytis mokyklose, o munistų veido ir todėl Ma
te, pavyzdžiui “Šešupės” au- nepatenkinti. Žemas gyveni- ligoninėj gali lankytis tik skvos tarnų tie susirinkimai 
cino fabrike, komjaunuolių nio lygis, įvairūs trūkumai tuo atveju, jei ligonis jį iš- buvo labai trukdomi. Nuo 
procentas didesnis, nes ten <r nedatekliai, kuriems galo kviečia. Eisenoms aplink 1949 m. drg. Kipras jau 
vadovams įmanoma daiyti ematyti, nesukelia šimpa- bažnyčią reikalingas vietos nuolat gyvena Amerikoje, 
veiksmingesnį s p au d imą. tijų bolševikams. Tačiau gy-.komiteto leidimas. Dvasiš-pirma Bostone, ,0 vėliau
Ten atlyginimas aukštesnis, venti reikia. Kiekviename kių važinėjimas pas gyven- New Yorke, kame ir dabar

vus ir

reikia.
carbas nesunkus ir švarus, žingsnyje tenka susidurti 
visą laiką pastogėje. Nete- su esama santvarka, su jos 
kęs* darbo tokioje įmonėje įstatymais, su pareigūnais, 
ir dar su atitinkamu įrašu tuos įstatymus vykdančiais, 
darbo knygelėje jaunuolis žmonės pamažu atbunka, 
vargu ar gaus kur nors kitui- Viltis sulaukti laisvės tai

tojus Kalėdų proga, plotke-. tebegyvena ir veikia į valido
lių dalijimas, vyksta kaip ii- se organizacijose, 
anksčiau. Pamaldos, ypač Į Todėl aš čia pasitenkinsiu 
sekmadieniais ir per dideles priminęs tik tą, ką paskuti- 
šventes, lankomos gausiai. ųiuoju metu drg. Kipras yra 
Lankytojus galima taip su- įpynęs į savo didelių darbų

panašų darbą. Tokiu būdu nutolsta, tai vėl priartėja/skirstyti: 40% moterų, 30% įvairiaspalvę puokštę.__  ___• ± - -• -1 .. ...... wni ii- ioi.niTnn Afloi_ «tz_____ x___________yra lengviau ji padalyti priklausomai nuo tam tikrų 
Kcrniaur uoliu nois popienu- įvykių. Vieną kitą priverčia 
jc, tačiau be komunistiškų ar sugundo stoti į partiją, 
įsitikinmu. Komjaunuolių Žmogus kasdien rungiasi su 
skaitlir.g urnas daug priklau- visa eile rūpesčių, kurie čia, 
so nuo pirminių ir rajoninių Vakaruose, nežinomi, be to, 
organizacijos sekretorių ak- bijosi trėmimo, kalėjimo ir 
tyvumo. yra bejėgis prieš bet kokį

Žmonės nekenčia

vyrų ir 30% jaunimo. Atlai
dai būna, tačiau jie vis nu

darbininkai dirbo išvien su 
Lietuvos e Socialdemokratų 
Partija, bet ne su Rusijos. 
Kipro Bielinio žiniomis, Ry
goje Rusijos Socialdemo
kratų Partijos veikimo kaip 
nebūta. Jei ir buvo keletas 
asmenų, tai 1906 m. jie visi 
įsiliejo į Latvijos socialde- 
'mokratų veikimą.neš ir drg. Kipras turi len ,

gvą ranką, gali gražiai rašy-' Kodėl mes apie tai čia 
ti, o ir socialdemokratinė j prisimenam? O todėl, kad 
veikloj dalyvauja nuo 1902 dabar Lietuvos Komunistų 
metų. Taigi, turi ir apie ką Partijos istorijos Zalatoriai 
rašyti. Savo planuose Fon- “įrodo”, kad Rygoje veikė 
das turi ne tik istorinių ras- Rusijos Darbininkų Social- 
tų leidimą. Ir didžiausias demokratų Partija, o apie 
Fondo “rūpintojėlis” yra Latvijos Socialdemokratų 
drg. Kipras, nors oficialiai Partiją mažai ką prisimena, 
jis tik sekretorių tesivadina. 0 lietuvių socialdemokratų

-*-• —1 • « _ riiitniaio zv>wv<mi>Tqz»i no tn_šia proga unKiu arg. kj- vc“ »*-
pini dar daug gražių dienų, s® nutyli. Mes Lietuvos Ko- 
sveikatos ir ištvermės savo munistų Partijos istorijos 
naują kūdikį—Literatūros zalatorius suprantame, jie 

“Iš praeities tavo sūnūs’Fondą ugdant Didelės sėk- Wtaip elgtis negalį nes ‘^lu
te stiprybę semia” kartoja-,m“! . , . ^maustų Lietuvos okupan-
me giedodami mūsų tautos Kų>ro drau-

Tų atsišaukimų buvo išleista 
kiekvieno po 400-1000 eg
zempliorių. Dauguma jų 
gektografu spa usdinami. 
Kai kurie jų buvo išleisti 
lietuvių ir latvių kalbomis. 
Kiti tų atsišaukimų ištisai 
yra atspausdinti “Kovos” ar 
“Vienybės Lietuvninkų” lai
kraščiuose. Iš čia tenka spė
ti, kad tiek Rygos lietuviai 
socialdemokratai ir Lietu
vos Socialdemokratų Parti
ja visus savo spauefos leidi
nius siuntė Amerikoje gyve
nantiems savo bendramin
čiams ar pritariantiems ar
ba tiesiog laikraščių redak
cijoms, kad šie skelbtų vie-

L-« 111 imilziomoJ4
mes dabar turime progą su
žinoti, kokie anuomet Lie
tuvoj ir Latvijoj buvo išlei
sti lietuvių socialdemokra
tų atsišaukimai, jei ne vist 
bent jų dalis. Būtų gera irkeliami į sekmadienius. ~ . .......................

Ypač paskutiniu metu gy-jhimną bet tą praeitį dauge- #us’ bičiulius ir pažįstamus Iš Rygoje 1904-1905 m. tai ateičiai visiems pravers- 
ventojai gyvai lankosi at-Įis mū’Sų nelabai tesirūpina raS?n.u nieko nelaukiant pa- išleistų atsišaukimų žymėti- tų, kad tie atsišaukimai ii 
laiduose, kurie vyksta baž- gerai pažinti. dėti jwn jo gražų darbą plė-ni^šie: J904 m. “ J Provod-
nytkaimiuose.

ano meto Jungtinėse Ame
rikos. Valstybėse ėjusių lie
tuvių laikraščių būtų nura
šyti ir gal atskiro leidiniu iš
leisti.

Čia prisimintina, kad bent 
iki šiol Lietuvos Komunistų 
Partijos įvairiuose spaudos 
leidiniuose, skirtose Lietu
vos darbininkijos praeičiai 
pažinti, anais metais išlei
sti Lietuvoje pogrindyje at
sišaukimai ar kiti spaudos 
leidiniai net nėra suminėti, 
jau nekalbant apie jų turinį. 

Į Ir tai suprantama—tie buvę

Lietuvos socialdemokra-tobulinti. Tai bus ge-iniko darbininkus”—reika- 
tai Lietuvoje ir Amerikoje Gausias būdas jam pagerbti Jauta, kad dienos uždarbis 
yra didelius darbus nudirbę, j° tokios retos sukakties būtų mažiausiai 1 rub. 30
jie gali būti geru pavyzdžiu P™#3- .
ir ateinančioms kartoms, to- padalyti labai leng-

,, dėl svarbu, kad tie darbai Y,3, Jmokčjęs $10 jau yra 
veda juos prie pirmosios ko- būtų ateičiai apsaugoti, kny- Fondo narys, o įnešęs $50 
munijos. 1gose surašyti. bus garbės narys. Kas tega-

Drg. Kipras tuo seniai šie- mažiau ačiū ir už tai, 
lojasi ir šiandien jau turime nes Juk šapą ant šapo dėda- 
jo pastangų toje srity gra- mi sukrausime. ...... .
žiu vaisių. Daugiausia jo rū- Fondo adresas: k. Bieli- jnnkti sau gydytoją, 8 va- 
nesčiu Amerikos I irtuviu nis’ 51 E- St-, Apt. 6-E pandų darbo diena; kad bū- Sdemokratu S^unga New York N' Y‘ atskiras val®™° kamba
įkūrė Literatūros Fondą. To Žemaitis

Namuose gyventojai dau
giau ar mažiau išlaiko krik
ščioniškas tradicijas. Pava
sarį papuošia kryžius kai
muose, moko vaikus maldų,

Mokyklose, gimnazijose smurtą.
(vieurmėse mokyklose) ir komunistų ir rusų, nes jie 
univers’tetuose padėtis taip atnešė mirtį, nepasitikėjimą 
pa. revienoda. Mariampolės kaimynu, gaują šnipų, melą. 
p e d a goginėje mokykloje Neapkenčia komunistų, ne- 
komjaunuolių skaičius paly- apkenčia visos sistemos, Įau
ginamai aukštas. Ten ypač kia laisvės, o jos nesimato.
\e kliai pasireiškė kom jauni- Tačiau tiki daugiau ar ma- 
mo sekretorius J. Kalvaitis, žiau, kad toji diena kada
Lrr s kiekvienam mokslei-;nors ateis. Nelaukia tik sau-įdama labai plačiai ir jvai- 
v ui statė klausimą: “Stok į Lėlė parsidavusių dūšia ir iriausiais būdais. Paskaitos, 
komjaunimą, arba pasitrauk ’^ūnu Kremliui. Ir kas bū-mokyklos (kur kiekviename 
iš mokyklos”. Kas mokslei-dagiausia, žmonės laukia vadovėlyje rasi ką nors anti- 

beliko darvti? Išeiti karo. Karo bijo, bet laukia, i religinio), kinas, spauda, vi-

Ateistinė propaganda
Ateisinė propaganda ve-

kap; kad už streikus nebū
tų baudžiami ir už streiko 
laiką uždarbiai sumokami: 
kad būtų panaikintas akor- 
dinis darbas; kad būtų visi 
dirbantieji aprūpinti medi
cinos pagalba ir kad dir
bantieji galėtų laisvai pasi

lys ir švaros, gėrimui tinkąs

:s mokyklos mažai kam no- nes tai atrodo jiems vienin- 
lėjcs?. Todėl dauguma pa- teiis išsigelbėjimas iš neši
ma, ė j rašymus. Kitose mo- baigiančio pragaro. Jei ka- 
kyklcs? komjaunuoliu skai- ,as ir atneša nelaimių, tai 

žmonės, gyvendami nuolati-<ius mažesnis. Darbininkų 
jaun'mo gimnazijoje 1956z7 
mokslo metais iš 140 moki
nių buvo tik 10-15 komjau
nuoliu. Berniukų ir mergai
čių gimnazijose komjaunuo- 
iių skaičius jau aukštesnis, 
n<s i jas ateina iš pradžios 
mokyklų mokiniai su pionie- 
riškais kaklaraiščiais ir pa--daromo

nėse nelaimėse, tariasi ne
beturį ką prarasti. “Kas iš
liks, tas gyvens”, sakoma 
Lietuvoje. Bolševikai tai ži
no, bet žmogui neįkvėpsi 
meilės jų melui, jei giliai 
širdyj paslėpta neapykanta. 

