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Jungtiniu Tautų Seimas
Svarsto Vengrijos Okupacijų
Nepaprasta Seimo Sesija Prasideda šį Antradienį; Tęsis

Tik Kelias Dienas Iki Paprastosios Sesijos; Ame
rika Siūlo Pasmerkti Sovietų Rusiją Už Lai

kymą Kariuomenės Vengrijoje Ir Už Ven
grų Laisvės Nuslopinimą.

I

Jungtinių Tautų seimas nės raketos padirbimą, kal- 
pradeda posėdžiauti šį ant- ba drąsiai ir norėtų, kad 
radienį. 81-os tautos atsto- nusiginklavimo klausime 
vai kelioms dienoms renka- Vakarų valstybės priimtųjų 
si į nepaprastą sesiją, o pas- pasiūlymus, kurie skamba 
kui pereis į paprastą ar ei- gražiai, bet nenumato jo- 
linę sesiją. “Nepaprasta” kios nusiginklavimo kontro- 
sesija buvo sušaukta, kad lės. Kadangi Vakaių valsty- 
parodytų pasauliui, jog J. T. bės rusų bolševikų žodžiams 
seimas visgi įdomaujasi netiki, tai jos reikalauja 
Vengrijos įvykiais ir ne- aiškios kontrolės. Už to rei- 
skaito tų įvykiu eiliniais kalo visas nusiginklavimo 
dalykais, " kuinuos galima klausimas ir užkliuvo, 
svarstyti paprastoje seimo j--------------------------------
sesijoje. Tai yra kompromi- Prezidentas VetūVO !
sas, nes J. T. seimo paskir- w
tos komisijos pranešimas AlįJlĮ Pakėlimų
apie Vengrijos įvykius buvo _______
padalytas dar šią vasarą,o Prezidentas nepasirašė! 
to pranešimo svarstyti sei- kongreso priimto įstatymo 
mas susirenka tik kelias apie algų pakėlimą pašto ir 
dienas anksčiau prieš pa- federalinės valdžios tarnau- 
prastają sesją. (ojams. Pagal kongreso pri-

J. T. seimo paskirtoji ko- imtą įstatymą maždaug 1,- 
misija iš kelių mažųjų vals- 500,000 tarnautojų būtųga- 
tybių diplomatų po ilgų aiš- vę apie 850,000,000 dolerių 
kinimų, paskelbė, jog Ven- metinio algų priedo, betpre- 
grijoj sukilimas buvo spon- zidentas sako, jog kongre- 
taniskas, visos tautos sukili- sas nepaskyrė lėšų algoms 
mas ’prieš rusų okupaciją ir pakelti, o todėl prezidentas 
prieš nekenčiamą bolševikų Įstatymą vetuoja. Jei kong- 
diktatūrą. Pranešimas sako, resas norės, tai kitais me- 
kad į-usai su savo kariuome- tais turės tą įstatymą pri- 
ne vengru tautos laisvę už- imti iš naujo ir paskirti Iš
smaugė ir primetė kraštui šas algų pakėlimui, 
ta pačia nekenčiamą bolše-1 Pašto ir kitų valdžios į- 
vikų diktatūrą. staigų tarnautojai protes-

J-. T. seimas, apsvarstęs tuoja prieš prezidento veto, 
komisijos pranešimą, turės bet šiuo tarpu tas nieko ne
išnešti koki noi’s nutarimą, pagelbės. Įstatymas atmes- 
A merika telkia J. T. orga- tas.
nizciios narius, kad jie pa-:--------------------------------

Vyskupai .
kalautu rusus ištraukti iŠ! Rinkimų Kampanijoj
Vengrijos savo armiją. Jeij _______
J. T. seimas taip nutartų ir j Vokietijos katalikų vys- 
JJP kausimas įsupai rusėjo 8 d. paskelbė
visa laiką butų J. T. seimo ;vjsiems tikintiesiems per 
darbuose, tai ga][.kada nors bažnyčias, kad jie balsuotų 
rusai ir sutiktų ištraukti įs ateinantį sekmadienį parla- 
Vengnjos savo aiTniją. Bent menįO linkimuose tik “už 
taip mano Amerikos dele- žinomus katalikus”.

Katalikų bažnyčia tuo

VEŽIKŲ UNUOS VADOVYBfi TARIASI UNIJOS REIKALAIS

-.a -
Los Angeles. Calif., susirinkusi vežiku unijos vykdomoji taryba aptaria ir AFL-
CIO dorovinės praktikos komiteto unijai iškeltus kaltinimus. Jos pagarsėjęs pir
mininkas Berk sėdi stalo gale pakėlęs plaktuką. Jo kairėj iš eilės sėdi: F. Brews- 
ter iš Seattle. J. Diviny iš San Francisco, H. Trevis iš Pittsburgh, E. Mohn iš "a- 
shington. o dešinėj pusėj J. English (su akiniais), greta jo J. Hoffa, kuris taiko i

Becko vietą, ir J. Colin.

Arkansas Gnbernat. Maištas 
Prieš Federalinę Vyriausybę

Gub. Orval Faubiu Panaudojo Nacional’oę Gvardiją
Federaliam* Įstatymams Laužyti; Prezidentas D.

D. Eisenhower Buvo Nutraukęs Atostogas, Kad 
Aptartų Su Vyriausybe Arkansas Maištą

Ir Sirijos Klausimą.

Teamsterių Unija Arkansas valstijos guber-
Turėsi AnstistnrestH natorius Orval E. Faubus 
I ures Apsispręsu apstatė Lit-

Pereita savaitę vežikų 'vRock miesto aukštųjų 
■(Teamserių) unija aiškinosi mokyklą naciona mes gvar- 
:A.D.F. — C.I.O. uniju cen- kareiviais, kad | mo
lio etinio elgesio komisijai ĮS*'* nebutM .jleidziami ke-
dėl tos unijos įvairių nege
rovių. Po unijos pasiaiškini
mo unijų centras tariasi, ką

Ii negrų vaikai, kurie teismo 
patvarkymu ir pagal vietos 
mokyklos komiteto planą

:darvti su vežikų unija — ar Pradėf> . Ianl9di,iki
jų palikti savo eilėse, ar iš- ?lollal tik baltųjų valkų lan- 
mesti lauk. Prieš galutiną j kom3 mokyklą.
nutarimą unijų centras su- Toks gubernatoriaus pa
rašys reikalavimus, kuriuos sielgimas yra aiškiai prieš 
vežikų unija turi išpildyti, įstatymus ir prieš aukštojoPasiekė Jordaniją Amerika Atsiliko Lenkų Bolševikas .... —’iteLsmo nasfeakvma Pievi. •» ii • n-i .-i • rv i at • n j j l • lei P nori pasilikti visų uni- teismo pasisaKymą. rrezi-Amerikos Ginklai Del Netikusio Darbo naciu bendradarbis 1U organizacijoje. dentas d. d. Eisenhouer

! _______ _______ _______ Vežikų unijos konvenci- pranešėgubernatoriui, kad
: ši pirmadienį Amerikos Pulk. John C. Nickerson, Piancūzų policija suėmė ja Įvyksta įugsėjo 30 d. Mi- federalinė vyriausybė yra 
gonklai iau pasiekė Jorda- neseniai kariško teismo len- JenM bolševiku valdžios pa- ami Beach mieste. Ten ve- nusistačiusi visomis pnemo- 
nijos sostinę Viduriniuose evai nubaustas už išdavimą reigūną Witold Chomen- žikų unijos delegatai rinks , Hemis .sa4?ot? konstituciją.

i ___

«untė ir dar pasiųs rinkli, skridimo ,akėtų. gamyboje ^į^kadjis unijų centro reikalavimo
,Sinjos kaimynams Jordam- dėl nesutartum sarbo. Ame- \pKiecn} . pįupacijos metu apsivalyti. . nm-c nripmnnii,
jai ir Irakui, kad tuo būdu rikoje armija, kare laivynas buv.° naciMten- ANGLIJQg UNIJOS maištauiantiP gubernatorių
atsvertų bolševikų ginklus ir karo aviacija turi savo pradai bis ir via prancūzų NACIONALIZACIJA sudi-ansti *
pasiųstus i Siriją. Ginklai laboratorijas ir įstaigas ra- teismo uz akių nuteistas ka- s™1™*1-

Jordanijai buvo pažadėti ketoms tobulinti, tarp atski- etl. lkl ?.vvo^ ?alvos uz hlt" .. Anglijos unijų kongresas Llttle Rock miesto majo-
- anksčiau, bet dabar jie pa- ru laboratorijų eina varžv- *ennes šunybes. šią savaitę baigia savo dar- ,as» • J/1 SO1?. Mann sa-
skubomis siunčiami, nes Si- tvnės, darbas nėra suderin- Areštas aukšto valdinin- bus. Kongresas pasisakė už Roj. “aa J1? £al1 su miesto
rija aiškiai pasisuko į So- tas, o todėl darbas ir nėra ko dar kartą parodo, kad socialistinės programos vyk- poncininKais tvarką palai-
vietų lagerį. sėkmingas. Jei būtų sutelk- nacių buvę bendradarbiai dymų toliau ir už perėmimų į™ Kareivių pne mokv-

Dėl Jordanijos ginklavi- tos visos pajėgos darbui greitai pakeitė savo kali, ir pnbrendusių ūkto sakų , nereikiaGuPeraato-
imo reiškia nepasitenkinimo dirbti, tai Amerika galėtu pasidarė bolševikų bendra- visuomenes rankas. Darbo
Ine tiktai Sirija, bet ir Izra- greit turėti naujausiųjų gini d?lb]a’s- V' P.alt,Ja “J? Programoj "a-į nepasitaięs miesto
elis, kurs mano, kad kiek- klų. kis dabar bus teisiamas įs cionalizacijos klausimą ap- SKalto
vienas arabų ’ stiprinimas į>„lk Nickerson sąmonin- naujo Prancūzijoje.
yia pavojus žydų valstybei. gaj ^ava kariškas paslaptis

taria labai atsargiai, bet uoletstinu.dalyku, 
unijos pasisako aiškiai už j Federalinis teisėjas, kurio 
nacionalizacijos tęsimą, jei patvarkymu mokykla turė- 

ai-ajai haiiia' - i • x i - • rinkimuose Darbo partija jo priimti negrus mokinius,
JUNG. T^UTVNARYS ett^naTt !̂ Alyvavo Sukilime daugumų. greitos -rit^gau pa-

i v u • .u- griežtai reikalauja, kadmo-
Kuboje pereitos savaites DAR SPRENDŽIAMAS kykla nedelsdama priimtu 

gale Cienfuengos mieste ki- v ;-----  į’ mnkinius ir kad nip-
po kariškas maištas. Maiš-1 . Krašto gynimo sekreto- 
'tas kilo jūrininkų tarpe. U.

pašaliniams asmenims, kad Klibos JurininkaiMALAJAI NAUJAS
_____  kretoriaus vieną patvarky

Malajų Federacija, i*ug- ma dėl raketų tobulinimo, 
piūčio 31 d. atgavusi nepri----------------------------------------

Henry Cabot Lodge, kurs 
mano, kad tik taip J. T. or
ganizacija gali veikti į ru
sus. Greitos pagalbos veng
rai iš J. T. organizaci jos ne

savo pasisakymu per vysku
pus aiškiai kišasi į politinę 
kovą ir savo “malonę” duo
da Dr. Adenauerio partijaiIdilėj. I. uiy «* Įlipei jos ne- . Rava.-jios kataliku narti- gali gauti, bet gal tik per Gaujos Katalikų parti- 

ilgą klabenimą ir primini- J - -
mą rusams, kad jie Vengri
joj yra šlykštūs ir neken
čiami okupantai, rusai bus
priversti ištraukti iš to ne
laimingo krašto savo ka
riuomenę. Gal būt

J. T. seimas, baigęs svar
styti Vengrijos klausimą, 
Iiereis į paprastą sesiją ir 
turės tarp kitų klausimų ap
tarti nusiginklavimo klausi
mą. Pereitą savaitę Sovietų 
Rusija, Amerika, Anglija, 
Prancūzija ir Kanada per 
savo delegatus nusiginkla
vimo komisijoj sutarė, kad 
delegatams nebėra ko kal
bėtis apie nusiginklavimą ir 
nutraukė savo jiosėdžius. 
Todėl klausimas iškils J. T. 
seime. Bet ar J. T. seimo kal
bos pastūmės nusiginklavi
mą pirmyn, labai aliejoja- 
ma. Rusai, |»o savo pasigy
rimų api: tarpkontinentali-

Svarbiausias Dr. Adenau
erio partijos oponentas 
(priešas) rinkiminėje kam
panijoje yra socialdemo
kratų partija. Prieš tą parti
ją katalikų vyskupai ir išė
jo su savo ganytojišku laiš
ku.

500 MAISTININKŲ
PAKEIČIA FRONTĄ

Alžyre 500 nacionalistų 
maištininkų vadovaujami 
berberų vado Belunis, susi
tarė su prancūzais nutrauk
ti kovą prieš prancūzus ir 
net padėti prancūzams ka
riauti prieš maištininkus a- 
rabus. Kai kuriais praneši
mais, Belunis ir jo vedami 
maištininkai, gauna iš pran
cūzų gnklų ir sul.eis arti 3,- 
000 vyrų kovai pri kitus 
maištininkus.

klausomybę iš anglų, pada 
rė pareiškimą apie įstojimą 
į Jungtinių Tautų organiza
ciją. J. T. saugumo taryba 
nutarė pritarti Malajų pra
šymui ir J. T. seimas greitu 
laiku apsvarstys naujo, 82- 
ojo nario priėmimą į savo 
tarpą.

TURKIJA REIKALAUJA 
PADALYTI KIPRĄ

Turkijoj su valdžios pri
tarimu eina didelė propa
ganda už Kipro salos pada
lijimą tarp Turkijos ir Grai
kijos. Kipro salos graikų 
vadas arkv. Makarios at
vyksta Amerikon. Jis čia 
agituos už Kipro sujungimą 
su Graikija, bet turkai ne
nori, kad apie 80,000 turkų 
Kipro saloje patektų po 
graikų valdžia.

VODKAI GAMINTI
TROKŠTA BULVIŲ

Sovietų žemės ūkio mi 
nisteris Benediktovas įspė
ja sovietų kolchozus gamin
ti daugiau bulvių, nes dabar 
degtinei varyti bulvių neuž-i 
tenka ir reikia naudoti ja-j 
vus. Benediktovas mano,1 
kad būtų 2,000,000 tonų 
bulvių daugiau, tai degtinės 
galima būtų prigaminti iš i 
bulvių užtenkamai ‘

JIE VARžfiSI

Viršuje demokratą kandi* 
datas senatoriaus vietai 
William Proxmire. laimė* 
jęs rinkimas. Apačioj pra* 
laimėjęs republikonas, tris 
kartus buvęs gubernato
rium Waiter Kohler. Pros
ai irę užėmė mirusio Mr-

•kjaiA A'ęuej

E. Wiison ar gal ^ netrukdytų mokyklai 
Prie jūrininku prisidėjo ke- naujas jo pavaduotojas atlikti savo paie‘gą.

Iii šimtai civiliu sukilėlių ir greitu laiku turės išspręsti Sgim^pa-
pora dienu sukilėliai laikėsi smeą tarp armijos ir karo sauvaliskas pasielgimas..pa 
prieš diktatoriaus Batistos aviacijos dėl karišku raRe-fedeia- 
kariuomene gaminimo ir tobulinimo. • limams įstatymams laužyti,

Diktatorė Batirta trina- Armija turi leidimą gamin- sukėlė didelio.dėmesio vi- 
si £d s kilimls paskikė « ^tas, kurios šame kraštu Ra,i kūne ra-
numalšinti K mtvnėse žuvo skrenda 200 mylių, o tuo Pines segiegacijos saiinin- 
numaiHnti. Kautynėse zu\o armiios laboratoriios kai gubernatorių Faubus gi-
virs 100 žmonių ir 4o zmo- r*R. , . ,a7°’. .?PJOS r,a hpt Haiieumas ir nieti-

’np” -nžpUti K-nn laivu lr dirbtuves jau tun įsban- 1,a’ net naugumas n pieti-95’. "Uzeisti. Kai o laivų , raketų kurios skren- niu valstijų žmonių yra j>er-
jūnninkai ir juių policijos sitikrine. kad šitame kon-
daus pirma kaitą išėjo į
atvirą sukilimą prieš dikta
torių. prieš kurį visame kra
šte jau eina bruzdėjimas.

da daug toliau. Galutino sitiknnę, kad šitame kon* 
sprendimo laukia ne tik ka- fhkte federalinė vyriausybė 
ro pajėgos, bet ir moksliniu- komės ir gubernatoriui Fau- 
kai, kurie dirba įvairiose j^us kus aplaužyti ragai, 
laboratorijose. Konfliktas tarp valstijos

——---- ——r-— „ gubernatoriaus ir centrali-
“The Nevv York Times vyriausybės greičiausiai 

, r i • n •• • korespondentas Silisbuiy bus išspręstas teismo keliu,
į IAM KOSI l ranCUZljOJ i aprašinėja savo įspūdžius iš nepanaudojant jėgos prieš

------ — Albanijos, kurią iki šiol nė maištaujantį gubernatorių
Amerikoje vra 21 mies-1 vienas Vakaių žurnalistas --------------------------------

tas pavadintas Laffavette nebuvo aplankęs. Tas Va- KINIJA MEDŽIOJA 
vardu. Tu miestu ma'iorai ,kaių “užmirštas klastas y-į “DE5INIUOSIUS”

i (merai) dabar lankosi Pian- fa maža stalininės Rusijos ----- — . .
elizijoj, kur jie aplankė ge- kopija: visur pilna kareivių ; Visoj komunistinėj K\ni- 

Inerolo Laffavette gimimo raiškose purvinose umfor-Į joj eina didele dešiniųjų 
ii- dnlvvnvo iškilmėm mose, nore kareiviai esą al-! medžiokle, rolicija ir ko- 

minint Laffavette 200 metų kanai. Visur pilna sovietų munistų partiją rankioja vi- 
e-imtadienio Sukaktuves La- uniformose policininkų. Pne sus pasireiskusius vynausy-f“u miestu majorai matosi '"ie 'r ku.rie

Laffayette’ų Merai

provincijoj, kui 
Liffayette gimė.

markizas U, km’ ,usll
sai nebuvo žinoma. skaudžiai atsakyti
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Gubernatorius ir prezidentas
Arkansas valstijos gubernatorius Orval Faubus atro

do didelis Don Kichoto pasekėjas. Jis sumanė ••parodyti" 
federalinei šalies vyriausybei, kad Arkansas valstijoj jis 
yra šeimininkas ir stovi aukščiau federalinių Įstatymų ir 
aukščiau federalinių teismų. Kai pagal aukščiausio teismo 
sprendimą ir vietos mokyklų vadovybės nutarimą kelio
lika negrų vaikų turėjo pradėti lankyti Little Rock miesto 
aukštesniąją mokyklą, gubernatorius Faubus iššaukė na
cionalinę gvardiją, apstatė mokyklą kareiviais ir negru 
vaikų neįleido mokyklon užsiregistruoti, šalia kareivių 
susitelkusi padaužų minia patriukšmavo, apmėtė negrus 
vaikus pagaliais ir akmenimis ir “padėti Įkaitino.” Bet 
jokio rimto reikalo kareivius iššaukti nebuvo ir juo labiau 
nebuvo reikalo kareivius versti, kad jie eitų prieš šalies 
Įstatymus ir vyriausybę, čia gubernatorius, ar tai dėl sa
vo kvailumo, ar dėl donkichotiškumo ir reklamos, per
sūdė. Jis pasirodė nepriaugęs savo vietai.

