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Raketa Henulin Grįžo KErdvės 
Pasiekusi 79,173 Mylias

Šeštadienį Paleista Raketa I Mėnulį Nenulėkė 220,000
Mylių; Pakeliui Pavargo Ir Grįžo Žemėn; Rake

tos Instrumentai Suteikė Daug Naujų Žinių Apie 
Erdvę; Bandymas Bus Pakartotas.

šeštadienį spalio 11 d. 4:- 
42 vai. iš ryto Amerikos ka
ro aviacijos mokslininkai 
paleido iš Floridos bando-

Arkan&as Faubus 
Rankioja Pinigus

. . _ _ , Arkansas gubernatorius
m?J0o!?Uk0’r,Cape .\ai*ave-Įdubus išsiuntinėjo laiškus 
rai, 8- ir 7 dešimtadalių pragO aukų privačioms se- 
svanj raketą j menuli. Tn- otoms mokykloms kur. 
«. da!nLrake“ buvo sek- Rock mieste. Gu.
mingai iššauta ir po trecios ■bernatorius sako, kad žmo- 
dahes išsprogdinimo buvo nžs noriai aukoja inigus ir 
pasiekusi greitumą virs 23,-j jjs kasdien $3>000.
OOOmyhų per valandą. Spaiio 15 d. jau pradės 

Rakete buvo taikoma i veikti pirmoji privati m0. 
menulj, kuns šeštadieni bu- kvIda halt.iosi.ms moki- 

Apie negrų vaikų

ŠIŲ METŲ RINKIMU vajus PRASIDĖJO

, .,i puriuos pradėjo rikiuoti savo eiles ir ruoštis lapkričio rinkimams. Viršuje 
f iceprezidentas Richard Nixon padrąsina saviškius Kalifornijoje: Goodwin J 
Knight (kairėje), kuris rengiasi patekti į senatą ir W. F. Knowland, kuris taiko 
į gubernatoriaus vietą. Kairėj apačoi prex.K»senhower tą pati daro Welsley Powell, 
republikonų kandidatui į Nevr Hamp-t'hire gubernatorius- Dešinėj buvęs pre 

i dentas Harry Truman, kuris taipgi jau1'eikliai dalyvauja rinkimų kampanijoje.

Paliaubos Tolimuose Rytuose 
Pratęstos Dviem Savaitėm

t Kinų Komunistai Paskelbė, Kad Jie Leis Nacionalis
tams Atsigabenti Maisto Ir Ginklų; Derybos Var

šuvoje Vis Dar Vyksta; Tikimasi, Kad Kau
tynės Dėl Salų Nebus Atnaujintos.

vo 220,000 mylių atstume kykla
niams.

nuo žemės. Raketa buvo tai- im(>kymą gubernatorius dar 
koma 137,000 mylių pirmyn ,negaiVojo, bet jis sako, jog 
pnes menuli kad po dvie-|jis padžs ir negramS) jei
jų ir puses dienų keliones jje kurs prjVaėią aukštesnių- 
menulis ir raketa susitiktų. • ■ 1
Kai raketa būtų prisiartinu
si prie mėnulio iki 40,000 
mylių atstumo, ji būtų bu
vusi dar kaitą išsprogdinta 
ir pastūmėta bėgti aplink 
fflėnub- .

Raketoje buvo įvairių in
strumentų, kurie tyrinėjo er
dvės įvairias paslaptis ir ra
dijo ženklais perdavinėjo 
surinktas žinias žemyn.

šeštadienį betgi paaiškėjo, 
kad raketa negalės pasiekti 
mėnulį. Ji buvo paleista per
daug stačiai į viršų, todėl 
žemės traukimas jos kilimą 
sulaikė daugiau negu buvo 
tikėtasi ir raketa, iškilusi a- 
pie 80,000 mylių, pradėjo 
kristi vėl žemyn ir sekma
dienį 12 vai. nakčia pasiekė 
žemės atmosferą ir sudegė.

Mokslininkai bandė sek
madienio vakarą išsprogdin
ti paskutinę raketos inžiną 
ir pastūmėti ją suktis ap
link žemę, bet keli bandy
mai nepasisekė. Spėjama, 
kad raketos batarejos, ku
rios turėjo degamąją me
džiagą padegti, dėl žemos 
temperatūros erdvėje suge
do ir todėl nebeveikė.

Amerikos mokslininkai 
sako, kad raketa į mėnulį,

’ nors ir nukeliavo tik trečda
lį kelio iki mėnulio, yra di
džiulis mokslo laimėjimas.
Ji davė daug informacijų a- 
pie erdvę tokiose aukštybė
se, kokių iki šiolei niekas 
nebuvo pasiekęs. Iki šiolei 
erdvė buvo maždaug ištirta 
tik iki 5,000 mylių, o mėnu
linė raketa iškilo į aukšty
bes arti 80,000 mylių.

Mėnulinė raketa, pavadin
ta “Pioneer”, turėjo pasiek
ti mėnulį, ten ji būtų pastū
mėta bėgti aplink mėnulį ir 
“pažiūrėti”, kaip atrodo ne
matomoji mėnulio pusė, ku
ri niekada nėra matoma nuo 
žemės (mėnulis nesisuka ap
link savo ašį, kaip tą daro 
žemė ir planetos, todėl vie
na jo pusė niekada nėra 
matoma nuo žemės). Rake
toje buvo televizijos apara
tas, kuris būtų nufotografa
vęs nematomąją mėnulio 
pusę.

ją mokyklą savo vaikams. 
Gub. Faubus vadina ku-

Popiežių Pijų XII Kinijos komunistai skel- 
Palaidojo Spalio 13

Popiežius Pijus XII, Eu- d™msavaitė“- Vieną sa
pnio' Pacelli, įalaidoias šj d£

KM mir rt
sumetimais. Dabar 

metų amžiaus. J popiežiaus komunisUi jie a.
laidotuves susinnko daug jįaubiis Dratesia "Drieš ame- 
dvasiškių ir diplomatų B vi- S
sų pasaulio valstybių Ame-Rėžiams Ouemoy 
riką laidotuvėse atstovavo , • ..... . . .
vaBtybės sekretorius John aFoster Dulles, buvusi amba- Ukedamiesi, kad
sadorė Italijoj darė Luceir 5? ta1utleclal ““S"“.“’ pra- 
atominės energijos komiai- des Ueaogines derybas su 
jos pirmininkas John A. &mJOS kom<““*“a del 
jMcCabe. Per 3 dienas po-

Lenkų Rašytojas Spalio 25 D. Rinks Pakistano Armija 
blaško Negrįžta Naują Popiežių Paėmė Valdžią

n x T- n i įpiežiaus kūnas buvo išstaty- Pereitą savaitę Pakistano k-, ftv Pot™Vienasjš žymiausių jau-
... iz.^1,1, » - — - - hmujc, nur su juo aišisveiKin-nigus, kurie pasisakė už mo= ’jiųjų lenkų rašytojų komu- k •

kyklų integraciją, “veidmai- bristų Marek Hlasko, dar tik 
niais”, esą jie negrų į savo *26 metų amžiaus, buvo ga- p ų
bažnyčias neįsileidžia, bet 
pasisako už mišrias mokyk
las...
Rusai Skundžiasi

Del Amerikos Šnipu - , . . - - -_____  pasą ir rašytojas nutare ne-
Sovietų Rusija sako, kad grįžti į Lenkiją. Jis prašė 

Amerika laido į aukštybes (Vakarinės Vokietijos vyriau- 
balionus su fotografavimo sybės duoti jam prieglaudos
aparatais. Balionai leidžia
mi virš Sovietų teritorijos 
ir ten fotografuoja žemės

pakraščių salų ir dėl Taiwan 
(Formozos salos prisijun
gimo prie visos Kinijos.

Per savaitę lailrn kinų 

cionalistai atsigabeno į Oue
moy salą dideles atsargas 
maisto, amunicijos ir kitų 
rikmenų.

Koks rysis yra tarp pa
liaubų Kinijos pakraščiuose 
ir Varšuvos derybų žinių 
neri, bet tos derybos Len-

rinks naują po-
Kardinolų gali būti 

amžiau^ ouvo ga- p?0 dabarUriiu iaiku jų 
vęs leidimą išvykti j Pran- 55 K ^Bt ~ ___

ir kitas Vakarų vas negajė8 dalyvauti popiežiaus įnavęs perversmą. Kariška 
tybes. Vieną kartą Pasas ;rinkimuose. Vengrų kardi- [valdžia paleido parlamentą 
jam buvo pratęstas, bet Mindszęnty yra pasi-ir suspendavo šalies konsti-
eitą savaitę Lenkijos vynau- slėpęs nuo komunistų £me. tucijo
sybė atsisakė .jamĮ Patęsti rikos ambasadoje Budapeš- Prezidentas aiškina, kad 

te, Jugoslavijos kardinolas Pakistano gyventojai, dide- 
Stepinac serga ir, be to, var- įėj daugumoj beraščiai, ne
gu gautų iš diktatoriaus Ti-gaii demokratiškai valdytis, 
to leidimą vykti į Romą ir todėl kariuomenės vadai nu- 
vėl grįžti, pora kardinolų tarė jiems padėti kraštą 
serga, kinų kardinolas, ku- valdyti, kol piliečiai “pri
ris gyvena Vokietijoje, su-bręs” ir galės patys save 
sižeidė automobilio nelai- valdyti.
mėje. Todėl tik apie 50 kar
dinolų dalyvaus rinkimuose.
Dar spėliojama, ar lenkų 
kardinolas Wyszynski galės 
atvykti iš Varšuvos.

Kardinolų kolegija (kon-į

šalies valdžią, šalies prezi
dentas generolas Mirza po 
perversmo gyrėsi, kad jis 
ir kariuomenės vadas supla-

ti rinkosi tūkstančiai žmo
nių.

Miręs popiežius buvo užė
męs popiežiaus vietą 1939 
m. kovo mėn. Per jo po
piežiavimą buvo paskelbta 
viena nauja katalikų bažny
čios dogma, būtent, kadPa-
nelė Švenčiausia su kūnu i- d" vJ'k‘
žengusi į dangų... *

teisę.
M. Hlasko pagarsėjo savo 

apysaka “Aštuntoji savaitės
paviršių. Rusai sako, kad diena”, kurioje aprašo var- 
Amerika tokiu būdu foto-gingą lenkų gyvenimą ko- 
grafuoja įmones ir karo į- munistų santvarkoje. Iš kny 
rengimus, kuriuos, karui ki-'gos buvo padarytas filmas, 
lūs, Amerika bombarduotų, kurį betgi lenkų vyriausybė 
Rusai rodė užsienių spau- uždraudė rodyti. Už tą sa 
dos atstovams ir pagautų vo veikalą Hlasko buvo ga- 
“šnipinėjimo” balionų. j vęs komunistų premiją, bet,

Amerika dėl to sako, kad papūtus kitiems vėjams iš 
Sovietai ne pinną kartą jau Maskvos, jo raštai pasidarė 
rėkia apie “šnipinėjimo ba-nebegeri ir dabar rašytojas 
lionus”, kurie čia leidžiami nutarė visai negrįžti namo, 
orui tyrinėti ir kartais vėjo kol ten šeimininkauja ko- 
yra nunešami į Rusiją. 'munistai.

BAUSTINA IŠDAIGA

Thomas Fitzpatrick, 28 m. 
vyras iš Caristadt, N. J^ 
“pasiskolino’* svetimą lėk
tuvą ir nusileido Manhat
tan (New Yorke) gatvėje. 
Jis apkaltintas vagyste ir 
pavojingu, beprotišku lėk
tuvo valdymu. Panašią iš
daigą jis buvo padaręs 19- 
56 m„ tada nubaustas >100 
ir būvą atimtas leidimas 
vairuoti lėktuvą.

Sovietų Šnipai
|. Amerikoj Veikia

______i
S Sovietų Rusija neseniai 
'skelbė, kad Amerika “nu
slėpusi” kai kuriuos savo a 
tominius bandymus Pacifiko 
salose. Rusai tikrai atspėjo 
kai kuriuos Amerikos nepa
skelbtus sprogdinimus, bet 
jie atspėjo ne todėl, kad jų 
sekimo instrumentai būtų 
labai geri, bet dėl šnipų 
veikimo.

Tokį įtarimą skelbia Ato
minės Energijos Komisijos 
kai kurie pareigūnai ir karo 
vyresnybės žmonės. Ameri
ka irgi visokiais instrumen
tais sekė Pacifiko sprogdi
nimus ir žino, kuriuos jų ga
lima buvo susekti su instru
mentais, ir kuriuos ne. Bet 
rusai apie visus sprogimus 
turėjo žinių, iš ko seka, kad 
jie turi šnipų, kurie juos in
formuoja.

Nauja kariška vyriausybė 
žada vesti tą pačią užsienių 
politiką, kokią vedė ir seno
ji vyriausybė.

klava) renka popiežių slap-j PRANCŪZŲ RINKIMAI
tame posėdyje ir kada ku-, ---------
ris kandidatas gauna du j Prancūzija rinks naują 
trečdaliu ir vieną balsą vi- j parlamentą lapkričio 23 ir 
sų balsuojančių kardinolų, (30 dd. Rinkimai vyks pagal 
jis skaitosi išrinktas ir tas seną, prieš karą veikusį įsta

Popiežius Pijus XII buvo 
bene pirmas popiežius, ku
ris pripažino evoliucijos 
mokslą ir vienoje savo pa
skaitoje aiškino, kad pasau
lis esąs sukurtas prieš kiek 
tai milionu metų.

Irako diktatorius, kuris 
neseniai nuvertė karalių ir 
užėmė jo vietą, pereitą sa
vaitę paskelbė, kad jis nu
raminęs vieną karišką suki
limą, kurį prieš jį rengė 
kraštutiniai arabų naciona
listai, kurie nori, kad Irakas 
prisijungtų prie Nasserio 
valstybės.

GKK1T (KYRSJOtuoj paskelbiama. Rinkimai 
kartais užsitęsia ir visą rin 
kimų laiką kardinolai gyve-

tymą. Balsuotojai balsuos 
ne už partijų sąrašus, bet 
už atskirus kandidatus. Jei

na atskirti nuo pasaulio. (kurioj apylinkėj nė vienas
Vieną kartą kardinolai rin

ko popiežių per 2 metus, 9 
mėnesius ir 2 dienas ir gal 
net ilgiau būtų balsavę, jei
gu piliečiai Viterbox miesto, 
kur kardnolai posėdžiavo, 
nebūtų nuplėšę stogo nuo 
posėdžių salės. Žiemos šal
čiai privertė kardinolus 
baigti posėdžius ir išrinkti 
naują popiežių Tai buvo 12- 
68 metais.

Dabai* kardinolų daugu
ma yra neitalai, todėl galė
tų būti išrinktas popiežius ir 
ne italas, nors sena jau 400 
metų tradicija yra, kad po-

kandidatas negaus daugu 
mos, ten vyks perbalsavimas 
ir daugiau balsų gavęs kan
didatas bus laimėjęs.

Sovietų užsienių reikalų 
ministeris Gromiko Jungti
nių Tautų seime aiškino, 
kad Sovietai vėl sprogdina 
atomines bombas, nes esą 
Vakarai ne pasekę jų pavyz
džiu ir nesulaikę bandymų. 
Amerikos atstovas nurodė,’ 
kad Sovietų Rusija veidmai
niauja, kai kalba apie “at
mosferos gadinimą”, kada 

piežiais renkami italai, iki Vakarai bombas bando, bet 
Pijaus XII ir kardinolų dau- visai nutyli atmosferos ga- 
guma būdavo italai. dinimą, kada patys Sovietai

----------------------- — bombas bando.
Dėl nesveikatos atsisakiu- Derybos dėl atominių gin- 

sio aukščiausiojo teismo na- jkių bandymų sulaikymo, ro- 
rio Haroid H. Burtono vie-'dos, prasidės spalio 31 d. 
ten paskirtas Potter Stew-!Ženevoje, bet abejojama, ar 
art iš Cincinnati. Jį dar tu- Maskva sutiks įsileisti į sa
lės patvirtinti senatas jvo imperiją kontrolierius.

Seržantas Roger Boyajian 
atsivežė iš Japonijos jaunę 
žmoną į Wisconsin valsty 
bę, bet po mėnesio susiha 
ręs su ja nuvežė į geležin 
kelio stotį ir liepė jai grįž 
ti į Japoniją. Dabar ją pri 
glaudė kita šeima Milwau 
kee.

ties, kad kautynės ties Que- 
nąoy sala nebeatsinaujins, 
bent šiuo tarpu komunistai 
negali turėti vilties tas sa
las paimti, o todėl gal ge
riau links derėtis ir susitarti, 
kad kariuomenės skaičius 
tose salose būtų sumažin
tas. X

Kinų nacionalistai džiū
gauja, jie sakosi atmušę ko
munistų puolimus ir žada 
pasiruošti dar geriau atrem
ti komunistų puolimus, jei 
jie atnaujintų salų bombar
davimą.

Komunistai 
Giriasi Kolchozais

Kinijos komunistų vyriau
sybė skelbia, kad žemės u- 
kio kolektivizacija tame 
krašte jau eina prie galo. E- 
są 90% kinų valstiečių šei
mų jau yra suorganizuoti į 
kolchozus. Iš viso įkurta 23,- 
397 kolchozų, kurie turi 
112,240,000 valstiečių šei
mų.

Darbas kolchozuose yra 
tvarkomas kaip kariuomenė
je. Kiniečiai savo kolchozus 
vadina “komunomis” ir iš 
aprašymo atrodo, kad į ko
munas valstiečiai turėjo ati
duoti ne tik savo žemę, bet 
ir visus žemės ūkio įrankius 
ir gyvulius.

Komunistai pripažįsta, kad 
kai kur valstiečiai bandė 
priešintis kolchozų kūrimui, 
bet “reakcininkų pasiprieši
nimas” buvęs įveiktas.

Atlanta, Geoigia, dinamitu 
išsprogdinta žydų sinagoga. 
Pietų valstybėse per metus 
tai ketvirtas panašus atsiti
kimas.
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juos tręšė ir dirbo, daugiau- ~

Rinkimų kampanija
Rinkimai jau ne už kalnų, bet rinkiminis karštis dar 

nėra pakilęs, kaip tą matydavom kitais metais. Paskuti
nes savaites prieš rinkimus karštis, be abejo, pakils, bet 
kaž ko laukti vargu ar betenka.

Rinkiminiai pranašai šiais metais pranašauja demo
kratų laimėjimą. Bent taip rodytų Maine valstijos rinki
mų išdavos ir dabar vykdomi įvairūs balsuotojų apklau
sinėjimai. įdomu, kad ir valdančioji republikonų partija 
užsikrėtė pesimizmu ir jos vadai kartais prasitaria neturi i 
didelių vilčių laimėti, o vyriausias tos partijos kalbėtojas, 
viceprezidentas R. M. Nixon, pataria savo partijai pasi
mokyti iš buvusio prezidento Trumano 1948 metų rinki
minės kampanijos; Tada, girdi, visi pranašavo Trumano 
pralaimėjimą, demokratų partija buvo nusivylusi, o re- i 
publikonai buvo pilni pasitikėjimo . . . Dabar yra atvirk- į 
ščiai. Demokratai pasišiaušę ir pilni pasitikėjimo, repu-i 
blikonai nusiminę, pranašai sakosi žiną, kad demokra
tų laimėjimas yra tikras . . . Tokiose sąlygose viceprezi
dentas pataria pasimokyti iš Trumano, nenuleisti rankų 
ir dirbti, atakuoti priešininką, o rinkimų dienos vakare i 
“pranašai“ vėl bus pastatyti ant juoko—republikonai lai-, 
mės! Taip viceprezidentas bandė pakelti saviškių ūpą.

