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Vienas Neatsargus Žodis
Sukėlė Audrą Nigerijoje Į

___ ._______
“laikos Korpusas” Daro Pirmus Žingsnius Afrikoje; At

virutė Sukėlė Didelę Audrą Nigerijoj; Studentai Sau- j 
kia “Važiuokit Namo”; Neturtingi, Bet Jautrūs 

Afrikiečiai Su Įtarimu Žiūri į Vakarus.

Prezidento Kennedy Įkur
tas Taikos korpusas” iš jau
nų, pasiryžusių žmonių, ku
rie po atitinkamo pasiruoši
mo vyksta Į Įvairius “ūkiš
kai atsilikusius” kraštus pa
dėti jiems kelti ūkj, kulti 
mokyklas, padėti kovoti su 
ligomis ir panašiems reika
lams. Sumanymas rado ne
mažai pritarimo krašte ir 
daug jaunu žmonių įuošėsi 
modemiškoms misijoms “at
silikusiuose” kraštuose.

Viena “Taikos korpuso” 
giupė iš 37 žmonių neseniai 
išvyko Į Nigeriją ir ten ėmė
si mokytojų darbo. Viskas, 
rodos, ėjo sklandžiai, iki at
sitiko nelauktas dalykas.

Jugoslavija Pirko
Amerkoje Lėktuvų
Nemažai triukšmo Ame

rikoje keliama dėl dabar iš
kilusio viešumon fakto, kad 
Amerika pardavė Jugosla
vijai 130 greitųjų karo lėk
tuvų, kurie dabar dalimis ii 
pristatomi tam kraštui.

11 įuKšmas Keliamas todėl, 
j kaa Jugoslavijos politika 
; paskutiniu iaiKu pasirodė 
nedrauginga Amerikai, ypač 
tą parodė “neutraliųjų val- 
styoių konferencija Belgra
de. Toje konferencijoj Ju
goslavijos diktatorius Tito

TAIP ATSITIKO DETROITO MIESTE

lAieju motoru lėktuvas (dešinėj) Detroit e nukrito i gat\e, 
nas keleivis, kairėj matyti smalsuolių automobiliai.

Generolas Taylor Sovietų Komunistų 
Vyksta į Aziją Partija Kongreso ja

sužeistas lakūnas ir v ie-

Po Berlyno Krizės Bus 
Visa Eilė Kitų Krizių

Prezidentas sako: „Nebūsim Nei Raudoni, Nei Lavonai,” 
Jei Dusim Vieningi ir Pasin žę; šaltojo Karo Tą s y ma

sis su Rusais Gali Tęstis Ilgą Laiką; Berlyno Kri
zė Yra Tik Viena Susidūrimo Vieta.

elgėsi, kaip Maskvos klap-
Viena‘‘Taik^k^rp^''i^-!«uk“s ir a‘s‘?vavo daug“u 
re iš Naujosios Anglijos pa.l Maskvos pažiūras, negu ko- 

kias ten neutralias paziu-nelė Margely Michelmore 
parašė iš Nigerijos vienam

Ct v V/ j rc*<^<K7VC*a ■■**>*« a t—
vilutę, kurioje pasakoja, 
kad nežiūrint viso pasiruo
šimo, ji negalėjusi Įsivaiz
duoti. kokiame nešvaiume 
(sųualor) vietiniai žmonės 
gyvena, ji tik pabuvusi Ni
gerijoj sunrantanti. ką rei
kia “atsilikęs” kraštas.

l os mergaites atvirutė ko
kiu tai būnu pateko } vietos 
studentų rankas. Tie atviru
tę padaugino ir išplatino vie
tos studentų tarpe, kurie 
tuoj su.aukė masini mitingą 
ir priėmė nutarimą, kad vi
si “Taikos korpuso” nariai, 
“imperializmo agentai” ir 
“šnipai” būtų išvalyti iš vi
sos Nigerijos ir kad jiems 
nebūtų leidžiama nė kojos Į 
kraštą Įkelti.

įbanan, Nigerijos sostinės 
universiteto siuuentų sukel
tas triukšmas nuskambėjo 
jau po visą Afriką ir atsilie- 
pe Amerikoje, kur “Taikos 
korpuso” kritikai gauna me
džiagos visą tą sumanymą 
kritikuoti.

Nigerijos vyriausybė ir 
“Taikos korpuso’ viršinin
kas Sh river bando tą triuk
šmą užglostyti, bet kaip tas 
seksis, parodys netolima at
eitis. Viso to triukšmo kal
tininkė p. Michelmore pasi
siūlė trauktis iš darbo, bet 
jos atsistadynimas dar nėra 
priimtas.

Visas tas menkas Įvykis 
rodo, koki jautri atmosfera 
yra Afrikoje, kur milionai 
žmonių pradėjo gyventi ne
priklausomu gyvenimu. Vie
nas žodis ten lengvai gali su
kelti didelę audrą, nes gy
ventojų savigarbą yra už
gauta.

Afrikos jautiumas ir jos 
žmonių skurdas yra vienas 
pasaulinės politikos “veiks
nų.” su kuriuo tenka skaity
tis ir kitoms valstybėms.

Olundija ir Maskva 
Keičiasi Išvarymais9

Šios savaitės pradžioje Į
pietryčių Azijos kraštus is- čias komunistų partijos kon- 
vyko generolas Taylor, pre-'gresas, i kun delegatai ir 
zidento Kennedy kariškas svečiai iš kitų kraštų jau 
patarėjas^ Jis vyksta pirmon re r kasi. Iš Kinijos atvyko ki- 
galvon Į pietinio Vietnamo nų premjeras Cu En-lai, ji 
kraštą susipažinti su padėti- j asitiko pats Nikita aerodro- 
mi ir su tam kraštui gresian- nie. Kitus svečius pasitiko 
čiu pilietiniu karu. mažesni valdininkai.

___________ ________o , Pietinis Vietnamas dabar- Kaip prastai komunia_
slavijai buvo nutarta dar t*mu lamu yra pirmoj tronto e kongresu.- iė_
prie Eisenhovverio adminis- ln'ijoj komunistų ekspansi- ^ja kajp apie pasaulio masto 
tracijos ir naujoji vyriausy- Jos ietyje ir nuo to krašto jv-ykjus nors visks jg anksto 
bė nematė reikalo to nuta- sugebėjimo atsilaikyti pnes -au yra p,.^^ į, -nutarta”, 
limo keisti. Bet politika link komunistų puolimus gali pa- kongresas tik pridės ant- 
Jugoslavijos yra peržiūrima ’’ V1ST kitų pietryčių ^paufja ir Nikitos geniali-- 
ir galimas daiktas, jog Ti- kraštų likimas. kurna patvirtins.

šiuo momentu pietiniame Nuo Jtu metu vasarog
Vietname dėl didelių upių Chruščiovo šalininkai iki da- 
potvynių apie pusę miliono bartinio konffreso gVaHai iš- 
zmomų badauja ir jiems rei- valė rtijos a ta nuo v5_ 
kalinga skubi pagalba. poldu nepaffeidaujanlu ir ita.

Genei olas Taylor, išvyk- rjamu gaivalų, kad kongre- 
damas Į pietryčių Azijos ša- se neatsitiktu iokiu staibe
lis pabrėžė, kad Amerika ril todėl Nikita ramiai pa
norėtų išvengti aktingo da-jj lankti konne so. iš anksto 
ly vavimo tų

ras. Tas ir sukėlė pasipikti 
nimo Amerikoje, kuri sušė
rė Jugoslavijai 2 bilionų ir 
200 milionų dolerių viso
kios pagalbos ir susilaukė iš 
Tito spiaudymo i veidą.

Pasirodo, kad lėktuvų 
pardavimas už grašius Jugo

to karvutė čia 
sai.

užtrūks sau-

Dvylikos Valandų 
A viacijos Manevrai
Praeitą šeštadieni visame 

krašte buvo daromi oro ma
nevrai ir dėl tos priežasties 
civilinės aviacijos veikimas 
buvo visiškai sulaikytas 12- 
kai valandų.

Karo lėktuvai manevruo
se turėjo uždavinį atmušti 
priešo puolimus iš šiaurės.
Karo vadai sako, kad ma
nevrai gerai pasisekė ir pa
rodę krašto gerą j as ruoši
mą oro puolimus atmušti.

Oro pajėgų manevrai bu
vo daromi kartu su Kanados 
oro pajėgomis ir priešlėktu
vine apsauga.
KAS PAVOGS STOTIES 

ILG.y PAVADINIMĄ?

Anglijoj Valijos krašte 
yra ilgų pavadinimų vieto
vių. Viena bene pati ilgiau
sia yra toki: Llanfairpvvll- 
gwyngy 11 gogeryrych vvy r n d r- 
obvvllllantysiliogopogoch!

Tokiu vardu geležinkelio j derybas su Alžerijos sukilė- 
stotis via Valijoj ir kokie lių atstovais, o Prancūzijos 
tai nikti žmonės tos stoties, vyriausybė aktingai įuošia 
iškabą pavogė. Tr tai iau nei dirvą Alžerijos vyriausybės 
pirmą kartą. Pirmąjį kaitą sudarymui, kad tas kraštas 
stoties iškaba buvo pavogę galėtų pačių alžyriečiu val- 
studentai ir ji buvo atrasta domas apsispręsti, ar jis nori 
Manchesterio mieste, nepriklausomybės.

prieš komunistus.

Maskvoje prasidede 23-Į Olandijos vyriausybė pe
reitą sav aitę h vare au aukš
tus sovietų ambasados val- 
uunnikiio, nai p nepageidau

kare . žjnoflnmas, kad jo žodis bus 
galutinas.

Prancūzai laukia 
Kariško Maišto

Iš Prancūzijos praneša, 
kad ten visi kalba apie nau
ją karišką maištą, kuri ruo
šia prezidento de Gaulle po
litika Alžerijoj nepatenkinti 
kariai.

Ar tokios kalbos teisin
gai atvaizduoja prancūzų 
kai kurių karių nuotaikas, 
niekas nėra tikras, bet nėra 
abejonės, jog Prancūzijoj ir 
ypač Alžerijoj eina lūgimas 
dėl de Gaulle politikos Al
žerijoj.

Kalbama, kad Prancūzi
jos vyriausybė veda slaptas

JAMES HOFFA

Vežiku uni jos vadas. .!<» li
nija išmesią iš \l)F-(TO. 
aukščiausios uniju organi
zacijos. Dabar uniju vado
vybė ir vėl nutarė vežiku 
unijos neįsileisti i bendra 
organizaciją ir skatinti or
ganizavimas! Hoffai prie
šingu vežikirį nauja unija.

jAlll.t.-' MI »<• ĮIĮįįĮĮį;XH -VIĮĮ-

kad jos amaoasauo- 
nus i aoainai ciiko nehegrjz- 
ių is Jiaskvos į Ulanuiją, 
nes jis pasu ode netikęs sa
vo pareigas eiti dėl įsivėlimo 
i mu.-tynes su policija.

Maskvos vyriausybė nuta- 
iė išvaryti is Sovietų Sąjun
gos Olandijos ambasadorių.

Visas triukšmas kilo dėl 
.o, kad sovietu ambasados 
tarnautojai su ambasadorių 
priešakyje sumanė aerodro
me muštis su olandų policija, 
kuri norėjo pasikalbėti su 
>a bėgusiu rusų chemiku A. 
lolub. Po mštvnių, kurias 

'aimėjo olandų policija, A. 
lolub žmona grižo Į Sovie- 

'iją, o jos vyras pasiliko 
Olandijoj ir ten gavo prie- 
landos teisę kaip politinis 
migrantas.

Kas Pus Atstovų 
Puma Pirmininkas
Atstovų rūmų p.rmininkui 

_>ain Kayourn sunkiai susir
gus, (gydytojai mano, kad 
is ne./fcgaii pasveikti), kyla 

.Jausimas, kas užims atsa
kingą atstovų rūmų pirmi- 
Jnko vietą.

Daug iau.'ia kalbama apie 
kongresmoną McCormack iš 
Jostono, kut is dabar laiki- 
.ai eina atstovų rūmų pirmi

ninko pareigas ir vi a daugu- 
nes vadas atstovų rūmuose.

Bet prieš kongresmoną 
McCormac pasisako pažan
gesnieji demokratai. Jie sa
ko, kad McCormack yra ka
talikų klero ištikimiausias 
atstovas ir pataikauda- 
ma< klerikalams suttukdė 
kongrese priėmimą įstatymo 
apie paramą viešosioms mo
kykloms.

Šūviai Berlyne Jau 
Nebėra Naujiena

Berlyno pertvertame mie
ste šūviai prie “kinų sienos” 
daiosi vis dažnesni. Kai ry
tinės Vokietijos ar rytinio 
Berlyno žmones bando pa
bėgti iš Ulbrichto ir Niki
tos palaiminto krašto Į vaka- 
.us, lytų Vokietijos policija 
nesi varžydama pabėgėlius 
.aišina kulkomis. O bandy
mų pabėgti vis pasikartoja 
ir dažnai jie yra sėkmingi. 
Bet kada vokiečių komunis
tai Į bėgančius šaudo, jų kul
kos lekia Į vakarinę Berly
no miesto dalį ir sudaro pa
vojaus tiek vakarinio Ber
lyno policininkams, kurie 
“kinų sieną” saugo, tiek ir 
'’iviliams žmonėms.

Vakarų valstybių parei
gūnai jau pakartotinai pro
testavo prieš Ulbrichto poli
cininkų gaudymus be ato
dairos Į vakarinę miesto da
li-

Katanyoje Paliaubos 
Jau Pasirašytos

Kongo provincijoj Katan- 
goje Jungtinių Tautų atsto
vai pasirašė pastovias karo 
aliaubas su tos provincijos 

“prezidentu” čombę. Pagal 
paliaubų sutartį JT organi
zacija ir čombės vyriausybė 
pasikeis karo belaisviais ir 
JT organizacija sutiko ati
duoti Katango svyriausybei 
kai kuriuos vvriausvbės ra
mus, užimtas laike kautynių.

Centralinė Kongo vyriau
sybė protestuoja pnešpaliau- 

: bų pasirašymą, nes ji nori, 
kad Jungtinių Tautų karo 

I pajėgos užkanautų Katangą 
ir prijungtų ją prie viso Kon
go, o centralinė vyriausybė 
galėtų ten šeimininkauti.

Šaltojo karo krizė vis dar 
yra aštriausia prie Berlyno, 
dėl kurio abi pusės rengiasi 
ir deryboms ir kautynėms, 
jei toks reikalas būtų neiš
vengiamas. Vakarų valsty
bės ten stiprina savo karo jė
gas, o įusai daiu “manev
rus” rytirėj Vokietijoj ir ta 
proga ten sutraukė nemažai 
kariuomenės ne tik iš Sovie- 
tijos, bet ir iš Lenkijos ir Če
koslovakijos.

uerybų reikalu su A. Gro
myko ntpasiseke susitarti ir 
klausimas tebekabo ore. lr 
įusai ir Vakaių valstybės sa
ko, kad derybos turės vykti, 
tet kol kas deryboms pa
grindo dar nesurandama. 
Vakaių valstybės, Amerika 
ir Anglija, stengėsi Įspėti ru
sus, kad dėl Berlyno gali 
kilti karas, jei įusai norės 
ten Įvykdyti visa, ką jie
fr»-a«inn I^IiOTTmu Muult va

jau yra gavusi užtenkamai, 
bet kiek jie įtikino rusų val
dovus dėl padėties rimtumo, 
rikiumo nėra.

i rezidentas Kennedy pe
reitą sava.tę spaudos atsto
vams sake, kad gyvename 
pavojingiausią laiką žmo
nijos istorijoj ir sekamą 
dieną, kalbėdamas N. Carol- 
ine universitete, pabrėžė, jog 
Įtempta ir netikra padėti3v 
gali ilgai tęstis ir todėl kraš
tas turi išmokti pavojingai 
gyventi ir visada būti pasi- 
luošęs gynimuisi, kaip ir pa
siruošęs deryboms ir susita
rimui.

Priešingumai tarp rytų ir 
vakai ų pasaulių dabar reiš
kiasi nuo Jungtinių Tautų, 
kur su lusais negalima susi
kalbėti dėl naujo laikino ge
neralinio sekretoriaus išrin
kimo iki Europos ir Azijos, 
kur komunistai bando pa
siekti naujų užkariavimų.

Tokių konfliktų bus dau
giau ir nuolatinis pasiruo
šimas yra būtinas.

KUPRIŲ VARYTOJAS 
L. JOLNSONO SVEČIAS

Viceprezidentas L. B. 
Johnson, kai jis lankėsi Pa
kistane, užkvietė pas sve
čiuoti Į Ameriką vieną kup
ranugarių varytoją iš Kara- 
či miesto.

šio- savaitės pradžioje pa
kistanietis Bašir Abmad at
vyko i Ameriką ir yra vice
prezidento svečias. Pirmiau
siai iis nuvyko i Texas ap
žiūrėti viceprezidento f al
ma. o naskui naši važinės po 
kitas krašto dalis.

Bašir Ahmed sako, kad jis 
meldęsis, kad Alachas duo
tu gerą sveikatą viceprezi
dentui ir kad jis galėtų at
vykti ir pamatyti Ameriką.

DUONA PAKISTANUI

Amerikos vyriausybė su- 
;sitarė su Pakistano vyriau- 
' sybe pristatyti Pakistanui 
bėgyje trijų metų maisto 
už 621,500,000 dolerių.

Kviečiai Pakistano žmo
nėms duodami ar parduo
dami už Pakistano valiuta, 
kuri savo rluožtu bus naudo
jama Įvairiems projektams 
vykinti tame krašte.

Šalia kviečių Pakistanas 
gaus ir ivairių kitokiu žemės 
ūkio produktų—kornų, ta
bako. valgomo aliejaus, pie
no miltelių, medvilnės ir kt.

t

Panašią paramą Amerika.
duoda ir Indijai, tik dides-i.................mu užsimojimu.
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Slėptuvės ir šautuvai
Žmonės kalba apie slėptuvių statymą. Kai kurie at

sargesni žmonės jau ir turi pasistatę moderniškas slėptu
ves su Įvairiais patogumais, kiti dar tik tebesiruošia staty
ti, o plačioji publika vis kaž ko laukia ir nieko nesulau
kia. Karo gal nebus, bet kas tą gali tikrai žinoti? Dargi 
bolševikų caras Nikita ir tas vargu galėtų tikrai pasakyti 
ar karas bus, ar ne. Nes karas gali kilti per kieno nors ap
siskaičiavimą, per klaidą, per i>erdaug dideli pasitikėji
mą, ar priešingos pusės ryžtumo neįvertinimą. Visi tiki
mės, kad karo nebus, bet atsarga gėdos nedaro. . .

Slėptuvės yra atsarga. Žinoma, jei atominė ar van
denilio bomba kui trenks, ten slėptuvės ne ką pagelbės, 
bet toliau nuo sprogimo centro ir ypač nuo nuodingųjų 
radioaktingųjų kritulių slėptuvės gali būti naudingos ir 
jų buvimas būtų nemažas ūpo palaikytojas. Vyriausybė 
per civilės apsaugos Įstaigą žmones ragina susirūpinti 
slėptuvių statymu. Bet kol kas įeikalas tebėra "privačios 
iniciatyvos” ribose. Žmonės statosi slėptuves savo šeimos 
apsaugai ir tokias slėptuves pasistačiusieji kaltais neiš
kenčia nepasigvrę, kad jie slėptuvėse turės ir šautuvus,

įsako: |
"Kad nebus tokio komiteto, koks j 
projekte bu, o siūlomas, nelabai : 
gaila. Parlamentinis komitetas ' 
tokiam uždaviniui mažai tetin-1 
ka. Sovietų pavergtų kraštų pa į 
dėčiai sekti ir tirti reikia spe- Į 
cialių institucijų. . .”

