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Tarpininkai Baigė Pastangas 
Plieno Streikui Baigti

Prezidentais Gavo Pranešimą, Kad Darbdavių ir Darbi
ninkų Negalima Sutaikinti; Plieno Pramonininkų 

Tarpe Pasireiškė Skilimas, Bet Jis Buvo Užmo*
zuotas; Prezidentas Saukiasi Taft - Hartley 

įstatymo Streikui Sulaikyti.
Šį pirmadienį 11 vai. pre

zidento paskirta trijų asme
nų komisija plieno pramo
nės streikui išaiškinti bai
gė savo darbą ir pranešė 
prezidentui, kad ji nesuge
bėjo darbadavių ir darbi
ninkų sutaikinti. Komisija 
turėjo jau pereitą pektadie- 
nį padaryti prezidentui 
pranešimą, bet terminas bu
vo atidėtas iki šio pirma
dienio. Komisijos pastangos 
nedavė vaisių, nors skirtu
mai tarp unijos ir darbdavių 
žymiai buvo sumažinti.

Prrezidentas D. D. Eisen
hovver, po komisijos prane
šimo, įsakė generaliniam

i Imamopivnuiuivu muipvto į

ir prašyti, kad teismas įsa
kytų plieno darbininkų uni
jai baigti »streiką 80-čiai 
dienų. Unija sako, kad. ji 
priešinsis teismo įsakymui 
visomis legališkomis prie
monėmis, bet jeigu teismo 
keliu nebūtų galima įsaky
mo pašalinti, tai sutiks grą
žinti į darbą streikuojančius 
darbininkus, bet po 80 die
nų streiką vėl tęs, jeigu per 
tą laiką nebus galima su 
darbdaviais susikalbėti dėl 
naujos darbo sutarties.

Skirtumai tarp unijos 
reikalavimų ir darbdavių 
siūlymų dabar nebėra dide
li. Didžiausias skirtumas 
nėra reikalavimas pakelti 
atlyginimą, šis skirtumas 
vos bėra tik 4 centai valan
dai. Bet užtat unija ir darb
daviai griežčiausiai susikir
to dėl darbo sąlygų pakeiti
mo. Darbdaviai reikalauja, 
kad iki šiolei veikusos tai
syklės atskirose plieno lie
jyklose būtų pakeistos ta 
prasme, kad darbdaviai tu
rėtų laisvas rankas įvesti 
liejyklose įvairius pagerini
mus ir automaciją ir kad 
unija neturėtų teisės tų 
darbdavių patvarkymų truk
dyti. Unija reikalauja, kad 
būtų paliktos senosios tai
syklės, pagal kurias darbi
ninkų atstovai gali tarti sa
vo žodį dėl įvairių darbo 
sąlygų pakeitimo atskirose 
plieno liejyklose.

Tarpininkų k o m i s i j os 
pirmininkas Taylor sakė, 
kad dabar veikiančios dar
bo sąlygų taisyklės nėra jau 
tokios varžančios, kaip 
darbdaviai tvirtina, nes 
toms taisyklėms veikiant 
plieno liejyklos įvedė daug 
visokių pagerinimų ir daug 
kur suautomatino gamybą. 
Bet darbdaviai užsispyrė 
gauti “laisvas rankas”, ar 
bent priverstiną arbitražą 
tame klausime.

Bevedant derybas Kaiser 
kompanija išsilaužė iš darb
davių fronto ir buvo pada
riusi savo pasiūlymus dėl 
streiko baigimo sąlygų. Bot

kitų darbdavių spaudimas 
privertė Kaiser kompanijos 
vadovus grįžti į “bendią 
darbdavių frontą” ir todėl 
darbdaviai šiaip taip išlaikė 
vieningumą iki pat nepavy
kusių derybų galo.

Unija siūlė atskiroms 
kompanijoms derėtis Kaiser 
kompanijos pasiūlptomis są
lygomis, bet unijai šiuo tar
pu nepavyko darbdavių 
fronto sulaužyti.

Dėl plieno streiko kas
dien tūkstančiai darbininkų 
netenka darbo įvairiose 
plieną apdirbančiose pra
monės šakose. Plieno trūku
mas trukdo šalies ūkišką 
evvenima ir vvriausvbė nu-ov -------- c — - «r------ar--  —
tarė galų gale pasinaudoti 
Taft-Hartley įstatymu, kad 
streikas būtų sulaikytas. 
Unija sako, kad darbdaviai 
visą laiką norėjo, kad vy
riausybė grąžintų darbinin
kus prie darbo teismo įsaky
mu.

AR L. JOHNSON BUS 
KANDIDATAS?

Senato daugumos vadas 
demokratas senatorius L. 
Johnson sakosi nesiekiąs 

j būti kandidatu į prezidento 
vietą nuo demokratų parti
jos. Bet jo šalininkai jau 
pradeda atvirai veikti už jo 
kandidatūros i š s t a ty mą. 

į Vienas tokių jo šalininkų 
yra atstovų rūmų pirminin
kas S. Rayburn.

Kol kas demokratų eilėse 
dar nė vienas kandidatas į 
kandidatus nėra prasimu
šęs į pirmą vietą. Atrodo, 
kad pirmoj vietoj yra šen. 
J. Kennedy iš Massachu
setts, bet konkurencija yra 
didelė.

KAS BUVO. KUO TAPO

Tai garsus lėktuvnešis Ma
nila Bay. pasižymėjęs pas
kutiniajame kare kovoj esu 
japonų laivu Kamikaze. o 
dabar stovi Bostono uoste, 
jo denis apaugęs žolėmis. 
Netrukus jis išvežamas į 
Japoniją ir ten hus suardy
tas.

MEKSIKOS PREZIDENTAS WASHLNGTONE

Jungtinei Amerikos Valstybėse lankėsi Meksikos pre
zidentas. Jis šiuo metu yra Kanadoje, bet dar grįš į 
JAV. Lankydamasis Washingtone pats prezidentas Al
fonso Lopez Mateos ir jo žmona buvo labai užimti. Pre
zidentas (viršuje kairėje Meksikos, dešinėj Amerikos) 
turėjo svarbių pasitarimų su prez. Eisenboweriu abiem 
valstybėm rūpimais klausimais, o prezidentienė lankė 
prieglaudas, ligonines. Apačioje kairėje mjĮtome ją žai
džiant su vienos prieglaudos kūdikiu. Dešine) Meksikos 
universiteto rektoriaus

"SKt Vakaru Valstybes Vėl Ieško

Chruščiovas Vykins 
Malenkovo Pažadus

Sovietų Russijos vyriau
sybė paskelbė dekretą, pa-

Vieningos Politikos
Politiniai Skirtumai Tarp Vakarų Sąjungininkų Dar Nėra 

Išlyginti; Anglija Skubina Viršūnių Pasimatymą, 
Amerika Dar Neapsisprendė, Prancūzija Nori 

Atidėti 1 otrią Konferenciją Vėlesniam

Spalio 16 d. Miunchene, 
Vokietijoj, mirė Stepan 
Bandera, Ukrainos nepri
klausomybės kovotojas, ku
ris tuoj po karo buvo sutel
kęs virš 200,000 ukrainie
čių armiją kovai prieš So
vietus. Sovietų armija 
ukrainiečių nepriklausomy
bės kovotojus nugalėjo ir 

į 1950 metais paskutinieji 
ukrainiečių būriai buvo su
naikinti. Pats Stepan Ban
dera nuo 1947 metų gyveno 
Miunchene. Jis mirė pas
laptingai. Policija sako, kad 
jis nukritęs laiptais žemyn 
ir užsimušęs, bet ukrainie
čių tarpe spėjama, kad jį 
bolševikai bus nužudę.

Prasidėjus rusų vokiečių 
karui, ukrainiečiai, vedami 
Stecko ir Banderos, paskel
bė nepriklausomą Ukrainos 
valstybę, bet hitlerininkai 
greitai ukrainiečių vyriausy
bę Lvove likvidavo ir Ban
dera su savo bendradarbiais 
atsidūrė Sachsenhausen kon
centracijos stovykloj. Pa
čioj Ukrainoj ir ypač Kar
patų kalnuošse ukrainiečių 
nepriklausomybės kovotojai 
tęsė savo kariuomenės orga
nizavimą ir paleistas iš vo-t 
kiečių kalėjimo Bandera 
stojo tos armijos priešakyje 
1944 m. Per tris metus 
ukrainiečiai gana sėkmin
gai gynėsi nuo sovietų ka
riškos persvaros, o nuo 
1947 iki 1950 metų kovos 
dar tęsėsi atskirose vietose.

Passamaąuody Gali 
Gaminti Elektrą

Inžinieriai baigė tyrinėti 
Passamaąuody įlankos van
denis Maine valstijos ir New 
Brunswick provincijos pa
kraščiuose ir priėjo išvadą, 
kad ten galima pastatyti 
elektrainę, kuri naudotų jū
ros vandens pakilimus ir at
slūgimus elektrai gaminti. 
Tokia elektros stotis, su pa
galbine stotimi ant St John 
pės, kainuotų 687 milionus 
dolerių. Stotis galėtų ga
minti apie pusantro miliono 
kilowatvalandų elektros.

Apie įkinkymą Passama
ąuody įlankos vandens elek
trai gaminti kalbama jau 
apie 30 metų. Jau buvo da- 

jis 11 mėnesių bandė “su- ryta ir tyrinėjimų. Nežinia, 
taikinti” kinų komunistus ar dabartinis tyrinėjimas 
su nacionalistais ir “Mar- paskatins stotį statyti, ar 
shallo planas” Europos reikalas bus vėl atidėtas

Mirė Generolas 
George C. MarshaU

Spalio 16 d. Washingto- 
ne mirė generolas George

gal kurį krašto pramonei Catlett Marshall, sulaukęs
įsakoma gaminti daugiau 
visokių vartojimo daiktų. 
Bus daugiau gaminama 
skalbiamų mašinų, šaldytu
vų, siuvamų mašinų, baldų 
ir kitokių daiktų, kurių So- 
vietijoįj labai trūksta.

Chruščiovas dabar, po še
šių metų, pasekė Malenko
vo politiką. 1953 metais 
Malenkovas buvo pažadė
jęs Sovietijos gyventojams 
palengvinti jų gyvenimą ir 
“bėgyje dviejų trijų metų” 
pagaminti daugiau visokių 
reikalingų žmonėms daik
tų. Chruščiovas tada piestu 
stojo prieš šitą Malenkovo 
programą ir reikalavo ir to
liau plėsti Sovietų Rusijos 
sunkiąją pramonę ir gin
klavimąsi. Dabar, kada Ma
lenkovas nugalėtas ir veik 
užmirštas, Nikita pasisavino 
jo programą ir žada žmo
nėms daugiau visokių rei
kiamų daiktų.

78 metų amžiaus. Gen. 
Marshall antrojo pasaulinio 
karo metu buvo vyriausio 
štabo viršininkas ir jam te
ko vadovauti karui, planuo
ti karo strategiją, skirstyti 
turimas karo pajėgas ir nu
rodyti armijų vadams, ko
kius planus jie turi vykdyti. 
Teisingai sakoma, kad gen. 
Marshall buvo vyriausias ir 
atsakomingiausias karo va
das antrame pasaulinime 
kare.

Po karo jis buvo įtrauk
tas į politiką ir kurį laiką 
vadovavo Amerikos užsie
nių politikai kaip valstybės 
sekretorius, o kilus Korėjos 
karui, jis buvo ir krašto gy
nimo sekretorius.

Su gen. Marshallo vairiu 
siejasi tokie įvykiai, kaip 
Kinijos pilietinis karas, kur

Indijos Komunistai 
Pradeda Klaidžioti

Indijos komunistų parti
ja iki šiolei Indijos ginče su 
komunistine Kinija palaikė 
Kinijos pasikėsinimus į In
dijos teritoriją. Bet ta po
litika ne visiems komunis
tams patinka ir pereitą sa
vaitę Bombėjaus valstijos 
komunistai bendrai su so
cialistais pasisakė už Indi
jos žemių gynimą nuo ko
munistinės Kinijos impe
rializmo. Bendroje rezoliu
cijoj komunistai pasisakė 
už rėmimą Nehru vyriausy
bės jos pastangose apsau
goti krašto žemių neliečia
mybę nuo imperialistinio 
kąimyno pasikėsinimų.

Dėl tokicrmukrypimo nuo 
partinės linijos Bombėjaus 
komunistai gal bus iškeikti 
ir išmesti iš bendros parti
jos, bet tokios nuotaikos, 
be abejonės, reiškiasi ir ki
tų sričių komunistuose.

Washingtone vyksta 12 
valstybių konferencija, ku- 

j rios tikslas yra sutarti, kaip 
Į ir kas tvarkys Atarktikos 
kontinentą. Į Antarktikos 
žemę reiškia pretenzijų vi
sa eilė valstybių. Konfe
rencijoj bus bandoma su
tarti, kad Antarktika būtų 
palikta niekam nepriklau
santi ir kad visos tautos ten 
galėtų laisvai daryti moks
liškus tyrinėjimus, gal net 
eksploatuoti tą kraštą ūkiš
kai ir kad niekas ten ne
kurtų kariškų bazių.

Konferencija užsitęs ke
lias savaites. Joje dalyvau 
ia 12 valstybių: Amerika 
Sonetų Rusija, Anglija 
Prancūzija, Pietų Afrika 
Naujoji Zelandija, Argenti
na, Čili, Australija, Belgija, 
Japonija ir Norvegija.

Anglijos vyriausyybė tuoj 
po rinkimų pradėjo skatinti 
kitas Vakarų valstybes nie
ko nelaukiant eiti prie “vir
šūnių” pasimatymo. Ame
rikos vyriausybė manė, kad 
Anglijos konservatoriai po 
•rinkimų nebeskubės į vir
šūnių konferenciją, bet pa
sirodo, kad Anglijos vyriau
sybė ne tiktai nori pagrei
tinti viršūnių susitikimą su 
Chruščiovu, bet iš anksto su
tinka daryti rusams nemaža 
nuolaidų Berlyno klausime, 

i kad tiktai būtų prieita prie 
taikingo “sugyvenimo”.

Anglija siūlo, kad viršū
nių pasimatymas įvyktų vė
liausiai gruodžio mčnpai. 
Amerika su tuo sutiktų, bet 

i jeigu Prancūzija siūlytų ją 
'atidėti, tai prezidentas Ei- 
senhower sutiktų valstybių 
vadų konferenciją sukviesti 
ir ateinančių metų vasario 
mėnesį.

' Kol kas skirtumai tarp 
. Vakarų valstybių tebėra ne
išlyginti ir kalbama, kad 

I Vakarų valstybių vadai pir
ma turėtų susitarti savo tar
pe ir tiktai tada eiti į ben
drą konferenciją su rusais. 
Tuo tikslu kalbama apie su
sirinkimą Vakarų valstybių 
vadų į Vakarų viršūnių kon
ferenciją, bet nieko dar nė
ra sutarta ir tuo reikalu.

Raketa Fotografavo 
Mėnulio Užpakalį

Sovietų vyriausybė skel
bia, kad rusų mokslininkų 
spalio 4 d. paleista raketa 
nufotografavo mėnulio nuo

kraštams atstatyti.

ATŠAUKIA STUDENTUS

ateičiai.

ITALŲ BELAISVIAI

Italija visą laiką skelbė,
Egipto diktatorius Nasse-|kad dar 60,000 italų karo 

ris nutarė atšaukti iš Sovie- belaisvių yra laikomi Sovie- 
žemės nematomąjį šoną ir tų Rusijos ir kitų bolševikiš- tų Rusijoj. Bet dabar ji~ ga- 
dabar tas fotografijas ru- kų kraštų visus Egipto ir Si-, vo iš Maskvos naują užtik- 

rijos studentuss ir perkelia rinimą, kad italų belaisvių 
juos mokslą tęsti į Ameriką, i Sovietijoj nebėra ir todėl 
Kanadą ir Angliją. Keli rūpinimasis tais belaisviais

ssų mokslininkai tikrina ir 
paskui jas paskelbs. Jei tas 
pranešimas yra teisingas,, 
tai žmonės pirmą kartą iš- šimtai studentų bus perkelti bus nutrauktas. 60,000 be
vys, kaip atrodo nemato- ’iš Rylų į Vakarus. laisvių bus skaitomi žuvę.
moji mėnulio pusė, jo užpa-j Tas žygis rodo, kad san- Panašiai “dnigo be ži- 
kalis, kuris niekada nėra'tykiai tarp Maskvos ir Na- nios” Iabaųdaug ir vokiečių
nuo žemės matomas. sseno neina geryn. į kai o belaisvių.

HUGH GAiTSKELI.

Anglijoje darbo partija rin
kimus pralaimėjo, het jos 
vadas Hugh (iaitskell savo 
rinkiminėj apygardoje juos 
laimėjo.

Maskva Išvaro
Musų Diplomatą

Pereitą savaitę Sovietų 
vyriausybė pranešė Ameri- 
:os ambasadai Maskvoje, 
tad Amerikos diplomatas 
’.ussel A. Langelle yra “ne- 
lageidaujamas asmuo” So- 
ietijoj ir todėl jis turi būti

atšauktas.
Prieš tai penki civiliai 

ipsirengę rusai Maskvos 
atvėje pagavo R. A. Lan- 
elle ir nusivežė jį matomai 
politinės policijos namą ir 

.en jį tardė, apklausinėjo, 
pašino jam pačiam ir jo 
eimai ir paskui žadėjo jam 
rinigų, jei jis sutiks šnipi- 
įėti Sovietų vyriausybės 
audai. Po tokio tardymo 
angelle buvo paleistas ir 
uoj pat atėjo iš rusų vy- 
iausybės pranešimas, kad

jis kraustytųsi namo.
Diplomatas Langelle bus 

atšauktas iš Maskvos, o vals
tybės departamentas svars
to, ar nereiks kokį nišų di
plomatą pasiųsti namo. Be 
to, Amerika protestuoja 
prieš chuliganišką “tardy
mą” Amerikos diplomato.

Amerikos diplomatas 
Langeile apleidžia Sovietų 
Rusiją su žmona ir trimis 
vaikais šį pirmadienį.
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Ar Lietuva pavergta?
Dr. A. Margeri? - šeštokas bolševikų “Vilnyje” pla

tokai aprašė, kaip jis Lietuvoje teiravosi žmonių, ar Lie
tuva esanti pavergta ar ne? Pagal daktaro pasakojimą, 
90 žmonių iš šimto jam atsakę, kad Lietuva nesanti pa
vergta . . .

90 iš šimto ! Bet kaip daktaras žino, kad 90 iš šimto 
jaučiasi laisvi? Kiek žmonių jis apklausinėjo? Įr ar žmo
nės buvo laisvi laisvai atsakyti i klausimą? Ar nesiklausė 
kas trečias, kaip jis žmonėms tokius klausimus davinėjo? 
O tas “trečias” gali būti valdžios šnipas. Totalitarinėse 
šalyse žmonės žino, kad tretysis dalyvis pasikalbėjime 
gali būti pavojingas liudininkas, o turint reikalų su tokiu 
misionierių iš Amerikos, kuris pats nesugeba matyti, ar 
kraštas yra laisvas ar pavergtas, dargi ir “antras” pasi
kalbėjimo dalyvis gali būti pavojingas . . .

Turint tą viską galvoje ir žinant, koks teroras visai 
neseniai dar siautė Lietuvoje, daktaro Margelio - šeštoko 
išvedžiojimai apie Lietuvos žmonių laisvę yra tik ne
rimtos pasakaitės nerimtiems žmonėms, pasakojamos bol
ševikų laikraštyje.

Kalbant apie daktaro Margelio liudijimą reikėtų 
prisiminti, kad tas pats Margeris važinėjosi ir i smeto
ninę Lietuvą ir grįžęs jis ją irgi gyrė. Jis ir Smetonos 
valdomoj Lietuvoje nematė politinių kalinių, nematė 
šlykščios cenzūros, neužuodė fašistinės smarvės, kuria 
“tautos vadas” buvo apnuodijęs visą kraštą. Dabar tas 
pats beuoslis žmogus nemato Lietuvos pavergimo sveti
maisiais. Jis nematė ir nenorėjo matyti šimtų tūkstančių 
lietuvių, kurie buvo išvežti Į Sovietijos Įvairias tolybes 
prie prievartos darbų. Dalis išvežtųjų grižo, dalis ir dabar

M. VAJU,

DVIEJŲ VALSTYBIŲ VĖLIAVOS BERLYNE

— —T'

Vakarę ir rytu Vokietija dabar turi atskiras valstybi
nes vėliavas. Čia kairėj matome Vakarę Vokietijos 
vėliavą ant vis dar nebaigtų buvusio parlanento rūmą, 
o dešinėj sovietiška vėliava netoli Brandenburgo vartę.

Infliacijos baidyklė
A. JENKINS

Plieno darbininkai strei- uniją, nors jie to ir nesako, 
kuoja jau ketvirtas mėnuo jų spauda su radiju taip nes-
neva dėl 15 centų valandai kelbia. Priešingai, fabrikan- 

nalralimn PI i n-r, n fci .-...C'?..-

Jos. Nebuvo jų Italijoj prie 
Musolinio, Vokietijoj prie 
Hitlerio, Rusijoj prie Stali
no ir dabar nėra prie Chruš
čiovo. Bet, ar ten nuo in
fliacijos apsisaugota? Ab
surdas.
Visi ginčai pridengiami 
infliacija

Infliacija yra tokis daly
kas, kuris iš tikrųjų rimtai 
baugina visą šalį. Kuomet 

'susidaro tokios sąlygos, kai 
pinigų būna kišenėse daug, 
o prekių rinkoje mažai, tai 
už prekes mokama aukštas 
kainas ir tos kainos vis la-. 
biau kyla, kol visų kišenės 
būna ištuštintos, pinigų 
vertė nukrinta ir pagaliau 
fabrikai užsidaro, nes nėra 
pinigų prekėms išpirkti ii* 
tuo jau susidaro defliacija. 
O tas reiškia ekonominę 
krizę ir visų galų sukriki
mą.