Kol kas rinkimų kampanijoj trūksta aiškumo, ko-'

UTIE MILŽINAI NEGALI PAJUDĖTI

Del laivą tarnautoją streiko ii New Yorko uosto ne
galėjo išplaukti nustatytu laiku ir didžiuliai laivai 
"United States" (dežinėj) ir ‘America*.

šia augindami daržoves ir 
konservuoti tinkamas žalia
vas. Sunkiai dirbo ir-brido į 
skolas. Po šešerių atkak
laus darbo metų daugumai

Kas savaite
įaus aaruo metų uauguiua . . . , . •
ju atsigavo, padoriai įsikū- Kaip prancūzai balsuot draus aukurui
rė ir nradėio vilioti kitus - • Į valstijų valdžios įstaigas?
rr. v - -♦ Pereitą savaitę Prancuzi- jej visos kliūtys būtų nu-Toh viena nuo kitos įsmety- . _ •• "
tų farmerių sodybų skaičius J°s .naująjį rinkimų įstatymą, visvien nepajėgtų parū- 

pagal kurį bus renkamas iPįnti privačių mokyklų vi-
““'f ?»"<—— “““ naujasis šalies parlamentas. 'iems vaikams. Bet jų užsi- ras darbo ir pragyvenimo h . i- :-bent pusantro miiiono žmo-! Pa.na1^ Pr<^'spyranas yra d.delis a jej
nju porcionahnį balsavimą ir į-ijje parodytų nors dalelę

i Amerikos federalinės „. veda balsavimą rieno ateto-(Sek energijos gerame dar- 
riausybės pedante pradžia vo apylinkėse. Jei kuns kan-ibe> kiek jle rodo juodaam- 
paslcatmo b kitu.. Ant Co- didatas balsavime gauna 'tįškame užsimojime, moky- 
huXiioa upės pradėjo štate- d»‘1žum« visų paduotų bai- kių integracijos klausimas 
ti TulirmA.r kitos j*8 -713 >šnnktas- Jel neibūtų lengvai išsprendzia-
vataybteė. irimas, mira*, ™"3!_k3n“ "S “g-

pradėjo sparčiai didėti, o 
ateityje spėjama, kad čia

Dar viena pažabota apė
V. RIMANTAS

Amerikos šiaurės vakaruo- elektros energijai išvedžioti,

^Aldvbė. l^uitaliBu daugumos, vyksta perbalsa E£££?au dato paa vimas ir tada daugiau iš
lyta ar tebestatoma apie 12 kandidatas skaito-
hidroelektrinių stočių ir ga- 81 ^rci;nalinis tols8vI.

kiekis padvigubėjo. Kasdien “l38- P3*3' s^?us’ d„u^3 
‘stočių statybai išleidžiama P3rt,J°™- 0 ba'-
' dabar apie pusę mil. dole- ?a"mas vlen0 atst"v0

k_ linkese pirmon vieton iške
lia patį atstovą-asmenį, kūnų, artimoje ateityje bus 

išleidžiama po milioną. Sto

tinių valstijų liberališkesnie- 
ji žmonės taip yra užguiti, 
kad jie nedrįsta ir žodžio 
tarti. Bent kol kas jų halso 
niekas negirdėjo. Tai liūd
nas reiškinys.

Į mėnulį
Amerikos karo aviacijos 

mokslininkai paleido raketą 
į “mėnulio kaimynystę” ir 
norėjo apdovanoti mūsų že
mės seną palydovą mažiuku 
dirbtiniu palydovu.

Rašant šias eilutes atrodo, 
kad užsimojimas šį kartą 
dar nepavyks. Dėl kokių tai 
priežasčių raketa nepasieks 
mėnulio ir vargšas plačia- 
veidis turės dar kurį laiką 
vienas keliauti aplink žemę. 
Bet mėnulio vienišumas gal 
jau nebeilgai tęsis. Gal po 
mėnesio, ar- kiek ilgesnio 
laiko mėnulis bus pasiektas 
raketomis, o po kurio laiko 
jis susilauks ir svečių iš mū
sų žemelės.

O kas tada?—paklas gal 
skaitytojas. Kokia nauda iš 
to, jei mes ar kas iš mūsų 
giminės nusidauš į mėnulį?

Vienas mūsų rašytojas tą 
klausimą jau seniai iškėlė. 
Jis aprašė jaunavedžių mė

ris turi turėti balsuotojų pa
sitikėjimą, jei nori būti iš
rinktas.

Prancūzijoj veik visada
- bflColumbijos upė virs laivams . . r , - . ~

plaukioti tinkamų ežerų iatf°vo “PJ^k*3?- tlk P° 
grandinė. antro Pasaulimo karo <tel_

kiais klausimais republikonai skiriasi nuo demokratų ir: Vašingtono valstybės kur jos buvo reikalinga,
atvirkščiai. 8o-ame kongrese demokratai turėjo daugumą auJįumas ;aitosi) sjėpda-i Datmr Grand Coulee rio- 
ir visa vyriausybės siūlytieji įstatymai praėjo kongrese masi nuo žmOnjų akių, Co-Įtis viena pati pagamina per
svarbiausia dėka demokratų bendradarbiavimo su vy- humbijos upė. Upė labai gi-metu* apie IS bilionų kur. stoties, ir tuo būdu ateityje 'Xnn
riausybė. Vyriausybė negali skųstis, kad kongresas truk- H, vandeninga ir nepapras- valandų ColumkiiAa nnz virc laivo™ vmaai vy
dė vy riausybės darbą, ar sutrukdė svarbių įstatymų pri- tai sriauna. Ji yra 1,220 my-
ėmimą. Republikonai rodė net daugiau opozicijos vy-ilsų ilgumo ir “gimsta” Ka-
riausybės sumanymams, negu demokratai! Rinkimų nadoje, o visus savo vande-
kampanijoj už tai negalima barti demokratų, kurių nuo- Columbija atiduoda Ra-
saikūs vadai, senatorius L. Johnson ir atstovų rūmų pir- mia jam vandenynui, savo
mininkas Rayburn, nuoširdžiai bendradarbiavo su vy-iaot^ jaV. . .a. 11

, . j.. , • . . . . , per 30 mvlių plačiai įssilie-rausybe ir padėjo pravesti svarbesniuosius įstatymus, ku- ^ama ' 
riais vyTiausybės partijos žmonės rinkimuose giriasi, i \oiumbijos upė yra gal 

Neturėdami kuo argumentuoti rinkimuose, republi- vienintelė tokia pasaulyje, 
konai nusitvėrė socializmo baubo ir su juo bando gąs- Gimė ji milionai metų at- 
dinti balsuotojus. Republikonų partijos vadai, po pasitari- gal, kai ir Amerikos šiaurę 
mo su prezidentu pereitą savaitę paskelbė, kad Amerikai dengę milžiniški ledynai 
gresia socializmo pavojus, jei į kongresą pateks daug Padėjo ūmai tilpti, ir van- 
demokratų ... Atrodo keista, bet taip tikrai republikonai ;<^ens| ”]as®s turėjo ieškoti 
pasisakė ir iškilmingai įspėjo kraštą saugotis demokratų, JJJ

"privačią įmonę” ir

kai ta energija labai pi
giai parduodama, puolė ją
ja naudotis artimųjų valsty
bių miestai ir čia pat pra
dėjo kurtis nauja pramonė.

tys taip statomo^ kad jų už 
tvankos pakeltas vanduo 
siekia iki sekamos viršutinės

Upė* vanduo, dar ne taip 
seniai lašišoms tereikalin
ga*, dabar pradėta stropiai

Fabrikai dygo, kaip grybai, taupyti. Metų eigoje upės
o ties jais kūrėsi darbinin
kai ir ūmai pradėjo atsiras
ti ištisi miesteliai, buvo

vandens kiekiai kinta. Dau
giausia jo būna pavasariais 
ir mažiausia vasalą, kuo-1

tvarkomas susisiekimas, vy- met elektros energijos parei-
stėsi prekyba, buvo tvarko
mi švietimo bei sveikatos

kalavimas būna kuodidžiau 
sias. Kad turbinos visuomet

kurie, girdi, pastatys pavojun “privačių įmonę” ir bandys
pravesti kongrese visokias socialistines reformas! Toks juos vjs graužė, vis gi- 
balsuotojų “gąsdinimas”, atrodo, sugalvotas tik todėl, Įįnoį nustatė upės vagą ir 
kad valdančioji partija neturi jokių argumentų rinkimi- ;per milionus metų tiek įsi-

reikalai. Vašingtono bei O- gautų lygiai vandens, ar 
regono valstybių dykumos kartais ir padidinto, išilgai 
pradėjo atgyti. Vien aliumi-■ Columbijos upės įrengta ir 
nio pagaminama čia dabar j daugiau tokių rezervuarų - 
40% to, kas jo gaunama vi-j ežerų, kaip Grand Coulee 
šoje Amerikoje. slėnyje. Kas pavasarį, kai

nėj kovoj. Socializmas atitemptas už ausų, kad pagąs
dintų balsuotojus ir paragintų “laisvosios įmonės” ša
lininkus plačiau atidaryti kišenę rinkimų išlaidoms dengti.

Žinoma, ir republikonų agitatoriai negali prikergti 
“socializmo” tokiems demokratų vadams, kaip Texas’o 
šen. Johnson ar atstovų rūmų pirmininkas Rayburn. Jie 
sako, kad socializmo pavojus gresia iš unijų vadų, kurių 
įtaka demokratų partijoj vis didėjanti ir prisispirdami 
įvardinėja automobilių darbininkų unijos pirmininką W. 
Reutherį, kaip pavojingiausią asmenį, kuris gali “laisvą
ją įmonę” užmušti.

Abi Amenkos didžiosios partijos yra koalicinės— 
sulipdytos iš įvairių skirtingų, o dažnai ir priešingų in
teresų ir sričių grupių, o todėl ir jų politika turi būti 
kompromisų politika. Demokratų partijoj koalicinė par
tijų prigimtis itin ryškiai metasi į akis. Juk ir Arkansas

Tačiau Grand Coulee sto
tis ėmėsi dar ir kito darbo.
Dideli Vašingtono bei Ore
gono valstybių plotai jų vandens perteklių pumpūo

singiau nuo 1936 metų) bu
vo įvestas proporcionalinis 
balsavimas.

Nauja rinkimų sistema 
bus naujas smūgis komunis
tų partijai, kuri per visuoti
ną konstitucijos balsavimą 
neteko virš. ketvirčio savo 
šalininkų.

Kariškos diktatūros
Neseniai Burraoje įvyko 

gana keistas kariškas per
versmas. Ten kariuomenė 
paėmė savo žinion valdiškas 
įstaigas, o ministeriu pirmi
ninkas paskelbė, kad jisvandens upėje per akis, tin

kamos hidroelektrinės sto- kviečia kariuomenės vadą
tys, ypač upės aukštumoje, perimti vadovavimą vyriau- daus kelionę i Marsą, ar ko- 
----- j----------...sybei. §io mėnesį0 gaįe par. kią pjan‘etą> o grįžtant

atrodo siaura 
sunkiai prieinama.

Per milionus metų Colum
bijos upė dūko laisva, su 
nieku nesidalindama milži
niška savo jėga. Bet 1929 
metais Ameriką užgriuvo 
nepaprastai sunki ūkio kri
zė, prezidentas Roosevelt’as 
bei jo patarėjai, kad duotų

fanizuoti viešuosius darbus 
ir tuomet atsiminta ir Co- 
lumbijos upė.

mokratų partijoj spiečiasi dauguma balsuotojų negrų!) 1932 ti«s dideliu
Pietinių valstijų demokratų atstovai senate ir atstovų ĮGrand Coulee, slėniu pradė- 
rūmuose daugumoje yra reakcingi ir konservatyvūs, o‘J8.8^Jti <?id??Psia P38^“ 
tos pačios partijos šiaurinių sričių atstovai ir senatoriai
daugumoje yra pažangesni arba ir aiškiai progresyvus pėdų ilgio upfe van.
žmones. Todėl negalima kalbėti apie demokratų ar repu- deniui sulaikyti ir iškelti ir 
b.ikonų partijų politiką, bet galima tik kalbėti apie pa-:po to leisti jį per turbinas, 
žangesnių republikonų, ar “senosios gvardijos” republi- kad dirbtų. 1942 meteis tas 
konų konservatorių politiką. Taip pat ir apie demokratų technikos stebuklas baigta 
politiką kalbant reikia turėti galvoje, apie kokių demo- įrengti, ir Grand Coulee In
kratų politiką kalbama. Skirtumas gali būti labai dide- droelektrinė 3 milionų ark- 
lis. Atsimenant tą skirtumą, galima iš dalies suprasti re- k^ų jėgų pajėgumo stotis, 
pubiikonų pasirinktą kovą prieš demokratų ""socializmą”, P^dė-jo gaminti elektros e- 
ar prieš pavojų, kuris gresia “laisvai įmonei” iš darbinin- Ju0
kų jukos į demokratų partijų. T. įtek. nėra toki jau di- buv0 »ru08tea laldl<tlklaž
dėlė, o ir organizuota darbininkija čia dar labai yra to-L . . , ,
Įima nuo sociastinių reformų reikalavimo, bet republiko- *
nai, neturėdami jokių kitų šūkių rinkimuose, muša į kai- ______
rųjį demokratų sparną, iš kurio kada nore gali kilti ne- Įvairūs rinkimų pranašai 
malonūs reikalavimai ne tik dėl socialinių reformų pra- ir spėliotojai tvirtina, kad 
vedimo, bet ir dėl taip vadinamos ""laisvos įmonės” įjun- šiuo metu demokratų parti- 
gimą į tarnavimą visuomenei, o ne atskirų asmenų ar pri- ja galėtų laimėti rinkimus, 
vačių koiporacijų interesams. jri rinkimai būtų tuoj pat.

Šio rudens rinkimuose, atrodo, didesnių permainų
netenka laukti. Turint galvoje prezidento įtaką Amerikos {Įįt šiuogte,nU demokratu 
politikoje, tokių permainų neįvyktų dargi žymiai pasikei- vardas aukščiau stovi.
tus kongreso sąstatui. Tik pasikeitimas prezidentūroje ir --------------------------- -------
kongrese galėtų pasukti Amerikos gyvenimą kiek kita Tėvų elgesys yra knyga, iš 
kryptimi. , kurios vaikai mokosi.

gubernatorius Faubus yra demokratas, kaip ir Virginijos 
gubernatorius, tuo tarpu šiauriniuose šalies miestuose de-

graužė, kad. tik žiūrint iš
augšto, gali matyti upės pu-.augstumose tun nemaža že- ja į tuos rezervuarus, gi va
to jančią sketerą. Columbi- -Ulės, kuri galėtų būti dirba- sąrą tas vanduo ir vėl grįž-
jos upė, suspausta stačiais ma, tik viena' didžiųjų tam ta upėn ir eina per turbinas,
kaip siena krantais, beveik i kliūčių čia yra ilgos saus- Stotys turf . g
netwi savojo slėnio, dėl to ros vasaros mėnesiais. Be na Stingą atsiskaitymą isocialistai- Skylimas sociali- atsakymą žino?
atrodo siaura ir žmogui dirbamos žemes drėkinimo už birbtąjį”, vadinas, už į sty eilėse- ir pastūmėjo kraš- ‘ <

lamentas ir balsuos, ar per- jg tos kelionės jauna žmoną 
leisti valdžią armijos vadui, vyrui ragus parūpinę . . .

Burma yra vienintelė Azi-( ‘žinoma, tei nėra atsaky- 
jos šalis, kur iki šiolei valdė mas į klausimą. Bet kas tą

niekas neišeitų. Tad fede- rezen-uane'pumpuotąjį van- įk^ P<»iau diktatūrą, (jucn,,, „»|į»ubo.
ralines vyriausybes sumany- > • > . F J .
mu stotis buvo pakinkyta ir naudojasi
drėkinimo reikalams.

Čia pat ties stotim yra mil
žiniškas, anais laikais van
dens išplautas slėnis, apie 
30 mylių ilgumo ir 3-4 my-' 
lios platumo; labai gilus. 
Stotyje pastatyta galingi 
siurbliai stačiai augštyn, iš
vesta 12 vamzdžių, kurių 
kiekvienu, siurbliams dir
bant, teka tiek vandens, 
kad jo užtektų visam New 
Yorkui. Liuosesniu laiku 
stotis varo augštumon į re
zervuarą milžiniškus van
dens kiekius.

Kai stoti* gana padirbėjo, 
Grand Coulee slėni* virto 
didžiuliu ežeru. Iš jo buvo 
išvedžioti kanalai, arba per 
nutiestu* vamzdžius vanduo 
išskirstytas po labai plačia* 
apylinkes. Kas dabar norė- 
Dar viena ""pažabota” upė 
jo tuose plotuose kurtis ir 
dirbti žemę, galėjo gauti ne
mokamo vandens savo lau
ko drėkinimui. Tačiau pasi
statyti trobesius, bei juos 
įrengti, įsigyti mašinas že
mei dirbti ir pačią žemę 
tinkamai įdirbti turėjo pats 
naujakurys.

Kad Oregono bei Vašing
tono augštumos, suraižytos 
giliomis prarajomis, nusė
tos akmenimis, apžiotos ir

kuri gali pasirodyti visai ne
keista, bet įprastinė iržiau-1 komunistai pereitą
ri. Tą parodys ateitis. savaitę pasiūlė kinų nacio-

Kiek kitoks perversmas ralistams vieną savaitę pa
peiktą savaitę įvyko Paki- Kaubų ir jau savaitė laiko 
stane, kur respublikos prezi- nebeapšaudo pakraščių sa- 
dentas sukurstė kariuome- paliaubos bus pra
neš vadus pasigrobti valdžią tęstos, kaip dabar tikimas? 
ir valdyti be parlamento ir Atsakys į tą klausimą ki
bė konstitucjos. komunistai. Jų kanuolės

Pakistano perversminin- ar^>a prabils, prisigabe- 
kai žada kraštui grąžinti nu^. amunicijos ir pataisius 
parlamentarinę tvarką, bet pačias kanuoles, ar gal taip 
tai tik gražus pažadas. ir nutils kuriam laikui? To 

Valstybė* sumanymu ir pi- pįetų ir Centralinėj Ame- įsakymo ilgai nereiks lauk- 
mgai* bendram šalie* reika- diktatūrų skai- & Jis Jau fcus žinomas, kada
lui, o labiausia ketunų ar-j čiug sumažėjo> skaitytojai gaus laikraštį,
timiausių valstybių reikalui kraštuose jų skaičius vis dar . Per savaitę laiką kinų na- 
— Vašingtono, Oregono, auga Ten ir Lebano^ gy. cionalistai nesnaudė, jie ir- 
Montanos ir Idaho — pada-1 ka j karių diktatūrą, Sirija, P apsirūpino amunicija ir
T1“ d'del« «>k««» d"- (Egipto diktatūros dalis) kitais reikmenimis ir jeigu 
bas. Tik valstybe, nejiesko-Irakgs į. keli(į komunistai vėl juos apšau- 
daiPa, Pelno gojaus, Det- kitos šalys turi durtuvines galės ilgiau laikytis,
matydama didelę kraštui vyriausybes. I visko atrodo, kad Toli-
naudą ateityje, mokėjo skir- Demokratijos ir laisvės

gadynė Azijos tautoms dar 
negreit teisaus.

visos
žemiau rezeivuaro - maitin
tojo dirbančios stotys. Tam 
reikalui tvarkyti yra ir spe
cialus, iš stočių atstovų su
dalytas, bet niekur viešai 
neskelbiamas organas. Kai 
pradžią tam dideliam dar
bui padarė federalinė vy
riausybė, ji ir dabar dau
giausia sveria visų Columbi
jos upės reikalų planavime 
ir tvarkyme.

mųjų Rytų krizė jau prade
da išsidvėsti, kaip tai atsiti
ko ir Viduriniuose Rytuose, 
kur Maskva patriukšmavo, 
pagrasino ir pagaliau pasi
tenkino laimėjimu Irake, jei 
ten buvo koks laimėjimas.

