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Ttlimstse Rytuose Šaudosi 
Ir Kalba Apie Paliaubas

Kinų Komunistai Siūlo Nacionalistams Savaitę Pertrau* 
kos Kautynėse; Derybos Varšuvoje Vis Dar Tę

siasi; Amerika “Švelnina” Savo Politiką; Kinų
Nacionalistai Bijo, Kad Jie Nebūtų Palikti 

Be Amerikos Paramos.

Šios savaitės pradžioje į ko, kad jų kritika yra padrą- 
kinų komunistai pasiūlė na- Įsinimas kinų komunistams 
ęionalistams sulaikyti vie- įvesti nenuolaidžią politiką 
nai savaitei Quemoy salos!ir todėl komunistai gali ap- 
apšaudymą, kad “sušalę ir ■ siskaičiuoti ir pradėti kau- 
alkani” salos gynėjai galėtų tynęs prieš Amerikos karo 
būti aprūpinti maistu ir kuo i pajėgas, pasitikėdami Ame- 
kitu. Bet kinų komunistai rikos visuomenės nevienin- 
reikafauja, kad laivai, kuine gurnu ir Amerikos vyriausy- 
gabens pagalbą salos gynė-: bės nesiryžimu jiems prie- 
jams, nebūtų lydimi Ameri- .sintis.
kos kar o laivų. Nacionalis-Į Kol kas Amerika niekur 
tų atsakymas į komunistų neįsitraukė j kautynes su ki- 
pasiūlymą dar nėra žino-' nų komunistais ir tokio pa- 
mas. Nacionalistai bijo, kad .vojaus, atrodo, nėra. Que- 
komunistai neiškirstų jiems moy, Matsu ir kitas salas ki- 
kokią nors kiaulystę. nų nacionalistai tikisi ap-

Kinų komunistai siūlo na- Kiuri ir vieni, užteksią Ame-

ŠIUO METU OPIAU "IOS VIETOS SARGAS

Karo lėktuvas A3D akiliai seka, kas vykst. r urmo/.os vandenyse. Jis priklauso dali
niui, kurio bazė yra Lexington lėktuvnešis.

De Gaulle Žada Mokyklų Klausimas Trijų Metų Taika 
Alžyrui Gerbūvį Jaudina Kraštą Auto Pramonėje

los ‘paisvinimo’’. Tokiusgfl pį™. 
pasiūlymus komunistai daro Little Rock mieste.
jau ne pirmą sykį ir vargu 
jie derybomis gaus tą, ko jie 
negali paimti ginklais.

. programą Alžyro klausimui
Panėręs Vandenyje spręsti, jis sakė, kad pir- Auksčiausias teismas sako,

kompa 
naują 

automobį- 
įija. Nau

ja sutartis pasirašyto trims 
metams. General Motors ir 
.Chrysler korporacijos sutiko--------- miausias uždavinys yra pa-ikad gubernatoriai, nei v“7,B,'r gagy

__ Amerikos atominis pojkelti Alžyro aotiub gyvento-atgki ne_ maždaug su tomis pacrdfrRs
Derybos tarp Amerikos Ir vandeninis laivas Seawolf šį jų, ypač magometonų gy-i K ’eklaia$ federalinių (frP "• For(fr*

komunistinės Kinijos Var- pirmadienį iškilo į vandens ventojų gerbūvj. Jis sake, tei sprendimų, nes toli Automobilių kompanijos 
šuvoje vis dar tęsiamos, bet paviršių Atlanto vandenyne kad per o metus Alžyro pra- reikštlJ Rovimo šalies f ede- Patenkintos> kad sutartis pa- 
posėdžiai daromi tik kas še- P° 60 dienų plaukiojimo po monė duos darbų 400,000 iinėJ * tvarkos. Teismas 3’ims metams, kas
sios dienos ir derybos gali vandeniu. Per 60 dienų Sea- papildomų darbininkų, 250,- ir iIjrus pa-,leis dirbtuvėms ramiai dirb-
dar ilgai tęstis be didelės wolf nė karto nebuvo iškilęs 000 hektarų žemės bus į aiškinimus paskelbė su vSų I11 iIgesnj ,aik^ Darbininkai 
vilties susitarti. Amerkos i paviršių ir sumušė nardy-., dalinto valstiečiams, po 5^; kas retaĮ patenkinti _ kad nežiūrint
pozicija dėl Kinijos pakraš- nio rekordą, kuns iki aolei metų du trečdaliai magome-'ar ni’^ nebUvo daroma, “recesijos” ir didelio bedar
au salų gynimo pereitų sa- buvo 30 dienų. .tonų vaikų galės lankyu mo- iTeismas norėjo brėžti bių skaičiaus jiems visgi pa-

Seawolf turi apie 100 vy- kyklas, o po sekančių 3 me- vjsu 9 teisėj vyko išgauti uždarbių pake-
rų įgulos ir visi žmonės per tų visi alzynecių vaikai lan- £itas hmą, pagerinti pensijas ir
60 dienų kvėpavo tuo pačiu -kys mokyklas, per 5 metus .. uždraudė Arkansas gauti kitų laimėjimų.
tik apvalytu ar atšviežintu 10% visų valstybės tornau- gubematoriui Faubus ir Lit-I --------------------------
oru. Kiti submarinai turi tojų pačioj Prancūzijoj bus Ue Rw,k miesto mokyklų Lėktuvai
Snorkel aparatą, kurio imami įs arabų, kablių ir ___ u imlieji lAtKlUVOl

pagalba jie gauna šviežio mozabitų jaunuomenės Al-

vaitę šiek tiek pasikeitė. 
Valstybės sekretorius John 
Foster Duries, o paskui ir 
prezidentas D. D. Lisenhow- 
er pabrėžė, kad kinų nacio
nalistai be reikalo tokią di
delę daij savo kariuomenės 
(apie trečdali) laiko pakraš
čių salose. Jei būtų susitar
to daryti karo paliaubas, tai 
Amerika patartų kinų naci
onalistams, kad jie pakraš
čių salose savo karo jėgas 
sumažintų. Kinų nacionali
stams Amerika pranešė, kad 
jos politika dėl pakraščių 
salų gynimo nėra pasikeitu
si, bet iš šalies ziūrintieji 
mato aiškų pasiketimą to
je politikoje.

Šiek tiek pasikeitė ir So
vietų Rusojos politika. Se
niau Chruščiovas grasino, 
kad rusai padės kinų komu
nistams “išvaryti” amerikie
čius iš Kinijos vandenų, o 
pereitą savaitę tas pats 
Chruščiovas paaiškino, kad 
Sovietų Rusija tik tome atsi
tikime padės Kinijai kariau
ti, jei amerikiečiai užpultų 
komunistinę Kiniją Apie 
padėjimą “išvaryti” ameri
kiečius jau nebėra kalbos.

Blefavimo, gąsdinimų ir 
aprėžtų kautynių politikoj 
jau įvyko šioks toks ato
slūgis, bet kuid pusė pirma 
išsigąs savo drąsumo, dar 
nėra visai aišku. Amerikoje 
dalis demokratų ir kiti žmo
nės kritikuoja vyriausybę 
už kietą laikymąsi Quemoy 
ir kitų salų gynimo reikale. 
Vyriausybė kritikams

komitetui išnuomoti viešą-
oro is vandens paviršiaus, zyre. Per o metus Alžyro organizacijon^ kad jos 
bet Seawolf tokio aparato darbininkų uždarbiai bus 5 k scgreguotas mokyk-
nenaudojo. Jojo bandy- sulyginti su Prancūzijos lag
mas ix>do, kad ir aukštybė- dai bininkų uždai biai. Mokyklų klausimas dabar

Jau Veža Keleivius

Prez. Eiseihtwer Tarėsi Su 
Sava Partijas Vadais

Išradėjas Sugrįžo 
Po Klaidžiojimų

Rinkimų Klausimu Pirmoje Vietoje; Kodėl Republiko
nų Partija Netisijudina j Rinkiminę Kovą? Pasitari

me Aptarti ir Kiti Klausimai; Kraštas Įdomauja
si Užsienių Politikos {vykiais.--  ------------------------- :------ — ■ , —_ «

šį pirmadieni prezidentas 
D. D. Eisenhower turėjo pla
tesni pasitarimą su republi- 
konų partijos vadais. Pasi-

41 metų išradėjas Elmer ir užkandžiuose da-
Meukel pereito vasara, bir-'1yvavo repubhkonų partijos želio 23 ibuvškTS din- 'naeionaHnio komiteto na- 
gęs iš namų ir tik pereitos!"" ? žymesnieji kongreso 
savaitės gale vienas laikraš- . ....
tininkas jj užtiko Reno, Nevi “ gainios pranešimų ais- 
mjeste jkėja, kad repubhkonų va-

E. Meukel gyvena Los'dai Jį01^0 i&iaiškinti su 
Angeles mieste. Jis sugalvo- Plentu savo partijos 
jo prietaisą, kaip apsaugoti nnkm?.1.nę Paderi- Iki šiolei 
lėktuvus nuo susidūrimų ;wpublikonų partija rinkimų 
ore. Savo išradimą jis siūlė j^mpanijoj Par°dč daug a- 
vienam ir kitam fabrikui, '?***», * aP«frd™o, tuo 
bet mažai kur tegavo padrą- .tarpu kai demokratų parti-
sinimo ir dar mažiau para- Ja hkra dėl 810 r^118 
mos. Tuo tarpu jis isiskoli- ^^galės ir randa balsuotojų 
no iki ausų ir pagaliau nu- tarpe nemažo pritanmo. 
tarė “pabėgti nuo gyveni-1 vadai kalbino pre-== į įį į - • lzn/i MO įmėttAlllzėllmo jvau j»o jaivtounu^. Taip jis ir padarė, pa- . .liko žmonąJ ir vaikus ir iš- aktinfr*u į rinkiminę kovą 
vyko iš namų gyventi valka- *r visą eilę pasirody
tos gyvenimu. Per 3 su vir- rcfo.fr1* Paridentas galėtų

nojo, kur jis yra.
Neseniai viena dirbtuvė

susidomėjo jo išradimu ir 
norėjo susitarti su juo dėl 
jo išrasto aparato gaminimo.

Tik dabar derybos prasi
dėjo. Jei Meukel susitars su 
dirbtuve, tai jis gaus per 
metus už savo išradimą po 
$35,000 ir dar priedui ne
blogą tarnybą prižiūrėti jo 
išrastų aparatų gamybą.

Rasistai Sprogdina 
Bendras Mokyklas

Praeitą savaitę tarp Ang
lijos ir Amerikos pradėjo 
skraidyti greitieji sprausmi-

Clinton, Tenn., mieste ne
žinomi piktadariai išsprog
dino miesto aukštesniąją 
mokyklą, kurioje pagal tei

KAŽKUR DINGO
pradėjo gabenti keleivius, rios išdraskė mokyklos vidų, 

Iš Amerikos į Angliją ga-! bet gaisro nesukėlė.
Įima dabar nuskristi per 6

Karo laivyno paleistasis 
septintasis žemės satelitą:. 
Vangu ard, kuris turėjo 
rinkti žinias apie orą, ttlė* 
;;ęs į padanges kaikur din* 
70, spėjama sudegė

Alžyrą
ziją. Gen. de Gaulle kvietė 
Alžyro sukilėlius sudėti gin
klus ir dėtis prie didelio 
darbo — kelti Alžyro ūkį ir 
dirbti taikos darbą. Su taika 
— kalėjimai bus patuštinti,
sakė de Gaulle. ' • . »—~ j

Parlamento i inkimuose Sovietų Rusija vel daro
Alžyro magometonys galės I bandymus su atominiais gin-

linių teismų įsakymus įsilei
sti į kai kurias mokyklas ir 
negrus mokinius.

Sovietai Vėl Bando 
Atomų Ginklus

pravesti du trečdaliu visų į kiais. Pereitą savaitę rusaiLF* V VzKFV* V* V* V* | • V « • • J •
atstovų iš to krašto j Pran- W™P’'n0 ,ar
cūzij'os parlament,. įVanclenilio bombas ir patys

________ ____ IpnsipazĮsta, kad jie atnau
jino” atominius bandymus.

Stalingrado armijos likučiai j Ne taip seniai Maskva skel-
-------- - ibė, kad ji vienašališkai nu-

Vokietijoje, Niurembergo įtraukia atominius bandy- 
mieste, buvo suvažiavę Hit- < mus ir su tuo pasigarsinimu 
lerio “šeštosios armijos” Ii-!varė plačią propagandą
kučiai. Tą armija, 300,000 
vyrų, kovėsi prie Stalingra
do. Rusai ją apsupo ir 200,- 
000 vyrų užmušė, o apie 
100,000 paėmė į nelaisvę.

Iš sovietų nelaisvės grįžo 
tik 5,000 ar 6,000 vyrų, o 
kiti žuvo sovietų nelaisvėje. 
Niurembergo suvažiavime 
dalyvavo 1,000 kareivių ir 
karininkų.

valandas, į Paryžių per 7 
valandas. Anglų lėktuvai 
yra šiek tiek greitesni kaip 
amerikiečių, bet varžytinės 
dėl naujų rekordų dar tik J 
prasideda.

Prezidentas Vėl 
Tikrino Sveikatą

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitos savaitės ga
le buvo nuvykęs į ligoninę, 
kur gydytojai tikrino jo 
sveikatą. Po patikrinimo gy
dytojai paskelbė, kad pre
zidento sveikata yra gerame •’ 
stovyje. j

Prezidentas dabar karts Į 
nuo karto vyksta į ligoninę. 
sveikatos tikrinti. Tas daro
ma tam, kad gydytojai ga-

Dabar pasirodė, kad rusų 
pažadai ir šį kartą buvo tik 
akių dūmimas ir tušti pro
paganda.

Amerika ir Anglija nese
niai skelbė, kad jos nebe
darys atominių bandymų po 
spalio mėnesio, kada turi |lėtų geriau sekti jo sveika- 
prasidėti deiybos dėl tokių j tos stovį ir kad pats prezi- 
bandymų visiško ar laikino j dentas žinotų, kiek jis gali 
uždraudimo. 'apsikrauti darbu.

PIRMAS1S KAPITONAS

Pirmo rango kapitonas 
Thomas C. Price paskirtas 
pirmojo atomo jėga varo
mo prekybos laivo Savan- 
nah kapitonu- , ?

ginti balsuotojus išrinkti re- 
publikonišką kongresą, ar 
bent atstovų rūtoius, nes lai
mėti senate daugumą repub
likonai nesitiki. Partijos na
cionalinio komiteto pirmi
ninkas sako, kad republiko
nai turi galimybės išrinkti 
daugumą į atstovų rūmus, 
bet demokratai yra tikri, 
kad kaip 85-ame, taip ir 86- 
ame kongrese jiems teks va
dovauti.

Republikonų partija šiais 
metais skundžiasi, kad jos 
šalininkai yra gana šykštūs 
ir nesiskubina partijai į tal
ką su savo parama. Dėl to 
skundžiasi ir demokratai, 
bet demokratai visada buvo 
biednesni ir visada rinkimus 
baigdavo paskendę skolose. 
Republikonai lengviau su
keldavo reikalingas lėšas, 
bet šiais metais tos ir jiems 
nelabai sekasi.

1952 metais rinkimuose 
republikonai daug kalbėjo 
apie Korėjos karą ir "košę 
Washingtone” —valdininkų 
papirkinėjimus. Dabar de
mokratai apsuko tos pačios 
lazdos antrą galą ir daug 
kalba apie Quemoy ir apie 
korupciją Washingtone, ro
dydami pirštu į prezidento 
padėjėjo S. Adams neseną 
pasitraukimą iš vietos dėl tų 
pačių priežasčių, kurios 19- 
52 metais davė tiek rinkimi
nės medžiagos republikonų 
partijai.

šį pirmadienį popiežius 
Pijus XII sunkiai susirgo. 
Nakčia jį ištiko smūgis, 
traujo išsiliejimas į sniege
lis, ir iš pranešimų atrodo, 
kad maža bėra vilties jo 
gyvybę išbelbėti. Trys gy
dytojai nuolat prie jo budi.

Popiežius yra 82 metų 
amžiaus ir dėl jo senyvo 
amžiaus mažiau bėra vilties, 
kad jis pasveiktų.

I
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Prancūzų penktoji respdblika
• I

Rugsėjo 28 d. Prancūzija ir jos kolonijos nubalsavo 
naująją šalies konstituciją^ Pačioj. Jfrąn^pęijoj--naujoji: 
konstitucija buvo priimti 27,666,828 baisiU “taip* prieš'
4,624,478 balsus “ne”. Atsimenant, kad Prancūzijos ko
munistų partija viena rinkimuose surinkdavo virš penkių 
milionų balsų ir kad ji labai griežtai agitavo prieš naują
ją konstitucją, galima suprasti kokia didele dauguma 
prancūzai pasisakė už “penktąją respubiką”.

Balsavimas kolonijose ir užjūrių departamentuose 
buvo dar labiau palankus de Gaulle pasiūlytai konstitu
cijai. Paduosime čia balsavimo rezultatus prancūzų kolo- 
nialinėj “imperijoj”. 1 - -

Alžyre balsavo “taip” 2,852,951, “ne”—94,414.
Dahomey kolonijoj taip-—399,422, ne—9,289.
Dramblio Kaulo Pakrašty taip—1,086,890, ne—158.
Mauretanijoj taip—Tl.8,897, ne—8,160.
Nigerijoj taip—167^272, ne—39,670.
Senegalijoj taip—502,€32,ne—11,434.
Sudane taip—327,421; ne—8,267. ’
Aukštojoj Voltoj taip—669,349, ne—6,771.
Gabone taip—92,157,- ne—6,432.
Vidurinio Kongo taip—274,103, ne—1,526.
Čado taip—182,028, ne—1,734.
L’bangi-Šari taip—378,880, ne—3,997.
Madagaskaras taip—1,178,595, ne—332,294.
Komores taip—63,899, ne—1,755.
Somali žemė taip—8,661y. ne—2,851.
Naujoji Kaledonija tąip-^26,085, ne—500.
Polinezija taip—13,736, ne—7,531. --
St. Pierre ir Miųuekm salos taip—2,325, ne—46.
Martiniąue sala taip-^73,580, fie—4,975.
Guadeloupe sala taip—53,945, ne—14,422.
Reunion sala taip—83,621, ne—5,248. •.......
Gviana taip—7,281, ne—385.
Gvinėja taip—11,888, ne—325,608. -riame įprastą kavą, tik ret-
Balsavimas kolonijose įdomus tuo, kad pasisakymas fkafčiai.s išgirstame mūsų 

“ne” reiškė pasisakymą už atsiskyrimą nuo Prancūzijos seimininkių nusiskundimą, ^vynausybė apdėjo Įvezamą-
ir nepriklausomybę.'Viena kolonija pasinaudojo plebis- kar kavos brar*lmul nera » aakstaK >r
nitu ir jan gavo nepriklausomybę. Nuo pereitos savaitės 
ketvirtadienio Gvinėjos kolonija Afrikoje jau yra visiš
kai nepriklausoma.