Vadinasi, V. Rastenis su
tinka su Amerikos valstybės 
departamento nuomone, kad 
kongresinis komitetas pa
vergtųjų tautų būsenai aiš
kinti yra nereikal’ngas, nes 
jis "būtų tik tuščias laiko ir 
’tšų eikvojimas.” Bet tą pa
kakęs, V. Pasteris stebisi, 
kodėl vyriausvbė nenori 
tokio kongresinio komiteto, 
nes, girdi:
"pasilieka faktas, jog vyriausy
bė nenori, kad Sovietijos pa- 
.ergtų kraštų klausimas būtų 
judinamas oficialiomis priemo-

ŠITA1P ATSISKIRIA NUO VAKARŲ

Schoenhulzu. Berlynu priemiesčio "mirties juosta’’, 
skinanti Rytą pasauli nuo Vakarą. Už dvieju eilią spi
ginėtą vielų yra platus griovis. Užpakaly matyti fab
rikas, kuris sugriaunamas. Naktį ta juosta apšviečia
ma elektros šviesa. Taip “visu kuo pertekęs ir laimin
gas” sovietinis rojus pasirūpino, kad niekas iš jo ne
pabėgtą i supuvusio kapitalizmo kraštus. . .

Kas savaite
Ambasadorius ir policija

Praeitą savaitę jau prane
šėme, kad vienas jaunas ru
sų mokslininkas, Aleksiej 
Golub, su savo žmona nuta-!’^K? I

kad atėjusius kaimynus ieškančius prieglaudos galima Kenn'-
būtų šūviais nubaidyti nuo slėptuvės . . .

Vienas gana aukštas kariškis gyrėsi pasistatęs netoli
nuo Bostono šeimos slėptuvę ir sakė, kad slėptuvėje bus 
ir šautuvas, kad atbaidytų ar nušautų kaimynus, kurie 
pavojaus valandoje norės į jo šeimos slėptuvę patekti.

Tokių samprotavimų girdėti ir daugiau. Vienas pra- O1'£anas pavergtųjų tautų 
turtėjęs restorano savininkas (“vertas §140,000”) pasista- P3*3
te 8 žmonių slėptuvę 2 šeimom ir norėjo ja įsbandvti. , .?.* . .„ , bent prikaišioja jam neno-Po nepilnu dviejų dienų jis .s slėptuvės su savo kompa- ra ,, aį.t i k„ ir,aLs v. Ra. 
monu išėjo vos gjrvi nes W slėptuvėje del kažin kokios ftenip' ne(iarvt jei tas a. 
priežasties pritrūko deguonies. Pasakodamas apie savo
slėptuvės Įrengimą, tas restorano savininkas pasisakė jo
je turįs ir du šautuvu, nes, girdi, reikia būti “realistu,” 
kitaip sakant, reikia turėti su kuo savo kaimynus nubai
dyti, jei jie bandytų slėptis jo slėptuvėje. j zįcijos "Talkos” šefas laiko

Šitokiam kaimynų šaudymui iš slėptuvių pavojaus sj jr lietuviškos veiklos at
metu rado reikalo pritarti ir "realistai” jėzuitai. Jų laik
raštyje “America” kunigas jėzuitas L. C. McHugb išaiš
kino, kad nuvaryti kaimynus jėga nuo savo šeimos slėp
tuvės yra visai suderinama su krikščioniška morale, bent

Valstybės departamentas 
pasisakė taip, kaip ir V. Ra
stenis savo gilioje išmintyje 
mano: būtent, kad kongresi-|
nis komitetas nėra tinkamas Ižmones pirma išvanoja, pa- J- Krasinskas, 

bara ir tiK paskui pripažįsta, , Mass. — $0.35. 
kad jis pats iš tų baramųjų Po $0.25 a J 
pasiskolino argumentų. . .

Dar vienas žodis. V. Ra
stenis su savąja “Talka” 
džiaugiasi kiekviena lietu- 

1 viską atplaiša, kuri vienaip 
ar kitaip atsiskiria nuo ben- 

, . . _ , drojo lietuviško darbo, bet
Tokios pat zigzagines po- to bando "painstruk-

tuoti” lietuvių visuomenę, 
ką ir kaip daryti, kad Lietu
vos byla išliktų gyva, neuž
miršta. Vai kaip lengva bū
ti generolu popieriuje ir tai
kyti į “vyriausios vadovy-

reitų nuo jo. Skamba lyg ir 
eana keistai, bet tai yra vi
sai rasteniškai.

veju.
Keli Kalifornijos lietu

viai, pasitarę su dviem repu-

tis pietiniame Vietname ke
lia nemažai rūpesnio. Dar 
šią savaitę prezidento kariš
kas patarėjas gen. Taylor 
vyksta į pietinį Vietnamą su-

...... o . .. . .K-ipazinti su padėtimi vietojere bėgti įs Sovietijos. rerei-1. . A. ..... , . ir no to Amerika nuspręs,ta savaitę, kai jie buvo kaip!,’ • x • A, ...... 1 kokių priemonių imtis, kadtui,sta. Olandijoj, J.e savo y- tek.
nutarimų Įvykdė n- J,rase • ■ komunis, lankasne_
olandų pohcijos apsaugos „• 'įsioarytu antras Laosas, 
nrieglaudcs teises. 1 ' -

Bet A. Golub žmona, jau . P*™? lr ^muistai. Siau-
po pabėgimo, pradėjo abe- V*etnamo bosas. Ho
joti ir baukštytis dėl jos Chi Minh turėjo pasitarimus 
tėvu likimo. Abejonių ir bai- Kinijos diktatui iu Mao 
mės kankinama, ji ‘ nutarė ngt padalyto Vietnamo brę-
CTižti viena j Sovietų šalį.! s!an“°,karo ,.'e,k.alu' žln°- 
Nutarė ir nuėjo i sovietų am- ma’ ka komunistai nutarė ar
basadų. Ten ją būrys amba- su“1'L,lkS.l?.aS a:PbSkk? -K 
sadcs valdininkų, su pačiu rai ginkluoti vietnamiečiai 

iš šiaurės pasirodys pietinio 
Vietnamo žemėje.

Naujas frontas tolimoj

Fišeris, Dover- 
Foxcroft, Me.; J. Lazauskas, 
Ozone Park, N. Y.; Mrs. J. Wai- 
tekus, Leonminster, Mass.; P. 
Chain, Meriden, Conn.; J. Ja

linskas, Chicago, 111.; Mrs. J. 
Zakšauskas, W. Quincy, Mass.; 

I S. Mikaitis, Elizabeth. N J. A.
C. Mali-

ambasadorių Ponomarenka, 
ėmėsi palydėti i aerodromą,

... t kad ji tikrai sėstų i lėktuvą t ...... T
orce> cr, jr namo. Bet olandu Azijoj, salia Laoso, paiei-

policija pareikalavo pasikaf- ikalaus ,s Amerikos didesnių 
bėti su ta moterimi, norėda- Pastangų remti pietini Viet- 
ma isitikinti. kad ji tikrai naala’ kad pieti-ycių Azija,
savo valia grižta i Rusija, i£:atolas P? •a?ba!°’ "^k- 
Sovietų ambasaros valdi- tu vlsa 1 bolševizmo kieta 
ninkai tam pasipriešino ir
pradėjo stumdyti policinin-

‘globą.
Amerikoje net kalbama,

kus, kurie norėjo prie griž- k.ad j .Vietnamą gal reikės

blikonais Įstatymų leidėjais
jau su jėzuitiška morale. . . Taigi, nepadorūs pliauškalai (šen. Kuchel ir kongr. Lips- £ š^jįne būsena Y’; w
apie kaimynų šaudymą prie šeimos slėptuvių persikėlė Įicomb), pradėjo vesti akciją - - Į v. Pacuslėptuvių persikėlė Į 
teologijos aukštumas ir jėzuitai tų pliauškalų svarstyme 
užėmė pačią nepadoriausią poziciją, nepadoriausią todėl, 
kad neva tai remiamą Kristaus muksiu. Kai resto. ano 
savininkas ima Į savo slėptuvę du šautuvu kaimynams 
šaudyti, tai galima vertinti kaip “kiekvienas už save, o 
gerasis Dievulis už visus” poziciją. Bet kai kunigai jėzu
itai moko .savo aveles, kaip jėga ginti savo šeimos slėp
tuves nuo kaimynų pasikėsinimo, tai yra, švelniai pasa
kius, kietakaktiškas nežmoniškumas. Episkopalų bažny
čios vyskupas Dun teisingai pasmerkė tokią jėzuitų pa
žiūrą ir nurodė, kad slėptuvių klausimas neturėtų būti 
atskilų asmenų ar šeimų, bet visuomenės reikalas. Tuo tu
ri rūpintis miestai, valstijos, federalinė vyriausybė ir slėp
tuvės turi būti visiems prieinamos. Tik visuomenė gali 
parūpinti slėptuves visiems, jei jos skaitomos reikalingos, 
kaip civilės apsaugos Įstaiga mums sako.

Šeimdfe slėptuvės, su šautuvais ar be šautuvu kaimy
nams šaudyti, negali būti draudžiamos ir nėra reikalo 
tą daryti, bet atsidėjimas privačia iniciatyva ir “laisva 
Įmone” tame reikale būtų didžiausias apsileidimas. Pa
našiai yra ir su maisto bei vandens atsargų parūpinimu 
slėptuvėms, šeimos slėptuvė gali būti aprūpinta maistu ir 
vandeniu porai savaičių, kol radioaktyvinės nuosėdos 
dar teršia orą, bet laukti, kad i bendrąsias slėptuves mie
stuose visi atbėgs su savo atsargomis, būtų lengvapėdiškas 
nesiskaitymas su tikrove.

Yra žmonių, kurie mano, kad slėptuvės atominiame 
kare yra tik savęs apgaudinėjimas. Taip manančių yra ir 
mokslininkų tarpe. Bet kiti mokslininkai ir žmonės, kurie 
tą klausimą aiškino, yra kitokios nuomonės ir tam reika
lui yra Įkurta ir civilės apsaugos Įstaiga.

Salas, Chicago, III.; 
nauskas, Cleveland, Ohio; A. ( 
Milauskas, Baltimore, Md.; L. 
Babrys, VVashington. D.C. ;E’.i- 
zabeth Seiens, VVaterbury, Conn. 

i F. Petrushonis, Detroit, Mich.; 
J. Kukauskas, Amsterdam, N. 

Puzites, Baltimore, Md.; 
Pacūnas, Grand Rapids, Mich.

Itančios moters prieiti. Kilo
1 "apsistumdymas,’

siųsti ir mūsų kariuomenę, 
tiek padėtis ten skaitoma 
rimta. . .

APŽVALGA

už tai, kad kongresas priim- T7Z “ T Į J. Banialis, Cleveland, Ohio;
tų rezoliuciją, kuri rekomen- MAIKIO ir T£Vo KRAITIS w vasaris, Brockton, Mass.; 
duotu vyriausybei iškelti '■
Baltijos valstybių likimą
Jungtiniu Tautų seime. ALT '<laBU Prenumeratas, atsiuntė
(lėl to sumanymo iš karto Maikiui su T'vu dfl™nu:

M. Manomaitis iš So. Bosto-

ŲJaiati alzttif vf/ki Ql 3noilJ VUJOI, ai nau j in_ C* C H«U Į 1X1—

neuzeme neigiamos pozici
jos, bet po kurio laiko pasi- įno — $5-28. 
sakė prieš tokią lietuvių vei-' Bartkus iš Great Neck, 
klą. V. Rastenis prikiša ALT N-Y. — $4.00. 

į sekretoriui, kad jis visą rei- Tumavičius, Pasadena, Ca- 
kalą “užvetavęs,” lyg tarsi hf, — $3.25.
Amerikos Lietuvių Taryboje J- Batkevich. Knox, Ind. 
nebūtų daroma vadovybės — $3.00.
pasitarimų ir viskas eitų pa- p- Daugirda, Lindeen. Mich. 
erai “liberum veto” papro-:— $2.00.
Čius. A.. Dvariškis, Naugatuck,

Bet pakandžioięs ALT se
kretoriaus blauzdas ir išda-

PRITARIA IR VISVIEN .ciniai Sovietų Sąjungos da- 
PASIKAND2IOJA j lis ir iš to bando kalti kapi- 

_ . , , . zzt • italo ateinantiems 1962 m.
^a^Tiro^.?’1 ^a< ir, įlinkimams. Kiek tokie trik-

vos Nepriklausomybės Tai- saj ,ės ha|su ižvejoti 
ka dar yra gyva. Tą sužino
jome iš “Dirvos,” kuri pa
skelbė ilgučiausius “pasi
kalbėjimus” su tos Talkos 
pirmininku Vincu Rasteniu, 
lietuviškų tautininkų dva
sios vadovu.

“D.” 117 ir 118 numeriuo
se p. V. Rastenis aiškina 
daug dalykų. Pradeda nuo 
kongresmono E. Derwins- 
ki’o, kuris savo republiko- 
niška nuožiūra Lietuvą. Es
tiją ir Latviją Įrašė Į tradi-

vęs savo grupės atstovui 
ALT’e dvasinės elgetystės 
liudijimą, p. Rastenis imasi 
pešioti kaliforniečių suma
nymą ir iškelia prieš ji vi
sus “tūkstanti ir viena” ar
gumentus. B e p ešiodamas 
kalifomiškių sumanymą p. 
Rastenis dasikalba iki to, 
kad ir ALTo sekretoriaus 
kai kuriuos argumentus pri- 
oažista teisingais! Tai kam 
kandžiotis, jei ALT sekre
torius sugeba patiekti teisin
gu argumentu? Veltui klau
simas. Pate V. Rastenis sa
ko. kad io kai kurie oasekė- 
iai tik todėl ir remia kalifor- 
nipčiu sumanvma. kad ATT 
cpkrotorins iam e«as nriešin- 
«a?! Tai b*mt politinė gnipė. 
kurios veikla remiama 
nriAŠingumu ALTo sekreto
riui. o ne oolitiniai oagris- 
>ni« camnrotavimais. Tai ti
kra “eudoku” oreaoizaciia. 

V. Rastenis sveikina L.

Conn. — $1.50.
Mrs. J. Pužen,

N J. — 1.25.
Po $1.00 — J. Mickūnas, Chi

cago, III.; J. Blažys, Marsh

Edgewater,

v ienas
• policininkas davė ambasa
doriui Ponomarer.ko i nosį
ir tokiu būdu nenuoramas Hoffa ir Unijų Centras 
nuramino. Po to, olandų 
policija turėjo* pasikalbėji
mą su .A, Golub žmona ir Įsi
tikino, kad ji savo valia no
ri grįžti i Rusiją, nenorėda
ma pakenkti savo tėvams, j kaįp j netinkamą būti bend- 

’Moteris gavo leidimą va-.roje unijų šeimoje. Vežikų
žiuoti namo ir išvažiavo. Pir- :M„na k,,™ balinta ii Vestaburg, Pa.;! - , i i —o- —— ------moio skandalo dalis taip ir

Amerikos darbininkų uni
jų sąjunga, ADF—CIO, pe
reitą savaitę nutarė ir toliau 
i James Hoffos vadovau
jamą vežikų uniją žiūrėti,

Detroit, Mich.C. Yankewicz,
J. Gidžiūnas,
P. Andrėjūnas, Manchester, N. 
H.; J. Adams, W. Hollvwood, 
Fla..; Mrs. M. Akunes, Rock- 
ford, III.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui aukų nuoširdus ačiū.

Administracija

TRYS MILIONAI 
PATENTŲ

Patentas — išimtinė išra
dimo nuosavybės teisė, val
džios suteikiama asmeniui 
ar organizacijai. JAV ta 
teisė suteikiama 17 metų.

Išradėjas turi pristatyti
fieM. Mass,; P. Russienes, Cam- valdžios Įstaigai visą reika
bridge, Mass.; A. Roman. Cam- 
bria Heights, N.Y.; J. Rimavi
čius, Brooklyn, N. Y.; F. Milic
kis, Waterburv, Conn.; P. Kra- 
sin, Linden, N.Y.; Anna Se- 
dauskas. Chicago, III.; M. Ya- 
giella, Scranton, Pa.; Pesius, so. 
Boston, Mass.; J. Rogers, Mani- 
toba, Can.; J. Glaveckas, Na
shua, .H.; W. Balutis, Dorch.. 
Mass.; J. Juzėnas, Thompson- 
ville, Conn.; D. Shukis. Con- 
cord, Mass.; V. Repečka, St. Pe- 
tersburg, Fla.; J. Kvietkus, Hal- 
landale, Fla.; J. Garlis. Verona, 
N.J.; Lucy Sholtman, Hartford. 
Conn.; Mrs. A. Stakonis, Sou- 
thington. Conn.; G. Kriauche- 
lunas, Montreal, Canada; J. 
Kriščiūnas, Uhlerbor, Germa
ny; L. Chepels. Gutfport, Fla.;

lingą medžiagą — brėžinius, 
piešinius, aprašymus, mode
lius ir net pačius išradimo 
pavyzdžius drauge su prie- 
saikiniu pareiškimu.

JAV Įstaiga patentams re
gistruoti buvo Įsteigta 1836 
m. Dabar joje dirba 2,300 
tarnautojų. Nuo to laiko iki 
šių metu rugsėjo 12 d. imti
nai ji išdavė 3 milionus pa
tentų.

Paskutiniais laikais išra
dimai yra vis sudėtingesni, 
todėl ir jų patentų patikrini
mas užima daugiau laiko.

Sakoma, kad šitie dešimt 
patentų buvo svarbiausi:

1878 m. Graham Bili te
lefono.
1880 m. Edisono elektros

drosios darbininkų unijų 
sąjungos dėl to, kad jo bu
vo laikoma raketierių ir ki
tokių nešvarių gaivalų ap
sėsta. Ši kartą bendrasis uni
jų centras ėjo dar toliau ir 
nutarė duoti čarterius veži
kų unijos skyriams (loka- 
lams, kurie nori atsimesti 
nuo tos unijos. Sako, esą 
apie 100 tokių lokalų (iš vi
so vežikų unija turi 900 lo
kalų) kurie nori atsimesti 
nuo vežikų unijos, bet su 
kiek narių, nežinia.

Vežikų unijos vadas J. 
Hoffa, paklaustas ką jis turi 
pasakyti dėl ADF-CIO uni
jų vadovybės nutarimo, at
sakė: “O kas jų prašo mus 
atgal priimti?”

Gal pastebėjote, kaip ko
munistai dabar gerinasi prie 
Hoffos unijos? Juk ir lietu
viški komunistai per savo 
geltonlapius širdingai pra
deda “užtarti” vežikų uniją 
ir jos vadą. Mat, jaučia, kad 
gal ką nors prisijaukins ir 
savo Įtaką unijose kiek su
stiprins, o pate J. Hoffa, 
liudydamas senato vienoje 
komisijoje atvirai pasakojo 
sudaręs “savitarpinės pagal
bos sutartis” su komunistų 
ar kamunistuojančių gaiva
lų vadovaujamomis unijo
mis. Vadinasi, ranka ranką 
iau mazgoja, koja koją jau 
remia, nors nei Hoffa komu
nistams. nei komunistai 
Hoffai jokie bičiuliai nėra. 
Juos tik jungia bendra ne- 
anvkanta visų unijų vadovy
bei.