Bet ką laimėtų kinų ko
munistai, jei jie sustabdytų 
kanuolių staugimą prie Que- 
moy ir kitų salų, tas dar te
bėra neaišku. Kalbama, kad 
Amerika “paveiks” į čan-

ti darbams pinigus rizikuoti 
ir laimėti, po to jau patrauk
dama ir privatų kapitalą. Už 
Roosevelto laikais pradėtas 
statyti visuomeninio pobū
džio ii* visuomenės naudai Pietinėse valstijose, Ar 
įmones prezidentui vėliau ikansas ir Virginia, segre- 
neretai buvo daromas prie- guotų mokyklų šalininkai 
kaistas, kad jis kuriąs Ame- dabai’ bando viešąsias mo- 
rikoje socializmą. Tai, žino-kyklas pakeisti privatinė
ms, buvo joks socializmas, mis, jei federaliniai teismai 
tačiau tokiai* darbais, kaip priverčia į ‘"baltas” moky- _
Tennessee slėnyje ir Colum- kias įsileisti ir tamsios odos kaišeką sumažinti kariuo- 
bijos upėje, buvo pralaužta mokinius. Arkansas guber- menės skaičių pakraščių
*nrAva wr»uian£i>i įima. VtnlAMittA -- ----a sX^Xnij^™Plav<^nli *£;5T3ui“4“i storio*. Faubug, pagamėjęihoee. Jei taip, teitota ka-

suspausios juoaos lavos pio- kad laisvas kapita- žuvautojas drumstame van- nuomenės mažinimas tose
tais, ir nežadėjo pigių der- litinis ūki* 
lių, atsirado kietasprandžių vaizdžių 
žmonių, kurie čia vistik kū-

pateisinamas,

meninio ūkio pranašumą
rėsi, statėsi, valė laukui krašto ir visuomenės naudai.

. a . ‘

žuvautojas drumstame van-'nuomenės mažinimas tose 
denyje jau ubagauja aukų .salose būtų tik pradžia jų 
privačioms mokykloms. Bet patuštiuime ir kinų komuni- 
ar pinigų bus surinkta, kiek štai ne be reikalo būtų ei- 
reikia? Ar teisinai neui- kvoję savo amuniciją. AO.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NCPEUUA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KONSULATAS JIEŠKO JIE VISI GERAI SUGYVENA

Achanbengerytė, Adelė ir Ona, viliškio.
ii Bartininkų, gyvenusios Nau- Valiuškis, Liudas, Kazio sūn. 
miestyje. Valužis, Aleksandras, Juozo s.
Arlauskas, Juozas, Vinco sūn. i Vanagaitės, dvi seserys, Jokūbo 
Augustinas, Jonas, Pranciškaus Vanago dukterys.
gūnus. Vegelis, Petras (Wegel, Peter),
Bataitytė - žauberienė, Liuda, STJ’veno Racine, Wis. 
jos vyras Vincentas žauberis, V eželis, Jurgis, Jono sūnus- Tė- 
kil. iš Sedūnų km., Radviliškio vas buvo iš Mustenių km., Seme-
vl., jų sūnūs Jonas ir Vincen- Uškių vl.
j*,, ‘Vinciūnas, Povilas.
Bomgardas. Feliksas, Fredriko Žaveckis, Antanas, Ignaco sūn., 
sūn., kil. iš Šiaulių apskr-, Meš- Radviliškio,
kuilių vl., Daugėlaičių kaimo. (Žitkevičius, Vilius.
Borža, Baltrus. Ausvicas, Aleksandras.
Diržius ar Diržiuvaitis, Gustaf, Balionis, Petras, dirbęs miškuo- 
Annos šušys - Dirscboweit s. se Ontario.
Duckovičius, Juozapas, jo vai- Baškys, Jonas, Stasio sūnus, 
kai Juozapas, Juzefą ir Petronė. Buginienė - Narmantaitė, Kazi- 
Gudonis, Pranas, Petro sūnus, m*era» iš Kūlupėnų k-, Kartenos 
iš Panevėžio miesto. jvL Kretingos aps,, vyras Bu-
Jankauskas, Povilas ir Vincas. ,^n*s» Juozas.
Jesulevičius, Jonas, Jono sūn., Gerulis, Nikodemas, Vinco sūn. 
iš Pėsčių km., Panemunės par., į Grušas, Juozas, Prano sūnus, 
šakių apskrities. ** Stačiūnų vl., Šiaulių ap.
Karenga, Pranas, Jurgio sūn., Ulevičius, Anicetas, Silvestro 
iš Butkiemio km., Kruonio vl., sūnus.
Trakų apskr. Jesevičius, Antanas, Kazimiero
Kilinavičiutė - Strumskienė, Ja- sūnus’ iš Gedgaudžių km., Sa- 
dvyga, Juozo duktė, gim. Ro-.^11^ parapijos.
kiškyje J Jurevičius, Antanas*
Kliunka, Vladas, Stasio sūnus, !Juškevičius’ Jonas’ Jono 8Ūnus’ 
jo žmona Rekliutė, Vanda. į* Juškevičienė, Bronislava, Sta- 
Kuraševičienė, Jadvyga, Adomo s*°
duktė, ir vaikai Albertas ir Ele- Katauskas, Juozas, iš Vaičiu- 
na lliškių km., Punsko vals.
Levdanski, Paul, Adomo sūn. * [Kreivėnas, Jonas, gyvenęs Ka- 

Lukoševičienė - Staškutė, Jute-'nad°je’ vėlUu Prikėlęs Ame- 
Lukošius, Jonas, Nikodemo sū- r*kon’
SUSt shj© Vainute, Kunigonytė - Bartniekienė, Ma-
Meleškaitė - Digimienė, Sakymo-,r^a’ Motiejaus d., gim. Sasna

vos valsčiuje.
Lingis, Juozas, Juozo sūnus, gi-

! .airėj Dalias. Tex^ zoologijos sodo tar-iautojas turi kelis mažus Butukus, ku
riuos jis maitina pienu, vandeniu, vitaminais. Dešinėj šitas kudlius, kurio pro
tėviai tik kepurinę pažint) tepalaikė suaviganiais, meiliai spokso į du linksmus 
katiniukus. Jų visų savininkas Kansas valstybėje turi 11 kačių, vištų ir ožką.

ROCKFORD, ILL.

'Sėkminga gegužine

škikaitė, Marcele, Kazimiero d., 
iš Žibartų km., Šeduvos valsč., I 
gyveno Argentinoje.
Slivinskas, Petras ir StaSys, iš 
Vaiškunių km., Bukonių parap. | Balfo 85 skyrius, vasarai
Stankūnas, Stasys, iš VeliuonosĮ besibaigiant dar surengė pa- 
m., Kauno ap-, buvęs Hambur- ^skutinę gegužinę. Savaitės 
ge Vokietijoje.
Svetikas, Henrikas.
Vaškelienė, Jieva.
Vytas, Juozas, Jono sūn., gim.
Deltuvos vai., Ukmergės apskr.

Vytautas.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
A. Rudis kandidatuoja 
į kongresą

Inž. Antanas Rudis, pra-

paršiuko nebeliko, tik liko visur jo kandidatūrą.

smerkti kultūriniame pasau
lyje tokius reiškinius, kaip 
kad nepagrįstus pasisaky
mus apie “nuosmukį” ir

i menininkas, daugelio orga- garsinimą mūsų reikalams 
i* iraeiju ir Amerikos Lietu- kenksmingų elementų, kada 
viu Tarybos narys, stato sa- šiandien Lietuva pavergta ir 

!vo kandidatūrą į JAV kon- kiekvienas sąmoningas lie- 
'gresą. j tuvis turi prieš tokius ko-
j Jis kandidatuo ja, kaip ne- voti.
priklausomas kandidatas, po ilgesnių diskusijų ir J. 

(nutaręs tą padaryti, kada Kreivėnui pasiūlius kitokį 
specialus komitetas buvo rezoliucijos tekstą, buvo nu- 
kreipesis į Demokratų Parti-tarta specialios rezoliucijos 
jos vadovybę, kad pastaty- 'neskelbti, bet paskelbti vi
lu i kongresą vieną lietuvių suomenės žiniai viso susirin- 
kilmės kandidatą ir jų pra- kimo eigos protokolą.

, švinas buvo atmestas.
Jam remti ir jo kampani- Paminėjo policijos šventę 

j jai vesti sudarytas plato g m ljo 5 d Chica. 
;lietuv.skas komiteto pn™- buv Uetuvos Policijos 
jninkaujamas prekybininko \£^ūnu kIubas -Krivūlė” 
!St. Bakeko. Sr. Fmansmiam Uetuvos Kci.
ikomitetui pirmininkauja an- 40 sUkaktĮ ir
(ti asis Chicagos lietuvis dieinę Lietuvoje švenčiamą 
.prekybininkas Dan Kuraitis.. „J. -An ,

Lietuviai stengiasi savo £ i, di
- Itautieciui padėti ir garsina; posėdžiui pir-

mininkavo ir jį vedė “Kri

męs Pažeriu valsč. 
Litvinienė, Irena.

na.
Melninkaitis, Antanas, gyvenęs 
Detroit, Mich.
Mikėnas, jonas, mokytojas, gy
venęs Šilutėje ir Kaune. j Mikalauskienė - Narmantaitė,
Mineikaitė - Grinienė, Jadvyga, Magdalena, iš Kūlupėnų km., 
ir vyras Grinius, J. j Kartenos v-, Kretingos ap., vy-
Mitkevich, Walter, gimęs Šilu-™* Mikalauskas, Adomas.

.Navickas. Mykolas, ir žmona

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate Gen. of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

NEVV YORK, N. Y.
voje, gyveno Herrin, III.
Mituzas, Jonas ir jo duktė Ona.'Jadvy«a bei vaikai. 
Petkevičius," Pranas ir Vincas, Norkus, Vaclovas, Prano sūn., 
Miko sūnūs, iš Žuvintu km., ir gimęs Laivių km., Salantų vl.,
jų vaikai.
Ropienė. Juzė, Juozo duktė, iš 
Kauno ap., Veliuonos vl- 
Rubytė - Norbutienė, Ona, Juo
zapo duktė.
Saireika, Albertas, J. ir Karo
lis. I
Sirackas, Jonas ir Sirackaitės 
Ona, Petrė ir Zosė, Jono vai
kai.
Stakutis, Jonas, gyveno bene 
Leavitt St., Chieago, III. 
Stanonienė - Trakimaitė, Jos se
suo Paulina Trakimaitė ir jų 
broliai Motiejus ir Nikodimas 
Trakimai, Juozo vaikai. 
Staškus, Pranas, Juozo sūnus. 
Stonis, Jonas, kil. iš Ylakių vl., 
Kervių km., ir jo žmona Elvi- 
ra ir vaikai Elvira ir Juozas. 
Strockis, Petras, 
šukytė, Juozapota, kil. iš Rad-

Kretingos apskr.
Pauluskas, Jonas ir Barbora 
(gal Paulauskas?).
Peteris, Petras, Petro sūnus. 
Požerauskienė, Aleksandra, Sta
sio duktė.
Razmus, Bessie, gyveno Chiea
go, III., 517 W- 64 St. 
Rimkevičius, Jonas, Prano sūn., 
g. Skirsnemunėje, gyvenęs An- 
kalnės km., Veliuonos vai., vo
kiečių saugumo suimtas 1944 m. 
birželyje.
Rogalskis, Vaclovas.
Sasnickas, Juozas, 
šepkauskas, Vincas, Vinco sūn. 
Sevrimavičienė, Ksavera, vyras 
Vladislovas.
šimanauskienė -Mažierienė, Pe
tronėlė.
šimkevičiūtė, Elzbieta, Juozo d., 
gimusi Biliūniškių km

K. Bielinio naujas adresas
i L.S.S. Literatūros Fondo 
sekretorius K. Bielinis išsi
kėlė į naują butą. Dabarti-
;nis jo adresas yra toks: 3 VV gūs. _________ ..._r
|108th St., Apt 21, New piaustyti paršiukui šonus ir 
•York 25, N. Y. vaišinti svečius Beregint

pradžia buvo gązdinanti, 
šalta ir lietus, bet savaitga
ly staiga oras sušilo lyg vi
durvasary. -Sekmadienis iš
aušo gražus, šiltas ir saulė
tas. šeiminikai Su šeiminin
kėmis išskubėjo į J. Simai
čių parkutį pasiruošti, kad 
atvykus svečiahis nereiktų 
laukti to keptojo paršiuko.

Viskas buvo gražiai, sko
ningai ir gardžiai paruošta.
Paršiukas iškeptas lyg gy
vas gulėjo keptuvėje, šypso
damasis žiūrėjo, kas pirmu
tinis ateis ir paragaus jobiausiai tuos, kurie dar ir 
skaniosios mėsytės. 'šiandien tebevargsta. Rei-

Renkasi ne tik rockfordie- kia tikėtis, kad savo klaidą 
čiai, bet beloitiečiai ir kiti.'ateity pataisys. Nes Balfo 85 
Visi geros nuotaikos, sma-skyrius ruošiasi jau lapkri- 

Šeimininkės nespėja čio 2 dienai. Tą dieną iš 
Chicagos atvyks geras kal
bėtojas ir vyrų oktetas, va
dovaujamas J. Fausto Stro- 
lios. -

Vienu žodžiu paskutinė 
gegužinė pasisekė gerai ir 
gauta dar gražaus pelno. 
Baifo 85 sk. valdyba dėko
ja visiems darbininkams ir 
šeimininkėms ir tiems, kurie 
prisidėjo prie gegužinės ir 
joje dalyvavo. Perkūne

vienas bešypsantis snukutis. Rfipiluuna,j lietuviškuoju 
O gegužinei besibaigiant ir, “nuosmukiu” 
tas jau buvo ant baro nu-į
griaužtas. Gerai viskas se-; Lietuvių Amerikoje Meni- • nuejtą kelią, jos parei- 
kėsi, bet būtų dar geriau ninku Klubas Chicagoje s. jr darbus bei
viskas pasisekę, jei šeštadie- m- spalio 4 d. Jaunimo Cen- organizaciją skaitė buv. 
nio vakare nebūtų buvęvie-,tro namuose vakare surengė į j Talalas. Poli-
no jaunikaičio išleistuvių į viešą kultūrininkų ir visuo- ciją sveikino ir iškilminga- 
kariuomenę, o sekmadienį menės susirinkimą pasisaky- me posėdyje dalyvavo Ne
vienos iš ponelių, kad pa- t1 dėl pagarsėjusio 60 asme- įUVOS konsulas dr. Petras 
kenktų parengimui, padarė nų viešo pareiškimo spaudo- Daužvardis ir Alto pirmi

ninkas L. Šimutis.

vūlės” klubo pirminikas Po
vilas Dirkis. Atitinkamą pa- 

. skaitą apie Lietuvos polici-

—krikštynų pakyli. Tr ten Je aPJ® nuoamuKj' . musų 
sugužėjo veik visa mūsų po- mene ir literatūroje įr taip
nybė. Dalis ir tos mūsų po- Pa^ pasisakyti dėl P.L.B.,_____ ________
nybės mandagumo dėlei at-;Seimo proga New Yorke su--pą^hUrlat 
vyko į gegužinę, pasirodė ruoštos “pirmosios lietuvių 
kaip jauni mėnuliai ir vėl iš- internacionalinės meno pa- 
nyko, nepalikdami Balfo rodos”, kur buvo teigiamai 
naudai nė skatiką. Geros paminėti iš Lietuvos kilę kai kapinėse buvo atidarytas 
duonos privalgę užmiršo sa- 'kurie dailininkai, dabar lai- paminklas mirusiam 1955 
vo turėtą praeitį, o svar- komi JAV subversinimiuose jin. birželio 3 d. profesoriui, 

sąrašuose, kaip bolševizmo dailininkui, Lietuvos Meno 
šalininkai. Mokyklos direktoriui Kaune

Atidarytas prof. Ignui

Š. m. spalio 5 d. Chica
goje Šv. Kazimiero lietuvių

r t

Susirinkime dalyvavo 118 
asmenų. Susirinkimą atida
rė rašytojas S. Tamulaitis. 
Pirmininkavo T. Blinstru- 
bas ir sekretoriavo Tričys.

Įvadinį žodį pasakė dail. 
J. Rukštelėy V. Vijeikis. ir

Ignui Šlapeliui.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuvo, su Stalo Etiketo ir 

Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiautinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminu*, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoj yra ^us‘tairtautinė virtuvė,” kw paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
|1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti tiuo adresu:

KELEIVIS636 E. Breedvray Se. Boaton 27,

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aluskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; . 
Yellowštone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; t 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; * 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis; * *
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių... '
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiau paveikskb. 

Knyga jau išėy*. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broaduray So. Boston 27, M; 

ungnnrtti
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Paminklas pastatytas vi
suomenės sudėtomis auko
mis. Jį pašventino kun. Bag- 
danavičius ir atitinkamas 
kalbas pasakė komiteto pir- 

Kreivėnas. .Viši jie* nekpnuiinkas A. Gintneris, prof. 
giamai pasisakė dėl buv. Varnas, prof. M. Krikščiū- 
New Yorke parodos ta pra-Inas ir stud. Mickevičius, Lie- 
sme, kad ten buvo parėkia- tuvių Studentų šalpos Fon- 
muoti iš Lietuvos kilę daili- do vardu, kurio pirmininku

^KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Pirkit vaistas M tikrai Amerikos valdžios

IDEAL PBARKACY
» Kelly Sooere. W

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmaey” savininką. Čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
/ MK * Mes siunčiame vaistas VISUR.
I specialinių vaistą am dži
į vaistą am aukšto kraajo

reumatizmo, nm Širdies ir\flHK3K. Vaistai šiaušiami VISUR. Rašykit

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Plua.