Arkansas gubernatorius savo pasielgimu paskelbė 
karą Amerikos federalinei santvarkai ir. jei jis laimėtų, 
tai gautųsi visai nepekenčiama padėtis, kai federacijos 
dalys gali neboti visos šalies Įstatymų ir teismo sprendi
mų. Gubernatorius padarė ir daugiau. Jis Įsikišo i miesto 
savivaldybės reikalus miesto neprašomas ir net prieš ma
joro norą. Tokios galios gubernatorius neturi. Guberna
torius panaudojo nacionalinę gvardiją visos šalies 
Įstatymams laužyti, nors nac. gvardija yra ne tik valstijų, 
bet ir federalinės valdžios kariška jėga. Vienu savo pa
tvarkymu gub. Faubus privirė daugiau košės, negu 
jis galės suvalgyti.

Federalinė vyriausybė vienu ar kitu būdu turės gub. 
Faubus maištą sudrausti ir pastatyti tą pareigūną i jam 
prideramą vietą.

Naujo pilietinio karo krašte nebus. Gubernatoriaus 
Faubus išsišokimas bus tik dar viena praktiška demon
stracija. kur baigiasi valstijų galia ir kur prasideda fede
ralinės vyriausvbės atsakomvbė.

SOVIETŲ SFRAVSMIMS LftKTVVAS

Sovietų sprausminis lėktuvas TV-104. kuris atvežė jų delegacijų j Jungtinių Tau
tų posėdžius. Jis nusileido kariniame aerodrome McGnire, N. J. Dar nė viena 
kita valstybė neturi sprausminio lėktuvo civiliams reikalams. Komunistai, atskris- 
darni šituo lėktuvu, norėjo parodyti savo pranašumą oro susisiekimo srityje.

A p z v a I g

Kas savaite
Kariai ir integracija ;T. organizci ja yra labai nau-

„ .x .. .... 'dingą. Gen. sekretorius bū-Praeitą savaitę Prasidėjo pridėti> kad j T
mokslas moky klose. Kartu buvo naudin
gu tuo vėl kai kur įskyla i diktatoriui Nasseriui ir 
įntegi iie1 jos nesklandumai. Į vigai nenaudinga vengiu 
Keliose pietinėse valstijose t - k - j T seimo 
mokyklų integracijos reika- iokios naealhos
las nėra visai pajudėjęs įs

K/ A n 1 P A A A » » ArAUAL UjCOA-
KYMĄ AR NORĄ?

Ar karas yra pagal užsa
kymą ar notą? Toks klau
simas kyla pasiskaičius ge
nerolo S. Raštikio atsimini
mų knygos “Kovoj dėl Lie
tuvos”. Gen. Raštikis Įrodi
nėja. kad Lietuvai kariuo
menė buvusi reikalinga, 
nors ji sprendžiamu momen
tu. kada reikėjo kraštą gin
ti. to nedarė ir. pagal “di
delio patrioto” Smetonos 
sprendimą, išmainė lietu
viškas uniformas i sovietiš
kas.

Gen. S. Raštikis aiškina 
savo ir kokių tai kitų kariš
kių pažiūrą i karą ir rašo 
ši ta p:

•'Mūsų kariams tenka girdėti 

iš svetimųjų ir. deja. kartais 

net iš savųjų, priekaištą, esą 

mes laukiame ir norime karo. 

kuriame ir mes patys gulėtume 

kariauti. Tai yra netiesa. Mes 
karo nenorime. Mes norime tai

kos, bet teisingos taikos, kuri 

atitaisytų buvusio karo ir da

bartinės ginkluotos taikos pa

darytas Lietuvai nelaimes, grą

žintų lietuvių tautai laisvę ir 

mūsų valstybei nepriklausomy

be. surinktų svetimųjų išblaš

kytus mūsų tautos tremtinius 

iš Įvairių Europos. Azijos ir 

kitų pasaulio dalių i mūsų tėvu 

žemę ir leistų mums šeiminin

kauti ir gyventi savo namuose 

taip. kaip mūsų tauta pati no

ri. I>et ne taip. kaip kiti yra 

pasišovę mus mokyti ir tvar

kyti. Mes norime šio tikslo pa

siekti taikiu būdu. Tačiau, jei 

taip būtų negalima ir jei reikė

tų imtis ginklo ir aukotis taip, 

kaip J919 metais mes aukojo* 

mės. tada visi mes vėl eisime 

ir aukosimės. Tegul tik mūsų 

tauta ir jos vadai mus pašau

ks. Mes nebijome atvirai ir drą

siai pasakyti, kad jei taikiu bū

du negalima Lietuvos išgelbėti, 

bet tik karu. tai mes tokio ka

ro nebijome, bet jo norime.

•Dėl tokio tvirtinimo niekas 
negalėtų prikišti nei man. nei 
kitiems taip gaJvojantiems ka
riam militaristo vardo”. (II to
me s. 6.3 pei. L

Vadinasi, karo nenorime 
ir... karo norime, sako ge* 
neroias. Bet generolas nesa
ko, ar karo galima “išnoiė*

ti . ar toKs “menkniekis" 
via pagal užsakymą?

Jau praėjo daugiau kaip 
šimtas metų, kai poetas A- 
domas Mickevičius meldė
si: “Tautų karo prašome 
Tave, Viešpatie!” Bet gera
sis Dievulis neišklausė jo, 
ir kai tautų karas atėjo, po
etas jo jau nebematė. Ar 
negali atsitikti taip ir su 
gen. Raštikio norimu karo?

Mums atrodo, kad Lie
tuvos generolai ir kitokie 
žvaigždėti karininkai savo 
laiką kariauti praleido. Pra
leido tada, kai bolševikai 
pasiūlė Lietuvai draugystės 
sutarti mainais už Lietuvos 
nepriklausomybę 1939 me
tų spalio 10 d., ir antra kar
tą 1940 m. birželio vidury
je, kada rusai puolė Lietu
vą savo tankais. Po to lai
ko lietuviai kariavo dauge
lyje frontų, bet kana vo jau 
už svetimą reikalą, sovietų 
ar vokiečių uniformas užsi
vilkę.

Į naują karo žygi nei ge
nerolui Raštikiui, nei ki
tiems kariams gal neberei
kės traukti, o po pasaulį iš
siblaškęs lietuvių jaunimas 
ir pačios Lietuvos jaunimas, 
jei kada kariaus, tai sveti
mose uniformose ir ne “mū
sų tautos ir jos vadų pa
šaukti”, bet mobilizuoti pa
gal svetimųjų įstatymus. O 
ga! didžiojo atominio karo 
iš viso bus išvengta? Jei 
taip, tai lietuvių tauta savo 
laisvės susilauks kada nois 
ne iš vandenilio bombų 
sproginėjimo, bet iš viduji
nių perversmų ar pasikeiti
mu Sovieti joj. T okiame atsi
tikime, Lietuva atgaus vi
sišką ar daliną laisvę be 
politinės emigracijos pagal
bos ir be jos “kai-o norų”. 
Vienaip ar kitaip, generolo 
Raštikio ir kitų nekariavu
sių. kada reikėjo, karių no
rai yra norai žmonių, kurie 
savo laiką praleido. Jiems, 
o ypatingai gen. Raštikiui, 
galima pasakyti iš “Vestu
vių” skolintu posakiu: “tu
rėjai, chame, aukso ragą!” 
ir ką su juo padalei! Buvai, 
pone generole, kariuomenės 
vadu, padėjai ginklu Įlai
pintam garbėtroškai valdy*

sa eilė valstybių reiškė ne
pasitenkinimo jėzavitu vei- 
kla. Jų Įtaka buvo didelė ir

______________ Ijėzavitai pradėjo tą savo
Rugsėjo 5 d. Romoje pra- mą geriausiai seksis, jei ; Įteką naudoti ne tiek kovai 

sidėjo Jėzuitų ordino “gene- pasiturinčiųjų ir valdančių-prieš protestantizmą, kiek 
ralinės kongregacijoj’ su- jų žmonių švetimas bus iš-j savo pasakiškiems turtams 
važiavimas. Suvažiavo 180 tikimų katalikų rankose ii; į didinti. Jėzavitu gobšumas, 
jėzavitu kunigų iš visa pa- savo ordiną ruošė tai už- i jų intrigos, jų nemorališku- 
saulio slaptuose posėdžiuo- duočiai. Kad paimtų vado-Į mas (sakoma, kad jie už- 
se aptarti ordino reikalus ir, vavimą mokykloms jėzavi-ibėgo bolševikams už akių ir 
kalbama, kad, pagal žino- tai turėjo ir patys būti iš-.skelbė “principą”, jog tik
ina pavyzdi, jėzavitai gal mokslinti, nes berašciams,; slas pateisina priemones!) 
pasuks į “kolektyvinę vado- tegu ir vienuoliams, kasgi t sukėlė prieš juos ir tikinčius 
vybę, nes jų vyriausias ge- leistų steigti mokyklas ir .žmones. Dėl. jėzavitu išsi- 
nerolas. kartais vadinamas vaikus mokyti? Taip, kariš- gimimo popiežius paklausė 
“juoduoju popiežium”, da- kai disciplinuoti, gerai iš- kai kuriu valstybių prašymo 
bar serga ir todėl ordinui mokslinti jėzuitai pradėjo j ir jų ordiną uždarė. Bet jau 
tenka pertvarkyti savo va- kovą prieš protestantizmą, po 40 metų ordinas vėl bu- 
dovybę. Kova jiems sekėsi neblo- y° atgaivintas ir nuo to lai-

Jėzuitai, ar kaip lietuviai erai. Pavyzdžiu gali būti :ko tlk kai kur tas 
sako “jėzavitai”, yra vienas Lietuva, kuri 16-ajame am- nas buvo uždraustas Yra 
iš karingiausiu kataliku ba- žiuje jau buvo pasvyrusi Į valstybių (ne tik Sovetija), 
žnyčios ordinų. Jis buvo protestantizmą, bet jėzavi- kur jėzavitu ordinas ir da- 
ikurtas reformacijai, rodos, tai ją “išgelbėjo” katalikų bai yra draudžiamas, 
nesulaikomai plintant, kada bažnyčiai. Eiliniu žmonių Lietuvoje po nepnklauso- 
Lietuva. Lenkija, Vengrija, senais laikais niekas ne- mybės galo iki nepriklauso- 
Prancūzija, Belgija ir Vo- klausė, ar jie nori būti ka- mybės atgavimo 1919 me- 
kietija buvo užsikrėtusios talikai ar protestantai, o gal teis jėzavitu nebuvo. 1919 
reformacijos dvasia ir linko n- pagonys. Už paprastus metais buvo.tik vienas jėza- 
i protestantizmą. Tais lai- žmones tokius klausimus vitas Andriuska. Bet ne- 

jie 
ėjo

__ ____ _ _ ... irią
dūšios” susirinko vienoj'o Paprastas žmogus turėjo "ti- lankė aukštesniųjų valdi- 
linksmojo Monmaitro baž- keti taip, kaip jam ponas pinkų vaikai, ir jėzavitu 
nyčioje ir Įkūrė “Jėzaus liepė. Todėl jėzavitai Į pa- Įteka didėjo.
Draugiją”, arba naują vie-; prastus žmones nekreipė Bolševikų okupacija jė- 
nuoliu ordiną, kuris pasista- dėmesio, bet ėmėsi auklėti zavitus išblaškė ir dabar jų 
tė sau tikslu kovą pneš pro- bajorijos ir miesčionijos užtinkame visur, kur yra

Jėzavitu suvažiavimas

vietos, tai yra vadinamos 
“Solid South” valstijos. 
Daugumoje vietų mokyklos 
yra integruojamos, vaikai 
nebeskirstomi pagal jų o- 
dos spalvą ir apie tai nie
kas nekalba. Bet kai kur 
kyla visokių nesusipratimų 
ir apie tuos įvykius spauda 
rašo nesigailėdama.

Įdomiausias atsitikimas 
buvo
Little

rezoliucijų jokios pagalbos 
neeravo.

Tarptautinė organizaci
ja, kuri padeda vienoms 
tautoms ir visai nepadeda 
kitoms, geriausiame atsiti
kime yra vienašališka ir 
kalbėti apie jos “naudingu
mą” visiems, yra tik nesusi
pratimas.

ICO milionų bizni*
New Yorke policija išai- 

Arkansas valstijoje, įškino ir jau sugaudė 62 
Rock mieste, kur j žmones, kurie buvo sudarę

gubernatoriaus patvarkymu ! organizaci ją narkotikams 
nacionalinės gvardijos ka-! Gabenti i Ameriką. Kasmet 
reiviai apstojo mokyklą ir šmugelninkai Įgabendavo

greit išsiskyrė savo ieJ° protestantizmą. laikraščiu, jų yra Pietų
nepaprasta disciplina ir sa-; Į Lietuvą jėzavitai atke- Amerikoje, ir kitur. Kalbant 
vo plačiais užsimojimais. liavo 1569 metais ir tuoj aP*e jėząvitus, nenorom pri- 

Jėzavitai, kaip ir kiti vie- ėmėsi darbo—kulti moky- ^mena .Bružiko pavardė, 
nuoliai, duoda “amžinos klas, rankioti dvarus Į savo *ai baisiai “karingas” vie- 
nekaltybės ir neturto” apža- rankas ir išsiderėjo sau deg- „uoįis, jis nesivaržydavo 
dus, bet jie ne dėl savo ne- tinės privilegiją, teisę ga- didesnei Dievo garbei” 
kaltybės ir ne dėl neturto, minti alkoholį ir jį pardavi- grasinti politiniams pabėgę- 
palyginus, greit išsimušė i nėti žmonėms! Mūsų isto- kam? :?kle^?J’ k?^ -Pe n.e; 
pirmą vietą kitų ordinų tar- rikai, kai kalba apie jėzavi- n118. Įleidžiami Į Lietuvą, jei 
pe ir suvaidino didelį vaid- tu kultūrinę veiklą Lietuvo-, jpasirodys neištikimi bažny- 
menį bažnyčios istdrijoj. Je- • Je/ • degtinės bravkrus nu- Tiesa. mužikų jėza- 
zavitai buvo suorganizuoti tyli. Jie nutyli ir tą, kiek vitų tarpe gal nėra tiek jau 
karišku pagrindu. Griežta bavaro turėjo tėvai jėzavi- daug. Vienas jėzavitas, J. 
disciplina, paklusnybė vir-į tai ir kiek pajamų jie gau- Venskus, dabar gyvenantis 
šininkų Įsakymams ir jų * davo iš paprastų žmonių P. Amerikoje, kartą laikė 
veikimo būdas juos išskyrė girdymo degtine. paskaitą Bostone apie Ispa-
iš kitų vienuolių tarpo. Praėjus 40 metų nuo jė- niją ir pasakojo, kad gene- 
Jėzavitų ordino kūrėjas zavitų pasirodymo Lietuvoj rolo Franko diktatūros ne

buvo ispanas Ignacius iš Lo- jų jau buvo 200, o 1732 me- dera nė iš toto lyginti su 
jotos (Inigo Lopez de Lo- i tais jų jau buvo 928 su aka* respublikonų režimu. Esą, 
volą). Jaunose dienose Ig- i dėmi ja Vilniuje, su 21 “ko- generolas Franko savo prie- 
nacius Lojolą buvo kaiys ii-togija” (gimnazija) ir su sininkus šaudo, bet .jis lei- 
linksmo gyvenimo žmogus, keliomis dešimtimis bažny-; džia, tiems priešininkams.

čių, mokyklų, “misijų”. ’ prieš ju sušaudymą, atlikti 
Kaip atrodo praktikoje ĮaPažįntĮ . . . Nebūč tikėjęs,

.... ...........jėzavitu “amžino neturto” kaf! Įšmpkshntas jėzavitas
kovoti su pilstančiu protes- apžadas pasirodė toj pačioj tok,us argumentus, var* 
tantizmu. Paryžiuje, belan- Lietuvoj, kai 1773 metais totj fasizmui pateisinti, jei
i__ i _ i __ _ __ •___ i ....J.'—_ i___  __rtAntm viofe flnv/ioizao ii Vok

Kare su turkais jis buvo su
žeistas ir besveikdamas su
galvojo, kaip sėkmingiau

dė jkurdamas naują vienuo- ėmė iš jėzavitu dalf jų tur- *»<*ngu
lių ordiną. Ignacius Lojolą tų gal 100 milionų auksinų J“81
buvo karys, tai jis ir jo kū- vertės ir gaudavo iš tų jėza- Vk saudov. į10^8,

v, jei leidžia išpažinti atlikti Lvitų turtų dalies apie leidžia išpažinti atlikti
tūkstančiu auksinų pajamų S Apie jėząvitus Lietuvos 

ta buvo ^žmonės tun nekokią nuo- 
apsišvietusius žmones ir pir- lĮft dalis jėzavitu turtų, nes monę, užsilikusią dar iš se- 
--------- .----------- J - • • innas norios nepriklausomos Lie

ji- di- tuvos, kada jėzavitai bajo*
_____ buvo rų vaikus mokė ir praščio-

kad kova prieš protestą n tiz- Jau* Tižgi-obę" įusai, o jėza-kus ™Pau, ęįrdė. “Nebūk 
Vitai ii ten turėjo avo dva- Jteantu ’ reiškią tą pato ką 

Jėzavi* >r posakis “nebūk sukčiu .
JAmitii ordinas dabar

į'iamam oidinui nustatė ka
rišką drausmę, o kadangi
protestantizmas plito per '™. metus! O perim..................... tų tu

ti Lietuvą paminant lietuvių 
tautos teises po kojomis, ir 
ką ]>adai-ei, kad lietuvių 
tauta atgautų savo teisę pa* 
ti save valdyti be uniformuo
tų blozniį sauvalės? Nieko 
nepadarei, o todėl visos 
sveiko kalbos yra tik kati* 
no arams.

rų ir kitų ---------- --
tų turtai Lietuvoje buvo, J«uįtų 
milžiniški. Tie turtai buvo PJ «ahn«» tu" "P“ 30dvarai su baudžiauninkais,‘Okrtencių nanų. Vjen Anie- 
brav 
mai
bažnvčios ir t t

1773 metais popiežius jė* 
zavitų ordiną uždarė. Ko
dėl? Uždarė todėl, kad vi*

varai degtinei varyti, na* 
i miestuose, mokyklos,

rikoje jų yra apie 6,000. čia 
jie turi eilę universitetų, 
leidžia daug laikraščių, turi 
daugybę visokių mokyklų 
ir panašiai veikia.

neįleido negro mokinių už-; Amerikon už 20.000.000 
siregistruoti. Paprastai, na- i doleriu Įvairių narkotikų— 
cionalinė gvardi ja iššaukia- heroino, opiumo, kokaino ir 
ma tvarkai palaikyti, bet šį į kitokių draudžiamų nuodų, 
kartą gubernatorius iššaukė ’ Šmugelninkai veikė per 
nacionalinę gvardiją Įstaty- virš 5 meta*?. Jų kompanijo- 
mui laužvti ir negrams neį- je yra Įvelti ir trys muiti- 
leisti Į mokyklą, nors teis- nės inspektoriai. Bandos 
mo patvarkymas reikalavo, priešakyje buvo žinomas 
kad negrai būtų registroo- patamsių biznierius Harry 
jami toje mokykloje ir kad Stromberg, o bendrininkų 
segregacija būtų panaikin- skaičiuje yra visokio sviete- 
ta. lio.