Būdingas gyventojų “soli

sa tai persunkta ateistine 
propaganda. Kiekviename 
žingsnyje stengiamasi pa
šalinti ar susilpninti religi
ni jausmą. Pavyzdžiui, gim
nazijose duodamos tokios 
temos: “Religija—mokslo 
stabdis”, “Mitas apie dievą” 
ir t. t Moksleiviams, ypač 
specialiose mokyklose, bet 
ir kai kurių kitų įstaigų 
darbuotojams bažnyčią lan
kyti draudžiama. Dažnai

su komunistine galima prie bažnyčios paste-

kito kelio. Be to. stojant į kiuotę stoja įmonėmis, mo- liūs. Pastebėtas toks jaunuo* 
aukštąsias mokyklas, į par- kyklomis, įstaigomis, laisvo į lis perspėjamas, sunkesniais 
tiskumą kreipiamas atitin-pasirinkimo eisenoje nėra. atvejais turi daiyti viešą at- 
kamas dėmesys.’ Vieniems, (Pavyzdžiui, šių metų 1-osios gailų, arba pašalinamas iš 
daugiau ištvermingiems pa- gegužės išvakarėse Mari- komjaunimo, o tai reiškia 
vyksta išsilaikyti be kom- jampolėje partinis organiza- kelio galą. Darbo jau negau- 
jaunimo, ypač inteligentiškų torius Bružas susirinkime si, kokio norėsi.
šeimų vaikams, tas kelias jau iš anksto pareiškė: “Kas Savaime suprantama, kad 
pasidaro būtinas. Tėvai, i nedalyvaus demonstracijoj, i toks ilgametis spaudimas 
nore jie ir būtų prieš komu-i negaus žemės daržams”. • padai*0 savo. Žmogus, ypač

jaunimas, yra priverstas ba
žnyčią lenkti iš tolo.

Naujai išleistų maldakny-

vanduo; nedalyti pas darbi- anais metais išleisi įvairūs 
ninkus kratų; atleisti įky- atsišaukimai ir kiti spaudos 
rius meistrus, darbo prižiū- i leidiniai prikišamai įrodo, 
rėtojus, jie, tie įkyrieji mei- į kad Lietuvos darbo žmonių 
strai atsišaukime buvo iš- judėjimas ėjo nepriklauso- 
vardinti; dėl ginčų sudari)-;niai nuo Rusijos ir tik jis 
dariais įvesti trečiųjų teis- buvo derinamas su Rusijos 
mą ir visokeriopų bausmių darbininkijos judėjimu, nes 
panaikinimas, kurias užde-j vienų ir kitų tikslai ne ri
da įmonės administracija sais siekimais sutapo. Lietu- 
savo nuožiūra. vos darbo žmonės siekė ir

atstatymo, 
valdvmosi

Rygoje prieš 50 metų
J. VLKS
(Tęsinys)

PATIKSLINIMAI stambausių gumos išdirbi- 
irių Įmone, kur daugiausia 

Rašydamas apie praeitį dirbo latviai ir lietuviai dar- 
kartais suklysti ir dažnai ne bininkai. Gi geležies apdir- 
dėl režinojimo, bet dėl pa- bimo įmonė buvo Kuzneco- 
prasto neapsižiūrėjimo. Su- vo, kur daug dirbo atkeltų 
klydau kai kur ir aš rašyda- įusų darbininkų. Tą mano 
mas apie Rygos lietuvius. j neaj)dairumą pastebėjo drg.

Štai, parašiau, kad pra- K. Bielinis ir esu jam dėkin- 
monės įmonės Provodniko gas, kad jis laišku man apie 
būta geležies apdirbimo, o tai tuoj pranešė, 
iš tikiųjų tai . buvo viena į Kiti netikslumai: Rygos

------------------ (lietuviu socialdemokratų or-
ros nėra. Tiesa, buvo išleis- !ganizacijos veikimas labiau 
tas katalikiškas kalendorius, sustiprėjo 1909-1912 m., o 
tačiau jis labai retai kur už-Rietuvių darbininkų blaivy- 
tinkamas. įbes draugijos “Giedros”

(Bus daugiau) kultūrinė veikla stipriai reiš
kėsi 1911-1912 m. ir gekto
grafu spausdintas laikraštu
kas “Brėkšta” pasirodė 1912 
m. pradžioje ir tada išėjo, 
gegužės 1 proga, lietuvių so
cialdemokratų atsišaukimas 
ir tų metų pavasarį prasidė-j 
jo kratos ir areštai.

Mirė mok. Urbaitis
nistinį režimą nusistatę, sa-'Nežiūrint į tai, į demonstra
vo vaikams negali d risti ei ją atvyko maždaug 30% 
duoti neigiama patarimą į visų darbininkų, taigi nei 
kom iaum'mo atžvilgiu. Buvo trečdalis. gių matyti neteko, tačiau |kutiniu metu mokytojavęs
atsitikimų, kada vaikas, tė- T . įgalima nusipirkti spekulia-|vienoje iš Panevėžio pra-
vams pasakius “ne”, mokv- ”,e,-vvuo,a >al,ve tyvinėmis kainomis senų lai-'džios mokyklų, 45 metų am-
kloje pionierių vadovui pa-! Kaip komunistai nepasti- dų. Kitos religinės literatu- žiaus pasimirė džiova.

Gauta žinia, kad ilgame
tis mokytojas Urbaitis, pas-

Kiti atsišaukimai buvo 
šie: “J Eikerto darbinin-

savo valstybės 
nes laikė tokia

kus”, “Ilgai mus marino,” i formą parankiausia siekti 
‘Prisivienykime prie Peteri (Nukelta į 5 pusi.)

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959 

netams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapiu visokių pa- 
iskaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juoku, 
traipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, tu Jj išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

’Nors viskas brangsa,. liet “Keleivio” kalendoriaus 
kaina vis to pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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KAS Sl IPRESNIS >
V. RIMANTAS

vus ir paviršiaus laivus, ku
rie turėtų jrengimus rake
toms laidyti. Rusai neturi 
ir lėktuvnešių. Tuo tarpu 
Amerika, be visos laivų 
daugybės, greitu laiku tu-, 
rėš 20 povandeninių “Nau- 
tilus’o” tipo povandeninių 
laivų, tik daug didesnių ,ku-

Raudonoji Kinija, jauke- sivijanti. Be to, Amerikos 
tvirtą Savaitę granatų kruša strateginė padėtis yra daug 
nuberdama kinų nacionalis- geresnė: ji supa Sovietus sa- 
tų laikomas Quemoy ir Mas- vo bazėmis beveik iš visų rių dalis galės laidyti rake- 
su salas, vėl sukėlė pašau-pusių, ko Sovietai neturi. * ~ t>«-_

nėra Nedaug kuo skiriasi abiejųlyje nerimo. Ar tai
raudonųjų pradžia Formo- priešų pajėgumas ir tolimo- 
zos salai “laisvinti” ir kartu jo skridimo raketų atveju, 
pradžia “mažojo” karo tarp iki 5,000 mylių. Ir šioje sri- 
Mao ir Čiang - Kai-šeko? tyje Amerika iki metų galo 
Ir jei Amerika užstos Čian- spės, atrodo, pasivyti, o gal 
gą, ar tai nebus ir pasauli- ir pralenks rusus, gi apie 
nio karo pradžia? Koks gi 1960-uosius metus pas abe- 
yra dviejų pasaulinių galy- jus bene jau bus ištobulin- 
bių — Amerikos Ir Sovietų tos skristi iki 9,000 mylių. 
—kariškas pajėgumas? Raketų taiklumu tuo tarpu

Laikraščio The New York,negali pasigirti nė vienas. 
Times bendradarbis Han-:- ...
son Baldwin, apklausinėjęs^viacija 
karo žinovus ir pats nemen- j Amerikos kariškoji avia- 
kai nusimanydamas karo cjja bus atrodo, daug stip- 
r ei ka Iuose, taip atsako j tą f^snė už sovietinę. Amerika 
klausimą. . _ . turi daugiau ir geresnių vi-

. Amerikos vynausybe ir dutinio skridimo bombone- 
visuomenė — sako jis —be šių, kuiie gali kelti ir atomi- 
reikalo nusigando rusų erd- nes bombdfe. Amerika yra 
vėn paleistais, “sputnikais.” suorganizavusi tolimo skri- 
Tais sputnikais Sovietai dar dimo bombonešių pastovią 
nėra Amerikos pralenkę ka- sargybą, kuri ratu juosia Šo
rišku apsiginklavimu. Ta- vietų teritoriją, turi apie 2,- 
čiau ir Amerika neprivalo ooo nuolat budinčių lėktuvų,

—Gut morning, Maik! memberiai jau paseno, dipu- snausti dėl trijų priežasčių, galinčių pakilti j orą per 
—Labas rytas, tėve. kai neprisideda, tai mokėti Sovietai po antrojo pasauli- keliolika minučių. Tie lėk-
—Ar žinai, vaike, ką aš mėnesines duokles seniai nio karo nepaprastai greitai tuvai oali skristi tūkstan- 

tau pasakysiu? Aš noriu, jau nenori. Taigi pasidalija išugdino karinį savo pa jė-čius mylių, ore ‘‘pagirdomi’.’ 
kad šįryt tu man padėtum pinigus ir savo draugystę gumą. Dabartinis Amerikos benzinu iš’ lėktuvu - tanke- 
sudainuoti karunką ant blai- uždaro. Taip padarė ir mū-pranašumas prieš Sovietus rjų jr gali būti pavartoti 
vininkų garbės. Aš vesiu, o sų blaivininkų klubas: nu- yra “siauras”, — jis tesire- atominiams ginklams. Paga- 
tu man turavok. Na, tai ir S tarėm pasidalyt pinigus ir mia atominiais ginklais. Ir ]įąU Amerika yra nepalygin

tas ir iš po vandens. Per
plaukdami ir po šiaurės aši
galio ledais, jie lengvai gali 
atsirasti rusams už nuganj.

INTEGRA( ĮJOS FRONTE

Civilis apsaugos nariai Alvin Smhh (ka-rei) ir I rank 

Davis kalbasi su mokine Melaney 'ioyett prie ( entrali- 

nės Little Rock mokyklos, kurią karta su K. t -.ris 3 mo

kyklomis gub. Faubus uždarė, tuo pasipriešindamas 

aukščiausio teismo nutarimui mokyklą integruoti.