Balfo susirinkimas
Balfo 85 skyriaus valdy

ba praneša visiems nariams 
ir nenariams, geros valios 
tautiečiams, kad spalio 15 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių Kul
tūros Klubo mažojoje salėje 
(įėjimas per šonines duris), 
šaukiamas svarbus narių su
sirinkimas, kuriame bus pra 
nešta apie buvusią geguži
nę, lapkričio 2 d. rengiamą 
vakarą ir kitus reikalus.

Valdyba kviečia ko skait
lingiausiai šiame susirinki
me dalyvauti. Jūs savo atsi
lankymu sustiprinsite bend
rą šalpos darbą, ir tuomi at
liksite kilnų ir gražų darbą, 
šalpos darbą. Prašome nesi- 
vėlinti. A. Pocius,

Balfo 85 sk. pirm.
Alto susirinkimas

Alto valdyba praneša ir 
kviečia visus organizacijų 
skirtus atstovus dalyvauti 
spalio 19 d. 2 vai. susirin
kime. Susirinkimas įvyks 
punktualiai.

ninkai čia skaitomi subver- 
syviais. J. Kreivėnas labai 
neigiamai įvertino koncer
tą. Po jų diskusijose daly
vavo B. Babrauskas, Vaitie
kūnas, J. Jasaitis, S. Tamu
laitis, A. Varnas, A. Baro
nas, sol. Kutkus, agr. Ind- 
dreika, mok. A. Gulbinskas 
ir kiti.

Susirinkimui buvo pasiūly
ta griežta rezoliucija pa

buvo velionis. Velionies na
šlė visiems nuoširdžiai pa
dėkojo.

J. Talalas

Ar jūs norite sulaukti ilgo 
amžiaus? štai išbandytas recep
tas : valgykite perpus mažiau, 
miegokite dukart ilgiau ir juo
kitės keturis kartus daugiau.

J. H. Kellogg

1

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

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aišką adresą).

S A UI JiS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik |3.00

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

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir. 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina <4 00. Iliustruota.

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

VISOS 4 KNYGOS TIK Ui 6500! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik >2.00, ui 2 tik |3.00, už 3 tik |4 00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 Se. Halsted St„ Chieago 8, H 

.... ...............................................................................................
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Iš Pavergtos Lietuvos Į

PASAKOJA ATVYKĘS IS LIETUVOS

darbus, kur yra pavojaus k*'nių ar vaikų, tenka elgetou- 
Rusuose vy- ti.

(Galas)

(Tęsinys)
, pulkai,Slepia lietuvių .pulkai, visi darbo žmonės

tautos praeitį Į pakilę j kovą ir L L Tik
,, . . - x. • • ‘••buržuaziniams nacionalis-Komunistai tiesiog ir sie-.^,, VakanĮ imperialistų 

kia, kad mokiniai nesužino- pagajba pavykę užgniaužti 
UJ savo tautos praeities. Ta- a« respubliką,
da jiems lengviau Įskiepyti J x * - -- —_ . . ro to komunistų partija įse-
komunistinę ideologiją ir . ogrindj o Lietuvoje 
pagalbos jausmą Maskvai. J
kusu aiškinama, kad Žalgi
rio mūšį lietuviai laimėję 
tik dėka rusų pulkų, Mask
va, girdi, visais amžiais

Kyla streikas po streiko ir, 
žinoma, visiems tiems judė
jimams vadovavusi komu- 

įstų partija.
». JW. . Kai kuriuos dėstomus da-

steigėsi geraširdžiai padėti j jykug sunku surusinti ir su- 
lietuvių tautai. Maskva, tik ^ryhinti. fizikoje visvien

rau jąs įsitikininias, kad lie
tuviai nevagią.

Pagal komjaunimo kelia
lapius jaunuolius veža pu
siau prievartos būdu. Rajo
niniai ar miesto komitetai 
gauna iš centro planą ir iš 
karto pasiūlo važiuoti sava* 
noriais, o tokių neatsiradus, 
ar atsiradus nepakankamam 
skaičiui, komitetas skiria 
jaunimą įsakymo keliu. Iš 
išvykusių, kurie turi galimy
bę, daug kas grįžta atgal, o 
kas grįžta nelegaliu būdu, 
tiems priteisia iki 3 m. dar
bo stovyklos.

Tauragėj n«ra reika*
tingiausių prekių

Tauragė — nemažas mie
stas, bet ir jame negalima 
gauti pačių reikalingiausių 
prekių, rašo komunistų lai
kraštis. Jo korespondentas 
apėjęs visas Tauragės krau
tuves, bet nė vienoj jų ne
radęs mielių, o tuo tarpu 
turguje mielių esama, bet, 
žinoma, jų kaina daug di
desnė.

Ne visuomet esą galima 
Įgauti vinių, dažų, kalkių 
ir tt.

Maskva, anksčiau ir dabar 
Lietuvą išgelbėjo nuo viso
kių priešų.
Jiems svarbu, kad lietuviai 

moksleiviai tuo ir patikėtų. 
Tačiau neatrodo, kad tokie 
įtaigojimai turėtų pasiseki-

aaugumą išradimų padarę— 
rusai. Jie išradę ir garo ma
šiną ii* elektros lempą, jie 
pirmieji pakilę j orą, pirmie
ji išradę ir radiją... Visa 
mokymo sistema nukreipta) 
tai, kad susilpnintų Vakarų

mo. Didžiulę gerovę pašau- reikšmę ii* išaukštintų Rusi 
Lui atnešęs genialusis Lėni- ‘ją. 
nas (anksčiau buvo Stali-.
r as, bet dabar vietos su Sta- Į aukštąsias mokyklas 
lino vardu vadovėlyje pakei- nedaug patenka 
stos), tik jis sugebėjęs su- Labai nedaug abiturientų

Radijo transliacijos 
iš Vakarų

Tų transliacijų klausosi vi-!*** Priiiarin>i
si, kas tik turi radijo apa-i Geras namų savininkas 
ratą. Dėl trukdymų neįma- stengiasi laiku pašalinti 
noma reguliariai ar visą pro- kiekvieną pastebėtą trūku-:
gramą išgirsti, bet žinios mą. Kitaip elgiasi bolševiki- -------- —----------------------------------------
prasiskverbia visvien. Ge-ljoj namų valdytojai. Ten ir «»_ • j « v • •
riausiai girdimos ir labiau-j laikraščiuose rasi daugybę mėgiamas darbas žmogų gamna

POPIEŽIUS SU KARD. SPELLMAN

Praeitą savaitę miręs popiežius Pijus XII su New 
Y’orto kardinolu SpeHman, kuris su 607 Amerikos mal
dininkais lankėsi Romoje. Kardinolas jau laivu plaukė 
į Ameriką, kai sužinojo apie popiežiaus mirtį. Jis su
grįžo į Romą ir dalyvaus naujo popiežiaus rinkimuose.

šiai klausomos buvo Miun-‘gyventojų skundų. Ypačžie- 
cheno “Amerikos Balso” lie-'mai artinantis, 
tuviškos transliacijos. Ta-| Štai vienas Vilniaus gy- 
čiau Lietuvos gyventojai nu-i ventojas rašo kad jo bute šiomis dienomis bičiulis J. iš mažens traukė, dėlto iki
avyle, kai praėjusiais me- .krosnis sugedusi, stogas, Rlauseikis iš Čikagos rašo ir šiol jai buvau nulinius. Ša
tais pyko tos stoties sua- kiauras to del vanduo var- ^klausja; „Ar atsimenate v0 geriausius metus ir ener. 
menkonejimas ’, o siais me- va per lubas, lubos greit nu- kad Jūs buvusiam bendra- giją kurios
tais visai stotį nutildė. Kai kris. Jis seniai maldaująs

traukyti vergijos pančius ir nueina j aukštasias mokyk- dėl atskilų dalykų, tai gy- butų valdybos pataisyti trū- 
. ias. Marijampolės Darbinin- ventojams iš “AB' translia- kumus, bet veltui.

Kiekvienais metais istori- Ru Vld mokykla 1957 me- cijų ypatingai patikdavo Panašiai skundžiasi ir ki-
jos vadovėlį vis keičia ir ja- " ’ *me vis kas nors
Ankstyvesniuose _ _
tuyo ir didelis karvedys ir pateko 7 tedi’nikrauis,’ O vi- krais vardais. Lietuvos klau- nias ir kitus panašius indus, 
mokslininkas, genijus. Buvo S1 kiti nuėjo į gamybą. sytojuose įspūdį palieka ir nes stogas jau k’eleri metai 
šlovinama “Stalino 10 smū- Būna ir Uip> kao Daigu- Madrido lietuviškos trans- kiauras ir negalima pripra
si” pereitame kare. 1956 sius vid mokyklas abituri- liacijos, nors ne taip leng- syti jo pataisyti.

įsu,Hza vadftvsii entus mįest0 saugumas kvie- va tos stoties bangą pagauti Vėl kita moteris prašiusi 
čia stoti į milicijos mokyk- netrukdomai. Tačiau sura- pataisyti jos butą. Namų 
lą, kui- sąlygos žymiai gere- dus girdėti gerai ir kiaušy- valdyba teisinosi neturinti 
snės kaip kitur. Kursantas tojai yra patenkinti. Neblo- vinių. Moteriškė vinių pati 
gauna pilną išlaikymą, dra- gai girdėti ir “Amerikos parūpino, bet remonto vis 
bužius ir 400 rublių mene- Balsą” iš Washingtono, tik viena nevykdo, 
siui. Iš 1957 metų abiturien- iš jo nedaug galima apie lie- Laikraštis rašo, kad tokių 

tų rudeni išleistame \ado-itų laidos Marijampolėje į tuviškus reikalus išgirsti, skundu yra gaiybė iš visur— 
\elyje jau vėl sakoma, kadių mokyklą nestojo nei vie- Kaip gyvena amerikietės iš Kauno, Šiaulių, Klaipėdos 
Stalinas, neziūnnt savo as- nas. Tačiau atsiranda jau-šeimininkės, klausytojai be ir kitų miestų.
merinių ypatybių, esanti di~ -uuoliij, kurie nėra baigę aiškinimų įsivaizduoja. Taip šeimininkaujant, ai- 
cziule asmenybė. Ir varg- gimnazijos ir saugumas juos Jiem norisi labiau apie lais- šku, ir nauji namai greičiau 
sas mokimukas, patekęs į mįelai priima, nes pasiimk- vės reikalą išgirsti, apie ko- nusidėvi.
to.ų vadovėlių maišatę, la- tį nebūna iš ko. Kiek teko vą prieš komunizmą, lietu-

metais išleido vadovėli, ku- 
rianie Stalinas sutryptas į 
du.kę. Esą jis stengėsi tik 
savo asmens kultą puoselė
ti, o tą dešimt smūgių pra- 
vjedę kariuomenės vadai, 
bet ne jis. Tačiau 1956 me-

•> ketur-istorija reikia būti ypatingai atidžiam, reikia nuolat sekti spaudą, kad žinotum, kas tuo metu yra “madoje” ir kaip reikia atsakyti,

nors amatą nesugeoa 
Į aukštasias mokyklas

tuvoje dabar priimami 
moję eilėje tarnavusieji

M. Šileikio 65 m. sukakties proga

___  pareikalauja
darbiui M. Šileikiui spalio dienraštis, atidaviau. Išmo- 
15 d. sukanka 65 m.?”. kau nuolat progresuojančios) 

Gerai, kad priminė, nes spaudos technikos. Buvau 
gal būtų pamiršta. Priminus rinkėjas, laužytojas, klišo-
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vienas Sūnų ir Dukterų Dr- 
jos steigėjas, jos valdybos 
sekretorius, pradėjo rašinė* 
ti korespondencijas Kelei
viui.

1916 m. keleiviečiai jį pa
sikvietė į Bostoną. Čia, pa
ties M. š. žodžiais, jis rado 
naują pasaulį. Čia jis dar 
labiau įsitraukia į draugijų 
veiklą — dalyvauja chore, 
vaidina ir tt Čia jis stoja į 
Bigelow High mokyklą, o 
vėliau į Bostono meno mo
kyklą. Jos profesoriaus 
Brown paragintas išsikelia į 
Čikagą, ten gauna darbo 
Naujienose, kur ir šiandien 
tebedirba.

Čikagoje M. Š. įstojo į me
no institutą ir jį baigė 1923 
m. Savo gabumais buvo tiek 
pasižymėjęs, kad iš daugy
bės mokinių jis ir dar vie
nas buvo parinkti Romoje 
studijoms tęsti, bet galų ga
le stipendija buvo paskirta 
kitam kandidatui.

Nors tapyti tegalėdamas 
laisvalaikiu, M. Š. yra su
kūręs daug vertingų kūriniu, 
dalyvavęs daugybėje paro
dų ii* laimėjęs daug premijų.

Malonu pažymėti, kad M. 
Š. ir šiandien tebėra kupi
nas kūrybingų jėgų ir kiek
vieną atspėjamą valandą 
sunaudoja naujiems kūri
niams piešti, vis dar norė
damas sukurti ką nors ge
resnio. Jis pats prisipažįs
ta, kad paties geriausio kū
rinio dar nesukūręs.

M. Š. ne tik pasižymėjęs 
dailininkas, bet ir seras lai
kraštininkas. Jis yra daug

Galerijos direktorium, 
nelergva atsakomybė. 

“Pridedu savo ‘snukutį’.
o 1 -1. TU Jei8u stygos leis, nuliesiteSavo laiške M. Šileik s matrikos klišiukę. Lapkr.

bekasinėdamas ras°: , 1 d. Čiurlionio Galerijoje i-“Dėkoju Jums uz malonų vvks miinn

‘pres
monų ’ mokyklą) ir Lt Tie
sa, skriaudžiau savo tikrąjį 
pasaukimą — meną, nes ta- rašęs meno ir kitais klausi-
pyti likdavo tiktai savaitga-‘mais, redagavęs Moksleivių
liai arba ivpniafiioni«ii „ xr—-z______ ->===----- —~ ~—n.cni», u mau j ienose ilgus
to, nerpažai rašinėjau litera-metus tvarkė Meno Žinių 
tūlos ir meno temomis. Vie-skyrių. Apie žurnalistinį 
ną turiu pasakyti, kad nuo- darbą M. š. yra pasakęs, 
šrrous atsidavimas mėgia-kad tai ne jo sritis, bet jis 
mam darbui žmogų gaivina, ir tą darbą dirbęs ir dirbąs, 
—neleidžia jam ‘pasenti’, ži-įnes jis turįs ką nore dirbti, 
noirfa, dvasia. Paskutiniu nore iš to darbo ir jokios 
laiku esu įsivėlęs į organi- medžiaginės naudos nebūtų, 
zaemius darbus. Esant Čiur- Mėgiamas darbas, sako, gai- 
nonio Galerijos direktorium. !n‘na žmnmi

ka -rlriuomenėje ir turintieji dar- ^te sąbga& ii’ mums taip 3 svarus. Radinys n*s* no;iu ir nemėgstu savo kva-
• "tarornuteki? bo staž* Stažo neturin-;S>'ve.ntl- i neblogiau gy- ^„luotas Klaipėdos krašto-' “‘Keleivy’pradėjau dnb-lUlk į • kištf
..ai ką 1.01, nuteisia, susau- tiems ^,^„3 eiti dviem vensime, dabar mus gi tie- { muz4juL ti 1916 metų pavasari, at- ių

seiL karo metu. Dirbau‘Ke-o, pakaria, o vėliau kaliais ieabilituoja ir vėl didvyriu padaro.
tiems patariama eiti dviem 
metams į gamybą ir tik po 
to mėginti stoti į aukštąją

mia, žudo, kemša į kalėji
mus, o Jūs iš tolo pasako- A. Vaitkus—išradėjas

“bar kartą Jums dėkoju 
ir linkiu ‘ ‘leivio’ ofise, tuo pačiu kar- JQsų

mokyklą. Po dviejų ar trijų ka‘l> gyvenate ir ką! Antanas Vaitkus Šiaulių mokiausi spaustuvės dar-:,Ke!eivis ‘Keleiviui'.
bostoniečiai»ienoje mokykloje bu\o metų pertraukos (atliekant tulAte’.T * . _ dviračiu fabrike sukūrė toki Visų P^ma pramokau man primena jaunas dienas

stažą), jau nedaug dalhj chromavimo a-.ii"2tip!nink°.amat°‘ Paslta“............Tito atsilankymo Sovietų įalflSirasti noro’sūT- kiek teko girdėti klausomoši^kiių dahų chromavuno^- y(|avo ben() 8„;uikesniųP^,ieK-au, lyg savo tė-
'“"''‘r?,'“

at- kuT o’fetoiSrt ^Keraltc- K................................... ų konst'-uktonai. Vaitkaus . mokyklą, o vėliau isto-,“- S. gimė 1893 m. spalio
kus, o įstojant į umversite Ka»p su susirasinejimais, sugalvotas aparatas padeda,. J. ’ nuvvia ioioUo d. Lemmėlio vkm., De-

kaip »u .iuntiniai.? išleisti gražesnės išvaizdos, jį, yįsar? įšvykalf chieagon v-> Za,asM aPsk-. 1913

uejo
darbuotojas ii- partijos
stovas. Per istorijos pamo- vįsur vykdomi konkureiką paklausė, kas tai yra Ti ;o (mat, aktualus klausi niai egzaminai. Su Vakarais, kas tik turi
mas). Mokinys ilgai negal- Kaip su tais vežamais į giminių ar pažįstamų, susi 
voj$s atšovė: “Vakaių im- Sibirą laikiniems darbams? rašinėjama plačiai. Ypač 
peiilistų agentas, darbo, Vežamuosius į Sibirą dar- dau« padeda gaunami siun- 
zmotių pnesas ir fašistas bams galima padalinti į dvi!?“"- Ar i?'**3? “nzS™°- 
t aip jam buvo įkalta iki tol Vieni vyksta patys, Jaml, Pag'mdiniai, sunku
v argsas mokinys dar nebu- sudal vdami vieniems ar l’^kyli, bet iki šiol neteko 
vo sužinojęs, kad vejai jau dvejfcms metams sutartis, o .g"^?.. ka,i kas nors būtų 
.rt-a pasikeitę (o pasta,uoju kitus veža , vadinamus lnuk.en?J^. J ,
■aito ir yel f kitą pusę). komjaunirno . keIialapius-j Is siimciamų daiktų la-

Bolševikai vis mėgsta kai- < piimieji, neturėdami reikia- (Į1")51" , Įiageidaujami yra 
bėti ir rašyti, kad už visus mo „,agyvenimo Lietuvoje, drabužiai, nes Lietuvoje jie 
darbo žmones galvoja ir dir- mėgina rasti laimę už Ura-|ne^^,lasta^ brangūs. Jokių 
ba “didžioji komunistų par- jo Sudarę sutartis gauna sun*tumM atsiimant siuntinį 
tija . Tokių kalbų prisiklau- persikėlimo pašalpą, nemo- ne^aloma’ jej jnuit^ via iš 
sęs, vienas dvylikos metų kamą kelionę, o nuvykus
mokinys, vizitacijos metu juos įdarbina ten, kur trūk- 
j>aklaustas, ką jis galvoja s^a darbo jėgų. Pasitaiko 
veikti baigęs mokyklą, atšo- tokių darbų, kad jie vos pra- 
vė: Man galvoti nereikia, ui simaltina ir pasibaigus su
manė galvoja partija”. tarties terminui užsirašo vėl 

Lietuvos istorija ypač kia- grįžti atgal į Lietuvą, Yra 
stojama laikotarpyje nuo jr tokių, kurie lieka Rusijo
je 18 m. Kapsukas - Micke- je ilgesniam laikui. Apskri- . .
vdėius įkūręs tarybinę Lietu-)tai ėmus, lietuviai susidarė JP^oj^gauti  ̂
vos respubliką, įsisteigę lie- Rusijoje sąžiningų žmonių
taviški raudonosios armijos vardą ir jiems patiki

aukštesnės kokybės d™«-li“ gįvaū riįkąj7daiįį Nau-“• P?vasalT atvyko j Ameri-
cius. Dabar Vaitkaus kons
trukcija jau įgyvendinta 
Lvovo, Sverdlovsko ir kituo
se fabrikuose.

