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Šią Savaitę Anglija 
Renka Parlamentą

Rinkimų Kova {kaito; Paskutinėmis Dienomis Partijų 
Kandidatai Nebesi varžo Žodžiais; Darbiečių Siūlo

ma Socialinė ir Ūkio Programa Kelia Daugiau* 
šiai Susidomėjimo; Atrodo, kad Abi Di

džiosios Partijos Lygiai Stiprios.

Anglijos balsuotojai šj 
ketvirtadienį renka naują 
parlamentą. Rinkimų kova 
paskutinėmis dienomis pa
sidarė labai karšta ir gana 
pikta. Ekonominiai klausi
mai rinkimų kovoje iškilo į 
pirmąją vietą ir daugausiai 
svarstoma darbiečių iškelta 
socialinė programa — pa
gerinti senatvės pensijas, 
pakelti švietimą, didinti sta
tybą, pagreitinti kolonijų iš
laisvinimą žr kt

Anglijos ministerių pir
mininkas Macmillan perei
tos savaitės gale sakė, kad 
“viršūnių pasimatymas” jau 
nėra skelbiamas, tas bus 
padalyta po Anglijos rinki
mų. Koi kas spaudoje spė
jama, kad viišūnių pasima
tymas įvyksiąs ateinančių 
metų pradžioje, sausio ar 
vasario mėnesį.

Dėl užsienių politikos 
rinkimų ginčų nedaug tesi
girdi, bet darbiečiai reika
lauja pagreitinti kai kurių 
kolonijų išlaisvinimą ir 
smerkia vyriausybės panau
dotas griežtas priemones 
kai kur kolonijose kilusioms 
riaušėms nuraminti.

Šiuose rinkimuose libera
lų partija turi išstačius! net 
216 kandidatų ir ta partija 
tikėjosi vėl prisikelti iš po
litinės nebuities, bet rinki
mų kovoje ji buvo nusmelk
ta ir, atrodo, kad jai nebe
teks šiuo tarpu vaidinta di
desnio vaidmens. Renkama 
630 atstovų.

Chrusciov Tarėsi
Su Kinų Vadais

-
Sovietų Rusijos diktato

rius NikiUa Chruščiovas jie- 
reitą savaitę lankėsi Kini
joj, kur jis dalyvavo 10 me
tų kinių bolševikų įsigalėji
mo valdžioje minėjime. Ta 
proga kinių komunistai Pe
kine suruošė milžinišką ka
rišką paradą, kuriame daly- 

Įvavo šimtai tankų, kanuo- 
i lių, daug lėktuvų ir galybė 
(kariuomenės. Po visus Ki
nijos miestus buvo ruošia
mos eisenos ir visokios iš
kilmės, kuriose, pagal ko
munistų pasigyrimus, daly- 

ivayo šimtai taikstančiu žmo-

•nių.
J Chruščiovas turėjo su Ki
nijos diktatorių Mao keletą 

į pasikalbėjimų. Savo viešo
se kalbose Chruščiovas gy
rė kinų komunistų laimėji
mus ir kartu užsiminė, kad 
reikia eiti prie “taikingo su
gyvenimo” su kapitalistiniu 
pasauliu, bet didelio prita
rimo tam “sugyvenimui” iš 
kinų nesulaukė. Ką dviejų 
komunistinių šalių diktato
riai kalbėjo ir ką sutarė, tas 
lieka paslaptyje, apie tai 
Itasaulis sužinos iš komunis
tinių valstybių politikos.

LAOSAS KALTINA SAVO 
KAIMYNUS

BAISAUS VIESULO PADARINIAI

Japonijoj ir Pietų Korėjoj siautė baisūs viesulai, ko
kių ten nebeatsimenama. Tūkstančiai žmonių žuvo arba 
sužeista, šimtai tūkstančių paliko be pastogės. Paveiks, 
las rodo. i ka via»siiln« pavertę bėgius.

Nixon Lankėsi
New Hampshire

Streikas Puralyžavo 
Rytinius Uostus

Sovietai Žiuri Į 
Mėnulio Užpakalį

Sovietų Rusijos moksli
ninkai spalio 4 d. paleido 
naują raketą į mėnulį. Ta 
raketa yra taikoma taip, 
kad ji nenukristų ant mėnu
lio, bet apibėgtų aplink mė
nulį ir tada vėl grįžtų į že
mę. Ar nauja raketa pasida
lys žemės palydovu dar nė
ra žinoma. Raketos tikslas 
yra pažvelgti (nufotogra
fuoti ) mėnulio užpakalį, 
tą jo šoną, kuris niekada 
nėra atkreiptas į žemę ir to
dėl niekas nežino, kaip jis 
atrodo. Jei rusams pasiseks 
nufotografuoti mėnulio' už
pakalį, tai jie bus pirmieji, 
kurie nematomąją mėnulio 
pusę pamatys. Daugumas 
mokslininkų mano, kad 
mėnulio užpakalis nedaug 
kuo skiriasi nuo jo prieša
kio.

Rašant šias eilutes rusų 
mėnulinė raketa dai* skren
da link mėnulio ir tik po 
dienos sužinosime, ar ru
sams pasiseks pažvelgti į 
mėnulio užpakalį.

Pagal planą, rusų raketa 
tari skristi aplink mėnulio 
užpakalį 6,250 mylių atstu
me ir tokiu ratu apsukusi 
mėnulį grižu.artyn prie že
mės. Rusų raketa sveria 601

. . , .... svaią; rusai savo raketa va-
Laivakrovių streikas <įina “tarpplanetarine stoti-

KADA RUSAI PAVYS 
AMERIKĄ?

Laoso užsienių reikalų 
ministeris K. Panya Jungti
nių Tautų seime plačiai iš
dėstė savo šalies kovą už 
nepriklausomybę ir nusis
kundė, kad kaimynai gink
luoja. ir siunčia į Laosą par
tizanus perversmui daryti.

TINKA NELAIMfiJ
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Viršūnių Pasimatymas Dar 
Nėra Galutinai Sutartas

Priešingos Žinios Iš įvairių Kraštų; Anglai Sako, Viskas 
Jau Sutarta, Tik Bereik Paskirti Laiką ir Vietą, 

Prancūzai Abejoja, Amerika Nori Susikalbėti 
Pirma Su Visais Sąjungininkais, Ypač Su 

Prancūzais ir Vokiečiais.

Amerikos ūkio planavi
mo draugija (National Pla- 
nning Asso.) praneša, kad 
pagal jos apskaičiavimą 
Sovietų Rusija nei per 7 me
tus, nei per ilgesnį laiką ne- 
jiavys Amerikos ūkio 
žvilgsniu, jei Amerika ne- 
šusting3 vietoje. Praeis il
gas laikas iki rusų gyveni
mo lygis susilygins su Ame
rika, bet ir tai priklausys 
nuo Amerikos ūkio pažan
gos ar apsileidimo.

BENSON LANKĖSI
SOVIETŲ RUSUOJ

Žemės ūkio sekretorius 
Ežra T. Benson lankėsi So
vietų Rusijoj, Lenkijoj ir ki
tuose kraštuose. Grįždamas 
iš Rusijos jis buvo sustojęs 
Suomijoj ir ten sakė, kad 
rusams dar toli iki jie pa
vys Ameriką, bet pripažino, 
kad rusai daro pažangą ir 
žemės ūkio gamybos srityje. 
Benson Rusijoj išbuvo 4 die
nas.

šitas apsiautas, sako. tin
ka fvairių didelių nelaimių 
meta: potvynių, audrų, 
atominio antpuolio, nes jis 
nepraleidžia ir radijo akty
vintų spindulių.

Viceprezidentas R. Nixon 
pereitos savaitės gale lankė
si Nevv Hampshire valstijoj, ksikos įlankos uostuose pa 
ikurioje nominaciniai baisa- ralyžavo visų uostų veiklą 
jvimai prezidentinių kandi-1 pereitą ketvirtadienį. Strei- 
datų vyksta anksti, kovo mė- kas prasidėjo New Orleans 
nesį. Todėl republikonų uoste ir greitai persimetė į 
kandidatai priduoda nema-, visus kitus Meksikos įlan- 
žai reikšmės tos republiko- kos ir rytinius uostus. Kai 
niškos valstijos pasisakymui kuriuose uostose streikas ki

lo nesilaikant veikiančios 
darbo sutarties, todėl darb
daviai grasina, kad jie ne- 
siderės, kol unija neatšauks 
streiko ir laivakroviai ne
grįš prie darlx).

Streikas uostuose jau 
pridarė daug nuostolių, 
ypač greit gendančios pre
kės kai kur sugedo ir savi
ninkams dėl to pasidarė 
nuostolių.

Vyriausybė žada į uostų 
streiką greit įsikišti ir su 
Taft-Hartley įstatymo pa
galba grąžinti streikuojan
čius darbininkus prie darbo 
80-čiai dienų, kaip įstatymas 
tą numato.

Moka 5 Nuošimčius
Už Naują Paskolą

Amerikos iždas pradeda 
pardavinėti valstybės pas
kolos lakštus, už kuriuos 
moka po 5 nuošimčius me
tams. Paskolos lakštai bus 
išpirkti po 4 metų ir 8 mė
nesių. Iš viso vyriausyiiė no
ri parduoti tokių lakštų už 
2 bilionų dolerių.

Vyriausybė prašė kongre
są, kad leistų pakelti nuo
šimčius ir už ilgalaikes pas
kolas, bet kongresas su tuo 
nesutiko. Buvo pakelti nuo
šimčiai tiktai už taupymo 
bonus.

Nuo 192?) metų vyriausy- 
bet niekada nemokėjo 5% 
už savo skolinamus pinigus.