J. D.

žymesnės knygų leidyklos 
nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
Dirva. Kultūra, Pažanga, Pri- 
bačius. Sakalas, Spaudos Fon
das, Švyturys, Šviesa, Varpas, 
Viltis, Vaiva, žaibas.

pasibaigė.
Po to sekė diplomatinė 

dalis. Ambasadorius Pono- 
marenko tuoj išvyko Į Ma
skvą ir i Olandiją nebegrįš. 
Du sovietų ambasados valdi
ninkai gavo Įsakymą iš olan
dų vyriausybės tuoj pat ap
leisti Olandiją už dalyvavi
mą muštynėse su policija. 
Maskva neliko skolinga, ji 
tuoj išvarė Olandijos amba
sadorių iš Maskvos ir dar 
nežinia, kaip diplomatiniai 
santvkiai tam Haagos ir 
Maskvos susiklostys.

Olandų policininkas, ku
ris nachalui Ponomarenkai 
užbraukė per nosį, turėtų 
gauti ordiną, arba nors čem
piono titulą, nes ne kasdieną 
pasitaiko eiliniam policinin
kui mokyti ambasadorius 
civilizuoto elgesio.

Naujas frontas Vietname
Pietiniame Vietname ko

munistų partizanų veikla 
virsta pilietiniu kam. Ko
munistai iš šiaurinio Vietna
mo dabar laisvai nėr jų oku
puota Laosą pasiekia pieti
nio Vietnamo teritoriją ir 
nebeturi vykti per gerai sau
gomą ir trumpą sieną tarp 
šiaurinio ir pietinio Vietna
mo.

Prezidentas Kennedy pe
reitą savaitę sakė, kad padė-

sunku pasakyti, bet p. Ras
tenis E. Derwinskio laišku 
ir jo valstybės departamen
tu nuomonės “papildymu” Į Bendruomenę, kad ji lšdijZ 
visiškai nesipiktina. Ko cia (kultūrinės veiklos eiti 
jau piktintis, jei rinkimai j pOntinj darbą, bet kartu sa-
įr dullesimai bei eisenhowe- ko jai pamoksiėlj, kad ji šį F. Maikauskas. N. Reading. šio kelią Į elektroninį laiko- 1937 m.du Pont de Nemours
rimai “vadavimo” pažadai kar^ pasįkabino “ant ne-, Maaa. tami. bendrovės nailono,
vėl skambės rinkiminėse ]abaj vykusio kabliuko.” ! Po $0.75 — c. Gillis, Dia- 1909 m. Ty>o TT. Baskeland, 1948 m. Seiman Waksman
kalbose. Sunku itikti nonui V. Ra- mond, Ohio. sintetinės gumos. ir Albert Schatz streptomi-

V. Rastenis mano, kad steniui. Jis, jeigu ir prita- Po $0.50 — A. Savickas, 1913 m. William M. Bur- cino.
atstovų rūmų komisija, kuri n’a <sai] nepatinkamų žmo- Rockford, IU.; J. Ekelavich, Ne- ton. kain kaitinant ir spau- 1955 m. Enrico Fermi ir Leo
aiškintų pavergtųjų tautų idėjoms ar bent argu- wark, NJ.; G. Petchuk. VVilkes džiant, iš žalios naftos gauti Szilard krosnies atomui
būsena, yra nereikalinga. Jis mentams, tai visvien tuos Barre, Pa. gazoliną. skaldyti.

G. Andriūnas, Stamford. Conn.;, lemputės.
Mrs. Sv Pazukas, Baltimore. Md.,; 1903 m. broliu Wright mo- 
P. Čepulis, Phila.. Pa.; E. Vein- toru varomo lėktuvo, 
partneris, Providence. R.T.; B. 1907 m. Lee de Forest va- 
Rraziūnas, Ontario. Ganada: kuumo vamzdelio, at.idengu- 
E. Maikauskas. n. Reading, šio kelią Į elektroninį laiko

tarpi.
$0.75 —

1914 m. Rodert Goddard 
skystu kum varomos rake
tos.
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SUPRASTINO MOKESČIŲ PRANEŠIMUSmanė šiek tiek tame ar kita* 
me amate, tai, anglų kalbos 
nemokėdamas, negalėjo juo

- pasinaudoti. Todėl reikė ioNevienas po antrojo pa- eiti, laikraštį ar knygą pa- Skintis paprastais sunkiau- 
saulinio karo atvažiavusiųjų skaityti tegalėjai labai arti giais darįaį. Dėl darbo są_ 
mano, kad ii mes, seniau Į prisikišęs. Vėliau ii tas iei- jy<rn nebuvo kam pasiskusti, 
šį kraštą atvykę, radome to- kalas pagerėjo. dirbk arba eik laukan> kitas
kias pat gyvenimo sąlygas, Gyvenome susikimšę bus tavo vietoje. Dirbtuvės
kokias jie rado. Bet taip ne- .................... • vedėjas, išėjęs už vartų, ras
buvo, per U laiką viskas k Kadangi un.grac.ja nebu-istov?nti į- vyn> ,^rj 
pagrindų pasikeitė: ir darbo y° suvaržyta, tai įs Lietuvos rankos* mOstelėiimi

Netolimą praeitį prisiminus

sąlygos, ir gyvenamieji na- Litų Europos valstybių 
mai, ir susirinkimai, ir visa nuolat atvykdavo jaunų vy- 
kita. j ir moterų būriai. Atvyk

siu eilučių autorius į JAV j davo pas savo gimines ar 
atvažiavo 1914 m. sausio 14! buvusius kaimynus ir drau-
d. Traukiniu iš New Yorko 
atvykus į Waterburį, stotyje 
priėjo nepažįstamas žmogus 
ir tarė: ”Adress.“ Supratau, 
kad jis teiraujasi mano ke
lionės galo vietos, todėl pa
daviau jam raštelį su adre
su, kur aš vykstu. Tada jis 
pamojo ranka eiti pskui jį. 
Jis susodino mus tris į arklio 
traukiamas roges. Jos buvo 
anų dienų žiemos meto ”ta- 
xi.” Vasaros metu taip pat 
važinėjo arkliu traukiamais 
vežimais. Daug kur net ir 
tramvajai buvo arklių velka
mi. Automobilių tada labai 
mažai tebuvo matyti. Apie 
autobusą, kuriame galėtų 
važiuoti kelios dešimtys as
menų, tada nesvajota.

Gegužinės arba piknikai 
anuomet buvo rengiami ar
ti miesto buvusiuos lietuvių 
ūkiuose. Gegužinėms vietų 
su
mis šokių salėmis nebuvo.; 
Į tuos piknikus važiuodavo-

gus. Reta lietuvių šeima ne
turėjo vadinamųjų "burdin- 
gierių“. Mažesniame miega- 
kurioje gulėjo du, o dides
niame dviejose lovose po du. 
Maisto ir kitų dalykų kainos

Mėsos svaras kainavo nuo 
2 iki 5 centų, ir kiti maisto 
produktai buvo perkami už 
centus, šeimininkės valgius 
gamindavo visiems bendrai 
ir padalindavo porcijomis. 
Už kambarį, valgį, baltinių 
skalbimą mokėjau $3 per 
savaitę.

Gera eilutė ar paltas kai-

mostelėjimu pasi
kvies, kiek norės.
Didele neapykanta ateiviam

Senieji amerikiečiai, ku
riuos lituviai vadindavo airi- 
šiais, rodė didelę neapykan
tą naujiems ateiviams, ku
riuos vadino "green men“, 
o lietuviai išsivertė "griro- 
riai“. Lietuvius neskyrė nuo 
lenkų, todėl dažnai, reikš
dami neapykantą, ir lietu
viams sakydavo: "Tu, Dievo 
prakeiktas palioke“. Jie 
darbe buvo nedraugingi, da
žnai skųsdavo darbdaviams. 
Bet lietuviai kantrūs, kentė
jo visus tuos sunkumus ir ne
malonumus, ir ne vienas gal
vojo po kelel ių metų gijžti 
Lietuvon.

1914 m. prasidėjus karui,

Pajamų mokesčiu komisionierius Mortimer Caplin ro
do nauja mokesčiu pranešimo formą Nr. 1040. Dešinėj 
senoji forma, kairėj naujoji, tik 2 puslapių, supranta
miau parašyta, kad visi galėtų suprasti. Ta forma nau
dojasi du trečdaliu mokesčių mokėtojų, kurių yra apie 
61 milioną.

BROOKLYN, N. Y.

LDD 7 kuopos susirinkimas 
J. V. Stilsonas eina geryn

Spalio 8 d. F. Bručo sve-
vciivu . . tainėje buvo LDD 7 kuopos

14 uncijų stiklas alaus 5 iros «7emm<>* ?.es i gana gausus susirinkimas.

navo nuo $3 iki$7, batai nuo , -. ‘s ,
25 iki 75 centu marškiniai 1 padau£eJ° darblb Padidėjo zo iki <0 centų, marsKimai . na£rprė:o bend-
nuo 5 iki 10 centų. Smuklėse iuzdai biai’ pag J

centai, du stiklu išgėrus, tre- Jame išrinkti atstovai i Lie-
™ , ozą tuvių Darbininkų D-jos su

važiavimą So. Bostone lap-
gyvenimo, kurti šeimas, visčias buvo duodamas veltui; 

dviejų uncijų degtinės stik
lelis 5 centai, konjako 10

i šimtams žmonių įrengto-: ce?5 vėJ
5z,v;„ ™iaJ | veltui. Be to, kiekvienoje

smuklėje buvo padėti bliū- 
dai, pripiaustyti kumpio,
dešrų, košelienos ir kitko. . . A •
Imk ir valgyk išgėręs kiek ?ts,stotl; P”*0 valstyb.mus 

bonus, ~~~~ —*-------
ant jų važiuodavome. Keliai n

Sunkūs darbai, 
maži uždarbiai

me iš verslininkų pasisamdę 
sunkvežimius. Pristatydavo- 
me juose suolų ir susėdę

daugiau isigyti savus 
mus, verslus ir tt 

Karui pasibaigus ir Lie
tuvai atkūrus savo valstybę, 
daug kas išvyko ten gyventi, 
o likusieji čia kiek pajėgė 
nadėio ant. tvirtesniu koiu

na-

buvo prasti, ir važiuojant la 
bai kratė, bet buvome jauni 
ir dėl to nuovargio ir nema
lonumo nejautėme, važiuo-

Darbininkų unijų nebuvo, 
darbo sąlygos ir užmokestis

dami dainavome, juokavo- priklausė nuo darbdavių, 
me be perstojimo.

Gyvenamieji namai

Žmonių gyvenamuose na
muose centrinio šildymo ne- „ . .
buvo, virtuvėse buvo gele- mažai kur buvo, todėl 
žinės krosnys, malkomis ar, ir didėlius sunkumus reikėjo 
anglimis kūrenamos. Šaltos , ranK°nus kilnoti, 
žiemos metu, norėdami su- | Savaitėje reikėjo dirbti 6 
šilti, būrėmės virtuvėje apie dienas po 10 valandų. Išdir- 
krosnį,, nes kiti kambariai (bęs 60 valandų gaudavai $6. 
nebuvo apšildomi. j Tokius sunkius, sveikatai

sei nė savo artimuo
sius medžiagiškai ir rėmė 
morališkai.

Aš praskleidžiau tik mažą 
langelį į čionykščių lietuvių 
praeitį, kaip ji atrodė Wa- 
terbury. Bet ji visur buvo pa-

kričio 4 ir 5 dienomis J. Bui
vydas, St. Briedis, B. Spū
dienė, M. Akelienė, M. Sty- 
rienė, S. Peterson.

A. Buivydienė, LDD 7 
kuopos sek., padarė platoką 
pranešimą, kaip atsiliepė 
žmonės i komiteto atsišau
kimą gelbėti J. V. Stilsoną.

V. Kalvelis išvyksta 
JAV pamatyti

Vincas Kalvelis išvyksta 
pasidairyti po JAV, kelio
nėj žada išbūti apie 3 mėn. 
Jo pirmoji sustojimo vieta 
San Fracisco, Cal.

LDD 7 kuopos spalio 8 d. 
susirinkimo dalyviai sumetė 
po dolerį ir pavaišino išleis
dami drg. V. Kalvelį į toli
mą kelionę.

Vienas iž kuoplečių

ii i

Mirė Sofija Barčus

Spalio 9 d. mirė Sofija

Waterburv buvo žinomas 
kaip vario ir žalvario apdir
bimo centras. Naujoviškų 
elektros jėga veikiančių kel

Iki spalio 8 d. gauta aukų: Barčus, ilgametė radijo va- 
LSS Centro komitetas$50. landėlės vedėja. Liko liūdin- 
LSS 19 kuopa iš savo ka-iti duktė Aldona su vyru Fe- 

iciuui jjci i vioiu „-,808 *r naida^: A. Žilins- Uksu Dauku, kurie vadovau-
naštkiturgal tor sunkiaul’?»su.y- Kįver1.‘u 5? ia radi'° valandėlei, 2 anū- 
teko mūsų tautiečiams su gy- Spudiene, St. Briedis n J. kai ir kiti giminės, 
venimu kovoti. Gaila, kad i Pakalka po S5, viso $80 _
mūsų laikraščiai tokie netur
tingi, jie negali pasiųsti sa
vo bendradarbių bent į di
džiumą vietovių, kur lietu
vių ypač seniau gyventa, 
kad išsikalbėtų su jais apie 
praeitį ir viską surašytų ir 
išspausdintų. Būtų Amerikos 
lietuvių praeities gyva ir am
žina istorija.

Kad ir sunkios dienos bu
vo, bet lietuviai ir anuomet 
nesirūpino vien pilvo reika
lais: jie kūrė draugijas, cho-

LDD 7 kuopa iš savo ka
sos $50 ir nariai: J. ir A. 
Buivydai, J. Rimavičius po
$10, G. čerkauskas. F. Do
vydaitis, F. Spūdys, M. Ake-

Trys mėnesiai balfo centre
1. Dolerį šalpai sunku gauti, (Certified Public Accaun- 

lengva išleisti tant)S. M. Ardouny. Toms
Balfo trijų mėnesių (lie- išeigoms lietuvio NewYor-

pos, rugpjūčio, rugsėjo) pa- įe ne(bu™; Ua jal' C:
jamos pinigais buvol3,448 V' nutare >■' Pakvietę l.etuvj 

revizorių Vyt. Veliehūną,dolerių, išlaidos 14,827 dol.
Per tą laiką issiųsta 150 

individualių siuntų, daugu
ma rūbai Lenkijos lietu
viams. Siuntinių į Lietuvą 
pasiųsta 30 ir tų kai kurie
užkliuvo New Yorke.

Prašymai paramos rūbais 
iš Lenkijos į Centrą tebe

kuris neseniai įsigijo C.P.A. 
teises.

6. Balfo siuntiniai į anapus

Agentūra, per kurią ėjo 
Balfo siuntiniai i Lietuvą 
ir Sibirą, sušlubavo. Daug 
siuntinių grįžo atgal. Tiki
masi juos vėl išsiųsti be nuo-

plaukia. Lietuviams į Len- stolio Balfui. Centro Valdy
kiją per paskutinius tris mė
nesius pasiųsta 60 vaistų 
siuntinėlių, maždaug 600 
dolerių vertės. Rūbų siunti
nių Lenkijon pasiųsta 63 a- 
pie 2,000 dolerių vertės.

šalpos darbams Vokieti
joje tęsti pasiųsta 3,050 
dolerių.

2. Balfas gavo pupų

Iš JAV Žemės Ūkio De- 
partamento gauta 30,000 
svarų pupų, kurios pasiųstos 
į Vokietiją. JAV valdžia da
vė ir 85,500 svaru kvietiniu 
miltų, kurie tap pat bus tuoj 
pasiųsti Vokietijos lietu
viams. Valdžia pažadėjo ir 
60,000 svaro riebalų, tačiau 
labiausiai Balfui reikia do-

• a j
i A

ba i-ugsėjo 27 d. nutarė tuo 
tarpu supirkinėti medžiagas 
iš urmo prekyviečių ir pa
leisti siuntas per kitas agen
tūras, kartu sekti, kad anks
čiau užsakyti ir apmokėti 
tiuntiniai pasiektų gavėjus. 
Kam bėda, Balfą suranda 
Daug laiškų į Balfą ateina 

beeveik stebuklingais ke
liais. Daugelis prašymų Bal
fą pasiekia per tarpininkus, 
Balfo veikėjus ar direkto
rius. Kiti ateina ir tokiais 
adreesais: "Amerika, Wo- 
šingen, Jonas Ramanauskas, 
Ministerija“ JAV. Paštas 
pasiuntė ši laišką Lietuvos 
Pasiuntinybei, ši perskaitė, 
galvą pakasė ir persiuntė 
Balfui. Kitas pavyzdys išlerių.

Yra vilčių, kad rudens Griškabūdžio: "USA. Wa- 
vėjai sukaups pakankamai sin£t°n- N.C.W.C. Ameri- 
lėšų tiems gražiems "visų NCWC laišką išvertė į 
lietuvių - visiems lietuviams“ an£*y kalbą, perdavė Ca- 
(Balfo) šalpos darbams. įtholic Relief Service. Ši į- 

• - ištaiga paskaitė, galvą pa-
3.Tukstantis vienam sąraše jr pu Jydraš-

Iš savo įgaliotinio V. Vo- čiu pasiuntė irgi Balfui.
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Vandenį namuose turėjo- pavojingus, nesanitariškus 
me, bet kitokių patogumų darbus dirbo daugiausia lie- 
nebuvo. Elektra tebuvo tik tuviai ir kitų tautų ateiviai, 
didesniuose namuose,, kur Visi buvome jauni, sveiki ir 
buvo prekybos ir kitokios stiprūs, iš jaunų dienų pri- 
įstaigos, šiaip gyvenamuose pratę prie nelengvų žemės _
namuose šviesai buvo nau- ūkio darbų, tai ir tuos sun-, rus, vaidybos ratelius ir J<i- 
dojamas gazas arba žibali- kius darbus pajėgdavome. ' ‘ 
nės lempos. Užsidegei iš šie- Dauguma lietuvių, užaugę 
nos iškištą gazo vamzdelį ir žemės ūkiuose, amatų nemo- 
matai kaip per kambarį per- kėjo, o jeigu kuris ir nusi-

AMERIKOS ĮDOMYBES

tokius kultūrinius sambū
rius. Kitą kartą papasako
siu, kas tada buvo daroma 
toj srity Waterburio lietu
vių.

K. J. Paulauskas

Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; 
įspūdžiai ii Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;

“Proletariato diktatūra"
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną dartf;

Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miikąs;
eikon

GERIAUSIA DOVANA

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

Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Bena, kuriame žmogus neskęsta;
Neiimatuoti Tezas valstijos tortai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Sa

Knyga jau išėjo. Užsisakiusienis knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centai.

"KELEIVIS”
So. Boston 27, Masa.

Stepono Kairio 
kaina $530

Kipro Bielinio 
jant", kaina $6.00.

Kipro Bielinio ^Penktieji 
metai’’, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadwav,
So. Boston 27, Mass.
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kietijoje Balfo Centras gavo 
966 adresus lietuvių, kurie 
neseniai ištrūko iš sovietų 
vergijos. Nors vokiečiai juos 
savinasi ir globoja, tačiau 
laisvų lietuvių paramos jie 
būtinai reikalingi. Juos ypač 
troškina vokiška aplinka. 
Balfo Centras išsiuntinėjo 
JAV lietuvių spaudai jų 
adresus, bet mūsų laikraš
čiai nėra ekonomiškai pajė
gūs, kad ir gražiam tikslui, 
veltui siuntinėti.

Jei kas paaukotų (apmo
kėtų) prenumeratą ar pri
siųstų lietuviškų knygų į 
Centrą (105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.)į, gautų 
Tax Deductible kvitą ir pa
darytų tikrai praktišką lie
tuvybės išlaikymo darbą.

