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Prancūzai Nubalsavo Didele 
Dauguma Naują Konstituciją

Prancūzai Pritarė Generolo de Gaulle Pasiūlytai Konsti
tucijai; 80% Balsuotojų Pačioj Prancūzijoj Balsavo 

Už Naują Konstitucijų; Daug Komunistų Bal
suotojų Nepaklausė Maskvos.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d. 
Prancūzija ir jos kolonijos 
balsavo naująją generolo de 
Gaulle vyriausybės pasiūly
tą konstituciją. Prancūzijoj 
už naują konstituciją pa
sisakė apie 80'< balsuotojų, 
arba daugiau, negu patys 
karščiausieji degolistai pra- 
nešavo.

Paprastai Prancūzijoj rin
kimuose parlamento ar sa
vivaldybių komunistų parti
ja gauna apie 25% balsų, o 
dabar, balsuojant naująją 
konstituciją, visa opozicija 
vos surinko 20 nuošimčių 
balsų, iš to aišku yra, kad 
nemaža dalis komunistų 
balsuotojų pasisakė už gen. 
de Gaulle ir už jo siūlomą 
konstituciją. Taip balsavo 
nemaža dalis komunistų 
balsuotojų nežiūrint to, kad 
Sovietų diktatorius Chru
ščiovas ragino prancūzus 
atmesti naują konstituciją!

Prancūzijos komunistai 
prieš balsavimą sakė, kad 
naujoji konstitucija atidarys 
kelią fašizmui, bet balsuo
tojai to nepaisė ir net bal
suotojai komunistai balsavo 
prieš Maskvos ir prieš savo 
komunistų partijos ragini
mą? Didesnio pralaimėjimo 
Prancūzijos komunistų par
tija negalėjo susilaukti.

Prancūzų kairiųjų parti
jos, socialistų ir radikalų, 
pasisakė už naująją konsti
tuciją, bet tose partijose bu
vo nemaža naujosios konsti
tucijos priešininkų, bent 
taip atrodė iš tų partijų su- 
važiamų diskusijų ir balsa
vimų. Matomai ir tų parti
jų pasekėjų eilėse didesnis 
nuošimtis balsuotojų bal
savo už de Gaulle konstitu
ciją, negu organizuoti par
tijos nariai tą darė.

Prancūzų kolonijose žmo
nės turėjo progos pasirinkti, 
ar jie nori pasilikt Prancūzi
jos globoje, ar atsiskirti ir 
gyventi nepriklausomai. Iš 
visų kolonijų tik viena Gvi
nėjos kolonija Afrikoje di
dele balsų dauguma pasisa
kė už nepriklausomybę! Ki
tos visos kolonijos balsavo 
už pasilikimą glaudesnėj ar 
laisvesnėj sąjungoj su Pran
cūzija.

Daug dėmesio užsieniuo
se buvo skiriama Alžyro gy
ventojų balsavimui: Alžy
ras, kaipo oficialiai Prancū
zijos dalis, neturėjo pasirin
kimo skirtis nuo Prancūzijos 
ar pasilikti ir toliau Prancū
zijos ribose, bet balsavimas 
ten parodęs gyventojų norą 
skirtis nuo Prancūzijos.

Balsavimas Alžyre vyko 
prancūzų kariuomenės ap
saugoj ir nors balsų padavi
mas buvo laisvas, bet apie 
agitacijos laisvę prieš balsa- 
yimą netenka kalbėti Dide

lė dauguma Alžyro balsuo
tojų balsavo “taip”—už de 
Gaulle konstituciją. Alžyro 
sukilėliai sako, kad jie tęs 
karą už Alžyro nepriklau
somybę, nežiūrint j balsavi- 
!mo rezultatus, bet gausus 
! alžyriečių (europiečių ir 
magometonų) dalyvavimas 
balsavime jiems nepalen
gvins vesti karą prieš pran
cūzus.

Prancūzų balsavimas aiš
kinamas kaip didelio pasiti
kėjimo pareiškimas genero
lui de Gaulle, kuris greičiau
siai bus išrinktas ir naujuoju 
penktosios respublikos pre
zidentu.

G e ii' rV. S» P^Svii 
! Užima Adams Vietą

Prezidentas paskyrė ge
nerolą W ii ton B. Person sa
vo padėjėju i vietą pasi
traukiančio jtakingo Sher- 
man Adams. Pereitą savaitę 

:S. Adams paskelbė, kad jis 
į traukiasi iš savo vietos dėl 
,to, kad opozicija ji griežtai 
kritikuoja ir tuo nori pa
kenkti prezidento Eisenho- 
werio politikai. Demoratų 
kalbėtojai j tą S. Adams pa
sisakymą atsiliepė, kad ne 
opozicija, bet patys republi- 
konai karščiausiai reikalavo 
S. Adams trauktis, o, be to, 
nei S. Adams, nei preziden
tas Eisenhower dar nesupra
to, kad S. Adams elgesys 
buvęs neleistinas.

S. Adams veik šešius me
tus buvo prezidento arti
mas bendradarbis. Kai kon
greso komisija išaiškino, jog 
jis gavo dovanų iš bostoniš- 
kio milionieriaus Goldfine 
ir jam padėjo atlikti reika
lus valdžios įstaigose, tada 
daugelis žmonių ir pradėjo 
reikalauti, kad S. Adams 
trauktųsi iš savo vieos.

A. GROMIKO

Sovietą užsienią reikalą mi- 
nisteris Andrėj Gromiko 
kalba Jungtinėse Tautose 
reikalaudamas, kad Ameri
ka pašalintą savo karius iš 
Tolimąją Rytą.

VAIZDAI Iš MOKYKLV ^'’TGRACUOS FRONTO

Viršuje kairėj Arkansas gub. Orval F. Fauhas kalba per televiziją
nepriimti mokyklą integravimą. Dešinėj Virginijos gub- J. Liamay A.™™, =s= 
ris la'-pgi priešingas integracijai. Vidury kairėj naujai sukurtos privatinių moky
klų draugijos Little Rock mieste valdybos pirmasis posėdis, dešinėj uždarytąją 
Little Rock mokyklą studentės, įstoju į Lausanne mokyklą 135 mylios nuo 
Little Rock. Apačioje Little Rock uMkėleivią paradas futbolo ir lutu žaidimą 

atidarymo proga.

Amerikos Politika ToL Rytuose 
Kelia Ginčų Ir Abejonių

Kinijos Pakraščių Salų Gynima* Kelia Nemažai Ginčų; 
Valstybės Sekretorius Sako, Kad Svarbu Laikytis 

Principo; Jei Apleisime Formozą ir Kitas Salas,
Tai ir Europa Mum* Negalės Pasitikėti.

Įvairiai Aiškina Lebaiumas Jau Turi Burmoj Kariuomene 
Pono Dievo ValiąVaa/ą Vyriausybęl. Paėmė Valdžią

Lebanone pereitą savaitę į Pereitą savaitę nakčia iš 
Little Rock, Arkansas, susidarė nauja vyriausybė, penktadienio į šeštadienį 

mieste gubernatorius Fau- kurios priešaky naujasis i Burmos armija paėmė šalies 
bus buvo įsakęs rugsėjo 271 prezidentas Chehab pastatė į valdžią. Perversmas įvyko 
d. atsiklausti balsuotojų, ar vieną iš sukilėlių vadų Ra- be kraujo praliejimo.

Piliečių. Laiškai Ir Tolimųjų Rytų krize nėra
(įliemoy Gynimas kiek sumažėjusi. Kinų

--------  komunistai tęsia pakraščių
Iš vyriausybės šaltinių salų bombardavimą, bet jų 

buvo paskelbta, kad prezi- dar nebando šturmuoti. Ri
dentas gavęs apie 5,000 lais- nų nacionalistai stengiasi 
kų iš piliečių ir apie 80% tų stipriai apšaudomoms sa- 
laiškų pasisako prieš Ame- loms pristatyti maisto ir ka- 
rikos politiką Kinijos pa- ro reikmenų, bet yra pavo- 
kraščių salų gynimo reikalu, jaus,, kad salos gali būti 

Viceprezidentas R. Nix- blokuotos ir ilgainiui neat- 
on dėl tokios žinios paskel- silaikys. Kol kas saloms pri- 
bimo sako, jog kas tai iš vy- statoma karo reikmenų, bet 
riausybės tarnautojų tyčia toli gražu neužtenkamai, 
nori pakenkti Amerikos ve- Derybos Varšuvoje vis 
damai užsienių politikai ir dar eina tarp Amerikos ir 
tik tokiais sumetimais gali komunistinės Kinijos, bet 
skelbti tokią žinią. kokiam nors susitarimui ma-

Viceprezidentas R. Nix- ža tėra pagrindo, 
on pabrėžia, kad užsienių Tuo tarpu Amerikoje vis 
politika negali priklausyti garsiau skelbiasi opozicija 
nuo to, kiek laiškų ją remia prieš Kinijos pakraščių sa’lų 
ar neremia, nes tokiame at- gynimą. Spaudoj ir kongre- 
sitikime vyriausybė jokios so narių tarpe daugėją bal- 
užsienių politikos nagalatų^ kad Kinijos pakraščių 
turėti. Tolimuose Rytuose salas nėra reikalo ginti, nes 
reikalas eina ne apie kelias ir be jų galima apsaugoti 
salas, bet apie Amerikos ir Formozą nuo Kinijos komu- 
net viso laisvojo pasaulio pistų pasikėsinimų.

jie nori maišytų (integruo
tų) mokyklų, ar segreguotų 
(atskirų negrams ir baltie
siems). Apie 75% balsuoto
jų pasisakė už segreguotas 
mokyklas. Pasiremdamas 
tuo balsavimu, gubernato
rius išnuomoja viešąsias mo
kyklas privačioms organiza
cijoms, kurios kurs privačias 
segreguotas mokyklas (at
skirai negrams ir baltiems).

Little Rock miesto dvasi
ninkai suskilo dėl mokyklų 
integracijos klausimo. Apie 
80 kunigų pasisakė, kad “in
tegracija yra priešinga Die
vo valiai” ir remia privačių 
mokyklų kūrimą. Kiti to pa
ties miesto ir to paties Die
vo kunigai pasisako už “visų 
žmonių lygybę” prieš Die
vą” ir už lygias žmonių tei
ses. Tie kunigai stovi už vie
šąsias integruotas mokyk
las ir smerkia gubernato
riaus politiką.

Gub. Faubus aiškino, kad 
kunigai, kurie i»asisako už 
mokyklų integraciją, yra 
komunistų suagituoti, esą 
komunistai jų smegenis “iš
mazgoję”.

Federaliniai teismai dar 
nėra pasisakę dėl guberna
toriaus Faubus ir dėl moky
klų komisijų teisės išnuomo
ti viešąsias mokyklas priva
tinėms organizacijoms, kad 
tuo būdu būtų apeitas auk
ščiausio teismo sprendimas 
dėl mokyklų segregacijos 
nekonstitucingumo.

šir Karami. Nauja vyriausy- riuomenė
bė žada saugoti Lebanono 
nepriklausomybę.

Nauja vyriausybė prašo, 
kad Amerika ištrauktų savo 
karo jėgas iš to krašto ir 
jau spalio mėnesio gale 
Amerika baigs ištraukti sa
vo karo jėgas iš Lebanono.

Ramumo Lebanone betgi 
ir dabar dar nėra. Krikščio
nių ginkluota “falanga” no
ri “tęsti” sukilimą prieš 
naująją vyriausybę, skelbia 
streikus ir bendrai daro tą, 
ką magometonų ginkluoti 
būriai darė prie senosios vy
riausybės.

r A AIŠKĖJO

Harry (kilden knyga “Tik
tai Amerikoje” yra viena iš 
daugiausia perkamą. Ir tik 
dabar plačiau tepaaiškėjo, 
kad jos autorius sėdėjo 5 
metus kalėjime už menką 
pašto apgaudinėjiu^.

Ka-
sostinėje ir jvai-

riuose svarbesniuose šalies 
centruose užėmė valdžios 
įstaigas, o vyriausybės va
das U Nu greit paskelbė, 
kad jis kviečia kariuomenės 
vadą generolą Na Win per
imti ministerių pirmininko 
vietą. Generolas su tuo su
tiko ir spalio mėnesio gale 
oficialiai perims valdžią.

Burmos perversmas yra 
tiesioginė išdava nesutarimų 
valdžiusios koalicijos tarpe. 
S u s k ilus “antifašistinio” 
fronto koalicijai, kariuome
nės vadovybė pasinaudojo 
proga “gelbėti kraštą” nuo 
tikro ar tik tariamo komu
nizmo pavojaus. Kariuome
nės vadas skelbia, kad ir 
jam vadovaujant Burmos 
užsienių politika nepasikeis, 
ji bus “neutrali”.

AMERIKA NEPARUOŠĖ 
SAVO KARO PAJĖGŲ

poziciją Pacifike. Tatai tu
rėtų atsiminti vyriausybės 
kritikai.

Naujasis Satelitas 
Kaz Kur Sudegė

Pereitą penktadienį, rug
sėjo 26 d. karo laivyno mok
slininkai paleido naują že
mės satelitą “Vanguard”, 20 
colių diametro ir virš 20 
svarų sunkumo. Bet sateli
tas kur tai dingo. Vėliau bu
vo pranešta, kad jis iškilo 
neaukštai ir, apibėgęs ap
link žemę vieną ar gal ir 
daugiau kartų, nusileido že
miau, pateko į tirštesnę at
mosferą ir sudegė.

Karo laivyno mokslinin
kai leido jau 7-tą “Vang
uard” satelitą, bet kol kas 
tik vienas iš tų satelitų “pa
taikė į orbitą” ir bėgioja ap
link žemę.

Tokios nuomonės, sako, 
esą Amerikos sąjungininkai, 
kurių pritarimas Amerikos 
politikai yra svarbu, kad ki
lus karui netektų pasilikti 
be sąjungininkų.

Valstybės sekretorius J. 
F. Dulles tuo klausimu kal
bėjo Bostone pereitą šešta
dienį NATO rėmėjų draugi
jų suvažiavime ir pabrėžė, 
kad palaikymas kinų nacio
nalistų prieš komunistų puo
limą yra principo dalykas ir 
negali būti matuojamas pa
kraščių salų didumu ar jų 
svarbumu. Jei neduoti pa
galbos tautinei Kinijai, tai 
lui, taip pat galima būtų ne- 
lus taip pat galima būtų ne
duoti pagalbos.

Nykštukas Trujillo 
Kišasi į Rinkimus

Nacionalinės Gvardijos *' 
rėmėjų draugija turi savo 
ir kitus ginklus. Todėl kilus 
N. J. Tos draugijos pirmi
ninkas gen. W. H. Harrison 
sakė, kad Amerika apleido 
savo konvencionalines karo; 
pajėgas ir lenktyniavo su 
Sov. Rusija atominių ginklų' 
gamyboje, liet nesirūpino, 
užtenkamai stiprinti savo' 
armiją, senovišką artileriją 
ir kitus kinkius. Todėl kilus 
“mažam” karui, kur ato
miniai ginklai nepatogu 
naudoti, kraštas gali pasiro
dyti ir vėl nepasiruošęs.

100 METŲ, BET RAŠO

t iara Jane HaHett tt Hy- 
anntt. Mam.. mano esanti 
seniausia laikraštininke. Ji 
yra 100 metą, bet ji tebe
rašo seniausiam Cape Cod 
laikraščiui BarnstaMe Pat- 
riot ir nemano nustoti ra
šius.

Dominikonų respublikos 
diktatorius Trujillo nutarė 
“apvalyti” Amerikos kong- 
esą nuo jam nepatinkamų 

atstovų. Diktatoriaus preky
bos ministeris parašė laiš
kus Oregono gubernatoriui 
ir Ohio bei Michigan valsti
jų prekybos rūmams ir ragi
na dėti pastangas, kad kon- 
gresmonai C. O. Porter (de
mokratas) ir C. B. Brown- 
son ir A. M. Bentley (repu- 
blikonai) nebūtų išrinkti į 
kongresą, nes tas pakenks 
“prekybos santykiams” tarp 
Amerikos ir Dominikonų re
spublikos.

Toks nepaprastas Domi
nikonų diktatoriaus kišima
sis į Amerikos vidaus reika
lus čia sukėlė ne tiek pyk
čio, kiek juoko ir nusistebė
jimo “generalisimo Truy’.- 
lo” kvailumu.

<;
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liai - sesės dar labiau pajus dijų par. ir Baltrus Šatas, 72 
mūsų duosnią rankų, nes tik metų, kilęs iš Deltuvos par. 

_ _ “Naujienose” ir kai ku- startinis žygis neša geriausius _
-----'.r!—j Iriuose kituose laikraščiuose rezultatus.” v Reik bėgti ii Hudsono

Virginijos gubernatorius J. Lindsay Almond, didelis išspausdintas J. Bražinsko Aišku, tas klausimas kils

GERAS PATARIMAS ■ALFO REFORMA

Kas savaite
b.,dn, . „MI,

Kaip žinoma, nuo pat pra- lapkričio mėn. Taigi, dar 
džios iki šiol Balfo vadovy- yra laiko pagalvoti apie šį

savaitės proga ragino visua.gftraj jęipĘntijį toaatitucijos 
nuostatus, jos dvasią ir paiišvęstfitėmš dėsniams, ku
riais pasirėmus yra sukurtos Jungtinės Amer. Valstybės.

Labai geras, naudingas vykdytinas patarimas. Visų 
pirma jis reikalingas pačiam gubernatoriui. Tinka jis likai taurininkai, sandarie- 
ne tik Virginijos gyventojams, bet ir visiems ameri- čiai ir socialistai po 5 atsto-,
kiečiams. Ir mums lietuviams. vus. • Į ___________

Jei mes visi įsigilintumeį-šie krašto pagrindinį įsta- J. Bražinskas sako, kad vi- y— kad mūsų
tymą — konstituciją, pamatytume, kad jis yra pagrįstas suomenėje yra nepasitenki- doleris yra nusmukęs, nes 
lygybės pradu. Nėra čia dviejų, rūsių piliečių, sūnų ir m™° °ėl tokio vadovybes nugję į krautuvę,
posūnių, tėra visi lygūs, visi vienodai apsaugoti, i -SF2d.n^teteta«ti b,™ už doferf begalime daug 
lygiai gali naudotis valstybės teikiama globa. išleistas « akiu vienas svarbus maziau ko nupirkti, negu

Pagal šio krašto konstituciją, Aukščiausias teismas faktorius prieš dešimtį ar daugiau me-
yra ta įstaiga, kuri privalo žiūrėti, kad nė vienas kon-,tįj,e prasme organizuotos visuo- —
greso, vyriausybės ar atskirų valstybių įstatymas ar menės yra skaitlingos Beturiu , įmovai yra įasKaiciavę, 
potvarkis nesipriešintų konstitucijai. Ir yra buvę atsiti- masės, turinčios savas organiza- • a mu®ų o ens ^€r 
kimų, kad tas teismas pripažino kongreso išleistą įsta- eitas, kaip antai _ relines, °
tymą ar vyrausybės potvarkį esančius neteisėtus, nes kultūrines, šaipos ir pan. ir, paimsime 1939 metų
jie priešingi konstitucijai, irtodėl nevykdytim. i *“» dolerį, tai yra prieš antrąjį

Galima su Aukščiausiojo teismo nutarimu nesutik- jMrgMĮfaaagn— vius •ipgSaujjjj| kara, tei po 10 
- - J. Brankas, pabrėžą, £etų, ^1949 m., jo i

kad ne tiek svarbu, kokių vert? tik 59 3 cenį

bę sudaro jo steigėjai, ke
turių srovių atstovai: kata

ir kitus siūlymus Balfo vei
klai sustiprinti.