ITALIJOS VADAS
LANKOSI AMERIKOJ

Amerikos lytiniuose ir Me- .nu'

n o m i n a ciniuose balsavi
muose.

Prieš savaitę laiko N. H. 
valstiją lankė New Yorko 
gubernatorius N. Rockfe- 
ller, kuris skaitomas vienu 
iš kandidatų reppubl iko
nų partijos į prezidento vie
tą. Dabar tą pačią valstiją 
aplankė kitas kandidatas 
viceprezidentas N i x o n as. 
Taip rinkiminė kova jau 
prasideda.

Erdvės Gadynei
Jau bu Metai

Plieno Derybos 
Vedamos Slaptai

Plieno streikas dar tęsia
si. Prezidentas pereitą sa
vaitę, prieš išvykdamas 
atostogų ir golfuoti, įspėjo 
darbdavius ir darbininkus, 
kad streikas turi būti baig
tas, nes kraštui dėl sreiko 
tenka dideli nuostoliai.

Po to įspėjimo preziden
tas išvyko atostogų, o unijos 
ir darbdavių atstovai sėdo 
prie derybų stalo. Bet kol 
kas apie derybų eigą nieko 
gero nepranešama, tik tiek 
žinoma, kad pirmąjį darb
davių pasiūlymą unijos at
stovai atmetė kaip neužten
kamą.

ACHESONO PLANAS
VAKARAMS JUNGTI

Italijos ministerių pirmi
ninkas Antonio Segni lan
kosi dabar Amerikoje. Jis 
turėjo pasitarimą su prezi
dentu Eisenhoweriu ir da
bar lankosi įvairiuose 
krašto miestuose.

New Yorke Italijos vadas 
sakė, kad Italija, nors ir yra 
ūkiškai atsistačiusi, bet ne
mano stovėti vietoje ir sie
kia kelti savo ūkį, kad galė
tų visus savo gyventojus ap
rūpinti darbu ir pajamomis.

Italijos vadas lankėsi ir 
Jungtinėse Tautose ir ten 
tarėsi su JT generaliniu se 
kretoriu D. Hammarksjold.

Kipro salos vadas arki
vyskupas Makarios ir tos 
salos sukilėlių buvęs vadas 
Grivas nutarė susitikti Kip
ro saloje. Jie bandys sutarti 
bendrą politiką, z

Prezidentas D. Eisenho
vver, tuoj po Sovietų Sąjun
gos diktatoriaus Chruščiovo 
išvykimo, sakė, kad visos 
kliūtys “viršūnių pasimaty
mui” esančios pašalintos. 
Pereitą savaitę tą pat pa
reiškė ir Anglijos ministerių 
pirmininkas Macmillan, jis 
sakė, kad tik bereikia pas
kirti laiką ir vietą viršūnėms 
pasimatyti, kitų kliūčių ne
bėra, girdi, po Anglijos 
rinkimų tas ir bus padary
tas.

Bet šios savaitės pradžio
je Washingtonas painfor
mavo spaudą, kad nieko 
galutinio dar nėra susitarta, 
esą deiybos su Prancūzija 
ir Vokietija dėl “viršūnių” 
pasimatymo dar nėra baig
tos, todėl dar per anksti kal
bėti, kad viskas jau sutarta. 
Prancūzai reiškia abejonių, 
ar Sovietų Sąjunga išpildė 
visas sąlygas viršūnių susiti
kimui, taip pat pasitarimai 
su vokiečiais dar nėra baig
ti dėl viršūnių konferenci
jos.

Kai bus išsiaiškinta su są
jungininkais, tada su Mas
kva bus galutinai sutarta, 
kur ir kada viršūnėms susi
tikti ir kokius klausimus 
toje viišūnių konferencijoj 
svarstyti.

Iš Berlyno praneša, kad 
Amerika siūlanti laiką vir
šūnių konferencijai sausio 
ar vasario mėnesį. Dėl to 
laiko, kaip ir dėl konferen
cijos darbų tvarkos, ir eina 
pasitarimai tarp sąjunginin
kų.

PARYŽIUS PATARIA
NELIESTI ALŽYRO

Prieš du metus spalio 4 
d. Sovietų Rusija paleido 
pirmąjį dirbtinį žemės paly 
dovą (sputniką) į erdvę ir 
nuo to laiko skaitoma, kad 
žmogus jau įžengė į “erdvės 
gadynę”. Per du metu rusai 
ir Amerika paleido kelioli
ką dirbtinių žemės palydo
vų, rusai pirmieji pasiuntė 
vieną raketą į mėnulį ir 
dviejų metų “sputniko” su
kaktuvėms pasiuntė raketą 
aplink mėnulį.

Amerika per du metus 
erdvės tyrinėjimo srityje 
padarė didelę pažangą, bet 
rusų dar nepasivijo ir žino
vai mano, kad Amerika dar 
yra vienus metus atsilikusi 
nuo rusų toje srityje.

Kariškų raketų srityje at
silikimo nebėra, ar bent ne
bėra tokio, koks jis buvo 
prieš pora metu.

Indija Atmeta 
Kinų Pretenzijas

Indijos vyriausybė prane
šė komunistinės Kinijos vy
riausybei, kad derybos dėl 
sienų išlyginimo galės būti 
pradėtos tik tada. kai kinų 
komunistai pasitrauks iš 
naujai užimtųjų Indijos že
mių. Kai kinai pastrauks iki 
tradicinės sienos tarp dvie
jų kraštų, tada galima bus 
kalbėtis apie sienų peržiū
rėjimą ir jų išlyginimą kai 
kuriose vietose. Bet Indija 
iš anksto atmeta Kinijos 
iretenzijas į keliasdešimt 
ūkstančių ketvirtainių my- 
ių žemių plotus, kuriuos ki

nai savinasi ir kurie, pagal 
.Indijos pažiūrą, yra ir buvo
laalis Indijos teritorijos.

Buvęs valstybės sekreto
rius I>ean Acheson iškėlė 
pasiūlymą stiprinti Vakarų 
valstybių vieningumą aki
vaizdoje Sovietų imperializ
mo vis didėjančių apetitų.

Acheson siūlo, kad NA
TO valstybės bendrai su ki
tomis į NATO karišką są
jungą neįeinančiomis Euro
pos valstybėmis sudarytų 
stiprų ūkišką ir politišką 
bloką, aptartų iš anksto sa
vo politiką ir visuose svar
besniuose klausimuose lai
kytųsi vienodo nusistatymo. 
Toks sustiprintas Vakarų 
valstybių blokas lengvai ga
lėtų visus Sovietų pasimoji- 
mus Europoje atremti ir ru
sai nedrįstų mestis į viso
kias avantiūras. Tas pasitar
nautų ir Berlyno klausimą 
sprendžiant I

VIENI GIJO ALKA

Tai Oitonn ministeriu pir
mininkas S- W- D. Bandara- 
naike. karį nušovė budistų 
vienuoliu.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris pereitą sa
vaitę išdėstė Jungtinių Tau
tų seime prancūzų pažiūras 
į įvairius klausimus. Visais 
klausimais Prancūzijos at
stovas pasisakė maždaug 
taip pat, kaip ir Amerika ar 
Anglija, tik dėl Alžyro 
klausimo jis plačiau išdėstė 
prancūzų nusistatymą.

Prancūzai pataria Jungti
nių Tautų seimui neliesti 
Alžyro klausimo, nes pran
cūzai patys yra pasiūlę libe
rališką planą tam klausimui 
išspręsti ir JT kišimasis nie
ko nepadės, tik apsunkins 
klausimo išsprendimą vi
siems priimtinoj dvasioj.

Tuniso prezidentas Bour- 
giba sutiko statyti savo kan
didatūrą tai |>ačiai prezi
dento vietai lapkričio 8 d. 
rinkimuose. Niekas neabe- 
oja, kad jis ir bus išrinktas, 

nes jis yra ir populiarus ir 
turi valstybės aparatą savo 
rankose.

>



7

AngGjos rinkimai
šią savaitę, spalio 8 d. Anglijos balsuotojai renka 

naują parlamenta. Anglijos vyriausybė galėjo dar valdyti 
iki ateinančių metų, bet jai atrodė dabar laikas patogus 
rinkimus laimėti, todėl ir paskelbė naujus rinkimus, nes 
kas žino, kaip ten bus kitais metais.

šiuo metu Anglijos konservatoriai tikėjosi ir dar 
tikisi tikrai laimėti. Taip pranašavo visokie “viešošios 
opinijos” žinovai, taip manė ir vyriausybės šalininkai. 
Ii*, iš tikrųjų, Anglija šiuo laiku ūkiškai klesti, bedarbių 
veik nėra, žmonės neblogai uždirba, tai kodėl jie norėtų 
pašalinti vyriausybę, kuri taip sumaniai vedė šalies 
ūkišką politiką?

Anglijos vyriausybė deda viltis ir j sustiprėjusią 
Anglijos poziciją tarptautinėj politikoj. 1956 metų nu
traukta Sueco avantiūra dabar jau užmiršta ir išgyventa, 
su Egiptu taika atstatyta, Anglijos vyriausybė vėl vaidina 
didesnę rolę tarptautinėj politikoj ir net sėkmingai siūlo 
per visokias “viršūnių derybas” ieškoti kelio j taikų sugy
venimą tarp Rytų ir Vakarų. Anglijos peršamuoju kelto 
pasuko dabar ir Amerika. Ar tas kelias ves j pastovesnę 
taiką, to niekas nežino, bet Anglijos vyriausybė teisingai 
gali nurodyti, kad jos siūlomas derybų kelias dabar jau 
darosi priimtinas ir Amerikai.