4. Prašo 25 tūkstančių 
markių

Balfo organizacija tebetę
sia lietuvių tremtinių įkur
dinimo darbą. Paskutiniu 
laiku vėl gauta 29 prašymai 
iš V. Vokietijos lietuvių, ku
rie ieško mūsų pagalbos pa
stovesniam apsigyvenimui. 
Daugumai trokšta papras
čiausių reikmenų, baldų, o 
ypač patalinės. Tiems prašy
mams pilnai patenkinti tuč
tuojau reikalinga virš šešių 
tūkstančių dolerių. Ši grupė 
atiteko dėl to, kad tarptau
tinės organizacijos atsisakė 
jiems padėti.

5. Naujas Balfo Centro 
revizorius

Nuo pat Balfo veikimo 
SLA prezidentas Povilas pradžios, valdžios Įstaigom?

gydytojas

Dailės instituto konserva

Jei kuris sukreivezuotas 
laiškas iš Lietuvos turi bent 
Brooklyno vardą, kad ir be 
gatvės ir numerio, visad pa
tenka Balfui, nors kaliais 
ir ne čia priklauso.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
PARYŽIUJE

torium paskirtas 44 m. am
žiaus Alfred Jakštas, kilęs 

lienė, F. Styrienė, S. Peter- iš N. Anglijos.
son po$5, P. Mačys S3, St. Jjs Harwardo universitete 
Briedis $2, viso $105. studijavo mediciną ir manė 

Kiti aukotojai: Po S50 — gydyti žmones, bet pakeitė 
K. Bukaveckas is Cliffside. 1 savo nuomonę ir tapo pa-
N.J., H. Burke iš Union. N.J. 
K. Bielinis iš New Yorko.

J. Johnson iš Easton. Pa. 
$30

Po $25: A. Jenkins iš Ha
vajų ir J. Tumavičius iš Pa
sadena, Cal.

V. Poška iš Chicago $20.
LDD 3 kuopa $15.
Po $10: K. Matuliauskas 

iš Baltimorės ir Rose Budi
es iš Denver, Colo.

$5: J. Herman, L. Serk- 
sis, J. Steponavičius. Ch. 
Herman ir J. Adams iš Flo
ridos, J. V. Stanislovaitis iš 
Wilkes-Barre. Pa., J. A. Pa
nelis iš Cleveland, Ohio. P. 
Čakanauskas iš 
Conn.

veikslų "gydytoju“.
Laikas viską naikina, to

dėl naikina jis ir paveiks
lus. Konservatoriaus pareiga 
juos atnaujinti, suremon
tuoti ir, žinoma, taip, kad 
nepaliktų jokio pėdsako.

Anksčiau A. Jakštas yra 
buvęs Gardner muziejaus 
konservatorium Bostone.

Uždaryta A. Tamošaitienės 
paroda

Uždaryta dail. Anastazi 
jos Tamošaitienės kūrinių 
naroda. kuri buvo Čiurlionio 
galeriioi. Parodoj buvo 60 
naveikslu. A. Tamošaitienė

Meriden. i—plačiai žinoma meniškų 
......................... kilimų, tautinių drabužių

A Tii audėja, bet mažiau kas teži-
gos. III.. U. ,lojo esant jr gerą tapy-

-oją.
su Į Meno žinovai labai teigia 

džiaugsmu, kad T D D 7 kūri
nos komitetas T. V. Stilsonui 
nagelbėti f»ražu dmba atli
ko. kad LDD ir T>SS nariai 
ir kiti geros valios žmnnė« Dargis dalyvavo spalio 14 d 
"Teita? atsilienė ir HtiW -urengtame šeštosios apskri
tos užkluptam dr<r .T. Y. ties 75 metų jubiliejiniame 
Stilsonui dosnia ranka. vakare.

III.. $1.
Viso labo gauta $776,61. ‘ 
Pranešimas sutiktas

■nai parodą įvertino.
Lankėsi SLA prezidentas

Spalio 18-20 Paryžiuje 
Įvyksta nepaprasta Paverg
tųjų Seimo sesija. Ryšium 
su Kremliaus ofensyva Ber
lyne aštrėjanti tarptautinė 
nadėtis. o tuo pačiu ir aktu- 
alėjančios galimybės ir grės
mės sovietu pavergtajai Eu
ropai, skatina Pavergtųjų 
Seimą ynač budriai stebėti 
ivykių raidą.

Sesijos darbų eilėje svar
biausią vietą užims Berlyno 
krizė ir Europos laisvės 
klausimas; Europos apsijun- 
gimo ir sovietų pavergtosios 
Europos problema: padėtis 
ir jos raida sovietų paverg
tuose karštuose.

Sesijoj yra sutikę dalyvau
ti eilė Prancūzijos ir kitų 
Europos valstybių įžymių 
politikų.

Lietuvos delegaciją šiai 
sesijai sudaro ph-mininkas 
V. Sidzikauskas ir nariai: 
prof. .T. Baltrušaitis, V. Ba
naitis. dr. P. Karvelis J. 
Tzanskoronskis. A. T.iutkus, 
kun. J. Petrošius, E. Tu
rauskas. B. Venskuvienė.

Vykdamas iš New Yorko 
' Parvžiu, V. Sidzikauskas 
drauge su kitais Paverp+uiu 
SpimG dplpfaci’u
irais lankysis T.nndnnn 
Briuselvie
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ir tarptautinėms organizaci-
ir

o no —
joms reikalaujant, Balfo fi- ?PnpVOįe. Rnnnnie ir T)ub- 
nansinį stovį tikrino viešo-iline.
sios atskaitomybės atstovas' Kor.
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Jis, kultūros, mokslo ir mo- 
GrigonU

Redaktoriais: Tiesos — 
Petras Kimša, G. Zimanas, Sovietskaja Lit-

Mirė P. Rimša
Spalio 2 d. Kaune mirė 

dailininkas
spalio 4 d. palaidotas Petrą-1 va—Mešėeriakov, Cervo- į:........ ...... _ o. i < « •šiunų kapinėse. Velionis gi
mė 1881 m. lapkričio 23 d. 
Naudžių kaime, netoli Vil
kaviškio. Būdamas 18 m. at
vyko i Varšuvą mokytis dai
le s, vėliau mokėsi Paryžiu
je, Krokuvoje ir Peterburge.

\ ei.oi.is buvo vienas žy
miųjų ir našiųjų senosios 
kaitos skulpionų, sukūręs

nv Standait — A. Federovi- 
eius, Valstiečių laikraščio — ; 
ir Komunisto — J. Karosas.

Mirė .1. Čepinskis
Rūgėjo 30 d. mirė buvęs 

Žemes L kio ir \ etei inarijos 
Akademijų docentas Joną? 
Čepinskis, gimęs 1893 m.

Nepriklausomoj Lietuvoj
cideli vertingų kurinių skai- velionis buvo \ epnų ir Jo
cių. iš jų plačiausiai yra ži-jniškėlio žemės ūkio mokyk-
noini Vargo mokykla“ ir 
"Artojas“, kurį Bostono lie
tuviai padovanojo Bostono 
dailės muziejui.

Jis yra sukūręs ii- daug 
aukštos meninės vertės me
dalių, portretų. Jis žinomas 
ir nemažam skaičiui Ameri
kos lietuvių, nes kun laiką 
l uvo čia atvykęs ir įvairiose; 
vietose rengęs savo kūrinių 
j arodas.

\ elionis, kaip ir jo vyrės

iu mokytojas, 1940 m. buvo 
paskirtas Žemės Ūkio Aka
demijos docentu.

Dėl nesveikatos 1960 m. 
buvo išėjęs į pensiją.

Šitaip dirbama 
žengiant i komunizmą

"Tiesos“ spalio 7 d. nu
mery" vyr. doc. E. Frolovas, 

idoc. M. 1 inkelšteinaitė, doc. 
A. Kaušpėdas, e. doc. p. A. 
Sprindis, doc. Z. Zinkevi
čius, studentų bendrabučio

KELEIVIS, SO. BOSTON
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LIETLVOS MOKYKLA nuo 1864 iki 1904 raj
taip šių melų 2 d. Kaune miręs skulptorius Petras Rim
ša atvaizdavo lietuvišką mokyklą spaudo, draudimo metais.

kūną ir kt. Žemaičiai nesakė, 
kad juos sutverė Saulė ar Per- 
n.una* ar Koks kitas "dievas“, 
jie gai omo gamtos jėgas už jų 
gei urną, Uuosiiumą, o kartais

islatuiiią, drausmę. Jie buvo dė- 
•' .-.ingi guinun, nes vis^ą sėmėsi 
is galinos, jie gerai suprato, gi- 
.įai ou\o įsisąmoninę gamtos jė- 
^ų galingumu ir savo priklauso
mybe nuo tų jėgų.“

Verta perskaityti tą kny
gą, kur tiek daug sudėta gė
lai Eluk temų, gil.ai apgal
votų minčių, kruopščiai iš
sijotų.

los u vi knygos — tai gra
žus Žemaitijai paniiiiKlas —

KAS NAUJO BROOKLYNE
Jar apie dr. J

Jau buvo i
opano 3 ti. mile buvęs vie- 
.»atims LiooKlyne senosios 
.aitus lietuvis daktaras Jo- 
ias 8. Misevičius—Message 
i7 metų amžiaus, bet jis 
ertas plačiau paminėti.

Velionis buvo gimęs, au- 
,ęs ir dalinai mokslus įė
jęs Ši aulių aį skrity, Lietu- 
.oje, gerai kalbėjo lietuvių 
žemaičių, rusų ir lenkų kal- 
omis.
Baigęs įnedicinos-chirui-

pakeics m ilingas rūpinto- gijos mokslą prieš oO metų, 
jėlis. laiką gyveno Brookly-

laip galėjo j ai ašy ti tik ne, veik išimtinai lietuvių 
tas, ku. is pat.' drožė ir kartu,1 eyvenamoj miesto dalyje, 
tn ozi.amao smuikelius, rū-Į vadinamoje Williamsburgu. 
pintoje liūs, kryžius, gyveno Jaunystėje jis priklausė Le-

ir tą

Žemaičio šnektos

S. Misevičių kūdikių ekskursiją į vadina- 
ka(j! ,n4 stebuklingą Liurdą. Dak

taras ir uzvede kalbą su tuo 
kunigu:

— Ar tu tiki stebuk
lais?— klausia daktaras.

—Tikiu, — atsakė kuni
gas.

— Tokio daikto kaip ste
buklai nebuvo ir nėra,— sa
ko daktaras.

— Yra,— sako kunigas.
— Jeigu yra, tai kodėl 

jais netik, kai d molai ir pats 
popiežius .'— klausia dakta
ras.

— Jie tiki,— sako kuni
gas.

— Jeigu tiki, tai k<xlėl 
kardinolas ir popiežius ne
važiuoja į Liurdą stebuklin
gai pasveikti, bet šaukiasi 
pagalbon garsiausius dak
tarus?

Lenkas kunigas nieko ne
atsakė, ir kalba ta tema bu
vo baigta.

vuvių draugijoms, buvo jų 
gydytojas, prieš apie 40 m. 
buvo ir laikraščio "Vienybės 
Lietuvninkų“ direktorius.

Tais laikais daktarą pa
šaukus pas sergantį į namus,

Žemaitijos praeitimi 
praeitį apmąstė.

Jo sūnus Liūdo J. Kon 
čiaus išleista knyga "Me
džio drožiniai gimtajam 
kraštui atsiminti,“ kur su
lietos Igno Končiaus droži
nių fotokopijos, turi daug 
berilio su knygomis Žemi- 
čio šneko*. Čia Ignas Kon
čius apie Žemaitiją byloja 
gyvu žodžiu, o anoje knygo
je jis apie Žemaitija be žo- 

' džiu masto drožiniais.
Abiejų knygų gale idėtas 

. knygoje pavartotu veik gry- 
1 nai žemaitiškų žodžių žo
dynėlis.

žemaičio šnekos pirmas 
ir anų a? tomas uieisti Aiuos 
xviiygų iviuoo Londone, 1-2 
Ledu'oke Gardens, London, 
VV, ii — Gt. Britam. Kiek
vieno tomo kaina $l,ol).

11
Atsiuntė savo pastabas 

anie nirmaii tomą ii- seno-—x--  X----- --------- — -----
sios kartos ateivis Pakruo- 
jietis. Jis rašo:

"Ta knyga knygų mėgė
jui tuo miela, kad joje bisai 
nėra taip praprusėlių mėgia
mų varnalėšų, iš svetimų 
kalbų paimtų žodžių.“

Jam iaoai patiko knygoje 
tikslus kumečio ir dabartinio 
Kolchozininko dalios paly
ginimas:

Kitą kartą, kunigui ne
buvo mokama 50 centų, ° sant, pastebėjau daktarui, ar
atsilankius pas daktarą 
25 centai. Draugijos mokė
davo daktami metini mo-

nekenkia io profesijai lais
vamaniškos minties reiški
mas viešai net dvasiškiams.J. VLKS

-Že-iuarė, su svetimais Žemaiti
ją uzpluuitsiais ncsUsihejo, 
jų salinusi, bet į tą jo uzua- 
ią gyvenimą sKveioes ir ne- . 
gei ovės. Štai Kas apie tai ten ' 

a, tokio pat dy-1šnekėta:

Apie l»»iO Končiaunis brolis Juozas, dalyvavo .. _ x , ......
Ii,(>5 m. revoliucijoj, visą sa- 6 Wbos pirmininke A. ma.vo snesos pn inąj, tomą
vo gvvenima buvo ištikimas Z^yic.ute šitaip rašo: .au buvo Keleivy sulieta pa-

’demokratijos sekėjas. Labal ausidžiauirėme lank u pastabu. O šiai jauLabai apsidžiaugėme lank.ų pastabų, u štai jau 
mes, V įlniaus universiteto pasirodė tų Žemaičio šnekų 
gatvės Nr. 1/2 gyventojai, antį a knv
Kai mūsų name buvo prade- džio kaip ir pirmoji, tai yra 
tas vesti centrinis apšildy- virš dviejų šimtų puslapių, 
mas. Bet, deja, džiaugsmas Neabejojame, kas per
buvo per ankstyvas. Darbai skaitė tos knygos pirmąjį 

vardai nepatinka, todėl pir- buvo pradėti kovo mėn. tomą, skaitė neprisiversda- 
mąja gatvę, kuri jungia (juos vykdo Stalino rajono mas. bet smalsos veliamas.

Nepatinka
Basanavičius ir Aušra

Šiaulių mieste buvo Basa
navičiaus gatvė ir Aušros 
alėja, bet komunistams tie

Statybos-remonto valdyba). Tokie būtinai panorės įsigy- 
bet ir dabar dar darbų galo ti ir antrąjį tomą. 
nematyti. Brigada, vadovau- igmts įcuimius uave tikslų 
jama brigadininko drg. Fai- n piasimu^ iu su,o vemaiu 
r o, šušideda iš 9 žmonių, ta- pa>aiiiniiiią. i ai imi ai zc 
čiau iš jų dirba ne daugiau maium sueigos. l»cl spėkos 
2—3 žmonės, ir tai ne kas- taip sau, tuščia viu ui iai 
dien. Patys darbininkai ne- zauny u, ucl turiningai ir 
patenkinti tokiu darbo orga- piasmingai šnekiem, siies.- 
nizavimu. Dabai- minėtame* teiti zoumgai, trumpais sa- 

Miesto sodas pavadintas; name, kuris priklauso uni- kiniais, menais zouziais 
Karolio Požėlos parku, že- i versitetui ir kuriame gvvena i uaug ir va.zuingai pasakyti, 
maitės, Vytauto ir Kudirkos universiteto dėstytojai ii- a-
gatvių vardai nepakeisti. 'pie 100 studentų, prakirstos 

Buvusiame adv. K. Venc-į sienos, lubos, išlaužtos grin- 
lauskio name Vytauto gatvė- dys, ir visas namas tapo lyg 
je dabar yra Aušros etnogra- vienu komunaliniu butu. To

dėl nėra jokių normalių bui
tinių sąlygų gyventi. Stu
dentai negali mokytis, o dės-

miestą su Gubernijos prie
miesčiu. pavadino Taikos 
gatve, o miesto centre esan
čią Aušros alėją pavadino 
Yirco Kapsuko alėja.

Dvaro gatvė pavadinta M. 
-Aielnikan.es, Tilžės gatvė 
dabar yra Lenino, Dariaus- 
Girėno virto Gegužės 1, 
Varpo-—dabar Komunarų.

finis muziejus.
Komunistu centro komitetas

Rugsėjo 27-29 dienomis tytojai 
Vilniuje posėdžiavęs Lietu
vos Komunistų Partijos Xlll 
suvažiavimas išrinko į Cent
ro Komitetą 123 asmenis, iš 
jų su aiškiai rusiškomis pa
vardėmis 30. ir 53 kandidą- 
tus-

1 Sovietų Sąjungos Komu
nini Partijos XXIII suva
žiavimą išrinkta 31 atsto
vas. iš jų aiškiai rusiško
mis pavardėmis 8.

('entro Komiteto posėdy 
išrinkti seki toriais: pirmuo
ju A. Sniečkus, antiuoju B.
Popov (buvo B. Šarkov), 
sekretoriais — J. Maniušis,
A. Barauskas, ir A. Barkaus
kas (iškilto V’. Niunka).

Centro Komiteto biuro 
nariais išrinkti: A. Baraus
kas. A. Barkauskas, F. Bie
liauskas. K. Kairys, J. Ma- 
n.ušis, J. Novickis, J. Pa
leckis. B. Popov, A. Snieč
kus. M. Šum»uskas ir G. Zi
manas.

Patvirtinti partijos sentro 
komiteto skyrių vedėjai: 
Partinių organų — J. Novic- 
kas, propagandos ir agita
cijos — P. Mišutis, pramo- 
nės-trar sporto — S. Jašiū
nai statybos ir statybinių 
medžiagų — F. Jakaterini- 
cev, žemės ūkio — V. Koles- 
nikov, administraciniu, pre-

i ninaine tome sudėta že
maičio pažiūros į žmogų —j 
Kas vi a žmogus, o kas ponas, i 
i en pat aprašyta? visas že
maičio niiiums gyvenimas, 
pradedant jo gyvenamu na
mu, sodyba, gimimu, augi
mu. pir.-liais, vestuvėmis lai-

Vž.eapsun.'’iiizi skaudu visai 
pasaliniam žmogui, prašalaičiui 
svetimam, kuriam Uk platusis 
pasaulis berūpi, kuris savo tėvy
nės jausmo butų mėginęs nusi
kratyti, ir tokiam keistai atro
do, ką jau oekalbess apie žemai
tes širdį! Ji tiesiog plyšta iš 
skausmo ir ne vien dėl bereika
lingai išvargto sunkaus kelio tų 
jaunuolių kūdikystės laikais, bet 
dėl likimo tėviškės, tėvynės, 
gimtojo krašto.“

Ar tai jau tuviai tokia be- 
prosvaisime, oevilte padė
tis? Ne. lai tik didžiojo rū
pesčio dėl geresnes, gražes
nės ateities išspausti pergy
venimai.

Kalbant apie patvirkusį 
jaunimą, yra pasakyta:

.daugi, ma ir nepalyginama "...baudžiauninkai dirbo dva-

kęsti $25,00, ii už jį (lakta-, Daktaras atsakė, kad kuni- 
ras aptarnaudavo visus ser- pams ga|jma fcli nes
sandus draugijos narius, - jr tyg žino> ka(, ,ei. 
neimdamas iš jų jokio mo- f jnRai kalbu.
k6!?*?* . , , Velionis daktaras išauk-

Velioms daktaras man ,ėjo <lvj dukteris, kurių vie. 
pasakojo, kad dažnai pa- . mokytoja aukštes-
sauktas pas seigantj nai į, nįojoje mokykloje Nevv Ha-
jo nerasdavo namie. Namuo
se esanti nario žmona pa
siųsdavo vaiką ligonio ieš
koti sakydama: "Eik į sa- 
liūną, pašauk tėvą ir pasa
kyk, kad daktaras atėjo.“ 
Sako, tokių ligonių lau
kiant, reikėdavo gaišti išti
sas valandas, ir tas jam 
taip įkyrėjo, kad buvęs pri
verstas atsisakyti būti drau
gijų gydytoju.

