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Plieno Pramonės Frontas 
Lūžo,Kaizer Pasirašo
Kompanija Pasiraio Sutartį Su Unija, Bet Kitos 

Kompanijos Atoisako* Pasiraiyti; Apeliacijos Teis
mas Šį Antradienį Sprendžia Vyriausybės Pra- 

»yn>ą Įsakyti Unijai Grąžinti Darbininkus
Prie Darbo; Plieno Trūkumas Jaučia

mas Visame Okyj.

Pereitą savaitę vyriausy
bė kreipėsi j teismą prašy
dama įsakyti plieno darbi
ninkų unijai grąžinti darbi
ninkus prie darbo 80-čiai 
dienų, pagal Taft-Hartley 
įstatymą. Federalinis teisė
jas H. P. Sorg Pittsburghe 
pereitą trrečiadienį tokį įsa
kymą paskelbė, bet unija 
tuoj pat tą sprendimą ape
liavo į aukštesnį teismą ir 
ketvirtadienį apeliacijos tei
smas Philadelphijoj bylą 
pradėjo svarstyti, bet spren
dimą atidėjo šiai savaitei. 
Kol apeliacijos teismo 
sprendimas neišneštas, imi-io • —A.. - *nepuolu gr^iuu svrei-
kuojančių darbininkų prie 
darbo.

Tuo tarpu derybos tarp 
unijos ir darbdavių buvo tę
siamos ir deiybose viena 
kompanija, Kaiser Steel 
Corporation, sutiko pasira
šyti naują darbo sutartį su 
unija. Tos kompanijos apsi
sprendimas sulaužė darbda
vių vieningą frontą, eina 
kalbos, kad yra ir daugiau 
kompanijų, kurios sutiktų 
Kaiser kompanijos sutarties 
sąlygas priimti ir pasirašyti 
panašią sutartį. Kol kas bet
gi kitos plieno kompanijos 
sutarties pasirašymą atidė
lioja, matomai laukdamos 
teismo sprendimo.

Kaiser kompanija gamina 
tik 2% viso šalies plieno, 
todėl jos išsilaužimas iš 
bendro darbdavių fronto 
mažai ką tepakeičia plieno 
gamyboje. Kaiser kompani
ja pasirašė sutartį todėl, 
kad ji gamina daug aliumi
nijaus ir turės greit vesti 
derybas su ta pačia darbi
ninkų unija dėl sutarties 
atnaujinimo aliuminijaus 
gamyboje.

Pagal Kaiser pasirašytą 
sutartį darbininkai laimėjo 
pirmais metais (pirmus 8 
mėnesius) pensijų pagerini
mą, o antrais metais darbi- 
ninnai gaus ir uždarbių pa
kėlimą. Kitos kompanijos 
sako, kad joms Kaiserio 
kompanijos sąlygos reikštų 
17 centų valandai uždarbių 
pakėlimą, kas turėtų infli
acinės reikšmės plieno ga
myboj.

KINAI SAKOSI UŽMUŠĘ 
TIK 12

Kuba Demonstruoja 
Prieš Ameriką

Šį pirmadienį Kubos sos- 
j tinėj Havanoje F. Castro 
vyriausybė sušaukė savo ša
lininkus į didžiulę demons
traciją . . . prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Castro valdžios priešinin
kai pereitą savaitę iš lėktu
vų mėtė Kuboje atsišauki
mus nukreiptus prieš val
džią. Kubos vyriausybė spė
ja, kad lėktuvai atskrido iš 
Amerikos. Vienas ar du lėk
tuvai būk tai apšaudę žmo
nes ant žemės ir sužeidę 
keliasdešimt žmonių. Kubos 
valdžia ir vėl spėja, kad 
lėktuvai buvo atskridę iš 
Amerikos.

Šį pirmadienį, pagal Ku
bos spaudos pranešimus, 
“visas milionas” žmonių 
renkasi Havanoje ir parodys 
savo ištikimybę Castro vy
riausybei ir kartu pareikš 
protestą prieš Ameriką, 
kam ji leidžia lėktuvams 
iš savo teritorijos skraidyti 
virš Kubos.

PLIENO BYL0BTARP1NINKAI

Prezidento paskirtoji komisija faktams a 'ie plieno pramonės darbininkų ir darbda
vių surinkti ir mėginti juos sutaiky ’i įteikė savo pranešimą prezidentui: De
šinėj prezidentas Eisenhoweris, toliau iš e .Jės komisijos nariai: John A. Perkins. 
Paul M. Lehoczky ir George W. Tnylor ( pirm.). Kadangi komisijai nepavyko abie
jų šalių sutaikyti, prezidentas, pasirėmęs Taft-Iiartley įstatymu, paprašė teismą 
į. akyti streiką nutrauktu Kol teismas tą reikalą sprendė, prezidento paskirtosios 
komisijos pastangomis unija ir darbdaviai sutiko atnaujinti derybas.

IndIM Susektag Sab,)laias
Submarine Nautilius Prohibicija Indijoj

Nemažina Girtavimo
i r o v a n u e miname laiVe

Pereitą savaitę kinų ko- Nautilius pereitą savaitę 
munistų kariuomenė užpuo- buvo susektas sabotažas.

IndijOj Veikia prunioicija,
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Kada Ir Apie Ką Kalbėsis 
Didieji Vadai

Vakaruose Vis Nėra Vieningumo Dėl Didžiųjų Pasimaty
mo; Vokietijos Vadas Siūlo, Kad Didieji Aptartų 

Tiktai Nusiginklavimo Klausimą; Vokietijos Su
vienijimo ir Berlyno Klausimus Jis Siūlo

Palikti Šį Kartą Nesvarstytus; De 
Gaulle Siūlo Atidėt Reikalą Pava

rau.
Vakarų valstybių vadai 

vis dar negali sutarti, kada 
geriausiai būtų sušaukti 
“viršūnių” pasimatymą. 

Sovietų diktatorius Nito- d
te Chruseiovas sesias die-, konferencij prita.

na ir Sovietų Chruseiovas.

Chruščiovas Grįžo 
Iš Rumunijos

nas lankėsi Rumunijoj ir tik 
jam grįžus į Maskvą buvo 
paskelbta, kad jis turėjo 
pasitarimus B a 1 k a n uose. 
Kokiu tikslu Chruščiovas 
lankėsi Rumunijoj užsienių 
spauda spėlioja, girdi, Mas
kva rengia kokią tai “tai
kos ofensyvą” Balkanuose, 
bet kaip ta “ofensyvą” pasi
reikš niekas nėra tikras.

žinios apie Chruščiovo 
nors ir netokia griežta, kaip kelionę į Rumuniją pirmiau- 
kadaise buvo įvesta Ameri- ;sįai atėjo iš Jugoslavijos.

lė Indijos pasienio policijos perpiovė keliose koje. Bet ir Indijoj draudi-! Maskva tik vėliau paskelbė,
dalinį Ladakh provincijoj ir vietose subhtattno elektros ■ mas gerti visai nesumažino kad Chruščiovas “atostoga 
užmušė 17 indų policininkų, laidus. girtuokliavimo. Spauda pra- Vo” Rumunijoj
3 sužeidė ir kelis paėmė į, Submarinas Nautilius yra T J * "----- ;
nelaisvę. .. 'pirmasis atomine jėga varo-

Spalio 24 d. Indijos vadas mas povandeninis laivas.
Nehru kalbėjo Meerut mies- po kelių metų kelionių jūro- daugiau, kaip jie gerdavo 
te Indijoj ir sakė, kad kinų laivas atplaukė į Ports- 
komunistų puldinėjimas ke- mouth, N. H., laivų statymo 
lia didelio susirūpinimo, jardą pataisymui ir čia kas 
bet Nehru pridėjo, kad jis supiaustė laivo elektros 
nemano, jog iš pasienio su- laidus.
sikirtimų kils karas. Nehru j Sabotažo kaltininkai ieš-

nesą, kad Indijoj žmonės 
suranda visokiausių būdų
tą draudimą ir geria net Nuo Gazo Žuvo

Tėvas ir 5 Vaikai

Kubos ministeriu pirmi- ispėj.° Mti08 žmones nesi- komį. Aiškinimas vyksta gėriai’ ir aprūpina nonn 
ninkas Castro pereitą savai- Jaadintl ir negrasinti Kmi- trimis kryptimis. Sako, laivo čius gerti degtinę. Kaimuo- 
tę įsakė suimti savo bendros Jak , . - - , laidus galėjo supiaustyti kas se slaptas degtinės varymas
kovos dalyvį, majorą H. L. Kin,ų kariu?meIje jau ke- nors jg dirbančių laivų sta- yra labai paplitęs ir norin- 
Matos, kuris jam parašė lint? kaltą uzP?°!a Ipd>jos tymo jarde, sabotažą galėjo , tieji visada gali savo trošku- 
laišką protestuodamas prieš Pąs>er»o sargybinius ir ais- padaryti ir kas nors iš laivo Ii nuraminti.
komunistų veiklą Kuboje. ,kma’ kad.Jltlk s®*® ,ten‘ Įgulos, arba kas nors “įpy- 
Castro vadina majorą Ma- -V”3 ”U? IndlJ.°® kęs ant boso”,
tos “išdaviku” ir sako, kad j imP«naliznio . Ir pereitą į Nautilius laivo atominis 
jis bus teisiamas. savaitę Kinijos vyriausybe variklis nėra sugadintas.

atsiuntė Indijai protestą, Nukentėjo tik elektrros lai- 
nors ne Indijos kariai, bet dai. 
kinai užpuolė indus ...

tada, kai draudimo nebuvo.
Indijoj ne visose valstijo

se (provincijose) draudi- • r mas'A lygiai griežtas. Kur 
draudimas yra griežtesnis,1, . KT . .. g. ., .° 
ten smarkiai veikia “būtie- butc- Nel teva8’ nel valkal-

Chelsea, Mass., gyvento-

DIDELIS NERIMAS 
VISOJE INDIJOJE

Kinų komunistai skelbia, 
kad jie Ladakh provncijoj 
nušovė tik 10 indų pasienio 
policininkų, o ne 17 kaip tą 
skelbė Indijos vyriausybė. 
7 gyvi policininkai esą kinų 
nelaisvėje. Taip kinai pa
informavo Indijos užsienių 
reikalų ministeriją.

WERNER VON BRAUN

Didelis raketą specialistas, 
dirbąs armijos raketų tyri
mą įstaigoje, pirmasis pa- 
leidęs Amerikos satelitą da
bar dirbs civilinės aeronau
tikos agentūroje (NASA), 
nes prezidentas nutarė ar
mijos balistinių raketą ty
rimą įstaigą atskirti iš ar. 
mijos ir perduoti ne avia
cijai, kaip ši norėja, bet 
civilinei įstaigai. Manom.?, 
kad tuo būdu bus išvengta 
karinių įstaigą trynimos! ir 
raketą tyrimo darbas eis 
sklandžiau kaip iki šiol.

ATRASTOS VIKTORO 
HUGO EILESDERYBOS DEL ATOMŲ 

VĖL ATNAUJINAMOS
Prancūzai nutarė atnau- 

Ženevoje šią savaitę atsi- jinti Napoleono stovyklą 
naujina deiybos dėl sustab- Boulogne mieste, toje vie- 
dymo atominių ginklų ban- toje, iš kur Napoleonas ruo- 
dymų. Amerikos delegaci- sėsi perkelti savo armiją į 
jos vadas James J. Wads- Angliją. Tos stovyklos pa- 
worth šį pirmadienį išvyko mate atrasta Viktoro Hugo 
į tas derybas. nepaskelbtos eilės, kuriose

Tuo tarpu New Yorko poetas griežtai pasisako 
gubernatorius B. N. Rocke- prieš “Maskvą ir Londoną 
feller viešai pasisakė už ato- Žymusis Prancūzijos ra 
minių ginklų tolimesnį ban- šytojas Victoras Hugo gy
dymą, nes esą to reikalauja veno nuo 1802 iki 1885 m. 
krašto saugumas. Be ban
dymų ginklų tobulinimas 
yra negalimas, sako Nevv 
Yorko gubernatorius.

Gengsterių Konvencijos 
Delegatų Teismas

Indijoje spauda ir politi 
nės grupės pradeda kelti 
reikalavimą, kad Indijos vy
riausybės vadas Nehru 
trauktųsi iš savo vietos. To 
reikalauja socialistų parti
ja ir kai kurie parlamento 
atstovai, o spaudoje tokie 
balsai vis dažnėja.

Nejtasitenkinimas Nehru 
)X)litika reiškiasi todėl, kad 
Nehiu į kiekvieną kinų ko
munistų puolimą atsako il
giausiomis prakalbomis ir 
vis ramina indus,, kad jie 
nesijaudintų, tuo tarpu vy
riausybė nesiima priemo
nių, kad kinų komunistus 
atpratintų nuo kruvinų už
puldinėjimų Indijos pasie
nio sargybų.

MENULIO
FOTOGRAFIJOS

nuo 5 iki 14 metų amžiaus, 
nepastebėjo, kad gazas iš 
pečiaus skverbiasi į butą. 
šeši lavonai buvo atrasti 
sekmadienį, bet policija 
aiškina, kad visa šeima 
greičiausiai žuvo penktadie
nio vakare žiūrėdama tele
vizijos. Sekmadienį iš ligo
ninės grįžo Espinola žmo
na ir prieš pat jos grįžimą 
giminės atrado šešius lavo
nus bute. Vienas Espinola 
vaikutis dviejų mėnesių išsi
gelbėjo nuo mirties tik to
dėl, kad jis buvo išvežtas 
pas gimines, kol motina bu
vo ligoninėj.

Bet Prancūzija siūlo, kad 
valstybių vadų pasimatymas 
būtų kviečiamas kada nors 
pavasari, kada dirva bus 
geriau paruošta ir kada bus 
vilties, jog pasimatymas ne
pasibaigs tuščiomis, bet iš 
anksto užtikrinus šiokį tokį 
konferencijos pasisekimą.

Pereitą savaitę į Vakarų 
valstybių aiškimmąsi įsiki
šo ir Vokietijos vadas K. 
Adenauer. Jis pasiūlė, kad 
dabar numatoma viršūnių 
konferencija nesvarstytų 
Vokietijos suvienijimo ir 
Berlyno klausimo, bet pasi
tenkintų tiktai nusiginkla- 

. vimo klausimu. Nusiginkla
vimas dabai- yra svarbiau
sias klausimas tarptautinėj 
politikoj, todėl geriausiai 
nuo to ir pradėti. Jei pasi
sektų susitarti dėl nusigink
lavimo, tada tokie antraei
liai klausimai, kad Vokieti
jos suvienijmas ar Berlyno 
ginčas būtų daug lengviau 
išspręsti. Bet jeigu nusigink
lavimo klausimas nepajudės 
iš vietos, tada mažai tebė
ra vilties susikalbėti ir ki
tais klausimais.

Amerikoje spėjama, kad 
prancūzų prrezidentas de 
Gaulle “viršūnių” konferen
ciją nori atidėti iki to laiko, 
kai Prancūzija išsprogdins 
savo atominę bombą, o, be 
to, prancūzai tariasi su ru
sais dėl Chruščiovo atsilan
kymo Paryžiuje.

Skaito Plieno 
Streiko Nuostolius

Lenkai Valgys
Mažiau Mėsos

Apalahin, N. Y., mieste
lyje prieš porą metų susek
tos gengsterių konvencijos 

Naujoj Anglijoj dėl liū- kai kurie “delegatai” dabar 
čių kai kuriose vietose upės jau patraukti į teismą ir jų 
išsiliejo ir padarė žmonėms byla prasideda šią savaitę 
nemažai nuostolių. Dau- New Yorke. Kol kas teisia- 
giausiai nukentėjo Nevv mi 23 “delegatai”. Jie tei- 
Hampshire valstija, kur siami už davimą klaidingų 
vanduo iš kalnų dėl didelių žinių apie save ir apie tą 

[liūčių pakėlė vandenį upėse, ^gengsterių konvenciją.

Nukentėjo Nuo

Spaudoje skaitome viso
kius apskaičiavimus, kiek 
plieno streikas padarė nuos
tolių. Kai kurie žmonės 
priskaito nuostolių net 7 bi
lionus dolerių! Esą vieną bi- 
lioną prarado plieno pramo
nės darbininkai, kurie virš 
100 dienų nieko neuždirbo. 
Paskui eina nuostoliai iš ne
pagaminto plieno. Per tą lai
ką plieno būtų buvę |»arduo- 
ta už 3 bilionus dolerių. Į

Lenkijos komunistų (dar
bininkų) partija ir vyriausy
bė paskėlė, kad mėsos ir 
riebalų kainos pakeliamos 
25%. Tas padaryta todėl, 
kad Lenkija nepagamina 
užtenkamai mėsos ir žmo
nės turi stovėti eilėse prie 
krautuvių, kol gauna nusi
pirkti mėsos ar riebalų.

Mėsos trūkumas Lenkijoj 
nėra naujiena. Visus pokari
nius metus Lenkijoj žmonės 
turėjo stovėti eilėse prie 
krautuvių. Gyvenimas šiek 
tiek palengvėjo 1956 me
tų “spalio” persitvarkymų, 
bet visi sunkumai toli gražu 
nėra ir negreit dar bus pa

Sovietų Rusija skelbia,
kad pirmosios mėnulio ne- nuostolius įskaitoma mokes- 
matomojo šono fotografijos čiai, kurių vyriausybė nega- 
tuoj bus paskelbtos sovietų vo iš plieno kompanijų ir iš 
spaudoje. Fotografijos pa- darbininkų. Daug nuostolių 
rodys mėnulio užpakalį, pakėlė tos įmonės, kurios 
kurio nuo žemės niekas nė- naudojasi plienu savo garny-(šalinti. įdomu, kad Lenki-
ra matęs, nes jis visada nu- boj, kaip tai automobilių 
kreiptas į erdvę ir nieką- pramonė, mašinų dirbėjai ir 
da į žemę. [kt

jos vyriausybė pakėlė mė
sos kainas, bet nebandė vėl 
įvesti kortelių mėsai.
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Apžvalga
komunistai Lietuvoje užėmė 

“JŲ PAČIŲ KALTĖ” kapitalistų, ponų ir riebių 
Paulina Yasilionienė irgi klebonų vietą. Jie šiandien 

rašo savo įspūdžius iš ke- sedl Lietuvos darbininkams 
lionės į Lietuva. Jai viskas !r valstiečiams ant sprando 
Lietuvoje patiko. Patiko *1 m,nt? M. Pakaitu. Todėl 
jaunimas, patiko Valdiniu- -!ie Pasisavino ir išnaudoto
ji komuniniai patiko ir ri- « pasakas apie jų paeių XnTS wr būt,’ir ***” jei kur gyvenimas 

ir Jiems akis raižo savo dils Maskvos atsiusti nišai.
Viską naciniai Paulina Ya- dellu vargu ir rekiancia ne" visicą pagirusi, ra^una ia . , ..y nflA— i-oiti”__
kokhX ir’štaika Ti So ska’mfca maloniai visiį

bolševikM Vilnyj spalio 23, «f ..^isSTŠ

“Patyrinėjus pasirodo štai Amerikos, apsilankę Lietu- 
kaip: kurie kolūkiai turi gerą • k ten e paiaižvtį
darbuojasi, ten visi kolūkiečiai diktatūros malonumų, par- 
visko užtektinai turi ir gerai vykę namo tas pasakaites 
gyvena; o tie kolūkiečiai kuriu pasakoja per savo spaudą, 
valdvba neapdairi. ar visai neti- r .. . i. _
kusi* o daug yra tokiu, kurie Nei Paulina Yasilionienė, 
tinginiauja, pijokauja. arba net nei Jokubka. nei daktaras 
•abotažninkauja. tai aišku, jie Margeris negirdėjo, kad
vargsta, bet tai jų pačių kalte, y . kolchozams vado-—ir jie patys ta negerovę tu- lAetuvos koienozams \aao- 
rės pergyventi ir išgyventi, ir vybes gali skilti ir skina la
kai kurie gana žymiai jau tai- baj dažnai žemės ūkio mini-

P\'°e o* tSrai sterija. Iš Rusijos buvo juk gyvenimą gerinti. -\a. o pagai «» * . * „j
Naujienų’ ir ‘Keleivio’ redakto- atsiųsta daug ‘specialistų 
rių aritinetiškus apskaitliavi- —kolchozu pirmininkų, ku 
mus, tai Lietuvos visi kį.ūkie- d kolchozų tvarkė 
Čiai jau seniai turėjo badu is- - ? .
mirti,--ak. žinoma, jie (tie re- Todėl, kam kalbėti apie ne- xetoiimoi nraeitv nan- 
daktoriaL—Red.) to ir norėtų, tikusias vadovvbes, jei tos * ? ,OJ. Praeiv .PaP
kad taip būtu." vadovvbes priklauso nuo gi- !rast°.darbo zm0^ “P"

J r nuoti nesapnavo, kad jis ga-

, ššll.I.Š y AM* M\Z. X»V/«JA MA

Dl PREZIDENTAI P *š SENaTuRIŲ

semto demokratų vadą Lyndoną Johnson ą aplankė iš Kana don grįžęs Meksikos 
prezidentas ir buvęs Amerikos prezidentą s Harry Trumanas. Kairėj Harry Truma
nas, kurį sveikina šen. Lyndon Johnsonas. Vidury Meksikos prez. l^opez Mateos, 
Trumaną buvo atlydėjęs atstovų rūmų p irm. Sam Rayburn.