Sausumos kariuomenė
Amerika negali pasigirti 

sausumos kariuomene. Kaip 
jau minėta, jos skaičius 
daug mažesnis, kaip Sovie
tų. Sovietai, jau dabar turė
dami 175 pėstininkų divizi
jas prieš Amerikos 14 pėsti
ninkų ir 3 jūrų pėstininkų i 
(marinų) divizijas, ir dar iš- j 
blaškytas po platųjį pasaulį, 
gali per mėnesį sumobilizuo
ti dar 300 divizijų. Ar gale- į __ ________
tų jas ir tinkamai apgink-' . . .. ....
luoti, nėra žinoma. Bet ir Ką laisvosios unijos yia,mjo> 
dabartiniuose karuose, ne- davusios darbininkams, sien į -iš
žiūrint milžiniškai ištobulin- tiek sąmoningesniems zmo .
tos karo technikos, laimėji- n.ems nebėra reikalo aibkm-.di auditu). iai tivrs 
mą kovoje vis dar lemia ti. Unijų reikšme ypač rys- ma me nams. Tuo bu 
žmogus, ir šituo atveju So- k ėja, kai girdi ir matai oi- 
vietai ar tik neturės pirme- ganizuotų kapitalistų pa- 
nvbės stangas jas pažaboti. Jie ir kuri
\ , - • u i 'unijose pasitaikiusias nege- rėti bendra su senais žmo-Apie rasų kareivi .H Bal- panaudoti u. nėmis.

dwin nieko nesako,- be^sa- i o sužlugdyti. Pensijos naudingos ir val-
vuoju jis nėra patenkintas. istvhei. gaunančius

BUVOME LYG VERGAI
gaunu pensiją iš bend

rovės. o tai]) pat socialinio 
ikrą palai- 
būdu mes 

tampame nepriklausomi nuo 
vaikų, nuo naujosios kartos, 

vnae nieko nenori tu-

pradėkim:
O tai gėrėm,
O tai baliavojom! 
Čiupom čiupom, - 
Klūpom klūpom—

vuvju Jis nei a praeitą savaitę pasibaigė į stybei, nes jas
Tik nedauge iš me os delyįj0S vįenos didžiųjų uni- nebereikia šelpti.
karių—sakogis-mokajų _ automobilių pramonės Ir „e tik tas 
nai panaudoti dabartinių Fo,do bendro^. Jos bu. įsteiglcs
ginklų gabų. I kauškųi uni- yo kįetos> darbininkams te-įkams !.. .ai paskaidrina mū- 
fopną ^vilktas jaunuolis ie- bo kad nejjgaĮ griebtis-sų senatvės dienas. Ten mes 
tei jgija pagalbos savam paskutinio ginklo — streiko. Įgalime sueiti, palošti kortas, 

mundieriui , ir jam «wk-tJ£ laimėjo6 Reik tikėti, lai-įpašokti, susipažinti ir mato- 
sta atsakomvbs jausmo, į & derybas ir su kitomis!niai, įdomiai laika praleis- 
kam jis yra kanu pasauktas. didžiosjo<s automobilių ti.
Jis yra palaidas , mažai hpnd,.ovžmt i Tegyvuoja unijos!
savyje disciplinuotas, nėra"įiabus įdomu pa-i - 1—I___
pakankamai atsparas ne fi-(skait^ trKumR straipsneli,} me .usenovėj bu-
žiniai, ne moraliniai. Ame- , . g .., ’ . . ,

Unijos
pensinin-

paskutinį sykį pabaliavoti, pagaliau, dabartiniai gink- tiuž rusus pranašesnė lakū- 
taip sakant, krikščioniškai lai yra toki, kad Amerikos nų skaičium, ju paruošimu 
atžymėti pakasynas. Ale nu-atstumas nuo kitų žemynų bei išmokslinimu. Tačiau 
tarėm gerti su razumu. Nu, nebedaro jos nepažeidžia- rusai turi daugiau naikintu- 
įtai vot, ir išsigėrėm — išsi- mos. lengvųjų bombonešių ir

Po stalais nakvojom...'gėrėm ir sumigom. Šįryt sa-| Priešų pajėgumui palygin- mūšio lėktuvų.
—Na, o kodėl tu, Maiki, Tės dženitorius pradėjo rė- ti H. Baldwin daro pagrin- 

tyli? jkaut: kelkitės, rupūžės, badinių ginklų pajėgumo su- Apsauga nuo
—Kad aš negėriau, tėve. man reikia salę išklynyt gretinimą. priešo lėktuvų/.1
—Dac rait, tu prie mūsų-Kai kam net ir įspyrė. Ži-! 

klubo neprigulėjai. j nai, dženitoriai visi tokie. Strategijų skntumas
—Apie kokį klubą tėvas Anot mūsiškių aklademų, Kalbant apie 

kalbi? • i tai yra nuo kultūros nusmu-Hu stiprumą, reikia
—Aš, vaike, kalbu apie kęs narodas. Nesupranta, 'gagoje nevienoda Ameri- tu \u Kanada "iuosia^vieto- bra<lyne hus AmeioltekS. ■ " Ik4°s į. «a- ken": IteŲosi2'1“

* __ T>pt ar iūsii klubas na . nusistatė, kad priešu lėktuvų skridimui Tačiau kiek daug atspa- kitką.
Cpria Maiki ak sn ra sielsė kultūrinei tė™? P^arblausias J?s. kovoJe Sin‘ stebėti. Yra raketų bazės iresnis, sąmoningesnis, gėrė- j Ameriką atvykau 1922

—Gena, Maiki, ale su ia- sielge ku^"ga1’ teve‘ Iklas yra atominis, sujungtas priešo lėktuvams nušauti ar- ^ės moralės ir geresnio pa- Anglų dalbos nemokė-
jes, xi<uni, mesi nepaud-su avlaclja ir raketomis. Jei ba naikintuvu eskadrilės siruošimo yra sovietinis ka- jaii atrodė kad aš nranul-rem nieko blogo. Sovietai Dradėtu kara kad •• naikintuvų esKaanies — .------J«*u, atioae, Eaa as prapui

t.-io Jono- ki/r. . praaeių Karą, Kaa jiems numušti. Teisybe,
Pildami Ameriką atomi- Amerika dar neturi raketų,

kalbu 
blaivininkų klubą.

—Bet blaivininkai 
iia, tėve.

nege-

zumu.
—Aš to dar negirdėjau. 
—Ko negirdėjai?

Amerikos

.... • i į kurį unijų žurnalui Ameri- vo didelė-nkoe.miesčionis.yra mink- 1 parašė .n,-,,i
stes , nepakankamai suta-,John jIgą ,aik? buvęs vav„ ?

] gadynė bus Amerikai nebe- kuriuose mokoma kaip 

linijos •Snzte’nai dingusi. reikia rašyti straipsnius ir Jei tas,

nu

ne.-.-uuio

tink

—Negirdėjau, tėve, kad go, teye. Jus uždarei savo n«įmis bombomis, ji galėtų kul-'ps aal«u pasitikti ir su- 
ivininkai gertų “su ražu- organizacijų, pasida mot Sovietus “nušluoti” savo n^kirtf .Uu š kam ar ko

jos pinigus ir pragėrei juos. lėktuvais, atominėmis
blaivininkai 
mu”.
—Šiur, Maiki, reikia su ra

zumu.
—Kiek aš žinau, tėve, 

žmonės geria degtinę su gėda, tėve ! 
džindžirėlium, su ledais, bet Į —Nu, tai ką mes galėjom

naikinti rasų iš karo ar po-
Miegojot suvirtę po stalais. Vandenilio bombomis ne^k £SX
Džemtonus turėjo jus net nais. ralžtų Sovietus sv,edlnlus- Tduau t<,knJ ai>
spardyt. Juk tai didžiausia nais, arba galėtų oovieius liginimo priemonių neturi 

apšaudyti raketomis iš sau- nė rusai. Neblogai yra apsi- 
sumos, iš jūros ir iš oro ir ginimą sutvarkę ir Sovietai,

•:sr»:ė.s. Pavyzdžiui, 
!.:e: i. kuri daly- n.u'.vje 1110 me- mėsa iš anksto ileioviežo girioje

-angas ar kaimv-

“Keleivio”, para-
t— r.Hvli. \aina

nesu dar girdėjęs, kad ją 
būtų galima gerti su “razu
mu”.

—Nu, ar aš tau nesakiau, 
Maiki, kad kuo daugiau tu 
taše aklademijose mokinie- 
si, tuo durnesnis daraisi. Aš 
tau pasakysiu, kad su razu
mu reikia gerti dėl to, kad 
išėjęs ant stryto žmogus nei
tum visom keturiom. Jeigu 
jau ant dviejų kojų nebe
gali paeiti, tai verčiau mie
gok ant vietos. Taip buvo 
ir pereitą naktį, blaivininkų 
mitingui pasibaigus. Beveik 
visi nakvojom po stalais. 
Tai vot, Maiki, kodėl reikia 
gerti su razumu. ,

—Bet kokie jūs blaivinin
kai, tėve, jei taip nusilakat?

—Tai buvo piimas toks 
balius, Maiki, — pirmas ir 
paskutinis.

—Ar tai reiškia, kad dau
giau nebegersit?

—Kas norės, Maiki, galės 
išsigerti, ba Amerika yra 
fry kontras; ale blaivininkų 
klubas daugiau nebegers, ba 
mes jį uždarėm.

—O kodėl jį uždarėt?
—Nu, žinai, kad visos se

juos sunaikinti. Dėl to A-

nos lietuvių susaidės Ame- Lietuva budo iš miego. Fon-

su tais pinigais daiyti?
—Tuos pinigus, tėve, jū

sų klubas turėjo paaukoti 
kultūringam tikslui. Tuomet 
būtų ir jums garbė, ir vi
suomenei nauda.

—Maiki, aš žinau ir dau
giau draugysčių, ką nutarė 
užsidaryti ir pinigus pasida
linti. Dar negirdėjau, kad 
kuri būtų savo iždą paau
kojus kultūringam darbui, 
kaip tu norėtum.

—Tas negerai, tėve. Ne- _
gerai daro ir pavieniai žmo- tų ^ti‘"bįteik“‘ly-
nės, ypač viengungiai, ku
rie turi pinigų, bet nepada
ro testamento ir nepaskiria 
jų kultūringam tikslui. Kai 
jie numiršta, jų pinigus iš
grobsto nereikalingi žmo
nės.

—Nu, gerai, Maiki, o koks 
būtų geriausias tikslas pini
gams palikti?

—Yra daug gerų tikslų, 
tėve, bet man geriausia pa
tinka lietuvių socialdemo
kratų Literatūros Fondas, 
kuris leidžia geras knygas.
Nelabai seniai šitas fondas 
išleido labai gražią prof.
Kairio knygą apie tai, kaip

ypač Maskvos apsaugą.
menka mažina savo kariuo- Amerikos žinovų nuomone, 
menę, statosi bazes, lėktuv- Amerika, norėdama numes- 
nešius, maža dėmesio skir- ti atominę bombą ant Mas- 
dama senojo lipo ginklams kvos, turėtų pirma prarasti 
ir kariuomenės masei. IYie- apie šimtą savo bombonešių.