Ir vidaus ir užsienių politika atrodo prielanki kon
servatoriams. Jie gal ir laimės rinkimus, nes kol balsai 
nesuskaityti, kas galėtų dėtis pranašu ir spėlioti rinkimų 
rezultatus. Bet galima pasakyti tik tiek, jog anglų kon
servatorių laimėjimas, jeigu rinkimai ir duotų jiems 
daugumą, nebus taip lengvai pasiekiamas, kaip Mac- 
millano vyriausybė pradžioje manė.

Anglijos darbiečiai i rinkimus išėjo šį kartą ne tiek 
su nacionalizacijos programa, kiek su reikalavimais pa
gerinti pensininkų padėtį, pagerinti jaunimo švietimą ir 
daugiau dėmesio kreipti j gyvenamųjų butų statybą; Iš 
nacionalizacijos programos liko vienas punktas — plie
no pramonės parėmimas i visuomenės rankas. Plieno 
pramonė buvo nacionalizuota seniau, bet grįžus konser
vatoriams prie valdžios, ta pramonė buvo “atnacionali- 
zuota” ir grąžinta privatinėms bendrovėms. Į plieno pra
monės nacionalizaciją anglų socialistai žiūri, kaip į ne
baigtą darbą, kuri konservatorių grįžimas prie valdžios 
nutraukė. Darbas turi būti baigtas.

Darbo Partijos socialinė programa sukėlė nepapras
to susidomėjimo visoj Anglijoj ir knservatorių pasitikė
jimas savo pergale rinkimų kampanijoj žymiai sumažėjo. 
Net ir viešosios nuomonės “žinovai” pasidarė labai atsar
gi su savo pranašavimais.

Anglijos darbiečiai nurodo, kad subrendusioj demo
kratijoj balsuotojai negali tenkintis tik savo dienos rū
pesčiais ir balsuoti pagal savo tokią ar kitokią padėtį 
šią dieną, bet turi pažiūrėti plačiau į ateitį ir apsispręsti 
išeidami iš viso krašto interesų, ypač turėdami galvoje 
senelių sunkią būseną, reikalą jaunimui duoti geresnį 
švietimą ir užtikrinti visiems gyventojams padorius gyve
namus butus. Pradžiai darbiečiai siūlo visiems senatvės 
pensininkams pakelti pensijas po 10 šilingų, o vėliau 
eiti prie to, kad pasitraukę į pensiją žmonės gautų i 
natvės pansijas nemažesnes kaip pusę savo normalaus 
uždarbio.

f." Anglijos balsuotojai visus pokarinius mėtos yra veik 
lygiai pasiskirstę į konservatorįų ir' darbicČių šalinink 
Milionas kitas balsuotojų yra “n'eapsisprendę” ir tų nė- 
apsisprendusių žmonių pasisukimas į vieną ar kitą pusę 
nulemia rinkimus, šiais rinkimais netikrumą didina dar 
ir tas, kad liberalų partija, jau seniai, rodos, mirusi, da
bar vėl bando keltis iš numirusių ir turi išstačiusi nemažai 
kandidatų, kurie kai kur suskaldys balsus ir padės lai
mėti kandidatams ir negavusiems absoliučios balsų dau
gumo.

Žiūrint iš toliau, Anglijos rinkimai svarbūs tuo, kad 
parodys, ar demokratiškas socializmas ūkiško gerbūvio 
laiku sugebės patraukti balsuotojus savo socialinėmis re
formomis ir tokiu klausimu, kaip jaunimo tinkamesnis 
paruošimas gyvenimui.

toišpažintį. Del 
ištraukė seną, net 13 metų 
senumo Railos laišką apie 
Rastenį ir paskelbė jį “Vie
nybėje” (rugsėjo 25 d.).

Pasirodo, kad tuoj po ka
ro, 1946 m. būrys tautinin
kų Paryžiuje norėjo nusi
kratyti jiems per gerklę lin- 
dusio “tautininkų” ar sme- 
tonininkų vardo ir buvo su
galvoję įkurti “Lietuvių de
mokratų uniją”. Rastenis 
pradžioje siūlė atgaivinti 
tautininkų partiją užsieny
je, bet greit j>ersimetė į “de
mokratų uniją”, tik pasise
kimo ta “unija” neturėjo li
tai todėl, kad, kaip Raila 
rašo:

“Bet už mėnesio kito ėmė 

Minti, pasklido gandas, jog De

mokratų Unija tai tik tautinin

kų smetonininku meškerė, ne- 
mio&irdus dalykas. Kas suga

dino reikalų? Tik Rastenio ne- 

nuoėirdi taktika ir jo pavardę. 

Visoms partijoms Rastenis ži

nomas, kaip 1923 metu rezoliu

ciją autorius, pagal kurias Tau

tininkų Sąjunga buvo, taip sa

kant, savo struktūroj sufašis- 

tinta. Rastenio pareiga būtų da

bar susilaikyti, kad nekliudytų

Tjsliava .
šokosi ir gnebesi kai 
vos. kad tik. saugok Dieve, ne
pasiliktų užpakalyj ir iš veikėjų 
pirmo rango neiškristų . . . ”

se

KAI “VIENMINČIAI” 
ATVIRAI KALBASI

Kai žmonės susipyksta, 
jie papasakoja daug dalykų, 
kurių šiaip jau neskeltų pa-

ir pats pasisiūlė bolševikų 
žvalgybai atlikti išpažintį iš 
viso savo gyvenimo.

Rastenio išpažintis bolše
vikų policijai yra dabar 
muziejinė retenybė^, rodo

šauliui. Taip yra dabar su ma Lietuvos komunistų pah>
lietuviškkais smetonininkais 
arba tautininkais. Jie vieni 
apie kitus papasakoja gana 
įdomių dalykų. Tautininkai 
iš “Dinos” pastogės turi 
vadą Vincą Rastenį, o tauti
ninkai iš Tysliavos “Vieny
bės” pastogės to vado neno
ri pripažinti ir net įtaria jį 
esant m inkšta kauliu, kuris, 
NKVD pačiupinėtas, ištižo

tijos kokiame tai “institute” 
turistams pasigėrėti, o Ty> 
liavos ginčai su “rtaftstoi- 
niais” tautininkais ilgi taiko 
patekti į muziejų savo atvi
rumu ir širdingumu.

TysKavos ginėme su 
Rastenio plauko tautinin
kais Bronius Raila, kadai
se redagavęs “Vienybę”, 
pasisako už Rastenį ir už jo

susikHjaviniui. bet jis giaiškinti, kad jis taip laše
Dieve, ne- 3Pie V. Rastenį prieš tai, 

kol jis pažino Juozą Tyslia
vą. Kai pažino abu, tai iš 
dviejų “vadų” pasirinko 
“geresnį” ir todėl pasisako 
už Rastenį . . .

Tautininkų drabstymasis 
srutomis dar nėra baigtas. 
Pamatysime, ką rasteniniai 
užries apie J. Tysliavą ir ką 
Juozas išknis daugiau iš sa
vo “archyvų”, kuriuose 
“miega tiek daug ir tokių 
laiškų, kad mums (Juozui 
Tysliavai) net liežuvis niež
ti juos pažadinti”.

“Žadinkit”, vyrai. Juo 
daugiau, juo geriau paaiš
kės kai kam netolima sme
toniška Lietuvos praeitis.

Tautininkų ginčai prime
na Amerikos lietuviams, ko
kie žmonės tvarkė Lietuvą 
Smetonos diktatūros lai
kais. Tie žmonės dabar sa
vo kailio sumetimais sugal
vojo net naują dorybę— 
“Gyventi už Lietuvą”, t. y. 

Į pataikauti okupantui.

Toliau Raila pasakoja, 
kad Rastenio niekas ne
mėgsta, nei kitų partijų 
žmonės, nei patys tautinin
kai. Jis tęsia:
“Nemėgsta jo gi ne tik dėl 

to, kad visi žino esant ‘smetoni- 

ninką’, bet kaip labai nenuošir

du, intrigantą, oportunistą, 

bliūdlaižį, taikantis kur šilčiau, 

i akis visuomet saldžiai šnekan

ti, l>et vėliau tik provokuojantį 

ir asmeniškos naudos ieškant}. 

Nemėgsta ir jo žmonas ... Aš 

tuodu žmogeliu atvežiau iš 

Šiaulių į Elzasą, kaip draugus 

ir vienos ‘srovės’, bet nuo to 

laiko jie važiuoja užpakaly, 

kaip mėšlo vežimas, smardina 

erą • • . baisiai gaila.”
Tokių pastabų apie savo 

vadą Rastenį Raila prirašė 
ir daugiau. Iš jų aiškėja lie
tuviams ir be Railos žino
mas faktas, kad Vincas Ras
tenis yra škurnikas, žmogus 
be nugarkaulio, ieškąs savo 
asmeninės naudos ir politi
nė mazgotė.

B. Raila, žinoma, gali pa

MY KITOMSNI
IT HSttTS

• •

ERJOY THE fa ADVANTAGES OF A 

CALORIC 6AS KITCHER-HEATIRG RANGE

Ifyouwantthebestof6ožfc...cook- 
ing and kitehen heating... get 
a Caknic GAS Kitchen-Heating 
Range! Keeps your kitehen eozy 
at lesi cost than any other auto- 
matic method. You get tempera
tūra controlled heatthat n thrifty 
and deaner... no fuel to lugor 

... no *

' .‘5 »
' I

Eveiy modern cooking feature, 
too... including such Gold Star ' 
Award features as: temperatūra- • 
controlled top Bumer-with-the- 
Brara...allself-lighting burners , 
including oven and broiler... 
interior oven lights... backrails 
including light, clock, interval 
timer and convenience outlet jjį

* t
z**.