KO VERTAS DOLERIS

ti, galima jį kritikuoti, bet privalu jam paklusti, jį
vykdyti. Tik konstitucijos pakeitimu tegalima to teis- * bu Rai f
mo aiškinimą pakeisti, jei jis daugumai kongreso Pasi' ^o^bėj^^c tas, kadjra ?uo metu jau tik 48 cen‘

MAStMasnėissMi * ’ — — —♦ _ _ _ •rodytų nepriimtinas. ... . i žmones tarėm visuomenei^
Šiuo metu didelio triukšmo kelia Aukščiausiojo tei- svorj jr būtų pasiryžę žai

smo sprendimas mokyklų subertdnnimo, integracijos pOg darbų dirbti, siūlo: 
klausimu. Teismas pripažino, kad valstybinės mokyk-' „j j balt direktoriją stei- 
las skirstyti pagal mokinių: odos spalvą, yra priešinga-gėjai nominuoju po tris (ar po 
konstitucijai, bet pietų valstybėse yra užkietėjusių ra- keturis) direktorius. Devynis 
sistų, kurie tokio teismo spėėndimo.: nenori pripažinti
ir jo vykdyti. "

Ir lietuvių tarpe yra tokių, kuriems svetima šio
krašto konstitucijos lygybes dvasia. O, rodos, mums, 
mažos, visą laiką visu skriaustos tautos žmonėms, rei
kėtų labiausia tą lygybės pradą suprasti ir jį ginti. Ginti 
visų pirma dėl to, kad jis yra teisingas, nes nėra ma
žaverčių ir “didžiaverčių” tautų, tėra mažiau ir daugiau

Iš Hudsono reikia ir gy
viems bėgti, nes čia nebėra 
kas veikti. Per kelerius pas-

19
Po Adams’o—vho’s nokt? terorą Vengrijoje. Kaip 

kutiniuosius metus (nuo 19-‘ metais Veng-
50 metų) čia užsidarė net 5 .. rae^.?™ ,lau<^18 b,uy.° “k1““
fabrikai. Jaunesniesiems ines Iįu^,ka!bun0„„k,T prieš Maskvos lėlių režimą, 
darbininkams bėdos nėra, !as' Dem0.l?St?f !r. re^b’1' Maskvos bernų kailius įsgel- 
jie susėda i automobilius ii’iK0^ ■1,.p0!“tlk'enal. Soviehl Ru8ij°8 an?*-
nuvažiuoja į kitus miestus y,relalk!> k,te ta-ja. Sukilėliai buvo nugalė-
dirbti. Jaunus visur priima, *° apatlnu*?“- ti, žuvo tūkstančiai žmonių;
o seniesiems belieka į aną i Kada_ .prio val?^ė? vai_kiti tūkstančiai dar ir šian- 
svieta keliauti, nes čia jiems1'0 J°veJO demokratai, bu- dien yra kankinami ir zudo- 

!vo daug kalbų apie penkių raį. Sukilėliams yra ruošia- 
procentų patriotus, apieko- mog gfcptos bylos ir slapti 
munistų lizdus įvairiose vai- žudymai.
j x ... viena tokių bylų jau yra

paaiškėjusi. Tai nužudymas

darbo nebeduoda.
“Laisvę” lengviausia

džios įstaigose ir tt Dabar
valstybės vairas republiko-________ ______________

lietuviškus laikraščius, ra?kose. "T “^buvusio* Vengrijos premjero
kiek seniau atnešdavo net 6. v* u RuB?ų Sa?'iImre Na^> ven8rW armij°s
Mano kaimynė kažkur mie- ;tl?ake Eisenhoweno deši- vado Pal Maleter ir kitų. 
stely suradus atneša man ;1110?1 ia” a ermaP; <^unsl Aišku, Maskva (per savo 
lietuviškomis raidėmis rašo- . eIĮ!okratų partijos na- atstovą) protestavo; taip 
mą “Laisvę”, bet kurios re- f10na‘10,k“m'tet°.Pln"^n-.pat aišku, kad negalėjo ty- 
daktoriai maskoliškai gal- a?.. alR Būt er A* Palydėjo j. Vengrijos atstovas, 
voja. Ją man lengviausia ra^J°..,r televizijos žodine .pastarasis dar šitaip užak- 

ai i eiija. Įcentavo: Jungtinių Tautų
Adams buvo įveltas į Bo- geimas, jei nori, šį klausimą stono milionierio Goldfme galis varstyti iki* “sūdnos 

aferą. Dabar aiškėja, kad dienos” — nieks iš to neiš-

Paštininkas man atneša 4

metų, tai yra 1949 m., Žmetalkį
ir jei būna viršuje parašyta, 
kad kalbėjo seniau Stalinas, 
dabar Chruščiovas ar kuris

HUDSON, MASS. 
Ir vH 7

kitas didelis Maskvos “či- kltoje valdžios-įstaigoje—i eis. Maskva ir jos pakali- 
nas”, tai aš ir neskaitęs ži- Federr . Communications kai sako: tai yra mūsų vi- 
;nau, kad jie gerai pasakė. ;Commission —būta kyšinin- daus reikalas

O jei didelėmis raidėmis Jie tynnėjami. Bus nau- 
* ------ -- demokra-skai- ’ parašyta, kad kalbėjo Ei-jJ°® medzia^os 

ar kuris kitas tams*
Iš nedidelio mūsų

(ar penkto) direktorius renka čiaus vėl 7 išsiskyrė. Mirė jsenhoweris 
Seimas ii kandidatų, pasiūlytų našlės: Ambrazienė, apie-mūsų valstybės vyras, 
nominacijos komisijos. į70 mt; Marijona Sebeikie-'vėl žinau, kad blogai

2. Nominuotas ar pasiūlytas į nė, apie 70 mt; Ona Tamu-
kandidatas turi duoti žodžiu ar lienė, 68 mt, kilusi iš Aly- 
ražtu sutikimą būti renkamas 
direktorių.

tai šį rudenį bus atstovų rū-
pasa- mU narių ir dalies senatorių 

kė. Nėra reikalo skaityti ir!rinkimai. Atrodo, kad re- 
akis gadinti. publikonai bus gerokai ap-

taus par.; Ona Paulauskie< Taigi “Laisvę”'perskaitau lamdyti.
nė, 77 mt, kilusi iš Žąslių per kelias minutes, o kitus
valse, ir Domicėlė Trakime-!lietuviškus laikraščius jau 
nė, 67 mt, kilusi taipgi iš reikia daug ilgiau skaityti,

Tik gražiai* susitarus dėl Bai*
fo vadovybės ir jo veiklos gai- o „

kultūringos tautos, o kultūra yra kintamas dalykas, šian-irių, pats darbas visiems bus žąslių valsč.Petras Kaz-ijei nori žinoti, kas juose pa- 
dien mažiau kultūringa tauta, gali greitai pralenkti lotą, iengvas ir mūsų suvargę bro- lauskas, 67 mt, kilęs iš Laz- rašyta. M. Pauplys
neseniai buvusią kultūringesnę-

Nėra ir visiems priimtino masto tai tautų vertei ma
tuoti. Juk Hitleris ne tik žydus, slavus, bet ir daug kitų 
tautų laikė mažavertėmis,r,|n^]Q.:Plevo durtai vokiečių 
tautos dirvai patręšti. 1 ■

Maskva protestuoja...

Sovietų Rusijos armija 
dar ir šiandien laikoma 
Vengrijoje, nors niekas jos 
ten neprašė. Bet Kremliaus 
akyplėša Chruščiovas neturi 
gėdos reikalauti, kad Ame
rika atiduotų Formozos 
(Taiwan) salą Kinijos ko
munistam! Ta sala pirmiau 
priklausė Japonijai, ameri-

Jungtinių Tautų seimas » užkariavo ir ati-« — • - - -----i__-----------«...New Yorke 61 balsu prieš
10 nutarė svarstyti komuni-

Apžvalga

PREL. M. KRUPAVIČIAUS b^vės. ne tautiniams reika- 
INVOKACUA buns.

Lietuvoje jokiame svietiš* 
kių viešame susirinkime ne
būdavo maldų. Didelių tau
tinių švenčių proga pamal
dos būdavo skelbiamos atb-'fi

“Sias mintis jis labai įvairiai 
ir iškalbingai kartojo, vis kreip
damasis į Kristų ir įtikinėda
mas jį, kad gerai įsidėmėtų, ko- 
iki čia latrai ir niekšai susirin-

kirai bažnyčiose ir kas «•• «. pt^u, ud palata,. „- 
rejo, tas jas lanke. & ta heroiikai ir save
proga ruošiamuose nuttčji- nWcžų kM^ją,
muose jokių maldų, ar»» W prtidelį pataikavimą sa- 
kaip o# vadinama, invoka- riMM plhams. 
cijų nebūdavo. Taip pataef- to kreipki į Krista, praiyda- 
budavo maldos ir viešuose „ę, priminti „t stalų esa- 
banketuose prieš pradedant m., gėrybe, kad jos mos pa- 

sotintų ir sustiprintų patriotiš-valgyti ir degtinę gerti.
Čia Amerikoje neseniai 

pradėta melstis ir prieš pra
dedant iškilmingus minėji
mus ir visokias “išgertuvės”. 
Giliai religingam žmogtd 
tas atrodo juokinga, maldos 
išniekinimu.

Kokių kaltais būna tų 
maldų, papasakoja “Dirva” 
Nr. 72 straipsny “Užrašai iš 
Bendruomenės Seimo”. Mkt- 
dą jo iškilmingame banke
te kalbėjo prel. M. Krupavi
čius, jųtęsusis “vieni sako, 
kad mažiausia 25 minutes, 
kiti prisiekia, kad tai buvę 
40 minučių”.

Žinoma, visi jos klausytu 
turėjo atsistoję:

“Visus kitus stebino jos tu
rinys. Kalbėdamas visų vardu 
pirmajame asmenyje (mes) ir 
kreipdamasis tiesiai į Knatų, 
preletas visus salėj esančius ir, 
rodos, taip pat ir nesančios, ap
kaltino. kaip egoistus, tėvynės 
ir tautos reikalų išdaviku*, knp 
štutinius šykštuolius, piniginę 
jei ir atidarančius, tai tik

kiems tikslams, ir juadė taip 
pat palaiminti gėrimus, kad jie, 
Sušildytų mūsų širdis ir paska
tintų mūsų pinigines laisvės ko
vai vadovaujančių organų labui, 
Mmen”. '

Nejaugi nebėra kunigų ir 
kitų katalikų vadovų tarpe 
maldą branginančių, ir besi- 
sietojančių, kad ji nevirstų 
kevalu ke turinio,-gryna for
malybe.

kiekvsenau me- 
taie skelbia vajų savo ka- 
merodų kišenėms aptuštinti, 
ir girdavosi, kad surenkanti 
iki 112,000. šiemet rugsėjo 
2 M. numery ji vėl “kviečia 
į talką”, bet jau mažiau be-

“UtUkrinimui Laisvei’ gyva. 
rimo kaip dakartsavSitraūčio, 
vajaus metu turime sukelti jai 
nors $5,090 aukomis. Tai nėra 
per didelė suma palyginus su 
praėjusiais laikais, lenda tik

mams, automobiliams pirkti, lė- vidurvasariais aukeldavome po 
barimams. girtuokliavimams, 10 ar 12 tūkstančių dolerių fon- 
bet tik ne kovai dil Lfcttrtbsfitas”.

s, « - 100 ARUJOTON STREET, BOSTON, JAmaica 4-0000

davė Čiang-Kaišeko vyriau
sybei,

Maskvos gengsteriai pasi
grobė Pabaltijį ir Balkanų 
kraštus; jų sėbrai Pekinge 
turi apžioję pusę Korėjos ir 
Vietnamo, bet jiems dar ne
gana, jų apetitai nepasoti
nami.

Hitleris kadaise buvo ap
žiojęs visą Europą ir dalį 
Afrikos. Galų gale jis už
springo. To paties susilauks 
ir raudonieji jo pusbroliai.

Rasistinė bala pietuose
Arkansas ir Virginijos 

valstijose rūgo ir perrūgo 
rasistinė bala. Jau keli me
tai praslinko, kai šalies auk
ščiausias teismas padarė 
sprendimą integruoti viešą
sias mokyklas. Arkansas gu- 
jbernatorius Faubus sprendi
mui pasipriešino, į valstijos 
sostinę Little Rock teko sių- 

!sti federalę kariuomenę.
1 šįmet ta pati istorija; 
Faubus nori, kad integravi
mo vykdymas būtų atidėtas 
neribotam laikui, bet jo dė- 

jka valstijos seimelis guber- 
j n.atoriJl ifaliojo uždaryti 
; viešąsias mokyklas ir pa
versti jas privačiomis ir seg- 
riguotomis mokyklomis. Lit- 

i tie Rock mieste taip ir pa
daryta.

Tai aiškus maištas prieš 
aukščiausiojo teismo spren
dimą ir didelė gėda visai A- 
merikai. Tai aliejus komu
nistu propagandos malūnui.

10 Faubus sakosi esąs die- 
, vobaimingas žmogus, jis 
kalba apie meilę artimui, 
bet savo darbais jis tarnau
ja komunizmo šėtonui.

Vienoj Alžiro tarpkalnėj 
prancūzų armija rado 500 
lavonų arabų. Juos peskerdę 
Alžiro sukilėliai už tai, kad 
nugalabytieji “nerodę užsi
degimo išlaisvinimo kare”.

Blogai, jei “išlaisvinimo 
karas” reikalauja tokių au- 
kų.Tuo tegali džiaugtis tik 
Maskvos garbintojai.

S. S.



/

KAS NOKO NSVEnOA

TOMSKAS NKPBIKIA

** *** **
Amerikos Lietuvių Gyvenimas t ĮKAITO, baso

TAS "DUONOS NEPRAŠO• • /'. t •

SVEČIAS It ANGLIJOSKONSULATAS JESKO
Erocius.
Bučinskas, Petras, kil. iš Lazdū- 
nėnų km., Vainuto vL, Taura
gės ajx, buvo vedęs Marijoną 
Liorančaitę, kuri mirė, ir jų 
vaikai Antanina, Jonas ir Pet
ras Bučinskai.
Cibulskienė - Morkutė, Leokadi
ja, vyras Cibulskis, Karolis, vai
kai Bronius, Stefa ir Stepas. 
Daunoras, Vytautas, Jurgio s. 
Dobk e vičius, Juozas, buvęs Vo
kietijoje.
Domeika, Feliksas, gyvenęs 
Švedijoje.
Grigaitytė - Jonavičienė, Mi
chalina ir jos vaikai, duktė An
tanina Grigaitė.
Jurkevičius, Bronius, Benado s., 
iš Stabintiškių kaimo.
Kiseliovas, Vladimiras, ir sesuo 
Timiriazevienė, Viera, Aleksan
dro vaikai, gyveno Sao Paulo, 
Brazilijoje.
Klyvis, Vytautas, Motiejaus s., 
iš Linkuvos miestelio* 
Kulišauskas, Stanislovas.
Kuras, Augustas, Antano sūn. 
Kybartas, Hermonas ir Jurgis. 
Liorančaitę - žvinglienė - žvin- 
glevičienė, Antanina, Martyno 
d., g. Kavapolio km., Batakių 
valsč., Tauragės apskr. 
Macijauskas, Jonas, Edvardo s. 
Masionytė, Antanina, Vinco d. 
Mažeika, Antanas, Igno sūnus* 
Mečionis, Karolis.
Mikėnas, Elzbieta.
Nacevičius, Jonas, Kazys ir Pe
tras ir jų sesuo Ona Viosikie- 
nė.
Pakšys, Mateušas ir Pakšytė, 
Uršulė, iš Užuožerių km., Anyk
ščių valsčiaus.
Petraitienė, Marytė, vyras An
tanas, kil. iš ar nuo Kupiškio* 
Petrikėnas.
Preikšaitis, Jurgis, gimęs 1915 
metais, gyvenęs Vokietijoje. 
Repiejkas, Petras, Stanislovo s. 
Rušas, Mateušas.
Sarmavičiutė, Stasė, buvusi 
Skrinskienė, kil* iš Ukmergės. 
Šimkus, Jonas, Kazio sūnus. 
Skritulskas, Jonas., 
Stasiūnienė-Juškaitė, Ona, Jur
gio duktė, iš Biržų ap.
Vaitkus, Juozas, Tado sūn., iš 
Aukštašlynio km., Šimkaičių vi., 
Raseinių ap., žmona Lionytė, iš 
Kaniūkų km., Raudonės valsč* 
Verveckienė, Magdalena, Surdo- 
kienės sesuo, Konstancijos.' 
Vėstartas, Albertas ir sesuo Al
dona, Aleksandro vaikai. 
Vėstartas, Stanislovas, Kazimie
ro sūnus.
Vlosikienė - Nacevičiutė, Ona. 
Vodopalas, Stasys.
Zibarkas, Pranas, ir duktė Mil
dutė.
Zukovckis, Juozas, gyvenęs 2935 
N. Lawndale Avė., Chicago, III. 
Amfarowicz, Nikodem, iš Jony- 
džių km., Skiemonių vai., Ute

nos apskrities.
Andriukaitis, Vaclovas. 
Andziulevičiūtė, Marė, Prano d., 
iš žaliosios km., Liubavo valsč*, 
Mariampolės ap.
Apanavičius, Ciprijonas.
Bauža, Jonas, Antano sūnus. 
Bernatavičius, Vaclovas, Kle
menso "sūnus.
Bilbokas, sūnus ir duktė Juozo 
Bilboko, kilusio iš žaliosios km., 
Liubavo vi., Mariampolės ap. 
Bučys, Jonas, Stanislovo sūn., g. 
1917 m*, Klemiškės km., Klaipė
dos krašte.
Butkus, Stasys, gyvenąs Čika
goje.
Capaitienė - Sandaraitė, Petro-

! TlSlS
Derančius, Altanas.
Didžiakienė - Antanaitytė, Ma
rijona, ir sesuo Dudienė, Mar
celė, Bernardo duk., iš Joniš
kėlio vai., Biržų apskr.
Dijokas, Aleksandras. 
Gibavičius, Antanas, iš Kociol- 
kių k., Andriejavo vai., Suval
kų ap.

i Girnius, Jonas ir Mykolas, Jur- 
(gio sūnūs, kilę iš Švenčionių ap., 
i Vilniaus krašto, išvykę j Bra
ziliją.
įjurevičienė, Leonora.
| Jurgutis, Polikarpas ir Stasys, 
‘Polikarpo Sūnūs, iš Kretingos. 
ĮKardokienė - Pakutkaitė, Agota, 
įvyrąs Kardokas, Antanas. 
Kasauskąs, Nikodemas. 
:Kazakienė - Lukięnė - Dijokai- 
i te, EIbus, jyvčnusi CiRaScjc. 
Kazlauskas, Kostas ir žmona 
Sofija.