Sovietai, pradžioje Pagaliau, tiek gal ir nerei- 
ginkluoti vien senaisiais gin- ketų. Dabar nebūtina pa
klius, dabar juos papildė čiam bombonešiui skristi į 
naujaisiais ir turi dabar ir Maskvą jai sunaikinti. Mas- 
tokių ir kitokių. Sovietai lai- kva galima ir iš tolo “nušau- 
ko pastoviai kareivinėse a- ti”, iš lėktuvo, už kokių 500 
pic 4 niil. K3i Amerikai ju mvliu
teturi 2,600,000. « ‘

Dėl tolimo skridimo lake- Karo laivynai

giomis. Rusai bus Amerika1 Karo laivų skaičiumi ir 
kiek pralenkę vidutinio to- ^v0 patyrimu
lumo, iki 1,600 mylių, rakė- Amel ika ‘°li praneša rusus.
tomis. Tačiau Amerika bus Z ac!au Pou|).asku.tT1? kar0 

Sovietai labai susirūpino su
stiprėt iir jūroje. Ypatingai 
daug buvo statoma kreiserių

šiuo momentu jau rusus pa-

rikoj užsidaro. Pirmutiniai das nori ir daugiau panašių'gai jau pragerti.

rys, jau nekalbant apie Ma- siu. Gruodžio 26 d. gavau 
skvos satelitus, dabar būtų darbą Fordo, bendrovės 
sunku pasakyti. Prisiminus, Rouge fabrike. Darbo są- 
kaip lengvai ėjo Hitlerio ne- ]ygOs ten buvo sunkios, pa- 
įaisvėn šimtai tūkstančių našios į vergų. Su mumis el- 
raudonanniečių, kol nej/aži- gė§į Re kaip su žmonėmis, 
no, kas yra Hitleris, gali ir-^et kaip su gyvuliais, 
ateityje Sovietų valdžiai su- 1930 metais atėjo depre- 
teikti skaudžių netikėtumų. sija. Sąlygos dar pablogė- 
Laisvė ir laisvasis pasaulis jo Beveik visi buvo atleisti, 
neabejojamai tebeturi So- išskyrus tuos, kurie prižiū- 
vietuose gerbėjų ir dabar, ^ėtojams (formanams) da- 

Iš to H. Kaldwin pasisa- vė dovanas. Tikrai buvo 
kymo, atrodo, objektyvaus, baisu.
tenka daryti išvadą, kad jej atleistasis norėjo vėl 
Amerika neturi didelio prieš gauti darbo, jis turėjo j; 
Sovietus pranašumo. Vadi- Nupirkti, turėjo mokėti $75 
naši, jai tikrai negalima ar $100. Aš nemanau, kad 
snausti. O tas reiŠKia, kad ir Henry Ford turėjo ką nors 
artimiausiais metais vyks bendro su tais papirkimais, 
padūkęs ginklavimasis ir Taj buvo administracijos iš- 
tam reikalui bus leidžiami tvirkimas, korupcija, 
doleriai dešimtimis bilijonų. 1})37 metai$ buvo ikulla
* - 4-—^ automobilių pramonės dar

bininkų unija. Dėka vieno 
žymiausio Amerikos prezi
dento Franklin Delano Roo
sevelto, mes, Fordo darbi- 

darbo žmogaus atsipalaido- ninkai buvome išlaisvinti iš 
jimo ir išnaudojimo—ūki- vergijos ir atgavome žmo-
nio gyvenimo su visuomeni- gaus teises.
nimo jo sudemokratinimo. Aš Fordo fabrike dirbau

Kadangi Rusijos komu- daugiau kaip 30 metu, todėl 
nistai yra pasukę savo veik- žinau ir tą skirturną, koks 
lą imperializmo ir rusiškojo buvo prieš uniją ir vėliau, 
nacizmo keliais, tai is čia j,. nUoširdžiai galiu pa
kyla jų diehs nenoras paro- sakyti, kad unija buvo tikra 
dyti, jog Rusijos vergiamos palaima darbininkams ir 
tautos kada nors siekė ne- tokia te5ėra
prikiausomvbės. savo tauti- »• , , ..., As dabar pensininkas irnes valstybes. Is čia ir seka ,__ - , • u-*- i-i •, _ . . kam as tunu būti dėkingaskomunistu partijos zalatini- ... ,. i \ • • • uz visa ta gera, kuo as gamas ir kartu jos rusinimas. r , •J nu naudotis? As viso tone-

(Galas) įtupėčiau, jei nebūtų buvę y.

RYGOJ PRIEŠ 50 METŲ

(Atkelta iš 4-to psl.)

knygų išleisti, bet trūksta povandeninių laivų ir jų 
pinigų. Paaukoti šitam tiks- Sovietai dabar turi 475. Ta- 
lui pinigai padarys daugiau čiau tik jų trečdalis tinka 
naudos, negu pastatytas ant tolimiems žygiams ir, kiek 
kapo paminklas, kurio nie- žinoma, rasai iki šiol dar ne- nacizmo 
kas nelankys ir nematys. Iš- no vieno povandeninio 
leista knyg» pasiliks am- laivo, atomo energija varo- 
žiams. nio. Yra žinių, kad pačiu

—Maik,‘aš turėčiau duoti pastainoju laiku rasai yra 
tau velnių, kodėl tu man -sustabdę ir tų laivu statybą, 
pirma to nepasakei. Dabar Spėjama dėl to sustabdė, 
jau pervėlu, ba mūsų pini- kad pasiraostų. statyti atomo

.varomus povandeninius lai-

tams tik $4.

KAIP NAMIE
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1 SEIMININKĖMS UODAS DOVYDĖNAS

MOTERŲ SKYRIUS

Stebuklingiausią masina

Didžkukuliai (cepelinai)
15 žalių bulvių, 5 virtos 

bulvės, druskos.
Įdarui: svaras jautienos; 

mėsos, 1 svogūnas,, ketvir-j 
tadalis šaukšto taukų, maltų 
pipirų, druskos.

Padažui: 3 uncijos lašinių,
1 svogūnas, 2-3 šaukštai.Mūsų širdis—tai stebuk- kuliacija, apytaka. Tai vie- 

lingiausia mašina. Ji muša n» iš svarbiausių mūsų ste- . .
diena iš dienos, metai iš buklingos mašinos sugebeji- gneunes.
metu nesustodama. Ir baisu, ir jo dėka yra išgelbėta Sk^s 11
kai ii <?ustoia tūkstančių tūkstančiai gyvy- sutarkuoti, per . medžiagą

rali nealsuoti Bet aišku, nevisuomet nuspausti, pridėti apie treč- vieną ^inuS gal" S P8* kūn8s P8!*®*3 ištikusią dali virtų sugrūstų bulvių,
£ /ei*- Tam reika- pagal skon, druskos ir visk,
būti be sąmonės 10 valandų, k”®8 gydytojo Pagalba- maždaue anie 3

Hgo^'^i tmM^ą
vX’ BeP'7eTlird“ suTto a tempe,-atūi-ą Tai reiškia, te, juos išploti, ant vidurio
veikusi, tai t, pači, akimir- k8«? k8n8s. Padeda
ką sustoja veikę ir plaučiai, !?k,.uotl teklius žalai paša- 
ir smegenys ir skilvis. Pa- bnti.
kanka širdžiai sustoti 10 se- P° kelių dienų randuoti

uždėti įdaro, kraštus sujung
ti ir padaryti apvalinius ku
kulius. Juos dėti po vieną į 
verdantį pasūdytą vandenį

kūndžiu ir mirtis jau skrai- audiniai pradeda atsirasti (kad virimas nebūtų per- 
Kunazių n minb jau shiai cnž»lro*osios srities kraš- trauktas) ir atsargiai pamai- do aplink negyvą kūną. sužaltosios anties Kras- . < q ®. f. y.

Kas via tas širdies smūgis tuose, per kelias savaites at- Vlrtl mim>cių. Is-
—sustojimas ir kas daryti liekamas svarbiausias atitai-
jam ištikus? , symo darbas ir po 8-10 sa-

širdies ataka arba smū- vaiėių dažniausia ligoms vėl nl.u. svogūnaissiraies ataka aioa smu- . * . , , i spirgintais lašiniais ir gne-
gis, o mandnau koronarine * uaroą.
thombozė, kaip ją gydytojai Kukuliams įdaras daro-
arterijų Turi'^apSpl^r- ryti, jei širdies smūgis ištin-™* .« ^Iios> virtos 
arterijų, kuiios> apsupa sir- - ; ka lašinių, kepenų ar varškes,
dį ir širdžiai teikia kraują, šeimos nan, draugą n ką. * -
užsikimšimas. Sukrekėjusio kitą. ,M®?OS Jautieną ai
kraujo gabaliukas užkemša Visų pirma kviesk gydy- kiaulieną (žalią ar-virtą) su- 
kiaujo indą, širdis negauna tojų- Ligonį paguldyk taip, malti, pndeti taukuose pa

MUKIA GELBSTI SAVE IR ŠONŲ• A .. ...... . . -^r.; y^v,

k

K1 Paso, Tex„ dėl lietaus patvino- Mrs. Ruben Ortiz, bi
jodama, kad jos gyvenamoji miesto dalis visai nebūtu 
užlieta, brenda sūnų nežiną į saugesnę vietą.

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

griebus iš vandens kukulius 
sudėti j pakaitintą pudube-

spirginto svogūno, maltų pi
pirų, druskos, jei reikia, tru
putį sultinio ir išmaišyti.

Lašinių įdaras, šešias un
cijas lašinių supiaustyti pa-

kraujo ir tada žmogus pa- kad jam būtų kuo lengviau- 
junta baisų skausmą. Visas s^a alsuoti. Atsek drabužius, 
kūnas yra paveiktas. kad jie nevaržytų, žiūrėk,

Laimė, kad mūsų kūnas, kad . nein*V šiurPas-
nelaimei ištikus, ieško pats .Lemegmk jo nešti, 
pagalbos, pats kovoja, pats’ Neduok jam nieko gerti, {ilgais gabaliukais, pabarsty- 
padarytą žalą tuoj stengiasi Laikykis ramiai. Tavo su- ti pipirais, galima pridėti 
našalinti. • si jaudinimas išves iš pusiau-; smulkiai kapoto rūkyto

. .. . . T . svyros ligonį. Atvykęs gydy-kumpio ar juodos duonos įTaip yra šiuo atveju. Jei tojas duog nuroį^ų, kas paspirgintų trupinių, išmai-' 
tik viena dalis- širdies arte- tojjau daryti. syti ir įdaryti kukulius. Į
njų užsikemša, tuoj prasi- 1 * 4 J
deda kaimyninių kraujo ta
kų plėtimas, kad jais būtų 1919 - 1939 metais Lietuvoje 
galima į širdies raumenis i vienkiemius buvo išskirstyta 
paduoti kraujo ir deguonies. '&P*e 7.000 kaimų, viso 1.7 mil. 
Tai vadinamoji antrinė čir- ha žemes.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

Varškės įdaras: Svarą var
škės gerai ištrinti, įdėti, jei- 
reikia, vieną kiaušini, trupu
tį druskos, cukraus ir išmai
šyti. Su varškės įdaru kuku
liai dažnai daromi apvalios 
formos. Išvirtus kukulius 
galima užpilti tirpytu svies
tu su grietine.

GERIAU SALTAS 
VANDUO

PYNIAU, PYNIAU...

Pyniau, pyniau 
Žvainą dainą,
Plėšiau verkiančias stygas.
Stygos trūko. Brėško skardas. 
Vėjas blaškė man dūmas.
Šilas verkė. Pušys meldės.
Krankė varnos ant kapų.
Buvo tylu. Buvo triukšmas.
Buvo klaiku ir baugu.
Pyniau dainą... krito rasos 
Man karčiausios iš akių,

'~*Xad jaunystėj širdingoje 
Nieku uZiaUgtiS negaliu!

Bet gana! Dejuoti moka 
Ir kiekvienas be dainos!
Dainos tam, kad džiugint žmones— 
Šaukt prie darbo ir kovos!
Ei, pušelės, varne, šile,—
Gan tos verkiančios raudos! 
Pinsim, pinsim žvainą dainą,
Bet tik meilės ir drąsos.

c '
Balys Sruoga

(Ii knygos “Naktys Karališkiuose”, išleistos Terros 
leidyklos).

(Tęsinys)
Atėjo šeštadienio vakaras. Geroka pusė šieno jau 

kūgiuose, o likusi pieva vienomis pradalgėmis it žal* 
čiais raitosi nuo vieno miško pakraščio ligi kito.