Boston Gas Co. OR YOUR OAO 
APPLIANCB DBALIR

100 ARUNGTON STREET JAraaic* 4-6000
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šinų, ypač chemijos pramo
nei kelti. Rusai norėtų, kad 
Amerikos kapitalistai duotų

Plieno streikas
12 savaičių užsitęsęs plie-

no pramonės streikas kelia jiems kreditų ir pirkimams 
įdomių klausimų. Įsivaiz- daryti.
duokime, kad plieno pramo
nėje (ar bet kurioje kitoje

Amerika nebūtų priešin
ga prekybos plėtimui. Bet

pramonės šakoje) darbinin- y,a kai kūnų kliūčių. Pir
kai ir darbdaviai negali su-;1™33813 kliūtis yra ta, kad 
sitarti, ir plieno pramonė i rusai nenori atsiskaityti uz 
sustoja ilgam laikui. Tokią į“nuomos-paskolos pagalbą, 
kvailą padėtį sunku įsivaiz- gautą karo metu. Amerika 
duoti, nes pagaliau ir darb- & 11 bilionų dolenų tokios 
daviai ir darbininkai turi l)aS^lbos davė uz $2,600,- 
nrieiti prie kokio nors susi- 000,000 civilių gėrybių — 
čarimo, ir pramonė turi pra- mašinų, žaliavų ir kitokių 
dėti dirbti. Bet jeigu strei-1 daiktų, kurie stipnno Rusi- 
kas ar lokautas tęsiasi kelis kanskai. . Uz gmklus, 
mėnesius? Ar visas kraštas amuniciją ir kitus.karo reik- 
gali laukti, kol unijos ir<men>s Amerika nieko neno- 
darbdavių užsispyrimas bus r* gauti, bet už “civilę pa- 
praėjęs ii* pramonė pradės galbą” norėtų atgauti nora 
dirbti? mažą dalį savo pinigų.

Be plieno kraštas negali Amerika sutiko visą nuo
gy venti, kaip negali gyven- mos-paskolos pagalbą nura- 
ti be anglių, be kitų svarbių i®yti už 800 milionų dolerių, 
žaliavų, be susisiekimo prie-! ^et rusai.siūlo tik 300 milio- 
monių ir be gyvybinių pra-|nil dolerių. Taip tas klausi- 
monės šakų. Ką daryti, jeijmas dabar ir stovi, 
ginčas dėl uždarbių ar dėl: Amerika yra davusi pas- 
kurių nors darbo sąlygų to-įk°lŲ Rusi jai. dar prieš bol- 
kias svarbias pramonės ša- ®e^kų priėjimą prie val
kas sustabdo ilgesniam lai-išžios. Kaip nors bolševikai 
kui?

Į tokius klausimus atsa
kymas savaime peršasi. Ko
lektyvinės derybos yra ge
ras dalykas, bet iki tam tik
rų ribų. Jei dėl negalėjimo

turėtų ir tas paskolas su
tvarkyti ir bent kokią nora 
dalį jų apmokėti. Tada ke
lias prekybai būtų laisvas.

Žinoma, Amerika ir atei
tyje vargu sutiks parduoti

susitarti tarp kurios nora ^us^3^ tokių prekių ar ma- 
pramonės šakos darbdavių šinP> kurios stiprintų sovie- 
ir darbininkų nukenčia vi-į ty karo pajėgumą, bet ir be 
sas kraštas, tai tokios dery-įtų “strateginių prekių” 
bos pasidaro viso krašto rei- galima būtų pas
kalas ir įstatyme numatytos keisti, jei tik. bolševikai su- 
priemonės turi būti panau- tiktų atsiteisti už senas sko- 
dotos, kad susitarimas būtų i38* v . *
prieitas. Viena tokių prie- įdomu, ar bolševikai iš
monių baigti užsikirtusias sijudins^ kalbėti apie senų 
derybas būtų arbitražas arjsk°lų išlyginimą, ar pasi- 

1 trečiųjų teismas. Gali būti įtenkins ir ateityje tik tuš- 
!•_ ------ --------čiais žodžiais apie “preky

bos gyvinimą”?
Nikitos “geri darbai”

Sovietų diktatorius, būda
mas Amerikoje, pažadėjo 
keliems lietuviams, kurie 
lindo jam į akis, leisti jų 
šeimų nariams atvykti į 
Ameriką. Gal tų Nikitos 
“gerų darbų” pasėkoje ko
kie penki lietuviai iš Lietu
vos ir atvyks į Ameriką.

Apie tuos Nikitos “geras 
darbus” dabar daug kalba
ma, nors Nikitai tie visi “ge
ri darbai” nekainavo nė vie
nos kapeikos. Mat, kartais 
ir despotai nori pasirodyti, 
kad jie yra “žmoniški”, 
juo labiau, kada tą galima 
padaryti taip pigiai . . .

O kaip yra su tais tūks
tančiais ir dešimtimis tūks
tančių lietuvių, kurie ir da
bar dar yra priverstinai ap
gyvendinti Sibire, Kazachs
tane, Komi ir kitose Sovieti- 
jos tolybėse ir kurie negali 
su savo šeimomis susijung
ti? Ką sakome dėl tų jau
nuolių, kurie šimtais ir tūks
tančiais iš Lietuvos gabena
mi į įvairias Sovietuos toly
bes prie visokių savanoriškų 
ar tik tariamai savanoriškų 
darbų?

Kiek lietuvių šeimų Niki
ta išskiria kasmet ir kiek jis 
jų laiko išskirtas jau daug 
daug metų?

Apie tai tyla. Ir čia Ame
rikos lietuvių tarpe yra daug 
šeimų, kurių nariai liko Lie
tuvoje, bet kurie neturėjo 
kunigo Pranskio drąsos ir 
moralinio lankstumo lysti 
diktatoriui į akis su savo 
asmeninėmis bėdomis, kai 
tų bėdų, to paties diktato
riaus padarytų, yra daug 
tūkstančių.

J. D.

ir kitokių prieVnonių.
Po Chruščiovo vizito

Amerikos spauda prade
da kalbėti apie “didįjį ats
lūgimą” tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. Esą “pa
gerėję” santykiai yra sovie
tų premjero Chruščiovo lan
kymosi išdava, tik neaišku, 
kiek tie pagerėję santykiai 
tęsis ir kada ateis “atslūgi 
mo” galas.

Iš prezidento Eisenhowe- 
rio pareiškimo spaudai su
žinome, kad pavojus'Berly
nui esąs pašalintas. Tiesa, 
rasai ir toliau reikalauja, 
kad Berlynas būtų padary
tas “laisvu miestu”, kaip jie 
tą laisvumą supranta. Vaka- 
rų kariomenė turėtų būti 
ištraukta iš to miesto, ir va
karinio Berlyno laisvė turė
tų būti kaip nors kitaip ga
rantuota. “Pavojaus” paša
linimas reiškia tiktai tą, kad 
rasai nebestato laiku aprėž
to ultimatumo, kaip N. 
Chruščiovas pernai lapkri
čio 27 d. tą padarė. (Tada 
jis davė pusę metų laiko 
Berlyno klausimui sutvarky
ti).

Laiku ribotas ultimatu
mas atpuola, o tai ir yra vi
sas laimėjimas derybose su 
rusais. Kaip seksis toliau 
susitarti, tą parodys viršū
nių ar kokios nors kitos de
rybos. Apie kitus laimėji
mus niekas nekalba, nes jų 
ir nėra. “Atslūgimas”, apie 
kurį kalbama, yra tokios 
pat rūšies, kaip ir 1955 me
tais, kada “viršūnės” buvo 
susitikusios Ženevoje. 
Prekyba su rusais

- Sovietų Rusija norėtų
pagyvinti prekybą” su 

Amerika. Rusai norėtų čia 
pirkti visokių painesnių ma-

I
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KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPBAIO

LIETUVIAI KITUR
N. ZELANDIJA

Minės lietuvių 
apsigyvenimo dešimtmetį

Birželio mėneso 27 d. su
kako 10 metų, kai po antro
jo pasaulinio karo pirmasis 
lietuvių būrys pasiekė N. 
Zelandiją. Tą sukakti nori
ma paminėti gruodžio 29 — 
sausio 1 dienomis sušauk
tame visos N. Zelandijos 
lietuvių suvažiavime.

Čia atsidūrusieji lietuviai 
jaučiasi visų užmiršti, ap
leisti, nes beveik niekas iš 
kitų kraštų jų neaplanko.

Nedaug jų čia ir teatkly- 
do, o ir tie patys tirpsta, 
kaip pavasario sniegas. Yra 
ir tikrų lietuvių šeimų, ku
rios su vaikais lietuviškai 
nebekalba, lietuviškos spau
dos neskaito, lietuviškais 
reikalais nesidomi, o liežu- i

Ivanauskienei, visai LDK 
Vytauto Klubo valdybai ir 
direktoriams, visiems taru
siems nuoširdžius atsisveiki
nimo žodžius, ir visiems čia 
pamirštiems paminėti, kurie 
šiuo ar tuo prisidėjo prie to
kių gražių išleistuvių suren
gimo ir palydėjo mus iš 
Montrealio nuoširdžiais lin
kėjimais.

Jums amžinai dėkingi
Juzė ir Pranas 

Šimelaičiai
R. R. 3
Glanford Station, Ontario

ATSIMINĖ MAIKI 
SU TĖVU

Keleivio senas skaityto
jas J. Tumavičius iš May- 
wood, N. J., pratęsdamas 
savo prenumeratą ir užsa
kydamas kitų metų kalen-

viu mala ir puola kiekviena, i !l0l1ų- atsiuatė f5'50’ 
r * i kuriuos prašė padalinti pu

siau tarp Maikio iiMONTREAL, P. Q. Aišku, abu
jo tėvo. 

juodu bičių-
J. ir P. šimelaičiai išaifeėlė “ -TT,a.vi£!ui "U°’ j širdžiai dėkingi.