Šiandien menkiausis pa
gerinimas darbininku nau
dai, ar tai darbovietėje dar
bo sąlygų, algų pakėlimas 
ir net bent kokis pagerini
mas visuomenės naudai bū
na metamas į šalį dėl infli
acijos baimės.

Gyventojų skaičius žy
miai kyla, daug ko trūksta, 
kongrese buvo įnešta bilius 
statyti daugiau mokyklų ir 
parūpinti daugiau mokyto
jų, steigti daugiau ligoninų 
ir parūpinti daugiau slau
gių, šalies jaunimą aprūpin
ti patogesnėmis žaidimų 
aikštėmis, bet sako, tas daug 
kainuos ir visą šalį paskan
dins infliacijoj.

Buvo reikalauta sene
liams pakelti mizemas pen
sijas ir aprūpinti medici
nos pagalba, — atmesta; 
padidinti bedarbių draudi
mo pašalpas, — atmesta; 
dirbantiems pakelti minima
li uždarbį, — nubraukta į 
šalį, nes tas jau tikrai visus 
pražudys . . .

Milionai Amerikos žmo-

Kas savaite

tebegyvena tolybėse, toli nuo savo krašto ir net nuo uždarbio PIien0 tei
Seimų, o labai didele dalis išvežtųjų mirė ir . .. nebesis- karaliai atsisako algas keIU riešin^ „tinkame tartis 
kandžia niekam, dargi daktaro pagalba jiems neberei- dėl to, kad apsaugotlj šalį ir kolektyvinę sutartį pasi- 
kalinga. nuo infliacijos. Reiškia, rašyti, tik norime vieną pa

kalbant apie dr. Margerio liudijimą reikėtų žinoti, plieno darbininkai saumy- ragrafą iš sutarties išbrauk- 
kaip reikalas vra su daktaro Margerio piniginiu išskai- liai, nenaudėliai, tik savo ti”. Gi tas paragrafas dar- 
čiavhnu, arba honoradais, kuriuos dr. Margeris galėjo reikalų težiūri, o plieno vieš- bininkams reiškia, viską, 
gauti iš bolševikų už»savo Lietuvoje išleistą knygą “Chi- pačiai geraširdžiai, jie sau- ■ Fabrikantai dar savo po
emos šešėliai”. Mes nežinome, kiek daktaras tų honorarų vlsos šalies interesus, šakį papildo: “Sutinkame
gavo, bet jis gerai padarytų, jei visuomenei pats pasiaiš- “P į P^P?^.0’ na.r?° du°-
kintų, tada žinotume, kiek bešališkai gali kalbėti žmogus Al£Jkos visuomenėj daug d^sX
įsidėjęs į kišenę tam tikrų pluoštą okupantiskų rublių. daug kas tu0 pi]nai d]hfu1„

Su honorarais reikalas yra tas, kad Sovietų Rusija Atrodo tiesiog nesųmo- tomis skersnainėmis kurios 
niekam jų nemoka; ji teisiškai ir neprivalo mokėti už- ninga streikuoti dėl 15 cen- trukdo gamybą, paraližuoja
denių rašytojams už jų leidžiamus raštus, jei ji, papurki- tų ir nustoti 3 dolerius. Pu- pramonės vystymasis ir ga-
mo sumetimais, to nenori daryti. Taigi, pirma reikėtų iš- įsei miliono darbininkų 15 mybos gerinimą”, O tas 
girsti apie honoraras, o paskui būtų Įdomiau pasiklausyti centų tereiškia 75 tukstan- pramonės vysymąsi ir ga- 
ir daktaro sapaliojimu apie totalitarinės diktatūros ir ru- čiai dolerių, bet jie nustoja mybos gerinimas reiškia
siškų imperialistų'pajungtos Lietuvos “laisvę’. wT’vaUnEX dTuJteii° .al?oma<:i«> darbininkų si- .------------------------ - ------- -

Kaip reikalas stovi su Lietuvos laisve liudija pereitą valandą ir dar daugiau, jojimą, neapsakomą diskn- mų gyvena paupiuose ir 
itę “Keleivyje” minėtas straipsnis “Komunist” žur- ________________ivaitę ^eivj je minėtas suaipsnih vaitę. Tai taip skaičiai rodo, Unija nepriešimra auto-

Kazachstano “burzuazimų nacionalistų \eiki- bet faktai ka kita narodo.nale apie Kazachstano ourzuazmių nacionausių vemt- bet faktai ką kitą parodo. Imaciiai tas'reiškhTnro^- 
mą Kazachstano inteligentija siekia “baisaus” dalyko šiandien tie 15 centų ma- J ’ P ST®
— apsaugoti savo tautą nuo rusifikacijos. Į Kazachstaną žai ką reiškia darbininkams,
vežami tūkstančiai ir net šimtai tūkstančių rusų, ukrai- dar mažiau plieno viešpa- 
niečių, gudų, lietuvių, latvių, moldavų, estų ir kitų tau- čiams. Kova eina ne dėl 15 
tybių žmonių, kurie Kazachstane “tirpsta” rusiškame ! centų, bet, iš tikrųjų, dėl 
katile ir jame skandina negausią kazachų tautą. Tauta uniJ°s gyvybės. Fabrikantai 
ginasi nuo pavojaus išnykti ir todėl daugelis jaunesniųjų PasimoJ° zut būt pasmaugti
inteligentų ragina savo tautos žmones leisti vaikus tik Į .

w~irrir\o rrovhti savais Vaikiu ra- tinai, p8V eFgHl^ <,savas tautines mokyklas, ragina gerbti savąją kalbą, ra 
gina nešioti savus tautinius drabužius, ragina gerbti senus įf?,LV.Ija Ir E^1JaŠutinius papročius ir kitaip stengiasi priešintis ntsifika- Z

Tiesa, Latvija ir Estija
tautinius papročius ir kitaip stengiasi priešintis rusifika- dviem
cijos bangai. Lž tai tie inteligentai smerkiami, ujami, o njeko “negrąžino”,, todėl 
gal juos ištiks ir liūdnesnis likimas. galima manyti, kad Lietuva

Pagal Maskvos valdovus visų pavergtųjų tautybių 1 jr Vilniaus neatgavusi vis- 
žmonės turi pirmon vieton statyti VISOS SOVIETŲ SĄr vien būtų turėjusi Įsileisti 
JUNGOS interesus — o tai reiškia praktikoje “vyresniojo rusų garnizonus. Taip gali 
brolio
Sąjunga
interesais tun gy
ar nenori. Jokie bliūdlaižių net ir daktarais besivadinan
čių pasakojimai tų faktų pakeisti negali.

A p z v a l g
VILNIUS MOSU—LIETU- mas svetimos kariuomenės Į 
VA RUSŲ kraštą reiškia šalies nepn-

Cen. G. C. Merehall ’ i Gal iš Amerikos pasimo- 
. - kęs, gal žmonių skundų pa-

Spalio 16 d. mirė genero- vejktas> Chruščiovas perei
tas George Catlett Marshall, savaitę davė Įsakymą 
sulaukęs 78 metų amžiaus. govjet„ pramonei gaminti 
Gen. Marchall asmenyje pa- daUgjau jr geresnių varioji- 
sitraukia antro pasaulinio mQ dalykų!
karo žymiausioji figūra, įsakymas duotas. Bet nuo 
karo planuotojas ir vadas. iki vartojimo daly-
Ant gen. Marchallo pečių, , pristatymo Į krautuves 
kaip ant vyriausiojo stabo Hgas keliag Juk tokių 
viršininko, krito našta pla- pa^adų buvo ir seniau. Ma- 
nuoti karą, skirstyti turimas jenkovas žadėjo “per du tris 
karo pajėgas Į Įvairius Ų®11' metus” palengvinti žmonių 
tus, skirstyti karo išteklius gyy^į^ žadėjo, bet kur 
ir planuoti visą karo strate- ..g^ žadėjo ir Chruščiovas, 
giją. Kitiems generolams jo dabartinjs paža-
teko vykdyti jo planus, o jag tjk ak- mon|.
pačiam Marshall’ui teko .Jmaj
mažiau matomas, bet daug q jgjgy Nikita tikrai sa- 
atsakingesnis darbas nu-,v0 pažadą bandys ištesėti, 
rodyti kitiems genei olams, ..g turėg pasidaryti tai
ką jie turi vykdyti. . . keSnis, nes didesnę dalį

Gen. Marchall buvo lsl_ ak^kų išteklių turės skirti 
traukęs ir į politiką. Jis po ne karQ magįnai stiprinti, 
karo buvo pasiųstas j Kini- žmonių aprūpinimui, 
ją atstatyti taiką .Gen. j Gyvenimas Sovieti jo j jau 
Marshall murdesi Kinijos jengvesnis ne-
pilietimo karo baloje apie buvo Stalino laikais. Bet
11 mėnesių ir, grįžęs, pas- žmoniško gyvenimo ten
merkė lygiai komunistus ir vis dar labai toIL 
nacionalistus uz nenorą tai- s *
kintis. Suvertęs visifi j vie- P|ieno inia,
ną katilą, gen. Marshall ati-;
darė kelią komunistų laimė-' Plieno streikas tęsėsi tiek 
jimui Kinijoj. Tai buvo di- ilgai, kad plieno atsargos 
džiausiąs gen. Marshallo krašte jau yra išsemtos. Jau 
pralaimėjimas. Gen. Mar- ir didžiosios automobilių 
shallo ir Amerikos! dirbtuvės stabdo gamybą

Vėliau, kai gen. Marshall dėl plieno trūkumo, o tai 
buvo valstybės sekretorių, reiškia, kad laikas plieno 
jis pasirūpino isgviueu E.U- svr€in.ą uSigui. LaiKaS darb- 
ropą nuo Kinijos likimo ir daviams ir laikas unijai, 
tas Amerikai pavyko su pa- Reikia sėsti prie stalo ir su 
galba vadinamo “Marsha- vyriausybės tarpininkų pa- 
llo plano”. galba surasti kokį nors
• Kartą gen. Marshall sakė, sprendimą ginčui, 
kad jam reikėję dviejų me- ■ Sprendimas, vienu ar kitu 
tų, iki jis valstybės sekreto- • būdu bus surastas. Bet, pra- 
'riaus pareigose tinkamai dėjus vėl dirbti, prieš visus 
'susiorientavęs. O kai jis,žmones kils klausimas, ar 
'vyko Į Kiniją taikos dary- reikėjo virš trijų mėnesių 
mo tikslu, jis apie “politi- sulaikyti plieno gamybą? 

i ką” mažai tegalvojo. Taip Ar nebuvo galima susikal- 
■ pat ir karo metu gen. Mar- bėti anksčiau? Ar ir ateityje 
shall karą planavo taip, kad nieko nebus pasimokyta ir, 
jis greičaiu būtų laimėtas, o 'sutartį atnaujinant, vėl rei- 
apie politines karo pasėkas'kės gamybą stabdyti ir ro-

tvyniai paskandina if su
naikina milionus dolerių 
vertybių. Reik tuos paplū- 
dymius ir upes pažaboti, 
apsaugoti žmonių gyvyybes 
ir jų sunkiai įsigytas, daž
nai menkas nuosavyybes, — 
atmesta, nes tas reikšti} in
fliaciją ir dar kas svarbiau- 
s^a^teiTeikia subalansuoti

Kuomet valstvybė turi 
daugiau išlaidų negu paja
mų, tas jau stumia kraštą į 
infliaciją. Prezidentas Ei- 
senhower tą biudžetą balan
suoja jau per 6 metus ir vis 
giliau lendamą į skolas.

Valstybės biudžetas bū
tų seniai subalansuotas, jei 
pajamų kolektoriai iškolek- 
tuotų pilnai iš žibalo mono
polijų ir didžiųjų korpora
cijų kas teisėtai valstybei 
priklauso. Bet jie to nedaro 
todėl, kad tie milionai bus 
reikalingi rinkiminės kam
panijos varžyybų propagan
dai. Pinigas kalba, pinigas 
tyli.

Fabrikantų susivienijimas 
(NAM) jau reikalauja už
šaldyti darbininkų algas, 
kol bus subalansuotas vals
tybės biudžetas ir pašalin
tas infliacijos pavojus. Ne- 
vien saumyh’ai, bet ir begė
džiai. Jie nereikalauja už
šaldyti kasdien bekylančias 
prekių kainas, nereikalauja 
užšaldyti korporacijų milži
niškus pelnus ir stambaus 
biznio vedėjų milionines al
gas.

Stambaus verslo atsto
vams Washingtone ir di
džiųjų korporacijų viršiloms 
infliacijos arkliukas labai

K jodinėti. Bet kažin 
J1*?

są, bet unijistai teisėtai rei
kalauja teisės tarti savo žo
dį pakeitimų eigoj. Fabri
kantai griežtai užsispyrė iš
braukti paragrafą, kuris 
laiduoja teisę skriaudžia
miems darbininkams skųs- 

įrponės komitetui, kuris, 
skufidą, rądęs pa

grindo, verčia prižržtfėtojus 
darbininkų neskriausti; 90 
nuošimčių tokių skundų iš
aiškinama vietoje ir susitai
koma; 9% jų eina aukščiau 
ir ten sutaikoma, ir vien tik 
vienas nuošimtis skundų pa
siekia aukščiausią įstaigą — 
arbitracijos keliu bešalis 
teisėjas daro sprendimą, 
kuris būna privalomas 
abiem pusėm, nes taip su
tarta ir sutarty įrašyta.

šitokia skundų tvarka 
vartojama visose darbo uni
jose visam laisvajam pasau
ly ir sąmoninga darbo uni
ja jokiu būdu nuo to negali 
atsisakyti. Plieno viešpačiai 
užsispyrė tą panaikinti ir 
aiškina, kad tas trukdo ga
mybą, kelia bereikalingus 
ginčius, duoda pagrindo 
bereikalingiems streikams, 
trukdo pramonėje vykdyti 
automaciją, kuri teikia ša
liai didesnę gerovę (iš tik
rųjų piniguočiams daugiau 
pelno), tas duoda pagrindo 
saumyliams darbininkams 
reikalauti dalies tų pelnų ir 
lyg ant juoko, jie nebūtų 
priešingi dalį atiduoti, bet 
tas neleistina, nes reikštų 
infliaciją.

Pasmauk laisvas darbo 
unijas ir nebus infliacijos. 
Skundų ir apeliacijų nėra, 
kur gyvuoja kompanijų uni-'

tauta neturėjo progos pati 
save valdyti, tai gudrus dip
lomatai ir “tautos vadai” 
galėjo krašto nepriklauso
mybe prekiauti.

Keista betgi, kad ir po 20 
metų ir po visų patyrimų su 
Maskvos ge r adėjystėmis, 
kai kurie “patriotai” ir šian
dien džiaugiasi Vilniaus 
“atgavimu” ir skaito, kad 
istorinės sostinės grąžini-

klausomybės laidojimą To
Prieš 20 metų, spalio mė- betgi nesuprato ar nenorėjo ___

nesį, Lietuva atgavo Vilnių suprasti Lietuvą valdžiusie- mas Lietuvai buvo °iš da- 
ir tą patį mėnesį, dargi prieš ji žmonės prieš 20 metų ir lies, rezultatas tos kovos, 
Vilniaus atgavimą. Lietuva savo žygiui pateisinti ar pri- kurią lietuviai tėvynėje ir

vą rusiškus gaimizonus. tas Lietuvai, bet vos praėjo 
Už istorinę Lietuvos sos- geras pusmetis nuo Vil- 

tinę Lietuvos vyriausybė niaus grąžinimo, kaip visa

Vilniaus vadavimo sąjungos 
šūkavimų atidavė Lietuvai 
Vilnių, o ne kaipo užboviji-

prieš 20 metų sutiko padėti Lietuva be šūvio atsidūrė mą, kad galėtų visą Lietuvą 
ant Lietuvos nepriklauso- rusų kišenėje. Tai buvo at- su tuo pačiu Vilniumi pra- 
mybės pirmąjį “paminklinį” pildąs už kvailoką džiaugs- ryti! Su tokiu galvojimu 
akmenį svetimųjų kariškųjų mą dėl Vilniaus grąžinimo mes ko gero dar turėsime 
įgulų pavidale. tokiomis sąlygomis, kurios Smetonai paminklą statyti

Nereikėjo didelės išmin- galėjo tik pagreitinti visos už Lietuvos nėpriklaueoRiy* 
ties suprasti, kad įsileidi-į Lietuves, su Vilniumi im-,bės palaidojimą!

ir ateities planus, jis mažai 
tegalvojo, palikdamas atei
čiai . . . Todėl politinis po
karis buvo sprendžiamas 
Jaltoje, kui- 100 milionų 
Europos žmonių buvo fak
tiškai pavesta Stalino glo
bai.

*
Chruščiovo pažadai

Nikita Chiuščiov, besilan
kydamas Amerikoje ragavo 
amerikoniškų dešrikių, va
dinamų “hot dogs”. Jis jas 
gyrė ir sakė, kad rasai pir
mauja raketų biznyje, o 
amerikonai... dešrų bizny
je!

Iš Amerikos Nikita nuvy
ko į Kiniją, raminti savo ne
ramius sąjungininkus, kad 
jie negadintų ‘Taikaus su
gyvenimo” idilijos, paperė
tos “Camp David” užuovė
joj, o iš Kinijos jis “eta
pais” grįžo į Maskvą, ap
lankydamas visą eilę Sovie
tijos miestų, pradedant Vla
divostoku, Krasnojarsku ir 
kt

Matyti ir Chruščiovui kil
to į akis milžiniškas skirtu
mas tarp Amerikos pilnų 
krautuvių ir didelio varto
jamų prekių pasirinkimo ir 
Sovietijos skurdo. Prisidė
jo gal ir tas, kad visuose 
miestuose Sovietijoj, kur 
tik jis lankėsi, žmonės 
skundėsi dėl visokių trūku
mų — nėra reikalingiausių 
prekių, jos pristatomos ne
tvarkingai, labai dažnai rei
kia stovėti eilėse prie krau
tuvių, prekės labai dažnai 
blogos rūšies ir L L

dyti pasauliui, kad Ameri
kos garbinamas laisvas ūkis 
serga visai nereikalinga 
“pertrūkių” liga?

Tokie klausimai kils ne 
tiktai valstybei, visai visuo
menei, bet ir saujelei darb
davių, o taip pat ir darbinin
kų unijai. Kas nors yra ne
tvarkoje, jei virš trijų mė
nesių reikia kraštui gyventi 
be plieno gamybos tik to
dėl, kad darbdaviai ir dar
bininkai nepajėgia susitarti. 

*
Rusai nepasikeitė

Pereitą savaitę sovietų 
policija civiliuose įūbuose 
Maskvos gatvėje sučiupo 
vieną Amerikos diplomatą, 
jį nusigabeno į savo būstinę 
ir per 2 valandas kamanti
nėjo, tardė, jam ir jo šeimai 
giasino,, pagaliau viliojo jį 
pinigais šnipinėti rusams, o 
kai niekas negelbėjo, tai 
paleido ir tuoj pareikalavo, 
kad jis būtų atšauktas iš 
Maskvos.

Diplomatas Ruseli A. 
Langei le iš Maskvos bus at
šauktas. Bet įdomu, kad ru
sai taip be ceremonijų pa
griebė diplomatą ir jį norė
jo užverbuoti savo šnipu.

Atrodo, kad rusai dar vi
sai “n e į s i s a vino” vadi
namos “Camp David dva
sios” ir tebėra tokie pat, 
kokie jie buvo ir gardžių 
Amerikos dešrų neragavę.

Užtat iš Amerikos jie rei
kalauja prie “Dovido kem
pės dvasios’” melstis kas ry
tas ir kas vakaras ... 
___________________ J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE URUGVAJUS

Pirmyn choro jubiliejinis

Šj sekmadienį, spalio 25 
d. 3 vai. popiet Marijos mo
kyklos salėj bus “Pirmyn” 
horo koncertas, o vakare 

Lietuvių auditorijoje banke
tas. Tuo būdu bus paminėta 
choro veiklos 50 metų su
kaktis.

Prisiminkime, kas yra 
“Pirmyyn” choras, ką jis 
yra nuveikęs, kokį įnašą į 
lietuvių kultūrinį gyvenimą 
įnešęs.

Chicagos lietuviai pradė
jo organizuotis prieš dauge
lį metų, sukurdami literatū
ros, dramos mėgėjų, teisy
bės mylėtojų, pašalpines ir 
kitas draugijas, kurių skai
čius 1909 metais siekė jau 
apie 20. Gyvavo net 6 (vė
liau 20) liaudies chorai, iš 
kurių stipriausiai veikė Biru
tės Choras, kurį suorganiza
vo Mikas Petrauskas.

Chicagos šiaurinėj daly 
apsigyvenę lietuviai siuvė
jai 1909 metais pradėjo rū
pintis choro sukūrimu, nes 
nenorėjo atsilikti nuo kitų 
kolonijų.

Kai 1909 m. rugpiūčio 
mėnesį susirinko 17 vyrų 
Vyšniausko bute, turbūt nei 
vienas iš jų net nepagalvo
jo, kiek garbingų metų jų 
sukurtas choras gyvuos. Su
sirinkusiųjų tarpe buvo Jo
nas Katilius, kuris tapo pir
mas “Pirmyn” chorvedys. 
Kadangi Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 81-ji kuopa su
tiko padengti choro išlai
das, tai savo gimimo metais 
“Pirmyn” buvo pavadintas 
LSS 81-mos Kuopos Choru.

1910 metais jau buvo su
rengtas “Hull House” salė
je pirmas koncertas ir vai
dinimas “Kas Nuveiks”, ku
rį režisavo M. Dundulienė. 
Netrukus vyrų choras virto 
mišriu ir įvedė 10 centų na
rio mokestį, nes kuopa ne
bepajėgė choro išlaikyti.