VirSttje
y n Lleyd Jungtinėse Tautose ragina Formoms klausimą 
sprąsti taikiu bfidu. VirSuj dešinėj valstybės sekretorius 
John Foster Dulks kalbėdamas Tolimąjį Rytą ir Ame
rikos prekybos ir pramonės tarybai parettė, kad Quemoy 
salos gynimo klausimas nėra atakirtetafcg nuo Formo
zos salos gynimo. Apačioje tUo pat Mausimu kalba Au
stralijos užsienių reikalą ministeris Riehafd G. Casey.

labai varžydamasi, jau šių i 
metų vasario mėnesį prasi-II 
tarė, kad gal ir dabar kavos 
perteklius teksią sunaikinti.

Kad kainos kavos rinkoje J 
i būtų “tvarkoje”, apie tai rū
pinasi kavos eksporterių są
junga - koncernas. Ji yra 
tarptautinė. Reikalui esant,
sąjunga šaukia savo konfe-

V. RIMANTAS
Kai mes rytais ramūs ge- kasdien turėti “Bohnenkaf- 

fee” (pupelių kavos), turi 
susivaldyti, nes Vokietijos

Spalio 5 d. naujoji Prancūzijos konstitucija pradėjo 
veikti, šią savaitę de Gaulle vyriausybė skelbia naują rin
kimų įstatymą ir lapkričtogale:bus renkamas naujas par- į3?13 neJT1®} 8 centai, o jau 
lamentas, o gruodžio mėnesį įvyks ir prezidento rinki- 3 uz tą pa j svarą mo~ 
mas jau pagal naująją konstituciją. 1959 pradžioje Pran
cūzija turės naują prezidentą ir naują parlamentą. Penk
toji respublika galės parodyti, kiek ji bus pranašesnė už 
ketvirtąją respubliką, kuri “taikiai” nuėjo istorijon paskui 
tris kitas respublikas Prancūzijos netolimoj praeity.

Niekas neabejoja, kad naujuoju Prancūzijos prezi
dentu bus išrinktas gen. de Gaulle,-kuris jau dabar yra 
tikrasis krašto valdytojas. Nauja konstitucija duoda pre
zidentui plačią galią,o parlamento reikšmė krašto gyve-

• ___ • • a t - - _ r    . i-.mme žymiai sumažinama.

Kas savaite
rsa

Bu* naujas Miunchenas? į Sapio, į senatoriaus vietą 
'įpiršo gubernatoriui Harri- 

Kinijos komunistai dar man nepriimtiną žmogų Ho-
bombarduoja nacionalistų

irencijas pasitarti ir nutarti^, salas Quemoy ir Matsu. 
Ir nors tose konferencijose Amerika yra įsipareigojusi 
dalyvauja žmonių visokios, ginti čan-Kaišeko režimą, 
bos, tautos ir • įvairių vai- Tam režimui ji duoda gin- 
stybių, konferencijos pada
ryti nutarimai paprastai yra 
kūno spalvos, visokios tiky- 
“šventai” vykdomi, nę^.ne-. no, nebus koncesijų Peipin- 
klusniuosius laukia skaudus' 
ir tikras botagas. Ir šiais 
metais Washingtone posė
džiavęs kavos eksporterių 
bei pirklių urmininkų pasi
tarimas jau buvo nutaręs, 
kaip nuo “bėdos” gelbėtis.
Jis nutarė, kad kavą augi
nančios šalys galės rinkon 
paleisti tik dalį savojo der
liaus. Brazilijai nustatyta 
60%, Kolumbijai 85%, Vi
durio Amerikos kraštams 
90%. Kas darytina su liku
sia, rinkon neleistina kava, 
dėl to turi skaudėti galvos 
atskirų kraštų vyriausybėms 
ir gamintojams. Tačiau ka
vos kainos turi pasilikti kaip 
yra.

Šiame kapitalistiniame 
pasaulyje panašiai tvarkosi 
daug kas. Yra ir kitos pra
monės bei prekybos tautinių 
ir tarptautinių koncernų, ku
rie sutartinai valdo prekių 
kainas pasaulyje ir vartoto
jų sąskaiton patikrina “ga
mintojams” gerus ir pasto
vius pelnus. Visai gerai ga-

galo. Ir tikrai taip yra. Pra- ;kava ten labai brangi. Yra lėtų tvarkytis ir kavos ma- 
aėdant pokariniais metais suvaržymų ir kituose kraš- gnatai, jei tuo tarpu jiems 
kavos kanos kyla “zovada”? tuose, sakysim, įvežant ka-kai kas nekliūtų. Be Ameri- 
Dar tik 1938 metais už ka- vą į šalis už geležinės už-kos kavą augina keli Azijos 
vos žalių pupelių svarą bu- tvaros. Kai šiais metais no-'ir Afrikos kraštai. Kavos ga
vo New Yorko biržoje mo- rimą paleisti rinkon apie myba ten sparčiai plinta ir 

58 milionus maišų kavos, jau dabar sudaro viso pa- 
daugiau kaip pernai 8-iais saulinio derliaus penktąją 
milionais, iš anksto žinoma, dalį. Tie aziatai ir afrikie-kama 47 centai. Per 20 metų

a yra

ganą. Pastarasis dar eina 
distrikto prokuroro parei
gas. Harriman pareiškė: jei 
Hogan bus išrinktas, į jo 
vietą terminui baigti bus 
paskirtas Tammany Hali, ir 
ypač De Sapio priešas Fran
cis Adams.

De Sapio tūžta, demokra- 
gui. tai susiskaldę į “tammanis-

O tuo tarpu Lenkijos sos- tus” ir “harrimanistus”, ei

kius, amuniciją ir laivus. 
Prez. Eisenhower pasakė, 
kad nebus naujo Miunche-

tinėje yra vedamos dery
bos už “taikų išsprendimą” 
Quemoy ir Matsu likimo ... 
Derisi Peipingo ir Wash- 
ingtono įgaliotiniai.

Jeigu nebus naujo Miun
cheno ir koncesijų, tai kam 
reikalingos derybos? Pap
rastai jos yra baigiamos 
nuolaidomis.

Koks tarpas tarp lotyniško 
concessio ir lietuviškos nuo
laidos?

Jų “garbes žodis”
Jau kalbama, kad Que- 

moy ir Matsu salas reikėtų 
demilitarizuoti, tik kinų ko
munistai turėtų duoti “gar
bės žodį” tas salas daugiau 
nebombarduoti.

Neginamas salas kinų ko
munistai tikrai nebombar
duos. Bet kas juos sulaikys 
tas salas užimti ir paskui 
briautis toliau, linkui For
mozos?

Gal reikalingi komunisti-
nin i*. •FoSofinirk <(cr«irknc mv ii 1KM71DV11HV/ &*** vfvhj <rvr—

džio” pavyzdžiai? Štai jie; 
Maskva buvo davusi “gar
bės žodį” gerbti Lietuvos ne
priklausomybę, ir Visą Lie
tuvą prarijo; Hitleris buvo 
davęs “garbės žodį”, kad

na peštynės. Nors ir Harri
man milionierius, jam nesto- 
ka pinigų, bet jis turi priešų 
tarp savųjų, ir ko gero, repu- 
blikonas Rockefeller turi 
progos laimėti.

Kur du sabaliai pešai, tre
tysis nusineša kaulą.

Pasiilgę* “rojaus”
Vienas lietuvių komunijų 

poetas, ir berods daktaras,' 
Chicagos-^Vilniai” davė ei
lėraštį. Poetas skundžiasi 
pasiilgęs komunistų rojaus 
ir savo eilėraštį baigia ši
taip:

“Ir galvoju rimtai,
“Laukiu paso tiktai,
“Kad keliauti man leis 

dėdės bokštai.”
Aišku, dėdės bokštai ne 

leidimams duoti. Tą gali pa
daryti pats Dėdė Šamas. Tik 
klausimas: ar dėdė Nikita 
norės jį įsileisti? Be jo ži
nios ir pats “draugas” Pa
leckis neturės drąsos jį pa- 
siikti.

Ką darys Faūbus?
Arkansas gubernatorius 

Faubus ir kiti 200 asmenų
jam bus gana Sudetų krašto l^3/0 federalinio apygardos
ir io legionai okupavo visą te,sm0 sudraudimą (mjunc- 

tion). Jiems neleidžiamakava pabrango’6 kartus. Kai kad tiek kavos nebus išpirk- Čiai, nors ir kalbinti, tuo tar- _
ir su kitomis prekėmis nėra ta. Susidarys perteklius, pu neprisidėjo prie ameri- es^kiinko garbės žodis mokyklas daiyti
geriau, gal bus įdomu arčiau New Yorko biržos skaičiavi-kiečių koncerno ir nepasi- , ... nnvamnmic ir
pažinti, dėl ko taip yra. |mu jau pernai metais liko duoda jo nutarimams, daž- ?ie^ mis

Daugiausia kavos išaugi- neišparduotos kavos 16 mi- nai “gadindami ’ kavos kai
na Centralinės ir Pietų 'Konų maišų ir jie guli san- nas. Tai gal tėra aziatų “ne- 
Amerikos kraštai. Vis ky- dėliuose. Šiais metais prisi- susipratimas”. O greičiau- 
lančių kavos kainų paragi- dės dar 10 milionų maišų, šia tai yra jų noras bent tuo 

Nukelta i 7-a pusi.narni, kavos augintojai “pa- Kas bus? 
siuto” plėsti kavos plantaci- j Tikram biznio žmogui nė-
jas ir didinti kavos derlius, ra sunkesnio daikto, kaipdemokratinė ir todėl “ąųtpritaripift”. r^mo-.pavojus šiuo 

tarpu Prancūzijai gal ir negresia^.ypač,-kad..gen. de 
Gaulle sakosi neturįs palinkimo būti diktatorių, o repu- 
blikoniškos krašto tradicijos vargu ar ir-būtų palankios 
diktatūriniam režimui įsigyti. Bet nėra abejonės, kad 
demokratijos šalininkai Prancūzijoj turės budėti, kad 
piliečių laisvės krašte neištiktų.

Svarbiausias klausimas, kuris stovi prieš Prancūziją, 
yra karo užbaigimas Alžyre, kur arabų nacionalistų ma
žuma su pagalba iš užsienių jau ketvirti metai kariauja i kavos krūmai pradeda neš- 
už Alžyro nepriklausomybę. Gen. de/Gaulle programa ;ti derlių tik šeštam mete. 
tam skaudžiam klausimui spręsti dar nėra galutinai pa- i Pasaulinėn rinkon kasmet 
aiškėjusi, bet, atrodo, kad jis bandys-Alžyro nerimą baig- Ipasiunčiamos kavos kiekiai 
ti socialinėmis reformomis tame krašte, keliant vietinių vis didėja. Tarp 1948 ir 
gyventojų gerbūvį ir švietimą, -tikslui bus panaudo- i 1352 metų ir vėl tarp 1954 
ta ir moterų emancipącija^kas magometoniškame krašte , *r 1956 metų rinkon įšme- 
reikš nemažą revoluciją.-Kitų kolonijų klausimas jau pa- [t3”!?8, kavos kiekiai didėjo
statytas visai į naują-plotmę, duodant kolonijoms i kS bernai klvos"darHauš 
atsiskirti nuo Prancūzijos •jr.gyrenti visai savarankiškai. visam^[lasauIyje buvo kiek

Prancūzijos viduje, naujoji degolinė respublika susi-1 daugiau 50 milionų maišų 
durs su senu ir vis nauju klausimu, kaip sukurti tautinę (viename maiše yra 130 sva- 
bendruomenę, kurioj ketvirtadalis tautos ir labai žymi nj), šiais metais kavos bus 
darbininkijos dalis nežiūrėtų į Sovietijos despotiją, kaip į Puošta jau 58 milionai su 
sektiną pavyzdį krašto negerovėms spręsti. Prancūzų ko- m^>sų- Ar galime ti-
munistų frontas jau yra įlaužtas, kaip seksis penktajai . ad kava pradės at-
respublikai bolševizmo v«j išgyventi ir gorinti paskui kad nrSrinkoi 
komunistus sekančią darbininkijos dalį į tautinę bendruo- daugį’ krisdavo ir jų 
menę? To klausimo spręsimas pareis nuo to, kokias jė- kaina. Nesidžiaukime iš 
gas sutelks apie save naujoji “stipri” vyriausybė ir kokią lanksto.
socialinę politiką ji ve& Reikėtų būti pranašu, kad galima Didžiausias kavos suvar- 
būtų numatyti penktosios respublikos kėlią ir jos pasise- totojas yra Jungtinės Ame-

Jų įsibėgėjimą tik kaikuriais 
metais bandydavo pristab
dyti Dievulis, pasiųsdamas 
ankstyvas šalnas, kurios ap
naikindavo žydinčius kavos 
krūmus ir mažindavo der
lius. Bet ir iš to nieko neišė
jo, ir plantacijos vis didėjo. 
Kavos augintojų drąsai pa
girti reikia priminti, kad

KIEK GALIMA 
SIŲSTI LIETUVON?

kimą ar gėdingą pralaimėjimą.
Prancūzija, viena iš “fafevojo pasaulio” pagrindinių__ .. _. , . .

valstybių, stovi prieš l«b«i įdomtj fa- svarttu eksperimentą. kavos,
Visas pasaulis seks tą eksperimentą su dideliu susidome- kavą mėgsta ir vokiečiai, 
jimu, o kiekvienas laisvės šalininkas gali linkėti jam tik | Tačiau šių dienų vokietis^ 

*im°. , jkad ir labai norėdamas

rikos Valstybės, Ameriko
nai kasmet išgeria maždaug

segreguoto-
yra vertas devintojo vandens mis*
kisielius. j O Uttle Rock mieste jau

< buvo sudaryta korporacija
D_  ,__ ... ir jos žiniai būva pavestosRepublikona, nu,.m,nę viešosios vidurinės 

Republikonų partijos na- mokyklos—trys baltiesiems 
cionalinis komitetas turi bė- h* viena negrams, 
dų. Reikalingi pinigai kon- Dabar viskas eina niekais, 
gresinei rinkimų kampani- Segregacininkai atsisakė ša
jai, bet jų nėra gana. Aną vo plano. Faubus ir jo šali- 
dieną komiteto iždininkas ninkai tikėjosi susilaukti 

Jie vėl. būtų
valstijų skyriams, prašyda- rėkavę apie “Washingtono 
mas finansinės pagalbos, ir ponų diktatūrą” ir kurstę 
kokį atsakymą jis gavo? žmones. Dabar jausdami pa- 

Skyriai pasižadėję surink- vojų savo locnam kailiui, jie 
ti 5000 dolerių ... o nacio- atsisakė to “plano”, 
nalinio komiteto iždininkas Bet Faubus, bent iki rin- 
laukia mažiausia 500,000 kimų, žada nepasiduoti ir 
dolerių! jaU kalbama, kad Arkansas

žurnalas “Newsweek” sa- sostinėje bus kuriamos pri- 
ko, kad republikonai nusi- vačios segreguotos mokyk- 
minę; jie neturį vilties kon- los, kurios bus išlaikomos iš 
gresimus rinkimus laimėti tėvų mokesčių, 
ir, aišku, esą nelinkę savo,
dolerius “mesti į balą”.

Išimtį sudaranti tik New

atsižadėti gero ir vis didė
jančio pelno. Taip yra ir su

±en«i Globė ParceTŠei-vice, Ine.,----- - -------- --- .........
noriai si1991 Broadivay, New York pasiuntė telegramas visų 48 kariuomenės.panašiai sunkias dienas ir 
ieškoti priemonių gelbėtis 
“nuo bėdų”.

1932-1940 metais Brazili
ja, kuri pati viena pagami
na 60% pasaulinio kavos 
derliaus, turėjo susidoroti su 
kavos eksporto sunkumais. 
Tuomet neparduotos kavos 
visas perteklius,—iš viso 
apie 80 milionų maišų—bu
vo suverstas į jūrą arba su
degintas. Kavos eksporte- 
riams taip padaryti buvo 
“geriau”, nes tuo būdu buvo 
galima palaikyti rinkoje 
aukštas kavos kainas.

Tos išganingos priemonės 
pasigauna ne tik kavos ka
raliai. Keliais atvejais taip 
buvo padaryta su kviečių 
perteklium, kai tuo pačiu 
metu Indijoje badu mirė 
milionai žmonių. Taip anais 
metais padarė ir Olandijos 
gėlių augintojai, taip pat su
naikindami tulpių svogūnų 
milžiniškus kiekius. Taip 
kartais padaroma su vertin
gais ir žmonėms reikalin
gais kitokiais daiktais. Taip 
galima ir dera daryti šiame

23, N. Y. vedėjas Mr. Nor- 
man Lyons, prašo mus pra
nešti, kad Globė Parcel Ser
vice, New Yorke, kasdien 
gauna siuntinius, kurie yra 
perdideli persiųsti į Lietu
vą. Tokiais atsitikimais pa
sitaiko nemalonus atidėlioji 
mas ir galimas daiktų grąži
nimas kliento sąskaiton.

Klientai sako, kad laik
raščiai skelbė, jog galima 
siųsti siuntinius iki 44 sverų. 
Globė Parcel Service niekad 
neskelbė, kad galima siųsti 
siuntinius iki 44 svarų. Šių 
metų pradžioje, Globė Par
cel Service savo praneši
muose klientus informavo, 
kad Tarptautinės Ra^to Tai
syklės siuntinių dydį riboja 
iki 72 colių (ilgis ir juosmuo

Yorko valstija. Ten guber
natoriaus vietai yra nominuo

Chicagos komunistų “Vil
nies” rugsėjo 27 d. laidoje

neturi viršyti 72 colių). Pa- 66 kambarių, už kuriuos su-

kefeller n ten pinigų esą'rfų jr vežikų uniją apsėdę
♦ •ŠlenO ’ 1.?oos?velt-raketieriai. Esą senatoriaus 

viešbutyje repubhkonai, tu- McClellan v a d ovaujamas 
ų savo Tieadųuarter į is komitetas tik “šunis karia

vyzdžiui, standartinio dy
džio dėžė maisto produktų 
galima siųsti iki 44 sverų 
kiekio. Tačiau drabužiai, 
medžiagos ir kt, svėriančie- 
ji 44 svarus, praktiškai ne
gali sutilpti 18 x 14 x 12 co
lių dėžėje.