Likėnų kurortas dirba 
ištisus metus

Jau nepriklausomybės lai
kais pradėjęs veikti Likėnų 
kurortas dabar veikia išti
sus metus. Jis garsus savo 
mineraliniais šaltiniais ir gy
domuoju puivu. Vyriausias 
gyd. Gaidys, jo padėjėja 
raulavičiūtė.
Tris dienas mokinsis, 3 dirbs

Tiesa rašo, kad į Kauno 
vidurines ipokyklas susirin
ko apie 30,000 mokinių. 
Kaikurių mokyklų mokiniai 
pusę savaitės lankys pamo
kas, o kitą pusę dirbs Dro-

anksto sumokėtas. O šiaip 
muitų tarifai yra labai aukš
ti. Dar vis {^geidaujami 
vaistai.

Matosi Lietuvoje ir elge
tų: jie eina per kaimus, sė
di turguje, Į»rie bažnyčių, 
prie kapų ir kt Senatvės 
pensiją sunku ar visai neį
manoma Į
kankamai samdomo darbo 
stažo. Jei tokie neturi gimi-'kyklų programa.

jienose'. Vykti į Chicagą^?’. i L^hburg, Pa., sun- 
mane paskatino Bostono*™ dirbo plienol iejykloje 

įh? 16 vai., uždirbdamas pomeno mokyklos prof. Brown. 
Jis rekomendavo stoti į Chi
cagos Meno Institutą arba į 
Penr.sylvanijos Meno Aka
demiją. Ta proga ir pasi
naudojau. Po keierių metų 
baigęs Chicagos Meno Ins
titutą, pasilikau prie ‘Nau
jienų’ {>er 38 meus. 20 metų 
su viršum esu ‘N.’ spaustu
vės darbo vedėjas. 

•‘Spaustuvės darbas mane

53 metų mokinys
Mašinų - traktorių stoties 

normuotojas Kuodzevičius 
pernai baigė Pasvalio vid. 
mokyklos 6-ją klasę ir šie
met mokysis 7-joje klasėje. 
Jis yra 63 metų, daug senes-

bės ir Metalo fabrikuose, nis ir už mokytojus. Jo vai 
kaip tai numato naujoji mo- kai jau yra inžinieriai, mo- 

’■ ' kytojai.

vma žmogų, 
h* tikrai darbas gaivina M.

Š., nes jis ir 65 metų su
laukęs tebėra visuomet link
smas, amžinai judins, ku
pinas energijos ir naujų su
manymų.

Malonu sveikinti Miką ši- 
leikį peržengus 65-ių metu 
slenkstį ir linkėti da? ilgai 
nesenti ir būti kūrybingam.

< J. V—<*,

BALTIMORE, MD.
Netekome dviejų lietuvių

Rugsėjo 29 d. mirė 75 
metų amžiaus Simas Kalvai
tis, kilęs iš Kauno apskri
ties, seniau dirbo siuvyklo
se, bet jau buvo jiensinin- 
kas.

Rugsėjo 28 d. palaidotas 
Jonas Treinas, 74 metų, taip 
pat buvęs siuvėjas.

Su giliu gailestingumu mes 
likusieji gyvi tariame Jiems:
“Tebūnie lengva Jums šios 

ii centų valandai, ten sun-šalies žemelė, kuri priglau- 
kiai susirgo, porą operacijų dė Jus amžinam poilsiui”! 
iškentė. Jau ten jis buvo| Koresp. John Masirka

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI
KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams

Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959 
metams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių pa
siskaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray 
So. Boston 27, Mass.
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Rusifikatoriu melas
X VLKS

Jei ką nors maskolbernis bininku vieningą judėjimą 
rašo iš Lietuvos praeities, ir padėjo įsigalėti komunis- 
jis būtinai turi suminėti ne- tams Vilniaus miesto darbi- 
buvėlius rusus Lietuvoje, ninku taryboje.
Štai pavergtos Lietuvos ko-i Lenkų legionieriams buvo 
munistu spaudoje buvo ra- labai nepakeliui Lietuvos 
syta, kaip įsikūrė komunis- socialdemokratų paitijos 
tų partija Lietuvoje. Ten su-i Vilniaus organizacijos įsiga- 
minėta, kad 1918 m. pir- Įėjimas. Kartu su ta organi- 
mieji atsiradę komunistai zaci ja ėjo Vilniaus ir Nau- 
Vilniuje mėgino susitarti su jos Vilnios lenkų kalba kal- 
Vilniuje veikiančia Rusijos bantieji darbininkai ir bu- 
darbininkų socialdemokra-vo šalininkais Lietuvos ne- 
tų grupe. Bet, girdi, su jais priklausomybės. Tuomet 
nepavyko susitarti, nes jie i Vilniaus ir Naujos Vilnios 
buvę Lietuvos - Bielorusijos socialdemokratų organiza- 
buržuazinės demokratinės j cija turėjo per du tūkstančiu 
respublikos šalininkais!... Į narių. Jokia kita tada vei-

1915-1916 m. Vokietijos kianti Vilniuje politinė sro- 
kąriuomenei išvijus rusų ka- vė neturėjo tiek organizuo- 
riuomenę iš Lietuvos, kartumų savo rėmėjų, 
su ja pasitraukė ir buvę ru-! Renkant atstovus į Vil- 
sai valdininkai ir jų šeimos, i niaus miesto tarybą, gele- 
Vil niaus mieste rusų iš se- Įžinkeliečiai rinkimuose ne- 
niau gyvenusių teliko vos dalyvavo. Nedalyvavo taip 
kelios šeimos. Po pirmo pa- pat legionierių patariami, 
saulinio karo lenkų statisti-jBet kai paaiškėjo, kad Vil
ka rodė, kad visoje Vilnijos 'niaus miesto darbininkų ta- 
srityje kartu su Vilniaus Į ry bos atstovų daugumą su
mieštu būta 8 su puse tūks-įdaro Vilniaus socialdemo- 
tančių rusų, kas sudarė to i kratų organizacijos atstovai,1 V. • _ . • . • "1 * 1 1 • • •«

SPRAUSM1NIAI LĖKTUVAI CIVILINĖJ TARNYBOJ

prausminiai - civiliniai lėktuvai pradėjo skraidyti tarp Amerikos ir Anglijos. Čia 
matome Anglijos lėktuvą Comet IV, kuris pakilo New Yorko aerodrome ir po 6 
vai. 12 minučių nusileido Londono aerodrome.

rašų paskelbė tokį praneši- _ _ -

“Giniau. miesto „ven-Įlgia ^0X0$ B<USO 112(^11^
tojams! lšpildy damas vi
suotino posėdžio Vilniaus 
darbininkų atstovų tarybos 
nutarimą nuo 15.12.18 a- 
pie tą, kad visa valdžia per
eina į darbininkų tarybos 
rankas,

Tarybos prezidiumas šiuo- 
mi praneša gyventojams, 
kad nuo to laiko darbinin
kų taryba skaito save vieti
ne pilnateise valdžia, kurios

Kaip žinoma, Amerikos ge Allen ir Amerikos Balso 
Balso įadijo stotis Miunche-[direktorių Hemy Loomisdėl 
ne, kuri kalbėjo į komunistų pavergtųjų tautų kalbomis

-Maiki, blogos naujie-svieto nebuvo; todėl tuos krašto visų gyventojų Utį- tai geležinkeliečiai pareika- 
s... jlaikus reikia užmiršti, bet puciuką daugiau kaip vie-lavo ir jų atstovus isdeish , ^u0 šio‘darį,inink>|
—Tėvas atrodai apsiver- reikia žiūrėti, kas vėliau bu- n$ procentą. , dai bininku tarybą. nutarimo jos įsakymai ir pa-

kęs. vo. L. Ir Pnes P3t P“™«Ji P8??“; V llnlauS sooaldemokratų sk rimai J riv£.
—Jes, vaike, verkiau. “ -Na, o kasgi buvo vė.>i.k^Vdmujenesireiske organizaciją komitetas pa-sU<
-Ar atsitiko kokia nelai- liau? .Da,Sln*?k1 Sočiai- slsake ,tok» reika'avi- Eidukeviaius...

mė? -Tu, Maiki, pats man|demokra.?i Partijos nariai mų, nes žinojo, kas veikia uz Vilniaus miesto pa-

radijo programų Miunche
ne uždarymo ir angliškų ir 
rusiškų programų plėtimo.

Rytų Centro Europos Kil
mės Konferencijos vardu 
kalbėjo prel. Jonas Balkū
nas.

Alto sekretorius pabrėžė 
faktą, kad lietuviai žiūri į 
rusų kalbą, kaip į tautos pa
vergėjų kalbą. Sekretorius 
priminė istorinį faktą, kad 
Rusijos caro valdžia per 40 
metų draudė lietuvių spau
dą ir tik atkaklus lietuvių 
pasipriešinimas privertė ca
rizmą tą draudimą panai
kinti.

Cariškos Rusijos rusifika- 
torišką politiką dabar tęsia
IlčAUJivjl vsrkiayscfrjivcM*

Siųsti iš Amerikos radijo 
dr. Pijus j bangomis į Lietuvą praneši-

pavergtas tautas jų gyven
tojų kalbomis, uždaryta. Tas 
sukėlė pasipiktinimo ne tik 
paliestųjų tautų žmonių tar
pe, bet tuo susirūpino ir at
stovų rūmų užsienių reikalų 
komisija, kuri ėmėsi šį rei
kalą ištirti.

Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centro direktorė M. 
Kižytė telegrama iš Wa- 
shingtono štai ką apie tai 
pranešė:

“Pirmadienį spalio 6 d. bu
vo tęsiami vieši atstovų rū
mų užsienių reikalų subko- 
miteto apklausinėjimai, lie
čiamieji J.A.V. Agentūrą ir 
Amerikos Balsą.

Liudijo aštuoni įvairių tau

demokratų Partijos nariai ,'mą, nes žinojo, kas veikia už
mė. sakei, kad 1257 metais f3™ veikimu. Juo labiau'geležinkeliečių pečių. Lenkų Seimininku bu-
irė šventas tėvas atsiuntė Lietu-1 karo metu rusai socialdemo-: legionierių slaptai veikianti . etles. Punu seimininkų du 
“u nepasirodė savo vei-'organizacija patarė geležim k*™“J‘

iro-'keliečiams verkti per komu- 13 “ sk?^Ima8 ne‘u’ 
rejo jokios reikšmes. Pr.

Įlįstų vardais pasivadinusio-eisią darbininkų taryboje iš- [Eidukevičius u kiti Vilniaus 
Gal ir sakiau bet turė-'Jb lt>et 131 1918 mt- vien su komunistais. Kada i111168??, dai bimnkų tarybos

jau Tačiau tuoj jie nežinkehr^ ^tovų r sr^rneS
tėvas neatsimeni. i pranyko, nes visiems paais- leidimo į darbininkų tarybą ne ge u’ ne P Ktu iarus su

__neatsimenu’ Įkėjo, kad tai būta tik šiau- klausimas buvo' svarstomas,
—Neatsimeni, o gal tik ne-!dinių socialistų, panūdusių tai komunistailr žydų “Bun- kariuomenės imlios va

nori atsiminti, kad iš tos ^okiu, nore būdu prasiveržti das karstai rėmė gelezinke- ^Lvue i VUnilm

—Jes, didelė nelaimė 
Mūsų šventas tėvas numirė,

—Kas gimė, tėve, turi vos kunigaikščiui Mindau-, - .
mirti, toks jau yra gamtos gui karūną ir pabagaslovijo^nju. Vilniuje buvo pasiro- [keneciams vęiKU per 
dėsri- n nohoinn- ii Lietuvos karalium. Ar ne- d? bielorusai, įvairiais sočia- Ristus ir pasisakyti, kad jie pį,
------- v --------j---- i-- ,Hstll vavHais nasivadinnsi^. eisią darbininku tnrvhnw iŠ- ĮLlOUKeVlCl
nas ir buvo. sakei?

—Bet kaipgi neverkti, 
Maiki ? Jis taip nenorėjo 
mirti... Kada sirgo šaukėsi 
daktarų. Nepasitikėjo net 
Liurdo stebuklais, kur Pa
nelė švenčiausia išgydo vi
sokius ligonius.

— O kas nori mirti, tėve? 
Nenori nė popiežiai. Dabar 
miręs popiežius, pagal baž
nyčios skaičiavimą, buvo 
261-as. Vadinasi, tiek jau 
popiežių yra mirusių.

—Jes, vaike, bet šitas 
Šventas tėvas padarė labai 
daug gero mūsų lietuviams.

—Ar tėvas gali pasakyti, 
ką jis lietuviams padarė?

—Jes, vaike, galiu. Vie
nam Saubostono saliunkipe- 
riui neseniai prisiuntė savo 
bagaslavenstvą. Tu turėtum 
tą žinoti, Maiki, ba apie tai 
buvo rašyta angelskose Bo
stono gazietose.

—Ar tas saliunininkas lie
tuvis?

—Jis, \aike, amerikanc- 
kas lietuvis, ba -Amerikoje 
gimęs. Ale jo tėvas buvo iš 
Vilniaus gubernės, su dide
liais ūsais, čysto kraujo dzū
kas. Jis nusipirko ant Bro- 
dvės saliūną ir paliko sūnui. 
Dabai- ir arkivyskupas atva- 
ž.uoja tenai su gerais para* 
pijonais pasivaišinti. Ir tas 
saliūnkyperis nieko už tai 
nečežina.

—Bet kokia iš to nauda 
lietuviams, tėve, kad popie
žius atsiuntė tam biznieriui 
palaiminimą už arkivyskupo 
vaišinimą?

—Well, jeigu tau šito ne
užtenka, Maiki, tai neuž
miršk, kad popiežiai yra 
padarę daug gero ir Lietu
vai.
—O ką jie Lietuvai pada

rė?
—Tu pats turėtum tą ži

noti, ba skaitai moksliškas 
knygas.

—Aš tik žinau, tėve, kad 
popiežių laiminami kryžiuo
čiai plėšė ir teriojo Lietuvą.

tos įgulos kareivių komite
tu, kad šis paveiktų vokie-

grupių
jų Amerikos Lietuvių Tary
bos sekretorius 
Grigaitis.

tinių A ^£94 A «atsiuvai, fV<A1 p

mus rosų kalba reikštų įžei-

non aisiminu, Kaa ĮS los r, . . . F3“^3’''3^3 --- , nprdiinti Vilniaus
“karūnos” nebuvo naudos'Į J*®1 kunM organizacijų vir- liečiu reikalavimą. Balsavi-j . ,. . ranka& 
nei pačiam Mindaugui, nei sūnes, o ypač į Vilniaus dar- mo metu kaip kas iš sočiai-, oi j
Lietuvai bininku tarybą ir į prof esi- demokratų taip pat padavė ^18 m. gruodžio 31 d.

nių sąjungų biurą. .balsus už įsileidimą į Vii-1vakarop iš Vilniaus ramiai
Iš senesnių laikų Vilniuje niaus miesto darbininkų ta-;l-’as^_rau^ vokiečių kariuo- 

žinoti, kodėl popiežius tą iveikė socialdemokratų rybą. Tik kelių balsų per- ™ene8 įgula. 1919 m. sau- 
dovana siuntė. Jis nusiuntė “Bundas”. Bendrai Vilniaus švara geležinkeliečiai laimė- 510 į d- Vlinjaus lenkų gim-
ia dėl to kad Mindaugas. mieste žydai darbininkai jo. Bet dar ir tada Vilniaus vyres1nni klasių mo-
iš visų pJsių k,yžiuoči^S,3nk^3u susimetė j savas miesto darbininkų taryboje ^a'V’^ėmFTilniu 
nultas nasisiūlė nriimsias.organizacijas negu kitų Vii- socialdemokratai kartu su šūvio uzeme Vilnių, 
noniežiaus tikvba. ieien busnlaus miesto tautų darbinin- žydų “Bundo” atstovais su- Uzeme be jokio šūvio ir be 
sulaikytas krvžiuočiu t>uoli-!kai- dau klek vėliau Vilnių- darė daugumą. Deja, “Bun- Jokl° protesto iš darbininkų 
mas. Popiežius tada prisiun-’«ie Pasirodė ir žydų sionistų do” atstovams pakrikus, ko- taiybos pirmininko Pr. Ei
te Mindaugui karaliaus vai- jsocialisUi gnipė. 1918 mt. mumstams pavyko sudalyti
niką ir apskelbė jį Lietuvos Pn^igoje abi tos dvi žydų dai bininku taryboje prezi- 
karalium. Mindaugas prie- darbininkų organizacijos sti- diume iš savo atstovų dau-

Apklausinėjimus vedė pa- sti žmonių tautinius jausmus 
komitečio pirmininkas Wa- ir nuteikti juos prieš Ameri- 
yne Hays, demokratas iš O- ką.
nio, ir nariai Alvin Bentley, Kongreso nariai atidžiai 
republikonas iš Michigan, ir išklausė liudininkų nusi- 
Mrs. Kelly iš New Yorko. skundimus ir žadėjo imtis

Visi tautinių grupių atsto-'žingsnių, kad klaidos ir trū-

mė krikštą, nes tikėjosi, 
kad dabar Lietuva galės lai
svai atsikvėpti. Bet jis ap
siriko, nes kiyžiuočių šuny
bės nepasibaigė. Jie pradė
jo kurstyti prieš Mindaugą 
gudus ir mažesniuosius Lie
tuvos kunigaikščius. Pama
tęs tokią klastą, Mindaugas 
trenkė į žemę popiežiaus 
prisiųstą karūną, susitaikė 
su kitais savo priešais, išsi
žadėjo krikšto ir pradėjo 
vyti popiežiaus armiją iš 
Lietuvos. Keršydami už tai 
krikščionys Mindaugą nužu
dė ir Lietuvoje prasidėjo su
irote. Štai, tėve, kokios bu
vo tos karonos pasėkos.

—Okei, Maiki, bet ir tas 
buvo seniai.