Juzė ir Pranas Šimelai- *----------------------------
čiai išsikėlė iš Montrealio ir 
apsigyveno netoli Hamilto
no. Ypač Šimelaičio išvyki
mą labai pajus tos organi-

DETROIT, MICH.
LSS 116 kp. susirinkimas

Lietuviu Socialdemokra-

LAUŽYNAI YRA KALTI

žinomas Niujorko teisėjas Kamuel Leibovvitz Ougj .n 
senio komisijai, kuri tyrinėja jaunamečiu nusKMii- 
mus- Jis pareiškė, kad visais būdais reikia atkalnineti 
emigrantus, ypač iš Portoriko, nevažiuoti i Niujorką; 
nusikaltimų lizdus — laužynus — reikia visų pirma 
nugriauti-

BALFAS 1959 metais
(1959 m. sausio - rugsėjo 
mėn.)

Šalpa Vokietijoje:
Įgaliotinio įstaiga Miun-

zacijos (Lietuvių Darbinin- tų S-gos 116 kuopos narių c. 
kų Dr-ja, Vytauto Klubas ir į susirinkimas buvo rugsėjo i 
kt., kuriose jis aktingai 12 d. B. ir E. Umbrasu nau- įči . . 
veikė. juose namuose. Susirinki-' Šelpiamųjų Vokietijoje

mui vadovavo J. Pilka. Iš- *via al)ie 19,000. Lietuvių 
klausyti valdybos ir komisi
jų pranešimai. Drg. B. Keb- 
laitienė, E. Umbrasienė ir 
Liugienė pranešė įug-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 35 kuopos sumanymu 
Vytauto Klubo patalpose ši- 
melaičiams buvo surengtos 
išleistuvės, kurioms vadova
vo J. Bakanavičius. Visi 
kalbėjusieji pažymėjo Pr. 
Šimelaičio nuopelnus vieny
ti vietos lietuvius bendram 
mūsų tautos darbui ir linkė
jo sėkmės naujoj vietoj. •

Padėka

piūčio 30 d. išvykos apys
kaitą, padėkojo visiems ti
kėtų platintojams, šeiminin
kėms Onai Balčiūnienei, A. 
Zigmonth ir Riškienei, o 
taip pat Keleiviui ir Naujie
noms už išvykos garsinimą, 
be kurio ji nebūtų taip pasi
sekusi.Mieli draugai ir bičiuliai,

Mes esame giliai sujau
dinti Jūsų nuoširdumu ir
amžinai liekame dėkingi . ., 
visiems, kurie mūsų mielos R11
Montrealio lietuvių koloni-lį14? ^nertis,
jos apleidimo proga suren- Taipgi -10 paaukojo ir De
gėte gražias išleistuves ir ^Olt.° . , Draugijų
tekia didele dovana apdo- ^e.n^UL. kuopą įstojo Ona 
vanojote. .Mūsų gilus dėkin- Jalįsiene.
gumas prfcfcuso visiems iš-1 .kitą susirinkimą bus 
leistuvių dalyviams ir vaišių ■Pranesta vėliau, 
metu dirbusiems.

Negalime likti nepadėko
ję ypatingai to pobūvio šei
mininkėms Genei Bakana- 
vičienei ir Antaninai Riš
kienei, dėl jo net savo atos
togas aukojusiam ir jam va
dovavusiam drg. Juozui Ba- 
kanavičiui, drg. Povilui Pe- 
troniui, D. L K. Vytauto 
Klubo pirm. drg. Juozui 
Džiaugiui, mielai Petrutei

MAIKIO IR TĖVO 
KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin- 
i prenumeratas ir užsisdky- 
! carui kitu metų kalendorių, at- 
j s'.m ė Maikiui su Tėvu dovanų:

Po -200: Jonhn Herman, 
į Sha.-pes. Ma.; J. Baryšauskas, 
1 Ariinjf;<>:», Mass., J. Batkevich, 
i kno”. ind., V. Selg-, Port Ar- 
Mfiir. Cn’ario. Canada, ir D. 

I ;.;xikis, Bridgewater, Mass.
i’eter Palūpis iš Watertown, 

C<»n::.. $5.50.
Po S f -00: V. Valentine. An- 

soniu, Conn.; P. Simanauskas, 
nelander, Wis.; Mrs- M. Gra- 

. Granby. Ccnn.; Mrs. 
I)oo!»a, Wellston, Mich-; 

(lo; daus’-

nt

I.T>
iškas. Rockford, 1,1.. 
Thomson villė, Conn.;

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Suskilo Montesorri 
auklėjimo draugija

.JAV prezidentas ir jo kabi- vaikų j neias yra vjsj protestantai,
į tad toks pareiškimas jų 

Neperseniausiai Chicago- įskaitomas ižeitlimu. Pats A. 
je buvo įsteigta Montesorri H yra ALTo Valdybos 
sistemos vaikų auklėjimo i ?,ar.'s ir po tokio pareiski- 
draugija. Ji savo paskaito-/'10’ kuris užgavo^tikmciųjų 
mis, ypač per S. Barčus ra
diją, gana aktingai reiškėsi

834; Italijon — pinigais $ 
2,440.00; Austrijon — pini
gais $500.00.Balfo centro administra
cija: Kun. L. Jankus, J. Gri-

chene: 4 tarnautojai — Ru-jgienė, VI. Kulpąvicius.
Pajamos (1958 7J9 metų) 

— $99,850.90.
Pajamos 1959 ųi- rugpiu-

penius, Kairiene, Banevi- 
Ičienė, Grinienė.

---- rr / i/v/1 ao 0041— per (,vuv uMiivnų. 
vaikų, 904 sneliai, 445 TB 
ligoniai, 521 chroniški ligo
niai.

Vasario 16 gimnazijoj: 
126 mokiniai (14 mokytojų 
ir 11 tarnautojų — 1958/59 
mt.).

Balfas šelpia maistu ir 
rūbais dar apie 3,i 100 latvių 
i ręstų.

šalpa p i n i g a is:
Viso pasiųsta Vokietijon 

$41,175.00; iš ju: įgalioti 
— $25,224.- 

00; Vasario 16 gimnazijai
— $15,951.00; iš jų: nomi
nuotų pinigų $14,951.00, 
Balfo skirtų — 1,000.00

Maistu: Miltų 320,000 sv. 
už $17,480.00; pieno milte
lių 216,000 sv. už $22,445;

Už tai susirinkimas nuta-.... 
rė skirti $10 Maikio Tėvui Miunchene 
pypkei ir makorkai nusi-

Po susirinkimo draugai 
Umbrasai visus pakvietė va
karienės. Visi buvo gardžiai 
pavaišinti. Drg. J. Pilka pa
dėkojo šeimininkėms už lei
dimą susirinkti ir vaišes, o 
M. L. Balčiūnas palinkėjo 
laimingai gyventi naujuose 
namuose ir toliau energin
gai dirbti visuomeninį dal
ba.

Anna M. Balčiūnienė

• AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Parifiko; Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžiu imperija;Apie HoUywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną s daro; Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; Yeltowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;Neišmatuoti Texas valstijos turtai;Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; Upė po žeme; žuvys be akių...Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

"KELEIVIS”

836 Eaat Broaduray So. Boston 27, Maaa.

čio men. $9,095.33.
vvuvi oin-ncricf vnni nU'.’VtV

ešk..uskas Chicago. II!.; 
:;s. Reir.eškcvicienė, Steuben- 

vii!e, Dhio.; F-.J. Milickis, YVa- 
<erbury, Conn.; J. Balčiūnas, 

ury, Conn.; Alex Misai- 
j 5is, Colllngsville, Conn.; Mrs. A- 

Va'iikonis, Los Angeles, Calif.; 
-L Bankus, Great Neck, N. Y-; 
•los. Milicke, Bethesda, Md-; K. 
M ah a. Shirley, Mass.; Mrs. N. 
Puzen. Edgewater. N. J.; Meš
kauskas, Southboro, Mass.; J. 
R. Norvnood. Mass-; L- Chepels, 
Guifport, Fla.; A. Wisoeki, 
Seram on, Pa.; Mrs. Sal- Pazu- 
kas. Baltimore, Md. ir James 
Kvieikus, Takotville, Conn., J. 
Mimgaudis, So. Boston. Mass.

Mrs. P. Grebenuks iš Angli
jos prisiuntė $0.65.

P<> $0-50: J- Ratkelis, Brook- 
lyn. N. Y.: A. Kirtiklis, Miami. 
Ma.: P- Chain. Meriden. Conn.; 
A. Vaškelis, Toronto, Canada, 
A. Kėkštas. Omaha, Nebr.; J. 
?*o C?nes. Jackson, Mich-; F. 
Petrushonis, Detroit, Mich.; 
Anthonv Martin, Albany, N- Y.; 
A. Al išauskas. La Creseenta, 
Calif

visuomenėje. Draugijos 
veiklai paremti tautininkų 
sąjunga paskyrė tūkstanti 
dolerių.

Spaudoje buvo daug re- • 
klamos. fotografijų, pasigy
rimų ir triukšmo.

Tačiau dabar tarp drau-

protestantų jausmus, kaip 
ų išvedžiojama, gali rimtai 

pakenkti Lietuvos darniam 
laisvinimui.
Chicagos kai kurie lietuviai 
užgulė Chruščiovus

Amerikos spaudoje ir ra
dijo plačiai pažymima, kaip 
lietuvis Chicagos nekilnoja-

gijos valdybos ir josios ini-imo turto pardavimo tarpi- 
ciatorės M. Varnienės kilo įninkąs Paulius Leonas ir jo 
tokie griežti nesusipratimai, > žmona Dės Moines, Iowa,
kad įvyko skilimas ir dide
lė dalis narių atsiskyrė, su
organizuodami visai naują 
draugiją, pavadinę “Ameri
kos Lietuvių Vaikų Auklė
jimo Draugija”.