Todėl Globė Parcel Serv-
kapitalistiniame pasaulyje, ice New Yorke, prašo savo 
kur pramonininkui ir pirk-klientų patikrinti siuntinių 
liui visų pirma rūpi vaikyti dydį, kad būtų išvengtas ne
savas pelnas. Brazilijos fi- reikalingas atidėliojimas, 
naiuų ministeris, atrodo, ne- (Sklb.)

moka 900 dolerių už dieną.
Ak, taip: čia doleris netik 

garsiai kalba, bet ir šumija!
<

Demikratai pešasi
Pasak “Newsweek”, New 

Yarko valstijoj demokratai 
pasistatę politinį Babelio 
bokštą, jie nebesusikalba. 
Reikalas toks:

ant vežikų unijos”
Toks tokį pažino ir ant

svodbos pavadino. Komuni-' 
stinis gengsteris supranta 
savo dvasios brolį unijų ra- 
ketierį ir jį atitinkamai ver
tina. Hoffa jiems bičiulis, o 
ne unijų moralinio nesusitu- 
pėjimo padaras.

Komunistų tikslas yra žūt 
būt lysti į “mases”. Jei ne-

New Yorke^Tammany Hall^1 laižosi prie riterių, 

bosas, italas Carmine De S. 8.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
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TAS- DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO
gydytoją Antaną ir šerifo 
įstaigos tarnautoją Juozą.

Spalio 1 d. šv. Jono ka
puose palaidota Ona Pakš
tienė, prof. Kazio Pakšto 
žmona. Velionė buvo baigu
si aukštuosius mokslus Pran-

Mūsų Žokėjai gerai mus 
atstovavo

Rugsėjo 25-27 dienomis 
miesto savivaldybė minėjo 
Memorial Auditorium 25 
metų sukaktį. Į iškilmes bu
vo pakviestos 29 tautos, jų ^ūzijoje ir Šveicarijoje, ku- 
tarpe ir lietuviai. iq laiką prancūzų kalbą dės-

Rugsėjo 26 d. buvo rodo- tė Kauno universitete. Ji su 
mi 13 tautų šokiai. Džiugu Vyru negyveno apie 17 me* 
buvo, kai lietuviams šokant; tų, bet į laidotuves buvo at
buvo keliamos didelės ova- skridęs ir vyras, 
cijos, o kitą dieną vietos lai- ilsėkitės ramiai Dėdės Sa- 
kraščiai labai gražiai apieimo žemėje! 
tai rašė.

Dienraštis Telegrampirmą- 'Kitos naujienos 
jį puslapį papuošė šokančių i Classical High 
lietuvių paveikslu su parašu .. ... ., * h,,™
“Lively Lithuanians” The
Evemng Gazette taipgi ,dę- J c zjnkutž
jo ir lietuvių šokėjų paveik- J ’
slą. Dolorose Pucilauskaitė, Dia-

NuoHnte_ aflO ęfttotao 'Gailink Cakil ZumaiS 

Naujakurių Glodų sūnusMeno Mėgėjų Ratelio šoke-į
jams už jų pasiaukojimą, D . - - mokymąsi
kuris davė tokių gražių vai- ”^2®.
S1U- pendiją.

Naujakurys V. Ramonas 
turi senų sidabrinių monetų 
iš 1549 ir 1564 m. su lie-

Sandaros suvažiavimas
Sandaros I-sios apskrities 

suvažiavimas bus lapkričio Svm

S S’J'bu, kad jos nepražūtų,
bo saieje (12 Vermon St)., Pranas Keršis u Keleivio 
Vakare bus banketas atsto-. Naujicnlf prenumenioja 
vams pagerbti. !dar - laikrašau8. Tai tikras
Sėkminga kazimieriečių ! spaudos čempionas, 
gegužinė i Praeitą savaitę kažkokie

j it- ‘padaužos

sodas pypkuojančių, šne-i 
kučiuojančių senių, susėdu-! 
šių grupėmis: čia italų, ten 
lenkų, ukrainiečių. Lietuviai; 
pasirinko Ušbolus prie Ispa-' 
nijos karo paminklo, kurį; 
praminė Charles Cook (Ku-j 
klevičiu). Mat, Kazys Ku- 
klevičius’ tarnavo Amerikos 
kariuomenėj ir panašus į tą 
paminklo stovylą. Todėl ją 
ir praminė^ sa vo tautiečio 
vardu.
Naudokitės klubo skaitykla

1Sode jau netrukus bus šal-1 
ta, bet šilta klube. Lietuvių 
Piliečių Klubas turi įvairių 
laikraščių anglų ir lietuvių 
kalbomis. Turi ir gražų kny- 
&yn4> bet gaila, kad šiuo 
metu lietuviškų knygų nie
kas nebeskaito. Jų mėgėjai 
Bkaitytojai jau seniai ka
puose.
Nepamirškime klubo 
bufeto I

Lietuvių Klubo banketas' 
bus spalio 12 d. Jis rengia
mas naujiems nariams pa
gerbti. A. V.

NEW BRITA1N, CONN.

NUKENTĖJĘ LAIKRAŠTININKAI

Apačioje viešųjų darbų įstaigos tarnautojas Goy Bar- 
rese iš Haverhill, Mass., protestuoja prieš fotografo ban
dymų j j nutraukti. Vėliau jis iššoko iš automobilio ir būk 
tai sužeidęs fotografą A. Hammond, (viršuj dešinėj). 
Fotografo kaktoj daktaras turėjo užsiūti nemažą žaiz
dą. Greta Chicagos laikraštininkas Miller Davis su skus
tuvu perpiautu žandu.. Spėjama, kad tai padarė nepado
rių filmų “artistai”, kuriuos Davis aprašė spaudoje. ...

Iš PHILADELPHUOSPADANGES
Pasisekusi gegužinė

Rugsėjo 7 d. čiapo-Čzia- 
pokiewiiz’o ūky New Jėršey

sus, bet ir jis sensta, žilsta.
Padalyvavę kiek lietuvių 

vadovybėje, jie nelaiku pa
sitraukė* o jaunesnių, kurie

valstybėje _buvo sėkminga noržtu priešakin jr ki- 
orįanizuoti> „ebeatsiran-į Bendruomenės radijo su

dergta gegužinė, ! kurią su
sirinko senųjų , ir naujųjų 
'ateivių. Tai radijo progra
mai sukako 5 metai, 

j Kalbėjo prof. Jonas Pu- 
■ žiras, buvo šokiai, bufetas 
ir tt. Gryno pelno liko $670. 
Naujakuriai ir jų pobūviai

| Svarbiausi naujakurių pa
rengimai yra Vasario 16-os,T~fc • * 1 • 1 • • • v • * * •

da.
Pora klaidelių

Keleivio Nr 36 korespon
dencijoje yra parašyta, kad 
Liberty' Federal Sav. and 
Loan Assn. dirba apie 20 
asmėrtų, o iš tikrųjų to ban
ko' dviejose įstaigose dirba 
apie- 35 asmenys.

.... v. .-r' Užr NO; Broad gatvėj dvi 
Birželio baisiųjų, dienų. mi’inapirktaš lietuvių smukles 
riejimas, Bendruomenes sirmnkein np už abi
dijo balso palaikymui. Jie 
daugiausia yra lankomi.

Kiti parengimai — ramo- 
vėnų, buvusių karių, studen
tų, inžinierių, teisininkų, 
tautinnkų, ateitininkų ir ki

Žydai sumokėjo ne uz 
virir $8(X: tūkstančių, bet už 
kiekvieną.

m Br. Dirmėnui
Kodėl Keleivio skaityto

jai ftębėranda žinių iš Fila-
tų. yra .mažesni, . daugiau rjeifijbš',— kurias taip sklan-

______ išdaužė Lake
d. Vy- . Vig-utf mnVvkĮns Įamnis. Jie 

tauto parke ir" gerai pasi-.^vo įsiveržę ir į ridų, bet
sekė.^ j nieko nepaėmė. Tos moky-

Kitur senosios draugijos klos vedėju k. T. Pau-
uždaromos, o čia jos gerai iįukonis. 
veikia. Ir Kazimiero drau-J šįomis dienomis Keleivio 

bet ne- skaitytojas Pranas Juozu-

Ji buvo rugsėjo

Nepaprasta
Lietuvių Apšrietos Klu

bas savo veiklos 60 metų su
kakčiai paminėti spalio 26 
d. 5 vai. vak. Lietuvių salėj 
(352 Park St.) rengia nepa
prastą vakarienę.

Tai antra mūsų padangėj 
panaši vakarienė. Prieš porą 
metų tokia vakarienė buvo 
suruošta Šv. Onos Draugi

; šeimyninio pobūdžio^... 
Senosios kartos lietuviai

jjau neberengia pębūvių.. Ku
rie jų gali, ateina į. naujai 

; atvykusių rengiamuosius.

Iš čia gimusių nėra vadų

PEABODY, MASS.

Seniai garsi, 
dabar tyli kolonija

Tai maža lietuvių koloni-

Čia gimę lietuviai ir lie- 
tuvaiės neturi noro organi-: 
zuotai veikti, jie neturi jo- 

W. HYANNISPORT, MASS. kios organizacijos; kurios
_____  {reikalai būtų vedami kad ir.

Santariečiu savaitgalis anglų kalba, bedaro savų
Cape Cod subūrimų.

i Seniau - čia gimę buvo 
s?vai^a^i» 1’ugs®j°:pradėję išsimušti į veikėjų

.U.UV.U, O,. v,,.ve Š’ b?t.!eniau,ji bu™earsL 27-28 dd. įvyko Liet. Štud.,eUeg: Wi„iam Poska . Pa3.
jos 40 metų sukakčiai atžy- J!7„ka.L?ape...S'i?ba,!> Juozas Kavaliauskas,

džlai parašytas seniau galė
jome /Skaityti beveik kiek
viename: numery t Teko pa- 
tirti,':kad jų rašytojas Br. 
Dirmėnas net du kartu ga
vo atsigulti į ligoninę, kurio
je ^paskutinį kartą jam buvo 
padaryta sunki operacija.

Jis dirbti negali, žmona 
silpnos sveikatos, o gyventi 
reikia, reikia ir gydymo są
skaitas mokėti. Jis reika
lingas pagalbos. Rašantis 
šias eilutes siunčia jam $2• .» •* • < a ta. *>_ir tuo, Kaa ne uk niaaem- 
jos, bet ir kitų vietovių Ke
leivio skaitytojai ateis spau
dos darbininkui pagalbon.JVO *TV IIIVVlA 2>i(A<AXVVl<tl dUZiV“ VkHnlrnlkvi A J • X lxa V<UiaU3lYOCf UUfc U <11 ittltllllk UI ĮJ

mėti. Tada į vakarienę atm- « P-tas Norkuj Įfortou, 4- : Br.. , . - . ...... kunigai, socialistai, komulanke nares xr paralm.aiir nistaj Q 
visi buvo patenkinti. Nėra' .. . . .. . _
abejonės, kad taip bus iri Daug I,etuv,1 lsm,re- Dar

kė tomis dienomis, bet jis 
neatbaidė susirinkti “Ban-gija yra seniausia,

galvoja užsidaryti ir vis mas mini amžiaus 75 
naujų narių gauna. Jai va- metų sukaktį, bet dar yra -- , 
dovauja J. Pupka, J. Zalec-!svpjvas ;r stiprus. * J;anT..
kas P Barnataričius A v Komisija rūpestingai ruo-* r Barnataį/Cius’ Ą-l Sviklai (22 Carlsid St) šiagi svepjus skaniai navai-žvahausk^ S. Bamatavi-siundnjns ; Liet s^^ama. pa«njBe to ,r
cius, A. ždmskas .r kt -g^ yr? Wwcestery ^^^nfo lg’*nais <jinigais' >praksinčio židinio, girdėjo-
Gerai laikosi ir be poterių žinomi veikėjai. jo parūpins žinomas versli- . Draugijos nariai moka si rimti pašnekesiai. O vė-

Primintinas malonus nau- ninkas Viktoras Abeciūnas.
jakurys Antanas Bušmanas, Bus namie darytq deš 
kuris matomas visuose lietu- valgydami prisiminsite
viu parengimuose. jaunas dienas tėviškėje. Tai pasagos savaitei po $10 per

i kaip neatsilankyti į šią va-j^ m®n©sius ir po $5 dar per

Vienas worcesteriškis gy
rėsi, kad jis gyvas ir svei
kas tik dėl to, kad už jį 
kiti poteriauja. Bet senosios 
kartos veikėjai J. 'Dvarec
kas, A. Kriaučialis, M. Že
maitaitis, V. Mitrikas, J. Ša- 
laviejus, K. Budinavičius, J. 
Karazija gerai laikosi, nors 
už juos niekas poterių ne
kalba.

Mirė šie lietuviai
Šiomis dienomis mirė: 

Juozas Žukauskas, 67 m., il-

parengimuose.
J. Kraainska*

LAWRENCE, MASS.

Kita nuotaika ir parke
šio miesto gyventojai ga

li didžiuotis gražiu švariu 
parku, kuris yra pačiame 
miesto viduryje.

Prisimenu, prieš 40 metų 
jame daugiausia jaunimas

gus metus ūkininkavęs West! vasaros laiku, ypač vakarais 
Boyleston, Mass., kilęs iš 
Valiūnų km. Punios valse.;
Antanas Karpavičius, 84 
m., palikęs 3 sūnus: medici-jnė—mašinų gadynė 
nos gydytoją Petrą, dantų į Tik dienos metu pilnas

sėdėdavo ar grupėmis vaikš
čiodami krikštavo. Dabar 
ten ramu, nes nauja gady-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

S« Tarptautine Virtuve, ra Stale Etiketu ir 
Kitomis Informscijomb

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,” kar 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:

KZUOVB
636 E. Broadvray So. Bestoa 17,

Satinskas, adv. Kaz. Čele- 
j dinas ir jo žmona Ona, ku

f°.s. v^^^tėje 21 studen- i-je jr šiandien sėkmingai ve-
i veikia pašalpinė draugija, tui ii filisteriui. Pora auto-i^ja dviejų bankų reikalus,
kuri turi gražų namą ir ja- mobilių su svečiais atvyko 
me barą. Namas išmokėtas, r et iš New Yorko.

Po

kas mėnuo po 75 centus mo-{liau, po vakarienės, susirin 
kesčio, susirgę jie gauna ne-kę išklausė pranešimą iš 
mokamą gydytojo pagalbą, Santaros suvažiavimo, Ta- 

bor Farm, Mich. šis prane
šimas iššaukė labai gyvas

ikarienę ir nepraleisti malo-,^ menesius. Minis išmoka
mai vakaro su draugais ir pašalpos $200, gėlių vai- 
pažįstamais? x

Įėjimas tik $2.
Vakarienės komisija ir 

Klubo valdyba kviečia atsi
lankyti ne tik narius, bet ir 
visus klubo bičiulius.

Naunčikas

nikui $10 ir duodama grab- 
nešiai.

Į draugijos būstinę ateina 
ir Keleivis.
Mirė J. Liva

Rugsėjo 20 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Jonas 
Liva, 74 metų, palikęs liū
dinčią žmoną, sūnų ir dvi 
dukteris. Rugsėjo 24 d. pa
laidotas su bažnytinėmis

,. . k o j ! apeigomis, dalyvaujant di-kimas bus spąho 9 d., kaip|de,iam artim į 

Klubo patalpose. Pradžia L Jona1’ buY-al lalsvas- ‘X*

BROOKLYN, N. Y. 
LSS 19 kp. susirinkimas

LSS 19 kuopos susirin

7:30 vai. vak. Yra daug rei
kalų, kuriuos reikės išspręs
ti, todėl visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Kuopos Valdyba

kus, ramus. Tegu būna Tau 
ramu ilsėtis šio laisvo kraš
to žemėje. Tavo šeimai reiš
kiu gilią užuojautą.

Draugas

"KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Pirkit vaistas iš tikrai Aararikos valdžias

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąrare, Worcester, M<

Jei Jutus reikią vaistų, kreipkitės į leahtiuotą vaistinio. 
* * Skrinską, "Ideal Phartnacy” savininką. Čia tt*

/tojų receptai ir patarnaujama sveikatai reika- 
Kreipkitės tt toli ir tt arti.

Mes stantfiaaie vatai us VISUR, 
specialinių vaistų nuo džiovos 
vaistų f aee^ aafcito

«*ei jums reucią va 
ką Vytautą Skrinsl 
pildomi gydytojų n 
tusee. Kreipkitės tt(B

VYTAUTAS SKRIN8KA. B. S.

diskusijas, kaip ir pridera 
jaunų ir veiklių žmonių tar 
pe.

Po humoristiško referato 
apie moteris (jei šį dalykėlį 
iš viso rejeratu galima pa
vadinti), meninėje dalyje 
Daiva Mongii-daitė atliko 
keletą lengvo pobūdžio dai 
nų. Jai akom ponavo pianu 
inž. V. Grigaitis. D. Mon- 
giędaitės malonus, gana iš
lavintas balsas ir gera laiky
sena žada šiai jaunai daini
ninkei puikią ateitį. O inž. 
Grigaitis pasirodė, kad jis 
ne tik radarus sugeba sta 
tyti, bet ir pianu gerai skam
bina. Gražu buvo matyti ir 
girdėti šiuos’jaunus talen
tingus žmones.

Jaunimas nebūtų jaunimu, 
jei būtų neužtraukęs lietu
višką dainą ir nepašokęs. Ir 
čia buvo padainuota ir pa
šokta. O kai daugelis links
minos, V. Kavolis platino 
labai gražiai L.S. Santaros 
išleistą Ostrausko "Kanarė
lę”. Taip pat buvo parink
ta aukų "Lituanus” žurnalo 
leidimui. Teko patirti, kad 
santariečiai yra pasiryžę iš
leisti vieno jauno, bet stip
raus poeto pirmąjį eilių rin
kinį.

Sekmadienį po piet, sau- 
ei iš po debesų išlindus, 

santariečiai skirstėsi namo 
įasižadėję vėl neužilgo su

sitikti. Visvaldu

336 Manton St., 
phia 48, Pa.

Philadel-

Demekrata*

remia visus svarbius lietu
vių reikalus.

Vėliau paširodė adv. S.
Monkus, jauniausias už vi- lama-tik M.

Jei tavo draugas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio”, para* 
gihlk išsirašyti, "vaina

[MUUP

JAU 13CJO NAUJA KNYGA

AMERIKOSĮDOMYBES
Parašyta S. MIGHELSONO-važiuojant pažiūrėti

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai tiuo Atlanto *ki Padriko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: > “Proletariato diktatūra 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; . Raudonmedžių imperija; 
Apie Hollywoo<Jo žvaigždės; Ktflp-'lietuvis vyną~daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vąizdai;. Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabų^ požemių urvai; 
Upė po žeme; žuVyš be akių..'.
Ir daug. daug kitų įdomybių! :-?Sw gMžiaa paveikslais. 