Bėda buvo ir su gaidoms, 
nes, be Eremino vokiškų ir 
latviškų dainų vertimų, lie
tuviškoms dainoms gaidų 
nebuvo, todėl Mikui Pe
trauskui mokėta po .$5.00 
už kiekvieną jo suakompo- 
nuotą dainą. Chorui išmo
kus vieną dainą, Mikas Pe
trauskas tuojau turėjo pa
rengęs kitą. Dainavo “Oi tu, 
Jieva, Jievuže”, “Ant kalno 
karklai siūbavo”, “Bijūnėlis 
žalias” ir kitas dainas, ir 
net pastatė Petrausko ope
retės “Blinda — Svieto ly
gintojas” ir “Vestuvės”. Vė
liau, Strumskuii tapus choro 
mokytoju, Stasio Šimkaus

. suakomponuotos dainos dar 
puikiau skambėjo, 

i Nuo 1909 iki 1919 metų 
chorą mokė Jonas Katilius, 
Ksaveras Strumskis (vėliau 
buvo muzikos leidėjas ir 
mokė New Yorko operetės 
horą), A. Mareckis, J. 

Langelis, Juozas Grušas ir 
kompozitorius Petras Sar- 
palius. Nors mirtis užbaigė 
šių visų muzikų veiklą, bet 
“Pirmyn” vis stipriau ir sti
priau gyvuoja.

: 1919 metais, kada chore
atsirado “raudonuojančių” 
narių, choras suskilo į dvi 
dalis — atskilę atžagarieji 
sau sukūrė komunistinį cho
rą, pasivadindami Lietuvių 
Komunistų Mišriu Choru 
(vėliau vadinosi tik L. K. 
Mr Choru) — likusieji na
riai griežtai atsiribojo nuo 
komunizmo ir nutarė vengti 
politikos ir tik puoselėti 
lietuvišką dainą.

Nuo 1929 m. choro vado
vavimą paėmė Kazys Stepo
navičius, gabus, tinkamai 
išsimokslinęs ir patyręs cho
ro vadovas, kuris chorus 
pradėjo mokyti būdamas 16 
metų. Todėl “Pirmyn” cho
ras vis augo, tobulėjo ir 
šiandien jis yra lietuvių pa
žiba. Atsiminkime, kad iš 
choro eilių iškilo solistų, ku- 
rie^ pasiekė net Chicagos ir 
Metropolitan operas.

“Pirmyn” yra vienintelis 
Amerikos lietuvių choras, 
aplankęs Lietuvą (1938 me
tais), kai Lietuva šventė sa
vo 20 metų Nepriklausomy
bę. Choras davė 20 koncert- 
tų visoje Lietuvoje ir visą 
koncertų pelną aukojo 
Ginklų Fondui, 

į 1941 metais, Chicago- 
land Music Festivale, “Pir
myn” laimėjo pirmą prizą 
tapdamas geriausiu mišriu 
choru penkių valstijų ribo
se. Šį muzikos festivalą kas- 
imet rengia Chicago Tribū
ne dienraštis.

“Pirmyn” yra pirmutinis 
lietuvių choras statęs ištisas 
operas: “Cavalleria Rusti- 
cana” 1937, “Carmen” 1940 
ir 1941, “L’Elisire D’A- 
more” 1942. Choras taipgi 
atliko ir daugelį lengvesnių 
operečių: “Linksmoji Naš
lė”, “Čigonų Baronas”, 
“Korneviliio Varpai”, “Cu
krinis Kareivis”, “Meilės 
Daina”, “šikšnosparnis”, 
“Parduotoji Nuotaka”.

“Pirmyn” yra koncerta
vęs ir statęs operas eilėje 
Amerikos didmiesčių: New 
York, Detroit, Cleveland, 
St. Louis ir Toronto, Kana
da. Taipgi dalyvavo Chica
gos Pasaulinėje Parodoje

MEKSIKOS DIENOS WASHINGTONE

Pri eš Meksikos prezidentui Adolfo Lopez Matees iv ir- 
tuje kairėj, o dešinėj prez. Eisenhoweris) atvažiuo
jant i tVasbingtor-ą, čia lankėsi abieju Amerikv. G? dv
iejų Dr-jos atstovai, kurie painformavo prezidentą 
apie tos draugijos 35-jį kongresą, kitu metu gegužės 
mėnesi šaukiamą Meksikos sostinėje. Prezidento kai
rėje tos draugijos generalinis direktorius dr. Joseoh 
J. Eiler, dešinėj Chile gydytoju atstovas dr. Alfonso 
Asenjo. Ta delegacija priėmęs, prezidentas išvyko at
vykstančio Meksikos prezidento pasitikti.

1933 ir 1934 metais, ir dai
navo Lietuvių Dainų Šven
tėje 1956 metais Chicagoje, 
dalyvauja lietuvių tautinė
se šventėse — SLA suvažia
vimuose, Dariaus Girėno, 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimuose ir tt.

Visa tai turint galvoje 
nėra abejonės, kad choro 
spalio 25 d. koncertas bus 
didžiausias įvykis Chicagos 
lietuvių kultūriniame gyve
nime. Jame girdėsime ne tik 
tobulą chorą dainas ir ope
rų ištraukas dainuojant, bet 
taipgi ir viešnią, buvusią 
Metropolitan operos žymią 
solistę Paulyną S t o s k ą 
(Stoškutę). Ją išgirsti čika- 
giečiams tikrai reta proga.

Todėl reikia manyti, kad 
koncerto salė bus kupina, 
kad vakare lūs ir banketo 
salė, nes Čikagoje juk yra 
pakankamai žmonių, kurie 
mėgsta dainą, supranta cho
ro reikšmę ir moka įvertinti 
jo suftkų darbai .Juo dau
giau į sukaktuvines iškilmes 
ateisime, tuo labiau paska- 
tisime chorą ir toliau lietu
višką dainą puoselėti.

Gražios ateities “Pirmyn” 
chorui!

Žemaitis

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Mirė P. Vikonis

DETROIT, MICH.

KAS SKAITO, RAM

TAS PLONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Turime kuo pasididžiuot? Vyksta į Sandaros 

Mūsų kolonija gali di- įvažiavimąSpalio 3 d., širdies smū
gini ištikus, mii ė nuo Ro
kiškio kilęs 62 metų am

; žiaus Praras Vikt__ , ____ ... _ . „
:Jotas Del Norte kapuose. 'A8. n8ptaje?“ įL nnrs ,,a 
ĮLiko budinti žmona Žole,;?;’
Įnagių firmoje tarnaująs sū 
i nūs Gtto su šeima,
j n - •Istuaen 
j ją mokyklą 
[(. i’iermo.

Pranas Nepi i- ilgametė Lietuvos užs.
Lietuvoj buvo .. , ... ..mokytojas, o relkai« ^misterijos ateak.n- 

paskutimajame demokrati- ga _ pmoigune ag a ena 
buvo sociaide- i Avietenaite, barusio Lieta- 

vos atstovo Amenkoj n

džiuotis, kad ji išaugino
PrarTs Vikon^pal^i^"8 ’notenJ- b

i.ZJl__ As nepajėgiu jų visų sura- ą

Velionis 
žiausomoj 
gimnazijos

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėt. 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro:
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova: 
Pas mormonas: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Te\as valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena' rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai. 

Upė po leme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiai: paveikslai*

Knyga jau iSėj* Užsisakiusiems knygą tuoj pai 
siunčiame. Kaina 75 centai 

“KELEIVIS’
63d East Broadway So. Boston 27, Maaa.

'Ateikime “Stebuklingu 
vartų” pažiūrėti

Lietuvių Organizacijų 
Centras ši šeštadienį,, spalio 
24 d. Hispanos-Unidos sa
lėj (25th St. ir West Ver- 
ror Hwy) rengia vaidini
mą. Bus vaidinama 3 veiks
mų komedija “Stebuklingi 
vartai”. Po vaidinimo Šokiai 

i ir pasi vaišinimas. Pradžia 7 
i vai. vak.

Kadangi L. Org. Cen
trui priklauso virš 20 įvai
rių organzacijų, tai yra pa
grindo laukti, kad į vaidi
nimą gausiai atsilankys. 
Juo labiau, kad šį rudenį tai 
bus pirmas didesnis ir įdo
mesnis parengimas.

Detroitiečiai ir apylinkių 
lietuviai, nepraleiskite šios 
retos progos!

B. K.

į Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kitų metų kalendorių, at
siuntė Maikiui su4'ėva dovanų:

S. Naujalis -iš. į^iinboro,. Pa., 
$6.00.

J. Tumavičius iš Mayweod,
N. J., $5.50.

i Po $2.00: Peter Prankie, An- 
caster, Canada; Mrs. Auna 
Shatas, Chicago, Iii-, S. Juskus, 
Chicago, Iii., ir A. Sudenr, Su- 

i merville, Mass..
j Po $1.50: Peter Bell, Methu- 
en, Mass; J. Ratkdis. Brook’.vn. 
N. Y. ir K. Stankevičius. Cuddy, 
Pa.

' Po $1.00: Fr. Spranaitis, St.
Louis, Mo.; M. Shuimistras, 
Montreal, Canada; A. Zuikis,

1 Minersville, Pa.: Z. Gobis, De
troit, Mieli.: J. Andriunas, 
Stamfford, Conn.; A. Rama
nauskas, Cicero. Iii.: S. Bv.sle- 
vich, Kecoughton. Va.: M- Ty- 
nanes, Danbury. Conn.; Mrs. M. 
Eagdon, Miami. Fa.; Rm. Miku- 
chonis, Rocheste1’. N. Y.; J.. 
tanker, Mar'e Creek. Sask..

Canada; J. Rimavičius, F.rook- 
Y.; Mrs. Mary Milės,

NorM'ood, Mass.. J. Ramoška, 
Manėhesier, Conn. ir Mrs. V. 
Bonavita, Providence, R. I.

Po $0.50: Joe Gidžiūnas, Ves- 
aburg. Pa.; Wm. Meškauskas, 

Kingston, Pa.: P- Stoikus. Spo- 
ane, Wash.; Mr-. E. Selcns. 
vaterfcury. Conn ; W. Pshal- 
auskas, Methuen, Mass.; G. 
etehuk, Wilkes Barre. Pa.; 

"h. Y a r. k i e v i cz. Detroit, 
Mieli.; A. Bugli . Jamaica. N. 
Y.; J. Savage, No. Brookfield 
Mass.; J. Tamulakis, W. Lynn. 
'ass.; Fr. Dobrovolskas, Stou- 
hton, Mass.; Pr- ’arvydas. Tc- 
onto, Canada: Mrrs. Heleri 
’asse, New Britain. Conn. 
’frs. J. Sėlius, C’icago, II!.; J. 
Mockus, New Era, Mich.; P 
temeikis, Baltimore, Md.: Jo- 
nnh Draudvi’a. Ižiltimore, Md-: 

Mrs. A. Kulbickas, Cleveland 
)hio; Mrs. P. Urbon, Willi- 
lansett, Mass.; M. Trainaus 
as, Clevę’an i. Obio; J. Bur- 
iauskas, Baltimore, Md. ir 
Vm. Stanis, Du Bois. Pa.

A. Butkus iš Chicago, Ilk 
D.20.

Visiems, atsiuntusiems lai- 
raščiui aukų, širdingai dėkoja

me.
Administracija
Administracija.

HAMILTON, ONT.

worcesterieSų 
važiuoti į 

apskr. suvažia- 
bus Brocktone 
Sandaros salė-

Nemažas 
ūrys
andaros I 

vimą, kuris 
spalio 25 d. 
je (30 Intervale St.).

Lankėsi dr. B. Matulionis

rengiasi

lį: dainininkė, pianistė,
chorvedė Marijona Jablons-

■t.u su auKte , Mpškierė daktarė Bitė Diana ir vidurinia- tyte-Meskiere, aaKtaie ni 
įonboc ciimL 1-ute Bernotaite, žinoma ai-

- b d žiu jų laikraščių korespon- ir J. Sonda
dento Lelland Stowe žmo-

mame seime
mokratų frakcijos nariu. Po

(1926 m. fašistinio peivers- 
mo jis buvo pasitraukęs į 

'Latviją, o iš ten .1929 m. 
emigravo į Urugvajų. Čia 
jis greitai įsitraukė į pažan
giųjų lietuvių kultūrinį bei 
pelitinį veikimą, buvo Uru
gvajaus Kultūros Dr-jos ir 
Urugvajaus Socialistų Par- ,, , . 
tijos lietuvių skyiia® kū- Metripohtan operoj
rėia^ bendradarbiavo Nau- APolomJa Stoskiute, . ,
• •• -’ o • A -i linio plaukimo čempionė vas, duKte Įjoję Bangoje, Amerikos “ 1K._Zvto. I 

‘ Naujienose ir
i Lietuvių Balse. . . .. , . . , .
! Socialistų Partijos lietu- baigus. jla.-
iviu skvriui susilikvidavus, Uii.a" Jl.ckev cm-

damininke, chorvede Elena vehnms paliko Socialistų Chenienė dai.
ipartijos nariu iki mirties. . . , r T.... 
įTodėl Socialistų partija,tt av ,C iC'u- 
ant karsto padėjo vainikųjt?’ M. Rutkauskaite - Jau- 
o jos kūrėjas 8a metų sene- .. ’ N , .. , . . , -
lis dr. Emilio Frugoni ata-inJon.a .Pat“ kt
lankė i laidotuves ir pasakė ,Planls e. t H*® l 7
atsisveikinimo kalbų. Kai- !?,0?,e“r,nkeJ Jaze , 
bėjo ir^enas 4iioniesl“

Jr'nuf ų P J Butkienė, Vincenta Kielie- 
amerikiečių laikraščiu

Spalio 3 d. mane aplanku 
dr. B. Matulionis ir Kelei
vio red. J. Sonda, kurie ki
tą dieną važiavo į Berghire 
kalnus pasidžiaugti rudens 
grožiu, Įvairia spalviais 
miškais.

J. Krasinskas

vė
liau užs. reikalų ministerio 
V. Čarneckio žmona Eleo
nora Šaltenytė, dainininkė i 
Izabelė Avietėnaitė-Gustai- 
nienė, konsulo P. Daužvar- j 
džio žmona Juzė Rauktytė, I 
advokatė Zuzana Puišytė 
- Shalrienė, mokytoja Ona
Vasiliauskaitė - Pakštienė,' Rugpiūčio 29 d. vėlų va- 

os solistė karą Įvyko eismo nelaimė, 
pašau- kurioj žuvo 3 asmenys: tė- 

ir žentas.
A Albina Asipavičiutė, dakta- Į Farmacininkas John Cat-
Aigenonos.^- Lillian Lukšytė, Bostono cai t važiavo su savo žmo

na Orą ir uošviu Antanu 
Zebiecku. Kaip ten buvo 
taip, bet Cathcart nebesu-

TAMAQUA, PA.

Žuvo 2 lietuviai

hdmundo ’Miller.
Tenka apgailestauti, kad ?e’

velionis Pranas paskntiniuo- at
iu laiku dėl kažkokių aplin- Į’|aUicKaite - wacKeii, a,, 
kybiu buvo susižav&s Ni- ias-vt^a čephkane -
kitos išmintimi ir tapęs Lie- iyal5-Xen,77 b.au^e. .u T^us' 

garbintoju kalte ’ Vaiksnonene,tuvos pavergėjų 
ir atvirai su jais bendradar
biavo, nore ir tebepriklausė 
socialistų partijai. Tačiau 
gaila lietuvio intelektualo, 
kui ių čia taip maža.

Lai bus Tau, Pranai, leng
va Urugvajaus Del Notre 

žemė! Ilsėkis ramiai!

Donilier.ė ir
Jieva 

daugybė kitų.

kapų
M. Krasinskas

SKAITYTOJŲ BALSAI

Korime žinių apie sveikatą

Ne iš vieno Keleivio skaity- 
o'o girdžiu nusiskundimą, ko- 
ė! Keleivyy nėra žinių apie 
eikatą- Juk gydytojų lietuvių 

ra daug. ar jie negalėtų apie
ai parašyti?

Kur dingo Detroito korespon-
entas?

Keleivio skaitytojas

"*etroit. Mich.

\ 'ip surasti lietuvius?
Jf.u ilgokai gyvenu St. Louis.

'o. ;'ina: . kad lietuvių čia yra 
nedaliu jų surasti. Niekt 

•erandu apie jų veiklą ir Kelei 
v. Nejaugi jie nieko neveikia? 
'r ir jie visi taip pasenę krip
aš?

283S So. 18 St. 
t. Louis, *Mo.

F. Spranaitis

GERIAUSIA DOVANA

Pagerbė T. Gerulienę
Spalio Spalio 9 d. buvo 

pagerbta Tille Gerulienė, 
kuri yra paskirta “Parole 
Board” nare. I jos pagerbi
mą buvo atvykęs guberna
torius Foster Furcolo, kon-
gresmanas Harold D. Do- ---------
nohue ir daug kitų aukštų Lietuvių legionierių 
pareigūnų. Spalio 31 d., šeštadienį

valdė savo automobilio ir 
įvažiavo i ant kampo sto
vinti namą, išlaužė sieną ir 
Įkrito Į rūsį.

Antanas Zebleckas ir jo 
duktė Ona Cathcart buvo 
užmušti vietoje, o John 
Cathcart mirė vos spėjus 
nuvežti i ligoninę.

A. Zebleckas ilgus metus 
kasė anglis, dabar buvo 
pensininkas. Liko liūdinti 
žmona Ona Girdoskaitė, 
sūnūs: Juozas, Linvood ir 
Antanas, dukterys: Aldona 
DeLay, Stella Buckowski, 
Margareta Whiting, dvi se
serys: Ureulė Bonavita ir 
Ona čibulskienė.

Amžiros ramybės įniru
siems, gili užuojauta jų ar
timiesiems ’

Kor.

HARTFORD, CONN.

Programai vadovavo Juo- Lietuviu pnie^ s
zas Grigaitis, kandidatas j ,žj Lawrence st) U 
miesto tarybą.

sa
lėj (227 La\vrence st) Lie
tuvių Legionierių F. Sabonio 
postas Nr. 7 su savo mote
rimis rengia kalakutų vaka
rienę su šokiais.

Legionieriai prašo visus 
Hartfordo ir apylinkės lie-

Atėmė leidimą svaigiuosius 
gėrimus pardavinėti

Maironio parke buvo už
drausta 5 dienas pardavi
nėti svaigiuosius gėrimus už tuvius įsigyti vakarienės bi
tai, kad policija pastebėjo lėtusriš anksto. Bi lėtus gali- 
tuos gėrimus parduodant Įsigyti iš visų legionie- 
jaunamečiams. T

Sukuria naują šeimą

Vietos veikėja slaugė Ma
rijona Vaikšnorienė - Gu- 
mauskaitė, kelerius metus 
panaši i arusi, išteka už nau
jakurio Broniaus šidlausko- 
Šidlo.

Agitacijai paskyrė $500

rių ir moterų. Legionieriai 
yra daug pasidarbavę sve
timtaučiu tarpe keldami lie- 
tuvių vardą, kada tik reikė
jo, o taip pat ir lietuvių or
ganizacijose. Tai būtų labai 
gražu, kad ir nelegionieriai 
juos paremtų ateidami į šį 

, parengimą.
Pradžia 7 vai. vakaro, tę

sis iki vėlyvos nakties.

K. Prielgauakiui 65 metai

Spalio 14 d. sukako 65 
metai Klemensui Prielgaus-! 
kiui, buvusiam ilgamečiui 
Lietuvos užsienų reikalų Į 
ministerijos pareigūnui, lai
kraštininkui.

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $&50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Boston 27, Maaa.

Lietuvių Piliečių Klubas 
paskyrė $500 agitacijai už 
Juozo Grigaičo kandidatūrą 
į miesto tarybos narius.

A. Sabeika

BEVEIK 2G0 MILIONŲ 
LAIPSNIŲ KARŠČIO

J. Dvarecko dainos 
plokštelėse

Žinomo 
Dvarecko 
Dvareckas

veikėjo
anūkas

I.ai yno m o k s 1 i n inkai, 
pas'rėmę i erdvę paleistų 
:ki L"9 myliu raketų instru- 

Jono m.entų duomenimis, skelbia, 
Jonas kad saulės paviršiuje, kai 

yra įdainavęs i ten siaučia paslaptingos
plokšteles dainų, kurios gro« audros, vi a net 190 milionų 
jamos vietos radijo stotyje, laipsnių karščio, tai yra 
Jaunas dainininkas dabar apie 10 kartų daugiau negu 
atlieka karinę prievolę. iki šiol buvo manoma.
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Suka ir vagia net

Nereikėtų stebėtis, jei da
bartinėj Lietuvoj vargingas 
žmogus mėgintų pasisavinti 
tokio ar kitokio valstybės 
turto, nes jam visko trūksta. 
Nuostabu yra, kad tą turtą 
grobsto ir tie, kurie gauna 
dideles algas ir visko turi 
pakankamai.

Kaip ta komunistų pony
bė grobsto visuomenės turtą 
Kaune, papasakojo pats Ko
munistų Partijos Kauno 
miesto komiteto sekretorius 
P. Mikutis.

“Kai kuriose įmonėse 
grobstyme dalyvavo patys 
vadovai. Pavyzdžiui, fabri
ko “Raudonasis Spalis” di
rektorius Vaitiekūnas vado
vavo grobstytojų grupei. 
Taip elgėsi buvę Statybos 
valdybų Nr. 9 ir 10 viršinin
kai Paškauskas ir Dvara- 
nauskas”.

“Neseniai buvo patrauk
ta?

Xkuc. <jl2 i.B fe.V»A.ovJl.OjU gru
pės ėmė stambias sumas”.