Lietuvių laikraščių leidi
mo sunkumai jam buvo ži
nomi. Jis taipgi žinojo, kad 
juose dirbantieji gauna ma
žas algas, todėl jis iš jų ir 
už pagalbos suteikimą nie
ko neimdavo. Jis jiems saky
davo: "Jeigu ir turi dolerį 
kitą, tai jie tau reikalingi,

veli, Conn. Noi’s daktaras 
buvo laisvų pažiurti, netikė
jo stebuklais ir pomirtiniu 
gyvenimu, bet spalio 6 d. 
palaidotas su lenkų bažny
tinėmis apeigomis.

Daktare, ilsėkis ramybėje, 
o likusiai šeimai reiškiu gilią 
užuojautą.

K. J. Paulauskas

SUSIRINKS VLIKAS
Lapkričio 25-26 dienomis 

|New Yorke susirinks posė
džių Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas (Vil
kas).

RUMFORD, ME.
dauguma yra švelnus, taikus, ne-• re, buvo mušami, kad geriau, j nenoriu, kad man atiduo- 
akiplesos. rainiai kalbą, nekaltai Smarkiau dirotų, nebuvo didelės tum paskutinį.“

V elionis, negalėdamas sa-
dirbti. O kas bus 

vėliau, kai ateis šalčiai? Uni
versiteto ūkio administraci
ja neleido apsirūpinti kuru. 
liepė išvalyti sandėlius, iš
griauti pertvaras, kad gei iau 
būtų galima pravesti vamz
džius. Tačiau iki šiol niekas 
tų vamzdžių neveda, o kuro 
negalime pasirūpint:. Kartu

dotuvemis; jo santykiavimu 
?u aplinka ir kitais: jo su
pi atimu apie baidykles, 
-meklas. laumes, aitvarus, 

Kaukus, burtininkus ir ki
tas dvasias.

Antroje žemaičio šnekos 
dalyje pasakojama ramiai 
-altai, be jokiu pagražinimų, 
Kokių Žemaitijoje būta ke
lių. tiltų, kaip atrodė pati

linksmi. Jie nepasvaigę—neapsi
svaiginę. -iu protas aiskus. grei
tas. kaip ir senesniosios žemai
čiu kartos. Tik jie linksmesni, 
greičiau juokas juos pagauna, 
kaip senesniuosius. Gal jie dar 
kiek paviršutiniški., žiūrint į 
kitus, stebint aplinką.“

lokiuose jaunuoliuose 
glūdi Žemaitijos ateitis. Štai 
ir autoriaus Igno Končiaus 
motinai neatrodo taip jauu centriniu ajištldymu turi

11 ;ūti įvestas ir šiltas vanduo gamta, koKiomis pramojo- - - .. .....I >,uu Įvesta.? u mitas vanduo, . . _ 1 ‘baisus tie jaunuoliai įskry
tačiau, nors projektas ir yra.: ze™lU' ^veno. kaip j Niekas jų pagirti nį_
—darbai nepradėti. SV-yrU-''«> medzion žvejyba, no-. jie ne'u‘ia,.o (|au.
jau pravedus centrinį apsil- ga\imu.iiesuta\imu. gi y ba- į (rurnos
dymą, vėl bus laužiamos;p.pi>..'pmomis nibrėmis irp Kodėl tai čia mes paste- 
gnndys, ardomos sienos? ,-utokiais n.|«seiais ir yar- bjm, Taį jro<]vmas 1 ka(, 

-Darbai juda vėžlio žings-1-<>'y p-a <ai a.\o l'a'.''a <a žemaiao žnekos autorius 
o Statybos-remonto vai- a‘ u/.iau -smu kaikada iaini-(bejaljai al|>asakoja žemaj.

tijos, tiksliau savo gimtinės.
niu,
dyba nesirūpina juos pa 
spartii ti, užmiršta, kad na-

kuota. 
svei ias i

1 tžiaugsinu... retas 
štai. ar ne čia ne-

me gyvena žmonės ir kad prasme nusakyta
žiema ne už kalnų.“ žemaičio dvasios būsena:

LAIŠKAS REDAKCIJAI “Ir vėjo pučiamo medžio la- 
I>ai. tegu ir juda. bet nelink-rni. 
ošia kažkaip sunkiai, šnypščia, 
lyg neįstt igia masinančios links
mos gaidos išspausti. Ir pats 
medis kartais dusliai sutrata, 
atsidūsėja. lyg būtu ko sunkaus 

Į nejsteigęs atlaikyti ar vėjo [>a-
dumu ir dideliu pasipiktini- lenktas atsitiesti.“ 
mu. sužavėtas jos protesto
energija prieš komunistų be- *a’P’ žemaitis gyveno 
gėdiška melą. savu, uždaru gyvenimu. To-

Nuoširdžiausiai autorę ^ju gyvenimu jis gyveno; pačios

Perska:tiau "Keleivio“ 
Nr. 40 Veronikos Zlotkienėsl 
straipsnį "Nustokime mela
vę“. Esu pagautas autorės 
šviesiomis mintimis, nuošir-

zmoniu gy venimą.
O štai žemaičio pasaulė

žiūrinis gyvenimas. Tegu 
nusako pats autorius:

"Dieve. T i mane sutvėrei. Aš 
tave padirbau, pardaviau, pra
gėriau.—yra pasakęs dievdirbis. 
Tas posakis tinka tik krikščio
niškiesiems laikams.

Iš senu senovės žemaičiai ne
buvo stabmeldžiai. .Jie stabu ne
turėjo. Jie neturėjo pasidirbę 
dievu ir negarbino tų padarinių. 

‘Niekur neaptikta. Neseka ir iš 
žemaičiu tikvbos esmės

normos nustatyta, o kolūkiečiai 
lun dirbti nepakeliamai sunkiai 
•r , gal bul, kolūkiečių nemuša 
nusikaltimo vietoje, bet už tai 
malina ir siunčia į Sibirą kaip 
didžiausius prasikaltėlius, ir iš 
n n retai kuris begrįžta. Kolū- 
.ietis visiškai neturi nuosavy- 
>ės. Baudžiauninkas galėjo pasi- 
uiginti ir savais arkliais važiuo- 
i. geresnes karves milžti...“

“O kumetis savo normą gau
na vistiek, kiek užderėjo. Kolū- 
uetis — pirma pyliavos val- 
žiai ir dar visokiems tikslams, 

> paskui tik kas beliko dalykis 
,>agal išdirbtąsias valandas; daž
nai negauna ir gyvybei išlaikyti 
akankamai maisto.
"kumetis pats eina samdytis 

dvarą... Kolūkieti varu į kolū
kį atvarė.“

Pakiuojietis rašo, kad į- 
Jomios pastabos apie net 
oažnyčioje pasireiškusius 
skirtumus: čia vieta dvari
ninkams, o ten mažiau pasi
turintiems, skurdžiams; a- 
pie tai, kad kunigai bardavo, 
kam neakankamai skubiai 
dirbama dvarui ar klebo
nams: kad kunigai nemėg- 
davę lietuvių kalbos, lenkiš
kai nemokantiems neleisda
vę net savo rankos delno 
bučiuoti ir t. t.

Pakruoiiečiui ”gana įdo
mus kunigaikščių Oginskių

Mirė du lietuviai
Mirė Jonas Zovas. Velio- 

vo kaoinete tinkamai patik-j nis buvo labai raudonas, pa

sveikinu 'r linkiu ini sėkmės, šimtmeti kita. kai prabado senovėje. Tr jų nebuvo.
Steponas Kairys sav° valstvbės nepriklauso-j "žemaičiai garbino galingą- 

kybos, finansų — A. Kaire- Smithtotvn, L.I., N.Y. mybę. Tada jis savyje užsi- sias gamtos jėgas,— Saulę, Per- apibūdinimas. Jų būta p o-'vo.

imti ligonio ir nustatyti jo 
ilgos, sociindavos jį j auto- 
mooili, nusi'veždavo į ligo
ninę ar pas kurį jam patiki
mą specialistą ir tuo būdu 
suteikdavo reikalingą pa
galbą.

Velionis laikė ofisą kuk
lioje patalpoje prie Beny 
gatvės. Žmonai mirus, vedė 
antrą žmoną, lenkų kilmės, 
buvusio garsaus lenkų dak
taro seserį. Lenkui daktami 
mirus, paveldėjo jo likusias 
moderniai įrengtas patalpas 
173 Metropolitan Avė., ki
tame gatvės šone prie lenkų 
bžnyčios.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų ir jas atvirai reikšda
vo. Kartą, esant pas daktarą, 
atėjo ten gaisus lenkų misi- 
jonierius kunigas. Tuo laiku 
Romoje sirgo buvęs Chica
gos arkivyskupas, o taipgi 
ir tuometinis popiežius ne- 
sveikavo ir šaukėsi pagal
bon geriausius daktarus. Gi 
tuo pat laiku Amerikoje vys
kupai organizavo paliegusių

n i š k ų, bet gerų lietuvių. 
Kad daugiau būtų buvę to
kių didžiūnų, deja lietu
viams palankių, be Oginskių 
ir Zubovų, daugiau nebu-

liko gana nemažai pinigų 
Oxfordo popieriaus bend 
rovės direktoriui Forguson, 
kad šis juos išdalintų gimi
nėms.

Baigė dienas ir Juozapas 
Baltrušaitis.

J. K.

Daina jėgas gimdo.

NAUJAUSIOS KNYGOS

NEPRIKLAUSOMĄ UE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina................ $5.00

TREJOS DEVYNERIOS, 
dr. S. Aliūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina ................... $1.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................. $3.00.

Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

Aielnikan.es
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— Maik, aš ir vėl ateinu barškinau į dangaus bromą, 
ir barzdotas senis

Kunigai ir lietuviški poteriai
jTvlksT

Neseniai New Yorke bu-, laikraščius ir jomis spuus- 

vusiame Rietuvių bendruo- uina kuygas, kanu ir tonus 

menes suvažiavime vienas įvairiomis kalbomis išleidžia 

atstovas pasakė, kad Lietu- šventąjį rastą ir maldakny

gių Kunigų Vienybė nuta- Les-
įusi lietuvių vaikus poterių Ypač paskutiniais metais 
mokyti angliškai, o ne lietu- JAV vyriausybe besimokau-: 
viškai. Sunku patikėti tokiu' tį jaunimą skatina daugiau 
nutarimu, bet iki šiol tos or-1išmokti svetinių kalnų, į
ganizacijos vadovybė to pa-.Aukštose mokyklose stuui- 
reiškimo viešai neatšaukė, juojantiems rečiau \artoja- 
Kaip ten bebūtų — nutarė 'mas kaltas net skiriamos 
taip ar ne, bet faktas, kad atitinkamos stipendijos, 
lietuviai kunigai, bendrai’ Jlat,Jrw užsienio politi- 
imant, mažai tesirūpii a va- ka pasuko viso zenr.no pė
dinamose lietuviškose para-!eiuoju vieškeliu, im tokiam 
pinėse moky klose vaikus j plačiam ivan iam namui 

į lietuviškai poterių pamokyt.* užsieniuose bubni tokie, ku-
1 O kaip lietuvybė skiepi
jama kai kuriose tų mokyk
lų, labai gerą pavyzdį pasa
kojo dr. B. Matulionis nese
niai buvusiame lietuvių gy- 

Įdytojų suvažiavime vėl ta
me pačiame New Yorke. Jis 
šitaip kalbėjo:

”Eavo sūnų leidau j lietuvišką

rie uaugiau kalbų moka.
Galop, kas priima iš atei

vių JA v pilietybę, retas ku-j 
ris teisėjų pamušui įspėti, 
kad nepamirštų, neapieistų 
savo gimtojo krašto kalbos, i

'lai garbinga jūsų tėvų kai- cialdemokratu partijos į-1 
ba! Vadinasi, aiskus irody- kūrėjas Antinus ooniasevi-

__________________________________________________________ Puslapis penkt—

DIDELĖ GELEŽINKELIO NELAIMĖ VOKIETIJOJE

lianiourge susidūrė du traukiniai. keleivi ms traukinis su iš teatro grįžtančiais ke
leiviais įlėkė į prekinį traukinį. Užmušti 33 žmonės ir apie 50 sužeista. Tai didžiau
sia geležinkelio nelaimė Vokiet joj po ant rojo pasaulinio karo.

VOKIETIJA

pas tave.
— Geiai, tėve, gerai... Bet 

atrodai susirūpinęs. Ar atsi-j klausia: 
tiko kas?

!se būtų:
1 i. kieK lietuvių Kanadoje

. .mas, J AAV kilų kalbų .Jus ėmėsi organizuoti baž- 
pradinę mokyklą, atsiet, para- mokėjimas ne tik netilau- uytniĮ chorą ir kartu su juo .tokios Gimnazijoje atsilankė -• Kiek lietuvių susituokė ir 
pijinę. Toje mokykloje ir lietu- džiamas, bet skatinamas, bažnyčioje giedojo lietuvių Australijos atvykęs i V o-; kokiomis sutuoktuvėmis.

Be to, JAV bažnyčia at- kalba giesmes. | kieti ją N. Skrolys su žmo-' 3. Kiek lietuvių metraščio
Imkime į rankas St. Kai-i nele ir dukrele. Atvyko spe

Vasaros metu Vasario 16- gyvena.

vių kalba buvo dėstoma — hor-
rible dietų — 20 minučių per
savaitę, vieną kartą. Vos pradėjo
vaikas lankyti mokvklą, jau

__ _ . . ’ praneša žinia: jo vardas esąs ne
jis tuoj mane apžiurėjo ir

Kas tu toks ir iš 
!kur? Nu, sakau, aš žemaitis

— Markatna ant dūšios, nuo Plungės, ale dabar gy-
Maiki. i venų Amerikoj. Tada jis pri-

— Sakyk liūdna, ne ”mar- ėjo artyn, pakliuksino mano
katna“.

— Kaip besakytum, vai
ke, vistiek smūtkas.

— Bet kodėl?
— Aš dangų praliuzinau. 
— Nekalbėk niekų.
— Iš tikro, Maiki, pereitą 

naktį aš buvau danguje.
— Gal išgėręs sapnavai? 
— Jia.ki, buvau trezvas 

kaip krienas. Galiu pasiba- 
zyt. i visybe, buvau nuėjęs 
pas Zacirką,

džiogą ir klausia: O kas čia? 
Well, sakau, čia tai gyva
tinė, labai pamačlyva gy
duolė. Gal paragausi? Ale 
jis papurtė galvą ir sako: 
Gyduolių mums nereikia, ba 
danguje niekas nevalgo ir
neserga, taip kaip Sovietų i
Rusijoj.

— Ar
komunistas?

krikščioniškas ir perilgas; esą 
jam reikalingas kitas, geresnis, 
tinkamesnis (Tas daktaro sū
nus turi vieno Lietuvos kuni
gaikščių vardą. J.V.). Griežtas 
atsakymas mokyklai, kad ne
liestų vaiko vardo, jo vardą 
apsaugojo, bet sūnaus draugas, 
irgi naujasis ateivis, toje pačio
je mokykloje iš Rimvydo išvirto 
i Albertą. Motina sūnų Mindau
gą išmokė lietuviškų poterių, 
maldų, Įsakymų ir paruošė pir
majai komunijai. Ir štai kita

skirta nuo valstybes, čia 
nesama valstybines tikybos. 
K. katalikų, kaip ir kitos ti
kybos, čia yra privatus rei
kalas.

Gimtoji kalba, ypač taip 
kitų tautų gyvenant, šeimoj 
yra artima,
dingą kalba, atitinkamą 
jausmą sukelianti. Tikėji
mas yra taip pat stipriu

rio Lietuva budo, ten psl.
135 rasime parašyta:

’ Savo ..paskutiniuosius 1 
mokslo gimnazijoje metus 
pradėjau nepaprastai. Į 

draugiška. įh'i Šiaulius įvažiavęs, iš anks
čiau atvykusiųjų draugų su
žinojau, kad gimnazijos di
rektorius yra gavęs iš Vil-

cialiai pamatyti gimnaziją 
ir jos reikalams paaukojo 
DM.50,-. Kiek vėliau gim
naziją aplankė studentas

laikotarpyje gimė.
4. Kiek lietuvių tuo pat me
tu mirė.
5. Kiek lietuvių atvyko ar 
išvyko.

Alg. Kimas, karinę prievolę Į®- Kiek lietuvių mokosi lie- 
atliekąs amerikiečių ka- į tuviškose mokyklose ir kiek 
riuomenėje Masiulis, kurio !ias_ baigė.
tėvas yra vieno gimnazijos 
būrelio vadovas Čikagoje. 

.■Paskiausiai atsilankė jauna---- r į— i,:* d.>MdiiMdi au-uuiinc auna
jausmu palydėtas. ; šaukiamas ’ iki šio, į Dirvenių porelė. Dirvonienė-

| staigmena: vaikas praneša iš 
— Ar tai reikštų, kad jis, žim, jam

. . . 1 Įsakyta išmokti poterių, maldų
Nežinau, Maiki, as jo jr anglų kalba. Mano

ale jis buvo neklausiau, rvai įssisneke-
piktas, susiraukęs, tai neno- jom, tai jis pakilnojo mano vaikas 
re jau nei prie baro sėstis. z.urajų ir saKo: Hm, Litin

es žemaitis su šoblę!Parėjau namo ir atsiguliau, 
lr raidavei pradėjau sapnuo- į i askui paklausė, ar aš gra- 
ti, kad as danguje. Taigi at- motnas? Atsakiau, kad į a-
ejau pas tave, kad išvirožy- 
tum. ką toks sapnas reiškia?

Kaūcrnijas nevaikščiojau, a- 
įe niaiuaknygę kiek paskai-

— Tėve, sapnai neturi jo- iau. rikei, jis sako, aš tokio
kios reikšmės.

— \ ot tebe raz, ir pasa
kė! ri šventose knygose yra 
oavadlyvai parašyta, kaip 
Egipto paraonas kartą sap
navo septynias riebias kar

vyro seniai jau lauk.u; būsi 
mano pamočnikas ir padėsi 
parėdką palaikyti. Nusivedė 
mane į savo opisą arba kan
celiariją ir papiasė sėstis, 
arto, buk kaip Plungėj. At

ves ganykloje; o paskui at-Įsisėdęs aš pradėjau kimšti
ėjo septynios kūdos karvės 
ir tas riebiąsias suėdė.

— Mano knygoj tokių 
dalykų nėra. tėve.

— Nu, tai prasta knyga. 
Turėtum gauti geresnę, Kuri 
ir sapnus aiškina. Faraono 
sapnas apie karves buvo iš
aiškintas teisingai ir išsipil
dė. Nu, tai kodėl tu mislini, 
kad mano sapnas nieko ne
reiškia? Juk aš buvau dan
guje, taigi čia vožnesnis sap
nas, negu to paraono raguo
tos karvės.

— Tėvas apie dangų daž
nai svajoji, tai ir užmigęs jį 
matai. Bet tai nieko nereiš
kia, tėve.

— Džius d i sem, Maik. 
aš noriu tau pasakyti, ką aš 
danguje mačiau.