‘Medelis, Juozas, Pijaus sūnus.
Medišauskaitė -Vilčinskienė, Ju-

•lija. ; • .... „ _ —
Medzviega, Antanas, Juozo sūn.,

Į gyveno Mechanic ville, N. Y. 
(Miliauskas, Juozas, Stasio sūn. 
Navickas, Alfonsas, Vinco ir 
(Kristinos sūnus.
‘Paplauskienė, Monika, Antano 
duktė.i
Polikaitis, Petras ir žmona Ma- 

i .. nja*
šalna, Juozas, Mykolo sūn., iš
Grybėnų kaimo.
Sangavičius, Mykolas, 
šetkauskas, Česlovas, iš Mik

liausių km., Sangrūdos valsč. 
į Sinkevičius, Antanas ir jo šei- 
Įma, gyvenę Bostone, 
i šiupšinskas, Jonas, Jono sūn., 
iš žiupos vienk., Stakliškių vai.,

I Alytaus apskr*
i Skarųpskas, Anupras, Klemen
sas ir Stasys, Stasio ir Barbo
ros sūnūs, iš Mašiškio vienk., 
Šėtos valsč.

|Skazenaitė, Kazė - Regina. 
‘Smailys, Petras ir Simas.
Snitka, Jurgis.
Stonys, Jonas, Jurgio sūn., gy
venąs Toronto, Ont., Canada. 
Surdokas, Česlovas, iš Miklau- 
sių km., Sangrūdos valsč.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI .
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė "Keleivio” Moterų Skyriam 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminui, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius "tarptautinė virtuvė,” kur paduo- 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamlaurių valgių 
"Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para- 
Syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos katei 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Muo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broedhray So. Borto* 27,

New jort, penkiolikai dienų vizito.

WORCESTEfflO NAUJIENOS
Pasisekusi

Lietuvai -Remti Dr-jos rug
sėjo 21 d. rengta gegužine 
puikiai pavyko. Svečių at
silankė ir iš tolimesnių-vieš 
ovlų: Leonas Paulauskas, su 
Imcra iš Lovvell, JuozasLė- 
kys ir Juozas. Arlauskas is 
Bostono, P. Viščinis iš Broč- 
ktono, Vytautas Trečiokas 
su šeima iš New Britam, 
Conn.

Buvo gegužinėj" kongres-

• - • • ♦ • *• • j *.
~ hyt Ridikas, Genovaitė Lie- 

tuvninkkitė, Irena Štaraitė, 
James Buckley - Bačkaus- 
kas. " -

Mūzų
ŠV.' Vincento ligoninėj gu

li sunkiai sergąs šv. Kazi
miero parapijos klebonas 
kun. Jonas Bakanas.

Ten.-pat tebeguli jau se
niau serganti veikėja Vin
centa. Kielienė.

mo^lsD^Donuhue.inoky-b New. Engįn^
1 - -- . * Bahtist . ligoninėje sunkiaitojai J. Grigaitis; Vytautas 
Pigaga ir k. - - 

Gegužinės programai va
dovavo J. Šalaviejus,-;

Mitrikai, Žemaitaičiai, J. 
Savickas, 0. Tarailienė, O. 
Gataveckaitė, J. Lendraitie
nė svečius vaišino.

sergą'/‘Keleivio skaityto
jas Domininkas Mažeika.

Širdingiausiai linkiu jiems 
greitai' pasveikti.

Tarasevičius, Petras* do visuomenė visgi buvo fordo naujasis kepėjas p. A.
Truskienė - Paškevičiūtė, Elena, tiek jautri, kad ir negausin- 
Vijunas, Vladas, Simono sūnus, gai, bet gegužinėn atskubė- 
gyveno Detroit, Mich. jo.
Vilčinskienė- Medišauskaitė, Ju- čiais chicagiečiai pasirodė j buvo ir su šia Tarybos ge-§i mano jaunystės

gužine. Didžioji baimė virto tiulis Bill Cash - Vincas Ra- 
džiaugsmu. Bijota turėti di-škonas, gyvenantis Rai
delių nuostolių, o išėjo, kad mond mieste Washingtono

kja- ir vietos Balfo pirmininkas.
Vindašienė, Ona, ir sūnus Vin-; Buvo ir daugiau iš Chicagos, 
dašius, Vytautas. Į Beloit, Wis., Racine, Wis.,

Ieškomieji arba apie juos ži-jir iš kitur. Kadangi lauke 
nantieji maloniai prašomi atsi- buvo šalta, tai visi susimetė
liepti:
Consulate Gen. of Lithuania 

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

ROCKFORD, ILL.

Buvo sėkminga gegužine

Alto skyriaus paskutinė

—
' 'f

Lankėsi svečias ii 
Pacifiko pakrantes

Pilna chuliganų

Jau labai pradėjo siausti 
visoki chuliganai. Jie dau
žo langus ne tik privatinių 
namų, bet ir viešųjų įstai- 

Neseniai išdaužė visus
Poška aukojo du tortus.

--o-<,------------------- Yra sakoma: nėra to blo-i , .i-,, ■ Nesamai įsnanzp visus
Taipogi su savo sve- go, kad neišeitų Į gerą. Taip Worcestery ir kitur lankė- o;nao-0ff0s Už-
chicaedečiai Dasirodė i buvo ir su šia Tarvhos ce-si mano jaunystės dienų bi- j^e jr žmones Jie

neseniaj. užpuolė 27 metų

į vidų. Čia skambėjo graži 
lietuviška daina, šoko ir visi 
linksmai besišnekučiuodami 
leido laiką.

Gražią kalbą pasakė sve
čias iš Racinos dr. A. Pa-
įsius, IIUS VIUBUŠUIIO3 TUiųvu'

gautas dar neblogas pelnas, valstybėje. Jis lankė Joną 
Tarybos vadovybė dėkoja Ražanauską W. Bridgewa- 

visiems svečiams ir vieti- tery, Vincą Vitunską ir jū- 
r.iams už atsilankymą. Tai-R bendradarbį Worcestery. 
pogi ir visiems darbinin- Su juo nesimatėme 49 me-,
kams bei prisidėjusiems tus. Tai buvo ko kalbėti!

vyrą J. Miklaitį, smarkiai 
apdaužė ir atėmė $18.

Valdžia turėtų rimtai su
sirūpinti šiuo reikalu ir tų 
akiplėšų išdaigas sulaikyti.

J. Krasinskas

pne šio parengimo.
Perkūn*

vos žmonių iškentėtas kan
čias karo metu ir pokari-

-i niais laikais. Nurodė Alto; metrne gegužine buvo sek-ldedamag 
."g®; Pnes gegužinę JSiijetuva būtu' išftStvintaJ 
karšta. Naktj staija užėjo Kartu kv,ete
lietus, o po lietaus taip stai
ga atšalo oras, lyg būtų jau 
vėlus ruduo.

vieningai dirbti

NORWOOD, MASS.

Bill Cash yra kirpėjas, ki 
lęs iš šudonių kaimo Butri
monių valsčiaus.

Grįžo iž Lenkijos

Šiomis dienomis iš Lenki-

BROOKLYN, N. Y.

Dariaus- 
Girėno paminklas

į Balfo banketą jos sugrįžo John Wolamn, 
g* i • senas mano pažįstamas, bu

vimus lietuvius j skyrius Norwoo- Metropolitan draudimo tUanica
,t lietuvius de Ulkminkaujant Bostono bendrovžs lai. tuanlca

■ ”• Brocktono Balfo sky- kjJ |aikęs smuklę Minbury
O Balfo pirm. A. Pocius riams, 1958 m. spalio mėn, 

pranešė, kad bus dar vienas 5 d. sekmadienį, 3:30 vai. p,
Sekmadienį su didžiausia Sr. paskutinis išvykimas į p. p. Lietuvių salėje (13 St

______ i__ ,_____ • • • Či’mainin A »»_ lbaime parengimo komisija 
su šeimininkėmis ir darbi-

gatvėje.
Jis apvažiavo visus di

dėsnius Lenkijos miestus,Šimaičių parkų. George Avė., Norvvoode) ilgiausiai buv0 sustojęs
nt rengia įskilmincra motini *Gauta aukų L. Tarybai iš rengia iškilmingą metinį 

ninkais rinkosi ir ruošė par-‘p.p. Poškų $2 (iš Čikagos), (banketą, 
ke užkandžius ir gėrimus, jo iš P. Koveros (Rockfor-1 Skanios vaišės ir turtinga 

Į Dangus apsiniaukęs. Oras do, III.) ir p. J. Miloševi-Jmen^n® dalis.
Įšaltas, viltis menka, kad čiaus (Beloit, Wis.) po $2. Programa: 1. Pirmą kar
kas gero būtų. Bet Rockfor- Balfo naudai. Be to, Rock- H Norwoode naujieji liau- 

'dies šokiai, ju tarpe žavin
goji ‘‘Sadutė”. Atlieka O. 
Ivaškienės vadovaujamas 
Bostono' Tautinių Šokių 
Sambūris. 2. Liaudies dainų 
solo atlieka: A Kontrimas, 
akomponuoja muzikas V. 
Kamantauskas. 3. Šokiai ir 
įvairenybės. Gros Smito 
pramoginis orkestras iš 
Brocktono.

Visi Norvvoodo, Bostono, 
Brocktono ir apylinkių lie
tuviai nuširdžiai kviečiami 
dalyvauti ir tuo paremti kil
nų lietuvių šalpos darbą. Pa
kvietimus prašome įsigyti 
anksčiau, kurie yra gauna
mi: Bostone, pas Balfo v- 
bos p-ką p. A. Andriulionį; 
Brocktone, pas v-bos p-ką p. 
Gofensą ir Norvvoode, pas 
visus valdybos narius ir pla
tintojus.

Ren*ėjai.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Plraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto :ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijom turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
lr daug. daug kitų įdomybių! Su gražink paveikslais. 

Knyga jau išėjn. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

"KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

"KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PBARKACY 
a s<pk*re, W<

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką, čia iė. 
pūdomi gydytojų receptai ir patarnanjama sreUatos nflm 
raese. Kreipkitės iž toli ir ii arti.

Mes sioniėiame vaistas VISUR. Tarime 
speciaiinių vaistų nuo džiovos am| 
vaistų nno ankšta kmJo spandhn 
ronoMtizmo, mm širdies ir Mrvų 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykitas

VYTAUTAS SKRINSKA B. S.

NEW YORK, N. Y.

Susirinks Vilkas

Spalio 11-13 dienomis 
bus Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (Vli
ko) narių susirinkimas.
Pagerbė K. Bielinį

Rugsėjo 24 d. Free Baltic 
House buvo pagerbtas Kip
ras Bielinis jo 75 metų su
kakties proga. Kartu buvo 
paminėta ir Juozo Audėno 
60 metų sukaktis.

Balstogėje.
Buvo nuvykęs ir į Vilnių.

Nustebęs, kad ten tiek daug 
geltonosios rasės atstovų. 
Gyvenimas labai sunkus.

Nors Lenkijoje daugiau 
laisvės, bet jei galėtų', bėg
tų iš ten visi, nuogi ir. basi.

Varšuvoje, girdi, esą dau
giau negu 20 tūkstančių lie
tuvių, jie turį savo klubus,

Spalib 19 d. 3:30 vai. bus 
iškitmingai atidengtas Da
riaus - Girėno paminklas Li- 

aikštėje (Union, 
Stagg ir Hewes gatvių san
kryžoje), o vakare 6 vai. 
Lietuvių Piliečių Klube 
(280 Union Avė.) bus ban
ketas su- gera menine pro
grama.

Iškilmėse pažadėjo daly
vauti New Yorko miesto 
aukšti pareigūnai ir kiti sve- 
ciai, : .

Paminklo Fondo Komite
tas prašo visas organizaci
jas ų4 pavienius asmenis iš 
ankšto...; užsisakyti biletus 
banketui . (kaina asmeniui 
$3.50).. .Pašto perlaidas ai* 
čekius rašyti Darius Girėnas

ratelius. - Jis buvęs Monyment Fund vardu ir 
siųsti išdininkui P. J. Mont
vila, 85-66 98th St, Wood- 
haven 21, N. Y., tel. VI 7- 
8936..
.-.i Biletua taip pat galima 
gauti iš.Komiteto finansų 
sekr.. adv. S. Briedžio (37 
Sberįdan Avė., tel. AP 7- 
7083), vicepirm. B. Spūdie- 
nėš (tel. MI 2-2970 ir kitų 
Komiteto narių). -

meno
viename lietuvių pobūvy ir 
stebėjęsis jų sugebėjimais.

Varšuvos lietuviai siunčia 
Amerikos lietuviams daug1 
sveikinimų.

Gavo stipendijas

Lietuvių Piliečių Klubas 
paskyrė stipendijų $1,225. 
Jas gavo: Karolina Šaulė- 
naitė, Bronė Kvedaraitė, Jo-

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

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

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas)., .osko: skaitai mane, nes 
> myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai, oil psl. Tik $8.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI*—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota.'$16 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas! sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai paiĮsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Mustrasta.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietusių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matyM lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias,, nuopelnus, kultūrą ir tautini 
išlikimą. 662 puslapiai, kieti viršeliai, kainą tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TK Ut $6.00! Betkas nori tik 1 ar S, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Ralyldta:
DK ALG. MARGERIS, 3326 So. HąMtod SU Chicago 3, B
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Iš Pavergtos Lietuvos
PASAKOJA ATVYKĘS U LIETUVOS

(Tęsinys)
dų užpirkėjai.

Mariampolėje yra vienin
telė duonos kepykla, todėl 

Gyventojų aprūpinimas gyventojai yra priversti 
nenoi malus. Visa prekybos pirkti jos gaminius, kokie 
sistema provincijoje sujung- jie bebūtų, kad ir blogiau- 
ta i rajonų kooperatyvų są- sios kokybės, nes šiaip vi
jurkas, kurios skirsto prekes sai neturėtų duonos. Duona [ Šias eilutes rašančiam ano 
į tazes ir krautuves mieste-[blogos kokybės, perdaug meto Vilniaus gyvenimas 
nuošė ir kaimuose. ’’ ~ ’’

Mariampolėje yra 8 mais

Gyventojų aprūpinimu 
pagrindinėmis prekėmis

__e_ _ e e i tuvos Tarybos dėl buvusių

Kaip komunistai kūrėsi Lietuvoje £
_____________ dėl jų taip pasielgta, bet

J. VLKS ~ Lietuvos gyventojai juste pa
juto kas dedasi Lietuvos Ta-

Pavergtosios Lietuvos ko- ją. W ryboje, nes gandai plačiai
munistų spaudoje daug ra* j Tą legendą vėliau sukūrė sklido. Galop slaptai buvo 
soma apie Lietuvos Komu-j V. Kapsukas savo straipsniu socialdemokratų išleistas at- 
nistų Partijos 40 metų su- 1922 m. “Komunaro Nr. 2. [sišaukimas. Jis negalėjo pa- 

Ir visi komunistų istorikai siekti visų gyventojų. Betkaktį, kurią rengiamasi šį 
rudenį iškilmingai minėti. 
Jos įsikūrimą ir veiklą jų 
istorikai pavaizduoja ko
vingą, didingą ir neklaidin
gu

dabar tą kartoja.
1918 m. spalio 1-3 d. įvy

ko antras lietuvių komunis-

viena buvo aišku, kad Lie
tuvos gyventojų tarpe susi
darė labai nepalankios nuo-

tų pasitarimas Vilniuje. Tas taikos L Tarybai ir bendrai
pasitarimas vėliau buvo pa
vadintas steigiamuoju ko
munistų partijos suvažiavi-

visi gyventojų lūkesčiai bu
vo gerokai sudrumsti. Šitą 
progą išnaudojo jau Lietu*

Įiūgšti, drėgna ir nuo jos jau gerai žinomas, nes teko į-mu. Tas suvažiavimas įvyko j voje atsiradusieji komunistų 
ais-, ne vienas susirgo skilvio Ii-Į Vilnių iš Minsko atvykti 19- tada. kada iau Rusijoje vei- agentai ir kai kas ne vienrilnių atvykti tada, kada jau Rusijoje

to parduotuvės, 2 mėsinės, gomis. Šių metų pavasarį * 18 m. gegužės mėn. pradžio- kiąs užsienio komitetas, Zi- 
1 žuvies parduotuvė, 1 uni-1 kepykla sugedo ir duonos jje, kada vokiečių okupaci- 'novjevo vedamas, sušelpė 
vei saiinė krautuvė, 1 gast- tiekimas užtrūko. Buvo pa- nės valdžios batas kietai te- lietuvių komunistų sekciją ir

1 J jj T g ■• T * xroncmas, 2 geležies išdirbi-! skelbta, kad miestą aprū- 
nių parduotuvės, 1 knygy-Į pins Vilkaviškio kepykla, ta
nas ir 6 bufetai ir valgyk-'“““ “ ~ *“““
los. Be to, kai kurios mo

čiau ji viena nepajege ap
rūpinti du miestus ir Ma

nės turi savo parduotuves, riampolėje nusitiesė eilės

bespaudė visą Lietuvos gy
venimą. Tik Vilniuje atsira
dus, vienminčiu inž. Stepo 
Kairio ir ekonomisto Juozp

ši jau buvo pajėgi Lietuvon

tik iš jaunimo, bet ir senimo 
sėdo ‘ant tvoros”.

“Eidukevičius būdamas 
komunistų partijos Centro

LAIVYNO VADAI

Kairėj viceadm. Frederick N. Kivette su Pacifico lai
vyno viršininku adm. Herbert G. Hopwood tariasi Ha
vajų salose, čia viceadm. Kivette buvo sustojęs pa
keliui į Tolimuosius Rytus. Jis ten perims iš viceadm. 
Waliace M. Beakley septintojo laivyno vadovavimą.

permesti savo agentus. (19- komiteto nariu, kartu buvo 
22 m. “Komunaras” Nr. 3, » menševikų ‘Darbo Balso’ 

formaliu leidėju. Ne tik Ei
dukevičius, bet ir visas C.K. 
nematė reikalingumo visiš
kai nutraukt organizacinius 
ryžius su socialdemokratais. 
Priešingai, komunistų agita
toriai buvo kartu ir ‘Darbo 
Balso’ platintojai”, taip 19- 
'26 m. “Komunisto” Nr. 1

str. “Trumpa L.K.P. istori-
Paknio buvau pakviestas:ja”—V. Kapsukas).

prie duonos. 
Praėjusiais

dirbti savaitraščio 
Balso” redakcijoje.