“Stambūs grobstytojai 
aiškėja Mėsos kobinate”.

“Už piktnaudžiavimą tar
nybine padėtimi ir kitas 
klaidas nubaustas f-ko “Me
talas” direktorius drg. By- 
chovskis, buvęs Autotrans
porto kontoros viršininkas 
Kotliarovas ir kt”

“Statybos” valdyboje Nr. 
9 tiekimo v'r’minku dirbo

kad įmonių vadovai globoja 
jau susitepusius asmenis.

“Diramo” fabrike tieki
mo viršininku dirbo perėjū
nas Kotovas. Kai reikėjo jį 
pašalinti, tai Kostovo stojo 
ginti pats fabriko direkto
rius Kreiselmanas. Kodėl? 
Paaiškėjo, kad abu jie nesą
žiningu būdu pardavė dvi 
mašinas. Kreiselmanas gavo 
'griežtą papeikimą ir buvo 
pašalintas iš darbo, bet jo 
“dėdės” greit atskubėjo jam 
į pagalbą, ir šiandien Krei
selmanas vėl įsitaisė šiltoje 
vietoje’”.

i Kauno miesto prokuroras 
Budrys iškėlė šitokius fak
tus:

“Kaune ne vieną nustebi
no išsiplėtusi privatinė na
mų statyba, bet kažkodėl 
dėl viso šito buvo tylima. 
Vykdomasis komitetas ra
miai sau dalijo sklypus, o 
žmonės statėsi. Ir niekam, 
atrodo, neatėjo į galvą pa- 
klausti iš kur jie rauna sta- 

žiagas, nors vi- 
als-

_ medžia
gomis statosi namus ne dau
giau kaip 10 procentų visų 
statytojų. Ir reikėjo paso
dinti į kaltinamųjų suolą 
nemažą nusikaltėlių, kad 

i vadovaujantieji organai su
sirūpintų”.

Budrys pažymėjo, kad 
buvęs “Raudonojo Spalio” 
direktorius Vaitiekūnas ir 
vyr. inžinierius šapyro ilgą

socialistisip

karų paretėjo ir ties Lietu
vos siena. Padažnėjo apsi
lankymų Vakaruose sporti
ninkų, menininkų, žurnalis
tų, mokslininkų ir iš Lietu
vos. Tegu siunčiamieji į Va
karus būna stropiai paren
kami, vis tik ir nuo jų sklin-

J. Markeliui katorgoje mirus
I.

Iš Toronto J. Rainis pra
dą žinių, kaip gyvenama nešė Naujenoms, kad Vor

kutos vergų stovykloje mi
rė Jonas Markelis, buvęs 
Lietuvos seimų narys, uolus 
ir darbštus Lietuvos social
demokratų partijos narys.

Jonas Markelis iš profe
sijos buvo pradžios mokyk
los mokytojas. Iš jaunų savo 
dienų įgudęs į skaitymą, 
jis apsisprendė socialdemo
kratu. Mokytojavo ir veikė 
Zarasų apskrityje. Dėl so
cialdemokratinio veikimo jis 
yra nemažai kentėjęs — sė
dėjęs ir Varnių koncentra
cijos stovykloje ir tt.

Jonas Markelis nepabū
go tų persekiojimų, jis visą 
laiką tęsė savo darbą. Tai 
buvo veržlus, atkaklus, są
moningas kovotojas Lietu
vos socialdemokratų greto-

laisvajam pasaulyje. Veikia 
lietuviškos radijo translia
cijos.. Susidomėjimas Va
karų gyvenimu labai didelis. 
Pastaruoju laiku užsienio 
turistams leista lankyti ir 
Vilnius.

Šiais mokslo metais Lie
tuvos mokyklas lanko virš 
400 tūkstančių jaunimo. 
Augštose mokyklose yra 
apie 24 tūkstančius studen
tų ir beveik tiek pat yra 
technikumuose bei specia
liose vidurinėse mokyklose. 
Mokslas pradžios mokyklo
se yra 8 metų. Lietuvoje bu
vo suplanuotas 9 metų 
mokslas, toks projektas bu
vo kietai ginamas ii- Mas
kvoje, tačiau jo nepatvirtv. 
no. Ir Lietuvoje pradėta mo
kyklos reforma. Pertvarky
mas užtruks iki 5 metų. Da
bar vidurinių mokyklų mo
kiniai,
klases,

se.
II.

X VLKS
pasisakyti, už ką reikės bal-

. . Pirma, karta, su lUO teko
kai eina vyresnias susipažinti 1926 m. pava- 
tun dvejus metus.. ... - . .. , sarj. Tada ėjo rinkiminė

dircta fabrikuose, arba sta- kova į trečiąjį Lietuvos sei- 
tj boję, arba žemes ūkyje, jonas Markelis atvyko 
kad išmoktų gerbti fizinį Tauragėn su pranešimu.

kad anksčiau Pažintų Būta saulėto sekmadienio. 
Vt gyvenimą. Tokiu Mitingas buvo suruoštas po 
Maskvos paaiškinimu per- atviru dangumi. Jo daly
tu arkoma mokykla. Ir tik daugiausiai buvo Tau- 
darbo prievolę atlikęs abi- ragės apylinkės valstiečiai 
tunentas, dar būdamas vi- įr miesto darbo žmonės, 
dūrinėje mokykloje ar ją jono Markelio būta gero 
baigęs, gali būti priimtas kalbėtojo. Ir svarbiausia, jo 
į universitetą ar kitokią pianešimo turinys — kas- 
augstąją mokyklą. dieniniai darbo žmonių rei-

noiuKininKu

suoti. Policija turi būti beša
li, valstybės įstatymus pabo- 
janti, bet ne į bet kurios 
partijos skvernus įsikabinu
si Susirinkusiems ta pasta
ba taip patiko, jog jį apsu
po kietu ratu ir viešai šūka
vo, kad. tęstų toliau savo 
pranešimą ir neleis polici
jos atstovui mitingą užda
ryti ar kalbėtoją suimti.

Mitingas užsibaigė gra
žiuoju. Gal to mitingo pasė
koje Tauragės valsčiaus gy
ventojai balsuojant į sei
mą sumetė bene arti 80% 
visų balsavusių už socialde
mokratus ir liaudininkus. 
Iki tol tai buvo negirdėtas 
tų dviejų srovių pasiseki
mas.

III.
Ūkiniu požiūriu 1926 m. 

Lietuvoj buvo sunkoki. Po 
karo Lietuvos miestai nu- 
niokti skubiai statėsi. Ypač 
Kaune buvo daug statomų 
namų vyriausybės įstai
goms. Toji statyba nemaža 
darbininkų patraukdavo iš 
kaimo į miestą. Tokių sta
tybininkų būta daugiausia 
mažažemių, ypač iš Jono
Markelio kilimo Zarasų aps
krities. Ten žemės ūkis bu
vo labiau atsilikęs, negu ki
tose Lietuvos vietose. Zara
sų apskrityje nemaža gy
venta kolonistų rusų, caris
tinės Rusijos metais atkeltų. 
Jie gyveno savo uždaru gy
venimu, veik nebendrauda-

' CU^!f gere Kariai ir rūpesčiai. Ir jis apie mj gy lietuviais kaimynais 
1 A ' uos Raloėjo visiems supran- npt ir lietuviai nuošaliai

ust\mą. loks pat ir techni
kinio skyriaus viršininko 
Ambraziejaus likimas. Bar
šauskas priėmė cecho virši
ninku Dautuvą, kuris anks
čiau buvo teistas. Kadrų 
skyriau* ▼iriininku ilgą 
laiką dirbo komunistas 
Smirnych, kuri* ėmė kyšiu* 
iš stojančių dirbti darbinin
kų”.

Tai minėto partijos sekre
toriaus P. Mikučio žodžiai. 
Tame pačiame partijos 
Kauno miesto komiteto po
sėdy, kuriame kalbėjo P. 
Mikutis, kiti dalyviai dar 
daugiau pavyzdžų suminė
jo. Štai Košulinas priminė,

ns supran- ^et
jokių .gudiy-

ljiauo.ib& įtikiu ii... A,w.-f
gvosios pramonės valdybos 
vadovus, jos viršininką drg. 
Filipavčių, kuiis net bandė 
užtarti kai kuriuos socialis
tinio turto grobstytojus, 
trukdė prokuratūros dar
buotojams juos demas
kuoti.

Tai viešumon išėję pa
vyzdžiai. O kiek visokių po
rų tebegrobsto visuomenės 
turtą, kas tą žino?

i
Mirė dr. A. Matulevičius

Kaune staiga mirė dr. A. 
Matulevičius, žinomas vaikų 
ligų specialistas.

Mažiau klusnumo Maskvai
V. KYMANTAS

KAS NAUJO 
LIETUVOJE?

Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas, paruošdamas 
pranešimą Vliko artėjančiai 
sesijai apie padėtį Lietuvo
je, patiekia jame tokių ži
nių.

Kar i” anksči: --r-

ranka. Atrodo, kad ir rusų 
pareigūnų skaičius Lietuvo
je nebus sumažėjęs, ir kartu 
nesumažėjo jiems neapy
kanta ne tik žmonėse, bet ir 
režimo pareigūnuose ir net 
lietuvių komunistuose.

Vis mažiau klusnumo 
Maskvai. Kaip žinoma, ūkio 
planą Lietuvai tvirtina Mas
kva. Tvirtindama ne tik nus
tato. ko ir kiek turi būti Lie- 
turo’e rxrrv '■
c-, turi ūti s e 

ILkas respublikas”, taria, t 
į Rusiją. Yra žinių, kad va
dinamoji “kontrolės komi
sija”, kuri prižiūri plano 
vykdymą, jau yra Lietuvoje

galais. Vertėsi ir nenuleis
damas rankų veikė. Veikė, 
kaip tada buvo įmanoma 
veikti. Ir tada jis nebuvo 
praradęs gero ūpo, niekam 
nesiskundė savo likimu ir 
niekam nebuvo našta.

VI.
1940 m. birželio mėn. 

Maskvai okupavus Lietuvą, 
Jonas Markelis tuoj pajuto 
kad jis jau sekamas. Veik 

j visą laiką po perversmo bu- 
Įvo tautininkų vyriausybės 
slaptų agentų nepaleidžia
mas iš akių ir štai atsirado 
nauji sekliai. Tada Jonas 
Merkelis sumetė nuošaliau 

[gyventi. Jis valstybės drau
dimo įstaigoje susirado tar
nybą. Čia pramoko namų 
įkainavimo sudarymo. Ir 
kuliam laikui buvo pasiųs
tas kaiman žemės ūkio tro
besius įkainuoti ir juos į 
atitinkamas kategorijas su
skirstyti draudimo nuo ug
nies tikslams. Dirbo sąži
ningai, dirbo atsidėjęs ir 
visą laiką ėjo iš kaimo į 
kaimą. Jam buvo gera 
proga pažinti kaimo gyve
nimą ir patirti žmonių nuo
taikas.

Jo įsitikinimu, Lietuvos 
nepriklausomybės metais 
kaimas toli pirmyn pažengė. 
Ir nepalyginamai geriau gy
veno, negu caristinės Rusi
jos metais. Tiesa, kaimas 
skundėsi darbininkų stoka, 
bet vieton lauko darbininkų 
ūkininkai stropiai stvėrėsi 
mechanizuoti lauko darbus.

! Ir čia vieni kitiems talkinin- 
: kavo, bendrai įsigydavo 
i lauko darbo mechanizavimo 
' Įrankius.

Vokiečių okupacijos metu 
Jonas Markelis taip pat ne. 
metė draudimo darbo.

VII.
Kai vėl artėjo antroji 

maskvinė Lietuvos okupaci
ja ir reikėjo daug kam ap
sispręsti kas darytina, Jo
nas Markelis tvirtai apsis
prendė pasilikti Lietuvoj. 
Gal ir šeimyniniai reikalai 
vertė nepajudėti, nes buvo 
susilaukęs naujagimio. Iš
vyko į kaimą.

Tenka spėti, kad jis galė
jo būti žymiai vėliau suim
tas. Okupuotos Lietuvos 
spaudoje, gal apie 1950 m. 
ar kiek vėliau, pasirodė ži
nutė, vanojantį Joną Mar
kelį. Tenka spėti, jei jis ta
da jau būtų buvęs padėtas 
į Vorkutos vergų stovyklą, 
vargu apie jį būtų kas nors 
rašęs. O tada jį vanojo, 
kaip socialdemokratą dar
bininkų reikalų išdaviką, 
kažkokioj įstaigoje dabar 
tarnaujantį.

Ištrėmė į Vorkutą, vieną 
iš žiauriausių vergų stovyk
lą. Iš jos retai kas gyvas yra 
išėjęs. Jei kam lemta buvo 
išlikti gyvam, tokie pat ten 
buvo apgyvendinami ir kaip 
“laisvi” buvo paliekami ir 
toliau kasti anglis.

(Nukelta į 7-ą pusi.)

— O iš kur paimsite lė
šas? — nustebęs paklausė.

Jam buvo nurodyta, kad 
tektų gyvenamų metų vals
tybės biudžeto kaip kurias 
išlaidas apkai-pyti, ypač ku
rios nėra produktingos, tie
sioginiai krašto ūkiui nau
dos nešančios.

Čia Jonui Markeliui nerei
kėjo aiškinti, Įmiios biu
džeto išlaidų pozicijos turė
tų būti apkarpytos ir per
keltos į savivaldybių depar
tamento išlaidas. Jis pats 
tuoj atsiliepė:

— Taip, jau kelinti me
tai kaip nekariaujame, o 
štai karininkų atleidimo 
kaip nebūta. Turime gene
rolų daugiau negu mums 
reikia. Jiems metas susipra
sti ir išeiti į pensiją. Visų ti
kybų dvasiškiai gauna sim
boliškas algas. Jos tiek ma
žos, kad niekas iš jų pragy
venti negali, o vis dėlto su
sidaro graži valstybės biu
džete suma . . . Nesant civi
linės metrikacijos tuos pa
tarnavimus atlieka dvasiš
kiai ir už tai gauna atlygi
nimą. O dar įvairios kitos 
aukos ir duoklės. Visa sume
tus, jiems pragyvenimui už
tenka, — panašiai sampro
tavo tada Jonas Markelis. 
Savivaldybių departamen
tas jo ir kitų asmenyje įsigi
jo gerą talkinniką seime 
dvasiškių algų mokėjimo 
nutraukimo įstatymui pra
vesti ir tą sumą perkelti į 
savivaldybių departamento 
išlaidas viešų darbų organi
zavimui, kartu ir kitiems 
metams numatyti karininkų 
skaičiaus sumažinimą.

Įstatymas buvo priimtas. 
Dėl to kilo audra. Krikščio
nys demokratai perėjo į 
griežtą opoziciją. Ir čia Jo- 
:.as Mai kelis nesnaudė. 
Kaip tik susirasdavo liuos- 
laikio, jis tuoj išvykdavo į 
vietas, ir išaiškindavo, ko
dėl tokio žygio imtasi. Po 
tokių išvykų, Jonas Mar
kelis visuomet atvykdavo į 
savivaldybių departamentą 
ir pranešdavo, kokių esama 
vietos žmonių nuotaikų. Jo 
pranešimais, tada visa Lie
tuva subruzdo ūkiškai ir po
litiškai galvoti. Esą, nuotai
kos labai palankios bet kai
mas, kaip kaimas, labai ne
paslankus. Pritarti pritaria, 
bet veiksmo neparodo. To
dėl opozicija labiau įsidrą
sina veikti. Jei kaimas ir 
dalinai miestų darbo žmo
nės būtų judresni, opozicija 
nedrįstų smarkauti.

V.
Ir štai negarbingas 1926 

m. gruodžio 17 dienos per
versmas. Vėliau ir seimas 
buvo paleistas. Jonas Mar
kelis pats atsiduria bedar
bių eilėse, o kartu su juo ir 
savivaldybių departamento 
direktorius. Suprantama, po
litiniais sumetimais Jonui 
Merkeliui nebuvo leistina 
mokytojauti. Teko imtis vi
sokeriopų kitų darbų — 
suktis, kad suvestų galus su

ir lietuviai nuošaliau 
_ų lai&Loi, nes taip tų kolo-

m imtairimnim a.x4. vpiu siausunu ou- nistų pasitaikydavo daug
aurnu is koiukminkų jų so- vo žemes ūkio bendn reika- peštukų ir nevengiančių

svetimu turtu pasinaudoti.
Kaune tie ateiviai iš Za

rasų vasaros metu gerokai 
uždirbdavo. Bet jie nebuvo 
linkę taupyti. Kaip žiemą 
miestuose visi statybos dar
bai nutrūkdavo dėl šalčių, 
tai jie negrįždavo į savo ki
limo vietas ir pasilikdavo 
Kaune ar kituose miestuose 
kur vasarą dirbo. Iš jų ir 
susidarydavo bedarbiai. Jie 
sunkia našta užguldavo 
miestų savivaldybes, nes 
šios turėjo jiems parūpinti 
darbo arba juos šelpti.

Visur tuos bedarbius su 
pasisekimu išnaudodavo po
grindyje veikusieji komu
nistai.

IV.
Savivaldybių departa

mentas, turėdamas galvoje 
tuos susidariusius dėl laiki
no nedarbo šešėlius, sudarė 
savo darbų programą ir tam 
reikalui biudžeto' projektą. 
Savivaldybės buvo skati
namos miestuose tvarkyti 
gatves, jas grįsti, steigti sa
vas elektros jėgaines, imtis 
savo namų statybos, aikščių 
įrengimo, vandentekio pra- 
vedimo ir kitų panašių 
miesto gerinimo ir gražini
mo darbų. Tokie darbai 
buvo pavadinti viešais dar
bais. Savivaldybių departa
mentas buvo įsipareigojęs 
tokiems darbams duoti lėšų 
pašalpos ar paskolų pavida
le, žiūrint kam tos lėšos bus 
prašomos.

Jonas Markelis įdomavo- 
si savivaldybių gyvenimu. 
Jis būdavo nuolatiniu savi
valdybių departamento di
rektoriaus lankytoju. Atė
jęs klausinėdavo kas gero 
savivaldybių gyvenime gir
dėti. Čia jam buvo pranešta 
tas savivaldybių departa
mento sumanymas ir tų nu
matytų darbų sąmatos pro
jektas .

dybiniąi sklypai, uždrausti lai ir darbininkijos profesi- 
jiems auginti savus gyvu- nio sąjūdžio klausimai. Vie- 
lius, ir jei tas bus padaryta, ni ir kiti ėjo iškraipyta ir 
kolūkininko gyvenimas iš tramdoma kryptimi. Greta 
karto labai pasunkės. Daug bendrų žemės ūkio koopera- 
geresnė yra pramonės dar- tyvų, kaip antai vartotojų 

i bininkų padėtis; jie dau- bendrovių, smulkaus kredi- 
giau uždirba, ir kai krautu- to draugijų ir kitų panašių 
vėse dabar pasidarė leng- žemės ūkio bendrovių, bu- 
iviau nusipirkti kas reikia, vo steigiami katalikiški 
tas prekių padaugėjimas kooperatyvai ir jiems iš val- 
kolūkininkui nieko neduo- džios buvo suteikiamą dau- 
da, nes pinigą jis mato daug giau dėmesio. Darbininkų 
rečiau, šių metų žiemken- bendras profesinis judėji- 
čių derlius buvęs Lietuvoje mas taip pat buvo aižomas 
geresnis, kaip peniai, bet katalikiškumu pridengtu ju- 
vasarojus bus, rodos, blo- dėjimu.

nubaudusi visą eilę pareigū
nų už tai, kad neskubėjo pa
gaminti ir kas pagaminta 

'išvežti į “didžiąją tėvynę”, 
kaip planas įpareigojo. Mas
kvos vertinimu, tai yra sa
botažas, nacionalizmo pasi
reiškimas, noras rūpintis 
savojo krašto reikalais dau- 
. au k2;y ’ i-os Sovietų Są-

Lau«tir.as
,x.os.

.i Latvijo
je, “sabotažo” ten jau tiek 
padaugėjo, kad be kitų pa
reigūnų liko išjotas iš pa
reigų net vienas ministeris. 

Kokios gyventojų nuotai
kos?

Atvykstantieji iš Lietuvos 
Vokietijon (repatriantų bu
vo šiais metais labai daug) 
vieningai teigia, kad gyven
tojų didžiulė dauguma yra 
•-i’'r'7’JT)ui.

rimui, kaip dar niekuomet 
anksčiau nėra buvę. Tik re
ta lietuvaitė teka už ruso.

Geležinė užtvara nuo Va-

gesnis — buvo karšta ir sau
sa vasara. Kolūkininkams 
pradedama dėti vis naujų 
darbų, — taisyti kelius, 
statyti mokyklas, ligonines, 
elektros stotis, prieglaudas.

Pramonė Lietuvoje ir to
liau plečiama. Iš visos eilės 
numatytų statyti naujų fab
rikų čia paminėsiu super
fosfato fabriką Kėdainiuo
se ir ten pat cukraus fabri
ką. Statomi keli didesni fa
brikai Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Lietuvos mies
tuose statoma daug namų. 
Daugiau statoma “viešųjų 
astatų” — mokyklų, ligo- 
inių, fabrikų, kultūros na

mų; kiek mažiau gyvena
mųjų namų. Dėl to šalimai 
valstybinės statybos, kai 
žmonės gyvena susigrūdę, 
vyksta privati. Kas tik gali 
bando statytis savus name
lius, ir didžiųjų miestų apy
linkėse atsirado vargingų 
namelių skiuzdėlynai. Tik 
mažai kas padaryta, kad 
kolūkininkus iš jų vienkie
mių perkeltų į kolūkių cen
trus. — tokių centro staty- 

.♦ - trokšta sta- 
‘t’:-' •■-'■5, trūksta 

- >ai n noro.