Knyga jau išėyv U^sisakiusiems-knygą tuoj pat 
siunčiame: Kaina 75 centai, :<*r

•KELEIVIS” 
So. 27. Mas*.

•<iiro

S
I

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

skaitysi neatsikvėpdamas fki gaio ... kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai'ui visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
i Lietuvą, atsiųskite mums attkų adresą)..

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane. nes 
r myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $8.00 
( ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskom. Iliustruota. 316 psl, kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juoa tikrai pftiįsi. kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina M.00. Iliustruotą.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, aoopekiUs, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 662 puslapiai, Įdėti vwitfiai,iMfet tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Ut 65.Q0! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai ui 1 tik $2.00, ui'2 tik $8.00, už 3 tik 64.00,

Persiantimo kaštus apmokame.* Rašykite: ~~“
DR. ALG. MARGĖMIS, 3325 So. Hahted SU Chkago 8, OI

IEraraw«rawraraųrararararawrawrarawwrarawrara^



•tadanis Ketvirtai narvu so. boston No. 41, Spalio 8, 1958

PASAKOJA ATVYKĘS 16 LIETUVOS

(Tęsinys)
Istorija mi cukraus fabriko .monių tiekimo bazė. (Kiek

viena pramonės šaka pagal 
priklausomybę turi ir savo 
“bazes”).

Neretai atsitinka, kad ke
lių įmonių sunkvežimiai, įsi-

maunomis '
Ypatingų pakitimų Mari

jampolės pramonėje mažai 
tesimato. Cukraus fabrikas,
kurį vokiečiai traukdamiesi metę keUs maišelius cemen

to ir po dėžę vinių, grįžta 
tą pačią dieną iš Vilniaus į

susprogdino, yra atstatytas 
ir atnaujino gamybą, rodos, 
jau 1949 metais. Prieš Marijampolę, 
sprogdinimą vokiečiai buvo ” - •
išvežę visus įrengimus j Vo
kietiją, o sovietų kariuome
nė juos rado Rytprianiaose.
Visi įrengimai turėjo įrašus

J gaunamą 
medžiagų ar įrengimų koky
bę paprastai nekreipiamas 
dėmesys.-Nuvažiavęs parsi
vežti. imk, kas tik bebūtų,
nes pasibaigus paskyrimo 

‘ iu.ai. jam polės cukraus fa- terminui gali aticiuoti kitai 
brikas” ir niekam negalėjo įmonei. Ypač sunkiai spren
kilti abejonių, kam Įrengi- džiamas atsarginių dalių

Kolūkietį gelbsti tik rinka, | Atsakinėti tarybinės lie- 
nes ten grūdų ir gyvulių tuvių literatūros ar istorijos 
(mėsos) kainos, palyginus pamoką nesudaro ypatingų 
su darbininko kolūkiečio už-'sunkumų: Svarbu žinoti ke- 
darbiu, yra aukštos, o kol-įlįs veikėjus ir kas jie buvo. 
ūkietis vis dar kokiu nors Jei veikėjas komunistas, tai

KODĖL NEKĘST NEGRŲ?

H*
•L?

• »

kli

-O.

-f)

būdu nupeni kiaulę, ar už
augina karvę. Kad kolūkie
tis nevaikščioja basas ir al
kanas, už tai jis yra dėkin
gas ne valstybei, kuri nu* 
meta jam tik trupinius, bet 
tik savo neįkainuojamam 
triūsui.

Nuo šios vasaros įvesta re
forma, kad kolūkietis gali 
laikyti nedaugiau vienos 
karvės. Dėl to kalvių kaina 
krito nuo 4,000 - 4,500 ru
blių iki 2,500 - 3,000 rublių. 
Kolūkiai galėjo pigiai nusi
pirkti kai vių iš -kolūkiečių.

Marijampolės mokyklos
Bananiniu metu Marijam

polėje yra penkios gimnazi
jos (vidurinės mokyklos):msi pnkiaoso. Ta^ru»i ^ežimiams klausimas. .£m

ju Marnampoten negrąžino. airiai įinHn kain kraites* • , • * r, ? »•jų Manjampoiėn negrąžino, 
o nusivežė sau į Rusiją, nors 
ir buvo daryta žygių iš Lie
tuvos grąžinti į Marijampo
lę. Vietoje buvusių įrengimų

aišku, jis geras, protingas 
žmogus, jis teisingas ir ko- 
Įvoja ųž tautos gerovę. Jei 
veikėjas (pavartojant ko- 
muūistų terminologiją) ko
kios “buožiškos” kilmės, tai 
jis, savaime suprantamas, 
“liaudies priešas , “darbo 
žmonių engėjas” ii* pan. lr 
knygos pabaiga savaime su
prantama: Komunistai visa
dos lieka teisūs, jei n* pra
laimi, o “buržuaziniai na
cionalistai” patenka į teisin
gumo rankas, ai* užsitraukia 
darbo žmonių neapykantą, 
jei jiems, “suklaidinus” da
lį gyventojų, pavyksta pa
imti valdžią į savo lankas. 
Moksleiviai — ypač vyres
niųjų klasių — žino, kad 
taip yra tik knygose, o gy
venime vaizdas visai kitas,šoferiai lipdo kaip kregždės ninkų jaunim0 neakivaizdi- ,......................................

lizdą savo sunkvežimį iš se- įr lllsa to pe_tačiau viešai palodyti tokias 
nų dalių, jau seniai nevai*-!dagoginė mokykia’ lll0Šian. skirtingas nuomones neįma 
tojamų, arba išardo vieną mokytojus pradžios mo-

kusna vėliau atsiuntė savos nore sunkvežimį, kad kykioms, tačiau dalis jųdir- 
kusija vėliau atsiuntė savos uk butų galima savąjį re-;bį h. septynmetėse i net 

montuoti ir juo važiuoti. Su gimnazijose. Kvietiškio gy- 
tuo jau apsiprastą ir tai lai- vulininkystės technikume 
koma natūralių'reiškiniu. košiami zootechnikai kol- 

Be minėtų įmonių Mari- ūkiams. Yra dar internatas

gamybos mašinas, kurios 
tac.au yra blogos kokybės 
ir fabrikui nuolat sudaro 
daug vargo išlaikyti norma-
lią gamybą. Darbininkai ąt- jampolėje yia dai- audimo lr vaikų namai su vid. mo
vi,a. pasakoja, kad vokiečių lah,ikėha -Šešupė”, gami- Rykios U programa »- -

VAIZDAS M PRANCŪZUOS BALSAVIMO

čia matome įvairiais šūkiais nulipdytą laivą, kuris plaukia 
pro Eifelio bokštą. Kaip žinoma, prancūzai labai žymia 
dauguma pasisakė už naująją, de Gaulle pasiūlytą, kon
stituciją, kori jau ir pradedu veikti.

Pietinėse valstybėse eina 
aštri kova dėl mokyklų su- 
bendrinimo—kad jos būtų 
bendros juodiesiems ir bal
tiesiems. Jeigu tas klausi
mas liestų tik mokinius, tai 
tarp jų įvykusius nesu
sipratimus galėtų išlyginti 
tėvai, tačiau ne tik mokinių 
tėvai skleidžia neapykantą 
pietinių valstybių valdžios 
tarp negrų ir baltųjų, bet 
ir gubernatoriai, teismai pa
taiko suirutę ir neapykantą 
vienų prieš kitus.

Mano supratimu, nėgių 
vaikai ir visi negrai privalo 
turėti lygias teises ir moky
klose. Negrai nėra kalti, kad 
jų oda tamsi. Jų kraujas 
kaip ir mūsų yra raudonas, 
jų šildys plaka taip pat kaip 
ir mūsų, jie nori gyventi 
taip, kaip mes gyvename.

Vargiai kas režino, kad 
ši laisva Amerikos šalis pri
klauso ne baltųjų rasei, bet 
raudonųjų — indėnų. Visi 
baltieji yra ateiviai, nežiū
rint kaip ilgai jų tėvai ir 
protėviai čia gyvena.

Ir negrai yra ateiviai, bet 
ne tokie kaip baltieji. Neg
rai į šį kraštą buvo atvežti 
prievarta, kaip vergai. Jie 
buvo prievarta atvežti ir 
atiduoti pietų valstybių 
stambiųjų — žemvaldžių— 
nelaisvėn. Jie dirbo vatos 
ir komų laukus tegaudami 
tik tiek, kad galėtų vos gy* 
vybę palaikyti. Negrai nuva
lė laukus, nurinko akmenis, 
iškirto miškus, padarė ponų 
žemę tinkamą dirbti. Ir už

noma.
Pertraukų metu ar po pa

mokų vyksta gyvos diskusi
jos tarp mokinių, kartais ir 
mokytojams dalyvaujant. 
Bendrai paėmus, tikrovę ir 
tiesą žino ir mokytojai ir 
daugelis mokinių, tačiau 

Be to, ’ programa yra nustatyta ir 
nukrypti nevalia.

Amerikos latviai
Mūsų kaimynystėje gy- latviai, kaip ir lietuviai, čia 

venąs darbštus ir energin- atvykę, daugumoje iš. ūki- 
!gas latvių žurnalistas Os-ninku virsta miestelėnais. 

, x x . gaminantis rašomus stalus, snavoi Liudvinave ir'bauk- ^u*lė rašytojai—dvigubai valds Akmentinš, nuoširdus Taip, 1940 m. iš oficialaus
nuolat^genda ir trukdo dar- p^etą. Visos smulkios šiuose | Ypatingas dėmesys krei-! lietuvių-latvių vienybės sali- latvių skaičiaus JA Valsty-

Daugumoje gimnazijų, y- piamas rusų kalbai. Nežiū-?irkas- nors ir dirbg sunkų bėse 31,166 buvo miestelė-

ar amerikiečių gamybą ma-rn;n^Tiln~
srnos dirba be priekalu,įafaloS -‘Miškas”, fos) teigtos iglaukoje,Sa-L 
tuo tarpu rusų gamybos s R.,.,,

oo eigą.
Atlyginimai d a r b inin-!piamonės Kombinatui, 

kams, išskyrus negausią pir
maeilių specialistų grūpę, 'Kolūldetis nuo bade iisi 
yra žemi, lyginant su per- gelbsti tilt savo triūsu 
kamąja rublio galia.. Ry-
š:um su tuo cukraus vogimai Metus trumpą žvilgsnį

uirbtuvęs priklauso rajono

1

pač kaimo vietovėse, moks- rint į tai, kad rusų litera- 11 neįprastą dalbą 
10 lygis nėra aukštas. Daug tūros kursas praeinamas jau cukraus 
mokytojų dirba mokyklose lietuvių kalbos ir literatūros 
ir kartu studijuoja neakivai- pamokose, tie patys rašyto- 
zdiniu būdu. (Vilniaus Pe- jai ir jų veikalai nagrinėja-!^;

Revere" nai
fabrike, paruošė Latvijos, kaip ir Lietuvos, 

dviejų dalių knygų apie pir- geografinė ir geopolitinė . a .. _„nk..
muosius latvius imigrantus padėtis, visais laikais ir da- ® ? . eai>k,®n

A v aistyoese. rirmoji Dar, yra iaoai sunki ir Kriūs- čiami, atskiriami nuo baltų
jų, net vaikai negali kartu 

mokintis. Jeivv-, toki,, ™«t„ kad maniam™,es apyuuaesav.- instituto neaki- mi dar ir rusų kalba. Yra ‘^menkas Lat- ka . Kaip kadaise rašytojas
vv.^ia toKiu mastu, kadap- «*uy<*inpyM» apyuui^nvi » & mnWnni dinnai n»o- vieši dalis jau atspausdm-Biliūnas kele minti visiems j* • ...
saugą prisiėjo padidinti iki ūkius, galima pasakyti, kad; . Y1 J . * kan«u lietuviu kalba Pla J°Je įdomios me- lietuviams persikelti gyventi z-8”?16,1? ?egLal Pa720 asmenų. ' . jų būk ė yra jvain. Daug puoja 2,b00 asmenų. E0* ^«ųheta^ųk^ą. Pla- tolimą^ide,ę čių baltųjų cm atvežti, Ui

Rudenį ir žiemą fabrikas Ka8 priklauso n* nuo vado- itndoiir minimu lochovo*1 Maiakovskio * Os- ^Urantų gyvenimą, prade- salą, taip latvių profesoriai įč 11 ne utlP .. _cukrų gamina iš krašto cu-Kaip amoma, k^ų dant i888"metais? kada į Zahtis ir Balais 1890 m.
Bostoną atvyko didesnis paruošė planą visus latvius 'Panaiinnta, tai negrai nebe- 

- - - J - 1 reikalingi, jiems uz jų dar-
kiinių runkelių, vasaros me- skiriami
tu perdirba gaunamą iš Ku- prijos, nors visuotinis kol
bos nendrinio cukraus žalia- uKiecių susirinkimas juos tu- 
va> ,ri “patvirtinti”. Partijai ne

ir mokiniai reikalaujama išmokti visą , ... w . . „ . ... * . .
Išleidžiamoje klasėje na- Majakovskio eilėraščių, skaičius -kurzeinmekų , jų įskelti.( Brazinjų. Autoriaus isieiaziamoje Kiaseje na- v w :L tarpe ir Bostono latvių vete- nuomone, latviams esą la-grinėjama tik tarybinė lite- YPa^ 3° “Tarybinį pasą , iš-

Dar viena keistenybė: ES
Gųdaičio-Guzevičiaus “Kai- labai svarbi yra viata> kui 
vio Ignoto teisybė”, Dovy- Majakovskio pasakyta:

gamintas Marijampolės cu- ^1.n^os z.e^le?. u^cl.?v. 
kras transportuojamas visas i 
Į bazes, o iš bazių skirsto- aktas įsakymų vykdymas.

Darbadienių natūralinė ir’daičio “Dideli įvykiai Naū- ‘Aš rusų kalbą išmokčiau
^MarŲampolfe" krauti Pin«inž vertž’ daug kur I; Šimonaitytį ka<1 > kalbėjo
...t__  _____  •- i-m • , rtar žema. i-Pikčiurniene”. Vienuolio *^nirms .cukrų gauna iš Vilniaus ba- 
tės, o r.e iš paties Marijam
polės cukraus fabriko.

Kai kurios kitos įmonės

dar žema. J •Pikčiurnienė”, Vienuolio
Valstybė paima iš kolūkių “Puodžiūnkiemis”, Mieže- STart>j tema—

grūdus ir kitus gaminius že- laičio “Broliškoji poema ’,! esnysis broli*” 
momis kainomis ir tuo nu- Korsako kritikos raštai,'>
eknaudžia kolūkius ir kolū- Venclovos eilėraščiai. Tuo “Vyresniojo brolio” (su-

ranas Jekabs Siebergs, dar bai svarbu visais laikais tu- 
ir dabar tebegyvenąs Bosto- rėti JAV stiprią ir gają lat- 
ne. Buvo ir ankstyvesniais vių koloniją, stipriai ginan- 
metais atvykusių, bet tik čią Latvijos reikalus, 
paminėtais metais pradėjo! Senųjų imigrantų latvių 
reikštis organizuotas visuo- gyvenimas labai smarkiai 
meninis veikimas. Pirmųjų sunykęs, likę tik griuvėsiai, 
pionierių taipe minimas A.;Latvių kultūros išlaikymas 
Antonovičius, Lietuvos lat- ir kovos už laisvą Latviją 
vis ūkininkas, kuris ūkinin- tęsimas . atitenka jaunie- 
kavimu vertęsis ir čia, bet siems ateiviams. Jų gy- 
paskui farmą pardavęs ir venimas čia būsiąs tik tada

bus atsimokama neapykan
ta.

Mes turime federaiinį 
kongresą. Kodėl jis negali 
išleisti įsatymus, kurie ap
laužytų ragus pietų valsty
bių gubernatorių sauvaliavi
mui. Negrų klausimas—tai 
liūdnas šio 20-ojo amžiaus 
faktas. Jis mūsų kraštui la
bai kenkia.

Pranas Naunčikas

Buvusi Vitmcserio dirb-’^e^ius* tuos Pa^us pro-pačiu metu kartojamas se- prask: rusų tautos) parama 'atidaręs mažą krautuvėlę prasmingas, jei jie visą lai 
v ė Vilkaviškio ir Kauno’duktus pardavinėja jaunesniosios raštijos kursas, rietuvių tautai skaitoma la-; Bostone. ką pasauliui primins LatviLUV<

gatv.'ų kampe yra padidinta 
u vykdo pagrindinius trak
te rių remontus Marijampo- 
ižs, Kalvarijos, Kybartų ir 
takių rajonams. Buvusi 
Bliūdžiaus dirbtuvė priklau
so vietinės pramonės kom
binatui. .

Pabaigų plytinė, kuriai 
priklauso ir Kumelionių čer- 
pinė, pagamina per metus 
vidutiniškai 2 milijonus 
plytų, 300 tūkstančių dre
nažo vambzdžių ir apie 1 
milijoną čerpių. Gaminių 
kokybė neaukšta dėi blogt 
molio ir durpių, kuriomis 
vykdomas deginimo proce 
sas.

Gaminių realizacija vyk 
d omą tik pagal aukštesnių 
instancijų paliepimus ir ga
miniai atiduodami tik valdi
škoms statyboms. Privatiems 
asmenims neparduodama. 
“Sulipdyti” sunkvežimiai

Pagelbinių medžiagų, o y- 
pač atsarginių dalių tieki
mas vra labai nenormalus. 
Skystą kurą ir tepalus įmo
nė gauna pagal paskyrimą 
vietos naftos bazėje, o vi
sa kita turi parsivežti iš Vil
niaus, kur yra visos Lietu 
vos statybinių medžiagų į

daug aukštesnėmis kaino- Čia įeina Poška, Donelaitis, 
mis. Valstybės vykdoma Vaičaitis, Maironis, Biliū- 
spekuliacija, deja, įstaty- nas, Cvirka, Žemaitė, Salo- 
mais saugojama. meja Neris.

JIE NORI. KAI) MOKYKLOS VEIKTŲ

Viršuje Uttle Riek, Ark., gyventoją atstovai (iš kairės 
į dešinę) kunigą*, advokatas ir dvi motinos, per televi- 
ziję pasisako, kad mokyklos, bendros ar atskiros, pradė
tą veikti. Apačioje gubernatorius Faubus, kuris uždarė 
mokyklas, sveikinasi su studentais. Prezidentas Etsenho- 
weris įspėjo, kad mokyklą uždarymas gali labai neigia
mai atsiliepti vaikams ir visam kraštui.

kai svarbia tema. Norima 
mokinius prie tos “vyresniš
kumo” minties pripratinti, 
nes žinoma, kad mokiniai į 
tuos “brolius'’ žiūri savomis 
akimis, juk jie krašte su
tinkami kiekviename žings
nyje.