Dabar eina tardymas ir Per keletą metų tik vie- 
aiškinimas, ką daiyti su na šmugelninkų gropė itra- 
gubernatoriu, kuris taipsa- beno i kraštą už 100 milio- 
vavališkai nacionalinę gvar- nu dolerių nuodų ir čia iš- 
diją panaudojo tam, kad platino tarp tų nuodų mė- 
Įstatymai būtų apeinami... gėjų. .0 jei pasisektų su- 
v \ gaudyti visus tos rūšies suk-
-,........ .................—. lus pn-Riius ir jų apyvartas

Iš Viduriniųjų Rytų giį- paskaičiuoti, tai gautųsi 
žo valstybės sekretoriaus nniziniskos sumos.^ 
ten pasiųstas susipažinti su Y1"3 su griežtai drau-
padėtimi aukštas pareigu- dzramms nuodais.
nas Loy W. Henderson. Jis Sidlava Amerikoje? 
pora savaičių lankėsi Tur-! •- ». . .xkijoj ir kituose Vid. Rvtu!. Ž.mon“,
kraštuose ir grįžęs sakė; į°®,OS .šl<!lavos- al. ^vos, 
kad dėl Siiijol iv-vkiu pa- dabar ‘un keliauti į

dėtis susidarė “ypatingai ’a vlsa' neaplęisdami Ame- 
1 s rikos tentonjos. Užtenka

Padėtis •‘ypatingai rim- takau?'li 
ta”, bet ka ' darvti? I to ?lnH Pada,^.11 <,ar. kaotal; 
klausima vintu pirvežė ač 11;,b^ h.uT ®«.nt
sakymą ir L. Henderson. Ką a ±dU±gSn‘U 1 Sk"" 
galima daiyti, jei Sirijoje^0?0,” ,1 -j- .

kariuomenėje i vadovybę LFtV”- 'Tr ' at^*d,m*- 
sulioo Sovietų Rusijos
ninkai? Ka galima daryti, f? — pakeist? Ke-
iei Su jos A-vriausvbė kone , šidlav, visada sieda-
iš vietų aukštesnius vakS^" •V"5‘,kP". ’T' nevt- 
ninkus,'kurie orientuojasi i Jv.vk,a>s- Juos ka-
Vakarus, ir j jų vietą ikitdfe .MųSit^

vėkk= “ * a bV, nors atlaidų krūvos būtų
T . siūlomos ir dvigubos!
Jei ką nors daiyti,. tai šidlavos “perkėlimu” i 

‘..į3 Pavyzdžiui, į Ameriką rūpinosi Katalikų
jei Sirija butu blokuota ir Į; Federacija. Jei ji kada su* 
.13,^e . Įleidžiami sovie* galvos pasirūpinti, kad čia 
tiški ginklai, tai toks žygis i būtų perkeltos Aušros Var- 
butu rizikingas, o kas rizi- tų, Žemaičų Kalvarijos ir
kuoti nenori, tas turi “žiū
rėti ir laukti”. Ati*odo, kad 
Sirijos Įvykių Amerika da
bar ir nebandys rimtai pa
kreipti kita kryptimi. Už
teks dejavimų...

Jungtine* Tautos
J. T. organizacijos gene

ralinis sekretorius Dag 
Hammarksjold paskelbė sa
vo raportą, prieš susiren
kant J. T. seimui posėdžių. 
Tame raporte sekretorius 
sako, kad J. T. seimas kaip 
dėl Sueco krizės taip ir dėl 
Vengrijos “Įvykių” priėmė 
nutarimus. Nutarimai dėl 
Sueco paveikė, bet nutari
mai dėl Vengrijos pasiliko 
popietyje surašytos rezoliu
cijos be jokių pasekmių.

Viename atsitikime valse 
tybės paklausė J. T. seimo 
nutarimo, o kitame atsitiki*

i tų, Žemaičų Kalvarijos 
kitos atlaidinės vietos, tai 
ko gera turėsime čia visą 
šventąją Lietuvą, bet Lietu
vos tas visgi neatstos. 

Kubos diktatūra
Kubos kariškas diktato

rius Batistą neturi ramybės. 
Kubos jaunimas ir demo
kratiškai nusiteikusi visuo
menė jam sako, kad jis 
trauktųsi, gerumu ar blogu
mu, iš savo vogtos vietos 
krašto priešakyje, o dikta
torius, kaip erkė, laikosi Įsi
siurbęs Į savo sėdynę ir nė 
iš vietos.

Jau antri metai Batistą 
sėdi ant vulkano. Pereitą 
savaitė ir karių dalis bandė 
sukilti ir jj numesti nuo so
sto, bet ŠĮ kartą dar nepasi
sekė. Kitas kartas nemeluos 
ir seržantas-generolas turės 
eiti šunims šėko piauti.

Batistą yra Kubos oku*
me nepaklausė. Rusai i^Įpgnt^ jjg armijos vadų 
Venpnjos nepasitraukė ir mano j§trivotj
i Ji-seim° J'rtann?° Iste iki kitų metų vasaros, 

nesustabdė savo skerdynių Kubos yijy ir
Vengia joje.

Po šito paaiškinimo gen,
sekretorius tvirtina, kad J,

ristų j istorijos sąšlavyną,
J. D*
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

K. B. Kriaučiūnas— 
sukaktuvininkas

Cia (326 N. W. 50 St.) 
gyvena Kazys B. Kriaučiū
nas, kuris šių metų rugsėjo 
28 d. minės savo amžiaus 
75 metų sukaktį, o balan
džio 2 d. sukako 50 metų, 
kai jis atvyko i Ameriką.

Sukaktuvininkas yra daug 
dirbęs meno srityje, daug 
vaidinęs, daug dainavęs. Tą 
jo veiklą dar daugelis se
nųjų atsimena, o kas norė
tų apie tai pasiskaityti gali 
ir “Keleivyje” už S2 nusi
pirkti Kriaučiūno parašytą 
knygą “Siauruoju takeliu”, 
kurioje jis gražiai visą sa
vo gyvenimą aprašė. Be ši
tos knygos sukaktuvininkas 
1950 metais yra išleidęs “Iš 
dūminės lūšnelės”, savo ei
lėraščių linkini, kuri taipgi 
galima gauti “Keleivio” į- 
staigoje už $1.

Sukaktuvininkas jau 1904 
metais pradėjo dainą puo
selėti Ramygalos chore ir 
per visą savo amžių daina
vo Įvairiuose choruose ir 
vienas, bet su šiais metais 
žada tą “biznį” baigti. Su
kaktuvininkas juokais rašo, 
kad tuo dainavimo bizniu 
dautr uždirbęs, o jo žmonos 
žodžiais “savo dainomis 
viską pradainavęs, nes ne
turįs nei automobilio, nei 
namų, nei pinigų”.

Daug kas sukaktuvininką 
pažįsta ir Bostone, kur Ke
leivis” išeina. Ten jis yra 
daug kaitų vaidines “Vel
nio išradėjo” role ir daina
vęs Gulbę dievaiti iš Miko 
Petrausko “Eglė žalčių ka
ralienė”, Gabijos choras jį 
buvo išrinkęs garbės nariu.

Sukaktuvininkas ir šian
dien tebėra judins, links
mai nusiteikęs. Jis rašo daug 
dirbęs, bet “pasilaikau jau
nystę ir iki dabar. Man nie
kas neskauda ir jokie ken- 
ceriai nekliudo. Linkiu 
kiekvienam žmogui taip 
linksmai amžių pragyventi, 
lie rūpesčio turtą prarasti 
ar tapti turtingu ir garbin
gu”.

Linkiu K. B. Kriaučiūnui 
dar ilgų, ramių, saulėtų 
dienų. J. V-as

MIAMI BEACH, FLA.

tai šiemet jos kaina jau ke
liolika procentu pakilo. Jei 
kas nepataikė nupirkti, tai 
gali vėl parduoti, nes pir
kėjų čia vis galima surasti.

Yra čia ir lietuvių, kurie 
išnuomoja kambarius: A. 
Navickienė (1717 Meridia
ną Avė.), Petrauskas (New 
Buiivar Hotel, 7 Ocean 
Dr.), Z. Vilickienė (7643 
Hardin Avė.).

Gaila, kad J. Bačinskas 
savo kambarius jau išnuo
mavo nelietuviams.

Miamietė
—

CHICAGO, ILL.

TIEK BELIKO LĖKTUVU! SUDUŽUS

Karo lėktuvas T-2S užsidegė ore ir prie Clinton, Pa., nukritęs žemėn, padegė 2 
namus. Lakūnas žuvo vietoje, iš namų beliko (ik dūmtraukiai, bet jų gyvento
jai nenukentėjo.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Sandaros gegužinė to.
buvo sėkminga Negailestingoji mirtis į

„ . kapus nelaiku nuvarė ši ge-Sandaros apskr. ir 16-sios ra vvra
kuopos gegužinė buvo labai - •
gausi. Joje buvo ir ponia Kiti mirusieji
Šimonienė, ka tik iš Lietu- Milė Ona Sikorskienė. 68 
vos atskridusi pas savo vy- metu palikusi liūdinčia ne
ra ir dukterį Aukstutienę.
Ji skridusi iš Kauno i Mas- Rugsėjo^ <p šv. Jono ka-

° ls J'ei? puošė palaidotas šv. Kazi-
As su Laisves Vai|M> ve- mįer0 parapijos klebonas 

dė.iu mėginome įs jos ką Augustinas Petraitis. 27 
nors patirti, bet p taip įbau- metus klebonavęs minėtoje 
Fintia\vK-a- brjojo apie bet parapijoje. I kapus palydė-
! - *■» I.* • k I FA /"I T 1 a •aaa. • • - a

Ruošiasi naujam sezonui
Rugpiūtį mėnesį čia dan

gus buvo prakiuręs. Lietus 
visiems ikvrėjo ir visi lau
kė saulės šypsenos.

Su saulutės šypsena arti
nasi ir žiemos metas, šio 
krašto rugiapiūtė. Visi jai 
ruošiasi. Šią žiemą čia at
vykstančių svečiu lauks bent 
keli. nauii didžiuliai viešbu
čiai. Collins Avė. ir Ocean 
Front statomi du nauji di
deli Viešbučiai, kurie bus 
baigti giuodžio mėnesį, o 
jau išnuomoti.

Kasmet Miami padaugė
ja 10,000 gyventoju, todėl 
viskas brangsta. Jei pernai 
nupirkai kokią nuosavybę,

Linkėjimai V. Ambrozei
Dėdei Pasakoriui įugpiū- 

čio 23 d. nupiovė antrą ko
ją. Visi esame sujaudinti jo 
nelaime ir linkime jam su
stiprėti.

Anna Marquardt 
Naujienų kaina pakelta

Jau daug amerikiečių lai
kraščiu pakėlė kainą ir vie
toje buvusių penkių centų 
dabar tenka mokėti už nu
meri septynis ar net ir de
šimtį. Tas daroma dėl to, 
kad viskas labai pabrango.

Pakėlė prenumeratos kai
na ir “Naujienos” iki $13 
Čikagoje, o kitose Jungti
nių Amerikos Valstybių vie
tose ir Kanadoje iki $11.

Kiek seniau tą patį pada
rė “Vienybė”.
Kodėl darkomos lietu
vaičių pavardės?

Tik neseniai būdamas Či
kagoje gavau pamatyti 
Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Tautinių Šokių šven
tės vadova. Jame tarp dau
gelio gražių šokėjų grupių 
fotografijų ir surašytų pa
vardžių 44 puslapyje yra 
įdėta Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos moki
nių nuotrauka, o 45 pusi.— 
tos mokyklos mokinių są
rašas. Grupėje matyti 29 
mergaitės ir 24 berniukai, 
bet sąraše visi mokiniai-mo- 
kinės surašyti vyriškomis 
pavardėmis.

Kodėl? Gal seselėms la
biau patinka vyriškos pa
vardės, kaip moteriškos? O 
gal jos taip daro todėl, kad 
būtų lengviau sudarkyti 
gražias ir reikšmingas lietu- 
įvaičių pavardes? 
i Ten pat yra tos mokyk
los tiumpas aprašymas, ku- 
I riame pasakyta, kad moky
klai vadovaujanti seselė Ge- 
iraldina. Kodėl ji ne Geral- 
,'dinas?! Yra mokykloje ir
'lituanistikos klasė, kuriai 
(vadovauja mokytoja Jony- 
nienė. O kodėl ji ne Jony- 

*nas?
Nenorėčiau tikėti, kad ten 

i niekas neliesugeba parašyti 
(lietuvaičių pavardžių lietu- 
iviškai, tik įdomu, ar tų 
mokinių tėvai lietuviai pro
testuoja dėl jų dukterų pa
vardžių darkymo?

Praeivis

SUGRĮŽO IS EUROPOS

Aakščiaasin teismo pirmininkas Earl Warrcn na 
grįžo iš Europos. Jis dalyvavo Aamrikon 
konvenrijoje Ixmdone, o po jos atostogavo ftkotijoje.

LAWRENCE, MASS. YUKAIPA, CALIF.

Mirė J. S. Kieva Pagerbė Červinskus

ką kalbėti. jo a,ne aut
švenčiu proga Worce>te- pj ješaky su vyskupu įrKon-

rv lankėsi daug svečių. Jie g,.esrnonu Donohue. 
dalyvavo ir gegužinėj. Ma-!
čiau iš Connecticut vietos Suakambės vestuvių varpai
veikė i° Kriaučialio brolius i Netrukus suskambės ves- 
Loleslovą ir Juozą, jų sesu-tuyĮu va,Taj Algirdui Ba
te Kazę Rackienę įs Yon-!nevj-uj Rost0no) su E-
^ei;S V’ VGaidztus jena Vizbaraite, Vincui Mi- 

-------- atsilankiusių fhdeli bui į ls jiausi<ui (iš Broctono) su I-
Bagdonas, Jonus ir Pranas, Si- Lynn, įs Loveli V. Kama- rena .Joničiūte, Vincui Ve- 

nauską, Voverius ir kt is raičiui su Grasia Ra<*:nb

KONSILATO IEŠKOMI

automobilių.. 1-

| -Joseph S. Kieva čia gimė Rugsėjo 1 d. Kilpinskienė Baipšienė - Vaitkutė. Natalija, Bostono buvo inz. A. Chap- kaite 
ir augo ir sulaukė 45 metų, j,- Ričardienė surengė pui- (lantu gydytoja. !lkas» Arlauskas, S. Ja-
bet sveikatos sumetimais k ją puotą Kaziui ir Onai Banys. Pranas, ir sesuo Palio- kubauskas, J. Zimmskas, J. Liūdna sukaktis 
1954 metais išvyko į Kali- Čeginskams jų vedybinio llija‘ juo2apo vaikai. Tumavičienė ir daug kitų. pavasarį sukako 25 me-
forniją San Bernardino gyvenimo 25 metu sukak- Baranauskas, Baltrus, iš Aly- j Darbštūs kaip. bites pa- taj nuo žymaus vietos vei-
miestą. Ten sveikatos požiū- ties proga. Svečių buvo per taus apskr. tarnautojai vaisino svečius ke.įo Petro Dėdyno mirties,
riu jis jautėsi gerai, nusi- 30. kelios mašinos buvo at- Baranauskas, Napoleonas ir Sta- val.«lais ir gėrimais. Dau- jai buvo veiklus socialist u
pirko namus ir manė čia važiavusios ir iš Los Ange- :svs> Dastaniškiu k., Pabaisko šiaušia prakaitavo Mitrikai, 40-sios kuopos narvs. Kai

(laimingai su šeima gyventi, les. v„ Ukmergės ap. Dvareckai, M. Žemaitaitis, jo (|au<(. draugu nuėjo l eni-
I Šių metų liepos mėnesio Čėrvinskai vra malonūs Bastvs. Juozas.' K. Zurlis, Miliauskai, Ona no garbinti, jis pasirinko
pradžioje'jis atvyko aplan-žmonės, to dėl turi daug čiuprickienė (buv. Mačiulaitie- į°,n’. _Krasin.sk^ne’ ^ sandariečių eiles. Mirė (lai
kyti savo tėvelius Julių ir draugų, iš kurių ir šios SU- nė).Ranionytė, Zuzana ir jos 7’-^’... I’ pi h £ana Jaunas- 

{Uršulę Kievus, savaitę pa- kakties proga gavo daug sūnūs Mačiulaitis. Juozapas ir k31 v irr a’- t -‘ Man ta 1932 metu pava-
įviešėjęs išvyko pas savo gėlių, gražių brangių dova- Petras, Martvno sūnūs. . ’ . ,\4el\e,!?e. * sala\1.e' sario diena visuomet naši-
'šeimą, parašė laišką tėvams, mj. Marytė Radienė iškepė Dekeris, Vytautas. Jus k,th Vls!ems nuos11'- m..

Galinaitienė, Marcelė.
Gedutis, Klemensas, Viktoro s

JUS 
flll« -JėiO t liks atmintyje, nes ta pačia 

dieną gavau telegrama iš 
Tarnuiioniai prašo atsiliepti Lietuvos, kad mirė mano 

Iš Lietuvos rašo Jonas ir marnytė-

Rau šugrĮžo laimingai ir garaų vesiuvini toną. 
jaučiasi gerai, bet štai štai- Dainuojant “Ilgiausių me- 
gi telegrama: sūnus Joseph tų” sukaktuvininkas Kazys iš Mažeikiu ap.
mirė rugpiūčio 24 dieną. buvoį »nksmas o Onutė iCrigaliūnas. Petras, Antano s., jo žmona Tamu!toniaj ir Dr.u«ijo. Lietuva,

Velionio kunas rugpiučio pravirko. Atl ode, kaip tik- ,š Kupiškio apskr. ni-ašo atsilienti 111 dėdes RomK o.lr.LG.
,28 d. lėktuvu buvo atvež- ros lietuviškos vestuvės^ Juk Ivanauskienė (buv. Anaskaus- Augusta ir* Žiema
tas į Lawrence ir rugpiūčio Lietuvoje jaunosios, važiuo- kienėj-Vaitkutė. Aldona. Tim™ «iinii<T Roo-entuvičint Draugijos Lietuvai Rem-
30 d. be bažnytinių apeigų damos į bažnyčią tuoktis, Kaminskas, Vincas. Jono sūnus. o-vvene anie Chicago metų sukakčiai atžv-
ipalaidotas Bellevue kapinė- verkdavo. Kazlauskas. Jurgis. Jono sūn., luinoje ‘ ’ mėti rengiamos 2 dienu is-
ise. i Jie kitą dieną visus sve- gyvenęs Argentinoje. * t,-.. kilmės. -Tos bus rugsėjo 21-

Mary Mack
niS - JOZOk. onejaus.