Nesusipratimai kilo dėl 
tautininkų duotos 1000 do
lerių panaudojimo, šis nesu
sipratimo obuolys ir lėmė 
skilimą

priėjo prie Chiuščiovo pra
šyti. kad būtų išleisti iš oku
puotos Lietuvos jų vaikai — 
sūnus ir duktė, kurie paliko 
tėvams bėgant nuo bolševi
kų antrosios okupacijos. 
Chi uščiovas jiems tą paža
dėjo.

Taip pat ‘‘Draugo” vienas 
iš redaktorių žinomas kuni
gas J. Prunskis, nuvyko į

Naujoji draugija, kurios į Wash;ngtoną ir ten kreipėsi 
pirmininkė Z. Juškevičienė, {asmeniškai ir buvo priimtas 
žada tęsti per S. Bal kus ra
diją paskaitas, kurias skaito

(’hi-uščiovienės. Jis prade 
jos padėti atvykti Amerikon 

dr. J. Adomavičius. Seno- jo motinai.
sios d-jos garbės pirmininkė Lietuvių tarpe tie tiesio
ji. Varnienė savo namuose, giniai kreipimaisi į diktato- 
pavadintuose “Montesori- į rių ir jo žmoną įvairiai ko- 
nis Židinys” šaukė nepap- mentuojami. Visiems su
rastą narių susirinkimą, bet prantama noras padėti vai- 
ar beturės narių ir galės ' kams ir tėvams, bet dauge- 

j lio yra atmetamas kreipimo- 
i si būdas, nusižeminant gro
bikui ir dargi jį rusiškai 
sveikinant, kaip padarė be

P- Gardulis, HaverhiII, 
S. Yuskevičia, VVilkes - 
Pa-; A. Captain. Chap- 

ieai:. Ont-, Canada: V. Salas, 
Ho!lywood, Calif.; A. Jankaus
kas. Ansonia, Conn.; Mrs- A. 
Chernn. New Haven, Conn-; 
Joe Yuske, Schickshinny, Pa.; 
Fr. Merpiunas. New York City, 

Apimli ! N. Y-; S. Mikaitis, Elizabeth, 
aCiiuų,x T . L Banialls. Cleveland, 

Ohin: "Tony Rupirisky. Shadysi- 
de. Ohio; B. Banis, Merchant- 
ville. N- J.: J. Uždarinis, Phila. 
Pa-: Mrs. M. Wikis, Hamilton, 
Canada; Charles Chick. Easton, 
Pa.: Mrs. Helen Daikus, Nauga- 
fuck. Conu-; W. Thompson. Ha- 
zardville. Conn.; Anth- Milaus- 
kas, Baltimore, Md.; A. Gačio- 
nis. Rosemont, Canada, ir Vic- 
tor šaukias. Philadelphia 32, 
Pa.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiai anka. nuoširdžiai dėko
tame-

Barre,

Bal-
1,250 

ir
fo šelpiamųjų: apie 
Lenkijos lietuvių šeimų 
apie 1,800 Jie&įVU 
kitur, ne Lenkij(^tT,’V’okie- 
tijoj. " ~

Pastaba: piniginės ir 
siuntinėlių apyskaitos nėra 
visai tikslios, nes ši statisti
ka rašyta 1959 m. rugsėjo 
22 d., taigi ^a^ėnesiams 
dar pilnai nepasibaigus.

Kun. L. Jankus,
Reikalų Vedėjas

LUXEMBURG, PA. Administracija

veikti, sunku spręsti.

Išgąsdinti čikagiečiai

Mirė M. Naujalis
Mirė Mykolas Naujalis, 

80 m. amž., skaitęs Keleivi 
... per 30 metų. Velionis buvo kukulių diitsnių. 80,000:. -fefcg 'guvalku krašto Liu

- m* ___ i_ _•____sv. už $2,960 — valdžios 
kaina.

Rūbais: 7 siuntos laivais, 
viso 87,424 svarai (apie 
$132,636 vertės). Iš jų buvo 
pasiųsta lietuviams Lenki
joje apie 946 rūbų siuntos, 
maždaug po 30 svarų kiek
viena ).

Šalpa kitur:
Pasiųsta siuntinių: Len

kijon: rūbų — 946, vaistų 
— 271, knygų — 191 (ne 
visos nuėjo); Lietuvon — 
įvairių siuntų (apie) 1,315; 
Sibiran — įvairių siuntų —

dvinavo par. Turupo kaimo, 
Luxemburge išgyveno 39 
metus, su visais gražiuoju 
sutarė, todėl ir laidotuvės 
buvo labai didelės.

Liko liūdinti žmona Ona 
Kriščiūnaitė - Naujaiienė, 
sūnūs ir dvi dukterys. Du 
sūnūs ir viena duktė gyvena 
Amerikoje, o vienas sūnus 
Prancūzijoje.

Tegu, Mykolai, tau būna 
lengva ilsėtis Luxemburgo 
žemėje!

DENVER, COLO.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažistamamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo'’, kaina $5.50

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

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje;

636 Rroadway,
Rnstiia 27. Maso.

Mirė S. Čiteikis
Rugsėjo 5 d. mirė Stepo

nas Čiteikis (Steve Smith), 
gimęs Luokės parapijoj 
1890 m. gruodžio 25 d., į 
Ameriką atvykęs 1912 m.

Kelerius metus pagyve
nęs Čikagoje, velionis 1918 
m. atisikėlė į Denverį ir čia 
per 11 metų laikė viešbutį 
savo namuose 1250 Zeno- 
bia St. Liko liūdinti žmona 
Mary, kuriai šiuo reiškiame 
gilią užuojautą.

Nitengales
Parodyk man seni. kuris ne

girtų praeities ir nepeiktų da
barties. Montaignc.

DIDŽIAUSI
MOKSLININKAI

Bridgeporto, Conn., uni
versitetas klausinėjo, ką lai
kyti didžiausiu pasaulio 
mokslininku. Buvo apklaus
ti 1,116 asmenys iš 50 vals
tybių.• *.

Apklausinėjimo duome
nys tokie. Pirmoj vietoj yra 
Izaokas Niutonas, gyvenęs 
1622-1727 m. anglų mate
matikas, fizikas, paskelbęs 
visuotinės traukos įstatymą.

Antroj vietoj Louis Pas- 
teur, gyvenęs 1822-1895 m., 
prancūzų chemikas, bakteo- 
rologas, atradęs pirmuosius 
skiepus nuo kai kurių ligų 
ir pramynęs kelią kovai su 
įvairiomis bakterijomis.

Trečioj vietoj Galileo, gy
venęs 1564-1642 m., italų 
astronomas, aptikęs mėnu
lio i>aviršiaus iškilius ir įdu- 
bius, saulės dėmes, susekęs 
kad Paukščių takas suside
da iš daugybės žvaigždžių, 
dinamikos (judinamųjų jė
gų mokslo) pradininkas.

Toliau eina Charles Dar
vinas, gyvenęs 1809-1882 
m., anglų gamtininkas, pa
dėjęs pagrindus gyvių evo
liucijos teorijai.

Marija Curie, gyvenusi 
1867-1934 m., lenkė, ište
kėjusi už prancūzo, kartu 
su vyru atradusi cheminį 
elementą radį.

Naktį, rugsėjo 22 d. 10 
vai. 30 min. Chicagos mies
to gyventojai buvo staiga 
prižadinti kaukiančių prieš
lėktuvinių aliarmo sirenų.
Kaukė visame mieste 5 m i- jo 
nutes. Manyta, kad piasidė-t Nepriklausomoje Lietu- 
JO atominis puolimas. zmo-|voje bažnytinio kaiendo- 
nės gnebesi telefonų^ skani-;1.jaus *• Angelų Sargų” die- 
binti policijai, gaisriniu-,na buvo švenčiama kaip po- 
kams, bet visur užimta, jo-Hienos šventė 
kių infoimacijų. kilo. pam- Tos tl.adicijos ,aiko9i į. 
ka ligoninėse ir kt. Vėliau KU5io,.„aniz.lves chieagoje 
pasirodė, kad -----*1 -

onas. Tai yra principo sulau
žymas mūsų kietos kovos 
su okupantu.
'“Krivūlės” Klubas 

savo šventę
Ne 

Ivoje

. x... i buvusiu Lietuvos policijos
Daley davė sutikimą panau- ta!Ta,k|ul)a8 -Krivu- 
dot! pneslektuvines ąn-nas ųė". Rugsėjo mėn. 27 <L Kw 
džiaugsmui paieiksti, kad j|.a$ sureltE,^ Lietuvos poliui*
fu!uar°į ^,0 ° u':as jos ikūi imo 41 metų sukak- 
“White Sox” (Baltosios Ko- ties 
jinės) laimėjo Clevelande minėjimą.

Amerikos rungtynes.
Dėl visiškai neapgalvotos

išdaigos kilo rimta panika 
ir daugelis žmonių buvo į Pasikeitę laikai 
rimtai sujaudinta.

NEW YORK, N. Y.

Protestantai rimtai supykę 
dėl atsišaukimo “Šiluvos senato komisijai, 
Marija su mumis prieš nė ja jaunamecių
Chruščevą” mus, prisiminė

žinomas Niujorko teisė
jas Leibovvitz, liudydamas 

kuri tyri- 
nusikalti- 
Niujorką

prieš 60 metų, kada jis 1897 
Amerikos Lietuvių Rymo metais dar mažas vaikas čia 

Katalikų Federacijos pirmi-: atvažiavo, ir palygino su da
bartimi. Jis šitaip sako:ninkas A. Rudis “Draugo” 

rugsėjo 8 d. paskelbė atsi
šaukimą ryšium su Šiluvos 
Marijos atlaidais, kuriame 
pareiškė “Prašykim šv. Pa
nelės, kuri 1608 m. išgelbė
jo Lietuvą nuo protestantiz
mo, kad išgelbėtų mūsų 
brangią tėvynę 1959 m. nuo 
komunizmo”.