Bus daugiau )

Šimtamečiai tebedirba

Benediktas Jurkus, 103 
metų amžiaus, gyv. Užven
čio rajone Rapalių kaime, 
dar esąs toks tviitas, kad 
nė tik su grėbliu, bet ir su 
dalgiu į laukus išeina. “Ne
pasiduosiu aš jauniems”, pa
sakęs jis pas jį atsilankiu
siam korespondentui.

Viename Pasvalio rajono 
kolūky taip pat tebedirbąs 
103 metų amžiaus Mykolas 
Aleksandravičius. O Krinči
no apylinkės kolūky gyve
nanti 110 metų Marija Ma- 
čiukienė.

NUOMARO OPERACIJA
Nervų ligų ir aklumo in

stitutas Bethcsda, Me., pra-
Nurodyti tikrą latvių^ likimą. Pažymėtina, kad 

skaičių Amerikoje esą sun- i autorius šiuo atveju yra la
ku. Mat, daugelis jų dėl po-1 kai aktyvus, ir laiks nuo lai- neša, kad operacijos būdu 
ritinių ar kitų priežasčių per KO Bostono spaudoje prime- galima išgydyti ir nuomarą, 

na amerikiečiams nenorma-gyventojų surašinėjimus už 
snašydavę kaip vokiečiai, 
.ūsai, lietuviai, lenkai, ar 
švedai. 1930 m. gyventojų 
surašinėjimo daviniais, Lat
vijoje gimusiais nurodė 
20,673 asmenys; priskai- 
tant čia gimusius, bendras 
skaičius siekiąs 38,091.

Didelė emigracijos banga 
sekė jx) 1905 metų revoliu
cinių įvykių Baltijos kraš
tuose. Vieną kitą latvį revo
liucionierių socialistą, atbė
gusį į JAV, carįstįnė Rusi
jos valdžia norėjo ” susigrą
žinti atgal. Susidarė kelios 
gailios bylos, radusios pla
taus atgarsio,, „ano meto 
New Yorko spaudoje, įskai
tant ir New Times, tačiau 
latviai socialdemokratai ne
buvo išduoti. j.

Po antro pasaulinio karo,
—. . A a itarp 1945 - 1951 metų, at-mire a. - JAV

Rugsėjo 23 d. Kaune mi- Oficialiais daviniais, latvių 
it rašytoja Antanina Gus- skaičius sekiąs 70,000, gi 
taitytė - Šalčiuvienė. Mirė faktiškai latvių esą dvigubai 
širdies liga 64 metų am- daugiau. Apie 40,000 latvių 

j žiaus. Jau sirgo nuo 1955 Į jau sutirpę “tautų virinimo 
*metų. - i katile”. įdomus faktas, kad

lią Pabaltijo kraštų padėtį 
ir būtiną reikalą juos išva
duoti iš komunistų vergijos.

B. M.
Ilgiausia Lietuvos upė yra Ne

munas. Jos ilgis 579 mylios.

Visokiomis progomis 
lovana yra "‘Keleivis’'. Išrašyk

Ištirta, kad apie 40% ser
gančių nuomaru ligos prie
žastis glūdi tam tikroj sme
genų daly, kurią pašalinus, 
išgydoma apie 85% sirgu- 
siųjų.

Mokslas visokiais būdais 
ateina žmogui pagelbėti.

1905 metais Kauno ir Suval
kų gubernijose buvo 277 žemės

t savo draugui, pažjstamui ūkio darbininkų streikai.

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

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

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

Nore viskas brangsa, bet “Keleivio” kalendoriaus 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broaduray 
So. Boston 27, Mass.
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Statybos vargai Lietuvoje
KELEIVIU SO. BO8TON

rai savaičių praėjus nuo S. 
Va bale vičiaus gana “džiaug
smingo” pasisakymo staty
bos reikalu, toje pačioje 

V. RIMANTAS “Tiesoje” rugp. 23 dieną
Tarp šimtų įstaigų tarybi- darželių, kultūros namų, ki- Pa®k®į ! 

nėje Lietuvoje, kurios visos noteatrų apie 1 mil. kv. me-

—Sveikas, tėve! 
taip susirūpinęs?

—Turiu trubelį.
—O kas atsitiko?
—Čigonai mane apvogė. 
—Ar pranešei policijai? 
—Yes, pranešiau.
—-O ką ji pasakė?
—Visų pirma paklausė, ar 

aš turiu svietkų. Atsakiau, 
kad svietkų neturiu, ale ga
liu pasibažyti, kad apvogė.

kad manojFelicija atsakė

kuria mūsų tėvynėje sočia- trų. Kaime bę to pastatyta 
lizmą, yra viena, kuri vadi- dai* 400,000 kv. metrų. Ar 
naši “Valstybinis statybos ir tai ir bus jau mūrinė Lietu- 
arck&slctūros komitetas”. To va?
komiteto pirmininkas inž. S; Draugas S. Vabalevičius, 
Vahaleviėiųs š. m. rugpiūčio atrodo, bus kiek įsišokęs. 
IO dieną statybininkų šven- 'Lietuvos mieštuose ir tam 
tės proga tąrė Vilniaus “Tie- pačiam Vilniuje buvo per 

įžodį apie tai, kaip da- Karą daug daugiau išgriauta 
statyba Lietuvos gyvenamų namų, kaip jo 
ų- kaime. S. Va- paminėta. . į Lietuvos mies- 

vičius yra “partijai ir tus prigūžėjo dešimtimis 
vyriausybei” klusnus žmo-: uiKstaneių rusų, kurie pas 
gus; jis turi taip kalbėti, mus įprato užgrobti genau- 
kad patiktų jo “ponui”, ta- sius ir erdvius butus. Pla
čiau jis, atrodo, nelabai įsi- monei miestuose išaugus, į 
bėgė ja ir dėl to būtų pra- miestus subėgo Kaimo jauni- 
vaitu ir mums paklausyti, mas oiroti fabrikuose ir mo
ką jis kalba. Kytis. Paaugo iš viso miestų

Paskutinis karas ir fašis- gyventojų skaičius, 
šistinė (vokiečių) okupacija lai ną reiškia didžiau- 
—sako Vabalevičius — pri-'šiam butų badui, kai žmo- 
darė Lietuvai labai daug nes gyvena po kelis vienam 
nuostolių. Iš Vilkaviškio, kamoaryje ir tų kambarių 
Tauragės, Gargždų, Pandė- ■ nesusiranda, ką reiškia tie 
lio, Šakių, Naumiesčio irki-įl mil. k v. metrų per 12 me
tų maža Kas beliko. Buvę su- :tų?
naikinu apie 2 mil. kv. me-! Sugretinimui tepasakysiu, 
trų ploto gyvenamuose na-!kad Švedija, turėdama kiek 
muose. Be to, ir “buržuazi- daugiau 7 mil. gyventojų, ka
iliais laikais” — sako Va- ro nepaliesta, kasmet pastato 
balevičius — kad ir buvę 60,000 butų, kas sudaro ne
statyto, tai beveik vien tur- mažiau & mil. kv. metrų per 
tingiesiems. Darbininkai gy-,vienerius metus. Ai* nebus

Kodėl į kos ir kojos prirakintos prie 
j katilo, o Trockis , Zinovje- 
vas, Bucharinas ir kiti seni 
bolševikų lyderiai neša mal
kas ir kursto ugnį po tuo ka
tilu. .

—Bet iš kur čigonė gali 
žinoti apie bolševikų vadus, 
tėve?

—Aš jos to neklausiau.
—Ar daugiau nieko ne

sakė?
—Jes. Maiki. pasakė ir

pasibažymas nieko nema-(daugiau. Vedžiodama pirš- 
čys, ba čigonai galės, tris] tu po mano delną pradėjo 
kartus pasibažyti, kad aš burti mano laimę. Kalbėjo, tokiais patogumais”, 
meluoju. Maiki, kaip iš knygos ir at- 1

—Ar daug jie pavogė? • spėjo viską. Sako, tu pla- 
—Cielą- penkinę;' čiai po svietą keliavęs, per
—Bet kaip gi tas atsiti- didelį vandenį plaukęs, ma- 

ko? tęs gero ir blogo, o dabai*
—Atsitiko taip, kad ap- nori pasidaryti pinigų, ale 

monijo man akis. Jes, Mai- nežinai kaip.
ki, aš tokių monų dar nebu- —Tai paprasta čigoniška
vau matęs. pasaka, tėve.

—Bet kodėl nepasakai, —Bet ji viską atspėjo,
kaip tai atsitiko? Kaip su Maiki.

—Ji atspėjo, nes ji matė, 
kad tėvas esi ateivis, vadi
nasi, turėjai plačiai keliauti 
ir per jūras plaukti, iki 
Amerika pasiekei. 0 pinigų 
pasidaryti visi nori, tik ne
žino kaip. Taigi šita pasa
ka tinka kiekvienam atei
viui*.

—Vot, Maiki, to tai aš ir 
nepamislinau.

—0 kaip jie tėvą apvogė?
—Nu, matai, ji paklausė, 

ar aš norėčiau pasidaryti pi
nigų? Aš jai atsakiau, kad 
norėčiau, alė nežinau kaip.
Nu, tai ji tada paklausė, ar 
aš turiu prie savęs penkinę.
Aš kaip sykis penkinę ir tu
rėjau. Tą bumaškę ji iš ma
nęs paėmė ir sako: Aš tau 
padarysiu iš tos penkinės 25 

bintą iš raudonų marškų iri dolerius, ale pirma reikia 
langų nebuvo. Ant stalo sto- ją išmainyti į penkias bu- balevičius — tik gyrėsi, pa- 
vėjo žvakė, o viršum žvakės maškas po dolerį. Ir išėjo su versią Lietuvą mūrine,’ ta-
------ : —♦ n«Vok;n»«e mano penkine iš būdos. Aš — L—- 1 ”•

laukiu ir laukiu, o ji vis ne
ateina. Ant galo tas jų, atsi
prašant, karalius jau liepia 
man eiti namo, ba jis turįs 
tą burtinyčią jau užlaiyti.
Aš klausiu, kur ta čigonka 
su mano penkine, o jis sa
kosi nieko nežinąs. Aš pa
kėliau triukšmą, o jis pasi
ėmė savo bizūną ir sako:
Mister, nedaryk skandalo, 
ba čia garbinga vieta; jeigu 
nenutilsi, tai gausi per nu
garą. Ir pakėlė bizūną auk-

jais susitikai? Ar jie atėjo 
į namus?

—Ne, Maiki, ne jie atėjo, 
bet aš pas juos nuėjau. Ma
tai, Zacirka rado angelcko- 
se gazietose žinią, kad į Bo
stoną atvažiavo čigonų ka
ralius su savo svita ir kad jo 
moteris raidavei pradėjo 
burti žmonėms laimę iš del
no. Taigi, nuėjau, kad ii' 
man išburtų. Prie durų ma
ne pasitiko diktas plačia
kelnis čigonas; jis buvo ap
siavęs maskoliškais batais 
su aukštais aulais, prie vie
no šono turėjo kinžalą, o 
prie kito šono bizūnas kabo
jo. Jis mane nuvedė ir įleido 
į tokią būdą, kur sėdėjo prie 
stalo plačiu sijonu apsisupu
si čigonka. Būda buvo suka

suposi ant siūlo pakabintas 
didelis juodas šikšnospar
nis, turbūt iš jiopieros pada
lytas. Ji liepė man atsisėsti 
prie stalo, paėmė man už 
rankos, pavedžiojo ilgu sa
vo pirštu po mano delną ir 
klausia, ar aš noriu sužinot 
kokią paslaptį. Jes, sakau, 
norėčiau žinoti, kur dabar 
yra Stalino dūšia?

—O ką ji atsakė?
—Ji, vaike, atsistojo prieš 

tą šikšnosparnį, išskėtė savo 
nagus, padarė kažkokį bur
tą, pasakė kelis kartus abra
kadabra, paskui asisėdo ir 
sako: Stalino dūšia, sako,

venę lūšnose. Tad dabar yra ir S. Vabalevičius tik “mūri- 
daug kas padarytina, juoba,'nės Lietuvos” svajotojas, 
kad šių metų vasarą Nikita “partijai ir vyriausybei” įsa- 
suragino visą Sovietiją, kad kius? i
statytųsi galvatrukčiomis, iri Atrodo, nifeko nepadės 
be to reikėsią “perkelti šim- statybai ir tas, kad Nikiu 
tus tūkstančių kolūkiečių iš įsakė likviduoti butų truku- 
atskirų sodybų į gerai iš- mą per artimuosius 10-12 
planuotas ir sutvarkytas gy= metų. I tą įsakymą ir S. 
venvietes su kanalizacija, Vabalevičius tegali atsaky- 
vandentiekiu, elektra ir ki-ti: klausau!, neturėdamas 

jokios vilties,- kad tas bus

riausybės” nutarimas, o nu
tarime iškeltos visos staty- 
bininkų “blusos”. Tų blusų 
labai daug.

Šiais mėUis — sako par
tija ir vyriausybė — neati- 
duoU visoje respublikoje 
34,000 kv. metrų gyvena
mųjų namų, kurie pagal pla
ną turėjo būti atiduoti žmo
nėms naudotis. SUtybos blo
gai organizuojamos, dirba
ma lėUi ir su pertraukomis, i 
Dirbama blogai ir statyba ■ 
atseina brangiai. Statyba į 
vedama padrikai, išmėtyU, i 
reikalauja daugiau darbo jė
gos ir dėl to ir pabrangsta. 
Jmonės, kurios ruošia staty
bos medžiągas, dažnai jas 
pristato labai pavėluotai, ar
ba ir visai nepristato. Kai 
statomi namai Pritrūksta 
kreditų, statyba sustabdo- j 
ma ir taip tęsiasi kartais me
tais, kai turėtų būti baigta 
per vienerius metus. Tas vis
kas vadinasi planingas so-j 
cialistinis ūkis. Tarp dau
gelio nusikaltusių, apsilei
dusių įstaigų, kurioms pa
vesta rūpinti statybos rei
kalus šiais metais, ypatingai 
nusikalto prieš “partiją ir 
vyriausybę” Panevėžio, 
Klaipėdos ir Kauno miestų 
vykdomieji komitetai. Rim
bo mazgas per kelis kartus 
teko ir pačiam optimistui— 
Vabalevičiui.

Iš tolo mums žiūrint, vi
sas tas “planingas” tarybi
nis ūkis atrodo kaip tankiai

JiKAKKA agagĮJA. KA jis GALVOJA?

Viiiaje San Diego zoolofrijot, sodo 2 toną hipopotamus 
saugoja sąvo.vieninteli vįuLį, kuris sveria 90 svarą, nuo 
karšt y saulės spindulių. Apačioje New Yorko zoologijos 
sode orangutangas žiūri į: lankytoj us ir kažin ką apie 
juos galvoja. Bet Ttą> tą-iik' jis žino.

:wi
,1 č vargstantiems!

NEW YORK, N. V.

Balfo/vajųa

Kiekvienų

”t

mėtų rudeni
Hauirvbps simin- New Yorke lietuviai eina į-- '*~—*©^ ~-- ---- r---

tas voratinklis, kuriame vy
riausybės paraginimu visi

adreso nežinojimo ar kitos 
klaidos laiško ir vokelio ne
gautų, prašomi kreiptis į 
Vajaus Komiteto būstinę: 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y., tel. EV 7-1422. Ten 
Jums viską paaiškins ir au
kas: priims.

pagalbą sav,o tautiečiams li
kusiems Europoje ir anapus 
geležinės uždangos. Jie pa- Padėkime varge esantiemsskuba - juda ir visi kits ki

tam kliūva. Ir iš to dažnai deda jięm&eruiątisaSMi bęna-: savo tautiečiams!
Dr. V. Papročius

Vajaus Komiteto pirm.
Komiteto nariai:
J. Audėnas,
J. Ginkus,
Kun. J. Gurinskas,
A. Reventas,
Br. Spūdienė,
Prof. S. Sužiedėlis,
J. Tysliava,
Kun. dr. S. Valiuiaitit, 
Dr. M. Žukauskienė,
sekretorė

S. Vabalevičius pšts sta- padaryta miestuose, 
to sau klausimą: ar galėsi- Juos'ūrikiau'Yfūs Saviškai 
me atlikti? “Partijos ir vy- pertvarkyti ' lietuviškas kai- 
riausybės” padrąsintas, Va- mas. Nuo pat1 karo pra- na žmonių 
balevičius atsako : taip, ir džios, tariant, beveik 20 me- nių turtas ir žmonių dažnai 
savo drąsumui paaiškinti to- tų, sustojo ne tik kaimo sta- labai geros pastangos. Be 
liau dėsto: Dabar taiybinė tyba, bet ir turimų pašta- “partijos ir vyriausybės”
Lietuva turi stiprią pramo- tų remontas: Sfbiran išvež- Lietuvą apniko tarybinės metais c- New Yorko Baffo 
nę statybos medžiagoms ga- tųjų ūkiai liko ' apleisti ir biurokratijos armija, nepa- Vajaus: Komitetas kreipiasi 
minti. Yra daug naujų di- naikinami. Kai nebuvo iš prastai skaitlinga, gerai pe- j visus Didžiojo Nevv Yorko 
dėlių plytinių, kurios gami- kur gauna malkų, “nerei- nima, dažnai be supratimo lietuvius ir prašo aukos. Pra
ną raudonai degtas ir baltas kalingi” pastatai sukūrenta, apie jai pavestas pareigas, so ne sau,, bet tiems tūks- 
kalkines plytas. Yra vis di- šiandien reikia metais lauk- dažnai sulepšėjusi ir įpratu- tančiams lietuvių, kurie vi a 
dinamas cemento fabrikas ti nors ir menkos statybinės si vagiliauti “liaudies tur-i dideliame .vąrge įvairiuose 
Akmenėje. Yra kalkinių medžiagos, kad galėtum pa-tą”. O tie, kuriems tenka 'Europos,, • Azijos, ip kituose
ir yra pajėgių dirbtuvių sta- taisyti kas būtiniausia. Su dirbti pats statybos darbas, kraštuose, Jie prašę,pagal- ___________ _
tybinei medžiagai iš betono naujų kolūkinių centrų sta- žiūri į jį, kaip į baudžiavi- bos iš Bąlfo, p Ęą|fas Pra?

darošF nepakenčiama' mai- mio žmogaus dalia. Iš gau- 
šatis, dėl kurios niekais ei-;namų žinių apie tremtinius 

darbas, žmo- galime spręsti, kad jų padė
tis nei kiek nepagerėjo.