— Ar matei tenai ir save?

rr.akorkos į savo pypkę, o 
Petras užsisuko savo televy- 
žą: sako, reikia pažiūrėti, 
kokius zbitkus žmonės išda
ro ant žemės. Ir kaip tik tuo 
metu kažkas pradėjo gmbi- 
joniškai belstis į dangaus 
oromą. Petras atidarė ir 
žiūri — ogi Stalinas lenda, 
btoi! — susuko Petras. Ko
kio blėso čia tau reikia ? Aš 
noriu į dangų, sako Stalinas. 
Tau vietos čia nėra, sako 
Petras. Eik į peklą. Ale Sta- I 
linas peklos bijosi. Sako, te
nai yra Hitleris. Anuomet jis 
tik per plauką nepagavo 
manęs Maskvoj, tai dabar 
pekloj šiur būtų velniava. 
O Petras sako, jūs abudu 
tokie,— pašol von nuo dan
gaus vartų! Ale Stalinas ne
sitraukia ir lenda į dangų ne

bet kuri oficiali, primesta 
kalba visai netinka. Sveti
ma kalba malda praranda 
intimiškumą. įsijautimą, ati 
tinkamą susikaupimą.

Kode! gi norima iš vaikų ...
atimti jų tėvų kaloa? Kodėl pamas’ ir kiekvienu mokslo

i niams katalikams privalo
mas cerkvės lankymas sek- 

. imadieniais ir švenčių dieno 
mis. .Tas lankymas buvo

Kuklerytė yra buvusi Vasa- 
irio 16-tosios Gimnazijos 
mokinė iš Diepnolzo laikų.

sniai nralrf i Iru» n»w» --

7. Kiek lietuvių baigė vidu
rinį mokslą.
8. Kiek lietuvių baigė aukš
tąjį mokslą.
9. Kokių įstaigų lietuviai tu
ri: ekonominių, finansinių, 
kultūrinių, meniniu. Ir kaip 
tos įstaigos laikosi.
10. Kuo ypatingai lietuviai 
pasireiškė ir ką nuveikė.

Nelengva būtų tas visas 
žinias surinkti, bet jei jos 
ir nevisai būtų pilnos, visgi 
duotų aiškesnį lietuvių gy
venimo vaizdą.

SAITYTOJŲ BALSAI

ai vadovavo vienam gimna
zijos lėmėjų būreliui Čika
goje, kuriam dabar vado
vauja jos motina. Taip pat 
ir Dirvenio motina yra vie- 

: no būrelio vadovė.
Jaunoji porelė pataikė į 

PLB Vokietijos Klasto Ta
rybos pobūvi, kuriame daly
vavo ir daugiau suvažiavime 
atsilankiusių lietuvių. Gra
ži nuotaika ir darniai dai
nuojamos susirinkusiųjų lie
tuviškos dainos bei pasikal
bėjimas su gimnazijos di- 
leKioriuini proi. dr. L. Gro- 
niu taip paveikė Dirvoni, 
i.ad jisai viešai pažadėjo 
pai vykęs pats sudaryti dar

prasidėdavo 
i iškilmingu aktu, o pats ak
tas — molebnu. Ir akte ir 
molebne turėjo dalyvauti 
visa gimnazija. Netenka aiš-

eitį dėl savo kalbos išlaiky- kinli’ kad molebnu priva- 
mo lomas lankvmas buvo mo-

Lietuvių kalba sena. gal kinių 
tūkstančiu metų senesnė už ka»? 
už dabar plačiai varto iamą 
anglų kalbą.. Kodėl ja na
vomis rankomis reikia laido-

i savanoriško vaikų 77*?/ Pra<^^*a 
nulietuvinimo darbo?

Šiuo kartu neieškosime' 
priežasčių. Tik dirstelkime, 
į kovingą mūsų taut"' pra

imamasi

griežtas laiškas mokyklai, kad 
tuojau bus atimtas iš 

mokyklos, jeigu tik bus mo
kykloje bandoma jj mokyti ang
liškai, vaiką apsaugojo nuo nau
jų nutautinimo kėslų“.

♦ # #
Bibliniais amžiais, Kris

taus gy venimo metais, ang
lų kaloos dar nebūta. Taigi, 
šventieji ir apaštalaujan
tieji jos nemokėjo. Rašė, 
Kalbėjo kas hebrajų, kas 
graikų, lotynų ir kitomis 
dabar jau mažai vartoja
momis kalbomis. R. katali
kų bažnyčioje oficialia kal
ba prigijo lotynų. Todėl ne- 
lauktina, kad Vatikano R. 
katalikų bažnyčios vyresny
bė lieptų ar pritartų JAV 
kunigams visus vaikus ko
munijai ruošti anglų kalba.

Tiesa. JAV anglų kalba 
yra valstybinė kalba, bet 
greta jos nėra draudžiama 
vartoti bet kurią kitą kalbą. 
Kas nori. gali leisti ir lei- 

! džia įvairiomis kalbomis

katalikų jaučiamas 
šlykštus prievartavi

mas.

O psl. 137 St. Kairys rašo:
. . . . . , . ,..’Ir staiga Įtemptoje salės

tl. kai jos duobka-H, tvko.a paslglrUo žardžiu
daugiau, negu reikia. aUu tar(_ >Eikime

— Nu, vot pasakė! Kaipgi, kad loska. Ir gai būtų įlin- 
žmogus savęs nematysi? |dęs, ale aš išsitraukiau šob-

—Matei taip, kaip dabar lę ir priėjęs sukamandavo- 
esi, generolo uniformoj? ’ jau: Ubiraisia k čiortu! Pa-

— Ekzekli, Maik, ta pati matė bestija, kad čia baikų 
šoblė. mundierą ir džiogas nėra, tai apsisuko ir numek-

leno žemyn.
Petras Įsi- —Ar tai iau viskas?

— Ne. Maiki, vra dar bis-

su raiviske.
— Ir šventas

leido?
šiur, kad įleido. Pa- kis dauginu. Kai Stalinas

nuėjo žemyn, tai netrukus 
vėl kažkas pradėjo belstis. 
Petras atidaro vartus, nugi 
Liucipieris stovi ir prašosi 
į dangų. Sako, kol pekloje 
buvo Mussolinis su Hitleriu, 
tai buvo dar pusė bėdos, 
ale kai atėjo Stalinas, tai 
jau nėra ratunko... Petras 
pradėjo blusinėti sau barz
dą. turbūt nežinodamas, ką 
daiyti. Tuo tarpu milkmo- 
nas, eidamas pro mano lan
gą, išmetė bonką pieno ant 
saidvoko, ir aš pabudau. Ir 
mano dangus, anot tos pa
sakos, išnyko kaip sapnas.

— Jis ir buvo tik sapnas. buvo ienkinr

daugiau
ivai carinės Rusijos i k^olFai'i 

pantai maskolių. Lietuvoje j 
pasikėsino į lietuvių kalbą 
ir norėjo pi įversti mokyklas 
lankiusius rusiškai melstis, 
jaunimas pasišiaušė. Prieš 
60-80 metų Mintaujos, siau
bų, Marijampolės. Veiverių 
ir kitų vidurinių mokyklų 
mokiniai pasipriešino — 
atsisakė svetima kalba 
melstis. Nukentėję toje ko
voje mokiniai lietuvių visuo
menės buvo šelp ami. štai 
ir JAV buvo sudarytas fon
das šelpti iš Mintai? - .un- 
nazijos atleistu.- .r it- 
už atsisakymą svetima kal- 
la melstis. 181R . \ano
Nr. 1 Vincas Kudirka pava
dino atleistus lietuvris mo
kinius is Mintauja gimna
zijos didvyriais. Ir : asakė:
.."Ant galo vaikai pamo
kino mus, suaugusius, kaip 
turime elgtis, kovodami už 
savo tiesas. Gėd?. kad mes 
tain nemokame.“

įsidėmėtini žo<k: te
tiems, kurie bruka vaikams 
svetima kalba. T ' V.
Kudirka ragino nukert f'H- 
sius mokinius su- kri. Au
kas nrašė siunti Varno *e- 
dakciion Tilžei a ; a š’iū- 
nui m. Scranton. Fa.

Kai Vilnius per1 :ri,vr as

Tuos Šiaulių gim
nazijoj tartus pirmuosius lie
tuviškus žodžius riktelėjo 
Ladas Laumianskis, šešto
sios klases mokinys, mano 
seimininkes sūnūs. ."Bro
liai“, kaip ir buvo sutarta, 
ramiai praėjo eiti iš salės 
pro užpakalines duris ir pe- , 
dagogų kambarį: vyresnieji 
pirmieji, mažesnieji paskui 
juos...“

lai taip anuomet Lietuvos 
jaunuoliai kovojo dėl savo 
lietuvių kalbos.

Ir skaudu ir nyku, kai 
girdi, kad dabar atsiranda 
tokių, kurie savanoriškai i- 
masi nulietuvinti vaikus. 
Lietuviui sava, gimta kalba 
yra ir dabai tap pat šventa, 
nes dėl jos daug nukentėta, 
kovota, kenčiama ir kovoja
ma.

Nejaugi iki šiai dienai dar 
galioja bene 1897 m. Virba- 
liaus prabaščiaus pasakyti 
žodžiai:

“Trokšdami auginti savo

vieną

būreli.
gimnazijos rėmėjų ‘

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kanados Lietuvių Aštuntoji 
Diena, metraštis, 102 pusi., 

' redagavo J. Kardelis.
Kanados lietuviai jau ne- 

pinną kartą toki metraštį iš
leido. Ir gerai daro, nes juo
se yra daug medžiagos, kin i 
labai įdomi tų metu lietuviu 
gyvenimui pažinti, o įi ypač 
bus
tų.

Ne vaikai, tėvai kalti
Siunčiu prenumeratą, už ka

lendorių ir mažą auką. Juk sun
ku lietuvių laikraščiams verstis; 
senieji išmiršta, o vaikai lietu
viškų laikraščių nebeskaito.

Mūsų miestely tik aš vienas 
G moku lietuviškai rašyti, kiti 

e rašė iai. Mano sūnus ir dukra 
moka lietuviškai, su sūnumi su
sirašinėju lietuviškai, nes ang
liškai nemoku rašyti. Kiti tėvai 
su savo vaikais nel>esrali susi- 
kalbėti, nes vaikai nemoka lie
tuviškai, o tėvai angliškai. Jie 
susikalba, anot to priežodžio, 
kaip nebyliai pirštais.

Juozas Ambrozaitis 

Portage, Pa.

Visos laimingos šeimos yra 
brangi po daugelio me- vienodai laimingos, o visos ne

laimingos šeimos yra kiekviena 
Redaktorius Kardelis siū-isava’p nelaiminga.

Io, kad ateityje metraščiuo- I- Tolstojus

“Keleivio” 1932 Metų

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų,
tikėiimn^ ir užlaikyti tautą, c.j|ų? juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.
stenkimės ja apšviesti: vie 
nok v»fekados neaukokime 
katalikystės dėl gero tėvy
nes.

am:i I.ifivos
Pe valios nėrė gnlios

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS’

636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.

zenr.no
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MOTERŲ SKYRIUS
V. DOROS E V IČ

Karaliene tiesa
Rytų padavimas

Bet Chaziras užsimojo rykšte.
—Šalin iš kelio! Jei nepasitrauksi, turėsiu užgauti 

tave rykšte, kuria iki šioi net savo žirgo neužgavau.
Išminčiai bematant pasklido i visas šalis ir Chaziras, 

kaip viesulas, nujojo savo pasilsėjusiu žirgu. Iš paskos jis 
girdėjo išminčių jam siunčiamus keiksmus.

—Kad tu prasmegtum, niekše! Tenubaus tave dan
gus už tavo Įžūlumą! Atmink, vaikeze, kas Įžeidžia vieną 
išminčių, tas Įžeidžia visą pasauli! Kad tu kur sprandą 
nusisuktum, nevidone!

Chaziras jojo nesiklausydamas.
Miškas ėjo vis tankyn ir tankyn.
—Po vienos dienos kelionės Chaziras prijojo šventy

klą. Tai buvo puiki šventykla, kokios pasaulyje dar niekas 
nebuvo matęs. Joje gyveno vienuoliai, kurie kukliai vadi
no save “Tiesos šunimis.”

Kiti juos vadino “Ištikimaisiais tarnais.”
Kai amžinai tylįs ąžuolynas nubudo nuo žirgo kano

jų dundėjimo, visi vienuoliai su vyriausiu kunigu išėjo 
pasitikti jauno kai’žygio.

—Tegul bus palaimintas kiekvienas, kas ateina i Ala
cho bažnyčią,—tarė vyriausias kunigas.

—Tegul bus palaimintas,—pritarė visi vienuoliai.
Chaziras vikriai nušoko nuo žirgo, žemai nusilenkė 

vienuoliams ir tarė:

KELEIVIS, SO. BOSTON

PRISIMENA MOTERŲ DIEVAITI

Mažas Italijos miestelis Castellaneta iškilmingai pri
simena iš to miestelio kilusi Rudolfą Vale i tino, negar
sinio filmo aktorių, kuriuo moterys žavėjosi. Viršuj 
eisena, apačioje dvi jo gerbėjo rožėmis papuošia statu
lą. vaizduojančią Valentino "Seiko sūnaus” filme.

—Pasimelskite už keleivį!
—Iš kur ir kur keliauji?—paklausė vyriausias ku

nigas.
—Keliauju, kad grįžęs galėčiau papasakoti žmonėms 

apie tikrąjį Tiesos žodį.
Ir Chaziras papasakojo kunigui ir vienuoliams apie 

savo susitikimą su išminčiais.
Vienuoliai ėmė smal kiai juoktis, kai išgirdo, jog i 

Chaziras išminčiams rykšte pagarsinęs. Vyriausias ku
nigas dėl to pasakė:

—Ne kitaip, kaip pats Alachas įkvėpė tau mintį pa
kelti rykštę. Tu gerai pasielgei, atvykęs pas mus. Ką bū
tų galėję papasakoti tau apie Tiesą išminčiai? Tą, ką jie ' 
pasiekė ir atrado savo protu! Išmislai. O mes apie Tiesą 
turime pačias tikriausias žinias, gautas iš dangaus. Mes 
papasakosime tau apie Tiesą viską, kas surašyta apie 
ją mūsų šventose knygose.

—Dėkoju tau, dvasiškas tėve. Bet aš keliauju ne tam, 
kad klausytis svetimų pasakojimų, arba skaityti, kas pa
rašyta šventose knygose. Tą aš galėjau padaryti ir na
mie sėdėdadamas. Nebūtų verta varginti save ir žirgą.

Vyriausias kunigas susiraukė ir tarė:
—Na, na! Nebūk atkaklus! Juk aš jau seniai tave 

pažįstu. Aš pažinau tave, kai tebegyvenau dar pasauly, 
kai tu tebebuvai visai dar mažas ir sėdėdavai pas mane 
ant kelių. Aš ir tavo Gafizą gerai pažinojau ir tavo se
nelį Ameleką. Puikus buvo žmogus tavo senelis Amelekas. 
Jis taip pat galvojo apie karalienę Tiesą. Namuose lai
kydavo šventrašti. Tik niekad jo neskaitydavo, pasiten
kindavo tuo, ką papasakodavo jam apie Tiesą vienuoliai. 
Jis žinojo, kad šventraštyj tas pat yra parašyta—ir būda
vo patenkintas. Kam dar skaityti knygą. O tavo tėvas Ga- 
fizas taip pat buvo geras žmogus. Kai imdavo galvoti apie 
Tiesą, tai, būdavo, pats paima šventraštį ir pasiskaito. 
Pasiskaito ir nurimsta. Na, o tu dar toliau nužengei. Tau 
jau ir knygos pennaža. Pas mus išsiaiškinti atvykai. Pui
ku. Už tai tik pagirti galima. Eikš, aš tau papasakosiu 
viską, ką tik žinau.

Chaziras nusišypsojo:
—Mano tėvas nužengė toliau už mano senelį. Aš— 

toliau už savo tėvą. Vadinasi, mano sūnus pažengs dar 
toliau už mane. Ir pats savo akimis norės pamatyti Tiesą. 
Ar ne taip reikia manyti?

—Kažin, kažin! Gal ir taip! Žmogus—ne medis. Ste
bėdamas diegą, negali žinoti, kas iš jo išaugs: ąžuolas, 
pušis ar klevas.

Chaziras jau sėdėjo raitas ant žirgo.
—Na, tai štai ką—tarė jis,—kam palikti sūnui at

likti tai, ką aš pats galiu padalyti?
—Sustok, netikėli! Kaip tu drįsti po viso to, ką tau 

pasakiau, tęsti savo kelionę Tai tu, vadinasi, drįsti neti
kėti nei mumis, nei šventraščiu.

Bet Chaziras tik patempė pavades, žirgas atsistojo 
piestu ir kunigas nuriedėjo į šalį. Vienu šuoliu Chaziras su 
savo žirgu atsidūrė miško tankmėj ir tik girdėjo, kaip 
staugė ir keikėsi kunigas ir vienuoliai:

—Būk prakeiktas, netikėli! Būk prakeiktas, farma- 
zone, šventenybių niekintojau! Teįsminga į tavo arklio 
kanopas degančios geležys! Tu joji į pražūtį!

—Teprasiveria tavo pilvas ir teišlenda iš jo, kaip 
žalčiai, tavo žarnos,—staugė iš pykčio, raivydamiesi ant

SKRENDA GERVES

Klampūs rudenį arimai —
Juodas purvas lig ausų.
Žvelki: kas per sutvėrimai 
Drasko skraistę debesų?
Skrenda gervės — liki sveikas!
Mes už jūių, už kalnų . . .
Jom pavydi vargo vaikas 
Tų platybių mėlynų.
Skrenda paukščiai, vėjai skrenda— 
Tu mintim drauge skrendi. . .
Ei, nusukti vargui sprandą!
Vieną tikslą terandi.
Duokit man sparnus eikliuosius— 
Aš sudrebinsiu erdves!
Vaigo debesis nušluosiu—
Tegu saulė žemei švies.
Noriu broliams atsilygint!
Ką gi didžio padariau?
Nūn aukoju savo žygį—
Kad žmonijai būt geriau.

Salomėja Neris

įvyko tuo reikalu susirinki
mas, kuris ir pradėjo vis pla
čiau plintantj moterų judėji
mą uz’ savo teises. Dėka to 
judėjimo moterys po 75 me
lų gavo teisę balsuoti visa
me krašte.

i Lucretia Mot, savo vyro 
padrąsinta, daug keliavo po 
visa klasta ir aiškino, kodėl 

! reikia moterims duoti ly
gias teises.
i Lucy Stone, gimusi 1818 
m., buvo pasiryžusi netekėti 
ir visą savo gyvenimą auko
ti kovai už moterų teises, 
bet, kai Henry Brown Blac- 
kvvell pažadėjo padėti jai 
drauge kovoti, ji už jo ište
kėjo. bet nepakeitė savo pa
vardės (Todėl įkurta orga
nizacija kovai už moterų 
teises vadinosi Lucy Stone 
Lyga. o ištekėjusios mote
rys. bet nepakeitusios savo 
mergautinės pavardės, va
dinosi Lucy Stoners). Ji kar
tu su vyru rašė straiDsnius, 
vedė diskusijas, žodžiu, vi- 
-aip judino žmones, kain tą 
darė ir abu Mott’ai. Tėvui 
pėdomis ėjo ir Alicee Stone.

Elizabeth Cady Stanton 
labai glaudžiai bendradar
biavo su Susan B. Anthony. 
Tai buvo tikrai stiprus dve
jetukas. Jos daug keliavo, 
klabino kongresmanų ir ki
tų valstybės vyrų duris. Pa
nelė Anthony ir 14 kitu mo
tėm registravosi ir balsavo 
Nevv Yorko valstijoje, kad 
išmėgintu motėm balsavimo 
teisę. Už tai jos buvo suim
tos. Teismas jas nubaudė 
piniginėmis bausmėmis.