Velionis paliko liūdinčius
žmoną Margaret, 3 sūnus, ---------------------------
dukterį, tėvelius Julių ir WATERBURY, CONN
Uršulę Kievus ir seserį Juli-1 --------
ją Carlisle, kuri daugiausia Linksmas pobūvis
ir rūpinosi laidotuvėmis. į d dr P ........ ..................

TloAbir, T__ nu^piucio Zo fl. OI. U. Mikotn. Prunkš vai'-.t'įtinkąs.

įauomskas. Algirdas. Prano s. į šiai lanKVSis nangaimv.
Mačernis. Pranas. Mirė inž. J. Višniauskas * .
Mačiulaitis. Juozapas ir Petras,; fleita savaitę mirė jau- * .
Martyno sun.. ir jų motina čiu- nas jnžjnierius -Jonas Vis- Vietos velkėms Petras Mi- 

niauskas, 40 metų amžiaus, Kauskas rugpiučio -ri d. nu
baigęs Worcesterio poli- nėio savo amžiaus^ < metu 

, technikos institutą. Velio- sakakti- Beik stebėtis kad 
,r nie buvn ėio trinta tiek metu turėdamas Petras

prickienė (buv. Mačiulaitienė)- ’ 
Ramonytė, Zuzana.
Martinaitis. Bruno.

kakties 40 metu proga ren-{ūpas buvo geras. Valdybos Barboros d iš Tauragės aus i V° Llet?v,M rilleclN Biu-
gia malonią gegužinę su pirmininkas (ir. P. Vileišis,. mvanič nežinoma gve^ ”1 na.ry5 " LL , • Tur®>*“ «"*loniu svečiu
pietumis. Btis kalbų ir dai-Visus gerai vaišino. „^BufWog>'e- Lankydamas mokykląlai- ,
nu Svečiu tarne nutikau ir n , • • - - , svu iniku dubo Amerikos Ruęscjo 2 d. rnjnt «ip

Rodos taip neseniai, kai Klemensą Pnalgauski, Nau- P<traitis. Julius inžinierius. Lletu?10 spaustuvėje, buvo »anKe <nnnnaKi<u — -’uo-
Tautinė naraniia nimirkn iienu korespondentą atvv- r» « t- - v {ištuokęs linotipininko ama-u Magdalena J<itke\i-lauune parapija nupilKO uviių JVUIcopuiiuniuj, rfivy Petraityte - Kupreviciene, Ka----------------------:___________ čiai ii. in cnniK Vino-i-;
dideli sklypą žemės sumiš-i kusi ĮS Kanados. rolina. Prano d., iš Krekenavos! . . . . , Thomsonviile Conn *
ku pne No. Loweil kelio. Ves naują kelią vai., Panevėžio apskrities. , »rba apie juos ži- . ’
Pusę to sklyjK) nuvalė ir į- Pušas. Ro’oertas ir Pušienė Au- l’:an,(CJI maloniai prašomi atsi-
steigė kapines, kur šian- Per miestą bus pravesti gilstė, iš čiuriškiu k„ Kidulių he,>,,: nalistikos kolegna .ning
dien jau šimtai lietuvių gu- du nauji keliai automobi-vai., šakiu ap. 
li. Kapinėms skiltas plotas liais važiuoti. Vienas eis iš Raukt.vs. Stanislovas, iš Pakal- 
jau pasirodė mažas, jį rei- pietų į šiaurę, antras iš ry- niūkiu k.. Švėkšnos vai.. Tau-! 
kėj’o padidinti. tų į vakarus. Jų kryžkelė ragės apskrities.

Kitą dalį išvalė, mišką būtų prie Chase parko. Ži- šarkienė. Barbora ir sesuo Vir- 
praretino ir ant kalnelio pa-{noma, jie palies daug na-bikienė, Rozalija, šniūtės, Zig- 
statė gražų pastatą pobū- mų. kuriuos teks griauti. mo dnktė. iš Krekenavos, gy
viams, o greta jo virtuvę. Palies jie ir kaikurių lietu- veno Brooklyn. N. Y.

liepti: nansiiKos Koiegiia
Consulate Gne. of Lithuania fiekle, dabar dirba Hart- 

41 West S2nd Street ę?r<,e banke. Kitas .Jatkevi- 
New York 24, N. Y. ^iu sūnus Juozas yra bai-

— —---- --------------------- .Kęs Columbia universitetą
Pakalbintum draugus ir ir dabar turi gerą valdinę

kaimynus užsisakyti “Kelei- vietą Kalifornijoje.
vį”. Kaina metams $4« i J. Krasinskas

Taigi, visa tas taip nese
niai įvyko, o iau praėjo 40 
metų ir ta sukaktis bus pa
minėta šį sekmadienį ren
giama gegužine.
Išvažiavo atostogų

vių namus. Savickas. Pranas, Jono s., gy-

Wm. ir Mary Legūnų du
krelė Lillian neseniai atos-

Antanas Dzimidas {veno East Chicago, Indiana.
------------------------------- šlikas, Vaclovas, iš Ukmergės a.
PRIEŠ 35 METUS Staniulienė - Ramonytė, Pranu- 

■ ■ ,tė, vyras Staniulis. Aleksan-
Vasario 16 dieną Kaune ;dras. vaikai Edvardas ir Liud- 

jkurtas Lietuvos universite- ,?anh.
tas iŠ jau buvusių Aukštųjų įšukevičius, Vincas.
Kursų, kuris 1930 metais Tamošiūnas, Stanislovas,

togavo Kalifornijoje, o rug- pavadintas Vytauto Didžio- Ūkelis, Kazys, kilęs iš Suvalki- 
sėjo 6 d. išvyko 5 savaičių jo vardu. Atgavus Vilnių, jos.
atostogų į Europą. {prisijungė senas taip pat Vačikauskas, Petras, Anastazi-

Sėkmingos kelionės! ,lietuvių kultas Vilniaus uni- jos sūnus.
versitetas, ir Lietuva turėjo į Vaitkus, Kazimieras, iš Ylakių 
du savo universitetus. {vai., Mažeikių apskr.

{Vaitkutė, Adelė, iš Ylakių v..

M. Stonie

šimtmetinė Fazoa iš W. Hart
ford deoda tokį patarimą: “Rė
plaitis savimi taip, kaip rūpi
nies savo automobiliu”.

Kunigams vesti kataliką bai- Mažeikių apskrities, 
ayčia uždraudė l,W0 metą po (Vyšniauskas, Romualdas, Ka- 
Kristaon. zio sūnus.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worce»ter, Mas*.

{ Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaistiniu- £ 
* ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininka. Cia iš- J 

► pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 4 
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. 3

Mes siunčiame vaistas VISUR. Turime * 
specialinių vaistą nuo džiovos ampulėse, -« 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo iirdies tr nervų listų. Vai- 1 
štai paaimatiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinsluu B- S, Reg. Phm

Ir Notary PoMc



toiapla Ketvirtu KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Pavergtos Lietuvos į Kova už trumpesni darbą Skersai per Ameriką
________________________________ _________________ ■' m/w>hani?ani. 1 T.Uiirc S d nasikinkiau mvlias. kol ivažiu

fNo^7i^Rugsė2o_lbB_1957

tikslą — Yucaipa. 
i Sustojome pas svainį Ro
mualdą ir Peitonėlę Sta
kius. Stasiai seniau gyveno 

. Cambridge, Mass. Dabar

Rašytoja* Vienuoli* mirė 
arterijų tromboze

kulti.
Iš jo žmonos rašto suži- inepagalv 

nome. kad jie gyvenę Min- 40nome. kad jie gyvenę Mm- 4U vai. tiarDo savaitę yra vei iskuo oaruu mino »u- jmbuciu«u į ------  _- louna apie »u-iw iaip»
Jau buvo rašyta, kad ra- dirbęs staliaus nuklotas kovos aukomis, trumpinimo klausimas. Jau Pirma sukome New Yor- ma 3472 ketvirtaines mylias !0 naktimis atvėsta iki

šytojas Antanas Žukauskas- įarba sovietu name o žmo- * Dar tik šio šimtmečio pra- dabar šeštoji visų dirban- ko link,, ten pervažiavę tarpe Wyommg, Montana n; Įlaipsnių
Vienuolis mirė rugpjūčio 17 _ į Idžinie AnurikM darhinin. čiuiu dalis, kurie naudojasi George Washington tiltą, Idaho valstijų. Važiuoti iki i~ čia iankėmės De

rimais vainikinių arterijų kj ..mokrto)ai» NWio ne. Darbininku padėtis Ame-v j ,
neealaumais ir mil e dėl pa- pauškinama, kodėl Šukiai rikoje ne tai ) jau seniai pa- moterų dra i 
kartotinos arterijų trombo- ,,.aukiantis pasiliko .celėjo. Tik didysis ūkio su- siuvėjai bei
zės. Pranešima pasirase t-----------™ krėtimas 1929 metais, nri- trumpino Si
Mokslu akademijo: 
mentalinės medicino: 
tuto terapijos 
dejas Krištopaitis. 
respublikinės 
d aus ligų skyriaus
Jasėnas ir Anykščių 
nės ligoninės laikinai 
ti vyr. gydvtojo 
Tamuliūnaitė.
Vienuolio laidotuvės rankos tirpstančios

ūko? tavu Komunistu nartiiai ir tarv- .
’ ‘ t " f• b’nei vvriausvbei dabar aš trumpinti

mingos. Joms organizuoti nu uensija taipgi esu baigėsi dideliu darbininkų - —- ------- ,
^uvusi paskirta komisija iš apdovanota garbės įaštu” laimėjimu. Tais metais kon- nuo 1910 metų iki 1955me- l°s- . v_. . . ................. ... „ ,
Venclovos Naujalio Tilvy- ^?a“°“ ražą J Vi' šu- pesas priėmė vadinama JS padidėjo vidutiniškai Keliąs dienas paviešėję n mandagiai apziuii įsma- Tai 
cio. Korsako. Mieželaičio ir ,. . ' tą . . . -Vagnerio akta>. kuris nu; daugiau kaip pustrečio kar- fidomes per So Dakotąke-jtų statines
kitu. Velionis buvęs pašai- K,ene- statė visai Federacijai nor to- 1U lb Black Hillslink. 1 —
votas J. Biliūno vardo vidų- Nauji ministeriai malią ' -

rinėi mokykloj Pro karatą vi,ni dj. jfl. vaitę
! Ž. vt ,20?- • (d’ «° 23 d. pranešė, kad že- le “
’ •’ • !', ■ p V a.i etU mės ūkio ministerių naskir- d0 
vos vie’u. Buvę atvykę ra- t Vvtautas Vazaiinskas šiloju ir iš kitu respublikų. FinanV, mfaSuril aS 

Pr e vebonies karsto bude- j, , 7 •iusi garbės sargyba iš rašy- ^SiKS 
tojų, menininkų, mokslinin- te,,u ,a pirn^inko

n__ on ,1 i vaduotoju, o finansų minis- nimą, Įstatymas

vietos karalienė meška, ku- ri turf 726 pėdas aukščio.
vienas aukščiausių pyli

mų mūsų krašte, čia yra 
Nakti oras šaltas, reikėjo įrengta milžiniška elektros

duobę buvę grojami Tary- kampeliu* 
tu Sąjungos ir Tarvbu Lie-

. NAUJAS ADRESAS MO- 
po parką per Sy ATSTOVO ANGLIJOJ

_ „ m - važiavome SperP Idaho ir -Darbo-
1 Kol vvko kova už~trum Jonėje, lentpiūvėse, kėpy- kmama to paminklo istori- valstiją, per kalnus, dyku- '° aJlr®saj’ p*wke,‘!‘ J,s 

, u- • - Kultūras ministerijos vra. da, bo ravaitę biznio’ k,os? “ geležinkeliuose, !»• Daug ir kitų įdomių da-mas Oregon link. a?,t Bdt7i»
.uvos himnai. švietimo Įstaigų valdybos Lonfc šaukė gvolta, kad, "sur daug daugiau U*9™. galima matyti . Tarpe Ąrco „• .Carey »«< «•*** -

klubinių ištaigu inspektorė įvedus darbo savaitę, su- parminama. Darbininku Išvažiuojant iš B
Gruodienė nėr Vilniaus ra- orius Amerikos ūkis. šaukė

Ką nutarė valdžia Vie
nuolio mirtie* proga

Black miestelių (Idaho valstijoje) Lanarshire, Scotland.

diją rugpiučio 18 d. piane- ,
Ministerių taiyba ir ko- šė. kad naskutiniuoju metu vra

rmmistu partijos centro ko- veikė 3,142 “kaimo’klubai” darbininku dirbdami 1910 nui n,L.U1' ar,,a 11
mietas n-šium su rašytojo b- “kaimo skaityklos”, kad metais no‘rS valandas sa- darbovietėse irtam tereikia Jiems išmesti duonos ir pi-kuns neseniai nustojo yei-
v'enuolio mirtimi nutarė: jie “aktyviai padėję tarvbi- va’tėie * pagamino visokiu sutrumPinti darbo laikas. ra&a!ęių. ;kęs. Lava, uivai, tamsi juo-
išl-sti nauja A. Vienuolio nėms ir partinėms organi- olvbhi už 4 bilionuTd^ UniJu kova už vis trum- Kn-U £*** 1t.?1nv.azJ?vo'l?a/-eme •; ponius vaizdas,
įaštu leidimą, albuma apie zaciioms kolūkiu statyboje, feriu ei 1955 metais 63 mil pesn* darbo lalką bus ir to' Hoin BllIs. Jf Paw; j^^'PUs!
m gyvenimą ir kūrybą, o stiprindami kolūkiu gamv- darbininku dirbdami po 40 Hau vedama’ tik be <*ides- der .^.ver. . ^ipeklp Tai Oregon valstija pagai-se-
taipH jo gyvenimo bą. auklėjant darbo’žmonės ?a pagamino iu d&hnti niu šuolilh Uni^ vadovy* £U^Ub-/leta! ^-a Ja? >S1 dldziuhals 
i • km-vbos monografija, komunistine dvasia”. dauXu būtent už bės kropščiai tiria,, kur ga- ?’6?6 pėdos nuo juros lygio, (raudonmedzių miškais. Tųfrirkti ir saugoti jo litera- TS5fi metais kiekvienas boi1 hiiiŽnf1*“' bUtent Hma trumpinti ir kui- ne, įvažiavus Į tą tarpeklį'ma- medžių stori kamienai aukš
lĄrm pąlik/ma ir rankraš- toks klubas - skaitykla su- 'Rai dab* pramonėje pa- gedamos, kad nebūtu pa- ™ Jį1?10“'" I”?*1®!?
' ’ste’gti Anykščiuose jo organizavęs vidutiniškai po kenkta visam tautos ukiui. sustoti, novs as Koja jam n
rv.rrno,.;ajjnj muzėjų, pasta- 18 paskaitų bei pranešimų Kartu svarstoma, kaip ge- kiek^galėdamas daviau ku-
■ tam Anykščiuose pa- ne tik žemės ūkio
vt’V'kla. nuteikti Vienuolio kaimiškais klausimais,

i aukotinu . ~ ’ --- r x
ar kitais Puvo vykdomas gK’ventojų rlau.Į^suskirstyti lais- sunk^buvo’^isi^albė"

______ ais. bet įrašymas ir vokiečiu oku- vaIalkls- yra minčių savai- sunku b«vo susikalbe-
’-p-Ha vienai viduriniu mo- ir mokslo bei ateistinėmis nacijos metu, bet io duome- tė?. laisvalaiki padidinti iki ti. Bet pavažiavus kokias 3 
, -i-tn Vilniaus mieste pa- temomis. ' £vs nebuvo pSkelbti. ‘ dieni?- YėI galvojama, oro spaudimas pasi
ūdinti vieną gatvę Antano gu tais klubais buvę su- ’ ... . . . kad būtų geriau duoti dir- Keite.
v:erueHo gatvp. paskirti jo jungti ivairūs meno savivei- Pam*nfi° kunigaikitį. barniesiems ilgesnes atosto- bar buvo anksti pavaka- 
: menai pensi ją iki gyvos k]o« oteliai Tokiukaimo Kęstutį gas, arba kelių metų atosto- tod.ėl sustojome Cody
‘■aivos ;r vienkartinę pašai- men0 saviveiklos rateliu da- (E) Vilniaus radijas rug- ?a? ?uyesti į vieną vietą ir Augiau mforma-

nalaidoti valstybės lė- bai 
somis. apie

„V y»u«,us ..ug- - j atoStOeu pusei ar ciJ'y gauti- Pasirodo, kad'±n a‘ • 6r °v?-U :’IUC10 J3 !*• !?a.H’.,neJ° L,le- nžtrieneri^is metant ias di-turime važiuoti apie 75 
e 90,000 nanų. Jie kai- tuvos Kunigaikščio Kęstu- V. vienenems meiams, jas, t

-rt _žinoma, anmokant.Komunistai savinasi rašy- muose per 1956 metus su- čio 575 metu mirties sukak- žinoma, apmokant.

1 et. atrodo, kad
linijai”, iis viename rajone. Jau apie gojo’ir gynė savo kraštą kja būti tikriems, padės 

Vienuolis 70 tokiu “kultūros namų” nuo vokiškosios agresijos... Jien?s priversti kapitalistusagresijos.

Kęstučio viešpatavimo lai- valdanti magnatų būrelį visnesidavė jterdaug palenkia- atidaryta, 
mas. šiandien negalime su- Gruodienė aiškina, kodėl įtarpiu abu ordinai suren- teisingiau dalintis su dir-j
žinoti visos teisybės apie tok:p “k„]tūros namai” rei- 1 Lietuvą apie 100 žy- banciaisiais žmogaus proto .
mirusi Vienuolį, bet ateis izai;nH Girdi “augant kol- Visas Kęstučio gyve- laimėjimas. Kas laimima
diena, kada ir tas paaiškės. ūkječiu kultūriniam lygiui nintas — tai didvyriška ko- Amerikoje, tuo paseka Eu-Juozą Sukįnužudęvoki^i "u^ir joSrinili'^i: va, kuri. parade .Votėto sti- ŽI£»

• Laisvė" Nr. lfigišspau-, Kai„ buvusieji ..kaim0 Įdęčn. ordinui, Lietuvos ga- ■!?"> fn®"’!"0
J horizontai. Kartu su tuojau

didelė pro- i 
dirbantieji

buvęs geras tik dėl to, kad lu,'etV geriau išnaudoti sa- į 
metu vasara nužudę vokie- kovojęs pirmoje eilėje su vo v,s iiRčjantį laisvalaikį, Į
čiai hitlerininkai. Gyventojų suraiyma*

Juozas Šukys ilgą laiką

•MAŽOS’ ŠEIMOS NARYS

Princas Tatai Saud. vienas 
is 30 Saudi Arabijos kara
liaus brolių atvykę su žmo
na. 2 sekretoriais ir asmeni
niu sargybiniu j lxw Ange
les 10 dienų vizito.

štai kyla į padanges. Gražu 
pažiūrėti!

Pasiekėme Kalifornija, 
Pacifico krantus ir miestelį 
Arcata. Čia apsistojom ap
lankyti seniau Cambridge, 
Mass., gyvenusio Vytauto 
Stasio žmoną, kuri dabar 
gyvena pas savo duktei-į ir 
žentą.