Unijos politinėje veikloje
tvarkė. Praeities sutemos

Netolimoj praeity

B totamękoiiska da^ narnos dtittati^? ,,^ ^da nors dalyvauti
vątkele f no, kad “Kelei-' žinoma, bliudlaiziams, ]kinėj veik)oj ,
vio” redaktoriai non Lie- kūne lankėsi Lietuvoje ne- ^le^uotu
tuvoe kolchozninkus įsma-, ateina į ga vą mintis kaip ,uomu Nekalbant jau apie 
nnti badu, ji nesako. Tai jos galima išaiškinti, kad didele tuog jajkus, kuomet juodos 
bolševikiškas sekretas. Lietuvos valstiečių dalis pa- spajvos žmogus (negras)

Bet ir toki melų maišo sičiai ė tinginiai , girtuok- iTnvo mažiau v’ertinamas, 
moterėlė pasakoja, kad liai’ ir dar. kokie tai pabai- negy tamsiai rudos spalvos 
daug Lietuvos koichozninkų sos. Bet apie tokius mažmo- ^ėris, kuris ponui kainuoda- 
vargsta, bet kaltę už valstie-įžius ar verta kalbėti, kada VQ per sioo. o geriausias 
čių vargą ji suverčia ant pa- esi pasiėmęs melų misiją ir juodos spalvos žmogus tė
čių vargstančių žmonių! jauti “pareigą meluoti ne- kainuodavo $50 ir bėriukas 
Girdi, tai tinginiai, pijokai rausdamas. . privilesdįų daugiau turėda-
ir net saboiažr inkai! Tą pa- Kaip gyvena kolchoznin- Vo. Arklys buvo gerai pri- 
aakoja ta ilgaliežuvė po to, j kai, kurie, pagal Pauliną, žiūrėtas, pašertas, nupraus
tai ji pati gyrėsi reikalą “visko užtektinai turi ir ge- tas ir apdraustas, o juodos 
•‘patyrinėjusi.” Irai gyvena,” nei Yasilionie- snalvos žmogus gyveno pa-

Daug protingiau Paulina nė, nei Jokubka, nei kiti lapinėj dažniausia kartu su 
būtų padariusi, jei būtu aiš- j Lietuv 
Iriai pasakiusi, kad taip jai tojai
sakė komunistu valdininkai, kam pasakoti? Juk valstie- 
o apie “patyrinėjimą” būtų č-iui užtenka to, kad jis ba- 
geriau patylėjusi. do nekenčia, todėl ir gali-

Daug Lietuvos valstiečių ma sakyti,, kad jie “visko 
vargsta, bet vargsta ne dėl turi užtektinai.” 
savo tinginio, girtuokliavi- i Ir kaip gyvena Lietuvos 
mo ar ko kito, bet dėl ne- j darbininkai, kurių uždar- 
tikusios kolchozų sistemos, biai svyruoja nuo 300 iki 
kurią bolševikai atnešė iš 5C0 rublių mėnesiui, apie 
Stalino pragaro. tai “turistai” irgi nepasako,

.- Pasakos, kad “jie patys ja. Jie nepasakoja nė apie 
kalti” yra taip senos, kaip tarnautojus, kurie per mė- 
eenas yra išnaudojimas ir nesi gauna apie 400 rublių, 
žmoniu pasiskirstvmas Į iš- Kam kalbėti apie nemalo- 
naudotoįus ir išnaudojamus, nius dalykus?
Kapitalistai, porai ir pana- Keisti žmonės važinėjasi 
BŪ8 žmonės visada mėgo ir dabar i Lietuvą. Vienas 
dar mėgsta pasakoti, kad kandidatas i čekistus, koks 
darbininkų ar valstiečių ten Gukas, siūlo net “bizū- 
vargas yra jų pačių kaltė, ną” panaudoti kolchozinin- 
Jų kaltė todėl, kai jie gir- kams mušti, kad jie daugiau 
tuokliauja, tinginiauja, ne- dirbtų, o “geraširdė” Pauli- 
moka taupyti, yra padykę ir ra pasitenkina palaimini- 
latrai. Dabar tokias paša- mu, kad jie patys turi “per
kaitęs pasakoja ir bolševi- gyventi ir išgyventi” savo 
kai apie Lietuvos valstiečių skurdą . . . Tai bent kom- 
vargą. Pasakoja todėl, kad panija, kalbos nėra.

su

Kas savaite
Kinai smarkauja

Pereitą savaitę komunis
tinės Kinijos kariai vėl pa
rodė ragus kaimyninei Indi
jai. Jie prie Kinijos ir Indi
jos sienos, Ladakh-Kašmiro 
provincijoj, patykojo Indi
jos pasienio policininkus ir 

i juos iš pasalų apšaudė. 17 *

Plieno streikas rodo, kad
kolektyvinės derybos nėra 
galutinas atsakymas j pra
monėje kylančius ginčus.

Viršūnių šokis
Bus viršūnių pasimaty

mas ar nebus? O jei bus, tai 
kada bus? O jeigu laikas iš

Brėkštant* rytoju*
Per pusamžj darbo žmo

nės, pradžioj slaptai, vėliau 
viešai, organizavosi, kūrė 
unijas, kolektyviai derėjosi 
dėl didesnės algos, žmoniš
kesnių darbo sąlygų ir ge
resnio gyvenimo. Politinėj 
veikloj patys nedalyvavo ir 
vien tik malonių prašė iš 
profesionalų politikierių. O 
tie politikieriai kone visuo
met atiduodavo savo malo
nes tiems kas daugiau davė. 
darbininkai neturėjo ko 
duoti, tai ir tų malonių ne
gaudavo. Tik retkarčiais 
atsirasdavo vienas kitas są
žiningas kongrtsmanas, ku
ris numesdavo žiupsnį žo
džių, užtardamas alginius 
vergus. Unijos ir priėmė

užmušta vietoje, 3 sužeisti ir 
keletas pateko į kinų nelais
vę.

Tuoj po to skandalingo 
“taikaus sugyvenimo” kinų 
komunistai pasiuntė protes
to notą Indijai ir protestuo
ja prieš Indijos provokaci
jas ir ką tai dar . . . 
j Seniau kai kas spėjo, kad 
Kinijos kariai sauvaliauja 
pasienyje ir šaudo indus 

- taip sau iš nuobodumo. Bet 
rius. P. V. McNamara, .bet
iISAUJ€r!i“r pamlrsta>: aiškinimų, toks komuistsų 
kad kada tai buvo papras- e, kad Kjnjj *
tas darbininkas,. Jis nekar- moni{, , kško priekabių ;r 
b, atiduoda savo balsą is-.nori tiktaių,n.
naudotojų interesams ir vi- di-ai‘,K.t į/visam pasauIiui>

buvo 3^klį“abar 

spauda ir politika besiįdo-

sai negali lygintis, pavyz
džiui, su senatorių Stuart 
Symington iš Missouri vals
tijos, kuris visuomet atiduo-

kad jai “taikus sugyveni
mas” yra tik Chruščiovo 
gražbilystė, o ne kas kitas.

da savo balsą už daibinin-! ruIn^n™^' 
kų reikalus, nors jis nekad !kraš nesijJaūdinti ir nepį- 

jos yra advokatas bet tą Neh d ?, ieni
lohoi ciivtlrioi _ 7 _atsiekęs labai sunkiai, nes 

jo tėveliai buvo juodo dar
bo žmonės, todėl jam yra 
darbininkų interesai arčiau
sia Drie širdies.

Pagal 
susišau-

maują žmones svarsto be 
galo, be krašto. Visa tai pri
mena garsią dainelę apie 
“Dūdą Vilniuje.” Gal bu
vo, gal nebuvo, o jeigu ir 
buvo, tai “gumbą gavo.”

Svarbiausias dalykas yra 
tas “gumbas,” Jei didieji ir 
susirinks į “viršūnių” pasi
matymą, tai geriausiame at
sitikime galima laukti tiktai 
“gumbo.” Užtat jau iš ank
sto kalbama, kad viršūnių 
pasimatymą reikės pakarto
ti daug sykių. . .

Vadinasi, jei prie vieno 
“gumbo” bus pridėtas dar 
vienas ir paskui dar kitas, 
“gumbas,” tai protingos 
galvos tikisi tokiu būdu iš
spręsti tarptautinius ginčus, 
kurie kyla iš priešingų sis
temų ir valdymo būdų ga
lingiausiose pasaulio šalyse.

Šiuo tarpu tarp pačių Va
karų valstybių eina aiškini-

dymų, kurie vyksta Indijos I”3818’ kada daryfavirsiunų
teritorijoj, karo tarp Indijos 
ir Kinijos nebus,, girdi, 

i bus kaip nors surasta išeitis 
jiš nemalonių susidūrimų ... 

Gal išeitis ir bus surasta

šurum-burum.” Prancūzų 
de Gaulle kalba, kad reikia 
“dirvą paruošti,” reikia iš
nnkatn ioifikinfi kar?--------  t------------ ----- naai.
matymas duos ne tiktai tuš- 

Jei Indija sutiks atiduoti ki-K"’ “eumb9” bet ir ką nors

ietuvos gauleiterių ačiuo- namų gyvuliukais, ir ar jis savo vado Samuel Gompe- reikalus. Tie 10 unijų vadai 
)jai plačiau nepasakoja. Ir valgęs, ar alkanas, niekam reso pagrindinę minti __  šių žodžių autoriui asmenis-

tas nerūpėjo. Gal peršiurkš- 
tus palyginimas, bet ne
ginčijamas faktas.

Juodos spalvos

pagrindinę mintį 
“remti draugus,, smerkti 
priešus”, ir ta teze vadavosi 
ligi išėjo darbininkų judėji
mo priekin tokie drąsūsvergus . . .Te

reikėdavo atgabenti iš toli-, Y^1’ kune 83vo jaunystė- 
mųjų kraštų ir jų pirkliai P°htines pamokas buvo 
visuomet varžybų rinkoje ??Y^ socialistų partijoj, kaip
iuos parduodavo tam, kas 
'’augiau mokėjo. Vėlesniais 
’aikais baltos spalvos ver
bai patys atvykdavo, praįty-^r 
‘e prašėsi imti ju« darban 
’’ž atlyginimą, kiek pono 
nialonė ir tų maloniu visuo
met būdavo permanai. O 
’’am jie gyveno sočiai, ar 
'milko alkani, tai irgi dėlto 
•dekam nebuvo nė menkiau
sio rūpesčio. Reiškia, juo
dos spalvos vergas buvo po- 
',ui vertesnis, negu baltavei-

19 unijistų kongrese

unijos vadų ir 9 paprasti Pa™?<3.0.ar 40 tūkstančių 
unijistai, iš viso 19 kongres- k*?5ta,n”i zen?,U’
manų, kurie niekad nesu- . sugyvemn,as bus . .. jęaitinamas vjr.
klvdo ir viRiinmPt «avo hal- atstatjrtas, bet ar Indija su ? aaoar Kaitinamas vir-
sus atiduoda už darbininkų įuA° sut?^: J,ei ne? kin?l 4

komunistai dar saudys ir •
protestuos! “Kultūriniai mainai”

daugiau, žodžiu, de Gaul
le sako tą, ką visai neseniai 
dar sakė £isenhower, ir už

Sidney Hillman ir kiti, ku
rie suorganizavo Politinės 
Veiklos Komitetą (CPA). 

........................ metų ųeiki^pt

mases-galima įtraukti kovon 
už duonos kasdieninės kąsnį 
ir žmoniškesnes darbo sąly
gas. Bet jų niekaip negali
ma išjudinti ir įjungti poli- 
tinėn veiklon nors ir už tuos

Nustebinkite ką nors, 
ką Jūs mylite. Patelefo
nuokite jiems šį vakarą. 

Jūsų prisiminimas sutir
pys visus atstumus-

Atminkite, kad užmiesčio 
telefono kainos yra pijres- 
aSs po 6 vai. vakaro ir 
sekmadieniai.- visa diena.

NEW ENGLAND TELEPHONE 
AND THEGRAPH COMPANY

•’is.
Skirtumas buvo tik tas, 

vad juodveidią negalėdavo 
no savo pirkėjo atsikraty

ki. o kai pabėgdavo, tai bu- 
“o sugautas ir kone mirti
nai sužalotas. Gi baltavei- 
4i< galėio eit kur norėio, 
'rfllėio pakeisti darboviete, 
n tain bekeičiant darbovie- 

įsidrąsino reikalauti dau- 
rian užmokesčio ir narsi- 
^mdė tam, kas daugiau da
ri;.

Tsmoko derėtis ir dau
giau gauti už savo samdo
mąsias iėtras, tik visgi per- 
mažai būdavo drnsos, tad 
reikėio iieškoti drąsesniu, 
kurio sugeba oneriau derėtis, 
daumau gauti. Taip ir at
sirado darbo uniios, ka
nos is nradžiu buvo visai 
nelegalės. Ir todėl pirmio- 
ciriTns ur*iiu vadams reikė io 
loboi dau<r Vonfiti už darbo
žmonių reikalus, jie buvo 
(raudom? ž»1o?ami ir kalėti, 
urnos nfldomi. kaip Fiumn 
V. Debsas ir daugelis kitų.

kai (nevisi) gerai pažįsta-: pjjeno „inį.. Amerika ir Sovietų Rusi-
mi* J1®: T . ja “bendradarbiauja kultū-

Califomija — Jerry Co- Dabar jau ir vyriausybės ros srityje” Tas bendradar- 
helan, pieno įsyeziotojų uni- salininkų spauda pripažįs- biavimas reiškiasi tuo, kad 
jos sekr. - iždininkas; ta, kad prezidentas pavėla- čia lankosi įvairios sovietų 

Pennsylvania —— Joj11} įvo įsikišti į plieno pramonės delegacijos, o amerikiečių
Dent, gumos darbininkų streiką. Prezidentas, savo delegacijos lankosi Sovieti- 
unijos lokalo prezidentas ir patarėjų raginamas, delsė joj. Pasikeičiama ir muzi- 
unijos generalės tarybos na- ką nors daiyti, kol kraštui kantais, teatro grupėmis ir 

. T1 , tu v n.e^ krizė, vis tikėdama- t. t I Sovietų kraštą važiuo- 
į kad raginimai žodžiais ja daug turistų iš Amerikos,

reikalingą žygį. Ta- ten jie, Inturisto pramintais 
La a . desto nebegalimą, takais,, apžiūrinėja “sovietų

Maryland — Edfrard A. reikia kas nors daryti, kad : laimėiimus ” bet mainais 
Garmau, elektros darbinin- i kraštas neimtų slopti be bū-1 turistų iš Sovietijos į Ameri-
............ tinai reikalingo plieno. Da- ką atvyksta labai mažai.

i Vienas lietuvis “turistas” iš 
• i- duoda prezi- į Lietuvos buvo pasirodęs So. 

ga k*??? Pa-^Bostone, bet tokia retenybė
^?rf.S?2ėl-d-a^lninkJ?s :kvePia dau«iau propaganda 

.. pne darbo 80-aai dienų. Ta negu turizmu, 
atomų pramones unijos or- savo galia prezidentas ir giais metais .‘kultūrinių 
gamzatonus; pasinaudoja po to kai dar- mainų" programoje vykd^

Pennsylvania - George bininka. jau isstreikavo virš mas pasikeitimas studen- 
M. Rhodes, unijos biulete- (90 dienų u jau visas ūkis tais. 22 rusai mokosi Ameri- 
mo redaktorius ir Reading vra bėdoje del plieno trū- kos univereitetubse ir tiek
amatų federacijos tarybos kūmo Aišku kad darbinin-, pat amerikiečių mokosi So- 
n.™.- Ik., tok, žvaino,. viet)J mok^k,o^ Ta. .

VtoV v.-. J_____

kų unijos delegatas;
Califomija — Harold T. 'ryti ką?

Johnson,, gelžkeliečių bro- įstatymas
pačius reikalavimus. Minė- H jos apskrities prezidentas;
to Politinės Veiklos Komi 
teto dėka laimėta įstatymai: 
mažiausio atlyginimo, se
natvės pensijos, bedarbių 
pašalpos, didesnio viršva
landžių atlyginimo, pašal
pos sužalotiems darbovietė
se ir vaikų darbo uždraudi
mo.

Darbininkų klasės išnau
dotojai pajuto, kad jiems 
lyg žemė iš po kojų slysta, 
kad darbininkai vis dau
giau ir daugiau laimi politi
nės kovos lauke. Tad nus
prendė tam kelią pastoti 
tuo tikslu išnaudotojų pas
tangomis pravesta įstaty
mas, kuris draudžia unijoms 
naudoti pinigus iš savo ka
sos politinės veiklos reika
lams; pravesta prieš uniji
nis įstatymas Hartley-Taft 
ir Landrum-Griffin.
Umjų vadu

Jungtinių Valstybių se

Minnesota — Joseph E. 
Karth, žibalo, chemikalų ir

narys; kai tokį pavėluotą valdžios
Califoroia — John F.; įsikišimą į streiką skaito

Shelly, duonos išvežiotojų vienašališku žygiu. Kodėl
unijos prezidentas; 

Minnesota — Roy
anksčiau valdžia negalvojo 
apie tarpininkavimą? Uni- 

Weir, Minneapolio amatų ja sako, kad tai dėl darbda- 
centro tarybos narys; i vių įtakos.

Wisconsin — Gardner R. į Ilgas streikas gimdo užsi- 
Withrow, geležkeliečių bro- spyrimą ir virsta “principų” 
lijos vadas. dalyku, o todėl sunkiau yra

Šitie dešimts kietai už- baigti, negu laiku pradėjus

W.

grūdintų darbo unijų kovo
se vadai žino savo pareigas, 
nereikia prieš juos lanksty
tis ir malonių pratyti. Kiti

tarpininkauti.

nų valstijų seimeliuose, 
miestų savivaldybėse ir šiap 

devyni paprasti unijistai atsaknigose visuomeninėse 
nore ir neturi tinkamo išsi- pareigose. Todėl buržuazija 
lavinimo vadovauti, bet at- taip siunta ir visa gerkle____2^5_ 1_ ____________ 1_ asargiai seka anuos atatinka-

nate tėra vienintelis žmogus, mai išsilavinusius vadus, ir
kuris gana senokai priklau
sė metalo darbų pramonės 
unijai Detroto, Mfch. Tai 
Midiiguto valstijos senato-

nedaro klaidų ir todėl jau 
šis tas atsiekta įstatymų ke
liu darbo žmonių naudai. 