—Bet tai ne viskas, tėve. 
Kai lenkų Želigovskis anais 
metais klastingu būdu už
grobė Vilnių, popiežius pa
laimino jo žygį. Kiek vė
liau, būtent 1929 metais, jis 
susibičiuliavo su Mussoliniu, 
ir kai 1935 metais Mussoli- 
nis paskelbė karą Etiopijai, 
popiežius laimino jo gink
luotus fašistus, kurie ėjo 
dyti Etiopijos krikščionių 
Tai yra istorijos faktai, tė
ve.

priai veikė. Sionistai sočia- gumą, o taip pat pravesti

dukevičiaus.
Legionieriai užklupo Var

nų gatvėje beposėdziaujan- 
čius profesinių sąjungų biu-

vai kritikavo informacijos 
Agentūros direktorių Geor-

tikėti ir jų didžioji daugu
ma pasidarė tik tolimesnių 
įvykių stebėtojais.

1926 m. “Komunisto” Nr. 
2 teisingai Z. Aleksa paste
bėjo: “Nieko nėra už tai
nuostabaus tame, jei iki 
1918 m. gruodžio mėn. ne-' 
siruoėė prie kovos dėl So
vietų valdžios, o vien kal-

listai daugiau veikė savo kai kurias savo rezoliucijas Į f? narius. Susisaudymas tę- |^jo apįe Sovietų valdžią ir 
tautiečių tarpe ir nesiskver- bundiečių balsais. 8esl Vls4 dieną. Is darbinin-kov^ vįen jaukė Raudono-
bė į bendras darbininkų or- Lenkijos socialistų sąjun- kų tarybos prezidiumo — gįos armįjos atėjimo. Nieko 
ganizacijas. “Bundas” įvai- gos Vilniaus organizacijos1 Y1 .aH? valdžios nebuvo nuOstabaus ir tame, kad 
riuose rinkimuose ėjo savo įtaka darbininkų tarpe bu- dota JoklM pastangų uzklup- gruodžio pradžioje CK iš- 
atskiro sąrašu. Jiems 1918 vo mažutė. Jiems nepasise-;|\ems pipfesmių sąjungų pra(jžių vienbalsiai pasisa- 
m. gruodžio mėn. nepavyko kė laimėti rinkimus nė pro- manams padėti. Jie kg prieš demonstraciją ir vi-
pravesti savo atstovo į pro- fesinių sąjungų biure, nė kovėsi vieni ir šūvių pntrū- suotino streiko skelbimą”, 
fesinių sąjungų biurą, bet Vilniaus miesto taryboje. Jų kę žudėsi. į čja reikia suprasti, kad
pasisekė keletas vietų lai- tarpe taip pat pasireiškė , kaušui o d. vakare be jo- Aleksa kalba apie savuo-

kių pastangų Vilnių užėmė gjus bendraminčius ir apie 
raudonosios armijos dalinys Komunistų Partijos Centro

mėti Vilniaus miesto darbi- dvi srovės
ninku taiyboje. ; Vilniaus geležinkeliečiai . . . . . - . - nuinunicv

Pradžioje jie ėjo kartu su šauniai atsimokėjo komuni-i?1. tu°j gatvėse pasirodė to- Komitetą.
Lietuvos Socialdemokratų stams už jų globą. Kai 1919 Kl° tul,ni° skelbimas: j Vilniaus miesto vienos
Partijos Vilniaus organiza- m. balandžio mėn. lenkų le- “Paskelbimas: 'dienos visuotinį streiką nu-
cija, bet Vilniaus mieąto gionieriai puolė Vilnių, tai Sausio 5 d. 8 vai. vak. tarė skelbti ir demonstraci-
darbininkų taiyboje pakriko pinnieji ir gausieji šūviai užėmė Vilnių Raudonoji Ar- ją suruošti Vilniaus miesto
ir jų atstovų dalis pradėjo pasipylė iš geležinkeliečių, mija Laikinosios Revoliuci- socialdemokratų organiza-
balsuoti kartu su komunis- Jų tarpe maskuotų legionie- nės Lietuvos valdžios. cijos komitetas. Streikas į-
tais ir komunistų taip vadi- rių. 1919 m. sausio 6 d. -vyko ir demonstracija bū
nama komunistams pri jau-' Kadangi komunistams pa- 
cia??ia kuri išimtinai vyko tokiais papirktais bal-
susidejo ^is lenkų geležinke- įsigalėti Vilniaus miesto
necių. Si grupė buvo pro- darbininku taiyboje, tai jau 
vokacine, lenkų legionierių ‘

Karo Revoliuc. komitetas” vo. O kai įvyko, tai komu- 
Ir nuo tos dienos Vilniaus nistams nieko nepaliko kaip 

miesto darbininkų taryba prisidėti. Dabar jie tuo 
nustojo veikusi, tai yra jos streiku ir ta demonstracija

rl iri nr. i a ei cavinusi it*13Gn

sto darbininkų taryba dau- JI pamiršo
o..... vas sakei, kad senovę tu- giau nebuvo šaukiama. Vii- išvadoje tiek galima pa- pereina į Vilniaus darbinin-
j\)žu- rim pamiršti, bet turim žiū- niaus miesto darbininkų ta- , sakyti, kad komunistams, kų taiybos rankas, taip pat 
ionių. reti popiežiaus darbų vėle- ry bos išrinkto prezidiumo į atsirėmus į geležinkeliečius, įtraukia į komunistinių isto-

—Tas, Maiki, dėjosi labai: —Maik, šarap!..
seniai, kada teisybės ant —Kodėl “šarap”? Juk tė- !bai... Stojaus dieną savo vienu pa-{kad jie nustojo savim pasi- akis.

kūmai Informacijos Agentū
roje bei Amerikos Balse bū
tų pašalinti”.

čia reikia pabrėžti, kad 
jei ne Amerikos Lietuvių 
Taiyba, tai vargu šitoks A- 
merikos Balso uždarymo ty
rinėjimas būtų įvykęs. Ji 
visokiais būdais veikė ati
tinkamus asmenis ir įstaigas 
tai padaryti.

WORCESTER, MASS.

Tegu geriau Keleivis 
pas mane atkeliauja

Kurią čia dieną sutikau 
seną vietos gyventoją Vin
cą Lodą, kuris spalio 1 d. 
minėjo savo amžiaus 79 mt. 
sukaktį. Jis pasikvietė ma
ne į Lietuvių Klubą.

Jis visų pirma paprašė ma
ne, kad užprenumeruočiau 
jam Keleivį ištisiems me
tams. Sako, iki šiol Keleivį 
pirkau Skrinskio vaistinėje, 
bet artinasi žiema, nore te
besu tvirtas, bet kojos vis 
taip gerai nebeveikia, to dėl 
geriau, kad Keleivis pats į 
mano namus ateitų.

Vėliau prie mūsų prisidė
jo A. Kriaučialis ir J. da- 
laviejus. Lodą mums daug 
ką papasakojo iš praeities. 
Pardavė Chenis smuklę

Chenis smuklė perėjo į 
kitas rankas. Pirma jos sa
vininkai buvo Vaitkevičiai, 
o dabr tą smuklę nupirko 
Petras Kvaracejus - Karo- 
ser.

šioje smuklėje ilgus metus 
dirbo Juozas Pupka.

J.



Puslapis Beitas KELEIVIS, SO. BOSTON

Saugokime vitaminus
šiandien niekas neabejo- bulves ir valgykite su lupę* 

ja, kad vitaminai žmogaus na. Jei jas verdate, virkit 
sveikatai labai reikalingi, neskustas.
Juos perkame vaistinėse, Konservuotų vaisių sun- 
mokame brangius pinigus už kos ir tomeitės geriau sulai- 
jucs, o Iš antros pusės daug ko vitaminus, negu rūgšties 
vitaminų patys maiste su- neturintis maistas, 
naikiname, laukan išmeta- ---------------------------

buvo L.N. nupirkti, maty
dama, kaip sunkiai mano tė-' 
veliui sekėsi rinkti L. N. pi- į 
nigus, aš tvirtai apsispren
džiau per atostogas jų kiek 
uždirbti ir pirmoje eilėje iš i 
mano pirmojo gyvenime už
darbio šimtinę įnešti”.

1 UODAS DOVYDĖNAS

MAIKIO KRAITIS

me.
Štai keli 

reikalu.
patarimai tuo

GRAŽUS PAVYZDYS

Hamiltono (Ontario) lie- 
Nevirinkite perilgai dar- tuviai turi -gražius Lietuvių 

žovių ir ko mažiau vandens Namus, kuriems nupirkti ir 
j juos pilkite. Virinant pu- sutvarkyti keli šimtai šėri- 
sę valandos tenustojama nįnkų sudėjo per $50,000. 
25?< vitaminų, o jei virina- Nelengva buvo tuos pinigus 
ma ilgiau, tai tas nuostolis rinkti, bet jie surinkti ir la- 
yra daug didesnis. bai naudingam reikalui su-

Vitaminas C ir kaikurie vartoti.
iš vitaminų B ištirpsta van- “Neprikl. Lietuva” (Nr. 
deny. Nuo 40% iki 50% 39), rašydama apie šituos 
konservuotų (canned) dar- namus, priminė vieną ypa- 
žovių yra skystyje, todėl tingą jų šėrininkę: 
reikia sunaudoti ir tą skystį. “Irena Kažemėkaitė, Jani- 

Jei tik galima, reikia var- nos ir Juozo Kazemėko dūk
sti ir vaisių ar daržovių relė, parodė retai gražų mū- 
žievę, lupenas. Nevartokite sų lietuviškam jaunimui pa
skos virindamos daržoves, vyzdį. Būdama dar tik 15 
net jei dėl to jos gražiau metų, ji išsiprašė sezoninių 
atrodytų. Mat, soda pagrei- darbų tabako nuėmime, 
tina vitaminų nuostolį. 'Rugsėjo 13 d. ji grįžo su 

Vandenį, kuriame virė 260 dol., kuriuos taip išskir- 
daržovės, sunaudokite sriu- stė: 100 dol. Lietuvių Na- 
boms, padažams. mams, 100 dol. pasidėjo į

Naudokite prinokusius banką ir 60 pasiskyrė apsi- 
vaisius ir daržoves. Juo dar- j pirkimui. Tai pirmas toks 
žovės ar vaisiai geriau pri- L.N. darbe nuostabiai gra- 
nokę. tuo juose daugiau vi- žus iš priaugančio jaunimo 
taminų, žinoma, kol jų žie- tarpo lietuviškas veiksmas, 
vė nėra sužeista. Ir kas daugiausiai stebina—'

Uogas reikia sunaudoti kad I. Kažemėkaitė pati net 
per kelias dienas jas nusky- be jokios tėvų užuominos, 
nūs. Jei jos nėra sužeistos (taip pasisprendė. Paklausta 
ir stovi šaldytuve, tai per Jūsų korespondento, kas I-
2-3 dienas jos mažai tenu- 
stoja vitamino C.

Kur tik galima kepkite

rutę prie L.N. prisidėti pa
skatino, ji nuoširdžiai pa
reiškė: jau pavasari, kada

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne- 
ažmiratamas aprašymas, kų Jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5i4 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SCNDS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, 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-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsi£a- 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ........................................... $6.00

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

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

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drųsutienė, O. Rndaitienė, E. 
Statkienė ir A. Slifienė. 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 naujoviškiausias žo
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4.00

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

LENGVA8 BODAS IŠMOKTI ANG.
LUKAI. Geriausias vadovėlis pr*. 

totouti— sagHikai mokytis; duota

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 
premijų. Kaina .......................$2.25

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

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mt»- 
sų rašytojos pirmojo laro 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 Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visai 3 
knygas už $6.00.

'JAUJA VALGIU KNYGA, M, Mi- 
.•helsonienės parašyta; 260 įvairių 

eceptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKTUS DIEVUS ĮMONES GAR 

BINO SENOVE.TE. Dievų yra v,-
<okių {vairiuose kraštuose ir Įvairinu 
<e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ...............................................$14»
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunige 

M Valadkos parašyta knyga, 2M 
mml. Kaina ,\7.................... $2JW»
A KISS IN THE DARK. J. Janai- 

no anglų kalba sodrūs vaisdeliai,
IM pusi. Kaina kietais viršeliais $2 
minkštais viršeliais ....................$1.06
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pania 
piai, kuiną  $4
TIKRA TEISYBE APIE 8OVIETV 

RUSIJA, arba komunistų diktatū
rų faktų šviesoje. Trumpa boUevia-
*io istorija ir valdymo sraktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .$$r
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išverto M.
Miškinis. 29d posl. Kaina....$M$

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

M East Breadmy •$• So. Bostoo 27. Mara

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir do\a- j 

;nų:
Prisiuntė $3.00; J. Tumavi

čius, Mayuood, N. J.
Po $2.00; T. Baigis, Regina, 

Sask., Canada; M. Petrauskie-'i
nė, Dorchester, Mass.; Mrs. A- i 
Shatas, Chicago, Illinois.

A. Glodėnis, Cleveland, Ohio 
—$1.50.

Po $1.00: J. Adams, Chicago, 
I1L; J. Meškauskas, Southboro, 
Mass-; K. Stankevičius, Trewes- 
kyn, Pa.; J. Kilmonas, Holly- 
wood, Calif.; J. Bartkus, Great 
Neck, N. Y.; J. Matuck, E. Chi
cago, Ind.; E. Veingertneris, 
Providence, R. I.; A. Bugiis, 
Jamaica, N. Y.; J. Mankevich, 
Peabody, Mass.; C. Anskaitis, 
Baltimore, Md.; Mrs. S. Pazu- 
kas, Baltimore, Md.; P. Jaruše
vičius, Brockton, Mass-; Mrs. M. 
Sauick, Akron, Ohio; J. Bur- 
niauskas, Baltimore. Md.

A. Wisocki, Scranton, Pa.— 
$0.75.

Po $0.50: Mrs. Julia Silius, 
Chicago, III.; V. Shauklas, Phi
ladelphia, Pa-; p. Simanauskas, 
Rhinelander, Wis.; F. Dobraval- 
skas, Stoughton, Mass.; S. Ma
linauskas, Greenport, L. I., N. 
Y.; A. Milauskas, Baltimore, 
Md.; J. Draudwila, Baltimore, 
Md.; A. Jonkevičius. Montreal, 
Canada; Mrs. T. Kaiit, Ante- 
lope, Sask., Canada; C. Simo- 
navice, VVaterbury, Conn.; G. 
Petchuk, VVestfieH, Mass.; M- 
Tynanes, Danbury, Conn.; L. 
Kseckauskas, Racine, Wis.; A, 
Wa i tek u s, Fitchburg, Mass.; 
B. Slizevicius, VVaterbury, Ct.; 
A. Pa u lėk as, Salem, N. H.; L- 
Chepels. Gulfport, Fla.; J. Ma- 
sirka, Baltimore, Md.; P. Kaz
lauskas, Detroit, Mich.; P. Mar- 
kevich, Binghamton, N. Y-

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja
me.

Administracija

JI MOKA ŽYGIUOTI IR LAZDELĘ SUKTI

Barbara Emminger, Geogia universiteto studentė, žy
giuoja universiteto beno prieky. Ji jau 7 metus yra 
New Yorko “majorettes“ čempionė. Vieną kartą ji 

visos Amerikos ir du kartu tarptautinės čem-
vardą.

RUDENS VĖJAS

Rudens vėjas sukinėjas mieste, kaime, patvoriais; 
Pabėgėjęs, pašokėjęs verpia dulkes sūkuriais. 
Skersą varną panėšėjęs ir nusviedęs už kalvos, 
Čiumpa žmogų už padalkų, viską verčia ant galvos.
Rudens vėjgs sukinėjas giriom, pievom ir laukais; 
Glėbį lapų pasitvėręs barsto bėgdamas stogais.
Vėl parkritęs eia ant žemės siaučia, klykia su vaikais, 
Tai pašokęs iš sarmatos, purto medį nejuokais.
Rudens vėjas galinėjas: būtum vienas ar minia. 
Tai paguldo^ tai pastato,—ko jis nori—nežinia ... 
Rudens vėjas sukinėjas,—ko jis ieško — nežinia 
Paklebenęs tau langinę, klausyk, — verkia kamine.. ' t i

S. Grieže-Jurgelevičius

ŠEŠTADIENIO VAKARAS
(Ii knygos “Naktys Karaliikiuoee”, išleistos Terros 

leidyklos).
(Tęsinys)

Karalius lyg ir pabudo, bet tai buvo pasisukimas 
į kitą pusę ir pasitaisymas tolimesniam miegui. Tačiau 
jo didenybė neliepė kalbėtojams sustoti, tai dabar pa
sirodė narsus maršalas, didenybės pulkų vadas, ir jis 
prašneko:

“Didenybe ir šviesybe, kas gali labiau kasyti val
dovo širdį, kaip pergalės žygiai, kaip trimitų garsai, 
kurie aidi grįžtant iš pergalės mūšio. Nieko nebus ma
loniai kasančio valdovo papades ir širdį, kaip triukš
mingi maršai karių, žengiančių į pergalės mūšį. Ir aš 
tai jau daug metų skelbiu ir ne vieną pergalės mūšio 
gaudimą girdėjote, jūsų didenybe, todėl tebus leista 
pasakyti, kad tik tai tinka į geriausius kasytojus, ir 
kad tai”...

Tuo metu pabudo karalius ir labai švelniai nusi
šypsojo. Ir visi maršalai, ministeriai nusišypsojo, nes 
tarė, kad labai patiko maršalo kalba. Bet karalius la
bai tyliai tarė: “Gerbiamieji maršalai ir ministeriai, 
netrukdykit man poilsio, nes jau kaso mano papades, 
jau”...., ir karalius užmerkė akis iš pasitenkinimo, sa
vo auksiniam soste užsnūsdamas, nes deglasis paršiu
kas, radęs tylią jo didenybės koją, ėmė ją kasyti, kaip 
jis buvo pratęs kiekvieną dieną.

O tuo tarpu maršalai, ministeriai ir patarėjai, pri
glaudę savo dideles barzdas, kad nečiužėtų, ant galų 
pirštelių, išsėlino iš sosto menės.

—Bet kas buvo su paršiuku? — vėl paklausė Mi
kutis, seilę varvindamas ir nesulaukdamas pasakos galo.

—Palaukit, vaikai, visos pasakos turi šiokį ar tokį 
galą ir šioji tatai turės, — kalbėjo Simas Valiulis, pri- 
sikimšdamas pypkę rupiai piaustyto tabako.

—Vienos popietės metu paršiukas ėmė ir užsnū
do. Nebekasomas į papades karalius pabudo ir pasi
lenkė pažiūrėti, kas atsitiko, kad jo papadžių nebekaso. 
O po sostu buvo tamsoka, tai karalius Apuokas ir pa= 
matė miegantį deglą paršiuką. Jis taip saldžiai mie
gojo, kad net ir iš jo murzinos burnos tekėjo seilė.

IR TEISMO IŠSKIRTI 
NEGALI ATSISKIRTI

NAIKINKIME JAPONŲ 
VABALUS

Dabar karalius pasiryžo atsiteisti deglam paršiukui, 
kuris jam taip mielai papades kasė, ir jis ėmė kasyti 
oaršiuko degliuko pasmakrę. Nieks nebuvo degliuko 
nip lepinęs nuo mažų jo dienų, tai jis dar saldžiau 
įžmigo ir... mato jisai, deglius, kad jį pats barzdotas 
karalius neša ant šilkinio pagalvėlio, o ministeriai, mar
šalai, patarėjai tik glosto barzdas, tik džiaugiasi, jog 
jų karalius surado tokį deglą paršiuką, kuri jis labai 
myli. O ką myli karalius, tai myli ministeriai, marša- 
‘ai, markyzai, grafai ir tarnai.