Jonas Markelis savo pra
nešime tas visiems opias 
vietas jautriai, pagrįstai 
palietė.

Tenka prisiminti, kad 
tiek Tauragės mieste, tiek 
jo apylinkėse gyvena 
daug evangelikų, kilme ne
abejotini lietuviai. Mitinge 
Jono Markelio teigimui, 
kad tiek kooperatyvai, tiek 
profesinės sąjungos turi bū
ti bendros, visiems prieina
mos, kaip yra ir bendri toje 
srityje visų žmonių reika
lai, jį klaususieji karštai 
pritarė. Policijos atstovas 
kalbėtoją Joną Markelį įs
pėjo, kad jis liautųsi pana
šiai kalbėjęs, nes tokiomis 
šnekomis rausiasi po vyriau
sybės pagrindais.

J. Markelis čia karštai ir 
griežtai atsikirto, kad jis sa
vo kalboje net nebuvo sumi
nėjęs vyriausybės žodžio. O 
bendrai dėl vyriausybės 
darbų įvertinimo ir tos vy
riausybės tolimesnio buvi
mo tars savo žodį rinkikai į 
Seimą. Jis ir atvykęs čia

.u stogu.
Gyvenimas Lietuvoje ne

bent patys kolūkininkai ne- sustabdomai keičiasi, atro-
skubės iš gimtosios pasto
gės, kad jau ir pakrypusio
mis sienomis ii* dažnai pra- dovavimui.

do, daug kame priešingai 
Maskvos norams ir jos va-

'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
iį ,1960-tiens nebos

tl

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 
.užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame jį užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pirigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo* 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.
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Kas yra Chruščiovas
Ukrainos korikas, Vengrijos skerdikas

Kiekvienas Sovietų prem- “Pavergtų Tautų Savaitės” 
jero Nikitos Chruščevo'rezoliucijos, kuri tiek suga- 
žingsnis, kopiant j dabarti- dino Nikitai kraujo. Antras 
nę aukščausią pozicijų ko-j Nikitos, populiarus titulas 
munistų hierarchijoje,. yra yra ^Vengrijos skerdikas”, 
atžymėtas masinių žudynių sako dr. Dobrianskis. 
ir žiauriausio brutali&kumo. I Vienas iš liudininkų, My- 
Taip skelbia ką tik išleistas; kola Lebed, buvęs ukrainie-J .Ja. Z*,,, w « H W1 A 0 C 111 H fZl/A M ? • *dokumentų rinkinys, pava 
dintas “Chruščevo nusikalti- 
timai”. Jį išleido Kongreso

cių pogrindžio sąjūdžio va
das nuo 1927 metų iki aj>- 
leidžiant Sovietų Sąjungą

priešamerikinės veiklos ko-! 1949 metais, nupasakojo 
mitetas. j metodus kankinimų, kokius

To rinkinio išeis dar du vartodavo Chruščiovo vado- 
tomai. Komitetas, be to, iš-p aujama sovietų slaptoji 
dalino fotografines nuotrau- • policija, išnaikinant U krai-

nos išsilaisvininmo sąjūdi 
1944 metais.

“Jie kankino kalinius 
karštais geležimis, kalė prie

kas masinių kapinynų Ukra
inoje ir kitose vietose ana
pus geležinės uždangos. Tie 
kapinynai yra betarpiški re
zultatai Chruščiovo praves-Į kryžių, išbadė akis ir laužė 
tų “čistkų” ir likvidacijų ... Įlankų ir kojų kaulus”. Kai 

Gyvų liudininkų doku-1 kurie tų kankinimų metodų 
mentuotais parodymais, da- ; buvo vartojami ne vien 
baltinio komunistų imperi- slaptai kalėjimų rūsiuose ir 
jos valdovo karjeros chro- per tardymus, bet ir viešai

KIEK ČIA JĖGŲ ĮTEMPIMO!

\ iršuje vaizdelis iš Columbia ir Ya!e universitetų rung
tynių. (Yale laimėjo 14:0). Apačioje Iowa komandos 
kapitonas rodo, kaip jo komanda nugalėjo Mich įgano 
valstybės komandą 37:7.

— Alou, Maik! Kur taip 
droži galvą užrietęs?

— Pareinu iš mokyklos.
— Pasakyk, ar tau nenu

sibosta vis mokytis?
— Mokytis labai malonu, 

tėve.
— Kodėl malonu?
— Todėl, kad kasdien su

žinau vis ką nors nauja. At
sidaro vis platesnis pasau
lis.

— Bet aš tau pasakysiu, 
vaike, kad tas žinojimas 
tuoj bus nereikalingas.

— Kodėl tėvas taip ma
nai?

— Todėl, vaike, kad tavo 
vietą užims kokia nore ma
šina.

ve, Maiki, kodėl aš sakau, 
kad toliau tavo mokslas bus 
nereikalingas, ba viską pa
dalys mašinos.

— Ar tai viskas?
— Jes, Maiki; dabar tu 

gali šnekėt.
— Aš visų pirma pasaky

siu, kad tėvas žiūri i daly
kus iš atbulo galo.

— Maiki, šiandien aš dar 
negėręs.

iv ,vid'ix>lr-----  II vicvivuv

atbulai galvoji. Žiūri i ma
šinas ir manai, kad dabar 
mokslas bus jau nereikalin
gas.

— Nu, tai kam jo reikės?
— O kas gi tas mašinas 

išrado, tėve? Ar ne moks-
— Aš to nesuprantu, tėve. las? Jeigu ne mokslas, tai
— Pamislyk, Maiki, o su-žmonės ir šiandien liedami 

prasi. Juk tu žinai, kad jau savo prakaitą valgytų dirsė- 
dabar Amerikoj viską pada-, tą duoną, o gal ir tos ne vi
ro mašinos. Mašinos pamel- sada turėtų. Bet mokslas iš- 
žia faiineriams karves, iš- galvojo visokių darbo įran- 
peri viščiukus, pasodina bul- [kių ir mašinų, kad paleng
vės, kornus, viską nuplauna i vintų žmogui darbą ir pa- 
ir i aruodus sukrauna. Tas gerintų gyvenimą. Dar mūsų 
pats ir miestuose. Nueini atminimu žmonės Ameriko- 
žmogus į storą, ir tenai tau je dirbo po 12 valandų per 
viskas gatava: ir duonos i dieną, dažnai 7 dienas per 
prikepta, ir kumpiai išvirti, savaitę ir skurdžiai gyveno, 
ir žuvis iškepta, ir pastaty-įO šiandien dilba perpus 
tos mašinos spirgina tau trumpiau, važinėjasi auto- 
vištas — viskas redi, tik mobiliais, geriau apsirengę, 
imk, užmokėk pinigus ir šilčiau gyvena ir geriau val- 
valgyk. Moterims dirbti jau go. Kas tokią permainą pa- 
nereikia. Yra masinos, ką ir įdarė, tėve?
dišius sumazgoja. Tik susi- Į — Maiki, aš vokuoju, kad 
raityk plaukus, nusimalevok daugiausia prie to prisidėjo 
feisą ir atsisėdus žiūrėk j unijos.
zerkolą. Sakau, tai jau da-! — Bet kol nebuvo Ame
bai* taip yra. O toliau bus rikoje mašinų ir fabrikų, tė- 
dar mandriau. Net ir moks- ve, nebuvo ir unijų. Žmonės 
las eis j dumpą. Juk tu ži- gyveno iš žemdirbystės, 
nai, kad išvydamas Adomą Unijos atsirado tik tada, 
iš rojaus Dievas pasakė: kada atsirado garo jėga va- 
“Tik iš savo prakaito valgy- romos mašinos ir pradėjo 
si duoną, ir ta bus su dir- augti fabrikai. Unijos pasi- 
sėm!” Net ir šventose kny- darė reikalingos dėl to, kad 
gose taip buvo parašyta. O pramonės darbininkams bū- 
kai|i dabar yra? Ar žmogus tų lengviau kovoti su darb- 
prakaituoja dėl duonos? daviais už geresni atlygini- 
Pristatė visokių mašinų ir mą ir žmoniškesnes daibo 
jos jam prakaituoja. O jei sąlygas. Ta kova buvo labai 
pasidaro pereilta, tai pas- sunki, ilga ir ji nėra dar pa- 
paudžia lektriką, ir raida- sibaigusi. Ir šiandien unijos 
vei fenas varo jam šaltą vė- dažnai turi griebtis streikų: 
ją. Prakaituot nereikia. Da- ir šiandien jos dar kovoja 
bar girdėjau, kad škulėse už geresni gyvenimą. Tėvas 
jau pradeda ir studentus sakai tiesą, kad padarė dar- 
mašinomis mokinti. Sako, bininkams daug gero. Vis 
prapesoriaus vieton dženl- dėlto turim žinoti, kad uni- 
torius pastato televyžą, ku- jas iškėlė tos sąlygos, ku
ri ir žodžiais kalba, ir pen- nas sudarė technikos pa
šilių ličbas parašo, parodo žanga bei mokslas. Todėl 
kaip reikia rokundas daryti.;tėvas klysti sakydamas, 
Ir viskas išeina teisingai, kad mokslas nereikalingas. 
Tepadaro jokio misteiko, Re mokslo ir technikos šian- 
kuomet prajiesorius dažnas dien unijų nebūtų. Žmonės 
ant rokundų suklumpa. Tai įgyventų dar kaip tas pasa-

nologija yra tokia:
Nikitos karjeros 
chronologija

1930 metais jis tebebuvo 
niekam nežinomas vienas iš 
daugelio komunistų, turėju
sių Stalino palankumą, bet

^dar nepakeltų j atsakinges- 
nę poziciją. Tokia proga Ni
kitai pasitaikė 1930 metais. 
Stalinas jį nusiuntė į Ukrai
ną suvaidinti žymią rolę ko
munistų valdžios sukeltame 
ukrainiečių badu marinime, 
kur nuo 1930 iki 1933 metų 
buvo išmarinti apie 6 mili
jonai žmonių, bemalšinant 
valstiečių sukilimą prieš so
vietus.

Už savo “nuopelnus” 
Chruščevas 1934 metais bu
vo padarytas pilnateisiu ko
munistų partijos centro na
riu ir Ukrainos kompartijos 
pirmuoju sekretorių.

: aikštėse, kur publika buvo 
suvaroma pasižiūrėti . . .

Šitoks yra tas “garbin
gas” svečias, kuris neseniai 
lankėsi Amerikoje ir ku
riam taip žemai lankstėsi 
nevienas šio krašto tareius- 
biznierius, bet su kuriuo ne
norėjo kalbėtis pats vyriau
sias unijų vadas Meany, o 
tie iš darbininkų vadų, ku
rie kalbėjosi, rėmė Nikitą 
prie sienos taip, kad tas su
kinėjosi kaip i laužą Įmesta 
gyvatė ir todėl grįžęs namo 
jis juos prisiminė kaip pa
čius nemaloniausius čia su
tiktus žmones.

KĄ RAŠĖ LENIiNAS

ra-
so-

1903 metais Leninas 
šydamas apie Rusijos 
džiaus skurdą, klausė:

Ką reiškia judėjimo laisvė? Tai reiškia, kad valstie 
Nikita yra isipainojęs ir į teisę eiti ten, km no

9,500 ukrainiečių Vinnicoje 
sušaudymą. Tada jis buvo 
pirmasis sekretorius toje 
srityje.

Per II Pasaulinį karą, bū
damas NKVD saugumo ge
nerolo range, Chruščevas 
vadovavo ir likvidavimą 
tų ukrainiečių, kurie karo 
pradžioje buvo patikėję, kad 
vokiečiai juos išvaduos iš 
komunistų. Vokiečius išva
rius, Stalinas jį vėl grąžino 
į Ukrainą likviduoti ukrai
niečių grupes, dalyvavu
sias Ukrainos išlaisvinimo 
armijoje, UPA, ir visus, kas 
tą armiją rėmė.

Jaunimo gabenimas į 
Kazachstaną

Chruščevo idėja buvo ir 
• 954-1955 metais pradėto- 
tos masinės ukrainiečių ir 
lietuvių, latvių, estų ir kitų 
pavergtųjų jaunuomenės 
(vyrų ir mergaičių) depor
tacijos į Kazachstaną, pa
vadinant jas “ūkiniu perkel- 
dinimu”.

1956 metais Chiuščevas 
pasiuntė tankus į Tiflisą 
(Tbilisi), Kaukaze, kad nu
malšintų gruzinų sukilimą. 
Tų pačių metų rudenį jis 
raudonuosius tankus su gel
tonais mongolais pasiuntė į i 
Budajieštą vengrų skersti.

Chruščevas teisėtai yra 
nusipelnęs “Ukrainos kori
ko” titulo, sako dr. Levas E. 
Dobrianskis, sovietų ekono
mijos profesorius George- ! 
to\vn universitete, autorius1

kiškas Adomas iš rojaus iš
vytas.

— Okei, Maik, gali būt 
i kad čia tavo teisybė, todėl 
pasakysiu tau gudbai be jo
kio sporo.

Kaip jiems rupi žmogus
Komunistų vadai kiek-, teismas dar šių metų Pra

viena proga pasakoja, kaip! džioje išsprendė bylą Žmo- 
Sovietų Sąjungoje rūpina- ginaitės naudai, sutartyje 
masi žmogumi, kaip visa da- Į pažymėdamas, kad reikia

atstatyti seną padėtį. Molėtų 
liaudies teismo sprendime 
vykdymą turėjo prižiūrėti 
Utenos liaudies teismas. 
Teisėjas Surgailis ir teismo 
vykdytojas Galvydis pažiū
rėjo i gautą nutartį “atsta
tyti seną padėtį” ir pasiuntė 
raštą į Molėtus:

— Paaiškinkit, ką reiš
kia “atstatyti seną padėtį”. 
Nesuprantam.Netrukus iš Molėtų buvo gautas paaiškinimas, o Ute-

ri, persikelti, kur jam patin
ka, išsirinkti bet koki so
džių ar miestą, neklausda
mas nė kieno leidimo. Tai 
reiškia, kad Rusijoj būtų 
panaikinti pasai (kitose 
valstybėse jau seniai nebėra 
pasų), kad joks urednikas 
ar zemskis negalėtų valstie
čiui sutrukdyti apsigyventi 
ir dirbti ten, kame jam pa
tinka”.

Taip tada rašė komunistų 
vyr. galva Leninas, o ar 
šiandien, kada komuir štai 
valdo Rusiją, yra ten judėji
mo laisvė? Ar ten pasai pa
naikinti? Kur tau, ten be 
paso nė žingsnio nežengsi, 
ten be leidimo neišsikelsi iš 
vienos vietos i kitą. Ten tą 
dabar tvarko raudonasis 
urednikas.

/R MANE PIRKS?

Tas šunelis parduoda? ais už 
SI25. Kai jo šeimininkas 
išėjo i darbą, jis žiūri pro 
langą ir galvoja, ar atsiras, 
kas už ji mokėtą S 12.1

omą, kad tik žmogus galė
tų laimingiau gyventi. O ko
kia yra tikrovė, puikiausia 
sužinome net iš jų pačių šal
tinių. štai pora ištraukų iš 
komunistų laikraščių:

į L
Byla buvo visiškai aiški, 

j V. žmoginaitė iš Utenos 
staiga susirgo ir greitosios 
pagalbos mašina buvo iš
vežta i rajono ligoninę, o 

į vėliau — į Vilnių. Kai po
i pusės metų ji grįžo namo, noje jo niekas neįvykdė. By- 
jos kambarėlio duris pravė- ja pateko į- Aukščiausiąjį 
rė kažkokia moteriškė ir pa- f eismą, šis pavedė iš naujo 
siteirayo: spręsti Anykščių rajono

— Ko jums reikia? liaudies teismui. Birželio
— Kaip ko? Čia as gyve-: pabaigoje Anykščių rajono

jnu- , . j liaudies teismas įpareigojo
į —Ne. Dabar vykdomasis '.)er mėnesi grąžinti butą 
išskyrė, — ir naujoji gy- I žmoginaitei.

Jiovo Aštuntosios kolūkyje, 
uozas mokytojauja, Vytau- 
tias ir Birutė dirba statybos 

ldyboje. Pats jauniausias 
ntanas iki karinės tarny- 

dirbo Joniškėlio pramo
nės kombinato Tai kon ių 
kalkyne, o grįžęs iš armijos 
u* turėdamas elektriko spe
cialybę, pradėjo dirbti Pas
valio statybos valdyboje, 
į Visa tai papasakoti mus 
Verčia viena skaudi istorija. 
Apie dešimtį metų, nuo pat 
kolūkio susikūrimo, čia dir
bome, kartu džiaugėmės 
žilinais pasiekimais, pergy
vendavome nesėkmes. Kol 
galėjom, triūsėm fermose, 
aukuose. Bet viskam būna 
iba — nebėra sveikatos: 
nan 68, o žmorai 63 metai. 
Atrodo, galima jau ir pail
sėti, nes per amželi dirbom, 
.uleidę rankų nesėdėjom. 
iet ką daryti, kad kolūkio 
raldyba mus laiko nereika
lingais, atėmė kolūkiečių 
teises. Pavasarį sklypą su- 
nažino iki 15 arų, nepasky
rė ganyklos. Teko parduoti 
tarvę. Argi mes neužsitar- 
įavome, kad senatvėje galė- 
ume ramiai gyventi”.

Tai maži pavyzdėliai, bet 
vaizdūs. Jie rodo, kad tikro
vėje ten paprastas žmogelis 
lieko nevertas, niekas juo 
įesirūpina ir kaip sunku yra 
nuskriaustam žmogui teisy
bės ieškoti ir ją rasti pas 
naujuosius ponus: biurokra
tus, dvarininkus, fabrikan
tus.

POPIEŽIUS BE STREIKO 
PAKĖLĖ ALGAS

ventoja, nenorėdama pa
brėžti, kad pasikalbėjimas

Utenos liaudies teismas 
pasižiūrėjo vykdomąjį raš

baigtas, prieš pritrenktą iš ta jr pasiuntė naują raštą į 
nustebimo Žmoginaitė už-Į Anykščius :

sutartį, jei

buvo. Kai 
būnant iš-

trenkė jos kambarėlio du
ris.

Žmoginaitė nuėjo skųstis 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkui Kunigėnui.— Ką? Kambarį? — iš
plėtė šis akis. — Negalvok 
ir negausi.

— Kodėl gi?
— Neteisėtai buvai užė

mus. štai ir atėmėm.
— Pagal orderi pats mie

sto vykdomasis man buvo 
išskyręs. Namu valdvba su 
manim sutarti buvo suda
rius.

— Parodyk 
turėjai.

— Namuose 
man ligoninėj
Kiaustėt daiktus, tai ir din
go.

— Dingo. Jei neturi, tai 
į ir išsisukinėji.

Nieko nelaimėjusi nuėjo 
pasiskųsti rajono vykdomo- 

i io komiteto pirmininkui’ 
Vainauskui.

— Nieko negaliu padėti, 
miesto vykdomasis tei

singai pasielgė, 
žmoginaitė buvo privers

ta kreiptis į teismą. Teismas 
pareikalavo dokumentų, į- 
rodanėių, kad tikrai šis ne
didelis kambariukas jai pri
klausė. Namų valdytojas at- 
sUakė išduoti toki pažymė-

— Girdi, paaiškinkit, 
kaip vykdyti. Nesuprantam.

Reikia tikėtis, rašo komu
nistų laikraščio bendradar
bis, kad ši teismo sprendi

mą padės įvykdyti proku
ratūros darbuotojai. Žmo- 
rinaitė atgaus savo butą.

Bet ar baigta ši byla? Ai 
susidomėjo, ar sprendė kas 
klausimą: kas gi kaltas dėl 
visos šios negražios istori
jos, kaip viso šio reikalo 
šviesoje atrodo ir Utenos 
vykdmojo komiteto pirmi
ninkas ir namų valdytojas? 
Ar pasmerkė kas jų netei
sėtus veiksmus už nepagar
bą žmogui ir taiybinių įsta
tymų pažeidimą? Nieko pa
našaus! Utenoje stengiama
si sudaryti įspūdį, kad nie
ko ypatingo neatsitiko. C 
gaila. Apie tai, atrodo, bū
tų kas pakalbėti ir partijos 
rajono komiteto biure, ir ra
jono vykdomajam komitete. 
Byla dar nebaigta, baigia 
savo straipsnį S. Bistrickas.

II.
O štai kitas pavyzdys, 

kaip ten “užtikrinta senat
vė”.

Pumpėnietis J. Galskis va 
kaip skundžiasi laikraščio 
•skiltyse:

“Buvo laikas, kai už sta-

Popiežius Jonas XXIII, 
, telaukdamas kol jo 3,000 
'tarnautojų pradės streikuo- 
i, visiems pakėlė algas: že- 

jmesniesiems tarnautojams 
36'T, o aukštesniems 12' <.

Kardinolai dabar gaus 
[mėnesiui $640, o kurie gyve
na ne Vatikane, o Romoje, 
tie dar gauna $100 butpini- 
gių. Durininkas, iki šiol ga- 
/*ęs $82, dabar gaus $116, 

to šeimos priedą $16 už 
žmoną ir $20 už kiekvieną 
vaiką, paprasti darbininkai 
dabar gaus $115. Dabarti
nės Vatikano valstybės tar
nautojų algos bus maždaug 
I vigu bai didesnės negu Ita- 
’ijoje mokama. Algas padi- 
’inus, Vatikano kasa per 

metus jų išmokės $7,200,000 
iki šiol išmokėdavo $4,- 

300,000).
Pats popiežius algos ne

gauna, bet jam sumokamos 
įsos išlaidos.

Kardinolai, kurie nuolat 
Vatikane nedirba, iš popie
žiaus algos negauna. Jie 
avo algas ima iš savo dio- 
ezijos kasos.

kęs
•be

Kas šnabždama i a-.si. dažnai 
,irdėti už šimto myiią.