Atsisveikinę su Angelia 
Stašiene, keliu Nr. 101 per 
kalnus, vandenyno pakraš
čiu, klausydamės jo ošimo, 
privažiavome San Francis
co., Los Angeles ir kitus žy
mius miestus, kol galu gale 
pasiekėme savo kelionės

JIS PABĖGO

Profesorius dr. Al fred J. 
Kantorowiez. senas komu
nistas, pabėgo i Vakaru 
Vokietiją, nes, sako. nega
lėjęs pakęsti asmens lais
vės ir teisiu varžymo pro
to darbininkams.

TUOJ ISEIS NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Į 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;

Įspūdžiai iš Kaliforni jos:
Proletariato diktatūra”; 

Raudonmedžių imperija; j 

Kaip lietuvis vyną daro;

vokiečiu ordinu, o ne su kad tobulėjant mokslui ir 
19-.9 rnDfn i A.22 slavais Rytuose. technikai, nuo jų pažangos

buvo žymus socialistų vei- neatsiliktų pats žmogus., - • •• , dienomis bus Lietuvos gy- u n«-nt-
keja>, \ehau jis nuėjo j o- ventoj^ visuotinis surašy-;
munistų eiles ir 1931 me- Nepriklausomoj Lietu- Iš Lietuvos atėjusiom 
tais su žmona išvyko j So- yoj. paskutinis gyventojų su- niomis iš proto išėjo m 
vietų Sąjungą draugiu Sta- ; buvo 1923 metais? to ja Natalija Brinkytė. 
linui nafleti jo socializmą

J. K.
Skaityk lapą po lapo, — prisi

pilsi savo žinijos aruodą.

Apie Hollywoodo žvaigždes:
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 

Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 

Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 

Pas mormonus: ju tikyba, praeitis ir dabartis;

Fžeras, kuriame žmogus neskęsta;
į Neišmatuoti Texas valstijos turtai;

« Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis; ■
S Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 1 

J Upė po žeme; Žuvys t»e akių.. .

Ir daug, daug kitų įdomvbių! Su gražiais paveikslais. 
Knygą užsisakyti galima jau dabar. Kai tik bus |

gatava, tuoj gausite. Kaina 75 centai.
“KELEIVIS”

636 Ea»t Broadurav So. Boston 27, Ma**.



No. 37, Rugsėjo 11, 1957

Kas yra socializmas?
Dabartinė Lenkija yra 

vienintėlė komunistinio re
žimo šalis, kurioje komu
nistai dar laisviau puola ko
munizmą, kaip jis šiandien 
Maskvos nusakomas. Puo
la ir visą tą režimą, kui*) 
Kremlius prievarta primetė 
ir savo satelitams. Pritvin
kusios Maskvai neapykan
tos reiškėjais yra Lenkijoje 
vadinamieji “kairieji” ko
munistai - revizionistai ir 
mokslus einąs jaunimas. Žy
mią tarp jų rolę vaidina 
jaunas lenkų filosofas Le-

ir nieko vertą avalynę.
Valstybė, kun pavergia 

kitus ir kurios teismuose ne
gali atskirti gynėjo nuo 
prokuroro.

Valstybė, kuri iš savo pi
liečių reikalauja, kad jie fi
losofijos, užsienių politikos, 
literatūros ir dorovės klau- ’ 
simais būtų visi vienodų pa
žiūrų.

Valstybė, kurioje tenka 
būti atsakomingam už savo į 
bočius ir prabočius.

Valstybė, kurioje jos pa-! 
reigūnai gauna 40 kaitų

JAUNI SPORTININKAI PAS IKE

Prezidentas Eisenhouer sveikina Monterre.v (Mexico) 
Mažosios Lygos beisbolininkus, laimėjusius “Little 
World Series” čempiono vardą.

Kaip danguje taip ir žemėje

—Sveikas, tėve! 
taip užsimąstęs?

____ Kolakowski, iš visų rė- j daugiau atlyginimo, kaip
mų išklypęs komunistas ir;visa likusi tauta, 
aiškiai palinkęs j socialde-' Valstybė, kuri daro kal- 
mokratus. ,n.us nusikaltimų ir iš to vė-

Jaunimo prašomas, L. j llau kuria savo ideologiją.
iKolakowski parašė jaunimo; Valstybė, kuri norėtų, 
laikraščiui “Po prostu” že- kad jos užsienių reikalų 
miau dedamą jo pasisaky- ministeris diktuotų žmoni- 
mą “Kas nėra socializmas”, j jaujos politiką.
Tai yra trumpais, gelian
čiais sakiniais surašytas kai- muojama 
tinamasis aktas Sovietų re- nimo.
žimui. Jis nebuvo “Po pro- Valstybė, kuri tautos no-

Puriapb

! NYKSTA KARALIAI
" «

Šis šimtmetis Įvairiems 
karaliams tikras maras, nes 
per paskutiniuosius 46 metų 
Europoje nuo sosto nulėkė 
net 10 monarchų (paveldi
mų valdovų), šiandien Eu- 

į ropoję yra 15 respublikų ir 
dar 10 monarchų, bet ir tos 
monarchijos nuo respubli
kų besiskiria tik tuo, kad 
ten valstybės galvos nėra 

į renkamos, bet paveldimos, 
iii* ten monarchai tik kara- 
: liauja, bet nevaldo, 
į Kiek mažiau tas maras 
tepalietė Azijos žemyno mo
narchus. bet ir ten jis pra
deda plėstis. Azijoje šiame 
šimtmety sostų neteko trys 
monarchai, bet vis dėl to jų 
ten dar yra 8, daugiausia 

- Saudi Arabijos pusiausaly.
Afrikoje tebesilaiko Abi

sinijos karalius, bet nuvirto 
Egipto karalius, susikūrė 
naujos nepriklausomos res-

Mūsų tarpe dažnas mėgs- zidentas) buvo vadinamas publikos Ghana ir paskuti- 
Vo ta skustis, kad mūsuose vis- žmogžudžiu, o jo žmona niuoju metu Tunisas.

Tai yia bendruomene, ka- jęag bjoęjau kitur viskas paleistuve. Tas žmogžudžio Abu Amerikos ir Austri- 
luojama beviltiško nusimi- ge,^au " jam prisektas žodis taip jos žemynai monarchijų ne-

Mes ne tik Lietuvoje, bet plačiai buvo pasklidęs, kad, turi ir mažai teturėjo: Tik
--------- . . - , • . praėjus, mo- praeito šimtmečio pradžioje

stu” paskelbtas - neleido rus anksčiau sužino, 
pats Gomulka, bijodamas tauta bus apie juos paklau

i • ir išeivijoje labiau susiskal- gerokai metų pra< 
<lau- d?’ 0 !<it?se Uutose vieny- kinys, paklaustas, Iturbi-

1808 iki
nimo laime ir natraliau na- tatai gmivus, mu»u O nėgių išlaisvintojas A.monarchas sėdėjo
teko užsienin Buvo naear ' VaUtvhė kurios filosofai 86111138 buvęs tikras balaga- Lincoln, ko jis nėra girdė- Brazilijos soste, 
teko užsienin. Buvo pagar \alstybe, kui ios filosofai nas, koliojimosi vieta ir 1.1, jęs’ “Harper’s Weekly” 18- Vadinasi, neabejotinai vi-

Neseniai teko skaityti vie- 64 metais surinko žodžius, sur yra visuotinis palinki
mas nusikratvti vieno as-

Kodėl fiksyt. Čalis įsidėjo savo
dziegorių į kišenių ir atki-!sintas ir Amerikos spaudoj jr rašvtojai vra tos pačios
t - , _ tt XT~_ T_ J__ >» -IO - 1_- _ • _-Mislinu apie savo jau- šo žydeliui špygą. Ve, sa- 

nas dienas, vaike. ko, aš tau duosiu tris špy-
—Kam apie jas svajoti, gas, ale ne tris dolerius. Sa- 

tėve! Jos jau nebegrįš. ko, tas dziegorius naujas socializmas, L. Kolakowski 
—Grįš ar negrįš, bet-pa- jam kaštavęs tik du rubliu, visų pirma dėsto, kas nėra čiams draudžiama 

mislyt nieko neiškadija, tai kaip jo pataisymas gali socializmas. Ir va kaip jis pasaulinio garso 
Maiki. Juk ir mūsų tautos kaštuot 3 dolerius? Juk 3_ _ _ _ i i * • j • i a i*

kas

(“The New Leader”, 
2,57).

Užuot pasakęs,

kūrėiu ra- me pavadinti “pogromšči- nas, mėsininkas, senas niek- tų karūnuotų monarchų ant
sruo tv.-n i-t i vpHin<ni« Ha ku» provokatorių”, o K. Bie- šas, plėšikas, apgavikas, že- žmonių sprando atsisėda ne-

,. . . , - . , , , . . . . , c xr • Km. nėra socializmai- barti natpikdul T^dau- linis 1O* Krupavičiaus kelio- mės piratas, baidyklė, vagis karūnuoti valdovai, daug
himnas sako, kad stiprybę doleriai, tai bus 6 rubliai, bendruomenė kurio- didžiu iu muzikos kū ne 1 Washingtona piemenų ir t.t. Richmondo laikraš- žiauresni negu karūnuotieji,
reikia semti iš praeities. A- sako. Ale žydas rokuoja, . i ra bendruomene, kūno- svt s didžiųjų muzikos ku- d b (taip Krupavičius tis ii vadino nešvaria Illi- Imkime, kad ir Rusijos įm-
pic savo jaunas dienas da- kad _ pigiau negalima, ^nenu^dę^zmo-nnių..^ ________ skundėsi S aSnimZ nois^fiL “ ” " " ’ ’

socializmas, 
pasisako:
Ku nėra socializmas:

‘Drau-

gazietas: 
piškina savo atsiminimus, tai tiys doleriai
Net knygas pradėjo rašyti i 
apie savo jaunas dienas.
-‘-Visuomenės veikėjai, 

tėve, gali savo atsiminimus 
rašyti, nes jie turi ką atsi
minti. Bet ką tėvas gali at
siminti iš savo gyvenimo?

—Maiki, aš galėčiau tau 
papasakoti iš savo gyveni-

Nu, ir davai abudu bartis. 
Ant galo čalis metė jam

mėn, kad jis 
jis galvoja; gi

Cleveland ( n rezidentą vo 
, , . 1885-1889), buvo vadina-
kad ir mas pasileidusiu žmogumi, 

ko ką liūčiai. " musuose vra oaust blogo, begėdžiu, mergaitės suve
dė! to Valstybė, kuiioje rytdie- £ad lr.mes kartais ir paša- džiotoju. “The New York

aut s£.o hūming^. kad jis na paneigiama^kasbu- Sun“ ^vedamajame

daugiau negausi. ----------- . .
mane už rankos ir sako; i^O81_ J° galvoje.

rase :

penją. Kokie žiaurūs buvo 
jos carai, kiek skriaudų jie 
yra padarę ir mums lietu
viams, bet juos nuveltus so
ste atsisėdo dar baisesni 
nors ir be kaitinos valdo
vai.

Bet tas, žinoma, nereiš-Paėmė ^“'sako^ kokiosmintys var- vo vakar teigiaina ir kūno- kaip Mes n«^™e, kad Amen- kia ka(l vieno va.
je iš piliečiu reikalaujama, ™us būtų blogiau kaip 

koman, eikim iš čia. Ale’ Visuomenė, kurioje kai- kad jie tikėtų, jog teigia- dar ™eka> nmtai
žvdas užrakino duris ir na-'kam tlk dėIto s**881 gyven- ma ir neigiama yra tas pats. I1™6*

j—ti patogiai, kad jis iš viso Ką iki šiol esu, mieli drau- dienas kitas
negalvoja. gai pasakęs, tai yra pirmo- kiša, kad ir “Keleivi __r________  _____  ___

Bendruomenė, kurioje ji mano pasisakymo dalis, daug parašas apie buvusi šte savo rinkiminiuose pa- j,, kiti ijerns nanašūs npk»-
. - - ----- - "I'ooirtoiito A L--iri ___ 1____ J ___ . . 1 au<A-

šaukė policiją. Atėjo dupo- 
licmonai, pasikalbėjo sužydi] ir sakn mann balini* n5-

žmones sąmoningai dymo būdo vra ateitis. To-
ne- rinks prezidentu didelį iš- kie''įi'u,H^ ,aH™ksi

vieno burdo gyvenom ir toj

Cačioj lovoj gulėjom. Jis 
uvo atvažiavęs Amerikon 

pirmiau už mane ir rokavo- 
si jau kaip senas ameriko
nas, o mane dar grįnorium 
vadindavo.

—Bet tai neįdomu, tėve. 
-Veidiminut, bus įdomu.

jo žydui: mi fiks ju f Tai yra valstybė, kurios ta».
Ar tai vi«m i«tnn*ia9 kareiviai jaučiasi vikresni, Verte kiek sutrumpinda —Ne. Maik? nS'Kai « oltupuoja kit« ‘“•’l.““ J-

mudu išėjom laukan, Čalis į Valstybė, kurioje tam ge-!
7^kTies?kp±^d?ffi š“
sako man *^^~v «<Jklt¥8 .gwbina savo salies

BENDROJI KOVA

ję Amerikos prezidentai. 
Štai tik keli pavyzdžiai. nesu dalyvavęs Ne- kyti augs ir stiprės ir nu- 

r, -j . T-- v • priklausomos Lietuvos sei- šluos visus, kas tam jų šven-
P’^’dentas Ejsenhouens rinkiminėse kampanijo- tam reikalui priešinasi, jį

neperdaug širdin ėmė sena 
toriaus žodžius, kad prezi- . .
dentas neturis smegenų eko- * -’i. — -

se, bet nesu girdėjęs, kad trugdo. 
taip “auksabur-

niškai” kalbėta apie savo 
priešininkus, kaip čia, Ame
rikoje.

Teisybė, ir Amerikoj vė
lesniais laikais

Demokratas

nažiiirpk ar np o«vu sėmes Mūsų spauda ir veiksniai, nominiams klausimams, tai
UhintI U oLidvnko ivadus ir kurios v»dai patys rodos/ dar niekados nėra yra neišmanąs, kad jis 
. pi is ” ” / save paskiria eitinoms pa- kėlę aiškaus, būtino ir na- nieko nenusimanąs apie

’ '~igoms. šaus lietuviu bendradarbia- ^uos įstatymus, kuriuos gi-
raidavm nlvta ii. i Valstybė, kurios pilietis vimo su ukrainiečiais, kovo- na. kad jis losiąs golfą, o 168111818 lalkaj8 /al:

kilo. Suei-ižom atgaj prie to f?tari vien* kamba,i »rv'€n- 2?nt už greitesnį Uetuvosir nukaitąs knygti. piiimasvi- kia;~ nebekalbama, bet vi
dziegormeisterio vietos ir 1 ’
čalis suvarė tą plytą į jo dažnai pasikartoja rainos išeivijos

biavimas pagreitintų lais , ........................ ...
didvyriu dziais as, žinoma, nenore- vartojam

galėsit: s,,, -• * • - i' • gera plvtą. Mano murai, . ...„.n
" - e fS - 'aike, buvo kieti, tai užka-dziegonu ir vis gyrėsi, kad vinau jr 1

RŪBAI IR DRABUŽIAI

Amerikoj tokio gero dzie- 
goriaus nėra. Ale vieną sy
kį tas jo džionkas ėmė ir su
stojo.

—Tas, tėve, irgi neįdo
mu.

—Šarap! Duok man čen- 
čių pasakyt visą istoriją, o 
bus Įdomu.

—Gerai, gerai, tėve, 
jau netrukdysiu.

—Taigi, kaip tas jo džion- į polici ją i
kas sustreikavo, tai Čalis ----- !
įsidėjo jį kišenėn ir sako 
man: koman, eisim pas vač- 
maikerį, vadinas, pas dzie- 
gormeisterį, kad žinotum, 
kaip Amerikoj dziegorius 
taiso. Nu, ir nuėjom. Pasi
rodė, kad tas dziegoimeis- 
teris buvo iš Lietuvos atva
žiavęs žvdelis ir nešlektai 
kalbėjo lietuviškai. Jis ap
žiūrėjo Čalio dziegorių ir 
sako; Olrait, aš jam pafik- 
sysiu. A*teik už .vienam ady- 
nas, ir bus redi.

ianga. Stiklai suskambėjo, subarškėjo, o mano frenta^ ra^?u- ePden’,«: 
pasileido bėgti. Kad tuma
tytum, 
ant kokio 
mane
kaip aš tą plytą iš saidvo-

Ukrainos išvadavimą. Man 8?k,as dovanas ir t.t., nes “e ...1F Va"ar. 
Valstybė, kurioje via be- atrodo, kad Lietuvos ir Uk- J,s. zin°< kad kiti preziden- .J11?1*18, žodelių 
ščių ir dažnai pasikartoja rainos išeivijos bendradai- *al .v,a girdėję daug didės- sminkui įgelti.

niu kaltinimų, 
šiandien visuValstybė, kuri laiko dau- vės atėjimą, 

iau šnipų kaip gailestingų- Ukraina t 
i.. JM seseių ir kurios piliečių klausoma valstybė. Tuo- na rašytojas . 

o»2:«i*f«ma n? daugfou kalėjime kaip ligo- kart atkristų ir daug Lie- Washingtono draugas, va-
S fa nkrfa nin€j6- tuvai nepageidautinu prob- dino išdaviku, veidmainiu. . .

iko hinau taiiriva nešaukė Valstybė, kurios pareigu- lemų, ir Lietuvai būtų sau- Tretysis prezientas, svar- santykiauti. 
- policiją ir dama.' jaS^5ane .’’2.r8au didėja Eiau ta,'?.’ jos kai‘ “ausias nepriklausomybės

Liaudis paprastai skiria 
taip “aiš- drabužius nuo rūbų. Rūbas, 

is rūbai paprastai yra: bažny- 
dabar nesigailima tiniai. karaliaus, vaiko (rū- 

savo prie- beliai, jei jie šventadieniai) 
ir poetai dar pasako—gam- 

Tais amerikiečių pavyz- tos rūbas. Daugiau visur te- 
žiais aš. žinoma, nenore- vartojamas drabužis arba

ž^dnU’«IM« lUvn?/ £iau šnipų kaip gailestingų- Ukraina turi tapti nepri- laikoma prezid. Washingto- jau pasakyti, kad viskas k,tur Lietuvoje drapana, 
zyaų suoego Kaipi^, burine nilioAin įriancnmo T?«ictTrk£ na ra«vtnia« Paine, buvęs mūsuose gerai ir kad mes orapanos.

neturime 
giau su

stengtis kultūrin- 
kitais žmonėmis

Artimas

R. M.
mynų. Ukrainietis yra nuo- dokumento autorius, filoso-i nuvežė j Oelanoe. Ant rv- ikai,'’,da'1’.in‘nkS-

doaAngeSkll a”dąr*nemre CT..™eluoV ‘.r kB'“wl kitaiP ir jis lietuvį vadina mų kampanijos metu vieno

i Tiolan<ra Anf ru *»«»■ in viių. v ru ym nuo- OOKUmeniO auioi 1U\ UH»V-
Icfafai akf S’ Valstybė, kuri verčia žmo- širdus istorinis lietuvio bi- fas Thomas Jefferson rinki-
jasiaie mane anv su-' , ___ ii__  • .... _ __ ... •___

žmogus per metus sumirkčioja 
Sl-rius milionus kartą.
; XX XX t;;: XXX :;xXXXXJ3OOC

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

kėjau, tai sūdžia pašaukė 
klumočių. Aš, žinoma, pasa
kiau teisybę. Sakau, aš ne
kaltas. To žmogaus, ką iš
mušė langą, aš nepažįsta 
Jam buvo reikalinga ęlyta, 
tai aš išlupau ją iš saidvo- 
ko ir pai*daviau jam už de
šimtuką. Dac oi. Ale sūdžia 
vokuoja, kad aš vistiek kal
tas, ba išardžiau saidvoką

neišeina, kaip tik vogti. savo broliu. Ne\v Yorko kunigo buvo
Valstybė, kurios kaimy- Ukraina didelis, turtin- apšauktas nešvankiu filoso- }

nai keikia likimą už tai, gas ir milionų žmonių kraš- fu ir netikėliu, nes jis neti- g 
kad jis skyrė jiems tokią tas. Busimoji Ukrainos vai- kėjęs bibliniam tvanui. O 2 . 
blogą geografinę padėtį. stybė pažabotų Rusiją, Len- kitas Connecticut kunigas * 

Valstybė, kuri’ gamina kiją ir Vokietiją,—tai svar- kaltino apgavus našlę ir jos 
puikius raketinius lėktuvus blausia ir tai būtina Pabal- vaikus. Jeffersono ?