Dėl tokio pareiškimo yra 
labai užsigavę Chicagos 
protestantai lietuviai. Jie 
aiškina, kad toks pareiški
mas ne kas kitas, kaip ben
drojo darbo griovimas, ka
da ALTas į kiekvieną Vasa
rio 16 d. minėjimą kviečia 
ir protestantų kunigą mal
dai sukalbėti, kada Mažo
sios Lietuvos draugijos na
riai yra beveik visi protes
tantai ii* kada pagaliau pats,

“Tada nebuvo jaunuolių, 
kurie bastydamiesi gatvėm 
vieni kitus užmušinėtų. Ta
da mokytojai nebūdavo už
puolami klasėje. Tada vai
kai nesi badė durtuvais ir 
šautuvais nesišaudė. Tada 
atvažiavusieji galėjo šeimy
nišku gyvenimu gyventi, o 
dabar portorikiečiai emi
grantai gyvena tokiose sąly
gose, kad jų vaikai jokios 
ateities neturi.”

Jis ragina per radiją ir te
leviziją aiškinti portorikie- 
čiams esančias sąlygas, ir 
tuo būdu sustabdyti jų ant
plūdi.

Kieno švari 
da ramus.

sąžinė, ta* via
Cim



Pflapii Ketvirtai

Iš Pavergtos Lietu v os ||
i Auksė. Taiybos prezidiumo 
pirmininkas “prezidentas”
J. Paleckis, atrodo, eina 
Sniečkaus pėdomis. Žurnale 
“Komuniste” ir Vilniaus 
“Tiesoje” atspausdintas jo 
ilgas straipsnis lietuvių rusų 
draugystės tema, pradedant 
istoriniais laikais ir bai
giant dabartimi. Jo (ir 
Sniečkaus) teigimu, tik dė
ka msų “broliškos pagal
bos” lietuvių tauta “išsilais
vinusi”. Džiaugsmingai Pa
leckis pareiškia: “Jokios 
buržuazinių n a c i o n alistų 
pastangos negali pakirsti 
mūsų draugystės”.

Šilta vasara
Iš Ukmergės rajono rašo, 

kad vasara buvo labai šilta.
Liepos mėnesį temperatūra 
pakildavo net iki 36 laips
nių Celcijaus (Fahrenheito 
97), o rugpiūčio mėnesį iki 
86 laipsnių Celcijaus. Bet 
nuo rugpiūčio 27 d. oras at
šalęs. <?£

Laiško rašytojas Ukmer
gėj užsakęs pasiūti juchti- 
nius batus su odos padais ir 
sumokėjęs 500 rublių. Už

•o i n j perkėlimą keltu per Šventą-gilumai? Kazlų Rudos par-, ; leikia mokėti rubli, 
tims sekretorius pranese,
kad jo rajone pagal “tvirto Šventosios uostas prineštas 
atlyginimo tvarką” buvę iš- smėlio
mokėta kolchozininkams po; E) Nepriklausomos Lie- 
4 rublius pinigaisi ir išduota tuvos laikais uostas buvo 
pn) kilogramą grūdų dienai. į nuolat žemsemėmis valo- 
Is Kupiškio rajono buvo nu- mas> giiinamas. Karo metu 
siskųsta, kad kai kuriems pO karo jįs buv0 prineš- 
kolchozams trūksta karnų, smėlio tiek kad žolė 
tai nėra įmanoma ir pieno ėmė au£rtj Net Vilniaus ra- Sovietll Rusijos gyventojų 
gamybą padidinti. Iš Kalva- dijas nlgpiūčio 31 d. kalbė-! nuotaikas. Bet maskviniai 
rijos rajono pranešė, kad jo apie ..tragišką šventosios :k?™“nls.ta.‘ ,.nebūt:li1 kon?u- 
kolchozai, siekdami “taisy-įuosto istoriją”. mstais, jei jie nesiektų viso
ti padėtį” gyvulinkystės sri- ’

pasėlių plotus
Ne kas kitas, bet pats mi

nisterių taiybos pirmininko 
pavaduotojas J. Laurinaitis 
partijos centro komiteto 
rugpiūčio 28 d. posėdy ati
dengė paslaptį, kad “pasta
raisiais metais daugelyje 
kolūkių nepagristai suma
žinti bulvių, linų, cukrinių 
runkelių pasėliai”.

Kodėl jie mažina J. Lau
rinaitis nepasakė, arba jei 
ir pasakė, tai “Tiesa” nepa
rašė. Kaip pernai, taip ir 
šiemet mažai dėmesio esą 
kreipiama j pašarų pamosi
mą. Daugely kolchozų ir 
6ovchozų šiemet šieno esą 
paruošta net mažiau kaip 
pernai, sako J. Laurinaitis.

“Blogai didinamas gyvu
lių skaičius iš nuosavos ban
dos, pasitaiko gyvulių kriti
mo atvejų”, daug karnų 
liekančios bergždžios, skun
dėsi J. Laurinaitis.

Iš minėto pailijos centro 
komiteto posėdžio diskusi
jų paaiškėjo kad visa eilė 
kolchozų jau priėjo prie 
tvirtų atlyginimų už darba
dienius. Bet kokie tie atly-

tyje, “kontraktuoja gyvu
lius pas kolūkiečius”, kitaip 
tariant kolchozininkai savo 
asmeniniais gyvuliais turi 
padėti kolchozams planus- » - - • • Nikita Cinus„o.^ ap.ei . .. .
išpildyti. Žemes nusausini- Ameriką. Da^ar reikia xlllS kalbomis, šiandien jai 
mas esąs vykdomas labai lė- mokėti jo ir jo palydovų ke- 1 * ”
tai. Iš 1,200 hektarų nusau-! Honės po Ameriką sąskaitas.
sinta dar tik 300. Nesant Kai kas jau jas jr apSkai-
tvartų, kiaulėms būdos sta
tomos iš šiaudų.

Kalbant apie žemės ūkio 
techniką, kai kurie dalyviai 
kritikavo Neries žemės ūkio 
mašinas, kurios “pergreit 
išeina iš rikiuotės”.

Geriausios įmonės neįvykdo 
planų

Minėtame partijos centro 
komiteto posėdy centro se
kretorius Maniušis barė, 
kad net tokia išgarsinta 
kaip pavyzdinga “Pergalės” 
įmonė (Kaune) šiais metais 
neįvykdė plano, nemažina 
savikainos.

Dėl gaminama broko eilė 
įmonių padarė nuostolių 
per pirmąjį pusmetį 13 mi
lionų rublių sumos. įmonėse 
vis dar daug darbų atlieka
ma nuogomis rankomis, ne
įsisavinant mechaninių ir 
automatinių įrengimų. Liau
dies ūkio tarybos įmonėse 
guli nenaudojamų mašinų 
60 milionų rublių vertės, jos 
rūdija, nors yra naujai įgy
tos. Pramonė vis dar gami
nanti nemažai pasenusių, 
nemodernių mašinų, kurių 
amžius jau atgyventas. Ma
niušis reikalavo griežtai 
bausti visus, kurie taikstosi 
su apsileidimais, o broko
lius perduoti teismui.

Paleckis eina Sniečkaus 
pėdomis

(E) Vienas atkakliausių 
msofilų Lietuvoje yra Ko
munistų Partijos pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus. 
Kiekviena proga jis siūlo 
lietuvių rusų

NIKITA — -

čiavo ir sako, kad federali
nė, valstybių ir miestų val
džios jų turėjo apie 150,000 
dolerių. Vadinasi, tiek Ni
kita ir jo gengė kaštavo 
Amerikos mokesčių mokėto
jams.

Kiekvienas svečias šei
mininkui kaštuoja, bet 
Chruščiovas Amerikos mo
kesčių mokėtojams buvo 
brangesnis už visas kitas 
valstybių galvas, viešėjusias 
šitame krašte.

Nikita čia išbuvo net 13 
dienų, važinėjosi nuo Atlan
to pakraščio iki Ramiojo 
vandenyno ir ne vienas, bet 
su 71 palydomu, juos lydėti 
gavo net 40 šio krašto pa
reigūnų. Svečių apsauga 
buvo tokia didelė, kokios 
nebuvo reikalinga nė vienai 
iki šiol buvusiai valstybės 
galvai. Visa tas ir pareika
lavo dideliu išlaidu.

SU KUO CHRUŠČIOVAS 
SUTINKA

K a I beda mas Kali f< >rn i j< >s 
biznierių suruoštoj puotoj, 
Chruščiovas pasakė: “Kai 
aš susitinku su biznieriais, 
neturiu jokio nesusipratimo. 
Mes vieni kitus suprantame.

“Bet dažnai, kai aš suei
nu su unijų atstovais ar jmj- 

litikais, mes nesutariame”.

Už&akc laikraštį dovanų

M. Tačionis iš Paterson, 
N. J., užsakė Keleivį me
tams M. Uždaviniui, Jersey 

draugystę.!City, N. J.

VILNIAUS radijo džiaugsmas
J. VLKs"~

Susovietintos Rusijos ca- minčiai politikai suka gal
io Nikitos I atsilankymo 
proga į JAV, Vilniaus radi
jo pranešimai apie tai 
džiaugsmu sunkte peraunk- 
ti, nors rieškutėms semk. 
Čia Vilniaus radijui nieko 
neprikiši, nei jį papeiksi. 
Jo pranešėjai, koresponden
tai vykdo tik tai, kas Mas
kvos paliepta ir įsakyta.