Mūsų dėdės trys dideli kūgiai, apdėti eglių šako
mis, apie kartį pačiam viršuje baigiasi smailiu kuodu, 
surištu karklo vytelėmis. Patį viršų mudu su Emiliūte 
sumynėm, gražiai eglišakėmis apkedenę, leidomės 
krykštaudami žemyn, kulnais atsimušdami į nušienau
tą pievą.

Tai buvo mielas ir gražus darbas, nes nuo kūgių 
toli matytis, net už miško iškyla Steponių kaminai, pa
vakario tylumoje, dūmų pynelėmis, kaspinais kildami 
i augštį, kur buvo mėlynėje keli padrikę debesiukai.

Aš norėčiau būti čionai ir žiemą, kai šieną veš 
rogėmis, laiko turėdami ir pasirinkę gražią dieną, bet 
žiemą manęs, tur būt, čionai nebus. Simonas ar Jo
kimas kraus šieną ant rogių. Emiliūtei ar Kristinai 
minant.

Tik nuslydus nuo trečiojo kūgio, Sūrmaišelio kam- 
>e pasigirdo armonika. Tai groja Valentinas Šedžiu- 
kas, tas juodplaukis, kuris Sūrmaišelio kampe išvalė 
lidelę erčią ir parengė šokiams, dainoms. Ten, kaip 
r kiekvienos šienapiūtės metu, bus šešvakaris, kaip 
ako dėdė, ir ten susirinksim visi.

Tai bus linksma, tai bus dainų ir muzikos ligi auš- 
os, kai jau po vieną senimas išnyks pakrūmėmis į 
avo guolius, o jaunimas dar ilgai būriuosis, nenorė- 
lamas skirstytis, lyg toji naktis būtų tik pradėta.

Emiliūtė su Kristina nueina prie Lakštanos ir ilgai 
nazgojasi kaklus, daugiausia įdegusius nuo karštos va
saros saulės. Emiliūtė mane paprašė surasti liubystro 
jogų, kuriomis jinai nusiplovė veidą ir ilga lininiu 
ankšluosčiu trynė, kol ji išraudo lyg vyšnia. Taip pa- 
larė ir Kristina, ir jos atrodo taip į viena antrą pa
našios, kad ir aš prieblandoje neatskiriu. Jos apsivel- 
a mėlynomis suknelėmis, gelsvais kamašėliais, ant pe-
iu vaiucus artai viva.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, k* jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SONCS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

NEMUNO SONCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapi*). Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ SESELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, paraK ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drųsutb-nė, O. Radaitienė, E. 
Statkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarui. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujov>ikiausias žo
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4-00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ............. ........................ $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų kriksčiony- 
l>ės laikų Romoje. Palestinoj.- ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ...................... $2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina .............................. 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny. 
ga. Kaina .............................. $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

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

receptų, 132 pus). Kaina ....$1.25
KOKIUS DTEVUS ŽMONES GAR 

KINO SENOVĖJ E. Dievų yra vi
sokiu įvairiuose kraštuose ir jvairiao- 
«e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kia buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ................................................$L00
t*OPlEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo M Valadkos parašyta knyga, 250 
tusi. Kaine ......................... $&S6
A KI8S IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
’BO pusi. Kaina kietais viršeliais 
minkštais viršeliais ...........
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
si ties. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai. kaina .........................................$4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo sraktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ....................................................šOe
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina..

is $2, 
.$1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KEI EIVIS

.$. Sa. Beotmi S7.

Paprastai manoma, kad 
vaisių dėmes geriausia valy
ti karštu vandeniu, bet šian
dien žinovai sako, kad tai 
nėra geriausias valymo dū
das.

Teisybė, karštas vanduo 
dažnai yra greitas ir veiks
mingas būdas tokioms dė
mėms iš plaunamų medžia
gų panaikinti, bet jis suga
dina medvilninės medžiagos 
galutinį apdirbimą, kai ku
rios vilnonės medžiagos dėl 
to susitraukia, šilkas išblun
ka. f • • *

Massachusetts universite
to dėvimųjų medžiagų spe
cialistė Davis sako, kad iš 
vandens nemėgstančių me
džiagų dėmes saugiausia va* 
lyti šaltu vandeniu.

Jei dėmės paviršius yra 
šlapias, tai ją gal būti ga
lima nuvalyti su drėgnu sku
duru.

Jei nenorima sušlapinti 
drabužio aplink dėmę, tai 
išvertęs jį padėk dėmėtąja 
vieta ant sugeriamos me
džiagos ir pipete ar švirkš
teliu lašink vandenį ant dė
mės. Tai geriausias būdas 
šviežioms dėmėms iš vilno
nių drabužių išimti.

Jei medžiaga yra skalbia
ma, tai prieš skalbiant ją 
per naktį reikia palaikyti 
šaltame vandeny. Išmirkius 
ištrinti muilu ar kita valo
mąja priemone ir išplauti. 
Gerai išskalauti. Jei dar lie* 
ka dėmės pėdsakai, gal var
toti švelnią baltinimo prie-

monę (bleach). Valomosios 
priemonės su chlorinu gali 
pakenkti medvilnės medžia
gai. Juo greičiau naują dė
mę imsi valyti, tuo lengviau 
ją išvalysi.

MAIKK) KRAITIS

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:

V. Kaupis, White Rivėr Junc- 
tion, Vt., $2-00.

Po $1.50: J. Johnson, Easton, 
Pa.; J. Steponaitis, Detroit, Mi
chigan.

Po $1.00: B. G. Sitko, Seattle, 
Wash.; Mrs- A. Duoba, Weils- 
ton, Mich.; J. Balčiūnas, Wa- 
terbury, Conn.; J. Kasper, Ha
milton, Ont., Canada; B. Banis, 
Merchantville, N. J.; Frank K. 
Malka, Shirley, Mass.; V. Ka
valiauskas, Bristo!, Conn.; F. 
Milickis, Watt būry, Conn.; B. 
Shulmistras, Verdun, Quebec; J. 
Stanislovaitis, South Boston, 
Mass.; A. Garbas, Toronto, Ca
nada; Mrs. H. Kazlauskas, St- 
Petersburg, Fla.; J. Juzėnas, 
Thompsonville, Conn.; J. Mar
kūnas, Cranford, N. J.; S. Bus- 
levich, Kecoughtan, Va-; G. Ma
cys, Brookiyn, N- Y.

Po $50: J. McCanes, Jackson, 
Mich.; L. Konces, South Wey- 
mouth, Mass.; Mrs. Ann Cher- 
nov, New Haveo, Conn.; Mrs. F. 
Rokus. Richmond Hill. N. Y.; 
Fr. Petruskonis, Detroit, Mich.; 
A. Martin, Albany, N. Y.; A. 
Kėkštas, Great Neck, N. Y.; S. 
Mikaitis, Elizabeth, N. J.; Mrs.

Lucy. Shaltman, Hartford, Ct.
J. Batkevich, Knox, Iid.; P 
Stockus, Spokane, Wash.; J 
Banialis, Cleveland, Ohio; Jur 
gelevičius, Dorchester, Mass. 
E. Selens, Waterbury, Conn.
K. Ramutis, Bridgeport, Conn. 
J. Yocas, Glen Rogers, W Va. 
Mrs. C. White, Dedham, Mass. 
Wm. Stanis, DuBois, Pa.; P 
Chain, Meriden, Conn.

Po $.25: Mrs. A. Gegužis, So 
Boston, Mass.; F. Kvietkauskas 
Dorchester, Mass-; J. Laurinai 
tis, Runnemede, N. J. •

Visiems, atsiuntusiems laik 
rasciui aukų, širdingai dėkoja 
me.

Administracija

Didžiausias Lietuvos ežeras y 
ra Drūkšių (Ežerėnų rajone) 
Jo plotas 12,120 akerių.

NIEKŠŲ AUKA

ecv:.:-.
Ida loceo, 24 metų, pagavo 
kažkokie niekiai, davė kaž
kokių svaiginančių vaistų, 
liga nnvežė ii Pkitedelphi- 
jos į Chieagų ir ten jų pa
degę paliko gatvėje. Įta
riami 3 žmogžudžiai, kurie 
nužudę Philadelphijoj Max 
Gordon, pirklį.

Jos abi mažai valgo, nes nori būti per pusiaują 
ilonesnės ir lengviau šokti.

Prie šokių aikštės, kur jaunimas sukasi ratu, du 
medžiukai sukūrė ugnį, kur plasnoja ir virpa, kai pro 
ą sukasi poros. Vyrai nori arčiausiai prišokdinti mer- 
-inas, kurios klykte klykia, kai artėja prie ugniakuro 
r pasikelia sijonus, bijodamos kvoldais užgriebti ugnies.

Mikutis, aš, Jarūno Lionginas ir Adulio Elenutė 
tovinėjam apie ugnį ir gaudom kibirkštis, kurias pa- 
.elia šokėjai. Taip gražu muzikos ir šokėjų viesuluose 
egėti ir kibirkščių verpetus.

Bet nutyla armonika, jos paskutinis garsas nulekia 
oli už medžių, nakties tyloje nurimusiu, kai Trakinio 
Costas, Antanas ir Algirdas Medžiukai, Petras Plumpa 
r Mykolas Mainelis iš miško išlenda galvas apynių sruo- 
omis apsikaišę, didelius ir ilgus tošinius ragus pūs- 
ami. Tai vadinama skerdžių muzika. Pats didžiau- 
ias Petro Plumpos ragas, kurį jis pasideda ant Mai- 
įelio peties, nes rankose sunku nulaikyti, ir pučia iš 
iso vieko.

Baubte baubia tas didysis Plumpos ragas, kai kiti 
am pritaria, ir rago tirliavimas aidi visam miške ir 
isur Karališkiuose.

Nakties tyloje, prie ugniakuro , toji muzika vi
siems patinka, ir prašo Plumpą dar papūsti, kai jis 
itbula ranka nuvelka prakaitą nuo kaktos, pirštų ga- 
ais nusluostydamas dūdos smaigalį.

Ragų muzikai aptilus, jaunimas uždainuoja, kai 
enimas susėda po medžiais, papsi pypkėmis ir kalbasi 
įpie senus gerus laikus, apie šienapiūtes, apie kukavi- 
les pypkes.

Ten, po plačiy beržu atsisėda dėdė su Jokimu. Ir 
mes, vaikai, susimetam apie juos, nes Simonas ir Jokimas 
:ma ginčytis, ims žerti pasakas.

—Palauk, Simonai, as tuoj baigsiu,—prašo Jokūbas 
Jokimas, pasakodamas istoriją apie Kepkezo kalnus, kur 
jis ciesoriui tarnavo, kur jis su gruzinais, čerkesais vyną 
gėrė vienu mauku iš didelio rago. Taigi, pasakysiu, nuei
nu kartą asen netoli Tifliso miesto, tai ten gruzinai šoka. 
Tai brolyti tu mano, kad padarytas būgnas tai kaip dar
žinės padas. Vyrai, borzduoti gražūs, su kultuvais muša 
būgną, tai, brolyti, net kalnai dreba. As stovėjau per ge
rus penkis dalgiakočius nuosoliau, tai kad trenkė man į 
ausį būgno garsas, tai as kaip pelų maisas nukritau ... ir 
guliu. Tai man atnešė vyno ragą . . . Ragą, žmogeli tu 
baltasis, kad as vos abiem savo rangom pakeliu, ir, bro
lyti tu mano, reik vienu mauku, be atsikvėpimo išgerti. 
Ir as išgėriau, bet nuo daugybės skystimo mano pilvo dir
žas trūko, tai kad skrido diržas tolyn zvimbdamas, tik 
ant Ararato kalno užsikabino. Ten pat, kur Nojaus laivas 
per visuotinį tvaną buvo sustojęs.