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje bus apie !<><> puslapių visokių

niekad nebūsi regli amen
konas. Išsigėrėm ir susiga TT, . , .... ., -

un U« .««.i.A.au M.UVUM dijom. Ale tas tei dar ne U m?1™** nepnklausomybe Jam pradėjus eiti preziden-ir partiaviau k^i ^J viekas, Maiki. Kita ąykį až ?aIe u“
—Tėve, tai labai nuobo-!miesto propertė. Už tokį tau papasakosiu, kaip mu- tu E,,mno* naabaiDiii n,.o„jUn»,c 

d i pasaka. ! darba, sako, pasėdėsi vieną du su Caliu trajinom įsipjr-
mėnesi džėloie * šti vienai Amenkos leidei ir- Ir tureial atsėdėti? 'kaip Us pmribąųtė. Kai. vis- 

„v, ««.. -šiur, Maik, atsėdėjau ką išklausysi, tai galėsi pa- mUb ruimus,
nuėjom tą dziegorių atsiim- i>' išėjęs norėjau duoti Ča- rašyt mano atsiminimų kny- 
ti. Žvdelis padėjo jį ant sta-'Kui į nosį, ale jis mane nu- . .
lo, atkišo ranką į Čalį irsa- spakajino. Sako, džėloj rei-! — Gerai, teve, as ateisiu 
ko trys dolai už iam su- kia biskį pasėdėt, ba kitaip savaną.

—Džius diminut, Maik! 
Tik pasiklausyk, kas atsiti
ko už adynos, kai mudu

tų Euro)X)je: pasibaigtų teto prezidentas pareiškė, 
mažųjų tautų naikinimas. kad dabar kraštą valdys 

Politikai ir žuinalistai, bukapročiai ir peiliai. O 
kaip tas pasibaigė. Kai vis- 81uo klausimu apšvieskite Connecticut federalistai pa-

ir naudingų dalykų.
Nežiūrint kad viskas brangsta, ‘ Keleivio” kalendo- 

K riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo

klausimu __________ ___ ______ __ ___________
kėlė tostą už prezidentą jj 
linkėdami, kad prezidentas

------—- - ----------------  - už savo nuopelnus gautų iš
Geriau žingsnis po žingsnio, piliečiu medali — apynasri, 

negu šuolis pirmyn, o du atgal. Jackson (septi ntasispre-

x adresu:

Xs -• >
X 
X 
X 
X 
X

x; coe j u 20c

“KELEIVIS”
636 East Broad way 
So. Boston 27, M<‘ss
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Moterų Skyrius

KAME MOTERYS 3ETEISĖS

Jungtinių Tautų sekreto- Čia reik pastebėti, kad 
rius savo pranešime sumini Jemene ir Saudi Arabijoje 
valstybes, kuriose moterys ne tik moterys, bet vyrai ne
turi 'teisę rinkti ir kuriose turi jokių politinių teisių, 
tos teisės neturi. nes tas valstybes valdo neri

jose valstybėse moterys boti valdovai, 
neeali dalyvauti rinkimuo- Portugalijoje, Monako,
se: Šveicarijoj, Lichtenstei- Gvatemaloj, Egipte ir Šili
ne. San Marino. Tai Euro- ioj moterų rinkiminės ir ki- 
pos valstijos. Azijos mote- tos politinės teisės yra šiau
rys neturi teisės rinkti Je- resnės negu vyrų. 
men. Saudi Arabijoje, Jor- Haiti. Laos ir Pietų Yiet- 
dane, Irake ir Libijoje. Iš name moteiys rinkimines 
Amerikos valstybių moterys teises tegavo tik pernai, 
rinkimo teisės neturi tik Pa- Pirmoji valstybė, kuri mo- 
ragvajuje. teių jiolitines teises sulygi-

IK TOKIAIS MEKAIS VISUMA

Palisade> Park. N. J.. sugalvojo išrinkti gražiausi 
dramblį. Vieną iš 9 kandidatu 12 metų Dinų čia ma
tome su trim gražiomis teisėjomis.

patj reiškią, tik žodis kirp- JIEVA SIMONAITYTĖ 
j tuvi daug senesnis už žo- 
dį kirpykla, nes jau K. Sir- 
ivydo 1629 metų žodyne e- 
sąs. Kurnėjus, suprantama 
laimėjo. Betgi dėl vienodu- j 

■mo ilgainiui visur Lietuvoje j 
ir knygose, laikraščiuose 
Įisigalėjo Įvairias kirpykla.K. Ž.

(Tęsinys)

IŠVARYTAS

NEUŽMUŠK KARVĖS!

SKAITYKITE I

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, KODĖL AS NETIKIU J DIEV*. 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji* Pilna argumentų, kurie visiems
mas apie nepaprastą žemaiti, kuris !GO'T,ū». Kaina .................................20c
daug nuostabiu dalvku padarė, tik ATLAIDI.-^ PAVftSY, P. Abelkio ro- 
r.epadare vieno, kur; tikrai turėjo eit5es Kietais viršeliais. 467 pusią--
padaryti psl. Kaina

LENGVAS LCDAS IŠMOKTI ANG 
LlšKAi. Geriausias vadovėlis pra

Š3. piai. kaina .<...................................$4
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-į 

žas. novelių rinkinys, 155 psL
dedantiems angliškai mokytis; duoda žvaina .......................................... $1.50.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. TAVO KELIAS J SOČIALlZM.į.
Kaina ................................................... 75c l’arašė Leonas Biu mas. Trumpas

socializmo aiškinimas. Kaina ?•"
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 

cbelsonienės parašyta; 250 j vairių 
receptų, 132 pusi. Kaina __ .$1.25
KAS PUS, KAS NEBUS, BET ZE- ti. Kaina ..................................... T.50c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

DEMOKRATINIO SOC I A L 1 Z M O 
PRADAI. Populiari ir naudinga

langa šių dienų klausimams supras-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ........................$2

CEZARIS, Mirko Jelusic o romanas, mo istorija ir valdymo praktika. La- 
vertė A. K. Puida. Antroji dalis, | bai daug medžiagos. 96 puslapiai.

rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina ....................................... 10c,
LIETUVIŲ KAl.KOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausi-uu veikalas. Kai
na .......................................................$3.00
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

R L’21 JĄ, arba komunistų diktatu-1 
ra faktų šviesoje. Trumpi

DEBESĖLIUI

Baltapūki debesėli.
Lengvaspami lakūnėli,
Kur tu skriesi?
Ar tik saulę palydėti,
Ar rytų aušroj žėrėti 
Tu vi liesi?
—Pro bekrašti melsvą plota 
Jūra skendėja miglota,—
Ten keliausiu
J. sodriais lašais patvinęs,
Prie audringos jos krūtinės 
Prisiglausiu.—
Tai ir mano, debesėli,
Juodą minti, rūpestėli
Nuplukdinki
Ir i giliąją jūružę,
Kur vien bangos šniokščia, ūžia, 
Paskandinki.

Puti
211 psl. Kaina ............................ $2.

CEZARIS, .Mirko Jelusič’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ........................ $2.

Ai I MINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- 
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
|>opiei a. Kaina .............................$2.50

KON-TIKI. Tbor Heyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poato 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškiuj, Tumą, Savickį, Uiras ir kt
249 pusi. Kaina ............................. $2.60
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.

Marui pasibaigus Vokietijos vyriausybė privežė j 
Mažąją Lietuvą galybę vokiečių ir kurdino juos 
lietuvių sodybose, žemėse. Ir tuo būdu ją suvokie
tino. Autorė šitaip vaizduoja. kaip ir Šimonis 
turėjo užleisti atėjūnams vokiečiams jam nuo am
žių priklausiusią sodybą, žemę.

Ir išaušo nelaimingoji diena, nulėmusi Mato likimą.
—Kas tas toks, kura trankosi po laukus? — sako 

Įeidamas pietų Etmonas: — jau visą rytą jis ten bastosi: 
čia vieną kalbina, čia kitą iš vaikų, iš praeinančiųjų.

—Rasi vyriausybės siųstas koks valdininkas, — 
atsako tėvas.

Bet netrtikus ateina jau vokietis ir Į kiemą. Tei
raujasi, kur čia dvaro šeimininkas. Išeina Šimonis su
tikti svetimąjį. Pasveikina jį kaip mielą svečią. Paprašo 
užeiti, nes Šimonių dvaras jau iš amžių pagarsėjęs 
vaišingumu.

Nora ir blogi laikai ir užuot pagirtojo lietuviškojo 
alaus tik prasto gėrimo Šimonis negali pasiūlyti, vis 
viena nepavalgydinęs neišleidžia jis nė vieno žmogaus.

Pavaišino jis ir ŠĮ svetimąjį.
—Kieno tie vaikai, tokia jų daugybė?—paklausė 

pagaliau vokietis.
—Tai mirusiųjų per marą būrų vaikai, nedaug jų 

tėra, tik...
—Vokiečių nė vieno?

—Ne, juk vokiečiai pasirūpino patys savo tautiečiais. 
—Ach so! Bet dabar pasistenk juos greit išvalyti:

jiems nebus čia vietos. Aš esu vyriausybės siųstas.
Nustebo Šimonis: jis nesupranta, ką svetimasis 

mano. Juk jo dvaras, jo namai, ir jam norima Įsakinėti 
išvaryti našlaičius! Ne, to nebus.

—O kodėl jiems nebebūtų čia vietos, galima pa
klausti?

—Pamatysi.
Išėjo svetimasis nei dėkui nei sudiev nepasakęs.
O Šimonis galvą kratydamas ėjo su Etmonu ir Ma

tu pasitarti.
Neilgai betruko, ir štai jau ateina keliolika žmo

nių Į Šimonių dvarą. Visai svetimi. Dievas žino, iš kur 
parsiplovę. Jų išvaizda parodo, kad iš jų nieko gero 
nesulauksi. Jau ir jų kalba, tiesa, vokiška, bet skam-

)

Toks Įsakymas tebega- 
liuoja kaikuriose Indijos 
valstybėje. Ten karvė lai
doma šventu gyvuliu ir jų 
užmušėjai sunkiai baudžia
mi.

Neseniai Centralinėj In
dijoj Bhopal mieste suimti 
i 13 mėsininkų, kurie kalti
nami užmušę karves ir par
oda vunėję jų mėsą. Įvykęs di
delis miestiečių susirinki
mas nutarė reikalauti, kad 
vyriausybė uždarytų mėsi
nes. Penki fanatikai pa
skelbę bado streiką kol tos 
krautuvės nebus uždarytos, 

j Ten taip Įstatymų saugo
jamos kaivės valkiojasi kur 
joms patinka, bet jų maiti
nimu nesirūpinama, to dėl 
vos gyvų žalmargių gali su
tikti ir centrinėse miestų 
gatvėse.

Naujausios knygos

SIAURUOJU TAKELIU, pa
rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau
dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai
na $2.00. Senesnės kartos lietu
viams gerai pažįstamas daini
ninkas ir poetas K. B. Kriau
čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa
vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame- 
irikoje, Įspūdžius grįžus Lietu
von ir dabartinį savo gyveni- 

,mą Amerikoje.
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių,
“lno su vyrų, buvo Wyoming. kančiais vaikais ar vaikų 368 j»i., redagavo V. Baravy

kas, pigiausias ir naujoviškiau- 
ina bX pasekė Naujoji Zelandija, į Iš kur mūsuose tokia ma-jsias žodynas, kieti viršeliai, kai-

kaina .................................................... 50e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS?
,.«» kun. m. Valadka. Svarbu: jį tą padarė 1869 metais. Ją vaikais.
kiekvienam perskaitytu Raini* *’ -1 -- . -
SOCIALDEMOKRATIJA

sevizmas. Pagal k. K*utsk l893 metais sulygindama da atsirado? Seniau taip na $4-
kSS^kSy/Sė?“ KaST*!^. .S mote,'ll rinnkimines teises nebuvo. Ar negražiau būtų,
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievą yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ......................................................... $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

' ‘as istorinis n
maitijos krikšto laikų. Su kietais

su vyru. jei salė būtų gerai apšvies
ta, senieji pasieniuose susė-- tinis,

sužadėtinė, parašė J. Ti- ba taip keistai, taip negirdėtai.
įvairių trumpų pasa

te KUR TOKIA MADA? dę galėtų šnekučiuotis irsimu, 180 pusi., kaina $2.
----------- džiaugtis vidury šokančiu NEMUNO SŪNŪS, parašė An-

Moterų skyriaus lape no- jaunimu.
parašytas istorinis romanas iš Ze- rįu paklausti kitu skaitvto- 
aitijos krikšto laikų. Su kietais . J. , _ - *apdarais. Kaina ........................ $3.50;JU, IS kui’ 1T1USU pobūviuose

Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3JIS 
POPIEŽIAI III LIETUVA. Kun 

M ' aladkus parašyta knyga, 1
nusi. Kaine ............................ $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašytį vaizdeliai su ra
šytojo.-, paveiksiu. 128 puslapiai,
kaina .................................................... 50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa 
veikslų, 225 pusi., gerame popietyje.
Kaina ................................................$6.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusL Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais ....................$1.00jpi?i>
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Pat ~

drius Valuckas. {domus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- 

mada šokti DĖL 20DŽ10 J TEISMĄ įvaizduotas tas įvykis, apie kurį
--------- I dabar mažai kalbama. Pirma

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.
NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. • . .

Nijolė

visuotinas TVANAS. Ar galėjo atsirado keista 
toks tvanai būti ir ką apie tai „„i.,™•sako mokslas. Kaina ....................25c patamsėję.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol- , - . . , - . _ . ,

ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo- būvis, tai visi, tiek vyrai, resi, truko daug ivardų (ter- 
Kaina .................26c tiek moterys stengiasi ge-minų)

Kai rengiamas koks po- Kai Lietuvos valstybė kū

ną iriems gyvenimo
antroji da- 
. . . .$4.00.

B n^ėBapy'sakaaeiš ^rmS^krikS^ Pau pasipuošti. Nuvažiuoja reikalams. Net, pavyzdžiui, 
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir ir kol tęsiasi konceitas ar nežinota, kaip lietuviškai 
Jrtsmtją.-KK*>na išėjusi Nobelio meninė programa ar frizierių, frizemę pavadinti.

valgoma, salė dar apšviesta. Tada per Lietuvą sklido 
Bet štai pradėjo suolus i pa- toks atsitikimas, ir sako, 
salius stumti, orkestras ins- kad jis tikras. Kažkoks kir- 

TI£5^IS’ 1>ulom An?riušis’tramentus derinti, visi links- pėjas Raseiniuose savojmo-
o,~.i K^e-,mj norėtų vienas kitą pama- nę pavadino iškaboje kap

styti, susitikti. Deja, tada tuvė, ir dėl to prikibusi po- RPn.... rRIMII 
,i;šviesos beveik užgesinamos licija. Kirpėjas nenusilei- bR GRIMŲ faoAKUo,

$2.20. ir šokama patamsėję. dęs tvirtindamas, kad tai v*rt" ‘ ,r "•
Senesnieji susėda paša- lietuviškas ir tinkamas žo- 
s, pusvalandi pažiūri, dis. Pakvipę teismu, ir bu- 

25c bet patamsėję ne ką čia ir vę atsiklausta didžiojo Ne
matysi, to dėl eina namo. tuvių kalbininko pror. Ka- 
O juk ir seniams būtų ma- zimiei-o Būgos. Tas išaiški- 
lonu gerai apšviestoje sa- nęs, kad kirptuvė ir kirpylc- 
Jėje pasidžiaugti savo šo- la abu geri naujadarai ir tą

prėmtją. Kaina ........... ...................$2JS
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-

jis Andriušis, trumpos lyrinės
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50.

juoki n iras romanas, 240 psl.
tais viršeliais. Kaina ................

KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa- > .
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi SVieSOS beveik užgesinamos

rase Dr. D. Pilka. Pritaikinta „ .
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.,apysaka, 1«C psl Raina
Kaina ................................................$1.00 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- . . .

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarkų ir kodėl ji dar 11H1S, 
rys Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina ...............................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

836 F.««» Rrnadwav So. Boeton 27. Mm

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū. dukrelę, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums Uip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

nytei per čielua metai! Joe bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit Uip:

ffeieirit

PATARTINA VISIEMS JS1GYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriau 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausiu 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įi

J rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje ĮdėU visoj 
t kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie j 

vitaminus, apie sUlo etiketą ir panašius dalyku&j
Knygoje yra skyriai “tarpUutinė virtuvė,” kur ] 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių, valgią j 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI 
Syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Ui 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broodw«v So.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina......................... $4.00

vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams............................... $3.00
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Pra»rūa’iioj, prie Italijos sie
nos. I-a oalis 453 psl. . • .ąi.^O-

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis,
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitu metų literatūros premi
ją, kaina $4 50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas is Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina..............>2.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
auraiyti knygoje "Tūkstantis 
ir viena naktis". Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 

tina........................................12.00.

Užsakymus su pinigai* 
prašome siųsti šiuo adresu:

mc.So. Tf,

Nuėjo Šimonis paklausti jų, ko jie pageidauja.
—Mes čia pasiliksime, — stengėsi vienas Šimoniui 

paaiškinti.
—Bet man darbininkų nereikia? Štai pilnas kie

mas mano darbininkų,—rodo jis Į našlaičius, besidar
buojančius kieme.

Ir kaži koks keistas naujas rūpestis staigiai su
gniaužė Šimonio širdį.

Anas, su svetimaisiais atėjęs, ėmė lyg raminti Ši
monį.

—Tik kelioms savaitėms: paskui jie išeis Į tuščias, 
išmirusias vietas. Reikia apąyven^intį prastą, juk Uip 
palikti negalima, tai turėtumei ir pats suprasti. O'ka
dangi tušti, išmirusieji namai valomi...