Kinu priežodisVi i.’

•PhĖalbinkim draugus ir 
caimynus užsisakyti “Kelei- 
ri”. Kaina

jo ieško n»i

j:mą — jam tai uždraudęs lo sėsdavome aštuoniese — 
daryti miesto vykdomojo aš su žmona ir šešetas vai- 
pirmininkas Kunigėnas. Te- kų. Lėgo laikas, mes senom, 
k«> kreiptis prokuratūrom ir vaikai augo, mokėsi. Ir štai 
tiktai prokurorui įsikišus, dabai* iau dvyliktus metus 
Žmoginaitė iš "amu valdv- sūnus Alfonsas dilba Pane

S < s U h s •
6 5 5 6 1 y

« < 1 5’B 4*

lius gavo reikiamus doku- vėžio cukrau 
metilus Molėtų liaudie:

fabrike, duk-
s.lė Alium? ištekėjo ir gyvena

šis 30 m. vyrukas Ray- 
piond Santorio apiplėšė 
First National Rink \ew 
Jersev skyrių pagrobęs 
apie $.'*.5.000.



V. Mykolaitis-Putinas

Ponas pasikvietė kareivius

3 ~ViO, ©V. Nu 42, apako 2i, 196:>

Davėme iš “Sukilėlių" romano ištrauką, kurioj 
buvo apibūdintas ponas Skrodskis. Dabar duodame ki
tą ištrauką, kuri vaizduoja, kaip pono Skrodskio pa
kviesti kareiviai “tvarko" baudžiauninkus. Red.

Diena išaušo nešalta, bet apsiniaukusi, darganota. 
Laukuose bolavo rūkas, tarpais purškė smulkutis lietus. 
Tokią dieną joks darbas nesisekė. Dirvos dar buvo klam
pios, ir apie namus taip pat ne ką tegalėjai nusitverti. 
Šilėnų vyrai vaikštinėjo po kiemus, kiti prieklėčiuose 
arba daržinėse suko pančius, taisė grėblius, apžiūrinėjo 
ratus.

Kedulis nuo pat ryto vėl išėjo i kalvę, Įsakęs mote
rims sėdėti pirkioje ir nosies be reikalo Į gatvę nekaišioti. 
Joną norėjo išsiųsti i Surviliški nupirkti druskos, bet tas, 
sužinojęs iš moterų, kas čia šiandien gali atsitikti, tėvo 
nepaklausė ir išėjo pas Jankauską pasikalbėti su Kaziu.

Žinia, kad Skrodskis pašaukė saldotus, jau spėjo S 
paplisti kaime. Katrytė, išėjus tėvui, šoktelėjo pas Bai-i 
sius ir sužinojo, kad Petras, nieko blogo neįtardamas, la
bai anksti išvyko i Paberžę pas kunigą Mackevičių. Vin
cas nesant vyresniojo brolio, tarėsi galis ji pavaduoti ir 
stoti jo vietoje. Petras, be abejo, saldotų nebūtų išsigan
dęs ir dabar galvotų, kaip nuo jų apsigint. Narsiai buvo 
nusiteikusios ir abidvi Balsytės. Nerimasties apimti išėjo j 
į kaimą. Balsių vyrai: Vincas patraukė i Jankauskus, o j 
tėvas i Daubarus. Į šen F. subarą kreipdavosi visokių; 
patarimų ne tik artim:eii kaimynai, bei ir iš gretimų i 
kaimų ne vienas klausė i o ucmonės ypatingesniais at-j 
vėjais. Balsių Petras vadovavo Šilėnų jaunimui, o senis ; 
Daubaras — tėvams, gaspadoriams.

t

Balsys jau rado pas Daubarą daržinėj keletą kaimy- į 
nų — Grigaliūną, Jakaiti, Brazi, Beržini. Kas pypkia-’ 
vo, kas šiaip sau sukinėjosi ar stovinėjo i duris atsirėmęs, 
bet visi buvo neramūs, susirūpinę.

— Negerai, vyrai, — kalbėjo Brazys. — Jeigu jau 
ponas vaiską pasišaukė, tai neatsilaikysim. Taikykimės 
su ponu.

Bet Grigaliūnas niūriai pratarė:
— Taigi, kad niekas mūsų neprašo taikytis.
— Tai ką tu manai, kad ponas ateis tau lenktis, 

prašyte prašys, kad tu i lažą eitum? Patys eikim.
—Visas šešias dienas? Kada gi savo apdirbsim?
— Be to gi, ir žemę nori iš mūsų atimti.
— Kitur duos.
— Kur duos? Užbalius? Kaip juos pasieksi?

ROOSEVELTIENfiS 75 M. GIMTADIENIS

Lesfcora ko.sseveitienė minėjo saro 75-jį gimtadieni, 
tia r.:ctcs:e ją ta proga sveikinančios iš kairės Į deši
nę: Delr.r.o Kooseveito skaityklos Hyde Park direk
torių Hermaną Kahną. jos asmeninį gydytoja dr. Da.
\idą Gurovitck ir Abesinijos sesto įpėdinį Asfaou 
V, osaną.

ssassesas??segs? Tš^^š^ss&sesssssananssšssssasagaB

VISUR BUVOJAU, VISUR KOVOJAU

Visur buvojau, visur kovojau, •
Visokiuos mūšiuos buvau parkritęs,
Kai prisikėlęs vėl uliavojau,
Bučiavo ponios ir jų dukrytės.
Mirties pavojuj sau roviau plaukus,
Glaudžiau paukštelį, audroj sulytą,
O vėl pasauliui taikos sulaukus,
Nešiau i barą bažnyčios plytą.
šaukiau vienybėn, pats atsiskyręs, *
Kviečiau dorybėn, dorai apgavęs,
Išgyriau našlę, ir penkiavyres, 
ir meilės vyną, jo neragavęs.
Sakiau teisybę — pats netikėjau,
Giedojau melą — visi man plojo.
Rauges pasėjau, rugius akėjau,
Kol mane pati kiti suplojo.
Ir kai nuplyšo kovoj chalatas,
Kada veikėjai nuo scenos pūtė, —
Paspaudęs ranką, patsai prelatas

pažadėjo dangaus kamputi.
Antanas Gustaitis

Veido raukšles
Atsiradusios veido rauks- nušluostyti: 2) Vietoje karš- 

lės rodo. kad dėl veido rau-
menų. pakitimų odos tam- 

! orumas pradeda mažėti. 
—O ką su trobomis darytume? Tik pajudink jas—j Priešlaikinio raukšlių atsi- 

subyiės. radimo priežastys yra: gau-
J jtneą iSlterpe ir km, v,s puldami dvarą ir savo gaivos pa(iė£is’miegat, 

skriaudas ąfcaieiuodam: į persirgtos apkrečiamos jfc
— O dar kiek to gero visokio išlupa! i gos, moterų ligos ir ti Bė;
— O pastotės 
— O linai,
— Ką ir bekalbėti! Ubagai geriau gyvena kaip mes.,'' padėjus raukšlėms atsi- 

Pusbadžiu stimpame. Dvaro šuo už žmogų sotesnis. Kas'rasti, patartina: 1) Dviejų 
bus su vaikais? trijų minučių karšti kom-

— O pažiūrėkit, kaip apie Krakes kazliškiai gyve- Pr*sai. Nuėmus kompresą, 
na! Nosį riečia! Į gimines su jais nesueisi! nuplauti saitu vandeniu ir

— Ne tik kazliškiai. Antai giapo čapskio Kaina- ; 
berže. Jau koks tironas, o jo kaimiečiai sotesni už mus.

— Dėl to, kad ten tik pusė lažo. Kita pusė — činšas.»
— Nėra kito tokio tirono, kaip mūsų Skrodskis.
Baudžiavos sunkumų ir iš dvaro patirtų skriaudų 

prisiminimas kiekvieną kartą vertė niekais susitaikymo ; 
norus ir uitis. Ne! Šyki jau pradėjus, reikia laikytis. Kas 
bus, tebūnie! O čia dar visokių gandų, kad kas koki 
lažą ir kokias prievoles dabar ansiims, tai taip ir pasi
liks. Daubaras vis laikėsi savo nuomonės, kad greit bū- j 
siąs paskelbtas kitas, tikrasis ciesoriaus manifestas, kad 
ta žemė, kurią daba1 kas valdo ir dirba, bus atiduota ne
mokama: ir jokių prievolių <:v. ui nei valdžiai nebus. Tik 
nereikia dabar patiems jų i p-iimti.

— O kaip su vaisku, kaimyne? — paklausė Balsys.
Daubaras nesvyuodama< a" kirto:

— Nė vaisko nepriimkim! Vaiską kam čia siunčia?
Kad mes ji šertume. Ponas nori mus vaisku prispausti.
Turėsim saldotus šerti, o jie žiūrės, kad mes Į lažą eitu
me ir prievoles atliktume. Kaimynai, vaiskas baisiau 
negu rykštės. Nuplaks — paperšės, apsigydysi ir vėl nie- j 
ko. O saldotai tave sunaikins visą. Suės tavo duoną, sėklą,' 
pašarą, nieko nepaliks, ubagais paleis. Badu padvėsim. !
Dar pačias ir dukteris iškoneveiks. štai kas mūsų laukia, j 

(Bus daugiau)

» *K.VX**.*V> I-II Lj ilguo ii t - VU*
otės! Miškas! Kelionės i miestus! Gvoltai! to, raukšlės gali per anksti 
ti, vilnos, sviestas, sūriai, riešutai, uogos! a^a^i dėl bendro suliesė-

JI PASIGRAŽINA

Charlie VVatson iš Birmin- 
syham. Ala., spalio 19 d- Mi
nėjo savo 102 gimtadienį 
ir ta pro«?a pudruoja savo 
veidą. Ji jferai jaučiasi, tik 
akys silpnos, turėjo 6 vai
kus, bet gyvas bėra tik vie
nas.

SAGA

Net mažiausi ir, rodos, vi
sai nereikšmingi dalykai tu
ri savo istoriją ir kuo men
kesni tie dalykai, tuo ir jų 
istoriją sunkiau sužinoti.

Turi istoriją ir paprasta 
saga. Visai tikrai negalima 
atsakyti, kada saga atsirado,

naujakurių bene tik 2 Įdomią bylą, kuri tuo talpu
vyrai iki šiol tėra gavę ad 
vokato teises: J. Smetona 
Clevelande ir K. Šidlauskas 
Chicagoje.

Iš senųjų ateivių moterų 
šių žodžių autorei tėra ži
noma tik viena advokatė

teliečia 300 moterų.
Westem Electric bendro

vės Lawrence Įmonės vado
vybė atsisakė priimti atgal 
Į tarnybą moteris, kurios 
buvo nutraukusios darbą
dėl gimdymo ir nemoka 

- Zuzana Puišytė - Shallnie-į joms nedarbo pašalpos, aiš
kindama, kad jos savanoriš
kai apleido darbą.

nė, gyvenanti Bostone ir čia
. . verčiantis advokato prak-cet yra tikrai žinoma, kad 1
ne europiečiai, bet aziatai 
pirmieji jas pradėjo naudo
ti.

Nuostabu, kad saga jau 
žinoma kelis tūkstančius 
metų, o sagai sekti skylutė į
daug vėliau teatsirado. Azi- Į Massachusetts aukšeiau- 
jos žmonės segė sagą ne per ' sias teismas turės išspręsti 
skylutę bet tam tikrom kil-

Z. K.

AR MOTINYSTĖ 
SAVANORIŠKA?

Valstybinė darbo apsau
gos taryba nutarė, kad mi
nėtos moterys turi teisę gau
ti nedarbo pašalpą, bet ben
drovė su tuo nesutiko ir tą 
nutarimą apskundė teismui. 
Įdomu, koks bus teismo 
sprendimas.

.c- .occoec
pom iš odos ar kitko.

Europoj apie sagą tada
niekas nežinojo. Čia drabu
žiai buvo uždaromi su sag
čių, dirželiu, apivaru. Vė
liau ir čia atėjo saga. Ir tik 
čia saga gavo segamąją 
skylutę. Sagomis tada labai 
didžiuotasi, stačiai jomis vi- i 55 
sų galvos buvo susuktos. {
Kartais tekdavo ištisą va-i
landą besirengiant sugaišti, dienoja nt. “k-.vsmešiu karaliaus” , i • ~ i j j sūnaus Klaro Bielinio Įdomūs atsi-kol Visas sagas uzsakstyda- Į minimai, -C1 psl., kaina .... g.oo.
v°- ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko i

Netaip seniai sagai pasi- domūs atsiminimai, 477 psl.. kai-
rodė didelis varžovas zipe- na .................................. Sa'°°
ris JZipper). Jis

žinių lietuvių ;r anprlų ka’bomi® 
anie lietuvius visame pasauly. 464 

i psl. kaina ............................... $6.50
! MAŽOJI LIETUVA. paraše M. Gim 
j butienė. J. Gimbutas. .1. Linsris, J 

R-lv® ir J. Žilevičius. 326 »s|. 
kaina ....................................... $5.00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

IETUVA RUDO. Stepono Kairio dane nuostabiu dalyku padarė, tik 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti geradarė vieno, kuri tikrai turėjo
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi Kaina ........ jj.

ceriausra dovana k:ek-
PABUCIAVIMAS, parašė J. Gru
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kaina ....................................... $150.

ur.iesro,
vieno pm-m. pTažiai® Vietai® vir
šeliais. iliustru+a. 416 puslapių, di
delio formato. Kair.a .......... $5.50

mieliau vartojamas kaip sa
ga. Vyrai didesni konservą-Į 
toriai, todėl dar labiau lai
kosi sagos, bet ir jie vis 
daugiau pradeda ta naująja j 
priemone naudotis.

Bet moterys vis dar Į sagą' 
žiūri, kaip i papuošalą ir ją;
vartoja drabužio pagražini- raina ...................................... ra*
mui. 0 kol jos Į sagą Žiūri, rAFLBORnrc.Trs LITHUANIAN 
Iroirk i M 7L ST7LĘ-1 4 I'CĮĮT. M. Ink-enę. ve-
I'cuf } K«Siar.iiiiin^, uai .iiv- ra„ va<?ovf,:a lietuviu kalbos mo- 
ra pavojaus, kad saga iš- kvtis arkliškai kalbanėiam, 14J

’nyks ir jos istorija pasi- °5’" kaina .................... ? S1~?
U;DEMOKRATINIO SOC T A L T 7, M C 

®"“‘ <*R4r»4T. Populiari ir naudingr
V. F. knyga šių dienų klausimams sur— 

į U. Kaina ••...»••—,•••••••*•• 54k
'IRVU MTSKAS. Balio Sruogos n—- 
nšmirstcrrn® unrašvmas. ka įis ir 
*o nelaimes drautrai iškeutė'o na 
ciu kcnoentr-aciios stovykloje. 4®? 
puslapiai. Kaina .................. S5.0T

MARAIS ATFTMA RUDUO. Ma 
-iaus K»t“iškio romanas. Tštisa 
žnkStaitiio® ’-aimo tipu ęmleriia 
514 t>»sl.. kieti viršai. Kaina
FMUNO SCNC3. Andriaus Va- 
lucko romanas iš tf*3o metų Su- 
valkiios Skiniuku sckilimo prieš 
Bmetopos diktatūra, i'irma dali® 
**Srt psl. Kaina ...................... $3.00

-FMUNO SŪNŲ®, in-triau® Va’ue. 
ko romaną® aptroji dalis. 426 nn«. 
latriu. Kaina ........................... $4.00

NAUJAKURĖ — PIRMOJI 
ADVOKATĖ

Jau turime nevieną nau
jakurę, kuri ir šiame krašte 
atsidūrusi dirba savo pro
fesijos darbą, bet advoka
tės teisių iki šiol dar nebuvo 
Įgijusi nė vena naujakurė. 
Tą pasiekė tik viena Elena 
Treiderytė - Armanienė, kutų kompresų galima vartoti; 

šaltą druskos skiedinį (pu- Į ri šių metų rugpiųčio mėne- 
se arbatinio šaukštelio drus- šio 15 d. atidarė savo ofisą
kos stiklinei vandens); 3) 
Vakare ištepti veidą riebiu 
kremu (lanolinas ir vazeli-

Baltimorėj (3 E. Lexing- 
ton St.).

Naujoji advokatė 1935

ENGVAR IŠMOKTI ANCf’pr’onęl'ic pr>

aOCI*TT7MO TFOR44*. Tr-imnal 
fr aiSkiai parodo, kaiu keit?®i vi- 

nnmenCs «s->tvarka ir kodėl ji d«r 
keisis. Kaina ............................. 25e
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašo M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo- 
*n® vienas trasriš'-'iausin mūsa tau
to® momentu — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savoio 
krašto, 536 psL, kaina .... $5.00.

SUžADCTINfi. J. Titinio 15 ivafrių 
trumpų pasakojimų. ISO puslapiu. 
Kaina ..................................... $2/»0

RARABAS. Paer Laeerkvisto istori
ne anv®aka iš pirmu iu krikščiony
bės laikų Romone. Fale®tinoie ir 

• Kinre. Fnvea laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .......................$2.25

♦EMR DEGA. J. Savicko pšrašal iš 
1939 - 1945 metu. kurios au
torius karo metais e-yve- 
n« Pr»nęnTij«w>. pirmoji da. 
bs 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

♦FMF DFG*. J. Savieko užrašai an
tra dalis 414 pst Kaina .... $4.50

tEMAITCS RASTAI. Garsiosios mii. 
su rašytojos pirmom l-am metu 
Amerikoje parašvti va-rdeliai su 
rašvtojos paveikslu, 128 nusiautai 
Kaina ............................. 50 -entu.

'TFTUVTU KALRDS GRAM4TTKA 
Parašė Dr. D. Pilka Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 pnslaniu 
Kaina .............................................$100
H? ROMOS POPTFžTTTS YRA KRI
STAUS VTETTNTNKAR? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny- 
ya. Kaina ............................... S1.20

CEZAIUS, Mirko Jesulič romanas tri- 
iose flfelyse. kiekviena dalis no $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knvyas $6.00.

MaTTJA V4T.GTH KNVG4 M Mi.
cheUonienė® parašvta- 250 it-ni-Jų 

eeentu. 132 pusi. Kaina ....$1.2$
-»TH»TF21AT TR TTETT“Vą Kiminą

Putino-Mv-i * parašvta knysm. 2$J
triinse dalyse .................... **M

t romu sF«PL r. v
Volničio ’-nrrsTi'
Antorin®. nn+s bnves knniyo®. »n- 
-o?o. koin l.-nn'p-'s® Vpcarjs iš®jr»- 
dėio lrnpje-i-ete® drl metr—refVi
tos trvs dol’-e ir"3*os 5 viens l.-nv-

.•«. kieti viršai. 631 puslapis. Kai- . . .„r,- •_ ,
S5 00 ' šTLATD.il PAVRKY, 1*. Abelkio to.

manas iš žemaHm Kalvar,ws pra-
iFTUVTU LTAU'niFK MENAS, jo! HHe» Kietais viršeliais. 467 tm®i». 
meniniu fnrm” T-’e+oiimo®! navrin- 'piai, kaina ........... ................. $4.00

su "dln^l^” : ^^OTTNAS TVANAS Ar ealėMyą su danoybc ravėsiu, yernme,
>n,rn,re. Kama ................ ^jsako mokslą.. Kaina .?..77.2P
ALGIU GAMTNTMAS. nar*5S k*- ,

» VTPS rv THF DARK. J. .Tazmi. 
no aotfln kalt* sodrūs

•50 nn«1. Kaina kietais viršelis1® $2 
-inkštais viršeliais .................. $1.0flygiomis,* dalimis). į; m. baigė Kauno teisių fakul- 

smul- tetą, o baro audrų nublokšta 
r kos ir, i Vokietiją, Goettingeno 

gfir&i išmaišius, tepta veidą, universitete gavo teisių i 
ypač §eraįi sutepti raukšles mokslo daktaro laipsnį. At-i 
ir 2-15 minutes fcerai pirštų vykusi i Ameriką, ji 1954 
galais Įtrinti Į odą. Be to, m. Baltimorėj, Įstojo į tei- 1 
vakare galima veidą ištepti siu mokyklą, ją baigė 1957 
folikulinu. 4) Gerai veikia m., valstybinius egzaminus
šios kaukės — kiaušinio išlaikė 1959 m. kovo mėn.,! .r'?75Mų' SsS

o birželio 7 d. buvo priimta )NGTn,TTFTTTVTTT KĄT>BU M 
aavokaturon. Sėkmės naujai 'Vnas. apie 20900 *odžiu. 369 pn. son<T.DFMOKRnTiJA

baltymo su citrinos sunka, 
kiaušinio trynio su kamfaro 
ar ricinos aliejumi, trynio • advokatei E. Armanienei! 
su medum, mielių, ruginių j čia pažymėtina, kad iš
miltų rūgšti kaukė. Kaukės 
laikomos ant veido 15-30 
minučių. Visas kaukes, iš
skyrus mielių, galima palik
ti ir nakčiai; 5) Masažas.

Tačiau masažuoti veidą 
galima patikėti tik gerai 
pasiruošusiam specialistui. 
Masažas turi būti daromas 
sistematingai. Jis pagerina 
kraujo ir limfos apytaką, 
tuo pačiu pagerindamas vi
sų galvos audinių ir veido 
mitybą. Be to, masažas ra
minančiai veikia nervų sis
temą.

O kada jau yra daug ir 
gilių raukšlių, visos kosme
tinės priemonės mažai be
padeda. Tokiais atsitiki
mais patartina plastinė ope
racija.

Tie, kurie nepripažįsta lais
vės kitiems, patys Jos neverti.

AR GRAŽUS DRABUŽIS?

New Yorfce nadę parodoj 
bavo parodyti ftie kailiniai, 
tinkami neftioti slidėmie pa- 
sivažinėjuo.