Norėdamas bent kiek 
jiems padėti, - kiekvienais

labai menkaiir gelžbetonio gaminti. Kur- tyba, galima sakyti, kaip ir nę prievolę 
senuose pradėjo veikti šife- nepradėta. Yra popieryje mokamą, 
rio fabrikas stoginėms ir sudaryti tokių vietovių pro-j Nikitos rankose yra skau- 
kam kitam. Be to, dabar jektai, yra nustatyti statyti- dus rimbas. Su juo jis gali

šo gailestingumo, .ir aukos iš
Jūsų. v . f.'LČ’b 

Varge esančių.benamių
vien Vokietijoje ’ dai- yra

NAUJA JUODŲJŲ 
VALSTYBE

Lietuvoje esama stiprių sta- nu trobesiu tipai ir beveik daug ką pasiekti ir paragin- ta.r^e. ^57, Rugsėjo 28 d. balsuojant
tybinių oiganizacijų su vi- tik tiek. ti. Galimas daiktas, kadįvalk?b L94o ligoniai ir siau- nauja Francūzijos konstitu-
sokiais įrengimais statybos q
darbui sumechanizuoti, o ]aF>ai 
darbui vadovauti esama x;llo

dešimtimis tūkstančių sta- • - «-•»- »-•- -- J—- <t„i miiionai..
tybos technikų ir inžinie-

"ek®I.ban‘ aP‘e komitetas’ irUetuvos T.Š?R~. spėjamai noiėtų Lietuvos <*l»sisakė norinti gyventi
d“?"* ministrų taiyba yra už jį darbo žmonės, gal u-S. Va- dc|f~ia ’jjįŽį'SĮLfc. nepriklausomai, ir de Gaulle

cius savo straipsnyje mini aovieujuje, ucr n imtuvu • ili4: { * paauiKu riancuzijos vaisiy-
Į“- jų tik kelintų. Tačiau Lie- je, duos rezultatų. Tik gal m*■“' ėję ai būti visai nepriklau- 

tuvos kompartijos centro ne tiek ir ne tokių, kokių ” K. . sooįok Tik viena Gvinėja
)le i,. T Int.n-nc T C P snpiamai norėtu Lietuvos mnepKOB tnūKictk-p norinti orvvAnH

ninku vėl tūkstantinius ka- daug “įžvalgesni”. Tik po- balevičius.

Kai anais laikais “buržu-1/ 
aziniai vadeivos — sako Va-

įybinė valdžia jau yra, a- 
not jo, mūrinės Lietuvos 
klausimą išsprendusi. Per 12; 
pokarini!) metų, girdi, vieni 
miestuose ir miesteliuose pa
statyta gyvenamųjų namų, 
mokyklų, ligoninių, vaikų

paaiškino, kad be svietkų 
proVos nelaimėsi. Ale vėliau' 
girdėjau, Tcad policija čigo- i 
nūs iš Bostono jau išvijo—: 
išvijo su mano penkine. Nu, i 
tai ką tu, Maiki, ant to pa
sakysi?

štyn. žinoma, aš nelaukiau, —Aš pasakysiu, kad tos

Nt V AŽIAVO, PAMATĖ, VEDĖ IR IŠVAŽIAVO

.. Argentinos milionierius Jose Galicehio. 76 metą am

žinus. 7 «Rf?(ą tėvas, nuvyko į Japoniją susipažinti su 

35-15 metą moterimi vedvhą tikslu. Po kelią dieną jis 

susitiko 34 metą mokytoją, kuri jam patiko ir po 3 va

landą piršlybų per vertėją jis ją vedė. Po jungtuvią jau

nieji iškeliavo j.>platu pasaulį medaus dienu praleisti. ..

i
f

iki jis tą rapniką per nuga 
rą man pertrauks. Rytojaus

dabar yra pekloj, ji sėdi di-dieną nuėjau į policiją pa-

penkinės nesigailėk, nes ga
vai gerą pamoką. Dabar ži- j 
nosi, kad lamės pas čigonus i

deliame smalos katile, ran- siskųsti, bet, kaip sakiau, ji nereikia ieškoti.

ir konofci* ^5 ,• no,3 tu°J Patenkino.
Balfo natsi) nadarvti Tuo būdu ’ nePriklauswnM Baitaę pats ao padai >ti vaUtvbių šeimą jeina d

negalėtų: Jo artimo - • * . valstvbė Tai
meilės darbai priklauso nuo . . . -P i * uii. . . bus sestoji valstybė Afriko-

po antrojo pasauli-
lietuv Įdis paremia, h Rjt M
kiek per BaHj-Mukoja, tiek ,.okTunisa; Gh 
jie gali vaige ar ligoje esan-dat)is Nu0
U Todėl*Didžiojo Ncw Yor- ’a'M^10 2 ?*• nepnklausomy-
ko Balfo Vajam Komitetas bf sauna " N,SenJ*- 
su pasitikėjimu ir viltimi Gvinėja gyventojų turi a- 
kreipiasi į » labai pra- Pi® 2 su puse milionų, be- 
šo neatsakyti aukos ken- ve*k juodieji. Kurį lai- 
čiantiems lietuviams gelbėti. ,buvo siunčiami nuai-
Pi*ašo tiHtjyfe&į kartą j>er k«d.tę|iai, nelyginant kaip 
metus, tftra £r$Šo pagal iš-, rusai siuntė į Sibirą, 
galės paaukoti .kiek galima Pagrindinis gyventojų ver- 
daugiau, mūsų Tėvynės kan- sias — yra žemės ūkis, su
kiniams.. ..j,- J • fginami bananai, kava ir kt

Vajus prasidės spalio 3 d. Yra geležies, bauksito irkt 
ir baigsis spalio 31 d. Būs žemės turtų, bet tos ir ki- 
išsiuntinėti3 laiškai ir 'au- tos rūšies pramonė čia neis- 

įkoms vokeliaiž-Jei kas. dėl vvstvta.



FMbpb Šeštai

. . . . čio—dainos, muzikos ir žo-
“ Keleivio redaktorrai iei- meno. Ačiū, ačiū Jums. 

dus pasinaudoti siomis skil- Malonu man buvo gauti 
timis, laikau malonia pyijnų rožių pokštę iš rankų
ga nuoširdžiai padėkoti Tė- jaunutės p. Galinytės, ku-
vynės Mylėtojų Dr-jos 81 motina kilusi nuo mano landas ir kitas medžiagines 
kuopos valdybai ir Bostono tėviškės. sąlygas, bet ir tai, ar, saky-
tautiečiams už taip jaudi- Mano įdėto darbo, rašant sim, tarnautojos brunetės 
nantį mano darbo įvertini- “Lietuva* amžių sūkury”,: platinos spalvos dažomi 
mą per 1958 m. rugsėjo 20 pripažinimas iš tokių gar- plaukai trukdo įstaigos dar- 
d. suruoštą banketą. bingų žmonių, kaip Lietuvos bui; ai- tarnautojos turi tei-

Apmokėdami man kelio- nepriklausomybės signataro sę vartoti kosmetiką kaip 
nės išlaidas, leidot atvjdsti Kiurio, prof. I. Kon- visos kitos Amerikos mote-
pas Jus pabendrauti ir pa- čiaus, garbės konsulo A.!rys; ar viršininkas turi teisę 
gidalinti mintimis. !Shallnos, p. Z. Shallniėnes, spręsti, kad tarnautojos su

knelė yra persiaura; ar gali 
kuri nors mergaitė būti per- 
graži tos bendrovės tarny-

bendrovės biletų pardavėja 
sutiko atsisakyti nešioti vir
šininko manymu persiaurą 
suknelę, vartoti viršininkui

ligonio. Kaip tai galėjo bū
ti?

Ypatinga mano padėka p.E Gimbutienės, p. L. Ce- 
priklauso kuopoj pirminin-.pienės, p. E. Vasyliūnienės, 
kei p. A. Januškevičienea, p j; Galinienės, p. J. Son- 
organizavusiai mano atvy- pr Galinio, poeto bai ir 11,
kimą, drauge su vyru p. Ja- j^. Gustaičio, p. Pr. Lember- Visus tuos ir kitus klausi- 
nuškevičiu pasitikusiai ma-į0> <jr. B. Kalvaičio, p. P. mus uniją kelti paskatino 
ne stoty ir šiltais žodžiais viščinio ir kitų, lūpų yra aukščiau minėtas atsitikimas, 
mane pristačiusiai susirin-didelė moralinė paguo- . Ta Pan American World 
kusiems. _ Ida ir paskatinimas tolime- ’ ’ -

Labai esu dėkinga šio Pu šniam darbui, 
būvio sumanytojui, daug Taip pat brangus man ir 
triūso padėjusiam, pasitiku- pats dalyvavimas pobūvyje
šiam mane ir įteikusiam taip daugelio garbingų se- nepatinkamą kosmetiką, bet 
gražią knygą su dalyvių pa- nųjų ir naujųjų ateivių. nesutiko atsisakyti jos da- 
rašais p. A. Andriulioniųi,..Nepamirštinos valandos, žomus platinos spalvos plau- 
taip pat senų laikų bičių-, praleistos vaišinguose p. p. kus pakeisti šiaudų spal- 
liui K. Barmui už jo pakel- Santvarų, Gustaičių, Čepų, va.
tus vargus ir nenuilstančiai Gimbutų, Kulbokų, Eivų,; ---------------------------
TMD veikėjai p. J. Tuma- Jasaičių namuose. į DAR VIENAS
vičienei. į Nepaprastas pasišventi- MEDICINOS STEBUKLAS

Dėkoju prof. I. Končiui, mas dr. V. Kaupio, Pr. Lem- ---------
jautriomis kalbomis ir savo [berto, dr. B. Mikonio, kurie, Iki šiol ligai nustatyti gy- 
rankų darbo dovana primi- [nesigailėdami savo bran- ■ dytojas turėjo pats matyti 
nusiam man Lietuvą ir jos,'gaus laiko, vežiojo mane po ligonį ir jį tirti. O štai šio- 
kaip ir visų mūsų tragišką' Bostoną ir apylinkes. Sta-įmis dienomis už 1,000 myiių 
likimą. 'čiai jaudino mano bičiulio sėdintieji gydytojai nustatė

Dėkoju poetui S. Santva-!nuo pat jaunystės dienų p. tą pačią diagnozę, kaip ir 
rui už jo jaudinantį žodį ir J. Sondos rūpestingumas dėl gydytojai, kurie buvo prie 
taip gyvą vakaro programai ^mano dienotvarkės ir kelio-
vadovavimą.

Visiems Jums nuoširdūs 
lietuviškas dėkui.

Vanda Sruogienė

Susikaupę klasinės jaunų 
talentų—p. S. Daugėlienės, 
V. Vasyliūno ir Alg. Gustai-

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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 MISKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................  $5.08

.MIŠKAIS ŠTEINĄ RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5i4 pusk, kieti viriai. Kaina $5.00

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

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ..........   $4.00

ALTORIŲ SESELY, V. Putino-tiy- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, 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, parai* ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
IVrąsutienė, O. Radaiticnė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. 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

KIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
pusi p., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- 
LĮSK AI. Gerinusias vadovėlis pra-

angliškai mokytis;

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

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kama .......................$2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai ii 
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 RASTAI. Garsiosios mu
sų rašytojos pirmojo lraio metu 
Amerikoje parašyti 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 Jcsulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

VA UJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių

-eeeptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BTNO SENOVEJE. Dievų yra vi-
<okiu įvairiuose kraštuose ir Įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina .............................................$1.80
•’OPTEŽIAI TR LIETUVA. K 

M Valadkos parašyta knyga,
»usl. Kaine ........................ $2AM
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
’50 pusi. Kaina kietais viršeliais 
minkštais viršeliais ............ $1.<
ATLAIDŲ PAVEST, p. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 487 pusla
piai, kaina ........................................$4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviežoje. Trumpa bolėevia- 
mt> istorija ir valdymo praktika. La* 
hai daug medžiagos. 86 puslapiai, 
kelne ..................................... ............<8e
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinio. 290 pusi. Kaina... .$3J5.75«

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

S7.

KELEIVIS, SO. BOSTON
ATLEIDO, NES . . . 
PERDAUG GRAŽI

Taip, Pan American 
World lėktuvų bendrovė: 
New Yorke atleido vieną 
tarnautoją, nes ji esanti per- 
graži tai bendrovės tarny-i 
bai.

Į tą reikalą įsikišo unija ir 
bendrovė nusileido. Bet uni-• 
ja tūo nepasitenkino ir nori . 
pagrindinai išsiaiškinti ir 
sutartyje pažymėti ne tik 
atlyginimo dydį, darbo va-

LANKAS SUKASI—KRYŽIUS NEJUDA

Visos Amerikos vaikai, ir ne tik vaikai, šiuo metu žai
džia su lanku. Tam antro skyriaus mokiniui tas gana 
lengvai sekasi, bet jo mokytojai vienuolei truputį sun
kiau šlaunis vizginti. Bet įpras ir ji.

—TV <4?.
Trys širdies liga sergan

tieji ligonys gulėjo karo avi
acijos ligoninėje Besheda, 
Md. Prie jų buvo prijungtas 
tam tikras elekroninis apa
ratas, kuli išvystė aviacijos 
medicinos tyrimų direkto
rius kap. Norman Barr.

Tas aparatas ligai nusta
tyti reikalingus duomenis 
(kardiogramą, širdies muši
mo garsus, pulso greitį kvė-
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Ko čia mums trūksta, vai, ko čia mums gaila? 
Liūdna daržely ir sodas apkurto.
Saulė pabėrusi spindulį bailų,
Merdi padangėj be vasaros turto.
Ko čia mums stinga, vai, ko čia mums ilgu? 
Niekur nė paukščių. Kas džiugins artoją? 
Zirzia po kryžium tik keletas smilgų,
Beržas tą garsą liūdnai pakartoja.
Ko čia mums gaila, vai, ko čia mums reikia? 
Niekas širdies jau Žiedais nebegundo.
Rūkas, kaip skausmas, pasaulį nudraikė, 
Pūstelia vėjas — lyg atpučia skundą.
Ko čia mums ilgu, vai, kas čia mus gelia? 
Medžiai — lyg kryžiai. Ir dirvos jau nuogos. 
Einant tik lapas nuvirpa per kelią.
Saulės žemčiūgai, kaip putino uogos.

Petrą* Vaičiūnas

MANO PADĖKA NAUJi LEIDINIAI

RINKTINĖS MINTYS, paNiekada nepamiršiu sa-
vo giminaitės Ievos Drunge-ruosė spaudai Juozas Prun 
lis, kuri mane taip maloniai skis, išleido “Lietuvių Die 
priėmė, globojo per 15 die- nų” leidykla (9204 So 
nų ir kelionę apmokėjo. Tai Broadvvay, Los Angeles 3 
man buvo brangi dovana ir California), kaina $4.00. 
aš turėjau laimės dar kartą1 Šioj gražiai išleistoje 32' 

. .- ™ •----- į------I—i—:.. surinkt;pavimo Chicag, ir susitik- puslapių knygoje
1.1.) paverčia elektroniniais ;t! PazJstamus. zmonn

Todėl šiuo reiškiu mano 
širdingą padėką Ievai Drun-

daugybė žymių 
“auksiniu minčių”.

Didžiausias ežeras yra Kaspi

garsais, kurie gali būti per-;, 
duoti kitur.

Šiuo atveju jie buvo per
duoti už 945 mylių į Kansas 
City, kur buvo gydytojų 
konferencija.

Ten buvusieji gydytojai, 
pasirėmę minėto aparato 
perduodamais duomenimis, 
galėjo teisingai nustatyti 
sergančiųjų ligą.

GALŲ GALE PANAIKINO

gelis už parodytą man mei-

Italijoje nuo rugsėjo 1 d. 
panaikinti viešieji palei
stuvavimo namai, kurių ten 
dar buvo 543. Tai paskuti
nioji Europos valstybė, kuri 
panaikino tuos namus.

Anglijoje viešieji paleis
tuvavimo namai panaikinti 
1876 metais, Šveicirijoje 
1899 m., Prancūzijoje 1946 
metais.

VYKIAUSIA DAKB1ETE

Anglijos Darbo Partijos 
kongresas į vykdomąjį ko
mitetą vėl išrinko vieną mo
terį—Barara Castle, kuri 
priklauso kairiajam sparnui. 
Iki šiol ilgą laiką komitete 
buvo dr. Edie Summerskill, 
kuri 1951 metais darbiečių 
kabinete buvo sveikatos 
draudimo ministere.

Vienai porai nailoninių koji- 
niy reikia siūlų apie G mylias

lę. Aš atminsiu pakol gyven-jos (priklauso Sovietu S-gai i. 
siu. Tebūnie neperskiriama Iranui), kurio plotas apie 169, 
meilė mūsų tarpe. Buvo ma- ooo kvadratinių mylių. Antrasis 
lonu pasimatyti. Superior — apie 32,000 kvadra

Magdalena Kishkis 'tinių mylių.

STEBISI JOS SUGEBftJIMU

New Yorko gubernatorius Averell Harriman ir 
užsieniu reikalų ministere Goldą Meier stebisi žios 7 
tų mergytės sugebėjimu sukti lankų apie save. Dabar 
lanko sukimas yra naujausias siutinys ne tik tarp vaikų, 
bet ir tarp suaugusių- Mergytė gyvena greta guberna
toriaus namą New Yorke.
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LIUDAS DOVYDĖNAS

(tt knygos “Naktys KaraliikiuOoe”, išleisto* Terra* 
ItMjMos).

(Tęsinys)
Eina degliukas keliais ir laukais, eina per kalnus ir 

ibdžius, bet galo pasaulio neprieina. O galą pasaulio jis 
norėjo rasti,nes geidė sužinoti: ar visur taip skriaudžiami 
degli paršai?

Vieną dieną jį pralenkė puikus gražus vežimas. Pasi
traukė paršiukas iš kelio, kiek jis mokėjo, nusilenkė ka
rietoj sėdintiems ir mandagiai sukriuksėjo. Tai buvo pa
sveikinimas žvilgančiai šauniai karietai. Bet karietos po
nai nematė ir matyti nenorėjo degliuko, purvino ir pa
vargusio... Tai taip ir nužvilgėjo šaunioji karieta.

Kas ten važiavo toje karietoje?—neiškentęs paklau
siau.