—Ar jau tu, Jokūbai, nebegali daugiau meluoti?— 
klausia dėdė, ir išpučia didelį dūmą, kuris kyla į beržo

NaMta f T «A
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VIETINES ŽINIOS JAUNIMO LITERATŪROS
KONKURSAS

V. SindavUiuo ligoninėj

Praeitą trečiadienj Gene
ral ligoninėj inž. Vladui Si- 
rutavičiui padaryta akies o- 
peracija. Ligonis jaučiasi 
gerai. Linkime jam greitai 
pasveikti.

Tautiniai jokiai

Moterų legionierių pokylis
Dariaus posto legionierių 

moterų pokylis bus rugsėjo 
28 d. Lietuvių Pil. Dr-jos 
salėj. Pradžia 5 vai. vak. 
Gros geras orkestras, bus 
gardi vakarienė.

Pokylis rengiamas organi
zacijos 21 metų sukakčiai 
atžymėti.

Visi kviečiami atsilankyti.
Onos Ivaškienės vadovau

jamas tautinių šokių sambū
ris rugsėjo 28 d. šoks Hud- T ,
šone, Mass., amerikiečiams. ’ ^au, rašėme, kad draudi- 

_________________ imo bendrovės reikalauja

Pakėlė automobilių 
draudimą

Pokylis Keršiams

■ Lietuvių Klubas Camb
ridge spalio 26 d. savo pa
talpose (168 Harvard St.) 
rengia pokyli Domininkui ir 
jo žmonai Keršiams jų ve
dybinio gyvenimo 10 metų 
sukakties proga pagerbti. 

Maisto paroda

Nuo rugsėjo 26 d. iki spa
lio 1 d. Mechanics Building 
patalpose bus didžiulė mai
sto paroda. Joje dalyvaus 
daugiau kaip 100 firmų, bus 
parodyta nauji būdai val
giams gaminti, naujoviška 
virtuvė ir
dalykų.

pakelti privalomą automobi 
lių draudimą Massachusetts 
valstybėje net 12%, nes jos 
turinčios nuostolių. Valsty
bės draudimo komisionie- 
rius sutiko tą draudimą pa
kelti vidutiniškai 3.2%. Tuo 
būdu draudimo bendrovės 
gaus per metus $2,750,000 
daugiau negu iki šiol, bet 
jos tuo nėra patenkintos ir 
tą klausimą dar spręs teis
mas.

Bostone šis laikinis drau
dimo mokestis bus toks: 1 
kl. — $99, II kl. — $153,

Tikslu paskatinti lietuvių li
teratūros išsivystymą skelbia
mas akademinio skautų sąjū
džio jaunimo literatūros kon
kursas: 1. ASS jaunimo litera
tūros premija ui geriausią pro
zos kūrinį — $150.00. 2. ASS
jaunimo literatūros premija už 
geriausią poezijos kūrinį—$150.

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa -novelė, 
ar kitas prozos darbas, savo es
me priklausąs grožinei literatū
rai, ir netrumpesnis, kaip 2,000 
žodžių, bei ilgesnis, kaip 8,000 
žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti ei
lėraščių grupė arba poema, epi
nio, lyrinio ar humoristinio 
žanro, * netrumpesnis kaip 200 
žodžių ir neilgesnis, kaip 1,500 
žodžių.

Premijuoti kūriniai bus visų 
pirma išspausdinti “Mūsų Vy
čio” žurnale.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai, bet kokių (išskyrus 
komunistines) pažiūrų, ir pri
klausą bet kokiems lietuviško 
jaunimo susigrupavimams, 
taip pat ir tie, kurie visiškai

, pažįstamiems meiliniams ir mo
raliniams principams.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti suteikta autoriaus pa
vardė, vardas, adresas ir gimi
mo data.

Rašinius prašoma siųsti šiuo

NEBŪK ŽILAS
Apvalyk Savo Odą

Stebėtinas Naujas Gydymas Daro 
Stebuklus

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA

M. Gimbutienė; Arklas Bal- 2INT*'?E^T’ ™ « a
, Jx „ T T . T Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymastl} SritySC LingIS, LlC* Į£ad įsitikintumet, kaip nepaprastai
tuvių sodžiaus architektūra tas stebėtinas vaistas veikia, pada- 
Mažojoje Lietuvoje - J.
Gimbutas; Mažosios Lietu- dą ir adresą. Kai Tropicana . Omt- 

x . i v—t , ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2
VOS tftUtOSdkO8 bruožai—J. ;ir ę. o. D. pašto išlaidas. Arba at- 
Bfllvs ir Mažosios Lietuvos i s>wsk mes apmokėsime pašto iš-

j. ,, , » . i lakias. Jei nepatenkintas nepapras-likUdieS mUZIkOS bruožai“ tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
J. Žilevičius.

Tekstai pailiustruoti gau
siomis fotografijomis, dia
gramomis ir gaidomis. Gale 
knygos pridėtos santraukos 
anglų ir vokiečių kalbomis. I ---------
Vnvrrn Inkai nroiioi iel/Ja+a Ieškau tetos Veronikos Dambrauskai- •hnyga labai gražiai Išleista,; tįg.Jielninkienės, gimusios apie 1893 
ir jos turinys įdomus kiek- metus, kilusios is Kalvarijos vals., 

Mariampolės apsk., ir jos vyro Juozo 
Melninko. Ieškomieji, ar kas juos ži
no prašom parašyti šiuo adresu: 

Aldona J ak u n skaitė 
Revoliucijos gatvė nr. 32 
Jurbarko miestas Lietuvos STR

NAUJI LEIDINIAI

Studia Lituanica. MAŽOJI 
LIETUVA. I. New York, 
1958. Lietuvos Tyrimo 
Instituto leidinys, 327 psl. 
Kaina 5 dol.
Turinyje: Rytprūsių ir 

adresu: R. Šilbajoris, 108 East Vakarų Lietuvos priešisto- 
College St., apart ment 3, Ober- pjnės kultūros apžvalga— 
lin, Ohio.

Rašiniai gauti vėliau, negu 
1959 m. balandžio 30 d. nebus 
jury komisijos vertinami. Tie, 
kurie nori gauti savo rašinius 
atgal, turi atsiųsti pakankamai 

J ženklų persiuntimo išlaidoms pa
dengti

Jury komisiją sudaro:
Katiliškis, A. Landsbergis,
Radauskas ir R. Šilbajoris.

• nedalyvauja lietuviškose orga-

t
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BAY CITY, MICH.

M-
H.

savo pinigus.
TROPICANA Dept. 5 

P. O. BOK 303 
CLINTON, INDIANA

Jieškojimai

Mirė M. Križenauakas
Mirė senas šios apylinkės 

gyventojas Mikas Križenau- 
skas, apie 80 metų amžiaus. 
Velionis buvo kilęs iš Suval
kų krašto, buvo geras kal
vis, priklausė SLA ir Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai, il- 

° gus metus skaitė “Keleiv’ ir 
“Naujienas”, buvo visų ger
biamas, visuomet ištiesdavo 
ranką Lietuvos reikalams be 
jokio raginimo.

Velionis buvo našlys,

vienam lietuviui. Knyga jau 
gaunama knygynuose. Tie
sioginiai užsisakyti galima: 
Lithuanian Research Insti
tute, Ine., 70 Fifth Ave„ 
New York 11, N. Y.

Knygą galima gauti ir 
“Keleivyje”, kaina $5.00.

IŠ HAWAJŲ

Vedybos

Stebuklingos gyduolės, kar 
naikina žilumą, plaukų slinkimą _ 1* 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos- 
nėra dažai. Nėra nieko už jas .g** 
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebūsite pilnai patenkinta^ 
Jums pinigai bus sugrąžinti. . •

PASTABA: Su orderiu siųskite lr 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitose valstybėse kai
na $2.50 su prisiuntimu.

FLOKAL HERB CO.
Bos 303. CLINTON, lad.

Dept. 5
PADĖKOS LAIŠKAS

Su padėkos pagarba J. S.
Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 

skelbimą laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas
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HA, IIB ir III kl. — $126, “zacijo!e: lojalumą
o Chelsea dar didesnis. Kai .. , .. „
kūnų vietovių (Worcester,: _____

dau p- kitiTidomiu iRandolph, Billerica ir kt) Konkurso temų pasirinkimas žmona mirė jau prieš dau- 
4 ų mokestis šiek tiek sumažin- yra laisvas- Nenustatoma jokių gelį metų, liko sūnus Ben, 

.ideologinių rėmų, išskyrus tai, 
kad konkursui pasiųsti rašiniai 

Mano padėka privalo sudaryti įnašą į lietuvių
... . , . .. 'literatūrą. Pagrindiniai reikalą-
Niekados nepamirsiu savo anksta3 ,y.

J. Gaubas į Los Angeles
pas kurį jis gyVeno, ir Juo
zas, gyvenantis Chicagoj.

J, Slcinderis
Kompozitorius Juozas Gau

bas ilgai sirgęs pasveiko ir 
rugsėjo 20 d. išskrido | Los 
Angeles pas savo podukrą 
Valeriją Barmienę ir ten 
nuolat apsigyvens.

Jau pats laikas

Atkelta iš 2 psl. ■
Tos pora dienų taip greit 

prabėgo, tarytum tebuvo tik 
pora valandų ir kai bema
tant vėl turėjome skirtis. 
Kuomet palydėjome savo 
svečius ligi lėktuvo, tai la
bai sunku buvo išsiskirti,

beraščių yra 82% Mes nuoširdžiai dėkingi ii* 
džiaugiamės,' kad jie mus 
aplankė.

Jei norite, kad jūsų arti
mieji Lietuvoje ar Sibire 
siuntinius gautų iki Kalėdų, 
jau pats laikas juos pasiųs
ti, pasinaudojus Globė Par
cel Service patarnavimu, 
kurios Bostono skyriui va
dovauja J. Adomonis. Adr.: 
380 W. Broadvray, So. Bos
ton 27, Mass., tel. AN8-8764.

artimų giminių Onos ir Izi-i 
doriaus Raudonių, gyvenan-i 
čių Phoenix, Arizona, kurie!" 
mane taip rūpestingai gi o-') 
bojo per 2 mėnesius, ne tik i 
vaišino, bet ir vežiojo po vi-! 
są Arizoną, Kaliforniją, . 
Meksiką, kur pirmą kartą) 
pamačiau Amerikos gražu- " 
mus.

Indijoje
gis, ir ištikimybė autoriaus iš- gyventojų.

AMERIKOS LIETUVIAI
ir angliškųjų skolinių 

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi laukė, bet labiausiai tai Valpažaiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto- 

Todėl šiuo reiškiu mano Šios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
širdingą* padėką Onai ir Izi-į Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome-
doriui Raudoniams už tokią 
parodytą man meilę. Aš tą 
atsiminsiu visą gyvenimą.

tinęs lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo-

Tebūnie neperskiriama mei- S±..pa^i^it““? *"•*
lė mūsų tarpe.

Teta Elen Balčiūnienė

kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik $5. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St, Chicago 8, IIL

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

Atkelta iš 6 psl.
tamsiai žalias šakas.