Be daug unįjbtų yra jvai-

šaukia, kad reikia darbo 
unijas pažaboti, kad gresia 
baisus pavojus ir viskam 
baisus galas. Bet tai yra ne
sąmonė.

A.

kiek rimtesnis būdas pažinti 
svetimą kraštą.

Bet iki šiolei neteko gir
dėti net užsimenant apie 
pasikeitimą darbininkų gru
pėmis. Juk, rodos, galėtų at
vykti keli desėtkai darbi
ninkų iš Sovietijos dirbti 
kurį laiką Amerikos dirbtu
vėse ir tiek pat amerikiečių 
darbininkų galėtų vykti į 
Sovietų šalį ten padirbėti 
dirbtuvėse. Toks pasikeiti
mas darbininkais tarp ka
pitalistinių kraštų vyksta, 
het rusai tokių mainų nepri- 
pazįsta. Prancūzų socialis
tų delegacija Maskvoje bu
vo pasiūliusi Chruščiovui 
tokius mainus,, bet Nikita 
pasakė trumpą “niet” 

______________ 3. D.



43, Spalio 2a, 1955 ..r.«^.l v uu. » A1 VCttU.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Posėdžiavo VLIKAS
V. KYMANTAS

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (Vil
ko) metinė sesija vyko 
sspalio 17-18 dienomis 
New Yorke, Baltų namuose. 
Keturiolikos punktų dieno
tvarkė, Vliko prezidiumo 
pasiūlyta ir Vliko pilnaties 
priimta, žadėjo duoti darbo 
dviem pilnom dienom. Bu
vo išbaigta per pusantros.

Vliko sesijoje dalyvavo 
26 atstovai nuo grupių, tai
gi beveik pilna Vlike daly
vaujančių grupių atstovybė. 
Nežiūrint kad šį kaitą dele
gatų kelionė nebuvo apmo
kėta, sesijoje, be kitų JAV 
vietovių, dalyvavo delegatai, 
atvykę iš Kanados, — iš 
Hamiltono, Toronto, Mon- 
trealio. Kai dienotvarkėn 
įdėti klausimai buvo iš 
anksto paruošti svarstymui 
atskirais referatais, pats jų 
svarstymas vyko darnioje 
nuotaikoje ir su rimtu susi
rūpinimu Vliko tolimesne 
veikla, nebuvo sunku taupy
ti laikas. Kaikas dienotvar
kėn įdėtų klausimų Vliko 
plenumo buvo pavesta ap
svarstyti ir nutarti praplės
tam Vliko prezidiumui.

Vliko sesijai visų pirma 
buvo patiekta metinės veik-
lzvo onirolzoil’oivo capjroi\c»ivci ovcnnų v unu

įstaigų, — Prezidiumo, Vyk
domosios Tarybos, Vliko 
komisijų ir lietuvių delega
cijos Europos Pavergtųjų 
Tautų organizacijoje. Vliko 
pirmininkas dr. A. Trima
kas, pranešdamas sesijai 
apie Prezidiumo veiklą, 
pradėjo nuo politinės padė
ties apibūdinimo. Ir praėju
sieji metai, rūpinant Vlikui 
Lietuvos bylą, buvo sunkūs. 
Vliko pirmininko nusakymu 
įtempta tarp komunistinių 
Rytų ir laisvojo pasaulio 
būklė, kad ir buvo daroma 
pastangų derėtis ir rasti tai
kingą sprendimą visai eilei 
opiųjų klausimų, nesidavė 
atpalaidojama. Reikia ma
nyti, kad ir toliau tarp Rytų 
ir< Vakarų vyks imtynės šal
tojo karo priemonėmis. Bus 
ir toliau bandyta derėtis ir 
yra pastovaus pavojaus, kad 
Europos pavergtųjų tautų li
kimas, bus aukojamas di
džiųjų valstybių interesams. 
Tad Lietuvos reikalo dabo
jime teks eiti sunkus ke
lias ir ateityje bus iš mūsų 
pareikalauta i š t v e r m ės, 
vieningų pastangų ir gyv o 
tikėjimo Lietuvos laisva 
ateitim.

Ir praėjusiais metais visų 
Vliko padalinių veikla sie

kė : atstovauti ir kelti Vaka- 
rruose pavergtos Lietuvos 
bylą, panaudojant visas ga
limybes, ir palaikyti ryšys 
su kraštu Vlikui prieina
mais būdais. Kiek sąlygos 
leido, buvo stengtasi ben
drauti ir bendradarbiauti 
su savąja emigrantine vi
suomene. Vykdomoji Tary
ba ir pernai metais palaikė 
ryšį su Lietuva, tiekdama 
žinių į kraštą apie Lietuvos 
reikalo būklę Vakaniose ir 
kas Lietuvos reikalu daro
ma lietuviškosios emigraci
jos. Buvo tiekiamos žinios 
Lietuvon per radijo stotis 
Romoje, Vatikane ir Madri
de. Buvo pastoviai leidžiami 
Eltos biuleteniai lietuvių, 
italų, vokiečių ir anglų kal
bomis. Buvo dalyvauta kon
ferencijose ir buvo nuolat iš 
vieno svai-styta bendri rei
kalai ir daiyta bendrų žygių 
su mūsų kaimynais latviais 

į ir estais Baltų Taryboje.
V. Sidzikausko pranešime 

apie tarptautinę politinę pa
dėti buvo reiškiamos pana
šios mintys kaip ir dr. A. 
Trimako. Artimiausiu laiku 
netenka laukti staigių pasi
keitimų tarptautiniuose san
tykiuose. Ir toliau vyks tarp 
Rytų ir Vakarų šaltasis ka-į 
ras. Sovietų pavergtosios 
tautos, siekdamos išsilais
vinti, turi maža vilties susi
laukti iš Vakarų veiklios 
savo siekimams paramos. 
Taigi tenka daugiau atsidėti 
savomis jėgomis. Tad ir 
mums, lietuviams emigraci
joje, dera stropiai sekti, kas 
darosi namie, palaikant su 
kraštu galimą ryši, darant ir 
čia kas galima, kad Lietu
vos reikalas nebūtų užmirš
tamas.

Labai idomų pranešimą 
padarė Vliko pilnačiai A. 
Kasiulaitis santykių su kraš
tu klausimu. Po jo praneši
mo vyko gyvos tuo klausi
mu diskusijos. Vlikas nėra 
pareiškęs tuo klausimu sa
vojo nusistatymo i*ezoliuci- 
jos formoje, bet laikė klau
simą itin svarbiu ir pavedė 
Vliko przidiumui toliau jį 
aiškintis.-Apie A. Kasiulai- 
čio referato turinį bus vė
liau pilniau pranešta ‘‘Ke
leivio” skaitytojams.

Su dideliu susirūpinimu 
buvo švaistytas Vliko toli
mesnei veiklai reikalingų 
lėšų klausimas. Jau eilė me
tų Vliko padalinių sąmatos 
vis mažėja. Dėl to mažėja, 
kad Tautos Fondas nepajė
gia patikrinti veiklai tiek

lėšų, kiek būtų reikalinga. 
Mažėja mūsų visuomenės 
duosnumas Lietuvos reika
lui, tačiau ir pati Tautos 
Fondo valdyba neparodė 
didesnių pastangų aukas

’ rinkti. Iki šiol pastoviu ir 
sėkmingu aukų rinkimu 
Lietuvos laisvinimo reikalui 
tai*p visų kitų lietuviškųjų 
kolonijų pirmavo Kanada. 
Labai “kukliai” T. Fondo 
rėmime dalyvavo Australi
ja ir Didžioji Britanija; dar 
menkiau Pietų Amerika. Ir 
didžiausia mūsų emigracijos 
kolonija šiame krašte tesi- 
tenkina auko*nis per Vasa
rio 16-tosios minėjimą, ta
čiau ir minėjimuose daly
vauja tik kelinta vietos lie
tuvių dalis.

Po T. Fondo valdybos 
pirmininko pi ei. Balkūno ir 
Finansų komisijos padalytų 
pranešimų lėšų sustiprinimo 
klausimas buvo gyvai svars
tytas. Buvo pritarta T. Fon
do vadovybės pasiūlytam: 
sumanymui steigti galimai 
visose lietuvių kolonijose 
JAV ir Kanadoje “būre
lius” pastoviai rinkti aukas 
Tautos Fondui. Kur tik ga
lima ir kitur į būrelius tu
rėtų būti sutelkti pastovus 
T. Fondo rėmėjai, ir būre
liai įsipareigotų kasmet pa
remti T. Fondą tam tikro
mis sumomis. Į būrelių or
ganizavimo darbą, kurie T. 
Fondui patikrintų pastovias 
pajamas, buvo kviečiami 
Įsijungti ir Visi v liitO nariai. 
Vliko pilnatis patvirtino 
Vliko Prėzidiumo ir Vykdo
mosios Tarybos padarytų 
pagal sąmatas praeito laiko 
išlaidų apyskaitas.

Kadangi dabartinė Vyk
domoji Taryba atsistatydi
no, pasilikdama pareigose 
iki šių metų galo, Vliko 

i plenumas pavedė praplės
tam Vliko Prezidiumui ap

karti ir nutarti visus Vliko 
Įstaigų perorganizavimo 
klausimus ir po to sudaryti 
sąmatas tolimesniam dar
bui. P r e z i d i urnas turės *
spręsti ir Vykdomosios Ta
rybos sudarymo reikalą;

Vliko sesija užsibaigė 
ryžtingoje nuotaikoje, ne
žiūrint didėjančių sunkumų 
nepailsti dirbti kas tik gali
ma Lietuvos laisvinimo rei
kalui.

NEW BRITAIN, CONN.

LIETUVIAI KITUR

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto *ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaniose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeDowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Nettmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po leme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų Įdomybių 1 So gražiafc pavcikslaK

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
ažnnčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broachray So. Boston 27, Mase.

Mirė O. Žvinakienė
Spalio 1 d. didelė nelai

mė ištiko Žvinakių šeimą: 
širdies smūgis nutraukė 
Onos Žvinakienės gyvybės 
siūlą. Velionė Ona buvo se
na Keleivio skaitytoja ir di
delė jo gerbėja.

Liko liūdintis vyras Ma- 
teušas. Jo nelaimė yra dar 
tuo did^nė, kad prieš 5 mė
nesius mirė jo sūnus, tik 47 
metų amžiaus, o prieš 6 me
tus jis neteko 13 metų anū
kės, ir kadangi kitų giminių 
neturi, tai liko vienų vienas. 
Nuoširdi jam užuojauta!

Kaimynas

PRAŠYMAS KALIFORNIJOS 
LIETUVIAMS

Sveikatos sumetimais noriu 
apsigyventi Los Angeles ar 
Seattle miestuose, bet iš anksto 
norėčiau turėti žinių apie te- 
nyšcias darbo garimo sąlygas. 
Todėl labai būčiau dėkingas, jei 
kas nors minėtų lietuvių man 
apie tai parašytų.

Peter Ruaevich
1429 So. 50th Court 

Ciiero 50, 111-

NAUJOVIŠKA STATYBA

Viršuje neseniai p.-ųjtaytas Guggenheimo muziejus 
New Yorke Penktojoj alėjoje (ąvenue). Jo projektą 
paruošė neseniai miręs garsus Amerikos architektas 
Frank Lloyd Wright. Apačioje dažytojas baigia dažyti 
skulptūrų salės langą, pro kuri matyti viena tos salės 
skulptūrų.

URUGVAJUS

Nyksta lietuviai

iš lietuvių tarpo, tai ir apie 
jo mirtį mažai kas iš lietu
vių težinojo. Jo gyvenimo 
draugės ir kitų šeimos na-

Per paskutiniuosius kelis rių įūpesčiu palaidotas 
mėnesius mirė šie žinomes- Del Norte kapuose 
nieji lietuviai: Lai būna jam lengva

Nuo Lankeliškių, Vilka- Urugvajaus žemelėje!
viskio apskr., kilęs Vincas 
Tupčiauskas ir Jonas šau
kus, abu apie 60 metų am
žiaus ; nuo Šiaulių kilęs Bro
nius šivickas, apie 60 m. 
amž.; iš Domantų kaimo, 
Alovės valse, kilusi Bronė 
Kuliešiūtė - Skripkiunienė; 
buvęs Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų atstovas seime 
Juozas Kaselis, 62 m. amž.; 
nuo Rokiškio kilęs Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovas seime Pranas Viko-

M. Krasinskas

N. ZELANDIJA

Įvairios naujienos

Gruodžio 29 — sausio 1
d. Aucklando mieste šau
kiamas visos N. Zelandijos 
lietuvių suvažiavimas. Be 
paskaitų, banketo, iškilų, 
bus ir lietuviškų knygų ir 
laikraščių paroda.

Ir čia lankėsi iš Maskvos
nis, 63 m. amž.; iš Šiaulių • Didžiojo teatro baletas. Ja- 
miesto kilęs Jonas Naujo-i me buvo ir lietuvė Irena 
kaitis, 52 m. amž. Į Rusteikaitė - Rimkienė, ku-

Taigi kaip rudenį lapai,' rios tėvas ilgus metus buvo 
taip Pietų Amerikos lietu-) Šiaulių pašto viršininku, 
viai krinta vienas po kito ir į Spalio pradžioje senas 
daugiausia dar’ ne taip i emigrantas R. Raudonis, jū- 
sęno amžiaus — tarp 50-60 bininkas, minėjo savo vedy- 
metų. Į kurį Pietų Amerikos i binio gyvenimo 25 m. su- 
laikraštį pažiūrėsi, vis be- kaktį. Ta proga Aucklande
vei kiekvieną savaitę rast 
paminėtus kelis lietuvius, 
pasitraukusius iš gyvųjų 
tarpo.

Širdies smūgis, kraujo 
spaudimas, vėžys ir kitos 
Lietuvoje mažai kam žino-

surengtame pobūvy daugu
mas buvo zelandiečių, bet 
atsilankė ir nemažas skai
čius lietuvių, kurie sukaktu
vininkui sudainavo Ilgiau
sių metų. Sukaktuvininkas 
savo angliškai pasakytoj

mos ligos Čia yra kasdieni- kalboje lietuviams padėko
ms reiškinys. Tos ligos be jo lietuviškai.

MIAMI, FLA. NIAGARA FALLS, N. Y.
jokio pasigailėjimo naikina Zelandiečiams padarė gi
iš bakūžių samanotų kilu-
sius mūsų brolius ir seses. 

Nesiimsime aiškinti tų li
gų priežasties, bet nėra abe- ls 
jonės, kad nevienas prieš 
laiką į

lų Įspūdį, kad po tiek metų

r
4

Papuošė klubo patalpa* -' Tautinių šokių vakaras
Lietuvių Piliečių Klubo Lapkričio 8 d., sekmadie- 

salė labai papuošta, dabar ji nį, Eočesterio lietuvių tauti- 
atrodo, kaip pinuos rūšies nių šokių grupė, St. Ilgūno 
viešbučio. Pirmininko Sta- vadovaujama, atvyksta į 
linsko paraginti nariai patys Niagara Falls, N. Y., kur 

i dažė, jis su p. J. Styleš pa- šv. Jurgio lietuvių parapijos 
siuvo Amerikos ir Lietuvos salėje duos tautinių šokių ir trai — klubai, draugijos il

i vėliavas,
Visi nariai turėtume būti šokiai

valdybai dėkingi už tok
darbą.

dainų koncertą. Po to bus 
Veiks baras ir už

kandinė.
Pradžia 4 vai. po pietų. 
Maloniai kviečiami Buf- 

falo ir apylinkių lietuviaiPagerbė Statinskienę
Rugsėjo 20 d. Moterų atsilankyti ir linksmoj lie- 

Klubas surengė pokyli Sta- tuviškoj nuotaikoj praleisti 
tinskienei už jos darbus sekmadienio popietę.
klubui pagerbti. ,

Po gardžios vakarienės p.!
Styleš . pasakė trumpą kal
bą ir pavedė programą tvar
kyti p. Verbylienei. Ji pris
tatė susirinkusiems šiuos i 
asmenis: Benį, Rodgers, ,Ę- Ry«ūna» išėjo ii 
Norriš, Noreiką, Danį,
tinską, Moose oi ganizaci- , Rašytojas B e n e d i k tas 
jos delegaciją, Bubnie, R^tkūnas, ligoninėj išbuvęs 
Kam ir kt. _ .3 metus ir 10 mėnesių, išėjo

Buvo pristatyti ir svečiai jos jr apsigyveno pas A.
1S V°į'cestei^° G. Yatužienę. Jam dar rei- 

ir F. S. Vismen iš Brockto-. dingas poilsis, ir visoke- 
no, Mass. Paskutinysis jau r:0,)a parama. Jo dabartinis 
pastoviai apsigyveno No. .adresas: Benediktas Rutkū- 
Miami. Jis eina atsakingas ; nas, £02 Webster St., RFD 
pareigas Hamilton Manage- Pai iy> pa]myra, N. J.

Lietuvių KĮubo 
Valdyba ? 

PALMYRA, N. J.

nenutraukiami tautiniai ry
šiai. Juokinga buvo išgirsti 

zelandiečių klausi-
kad nevienas ArUšlmus: Kodėl lietuviai

kapus nukeliauja 
tik dėlto, kad be saiko var
tojo svaigiuosius gėlimus. 

Šiandien lietuviški

! tokie separatistai, kodėl lai-
kotės savo tarpe, kodėl ne
vedate zelandiečių moterų ir 
tt.

Spalio 17 d. Elena ir Čes- 
net parapijos rengia ne pas- k>\as Liutikai minėjo savo 
kaitas, vaidinimus, koncer-.tomo g>venimo_ 25 m. 
tus, bet visokias arbatėles, .Jl! dukt.e sl?u?e.’r. .d,r- 
vardires, sukaktuves, kur b? ligoninėj, o
svaigieji gėrimai geriami ^nus studijuoja agi-onomi- 
kaip vanduo. p Niperaitė, sterografis-

cen-

Daugiausia tuo pasižymi 
komunistinės organizacijos 
centrai.

Ten retas kuris šeštadie
nis ar sekmadienis apsieina 
be tos rūšies parengimų. išvažiav0 BaIčiūnų

ZS. rr i___•

tė, išvyko į Australiją, ne
trukus žada ten vykti it.A. 
Ziginskaitė (banko taniau-^ 
toja).

Iš Wellingtono į Kanadą
. IC » C4Z_»ACl V Avi* A A IA

Ten gena vyrai, moteiys, Balčiūnas N Zelandijoje
li iv itaiLtai Imi w

ment bendrovėje.
Po prakalbų buvo šokiai.

Jų metu prie baro buvo tik-: 
ra šienapiūtė, bet naujasis 
baro šeimininkas J. Bazaras 
visiems greitai patarnavo.

L. J. Stasiulis

Vamiikė

NUGALĖS ŠIENLIGĘ

jaunuoliai ir vaikai. Jau bu
vo atsitikimų, kad iš pana
šių balių greitosios pagal
bos automobiliais buvo nu
vežtų tiesiog į ligoninę, o iš 
ten į kapus.

Vėl naujas kapa*
Spalio 10 d. Montevi- 

deo mirė iš Šiaulių miesto 
kilęs Jonas Naujokaitis, 52 
m. amž. Velionis į Urugva
jų atvyko 1926 m. dar jau
nas, stiprus ir energingas 
vyras, sportininkas, sun- 
kūmų kilnotojas, kokio 
Urugvajuje nebuvo. Atvy
kus čia iš Argentinos Rut- 
kaus ir kompanijos cirkui,

baigė teisių mokslus.
Iš Kanados į Aucklandą

atvyko Kaminskių šeima.
Pūkas, kilęs iš Tauragės, 

Aucklande atidarė daržovių 
krautuvę.