Amerikos popierinių pinigų 
liepos gale apyvartoj buvo $31,- 
171,402,226. Aukso atsarga sie
kė $21,011,253,751 ir sidabro 
$2,443, 111.

“Ištuoktas (di vorsuotas), 
bet neatskirtas”. Šitie žo
džiai labai dažnai girdimi 
beveik visuose Lenkijos 
miestuose. Jie reiškia, kad 
ir teismo išskirtos poros 
gauna ir toliau kartu gyven
ti, nes nėra kur išsikelti. 
Toks begalinis butų trūku
mas!

Ten dažnai persiskyręs vy
ras tame pačiame kambary 

'apgyvendina ir savo naują 
žmoną, ir tuo būdu pasidaro 
savotiškas haremas, bet tuo

Šią vasarą didžiumoj Mas 
sachusetts valstybės japom 
vabalų tebuvo palyginti ne 
daug, bet kitais metais gal 
būti visai priešingai.

Lietingas oras sudaro ge 
ras sąlygas kiaušinėliams 
dėti ir perėti. Kiekviena; 
šių metų vikšras kitais me 
tais pavirs vabalu, todėl rei 
kia iki žemei sušąlant sunai 
kinti kiek galima daugiai 
vikšrų, reik žolynų vejąge 
rai apipurkšti tam tikrai.

Karalius savo karališkomis rankomis atneša par
šiuką degliuką ant sosto, ir pasodina — neregėtai ne
matytai paršo šlovei — ant pat sosto, tardamas: “Augš- 
ai Gerbiamas Parše, mano sostas, mano karalija, pi- 
ys, pulkai, ministeriai, maršalai, markyzai, grafai ir 
arnai yra tavo globoje ir valdžioje, nes nuo šios die
tos tu būsi šitos šalies karalius”.

SAKO, TAIP NEPADORU

.nesistebima, lyg taip turėtų j vaistais, kurių visur galib
ir būti. gauti.

Dr. Charles P. Andersoa Chicagoje naudoja naują bi- 
dą polio skiepanto įleisti. Jis nenaudoja adatos ir ne
daria odos. Jo aparatas—revolveris suspaustu oru įpu
čia skiepus per odą les nepradurdamas.

Paršiukas degliukas visko tikėjosi iš baltojo pa
saulio, bet atsisėsti ant karališko 9osto, tai jau nesiti
kėjo. Bet ką tu, parše, veiksi, jei tave pats karalius 
pasodino sostan ir liepia karaliauti.

Taigi degliukas atsisėda, pasiima į rankas skeptrą 
r knygą ir ima karaliauti. Buvo jam pasiūlyta paimti 
r įcardą ir augštai iškelti, bet degliukas atsisakė, nes 

kardas būna dažnai kruvinas, kovoje nuo kardo žūsta
mą,’o paršiukas degliukas norėjo karaliauti garbingai 
r taikiai.

Tai jam ir tars senasis karalius:
“Dabar tu turi išleisti manifestą į savo ponus, mar

šalus ir ministerius, ir į tarnus — į visą karaliją”.
Jei jau taip reik, ką darys paršiukas, jis pasiso

dina rašto vyrą ir jam dėlioja raštui manifestą:
“Pirmas punktas: visos baltos ir deglios kiaulės 

ir paršai mano karalijoje turi būti lygūs ir lygiai 
gerbiami.

Antras punktas: Kiekvienas paršas turi gerbti savo 
motiną, nors jinai ir kiaulė, nes ji yra jo vienintelė mo
tina, o jisai — jos tikrasis sūnus.

Trečias punktas: Karvei, lakštingalai, kiaulei, avi
nui, visiems turi būti gana vietos mano karalijoje, visų 
balsai ir norai yra geri, ir jie visi yra lygūs kiekvie
nai galvai ir širdžiai, jeigu kas nori tatai išgirsti”.

Mei stovi ant New Yorko 
viešbučio stogo apsivilkusi 
rytietiškais drabužiais. Ji 
atsisakė pasirodyti drabu
žiu parodoj apsivilkusi Mau
dymosi kostiumu, nes tai e- 
są nepadoru.

Čia buvo pastebėta malonaus žilo patarėjo, kad 
trečiasis punktas neperdaug aiškus, ir į tai paršiukas 
karališkai atsakė, jog visų karalių mintys būna ir aiš
kios, ir neaiškios.

Ir tada buvo apreikštas ketvirtas punktas, kuris 
skambėjo šitaip:

Nukrito 1 T ori.
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KORESPONDENCIJOS
MIAMI, FLA.

kitę kas norite ir kam nori
te, mielieji, gerai darote, 
tik parašykit Balfui, kitaip 
Punske kyla didelis erzelis 
ir viso to blogi rezultatai 
jau mums gerai matomi ir 
žinomi.

Massaci-usetts valstybės 
CIO taryba, susirinkusi poli
tinės veiklos konferencijos, 
nutarė remti visą demokra- 

_ tų sąrašą, tai yra į senatą
— '■*■» 3 menesiui Nuolatinių gyventojų Va- ma siųsti vien naujus rūbus Kennedj,. į gubernatorius

vak. Lietuvių Klube. Įėji- «•<» ir po 6 mėn. «L10,g““"“’, »£»£>».«»^l^dau-lir mokyti visokius visokiau-

mas $1.50. Vėliau bus pla-kunigai ir..vienuo- sius mokėjus. Balto da- U-
lio 19 d 2 vai d d 708 lės’ *** P61* metufi Ji tų mokesčių galėtų įs-Win^imere Avė., yX‘ sau-*? .vieną milioną žmo-,vengti (atgydamas tar-
kiamas Toronto skriaus ir nekilnojamasis pminkų), bet vis dar daug
Centro Komiteto narių susi- j£ių

kė T. Tatton ir kt turėjo būti be darbo. jdė popiežius, neturėjo ne-
Pokyly dalyvavo apie 300 į lietuvių Organizacijų Cen* nepriklausomos valstybės

____ asmenų, jų tarpe ir dvi kun. tras lapkriėio 1 d. pasikvietė teisių. Jas gavo pereitą sa-
dieną prabilo per telefoną. A. Bakano seserys, atvyku-1 Čiurlionio Sambūri. Jo kon-i vaitą mirusio popiežiaus Pi- 

P. Julija Styles, Moterų sios iš Pbiladelphijos. Poky-certas bus Westem High jaus XII pirmtakūnas 1923 
Klubo pirmininkė, pranešė, Hui vadovavo Joseph Navas. School auditorijoje (1500 metais susitaręs su ItalijosSugrįžo tt

Ponia Ona Navickienė su ,x . . ,.
dukterimi Anita sugrįžo įkūrėjo susinnkuną ir nutarė v. .
savo gražius namžs 1777 P^i “i hūkto-! “v““-
Meridian Avenue, Miami * kurie « Uubo veikų b^dr?’
Beach. Ir mums atvežė gar
džių pyragų. Ačiū. Atosto
gas jos praleido prie Čika
gos Melrose Park.

kad jų klubas spalio 5 dI**,* ųdMi

aprašo ir dar įdeda jo narių ves 250 darbininkų. Bend- 
nuotrauką, naudai. rovė sutinka mokėti pradi-

Tas pokylis bus spalio 26 mažiausią valandinį atly-

Scotten St.), bet apie tai diktatorių Mussolini.
parašysiu kitą kartą.

M. L. B.
TORONTO, ONT.

Popiežiaus valstybė —Va
tikanas teužima 100,7 ak-

aštuonis kartus mažesnė už 
New Yorko Centralinį par

adinį atly-i ką, kuris užima 840 akrų.
d. nuo 4:30 vai. iki 8 val. ^im4 $1, P° 3 mėnesių L S??!“ | Nuolatiniu gyventoju Vi

BALFO REIKALAI

Balfo centro reikalų ve
dėjas kun. L Jankus rašo:
Rūbų siuntos

Senas tai rūpestis, sunkiai 
sprendžiamas. Aišku, kad 
Lietuvos okupantai Balfui

rus žemės. Tuo būdu ji yra jokių privilegijų nedavė ir' VVCT __ V_ _ * ▼_ ______ ltneduos. Tik į Lenkiją galė
jome pasiųsti 270 siuntinių 
padėvėtų rūbų. Kitur gali-

?*»•»«

<» r- C** U

«*•

miė tt
šeštokai atsiuntė laišką ir 

nuotrauką iš Berlyno. Juo
du stovi prie gazolino sto
ties, iškaboj parašyta: “You 
are leaving the american 
sector” ir tas pats vokiečių, 
prancūzų ir rusų kalbomis.

Rašo, kad netrukus pasi
matysime.'Linkiu jiems lai
mingai sugrįžti į savąją bū
stinę St. Petersburgh, Fla. 
Golfu ir griaustini*

Daug žmonių susirinko 
golfo lošti, staiga užėjo lie
tus su griaustiniu. Du vyrai 
stovėjo po medžiu. Vienas 
buvo užmuštas, o antras tik 
pritrenktas.

Reik sakyti, kad žaibų ir 
griaustinio netrūksta, oras 
šiltas, virš 90 laipsnių.
Daug pasikeitimų

Nubalsavome daug viso
kių pakeitimų. Bemaž visus 
naujus valdininkus išsirin
kome, pakeitėme ir Dade 
County, dabar bus Miami 
County.

Miami Beach Jack Demp- 
sey statys miliono vertės ka 
žino.

nimas negali patenkinti.
M. Stonie

čiai aprašyta, kas dalyvavo 
ir dirbo.

Paremkime šį gražų mo
terų sumanymą. Nepamirš
kime spalio 26 d. ateiti į jų:
banketą. Pradžia 4:30 vai. Saitas karas pasibaigė 
po pietų. '

APVALYK SAVO ODĄ
• i • r

C. K. Braze

DETROIT, MICH.

Mūsų padangėj šaltas ka

i gyventojai 
nariai bus kvie- įn^esčių-

rinkimas.
Vietiniai

čiami telefonu, toliau gyve- Vatikanas, kaip nepriklau-
’ras tarp fabrikantų ir dar- nantieji pakvietimais paštu, soma valstybė, turi savo di-
bininkų šiek tiek atslūgo. 

‘Galime džiaugtis, kad uni
ja pasirodė pajėgi automo
bilių magnatų norams pasi- 

Spalio 5 d. steigus širdies priešinti ir priėjo su jais 
smūgis nutraukė ilgamečio protingo susitarimo.
Keleivio skaitytojo Juozapo Sutartyje yra nemaža trū- 
Veličkos gyvenimo siūlą. į kūmų, bet šiuo metu gal 
Spalio 8 d. palaidotas su daugiau nieko ir nebuvo ga- 
lietuvių Tautinės bažnyčios'Įima laimėti.
apeigomis. į Dar nevisos sutartys narių

Velionis buvo kilęs iš Vii- ratifikuotos, bet tas gal ne
niaus, į šį kraštą atvykęs sudarys didelių kliūčių, 
pradžioje šio šimtmečio, ii- Streikų audra atslūgo, dau- 
gą laiką dirbo Wood audy- gumas darbininkų gaus dar- 
kloje, bet prieš 5 metus bu- bo, bet dėl automacijos da
vo išėjęs į pensiją. Jis pri- lis darbininkų nebebus rei-
klausė Lietuvių Piliečių Klu- kalinga, 
bui ir šv. Kazimiero Dr-jai Suvargo ir biznieriai ir jų 
Holyoke. nervus paspaudė, bet, aišku,

Liko liūdinti žmona Ona, daugiau nukentėjo ir ken

LAYVRENCE, MASS. 

Mirė J. Velička

Yra narių, kurie pakeitė gy-■pamatinius atstovus bene 
venamas vietas ir antrašų 40 valstybių, joe kariuome- 
nepranešė, arba jer kas dėl hė susideda is 250 karių— 
kurios nors priežasties pa- šveicarų, leidžia savo pini- 
kvietimo negautų, tai šis gus, išduoda savo užsienio 
viešas pranešimas yra vi- pasus, turi savo geležinkelio 
siems. stotį, savus pašto ženklus,

Po vasaros atostogų susi-televizijos stotį, laikraštį. I- 
rinkime skaitlingai. Reikalų iki 1955 metų turėjo ir savo
apsvarstyti yra daug.

POPIEŽIAUS VALSTYBE

Buvo laikai, kada popie
žiai buvo ir didelių žemės 
plotų valdovai, o šiandien 
jo valstybė šioj žemėj yra 
mažiausia iš visų kitų vals
tybių. Iki 1929 m. ir jos

kalėjimą, bet jis buvo už
darytas, nes nebuvo kalinių.

Visus valstybės žemiškus 
reikalus tvaiko popiežiaus 
skirte komisija.

SKĘSTA LONG ISLAND

nebuvo, nes tas žemės plo-
duktė Lillian Navickienė ir į čia darbininkai, kurie ilgai tas Romos mieste, kurį val
du broliai: Jurgis, (Nashua,į

Bažnytiniai išsigandę!N. H.), ir Simonas (Lietu-j A R61?Dlir/kC VH7*TTT17VAV
šaukia, kad visur bus gremb- voje). AnUuKULUO lallLl U V1A1
liavimas.
Pratęsė prenumeratą

Dr. A. S. Einoris, 4501

DaroStebėtinas Naujas Gydymas 
Stebuklus

Džiaukis švaria, malonia o*io, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tu) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų,, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas ja"triausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs Landėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas

Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos. 
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dų ir adresų. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grųžink ir atgausi 
savo pinigus.

TROPICANA Dept. 5 
P! O. BOX 305 

CLINTON. INDIANA

ju liks. Galima sutaupyti ur
mu superkant medžiagas, 
urmu organizuojant siunti
mą lengviau gauti nuolaidas 
^entūrose, o vis tų išlaidų 
bus daug, ir kaikas vistiek 
manys, kad Balfas nuėjo į 
verslą. O faktas: ne tik ne
galim. jokio verslo pradėti, 
bet tiesioginiam šalpos dar
bui neužtenkant rankų. 
Lietuviai Lenkijoj

Per tris mėnesius išsiun
tėm 270 siuntinių. Daugiau 
fiziškai nepajėgiame. Juk 
reik atrinkt, pritaikyt, supa- 
kuot, sąrašus sudaryt. Jei 
ne savanoriai - talkininkai 
Miunehene, nebūtume įsten
gę. Darbas eina toliau.

Negerai, kad mes neįsten
giame visų reikalingų pra
šymų patenkinti, dar blo
giau, kad daugis Punske 
gauna po kelis ar kelioliką 
siuntinių, kai kiti nei vieno, 
o yra pagalbos labai reika
lingi. Gauna perdaug tie, 
kurie visur prašo, o siuntė
jai (ypač iš Kanados) Bal
fui nepraneša, kam jie nu
siunčia. Gražus tų visų vei
kėjų užsimojimas, bet ar 
tikslus, ar nėra tai jėgų eik
vojimas, jei nevedamos kar
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GRA M E P C Y

Dr. Berkner, buvęs Moks
lo Sąjungų tarptautinės ta
rybos prezidentes, tvirtina, 
kad Long Island, kuriame 
yra ir Brooklynas, skęste, 
tačiau jo gyventojams nesą 
ko išsigąsti ir jau laiveliais 
.rūpintis, nes per 100 metų 
’ vanduo tepakyląs 2 pėdas.Pagerbė kun. A. Bak.n, ir <*»“"*

.. . . I ŽODYNAS
Spalio 5 d. buvo iškilmių- j Knygą, kuisą visi bake, bet labiausiai tai Valpajtaiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
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, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo-

Hugb A. Cregg, adv V sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri- 
Stulgis, natūralizacijos ir i-Jkos lietuvi« k*11*- didelio formato, 366 psl., kietais vir-
mioracnns istaions virSinin- šeliais’ gerame Popieriuje, kaina tik *5. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted SL, Chicago 8, III.

gai. pagerbtas kun. Albinas
Rroadway, _ Palm Beach, Bakanas, kuris 20 metų kle- 

la., pratęsė metams Kelei- bonauja lietuvių tautinėje
vio ir Naujienų orenumera- 
tas.

Naujienų prenumera- bažnyčioje.
* i ; Pokyly dalyvavo ir kalbė

jo kongresmonas Thomas J. 
Lane, apylinkės prokurorasMoterų Klubas

; “Heilo, čia Julija Styles.
Labas rytas!” Taip vieną migracijos įtaigos viršinin

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

Atkelta iš 6 psl.
“Teisybės, genimo ir laisvės niekad nebus perdaug, 

todėl ašx skelbiu, kad po mano karalijos dangum šios 
visos dorybės gyvens plačiai ir šviesiai. Ant ko ir 
pasirašau:

Paniuk** Degliukas,
Valdovas ir karalius”.

Kadangi Degliukas rašyti nemokėjo, tei jis pastatė 
vieną didelį kryžių, kas ir ženklino, kad vietoj trijų ma
žų kryželių, kuriuos pastato neraštingi maži pavaldiniai, 
karaliui užteko vieno didelio.

Dabar buvo sušaukta karalijos diduomenė, aikštėse 
išrikiuoti gvardijos pulkai, šimtai muzikantų, ministerių, 
maršalų, markyzų, grafų ir juokdarių.

(Bus daugiau*

VA1STUŠ { LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Ar Nori Boti Sv<
Jei Tamsta nori sulaukti ilgų ir naudingų 

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

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu *7 už bonkų 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rąžyti ir parsitraukt šiuo 

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

KIMBARAS tOLt
Kimbaras gerai 

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

Medleva žievės yra vienos iš 
riaušių 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 paštų ne- 
siunčiame.

Alei. Mizara
414 W. Broadvray

So. Boatoa 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietų. i

totekos vienoj vietoj. Siųs-

ŽODYNAS
A. LALIO 

Ir

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia Ustuvtas bendram lietuvttkam darbui, auklėj* 
tautinį aottdarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI *10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki *10,000 dešimčiai 

ir dvideiimčiri metų ypatingai naudinga jaunimui. Pu 10 ar 
20 metų apsidraudus gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—"mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai..

ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
iki *326 į mėnesį.

NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
giltos senatvės.

imtų apie SLA darbus ir apdraudas galite gau- 
Hetuvių koti SLA Ramiuose, kurion yra

ir SLA Centre- Rąžykite tokiu

DR. M. J. VINIKAS
m Wuri Ymfc 1, N. Y.

adresu:

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina *14

Piaifut siųsti įtaria sa

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinroos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vertas mažiaushi 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 medžiagom 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 VA1STV IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBft. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab ef London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9706

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

; u

Ihnūiaisi i SSSR. Lietom. Eatije. Latvija Ir Kitas SSSR Mi*
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Lfesnsed by USSk

138 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Yn TeL CH 3-2383 
MOŠŲ SKYRIAI

308 W. 4th Straet 332 Filhaore Avė. 132 FraakUa Ava 141 Ž-nd Ase 
SO- BOSTON, MASS. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NBW YORK CITY 
Tsi. AN 8-5Ū46 Tri. MOhaarfc 2674 TeL CHepel 6-4724 TeL YU 2-Ū386
900 Literary Rd. 39 Raymoad Plas* W. 11339 Jea. CaanMa 632 V. Girard Avė. 
Clevelaad 13, Ohto NSWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Pkiladelphia 23, Pe- 
Tek T0wer 1-1401 TeL MArirat 2-2877 Tet TOvaeeąd 9-3980 Td. WAhat 5-8878 
Visais Mausimais, ryšyJ* SS pantantism stanttalų ųOsų aiaiinfcns ir draocams, kreipkitės ( mfisų pa
tyrusius, atydiius ir maada<iua skyrių vedėjus, kuris m s Įsai si suteiks jams visus nurodymus. 