—Palaukit, reikia turėti kantrybės, kaip jos turėjo 
paršiukas degliukas. Tai ir eina degliukas tuo keliu, kur 
įuriedėjo karieta, sekdamas tų ratų vėžes.

Taip sekdamas vėžėmis, mūsų deglis pasiekė miestą, 
<uris buvo aptvertas mūrine tvora, o prie vartų stovėjo di
lelis ir labai rūstus kareivis, saugodamas įėjimą pas pa- 
4 karalių.

O degliukas ima ir mano sau: “Visokių skurdžių ma
nau, visokių dulkių gulė man ant pečių, bet karaliaus tai 
aip ir neteko matyti. Ir sumano degliukas paršiukas pa- 
natyti karalių.

Ir taip vieną kartą paršiukas prisiartino prie var
lį. Kai didelis ir smarkus kareivis truputį snūduriavo, 
laršiukas susirado vartuose plyšelį ir pro jį įsismelkė į 
karaliaus kiemą. O, kai jau tu esi karaliaus kieme, tai 
au tu gali gyventi.

Tai ir paršui pasisekė nusiirti ligi karaliaus sosto, 
oris tuo metu taip pat snūduriavo, kaip ir jo kareivis 
rie vartų.'O karaliaus soste tada viešpatavo Apuokas, 
uiris dienomis mažai matė, bet už tai labai gerai maty- 
lavo naktį.

Paršiukas gražiai sau prislinko prie karaliaus kojų 
r palindo po sostu. O karaliaus kojos buvo basos, nesgi 
;am karaliui batai, jei jis vaikšto ant šilko ir ant švelnių 
rražių kitimų.

Radęs nuogas karaliaus kojas, paršiukas ėmė kasyti. 
?as labai patiko karaliui ir jis pakėlė savo apuokiškas 
įkiš, bet dieną jis negalėjo matyti, kas jam taip saldžiai 
;aso kojas. O naktį paršiukas pasislėpdavo už didelio 
;aralisko pečiaus, kur paršiuko niekas nerasdavo.

Vieną naktį karalius sušaukė savo ministerius ir pa
arėjus ir jiems tarė: “Aš jums turiu apreikšti, kad mano 
ūmuose yra labai didelis geradaris, kurio aš negaliu ma
lti ir surasti. Mes jį turim surasti, mes jį turim prisi
saukti.”

Kraipė žilas galvas patarėjai, kramtė dideles barz- 
las ministeriai, bet kaip surasti tą nematomą geradarį— 
lesugalvojo.

Tada pats karalius liepė pūsti dūdas ir trimitus į vi- 
as keturias pasaulio šalis, paleisti šauklius po visą kraš- 
ą, nes reik surasti karaliaus geradarį, kuris valdovui mie
gant kaso jo didenybės papades.

Ir išėjo, išbildėjo karaliaus šaukliai, ant eiklių žir- 
:ų trimitus pūsdami aidėjo po visą šalį:

Kas teikėtės kasyti jo didenybės papades, prašom 
itsiliepti. Kviečiam ateiti. Kviečam pas jo didenybę.

Tai buvo gera naujiena visai karaliaus šaliai, nes vi
ii gyventojai labai norėjo kasyti didenybes karaliaus 
Apuoko papades ir už tai, žinoma, gausių malonių tikėtis.

Tad ir ėmė rinktis į karaliaus dvarą visi, kurie ma
lėsi, jog jie kasė ar gali kasyti jo didenybės papades. 
<ai jau prisirinko pilnas dvaras visokio svieto, visokių 
;aralių kasyti geidžiančių, išėjo maršalai, ministeriai 
r patarėjai, savo žilas barzdas ir dar žilesnes galvas iš- 
iliavo prieš jo didenybę karalių Apuoką.

Ir buvo pradėta klausinėti.
šitai išeina karaliaus sargybos viršininkas ir sako:
“Kas kasėte jo didenybės papades ir kas norėtumėt 

kasyti, prašau priartėti prie sosto ir prabilti.”
Dabar išeina ristų žirgų šėrikas ir taria:
“Aš kiekvieną dieną kasau karaliaus žirgus, o žir

gai, mano glamonėti ir kasyti, veža jo didenybę kaip 
paukščiai, ir jiems vienas malonumas lėkti su jo didenybe, 
kai aš juos gerai pakasiau ir pašėriau.”

šitai išeina senas žilas kirpėjas ir jis pasako:
“Aš niekada neturėjau laimės kasyti jo didenybės 

pečius, ar palytėti jo ranką, bet aš jau daug metų kerpu 
vargšus ir turtingus, plaukuotus ir nuplikėlius, taigi aš 
galėčiau kasyti jo didenybę dieną ir naktį.”

O dabar pasirodė aukštas ir petingas vyras, ir jis 
pasisakė:

“Man tenka būti kiaulių skerdiku, bet aš labai myliu 
tuos mielus ir tylius gyvulius, taigi, prieš plausiant, aš 
visada pakasau jas ir joms būna lengva mirtis.

Nežinia, kuo ta kalba būtų baigusis skerdikui, bet tuo 
metu buvo pats vidurdienis, kai karalius prisnūsdavo, 
o ir dabar jis buvo prisnūdęs, todėl ir neišgirdo, ką kal
bėjo augalotas skerdikas.
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A.LB-nės gegužinė, ne
žiūrint nepalankaus oro, ne
blogai pasisekė. Nors galu
tinė apyskaita dar nesyves- 
ta, manoma, liks apie $150 
pelno.

Mano nuoširdi padėka 
priklauso Valdybos na
riams (išskyrus vieną) už 
nuoširdų įsijungimą į darbą 
ir suaukotas laimėjimui do
vanas. Dėkoju Tautinių šo
kių grupei ir jos nenuilstan
čiai vadovei p. O. Ivaškie- 
nei, kuri ne tik pravedė šo
kius, bet pisti visą grupę 
(17 asmenų) ir atvežė. Ačiū 
‘‘Dainavos” sporto klubo vy
rams ir vadovui Alf. želviui 
už pravestas orinio žaidy
nes. Dėkoju malonioms po
nioms už paaukotus tortus, 
o p. J. Gražulienei už sko
ningai paruoštus stalus, po
nioms Vaitkevičienei, Lap- 
šienei, Norvaišienei, Venc
kienei, Lendraitienei, Jan- 
čauskienei ir Leonavičiūtei 
iš Bostono, p. Eikinienei
p. Gofensienei iš Brocktono 
už darbą virtuvėje, Stp. Ki
liuliu!, J. Venckui ir P. Aip 
siejui taip nuoširdžiai dir
busiems už baro, A. Eikinui, 
St Gofensienei, Čepui ir jo 
partnerei už laimėjimo bile
tų išplatinimą, Br. Rimkui ir 
P. Kilpai už įėjimo tvarky 
mą. E. Bajerčiui už darbi
ninkų atvežimą, spaudai ir 
radijams už skelbimus, o la-

Bronių Strikaitį, 281 E St, 
So. Bostone,

P. Jančauska*

A. L. B-nės Bostono Apyl. 
Pirmininkas

Nebetoli Balfo

Spalio 1 d. buvo Balfo 
skyriaus posėdis, kuriame 
tartasi spalio 19 d. rengiamo 
banketo reikalais.

Šių metų banketo globėju 
yra P. Vaičiūnas iš Brockto
no, vyriausia šeimininkė 
Ona Nevierienė. Meninę da 
lį atliks Jurgis Lisauskas, 
kalbės Balfo centro reikalų 
vedėjas kun. L. Jankus. Pro
gramai tvarkyti kviečiamas 
poetas A. Gustaitis.

Taigi, banketas bus įdo
mus ir niekas nesigailės ja
me buvęs: Bus patenkintas 
ir parems naudingą darbą.

Lnitvė* Varpe koncertai ūkams už mums surengtas-Kapočiai ir MicheUonienė rą teatvyko iš Vokietijos į Jamos minkštų baldų
---------- 'puošnias mūsų vedybinio ‘išvyksta j Schenandoak Ameriką, kur jo žmona su 3 Ikimšimui.

sukak- ---------- vaikais (18-23 metų).-.jau j Apdirbant gaunamosSpalio 26 d. Thomas Park gyvenimo 40 metų 
mokyklos salėje bus Laisvės tuves.
Varpo koncertas. Jo pro-1 ‘Dėkojame seseriai 
gramą atlikB solistai: liu-.Kersanskienei, broliui

Dr. A. Kapočius su žmo- [gyveno nuo 1952 ųietų. Kąr- 
Onai na ir M. Miehelsonienė ket- tu jie negalėjo atvykti, nes 

ir virtadienį išvyksta į Sche- Saveikis sirgo džiova.
stikatė iš Vokietijos ir Bra-(brolienei Juozui ir Agotai nandoah, Pa., savo sesers šiuo metu jis buvo be dar- 
zis iš Chicagos. JPetrukaičiams, Boliui ir Ka- Marijonos Kalenkauskienės

trinai Mažiuliams, Jonui ir aplankyti. Grįš kitą pirma- 
Karolinai Auškeliams, Jo- dienį.
seph ir Pėggy Kersanske,

Išvyko j CleVeUndą
Zofija Bacevičienė - Vieš- Adomui ir NfelliePlatukams,

kalnienė išvyko į Cleyelan- Stanislovui Samuliui, Stepo-
dą, O., pas sūnų inž. Vytau
tą Banevičių, kurio seimai 
gandras netaikus žada at
nešti naują, antrą šeimos 
narį.

Antrą jo# sūnų Algį Ba
nevičių, kuris yra Bostone 
visiems žinomas skautinin
kas, gandras aplankė irgi, 
jo šeima sulaukė mažiuko 
skautuko.

B. U.

BALTIMORĘ, MD.

nui Butkui ir Martai Šapar- Lietuvių 
nienei, dalyvavusiems mū
sų puotoj, mus apdovanoju
siems vertingomis dovano- Šitas knygynas įsteigtas 

i1908 metais. Jo auksinė su-
mis ir pareiškusiems gražių bug atzymėu atokiu
linkėjimų, kuriuos mes ilgai

Spalio 11 ir 12 dienomis 
nuo 11 vai. iš ryto bus lietu
viškos knygos paroda Lietu
vių svetainėje (851 Hollins 
St. antrame aukšte).

Spalio 11 d. 6:30 vai. vak.

ilgai atsiminsime.

Dorchester, Mass.

pn-

KAIP KAINOS KYLA

Gyvenk ir mokyki*

Slapiausi metai

Bostone per 9 mėnesius 
prilijo 51.9 coliai. Jei ir per 
paskutiniuosius šių metų 
mėnesius bus daugiau lie
taus negu paprastai, tai šie 
metai bus lietingiausi, gal

~ n ~X •• U-KV į pralenks ir netingiausiais
, Bostono viešoji bibho- j laikomus 1878 metus, kada 

i (greta Keleivio) spa-ikritulių iškrito 65.5 coliai, 
lio 9 d. bus rodomas filmas Pažymėtina, kad pernai per 
ir knygos ir kalbama, kaip 9 mėnesius teprilijo vos 18. 
suaugusiams žmogui knygos 92 colių.
gali padėti savo protinį aky- i __________________
ratį plėsti. * iDėkojam

Spalio 16 d. 7:30 vai. vak.:_______
ten pat bus rodomas filmas Dėkojame dukterims ir 
“Laimės ieškojimas” ir kai- žentams: Helen ir Steponui 
bama, kaip pažinti save ir Butkams, Julijai ir Jonui
būti laimingu.

Kviečiami visi suaugę da
lyvauti.

Auškeliams, sūnui ir marčiai 
Edvardui ir Teresei Pairau- 'mas.

(Atkelta iš 2-o psl.) 
tarpu nepasiduoti Amerikos 
diktatoriams ,ir laisvai plė
sti kavos pas save plantaci
jas ir verstis tegu ir su ma
žesniu pelnu.

Kad ir būdami geri Ame
rikos patriotai, šiuo atsitiki
mu mes turime visiško pa
grindo reikšti savo simpati
jas “ūziatams”, nes tik iš jų 
galime tuo tarpu laukti ka
vos atpiginimo ir mūsų šei
mininkių nuraminimo. Tai, 
žinoma, ne viskas. Kavos 
magnatai dar kartą mums 
vaizdžiai primena, kuo iš vi
so yra netikęs dabarties ūki
nis ir socialinis susitvarky-

blausiai tai lietuviškajai pu-
Mikai, kuri, įvertindama'1. Tvirbuta, Bortone 
Benui*uGinciic5 pastangos,, ______ 1
nebodama net nepalankaus' Režisierius Ipolitas Tvir- 
oro j mūsų gegužinę atsi- butas atvyko | Bostoną
lanke. Visiems nuoširdus čia porą savaičių dirbs 
lietuviškas ačiū.

cla savaičių airos su 
Dramos Sambūriu, kuris 

Kas turi laimėjimo bile- spalio 25 ir 26 dienomis 
tus baltus Nr. 517 ir 1777 Chicagoje vaidins “Vincą! 
ar žalią Nr. 01102 gali atsi- Kudirką” ir “Raudonąjį Vy- 
imti po saldainių dėžę pas ną”.

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

Atkelta iš 6 psl.
Dabar išėjo aukštas gražus vaikinas, ilgais plaukais 

ir mėlynomis akimis, ir jis prabilo:
“Mano giesmė, kaip per smilgas šiulenantis vėjelis, 

mano žodžiai lengvi, kaip lakštingalos giesmė, mano dai
nų klausosi ir keleivis, ir elgeta, ir karys, nes aš visus 
glamonėju savo giesme, aš galiu kasyti pavargusią dide
nybės širdį ir miegan krentančias akis”, kalbėjo dainius, 
o jo didenybė vis dar tebesnaudė.

Tada išėjo ilgu rūbu apsivilkęs žilabarzdis, ir jis nu
silenkė, kaip jis-buvo pratęs lenktis prie altoriaus ir smilk 
stančius aukurus:

“Didis valdove, aš savo maldomis ir prašymais visada 
esu su jumis, ir jums todėl taip gera ir linksma gyventi, 
kad mano žodžiai, mano prašymai pasiekia aukštybę, 
kur ir jūsų didenybės puikiosios mintys ir troškimai pla- 
vena skaidrioje padangėje”

LIETUVIAI
ir aagHškųją skolinių

• ŽODYNAS
Knyga, kūrins visi laukė, bet labiausiai tai Valparaiso Uni

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

i sios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kanose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo
sios kalbos pavyzdžių, iabai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik $5. Rašykite:

Dr. Alg- Margeris, 3325 S. Halsted SU, Chicago 8, IR.

VAritt j uetuvT
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai. f
VERNON DRUG, INČ. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Eicana

<Bus daugiau!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungta lietuviu* bendram lietuviškam darbai, auklėja 
tuittaų 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

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, j 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 kapsulę per die
ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal UHrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly So, Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

čiai.
ATSITIKIMŲSLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 

luoda pašalpos iki $325 j mėnesį.
SLA apdraodn—SAUGI, NELIEČIAMA ir NKPRA- 

RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki

tintų apie SLA darbus ir apdraudas galite 
ti SLA kttopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijom Ir 8LA Centre. Rašykite tokiu

oa m. i vmncAS

bo, Amerika nusivylęs ir no
rėjęs grįžti į Vokietiją. Aną 
nelaimingąją dieną jis susi
baręs su žmona, kaip jis 
pats pasakojo, kai žmona 
norėjusi jį peiliu smeigti, jis 
peilį atėmęs ir žmoną suba- 
dęs. Kaip ten buvo kaip ne, 
bet įvyko didelė nelaimė.

A. B.

SOCIALISTAI LAIMĖJO

ir
nų; dulkės, kurios la- 

1 tinka sodininkams ro
žių, azalijų ir kt. šaknims 
pridengti (mulch), bet jas 
reikia pūdyti net 5 metus.kia pūdyti 

-ė i^į-------
PIRMASIS SMUIKAS

Neseniai buvusiuose! Šve
dijos savivaldybių rinki
muose socialdemokratų kan
didatai surinko 47% balsų. 
Antroj vietoj yra konserva- 

ten pat Brooklyno vaidinto- toriai, trečioj vietoj libera
lai, ketvirtoj — centro par
tija ir paskutinėj komunis
tai, tegavę vos 4% balsų.

Cremona (Italijoje) mies
tui dovanotas smuikas, ku
ris laikomas seniausiu. Spė
jama, kad jis yra padirbtas 
tarp 1515 ir 1520 metų.

Cremona mieste gyveno 
Antonio Stradivari (1644- 
1737 m.) ir dirbo visame pa
sauly t ėhegarsė jančius smui
kus.

PIRMOJI DAKTARE

I«i»

< -
r

jai, kuriems vadovauja Vi
talis Žukauskas, vaidins 
Nąumiestiškio “Aną Birže
lį’1. Be to, bus šokiai, bufe
tas.

Įėjimas suaugu siems 
$1:50, moksleiviams ir vai
kams $0.50, šeštadieninės 
mokyklos mokiniams nemo
kamai.

Spalio 11 d. visų keliai 
veda į Lietuvių svetainės di
džiąją salę, 851 Hollins St

M. š.

NEWARK, N. J.

IR MEDŽIŲ SAMANOS 
NAUDINGOS

A. Saveikis nužudė
savo

Rugsėjo 24 d. Antanas 
Saveikis, 50 metų amžiaus, 
peiliu mirtinai subadė savo 
žmoną ir pats apie tai pra-
nese policijai. 

A. Saveikis tik šią vasa-

14-;
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Massachusetts valstybės 
“Doctor of the Year” išrink
ta dr.'1 Kathleyne Swift 
Snow. Ji gruodžio 2-5 die
nomis dalyvaus visos Ame
rikos atskirų valstybių “doc
tor of the year” varžybose.

Susidurti važiuojant automo
biliu per valandą 40 mylių yra 
lygu kristi iš ketvirto aukšto, 
o važiuojant 60 mylių greičiu— 
devinto aukšto.
------ lil'nl : "---------------------------

Su lazda ir aklas kelią randa.

Kas yra buvęs mūsų kraš
to pietuose, tas yra matęs 
ir stebėjęs nuo senų medžių 
nutysusias gražias kudlas, 
kurias vadina Ispanijos sa
manomis.

Tai nėra parazitas, kuris 
mistų medžio syvais. Jis 
maistą gauna iš oro ir me
džiui, prie kurio šakų jis 
yra prikibęs ir žemyn nusvi
ręs, jis nekenkia.

Jos teauga tik ant senų 
medžių, toliau nuo namų, 
kur kaminų dūmai negadi
na oro.