VT TT-n GRUPIU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kair.a .. $1.00

SIETUS. M Gopo’ų 
vent»l->® išvertė M

Miškini®. 290 pusi. Kaina .. $3.25
. IR RO’»

•laniai. redatravo V. Baravykas, j SFVTZMAS. Pat-al K. Kantsk 
nitrinusia® ir naniov’škiausina žo- nauįnnsiomis finiotni® pan’.ldyta t»v 
dvna®. kieti viršai. Kaina .. $4.0O; klausimo knytrutė. Kaina ......... 25c

TAURUOJU TAFET.TU. K. R. i SDGT A T.T7M A S TR REI.IGT.TA. Pa. 
Krianėiūno atsiminimai iš I.ietn-' E. Vandervelde, vertė Vardū-
vos ir iš Amerikos f-’-veninso. 178 jKaina .....................................Ine
pnslp., jdoTr.j knve-a. Kaina.. $2.00 TIPELIS, parašė Puiris Andriušia, 

rtKRA TETSYBf SOVIETU joolrintraa romanas, 240 psl. Kie-
RUJUJA. arba komunistu (PktatO. > ais viršeliais. Raina ............... $3.

•a faktu šviesoje. Trumna holševir. i
istorija ir valdvmo urakt ka. In. TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.

♦nrlos namu ūkio »<-roromės: E 
Drasntienė. O. B-daitiepo. F. 
Starkienė ir A. P’i-’mnė. Didelio

ei dfi”e mcdzinco® 95 nnslanta 
kaina ............................................... 50?
»n.2INO P A UNKSME. Balio Snm- 
ens trilogiška istorijos kronika

73 pusi- didelis formatas, s-era 
opiera. Kaina ...........................$2.50

PTE T AIKA TR ŽMONES poete 
.1. Aisčio .įsiminimai anie Binki.

•iškioi. Tuma. Savickį. Giras ir kt 
'49 pusi. Kaina .......................... $2^0

Parašė Ikonas Siuntas. Tmmnat 
socializmo aiškinimas. Kaina 25c,
KODE! A« NETIKIU I PIEVĄ. 

Pilna argumentų, kurie visiems
■domfls Raina ...............................20e
IUO7.AS STALINAS!, arba katp

Kaukaro rarbaininkas buvo pasida- 
-e* Rusijos diktatorių. Kaina .25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. lietu

ves socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuve, 
ie. Raina .......................................25ej TEMA TOTU KRIKŠTAS. P. Anelklo 

i parašyta® istorinis romanas iš 2e- 
i raitijos krikšto iaikų. So kietais *R ROMO8 POPIERIUS YRA 

apdarais. Kaina ........................$3.50 .KRISTAUS VIETININKAS? P».
KEPK’^LAUSOMOS LIETUVOS k!ekyi«Mn^pe^kaI^tJM<flK'aina,?l^

I’TNiGAT. parašė Jonas K. Karys, .
vienintelė tokio masto knvya tuo -IETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
klausimu, daug paveikslų, 255 psl., PARTIJOS PROGRAMINES GAI-
kaina ....................................... $5.00.! RRS. 32 pal., kaina .............. 25c.

•pi. kori, ULYTtu

mi# Liudas Dovydėnas, įdomi 
•pysaka, 17« psl Raina .... $2ja

IENAS KAREIVIS MATLlUTIR, 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;

27.
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MARKELIU! KATORGOJ Markelis gyvu sto-
MIRUS

(Atkelta iš 4-to psl.)
Prie Ledyniuotojo vande

nyno, pačioje atšiaurėje prie 
Uralo kalnų buvo aptikti 
didžiuliai po žeme anglies 
klodai. Toje dykumoje, kur 
net medis retas, nes vos 
trims mėnesiams žemė at
leidžiama nuo žiemos šal
čių, buvo sumesta įsteigti 
vergų stovyklą Vorkutoje, 
Runos tikslas buvo aprūpin
ti Leningrado miestą ang
lies kuru. Tuo tikslu buvo 
vergų nutiesta ir geležinke
lio linija i Leningradą.

Ne šimtai, bet tūkstančiai 
ten vergų yra sudėję save 
kaulus. Jų užtektų iš Vor
kutos iki paties Leningrado 
vergų kaulais grįstam keliui 
nutiesti.

Niekas iš ten pabėgti ne
galėjo, nes iš vienos pusės 
Ledyniuotasis vandenynas 
o kitur visur vasarą klampi, 
žiemą giliu sniegu padeng 
ta lyguma. Vorkutos sto
vykloje mirusių lavonai 
žiemos metu buvo sudedami 
lygiai taip. kaip sudedami i 
krūvas nukirsti medžiai, c 
tik šalčiam atleidus, miru
siųjų lavonai užkasami po 
žeme.

Vorkutos vergų stovykla 
išgarsėjo visame pasaulyje 
dviem savo sukilimais. Tai 
buvo nevilties vergų sukili
mai, iš anksto pasmerkta 
nepasisekimui. Gal ir sukilo 
tik todėl, kad laisvas pasau
lis išpirštu anip iu kančias^--O----- Z —£---

Štai taikaus, sugyvenamo 
būdo, niekam jokio pikto 
nepadariusiam, nieko neiš
naudojusiam, o tik savo Įsi
tikinimus turėjusiam tau
riam, sąžiningam, geram 
v i s u o m e nininkui, darbo 
žmonių reikalais susirūpinu
siam Jonui Markeliui buvo 
lemta mirti svetimoje žemė
je vergų stovykloje.

ivi prieš mano akis kaip 
mąstanti, savo pažiūrose 
tvirta, kovose užsigrūdinusi 
asmenybė. Asmenybė, gyve
nimo tvirtai-sulydinta, kaip 
kada besikarščiuojanti, bet 
visuomet saiko nepametan- 
ų. Tokį aš pažinau mąn
mielą draugą Joną Markelį.

LIETUVIAI LENKIJOJE

Lenkų laikraščiai lašo, 
kad rugsėjo pradžioje buvo į 
Lenkijoje gyvenančių lietu- į 
rių suvažiavimas, kuriame1 
dalyvavo atstovai iš Varsų-j 
.os, Stetino, Lodzės, Dan
cigo ir kitur. Lietuvių Są
junga turinti 600 narių, kū
le esą susispietę tos sąjun
gos 28 skyriuose.

Pasak tuos laikraščius, 
ietuviai Seinų krašte turi 
1 mokyklas lietuvių kalba ir 
’ienuolikoje lenkų mokyk- 
ų dėstoma lietuvių kalba. 
Seinuose yra ir lietuvių gim- 
įazija, kuri kitais metais iš
eis pirmąją laidą.

PAMINĖJO MIRUSIAS 
RAŠYTOJAS

LAIKU ATĖJO, TODĖL NUKENTftJO

ivias.-achusetf s valstijos seimelio atstovas Charles tane
lio, atvykęs aplankyti savo dukterį, pamatė ją besigru
miančią su kažkokiu vyru. Jie tą užpuoliką tuoj pagul
dė ant menčiu, bet ir jo akis nukentėjo, čia matome 
jo dukterį Marie Moscato tiriant tėvo akį. o jis ant 
ranku laiko dukters sūneli.

Vietines žinios

Kaimynai dainininkai 
Bostone

JUOKAI

čia visi tokie
gu-

ŠVENČIU SVEIKINIMAMS 
ARTĖJANT

NAUJIENA

i

Praeitą sekmadienį Wor-
______ cesterio Lietuvių Meno Ra-

W a s h i n g tono Lietuvių; telis pasirodė Jdostone. čia 
loterų Klubas spalio 4 d.
>aminėjo Lietuvoje miru-
ias rašytojas — Sofiją giai”, p choras sudainavo 
{ymantaitę - Čiurlionienę,; 1I dainų. Operetę režisavo 
Antaniną Gustaitytę - šal- j P- Račiukaitis,, chorui vado- t O kaip sustojote, jei nėra 
•iuvienę ir Mariją Mašiotai- jvauJa muž. J. Beinoris. medžio, 
ę - Urbšienę, ‘ i Svečiai paliko gerą Įspū-

Paskaitą apie jų veiklą ir'd!- operetę ir chorą buvo 
aštus skaitė rašytojas Jo- malonu žiūrėti ir klausytis.

jis suvaidino D. Andriulio 2
veiksmų operetę “Viengun- "-

įas Aistis.

“PASVEIKO*

Howard kolegiją Birmin- 
?am, Ala., šiemet baigė ir 
91 metų Alerton Smith. Jis 
1886 metais dėl blogos svei-

Kai kas kiek grubiai vaidi
no ar dainavo, — juk tai 
mėgėjai, bet bendrai sklan
džiai praėjo. Man labiau 
patiko Irena (I. Savickie
nė), Balanda (V. Rože vi-Į 
čius), Zikaras (S. Raudo
nis). x

Chore 31 vvras ir 14 mo-
katos gavo apleisti tą mo- * dainavo atskirai mo-
kyklą, kad po 73 metų svei 
katai pasitaisius, galėtų ją 
baigti. Visaip atsitinka.

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

SU DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS
SUL 20 — $29.00 .

• .3 su trečdaliu jardų grynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui *
• 3 s j trečdaliu jar. 85', vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui

(10 svarų kitokiu daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j tą pa
ketą be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XGl — $42.00
• 3 jard. Sė'Y vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

ka ar mėlynos spalvos
• -3 su trečdaliu jar. grynos vilnos vvorsted kostiumams mėlyna, pil

ka ar ruda su juostelėmis
• .3 su puse jardų dirbtinio šilko pamušalui pritaikintos spalvos ■

<8 svarai kitų daiktu iš mūsų katalogo gali būti pridėti j paketų 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

MAR 19'— $43.000
• -3 jar iai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda 
O 3 jard. grynos vilnos Twecd dtoterų kostiumams juodos, mėly

nos. pilkos, žalios, geltonos vdr.o ar šviesiai mėlynos spalvų
• 3 jardai dirbtin’o šilko pamušalo pritaikintos spalvos
• 4 jardai rajono afgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai

mėlynes, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų
• 1 setas moterų apatinių rajono [medžiagos
• 1 škotiška vilnonė skara

(10 svarų kitų daiktų iš mūsą katalogo galima pridėti j šitų pa
ketą be ekstra išlaidų už pen kitimų paštu)

PETER I— $38.00
• 16 su ’« jardų vilnonės medžiagos juodos, mėlynos, rudos, ar tam

siai pilkos su juostelėmis
(5 svarai kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitų pa
ketą be ekstra išlaidų už persiuntimą paštu)

I paduotas kainas įeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš
laidos, draudimas. Mes siūlome dįug kitų standartinių paketų. Pra
šykit informacijų ir pavyzdžiu. •

VAISTU IR MEDIKALINIŲ PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBĖ. MŪSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT-

T Al AB
51 Rreervoir St. CAMBRIDGE, Mere. Tel: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką)

Turime mielą paprotį Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga svei
kinti savo gimines, bičiulius, 
kaimynus, klientus švenčių at
virukais.

i Bet jų rašymas ir pasiunti- 
; mas atima daug laiko, o išleis- 
į tų pinigų didžioji dalis eina į 
, svetimųjų kišenę.

šitas <ivi aplinky'oes turėda
ma galvoje, JAV LB Centro 
Vaidyba savo tautiečiams siūlo 
žymiai patogesnį sveikinimo

Į būdą.
j Centro Valdyba švenčių pro-
• ga išleis specialų savo praneši- 
Į mų laidą. Joje taip pat duos
vietos visų lietuvių ir jų orga
nizacijų, įstaigų bei įmonių svei
kinimams.

• 'tuo būdu sveikinamieji su- 
' taupys daug laiko, o Lietuvių 
! Bendruomenė už patarnavimus
• surinktus pinigus panaudos kul- 
i tūriniams savo planams vykdy- 
!ti-
! šių metų sveikinimų pajamos 
skiriamos Lietuvių Bendroome. 
nės skelbiamo jaunimo dramos 
konkurso premijai.

i Sveikinimus siusti adresu: 
JAV LB Centro Valdyba, 1209 
Melboume Rd., Cleveland 12, 
Ohio. Paskutinė atsiuntimo die
na — 1959 lapkričio 15. Svei
kinamųjų vardai ir pavardės 
turi būti parašyti įskaitomai.

Mokestis —
a) Asmenims: už pirmuosius 

15 sveikinamųjų $3,00, toliau 
už kiekvieną dešimtį ar jos dalį 
po $1-00.

b) Organizacijonas. įstaigoms

Keleivio aministmeijoje 
galima gauti didžiausią 

ir geriausią Lietuvos istori
ją, kurią parašė dr. Vanda 
Sruogienė. Knyga turi virš 
900 pusi., daug paveikslų, j 
kaina >10.00. Labai gera į 
kalėdinė dovana.

PAKULODAMAS NAMAS

Ocalu, Florida, parduodu srražų 
lamą. 5 kambariai, du d:deli ptr- 
iiai, visi įrengimai ir baldai (fur- 
įiture). Garažas, didelis plota žt- 
nės apsodintas medeliais, tik 4 blo- ; 
'ai j miestą. Jokių taksų Kaina 
$5,750. {nešti tūkstanti, o likusius 
mokėti po $65. Kreiptis:

Mrs. M. Grinka 
1723 So. Pond St.,
Ooala, Florida (44)

Jieskojimai
Ieškau Juozo VARNOS, kilusio iš 

Manekunų km., Saločių vaisė. Jis 
oats ar jį žinantieji atsiliepkite ad-

A. Petronis
25 E. Middle Turnpike
Manchester, Conn. (44)

Jei tavo draugus ar kaimy. 
į nas neskaito “Keleivio*"
! gink išsirašyti.II *ūn»v t iL X

Kaina

NEBŪK ŽILAS

Kartą vienos valstybės 
bematorius lankė bepročių ligo
ninę. Ten būdamas jis atsimi
nė turįs reikalą paskambinti .
prezidentui, bet telefonininke!. . . - , ... .vis nesujungė jo. Gubernatorius !r vl?as eifi.n32 ?u?'

p„- lapis 30.00, puse — $1<.5O, ket
virtadalis — $9.00, aštuntadalis 
— $5.00.

Pinigus siųsti kartu su svei
kinamųjų asmenų sąrašą su ad
resais. kad būtų galima leidi
nį pasiųsti kiekvienam sveiki
namajam.

JAV LB Centro Valdyba .

Tegu Chruščiovas padaro tą, 
ką padarė Linkolnas.

Tegu jis išlaisvins vergus 
Vengrijoje ir kitų tautų už ge
ležinės uždangos, tada mes gal 
galėsime patikėti jo žodžiais, 
kad jis nori taikos ir laisvės ir 
taikingo sugyvenimo .

AFL - CIO prez. Meany

Telefoninkė šaltai atsakė:
“Ne, bet aš žinau, kame tams

ta esi”-

Kai tik Amerikoj pasirodė 
pirmieji automobiliai, vieną jų 
nusipirko prekyos firmos 
agentas ir išvažiavo į vakarines 
valstyybes. Jam sustojus kaž- 
kur pas ukiiiiiik^, ViSi SlibėgG 
iki šiol nematyyto daikto pa
žiūrėti. ūkininkas vaikščiojo 
aplink automobilį, atsargiai jį 
čiupinėjo ir labai juo domėjosi. 
Agentas pasiūlė jam kartu pa
sivažinėti. Jis su baime atsisė
do į automobilį. Jie išvažiavo 
ir prie pirmojo pasisukimo au
tomobilius, atsidūręs į medį,

Bitė neturi laiko rūpintis.

Manė Vidmantaitė ieško Zosės 
Vidmantaitės, kil. iš Palūkio dvaro. 
Kelmės vaisė., Raseinių apskr., 1922- 
1 metais kvykusios j Brazilija. Ji 
pati ar ją žinantieji malonėkite 
atsiliepti adreso:

A. Mitrauskas 
R R 2,
Vienna, Ontario. Canada (42)

Marcelė Pošiutė. Lietuvoje, ieško 
brolių Petro Posshis, kuris gyveno 
Cames, Colo., ir Jono Posshis, kuris 
yra gyvenęs Pathiinder. Wyo.. ir 
vėliau Benton mieste, bet nežinia 
kurioj valstijoj. Abu seniai atvyko i 
Ameriką. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite adresu:

J. P.
636 Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

ENTRA DIDELĖ NUOLAIDA
Stebuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilumų, plaukų slinkin>3 ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka. arba pieiskanuoja plar.kai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasU. Kreipkitės 
neatidėliojami ilgiau.

Kaina dabar nupiginta už 8 oz. 3 
bonkutes gyduolių tik $5 ir priedui 
duodame Coconut shampoo. lokių 
nuolaidų duodame tik iki Naujų 
Metu. minėdami mūsų plaukų gy
duolių išdirbystės 30 metų sukaktu
ves.

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

Kanadoje ir kitur užsieniuose $1 
bra.’.yk. j .išto padengimo išlaidoms.

FLORAL HSRB CO.
Bo.\ 303- CLINTON, Ind.

Dept. 5
PADĖKOS LAIŠKAS

Su padėkos pagarba J. Š.
Aš. radęs jūsų Florai Herb Co. 

skelbimą laikraštyje dėl žilų plau- 
i kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 

2', gali būti tik pasipelnymo tikslais.

NEVV ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ ,
Tūkstančiai suprato, kadį} -j 

Ncw Era shampoo yra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvulių taukų 
gali užlaikyti diržingų odų, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai. naturališka spalva, nežiū-; 
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butclį.J 
Frank Bitautas 

527 Kast E\position 
Denver. Cele rado

(42) _ Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
H3/l[lIerb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 

S1 buvo tikrai teisingas ir naudingas 
3 žmonėms, kurie nenori būti žilais 
3 plaukais.

Aš dabar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų.1Y.. 1—> 7i/u;;ar nau’ivju
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

Aš už tą Jūsų malonumų labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 

j išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
• būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū- 
|sų vaistais ir bus Jums taip pat dė- 
\Ringas, kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. Šį mano 
nadėkos laišką, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel-btojo. Bet laimingai — auto- M0Sy ATSTOVO ANGŲ- 

mobilio tik sparna nulenkė. O .f.,;, X,sparną
keleiviai nenukentėjo, tačiau 
ūkininkas toliau važiuoti atsisa
kė. tik paklausė:

“O kaip sustojate. jei nėra 
medžio

terys ir vyrai ir pabaigai vi
si “Eisim, broleliai, namo”.
Dainavo darniai, skam
biai.

Reikia tikėti, kad svečiu,..,.,, 
atsilankymas paskatins įj!
vietos dainininkus labiau . Ar žinai, kodėl į Sovietų bau
suklusti.

Ž-tis

SAULĖS UŽTEMIMAI

Spalio 2 d. visiškas saulės 
užtemimas tebuvo matomas 
Amerikoj labai mažame 
N au j o s ios Anglijos 
kampely, bet ir tai sutrtik- 
dė debesys. Kitas visiškas 
saulės užtemimas Amerikoj 
bus matomas 1963 m. Alias
koj ir 1970 m. Floridoj. 
Šiame šimtmetv visišku 
saulės užtemimu buvo apie 
60.

IR TAIP ATSfTIINKA

džiamąji įstatymą numatoma 
, įnešti pataisą, pagal kurią bū- 
į tų baudžiami" tie, kurie užmuša 
utėle ?

Kodėl?
Todėl, kad sovietinės utėlės 

gyslomis teka darbininkiškas 
kraujas. t

’..3

JOJE NAUJAS ADRESAS

Vii
' fcinbmamė anglu 25jumoro ją 
žarnele būvį premi- Jr <<mojo
j uotas pa vėiksląs,: Anglas švin
tant grįžta į namus užmiesty,

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raetrell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Keleivio” 
ja praio mielųjų Keleivio 
prenumeratorių,WOčia

bistma.
iOBAsoeooooooeaaoeeoeooaoft

’ i

KIMBARAS 2OJ.£
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 ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mūs 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 per paštą ne-

Šveicarijoje Filipsstadt 
miestelyje iŠ ligoninės buvo 
pasiųstas greitosios pagalbos 
automobilis ligonio atvežti. 
Pakelėj į ligoninę automo
bilio vairuotojas dėl širdies 
smūgio mirė, o ligonis sėdo 
prie vairo ir atvažiavo pats 
į ligoninę kartu atveždamas 
ir mirusį vainotoją.

žinoma, jau linksmas. Rankose KAIP RUSAI 
jis laiko durų raktą, ir žings- ■ UErUVĄ SUSOVIETINO 
niuoja ne takeliu, bet per rašo- 1 r
do ežes, stiklais pridengtas,) w j------- -—
girdi stiklų traškėjimą ir šyp- • Apie tai skaitykit knyge- 
sodamasis kalba: “Pašalo!” j]ę—Lietuvos sovietizacija, 

i kurią parašė Lietuvos žy- 
Duok man laisvę arba mirti, t nūs teisininkas prof. M.

Patrick Henry .Roemeris, Kaina 36 centai.
----------------------------------— Galite gauti Keleivio admi-

žodis skaudesnis už karda. nisti-acijoje.

Alev. Mizara 
414 W. Broadvay 

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

■mBBBBBPBasae

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadnray

SJ5S559C5 So. Boston 27, Mass.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Resptiblikai

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 We»t 14«h Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583

Lfcemed by U S S R.
MCSŲ 8K YRIAI:

141 Second Avenu«39 RayMoM Ptata WJ 132 Fnmklta Avė. I 900 I.iterary Rd. 
NEW YORK CITY | NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

Tek GR 5-7430 | TeL MArfcet 2-28771 Tel. CH S-4724 ITel. TOwer 1-1461
332 Fillmore Avė-1 308 W. Fovrth St. I 11339 Jos. Caapau 1832 W- Girard Avė. 