PKADŽIUGiNKITE SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALŽDOMS.
Mūsų didžiulė firma, turėdama takstanėtus patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių  ̂

tymų. Kiekvienas siuntinys ižsiuaėiamas laike 48 valandų tr adresatų pasiekia par «-? savaites 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų įstaigoje yra didelis 
avalynės, laikrodžių ir kitų

MES ATLIEKA* ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

M
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaueturt padarys tematoma Tieką 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita MMUikUTČ. Praiome kreiptis Muo adresu:

(«
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daiktų p

imas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
"tauria us tomis

27,



Nepamirškime gero 
koncerto

Netrukdykime dideliam 
reikalui

Penktadienį 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali bus pirma
sis ši rudenį Pabaltijo Dr- 
jos rengiamas smuikininkės 
Elenos Kuprevičiūtės kon
certas. Minėta draugija jau 
ne pirmus metus tokius kon
certus rengia ir kas juos yra 
lankęs, tas žino, kad tai bu
vo geri konceitai. Taigi nė
ra jokios abejonės, kad ir 
šis koncertas patenkins vi
sus meno mėgėjus. Tą užti
krina ir E. Kuprevičiūtės 
vardas.

Biletu kainos: S1.80 ir $2.- 
75. Jų galima gauti Jordan 
Hali kasoje.

Sekmadienį bus
visų banketas

Laisvės Varpo koncertas ■

Jau tapo tradicija, kad 
kiekvienų metų rudenį Lais
vės Varpo radijo programa 
rengia koncertą, kuriame 
programą atlieka geriausi 
mūsų solistai, šiemet toks 
koncertas įvyks spalio 26 
d. 3 vai. po pietų High 
School salėje, Thomas Park, 
So Bostone. Tai bus jau tre
čias iš eilės šios rūšies kon
certas.

Šiemetiniame Laisvės Var
po metiniame koncerte pro
gramą atliks dainininkė J. 
Liustikaitė iš Europos ir dai
nininkas A. Brazis iš Chi
cagos. Abiem dainininkam 
akompanuos muz. J. Gaide
lis iš Bostono. Koncerte nu
matomi taip pat duetai, taip 
retai girdimi kituose lietu
vių koncertuose.

Damininkė J. Liustikaitė 
pastoviai gyvena Anglijoje. 
Iš ten ji yra atvykusi į JAV 
ir Kanadą koncertams. Tai 
jauna, gabi ir iškili mūsų 
dainininkė, kuri 1955 me
tais buvo išvykusi į Italiją 
pagilinti dainavimo meno

Kaip žinoma, lapkričio 16 
d. Simfonijos (ne Jordan 
Hali) salėj bus nepaprastas 
koncertas. Jame pirmą kai 
tą Bostono istorijoj lietuvis 
Jeronimas Kačinskas diri
guos pusę programos, kurią 
atliks Bostono univei-siteto 
simfonijos orkestras. Toje 
programos dalyje bus tik 
lietuvių kompozitorių kūli
mai. Kitą dalį diriguoja 
nuolatinis orkestro dirigen
tas Marvin Rabin.

Kas nėžino, kaip sunku y- 
ra prasimušti ir parodyti sa
vo dvasines vertybes ameri
kiečiams. šis koncertas ya 
didelis laimėjimas, nes jis 
duoda retos progos Bostono 
muziką mėgiantiems ameri
kiečiams susipažinti su mū
sų kompozitorių kūriniais ir 
dirigentu.

Šitą turėtų tinkamai įver
tinti visi Bostono ir apylin
kės lietuviai. Tą jie padalytų 
Visų pirma aisisakydami tą 
dieną rengti bet kokius sa
vo pobūvius ir gausiai da- į 
lyvaudami koncerte.

Teko patirti, kad Lietuvių _ _
Piliečių Dr-jos direktoriai tą į

[kinių, Tėvų Komitete yra J. reikalingas KAS NESKAITŽTE?
'Venckus (nirm ) V. Vakąu- j V***11118 jaunas vytas, kurs norėtų su įjjuma garažui kaina tik $14,54% Į ———

venCKUS V-a i mokinus agentaut: ir tun savo au- jamos $4UOO> arti g,,. Bostono. 44 Keleivio” adrtniuatraciio-
Ziene, K. Adomavičius, A.itomobilj. Del susitanmo kreiptis > * butų 5-4> kam. 2 centraliniai iii- ‘ *OBBUU8tr*CIJO-
Baika ir dr. Br. Mikoni& Broiiwš/so. dy«ai aliejumi, le.aoo pMų žemės, ;j« galite gauti paskutinįjįBroMw*7, ao. omiuui kaina $8, <00, nuomos $120 per me-1

----------------------------------------- nesi, netoli Fields Corner. Darbo” DUMTI UŽ 75
GERA KRAUTUVĖ So. Bostone, Prie Thomas Park

3 butų po 5-5-5 kam. su voniomis

Mokyklos vedėja ir šiemet 
ya O. Gimiuvienė.

Jau pat* laikas

Dėl aptiekos, kavinės, likerių ar če-. .. ... . . .. .
verikų ir drabužių išpardavimui, lie- ęazo pečius šiluma, gerai atnaujintas, 
tuvių centre, nuoma su šilima $125, ka*na $12,900. Ant Dorchester St. 
arba parduodamas mūrinis namas, 5. krautuve ir o butų namai su vonio- 
krautuvės, 8 butai po 5 kambarius, su'*J1,s kaina $.,;>00, nuomos duoda 
voniomis ir centnliniu šildytuvu. J1*4 mėnesiui. r-i:e pajūrio mūrinis 2 
Parsiduos visai pigiai arba išmainys į kutų 5-0 kam. vonios, tik $8.000. 
ant ūkio, vasarnamio ar žemės. Turime daugybę kitų namų, uluų,

krautuvių ir biznių ant pardavimo ir 
pamainymo.

LITHUANIAN AGENCY 
343 Broadaay, So. Bostone

Tel. AN 8-0005 ir CO 5-45277

Jei norite, kad Jūsų arti
mieji Lietuvoje ar Sibire 
siuntinius gautų iki Kalėdų, 
jau pats laikas juos pasiųsti 
pasinaudojus Globė Parcel 
Service paarnavimu, kurios 
Bostono skyriui vadovauja , t*- Nuomos neša $200 m.
T Aflfiroonri AcIvpsjis* i Dėl Pragjvenimo j
d. nuomoms. Aoiesas. Į Dorchestery, puikus,, patogioje vie-i
390 W. Broad way So. Bos-i^J1“ mažų butų namas, 7 po 2 kamb.(Išnuomojamas

»«* . , . L » i ir i ikam. ir 4 kam. butai, visi mo- ryS vyrui ar moteriai, atskirai
Ten pat antras

Dorchestery
'Du namai, po du butus, 4 ir 8 kam. 
su voniomis, balti pečiai, sinkos, du i 
centraliniai šildytuvai su aliejumi. I 
Kaina po $5500, už kožnas duris ar- j 
ba už abu namus kaina bus nupigin- į

KAMBARYS NUOMAI

šviesus kamba-

tus, “Virpą” už $2.00, 5mokslininkų paraiytą knygą i Lietuva” už $5.00.

ton, Masą. tel. AN 8-8764.1 Identiškai įrengti. Pajamų metams

LAISVĖS VARPAS • * «
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
8:00 — 9:4X> vai. ryto

VEDfeJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

nuo šeimos. Ten pat
.'kambarys su atskiru įėjimu, jei 
kam reikalingas. Centrinė šilu
ma, vonia ir kiti parankumai- 
Galima pasidaryti valgį. Gera 
transportacija, čia pat jūra ir 
maudynės. Kreiptis:

i 608 E. 7th Street, So. Bostone.
i
i
4 -- — - --- -
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PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

1 Kas adanadianį, 12.00 vaL 

So. Boatone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldo* li»- 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver- 
či šv. Raitą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionu

Tele. HM,

dieną buvo numatę rengti i picai jr greitai. Tik atifaryi., skyrius General P.rcel & Tr.vel C».
savo Šuram būram, bet, ne
norėdami trukdyti koncer
tui, jie savo pobūvį nukėlė 
kitai dienai. Tai gražus pa
vyzdys.

Ž—is

Balfas yra tokia organi
zacija, kurios tikslas šelpti 
vargan patekusius tautiečius,
Tokių vargšų Lietuvoje, Si
bire ir kitur yra labai daug.
Šitam darbui reik daug ran
ku, daug lėšų. Visi galime
būti jo talkininkais. Talki- . koncertavusi dauge-
ninkai bus ir tie, kurie sek- \!.e^ 
madienį, .palio 19 d. 5 wl>Je’ Vokietijoje, Kanadoje 
B. d. .tei, i Balfo 17-io dtv-!“' s.lame k-3*?- Madoje- 
riau. Lietuvių Piliečių Dr,J‘ dalyvavo f austo operos
jo, „lėj rengiam, banketų.'pastatyme, kur jai teko at-,Banketo, dar tolų bet 
Jie maloniai praleis vakarų llktl Maigantos rolę. Bos- ).u juo ruputa,.
ir kartu prisidės prie Balfo tono ir apylinkes lietuviams i —-----
lėšų padidinimo J1 dar nela «"deta. i L.D.D. 21 kuopa gruodžio

Banketų globoja P Vai-i AiP‘'das Brazis yra šia-'7 d. Lietuvrų Piliečių Dr-jos 
cianas, vyr. šeimininkė O.™ k‘ašte gimęs h- iškilęs isalėj rengia metinį banketų. 
Nevierienė, dainuos J. Li-.letu™ dainininkas, daina-1Jo reikalais tartasi spalio 
sauskas, kalbės Balfo cent- net. Metropolitan operos .12 d. suannkime, jo šernu- 

sudėtyje. Jis taip pat yra ninku įsnnktas Napoleonas 
dalyvavęs visuose lietuvių’Jonuška, išrinktos šeiminin- 
opei-os pastatymuose Chiea- kės ir kiti reikalingi darbi- 
goje. Neseniai jis dainavo ninkai.

prašvmas. Pakliiisvkime jų, pasaulio Lietuvių Bendrao-, Tame pačiame susirinki- 
nes jie prašo ne sau o var- menės seimo sureng- me galutinai aptarti ir spa-
ga vargstantiems mūsų bio.;*8"“ didžiajame koncertė lio 25 d. Stiand Cafe salėje 
liams ir sesėms. ^ew Yorke- tai žymiausias rengiamo kortų vakaro rei-

___________ _______ šių dienų dainininkas, kokį kalai.
yra davę šio krašto lietu-Į į kuopą priimtas P. Liau- 
iviai. idanskis.

Laisvės Varpas atlieka di

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. Seštadien. auo 8 iki 6 

ADRESAS: 303 West 4th Street, So. Bostone. Telefonas: AN 8-5040

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 gairinu aliejaus tan
ką visiškai Įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai !|

į'o reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus.

Pripildykime salę sausa
kimšai. Toks via rengėjų

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

---------  ' .delį darbą ne tik radijo
Dorchesterio Lietuvių Pi- programa kiekvieną sekma- 

liečių Klubo susirinkimas i dienį, bet taip pat savo ren- 
bus spalio 21 d. 8 vai. vaL giamais koncertais. Rengė- 
senoj klubo patalpoj (1810 jai kviečia visus lietuvius iš 
Dorchester Avė.). Darbo- anksto skirti spalio 26 d. 
tvarkėje esama daug svar- Įdomiam koncertui, 
bių klausimų, todėl visi na-
riai prašomi susirinkime da-i Didelė nelaimė
lyvauti.

Sandaros Moterų£
kortų vakaras

Buvo generalinė repeticija

Viriškas
{taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PAŠAUK DABAR GE 6-1204

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

B

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
^[Parduodu pirmos rūšies odą, au-fh 
4 lėlius, padus, vitpadžius siunti* 

niams į užjūrius nupiginta kaina, 
ų Atlieku visus batsiuvio darbui 

greit, sąžiningai ir duodu patari
3 mus apie odas. Adresas: 
1173 EighthSL, So,
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
1 rus trečiadienius ir sekmadieni 
< Telefonas: AN 8-0055

LIIMJS
Charles J. Kau

(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

j Atliek a visokius “plumbing”
■ aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
I ir taisymo darbus. Kainos priei- 
I narnos. Pirm negu ką darote, pas- 
I kambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
S Telefonas CO 5-5839 
|12 Mt. Vemoo, Dorshester, Mai

Hm, m» W<

DR. D. PILKA
t Mt I fei 4 
tr UM T MI

546 BR0ADWAY
90. BOSTON, NAM. 
Telefonas AN 8-1810

14L AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: «-4 Ir 8-8 
NodŪonda ir šventa

pagal susitarimą

Arti Dptaea^ 
DOkCHSSTEB, MA8&radio programa

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muziką ir 

iMagautės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.nSteponas Minkai.

^eL AN 8-2712 irta RI4-90U

Dr. J. C. Seymour
(LANMKJg)

Uetavfa Gydytojas k 
Vartoja vtiiauioa

Z-KAT Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, 
$34 BKOADWAT

SOtm BOSTON.

7-8

1

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

Tek AN8-2806

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto Ai 8

Kaip žinoma, Bostono Dra
mos Sambūris spalio 25 ir 26 
dienpmis Chicagoje vaidins 
Vincą Kudirką ir Raudoną
jį Vyną. Tiems pasirody
mams sambūris uoliai ruo
šiasi. Nemaža vaidintojų pa-

________ j sikeitė, o ir nepasikeitusieji
Praeitos savaitės pirma- roles pamiršo, todėl vi- 

dieni savo bute 79 Rossmare s* dirba išsijuosę.
*■ 1 f-b _ -* *   • T _   Z—A

Rd., Jamaica Plain, Mass., 
rasta negyva Dolores Pet
kus, 26 metų amžiaus. Jos

lietuvių šeimoj

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

Tarane vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik 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 8-6021

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- |4wn». w. t-t m---- -

uuggauauaauauassa

Šį šeštadienį, spalio 18 d.,

Režisorius Ipolitas Tvirbu- 
tas jau seniau yra atvykęs, 
o praeitą savaitgalį buvo at
vykę Henrikas Kačinskas su 
Antanu Škėma generalinei 
repeticijai.

I. Tvirbutui išvykus, kiek 
dar bus reikalinga, su ak

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
Sandaros Motera Klubas'^'1'as J..Ošeph' bl .r,!etų a>n- 
raošia įdomų kortu vakarą Z“a^’ žmoną nu-
(Whist party) Sandaros sve-i2^,lr. ^komas kalėjime
rainėje <124 F St.). Pradžia t 3‘ u“'0 ved«.Pnes «!
7-30 vai vak metus, vaikų neturėjo.

Bus erardtin nžk-.nrriin i,' Velionė palaidota praeitą lto™»s <*irbs nuolatinė sam- 
. gaidžių užkandžių n ketvirtadieni !būrio režisorė Aleksandra

vertingų dovanų. Kviečiame Velionės tėvams Kotrynai iGustaitienė. 
širdingai visus i. . , . L5;dlIh. Jonynai,

.. ir Adolfui Namaksiams.se-,-----------------------------
Kengeios g^į Xansy Chaloff ir bro-iDar dvi užsidaro

LDD 21 kp. kortų vakaras Hui Adolfui šiuo reiškiame 
--------- gilią užuojautą.

Lietuviu Darbininku Dr‘ Mažiausias atlyginimas $1 i Lietuvos Sūtų Dr-jos ir Lie-

KRANK ROŽF.NO PARKAS prie didelio ežero, vieta »

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT 
, SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887

447 BR0ADWAY 
iOUTH BOSTON, MASS.

jos 21 kuopa spalio 25 d

Graodžio mėnesio pra
džioje šaukiami Cambridge

tuvos Dukteių ir Sūnų Dr-
Strand Cafe raiej (3,2 W Gube,natoms Fnrcolopa-ijos visuotini narių susirinki- 
Broadvray, greta L. Pi iečių su ase įstatymą kmuo, vte- mai, kuriuose bus sprendžia- 
Ui-jos) rengia Įdomų kortų tos pramones darbininkams mas tų draugijų „ždaramo 
vakarą. Svečiai bus gardžiai mažiausias atlyginimas nu- plausimas
jiavaišinti ir geriausieji iošė-statomas SI. Darbdaviai tam1 T' .įranoiios veikia bė
jai gaus vertingų dovanų. įstatymui organizuotai prie-!veį nu„ ySmeėio pra- 

Piadzia 7 vai. vak. sinost. |džios pav, Lietuvos Sūnų
Dr-ja buvo įsteigta 1905 
metais, o antroji kiek vė
liau.

A. ir K. NA.MAKSIV ŠEIMAI

Gerbiamieji! Išgirdę šiurpią žinią apie tragingą Jūsų 
mylimos dukrelės Dolores mirtį, pasijutome prislėgti ir liū
dime kartu su Jumis, šitoj sunkioj valandoj reiškiame Jūsų 
šeimai giliausią savo užuojautą!

S. ir M. Michelsonai

Naujas Lietuvių mokyklos 
tėvų komitetas

Lietuvių mokyklos, kurią 
Įšiemet lanko virš 150 mo-

dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. » 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- J

{ siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai ♦
♦ ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam- » 
į binti: {
I Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite J
| Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass. Į

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

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

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš 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 siu»itiniua mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašu ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

ĮSTAIGA lietuviška, kreipkitcs lietuviškai 
*Vfei siuntėjai p-itikiiK». kad musų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Intur4«to įgaliojimais.
Siaatiniai priimami kasdien aaa 9 M 5 vaL valu, ketvirtadieniais

9 iki 7 vaL vak. ir šesUadieniaūs auo 8 n to iki 2 po pietą.

•aaTrmm

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lanko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
!iais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrai
14 Garthmd Street

% Jamaica Plain,
TeL: JA4-4574

A. J. NAKAKSY
BEAL ĮSTATE A INSUBANC1

409 W. Brondwny
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL AN 8-0948
Baa. 87 ORIOLE STBBBT 

Woat Bosbury. Maaa.
TeL FA 8-6615

KETVIRTIS ft CO.

«OOOOOOOOOOOOOOI

ttedua. papootohm 
878 W. BRDADWAY 

SOUTH BOSTON 
TA AN 8-4448

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polic, 
kių kitokių ligų ir nuo

$laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalai* 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jastiee of the Peace—CaaatoMa

598 E. Broadvray 
So. Boston 27,

TeL AN 8-1761 ir AN 8-248 
mmBUUHmeUMUMMHMMMto

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

RO%25c5%25bdF.NO