šis mėginimas padarė di
deli Įspūdi motėm judėjimo 
šalininkams. Visiems buvo 
aišku, kad be konstitucijos 
pakeitimo nieko nebus, to
dėl nuo 1869 m. kasmet į 
kongresą buvo įnešamas bi
rius duoti moterims lygias 
balsavimo teises. Pritarėjų 
jam vis daugiau atsirasdavo 
t galų gale 1920 m. moterys 
gavo lygią su vyrais balsa
vimo teisę visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse (Vie
noj kitoj atskiroj valstijoj 
tas joms buvo anksčiau pa
vykę iškovoti), bet nė viena 
aukščiau minėtų moterų, ko
vos už moterų lygias teises 
pradininkių, jau nebebuvo 
gyvųjų tarpe.

A. C.

PAGIMDĖ ŠEŠETUKĄ

Pietų Rodezijoj, Afrikoj, 
35 metų motina pagimdė 6 
kūdikius, Iki visi jie gimė 
negyvi, ir svėrė tik po 1 sva
rą.

Ta pati moteris anksčiau 
yra pagimdžiusi dvynukus, 
vėliau 4, 3 ir du kartu po 5 
vaikus. Dauguma jų gimė 
negyvi, iš 29 vaikų gyvų tė
ra tik 7.

Medicinos literatūroj iki 
šiol tebuvo žinomi tik du 
atsitikimai, kad vienu kartu 
būtų pagimdyta G kūdikiai. 
Vienas jų buvo Italijoj 1888 
m., antras Prancūzijoj 1909.

na pamergių ir dar keturi tų 
iškilmių dalyviai apalpdami 
trukdė kunigui baigti vedy
bų ceremonijas. Galų gale 
Alan Farwell buvo paskelb
tas susituokęs su Gi Iriau 
Seare.

BAŽNYČIA ATRODĖ 
KAIP KARO LAUKAS

Tikrai nepaprastos vestu
vės buvo spalio 8 d. vienoj 
Anglijos bažnyčioj. Pasak 
vieno ju dalyvio, bažnyčia 
atrodė lyg karo laukas. Iš 
tikiųjų.

Visų pirma jaunasis, pri
ėjęs prie altoriaus, dėl dide
lio susinervinimo apalpo. 
Nespėjo jis atsipeikėti, ”kri- 
to“ vienas pabrolių, vėliau 
vienas iš choro dalyvių, vie

SENOVĖS IK ONA
Iš XVII amžiaus dokumentu 

matyti, kati lietuvis kaimietis 
tada tiuoną gamindavosi iš bėra- 
lo — pelu ir grikių mišinio, ku
ris buvo gaunamas nuraškant 
varpas ir grūdant jas piestoje.

Toks grūstims būdavo suma
lamas. ir iš jo gautų miltų kepa
ma duona..

Bėralinė duona būdavo labai 
trapi, eidami į darbą žmonės 
nešdavosi ją maišeliuose. Kad 
būtų daugiau bėralo pavasari, 
kai ima stigti duonos, dalis javų 
būdavo paliekama nekultų prės
luose.

GAVOME NAUJA 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58£ puslapiai, kaina 
$7 00

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Kovotojos už moterų teises
Yra keturios motervs. ku-• . Irios praeitame šimtmetyje 

pradėjo kovoti Amerikoje j 
dėl moterų teisių ir kurioms į 
šių dienų moterys gali būti 
dėkingos už tai. Tai Lucretia 
Mott, Lucy Stone. Elizabeth 
Cady Stanton ir Susan B. 
Anthony. Nė viena jų betgi 
nesulaukė tos dienos, kada 
JAV moterys gavo balsavi
mo teisę, bet jos matė daug 
kitų pasikeitimų moterų gy
venime.

Reikia atsiminti, kad tei
sė balsuoti nebuvo vieninte
lė teisė, kurios moterys netu
rėjo devynioliktame šimt
metyje, Tada moterys už tą 
pati darbą tegaudavo dvi
gubai mažesnį atlyginimą 
negu vyrai, jos negalėjo už

siimti verslu, jų net į aukštą
sias mokyklas nepriimdavo, 
žmonos turtą.' buvo jos vy
ro turtas ir nuo vyro malo
nės priklausė tuo tunu pa
sinaudoti, jos žodis nieko 
nereiškė vaikų auklėjime,

Lucretia Mott, gimusi 
1793 metais, buvo tikroji 
moterų judėjimo dėl lygių 
teisių pažadintoja. Ji ir Eli
zabeth Cady Stanton, kuri 
buvo 25 metais jaunesnė, 
1840 m. buvo išrinkta i Iuon- 
done šaukiamą pasaulinę 
konvenciją kovai su vergiją, 
bet jų ten nepriėmė tik dėl 
to, kad jos moterys. Tas 
ypač paskatino jas pradėti 
kovą už moteių teisių suly
ginimą su vyrų teisėmis, 
1845 m. Seneca Falls, N. Y.,

žemės, vienuoliai.
Chaziras jų nebojo.
0 kelias darėsi kas kart vis sunkesnis. Joti tegalima 

buvo jau tik žingine ir tai dideliu vargu.
Staiga pasigirdo šauksmas:
—Stok!
Pažvelgęs į priekį, Chaziras išvydo karį, kuris laikė 

įtemptą lanką, pasiruošęs paleisti iš jo mirtį nešančią 
vilyčią.

(Bus daugiau) -

375 TŪKSTANČIAI 
UŽ KAVOS PUODELI

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
į Tumėnienė, dau? svarbiu patarimu 

vaiku sveikatos klausimais. 136 n«l. 
kaina ......................................... SI.25

Į DIENOJANT. “knvjmešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Pietinio idomūs atsi
minimai. 46t nsl.. kaina.... $6.00 

i 1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslaniai.

Į Kaina ......................................... $6.00

i ŽVILGSNIS 1 PRAEITI K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

PASAULIO LTETUVTŲ ŽINYNAS 
paruošę Anicetas Simutis, dausrv- 
De zimū uetnvvi i nn-~li: kalbom“ 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredasravo Jonas Ba- 

I lvs. 472 dainos gaidomis. Ang
liškai duotas kiekvienos dainos 

I turinys, todėl tinka dovanoji tt 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

i MAŽOJI LIETUVA, narašė M. Gim 
butienė. J. Gimbutas J. T.inyi®. .T. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 r.sl.. 
kaina ......................................... $5.00.

LENGVAS PTDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... '5 Cnt.

marlborot-gtvs LTTHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. m Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRAT1NTO SOČIA LT ZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienu klausimams su
prasti. Kaina .......................... -. 59c.

1957 m. liepos mėnesį 
Dorothy Fritz Icely resto
rane Pittsburghe užsisakė 
kavos puodelį. Gerdama ji 
labai išsidegino gerklę, nes, 
kain vėliau paaiškėjo, kavo
je buvo cheminio skystimo, 
kuris vartojamas kavos in
dams plauti. Matyti, indas 
nebuvo gerai išplautas, todėl 
Fritz susirsro ir šiandien ji 
tebėra nuolatinėj gydytojo 
priežiūroj.

Ji iškėlė bvlą minėtai 
bendrovei, ir teismas pritei
kė 89,75.000.

Tikrai brangiai kaštavo 
tai bendrovei tas kavos puo
delis.

ŽALGIRIO MOSIS

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”. 
Neturintieji laiko storu kny-
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

Knygelės kaina 50 centų.

NEMUNO SŪNUS. Andriau® Valnc- 
ko romana® iš 1935 meta Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. P'rma dali-* 380 
psl. Kaina................................... $3.00.

NEMUNO SCNf'i Andriaus Vai lo
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių forma nlėtoiimeri naerin- 
dai. Paulius Galaunė. didele kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

SUŽADftTINft. .T. Titinio 15 trumpo 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2 0<"

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVTETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trrmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai dau? informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė .Tona® Karys, la
bai daug- paveikslų, 255 psl. rera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPTEŽTUS YRa KRT. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunitras M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ...................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Ralio Sruo
jos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, pora popie
ra, kaina........................................$2.50

KODftL AS NETIKTU 1 DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argųmen- 
tai. Kaina .............................20 Cnt.

ALTORIŲ SESftl.Y. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvys kunitras, ap
rašo, kaip kunitras Vasari.® išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00.

l.IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio formato. Kaina .... $5 50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ______$3.56

ŽFMft DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ......................$1.50

ŽEMft DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ____ $4.50

SOCTAlIŽMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškia: parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct

ISSJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUO.IU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina .............................. $2.25

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ...........................................50 Ct

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys............ $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina................$1.25

Z KTSS TN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATLATDTT PAVftSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir ka apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA TR ROi,- 
5EVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina.............................25 Cnt.

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINĖS GAI. 
RftS, 32 psl., kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, kaina ........................... $10.06

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

W K ------ 1— Se» Botam, Mom
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š ve di j oje
GYD. VL. K.

Tęsinys
STOCKHOLMAS paviršutiniškai apibėgti. Ne

daug mes ten galėjome pra- 
Bet perilgai užsibuvau se- bėgomis pamatyti iš autobu- 

namiestyje, jį aprašydamas. £o lango. Bet vistiek galima 
Iš tikrųjų, turistui "nedaug įsitikinti, kad Stockholmas 
laiko“ — vėl turėjome sės- dėl savo geografinės padė
tis i autobusą ir pasileido- ties, gero išplanavimo, daug 
me per didžiausią Stock- parkų, vandens kanalų ir 
holmo salą ir biznio centrą gražių pastatų yra vienas 
Drottning ir Kingens gatvė-dš maloniausių miestų pa- 
mis pro dideles teniso aikš- šaulyje.

JUOKAI Pamirštat M. Virbalas

tęs, paprastas ir karališkas, 
nes švedai mėgsta žaisti te
nisą, Amerikos ir Anglijos

Teatro mėgėjai gal bus 
girdėję apie Stockholmo ka-

ambasadas prariedame ir šališkąjį dramos teatrą, -te
patenkame i Lidingo prie-Įme savo žingsnius pradėjo
miešti. Autobusas sustoja 
prie vartų didelio terasomis 
kylančio parko su daug 
skulptūrų. Tai gaišaus šve
dų skulptoriaus Carl Milles 
parkas ir namai. Šis skulpto
rius daug metų gyveno J.A. 
V-bėse, Cranbrock, Mich., 
ir nemaža jo darbų liko ir 
šiame krašte, bet pagrindi
niai jo kūriniai yra išdės
tyti labai gražiame parke 
tarp aukštų pušų ir baltų 
beržų. Kai kurios tų skulp
tūrų nepaprastai didelės ir 
masyvios (Neptūnas, lyg 
skriejantis torso, arba žmo
gaus liemuo) yra labai Įspū
dingos ir nepaprastos. Visas 
fontanas su jūrų sirenomis 
ir žuvimis, iš vandens šo
kančiomis, taip pat labai 
gražus. Sakoma, kad Milles 
tą parką plėtė pamažu, in 
vestuodamas Amerikoje už
dirbtus pinigus. Pastatęs ko-

ir šios vėliau išgaisėjusios 
filmų žvaigždės: Greta Gar- 
bo, Ingrid Bergman, Signe 
Hasso, Viveca Lindfors ir 
Mai Zetterling. Ir kaikurie 
amerikietiški veikalai šiame 
teatre pirmiau išvysdavo 
rampos šviesą, negu Ameri 
koje. Sakoma, kad Įdomu 
aplankyti ši teatrą ir švediš
kai nemokant, ko aš nepa
dariau. O nutraukiau Į nau
jausią Jean Cocteau filmą, 
kurio premjra Stockholme 
buvo įvykusi prieš kelias 
dienas, pačiam Cocteau da
lyvaujant. Filmas vadinosi 
“Orfeus testamente” pran
cūzų kalboj su švedų kalbos 
vertimu. Nors abiejų kalbų 
"neįkertu“, bet vistiek
filmas buvo kažkas ”magiš-

ČIA SI MIRTIMI KOVOJA SAM RAYBVRN

»)\ i Si.iUgės stovi prie Dalias ligoninės durų. už kurių 
guli ilga metis atstovų rūmu pirmininkas Sam Ray- 
burn, šiuo melu kovojantis su mirtimi. Praeitą sa
vaitę jo aplankyti buvo nuskridęs ir prezidentas J. 
F. Kennedv.

(Iš Vilniuje leidžiamos šluotos)

Įrodė
—Kuo jūs įrodysite, kad čia 

iš tikrųjų raudonasis kampelis? 
—I»aklausė kolūkio pirmininką 
korespondentas.

Pirmininkas, pažvelgęs į kol- 
ūkio darbuotojų poilsio kamba-1

j rio prišiukšlintas grindis, su- 
1 -:iužusį stalą, vienintelį baldą 
kambaryje, skėstelėjęs rankomis
atsakė:

— Ogi matote — kambario 
ienos iš raudonų plytų.

l

veikslai manęs netraukė, jo DUQUESNE, PA. 
nuogos figūros atrodė ne-'
Įdomios.

Nacionalinis muziejus tu-į 
ri skyrių, kuriame išstatytiį Keleivio skaitytojas Teodo- 
ir modemiški baidai, kili- J13^ Meškauskis. Sūnus, pra- 
mai, valgymo įrankiai ir pa- nešdamas
našūs dalykai. Įdomu buvo, sako

Mirė T. Meškauskis
Rugsėjo 28 d. mirė senas

apie tėvo 
neužtenkamai

mirti,
gerai

nors ir prabėgomis, ir šį sky
rių pamatyti.

Prie pat Nacionalinio mu- 
šis ziejaus yra siauras tiltas į 

medžiuos paskendusią salą 
Skeppsholmen. Jos pakraš-

“Moderną Museet“
Tai išeitų — modemiško 

meno muziejus. To muzie
jaus vienoje didžiausių sa-. 
lių vyko jauno amerikiečio

ko“ arba ”iš kito pasaulio“.
Ir pats Jean Cocteau jame lyJe 
vaidina ir "miršta“, o ji ap
rauda ispaniški čigonai su 

kią skulptūrą Amerikoje, Pablo Picasso svita! Gaila,
jis pridėdavęs naują terasą kad jau greit bus metai, kaip 
savo parkui Stockholme. sis filmas Stockholme buvo 
Kad ir ilgą laiką jis išgyve- rodomas ir nieko negirdėti,''abstrakcionisto Sam francis 
no J.A.V«se, bet savo gyve- kada ir vienos galingiausių Į darbų paroda. Daugumas 
nimo galą praleido savo gira- šalių gyventojai galės pama-' paveikslų labai dideli su

’Orfeus testamente4

Nemalonu, kad tolerantiš
kame Bostono mieste paau-' --------
glių muštynės įgavo rasinių LDD 21 kuopos spalio 8 
riaušių pobūdį. Didžiausias d. susirinkime J. Stilsonui 
to įvykio kaltininkas yra paremti, be praėjusiame nu- 
alkoholis. Vaikėzai į stadio- mery paskelbtųjų, XI. Vil
ną įšmugeliavo daug alaus balas aukojo $2, o Vadelis 
ir degtinės, o “pasidrąsinę”, aukojo ne du, bet $1.
ėmėsi rodyti, ka gali.---------------------------------

. , TURIME LIETUVOSpačiame ..... ......

Sienos yra — plytos byra

Mano namuose sienos dar ne- 
uiro, bet durys ruošiasi suby

rėti į smulkius šipulius. Jau 
dveji metai prašau namų valdy
bą padaryti naujas duris, bet 
veltui. Dabar prašysiu, kad 
duotų plytų. Plytomis duris už
mūrysiu. o pati vaikščiosiu pro 
langą.

T. Drilingienė, Panevėžys
Žemaičių gatvė, 20.

Ar linot, kad...

.-telegrama iš Žeimių (Jonavos 
rajonas) į Tryškius (Kuršėnų 
raj.) eina 3 dienas, o tuo tarpu 
laiškas tik 2 dienas.
...Įvairiausio dydžio statybines 
vinis gamina fabrikas "Nemu

mokąs lietuviškai ir su Ke- nas“ Kaune. Iš čia vinys, pagal 
leiviu turįs skirtis. Sūnus Liaudies ūkio tarybos paskyras, 
prisimena, kad jis dar ma- ^vežiojamos po visus Tarybų 
žas buvo, o Keeleivis jų na- S^un£°s kampelius
mus lanke ir tėvas mėgdavo 
laikrašti skaityti motinai.

Tuo tarpu 
Lietuvos geležinkelių tiekėjai, 
planuojantieji statybines me-

... . . džiagas tik per savo ministerija,Del T. Meskauskio mirties .. *
jo sūnui ir kitiems paliko- 
niams reiškiame mūsų šir
dingą užuojautą.

VĖL NAUJA 
"KNYGŲ LENTYNA“

Tame pačiame stadione 
kitą dieną Įvyko kitos rung
tynės ir praėjo visai kultū
ringai. Policija sako, kad Dar turime dr. V. Sruo- 
dėl muštynių kalti ne moky-’gienės Lietuvos istorijos ke-

ISTORIJĄ

kių mokiniai, bet vyresnio 
amžiaus padaužos.

Mirė Antanas Stančikas

lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

Spalio 10 d. mirė Anta
nas Stančikas, gyvenęs Ros
lindale, Mass., 85 metų am
žiaus, Amerikoje išgyvenęs 
apie 60 metų. Palaidotas 
Forest Hills kapinėse spalio 
13 dieną.

Velionis priklausė Lietu
vių Darbininkų Draugijos 21 
kuopai, buvo senas Keleivio 
skaitytojas ir jo bičiulis. Jis 
ir savo palikime Keleiviui 
užrašė $50.00, kad laikraš
tis galėtų ilgiau laikytis. 

Išvyko inž. G. Juozapaitis

išsigudrino pirkti vinis iš... Ode
sos. Nė kiek neblogiau jie susi
tvarkė ir apsirūpindama šife- »
riu. šiferį gamina Daugelių ply
tinė prie Kauno, o geležinkelie- 

j čiai perka jį iš... Briansko.
Matyt, kas toliau, tas ir

miela...

FLORIDA
Kambariai Nuomai

Miami netoli nuo Lietuvių Klnho. 
Dviem ypatom gulima valfrį pasija- 
mnti, $15 savaitei. Vienam $10. ša- 

■ lia manys namas parduodamas, gali
ma pigiai nupirkti. Rašykite:

J. Stankus
1275 N. W. 4oth St.. Miami. VIa.

Šį pavasarį baigęs Bosto
no universitetą inž. Gedimi
nas Juozapaitns gavo darbą 
Seattle, Wash., kur praeitą 
šeštadienį ir išvyko. Sėk
mės jam profesijos darbe, o 
taip pat linkėjimai įsijungti 
į gana gausios lietuvių kolo
nijos visuomeninę veiklą 
Seattle.

Statys didžiulę elektrainę

J ieškojimai
Ieškomas Konstantas Savickas iš Vir- 
Inliaiis 19.‘W metais išvykęs į Ame
rika. Jis pats ar ji žinantieji prašom 
rašyti adresu:

Vladas Naujokaitis 
235 W. Third St.
So. Boston 27, Mass.

Aš, Birutė Janulevičienė, Onos Kaz
lauskienės duktė, paieškau savo te
tos .Mrs. Mary Ereenian, mergautinė 
pavardė Zalanskaitė, kuri anksčiau 
iryveno Worcester, Mass. Ji "iniusi 
Alardosavo kaime. Ji pati ar kas ją 
žino. prašom parašyti man, būsiu la
bai dėkinga.

Mrs. Biruta Janulevičienė 
1H43»; Lake Shore BĮ.
Cleveland 19, Ohio (43

Vedybos
Paieškau gyvenimo drauir-s nuo CO 
iki fi5 metu amžiaus. Meldžiu prisių
sti paveikslą su pirmu laišku. Rašyti:

Joe Norkus 
Jos Norkus 
General Delivery

St. Petersburg, Fla.
Edison bendrovė kitais 

metais pradės statyti 340.- 
000 kilovatu naiėguvo elek
trinę. kuri kartuos 25 milio
nus dolerių. Ji statoma So. 
Bostone L gatvei, kur ir da
bar veikia didelė elektrinė. 
Jos statyba bus baigta 1965 
in. Garo katilas, kuris gene
ratorių aprūpins garu. bus 
16 aukštu namo
per minutę sudegins 2 tonas 
anglių.