Ir pakilo svetimieji. Šimonis stengėsi ir juos mei
liai pavaišinti: pavalgydino juos, parodė jiems vietas, 
kur nakvoti. Dvare vietos daug.

Bet atvykusieji svečiai pradėjo savotiškai šeimi
ninkauti. Nustebo dar daugiau Šimoniai. O pagaliau 
suprato, kad ne juokais atėję svetimieji dar gali ir 
juos pačius išvaryti iš dvaro. Susirūpinęs Šimonis krei
pėsi Į atėjūnų vadą:

—Nesuprantu, ką jūsų žmonės čia mano. Juk dva
ras man ir mano vaikams priklauso, juk aš čia daF vis 
manau esąs šeimininkas.

—Buvai, — paaiškino šaipydamasis vokietis.
—Kaip tai?
—Mes esame vokiečiai ir atvykome čia apsigyventi 

ne kaip bernai, bet kaip ponai. Supranti dabar? Vo
kiečiai nėra pratę vergauti, o dargi lietuviams,—pasakė 
ir piktai nusijuokė.

—Bet juk sakėte...
—Mes sakėme, kad čia pasiliksime. O kadangi 

čia dvaras mums patinka..........
Dabar tikrai supyko Šimonis.
—Niekados, kol aš gyvas! Kiekvienas svetimųjų 

teperžengs mano namų slenkstį kaip svečias, bet nieka
da kaip šeimininkas. Lauk iš mano dvaro!

—Gana ilgai tu čia viešpatavai, seni, dabar jau 
laikas užleisti vietą kitiems. Čia vokiečių žemė, čia 
vokiečiai ir ponai!—pastebėjo kitas atėjūnų.

—Niekados! — dar kartą pakartojo senis Šimonis.
Bet jis nepastebėjo, nepastebėjo nei Matas nei Et

monas, kaip vienas svetimųjų nusitvėrė laidos.
Ir du gerai pataikintų lazdos smūgių ūmai ištiesė 

senąjį bajorą į žolyną.
(Bus daugiau)

e «
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ĮVAIRENYBES

KODĖL ANGLIJA 
ATIDAVĖ LIETUVĄ

ginimą. '
“Draugas” rugpiučio 31d. 

numeiy pranešė, kad Po-
Norvegų “Norges Handels sutl^ V1‘

og Sjofailstidende” laikraš. f uolinius atlaidus visiems, 
tis liepos 24 d. numeiy at- b«ne. 8 <1. dalyvaus
skleidžia įdomų istorinį da- Aliuvines Švc. Paneles Mą-, 
lvką. 1942 m kronprineas VP0S gJ*nt<9.e: ijk ausys mi- 
Olav laišku klausė Amen- atliks ispazintj, pnims 
kos prezidento Roosevelto, *'/ Komuniją, dalyvaus tą 
ar tiesa, kad Sovietų Są- d,en^ surengtose procesijo- 
junga pareikalavusi sau sri- se‘ .... , .... ,. . ;
čių šiaurės Suomijoje, šiau- , 8ieiye.^ sltle at^al"
į ės Švedijoje ir šiaurės Nor- dai tiki ai atpigo. . 
vegijoje. Britų vyriausybe, Z^UJ. Pasisekus*
taip buvo rašoma toliau lai- ^.buti ta pati federacija 
ške, sutikusi su Estonijos, atpiginti ir žemaičiu;
Latvijos ir Lietuvos okupa- Kalvar lJ°J gaunamus vi- , 
cija reikšdama viltį, kad su°tmus atlaidus .
Sov. Sąjunga tuo pasiten- Ne prošal} būtų pamėgin- į
kins ir daugiau nereikalaus.!?. Ajnei\ko^., atpiant,+ ir i 
Prezidentas Rooseveltas į {Lundo stebuklus, bet tam 
tai atsiliepęs, kad jis nieko °testuotų vietos
apie tai nežinąs; jis esąs,. . ,. . .
nusistatęs prieš Pabaltijo Jos ^lzniul 
įjungimą į Sovietų Sąjun- Į
gą, nes Sovietai galėtų po j 
to imti reikšti ir naujus rei- Į 
kala vimus.

Kažin, ar Churchilliui ■ 
šiandien yra aišku, kad kaip; 
vilko nepasotinsi numetęs 
jam gabalą mėsos, taip ne
užkiši juo gerklės komunis
tams atiduodamas jiems 
vieną ar kitą kraštą: jie vis 
ieškos naujo grobio.

jdvasiškija, nes tas pakenk-

Katalikas

RODYS SKOTŲ PYPKES IR SOKIUS SKAITYTOJŲ BALSAI

ATPIGINTI ŠILUVOS 
ATLAIDAI

Lietuvoj’e nuvykusiems j 
Šiluvą, į Švč. Panelės Mari
jos šventę buvo teikiami 
“visuotini atlaidai”.

Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams Šiluva dabar ne
pasiekiama, to dėi Ameri
kos Lietuvių Romos Katali-

UKRAINIEČIAI KANA
DOS PARLAMENTE

(LAIC) Penki ukrainiečių 
kilmės kanadiečiai yra Ka-; 
nados parlamento nariais. ■ 
Dominijų Parlamente On-Į' 
tario valstybę tarpe kitų at-

Seniausio Didž. Britanijos “Royal Highland“ pulko 100 
vyrų. pasipuošusių meškinėmis kepurėmis, atvyks į 
Ameriką ir čia per 11 savaičių 55 miestuose rodys 
škotiškas pypkes ir šokius. Jų vadovas majoras Claud 
MacBeth Moir tvarko minėto pulko karius vaizduo
jančius žaislelius.

Daugiau panašių straipsnių
Atidžiai perskaičiau š. m. 

(•‘Keleivio” 17 Nr. tilpusi straip- 
jsnį “Parlamentų motina”. Ja
me plačiai nušviesta Anglijos 
parlamento rinkimai ir opozici
jos vaidmuo. Anglai moka 
gerbti išrinktą valdžią, bet ir 
nesibijo ją kritikuoti. Niekas 
negalvoja ruošti politinių per
versmų. opoziciją už valdžios 
kritikavimą nesodina į kalėji
mus, bet dar jai moka atlyki- 

‘ n imą.
Panašių straipsnių reikėtų ir 

daugiau patalpinti. Iš jų galėtų 
pasimokinti ir gruodžio 17 bra- 

1 kouieriai, kaip reikia gerbti 
žmonių išrinktą valdžią. Įsisa
moninti, kad valdžios pakeiti
mui yra demokratiški rinkimai, 
o ne kariškas perversmas. Opo
zicijos vieta ne kalėjime ar 

i koncentracijos stovyklose sėdė
ti, bet sekti valdžios klaidas ir 
ją priversti pasitaisyti, žvilg- 

įterėję j praeitį, matome kaip 
brakonieriai “apsivalė” nuo o- 
pozicijos ir vėliau pridirbo tiek 

; klaidų, kad dar ir šiandien ne
turi drąsos prie jų prisipažin
ti ir bijosi kritikos, kaip vel
nias kryžiaus.

Z. Žilvitis

NAUJAS VERTINGAS SIUNTINYS į LIETUVĄ 
IR SOVIETŲ RUSIJĄ

3.2 metrų 140 cm. pločio melsvos grynos vilnos, patvarios ir 
šiltos medžiagos vyriškam arba moteriškam kostiumui;
4 metrai 80 cm. pločio šviesios medvilninės medžiagos, tinkan
čios moteriškam kostiumui ar marškiniams;
2 kamuoliukai siuvimo siūlų; 1 kamuoliukas šilkinių siūlų;
1 pora šilkinių kūčkailinių pantaplių; 1 dėžutė 90 tablečių gry
no lecithino; 1 pakelis 30 tablečių vitaminų Polyvit.

Siuntinėlio kaina i kurią įeina muitas, persiuntimo ir ap- 
draudimo išlaidos:

į Lietuvą — $39, į S.S.S.R. ir Sibirą — $40.
Siuntėjas gaus pakvitavimą su gavėjo parašu. Nuo užsa

kymo dienos siuntinėlis nueis į Lietuvą per 6 savaites, o i 
Sibirą — 8 savaites, o gal ir greičiau, nes Baifo patyrimu kai 
kurie vaistų siuntinėliai iš Miuncheno ir iš Šveicarijos i Lietuvą 
nuėjo per 2 savaites. Jei siuntinėlis žūtų. užsakytojui bus 
grąžinti pinigai.

Užsakymus ir pinigus siųsi: United Lithuanian Relief Fund 
of Amerika. 105 Grand Street, Brooklyn 11. N. Y.

MSOOSOOSSSOOOOSSOOOSOMMI

DEGTUKAI
Are iestroys 
bis frees

VOKIETIJA lenkų kilmės, kas sudaro Ko"* ar"ij“
4.25 ‘ < visų JAV-bių gyven-; Gerbiamieji, mano prenume-stovauja šie du,ukrainiečiai ............. . . . x u . -•

—Michael Starr - Starchev- Kodėl kiti moka mažiau? tojų skaičiaus. Daugiausia rata pasibaigė, to dėl siunčiu 
sky ir Dr. Ivan Kucherpa, S -- • > ... - ’ lenkų gyveno New Yorko $14.50 ir prašau juos šitaip pa-
abu konservatoriai, iš Al-aou Konservatoriai įs ai- Mes m?kėti Bend- valstijoje — 1,230,000, Illi-skiretyti: Metinė prenumerata
berto* valstijos i narlamen ™omenei mokesčio 50 fem- nois valstijoj užėmė antrą $4, \958 metų kalendorius 50c., 
tą ieina ukrkietis Am™^ g ^Zauna ir" bX SU 8350<?°
se Hulovaeh (Sočiai Cr^dit , ’ , ne^a?na 11 **alfo. mes gyventojais, Pennsyl- teisybe, nekovoja su juodąja 
r^i-tiio^j l 7a»lithv duodamos pašalpos. Peniai vanijos valsti joj esą 787,000 armija, bet jis visgi duoda į
Ralistas ir Mvkda MadI pHeŠ Kra?° Tarybos rinki- Įenkų kilmės žmonių. Len- kailį raudonajai. Tik Maikis yra 
7ink Vnnspi-vatnniie abu 15 mus mus ^uvo aplankęs J. kai Amerikoje šiuo metu tu- visais požiūriais bravo vyras,
MsnitnhnSe ?r°bUSi 3 <2? Stanaitis- Jis tada viešai pa- ri g dienraščius ir 25 MPS )L< llltYfi VlCrfUrtoe   niodoo
Manitoba Michael Sten- ret«kė, kad jo žiniomis Va- vaitraščius.
yra John Diefenbakei kabi- relio prieglaudos seneliai____________________
nęĮe darbo ministerių. hna atloisti min mnlmanin 

Lietuvis dr. Pr. Ancevi- nes dauguma jų yra

aa- nes jis lupa visokias — juodas 
ir raudonas armijas, ir to dėl 
turi daug priešų. Nelengva bū-

ligo-
utuurinLd

♦ I La vLa+aJa j*. jv vivtujc.
kos Lietuvių Romos Katali-čius šiemet pirmų kartą sta-niai Bet to,“malonA” įSes1 r- -- -- i
kų Federacijos vadovybėj savo kandidatūrų bet ų’“ ne,uUuk?ame v Gegužine, gegužines yra Chicago, Iii,
-------- . .. . . .. “vjsuoti- negavo reikalingo baku i u nore kokia pasismaginimo įsky-•eikalau-'skaKiaus. 8 Kra"to £)dXfe '• da?ni?“!ai atv5r»!

Man)_______________________ inrasio vaiayDoje. ora< atvirą ir labiau gam-

John Batkevich

sumanė išrūpinti “ 
nius atlaidus” nei
jant vykti į Šiluvą. Nors’---------------------- ———— orą, _ „ . , —
šiandien viskas brangsta,' Ameriką atradus, Europoje iš Kitų tautų seneliai daug tiską vietą. Ir ten geguži- Germanų vardas yra ki- 
bet minėtai federacijai pa-į™8- maisas, medvilnė, tabakas. maziau temoka. Štai latviai ninkai gegužinauja, smagi- lęs jg keltų kalbos ir reiškia 
vyko gauti tų atlaidų atpi- Amerikos atsirado bulvės, cuk- temoka tik tie, kūne dirba. naši. kaimyną. Per vakarinę Eu-

Lenkai moka mėnesiui 20 Gerokai seniau Lietuvoje rona kur stovi Pi-ancfiriia 
fenigų, ukrainiečiai 10 fen.,‘iš dvarų gegužinės žodį bu- teka’didelė Reino upė. Nuo 
jugoslavai 10 fen., rusai 25; vo benustelbiąs lenkiškas Lietuvos pusės žiūrint už 
fen., gal tik estai moka tiek, žodis majuvka, bet su ne- Reino gyveno šiandien jau 
kiek mes, bet jie šiemet yra priklausomybe jis žmonėse išnvkusi didelė keltu tanti gerai remiami. įvisiškąi išnyko. Amerikoje o žadinamiejigermani

| Visi turi mokėti už bul- gegužinės vietoje mėgsta kart nuo šaurės jau buvo 
.vių skutimą 30 fen. permė- 1 J 1 —-s s — -
nesį, bet kitų tautybių va- 
.'dovybės pasirūpino ir sutei- 
!kė palengvinimų. Tai kodėl

SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS 
PER

TAZAB 0F LONDON
3 su trečdaliu jardų TVorsted Tennis “B” mėlynos, rudos, 
pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 

arba
3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių 

ispahų ......... $18.50
Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR 

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI
'Prie tų siuntinių galite pridėti:
* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.
* čebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.80

(* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00
* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00

!* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75 <
ir

nosinės, apatiniai, vyr. ir motei;, kojinės, pirštinės, skustu
vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikro
džiai, stiklo piautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės 
(slide rules).

, MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRASYKIT
KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU.
Mes taip pat persiunčiame Jūsų pačių sudarytus pakietus 
iki 21 svaro brutto. Tuoj pranešam Jums persiuntimo kainą. 

TAZAB 0F LONDON
.51 Reservoir SL, Cambridge, Mass. tel. KIrkland 7-9705

paangluodami sakyti pikni-

KAS TIE GERMANAI

v i. • i 1 K->, .P? . įPneJę Reiną, žinoma, pi-o-
kas. kur ir kada piknikimn-! jektuodami toliau brautis, 
kai pikmkauja. Tik dabar ir per tą upę keliantis. Ilgai 
Amerikoje, Kanadoje vėl keitei kaimyniavo su atėju- 

i negalėtų ir mūsų Bendruo- g^žo žodis gegužinė, nors siaisiais, tuos atėjūnus pra
genės Krašto Valdyba tuo į ir dar kaltais sumatūs rak-mindami germanais, 
pasirūpinti. Mes būtume jai i lamų mėgėjai, kad jų ruo-, Germanų giminę sudaro: 

į labai dėkingi. šiamos. gegužinės .geriau senovės gotai ir šiandienyk-

Dėkoju
Nuoširdžiai dėkoju po

nams M. A. Pelkams už 
man atsiųstas “Naujienas” 
ir iš Bostono prisiuntusiam 
knygučių pasiskaityti.

J. Karpavičius

LENKŲ SKAIČIUS 
AMERIKOJE

pasisektų, jas barbarizmu 
piknikais vadina. Jei kar
tais kitas pasakytų “kaip 
pavadinsi, taip nepagadin
si”, tai tokiam ir šitoks sa
kinys bus “lietuviškiau
sias”: “Jis su savo leidi iš-

ščiai anglai, danai, norve
gai, olandai, švedai, vokie
čiai. Kaimynas

Jieškojimai

SI<4

Tas žodis yra nesenas, at
siradęs dviem keliais: mū
sų rašomosios kalbos tėvo 
Jono Jablonskio - Rygiškių i 
Jono padarytas ir savo ke-!
;liu paprastų žmonių, taigi Į____________________
liaudies išgalvotas. Jablon-!,_________________ _________
skis būdavo atsargus įvai-Į
riems reikalams lietuviškus i, , , r
• i \ i _ ’ » eavbu tikslu noriu susipažinti suivardus (terminus) įsgalvo- vvru įaip !netų. Aš pranešiu 
damas, ir užtat gausybė jo apie save žinių imt laiška. Rašyti: 
įvardų yra labai taikliai ir! iTAsJin^ad. 
lietuviškai padarytų Kokia: Dorchester 24 Mass. <38
gi istorijėlė sii žodžiu deg- —,ibJ, ^^£5^

P8EVEHT FOREST FIRES

tukas?
i Jau padaręs žodį degtu

lietuvaite. Gali būti našlė arba per
siskyrusi. Pageidautina ne senesnė 

, T ’li i • , Lr _ Sū m. Aš esu .‘U m., gyvenu Kana-kaS, JablOnSklS kartą va- ,doje. Suskiomėjusius rašykite: 
žiavo į Raseinius seniai, { a 4__
dar Rusijos caro laikais.' wawa. ont„ canada <37 
Vežė jį žemaitis. Norėda- ; — - ------------------------------------ -

netirti ai- no. '«’ybu tikslu noriu susipažintitildo patilti ai nai tatn ne ,su j,era moterimi, iki 5h metų ain- 
lietuviškam serčikui ar' žiaus, mokančia vairuoti automobilį,
pprčikiii vadinti knimip-lturinčia kiek Pini^M- A5 turi“ cei tiKui vaoinu Kaimie-ifarmas ir esll vienas Esu lietuvis
ciai neturėtų kokio lietuvis - j Gali atsiliepti ir iš naujai atvažiavu-
ko vardo, Jablonskis išsi-is,ų-£“*-vkįie:, .t. , . ’ . . . Iony Pederesk.vtraukia papirosus, pats vie- 1 r r i

ima »n»Ln*»zl<» »A_ \I if-h / QQ• na įDlVY<XHVl<t II UtUlUUlčt
imaičiui, tyčia degtukų iš ki-
šenės neišsiimdamas ir įky
riai laukdamas, gal žemai
tis neiškentęs ką gero pra- 

’sitars.
I Ir štai žemaitis, matyda-i 
imas vežamąjį degtukų ne- i 
išsiimant, o pats jų neturė-i 
damas, sako:

“Bet, ponali, degtukų tei 
ir neturėsime”.

Jablonskis, žinoma, tuoj 
išsitraukė degtukus, ir jie
du užsidegė papirosus. Ši-'
Itaip Jablonskiui pasisekė '
: patikrinti, kad jo paties pa-i 
dalytasis žodis degtukas iri 
yra gerai padalytas, ir net' 
jau pačių žmonių susikur
tas.

Tą istorijėlę Jablonskis 
gyvas savo mokiniams ir 
(studentams būtinai primin
davo ir pasisakydavo, kaip 
tada jis nudžiugęs, išgirdęs 
žemaitį degtuko vardą iš
tariant, ir jam nebelikę a

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už- 

aikyti sveikata daržovėmis ir vai
kiai.-. o ne vaistais chemikalais. 
XEW ERA išdirbėjus pasėkmin- 
irai naudoja tjf principą gaminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikrą vaisių. Tarp moterų eina

B varsas, kad vartojant NEW ERA 
plaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
_labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia j daugiau mėne
sio laiką ir jos rašo. kad tai yra 
negirdėtas dalykas. I)au>r kas sa
ko, stebuklingas.