Nors vokiečių cenzūra 1K.I.P.K. plenumas” Zigmas 
“Darbo Balsą” gana kietai į Aleksas visai atvirai pasisa- 
čiupinėjo, bet jo skaitytojai ko:
juste juo, kad tai yra tas į “Lietuvos komunistų par- 
laikraštis, kurio leidėjai [tija išsivysto iš komunistų

____________________ nių. Mat, miestas nepajėgia nuoširdžiai kovoja už ne- tremtinių sugrįžusių iš So- ra^ Aleksa Angarietis.
nai nebūna jokio. Yra pa-gyventojus pilnai aprūpinti!priklausomą, demokrati-‘vietų Rusijos. (Tai buvo' Štai kodėl iki šiol lietuvių 
plitęs posakis: “Skubink elektra. Milicija pasidarba-[niais pagrindais tvarkomą jauni komunistai, su parti- komunistų spauda veik nie- 
pirKii, šiaip kitas nupirks”, vo iki prakaito, kad drau- Lietuvą, už šūkį, jų pačių jos nedaugiau 1-2 me- ko neiašo> kas tame taria-

loKios prekės, kaip pipi- gai iš už jūrų marių nepa- Vilniuje paskelbtą dar pra- tų) ir vilniečių. Vilniečių mame Lietuvos Komunistų 
i ai, laurų lapeliai ir kiti matytų tokio vaizdo. eito šimtmečio gale. Tai ir priešakyje stovi Eidukevi- Partijos suvažiavime daly-
pi ieškomai, o taip pat mie- Eilės visur. Eilės prie ki- nenuostabu, kad tuomet tiek čius. nukrvpusis prie sočiai- vavo- prisimenama tis

priklausančias kooperatyvų 
sąjungai, kuriose galima 
gauti duonos, degtinės, ei

metais, tą
dieną, kai į Mariampolę tu-

garečių, žuvies konservų ir.rėjo atvykti Kanados lietu
kai kurių kitų prekių, o pro
tarpiais — pagal sąrašus—

vių delegacija, Basanavi
čiaus aikštėje eilėse prieži-

‘Darbo 1926 m. “Komuniste” Nr. 
1 str. “L.K.P. ir paskutinis

ir cukraus.
Prekių pasirinkimo daž-

balo stovėjo apie 300 žmo-
“RAISTO” AUTORIUI 

80 METŲ
—Z. Aleksa).

Ir dar viena esminė pasta
ba dėl komunistų darytų
klaidų: Rugsėjo 20 d. sukako 80

“...Gaila, kad buvo atim-'metų žymiam rašytojui Up- 
tos politinės teisės ir nuo 1 ton Sinclair, kuris šiuo metu

a , * * - . . . _ . ___,___ ,,___ ,_________ .,. r> vidutinių valstiečių”. gyvena Kalifornijoje.
les, krautuvėse nematysi. no bilietų, eilės prie svaro(Vilniaus miesto, tiek visos patritizmo karo pradžioje P1- Eidukevičius.^.Be to to-; “Tautiniu klausimu taip Sinclair yra parašęs be-
laciau rinkoje jų yra kieK cukraus, eilės pasų skyriuj, Lietuvos darbo žmonių ju-įj* pradėjęs kairėti 1918 me- mename suv ažiavime ne- buvo padaryta didelių veik šimtą romanu ir kito-
nvri, žinoma, pasakiškomis prie registracijos, kur visą dėjimas sūkuriavo apie tais). buvo kaĮbėta, kad tai stei-klaidų?. j^ių kūrinių. Jis pagarsėjo
kainomis. rajoną aptarnauja vienas “Darbo Balsą”, kurio komu- j 1922 m. “Komunaro” Nr. &iama Bielorusijos ir Lietu-: «Tautinis klausimas, į kurį savo 1906 metais parašytu

Kai sužinoma, kad gauta žmogus, dirbdamas tuo rei- nistų partijos istorikai neno-12 str. “Lietuvos komunistų VOS Komunistų Partija. Toks L įr BKP labai mažai te- romanu “Raistas”, kuriame
prigimįntj# [partijos užgimimas” Vincas 40S . PavaJ“nimas atsirado kreįpį domės kovoj dėl so-! jis pavaizdavo baisias 'dar-
Todėl ir komunistų at- Kangnlcag rašo- kad tą™p žymiai vėliau. Ir tame pasi- vjetų valdžios, ir rusų kai- bininku darbo ir gyvenimo

siųstiems agentams čia sun- Nuvažiavime dalyvavo 34 at- tar‘m<i vlsal neb°to atsto™
ku buvo įsitvirtinti, nes Vii- stovai įš įvairių Lietuvos B^lo™sijos. Tas pavadi-

r.auja prekių partija, jau ke- kalu dvi valandas per die
nas valandas prieš krautu- ną, išskyrus šeštadienį ir 
vės atidarymą stovi žmones sekmadienį; eilės algomsat- 
įr laukia tos ‘malonės, kad siimti ir tt Žmonės nervuo- 
už savo pinigus galės nori- ti, pikti, netekę kantrybės, 
mą daiktą nusipirkti. Per- bet vėl eina, stoja eilėse, 
nai ludeni, pneš atidarant laukia- Ir tokie reiškiniai 
universalinę Krautuvę, gy- būna 13 metų po karo. Gy
ventojų minia jau nuo vi- ventojus gelbsti tik ūkiškai 
aurnaKcio stovėjo prie du- apskaičiuotas, apgalvotas 
ių, nes
sąjunga pne
nesiūs taupė prekes Ui di- dinti bulvių, daržovių, nusi 
uziąjai dienai. šerti kiaulę. Visas laisvalai-

netuvoje labai sunku kis praeina rūpinantis Uis 
gauti odines pirštines. Jos įeikalais.
retos kaip vaistai ir kartais, Kartais krautuvėse ir ba-

fca, kuri dažnai buvo varto
jama, ypatingai centralinė-

niaus darbininkai nepasida- viet„ ir ;au organizuotų S"*? a.tslra^° tada’ ^*da te Mvietų valdžio, įtteigo- 
vč suamtuniami. komunistų būto 795, kurie !>UVO.. nUt?rta »*, vietoj vietinių kalbų,

buvę susimetę į 59 kuopas. Eielgtl Bieloiusijos ir Lte- |tajp p., „.galėjo neduot 
Tai yra labai negudius V. tuvos «>vieU| respuplikų U '«^ rezultotų”. (1933
Kapsuko fabrikatos. ”• » *»•

Nors 1918 m snalio mė- !-UV° SUf a - Ea laikina levo- “Pirmoji Lietuvos proietori 
Nore 1918 m. spalio me- iluclng vyriausybė pnesaky- ni revoliuciie”) 

nesis dar buvo labai nepa- je su v Kapsuką Taip pat re¥Ol,uc,J* ’• 
lankus pogrindžio veiklai, lr Lietuvos Komunistų bar

nu, „ uuvu vienas namo P®8 vot?ec,M okupacija dar tijos centn) komitetas nebu- saKvla aDie ,u naaarvtas 
Balso” leidėjų, jau tada “sę- vmUi^veik^ ™ “*.*">* > vadi- SS buv^”
dėjo ant tvoros” ir dairėsi, ]aj£kai ir spauda buvo ?am?rae steigiamame sui«-^mun^|ų partija. Dabar, kai 

ictus natp vaistai ir Kariais, «.a««v«v^ .. kurion pusėn šokti. atsidėiusiai cenzūruoiami s5iavirne’..nTs velke;komunisUi, svetimos jėgos
pamatęs pas pažjsUmą, zėse užsiguli prekės, kuinas Tame pasiUrime komunis- iau turėl i?1’ paltlJal "elslste,1^us; • • padedami, įsigalėjo Lietuvo-
Ktausi, iš kur jas gavo. “Par- mažai kas perka. Tada Ui*p tiniu veikimu tesidomėjo • nasiustu Lietuvon savo je, jje jau yra geresnės nuo-
veze eraugas iš Maskvos”, gyventojų paleidžiami gan- tik vienas antras. Visiems Pasvalio ra dar neveiklanclos komu’
atsako. Lietuvoje tokie da- -Qab kad bus pinigų reforma buvo patarta nesirodyti Jeikė įĮ Požėla: b?,V? suda^_

vė suagituojami.
Savų gretų neturėdami,

komunisUi rugpiūčio 15 d. 
sušaukė “Darbo Balso” skai
tytojų pasitarimą. Tą pada-

5 rajono kooperatyvų gyvenimo būdas. Kiekvienas rė be redakcijos žinios. Tas i 
a prieš Ui kelis mė- stengiasi pavasarį pasiso- jiems nebuvo sunku pada-jiems

ryti, nes Pr. Eidukevičius, 
kuris buvo vienas “Darbo

tuo.ų tatų iš Lamjos. Batai wlr-,
ouvo gar.a skoningi ir kai- l^ai *curl'l Pre*Mi * 
į.a ptįeinama. Pigiausieji^ Kainos žymimos rubliais 
Ka.taco 180 įublių. Vo» tik kur neparašytas svoris, 
pasklido žinia po miestą, šia kilogramą — 2.2 
pi esate jo krautuvės šturmą- Litras — truputį mažesnis 
v .mas. ir per kelias valan- i jž kvortą, 
cas viskas, išskyrus batus Į Cinamonas 109 gr. 
po ž<0 ir 300 įublių, buvo kakao — 80, apelsinų kg. ku gauti) 
išparduota.

Įėjęs Į miesto krautuvę, 
paštetu didelius kiekius deg
tinės, vyno ir žuvies kon- 
seivų. .Jų galima gauti vi
sada ir iiet kokiais kiekiais, 
i ariau, ir negaunant kokių

žiu policija, bet kur tu čia • •---- ? • v v ... . , Kapsuko ir jau vėliau “pn-
sulaikysi jaunuolių smalsu- tmlllJ.a Š1' h mirtas” šiems dar Pr. Eidu-
ms» • T« in Utį stvvVn i ;maite 5 Kupiškio apynnkese '.Kevičius ir vienas atstovu iš

«ų istorikus, pritaręs steigti 
Lietuvos Komunistų Parti- 

60-100, odinės
(gaunami tik didesn. mies-1 pirštinės (sunku gauti) 50-
tuose)—18, pupelių kava—[70, moteriška suknelė (pi- me* ^ame antrame komu- 
40, razinkos 14, degtinė—giausia) 180-200, dviratis,

Bet iš tų čia išvardintų 
nė vienas jų nedalyvavo ta
me vadinamame Lietuvos 
Komunistų Partijos steigi-

Užteks to kas čia anuomet 
pačių komunistų vadų pasi
sakyta apie jų padaryUs

monės apie savo partiją, ir 
jos istoriją kala ir zalatija. 
Deja, tikrumoje darė ir da
bar daro tas pačias klai
das. Pavyzdžiui ir dabar vi
sose įstaigose skamba rasų

ne—naminė (pas privačius 
asmenis) 0.5 lit. 14, vynas— 
pigiausias 0.5 lit 14, silkės 

nors būtiniausiu prekių, ga- 12-17, šokoladas 180, ragiai 
Įima rasti išeiti* Tai laisvo- 50 kg. 90-140, kviečiai 90-

pigiausia 0.5 litro 27, degti- ■ vyriškas apie 700, dviratis,

zymėtus. Ar taip buvo? 
Geriau pasiskaitykime, ką 

nisių sušauktame pasitarime apie tai rašė seniau V. Kap-

ji rinka. Pas spekuliantus 
galima gauti viską. Jie va-

moteriškas apie 650, radijo 
aparatas, 3 bangų, pigiau
sias apie 750, televizijos a- 
paratas pigiausias 1,200, fo
to aparatas “Zorkij” 500, 

140, miežiai iki 140, darbi-: laikrodis, rankinis, “Pobie-

Vilniuje dauguma dalyva
vusių tik tiek komunistų 
veikloj pasireiškė, kiek jų 
ateita į tą “suvažiavimą”. 
Tai tikrai buvo jauni ne tik 
savo komunistinio veikimo 
stažu, bet jaunuoliai ir am-

niai batai, brezentas su gu-ida”, vyr. 340, laikrodis, ran-!ZlumL 
zinėja į Karaliaučių, Rygą miniais padais 100, išeigi-j kinis, “Zvėzda”, mot 500, 
ir kitus stambesnius mies-[niai batai, įprasti 130, iš- motociklas “Minsk”, pigiau- 
tus, superka ten prekes, par-eiginiai batai, geresni 200-sias 2,500, motociklas “Iž” 
veža i Lietuvą ir parduoda 1300, paprastas kostiumas, 6,000, lengvas automobilis
bert dvigubomis kainomis, medvilnės 600, pusvilnonis “Moskvič” 25,000, lengvas 
Pipirų ir laurų lapelių par- kostiumas 800-1,200, vilno- įautomibilis “Pobieda” 30,- 
sigabenti stambesni spėkų- nis kostiumas 1,500-1,700, i000, lengvas automobilis 
1 antai vyksta net į Kauka- [angliškos medžiagos kostiu- “Volga” 60,000 rublių, 
zą. Yra ir silkių spekulian-imas 2,500-3,000, lietpaltis,! (fius daugiau)
tų. Kur nors pajūryje jie paprastas 380,jasarinis^pal' Lietuvaitė Europoe

tas (imp. iš Rytų Vokieti
jos) 1,500, žieminis paltas, 
apie 1,000, vasarinis švarkas i 

250- 
(la-

superka silkes po 1.50 rub. št. ir parvežę parduoda po 3 rublius už štuką.
Jš Lietuvos t. k. veža o-jOabai sunitu gauti) Kuolius i Karaliaučių,* nes|396, vasarinės kelnės

O kas juos paveikė kairė
ti? Lietuvos gyventojai visi 
nekentė vokiečių okupaci
jos. Visa šalis buvo nuotai
komis pritvinkusi nusikra
tyti okupacijos jungo ir kur
tis nepriklausomai nuo bet 
kurių okupantų. Ir štai Lie
tuvos tarybos narių daugu
ma nutaria pasikviesti iš 
Vokietijos kilmingųjų gimi
nės Lietuvai karalių Ura
chą ... Socialdemokratai,

sąlygas Čikagos skerdyklose 
ir kurio vyriausias veikėjas 
yra lietuvis. Tas ir keli kiti 
Sinclair romanai yra išvers
ti į lietuvių kalbą, bet šiuo 
metu sunkiai begaunami 
pirkti.

Sinclair visuomet buvo so
cialistinių pažiūrų. Sovietų 
valdžia mėgino jį papirkti, 
mokėdama jam už jo i rusų 
kalbą išverstus raštus (ki
tiems užsienio rašytojams ji 
ir šiandien nemoka). Jis bu
vo pradėjęs girti sovietinę 
tvarką, bet greitai susiprato 
ir atšalo.

ŠVEDIJOS UNIJŲ 
SUKAKTIS

Švedijos sostinėj Stock-

ba n. JOS Ralimas nesiliauja un ©veuijus vy
tu Baltijos veikimo pirmus vigus jaunimo mokslo i sausybės atstovai su pačiu 
metus pavaizduoja kaip re-[metus. Net Lietuvos komu- ™in>steriu pirmininku Tage 
v o bucu įio entuziazmo kupi-!njgtų partijai skirtas žurna- Erlander (socialistu) prie
itus, didvyriškais žygiais at-bas “Komunistas” išeina lie- . bet ir Tarptautinės
ZVinėtUS. Ar tain hiivn? . i.. ____ Laisvinu TTniin Forloi-uni

sukas ir Z. Aleksa.

Laisvųjų Unijų Federacijos 
_ generalinis sekretorius J.

, Oldenbroek.
Lietuvos ežeruose aptinkama Čia pažymėtina, kad Šve- 

iapic 30 Žuvų rūšių, iš jų ypač dijos Unijų S-gos pirminin-

tuvių ir rusų kalba.

d„biiiink^,kll^<>i^liknil!'ertingos — seliava’ kariis’ ly' kas Arne Geijer šiuo metu 
dėka, lynas, sterkas, ungurys, yra y* Tarptautinės Laisvųjų 
mažesnės vertės kuoja, auk- Unijų Federacijos pirminin- 
šlė, ešerys, raudė, plakis ir kt. ku.

tovoj, ji pasirodė dar per- 
mažai subrendusi, kad ai
traus piliečių karo metu 
Lietuvos darbininkų avan- 
gardas — Lietuvos - Bielo-

dauąiau žodžiai^ o^ dar- KELEI VIO KALENDORIŲ 1959 metams
žėmis ir dvarininkais” Jau ruoslamas spaudai ‘Keleivio” kalendorius 1959
fi922 m M * m€tams- Kalendoriuje bus apie 100 puslapiu visokių pa-
2. .ir siskaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juoku,
A str. Lietuvos komunistų straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis. 
P* Įjos užgimimas — V. Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto.

Kaip tik jis bus atspausdintas, tu išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

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

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

Kapsukas).
M.. .Lietuvos proletariato, 

dar buvo silpnas savo susi
pratimu ir jis negalėjo tu
rėt stiprios savo komunis- 
tų partijos, kuri mokėtųpri- 
gulinčiai vadovaut tom so
vietų kūrybos darbui”. (19-

čempionė
Budapešte įvykusiose dai

liojo šokimo į vandenį var-j protestuodami prieš tą Lie- 
žybose Europos čempionės i tuvos Tarybos dešiniųjų na-

ten iie žvmiai brandesni. Ii bai s«nku ^autl) 150 * 200» vard« moterų klasėj laime- nų zyg}, pasitraukia iš Lie- 
I ~nin<rr«Jn i Mariamnole vvriški baltiniai (šilkiniai) [jo lietuvaitė Aldona Karec- tuvos Tarybos. Socialdemo- 22 m. Komunara* Nr. 8 

i.:—1=—J'**. '?Tiška skrybėlė (sun-:kaitė. kratai pasitraukdami iš Lie- «tr. “Ar ntkas taip bore?”

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.
wwuaaiuuuuwt;«KiwsiBouaQauHkjeiiewe
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—Alou, Maik! —Bet kaip tai gali būt,
—Laba diena, tėve! Kaip'■ kad dangaus nebūtų?

Vakarų Berlynas rikiuojasi
(LAIŠKAS IŠ BERLYNO)

V. ŽARSTEKLIS

Gruodžio pradžioj Vaka- supliudžius. 
rų Berlyno gyventojai rinks Anų as priešų1 argumentas
naują parlamentą sekan----- su socialistais laisvų kraš-
tiems keturiems metams, tų valdžios nenori bendra- 
Dar geras galas, bet jau darbiauti. Šių tvirtinimų tu- 
rinkimų kampanija prade- štumą serbai jau Įrodė mi- 
dama justi. Visą pokario lai- nišieji Berlyno socialistų va- 
ką rinkimus laimėdavo so- dai — Reuter, Schroeder, 
eialdemokratai, bet jie vai- Suhr. Šių dienų partijos pir- 
džią pasidalindavo su kito- mininkas ir miesto burmis- 
mis partijomis pagal gautą tras Brandt savo lankymu- 
balsų nuošimtį. si pas prez. Eisenhoweri sa-

Dar atmename, po karo vo pirmatakų užmegstus ry- 
pirmiausia rusų zonoje už- sius dar labiau sutvirtino. j 
darė socialdemokratų parti- rarašūs santykiai yra kone 
ją, gi krikščionių ir liberalų su visa laisva Europa, 
partijas pavertė komunisti- Nedarbas mieste sumažė- 
nio haremo eunuchais, kas- jo iki minimumo. Griuvėsių 
truotais sargais, kurios ir vietoj iki sektorių sienų au- 
šiandien tokiomis yra. Pa- ga naujas, modemus mies- 
našus likimas socialdemo- tas. iki šių metų pradžios 
kratų laukė ir visame Ber- pastatyta 100,000 gyvenamų 
lyne, bet užvirė kas gyvas butų. Negincysim, be V. 
spirtis, nepasiduoti, už tai Vokietijos ir J.A.V. mokes- 
miesto gyventojai 1948 m., čių mokėtojų piniginės pa- 
žiaurios blokados patam-lamos atstatymas tokios 
siuose, socialdemokratams spartos nebūtų pasiekęs, 
atsidėkojo per rinkimus,'Vienok kaip tik čia ir pasi- 
jiems skirdami du trečda- reiškia glaudžiausias bend- 
lius balsų. radarbiavimas socialistų su

Agitatoriai rinkimų metu J.A.V. atstovais, šeiminin- 
tikybos visiškai

1,124 VALANDAS

Viršuje lengvas lėktuvas, kuris ore išbuvo 1,124 vaJ- 
32 minutes ir 5 sekundes. Tiek ilgai panašios rūšies 

lėktuvas dar nėra ore išbuvęs. Jis maistą ir. degalus 

paimdavo nenusileidęs iš sunkvežimių. Apačioje jame. 

skridę lakūnai Jim Heth (kairėje) įr Hill Burkhart 

(dešinėje).

smarkią opoziciją, ypač dėl
i to, kad tikrieji gamtos Įsta- 

^-ėr^nai nepripažino jokių 
-J aBtgamtinių ir mistinių (pa-

I slaptingų) jėgų.
' Darvino atradimų nuopel-

a i i nas dar didesnis dėl to, kad
4jo laikais žinios apie gam- 

y j tos mokslus buvo labai men
kos. Palyginamoji embrio
logija (mokslas apie gema
lus), palentologija (mokslas
.apie suakmenėjusius auga
lus ir gyvulius) dar nebuvo 
i išvystytos, ir jis savo dar- 
ibuose negalėjo naudotis to- 
rkiomis mokslo priemonėmis, 
kaip mikroskopas, kurios iš
kastos jau po jo mirties.
1 Darvinas gimė 1809 mt, 
mirė 1SS2 mt., palaidotas 
IVestminster Abbey, Londo-

Darb. B?