BVFFALO 6, N. Y.' BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, MICH. Į Philadelphia 23, Pa. 
Tek MOhawk 2674 i TeL ANdrew 8-5046 |TeL T0wamd* 9-3980 Tel. WAlnut 5-8878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tfiKstančiua patenkintų klijentų 1H% garantaoja siuntinių pristatyaaų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7 - 12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rtiies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuoee rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.
Atidaryta kasdien ase » iki (k, sekmadieniais aae • iM 4 vai. po pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje

i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, aukMja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vaa dfi Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI 210,000-
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld >10,000 MknOal 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai- Bs 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSirnDKŲ 
apdrauda duoda pašalpos iid 8825 į mčneeį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo diena 
giltos asnatvšs.

Daugiau imlų apie SLA darbus ir apdraudaa galite 
ti SLA kuopoose, kurtos yra visose 
kmijooe ir SLA Centre- Rašykite tokiu

«L M. J. VINIKAS
m Wuat SM SteM, No* YuA 1, M. T.

VAISTUS J LIETUVĄ
Ir j 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. BVJN1CKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, V/ORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais S

taa’iee

MES ATLIEKAM 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTI! VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI RIUETŲ
♦ PROGRAMŲ v PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padarys tan^toma viską 

ir nurių* greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita tpaufttuvš Prašome kreiptis adresu

•KELEIVIS’

030 Eaat 8roadway, South Boston 27, Mase

U9 «



Puslapis Ažtunt— KELKVH, gO. BOyON Nr. 42, Spalio 21, 1959

Kur einame, kur ne, bet čia 
reikėtų ateiti

Vieni lankome vienus, ki
ti kitus banketus, bet šį sek
madienį bus banketas, ku
riame turėtų būti lietuviai, 

„ .. , . kuiių širdis nėra sukietėjusi.
VYRAI, NESUPRANTU M. Karčiauskai. Globė Par- Tai Balfo pokylis, kurio

JŪSŲ ELGESIO! Service vedėjas J. Ado- pelnas eina vargų vargstan-
---------- monis ir tarnautojai, Third tiems tautiečiams kur jie be-

\ ariau A. Kneižio vado- Street C afe savininkai K. būtų, kokias pažiūras ar ti-
vaujamos Lietuvių radijo Šidlauskas ir S. Griganavi- kėjimų išpažintų, sušelpti,
v alandos 25 metų sukaktu- čius ir M. Venis. Kas galėtų neremti tokį dar-
vinio pokylio gana gražiai, J. Vanagas bą?!
išleistą programą, stebiuos-----------------------------Todėl visi sekmadienį,
ir negaliu suprasti, kodėl ji Lapkričio mėnesio didžiųjų spalio 25 d. į Balfo pokylį, 
tokia. pobūvių kalendorius kuiis prasidės 5 vai. Lietu-

Firmas puslapis praside- . ---------- vių Piliečių Dr-jose salėj. Jo
da “Silver Annivei-sary : Lapkričio 1 d. Sandaros meninę programą atlieka 
i ar.quet” ir tt ir tt, viskas moteių našlių L. Piliečių smuikininkas Izidorius Va- 
angliškai, didelis komitetas Dr-jos salėj. Lapkričio 8 d. syliūnas (akomponuoja V. 
ir programa surašyti ang- Laisvės Varpo koncertas Vasyliūnas), dainininkė 
liškai, banketo didesni ir Thomas Park mokykloje, o Jadvyga Adomavičienė 
mažesni globėjai vėl tik an- vakare Lietuvių šachmati- (akomponuoja V. Adoma
me liškai, 67 skelbimai beveik ninku sukaktuvinis pokylis vičius) ir Danutė Venckutė 
visi angliškai. Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- (deklamacija).

Nagrinėjau, kas čia per lėj. " -----------------------------
skelbimai ir, kiek galėjau j Lapkričio 15 d. Lietuvių Pažinkime ir ramkime savo 
susekti, gal tik trečdalis tė- Piliečių Dr-jos šunim bu- talentus
ra nelietuvių, visi kiti lietu- rum. Lapkričio 22 d. Skau- ----------
v ių Įstaigų ar atskilų asme- tų Tėvų Komiteto L. Pilie- Tai šūkis, kuriuo rengia
mu. ičių Dr-jos salėj. Lapkričio mas Laisvės Varpo metinis

ADV. JOHN YHOSKLS

Neseniai paskirtas Suffolk 

apskrities prokuroro Gar- 

ret Byrne padėjėju.

Nauja legionierių vadovybė

Spalio 8 d. Amerikos Le
giono Stepono Dariaus pos
tas Nr. 317 rinko naują va
dovybę. Dabar ji yra šitokios 
sudėties: Edmundas L Ket
virtis (vadas), Justinas 
Strazdas (vado I padėjė
jas), Juozapas Adomavi-

Kodėl taip paniekinta lie-'29 d. SLA 43 kuopos auksi- koncertas. Jis įvyks lapkri-įčius (vado II pad.), Joseph 
tuvių kalba? Juk ta progra- nio jubiliejaus pokylis. L. čio 8 d. 2 vai. 30 min. po 'Povvell (ižd.), John J. Ro
ma buvo skirta išimtinai Piliečių Dr-jos salėj
lietuviams, nes bankete ne-; -----------------------------
lietuvių, jei ir buvo, tai ma- Atsiminkite ketvirtadienio
ža saujelė. Kodėl lietuviams koncertą 
save reklamuoti angliškai? j 
Ar tai bizniui sveikiau? Aš

pietų High Schėol salėje, man (adjutantas), Jan 
Thomas Park, So. Bostone. į Wer b i c k i (kapelionas), 
Jame programą atliks ge- Bronius L. Kontrimas 
riausi mūsų daininkai: Pru-i (mare.), Juozapas Rudis 

--------- dencija Bičkienė, ..Stasė (soc. reik.).
Si ketvirtadienį, spalio 22 Daugėlienė ir Arnoldas Vo-į Vykd. komitetas: A. J.

iibejoju, o jei besiskelbian- d. 8:30 vai. vak. Jordan ketaitis. D ai n i n i n kam s 'Chaplik, S. L. Drevinsky, J
tieji kitaip galvoja, tai ko- Hali salėj bus Pabaltiecių akompanuos komp. J. Gai- W. Kentv, A. Rimkus ir S... r.. x.-.,„- . . , ............. . ... Werbick£

tienė, vicepirm. Anna Ca- Drąsus priešas vertesnis už 
sey ir Vera Kanusk , sekr. į draugą.
Helen Mikulskienė, ižd. j Blake-
Ona Kontrimienė, kapelio
ne Helen Bushman, istorikė 
Mary Ross, marš. Mary Gai
lienė, vykdomasis komite
tas:
Lillian Bazzoneti, Blanche 
Boardman, Petronėlė Wier- 
bicki, Aldona Drevinskienė.

Naujosios vadovybės pa
reigas perims spalio 28 d.

SICLO DARBO
Reikalingi indų plovėjai ir kiti 

darb. (dishwabhers and top-washen»).
______ ___  __ , 150,00 į savaitę. Vyrai ar moterys.

ai*7 A7 "7 • - i Kreiptis po 10 vai. ryto.Monika Plevokiene, Biinstrub’s vuiage
304 Broadway 
So. Boston, Mass.

PARDUODAMAS NAMAS
City Point, Broadn-ay, 1 šeimos. 

2 virtuvės, 2 vonios, pajamų per mė- 
. . „. nesi $3<K). 4 kamb. laisvi pirkėjui, o

7 vai. vak. Lietuvių Piliečių '• kiti 8 išnuomuoti atskiriems asme
n»* salai T ielrilmAC o t Prašo $12,5000. Savininkas imsVI-JOS saiej. j lSKlimeS ai- UM>rgtfįus. Skambinti AN 8-5861 
vyks ir Legiono Suffolk
apskr. vadovybės atstovai. parduodamas namas

So. Bostone, Broadway, parduoda
mas namas — dvi krautuvės ir du 
butai (5-5 kamb.). Vienas butas 
laisvas pirkėjui Kaina. žema. Susi
tarti dėi apžiūrėjimo telef. 
AN 8-8378 po 7 vai. vak. (42)

Kitur sumainė žiedus, bet 
grįš į Bostoną

Senų ateivių bostoniečių 
Ivanauskų sūnus Vytautas į 
ir naujųjų ateivių, gyvenan- j 
čių Nevv Have, Conn., Ele-! 
nos ir Augusto Ramanauskų 
duktė Nijolė spalio 17 d. su
situokė New Havene.

Vestuvinis pokylis buvo 
tikrai romantiškoj vietoj —1 
ant vandenyno kranto Sea 
Cliff Inn patalpose. Jame 
dalyvavo apie 150 svečių, 
jų geroka dalis buvo ir iš; 
toliau — Waterbury, Bos-j 
tono ir kt Iš bostoniečių 
mačiau Draugo bendradar-Į 
bi K. Mockų su žmona, P. 
Žičkų, Keleivio red. J. Son- 
dą, V. Stelmoką su žmona: 
ir kt.

Peter Maksvytis |
CARPENTER & BLILDER

Atliekant visokius namų tai- 
[ synto darbus iš lauko ir viduje: j 
i pijazas, langus, duris, grindis,]

aiptus, dedame aliumini jaus lan- 
xus ir duris, darome virtuvės ka-S 
ūnetus ir kitokius vidaus įren-l 

i rimus. Naujiems pastatams tur i-jį 
.te įvairių standartinių projektų.: 
darbas garantuotas. Pasaukite! 
iėl įkainavimo.
'25 E. 4th St., So. Bostone^ 

Tel. A N 8-3630 i

Vestuviniam pokyliui va
dovavo A. Gruzdys. Jaunie- 

Delegatais i Suffolk aps- ji, “medaus mėnesį” pra-
ciėl ir iš jų girdimas šūkis: Dr-jos rengiamas koncertas, deiis. Koncerte b.us atlieka-
Savas pas savą. Koks jis ta- kurio programą atliks pasi- mos lietuvių liaudies dainos, _____......
da savas, jei sava kalba bi- žymėjusi latvių daininkė mūsų kompozitorių kūriniai krities tarybą išrinkti W. J. = leidę tik jiems žinomoj vie- 
jo Į savo žmogų prabilti?! Paula Brivkalne, atvykusi'ir operų arijos. Didele nau-!Casey, E. L. Ketvirtis ir B. toj, gris į Bostoną, kur jie 

Suprantu, kad besiskel- iš Europos. ’jove koncerte bus duetai,} Kontrimas. Į ir iki šiol gyveno ir dirbo,
biaiičių tarpe buvo tokių, i BileUi gaunami teatro i kuriuos atliks P. Bičkienė
kurie davė penkinę ar dau- kasoj. su St. Daugėliene. Tie du-
giau ir pasakė: paskelbk, ----------------------------- (etai turėjo labai didelį pasi-

; sekimą Nevv Yorke, Water- 
buryje, Conn. ir kitur.

Po paskutinio Arnoldo

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
line. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

k.'eipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTaC REALTV

Real Esti. te ir Insurance 
Brokerius

.189 VV- l>roadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

x vrovvz m n t zū mi mvvci uj •vr «q zl n V OVIV v J R/y
sudaro: Pirm. Paula Ketvir- Svečias

Kaip geriau. Kodėl tada 
programos tvarkytojai ne
pasirūpino juos paskelbti 
taip. kad lietuviui nereikėtuA e.
rausti?

Nejaugi jos tvarkytojai 
kitaip paskelbė ir Bostono

‘Rudens fantazija’

Bostono Šatrijos Raganos 
Skaučių Būrelis “Rudens ! Yoketaičio pasirodymo Chi-! J 
Fantazijos’’ šokius ruošia cagoje žurnalistas J. Prons- J 

kus rašė Naujienose: “Ypa-j j

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Lietuvių Piliečių Draugijoš se, 484 E. Fourth Street,
skelbimą, negu jis buvo 
duotas? Jis paskelbtas an
gliškai. O jei taip davė jos 
valdyba, tai kaip tą jos žy
gi turėtų vertinti jos nariai, 
kurie yra beveik visi lietu- 
viai?

O kieno organizacija yra 
Stepono Daliaus postas? 
.Manau, kad lietuvių, o ir 
ji nedrįso lietuviškai pra
bilti. •

spalio 31 d., 7 vai. vakare
Tautinės Sąjungos Namuo-itingą žodi norisi pataupyti j

Arnoldui Voketaičiui . . .< ! ___________________
Ir Šiandien Arnoldas toksi ! Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-Į 
pat tik dar labiau išrvškėio' ’ra*s ka*1'-01™8- Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti!

..... A i Įriežtuku nuo 1.65 už štukę- Siunčiame su Inturisto leidimu.!

??n.VS 11 Jaunyb atsilankyti. iSavo formoje ir mdividualy-j j Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių- I
v eikš gausus bufetas. bėję. Kas jame yra tokio, ’ j /"» « i o in * l i

niekas nemokėtų žodžiu nu- į j General rarcel & 1 ravel to., Ine. ?

South Boston.
Maloniai kviečiame visus

Mirė J. Lapinskas

Spalio 13 d. mirė Dor
chestery gyvenęs Juozas ša- 
pinskas, spalio 17 d. palai
dotas Kalvarijos kapinėse.

Paliko liūdinti broli Ka- 
Aš nebeminėsiu kitų lie-izi ir seserį Oną Grigaliū- 

tuvių Įstaigų ir atskirų as- nienę, abu Lietuvoje, pus- 
menų angliškų skelbimų, broli Puti Chicagoje ir pu- 
bet su pasitenkinimu noriu įseserę Mikulskienę Dor- 
pažymėti tuos, kurie rado j chestery.
reikalinga lietuvi lietuviškai į -----------------------------
pasveikinti. Tokių čia te-į Pasukite laikrodžius!
randu tik 6: šv. Juozapoj ----------
Lietuvių R. K. Darbininkų ŠĮ sekmadieni atsukite 
S-gos centro valdyba, kun.' laikrodžius vieną valandą 
prel. Pi. Strakauskas, K. ir atgal.
g
£ DĖMESIO!k DĖMESIO! *

SIUNTINIAI J LIETUVĄ Ę
2 r- •• • • • XS c r i imami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- 5 

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą J
N1VERSAL GIFT PARCEL SERVICE Sr v

. : r. ai «;■ apn.avinti. Gavėjas nieko ne.'.ioka. Siunti-
-rtju.- pa>;e».ia pvi 4-8 sav., o oro paštu — 8-12 d. Mūsą

via di ifl.' na ii ii'.< inus- vietinių ir i«np« rtuotų me<lžiatn) k 
i . ir mo-.vr. ko-tiumams. paltams, pamušaių, įpilu, deimonto stik- p 

rcžtiikų. laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, aspeiino, anacino. U 
Imn iin-. sacharino ir vitaminų. Jj

l iid-iine letentus, siunčiame vai tus. gydytojų Įrankius ir y 
-peci?.lius standartinius siuntinius Jį

- v;,:-. . i.-ti^ma.'i- airiškos ci.nonės medžiagos 16*į yd. tik > 
'■ vyr. kostiumam arkliški.- vilnones n>< džia^os y-l. E
už 872. >0. Siuvamas mašinas — $160. — Akordeonus nuo $75.56 { 

iži i'JS'i. Cukraus 2o svarų — $14.- j
! :: ..•..'•tas ka.nas įeir.a visos išlaido-: prekė, muitas, pa-iunti-

'■ • ajsiiauda. <iavėja- nieko nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
’ oerdrinio katalogo kuriame ra.-ile 30 pavyzdžių įvairiomis

nuo S2?.- i,j šĮ2’>. Visos medžiajros ant kiekvieno yar- 
• v.r. raka ".'i;.d,- įn Enrlaiid". Užsakytojas Kauna nuo kiek- ? 

vienos pirkto- medžiagos atkarpėlę.
1. ei-i' au a:.,i rimtį atstovai J. A. V.. Kanadoje ir P. Amerikoje J 
... . -įunin.iains ir mūsų iniĮioriuotoins prekėms.

ADRESAI:
397 \ Mest BrtKtdncv. SO. BOSTON 27. Mass. AN 8-2718

6 John St., VVATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siun* in a i priimami ka-dien ni»« 8:3W ryto iki 6:30 cal. vakaro 

<• š.-ladi. r.iai- nuo t* vai. ryto iki I tai. |H* pietų.

-av. Myk- ... t.l i:l« KAS.

8

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

! V. Vadeiša
ODA SlUNTiNiAMŠ 

iParduoau pirmos rūšies o<J», au-ft. 
Jieiius, gatavus batus tinkamus £ 

'iuntimui, padus, vitpadžius siun- 
tiniams nupiginta kaina. ►
ktlieka visus batsiuvio darbus, 

it, sąžiningai ir duodu patari- h 
sus apie odas. Adresas:

jj!73 Eighth SL, So. 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, 

trečiadienius ir 
Telefonas: \N 8-0055 .teaaaaaaaaaanvaaovanavaaaj -

Iresas: £
Boston ►

k, išsky- ►

lUMnr

sakyti bet yra tai, kad šalia j 303 w. 4th St, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040
jo puikaus, labai drausmin- I 
go baritono, jo puikios sce
niškos pozitūros ir visų dai- alda.ra1L c M
nos artisto privalumų, jisip. M. 
nespėja pasirodyti scenoje,

(Tik vienas blokas nuo Broadway, einant D gatve) i

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “pi u rabi n g”—

J aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
-ir taisymo darbus. Kainos priei-J 

narnos. Pirm negu ką darote, pas-J 
kambinkit, pakiauskit mūsų kainą.!

Teutonas CO 5-5839 
12 Mt. Veruou, Dorshester, M j

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

S»7 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo S) lkt 7 v. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

■
Į

į
I

J

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties VVLYN, 1260 ki 
iocikiy, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
(ieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas M inkų*.

DR. D. PILKA
Valandos: ano S lkt 4 

tr nuo 7 iki •

546 3ROADWAY
SO. 8tXTOH, MASS 

Telefonas AN 8-1320

ii
Tek 2-402*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valan dor: 2-4 ir 9-8 
Nedeliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UphMn s Cornei 

DOuCHESTK.R, MASS. M
U

TeL AN 8-2712 irto B14-9O1S

Dr. J. C. Seymour
CLANDUU*)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* ( 
Vartoja vėliausios kooatrukeijo*

X-RA f Aparatą 
Pritaikc Akinius

VALANDOS: nuc 2-4, nuo 7-* 
534 BR()AI1WA1

SOUTH BOSTON, MASS.

kaip auditorija užsikrečia; | 
juo pačiu, lyg kokiu magu, j ~ 
atnešusiu didelę burtų dėžę. j 
Tai yra Arnoldo laikysena; 
ir mokėjimas pasijausti vie
nas su visais. Be abejo, 
Amerikos televizija yra di
delė mokykla, ir ji moka 
atrinkti deimanto kristalus, 
o toks tai tikriausiai Voke-! 
taitis yra! Ir jis ši vakarą 
buvo labai nešykštus! Pu
blikai šaukiant ir plojant, 
jis po kiekvienos savo dai
nos davė mažiausiai po kita 
tiek priedams (bisui). Gai
la, gaila, kad viskam yra 
galas: galiausia, kad tas 
koncertas irgi turėjo baig- 
tis ...

Taip. Koncertas su A. 
Voketaičio dalyvavimu pro
gramoje pasibaigė Chicago
je, liet Naujosios Anglijos 
lietuviams jis prasidės lap
kričio 8 d. Ir tame koncerte 
drauge su juo pasirodys dar 
kiti mūsų dainininkai, aukš
tai ivertinti amerikiečių 
muzikų ir visuomenės. Tai 
proga pažinti ir paremti sa
vo talentus. Skirkime lap
kričio 8 d. laisvės Varpo 
koncertui.

Vedėjas: M. Kavaliauskas

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, iSpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus Ratavus vaistus.
1 unme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip Įieniciliną, 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' 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAZ 
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver
ti šv. Raštą į lietuvių kalbą.

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rot M 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo S ryto iki 6 vakaro. 
Suredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY S

REIKALINGA VIRfiJA

Gerai šeimai. Ne’.vtone, reik. virė- 
:t. 2 iiau-ry ir trys paautr. niertrai- 

tės. Atskiras kamb., TV., vonia, jre- 
r:s al--::. Reikalinjros rekomendaci
jos. Ki-eiptis popiet ar vakarais 
i. I. t 1*1 - 1 : tl

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West £roadway, So. Boston 27, Mass. TcL AN <-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynes, rneauugų, rnaiato, eautų ir kitko. Visas išlaidas 
ir 888R luuua apmoka biuuteja^.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašu ir kiškius siuntėju ir gavėjo adresus. .Mes, siuntinį perpaksvę, 
pranesin.e Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniui paruošiami greičiausiu 'laiku.
Dabar gaiima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

(STAIGA LIETUVIU* KREIPKITCS LIETUVMRAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsą įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Slt'NTINTĄI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.
Siantinisi priimami ka-dlen tino S iai 5 vai. valu. aetvirtadieaiaia MM

• rvin iki 7 vsl. vak. ir <«lirni»ė« mm s rvla iki 4 vai po pietą.
Vl IUltS JuN tS MW»M«»\IS

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Rege
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kieiptis:
Jobą Petras

14 Garthmd Street 
Jamaica Plain, Masu.

T«L: JA 4-457*

KKAL ESTaTE « INSURANCS

409 W. Broad way
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N X 0948

KETVIRTIS A CO.
—JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Ropeotin^ai taisome laikrodžiu*. 

• žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Juatin uf the Peare—CuuvtaMe

598 Ė. Broadway 
So. Boston 27, Mana.

Tek AN S-1761 h* AN 8-2481

FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Bavinhtkaa A. t. Aleknų

•28 East Brazdesy 
Sovth Boaton 27, Mase.

Telefonas AN 8-4148

Beajamin Moore Ma>vo« 
Popieros Sienoms

Stiklas Lena.*?
Visokie Reikmenys Namat 

Reikmenys PlumheriaoM 
Vūokie Geležie- Daiktai