Reikalaukite: $2 už 8 oz butelį. 
Kanadoje $2.25.

S. BITAUTAS
527 E. Exposilion Denver. Gulo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietimu* bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI >10,000.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ĄTSIT1KIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS 
W«t Wb SėNat, Nm Ywfc I, N. T.

(LAIC) Lenkų - amerikie
čių kongresas paskelbė sa
vo apskaičiavimus, kiek 19- 
50 meteis lenkų buvo Ame
rikoje. Kongreso skaičiavi
mu tais metais iš 150,697,- 
361 gyventojų Amerikoj bu
vę 6,372,000 amerikiečių 

uu

draivavo piknikan beno iš-: Paieškau Antano Miklušio, kilusio 
girsti, viskės burnelę išmes- •* Mik«i«anų kaimo, Vilniaus apsk.
ti, su tentais susitikti ir pa- tt 'S «
dancuoti”. Lietuvoj!. J is pats ar jj žinantieji

atsiliepkite adresu:
Jonas Parafinaviėius 
»i5 Pinehurst Avė.
Providence, R. I. (39

NAUJI RASTAI

TAIKA ATEINA I SLĖ
NŲ, romanas, parašė Irena 
Joerg, 133 pusi., Nidos kny
gų klubo leidinys (I Lana- 
broke Gardens, London W 
II, England.

Giminė* Lietuvoje paieško Šimkie
nės Marijonos iš Šimkauit Jono, gi
musio 1926 metais ir vokiečių iš
vežto ia Aleksoto j Vokietiją. Jis 
dirbo muilo fabrike Chemnitze. Jis 
pat. ar apie ji žinantieji atsiliep
kite adresu:

Mrs. Mary Armiskas 
42 SUKS SL,
Brooklyn «, N. Y.

(37)

BRUKNES LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo-

. , v ... - i si kanalo. $2 sv-
Dejonių, kad žodis degtu- Trukžoliu šaknys nuo patrū- 
kas tikrai geras ir praktiš- kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 
kas. ! po krūtine, dieglių. Suteikia

Reikia atsiminti, kad ne prakaitavimo ir atkosėjimą. 
tik kalbos specialistai ku- Kaina ..... $3.00 svr. 
ria ivardus, bet ir I>ati liau- Pelynos Žole nuo plaučių ne- 
dis ir net tobulai. Taip bu- sveikumo, geltligės, karščiavi- 
VO l)er amžius ma’ drugio ir nuo gumbo pasi-

. i kėlimo, taiso vidurius jas ge-
____ ______  Kaimynas , rignt, duoda apetitą geresnį.

Jei tavo draugas ar kaim v-; Kaina .... $200 svaras, 
nas neskaito “Keleivio**, para-' ALEXANDER*S CO- 
gink išsirašyti. Kaina me ' 414 Broadway
tams lik $4. South Boston 27. Mnss.
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PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS
PERSIŲSTI I SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTUĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parcels To Russia, Ine.
1530 BEOFORO AVĖ. BROOKLYN 16, N. Y. 

Tet: INgcmol 7-7272. INgersol 7-6465 
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

PRItMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY. 78 Second Avė. TeL ORchard 4-1546 

MCSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12. Midų 11661 Jo*. Campau Are. TcL TO 8-6266 
HARTFORD. Conn. 651 Albany Are. Tel.: CHapel 7-6164 
LOS ANGELES. CatiL. 121 So. Vernon Avė. DU n k irk 5-6M6 
PHILADELPHIA 23. Pa., 6.32 No. 7tb St. TeL WA 3-1747 
CHICAGO. HlinoM. 3741 W. 26th SU Tek CR 7-2126
NEBARK. New Jeraey, 263 Markei SU Td.:MA 2-6927

NAUJIENA!! !
Pinigai persiunčiami Į Sov. Są
jungą, IJetuvą, Latviją. Estiją. 
Pilnai garantuojame ir oficia
liai —100 rublių?->10. Persiun
timas atsieina >5. Perlaidos di
džiausia suma >50., bet galima 
užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY 
744 BROAD STREET

Room 925
NEWARK, N. J.

Licensed and Bonded by 
N. J. State Banking Com.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS”
East 3toadway, Sootb Boston 27, Mass

UMtXXX*»Ot*«XXXXX



KELEIVIS, SO. BO8T0NPoslapi* ARontai
tai grimsta ir jų remontuo- Maloni socialistų gegužini Vieinia ii New Yorko 
ti neapsimoka. ------- ------ '■—

Išnuomuojamas Kambarys
So. Bostone, 366 W. Broaduray, U- 

nuomuojamas gyv. kambary* *r at
skirai ofisas. Kreiptis tuo pat ad
resu į Lithuanian Furniture Co. Te
lefonas AN 8-4618. (35

No. 37, Rugsėjo 11, 1957

Dr. B. Kituliaiu *

už poros metų bus pastaty- leikų ūky prie Hopedale, Y., ir Alena Vaitiekūnienė
ta didžiulė auditorija, ku- Mass., surengė savybės ge- iš Brooklyno, N. Y. Svečia-

Laisvės Varpa, U radijo kuriam tėra 18 metų. surin- noj falfe tilpti 6.500 žiūro- gužinę. vosi pas A. ir O. Ivaškevi-
ttotie, WH1L ko 5O'< (3l-.-31--), kas ša- 'V Anditonja bus pastaty- Oras buvo giedras, šiitas, o*.“8 UY88'. ir Kazlauskie-

chmatuose laikoma garbin- ta te.n» kame Prudencial gamta aplink įvairi, jau nes pusbroli dr. r. Jack-
draudimo bendrovė stato pradėta dažvti rudens spal- ma^b.

F - .'us padėjo su-1 Tą progą V. Kązląuskie- 
gei ai nuteikti ir "« užsukusi ir Į “Ke- 
progos maloniai 7elvl°

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS 
Dorchestery išnuomuojamas 5-ių

kambarių butas. Yra vonia, baltos 
sinkos, pečius ir visi jrengimai. Tik 
suaugusiems. Kreiptis
27 Dunlap St. Tel.: AV 2-7796 
Trečias aukštas. (37

pusdienį praleisti. Pasišne-madieniu, rugsėjo S d., ji šose rungtynėse gina “Lith- Ą- Keturakiui . nusibodo 
girdima 8 vai. ryto iš radi- uanian" vardą ir antra, kad vienam gyventi
jo stoties WHIL, banga įtraukiamas ir mokinamas . —------
(kilocvkles) 1430. jaunimas. Tą darbą per ei- Andrius Keturakis, žino-i----------------------

Laiko ir stoties pakeiti- lę metų uoliai atlieka Ka- mas šachmatininkas ir šiaip IanUsi f
mas neturės itakos nei turi- zys Merkis. Argi nesmagu veiklus vietos lietuvių tarpe j Kamin>kat P 
nio. nei formos atžvilgiu i priminti. _ kad 1957 metų asmuo, nutarę apleisti vien-

bučiuota, pasitarta, pasivai- R*yl“** i kalnus
®mta‘ | Jonas Andriukaitis ir

i Frank Ramanauskas su 
'žmonomisišvyksta į Baltuo
sius Kalnus. Ten žada pa
būti ištisą savaitę.

,-edetu toliau bus r. \ isci- w omai- , . Y’---- . ,------- sarvietėie mie Thomnsonnis. Laikas ir stotus pakeis- kietiu Joseph Hurvitz. ^ks ir kitas kiek paarei.- £ fėbeatostogauTa
ta todėl, kad radijo stoti Klubo ir Kazio Merkio ngsyiengungis, dramos sam-Į’-0""- Jb te^ostogauja. 
AV
dr<
Hat rvvivict eiutive uuuuama mv, tv a. • • vi • ir *• .— lietuviams vis Michelsonai su Kapociais 

žinios, nes mū-.šeštadienį atsiuntė laiškelį 
i iš Forsyth, Mont. Ten jie 
i rugsėjo 3 d. pernakvoję iš
vyko į .Yellowstone parką 
meškų pažiūrėti. Jie siunčia 
visiems bičiuliams sveikini
mų.

mažėja
čiami klausytis Laisvės Var- Globė ir Mass. Chess Bulle- . . ~.. C1 7,
po radijo programos sekma- tin), girdami Lithuanian Sveikinimai iš Floridos 
dieniais 8 vai. ryto iš aukš- Chess Club "
čiau minėtos stoties banga darbą.
1430.

ir K. Merkio Senosios kaitos daininin
kas ii- poetas Kazys B.

Michelsonai jau Montanoje

Išnuomojamas Butas
So. Bostone išnuomojamas 4 karuli, 

butas III aukšte, su dušu <Showr). 
Suaugusių šeimai. Kreiptis telef. 
AN 8-5427 arba antram aukšte

253 Gold St.,
So. Boston 27, Mass. (38

Išnuomuojamas Butas
Dorchesteryje 6 kamb. butas, 

15 >4 VVendover Street, trečia
me aukšte. Gerai įrengtas, bal
tos sinkos, šilima, vonia. Kreip
tis telefonu: AV 2-0823.

(37)

Išnuomuojamas Kambarys
Išnuomuojamas kambarys vyrui ar 

moteriai netoli jūros. Galima nau
dotis virtuve. Kreiptis:

911 E. Broadtvay,
So. Bostone, II aukštas. (38

DR. D. PILKA
t MM S U 4M MM T ki t

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Tek AV

Dr. John Repshis
1AETVVIS GYDYTOJAS

Bostone netrukus prasi- Kriaučiūnas iš Floridos (326 : _________________
dės tarpklubinės šachmatų N. W. 50 St., Miami, Fla.)!
pirmenybės (Chess Lea- atsiuntė daug linkėjimų Minkų radijas kitoj vietoj

______ gue), kuriose lietuviai šach- ‘‘Keleiviui” ir Maikio tėvui, i . . ------ ~
r. n . T • . • tvi matininkai dalyvaus su 2, kuris nepamiršo mūsų jau-' Lietuvių Radio Korp., se-

° Lietuvių Pil. 0 gal if 3 §3^,^, koman_ nvstės dienu lietuviškoskaj- niausią lietuviška radijo 
Draugijos. šachmatininkai ,inm Znočjasi, mes dar ne-iprograma Naujoj Anglijoj,^

kalbos Stepono Minkaus vadovau- j 
ma. jama, bus girdima sekma-;

Aktyvi šachmatų veikla

Parduodu Kepyklą
Parduodu gerai einančią kepyklą. 

Kepam ruginę duoną, donacus ir kit
ką. Parduodu dėl senatvės. Galima 
pirkti su namu ar be jo. Kreiptis:

Rayvot Ray Bread Rakery 
178 W. Eighth St., So. Bostone 
Tek: AN 8-4342

DU NAMAI UŽ S15.5OS
Dėl senatvės parduodu du gerus 

namus, 7 apartamentai, karštas van
duo, šilima, naujas (važiavimo ke
lias. Gera proga investuoti pinigus. 
Geros pajamos. Kreiptis:

Charles Stepnosky 
729 Parker St.,
Roxbury, Mass. (40

Li-u.i'miiwtų

fį\eip^s^aiLSaulius\?ičaį‘ šachmatininkai renkasi pa- “grynai lietuviškus” žo- lėji (radio dial) 
; . • a! karosas Alg I- lošti Kacm kad -aunoji kaltaffa. colio nuo kitų,
vaska ir Andrius Keturakio i .. j— — — — — — V V« A .tie.
Prieš kelius metus Nevv L ,
Yorko vyrai viešėjo Bosto- Pabran8* gazolinas__________________
ko juo? ^veikri? tačiau srar-! Vienas stambiųjų didme-,Sveikina »» Milwaukee 

besnis įvykis buvo paruoš- nP pardavėjas Socony Mo

lėtų prisiminti mūsų seną radio programų stoties.
‘lietuvišką” kalbą’

yra pusė; 
lietuvišku

Parduodam Viščiukų ir 
Pieniškų Produktų

Parduodame viščiukų nuo 4 sva
rų ir didesnių, tikrą lietuvišką 
šviežų sūrį, grietinę prieinamomis 
kainomis. Kreiptis:

P. J. Akunevich
Elm St. comer Pond St.

Halifax. Mass. Visad namuose.
(40)

Norėtumėm žinot, kaip 
toli girdėti šią radijo pro
gramą, ir būtumėm labai į 

Į dėkingi, jei parašytumėte !
tas kita diena, kai N. Y. k M Sl Co pranešė pake!-i Michelsonai su !
Bostono lietuviai:su^°-Su^alionu! J? tu? B°8t°n 27<
mis jėgomis sukirto Bosto- P«-e centų galionui. Jj tu. k k pabst Mass. Dėkoja
no meisteri—BoylstonChess ?.ut PąseRs n kiti. las atsi- RihhiJn rL,. aiaus da. ;

b pasekme 9’ .'»-5i.', llePs lr gazolino mažmenų Kibom tseei aiaus aa >»-«««-.
Uffniūčio 95 d" Pemb-!kainoms- ^este jis gali pa- L'kią ir gurkšnodami alut) 
ugpiucio -o ei. Femb- { rasą sveikinimus.
?, Mass.. įvyko Massa- C_en 0 m?e.s vr. šiuo

[SIŲSKIT 100% VILNOSį
įvyru ir moterų rūbų me

džiagas į
LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
Aukščiausios Rūšies 

[Žemiausios urmo kainos

Parduodamas Super Market
Arlingtone ant Mass. Avė. par

duodamas Super Mraket. Gera biz
nio vieta. Per daug metų išdirbtas 
biznis. Skambinti dėl apžiūrėjimo: 
MI 3-1259.

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir 

moterims. Moterų plaukai kerpami 
paskutiniu fasonu, “Windblow”, 
•‘Boys’ bob”. "P'ain Shingle” ir kt.

684 E. Eifth St. prie ‘M’ gatvės
So. Bostone. Atdara iki 6 vai. vak.

GERAS PIRKINYS 
Parduodama aliejum kūrenama

krosnis (oil burner) su kolona van
deniui šildyti. Geram stovyje. Kai
na 810.00. Skambinti BL 8-2281, 
Mr. Olson. (37

! Charles J. Kay
(KUČINSKAS)I

Lietuvis Plumberis
'Atlieka visokius “plumbing”— 
[aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

J ir taisymo darbus. Kainos priei- 
J narnos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit. paklauskit mūsų kainų. 

! Telefonas CO 5-5839 
,12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.

t-4 ir S-S 
Nedėliomis ir Sventadieoiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph4u’s Caraur 

DOBCHESTEB, MA8S.

TeL AN 8-2712 irba 614*9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDSIU8)

UHCTte Gydytojas Ir Cbirarąu 
Vartoja vėliausios v-tirtmkr1Jrs

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, noo T-S
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Red A

OPTOMETRISTAI
eniKirino.

Nuo 9 lyto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisu

447 BR0ADWAY 
3OUTH BOSTON. MASS.

R 
}*okc
chusetu“raTst.vbėsUšjčhmT [to P8h'-8«iuose 1-2 centais, 
tininkų iškyla. Joie per žai-1
bo varžybas K. Merkio ko- Nelaimė ištiko A. Keršulį
manda, kurioje dar lošė J ------—
broliai Šveikauskai ir Mrs. i Antanas Keršulis (668
Brook. laimėjo antrą vietą. :Sixth St.), Darbo šventės giminėms ir draugėms,
Buvo keturios komandos/ iPr5>ga sumanė aplankyti gi- rios mane lankė sergančią.

Per Darbo dienos savait- Tn^n^s Montrealy. Ten ant Dėkoju Likienei, Tamašau- jį
gali Hartforde, Conn?. pra- toksi’ kuriuo važiavo, skienei, Plutienei, marčioms js
šmatniam Statler viešbutv trenkė » kita mašiną ir A. ir Shubirkienei, Maneikie- g
ivvko Naujosios An<diio‘s Kei-suli sužeidė. Verdun li- nei, Žukauskienei, Sabulie- ts •_ * . __ •_______ 1____  __ ... ...__ : 1 • 1^,

Kame jie yra šiuo metu, 
nežinome.

Mano padėka
Nuoširdžiai dėkoju mano

Steponas ir Valentina!! 
Minkai

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa 

WHIL, 1430 kilocyvles 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais

8:00 iki 8:30 vai. lyto

VEDftJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROC KTON 16, MASS. 
Tek JUniper 6-7209

RADIO PROGRAMA
Uetuvių Radio programa 

iiš stoties WLYN, 1360 ki-: 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos lietu-

M. Novack A Son į viškos dainos, muzika ir 
62 Harrtson Avė., Bostone j įMagdutėS Pasaka.
(kampas Beach Street) x: Biznio reikalais kreiptis i 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
lamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.
JfiiStI

; Širdingas ačiū už gėles, ku
riomis buvau apdovanota.

Darata Rupenienė TAUPYKITE $ U $ JGSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tyh^ Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

dabar lanką? MIT. ir dr. J 
Platz iš Hartfordo abu su- Neteksime operos
rinkę po 6-1 taškų. Lietu- --------
vius šiose pinnenybėse re- Bostono opera, pastatyta ~ 
nrezentavo bostoniečiai K. 1909 metais, parduoda sta- 
Merkis ir Ged. Šveikauskas, tybos bendrovei, kuri žada 
Merkis, gerai pradėjęs p- ją nugriauti ir jos vietoj į- 
bes (turėjo 2-1 tašku), štai- rengti aikštę automobiliams 
giai susirgo ir turėjo pasi- sustoti. Mat, žinovai sako, 
traukti. Ged. Šveikauskas, kad operos pastato pama-

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA* 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellift Building*, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 We»t Broaduray So. Boston 27, Mas*.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Kl'SIJOS valdomas sritis
iš nauju rūbu avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje. Prašykite katalogą.

Jš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 19-ka svarų, 
jdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus- Mes, 
siuntinį perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. įstaiga lietuviška, dėl informaciją kreipkitės lietuviškai. 

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame «u INTURISTO Įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. ketvirtadie

niais nu<- 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki £ vai. po pietų. 

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

25lk
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Visiškas
{taisymas

Pilaas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA* KAINA

$279
Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Saukit GE 6-1204

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

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

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- 
? stu nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.
'X

Sav

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

* .182a W. BROADWAY. tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON.
* Telefonas AN 8-6020 į
| Noo 9 ryto iki 8 vai vak. Išskyrus šventadienius, ir sekmad. 5 

1 a^KjL’uuiAxoiMa?o<xwwc

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

S Praną Lembertą

3

I

REALTOR

17 Upland Avė.
(Iš 98 Mel ville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

»em iiijuiirf

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iž lauko 
ir vidaus; apkalame žinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiant bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartbmd Street 

Jamaica Piaia,
ToL: JA 4-4576

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jutim of the Peaec—Constabto 

598 E.
So. Boston 27,

Tet AN 8-1761 Ir AN

A. J. NAMAKSY
BBAL ESTATE A IN8UBANCB

406 W. Broaduray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tek AN 8-0948
Bu. S7 ORIOLE STEEBT

TeL FA 3-551S

KETVIRTIS A CO.

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu, 

žiedus, papuoialus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas ANS^lSf

VAISTAS "AaVA* 
l^VaMtas

RsftnlMddts litą vaistą psk