Nauja elektrinė reikalin
ga, nes elektros pareikalavi
mas vis didėja.

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS l*RISIARTINO

Išėjo šių metų Vytauto 
Sauliau? leidžiamos, Alek
sandro Ružancovo redaguo
jamos ”Knygų lentynos44 Nr. ---------
3. Jis rodo. kad šiemet per Muštynės sporto rugtynėse
pirmuosius 8 mėnesiu? lai?- . ---- ;—

gūrų, nes tai abstraktinis vajame pasaulyje išleista Praeitą ketvirtadienį fut- 
menas. Tik vienas paveiks- 31 lietuviška knyga ir bro- oolo^ rugtynėse ^White stadi
jas turėjo berniuko figūrą—

juose vyraujančiais dide
liais mėlynais plotais, nors 
viename paveiksle vyravo ir 
raudona spalva, šiuose

žiojoje Švedijoje, kur jis ir tyti 
palaidotas. Parko pakrašty- * * *
je dar tebestovi nedideli Paskutinė diena Švedijos
Milles namai, kurie, berods, sostinėje, bet ne visai gera'raudona spalva. Šiuose pa
šino metu priklauso jo naš- dėl prakiurusio rudens dan- j veiksluose nebuvo jokių f i- 
lei žmonai. gaus. Visą dieną lynoja. O •

Dar ilgai norėjau gėrėtis todėl laiką sunaudojau lan- 
šiuo parku ir skulptūromis, kydamas muziejus bei išmė- 
bet laikas buvo grįžti atgal ginau Stockholmo požemini 
į miestą. Ir grįžtame ne tie- traukini ir apžiūrėjau to po- 
siai, bet apvažiuodami di- žeminio susisiekimo centrinę 
džiulę salą Djurgarden,arba stotį.
stirnų parKą. Tai tikras par- Nacionalinis muziejus 
kas, seniau priklausęs tiktai Daug jame senų tapybos 
karaliams, o nuo 17 amžiaus turtų. Jų tarpe Rembrandto,
Stockholmo žmonių poilsio, Rubenso ir kitų garsių daili- 
žaidimų ir kultūros vieta, ninku paveikslai. Iš moder- 
Jame, be šiaurės muziejaus nistų nemaža prancūzų im- 
(švedų civilizacija nuo 16 a. presionistu. Muziejus dide- 
iki šių laikų), yra ir muzie- lig _ nėra nė kalbos, kad 
jus po atvira dangumi, kur į būtų įmanoma visą nuodug-

Vielinės žinios

seni namai ir įvairūs pasta
tai yra suvežti iš Įvairių 
Švedijos vietų tokie, kaip 
jie atrodė prieš šimtus metų. 
Tame pačiame parke yra ir 
biologinis muziejus, meno 
galerijos, zoologijos ir bota
nikos sodai ir, aišku, pasi
linksminimo vieta—Tivoli. 
Tokiame parke vienos die
nos permaža viskam nore

niai apžiūrėti per vieną tu
ristišką atsilankymą. Susto
ju ilgiau prie tokių paveiks
lų, kurie man daugiau ”i 
širdį krinta“,, kaip trys Gra- 
nacho (1472-1533), ypač 
jo ”Pinigų keitimas“. Ža
viuosi ir Jan Massys (1509 
-1575) ”Flora sode“. Tuo 
tarpu svarbiausio švedų ta
pytojo Andere Zomo pa-

siui a. 1960 m. per tą pat lai- one kilo didžiulės muštynės, 
ką pasirodė tik 57 leidiniai. J°s prasidėjo, kai negras 
Lituanistikos skyriuje sužy- mėgino savo draugę apgin- 

ninku kūriniai 1^1910-19*29 ™ėta 21 knyga kitomis kai- J1
metų rodo. kiek daug j.e bu- • ‘ ’ «• dvikov«
vo Įtaigoti prancūzų meno., v įus bei lietuvių autorių vei- . *
Tik vienas kitas paveikslas kalai. Pereitais metais jų bu- _ .

vo kiek daugiau - 30. ™stynes, kuriose panaudo-
c, i kt • ta peiliai, durklai, akmenysSekantis Nr. 4 apims rug-.. - R- Tik /

seio-spalio men. laikotarpi. ,. , ,•’ ; bos deesimtys policininkųo paskutinis N r. o pasirodys . ... - .. 1 k- Kr x ' tepajege mušeikas nuramin-
laupo N. Metų. ,i. Virš 20 asmenų sužeista,

Da’- liko keli šių metų labai sunkiai,
komplektai Metinė pienu- pačiam(, mušt
merata JAV-se ir Kanadoje daugiau ne pusva.

landį, vėliau policijai teko ir 
gatvėje mušeikas išsklaidy
ti. Policija sako, kad tokių 
muštynių per paskutiniuo

matvl. anksčiau piešta? 
Švedu modernišku daili-

"kažko neprimena44, o dau
gumoj jaučiama Rousseau, 
Bracųue, Matisse ir kitų 
:taka.

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas, 358 puslapių. Knyjra, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama

ont-S/in I.- aP’e Biblijos Antikristą. Kas jis auK. (io ii j vra jjs yra fcojęjg jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų
• Bst kokiai pramogai Metų
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
036 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mato.

Požeminis traukinys
Stockholmo požeminis 

traukinys atvykusiam iš A- 
merikos yra tam tikras ”ste- 
)uklas“. Palyginus, jis ty

lus, naujas, moderniškas, o 
kas labiausiai skirtinga nuo 
amerikietiško ”subway“, tai 
švara. Kiek ilgiau pasižval- 
gau vienoje jo centrinių 
stočių. Stoties sienos išklo
tos baltomis koklinėmis ply
telėmis ir paįvairintos mo
zaikomis iš spalvotų plyte
lių. Ant grindų ne tik nėra 
primėtyta laikraščių ar šiaip 
šiukšlių, bet ir dulkiu nema-< ’ 4.
tvti. Atrodo, laisvam ir ap
sišvietusiam žmogui švara ir 
tvarka yra laisvas isinarei- 
goiimas ir nesunku palaiky
ti. Kas kita. kai pas mus tu
rima reikalo su Įvairiais 
"vergais“ ar "antros rūšies“ 
piliečiais.

(Bus daugiau)

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4*00 metams.

$2,50, kitur — $1,50. Adre
sas: I.ith. Bibl.. Service.! 
1132 N. \Valnut St. Danville. 
Illinois.

Bėda kojas taiso.
‘sius 25 metus Bostone nėra 
buvę.

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5
“Keleivio’’ leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo 

1962 metų pradžios pakelti iki 5 dolerių metams.
Per aštuonius metus laikraščio kainą išlaikėme 

keturius dolerius metams, bet visų reikmenų, kaip 
popierius, rašalas, miesto ir valstijos mokesčiai, vi
sokie pataisymai, paštas, elektra, telefonas, mašinų 
dalys ir viskas kita žymiai pabrango, todėl už seną
ją kainą laikraščio leisti nebeįmanoma.

Laikraščio darbininkų uždarbiai yra labai žemi, 
palyginus su kitų darbininkų uždarbiais, bet ir juos 
reikėjo nors šiek tiek pakelti.

Tikime, kad skaitytojai supras, jog nelengva šir 
dimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem
ti laikraštį, jį platinti ir jame bendradarbiauti.

Šiais metais laikrašti užsisakyti arba atsinau
jinti galima senąja kaina. UT-1« * 99Keleivio

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIČIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm.. lietuvių gyvenimas po 
rusu caru, vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais. lenkais ir bermontininkais. Jdė- 
cas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
H. PLESKEVIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont.. Canada 
Pastaba: Už. $2JX) autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungta lietuvius bendram lietuviikam daroai, aiutlėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ka
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ 110.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 deiimėial 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA tr NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos MI 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Kaulykite tokio atdresu:

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
“307 West 30th Street, Nevr York 1, N. Y.

i
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Vietines žinios
SUKAKTUVININKAI

balsvės
KONCKR'lAS
1961 m. spalio 22 d. 3 vai. popiet 

High School salėje, Thomas Park, So. Bostone, Mass.
Programą atlieka: Dana Stankaitytė, sop a-. Stas> s Baranauskas, tenoras ir Jo

nas Vaznelis, bosas baritonas. Tai žymiau šieji u dainininkai Amerikoje. Jiems
akomponuoja Jeronimas Kačinskas. Nepra leiskime ; togos juos išgirsti šį sekmadienį.

Svarbus L. Piliečių 
Draugijos susirinkimas

A. Andriulionis dar 
ligoninėje

Antanas Andriulionis po 
operacijos dar tebeguli Car
ney ligoninėj, bet šią savaitę 
ikisi galėsiąs grįžti namo.

BUTAS NUOMAI
etikių gražių kambarių au visais pa
duotais . augusiem be vaikų, ge
is susi lėkimas. Kreiptis i savinin- 
4

27 DuiJap St.. Dorchestery (43

BI TAS NUOMAI

Keturi katnliurtai treciame aukšte. 
I*altos biiik«>b, siitas vanduo, balta ; 
e, iu , šeimai l>e vail u. So. Bostone,

Grime* St. Ap-.iui ei i vakarai įm> 
5 vai. ir šeštadieniais bei sekmadie
niais. (42

Paulina ir Juozas Lukai, gyvenantieji 
Dorchesteryje. laimingai drauge išgyveno 
>0 melų. Tai sukakčiai pažymėti ju sū
nus Juozas su žmona ir vaikau----(arin ir
Koy ir duktė Elena lvan su vyru ir vai
kais — Sandy ir Stanley spalio S d. Ste
pono Dariaus posto salėje surengė gra
žią puotą, kurioje dalyvavo gausus būrys 
artimųjų giminių ir prietelių.

šį ketviitadiein, spalio 19 
d. o vai. vak. bUo so. bosto
no Lietuvių Piliečių Draugi- - 
jos susirinkimas, kuriame, j 
oe kitų reikalų, bus nuomi- 
į.uojami kitų metų valdybos 
kandidatai. Į tokį susirinki
mą turėtų ateiti kuo daugiau 
narių.

Mirė W. Kiškis

Laisves V arpo banketas

šį sekmadieni, spalio 22 
o., pu Koncerto Auks. moky- 
niuo caleje (T nomas Park)
. us banKctas Lietuvių Pilie
čių i raugijos didžiojoj sa- 

: .ej. e ame uiu ir koncerto so
listai. įėjimas nemokamas, 
v isi kviečiami atsilankvti.

t Skautu Tėvu banketas

PRANEŠIMAS

Ir kiti taip gali padaryti Ear apie M. Virbalą

Stasė ir Kazvs
Praeitame numery buvo 

Grūzdai, parašyta, kad Mykolas Vir-
negaiėdami būti Balfo
karionėj, paaukojo $5.00. pgg go kuopoj, iš tikrųjų jis 
Taip padaryti gali ir visi ki-’organizavo LSS 172 kuopą

va-

Spalio 11 d. staiga mirė 
William Kiškis, 76 metų am
žiaus, gyvenęs Hyde Parke. 
Jis buvo vienas tų jau retų 
žmonių, kuris Keleivį skaitė 
nuo pat jo pirmojo numerio. 
Būdamas didelis Keleivio 
bičiulis, velionis pernai į Ke
leivio 55 metų sukaktuvinį 
pokylį buvo atvykęs su sa
vo didele šeima, net 12 as
menų. nors jaunųjų anūkų

Jonas
VAZNELIS

Bosas-baritonas

Išeina “Lietuvių išeivija 
Amerikoje*

Spalio 29 d., sekmadienį, 
5 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoj salėje 
engiamas Skautų Tėvų ir 

Rėmėjų banketas. Jėjimas 
suaugusiems $1.50, jauni
mui iki 18 metų ir studen- 
ams $1.00.

įdomi programa Įvairūs

Globė Parcel Service, Ine.
staiga praneša, kad siunti
nių siuntime jokių pakėl
imų ir trukdymų nėra. Mū- 
ų priimti siuntiniai nueina
ormaliai.

Prašome įsidėmėti, kad 
mes nieko bendro neturime 
>u tomis įstaigomis, kurios, 
priėmę jūsų siuntinius ir pi
nigus, nepajėgė siuntinių 
pristatyti adresatams.

Kaitų primena, kad jau
laikas siųsti kalėdinius siun
tinius, kad giminės ir arti
mieji laiku juos gautų.

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinkimą 
visokių medžiagų, skarelių, 
odų ir kitokių prekių, ku-

/>ar/ Vieir Real t y C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED UKOKEKS

'ąžir.initas patarnavimas perkali 
įvirs, parduodantiems, ir drau 
Izianlicin. namu.'., ūkius, ir .vis

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Off irę A V 8-4144 
les. A V b-ii U ir C O 5-8841

balas ypai veikliai dalyvavo daIis”dal>Ta^ n^teja. 
.SS 00 kuopoj. Is tikroji) jis VeIjonis buvo kjlęs .. Uk

ti, tame „„kilyje nebuvo.;Bostone ir joje veikė, kol ji ™ 
šieji, nes Balfui salpos dar-ibuvo uždaryta. Tada jis pe- ,
bui dolerių niekada nebus tėjo i LSS 60 kuopa, kurios Ialk« P™° Bostone *r J°

nartu ir šiandien tebera. 1 ,,________________________ Jis paliko liūdinčias zmo-
per daug.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE lj janulienę” Anna 
i žsaRyb pas nu< ivesii GARSŲJĮ IMI METŲ liLouise Vandeni* 

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ “’

’ ĮRENGIMĄ 
{EINA:

I S5.000 :>rba 
y5.oon btu 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
2.5 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SI 26 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

FORTŪNA FDEL CO.
45 DGRSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Lapkričio mėnesį 
virš 500 puslapių 
“Lietuvių išeivija Ameriko
je,” kurią parašė Stasys Mi
chelsonas. Knygo.- kaina $5 
kietais viršeliais ir 84 mink
štais viršeliais. Knygą jau 
galima dabar užsisakyti.

išeina
knvga

užkandžiai, Smito kapela.
Kviečiame v i s uomeenę d ias siuntėjams parduodame 

savikaina. Kviečiame apsi
lankyti.
Globė Parcel Service, Ine. 

390 We»t Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis 

- (Skelb.)

ši banketą pa-

BSTK

Sudegė televizijos stotis

Piaeitą šeštadienį sudegė 
WGBH televizijos stotis

■ avsmgai 
remti.

’ną Oną, tris dukteris: Leną 
Lane ir

andenberghe sujtovara?

Knygą leidžia "Keleivio” | (karalas 2). kuri duoda kul- 
leidykla. tūrinę programą. Nuostolių

-------------------------- p adaryta anie 2 milionų do-
Nauja šeima leriu. Po vienos dienos per-

-------- traukos, kitoms stotims ir
Spalio 14 d. karo inž. Liu- nreranizacnoms padedant, 

Gražulis susituokė WGRH stotis vėl veikia, bet
šeimomis. Jiems visiems j?u Janina Vasiliauskaitė. at<istatvmui ii bus reikalin- 

Į reiškiame gilią užuojautą. į Dano- laimės! 'Y:i visuomor,ec navamos.

Visur buvęs apsigyveno 
Bostone

Praeitą šeštadienį mus ap
lankė Vladas Naujokaitis, 
kuris apkeliavo pusę pasau
lio ir sustojęs Bostone žada . 
jau niekur kitur nebesikelti.!

V. Naujokaitis gimė Ang-; 
lijoje, bet dar mažas su tė-j 
vais grįžo į Lietuvą ir ten ! 
užaugo. 1938 metais iš Lie-j 
tuvos sugrįžo į Škotiją, iš 
ten 1951 metais išvažiavo į 
Australiją, ten pabuvęs iki 
1958 m. išvažiavo į N. Ze-i 

;landiją, iš kur 1961 m. at-* 
Įvyko į Bostoną. Iš čia dar 
buvo nuvažiavęs į Kanadą 
su broliais pasimatyti, grįžęs 
jau gavo darbą ir žada čia 
pastoviai gyventi.

Kapočiai vieši Shenandoah J
S

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

LAISVĖS VARPAS
NM JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ i:\DIJO PROGRAMA “

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Kantromis 1190 kilociklų 

FM Bandomis 105.7 mepaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. Jlniper 6-7209

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komenta»ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

I
Atlieku visus pataisymo, remon- ! 
to ir projektavimo darbus iš lau- i 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, paltai Jūsų reika- J 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- i 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630 į 
1

Ca

1GR 9-1805 ir AN 8-9304

> Dengiame Stogus J 
j lr Taisome Juos •
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM • 

Taisome, šingeliuojame, den- • 
giame aliuminijum ir dažo-} 
me iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAI.. VAKARO J 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai} 
Garantuojame gerą darbą •

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pa^al susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydyt*;** ir Chirargas
Vartoji, vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROAH'.VAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 Mest Broadvray. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos \aldomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas
ii SSSR muitą apmoka siuntėja*.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų saraša ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar sralima siųsti iki 4 1 svam naketns, iei siunėiamieii daiktai te,, 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIS* V KREIPKITĖS L1ETUT»KAI.
V»si siuntėjai įsitikino, kad mūsn ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «n INTURISTO iualioiimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais ai 
f vai. ryto iki 7 vai. vak. ir ieitadk>niai« nuo R ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDfJAS: JONAS ADOMONIS

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Dr. Anthony Kapočius su | 
savo žmona ir seserimi Mar- - ’J 
garet Michelsoniene šią sa- ’J 
vaitę svečiuojasi savo gimta- • 
jame Shenandoah'ry. Pa. • Nuo ® val- ryto ’ki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir seki 
Grįžta šį sekmadienį.
KXXXXWtXXXXXXXXXXX>-.XXr.T.xxy0O0«XXXX5:x :XXXXv. XXXXX

Tiktai Tris Dienas!
RODOMI

VOKIŠKOJO ORDINO RITERI U

KRYŽIUOČIAI
Europos Didžiausias Fihnaa Su Angliškais Parašais

3 VALANDŲ EASTMAN SPALVUOTAS ( INiLM \ KODAS

Pažiūrėkite kaip kryžiaus riteriai kariavo pri š 
lenkus, lietuvius, slavins ir Baltijos tautai 

Pamatykite 1110 metų ŽALGIRIO Mūšio ponuramą

* TIKTAI TRIS DIENAS — 7 VAIDINIMAI *
Penkiadieni, lapkričio 10 dieną 6 ir 9 \ 'landas vikare 

šeštadienį, lapkričio 11 d. 1 val. p. p~ 4:30 ir 8 vai. vakare 
Sekmadieni, lapkričio 12 d. 6 ir 9 valandas vakare

N FAV ENGLAND MUTUAL II ALI 
225 CLARENDON STREET, BOSTONE

NEPRALEISKIME PROGOS PAMATYTI TĄ PUIKŲ PAVEIKSLĄ

“ xxx xxxx« ŠXX X XXX XXXXXŽ X

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ I

Draudžiame nuo polio, viso- • 
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstice of thel’eace—Cnnstable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau* 

J viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

* * < 4 4 4 *» 
I

mc.

} TELEFONAS AN 8-2S05

} I)r. J. L. Pasakomis 
j Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
JVALANDOS:

Nuo 9 ryto iki R vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-9948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbing—Heating—Gas—Oil |
I Gazo šilimą permainyti $275 i

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET!

DORCHESTER 25, MASS.
iiiiiniminimiiiilJ

Flood Sqare 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
(528 EAST BROADWAY 
SOl'TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I.anframs 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