Sausio mėnesį M. Bab- 
rauskaitė išteka už zelan- 
diečio lakūno.

ANGLIJA

Kiekvieną rudenį daug 
ką kankina šienligė, bet ne- 
ti ukus gal būti bus galva 
nusukta ir šitai ligai. Dr.

v * Ethan Alla Brown iš Bosto-
K. Matuliauską Į no yfa išradęs skjepu8, kurie

Spalio 24 d. Lietuvių salė- 1958 metais buvo įskiepyti 
je buvo‘gražiai pagerbtas 685 asmenims ir iš jų 572 
ilgametis lietuviškųjų orga- šienlige nebesirgo, 
nizacijų veikėjas Kazys žinoma, tuos skiepus dar 
Matuliauskas. reikia išmėgniti didesniam

Mums malonu pažymėti, skaičiui ir jei jų veiki- 
kad K. Matuliauskas yra so- mas bus toks pat, kaip šiuo 
cialdemokratiškų pažiūrų atveju, tai tik tada tebus ga- 
žmogus, geras Keleivio bi- Įima pasakyti, kad ir šienli- 
čiulis. igė jau nugalėta.

BALTIMORE, MD.

Išvažiuoja Zamžickai
A. Zamžickass su žmona 

neti-ukus išvyksta į Jungti
nes Amerikos Valstybes, 
kur gyvena jų duktė Milda 
ir žentas E. Šilbajoris, kuris

; r.------’ profesoriauja O b e rl i n,kurj. laikų jame dirbo ir ve- įlch. kol<joje.
lionis ir žadėjo visą laiką 
likti cirkininku, bet gavęs
ger, darb, laivų taisymo o^rizaci-
įmonėje, nuo tos minties ’
atsisakė.

Vėliau dirbo aliejaus va
rykloje, čia jam nutraukė 
3 piratus, ilgai gydėsi, bet MŪSŲ ATSTOVO ANGU- 
sveikatos ir energingumo JOJE NAUJAS ADRESAS 
nebeatgavo, po keletos me-
tų suparaližavo dešinę ran 
ką ir dalinai visą kūno pu
sę.

Paskutiniais metais velio
nis Jonas buvo pasitraukęs

A. Zamžickas kurį laiką 
buvo Londono Lietuvių So

jos pirmininku, jis yra ir 
Keleivio bendradarbis.

Dabar jis yra toks:
J. Venckūna*,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill

Lanarkshire, Scotland
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Žada ir Lietuvon duja*

Naojanybė Lietuvoje
J. VLKS

Karpatų įkalnėje Daša- 
vos apylinkė netoli Drogo- 
byčių garsėja gausiomis du
jų atsargomis. Jau prieš 10 
metų baigtas tiesti dujotie
kis iki Kijevo, o artimiau
siais metais žadama jį nu
tiesti ir iki Lietuvos. Viena 
jo atšaka eis į Minską, Le
ningradą, antra — pro Ly
dą į Vilnių ir Rygą. Ji ap
suks Vilnių iš vakarų pusės 
ir nuo skirstymo stoties vie
na atšaka keliaus į Kauną. 
Iš Panevėžio dujotiekis eis 
į Rygą ir skirsis dar į dvi 
šakas — viena į Daugpilį, 
o kita — į Šiaulius, Klaipė
dą ir Naująją Akmenę.

Vilniuje pirmiausia dujas 
gaus šiluminė elektrinė, sili
katinių plytų fabrikas ir 
mėsos kombinatas. O po jų 
ir visos stambiosios pramo
nės įmonės, gyvenamieji ra
jonai.

Būsią ieškoma dujų ir 
Lietuvoje. Esą pietų Lietu
voje lyg ir užtikta jų.
Kiek Lietuvoje briedžių, 
kiškių, kurapkų ir tt.

Komunistai labai mėgsta 
viską suskaičiuoti, supla
nuoti. Jie turi suskaičiavę 
net ne tik didžiausius lau
kinius gyvulius, bet ir ma
žuosius paukščius.

Štai Mūsų Girių Nr. 7 K. 
Giniūnas rašo, kad briedžių 
esama 916, tauriųjų elnių 
333, dėmėtųjų elnių 51, da
nielių 97, šernų 3,150, stir
nų 22,130, pilkųjų kiškių 
121,200, baltųjų kiškių 
3,150, barsukų 8,770, kiau
nių 4,790, lapių 13,450, lū
šių 32, vilkų 152, voverių 
22,660, ūdrų 2,501, kurtinių 
720, tetervinų 17,000, ku
rapkų 46,630.
Lietuviai antroj vietoj

Vengrijos sostinėj buvo 
tarptautinis konkursas gar
saus kompozitoriaus Hayd- 
no 150 mirties sukakčiai at
žymėti. Jame dalyvavo ir 
Lietuvos styginis kvartetas, 
kurį sudaro Eugenijus Pau
lauskas, Kornelija Kalinaus
kaitė, Jurgis Fledzinskas ir 
Mykolas Senderovas. Jis 
laimėjo antrąją vietą.
Giriasi be pagrindo

Komunistų spauda giria
si, kad Šiaulių batų fabrikas 
dabar per dieną pasiuva 8,- 
000 i>orų batų, o nepriklau
somoj Lietuvoj jis tepasiū- 
davęs tik 300 porų. O jei 
tiek daug pasiuva, tai ir gy
ventojų aprūpinimas avaly
ne yra tiek kartų geresnis. 
Tą nori pasakyti komunistų 
spaudos rašeivos.

O kaip iš tikrųjų yra? Se
niau batų porą paprastas 
darbininkas galėjo nusipirk
ti už 3-4 dienų uždarbį, o 
šiandien jam reikia už to
kius batus dirbti ištisą mė
nesį. -itf|

Taigi, kas iš to, jei ir 
tūkstančius porų pasiuva, 
kai jų kaina yra nežmoniš
ka. O jei tokia yra, tai reiš
kia. kad avalynės trūksta, 
o jei jos trūksta, tai reiškia, 
kad gyventojai ja dabar 
blogiau aprūpinti kaip se
niau.

Mirė vysk. P. Ramanauskas
Spalio 15 d. Telšiuose mi

rė vysk. Pranciškus Rama
nauskas, 66 m. amžiaus. 
1946 m. jis buvo ištremtas į 
Sibirą. Vėliau jam buvo 
leista grįžti į Lietuvą, bet 
vyskupo pareigi] neleido

eiti ir turėjo gyventi Švėkš
noje.
Mirė dr. L. Bistras

Kaune mirė dr. Leonas 
Bistras, 68 m. amžiaus, žy
mus krikščionių demokratų 
veikėjas. Jis yra buvęs viso
kiose aukštose pareigose: 
seimo nariu, ministerių, mi
nisterių pirmininku,, profe
sorių, žurnalistu.

1940 m. jis buvo suimtas 
ir išvežtas į Sibirą, bet Sta
linui mirus, gavo leidimą 
grįžti. Grįžęs jokio darbo 
negalėjo gauti ir gyveno sa
vo draugų ir bičiulių šelpia
mas.
Taksiai Šiauliuose

Mieste esą 28 taksiai, 92
autobusai, kui ie važinėja Sztandart, Eitas telegramų

__  ' . . 9 ofrontiirne it* Lm_
keliolika linijų.
Vaisių kainos

Obuolių svaras — 8-10 
rtiblių, vynuogių (retai te
gaunama) 10 rublių. Bulvės 
siemet pigesnės — centne
ris 30 rublių.
Kaip ekskursantai melavo

“Sandara” (Nr. 41) skel
bia šitokį iš Lietuvos gautą 
laišką:

“Neseniai mūsų mieste 
viešėjo svečiai iš Jungtinių 
Valstybių. Man ir mano 
draugei teko nueiti pas savo 
kaimynę, kini buvo sulau
kusi savo giminės iš Chica
gos. Tas svečias ėmė pasa
koti mums apie nepaprastai
varginga amerikiečių gyve- re^ė, kad planu numaty

ta per 7 metus pastatyti Lie-mmą.
“Esą, jei kas siunčia pa- 

kiukus, tai siunčia badau
darni, nutraukdami nuo sa-”*“^ ^r, ta* ^aug. Ne. 
vęs paskutinį rūbą, nes ma-. Sumetus, . kad kiekvienam 
no, kad Taiybų Sąjungoje 8yven °JUI reikalinga bent 

10 kv. metrų gyvenamo plo
to (dabar didesniuos Lietu- 

no visus, kad Lietuva ir ki- įvo* , ™^*bio* gy ventojai
tos socialistinės šalys jau nau«°Ja>1 vo» 6 kv. met- 
pralenkė Ameriką, ir tik raM)> P*r 7 metus bus
cia, Lietuvoje, jis turėjo namM pristatyta tik naujam 
progos pamatyti gražų syyentojų pnaugliui, jei tu- 
žmonių gyvenimą. ^etl aa*v°J® pneskannj Lie-

“Taigi, mes labai užjau- tUV°* kasmetmj
čiame jums, vargstantiems pn^u8h apie _ j" 
Amerikoje, ir jei galėtume, |tanc,M- Bet gi nūdienė Lie

tuva gyvena sausakimsai. 
6 kv. metrų gyvenamame

dar labiau vargsta”. 
Toliau tas svečias užtikri

tai mielai padėtume ...”
Gaudo kaip baudžiauninku*

Komunistai piestu stoja,
plote jaukiai nesijausi. Štai 
JAV gyventojai turi 4-6 

kai jų sukurtųjų kolchozų' kartus daugiau gyvenamo 
gyvenimas lyginamas su i u* tai namų statyba
baudžiava. O iš tikrųjų jie 
ir patys nejučiomis tą pa
tvirtina. štai Tiesos Nr. 208 
rašoma:

“Du kolūkiečiai A. Vilko 
sūnūs sumanė pamesti ko
lūkį. Brigadininko J. Bružo 
rūpesčiu valdyba ėmėsi žy
gių jiems sugrąžinti. Tas 
pats atsitiko ir su J. Čepo- 
niene, kurios sūnus tingėjo 
dirbti kolūkyje”.

Vadinasi, iš kolchozo be 
leidimo nepasitrauksi, kaip 
anais senais laikais iš bau
džiavos — ieškos ir, jei su
ras, grąžins.

Tokią “laimę” atnešė ko
munistai ir Lietuvos žem
dirbiams.

Pietų ašigaly — Antarktyje 
yra tiek ledo, kad juo galima 
būtų padengti visą žemės rutu
lį apie 280 pėdų storio sluogs- 
iiiu.

KAIP RUSAI
LlblUVĄ SU5OVIETINO

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy- 
nus teisininkas prof. M. 
Roemeris. Kaina 35 centai. 
Galite gauti Keleivio admi
nistracijoje.

Okupuotoje Lietuvoje 
naujenybė — spaudos kon
ferencijos. Jos transliuoja
mos per radiją ir rodomos 
per televiziją. Iki šiol Lie
tuvos okupacijos atsakingi 
pareigūnai panašių spaudos 
konferencijų vengė.

•
Šiomis dienomis viena 

tokių spaudos konferenci
jų įvyko Vilniuje. Konfe
renciją sukvietė statybos 
ministeris B. Petravičius. 
Joje buvo šių Vilniuje ei
nančių laikraščių atstovai: 
Tiesos, Vakarinių Naujienų, 
Komunisto, K o m j a u nimo 
Tiesos, Šluotos, Statybos, 
rusų kalba Sovietskaja Lit- 
va, lenkų kalba Szerwoni

agentūros ir televizijos ko
miteto atstovas. Taigi, da
bai* Vilniuje išeina trys lie
tuvių kalba dienraščiai ir du 
nelietuvių. Lietuvos nepri
klausomybės metais Kaune 
išėjo 5-8 lietuvių kalba 
dienraščiai, iš jų du ėjo du 
kart per dieną, vienas tris 
kartus. Be šių dar ėjo trys 
dienraščiai žydų kalba, vie
nas lenkų ir rasų kalba bu
vo sustojęs ėjęs — neturėjo 
skaitytojų. Tada Kaune ėję 
dienraščiai buvo keliolika 
kartų talpesni už dabar ei
nančius Vilniuje. Dabarti
niai Vilniaus dienraščiai 4, 
kaip kada 8 puslapių.

Statybos ministeris spau
dos korespondentams pa-

tuvoj 2 milijonu kvadrati 
nių metrų gyvenamo ploto

labai susirūpinta ir daro
mos įvairios lengvatos nuo
savus namus statydintis.

Iš to* spaudo* konferen
cijos paaiškėjo, kad staty
ba turinti daug trūkumų; 
kad neužtenka statybinės 
medžiagos, o ir turimoji ne
laiku pristatoma ir atveža
ma į statybos vietas su įvai
riai* trūkumai*.

Vilniau* universiteto 
sukaktis

Pereitais metais suėjo 
380 metų, kaip gyvuoja Vil
niaus universitetas. Tos su
kaktuvinės universiteto iš
kilmės bus paminėtos tik 
šiemet. Mat, jos buvo nu
delstos, kad tą paminėjimą 
sujungti su Vinco Kapsuko 
neva Vilniaus universiteto 
atidarymu prieš 40 metų, 
tai yra 1919 m.

Caristinė Rusija, Lietuvą 
okupavus, tuoj Vilniaus uni
versitetą uždarė. Jo turimą 
turtą išdalino tada jau vei
kusiems Rusijos universite
tams ir kaip kuriuos profe
sorius, kas jų sutiko, taip 
pat paskirstė po įvairius 
Rusijos universitetus.

Faktinai 1919 m. Vil
niaus universitetas nebuvo

atidarytas. Tų pačių metų 
kovo 13 d. Lietuvos ir Bie- 
lorusijos respublikos liau
dies komisarų taryba nutarė 
štai ką:

“I. Caristinės reakcijos 
uždaryto Vilniaus universi
teto sienose įkurti Visuotinį 
Daibo universitetą.

2. Įvesti nemokamą ir vi
siems prieinamą mokymą: 
dėstymo sistema — dalyki
nę ir semestrinę vietos kal
bomis”.

Darbo universitetui vado
vauti buvo sudaryta komi
sija: S. Bobinskio, V. Bir
žiškos ir S. Cheltmano. O 
balandžio 5 d. toji komisi
ja nusprendė organizuoti 
medicinos fakultetą. Orga
nizavimo darbas buvo pa
vestas dr. SL Matulaičiui, 
Ziemeckiui, Bazarevskiui ir 
dr. A. Domaševičiui.

Darbo universitetas buvo 
ne kas kita, kaip bendro la
vinimosi mokykla, kurion 
stojo kas norėjo ir jokio 
mokslo cenzo nebuvo reika
laujama.

Jei tas darbo universite
tas būtų buvęs tikru univer
sitetu, tai tada veikusi Vil
niuje Mokslo Draugija ne
būtų atidariusi aukštojo 
mokslo kursų. Tie kursai 
pradėjo veikti kovo 24 d. 
Taigi, tie kursai pradėjo 
veikti jau tą darbo universi
tetą atidarius. Tuose kur
suose paskaitininkais buvov v r i--i_________________j. vaDaias-Lruaaius, m. Bir
žiška, J. Tumėnas, Pr. Ma
šiotas, A. Janulaitis, K. Ja
navičius, Raudonikis ir kitu 
Veik visi jie vėliau profeso
riavo Kaune atidarytame 
universitete, šios žinios par 
imtos iš “Lietuvos TSR is
torijos šaltinių” III tomo. 
Tos knygos vyriausiu redak
torium buvo J. Žiugžda. 
Taigi, tos žinios nepramany
tos, pačių komunistų doku
mentuotos.

i Dabar komunistų norima 
įamžinti Vincą Kapsuką, 
kaip Vilniaus universiteto 
atidarytoją ir tas universite
tas pavadintas Vinco Kap
suko vardu, nors pats Vin
cas Kapsukas baigė tik ke
turias klases gimnazijos ir 
.vienerius metus yra buvęs 
Seinuose kunigų seminari
joje.
I Vilniaus universiteto su
kaktuvių proga atidaroma 
paroda, kurioje be kito bus 
sudėti buvusių senojo uni
versiteto profesorių Narbu
to, Daukanto, Levelio, Mic
kevičiaus, Slovackio sukurti 
veikalai. Visi jie kilme ba
jorai, bet dabar komunis
tams nepavojingi, nes jau 
mirę. (Tiesa, kaip kada po
litikoje mirusieji savo pa
liktais darbais yra pavojin
gesni už gyvuosius.) Bet štai 
brolių Biržiškų, to universi
teto profesorių, ir kitų 
profesorių Vilniuje ir Kau
ne profesoriavusių, pavar
dės pavergtos Lietuvos 
spaudoje neminimos, boi
kotuojamos, nors jų veika
lais naudojamasi.

Ta proga dera prisiminti, 
kad Vilniaus universitetas 
buvo įsteigtas 1578 m. Gi 
pirmas Rusijos universitetas 
buvo įsteigtas daugiau kaip 
pusantro šimto metų vėliau, 
Maskvoje — 1755 m. O taip 
pat savo mokslu Lietuvai 
spinduliavęs Karaliaučiaus 
universitetas buvo įsteigtas 
1544 m. Anuomet Lietuvai 
nebuvo svetimi ir šie uni
versitetai : Krokuvos —1364 
m., Dorpato (Estijoje) — 
1632 m. ir kiti. Non Jungti-

PASKUTINĖ KELIONĖ

Taip valstybės vėliava apdengtas mirusio gen. George C. Marshallo, paskutiniojo 
pasaulinio karo Amerikos generalinio štab o viršininko, karstas buvo vežamas į ka
tedrą VVashingtone.

Teisybės iskraipytojai
VAC. ŠVENDRYS

Amerikos lietuviškoji 
išeivija yra tikrai turtinga 
įvairių pažiūrų spauda, ku
ri atliko nepaprastai svarbų 
darbą lietuvybės išlaikymo 
bare, o taip pat gana plato
kai praplėtė skaitytojų poli
tinį akiratį. Bet toje laisvo
je Amerikos valstybėje išei
vijos sluogsniai legaliai yra 
pasiskirstę į kelias politines 
partijas, ar sroves ir tai vi
sai natūralu, kad tie gausūs 
spaudos leidiniai, taip pat 
pasiskirstę pagal įvairias 
partijas ar sroves, ir savo 
puslapiuose atstovauja sa
vos srovės įsitikinimus, ko 
pasėkoje tenka susidurti ir 
su kitaip galvojančiais žmo
nėmis, o taip pat savas idė
jas ginančiais leidiniais. Tai 
visai normalu ir, sakyčiau, 
būtina, nes klausytojas ar 
skaitytojas, išklausęs ar 
perskaitęs kelias nuomones, 
gali susidaryti tikrą vaizdą 
ar nuomonę aktualiu reika
lu. Tik diktatūriniame su
tvarkyme draudžiama žmo
gui galvoti ir reikalaujama 
paklusti vado išminčiai be 
jokios kritikos, nes tokioje 
santvarkoje už visus galvo
ja tironas, o visi turi klau-
žti ir vykdyti jo išmanymą, 
bet jei kas bando šimtu pro
centų tokia išmintimi nepa
sitikėti, tam turi galvelė nu
siristi nuo pečių!