TAIKOS METO AUKOS

KETVERI METAI AUKŲ RINKĖJUI

Karo nėra, o karo lakūnų 
aukų yra kur kas daugiau 
negu, sakysime, Korėjos ka
re. Pavyzdžiui, per 3.Korė
jos karo metus oro mūšiuo- 
įse žuvo tik 658 lakūnai, o 
iper 5 taikos metus (nuo 19- 
53 m. vidurio iki 1958 m.

sveikas?
—Mano sveikata ne ko

kia, Maiki. žinai, jau se
nas amžius, tai per stogą 
žmogus jau neperšoksi. Ot, 
būtu gerai, kad tu parašy-

—Nėra, ir gana.
—Tai kur jis dingo?
—Jo niekad ir nebuvo. 
—Meluoji!..
—Tėve, kam mudviem

ginčytis dėl tuščio burbulo.

“Jis ilgus metus išbuvo Si-ti. ”';;/ . -T
biro taigose. Su visa šeima Pagalbą siunčia Balfojviduiio) karo aviacija turė- 
ten kankinosi ir badavo. Pa- Centras jam visais galimais jo 2i,000 nelaimingų atsiti- 
galiau nušvito laisvės rytas: būdais, tik kad tų skatikų-u- ’ vlirilins~ ~nVn finiftgavo leidimą ir grižo Tėvy-'nedaug. Juk tif ne kieno ki^^u ir^t^karia 

neliečia, kai nurodo skaudžiausias so- Į nėn. čia negavo teisės ap- to, o visų lietuvių reikalas, y jfij Atsiminsime kad civi-
Patys gyventojai toleruoja cialines skyles, o amerikie-įsigyventi senuos tėvų na- o pats Balfas tik- lietuviu1^— avjacįjoje per tą
visas tikybas. Nemaža gy- čių atstovai vien patikrina, Imuos. Pas svetimus prisi-tarnas, tik vardas^. ka težuvo 564 asmenys tai
ventojų dalis Į patiekiamus ar tikrai tiems reikalams pi-glaudė. Rudens / vajaūš proga' nustebsime kodėl tiek dane-
valdiškus klausimus apieti- r.igas sunaudotas. Kad vie-į “Šiek tiek apsitvarkęs ir (Balfo vajai vyksta labai
kybą atsako “tikintis” (gott- tomis kapitalas Įkišamas ir ‘Įsikūręs’, pradėjo rūpintis daugelyje vietų, ačiū ge-

labai žūna kariu.

tum gerą daktarišką knygą.1 Jeigu nenori man tikėti,, nu 
Dabar mūsų žmonės eina se-įeik pas savo kleboną ir pa- 
r.yn ir jie nori žinoti, kaip; prąšyk, kad jis šitą klau- 
reikia gydytis nuo visokių
kvarabų. Dipukai leidžia vi
sokius romanus, ale tai vis 
tuščios balabaikos, o nau
dingų knygų nėra.

—Aš sutinku, tėve, kad 
kai kuriems tų romanų be 
reikalo gadinamas geras po
pietis.

—Nu, tai kodėl tu nieko 
neparašai? Juk alupką turi. 
imk ir parašyk, o “Kelei
vio” drukamė išdrukavos.
Parašyk, kaip gydytis nuo 
ligų.

—Kad aš ne daktaras, tė
ve.

—Bet argi tu nežinai, kaip 
prie savo pavardės pridėti 
Dr? Dabar ateina iš Azijos 
nauja fliu, tai turbūt čai- 
nių komunistų kolera, ba, 
sako, labai škaradna liga.
Gazietos jau tašo, kad žmo
nės eitų pas daktarus čie- 
pytis; ale daktarai dabar 
pasiutusiai žmogų aplupa. 
jouria tau su adata, ir rai- 
davei mokėk penkis dole
rius. O jeigu tu būtum dak
taras, galėtum mane už dy
ką įčiepyti.

—Tėve, i daktarus nelen-

gleublg). Pačios socialde- ten, kur šeimininkas spren 
mokratų partijos narių tai- ūžiamo žodžio neturi, atši
pę yra nemaža tikinčių, nors tinka; pusė oėdos, jei komu- 
vadai, nėra ko nutylėti, nuo nistai rėkauja, ,kad miestas 
bažnytinių ryšių

Žinovai atsakydami j tą
.... , ... . . * n0HS1 klausimą primena, kad ka

riuko jiems duonos skliute- prasyti, raginti, saukti: var- f0 avjacjjos lėktuvai skrai-
Šibire likusiais kaliniais, riems veikėjams) ir
les, rinko panešiotus drabu- gas didelis, prašymų gausy- i(]o d (laugiau negu civi. 
zius ir siuntė. Žinojo kam ne, o rankų jau taip maža. ]iniai A • ,ž00 karo ,4k.

m J Lr. T/ii 11 » I r 4- ‘simą išaiškintų. Jis kalba 
unip rhnou nėr savo namok 
sius; jis aiškina, kaip tenai 1 §aį žino, vistiek tai
linksma ir giažu. Taigi nu-,jr “trivogos” nekelia, kaip pasiuntiniais/ Vieno tačiau su plikais durtuvais, išvedė nuo autobuso, ar 
eik ir paklausk, kaip tas mes seimų rinkimų me- oeriyniečiai pasigenda—tai (aukų rinkėją.

* įaiuavY* oi noi* r <ax pai

dangus aukštai?
>•—O kodėl tu, Maiki, ne

nori man šitą biznį išviro- 
zyt? Juk tu eini Į mokslus, 
skaitai visokias knygai, gi
riesi net Bibliją ant pome- 
ties žinąs, taigi tu turėtum 
žinoti daugiau dar ir už ku
nigą.

—Gal ir žinau, bet tėvo 
klausimas man neaiškus.
Jeigu tėvas klaustum, kaip kjų nuoskaudų ir artimo, ti-

pasigenda-
tu pėrgyvendavom. y. Vokieti jos.-kameterio A- Vunkvežimin žmoną su vai- kad

Sakytum, čia ne vieta, bet 'denauerio, kurs V. Berlyno į kais. Jis gavo keturius me- tuviškoš šeimos vaikas ir ta
taip ir šiandien negaliu pa- tikrai privengia. Tačiau ten-Tus sunkių darbų kalėjimo vo broliai sesės kenčia bai-
mirsti vieno Įvykio. Buvo ka spėti, kau ir jis rinkimų be teisės likti tėvynėje, jijsią vergiją,
tai Suvalkijos vidutinis mie- išvakarėse susiras partijos žmona, nuvežta vėl Sibiran. .. . . -
stelis. Iš balkonų kalbėjo agitacijai baigti. Jis pagra- “Siųskite pagalbos poniai 
zakristijonai, vargonininkai Sins “pražūtinvedantiems ji perduos maistą kali- 
ir netoki. Sienas aplink socialdemokratams, nes par- niui, siųskite greit šiltesni 
“puošė” šlykščiausi plaka- tinėms rietenoms rinkimu !rūb3»tie dalykai būtinai rei-

Kiti imete toi

Kun. L. Jankus
Balfo reikalų vedėjas

DARVINO SUKAKTIS

gva išeiti.
Ale ką tu šneki—nelen- 

Atsimenu, kai Lietu
voje krikščionys demokra
tai paėmė valdžią, tai per 
šešis mėnesius ko ne visi 
zakristijonai pasidarė dak
tarais.

—Bet tokie “daktarai” nė
ra gydytojai, tėve.

—Nu, tai pasakyk, ko tu 
dabar škulėj mokiniesi? Ar 
galėtum pasakyt, kaip aukš
tai dangus?

—Bet aš nežinau, ką tė
vas vadini dangumi.

—Bai gaš, Maiki, nejaugi 
tu ir to nežinai? Nežinai, 
kas yra dangaus karalystė?

—Tokios karalystės nie
kur nėra, tėve. Tai yra tik 
mažiems vaikams pasaka.

—Kaip tai gali nebūt dan
gaus karalystės? Ką tu čia 
šneki?

gva?

toli nuo žemės saulė, ar ko
kia planeta, tai aš tuoj at
sakyčiau. Bet kuomet tėvas 
nori žinoti, kaip toli “dan
gaus karalystė”, tai aš galiu 
tik pasakyti, kad tokios 
“karalystės” visiškai nėra.

—Olrait, tai pasakyk, 
kaip toli saulė?

—Nuo žemės iki saulės y- 
ra skaitoma, tėve, apie 92,- 
800,000 angliškų mylių.

—Maiki, aš ant tokių lič- 
bų nelabai gramotnas, tai 
vistiek nežinau, kaip ilgai 
reikėtų tenai ant baisiklio 
važiuoti.

—Tėve, “baisiklį” reikėtų 
palikti skiepe, nes šiais lai

tai, kurie jokiai partijai gar- rnetu surasti bedugnę kas 
bės nedarė — tai buvo viso- Jau šiandien nemokės.

Tiek to, net dar kai kas.kriau — konkurento, nea 
pykantos sukeltos vaizduo- Kai savo 
tės padaras. Balkone pasi
rodė prof. Čepinskis. Pa
sveikino ir kalbą pradėjo 
citata iš švento rašto. O kad

metu rusai tvėrė 
smaugti socialdemokratų 
partiją, balsavimais nariai 
mieste "laisvą sujungimą” 
su kompartija atmetė. Tai

kalingi 
čiais 

Šitokį 
visai

žmonai su vaiku-

Karo lėktuvai skraido ne
žiūrėdami oro sąlygų, jie 
skrenda ir tada, kada civili
niai lėktuvai nė nemėgina 
pakilti. Pakilti ar nusileisti 
ant palyginti mažo lėktuv
nešio vra daug sunkiau ne-

Šiais metais liepos mėnesi i«.u * Pat! P^'.^
1 ' sius takus turinčiame aero-

jau pradėjo staugti, kad jau '/VU skau-
suspygo, _ _____J = '~ dus smasis’ tačiau jie sukad jau pradėjo 
riagsėti! Minia mėgino dar 
malšinti, bet sukurstytų silp
napročių cypdavatkių isteri
nis priepuolis jau metėsi i 
viršutines galūnes, kurios 
tampėsi ir pirštugaliais va
žinėjo per galvos didumo 
grindinio akmenis. Profeso
rius palingavo galva ir pasi
traukė.

Panašaus ginklo šiandien l)ia e^-e

smūgis, tačiau jie 
tuo skaitosi ir šiandien, nes 
i ūsų sektoriuje ir šiandien 
dar yra 7,C0O senųjų parti
jos narių, kurie nepabūgsta 
lenktis grasinimams, provo
kacijoms, nois ištisi pulkai 
narių randasi ar perėjo zo
nos kalėjimus. Jie rusų sek
toriuj išlaiko savo skyriams 
susii mkimų klubus, tačiau 

veikla batu pri
kals orlaiviai greičiau skren- čia dar griebiasi vien ko- ^Pausta I)rie žemės. Į tuos

« _ . °  L* ii i \iic nov nrkfuvi fmcAcda.
—Sakai, raplenu skrist?
—Ne “raplenu”, bet lėk

tuvu.
—Na, o kaip ilgai tas už

imtų?
—Jeigu tėvas šįvakar at

sisėstum Į lėktuvą, kuris 
skrenda po 100 mylių per 
valandą, tai skrendant die
ną ir naktį be pertraukos, 
tas lėktuvas pasiektų saulę 
tik po 106 metų.

—Nu, vot, Maiki, dabar 
aš ir Zacirkai galėsiu pasa
kyki, kad Į dangaus karalys
tę reikia skristi raplenu 106 
metus.

klubus, pav., neturi teisės 
lankylis nenariai. Iš rusumunistai. Kitos partijos so

cialistų baubu ištraukia ko- 
munistų meilikavimąsi pir- seKt0' ia,u* ,‘a, ni stato
miesiems, norėdamos sočia- «>■ ^anoidatais per rinkimus 
listus sukišti j vieną katilą ' >el ,xno l'al‘amentą. 
su komunistais. Tas, žino- ■ Socialdemokratų konku- 
ma, daugiausia naudos atne- rentė tėra krikščionių demo- 
ša maskviškiams, nes jie iš kratų partija. Apie kitus 
anksto žino, kad viltys pa- kalbos negali būti. Krikš- 
tekti Į parlamentą bergž- čionys narių skaičium ne- 
džios, tačiau užtenka kitus gausus, kaip ir kitur. Tačiau
------- ----------------------------- V. Vokietijos atitinkami dė-
nesių vėl sugrįšime į ta pa- dės vers ir Berlyno agitaci- 
čią poziciją, kur šiandien jai aukštas markių sumas, 
esam, tačiau jokios “kava- Be to, krikščionys visa, kas

Šitokį laiškeli rašo Balfui suėjo lygiai šimtas metų nuo , v . , 
ai patikimas lietuvis, esąs dienos, kai K. Darvinas vie- . ’ , . ,

dar vokiečių prieglaudoj, lr name mokslininkų susirin-į. T , fll
laiško autorius ir kankinys kime paskelbė evoliucijos
daugeliui iš mūsų yra gerai (Į-sivystymo) ir kovos bū- . tarnvKol- 
pažįstami. Dėl to nerašysiu vio dėsnius. Biologijos (gy-; J j J- 
čia jų vardų. Svarbu pats vybės mokslo) srityje Dar- curijčz:iovAI

pnezas-
aviaci-

faktas, kad Lietuvoj renka-jvino idėjos..ir. raštai savo. 
mos aukos Sibiro kanki- svarbumu visai prilygsta pa-, 
niams, kad už jų rinkimą į čius svarbiausius fizikos'
baudžiama iki 4 mt. katorga ((mokslo apie negyvosios T jsįdė’O Lietuvos kon- 

įgamtos reiškinius) srities at-1111Jies Lietuvos kon

PAMĖGINK!

Čikagoje einantis Sun
ir ištrėmimu į Sibirą. 

Stebint mūsų balfininkų
prašymus ir šauksmus spau
doje, kartais gali pamanyti, 
kad ir J.A.V. baudžiama ka
lėjimu aukų rinkėjai ir au
kotojai Sibiro kaliniams. 
Priešingai, Amerikos vy-

radimus, kaip žemės trau- ?“io Dauzv^rdzio lai
kos dėsnis ar šių dienų ato- K.vsmm su Chruščiovo
mo skaidotnumo teorija. la,*u. lf^identut Etsenho- 
Darvino iššivvstvmo dėsnius ’'?*™1’ Iriame buvo uzsi-
trumpai galima 'suvesti i ,n""u’, kad R-Vt5 Eu,?.P°3 
šiuos pagrindinius: gtvuliū ^Mtos la'syu apstsprendimu 
ir augalu pasaulyje atskiri dabartinętvarką, konsulas Daužvar- 

bet aiškiai 
Lietu- 

eigą. Laiškas

riausybė aukas nurašo nuo j^dai sWri^ vienas nuo dis -glaustai, bei
r&nkėri viid vin ^^veldim  ̂ ViS "“a
ii aunu nnKejdi \isuu gan - \ vos 'pavergimo eiga.- - - - dauginasi ir pagamina dau- , . *• '• • ,• baigiamas •o-iaii nneaUirlio. nppn Iip < a- *
būti ramūs. Tačiau reikia 
visiems mums judėti, ne
laukti, kad Eisenhoweris 
mūsų broliams kankiniams 
pats pradės po pakietą siųs-

nusverti rinkimų vaisius, 
žiūrint, kam pasiseks geriau 
prie rinkėjo prieiti.

Rikiuotė vos prasideda. 
Partijos tarpusavyje susita
rė džentelmeniškai kampa
nijai

giau prieauglio, negu jie ga- .. T • * .Ti išgyventi. Todėl čia vyks- Tegu te Lietuvos bus au
ta nuolatinis stengimasis iš- {° kanuomenę, polt-
likti, nuolatinis kovojimas koloniste!, tuomet
dėl egzistencijos (būrio). .Ch™s?lovas, l^mat.vs’. kok» 
Toje kovoje dėl būvio išlie- f?'™.™0, kebą pasirinka 
ka tik stipriausieji ir geriau- ,K'tu,vial k,‘os dabar Pa' 
siai prisitaiką prie esamųjų u‘į".O!",. .gyvenimo salvių. Taip sui, Je> Chruščio^ tikėtų sa-
sidam tikra gamtos att anka, vo,zo<!i:‘,ams’ <’? talP
... f - , b-ytų, bet jis zmo, kad joDarvino tezes (pagriinb- tva,.ka vj#ln. įvesU durtu

lystės” šitoj kelionėj tėvas mieste pasiekta, 
nematysi.