Šiauriečių retas težino, 
kad tos samanos labai ver
tinamos minkštų baldų ga
myboje, nes jos yra labai 
tamprios ir jų neėda jokie 
vabalai, to dėl tam tikru 
būdu apdirbtos jos naudo-
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KIMBARAS 
rita. Kimi

ŽOLE
baras gerai 

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

Medleva Žievės yra. 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. Broadway 

So. Boston 27, Mass. i 
Užeikite į Alezander’s vietą. 1

ŽODYNAS
A. LALIO

■Ir

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

Dr. D. PILKA 
E.

27,

Siuntiniai Į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalfo
itės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
—. Uesassd to USSh
m W. 14th St, NĖW YORK 11, N. Yn TeL CH 3-2383 

MOŠŲ SKYRIAI
308 5V- AK St»—t 332 Filmore Ava. 132 FrattfcHa Avė. 141 2-ad Avė 
sa RO8IW, MASS. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tri. AN 8&46 Tri. MOhavk 2674 Tri. CHapri 6-4724
966 Litenry R4. 139 RayUMaš Ptsa W. 11339 Jea. Camaau 632 W. Gtrarri Avė.
Cleveland 13, Ohio NBRARK, N. J. DETROIT 12, MICH. PfctMdphia 23, Pa. 
Tai. TOw«r l-14tl *1* MArfcct 2-2877 Tri. TOvimiaš 9-3939 Tri. WAhmt 5-8378
Visai* klauitmali, ryšyje 
tyrusi us* aiyciiTus ir

Mflsu- didUnl* 
tymą. Kiekvienai 
paštu laike 7-lt dienų).

Mtoų ištaigoje yra dMeNa 
avalynės, laiknMlih) Ir kitų

skyrių vedšjaa, karia
firma, turėdama ttkstandas patenkintų klijentų, 140% garantaeja sientMų 
riontlnyi Katanšiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7

rfikes maisto 
įaustomis

niai aateiks Jonis
krelpkitšs i artbų pa-

gaminių

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

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

F. S. Siuntinys No. 1 <— $25.00
* 3 jardai vilnonio Afgaline 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 worsted 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 VAISTŲ IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBfi. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of Londm
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Ma**. Tel: KI 7-9705

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

MES ATUEKAM. 

VISOKIUS SPAUl

Jei tamstoms

)S DARBUS

^BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUETŲ
♦ PROGRAMŲ cr PLAKATŲ

*KsleWo’’ spaoMort padarjs tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu: kuri nore 

kita apaurtuvė. Prašome kreiptis Kuo adresu: 

"KELEIVIS"

27, Mass-

. 1 .J.

i «

t



Poslapis KStuntas ,«j1F .i VIS, SO. BOSTON No. 41, Spalio 8, 1958
simfoniniam Jau pats laikas

J. Kalvaitis išsikėlė 

į Vakarus

BUTAS NUOMAI KAS NESKAITETE?

ELENOS KUPREVIČIŪTĖS KONCERTAS

“Gyvenimas prasideda ir vedė ją i Paryžiaus, Romos, 
baigiasi muzika. Ji mus ap- Ziuricho, A m s t e r d amo, 
supa ir Įsiskverbia i pasaulį, Miuncheno, Buenos Aires, 
kuriame mes gyvename. Že- Amerikos ir Kanados di- 
mė, vanduo ir dangus yra džiųju miestų muzikos sce- 
pilni Įvairaus stiprumo mu- nas.
zikos elemento. Vėjas dai- Muzikos spauda nepašyk- 
nuoja šlamančiais lapais ir štėdavo jai tinkamų įverti- 
groja siūbuojančių nendrių nimų, pažymėdama, kad 
arfinėm stygom: paukščiai “Jaunos smuikininkės išpil- 
lieja savo jausmingas melo- dymas yra pirmaeilis savo 
dijas džiugindami atbun- technika ir intonacija” (La 
dantį rytą: jūros bangos su- Semaine de Paris), kad ‘Jos 
tartinai os a. lyg būtų valdo- atlikimas pasižymėjo pa
mos meistro dirigento”, — trauklia muzikos kokybe, 
rašo pasaulinio garso smui- intonacijų spalvingumu ir 
kininkas ir kompozitorius precizine technika” (La 
Fritz Kreisler. Taip pat Naccion — Buenos Aires), 
Kreisler tiki, kad muzika ne tai vėl amerikiečių “The 
tik jausmus sukelia, bet ir Rochester Tribūne” rašė: 
turi savo praktiškos gydan-; “Džiaugsmingi klausytojai 
čios reikšmės, ir kad muzi- entuziastiškai plojo jaunai 
kos rūšis yra tik viena, bū- lietuvių smuikininkei, kuri 
tent gera muzika; jei mu- juos pavergė nuo pat pra- 
zika yra vadinama bloga, ji džios savo puikiu progra- 
nustcja būti muzika ir tam- mos perdavimu”, 
pa tik ritmišku triukšmu. • E. Kuprevičiūtė buvo pa-.
________________ ~ 'klausta, ką ji kaip muzikė,"

galėtų patarti, kad Pabaltie- 
elena rupke vičlOTfe 'čių Draugijos koncertų se

rijos kuo ilgiausiai gyvuotų. 
Jos atsakymas buvo: “Netu- 
riu jokio organizacinio pa
tarimo, nes, mano manymu, 
problema nėra organizavi-

i me. Kultūra ir menas auga 
ir klesti tokioj visuomenėj, 
kuri pati per juos išreiškia 
savo gyvenimą, tuo pačiu 
patvirtindama savn vietą ir 
teises kitų gyvenančių vi
suomenių tarpe. Ta visuo
menė, kuri stato savo kas
dieninį materialinį gerbūvį 
ir primityvų pasilinksmini
mą aukščiau už kultūrą ir 
meną, prilygs medžiojan-

I čioms bei būgną mušan- 
Jos koncertas bus Jordan Hali čioms laukinėms tautelėms, 
spalio 17 d. 8:*0 vai. vakaro, kurios šiaip jau niekam ža-
———__ ... „j-gį u- jl°s nei naudos nedaro.”*. . . j Kompozitoriaus Juliaus

Po vasaros išsiblaškymo i Gaidelio trijų dalių sonata 
artėja rudens susikaupimas, j G-dur programoj bus kaipo 
Po piknikų, sporto ir žaidi- naerindinis veikalas. Prieš 
mų atsidarys plačiau kon
certinių salių durvs, nes

Lapkričio 16 d. 2:30 vai. 
p. p. Jordan Hali bus pirmas 
koncertas, kuriame bus at
liekami lietuvių kompozito
rių kūriniai ir simfoniniam 
orkestrui diriguos lietuvis 
Jeronimas Kačinskas. Dai
nuos ir Stasys Baras - Bara
nauskas, neseniai Čikagoje 
iš 1,200 gerų dainininkų pri
pažintas geriausiu.

Praeitą trečiadienį buvo 
susirinkęs komitetas koncer
tui rengti, kuriame dalyvavo 
ir komp. J. Kačinskas. Jis 
atvyko iš Čikagos ir šiuo 
metu uoliai dirba su orkes
tru.

Koncerto programa bus į- 
vairi, visiems suprantama 
ir tuo pačiu metu aukšto 
meninio lygio. Biletai $3— 
$1.50.

Šis koncertas yra svarbus 
lietuvių pasirodymas už sa
vo parapijos ribų. Neabejo
jama, kad jis turės nemažo 
atgarsio ir amerikiečių tar
pe. Todėl visi Bostono ir 
plačiosios apylinkės lietu- ■ 
viai turėtų jame būti. Tam iš’ 
anksto ruoškimės. Pasižy
mėkime, kad lapkričio 16 d 
turime būti Jordan Hali.

Ž—is

Sveikinu

Jei norite, kad Jūsų arti
mieji Lietuvoje ar Sibire 
siuntinius gautų iki Kalėdų, 
jau pats laikas juos pasiųsti 
pasinaudojus Globė Parcel 
Service paaraavimu, kurios 
Bostono skyriui vadovauja 
J. Adomonis. Adresas:
390 W. Broadvray, So. Bos
ton, Mass. tel. AN 8-8764.

Jonas Kalvaitis, neseniai me aukšte 
atvykęs iš Australijos, buvo

4 kambarių butas, yra dušas, guzas, { 
gazo pečius, trečiame aukšte. Kreip- .««w - « , •Us 253 Goid SL, So. Bostone, antra- ‘ *««»*»© aOMUniStraClJO-

manęs įsikurti Bostone, bet1 «•*«•>•*>»*«* 
neradęs čia norimų sąlygų,
išvyko į Los Angeles, Calif. šom kreiptis telefonu MI 8-3948. 

PARDUODU PIANĄ ! KAMBARYS NUOMAI

^inJftXo‘S!iIšnuom°ja,nas šviesus kamba-
kordus, kurių turiu apie įoo. Kas rys vyrui ar moteriai, atskirai 
kiek duos, tam parduosiu. Kreiptis: (nuo šeimos. Ten pat antras

221 L St, So. Boston III aukštas kambarys su atskiru įėjimu, jei
- —z---------- !kam reikalingas.* Centrinė silu-

IE&KO BUTO v - , ... ., ma, vonia ir kiti parankumai-
Mich., sumokėjo 5 metų pre- i Reikia 2 ar 3 kamb. buto su vonia 2 Galima pasidarvti valgi. Gera
numeratą. Jis visuomet mo- antran,e aukšte, So. Bostone City,transportuoja, oa pat jūra ir
ka UŽ 5 metus. Paskutinį Įar Dorchester Heights rajone. maudynės. Kreiptis:
kartą buvo mokėjęs 1953 m. po 5 u Street, So. Bostone.

jje galite gauti 

“Darbo” numerį už 75 

lūs, “Varpą” už $2.00, 5

mokslininkų parašytą knygą 

“Mažoji Lietuva** už $5.00.

A. Greichus iš Dearborn,

NAMAS PARDAVIMUI 
į i “r i vers tas parduoti mano pajamų 
, nuosavybę, vykstu j Floridą dėl svei
katos. Namas 100% išnuomotas, pen
ėki butai, šildomas karštu vandeniu, 
•kaina $17,900, įmokėti $5,000. Kreip- 
jtis: 636 E. Broadway, So. Bostone, 
| jei laišku užrašyti ant adreso NA- 
j MAS, o jei telefonu, tai AN 8-3071, 

y* j Keleivio ofise. (41
, t

3 F. Vadeisa f

PAMALDOS LIETUVIAMS 
BVANGBUKAM8

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštų į lietuvių kalbų.

Dr. B. Matulionis
ir Me

I

Mary ir Mykolas Ivaškos, 
gyv. L St. So. Bostone, sa
vo vedybinio gyvenimo 45 
metų sukaktį minės spalio 
11 d. Sandaros salėje. Poky
lio vyriausias tvarkytojas 
bus sukaktuvininkės brolis 
Juozas Beliukevičius.

Ivaškos yra malonūs žmo-į 
nės, padeda visiems, kurie 
reikalingi paramos. Jie daug 
padėjo ir man, pirmuosius 
žingsnius žengiant šiame 
krašte.

Sveikinu juos ir linkiu 
jiems geriausios sėkmės to
limesniame gyvenime.

A. Andriulionis

L.D.D. 21 kp. susirinkimas

LAISVES VARPAS
* « «

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
8:00 — 9:00 vaL ryto

VEDftJAS—P- VIŠČINIS fSL\ | LIETUVIS BATSIUVIS
47 Banks St. § 1 d °DA SIUNTINIAMS

N. į .-Parduodu pirmos rusies odą, au- ► 
BROCKTON 18, MASS. ftį helius, padus, vitpadžius siunti-F 

TeL JLrn^r S-72M M: 5 “j £& ►
! j greit, sąžiningai ir duodu patari- I

dr.uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-F
PIGIAI IR GREITAI. Tik atidarytos skyrius General Parcel & Trąvel Co *us trečiadienius ir sekmadienius  ̂

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. šestadien. nuo 8 iki 6 1 

ADRESAS: 308 West 4th Street, So. Bostone. Telefonas: AN 8-5040

j<i Telefonas: AN 8-0055?*******»*»*e*naanaataaaadę
CTM tnpa

pagrindinis veikalas. Prieš 
Gaidelio sonatą bus atlikti: 
Pugnani-Kreisler Praeludi-

žmonės .iau ir pasiilgę rim-jum įn Allegro, Mozarto so-
tesnės nuotaikos, tos geros; 
prasmingesnės muzikos.

Štai spalio 17 d., penk
tadienį, 8:30 vai. vak. atei
sime i Jordan Hali pasiklau
syti lietuvių neeilinės smui
kininkės Elenos Kuprevičiū- 
tės - Bergen.

E. Kuprevičiūtė augdama 
muzikalinėj šeimoj muziką 
pamilo iau nuo mažens. Jos 
pianistė motina vedė priva
čiu mokiniu jos bro-( 
lis pianistas Andrius mokėsi 
Kauno konservatorijoje, tai 
E. Kuprevičiūtė. anot jos, ir 
pasirinko smuiką grynai 
praktiškais sumetimais, nes 
tuo metu, atrodė, kaip ir 
per daug pianistų vienuose 
namuose. Bet vėliau belan
kant konservatoriją jos mo-

nata Nr. 4 e-moll, Mozart- 
-Kreisler Rondo G-dur. Po 
Gaidelio sonatos seks Saint- 
-Saens Havanaise, Lucas 
Foss veikalas “Composer’s 
Holyday” ir Wieniawskio 
polonezas.

Akom ponuos pasižymėjęs 
Naujosios Anglijos Konser
vatorijos pianistas ir moky
tojas Robert K. Evans.

J. Budreikienė.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos susirinkimas 
bus sekmadieni, spalio 12 
d. 3 vai. p.p. Lietuvių Pil. 
Draugijos patalpose.

Šiame susirinkime rinksi
me banketo šeimininkes ir 
darbininkus, tarsimės, kada 
rengti kortų vakarą, bus 
pranešta, kas buvo kalbėta 
su LDD centro komiteto 
pirm. J. Buivydu, jam atsi
lankius į Bostoną.

Visi nariai prašomi daly
vauti ir kitus paraginti.

N. Jonuška, 
sekretorius

Biletai Kuprevičiūtės 
koncertui

Biletų E. Kuprevičiūtės 
koncerui iš anksto galima 
gauti iš Pabaltiečių Draugi
jos sekretorės Laimos Ja
saitienės (581 Adams St.

kuoja.- smuikininkas Izido- Dorcberter, tel. TA 5-2394), 
liūs Vasyliūnas padarė i»i ° savalt? Pnes koncel^jai
didelės lakos. .Jos žodžiais: 
”lš j). Izidoriaus Yasyliūno 
išmokau gilios pagarbos 
smuikui kaipo instrumentui, 
jo nurodymais ir pavyzdžiu 
sekdama į.radę jau suprasti 
tą beyalinę uždavinio apim
ti. \ ėliau likimas leido tai 
sąvokai gilintis ir ryškėti be
dimą.’'.: -u ivairiais mokyto

Jordan Hali kasije.
Biletų kainos: $1.80 ir

$2.75, o perkant kartu visų 
trijų Pabaltijo D-jos įuošia- 
mų kancertų bilietus, tik po 
$3 ir po $5.

Sportininkų vakarienė

Bostono Lietuvių Sporto 
Klubas “Dainava” kartu su 

pastoviausiai {Lietuvių Piliečių Draugijos 
šachmatų Klubu lapkričio 9 
(L So. Bostono L. Piliečių 
Draugijos salėje rengia ben- 

• drą vakarienę su programa 
E. Ku; •••vičiūtės talentas,Įir šokiais mūsų sportuojan- 

dai bštur...>, Ktvuinė ir iš- čia m jaunimui paremtt

jais
* Dau

man tek
su Mani 
bo da\i 
viešuma

iriuose kraštuose.
ir

birbti .Argentinoje 
iVrediaz, to dar

iai mane išvedė i

SPECIĄLUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus’ krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galonų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą UŽ speciali ūę pardavimo kainą, tiktai

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing**— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, glt 
kąmbinkit, pakiauskit mūsų kainų. 

Telefonas CO 5-5839
12 M t. Vernon, Dorshester,

^UXUUUUUBUB

Tet AT

Dr. John Repshis 
ujpnrm gydytojas

Vitiškas
įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PAŠAUK DABAR GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamcs lietu
viškos dainos, muziką ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptu į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
3roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

*TeL AN 8-2712 irba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(lAinimrt) 

Gydytojas Ir
Vaitoja

Z-EAT _ ___
Pritaiko Akiataa

VALANDOS: aao 2-4. a 
BSd BBOAD1TAT

■oon BOSTON,

7-S

I

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus gątavus vaistus.

Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitą 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. 
Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad* |

ąsssrtKKn.

r PATOGI VIETA PARENGIMAMS į
KRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio eJero, vieta { J

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALIOS 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887

TeL AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RoM

OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki S

447 BR0ADWAY 
^OUTH BOSTON, MAS8.

I ♦ dėl 10.000 žmonių, 
it

PASTOGĖ visokiems parengimams. «
Prof. J. Kaminskas išvyko į į PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- J 

• siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai J

Prof. J. Kaminskas, kelias 
savaites pagyvenęs Bostone 
ir čia rinkęs medžiagą sa
vo atsiminimų antram to
mui, praeitą šeštadienį išvy
ko į Brooklyną, kur nuolat 
gyvena.

Lankėsi dr. V. Kaupis

Dr. V. Kaupis iš White 
River Jct, Vt., grįždamas 
iš gydytojų suvažiavimo, bu
vo sustojęs Bostone savo pa
žįstamų aplankyti.

SLA 43 kp. nariams žinoti

SLA 43 kuopos valdyba 
praneša, kad eilinis susirin
kimas bus šį trejiadienį, spa
lio 8 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių Draugijos paalpose.

Visi nariai prašomi daly
vauti ir ta proga sumokėti 
priklausančius mokesčius.

mm

A. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATE 4b INSUEANCB

40B W. Broadvray 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Offiea TaL AN 8-0948

• ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam- • 
binti:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GIA)BE PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 Wcst Broadvray, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764

Persiunčiame Jūsų sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

ii naujų rūbų. 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 viriuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
*Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunė’a siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame ra Intnri.to įgaliojimais. ---------
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 Hri 5 vai. valu ketvirtadieniais nuo Tel. AN 8-1761 W AN 8«ZloaQ 

•j iki 7 tak. ir šešt t adoniais nuu 3 ryto iki 2 »h» pietą. ——J

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lanko 
ir vidaus: apkalame tingu
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street
Jamaica Plain,

TeL: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo na- 
laimių (ugnis, audra ir let.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jutiee of the

598 E. Broadvray
So. Boston 27,

TaL FA S-M1S

KETVIRTIS < CO.

aadoa, pąpuofelaa 
279 W. BSOADWA Y 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4049

FLOOD 8QUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas AN&4148