Viskas tvarkoje, kol de
mokratiniame susitvarkyme 
tokie leidiniai neatidaro sa
vo puslapių melui, šmeižtui, 
istorijos faktų iškraipy
mams ir kitokiems negar
bingiems darbams, bet kai 
tokie reikalai randa užuo
vėją šiam negarbingam

nės Amerikos Valstybės žy
miai vėliau pradėjo gyventi 
savu valstybiniu nepriklau
somu gyvenimu negu Mas
kvos sukurta valstybė, liet 
ir čia pirmieji universitetai 
žymiai anksčiau įsikūrė ne
gu Rusijos: Harvardo — 
1636 m., College William 
and Mary — 1693 m., Yale
— 1701 m., Pennsylvania
— 1704 m. ir dar dešimtys 
kitų žymiai anksčiau įsistei
gė negu Maskvos universi
tetas.

Dabar JAV veikia 1,665 
aukštosios mokyklos. Visose 
įvairiose JAV mokyklose 
mokossi 41,584,706 jaunuo
liai ir jaunuolės.

Sovietų Rusijoje yar 765 
aukštosios mokyklos ir jose 
ir .visose kitose mokyklose 
mokosi 41,584,706 jaunuo 
liai.

darbui, — mes netenkame 
: spaudos, kurios pagrinduo
se turi būti jos etikos išlai- 
' kymas, pagarba žmogui 
ikaip tokiam, kad ir kitaip 
galvojančiam.

Konkrečiai reikalas eina 
apie Clevelande leidžiamą 
“DIRVĄ”, kuri atstovauja 

j tautininkų srovei. Joje be-
• veik kiekviename numeryje, 
j randame jei ne paties re
daktoriaus, tai kieno kito, 

'storžieviškiausią ir su jo
kiais spaudos etikos dės
niais nesiskaitantį dr. P. 
Grigaičio, “Naujienų ’ re- 

idaktoriaus ir ALTo Vykd.
• K-to Sekretoriaus niekini- 
Įmą.
j Prieš jį išsigalvojami pa
tys niekingiausi prasimany- 

imai ir ‘‘Dirvos” puslapiuo
se skelbiami kaip “tiesa”. 
Jau net atsirado to laikraš
čio ir tokių spaudos darbi
ninkų, kurie to laikraščio 
skiltyse laukia dr. P. Grigai
čio mirties! Tačiau kaip 
matome, velnio balsas nei
na į dangų. Dr. P. Grigai
tis, nors jau ir sulaukęs gra
žaus. metų skaičiaus, yra 
tiek energingas ir dar taip 

'spaudos puslapiuose sudro
zia fašistiniams ir komunis
tiniams priešininkams per 

• užpakalius, kad jie pagatavi 
'jį gyvą palaidoti ir, žinoma, 
jeigu tai vyktų buv. vadisti- 
nėje Lietuvoje ar Sovietų s- 
gos rojuje, Pijaus jau seniai 
nebūtų likę nei kaulelių! 
Bet čia laisva Amerikos že
mė ir čia valia kiekvienam 
galvoti ir matyti, taip pat 
pasakyti, arba parašyti, jei
yra matoma kas nore blogo.

Ir kaip jis savo grubius
priešininkus nenubaustų, jo prenumeratorių, kurie kei- 
plunksna niekuomet nesu- čia adresus, pranešant nau- 
tepė žurnalizmo etikos vei- ją adresą nepamiršti parašy* 
do, — jis visuomet nuosai- ti ir senojo.

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams•P

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 
užsisakyti. Nore viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame jį užsisaky ti 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.

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

kus, faktais besiremiąs, mus 
stebinąs savo plačiu žinoji
mu, gilia atmintimi ir svei
ka logika.

Štai kodėl fašistinė ir ko
munistinė spauda, o jų tar- 
l>e ir “Dirva”, jo taip neap
kenčia ir va kodėl kiekvie
name savo numeryje bando 
jį niekinti sufabrikuotais 
daviniais ir iškraipyta min
timi, bet patys užmiršta, 
kad tokios pastangos tik pa
rodo jų tikruosius tikslus ir 
siekius: bet kokiomis prie
monėmis sunaikinti jį, nes 
jis mums pavojingas.

Štai “Dirvos” 65 numery
je p. E. Čekienė, jau nebepir- 
mą kartą atstovaudama 
“Din os” politiką, vėl puola 
dr. P. Grigaitį, nore šiame 
straipsnyje — “Kažin ar to
kiais ėjimais pakels savo 
vardą” sąmoningai nemini 
pavardės, pasitenkindama 
titulavimu: “Naujienų” re
daktorius ir ilgametis ALTo 
sekretorius.

Kadangi p. E. Č. ir šiame 
straipsnyje yra prirašiusi 
labai daug neteisybės ir is
torinių faktų iškraipymų, 
tai tegul mielas skaitytojas 
atleis man, jeigu aš jį trum
pam sulaikysiu ties kaiku- 
riais tame straipsnyje jau 
minėto “žumalizmo” per
lais.

(Bus daugiau)

Suaugusio žmogaus kūne yra 
apie 160 bilionų ploniausių 
kraujagyslių — kapiliarų. Jų 
bendras ilgis — iki 80 tūkstan
čių kilomeirų. Sujungus vieno 
žmogaus kraujagysles, būtų 
galima jomis du kartu apjuosti 
žemės rutulį.

Dūmai, svogūnas ir žmona iš
spaudžia ašaras.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio
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— Zdravstui, Maik!
— Tėve, nesikoliok.
— Aš tave sveikinu, ne

tą amerikiečių silpnybę ži
nodami, pakišo Amerikos 
korespondentams sensaciją

kolioju. Ar tavo škulėj nei' apie dvigalvį šunį. Ar jie tai
biskio raškai nemokina?

— Mudviem, tėve, geriau
sia lietuviškai kalbėti.

— Lietuviškai, vaike, mu
du gerai mokam; ale tau
reikėtų nora kiek ir ruskai «•
pramokti, kad žinotum, ko-
L’SllC? niuo levo/! i miicr101 UIIIIUUUJ Onuiohikzvf ▼ *vvv£
mokslinčiai daro. Ve, radi- 
jušas anądien pranešė, kad 
jie sutvėrė šunį su dviem 
galvom. Sako, vienam gal
vą nupiovė, kitam prisiuvo, 
ir dabar vienas šuva loja su 
dviem galvom, o kitas visai 
be galvos. Ar tu dar negir
dėjai šitų cudų?

— Girdėjau, tėve.

padarė norėdami -pnes 
Ameriką pasigirti savo “di
deliu mokslu’', ar gal vien 
tik iš mūs pasijuokti, aš, tė
ve, nežinau. Bet koks jų 
tikslas bebūtų, vistiek aš ne
tikiu, kad jie galėtų prisiūti 
šuniui antrą galvą ir kad 
tas šuo galėtų loti abiem 
galvom.

— Tu, Maiki, nenori nie
kam tikėti. Pasakyk, kodėl 
tu toks nevieni as Tamošius?

— Šitai sensacijai aš neti
kiu dėlto, tėve, kad tai yra 
negalimas daiktas. Be to 
dar aš žinau, kad rusai 
mėgsta girtis nebūtais daly-

— Nu, tai kodėl tu nieko kais. Atsimenu, prieš kiek 
neišrandi? Vis mokiniesi ir metų Maskva buvo pasigy- 
mokiniesi, bet niekas iš to ius pasauliui, kad vienas jos 
neišeina. Jeigu aš būčiau mokytų profesorių labora- 
tiek laiko škulėj praleidęs, torijoj “sutvėrė” gyvą var
tai galėčiau būti prapeso- lę. Vėliau paaiškėjo, kad jis 
rius laik hel. Pačiam Chruš- bandė išauginti tiktai gry- 
čiovui galėčiau nosį nu- bą, bet ir tas supuvo neišau- 
braukti. Ai beč jur laif! i gęs. O Amerikos spauda,

— Ar tėvas norėtum, kad ypač sensacijomis gyvenan-
ir aš sukurčiau šunį su tieji Hearsto laikraščiai, 
dviem galvom? apie tą “varlę” tada prirašė

— Maiki, aš tiek daug iš 
tavęs nereikalauju, ba ži
nau, kad ruskai nemokėda
mas tų dviejų galvų šuniui

„ !.ilgiausių straipsnių, prana
šaudami, kad dabar jau 
būsią galima ir žmogų labo
ratorijoj sukurti.

neuždėsi; liet pritaisyk nora \ — Ne, tėve, jis nebuvo
ekstra vuodegą, ir tai jau užšaldytas ir nieko apie ša
bus somtink. ivo “sapnus” neparašė; bet

— Jeigu tėvas nori, aš Amerikos spauda labai
galiu ir daugiau padaryti.1 daug apie jo paskelbtąjį 
Aš galiu nupiešti šunį su sumanymą rašė ir aiškino, 
trim galvom, trim uodegom kad tai būsiąs nepaprastai 
ir penkiom kojom. Ar nori įdomus mokslinis eksperi- 
pamatyt? mentas.

— Vaike, nedaryk juokų. — Uskiuzmi, Maiki, ma-
— Bet rusai, tėve, irgi no pypkė jau užgeso. Kitą

daro juokus. (sykį tu galėsi daugiau man
— Ar tai tu netiki, kad (tokių istorijų papasakoti, o 

jų prapesoriai nupiovė šu- dabar aš turiu eiti pas Za
niui galvą?

— Šuniui galvą jie galė
jo nupiauti, tėve, bet aš ne
tikiu, kad jie galėtų padary
ti gyvą šunį su dviem gal
vom.

— Nu, tai kam Amerikos 
radijušas sako, kad pada
rė?

cirką sierčikų pasiskolinti.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova- 
'ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 

— Amerikoje, tėve, žinių šios knygos:
skelbėjai mėgsta gaudyt vi- j Stepono Kairio “Lietuva
sokias sensacijas. Tas daro- kaina $5.50
ma biznio sumetimais. Žmo- .nės išperka daugiau gaivi-!. K,pro D,en»-
nių laikraščių sensacijų ieš-
kodami, smalsiau žiūri į- te
leviziją ir daugiau klausosi 
radijo pranešimų, su kuriais 
biznieriai sušeria jiems savo 
biznių skelbimus. Rusai ši-

jant”, kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei- 

'vio administracijoje:
63(5 Bmadway,

Boston 27, Mass.
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Automatizacija žemės ūkyje
Vienas žmogus prižiūri 400 karvių ir 500 kiaulių 

arba 36,000 vištų.

V. KYMANTAS
ir laukams dirbti, bei derlių 

Kai didžiuose fabrikuose p^r pastaruosius 20
ir įmonėse automatai vis mera visokių mašinų žemės 
plačiau pakeičia darbe žmo-1 ūięjuj naudojimas Ameriko
nų, ta vadinamoji automati-!je padaUgėjo keleriopai; da
lija sparčiu žingsniu pra- bar mašinas pradeda pa
deda plisti ir žemės ūkyje, keisti automatai.
1 Imta, žinoma, ten, kur ja- j Tokių sumanių ūkininkų 
yų gamyba gyvulininkyste North/kuris ra^
ų-paukštininkyste yra veda- dėj^ nuo ir
mos dideliuose Ūkiuose, kur Pionierius, atsiranda 
darbininkas brangus, bet Amerikos valstybėse,
kur yra pinigo ir sumanu- Pats Mr North kagmet iš_ 
mo. Tuo tarpu automatiza- leidžia rinkon 1>500 kiaulių
cija daugiausia P1?’ įr daugiau tūkstančio gaivi-
taikymo gyvulininkystėje j Galvijams auginti pa- 
bei paukstinmkysteje ir vi- į4audojama visa moksiG ir 
sų pirma Amerikos Jungti- praktikos toje srityje patir- 
nese Valstybėse. į tis. KiUs to patiei masto

Jei, skaitytojau, nori su- ūkinink** Bill parr> gyve- 
žinoti, kas toje srityje Ame- Colorado valstybėje, isi- 
rikoje daroma, važiuojame rengė žėrimo automatus de
pas ūkininkų Mr. Waren iimčiai tūkstančių karvių 
North. Jis gyvena Indianos šerti ir tam tėra reikalingas 
valstybėje, turi 1,000 akrų kelerių žmonių, 
žemės ir augina mėsines i T - m • i i •* karve, ir bekonu.. Karvių . Je* Tau, mielas skaityto
ju turi 400 ir kiaulių peni Jau’ neatsibodo, važiuoki-
500. Tvartai pas jį įrengti 
modemiškai, ir gyvuliai

JI NE VIENLOLfi

rietu Italijoj yra paprotys 
vienuoliškai apvilkti mažas 
mergaites, kai jų motinos 
kuriam nors šventajam da
ro Įžadus ar prašo jo palai
minimo.

j-Kaip susidarė žemės pluta
Ar plauktume Nemunu, 

ar keliautume Neries, Šven
tosios krantais, — daug kur 
rasime gražių aukštų skar
džių, baltuojančių ir gelto
nuojančių žaliame miško fo
ne. O kas tas stačias ir nuo
lat byrančias atdangas su
daro? Balsvas, gelsvas smė
lis, labai smulkiomis juoste
lėmis slūgstąs molis, žvyras, 
margaspalvė morena (ledy
nų sąvartos) su joje įsags- 
tytais smulkiais ir stambiais 
akmenimis, kuriuos įprasta 
vadinti rieduliais, ir kt. Tai 
būdinga mūsų krašto podir
viui. Pasidairę toliau už Lie
tuvos sienų, rastume, pavyz
džiui, Kryme, gausius klin
čių, kreidos sluogsnius, 
Estijos pakrantėj — skalū
nus, Vezuvijaus šlaituose 
— sustingusią lavą.

Visa tai — žemės plutos 
dalelė. Kaip ji, toji viršutinė 
žemės rutulio dalis, susida
rė, kaip giliai ji siekia ir ką 
laiko apglėbusi? Šiais klau
simais domėjosi mokslinin
kai praeityje, tebeieško 
tikslaus atsakymo ir šian
dien. Nelengvas buvo tyri
nėjimų kelias, tačiau gauti 
duomenys yra labai vertin
gos žinios apie viršutinę 
mūsų planetos dangą.

Žemės pluta arba litos
fera (graikiškai “litbos” — 
akmuo, “spaira” — rutulys) 
yra kieta. Žemės apvalka
las, skirtingose vietose tu
rintis nevienodą, nuo pen- 

net iki septynias
dešimties kilometrų, storį.

. čiausiai augtų. Kiaulidėse 
viskas suautomatinta, ir dėl 
to septyniems tūkstančiams 

t kiaulių prižiūrėti užtenka 
| vieno žmogaus; jam padėti

SfiO^Tvartai "nas ii me P3*5 vištininkus. Pažįstu pusei dienos ateina dar ant-
’S a®: Karo,i Vantress, gyve- įras žm(,gus. Kiaulės išaugi-

miai sn- 
sumažina-

.lių šėrimas pas jį suautoma-raa e"an’ K,e*us kiaulci 
tintas. Tam jis nepagailėjo kasmet pristato vistų perjk- supenėto 
išleisti 130 tūkstančių dole- '?“?/ "!!>• klausimų, antra- , Panaudodami mokslo nu- 

Iril} ,sis 16 mil. Jie ir patys augi- rodymus, patys darydami
i Ties karnų pastogių vi-“ "žtas įkarti-juokių bandymų didieji
duriu stovi penki dideli re- nu? metu> ka,t su’ “iai d‘d!na
Izeivuarai - silosai. Kiekvie-v?..^° k®r metus 2 bihonus ^ių našumą, ‘ fabnkimu”
inam rezervuare - vis ki- ^ ,atjudu mano ;ouou gamindami rinką. P-,
itoks karvėms pašaras. Nuo ™b P^ys .r_per jų ajdarnau- liausl0s rus.es mėsa -r ’v ldeiilnH,
rezervuarų eina vamzdžiai nuai pigiau, Kaip tai i2emė, p|„to. d«IU iiri 10-15
ir susijungia vienam vamz- ,tns ketvircius iis,, Amen- dalyti mažasis ar net vidų-'-

v.-unzoziai eina išilgai Kar- , . , . o 7*. . . . neims: trra nitai,
vių pastogių ėdžiųvieton. k,ek"en«. po 3 mjvono. pradžioje investuoti v.so. ^.
Ti-s kiekviena karve vamz- D“**““ vuok,» į kiems .rengimams .lipesnio tie,i .
dvie yra uždaroma ir atida- mok.*,l,"nk* su lalk" K?™’ ?•*>- ro, dugną iieina granito ar
romą kiaurymė. Darinėja *1*“*1“ "•‘t *a«'ntoJa'?ra no.ka nes sumazma i^zaltauolien,*.
kiaurymes automatai ir kas 4*! ’;Y“S .'gg Pa'«ka'av.m?. Rai forroavoii žemį,
kuris laikas. Be įvairaus pa- Y“** dab*Y/e,ka' kas ts to bus? Atsiras litosferų., kokių mato-
šaro, į tuos pačius vamz- l,ngo ‘¥Or,° ,R» ’slaon'as daugiau Norton, Vantressų d,bar nebuvo; įi .uai-
džius įleidžiama vitaminų, “ “Y"“* k*'. anks' ■' Sa?'»i- J«. gb"s. *"’«• darė vėliau, kai žėn
įspėjamų vaistų, raminančių pagamins labai daug .

i’vaistų, ir tas viskas specia- Reikalingo lesalo kiekis da- i, kasmet vers bankrutuoti 
Uiu Įrengimu gerai vamz- bar sumazmtas beveik per- dešimtimis tūkstančių mažų 
džiuose sumaišoma. P“į. ... ifarmeiių, išstumdami juos iš

Iš pat ryto kai išalkę* Viito« tokiose vištidėse rinkos ir priversdami ieškoti
galvijai pradeda niauroti ir l"ko,n<“. >»ik5‘a“ ,ka'P 'larbo >u ,kur kit"r • ,
kiaulės žviegti, Mr. North, vienuoli™- Kiekviena jų tu- Automatizacija yra dide-
i tvartus atėjęs, prieina prie n **?« lr ls -'.os nTT' lž tY«bn.1.K0S! l)a??1!s?' .A"fn- 
lentos su mygtukais ir pra- na* ™ ^stas Vls3 matizacija milžiniškai pas-
deda juos spausdinėti. Po s^en^a judomas diržas su į artina gamybą ir, pritaiky- 
kiekvieno paspaudimo iš visokiu lesalu, ir vištai už didelėje Įmonėje, leidžia tai Įmonei atstoti dešimt mažesnių, dažniausia jas 

Automatizaci- žmo-ų, daro ji laisvesnį, jeigu 
uk tas žmogus vis tik nevi-

.ezervuarų pradeda į vamz- tenka iškišti snapas pro ląs- 
džius spaustis pašaras ir su- t?8, kiaurymę, kad gautų
simaišęs vamzdžiu paduo- V1®k°» ko tiK jos ‘dūsia na- paplaudama. Automai 
iamas i karvių pastoges, geidautų. įžįstų užpakalyje ja, Garbe paKoisdama Ten automatai kJs ka^as ?lenka kita?, j“d°™s <'?'
šmeta kiekvienai karvei pa-.KtoP.^k pa.lm.a ..............
šaro porciją ir tiek jo duo- kiaušini, jis sieteliu nurieda-sai nustoja darbo ir turi ls 
la, kiek karvei reikia. Per i di,ržo nešamą loveli, ir per; ko gyventi. Bet automatu., 
dešimt minučių Mr. North '<>V«I! kmusmis patenka .uja šioje visuomene, un- 

au bus savo karves pašė- sanoėkn. Riedėdamas iš ląs- j tvarkoje, gamindama be

ir jie būtų su darbu praver- Atskira juduomuojū diržu jei jiems nebus parūpinta 
tę pusę dienos. Tokiu pat pašahramos vištų atmatos, darbo kur kitur. Tad auto- 
būdu Mr. North šeria ir sa- \lsU‘ katama kuoma- matiMc.,a kartu kebad.de- 
vo kiaules. Suautomatintas ziausia judėti, kad hereisa- Įlį klausimą: ka. reikia da- 
vra ir visas kitas galvijų ap- bngai nenustotų svorio, už [ryti, kad iš technikos pažan- 
tarnavimas —jų girdymas, f3", vištos visas gyvenimas go» netaktų vien milionie- 

atmatų pašalinimas, ėdamų- kaip kalėjime. Suautoma- riai. !s daug ko atrodo, kad 
jų lovių valymas ir kas kita. vištidės aptarnavimu šitam klausimui spręsti ne-
i Po to Mr. North eina pats <o» kad 35-iems bus duota daug laiko,
pusryčiauti; papusryčiavęs ♦ykstanciams vištų prižiūrė-
permeta gautus laikraščius, užtenka vieno žmogaus, 
pirm visko poterių vieton S Panašiai kaip su vištomis 
Sugrojęs ant naminių vargo- daroma ir su kiaulėmis. li
nų įprastą maldą. Jo darbo jos auginamos kas viena at- 
diena suskirstyta iki minu- skiram narvelyje ir ten tui i 
Itės, bet jo daigas nėra sun- visų galimų jiatogumų. 
kus — visam jis naudoja Kiaulė ir penima, ir aptar- 
maiinas ir automatus, pats naujama automatiškai. Kas
dienes padirbdamas tiek dien maudoma. Prižiūrima

? .o.- -I nselts valstvliėje yra 
; i’j; i .h'ų. o visoje žemėje 

u via apie 2,000 rūšių.