—. . . Tuo kartu, kai mūsų laivas pasiekė Kinijos
žemę,—kalba savo Simonas Valiulis, Jokimo sukliudytas.

—Palauk, tu Simonai, as dar nebaigiau apie Kep
kezo kalnus, šoka iš vietos Jokūbas Jokimas ir stačias 
skubinasi pasakoti. Ak, jam kareiviui, gaila diržo, kuris
nuo gėrimo trūko ir nulėkė ant pat „Ararato viršūnės.

—Tai as sakau gruzinams: “Mieli gruzinai, as turiu
lipti ant Ararato kalno, nes mane baus ciesorius, jei as 
pareisiu | pulką be diržo”. Tai ką tu pasakysi, vienas gru
zinas sėdo ant arklio—o gruzinai tai jau raiteliai, tai rai
teliai—per kalnų viršūnes, per slėnius nulėkė ant Ararato 
ir mano diržą atnešė,

(Bus daugiau)

VAISTUS J LIETUVĄ
į ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 

|100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.
46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kansulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabev KapsaHs. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrint  ̂

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsuliu. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Są„ Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

SUSIVIENIJIMAS UETUVUJ 
AMERIKOJE

Jmtta lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vai 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 $326 1 mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
gittoe senatrfte.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose Ir SLA Centrą Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
987 W«et 30& Street, Naw Tark L N. T.

- cS,4 ♦Pasiturinti našlė be vaikų ieško gy
venimo draugo, šiek tiek pasiturin
čio, kad turėtų karą ir suprastų na-____ _ ,_______ ____
mų tvarkymą. Turiu porą namų. Pa- buvo’ tikrai teisingas ir naudingas 
rr»iH.nflna tam 40 ir 50 metu am- žmonėms, kurie nenori būti žilais 

plaukais.
Aš dabar turiu plaukus tokius, ko

kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tą Jūsų malonumą labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas, kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. Šį mano 
padėkos laišką, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel
biama.

PRIEDAS: Prie mūsų skelbiamų 
gyduolių duodame dovanai plytelę ge
ro muilo ir patariame juo mazgoti 
plaukus. Jis padaro plaukus švelnius. 
Mes užtikriname, kad muilas nieko 
plaukams nekenkia.

geidautina tarp 40 ir 50 metų am 
žiaus. Rašyti:

Mrs. Ana Dulkis
f. 322 Dorchester St., 2-nd Floor 

South Boston 27, Mass.

Tik du Lietuvos miestai (Vil
nius ir Kaunas) teturi daugiau Į 
kaip po 200,000 gyventojų.

KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės Žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yni vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadvray 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Aleaander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
kartu su

Dr. D. PILKA 
E. Broadvray 

Se. Boston 27, Man. 
wrv»»»v>rtrrrrrrsn u ssr

Per.iunfi.mi Startiniai j SSSR, Lieta.*, Ertiją, Lataij, ir Kitu SSSR IMU 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC
Lkensed by USSk

135 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y„ Tet CH 3-2383 

MŪSŲ SKYRIAI
2J? EiD*ort 132 Avė. UI 2-mi Avė

?2PT2J;aMASS- S'J’Tl1'0 N* Y- HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY
Tel. AN 8-5040 Tel. MOhavrk 2674 TeL CHapel 0-4724
900 IJterary Rd. 139 Raymoad Plaza W. 11339 Jaa. Campa' 632 W. Girard Ava.

13> NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa.
Tel. TOwer 1-1441 • Tri. MArhet 2-2877 Tri. TOvnmmd 9-3180 Tel WAtaat 5-8878
Visais klausimais, ryšyje sa persiantimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės J mftsų pa
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, tarėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia par 6-7 aavaitoa (oro 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis šemiausiomis kainomis.

GP11IAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI t 
LIETUVĄ

10 Rubliu u? 1 

Mokestis SS iki S5U 00

PU NAI GARANTIJA

KViiAS r AKUHiNAMAS 

IXfhiStJ PIK . SA.Ai'i>

GRAMfcftCY
744 Broad Street 

Nebark ? Ne* ler.ey USA

L c* > * J B<iPh J i r p* Lietuvoje peri 16 rūšių plėš
riųjų paukščių — vanagai, lin
gės, suopiai, sakalai.

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vartas mažiausai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
* 3 jardai vilnonio Atgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai tvorsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara
—Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už $75 ir $100, arba sudarykite savo
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBfi. MES SICIjOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9706

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huręn Ave
nue Bušą nuo Harvard Sųuare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltfe 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).

HES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuve padarys tamstoms vUt$ 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri noiu 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis Kuo adresu: 

“KELEIVIS”

836 Eaet Broadvray, Soatb Bastau 27.
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Poslapis KStastafl KELEIVIS, SO. BOSTON

LIETUVA AMŽIŲ SUKŪRY

Kas buvo Lietuva amžiui Po jos kalbos Jūra Gali- 
sukūry, koki vaidmenį ji ja-'nytė įteikė gėlių puokštę, o 
me vaidino? Tais klausi- A. Andriulionis knygą su 
mais susimąstyti buvo pro- gražiu įrašu ir visų dalyvių 
gos praeitą šeštadienį susi
rinkusiems mielos viešnios 
istorikės dr. Vandos Dau
girdaitės - Sruogienės pa
gerbti. Šią malonią progą
davė Tėvynės Mylėtojų Dr- gos monologą, o net iš New 
jos skyrius, A. Januškevi- Hampshire atvykusi Stasė 
ėienės vadovaujamas. Daugėlienė padainavo 5 dai-

Buvo pilna Tautinės S-gos n<*s, is kurių viena buvo \y- 
salė. matėsi svečių ir iš ki- temo \ asihūno komponuo
tu vietų. ta.

A. Januškevičienė trumpu Baigdamas piimąją pa- 
žodžiu pasveikinusi susirin- gerbimo dalį S. Santvaras 
kusius, paprašė poetą S. įVisų vardu nuoširdžiai pa- 
Santvarą toliau programai linkėjo dr. V. Sruogienei il- 
vadovauti. Šis, kaip papra- gai ilgai būti sveikai duo_ 
stai. gražiais žodžiais primi-ti mums dar daug tokių

parašais.
Algimantas Gustaitis, Vy

teniui Vasiliūnui pianu pa
lydint, pasakė iš Sruogos 
veikalo Kazimiero Sapie-

ADV. ANTHON YOUNG

Neseniai . gubehnatoriaus 
paskirtas Bostono miesto 
finansų komisijos nariu...

Laisvės Varpo gegužinė

Šį šeštadienį, rugsėjo 27 
d. Romuvos parke Brockto
ne įvyksta Laisvės Varpo ra
dijo programos gegužinė. Ji 
prasidės 12 vai. dieną ir

No. 39, Rugsėjo 24, 1958

KAS NESKAITETE?BUTAS NUOMAI , Ne mokslo patentai ir ne sep-
Naujai atremontuotas 3 kam- - . ~ .

barių butas pirmam aukšte City *
Point, netoli ‘L* gatvės maudy-.čių garbės vainiką, o darbas,* Iteieivto 

„ . . . ! n‘U ?r lietuviškos koplyčios. Yra darbas iš tikro žirdies akstin0> .ja galite gauti
Šie Ekrotn. Vestuvinis po- naujas baltas gazo virtuvinis pe-;
kylis bus Stepono Dariaus ęius (virti ir šildyti), balta sin-į Vaižgantas

| . , , 1 z.zjo u o, \ ka, vonia, dusas, karštas van-posto patalpose (168 H St.) 0UO> ąžuolinės grindys ir kiti 
4 vai. po pietų. patogumai. Teirautis: 597 E.
- ----------------------------------------- j 7th St- 2-as aukštas, So. Bosto-

Pakalbinkitne draugus it ne, nuo 5 vai. p. p. šeštadieniais 
kaimynus užsisakyti “Kelei- * sekmadieniais visą dieną.

St Janeliūno sutuoktuvės

Steponas Janeliunas rug
sėjo 27 d. susituokia su Cas-

vi**- Kaina metam* $4. NAMAS SOUTH BOSTONE
Vienos šeimos, 5 kam b. prieina prie 
kito namo, naujas stogas, naujai ap- 

100) šingeliuotas, balti pečiai ir sinkus, i

BUTAS NUOMAI
Išnuomojamas 5 kambarių patogus 
butas su centriniu šildymu ir kitais 
patogumais 328 * E ’ Street, So Bo
stone. Kreiptis ten fmt Lithuanian 
Furuiture Co. krautuvėj. (40

2 BUTAI NUOMAI ir NAMAS 
PARDAVIMUIParduodu PIANOLĄ

Pianola su daug rekordų (apie__,__ „______,____r_____ __  _____ , . .
mažai vartotas. Kas daugiau duos, gerame stovyj, patogioj vietoj, akloj H kambarių butas, 277 Silver St.^So. 
tam parduosiu. Kreiptis: 'gatvėj, neišnuomotas, gatavas pirkė-; Bostone. Yra vonia, šiltas vanduo ir

Joseph Velniokas jui atsikelti. Pašauk savininkų tele- i kiti patogumai.
221 ‘L’ St. So. Bostone, 3-s aukštas/fonu: FAirview 7-8744. 1° kambarių

PIGIAI IR GREITAI. Tik atidarytas skyrius General Parcel & Travel Co. 
Siunčiam siuntinius į LIETUVĄ ir visas kitas rusų valdomas šalis.

PERS1UNČIAM SIUNTINIUS
Adara darbo dienomis nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 vak. šeštadien. nuo 8 iki 6 

ADRESAS: 308 VV'est 4th Street. So. Bostone. Telefonas: AN 8-5040

paskutinįjį 
“Darbo** numerį už 78 cen
tus, “Varpą** už $2.00, 5
mokslininkų paraiytą knygą 
“Mažoji Lietuva** už $5.00.

nęs tėvynės Mylėtojų Dr- brandžių savo darbo vaisių.'truks ligi 12 vai. naktį. Tai i 
jos. jau *1909 m? išleidusios Kitoje salėje prie kuklių paskutinė šių metų geguži-: 
visus Vinco Kudirkos raš-i vaišių stalų mielai viešniai nė Romuvos parke Brockto-i 
tus. prieš porą metų ir drJbuvo pareikšta dar daug ne.
Vandos Sruogienės didžiulę 'gražių, nuoširdžių sveikini-- Gegužinėje visą laiką bus J 
Lietuvos istoriją, darbus, mU ir linkėjimų. Kalbėjo duodama lietuviškoji muzi-i 
davė žodi prof. i/Končiui. ’ adv- A. Shallna, E. Gimbu-įka, specialiai įrašyta į juos-' 

Lietuva, sakė I. Končius, tienė, Z. Šalnienė, prof. S. į tas, šokius gros geras orkes-i 
yra didelėje kryžkelėje. Ta Kairys, I. Končius, I. Gali- tras, veiks valgių ir gėri 