—Tai kodėl mūsų klebo- jos valdančiųjų nukaltam Ypač perspėjami 
—Bet saulė nėra dar “dan-į nas niekad šito nepaaiškina / ūkiniam stebuklui”. Tau 

gaus karalystė”, tėve. Mū-'per pamokslą? lai taip, liet kad tas stebuk

nės mintvs) ir įrodymai a- •... .^jioit-n 
Tačiau išsišokusiems I pįe nuolatinį gamtos keiti- _ ____________L

savinas! perdaug socialdemokratai jmųsi ir gyvių prisitaikymą. Ti-viiktajame amžiuje svar- 
sau, dėkodami V. Vokieti-žada užvažiuoti atsakaciai. paskelbti 1859 metais kny- :WfcUwį,s Uetuvos eksportopre-

su žemė sukasi aplink sau
lę nuolatos. Po šešių mėne- 

Aš šneku lietuviškai ir siu ji bus jau antroj pusėj

am Ypač jun-spėjamt komunis-igose "On the Origin of Sp«- Ws bu;o ,:,„kiniu žvėrių kailiai, 
aip tai ir visok,e buvusieji auks-Jcies (Rūšių kiltnė) šiandien vaSklls. raedia. gjntaras.
uk-Jieji bA ir SS vadai, kurie.ivra priimti biologu, kaip! ____________ ___
_  _ oloovt zILr_ 11 • _ 1 _ r ? _ _ J ? i_—Tėvas paklausk jo pa- las įvyko dėka milionams [naudodamies plačia demok J teologijos pagrindas ir ker- Visekiomis progomis 

ties. 'darbo rankų, tai yra tokių ratine pakanta, pradeda vis tinis akmuo, nors prieš šim-i’ . . „
—Ne, Maiki: pirma aš pa-Tvirtinimų lazdos driitgaiys.'giliau knistis po demokrati- tą metų savo ' revoliuvinhs^Jr> Ke,e,vi}*

geriausia 

Išrašyk

tėvas turėtum suprasti. saulės. O po kitų šešių mė-imislysiu, ar verta jo klausti. * Atrodo, kad ši “lazda” gali Jos pamatais. įnaujumu jie buvo sukėlęs jj savo draugui, pažįstamai
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RAC1NS MOTERIS
DAUGIAU GERTI UODAS DOVYDĖNAS

MOTERĄ SKYRIUS
** . -

Rabinai uz kunigai prieš
prašiai ir lengvai tas reika-

New b orko miesto ligo- atliekamas, 
ninėse nebuvo leista teigti q jau gydytojai pri- 
jokios pagalbos ar patarimų pažįsta, kad tai ar kitai 
gimdymo kontroles reikalu, moteriai pavojinga gimdyti 
Prieš tai buvo daug protes- -r patarja pavartoti priemo- 
tuojancių n* jodei galų ga- Reg, apsaugojančias nuo ap
ie rugsėjo 1 < d. miesto li- vaįsinimo, tai kieno, jei ne 
gonimų tanba nutaie tų reikia klausyti? Gal tų 
draudimų panaikintu Dabar vejdmaįjjų Tartiufų, kurie 
dėl jo katalikų kunigai ke- patyg skęsta morališkame 
lia dideų triukšmų. purvyne, o iš kitų reikalau-

Lietuvių pranciškonų lei- ja didvyriškumo, nežemiško 
džiamas Darbininkas taip- pasiaukojimo? Gal tų, kū
gi baisiai įssigandęs saukia, rfe atsilikę nuo gyvenimo 
kad "New T orko ligoninių kabinėjasi į jį, norėdami su- 
vadovai kapituliavo pnes a- iaikyti?

ir

ja tikrąjį moralini nuosmu- r , . 7
j- rabinai, kūne pažangumu, tegalima pavadinti ne . ’ T. ? „ ® .,.! ♦ 1 • +4 tikrai nepasižymi. Bet kaskitaip, kaip liguistu ir tt . dris vadinti nedoros ar 

Žodžiu, baisus daiktas.
Gi as tame nutanme ne- .

matau nieko baisaus, o tik- ^ar pastebėsiu, kad
tai tikrojo gyvenimo iškelto tas klausimas atskirose yal- 
klausimo tinkamų sprendi- stybėse vis kitaip sprendzia- 

mas. Connecticut ir Massa-
Kas čia gali būti baisaus, chusetts valstybėse gimdy- 

jei pačios gydytojų organi- JJ.° kontrole yra uždrausta, 
zacijos seniai yra pasisakiu- }priešinga politika yra 
sios, kad tam tikrais atve- 7-iose P^tų valstybėse. Ri
jais gimdymo kontrolė tun draudžiama skelbti ir 
būti leidžiama. O juk ir li- tei^tl informacijas ir pne- 
goninių tarvba nenutarė lei-! jnones min^ara reikalui, 
sti kiekvienai, kuri to pano- draudžiama
rėš. Suvaržymai pasilieka į darytine gydytojams irvai- 
labai dideli. Visų pirma rei- suninKams.
kia dviejų gydytojų parašo, Onutė
kad tai moteriai yra pavo
jinga gimdyti; reikalingus p;, 
raštiškas moters sutikimas, 
o jei galima ir vyro, mote
riai turi būti priminta pasi
tarti su savo dvasiniu pata
rėju. žodžiu, ne taip pa-

Televizijos aparatai Ameri
koje pasirodė 1947 metaii- Tų 
metų pabaigoje jų jau buvo 
apie 250,000, o dabar jų yra 
daugiau kaip 10 miiion*j.

ĮDOMIOS k NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio

>» -“įra
SUŽADETINfi. J. Titinio 15 jvairių

iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos 
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentčjo 
cit: koncent’-acijos stovykloje. 488 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5j4 pusi., kieti viršai. Kaina $6.00

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Sa-

Kaina ........................................ $2.00
BARABAS. Paer Lagerkvisto istori

nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .......................$2.25

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

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su

Girtuokliavimas yra dide- 
įlė žmonijos rykštė. Ji neap
lenkia nė lietuvių. Perdaug 
turime savo tarpe ir mes to
kių, kurie be saiko garbina 
Bacho dievaitį.

Nemalonus yra pasigėręs 
vyras, bet dar biauresnė yra 
moteris. Tokių girtuoklių 
moterų, rodos, Amerikoje y- 
ra pakankamai, bet yra no
rinčių, kad jų būtų dar dau
giau.

štai Schenley bendrovė 
pasamdė 5 moteris, kurios 
visais būdais rūpinsis, kad 
būtų daugiau parduota tos 
bendrovės gaminamos deg
tinės. Jos važinėsis po visų 
kraštų, kartu su kitais ben
drovės agentais, lankysis 
svaigiųjų gėrimų parduotu
vėse ir smuklėse, tarsis su 
jais, kaip paskatinti daugiau 
svaigiuosius gėrimus varto
ti.

Tuo pačiu tikslu jos da
lyvaus ir įvairiouse moterų 
susirinkimuose.

Bendrovė tam reikalui pa
samdė moteris, tikėdama, 
kad moterys lengviau prieis 
prie moterų ir geriau mokės 
paskatinti jas svaigiuosius 
gėrimus vartoti.

Reikia manyti, kad ir mo
terų organizacijos, kurios 
kovoja su alkoholizmu, su
stiprins savo veiklų. Į anks
čiau minėtos alkoholio ben
drovės pastangas turėtų at
kreipti dėmesį ir visi tie, ku
rie sielojasi dėl vis didėjan
čio vaikų nusikaltimų skai
čiaus, eismo nelaimingų at
sitikimų ir kitų negerovių,

! kurių didelė dalis yra alko
holio veikimo pasekmės.

R.

NAUJI LEIDINIAI__ •___ » ; k . u .
LIAUDIES ŠOKIS LIE

TUVOJE, parašė V. R. Sau- 
dargienė, 140 psl., kaina ne
pažymėta, išleido P. L. B. 
Vokietijos Krašto Valdyba.

Knygoje duodama šokių 
kilmės, jų istorinė apžvalga, 
aprašyta atskirų šokių eik
liai (grandinės, kardo, der
liaus, gegužės medelio, pa
baigtuvių, kitų metų šven
čių, religiniai, laimės ir sėk
mės šokiai) ir dar smulkiai 
su brėžiniais 33 atskirų šo
kių.

Mūsų tautinių šokių mo
kytojams, šokėjams ir vi
siems tų šokių mėgėjams ši 
knyga bus tikrai pravarti.

SUSITARĖ SU SAVO
ORGANIZATORIAIS

KSLEIVT8, SO. BOSTOlf.

FUTBOLININKŲ KARALIENE

Md Eaton iš Karpei*, Kans„ universiteto studentė, iš
rinkta universitetų futbolininkų karaliene.

s
RUDUO

Toks nulytas, nušvitęs rugsėjis 
Vienų naktį sidabrų pasėjo. 
Pasižiūriu, pirmadienio rytų:
Taip, jurginui galva nusviro.
Pasižiūriu—ir baltai lelijai 
Baltos ašaros veidų aplijo.

z Apsidairė šermukšnis paraudęs—
Girdis gervių girksėjimai graudūs.
Su šermukšniu ir ašen dairausi— 
Gervių lyrika kalba į ausį...
Toks lėkimas darnus, iškilmingas,
Kelia dvasių, į širdį įsminga.
Tai laimingos kelionės jums, gervelės! 
Mano mintys padangėmis perves.
Man patinka drausminga šeimyna; 
Lėkit, sveikinkit jūras ir uostus,
Ir tuos kalnus, kų dūkso pamėlę, 
ilr po tyrus nešiojamų smėli.

Antanas Miškinis

PAGERBĖ O. KAIRIENĘ

Elta praneša, kad Social
demokratų Tarptautinė Ta
ryba, veikianti prie Socia
listų Internacionalo, savo 
biuleteny pažymėjo šių va
sarų Kaune mirusios žymios 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos veikėjos Onos Leo- 
naitės - Kairienės nuopelnus 
demokratinio socializmo są
jūdžiui. Tų patį padarė ir 
kai kurie kiti tarptautiniai 
socialistų organai.

KADA AVIETES 
SODINTI?

valkijos ūkininkų sukilimo prieš - rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis j “
280 psl. Kaina ....................... $830

NEMUNO SCNŪs, Andriaus Valoc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pua-

Kaina ............................... 50 centu.
AR ROMO8 POPIEŽIUS YRA KRI 
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny-
lapiu. Kaina ........................... $430į ga. Kaina ............................... $1.20

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose datyM.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vieną kny
ga. kieti virtai, 631 puslapis. Kai
na —

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $830
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė, ko- 

tūrio* namų ūkio agronomėol B. 
Drųsutienė. O. Radaitienė. ' E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, «u daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $730

ANGLU-LTETUVIŲ KALBŲ EO- 
D', S: aPic 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujov’škiausias fo- 
dytii*. kieti viršai. Kaina $4.00

SMURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu-“ 
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puaip., įdomi knyga. Kaina.. $SjOO

?,s KODAS IŠMOKTI AMO-
^tJSKAI. Oriausias vadovėliu 
bedantiems angliukai mokytis; ‘

anghikns

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 8 
knygas už $6.00.

■4AUJA VATZJTŲ KNYGA. M. Mi- 
.•helsonienės parašyta: 250 įvairių

■eceptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.25
KOKTUS DIEVU8 ĮMONES GAR 

RTNO RKNOVEJE. Dievų yra vi
sokia Įvairino.** kraštuose ir Įvairino-
v Taikuųae dievai kovo kitokie. Ko 
kie bttao aenųjų lietuvių dievai? 
Kaina .........  H-09
’OPTEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 
; W VafcdfrnT parašyta knyga, 280 
>usl. Kaine ....................... $23*
k KISS IN THE PARK. J. Jazmi

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai,
<M pasi. Kaina kietais viršeliais $2. 
ainkitata viršeliais ....................$1.08
ATLAIDŲ PAVERT. P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra-
Mttaa. Kietais viršeliais, 467 pusią 
ptaŲ kaina ........................................ $«
TPCRS TEISYBE APIE SOVIETŲ’ 

RU8TTA. arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz-
«g btorija tr valdymo uraktika. La
bai daug medžiagos. 96 poslapiai, 
kaina ..................................................
MIRUSIOS SIELOS. 
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M. Gogolio 
išverti M.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu:

Galų gale AFL - CIO su
sitarė su savo organizato
rių unija. AFL - CIO tvir
tino, kad organizatoriai yra 
vadovybės dalis ir todėl ne
gali būti atskiros unijos at
stovaujami ir nesutiko su ja 
sutarties pasirašyti.

Praeitų pavasarį Darbo 
santykių įstaiga padarė prie
šingą nutarimų, ir tada 
AFL - CIO pradėjo tartis 
su organizatorių unija.

Be kitų laimėjimų orga
nizatoriai gavo $10 savaiti
nio priedo, jie visi turi pri
klausyti unijai (union 
shop).

VOKIETIJA
E Simonaičiui 70 metų

Maž. Lietuvos Tarybos 
pirmininkui ir PLB Vokie
tijos Krašto valdybos vice- 
prim. Edmundui Simonavi- 
čiui spalio 30 d. sueina 70 
metų.

Šita sukaktis numatyta iš
kilmingai atžymėti. Sudaro
mas tam reikalui atskiras 
komitetas.

Massachusetts valstybėje 
avietes galima sodinti du

denį ir pavasarį.
Rudenį sodintos avietė: 

pavasari greičiau auga, til 
joms gali būti pavojinga šal 
ta žiema. Sodinant ruden 
geriausias laikas spalio mė 
nuo, kada jau galima gaut 
nebeaugančių daigu, šaknį 
reikia pridengti patrųšomi: 
(mulch).

1578 metais J. Reineris gav< 
teisę Kaune prie Jesios upė* 
statyti popieriaus dirbtuvę. U: 
tai jis turėjo duoti kasmet p< 
10 pakų popieriaus didžiojo ku 
nigaikšėio raštinei ir po 5 pa 
kus Vilniaus vaivadai. 
------------------------------------

Jei tavo drangas ar kataav 
nas neskaito “Keleivio”, pan* 
gink išsirašyti.. Kaina 
tams Ilk $4.

LAIMINGI TREJETUKO TfiVAI

David Voss bučiuoja savo 16 metų žmoną Linda Sue, 
kuri Redlands, CaHf^ Neoninėje pagimdė trejetuką. 
Nors gimdymas buvo 6 savaites anksčiau negu reikėjo, 
bet vaikai yra gera sveikatos-

ŠEŠTAMENO TAKAMS
(M knygos “Naktys KaraUikiuoso”, likusios Terra 

leidyklos).
(Tęsinys)

—Tai koks aukštumo tas tavo Raratas, kad jis 
su arkliu ten užlėkė? — klausia dėdė.

—Tu, Augustai, klausyk, tas kalnas augštumo bus 
gal dešimt varstų, bet kų tai reiškia gruzinui, kuris 
kalnuose gimė ir ten nuo saulės tekėjimo iki nusileidi
mo ožkas gano, tai...

—... Tuo kartu, kai mūsų laivas priplaukė Kinijos 
žemę, tai mes iškėlėm baltų paklodę, ženklina...

—Palauk, tu, Simonai, ar tau dega, as baigsiu pa
sakoti, kas buvo, kai man gruzinas atnešė diržų. 
Kad jūs žinotumėt, diržas sustingęs kaip uolaktis, 
mat, ant Ararato viršūnės baisus saltis. Bet gruzinai 
labai geri žmonės, tai tas raitelis, kurs man atnešė 
diržų, sako, palauk Jokūbai, tuoj bus naujas diržas. 
Ir jis tuoj papiovė ožkų, ir tuojau išdirbo odų, ir tuojau 
man padarė diržų.

—Tu, Jokūbai, pasakyk dar, kad ta paplauta ož
ka padėkojo už diržo išpiovimų ir linksma nuliuoksė
jo į kalnus.

... Tuo kartu, kai mūsų laivas pasiekė Kinijos...
—Palauk, tu, Simonai, — vėl nutraukia Simono 

Valiulio pasakojimų Jokūbas. — Ko tu taip skubi į tų 
Kiniją, lyg tau čia būtu blogai. Aš baigsiu. As padė
kojau uz diržų ir dar vienų ragų vienu, mauku išgėręs, 
susijuosiau nauju diržu ir einu į savo pulkų, per kal
nus kalnelius pasišokėdamas. Kai tik as sustojau kiek 
pailsėti, girdžiu kažin kas bliuna. Klausausi... nugi— 
mano diržas bliauna ožkos balsu. Matai, buvo dar 
gyvas, tai jis ir bliauna, kaip koks nelabasis. Bet te
gu bliauna, jei jam taip patinka. Parėjęs į pulkų as 
nueinu pas mūsų pulko vadų ir sakau, kad as jau su
grįžau. Pulko vadas man padavė rankų ir sako: "Ge
rai, vadinasi, kad sugrįžai” o tuo kartu ėmė ir sublio
vė mano diržas. Dabar, kad užpuls mane pulko va
das: "Kaip tu, girdi, gali prieš mane ožiu bliauti”... 

l Spyrė man į užpakali, ir as.,. pabudau.
: —Baigei geriausiai, Jokūbai. Betgi tu buvai Kau
kaze, tarnavai gvardijoje, gėrei vynų su gruzinais ir 
čerkesais — klausia Šateikis, pypkutę duskendamas į 
savo mažutį delnų.

; —Kas įs to, bet man geriausia Ginocių kaime, Ka
zliškiuose, — atsako Jokūbas Jokimas.

—Aš baigsiu, — dabar vėl įsiterpia Simonas Va- 
;ulis, ir jam niekas netrukdo pasakoti, kaip jų laivas 
ustojo Kinijos žemėje, kaip jie ten užkėlė baltų vė- 
lavų, kaip taikos ir svetingumo ženklų, ir jiems buvo 
tverti karaliaus rūmai, seno vyno rūsys, atvertos pilys, 
ur jiems grojo su tokiomis mažomis smuikelėmis, šo- 
o jaunos lieknos kinietės, savo veidelius užsidengę 
uo žmogaus akių, bet eiklios ir grakščios, kaip jau- 
•os stirnos.

—Bet ten žmonija ne tokia, kaip čia,—kalba Si
monas. —Ten yra daug žmonių su dviem galvom. Nę- 
limingi žmonės, nes viena galva veda į priešakį, kita 
užpakalį, ir taip Kinijos žmogus nežino, kur eiti. 

'aip jis ir stovi vietoje, kol apželia samanomis, kol 
o mažos kojos sulenda į žemę.

—Dar pridurk, Simonai, kad Kinijos žmogaus vir- 
ūgalvyje paukščiai lizdus suka ir ant tų lizdų, kad 
leprilytų ir neprisnigtų, kinietis laiko iškėlęs lietsargį, 
-prabyla ir Šedys, kuris po beržu guli išsitiesęs ir 
nūduriuoja.

—To tai neteko pamatyti,— ramiai atsako Simo
nas. —Kinija — platybė nesvietiška, gal kur nors yra 
r tokių. Teko matyti vyrus, kurių ūsai tokie ilgi, kad 
u ūsais kinietis apsijuosia kelnių juosmenį ir dar ge- 
as galas tabaluoja prie juosmens. Mačiau moterų, 
:urių akys tokios mažos, kaip aguonos grūdas, o ko- 
ytės tokios plonos, kad ant jų bijo vaikščioti — kojas 
įešasi kišenėje.

—Teisybė, as būsiu pamiršęs apie Gruzijos vynuo
ges, kurios auga ant tvorų ir didumo kaip geras arbū- 
as, tai is tų...

—Palauk, Jokūbai, aš tavęs netrukdžiau, tai leisk 
r man pasakoti, — prašo Simonas. —Kai aš baigsiu, 
ai tu galėsi tų vynuogių ir mums čionai atnešti, nesgi 
u gali sėsti ant to gruzino žirgo, kuris atnešė tau dir- 
tų nuo Ararato. Taigi, kaip sakiau, man labai nusi
bodo gyventi toj Kinijos žemėje, nes mane maitino, 
rirdė, valgydino, o pajudėti nedavė, girdi, taip turi 
būti Kinijos žemėje: joks svečias jokio darbo nedirba. 
Bet aš ištrūkau per savo gudrumų, nes jie manęs ne
norėjo išleisti. Buvau uždarytas į paukščio narvelį ir 
apklotas labai minkštais patalais. Ir vienų rytų, kai tar
nai tempė patalus ant tvoros pravėdinti, aš įlindau į 
patalus ir mane kartu išnešė. Išlindęs iš patalų, pama
čiau prie tvoros liūdintį asilų, tai aš jam ir sakau: "Kas 
tau, brolau?” Bet jis, matyt, nesuprato mano kalbos, 
tačiau suprato, kad aš esu svetimšalis, tai jis tuoj at*

Nutolto | 7 pa.
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Sokakterins koncertas Bostone
Baigdami Lietuvos Nepri* 

klausomybės paskelbimo 
40-šių metų ir norėdami tų 
didžių mūsų tautos sukaktį 
kaip galima gražiau pagerb
ti, Bostono lietuviai rengia 
dideli lietuvių simfoninės 
muzikos koncertų. Koncer
tas įvyks Bostono Simfoni
jos salėje (Boston Sympho- 
ny Hall) s. m. lapkričio 16 
d. 2 vaL po pietų. Su džiaug
smu tenka pastebėti, kad to
kio pobūdžio koncertas Bo
stono ir visos Nauj. Angli
jos lietuvių gyvenime bus 
pirmutinis.