NAUJIENA

vo nuosėdomis milžiniškus 
sausumos plotus. O jų sąna
šos kaupėsi ne tik dideliuo
se jūrų duburiuose, bet ir 
upių vagose, tose sausumos 
srityse, kulias veikė vėjas, 
kuriose vyko cheminio ir 
fizinio irimo procesai. Pa
kaityje, taigi ir Liętuvoje, 
labai žymi žemės plutai le
dynmečių įtaka. Suvalkijos 
ir Žemaitijos kalvos, skait
lingi Aukštaitijos ežerai, 
lygumos yra storo kadaise 
užslinkusio ledo ir jo tirps
mo vandens palikimas.

Kas buvo Papilėje, tas 
tikriausiai matė suakmenė
jusių Jūrakalnio krantelių * 
liekanas; kiekvienas pažįs
ta akmens anglį, gintarą, 
durpes. O balta rašomoji 
kreida? Pažiūrėkime i ga
balėlį kreidos pro mikros
kopą — ji sudaryta iš dau
gybės mažyčių kriauklelių. 
Organinis pasaulis taip pat 
dalyvavo litosferos sluogs
nių sudaryme. Medžių lie
kanos, kieti forminifei-ų, 
koralų, minkštakūnių kiau
teliai, organizmams mirus, 
kaupėsi baseinų dugne ir 
formavo milžiniškus klin
čių, dumblo, skalūnų sluogs
nius, matuojamus dešimti
mis ir šimtais metrų, šis 
procesas pastebimas ir da
bar. Dirvožemio susidaryme 
taip pat dalyvauja augmeni
ja, mikroorganizmai, apsi
gyvenantieji ant purių su
dūlėjusių uolienų ir toliau 
jas ardantieji.

< Savaime suprantama, kad
:1___ 1_:L._ 1,^1piacju ligota K<aiiv<xo, įvirs

žemes pa
viršius ėmė aušti, ir jame 
atsirado pirmosios kietos 
“salelės”, panašiai kaip šą
lančiame tvenkinyje atsi
randa ledas; jos plėtėsi, di
dėjo. Tuo metu paviršius 
buvo ypačiai judrus, nes 
nuolat pulsavo magma, su
darydama kupoliškus iškili
mus — pirminių kalnų kete
ras. Vis nauji plotai raukš
lėjosi ir perairaukšlėjo, iški
lę masyvai vėl pasinerdavo 
Į verdančią magmos jūrą.

Kietų platformų grimz- 
dimai, skaidymasis, per ply
šius Įiersipilanti karšta gel
mių masė žemės plutą darė 
kaskart sudėtingesnę — juk 
litosfera per ilgus geologi
nius laikotarpius (žemės 
amžius siekia apie 4-6 bilio
nus metų) pergyveno daug 
skirtingų sąlygų. Ir jei būtų 
Įmanoma žmogui prasis
kverbti per visą žemės plutą 
nuo paviršiaus iki gelmių, 
jis rastų litosferos raidos 
paslaptis uolienų sudėtyje, 
jų spalvoj, atskirų sluogsnių 
išdėstyme. Tai lyg metraš
tis, tik jo raidynas savotiš
kas ir geologų dar pilnai 
nepažintas.

Žemės plutai didžiulės 
įtakos turėjo vandens veik
la. Gausūs atmosferos kritu
liai, iškritę liūčių metu ir 
plūsdami srautais, ardė ir 
plovė aštresnes paviršiaus 
keteras,* o nurodytą medžia
gą nešė i gilias daubas ir 
jas užpildė nuosėdomis.

pluta įgijo šių dienų iš
vaizdą.Vis geriau žmogus pažįsta žemės plutos gelmes. Tam padeda gilieji gręžiniai, šachtos ir kitos priemo
nės. Žemės plutos gelmių 
pažinimas turi didelę prak
tinę reikšmę liaudies ūkiui, 
nes gerai ištyrus litoseferą 
sudarančias uolienas, jų iš
plitimą ir kilmę, galima pa
pildyti naudingų iškasenų 
aruodus nafta, akmens ang
limi, geležies rūda, spalvo
tais ir brangiaisiais meta
lais, puikia statybine me
džiaga ir kitais turtais.

“Mok. ir Gyv.”

KAS JIE tokie:

Viršnje Anglijos karalienės 
sesuo Margaret. o apačioje 
Kanados advokata John 
Turner. Sako. kad jie ne
trukus paskelbs esą susižie
davę. Margarrt jį pažino, 
kai ji lankėsi Kanadoje 
— Turner buvo priskirtas 

ją kelionėj lydėti-

Keleivio aministracijoje 
dar galima gauti didžiausią 
ir geriausią Lietuvos istori-

darbo, kiek anksčiau buvo narvelio temperatūra ir oro ją, kurią parašė dr. Vanda ■ Daubose, pavyzdžiui, susi- 
tam reikalinga kelių dešim- drėgnumas. Ir kiaulci priva- Sruogienė. Knyga turi viri darė apie 10 kilometrų sto
tų žmonių. !lu, kad kuomažiausia judė- 900 pusi., daug paveikslų, lio nuosėdų. Vandens lygiui

Kai kur Amerikoj’e pra- tų ir tuo būdu mažiau su- kaina SI0.00. Labai gera esupt nepastoviam, jūra at- 
deda automatus panaudoti vartodama ėdalo, kuo spar-j kalėdinė dovana. įskirų epochų metu užkloda-
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Ponas pasikvietę kareivius
(Tęsinys)

Nusiminę klausė gaspadoriai Daubaro žodžių. Žino
jo, kad teisybę šneka. Jau buvo juos pasiekusias žinios, 
kad kitur taip ir atsitiko. Piktas atkaklumas tvenkėsi gas-
padorių širdyse: nepasiduoti, nepriimti! Tegu daro, ką į 
nori, tegu nors miltinai užplaka! Vis tiek nėra gyvenimo!

O jaunieji pas Jankauską bruzdėjo dar smarkiau, 
čia susirinko šauniausi kaimo vvrukai: Balsiu Vincas, 
Kedulių Jonas, Grigaliūnų Justas, Jakaičių Povilas, Bra- į 
zio samdinys bernas Julius,, buvo čia ir vienas kitas iš ! 
jaunesniųjų gaspadorių — Noreika, Beržinio Želvys, per- ‘ 
nai rudenį vedęs Vaškelis. j

Jankauskų Kazys tvirtino, kad tie saldotai nėra jau 
tokie baisūs:

— Aną sekmadieni aš buvau Kėdainiuose ir mačiau: ' 
seni, raiši vaikščioja kaip mietą prariję. Duotum tokiam 
Į paslėpsni — kojas pastatytų. Dragūnai? Ką dragūnai? 
Švilptelėjai,, skvernais skėstelėjai — arklys šoks kaip 
pasiutęs, ir dragūnas kebėkšt Į purvyną! Aš mačiau,, kaip 
vienas popo išsigando. Joja gatve dragūnas, o pro kampą 
kyšt popas. Rankovės plačios, skvernai plevėsuoja, barz
da kaip kuodelis,, o kudlos,, kudlos! Kaip karčiai ant pe
čių draikosi. Skrybėlė aukšta ir blizga kaip nuvaksuota! 
Tai dragūno arklys kaip šoks piestu ir i šalį! Bet dragū
nas, matyt, šaunus vyras — išsilaikė balne. Na, bet jo 
arklio tyčia niekas nė negąsdino. O man nėra tokio ark
lio, katro aš kaip žvirblio nepabaidyčiau.

Visi šaipėsi, bet žinojo, kad Kazys ne tuščiai giriasi. 
Tikrai, jis mokėjo išgąsdinti net ir rambiausią kuiną.

— Tai ką, vyrai, laikysimės? — šūktelėjo Jakaičio- 
kas.

— Laikysimės, laikysimės — pritarė visi.
— Svarbiausia, į sodžių neįsileisti, — rėkė Balsių 

Vincas. p
— Iš kur jie ateis? į
— Nuo dvaro, — nuo Surviliškio.
Ginčijosi, bet niekas tikrai nežinojo, iš katro so

džiaus galo vaiskas pasirodys.
Noreika, kaip vyresnis, uždavė sunkų klausimą:
— Laikytis tai laikytis, bet kuo mes, vyrai, laikysi

mės? Plikom rankom? O jie turi šautuvus, kardus, dur
klus.

Valandėlę visi pritilo. Bet Jankauskutis tuoj susi
griebė:

— Nešaus! Kėdainiuose aš girdėjau kalbant, kad 
ten į vieną kaimą ėjo saldotai, o žmonės neleist! Susi
mušė, bet nešovė. Šauti į žmones jiems uždrausta. Tik 
kare šaudo.

— 0 kardais?
— Ašmenim kirst nevalia. Muša tik šonu arba su 

makštimis.
? -—'Tai jau basliu geriau 

! — 0 kad taip su spragilais?
— Su šakėmis!
Vėl kažkas abejodamas pertarė:
— E, vyrai, nieko iš to neišeis. Pralaimėsim. Gau

sim skersai rykščių.
Bet daugumas ėmė šaukti:
— Nekvaršėk! Bijai, ar ką?
— Sako, ir saldotų visokių yra. Kiti atsisako mušti 

žmones.
Taip visiems tariantis ir triukšmaujant, staiga gat

vėje pasigirdo keistas riksmas. Stiprus vyriškas balsas, 
pratęsdamas žodžius, kažką skelbė ar šaukdino, bet taip 
rėksmingai, kad net šunes kiemuose pradėjo skalyti ii 
loti. Visi vyrai puolė prie vartų į gatvę, moterys kaišiojo 
galvas pro duris, kitos pasilypėjusios ant tvorų žiūrėjo, 
kas čia darosi.

Gatve nuo Surviliškio jojo du vyrai. Vieną tuoj visi 
pažino. Tai buvo Dzidas Morkus iš Karkliškių. Antrasis 
buvo visai nematytas. Apžėlęs barzda, apsivilkęs ilga 
radine, užsimaukšlinęs suglamžytą pilką kepurę, atrodė 
nepaprastai keistai. Stypčiodamas balno kilpose ir mos
tiguodamas rankomis, jis skardžiu balsu rėkė:

— Vyrai, moterys, bernai ir mergos, visi Šilėnų žmo
nes, ei, klausykite! Ponas Skrodskis nori iš jūsų žemę 
atimti, jus iš sodybų išmesti! Saldotus ant jūsų siunčia! 
Eina, jau eina nuo Kėdainių, nuo Surviliškio — rota pės
tininkų, eskadronas dragūnų! Bet jūs nebijokit! Kas ten 
per rota! Būrys dragūnų — po perkūnų! Stverkite vėz
dus, kuolas, šakes, spragilus — kas ką galit! Nepasi
duokit! Ginkitės! Greitai, greitai! Jie jau ateina!

Šilėnų vyrai apspito abudu raitelius. Visi sužiuro į 
Dzidą Morkų.

— Dzidai, kas čia? Kas tas per žmogus? Iš kur jis? 
Ar teisybę sako?

Noreika, Daubaras ir dar vienas kitas, įsižiūrėjęs į

Aktorė Ingrid Bergman iki galutinio teismo spren- 

d.no gavo leidimą savo vaikus atsiimti iš savo buvusio 

vyro Roberto Roselini- Koks bus galutinis teismo spren

dimas. paaiškės vėlau. čia matome Bergman su savo 

dviem vaikais iš Romos atvykus j Paryžių.

RUDENIO SAULĖ

Ruduo: saulė, medžiai, gėlės, 
Rudenėlį myliu aš.
Ir mane pagriebęs vėjas 
Kaip lapelį — neš ir neš.
Slenka debesys lyg vagys, 
Susikūprinę, pikti, —
Vėjas tyrlaukių nudegęs 
Eina saulės pasitikti.
Vėjas rudenio pašėlęs, — 
Saulė gintaro plaukais, 
Didelių sparnų šešėlis 
Saulę vejasi laukais.
Bėgam rankom susikibę... 
Oi, — paliko ji mane! 
Ašaros gėlių sužibo.
Gyvos rudenio sapne.
— Neištrūksi, neišbėgsi, — 
švokščia žemė dusdama,
— Su manim kartu gedėsi, 
Kol ateis balta žiema.

Salomėja Neri*

Iš r. 43, ^uiio 28.

MOTERIS KALBĖJO 
9 VALANDAS

Irene Davis Auroros (III.) 
miesto taryboje kalbėjo 
lygiai 9 su puse valandų, 
kaltindama miesto majorą 
Paul Egon įvairiais kaltini
mais ir grasino kitame po
sėdy kalbėti 19 valandų ir 
2 minutes, jei per tą laiką 
majoras nepasitaisysiąs.

“Irene, uždaryk savo bur
ną”, šaukė posėdžiui pirmi
ninkavęs majoras, smarkiai 
skambino skambučiu ir mu
šė kūju į stalą, gąsdino ją 
sakydamas, kad jis prašęs 
Illinois gubernatorių atsiųs
ti nacionalinę gvardiją jai 
iš posėdžio pašalinti, bet 
nieko negelbėjo. Ponia Da- 
vig„ 5 pėdų 7 colių aukščio 
ir 200 svarų svorio buvusi 
Egono sekretorė tęsė kalbą 
ir vis naujus kaltinimus ver
tė ant majoro galvos.

“Aš jį kaltinu nesąžinin
gumu. Jis žadėjo duoti šva
rią valdžią, o praktikuoja 
priešingai. Visur vieni ky
šiai ir papirkimai. Už ky
šius duodami leidimai spe
kuliacijai, loterijoms, loši
mams iš didelių sumų, kau
liukų žaidimams ir tt. Kai 
aš pradėjau pas jį tarnauti, 
jis save vadino biednu dora 
Povilu”, sakė kalbėtoja, ku
rią majoras pernai pavarė 
iš tarnybos už kalbėjimą 
prieš jį.

•Davis sutiko nutraukti sa
vo ištisos dienos kalbą, kai i

GIMDYMO KONTROl Ė 
IR BAŽNYČIA

Katalikų bažnyčia yra 
griežtai priešinga gimdymo 
kontrolei. Protestantų tarpe 
tokio didelio priešingumo 
nėra.

Pasaulio bažnyčių taryba, 
kuriai priklauso daugiau ne 
170 bažnytinių organizacijų 
50 valstybėse, šitam klausi
mui nagrinėti paskyrė ko
misiją, kurion įėjo 21 teolo
gas, gydytojų ir kt. Neseniai 
tas komitetas paskelbė savo 
tyrimų išvadą, kurioj parei-
škė kad dirbtinė gimdymo Keturi<ls žąsys ir dvi moterys
kontrolė ‘krikščioniškai są- mieste sukėlė triukšmą.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

.IETUVA BUDO. Stepono Kairio dane nuostabiu dalyku padarė, tik

žinei yra priimtina ir neda
ro jokios nei fizinės nei dva
sinės žalos”.

šita komisijos išvada ne
reiškia Pasaulio bažnyčios 
tarybos oficialinės nuomo
nės, komisija kalba tik savo 
vardu,, bet tas jau rodo, 
kad protestantų taipe yra 
ir daug gimdymo kontrolės 
šalininkų.

Čia galima pastebėti, kad 
rytų ortodoksų bažnyčios 
atstovai tame komitete ne
sutiko su jo nuomone.

Žmogų pažinsi iš jo draugu.

labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. gerinusia dovana kiek- 
nr-io proga. rraž’ris kietais vir
šeliais. iliu«tnj+». 41G puslapiu, di
delio formate. Kaina .......... $5.50

DIENOJANT. “knvo-n.'ški karaliaus** 
?iws Ei- r ) lUeli-no įdomūs atsi
minimai. 464 psl.. kaina .... 6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITU K. žul-o i 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00

PASAULIO T.IETUVTU ŽINYNAS 
Simnris, ^-”gvbė 

rjng’u k-Abo-eje
<2 .A-’-etev’CSe

viriu lietuviu ’’ 
nr:e lietuvius vi ame pasauly. 46* 
psl. kaina ................................. $6.50

MAŽOJI LIETUVA. parašė M. Gim 
H—ti/'nė. .T. Gir-kvitnc. J. Lingis. J 
E-»lvs ir T. Žilevičius, 326 r»«l. 
kaina ...................................... $5.00

J5NGVAS BUDAS IŠMOKTI ANGY? r**-' •> c dtt
. . . , pydantiems angliškai m©kvti«; duodrmiesto taryba priėmė rezo-. xt»rimų, angliškus pasikalbėjimus

...........................................78eliucija, kad majoras patiek- Calna
tų visų svaigiesiems gėri
mams pardavinėti išduotų
IV 1 • v • • - 7
iriu imu sųičtcų, jų snviiuimų

i vardus ir adresus.

GYVENSIME 
125 METUS

-TAFLRORnt-GTT’?: TJTHUANIAN
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge 
ras vadovėlis Dėtu vin kalbos mo 
Vytie mgliškni kcubsnvlsm, 14^ 
psl., kaina ..........................$ $1.2.”

tJJEMORR A TINTO SOCIALIZMO 
i PRA D M. Populiari ir naudingv 
knyga Si n dienų klausimams sup— 
ti. Kaina ..................................... 50c

kad

STASĖ DAUGĖLIENĖ

Ji seniai pažįstama Bostono 

lietuviams ir ių mėgiama, 

dainuos lapkričio 8 d. .‘J vai- 

popiet Laisvės Varpo kon

certe So. Bostono Aukšt. 

Mokyklos salėj.

JULIUS GAIDELIS

Jis akomponuos Laisvės 

Varpo koncerto solistams 
lapkričio 8 d- So. Bostono 
Aukštesniosios Mokyklos 
salėje.

''IEVŲ MIAKAS. Galio Sruogos n-- 
nžmirčt'ir-ac sprnšvmes. ka iis i» 
Io nelaimės drangai iškentėjo m 

koneert-scj 'os stovykloje. 4®$ 
a .... ..... $5.06

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. M* 
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tiru galeriis 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.AC

T5MUNO SŪNŪS. Andriaus Va 
lucko romanas ’š 1f'3" metų Sti

vaiki ios ūkini-Vu sukilimo 
Pirma

prie?
dali*
$3.00

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

kraštį S. Valaičiui, Anglijo
je.

J. Richards, iš Inglewood,. Mrs. Sophie Laban, iš
?alif., gimtadienio proga iOrmond Bea h, Fla., užsa- 
įžsakė laikraštį Mrs. Stellai kė laikraštį savo motinai 
Kielpinski, Yucaipa, Calif. Mrs. Mary Karlyn, gyve- 

• nančiai ten pat.
George M a 1 e s k y iš

£meigh, Pa. atnaujino lai
kraštį ir užsakė kalendorių 
Andriui Muliauskui, Argen
tinoje.