K. Barmus, J. Tuma-kryžkelė ne tik tautų, bet ir menė, 
gamtos. Jis pavyzdžiais įro- vičienė, dr. P. Galinis, L. 
dinėjo, kad Lietuvoje yra Čepienė, Čaplikienė, P. 
augalų kryžkelė: daug au- Lembertas, dr. B. Kalvaitis, 
galų neberasi į šiaurę ar į E- Vasiliūnienė, P. Viščinis, 
pietus nuo Lietuvos. Tas A. Gustaitis ir J. Sonda. 
pats ir su kai kuriais gyvu- visU gražių minčių čia 
liais. Totoriai veržėsi į va- nepakartosi. Priminsiu tik 
karus, bet toliau Lietuvos ne S. Kairio žodžius. Jis sakė, 
nuėjo, Vokiečiai, kryžiuo- kad ir anuomet, jo jaunystė- 
čiai, protestantai traukė į Je« Lietuvos praeities pažini
mus ir taip pat Lietu- mas jaunimą žadino tautiš- 
voje sustojo. Taigi, Lietu- kai pabusti. Istorija nėra 
va kryžkelė, kurioj buvo di-vien asmenų „gyvenimo ap- 
delė maišatis per ilgus am- rašymas, dr. -V. Sruogienė 
žius, bet ji išliko, kaip tas savo knygoj dideliu jautru- 
mažas žolės kupstas papras- mu* šiltumu ir dar tokiu 
tų kelių didelės kryžkelės gražiu styliumi atkūrė visą 
vidury. praeities gyvenimą. Būtų

Dr. V. Sruogienė savo di-!svarbu, kad jos knyga gan
deliame veikale sugebėjo at-'tų ir Lietuvą pasiekti, 
kurti, atvaizduoti mums tą! Viešnia kuo ne ašaroda- 
kryžkelę, jos reikšmę. Irmes'ma dėkojo visiems, čia jai 
turime gerai išsiaiškinti *
kryžkelės vaidmenį,
įeikšme.

tos
jos

Gavusi žodi dr. V. -Sruo-

visų pasakyti žodžiai būsią 
didele paguoda ir paskati
nimu, tik, sako, man čia 
pareikšta pagarba yra tokia,

g lene sakė, kad ji esanti tiek kokios kiti ir už daug dides- 
bostoniečių

imu
bufetas. Gegužine rūpinasi i 
Laisvės Varpo klausytojai iš | 
Brocktono, Bostono, Nor-; 
woodo ir kitu kaimyninių Į 
kolonijų. Laukiama svečių,; 
ypač jaunimo net iš tolimes-: 
nių kolonijų, kaip Worces-į 
terio ir kitų.

Šioji gegužinė yra pirmas 
Dareneimas Laisvės Varnox-------<z>------ ----- ---- --- —- A- - Į
naudai po to, kai programa 
pagal klausytojų pageidavi-i 
mą prailginta iki valandos. 
Bet nereikia užmiršti, kad 
kartu su tuo padidėjo ir iš
laidos, kurios padengiamos 
daugiausia klausytojų Įna
šais, visuomenės aukomis ir 
pelnu iš parengimų, šia ge
gužine Laisvės Varpo klau
sytojai nori surinkti bent 
kiek lėšų. reikalingų progra
mai išlaikyti.

Visi Laisvės Varpo klau-į 
sytojai ir kiti lietuviai kvie
čiami ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 27 d. į Romuvos

First Post 1:30 
0.0. closes 1:20

?

Welcome to

Autumn Meeting
ATSIDARO PIRMAD. RŪGS. 29
Paikios Lenktynes! Lengva pasiekti!

14 minučių iš Bostono su MTA 
Vietos VELTUI (išsk. ložas) 
Tik čia yra Vejos (Turf) reisai

1 GKAM STANT S. 5C 
9 RACES DAILY CLUB HOUSE S2 SC

Gražus ir naudingas ‘Auto Visor Kit’ bus padėtas j kiekvie
ną Suffolk 4)owns pastatytą mašiną su mūsų linkėjimas ati
darymo dieną.

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galiynų aliejaus tan-
visiškai itaisvta

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

anecinline nardavimo kaina, tiktai

$245
PAŠAUK DABAR fcžT GE 6-1204

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

butas 523 E. Second St. 
So. Bostone. Yra šiltas vanduo, bal
tos sinkos ir kiti patogumai.

PARDUODAMAS namas 3 šeimų 
3x4x4 kambariai su moderniškais 
Įrengimais. Kreiptis 295 Silver St. 
So. Bostone po 6 vai. vak. . (40

NAMAS PARDAVIMUI
Priverstas parduoti mano pajamų 

nuosavybę, vykstu j Florįdą dėl svei- 
(Katos. Namas 100% išnuomotas, pen
ki -butai, šildomas karštu vandeniu, 
kaina 817,900, įmokėti $5,000. Kreip
tis: 636 E. Broad\vay, So. Bostone, 

j jei laišku užrašyti ant adreso NA- 
• MAS, o jei telefonu, tai AN 8-3071, 
i Keleivio ofise. (41

3 F. Vadeiša
. LIETUVIS BATSIUVIS

ODA SIUNTINIAMS ►
Parduodu pirmos rūšies odą, au- ► 
'elius, padus, vitpadžius siunti- ► 
ūarns j užjūriu? nupiginta kaina. r 
Atlieku visus batsiuvio darbus ► 
greit, sąžiningai ir duodu patari-£

ąrmus apie odas. Adresas:
^173 Eighth St., So. Bostonk

3-iiruo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- £ 
rus trečiadienius ir sekmadienius.  ̂

Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
j Atlieka visokius “plumbing”— 
■ aliejaus ir gazo vamzdžių Įvedimo 
Į ir taisymo darbus. Kainos priei- 
l narnos. Pirm r.°gu ką darote, pas- 
Ikambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
112 511. Vernon. Dorshester, Mat

PAMALDOS LUTU VIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raštą j lietuvių kalbą.

i Dr. B. Matulionis *

DR. D. PILKA
ase S M 4 

Ir am T iki •
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1820

sujaudinta oostoniecių jai 
parodytu nuoširdumu, kad 
jai be galo sunku ir mintis 
gaivoje suvaldyti.

•Ji savo kalboje iškėlė 
klausimą, kuo galime mes 
visi prisidėti Lietuvos vaid
meniui tautų sukūry sau ir 
ypač kitiems išaiškinti. Ji 
priminė, kad 1960 metais 
sukaks 550 metų nuo Žalgi
rio mūšio. Tai sukakčiai tu
rime visi ruoštis. Lenkai, ru
sai, vokiečiai savaip tą dide- 
k Įvyki aiškina ir mūsų lie
tuvių vaidmenį jame suma
žina. O juk tas didelis lai
mėjimas buvo dviejų lietu
vių nuopelnas — Vytauto ir 
•Jogailos.

Po pen kerių metų bus 18- 
03 m. sukilimo šimtmetis. 
Geia proga Lietuvos lais
vės klausimui kelti, nes juk 
ir ld<>3 m. sukilimas turi ne- 

fviotir.o ryšio su Lietuvos
; : ikiausomybės paskelbi

mu. su ta kova, kurią Lie
tuva ir šiandien tebeveda.

Peili labai susirūpinti jau- 
’ u i.T.-sų praeities tyrinėt o- 
. ų. istorikų prieaugliu. Len-

, parką Brocktone. Neužten-ų 
nius darbus negauna. ka Laisvės Varpo klausytis,

Pokylio vadovo žodžiais bet reikia ji taip pat remti. 
“Ilgiausių, ~ kūrybingiausių Gausiu dalyvavimu parem- 
metų dr. \. Sruogienei’ bu- sime progiamą, kuri siekia i
vo baigtas šis tikrai malo 
nūs ir prasmingas pobūvis.

Pažymėtina, kad dr. V. 
Sruogienės pagerbti buvo 
susirinkę bene didesnė pusė 
senųjų ateivių. Tai reikš
minga ir daug kam įsidėmė
tina!

ne pelno, bet stengiasi iš
kelti mūsų kultūrines verty
bes
šią.

Dabar Laisvės Varpas gir- •

ir gaivinti lietuvio dva-

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tūnme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

• Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę. ~
Sav. Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. J
Telefonas'AN 8-6020 |

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyros šventadienius, ir sekmad- ?

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamc3 lietu- 

' viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.**

Steponas Minkus.

T«L AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 1-4 ir S-S 
NodSHomia ir Sventadieniata:

pagal atuitarimą

495 Columbia Road 
Arti UtMa’a Carmr 

DOtcCHBSTEB, M A 88. J

*TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDAUS)

UHneįa gydytojas Ir 
Vartoja —

SSK/aTES
VALANDOS: noo 2-4, aoo T-S 

534 BBOADVAT 
SOUTH BOSTON. H A8&

Kas perka ar
namus, ūkius,

TeL AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

parduoda
bizniui

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAjr
SO. BOSTONB 

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031

Noo 9 ryto iki S 
8eredomis—ofa

vakaro.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BKAL K8TATB * INSUBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offico TeL AN 8-4948
Bm. 17 OfllOLB STKEBT 

Woat Batkary,
TaL FA 8-5515

?Įmnuo. aL es i į PATOGI VIETA PARENGIMAMS
iŠ radijo stoties K0X is { FRANK ROžf.NO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil

siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai, 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti:

Telefonu: TAUNTON 2-3830 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Kitą dieną viešnia aplan- jFi arningham, Mass., banęaĮ* dėl įo.o 
kė savo pažįstamus, buvo h i qq į{ parka
užsukusi ir į Keleivio įstai
gą, o piimadienį kai kuriuos 
muzėjus ir knygynus. Ant
radienį išvyko į Čikagą.

J. V—gas
b

Bus bėginio lenktynės

v s 
t•Itt

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887

TJiun«ajamxajLBJUu
I

ST TtACK

’^sepr. 2 j
ROCKINSHAM 

1

namų savininkams 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M
Tek: JA4-457S

KETVIRTIS Ot CO.
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 Wcst Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
, iš naujų ruhų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkitc daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar palima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKIT6S LIETUVIŠKAI 
~Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar-' 
nauja ir persiunč:a siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
(Siunčiame ru lnt”rUto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kandim nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 

9 iki 7 vai, vak. ir šeslladieiiiai-. noo S ryto iki 2 |m» pietą.

Jaunimo bėgimo lenkty
nės, kurias kasmet rengia 
Olivia James House ir Ho- 
mans House, bus ir šiemet 
sekmadieųį, spalio 12 d. 2 
vai. p. p. ir antradienį, lap
kričio 11 d. 10:30 vai. ryto.

Lenktynėse 1.4 mylių te
gali dalyvauti vaikai iki 15 
metų tik iš So. Bostono ir 
Dorchesterio. Jiems yra 5 
dovanos.

Lenktynėse 3 mylių gali

Ekktrss Prietaisai 
ROpostingai taisoma

žiedus, papuošalas 
879 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

ka^. vokiečiai labai rausiasi 
archyvuose ir atrenka kas 

reikalinga. Dabartinėj,
mūsų praeitis visiš- ?dalyvauti vaikai 15 metų ir 

vyresni. Jie dalinami į 2 
dalis: vienoje dalyvaus tik 
So. Bostone ir Dorchestery

J
kai iškreipiama. Todėl de
ga:.:;' į-ikalas susirūpinti, 

musų jaunimoasuikari atsi
tarp- t< kių. kurie mūsų pra-įgyvenantieji, o antroje—ne-I 
eiti tigrėj šviesoj mums ro-Įžiūrint kame gyvena. Abiem 
dytų. :bus j»o 5 dovanas.

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 
[Justice of the Peace—CoastaMu 

598 E. Broadway
So. Boston 27,

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

A. J.

BnS
Telefonas

17,_____
AN 8-4148

8-1761 ir AN ViaoUa

T

RO%25c5%25bef.NO