Sukaktuvinio koncerto 
Garbės Komitetan jau yra 
pakviesti — pirmininku Bo
stono arkivyskupas J. E. 
Richard J. Cushing, D. D., 
LL.D., nariais senatorius 
Leverett Saltonstall, šen. 
John J. Kennedy, kongres
monas John W. McCor- 
mack, Massachusetts guber
natorius Foster Furcolo ir 
Bostono majoras John B. 
Hynes. Kai kurie jų jau at
siliepė ir tokį Bostono lietu

vių pasiryžimų nuoširdžiai 
pasveikino, linkėdami kon
certui visokeriopo pasiseki
mo.

Koncerto programų suda
rys lietuvių kompozitorių 
Juliaus Gaidelio, Vlado Ja- 
kubėno ir Jeronimo Kačins
ko kūriniai. Be simfoninio 
orkestro, koncerte dalyvaus 
ir žymus mūsų dainininkas 

tąsys Baras. Koncertų di
riguos buv. Vilniaus operos 
teatro ir filarmonijos diri
gentas komp. Jer. Kačins-

kreipiasi į Nauj. Anglijos i 
liet parapijų gerbiamuosius Į 
klebonus, į visų liet orga
nizacijų vadovybes ir į vi
sus šios Atlanto pakrantės 
lietuvius, kad s. m. lapkri
čio 16 d. 2 vai. po pietų

Bostono Simfonijos salė 
talpina apie 3,000 klausy-

Vietinė* imios

lokių

Bostono Sporto Klubas 
“Dainava” spalio 4 d. 6 vai.

visi rinktųsi į Bostono Sim-Vąk. Strand Hali salėje ren- 
fonijos salę, kad jautriai at- linksmų ir įdomų šokių 
silieptų į visus rengėjų pa-!vakarų. Gros visų mėgiamas 
raginimus ir kvietimus. Ren- studentų orkestras, bus 
giamasis liet. kompozitorių skrajojantis paštas, konfeti 
simfoninės muzikos koncer- /r kt.
tas tegu būna visų Nauj. Į Klubo valdyba kviečia at- 
Anglijoj rengtų Lietuvos vykti visus, kas nori su jau- 
Nepriklausomybės 40 metų ’nimu maloniai laikų pralei- 
sukakties minėjimų vaini- ®ti.
kas. ! -7-7------------------------

Bostono lietuviai, tokio G®**““*“**
nelengvo darbo imdamiesi, 
buvo giliai įsitikinę, kad vi-
si tautiečiai, gyvenų Nauj.

19 metų jaunuolis, laimė
jo antrų vietų rugsėjo 28 d.

Anglijoj ir 'pačiame Bosto- pasibaigreiain
vardo Bostono šachmatųtojų. Nors tikimasi, kad į Jie» koncerto rengėjų pastan- turnyre j Boucher 5-1 

gas supras rr visom išgalėm " ~™ner,koncertų atsilankys nema
žai amerikiečių, ypačiai Bo
stono universiteto profesū
ros ir studentų, nes to uni
versiteto simfoninis orkes
tras atliks ir dalį meno 
programos, bet salę pripil
dyti yra Bostono ir Nauj. 
Anglijos lietuvių garbės rei
kalas.

jų darbą parems. i*8®* 2',Bedį’n““ šver
_ ... . kauskas 4V>, 3. Bostono ir
Tegu lietuvių muzika meisteris .T Gnldštein

stiprina mūsų širdis!
Tegu lietuvių kompozito

rių kūriniai visu grožiu su- 
skamba Bostono simfonijos Kasys 
salėje!

“Tegu skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias!”

Mass. meisteris J. Goldštein 
taipgi su tyz taškų.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos šachmatų

c ..... . , . * * *’ j vadovas, išrinktas vicepir-
Sukaktuvimam koncertui ; Bostono Balfo Koncertui mininku New England Cress

rengti komitetas iš anksto Rengti Komlteto vardu: Assoeiation.

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

Atkelta iš 6 psl.

siklaupė prieš mane, o tuo kartu—šast jam ant kupros 
ir įsikimbu į ausis. Kai vienų ausį patempiu, tai jis į1 
tų pusę, kai aš tempiu kitų ausį,. tai jis suka į tų pusę.

Pirm. Antanas Matjoika 
PrėL Pranciškus Virmauskis 
Juozas Arlauskas 
Dr. Bruno Kalvaitis

i reiKejo mnisirasti

Taip, už ausų vairuodamas, atkeliavau iš Kini
jos žemės. Bet tai tik pradžia mano laimės.

—Nuo druskos kalno, regiu, lipa avinas ir jo ra-
fttklenzv A—. ~T  • T S * ♦ .a. «aujtau. včuanueię lu, dOKiroai joKimai, patyieK, o 

jūs visi klausytojai, turėkit kantrybės visų gorčių, nesgi 
bus labai ilga pasaka.

—Tu ir vėl kalbėsi apie auksinę gegutę ir jos mė
lynų gurklį, prikimštų auksinių pinigų ir kukavusių vi
sų baltų žiemų.

—Tai ir neatspėjai Jokūbai, o as pasakysiu apie 
deglų paršiukų, kaip jisai pasidarė keliautoju ir net ka
raliumi patapo, — pasakojo Simonas Valiulis.

—Buvo gyveno kiaulė, kuri atsivedė trylika par-

Stazy* Santvara* 
Jackus Sonda

AMKIHrfK

rirahiiTlAM ir Stephen Strazdas, 608 E. 7th St^ arauuziais ir, r go. Boston, Mass.
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd., 

Bedford, Mass.,
One vacancy

The above trusteea act for the Lithun- 
tiiau SociuideinocnUie FederalbO of 

naa ton meta ant- America, s Corporation duly oigunizedant stogo, nes ten rasta ant M<J extoUnit actordlUB to lhe iaWM
the State of Kew Jersey.3. Tlrat the ltnown bondliolders. tuort-
gagees, and oll.er i«vuni) iMitdeis o*vn 
Ing <>r linkima I per cent- or more of t Ii. 
lotai atitolint of Im'.iiUs. loortKages. oi 
otliet serui lt les are; -None. ** ”

4. That lhe livo '"Imia«ral>!‘” • nex*l
of lhe conipany as Irt.s4.-e or iii-atif- 
other flduciary reLilion, lite usnie of lhe 
pentou or corpoiulion for uln.in sueit 
.■'■ove, Kivli'K ll*e narnės of lhe oiviters. 
stncklioldeis. aini seenrily hoklers. ii 
any. contaln net -anty Uie Ilsi of stock- 
hohleiK and seenrily liohiers as lliey ap- 
pear upoi; the Issiks of lhe eonuimv Imi 
tiso. m Ginęs w lie re lhe sloelmlder or 
security holder apiieara upc.u the įmoks 
triiMlee ls aetltlK. is gileli; also litai l lo 
said two parugraphs eoutaln stali-iiimii- 
eini.račių;? afliani’s f’ill kno-.vh-ilse and 
bellef us to eireiimslanees and colufc 
Ilona under ivhieh sloekhold.-rs and se- 
ennly hohlers w lio <!■> in»l aptie ii tumi 
ttie iMMiks oi Un: conipany as trustees. 
Indil smek and seciirllK-» lu a raiMCI ■ 
other than that of a Imlia fale oiveer: 
and this affianl Itas no reason lo believe 
that any other pentult. a stočiai t lon. ui 
Corporation Iias any inlerest dilecl oi 
indireet in the said stock. Imiids. o- 
other seeurtties tlian as ao statosi bj 
him. . „

6. That the average numtier of co- 
ples of eaeh issue of tins publication 
eold or distributed, through the mail nr 
Otherwise. to paid subscrlbers durtus 
the twelve tnonts precedins the date 
showri above is 5,840.

(Signed) John L. Januskis,
Business Manager. 

Swom to and subscribed before me 
this 29th day of Septcmber, 1958 
Greta Dahlsrren Rull, Notary Public. 
My commission expires Apr. 4, 1964

kės sūnaus 
pasiėmęs $1*6.25 išėjo.

Vėliau iškviesta policija 
išaiškino, kad vagis nakvojo 
ant stogo, nes ten rasta ant 
klodė ir elektros lemputė.

New Yorke yra 4 milionai te
lefonų, tai yra tiek, kiek visoj 
Azijoj ir tris kartus daugiau, 
kaip visoj Afrikoj.

STATEMENT OF THE
Ownership, Management, Etc.
Baųairag By The AeC «T CMgraaa 

•f Aagaat 24. 1»12.
OP KBLE1VIS fUtnuanian We«fcty) 

Published eeekly at Boston, Mass., 
Suffolk C*ty, for October 1958.

N£BUK ŽILAS

Lynn mieste į trečiame 
aukšte esantį butų Tapley 
gatvėj įėjo jaunas vyras, šei
mininkę su 2 vaikais uždarė 
drabužinėj, pats nusiskuto 
barzdų, apsivilko šeiminin- 
MNMM98M^nMŠMMM9

11FT1TVIAIama* a w v
ir angliškųjų skolinių

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi lankė, bet labiausiai tai Valpartiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
sios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje

Before tne. a Notary Public in nml 
the State and eounty aforesaid. peraon-
ally appeared John L. Januskis, who 
tiavina been duly nwom aceoidiiu* to law. 
depoaea and aays Itiat be is tiie Bus aIrt. 
of the Keleivis and that the fol- 
lotving is. lo tlie liest of bis knoivl.*.!*;. 
and belief, a true Ktateinent uf to. 
ounersiup, inuniiaeuient tanu K a daili 
tiaper. tlie circulatioii). etc.. of tliė 
aforesaiil polUlcution for tlie <hite stioivii 
in the above ciiption, re.|iiiicl l.y ttie 
Act or Auaust 24. 19lt emlMNilci iii «ei-- 
• ton 411. Postai I^iivk anil nes'ilations. 
printed un tlie reverse of litis forui, tu 
tvlt-

1. That the numes and adilresaes oi 
tlie pulilislier, editor. uianagiiijt editor 
•ind liusiness mauaKCrs are:
Publishcr—Keleivis Publishing Co.,

<536 Broadway, So. Boston, Mass. 
Editor—Jackus Sonda, 608 E. 7th

St., So. Boston, Mass.
Managia* Editor—Jackus Sonda,

608 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Business Manager—John L. Januskis,

632 E. Broadnray, So. Boston, Mass.
2. That the oivtier is: ftf owned hv 

Corporation, lis name and addiesK niusl 
lie statei! and a leo Inunediately tlieie- 
umler the tutinęs and addresses ot 
Ktocklmlilers oivninc or holding one pei 
cent or mere of totai amount of atock. 
If not owned l>y a corpora tion, ttie 
name* and addresses of the individual 
ovvnera mušt be £iven. If oivned by n 
flrm, cotnpany. or ollier unincurporateil 
cmicem. Its name and address, as welt 
us tlaise of eaeh individual meiitlier. 
mušt lie Ktven.)
Keleivis Publishing Ca

Trustees:
William V. Anesta, 8 Mayhear St., 

Dorc'eester, Mass.
Paul A. Brazaitis, 35 Kenberma Rd., 

Dorchester, Mass.
John L. Januskis, 632 Broadsray,

So. Boston, Mass.
Napoleon Jonuška, 15 Cotton St, 

Roslindale, Mass.
Margaret Michelson, 11 Squantum 

. St, Ė. Milton, Mass.
Sianiėy Micheišon, n Saūantum su,

* E. Milton, Mass.
Frank N. Raman, 65 Tremont St,

Norwood, Mass.

Jieškojimai
Ieškomi: Vladas, Bronė, Genė, Va

dovas ir Zenonas Svederskiai, kilę 
iš Jurbarko, atvykę į Ameriką po 
antrojo karo.

Marina, Ona ir Vincas Kareivos, 
atvykę į Čikagą po pirmojo pašau 
linio karo.

Jie patys arba apie juos ką ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Liuda Dainius, 2651 Kitchener 
Avė, Port Coąuitland, B. C, Ca

67EI1AI • GERIAUSIAI O LENGVAI

PINIGAI ?
LIETUVĄ

, n Ouhlnj u? 1 

Mokestis iki $30 00

n NAI <',/lRa\'',lOT6 
KVi’ a1- PtRljPlNAMA ■

tJPRESi; tV SAlA

GRAMERCY
'•’4 8ro-') Street 

N<>*;trk New )pr ev USA

Stebuklingos gyduolės, kurio* pa
naikina žihimę, plaukę slinkimą ir 
plaiskaaasv. Sias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba' pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodatr.i ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebūsite pilnai patenkintas. 
Jums pinigai bus sugręžinti.

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

Kanadoje ir kitose valstybėse kai
na $2.50 su prisiuntimu.

..........FLORAL HERB CO.
Box 305. CLINTON, lnd.

. L . Dept. 5 
PADĖKOS LAIŠKAS

Su padėkos pagarba J. š.
Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co.

skelbimą laikraštyje dėl žilų plau
kų pašalinimo, abejojau. Maniau, kad 
gali būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti žilais 
plaukais.

Aš dabar turiu plaukus tokius, ko
kius ' turėjau būdamas 15-20 metų. 
Daba*-jau naudoju tuos vaistus 
vieną, (tartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.,

Aš už tą Jūsų malonumą labai 
esu dėkingas tam, kas tuos vaistus 
išrado. Taip pat patariu, kas nenori 
būti žilas, gali pilnai pasinaudoti Jū
sų vaistais ir bus Jums taip pat dė
kingas, kaip: ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū. ši mano 
padėkos laišką, jei norėtumėt, galite 
ir laikraščiuose paskelbti, tik neno
rėčiau, kad būtų mano pavardė skel
biama. ’■

PRIEDAS: Prie mūsų skelbiamų 
gyduolių duodame dovanai plytelę ge
ro muilo ir patariame juo mazgoti
piauRus. jra pauaru piauaus btehiius.
Mes užtikriname, kad muilas nieko 
plaukams nekenkia.

eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo- 
šiukų. Visi buvo balti, o vienas deglas. Žiūri kiaulė ?ios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri-

i
Lietuvoje peri 16 rūšių plėš

riųjų paukščių — vanagai, lin
gės, suopiai, sakalai.

šiaip, žiūri kiaulė taip, bet iš kur atsirado vienas par
šiukas juoda galva ir juodu pasturgaliu — nežino jinai 
vargšė. Ir mano sau motina kiaulė: “Bet sunku ant bal
to svieto mano deglam paršiukui, nes visos ir visi myli 
baltas gražias kiaules. Vargšas mano vaikas, jis turi 
būti paršas ir dar deglas”.

—Gaila paršiuko, — tarė Mikutis, ant rankų ry
modamas ir nusiminęs.

Bet Simonas Valiulis, lyg negirdėjęs, pasakoja:
0 baltieji kiaulės vaikai irgi skriaudė degląjį, jie 

visi priklupdavo prie spenių, jie visi žindo kiaulę, ir 
taip deglajam netekdavo.

Tai suskurdo vargšelis, uodegytė nesiraitė į rutu
liukų, plaukai pašiurpo. Net ir sugulus, visi baltieji ap
guldavo motinų kiaulę, o jis kur nors vos vienų kojytę 
kur priguldydavo, ar ausį priglausdavo prie motinos.

Ir taip vienų gražių dienų degliukas paliko moti
nų ir savo baltuosius brolius, seseris, ir išėjo į margųjį 
pasaulį.

<Bus daumaiU

kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik $5. Rašykite:

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

VAISTUS į LIETUVĄ
|ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski- 

i te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
i asmeniškai. ' ,
f VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
įlOO MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname Worcester| ir apylinkę vaistais

KIMBARAS ŽOLt
Kimbaras gerai 

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

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Atex. Mizara
414 W. Broadnray 

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

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, j kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiai pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

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

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rąžyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

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

ŽODYNAS
A. LAUO 

ir

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltoe

Kana $14

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia Hetovtas bendram lietuviškam darbai, auklėja 
tautini soHdarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešbnčiri metų ypatingai naudinga jaunimui. Pn 10 ar 
SO metų apsidraudus gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVE1KATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašaipos iki $826 | mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilto amatvia.

Daugiau tmių apfe SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti 8LA kuopuose, kurios yra vfeow 
tonljose ir SLA Centas. Rašykite tokia

Dr. D. PILKA 
E. Broadsray

S* Boston 27, Maaa.

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios’ ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vertas mažiausai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
* 3 jardai vilnonio Atgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara'

< F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros ,K

F. S. Siuntinys No. 3 — $56.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai worsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos ’
* 1 Kašmiro vilnos skara
—Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS JEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už $75 ir $100, arba sudarykite savo
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTŲ IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MŪSŲ SPECIALYBft. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab o f London"
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-3705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais; Imti Huron Avė- 
nue Bušą nuo Harvard Sauare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadvay, So. Bostone).

Perahmčiami Siuntiniai į SSSR, Lieturų, Eatijų, Lataijų ir Kitas SSSR Dalia
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

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

13S W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y„ Tat CH 3-2383
MOŠŲ SKYRIAI

308 W. 4th Street 332 Filhnore Avė. 132 FraahHa Avė. 141 2-nd Avė
SO- BOSTON, MASS. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
TeL AN 8-5040 Tet MOhawk 2074 TeL CHapel 0-4724
900 Literary Rd. 139 Rayaeoad Plan W. 11339 Joa. Caaapaa 032 W. Glrard Avė. 
Cfevefead 13, Ohfe NEWARK, N. J. DETROIT 13. MICH. PhUadelphia 23. Pa. 
TeL T0wer 1-1401* Tel. MArfcet 2-2877 TeL TOmsead 9-3980 TeL WAlnut 5-8878
Visaiz' klausimais, rytyje au pentuntinra siuntinių Jūsų riminėms ir draugam*, kreipkitės į mūsų 

riu nuuont -

DU M. J. VINIKAS
Nnv Yeafc 1, N. T.

tyrusius, atydžios ir mandagiu* skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius pstsnkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių

tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia par 6-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų). *

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
• * •:'; v t

Jei tamstoms reikto—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTO
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

* . . • -»*
“Keleivio” spaustuos padaryt tatistomt atokų 

ir irasiŲB greičiau ir pigiau, nagu kori non 

kita spaustuvė Praioroe -Č-.

X7,

1



Poslapis SStuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 40, Spalio 1, 19*8

PADĖKA Balfo susirinkimas

JAUNŲJŲ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Sirutavičius jau namie KAMBARYS SI VIRTI V E M OMAI

Inž Vladui Sirutavičiui 
General ligoninėj buvo pa
dalyta akies operacija. Li-

Š. m. liepos 12—27 dd..
South Woodstock, Conn.,
Quassett Lake p. Jakubaičiogonis jau giįžo namo. Linki-

1 DB A t IH.MO AGENTAI KAS NESKAITĖTE?

“Keleivio" administracijo
je galite gauti paskutinįjį 
“Darbo" numerį už 75 cen
tus, “Varpą" už $2.00, 5
mokslininkų parašytą knygą 
“Mažoji Lietuva" už $5.00.