APIE MEILĖ

šalta moteris tėra tik ta, ku
ri dar nesutiko tokio vyro, kurį

turi pamilti Steadhal

Barbara VVallace iš Broo- 
’aštįklyn, N. Y., užsakė lai-

Mcilė neieško lygybės, 

meilė sukuria lygybę.
bet

raitelį, prisiminė, kad tai tas pats, kur prieš kiek laiko 
prie kalvės kalbėjo su jais apie manifestą ir gyrėsi cie
sorių matęs. Dabar visi sužiuro į Morkų ir laukė, ką jis 
pasakys.

Bet Morkus ilgai aiškinti nenorėjo, nes ir pats buvo 
labai susijaudinęs. < ę

(Bus daugiau)

Visiems žinoma, 
šiandien žmonės ilgiau gy- j 
vena negu seniau. Tos siti-' 
ties žinovai tą žmonių am-! 
žiaus pailgėjimą aiškiais 
skaičiais pavaizduoja. Tie 
skaičiai rodo, kad prieš 50 
metų mūsų amžiaus vidur
kis buvo 50 metų, o šian
dien jis yra 70 metų (mote
rų amžiaus vidurkis yra ke- 
keliais metais ilgesnis už 
vyrų).

Pasak tų žinovų, šių die-' 
nų 65 metų vyras gaii ūkė-' 
tis dar gyventi 13 metų, o 
moteris metų. Jei^yrisu- j 
mas eis taip kaip iki Šiol, tai i 
2,000 metais žmogaus vidur
kis bus 82 m.

Jei medicinos mokslas ir 
toliau darys tokią pažangą, į 
kaip iki šiol, tai sulauksi- i 
me tokių dienų, kada žmo
gaus amžiaus vidurkis bus 
net 125 metai. Žinoma, mes, 
kuriems likimas lėmė anks
čiau gimti, tokių laikų nebe
sulauksime, bet neabejoti
na, kad mūsų ainiai ilgiau 
gyvens, negu mes, kaip mes 
ilgiau gyvename, negu mū
sų tėvai ar protėviai.

PAGIMDĖ . 
PENKETUKĄ <

Spalio 20 d. San Ahtotiio, 
Tex., karo stovykloje leite-: 
nanto Hannan žmona, 27 
m. amž., pagimdė penketu-' 
ką, bet po kelių valandų 
mirė 4, o penktasis, kuris: 
svėrė I sv. ir 11 uncijų, gy- 
veno 18 valandų.

Toks atsitikimas Ameri
koje tėra žinomas tik tre
čias. A bie jais pirmaisiais, 
atvejais gimę penketukai 
taipgi mirė neilgai tegyvenę.

Bet Argentinos sostinėj 
liepos 16 d. minėjo 16 me
tų amžiaus sukaktį Diligen- 
tis penketukas, o iš Kana
dos pagarsėjusio Dionne 
penketuko pirmoji temirė 
1954 m. sulaukusi 20 metų.

i

Smetonos diktatūra, 
psl. Kaina ........

’EMUNO SŪNUs. Au-’rmn'' VaToe 
ko romanas antroji dalis. 426 nn« 
lapių. Kain3 .......................... $4.0*'

T.TOTfU SE«ĖT Y. V Putino-Mv- 
kolaičio romanas tri’ose dalvse

kain V«*,
4eio V?

nepadarė viena, kori tikrai turėjo 
padaryti. 237 pal. Kaina .......... $3.
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
5as, novelių rinkinys, 155 poslapių. 
Kaina .................................... $1-50.

SOCIALIZMO TF.OFMA. Trumnal 
ir aiškiai parodo, kain keitėsi vi-

-n^-r>enės seaTvarka ir kodėl ji d«r 
keisis. Kaina ............................. 2Rc
IŠĖJUSIEMS NEGRIŽTI, parašė M. 

Kati’iškis, meistriškai pavaizduo
tas vjenas tragiškiausii? mūsų tau- 
+r«, momentu .— pet rojo karo pa
sėkom masinis bėeimas iš savoio 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

SUŽADETINB. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, ISO puslanių. 
Kaina ...........   $2.00

BARABAS. Paer Layerkvisto istori
nė aov«aka iš pirmųiu krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knvsra laimėjusi Nobelio 
premijų- Kaina ......................$2.25

ŽEMfi DEGA, J. Savicko užrašai iš 
19391945 metų, kurios au
torius karo metais pyve- 
no Prancftrijoie. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios rotU 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ............................  50 -entų.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 puslapių 
Kaina .......................................... $1.09
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

GEZAIUS. Mirko .Tesulič romanas tri
jose aklyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas i< $6.00.

MATTJA VATGTIT KNYGA M Mi. 
cheVonionės parašyta: 250 i vairių

•eeeptų. 132 pusi- Kaina ....SI.23
’OPTRMAT IR T.TETEVA Kntiimt 

M Vsladkm parašyta knyga. 2M 
ipsl. Kaine ................... $2.50

J. .Temti. 
— irdeHai 

K«<nn kietai* virše’iai* $2 
viršeliais ..................Sl.Of

* KIS« TN THE DARK 
anglu kalba sodrū'

r,o iwr«l. 
■>itik stais

,»5ai, Ot.mlMĮa.-gį XT,>ato,t „VMCf. p m
................ ...................... j manas »« ««ns»Wu Kalvsriina pr»-

TCTUVTU LIAUDIES MENAS. jr> -iries. Ktotafr virše’iaia. 467 pn«k»
Hieiririiu Tormv T'lPt/v’TnoM natriu- jr’iai, kaina ............................ $4.00
dai, Paulius Gal-nuė didelė j VISUOTINAS TVANAS. Ar galėio

♦ep« tvanas boti Ir ko apie 
I ako mokslas. Kaina ..................25*

’ALGIV GAMINIMAS. narrSė ke
turios namų ūkio onomės: E 
Dvasntiene. O. R->dnilienė. E 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio
formato, su daug paveikslų. Eieri; MIRUSIOS STELOS, 
apdarai. Kaina ...................... $7.50 į -varinauriaa veika’-*.

ga au dano'vbc naveik«lu, tre^me i 
opieriuje. Kaina .................. SSJjOi

VT.tvo GRUPIU KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybėj. $0 psl., kaina .. $1.00

M Gopol^ 
išvertė H

$3.25, Miškinis. 290 pusi. KainaVNGLU-LTETUVIU K AT.RT’ ŽO- 
0YNAS. apie 26 000 žodžiu. 369 pu-į SOČI AT.DEMOKR aTIIA IR BO’e 

slapiai, redagavo V. Ramvvkn*.. AEATZMAS. Pagal K. Kauts k 
pigiausia^ ir r-,ui«ri5Viausia* fo- •mojansiotnis žiniomis papildyta t,v 
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00j<laušimu knygutė. Kama ......25c

TAURUOJU T AKĖT T1J. K. B.jSOGTAUZMAS TR RET.TGUA. Pa. 
Kriaučiūno atiminimai iš Lietu- rašė E. Vandervelde, vertė Varda
vus jr iš Amerikos gyvenimo. ITsj’1**’ Kama ................. .................10c
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00 TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis,

TIKRA TEISYBE APIE SOVTFTP 
RUSIJA, arba komunistų diktato, 

ta faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
me istorija ir valdymo praktika
nai daug 
kaina ...

medžiagos. 96 pusiau,ai 
50e.

• juokingas romanas, 240 psl. Kir
ais viršeliais. Raina ............... $3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blomas. Trumpas 

socializmo aiikinimas. Kaina 25c,
MB.ŽINO PAUNKSME. Balio Smo- 

gos trilogiška istorijos kronika
'73 pusi- didelis formatas, gera 
x>piera. Kaina ..........................$2.80

1PTE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 
.T Aisčm atsiminimui anie Binkį,

Miškini. Tuma. Savickj, (tiras ir kt 
149 pusi. Kaina..........................$2.50
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš že-
■naitijos krikšto laikų. Su kietais 
uždarais. Kaina ......................$3.50

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parssė Jonas K. Karys, 
vienintelė tokio masto knyga tuo 
klausimu, daug paveikslu. 255 psl., 
kaina ..................................... $5.00.

MM apie nepaprastų žemaiti, kuria

SENAS KAREIVIS MATbTUTIS, 
parašė Jurgis Jaukus. Pasakoji-

KODEL Al NETIKIU J DIEVĄ.
Pilna argumentų, kurie visiems 

idoruAs. Kaina ............................... 20e
JUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo paaida- 
rgs Rusijos diktatorin. Kaina . .25e
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ......................................38e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kva. M. Valadka. Svarbų 

kiekvieasm perskaityti. Kaina $13»
.IETUVOS SOCIALDEMOKRATU 

PARTIJOS PROGRAMINES GAI
RES. 32 pal., kaina.............. 25c.

’ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa- 
Liudu Dovydėnas, jdomi 
17« pal.

Užsakymus ir pinigus prašome ghpti Kuo adresu:
KELEIVIS 

•> Su

I
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VIETINES ŽINIOS Sėkmingas Balfo pokylis MEISTERIS POVILAS 
TAUTVAIŠAS

Oidenburgo turnyrą. Jis pa- «eoooooooeeeeo«xxxxxxxxxx\

Pirmasis Pabaltiečių Dr-jos 
koncertas

Spalio 22 d. Jordan Hall 
turėjome pirmąjį šio sezono 
Pabaltiečių Draugijos kon
certą, kurio programa atli
ko latvė Paula Brivkalne, 
buvusi Rygos, vėliau Olden- 
burgo ir Stuttgarto operų 
primadona.

Dainininkė turi galingą, 
plačios skalės sopraną, pui
kiai skambantį žemose ir 
aukštose registruose,, todėl 
tiek latvių kompozitorių 
dainose, tiek ir operų — 
Aida, Carmen ir kitų arijo
se buvo žavinti savo balso 
niuansais ir puikia inter
pretacija.

Bostoniečių ir iš kitų apy
linkių susirinko, palyginti, 
gana gausiai. Jie išklausė 
dainininkę su retų susikau
pimu ir “bysajns” nepavy
dėjo “katučių”.

Pr. Lembertas

Ką sako amerikiečiai apie 
tą koncertą

Toks kortų vakaras senai 
bebuvo

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopa šeštadienį, lap
kričio 7 d. Strand Cafe sa
lėj (367 Broadvvay, greta 
Lietuvių Piliečių Dr-jos) 
rengia malonų kortų vaka
rą. Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi dalyviai bus gardžiai 
pavaišinti, o laimingieji 
gaus ir vertingų dovanų.

Kviečiami visi kuopos 
nariai, jų draugai, bičiuliai 
ir pažįstami ateiti: įdomiai 
ir maloniai praleisite tą va
karą.

Rengėjai

Moterų legionierių kortų 
vakaras

Balfo pokylis jo veiklos 
15 metų sukakčiai atžymėti

siekė laimėjimų prieš Euro
pos meisterį belgą O’Kelly, 
Anglijos meisterį Wood, es
tą Sarapu, latvį Žemgalį, 
Hamburgo meisterį Heni- 
cke, Bremeno — Kuppe ir 
kt.

1949 m. atvyko į JAV. Čia 
jo žymieji laimėjimai: 1949 
— Bostono meisteris, 1951, 
1955, 1956 ir 1959 — Chi
cagos meisteris, triskart 
laimėjo Illinois valstijos ir 
triskart Trans - Mississippi 
p-bes.

Tautvaišas jautrus kiek-

Visoj Amerikoj ir daug 
kur užsieny žinomo dienraš
čio The Christian Science 
Monitor recenzentas Julės 
Wolffers, visaip išgyręs dai
nininkės Paula Brivkalne 
koncertą, reiškia apgailes
tavimą, kad nedaug buvo 
atėję dainininkų ir dainavi
mo mokytojų, kurie būtų 
galėję išgirsti pavyzdingą 
danavimą. Jis rašo, kad 
Pabaltiečių Dr-ja dirba 
fzražu darba rpnarlamo 
kio lygio koncertus, ir linki 
jai tolimesnės sėkmės.

Stepono Dariaus posto 
Nr. 317 moterys spalio 30 
d. 7 vai. vak. posto patalpo
se (168 H St) rengia kortų 
vakarą (Whist party). Va
karo pelnas skiriamas ligo- 

minėse gulintiems vetera
nams.

Bus vertingų dovanų ir 
gardžių užkandžių. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjo*

Baisi nelaimė V. Amsie 
šeimoje

Pr. Lembertas — notaras

Teisininkas Pranas 
Lembertas, nekilnojamųjų 
turtų pardavimo ir paskolų 
išrūpinimo įstaigos, esančios 
597 E. Broadway, So. Bos
ton, Mass., savininkas, pas
kirtas notaru (Notary Pub
lic.).

D. Lapinskas išvyko į 
Vokietiją

Darius Lapinskas prieš 
kelerius metus baigęs muzi
kos mokslus Bostone, vėliau 
juos gilinęs Austrijos sosti
nėj Vienoje ir Vokietijoje 
Stuttgarte, praeitą ketvirta
dieni išvyko į Vokietiją; nes 
ten gauna geresnį savo pro
fesijos darbą negu čia Ame
rikoje.

šį pirmadienį gavome ži
nią, kad mūsų kaimyno ir 
skaitytojo Vilimo Amsie 
šeimą ištiko baisi nelaimė. 
Jų duktė Eleonora ir žentas 
Balionas su dviem dukre
lėm pereitą penktadienį ne
toli Augusta, Georgia vals
tijoj, važiavo automobiliu, 
kai į jų mašiną įvažiavo 
sunkvežimis ir visą šeimą 
sunkiai sužalojo — sulau
žė kaulus, žentui užgavo 
plaučius, vienai dukrelei 
esąs palaužtas kaklo kau
las. Visi sužeistieji guli li
goninėj. V. Amsie išvyko 
pas ligonius. Linkime su
žeistiesiems ištvermės ir lai
mingai pasveikti.

Kultūrama

Gubernatorius Forcolo šį 
penktadienį, spalio 30 d., 5 
vai. gubernatūroje kviečia 
tautų atstovų pasitarimą 
Tautų muziejaus ar rūmų 
steigimo reikalu. . . A
Sveiksta J. Vaičaitis

Tautinės S-gos skyriaus 
pirm. J. Vaičaitis porą sa
vaičių sirgo plaučių uždegi
mu. Jau sveiksta.

\ SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

SŲ DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
* SUL 20 — 829.S0

• 3 su trečdaliu jardų grynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui
• 3 su trečdaliu jar. 85;; vilnos Tenr.is pilka ar mėlyna kostiumui

(10 svarų kitokių daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti i tą pa
ketu be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XGl $«.o«
• 3 jard. 855'. vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

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

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

(8 svarai kitu daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti į paketą 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

MAR 19 — M5.000
• 3 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda
• 3 jard. grynos vilnos Tweed moterų kostiumams juodos, mėly

nos, pilkos, žalios, geltonos vvno ar šviesiai mėlynos spalvų
• 3 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
• 4 jardai rajono afgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai

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

< 10 svarų kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitų pa
ketų be ekstra išlaidų už persintimą paštu)

PETER — 838.08
• 16 su U jardų vilnonės medžiagos juodos, mėlynos, rudos, ar tam

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

J paduotas kainas įeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš
laidos, draudimas. Mes siSlome daug kitų standartinių paketų. Pra
šykit informacijų ir pavyzdžių.

' VAISTU IR MEDIKALIN1V PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBE. MŪSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT.
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TAZAB
St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: P 7-9705 

(Offisas atdaras visą laiką)

Dabartinio Chicagos ir 
buvo sėkmingas, rengėjai Nlinois valstijos ir prieš 10 
gali būti patenkinti. Buvo metų buvęs Bostono meiste- 
susirinkę per 200 asmenų, f1® Tautvaišas savo
Visi buvo geros nuotaikos, laimėjimais šachmatų kovo- 
gana energingai šturmavo se yra pelnęs daug garbės 
barą ir namo skirstėsi neno- lietuvio vardui šiame kras- 
rėdami, iš reikalo, nes visus pergalės ir laimėji-
laukė ryt dienos darbas. P1.31.. ra.immi amen-

Pokyliui vadovavo pats kiečių ir lietuvių spaudos..
skyriaus pirm. A. Andriulio- Lapkričio 7-8 dienomis, 
nis. Trumpus žodžius tarė Tautvaišas pasirodys Bosto- 
pirmasis skyriaus pirm. dr. ne’ atvykęs į So. Bosto- 
R Tflkimflvičins knn no Lietuvių Piliečių Draugi- 
romskis, adv. A. Young ir J08 Šachmatų klubo dešimt- vienam lietuvių šachmatų 
V Stelmokas • mečio minėjimą. pasireiškimui. Vokietijoje

Meninę dalį gražiai atli-. Nuo 1936 metll Tautvai- padėjo Schwaebisch Gmu-
ko smuikininkas I. Vasyliū- ®as (£♦ 1916 m. geg. 6 d.) 
nas (akomponavo sūnus V. Lietuvos ir lietuvio
Vasyliūnas), dainininkė J. spalvas tarptautinėje šach- 
Adomavičienė (akompona- matų arenoj. 1936 m. Taut- 
vo vyras inž. V. Adomavi- vaisas buvo įkeltas j Lietu
čius) ir deklamavo D. Venc- vos rinktinę (Mikėnas, Vai- 
kutė. toms, Vistaneckis, Luckis,

Baigdamas “oficialiąją” Abramavičius, Arlauskas,
dalį, pirm. A. Audrintais Tau.“’
padėkojo visiems dalyviams niauskas, Baikovicius), kun 
ir kitiems Balfo rėmėjams. Muencheno šachmatų olirn- 

Pažymėtina, kad pokylio PD0! atsistojo 11 vietoj iš 
šeimininkės, su M. Plevo- valstybės. Tautvaišas 
kiene priešaky7, buvo beveik lėmėjo taskus iš prancūzo 
visos senos kartos, o pokylio Courte, bulgaro Maltscheff, 
svečių daugiausia naujųjų os^° Sepp, islando Arnau- 
ateiviu laugsen. Lygiom sužaidė su

Pokyly galėjo būti dau- Jugoslavu Breder ir latviu 
giau svečių ir jau būtinai Kalninš. Kitoj Olimpijoj 

1939 m. Buenos Aires, ku
rioj tebuvo keturi žaidėjai:
Mikėnas, Vaitonis, Luckis,
Tautvaišas, jis pelnė taškus 

su Eąuadoru,
Airija, Danija, Kuba, Čilli, 
lygiomis su Islandija, Pran-

end lietuvių stovyklos ko
mandai iškovoti Rytų Wuer- 
tembergo p-bes; Bostone — 
vietos lietuviams laimėti an
trą vietą Metropolitan lygo
je ir Chicagoje — 1950 m. 
Perkūnui pirmą vietą mies
to lygoje. Tautvaišas yra 
pats stipriausias lietuvių 
meisteris JAV.

Baigdamas šį rašinį, noriu 
tikėti, kad Tautvaišo pasiro
dymas Bostone po prabėgu
sių dešimties metų, bus bos
toniškių šiltai priimtas ir 
įvertintas už jo nuopelnus 
lietuvio vardui.

K.

Peter Maksvytis
CARPENTER A BU1LDER’

Atliekam visokius namų tai 
aymo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis; 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka 
binetus ir kitokius vidaus įren-i 
gimus. Naujiems pastatams turi 
rue įvairių standartinių projektų 
Darbas garantuotas.
dėl įkainavimo.
923 E. 4th SU, So. Boston 

TeL AN 8*3630 
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REIKALINGA VIRĖJA
Gerai šeimai, Netvtone, reik. virė

ja. 2 suaugę ir trys paaug. mergai
tės. Atskiras kamb., TV., vonia, ge
ra alga. Reikalingos rekomendaci
jos. Kreiptis popiet ar vakarais 
teief. DE 2-4341.