Dorchesteryje ramioje vietoje vienos Naujai leistam sveikatos ir nelai- 
šeimos name išnuomojamas naujai de- mingi.. atsitikimų draudimui. Naujas 
koruotas didelis ir gražus mebliuotas draudimo būdas padeda surasti kli- 
kambarys su virtuve, turintis centrini jvntų, suburia naujus įtakos centrus, 
šildymą ir kitus patogumus. Teirautis: ^cla reikalo apleisti turimo darbo. 
14 Waterlow Street. DoretM-ster arba <■ ont mentei ( asualty,
telefonu: AV 2-031. kasdien nuo <Jval. _____116 •Sumn>er bt-
ryto iki 9 vai. vakaro. (Namas randasiūkyje įvyko Atlanto rajono 

trečioji vilkiukų stovykla 40 
metų lietuvių skautų jubilė- 
jui atžymėti. Stovykloje da
lyvavo Elizabeth, New York, 
Worcester, Hartford, Bos
ton, Stramford. Viso 55 sto
vyklautojai.

Stovykla gerai nusisekė: 
apsiėjo be nelaimių ar ne
malonumų. Gauta pajamų:

Balfo 17 skyriaus narių 
bus

x .. _______________________ 30
dėką sic-ms tautiečiams uz • * Vak. Lietuvių Piliečių
paramą rengiant rugsėjo 20 D ijos
d. banketą Bostone dr Van- v^Jnarial į veik.
dai Mnog.cr.ei pageibti. ja prašomi da-

P. S. Santvarai už iabai jvvautj.
gražų programos tvarkymą, * _ _______________ _
p. J. Sondai už Įdomius 
straipsnius -Keleivyje” a- 
pie dr. Sruogienės gyveni
mą ir veikią, ir už jos pasi
tikimą aerod
lū‘Gl";. Vokietijoj, monimui islaiky-:mok. $90, svečių aukos $23,
JU Sdn-im r Būrelio nariai kas mė-Ujamos stovykloje $7.75saro jauniu skartjn.u u Ba- moRa x do)_ tįe ^13Janomaičiį ?1W;

->«■,_« ta • , nauu unitus tuuu
visuotinis susirinkimas bu 

varnu re.sk.u nuoširdžią pa- „^iadieni, spalio 1 d. 7:3< 
■siptys tnntieeiams uz ■» > ▼ - - • *r^*i*_

$1,733 per 6 metus

Rugsėjo T

me jam 
sveikti.

greitai visai pa-

Moterų susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas bus 
antradieni, spalio (Oct.) 7 
d. 8 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose. Čia bus tariamasi

Bt TAS NUOMAI
l.ši uomojatnas 5 kambarių patogus 
butas su centriniu šildymu ir kitais 
patogumais 328 ‘ E ’ Street, So Bo- 

istone. Kreiptis ten pat Lithuanian
\ ienos šeimos, 5 kamb. prieina prie • Furniture Co. krautuvėj. (40
kito namo, naujas stogas, naujai ap- ;------------------------------------------------
šingeliuotas, balti pečiai ir sinkos,

apie du blokus nuo AVashington ir 
Harvard gatvių sankryžos).

NAMAS SOUTH BOSTONE

BITAI NUOMAI ir NAMAS 
. . . , PARDAVIMUIgatvėj, neisnuoniotas, gatavas pirkę- ,

jui atsikelti. Pašauk savininkų tele- ■ kambarių butas, 277 Silver St., So. 
tonu: FAirview 7-8744. Bostone. Yra vonia, šiltas vanduo ir

______________ _______ _ • kiti patogumai:
REIK ALINGAS ® kambarių butas 523 E. Second St.

So. Bostone. Y’ra šiltas vanduo, bai
gė ras grindų ir stalų valytojas. Dar- , tos sirkos ir kiti patogumai.

r-. , i ,, t . • , i oas 6 dienas, $50 savaitei ir valgis.1 PARDUODAMAS namas 3 šeimųBostono mOK. I>o40, Bosto-jir apie tai, kame laikyti SU- Į Kieiptis: Blinstrub’s, :>04 Broadwuy, 3x4x4 kambariai su moderniškais

gerame stovyj, patogioj vietoj, asioj f

no tėvų kom. auka $37, Eli-:sirinkimus Soutn Boston 27, Mass.

d. suėjo 6 me- ter mok. $165, VVorcester 
■' r ***’ Bostone įsisteigė Bū- tėvų kom. auka $20, Hart-
f,rrXians relis Vasaiio 16 gimnazijos,!ford mok. $180, New York

zabeth mok. $250, Vvorces- Visos narės prašomos da
lyvauti.

Valdyba

Jau pats laikas

no MUOE.OS rastu tikrai su- ... ,,-. * .... pimgai per Balta uasiuncia-zaveio svečius; žavia: aai- 1 . &. 1 ...J ’ iru gimnazijai. Per tuos t>
metus iš viso surinkta $1,- 

V Yasv ^94, gimnazijai pasiųsta
... -. , - 1,460 dol., kiti mokinei as-hunu., kūne taip graznų at- meniškai siu0 metu UIai. 
hko meninę programos fla- koma g mokin5 y
1,; pp. S. kirams .

pažįsta- ?lemel 4. na™ nUStOJ° 
. .. rūpinosi jos « vle‘?J (?<T:.lnz:

nakvyne; p. Mozuraitienei, K. ^enortas V. Maauhene
kurios skaniai paruostos sil- _________________
kės visiems teko valgyti; p.
Kulbokienei ir p. Galinienei Kvietimas kūrybingai 
va puikius ir iabai skanius gyventi
namų pagamintus tortus; ---------
taip pat p-iei Gaiinytei, gra- Viešosios bibliotekos So.

įrenginiais. Kreiptis 295 Silver St.
-------------------- — - — ‘So. Bostone po 6 vai. vak. . (40

Parduodu P1ANOLĄ --------- ------------------------ ;----- ----------
Pianela su daug rekoidų (apie 100) NAMAS PARDAVIMUI
.Ražai vartotas. Kas daugiau duos, Priverstas parduoti mano pajamų 
.a.u parduosiu. Kreiptis: nuo.-.avybę, vykstu į Floridą dėl svei-

Joseph Yelmokas į. aras. Namas 1007c išnuomotas, pen-
ii21 ‘L’ St. So. Bostone, 3-s aukštas, ki butai, šildomas karštu vandeniu, 
j---------------------- -----------------------------' karta $17,900, įmokėti $5,000. Kreip

tu : frti E. 3roadway, So. Bostone, 
i Jei laišku užrašyti ant adreso NA-
.CAS. o jei telefonu, tai AN 8-3071,
Keleivio ofise. (41

PAMALDOS LIBTUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

KAMBARYS NUOMAI

nininkei p. Daugėlienei ir 
ios iaunam talentingam a- 
komponiatoriui p.

nai Gimbutienei, 
dr. Sruogienės 
miems, kurie

Jei norite, kad Jūsų arti-- • , , *c,______ T-r - , !Išnuomojamas sviesus kamba-Viso. vili-, o. Išlaidos. įiuieji Lietuvoje ai Sibire'r^.s Vyriiį ar moteriai, atskirai 
antrasmaistui $935.07, transportui 'siuntinius gautų iki Kalėdų, inuo šeįmos. Ten par

ir reikmenims $4-30.23, vais- jau pats laikas juos pasiųsti kambarys su atskiru įėjimu, jei *
tai 34.02. Viso: $1399.32.!pasinaudojus Globė Parcel kam reikalingas. Centrinė šilu- <
Rajonui liko: $13.43. Service paarnavimu, kurios ma, vonia ir kiti parankumai- į.

Ligoninė su visais Įrengi- Bostono skyriui vadovauja Galima pasidaryti valgi. Gera į;:ius Fa(ills vitpadžius siunti,
mais buvo paskolinta iš J- Adomonis. Adresas: transportacija, čia pat jūra ir 2 iaT1- •’ už:'ūriu-' nupiginta kaina.px -----—. __ - - ....... .;.... batsiuvio darbus*1. .........  i>» /iuzvzlia _cr

tel AN 8-8764 E- *th Street, So. Bostone. į.ius
317.3

Bostono, tas sutaupė neina- 390 W. Broadway, So. Bos- maudynės. Kreiptis: 
ža išlaidų. ton, Mass. tel. AN S-""*- w Q

Brangių vertingų vaistų

V. Vadeisa
LIETUVIS BATSIUVIS 

OI)A SIUNTINIAMS
įduodu pirmos rūšies odą, au-

.•Atlieku visus
■‘zreit, sąžiningai ir duodu patari-L 

apie odas. Adresas: ►
Eighth St., So. Bostone 

"jinuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-1
doVHHU iŠ dr. Petru U- PIGIAI ilt GREITA!. Tik atidarytas skyrius General Parcel & Travel Co. J’ ds trečiadienius ir sekmadieni

sko per jo sūnų Romą. Visti 
tėvų komitetų, p. Pipirui va
dovaujant, vertingomis do
vanomis apdovanoti šie sto
vyklautojai: garbės stovyk-

Siunėiam siuntinius į LIETUVĄ ir visas kitas rusų valdomas šalis.

PERS1UNČIAM SIUNTINIUS
4 Telefonas: .AN 8-0055
t************************4L

j-arMrs- miinaan

Dr. B. Matulionis
. Vidun, npaaalial plautių Ir tte ' 

di«n Ūso*, 
iiiaiikn 

Vale. 11SS,
Adrenan: Meaorial Hanpital 

WaUeai Laka. Kliede latead.
Artumas: nuo Providaoen—24 
lioa, nuo Voreertee SS nu.

Priima bet kurią 
susitarus telefi

DR. D. PILKA

S46 BROAOWAY 
80. BOSTON. MA8B. 
Telefonas AN 8-1320

žiais lietuviškais rūbais pa- Bostono skyrius (646 East niene, virtuvės talkininkės: 
siiuošusiai, už Įteikimą ro- Broadvvay) spalio 2 d. pra- 
žiu puokštės mūsų garbin- deda žiemos programą, ku- 
gai viešniai: prof. Končiui ri skilta senesnio amžiaus 
už Įdomią kaloą ir p. Lem- žmonėms. Jiems norima 
bortui už gerą tvarkymą vi- duoti progų naujoms min- 
sų banketo pakvietimų. Vi-tims sužadinti, maloniai, į- 
siems šiems talkininkams domiai laiką praleisti.
nuoširdus ačiū. Didelis ačiū Minėtą spalio 2 d. 7:30 ,. . . T _ , ,
taipogi visoms ir visiems vai. vak. bus ^°naS eC-^a
dalyviams, kurių tarpe ma- spalvotas filmas “Atostogos Qa'z,","ar,a""’QC! 
lonu buvo matyti prof. S. Aiassachusetts’e”, busdekla-
Kairi, dr. Kaupi iš Ver- macijų ir kt. 
mon

net teaNew JSSe“ ““
Jei-sey. _________________

Ačiū ii di. B. Mikoniui už ftįnks našlių karalienę
muzėjų :r knygynų viešniai i _____
parodymą. į

Adara darbo dienomis r.ua 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 vak. šeštadien. nuo 8 iki 6 
ADRESAS: 308 Vest 4th Street. So. Bostone. Telefonas: AN 8-5010 į*

lautoja vyr virėja p

Danutė Marcinkevičiūtė, ’ į 
Felda Prapuolenytė, Birutė 
Simnauskaitė, Marytė Kir-; 
kutytė; ūkio “ministeriai”:!
Ą lrric Patvtjc JTolrn- ■V-HVZUACACj AVV7IIICVO •/ CX.XV.Ut !
bauskas; stovyklos vadovai i 
Myk. Manomaitis, Vladas1 
Gedmintas, jauniautsias sto-

i sąžiningiausias pareigūnas. 
Eimutis Norkūnas, veržliau-) 
sias skautas Viktoras Žu-i

t

P ‘YanVus t 1°^ susi,inkima!
ciunus n p. \. r. tankus i;lekvieno menesio pirmus3, • . . t

Bružėnas, sąžiningiausias i 
vadovas Kęstutis Šetikas,; 

!geriausias iaužavedvs Rimas 
Bitėnas, draugiškiausias 

Sandaros Moterų Klubas skautas Algis Bagdonas, 
A. M. Januškevičienėj lapkričio 2 d. Piliečių Di- mandagiausias Vytas Zda-

kuopos pirmininkė )jos salėje rengia banketą, nys, geriausias vilkiukas Jo-
--------------------------- įkuriame bus renkama naš-nas pįpiras> paklusniausias

L.D.D. 21 kp. vakar., ,K^tutis Stašaitis‘

Ž

Lietuvių Darbininkų Dr- ’ 
jos 21-os kuopos metinis po
kylis bus gruodžio 7 d. Lie-'

Vilkiukų vedėjo s. J. Be- 
nešiūno dovana — foto apa
ratas teko stipr. lietuvių kal- 

Praektą savaitę Į Bostono bos vartotojui — Vytautui i
Atplaukė Skatė

, . .......... . ... įuostą atnlaukė atominis no- Marcinkevičiui, antra stow-
tuvių nnecių br-jos saleje. |vardeniįis laivas ~Skateį’. įklos dovana—Vytautui Zda-' 

'Jis liepos 30 d. išplaukė iš niui. Abiem skautam suteik-' 
Nevv London, Conn., po ta tėvvnės sūnaus specialu-! 
vandeniu išbuvęs 31 dieną, bė. Poniai Jokubaitienei

Trijų kuopų pokylis

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
E Atlieka visokius “plumbing”—j

aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
taisymo darbus. Kainos priei-

s

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBž^
Nebekask angiiu ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką i |;2 Vernor? rVrshešter9 M

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis • 275 galianų aliejaus tan- B,,__ *_
visiškai Įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai ----------

ru ką darote, pas- 
rambir.k:t, paklauskit mūsų kainų.) 

Telefonas CO 5-5839

Tat AV S-4USS

Dr. John Repsht>
LIETUVIS GYDYTOJA-

Valsndor; S-4 ir S-S 
NedSliomis ir Šventadieni*

pagal susitarimą

Visiškas
{taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PASAUK DABAR GE 6-1204

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

u The Apothecary

KADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
loeiklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamc9 lietu- 
v iškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
j i Baltic Florists gėlių ir do- 

i fanų krautuvę, 502 East 
?! Broadvay, So. Bostone. 
* Tel. AN 8-0489. Ten gau-

uoiumoia Koao 
Arti Upkms-'s Caraav 

DOatCBBSTBB. MA8&

*TeL AN 8-2712 irba BI 4-901?

Dr. J. C. Seymour
(LANMIUM)

Neturtą Gjdytsjae ir Chimgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
S34 B8OADWAY

SOOTH BOSTON. KASA.

Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re-

iamas ir “Keleivis."

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

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną,- rimifoną. ir vai- g 
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. «=•

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

382a W. BROADUAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. | p*
Telefonas AN 8-6020 £ !•5 i

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- '
r?***- » | į

i .. i »S.LA. 308. 328 ir 365 ’^ip ir “Nautilus” perpiau- dovana iš Lietuves giutari- 
kuopos spalio 4 d. SandarosŠiaurės Ledinuotąjį van-nė apyrankė. Nebuvo

na- mylių. Iti: Donatas Jančiauskas ir
Jis buvo iškilmingai su- Alis Gedmintas. Visiems au- 

tiktas, sutikime dalyvavo ir kotojams, o ypač p. Pipirui
- adm. Rickover, atominių po- ii’ dr. Petrauskui priklauso

Kviečiami dalyvauti 
riai ir ne nariai.

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
KRANK ROžū.NO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skani- i 
binti:

Steponas Minkąs.

ULi

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887

TeL AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RodA

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
Saredomis—ofisas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Aušra prie Nemuno

L: < Ivaškienės vadovau-
jamai 
būrb 
rodo. 
gi upė 
gražu

J V KP.

vandeninių laivų tėvu vadi
namas.

Skate buvo sustojęs greta

J į ?~ryrrrnn»mjiinw«T '

ypatinga nuoširdi padėka. J_______
Skautiškas ačiū p. Sinkie- * ‘ 
nei ir p. Karosienei, kurios

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
I rank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

» i ♦ i
♦>

A. J. NAMAKSY
bbal įstate * insurancb

409 W. Broadvray
8OUTB BOSTON, MASA 

Office TeL AN 8-0948
Baa. S7 OMOLB STKER

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame Singe- 
’iais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

TaL FA S-5515

ketvirtis a co.
—JEWELERS— 

Laikrodiiai-DeimsBtai
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO JSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 Wcst Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764

John Petį

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mi

TeL: JA4-4574

i autinių šokių Sam- jstOnnįo “USS Constitution” .pasiuvo visas stovyklos vė
lai vo. “Skate” už ji yra 165į^avas buvo pu mas
metų jaunesnis, 61 pėda ii-j stovyklavime atsitikimas, 
gesnis (viso 265 pėdų) ir, g. Ypatingai dėkingas stovy- 
žinoma, daug brangesnis. Jo
pastatymui išleista $31,609,- 
490, o Constitution — tik 
$302,719, bet, aišku, ir jo Mirė Jakimavičienė
karinis pajėgumas yra daug, --------
kartų didesnis. ' Rugsėjo 21 d. mirė dr. P.

Porą dienų čia pabuvęs, Jakmauh-Jakimavičiaus mo- 
Skate išplaukė į New Lon-įtina Anastazija Jakimavi

čienė, 93 metų amžiaus.
Atplaukė į Bostoną ir šar---------------------------

vuotis “The Boston’’, kuris Grįžo R. Bričkus
apginkluotas vairuojamais --------

(guided missi-j Raimundas Bričkus, atli-

Ką r.ois nauja pa-
■: ii .i jo mergaičių 

i'zdoio šokti naują 
Sa-iutės šoki, o dabr 

< a sudėtingesnį da- 
•»'’Sk( - ir tautinių

Svečiai is Kalifornijos

Praeitą 
lankė -Jui 
lauš kai. k 
Nuys mie 
Bostonc^ .i 
togavo pa 
ležinienę. bi

vartę mus ap-' 
ir Berzv Pau-jūoną 

gyvena Van 
Kalifornijoje, 
savaites atos-

klos vadovas.
Sktn. M. Manomaitis

motiną Ge- sviediniais _ . -
i- ir seseris Jes). .Jis plaukiojo Vidurže-,kęs karo tarnybą, grižo įsnauja. - • • * I • • I

ir praeitą sakaitę grįžo na- mių jūroj r iškėlė marinus Bostoną, kur gyvena jo t®-L.
ino. i Lebanona. ii vas.

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

i iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
l ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGU.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

JSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
ėja ir persiunč:.a siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su Intnrist© įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kaadien nuo 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nuo 

_ į 'j iki 7 vai. vak. ir tteštladieniaia nuo S ryto iki 2 po pietų.

J APSIDRAUSK NUO 
5 LIGŲ IR NELAIMIŲ
^Draudžiame nuo polio, Viso
ckiu kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
x Visais insurance reikalais 
K kreiptis :
S BRONIS KONTRIM 

Justir- of the Peace—Caastabla
598 K. Broadway 

So. Boston 27,

JTel. AN 8-1761 Ir AN

Elektros Prietaisai 
R&pestingai taisoma laikrodtis

žiedus, papuošalus 
S7> W. BROADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO-

S7 MoMkTelefonas AN&4148

»
!

» f

r.ua
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