Jieskojimai

visi tie, kurie yra naudojęsis 
Balfo pagalba.

Ž-tis

Jei tavo draugus ar 
nas neskaito '‘Keleivio’ 
gink išsirašyti, 

lik S4.

Gavome ii J. Tumavičienės rungtynėse
barti Jei Jums Reikia

Keleivio Nr. 41 moterų ęūzija, Palestina, Olandija
skyriuje buvo išsspausdintas 
paveikslas, kuriame buvo 
matyti, kaip “Seanešt Ice 
Cream” bendrovės atstovai 
įteikia Tumavičienei pirmą
ją dovaną, kurią ji laimėjo 
gardžiausių . ledų konteste. 
Per neapsižiūrėjimą betgi 
Tumavičienė pakrikštyta 
Juzefą, o, kaip visi Bos
tone žino, ji yra Jadvyga. 
Atsiprašome!

$200,000 atstovams 
paveikti

Amerikoje plačiai žino
mas žodis “lobbyist”. Juo 
vadinamas asmuo, kuris 
yra pasamdytas įstatymų 
leidėjams paveikti taip, j 
kaip samdytojai nori. Ka- j 
dangi šių dienų visuomenėj 
pavieniam
reikalus apginti yra 
sunkiau, tai vienodų reika
lų žmonės spiečiasi į orga
nizacijas, kurios jų reikalus 
gina. Jos samdo ir “lobis
tus”. Tam reikalui išleidžia
mi gana dideli pinigai.

Massachusetts valstybės 
sekretorius paskelbė, kad 
šiais metais “lobistai”, ku
rie buvo pasamdyti mūsų 
valstybės senatoriams ir 
seimelio atstovams paveik
ti, gavo virš 200,000 dolerių.

Daugiausia tam reikalui 
išleido draudimo bendrovės, 
būtent apie $33,000, antroj 
vietoj yra bankai, kurrie iš
leido beveik tiek pat, tre
čioj — nekilnojamojo turto 
tarpininkavimo organizaci
jos — $16,000. Geležinke
liečių unijos taipgi šitų iš
laidų turėjo $9,000.

6,000 vietų sale

ir Brazilija. 1937-9 m. da
lyvavo SELL olimpiadose 

Talino irRvorni“V H alei n V- <
Karas atbloškė Tautvaišą į 
Vokietiją. 1947 m. jis lai
mėjo DP p-bes, vėliau lie
tuvių p-bes, Kemptene, 
1948 m. laimėjo tarptautinį

Įsigyti namus, apdrausti turtą, 
įžpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax> ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės i
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estąte ir Insurance 
Brokerius

389 W. Rroadway, Sa.
Tel. AN • 8

asmeniui savo

PusTapb Septinto
REIKALINGAS KEPĖJAS

Reikalingas duonos kepėjas. Dar
bas dienomis. Pilnos arba trumpes
nės valandos. Kreiptis

Baltic Bakery 
815 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki 

i^Vauūiteg į iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:3C iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gelių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-04S9. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.
Ieškau pusbrolio Jono Kalešinskio, 

kilusio iš Ramonų km., Punsko 
parap. Atvažiavo į Ameriką prieš 
pirmąjį pas. karą. Jis pats ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu:

Ona Burduliutė - Kulponienė 
8 Lincoln Park,
So. Boston 27, Mass.

Ieškau Juozo VARNOS, kilusio iš 
Manekunų km., Saločių vaisė. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu:

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

PAKULODAMAS NAMAS

Ocala. Florida, parduodu gražų 
namą. 5 kambariai, du dideli pir
čiai, visi įrengimai ir baldai (fur- 
niture). Garažas, didelis plotas že
mės apsodintas medeliais, tik 4 blo
kai į miestą. Jokių taksų Kaina 
$5,750. fnešti tūkstantį, o likusius 
mokėti po $65. Kreiptis: \

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

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kadj 

New Era shampoo yra kasdie-* 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-J 
žovių muilas be gyvulių taukų*
£«**s uz.iamjvi viii

nuo ko priklauso gražūs plau-n 
kai, naturališka spalva, nežiū-* 
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį.į 
Frank Bitautas *

527 Eaat Eipoeition J
Denver. Colorado ,

roroiiii uurtrzagA

KIMBARAS 7Ol.fi

Kimbaras gerai 
nuo inkstų ir pus* 
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 

pg,. paštą ne-
iame.

Ale*. Mizara 
414 W. Broadwav

So. Boston 27, Mass. 
•Užeikite i A!exander’s vietą.

ot
ų.

 ti
lt 

>a
a

loved
ones..

DĖMESIO! DĖMESIO!

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą 

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko nemoka. Siunti

niai gavėjus pasiekia per 4-8 sav., o oro paštu — 8-12 d. Mūsų 
krautuvėse yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų 
vyr. ir moter. kostiumams, paltams, pamušalų, įpilu, deimonto stik
lui pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, išperino, anacino, 
buferino, sacharino ir vitaminų.

Pildome receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 
specialias standartinius siuntinius 

jiav. 5 vyr. ko^tiumąms angliškos vilnonės medžiagos 16’4 yd. tik

iki $980. — Cukraus 20 svarų — $14.-
I paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti-*' 

mas, apdrauda. Gavėjas nieko nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
mūsų bendrinio katalogo kuriame rasite "0 pavyzdžių įvairiomis 
kainomis nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- 
d'o turi įrašą “Madc in England”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pirktos medžiagos atkarpėle.

Pageidaujami rimti atstovai J. A. V., Kanadoje ir P. Amerikoje 
standartiniams siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėms.

ADRESAI:
397 A West Broadvray, SO. BOSTON 27, Miss. AN 8-2718

6 John St, WATERBURY, Conn., PL 6*6766
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vai. vakaro 

o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
Sav. Mykolas GURECKAS.

fe*W***4MHHHHHHHHHHHHHk*****«****************«*****«*

-jei jūsų mylimi žmo
nės išsikelia kur ki
tur. nenutraukit su 
jais ryšių. Telefonuo- 
kite dažnai, žinosite, 
kaip jiems einasi ir 
duosit žinių apie save.

NEW EHSLAND TELEPHONE 
ANO TELEGRAPH COMPANY

ŽOD YNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietovių.

1256 Puslapiai 
dvigubos š pal tos

Kaina $14

Pinigus siųst? karto su' 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mas*.

Ne vėliau kaip po 3 me
tų Bostonas turės salę, ku
rioj bus 6,000 vietų. Tai 
“War Memorial Audito
rium”, kuri šių metų pabai
goje ar kitų pradžioje bus 
pradėta statyti greta stato
mų milžiniškų Prudential 
bendrovės pastatų. Be di
džiulės salės tame pastate 
dar bus 57,000 ketvirtainių 
pėdų parodoms. Auditoriją 
kaštuos 12 mil. dolerių.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungto lietuvius bendram lietuviškam darnai, auklėja 
tautini solidarumą rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remto ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 (biimčtoi 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui* Pe 10 ar 
20 metų apeMraudųa gauna pilnų apdraudos sumą

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda patalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELTEčLAMA tr 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dtaM 
giMoa senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdrauda* fattta 
ti SLA kaupuose, kurios yra visose 
kurijose Ir SLA Centre. Rašykite tokiu

$07 Weri
DR. M. X VINIKAS

Nmv T«k 1* N. J.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
Asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BVJNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

M tamstoms refltia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦Programų ar plakatų

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir Buriąs greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita q>austuvė. Praiome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS”

27, Maaa.

f
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E L E C T A PROVEN FRIEND
SENATE

PRESIDENT JOHNE. POVVERS
For MA YOR

TUESDAY 
Nov, 3.

PAUL S. ZASIMEN, 20 YVinfield St., So. Boston, Mass.

SENATORIUS JOHN E. POWERS IR JO $EIMA

JOHN E. POVVERS

Lapkričio 3 d., ateiantį 
antradienį, Bostonas renka 
miesto majorą ir miesto ta
rybą. Iš kandidatų į miesto 
majoro rietą lietuvių poli
tiniai klubai — South Bos
tono Piliečių Draugija, Dor- 
chesterio ir Brightono klubai 
pasisakė už kandidatą John 
E. Powers, dabartinį mūsų 
valstijos senato pirmininką. 
Pasisakė todėl, kad skaito 
ji tinkamesnių kandidatu ir 
mano, kad John Powers bus 
sumanus ir teisingas miesto

tvarkytojas*
I Senatorius John Powers 
lietuviams yra gerai žino
mas. Jis gyvena So. Bostone 
ir nuo 1939 iki 1946 metų 
atstovavo So. Bostono šeštą 
Tvardą valstijos atstovų rū
muose. Vėliau, nuo 1947 
metų iki dabartinio laiko jis 
yra valstijos senato narys ir 
šiame senate yra senato pir
mininkas.

! Per 21 metus valstijos sei
melyje senatorius John E. 
Po\vers yra turėjęs visokių 
reikalų su lietuviais ir lie
tuviai sako, kad tai yra šir-

, *• _ ■: -im.

JOHN PATRICK CONNOLLY
“Bostonas Gali atsilaikyti”- radome ne tiktai tuos priemieš- 

šitais žodžiais John Patrickičįu gyventojus, kaip pajamų 
Connolly, jiatyręs ir mokytas : šaltinį, bet ir Įmones bei krau- 

kurios išsikėlė su jais.sau. aklybių reikalų žinovas, 
nupasakojo mūsų miesto padėtį, 
ka!.be, kimas daugelyje sueigu 
šia savaitę.

Connolly pripažįstamas ge
riausiai painformuotas kandi 
«ia;as i Miesto Tarybos nariu-, 
.vra stipriausias kandidatas i 
vi- ną iš devynių vietų Miesto 
i aryboje.

Savo tvirtinimui paremti 
Coi no'ly patiekia balsuotojams 
programą, kuri rodo, kad jis 
yra i»aš\entęs daug laiko mies
to reikalų tvarkymui studijuoti.

Buvęs Teismo Klerkas nuro
do. kad pirmiausia Bostono li
ga yra “Finansavimo našta vi
sokių patarnavimų priemieš 
čkuns ir taip vadinami Miega 
mieii Miestai, kurių gyventojai 
i iek\ ieną dieną mokosi, dirba ir 
laisvalaikį praleidžia Bostone“

Connolly apie juos sako. kad 
iie yra “Kaip vedęs sūnus, ku

tuves
Svarbiausia yra tas. kad mes 
praradome tų išsikėlusių žmo
nių gabumus. Kėlimasis į prie
miesčius atėmė mums daug 
galvojančių ir planuojančių 
žmonių,.Kai jie leidžia laiką ir 
savo gabumus kalbėdami apie 
visokius’ pagerinimus kaime
liuose, miestas širdis — Bosto
nas vis regresuoja”.

“Planavimas, kaip aš jį su
prantu“, sako Connolly, “rei
kalauja pakelti miesto rinklia
vas ir apmokėjimą už patarna
vimus tiek, kad išsikėlusieji iš 
Bostono priemiesčių gyventojai 
pajustų atsakomybę už Centri
nio Miesto problemas. Aš 
įtraukčiau juos į platesnį ko
munalini judėjimą, prašydamas 
jų gabios paramos, finansinės 
pagalbos ir visiško biznierių ir 
visuomenininkų bendradarbia
vimo priemiesčiuose. kurie yra

ris atvyksta pas motiną pietų priklausomi nuo Bostono. Mes 
Jis nieko nemoka, palieka tik galime vėl pastatyti Bostoną 
padidėjusias išlaidas ir atmini- ant kojų. Mes galime atsilaiky
mą. kad jis lankėsi”. t. .

Connolly sako, kad “Mes pra-i
«pup»in«>-iBaggaw!aĮĮ83yap!xi:- ■.

(Skelb-)
..  r':.,”..

Balsuokite Už 
JAMES S. COFFEY

Miežio Tarybos narys James 
S. < offev. kuris nusipelnė pui- 
l au< pavadinimo “Žmonių Bal

lUiesto Valdžioje”, atsisakė 
i- *avo vielos Viešųjų Darbų 
departamente ir atsisakė nuo 
savo karo invalido pensijos, ka. 
da jis užėmė vietą devynių 
asmenų Miesto Taryboje.

-lis yra savo ofise nuo 9 ryto 
ibi 5 vai. vakaio penkias dienas 
l-r savaitę ir yra prieinamas 
visi ms miesto gyventojms \i- 
. "kiaušiais reikalais, kokie jie 
i*ebūtų.

Miežio Tarybos narys <'offev 
v i a žinomas, kaip “vyras su 
dide’c širdimi”, lojalus draugas 
ir darbštus visuomenės darbi
ninkas. Jo svarbiausias tikslas 
yra padaryti Bostoną svarbes-
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PERRINKIME MIESTO TARYBON
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CAMBRIDGE
Jam reikia Jūsų PIRMO (1) pasirinkimo, 

kad jis būtų tikras dėl perrinkimo. 
GABUS — ENERGINGAS — ADVOKATAS

Susižiedavimas — vynas, su
situokimas — actas.
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Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 
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Ko nori moteris, to nori ir 
velnias-

DR. D. PILKA
Oftao Velandoe: ano t 1M 4 

Jr nao 1 iki S
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Dr. John Repshis
LIFTU VIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir «-S 
Nedeiiomin ir šventadieniai*:

pagal susitarimą

dingas ir paslaugus žmogus, i
Bostono miestas yra rei

kalingas gero šeimininko, 
nes kaip ir kiti didmiesčiai 
jis pergyvena visokių sun- 
•kumų. žmonės iš didmies
čių bėga į priemieščius gy
venti, o miesto išlaidos vis 
eina didyn. Todėl mokeščių 
našta darosi sunkesnė. Rei
kia apsukraus šeimininko, 
kad miesto ateitis būtų už
tikrinta.

John E. Powers dar, paly
ginti, jaunas žmogus, jis gi
mė 1910 metais So. Bostone 
ir čia darbavosi visą laiką.

S. Janeliūnui darys dar 
vieną operaciją

niu centru, jis visada supranta 
Uostom* dideles galimybes ir 
yra vienas iš pirmųjų, kurie 
stengiasi įvairiomis priemonė
mis pakelti miesto ūkišką ii 
kultūrinę reikšmę.

Coffey buvo 12 metų YYard'o 
Tarybos narys ir taip pat ketu
rius metus atstovavo East Bos
tono distriktą valstijos atstovų 
rūmuose

Jis yra gimęs ir išauklėtas 
East Bostone, vedęs ir tėvas 
penkių vaikų. Jis yra Amerikos 
Legiono. Veterans of Foreigr. 
Wars ir Karo Invalidų organi
zacijų narys, priklauso prie Fi- 
tton Tarybos, Kolumbo Vyčių ir 
Massachusetts Katalikų Fores- 
ters Ordino

(Skelb.)

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos, Stepono Dariaus posto 
ir kitų organizacijų veik
liam nariui Steponui Jane
liūnui Jamaica Plain vetera
nų ligoninėj padaryta 2 ope
racijos, trečioji bus daroma 
šią savaitę. Steponas žemai
tišku užsispyrimu tikisi iš- i 
laikyti ir šią operaciją ir po, 
jos sveikas grįžti namo.

Nuoširdžiai linkime, kad j 
jam tikrai ši operracija būtų ; 
paskutinė ir kad jis greitai • 
pasveikęs galėtų vėl grįžti į | 
Bostono lietuvių visuomeni
nes gretas.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

ODA SIUNTINIAMS 
^Parduodu pirmos rūšies odą, au
gelius, gatavus batus tinkamus ► 

iuntimui, padus, vitpadžius siun- . 
Įtiniams nupiginta kaina.
\tlieka visas batsiuvio darbas 

(it, sąžiningai ir duodu patari- 
ius apie odas. Adresas:
73 Eighth SU, So. 

įuo 7 ryto iki 7 vai. vak, 
trečiadienius ir seki

Telefonas: AN 8-0055 
'»»»*»**** **** ******

,50 voiumiua n__ iivonu
Arti (Jpbaurs Corner 

DOkCHESTKR. MASS.

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
riežtukų nuo 1.C5 už štukę- Siunčiame su Inturisto leidimu. 

Kelione trunka nuo 4 iki 6 savaičių-

General Parcel & TraveI Co., Ine.
308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 

(Tik vienas blokas nuo Broadvvay, einant D gatve)

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P- M. 
šeštadieniais 8 A. M- - 1 P. M-

I
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Vedėjas: M. Kavaliauskas

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

ceptus ir turime visus galavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumaūzmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6620

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

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius •‘plumbing’*— 
aliejaus ir ga/.o vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO S-58.IS 
12 M t. Vernon, Dorshester, Mass 

(UUUaUU4OUUUXU

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J, C. Seytnour
(LANDŽIUS)

Ltetuvia Gydytojas ir Cbtrorąaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RA t Aparatą 
Pritaikc Akintu* 

VALANDOS: nuu 2-4, auo 7-4 

534 BR<iAllW.AY 
SOUTH BOSTON. MAMS

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. ILM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki « vakaro. 
Soredomh—ofisaa už<iarytaa.

447 BROADVVAY 
’SOUTB BOSTON. MASS.

NAŠLIŲ BALIUS
Rengia Sandaros Moterų Klubas 

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO* NOV. 1, 5 VAL. VAK.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE,

368 W. Broadvvay, So. Bostone
Bus rinkimai —

NAŠLIŲ KARALIENĖS ir KARALIAUS
Gros Anthony orkestras

Jaunieji Vaičaičiai skambins kanklėmis.
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.

K ilginio Komisija

P. Čepėnas Bostone

Lietuvos Enciklopedijos 
vienas iš redaktorių Pranas 
Čepėnas, kuris nuolat gyve
na Chicagoje, atvyko į Bos
toną savo redaguojamo to
mo tvarkyti.

Tėvu komiteto susirinkimas

Lapkričio 7 d. 6 vai. vak. 
bus Lituanistinės mokyklos 
mokiniu tėvu susirinkimas.c «.
Visi tėvai kviečiami daly
vauti.

GARAŽO IH'RYS PARDAVIMUI

Dvek’s garažo durys, 
su sti1 lais ir geležimis 
pusdykiai.

11 S- uartum SL,
E. Milton, Mass. • 
Tek BL 8-GC45.

nudažytos.
parsiduoda

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ >

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. TeL AN 5-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius { LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, meoiiagų, maisto, vaistą ir kitko. Visas išlaidas
ir iS&SK muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siunti:.iu. mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntė.*,, ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar gai.rna siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

(STAIGA LIETVVIAK A, KREIPK1TES LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTU 
Siunčiame sa Intu>»«to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 5* iki 5 vai. rak., aetvlrtadletiialn
• rv*n iki 7 vai. vak. ir ieš* ..dieniai. nuo » rvto iki ? vai po pietų 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

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

Jobą Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Ptaia, Masa.
T«L: JA 4*4574

APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ R NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
of tbe Peuco— Coastabto

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mam.

TeL AN 8-1781 ir AN 8-:2487

A. J. NAMAKSY
<KAL MSTaTR ft INSURANCB

409 W. Broadaray
SOUTH BOSTON, . M ASS. 

Office Tel. AN K 0948

KETVIRTIS A CO.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
RūpeatinK-i taisome laikrodtiua 

ztedua, papuošaiuą
379 W. BRO A DW A Y 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 

a. 4. ai
•» Kart BraUna? 

HouUi Bnrten 27, M 
Telefonas AN 8-4148

i
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Bunjamin Moore Ma!«vou 

?opioTOs Sienom*
8tiklaa Landai

Vieofele Reikmenys Nam*w 
Reikmenys Plumberiaat «
Vkokie Gehžloa Daiktai |