O iš tų pranešimų ir at
pasakojimų, atrodo, kad jau 
nėra ne tik okupuotoje Lie
tuvoje, bet visame pasauly
je tokio žmonių gyvenamo 
kampelio, kur nesidžiaugtų 
gyventojai Nikitos Chruš
čiovo apsilankymo proga į 
JAV. Maskvinių komunistų 
propaganda t.uo džiaugsmu 
nori įtikinti savus gyvento
jus, kad Nikitos esama la
bai didelio ir garbingo vy
ro, o Amerikos visuomenę 
nori papirkti, kad ta nesis- 
pirtų, nereikalautų iš val- 
žios ginklavimosi ir būtų 
nuolaidi Sovietų Rusijai.

Štai per Vilniaus radiją 
rugsėjo 18 d. tas veršio 
džiaugsmas buvo taip reiš
kiamas :

“Kaip teigiamą žnigsnį 
piimyn, stiprinant taiką, su
tiko tarybinė liaudis Nikitos 
Chruščiovo vizitą į JAV. 
Šiomis jaudinančiomis die
nomis ji su ypatingu susi
domėjimu klausosi radijo, 
skaito laikraščius įvairiau
siuose šalies kampeliuose”.

Tai taip pranešama apie

pasaulio. Klausome radijo 
pranešimo toliau:

įema numeris pirmas.
konservatoriai ir tada jie 
valdys kraštą iki kitų rinki
mų. 0 jei atstovų skaičiai 
pasiliks maždaug tokie,

auno kampeliuose, viso- stambių kaipitalų valdyto-’kaip dabar, konservatoriai 
i kalbomis, šiandien jai Nikitai Chruščiovui su- valdys kaip dabar valdo, 

skamba žodžiai apie Tary- ruošė šaunų priėmimą. Da- žodžiu, lemia tos dvi parti- 
bų sąjungos tautos švyturį, lyvavo viso per 2000 asme-

^tecia savo kalbomis milijonieriai bankininkai ir 
~ »isi. .tolimiausiose kiti piniguočiai didikai,

nuostabiausią mokslo ir 
technikos laimėjimą, apie 
Taiybų sąjungos vadovo, 
Nikitos Chruščiovo viešėji
mą JAV-bėse”.

O štai pavergtos Lietu
vos darbininkų kaip kurie 
neva atsiliepimai apie tą 
“caro” Nikitos pirmojo vieš
nagę JAV:

“Chruščiovo viešėjimas 
JAV — šaltojo karo ledai 
tirpsta, — sako armatūri- 
ninkas iš Kauno statomos 
elektros jėgainės draugas 
Tamošauskas”.

“Amerikos visuomenė tu
ri progos dar kaitą įsitikinti, 
Xad tarybinei liaudžiai 
□rangi ir reikalinga taika. 
Taikos labui, žmonijos gero
vei, mūsų šalyje pasiekiami 
didžiausi mokslo ir techni
kos atradimai”.

O štai brigadininkas Py- 
lipaitis tokią politinę išmin
tį patiekia:

“Nuo dviejų didžiųjų val
stybių vyriausybių vadovų 
IMikaibio daug kas priklau
so. O pirmiausiai santykių 
pagerinimas ir draugiškas 
ryšių palaikymas tarp abie
jų šalių”.Na, ir žinoma, kaip dera, Pylipaitis pasisako, kad dabar dar sparčiau ir daugiau dirbs, kad taikos tvirtovė būtų stipri. Matote, maskvi- nių komunistų supratimu daug nereikia taikos įgyvendinimui: susėję du vyriausybių vadovai gali ir santykius pagerinti ir taiką įgyvendinti.

Po šimts pypkių, kaip 
mažai reikia taikos įgyven
dinimui! O čia visokie is-
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vas, kas darytina, kaip įgy 
vendinti taiką tokią, kad ji 
isiems būtų priimtina, ja 

niekas nenuskriaustas ir 
kad ji nebūtų pasirašyta ki
tų tautų sąskaiton. Jei taip 
visa priklausytų nuo Sovie
tų Rusijos dabartinio “ca- 
< o” Nikitos ir nuo bet kurio 
origadininko, tai taika jau 
seniai būtų pagal Maskvos 
modelį padalyta . . .

Bet pasiklausykime, ką 
dar tą pačią dieną Vilniaus 
radijas pranešė:

Klaipėdos uostamiesčio 
gatvėmis eidamas, lankyda
mas įmones ir įstaigose, vi
sur išgirsi besikalbant apie 
drg. Chruščiovo viešėjimą 
JAV-se. Mūsų korespon
dentas šiandien kalbėjosi 
su vidutinio žvejybinio tra- 
lierio kapitono padėjėju, V. 
Senograffu. Štai ką jis pa
reiškė: “Mums jūreiviams, 
labiau negu kitos profesijos 
žmonėms, suprantamas tai
kos reikalas” . . .

Ir dar žinutė iš Kauno: 
“Turbūt nėra pasaulyje, 

tokio kampelio, kur nebūtų 
susidomėjimo dėl Taiybų 
sąjungos ministrų taiybos 
pirmininko Nikitos Chruš
čiovo kelionės į JAV. Kartu 
su visa taiybine liaudimi ir 
mūsų miesto žmonės, labai 
domisi mūsų didžiosios tė
vynės laimėjimais: raketos 
paleidimu į mėnulį, ledlau
žio išplaukimu ir drg. Chru
ščiovo viešėjimu Ameriko
je” — Užteks tų sovietinių 
džiaugsmo gniūžčių sovieti
nių korespondentų iš lašalo 
išspaustų ir per Vilniaus ra
diją pranertų.

Kaip žinome, New Yorke

nų.
Šiuo kartu sovietinė spau

da apie tai rašydama tuos 
turtuolius jau nepavadino 
kapitalistais — išnaudoto
jais, darbo žmonių engėjais, 
kraujo siurbėlėmis, bet pa
rašė: “čia ir stambių ban
kų, prekybos ar pramonės 
kompanijų direktoriai, žy
mūs ekonomikos veikėjai”... 
Ir pabaigoje parašyta:

“N. Chruščiovas atsakė į 
daugelį verslinių atstovų 
klausimus. Chruščiovo kal
ba ir atsakymai susirinkusių 
huvo išklausyti su dideliu 
dėmesiu ir juos nekartą per
traukdavo plojimai. Jie pa
darė didelį įspūdį į verslinių 
Amerikos sluoksnių atsto
vus”.

Ko gero visi įsirašys į 
komunistų partiją, pridursi
me nuo savęs . . .

Dabai Sovietų spauda ir 
radijas jau nevargina savo 
skaitytojų žiniomis iš Ame
rikos apie iš bado mirštan
čius vaikus, badaujančius 
bedarbius, apie streikuojan
čių skurdą, apie negrų per
sekiojimus ir jų vaikams 
daromas kliūtis mokslą 
siekti ir panašiai.

Niūriosios Maskolijos ko
munistinė mašinerija žmo
nių nuotaikoms, įsitikini
mams veikti gali būti pakei
čiama per kelias valandas. 
Palaiminti asilai, nes jie tū
li savo karalystę žemėje!

Išmintingu žmogaus lupos— 

širdy iv, kvailo žmogaus širdis— 

lupose.

NINA ATSISVEIKINA SU NAMIE

šitaip Nina Chruščiovienė atsisveikinu su Namie 
Eisenhoweriene- Kairėj vertėja, u tarp atsisveikinančių 
garsaus rusų rašytoju šolochovu žmona.

Kaip anglai atstovus renka
Spalio 8 d. renkamas An- griežtai nustatytos ir jų per- 

glijos parlamentas, viso la-Įžengti negalima — nusikal- 
bo 630 atstovų. Kandidatų tęs atstovas gali būti nu- 
išstatyta 1480, iš jų konser- baustas — atimtos teisės, 
vatorių 625, drabiečių 621, Kadangi, kaip vėliau pama- 
liberalų 217, komunistų 17. tysime, ten kitoks rinkimi- 
Tie skaičiai rodo, kad ir nis vajus, tai ir atstovu rin-
ten tesivaržo dvi didžiosios 
pailijos: darbiečių ir kon
servatorių. Kitų partijų (li
beralų, komunistų) reikšmė
maža. Ir neseniai paleistame'sitenkinama ir $500. 
parlamente konservatorių' įnašų tani reikalui dydis 
buvo 343, darbiečių 281, Ii- svyruoja taip kelių dešim- 
beralų 6. Panašiai bus ir ki- čiu ar vieno antro šimto.
tame parlamente, tik gal 
daliai* darbiečiai gali gauti
kiek daugiau atstovų negu turtingų asmenų įtaką.

Iš šalies yra pavojinga 
padėti rinkimų kampanijoj

jos, kaip iki šiol Amerikoje 
demokratų ir republikonų 
pailijos.

Bet rinkimų kampanija kata t)e kandidato žinios, 
Anglijoj yra visai kitokia, j gali būti patraukti teismo 
negu Amerikoje. Ten daug; atsakomybėn.
priemonių, kurios vartoja
mos Amerikoj rinkimų kam
panijos metu, yra griežtai 
uždraustos.

Niekas nežino, kiek tikrai 
kaštuoja vieno kongresma- 
no ar senatoriaus išrinki
mas Amerikoje. Žinovai 
spėlioja, kad “kai*štose” 
vietose kongresmonui tas 
atseina iki 100,000, o se
natoriui didelėj valstybėj 
daug didesnė suma reika
linga.

Anglijoje tos išlaidos yra

DŽIAUGIASI LAIMĖJĘ

Švedu filmu aktorė Anita 
Ekberg ir italų madų kūrė
jas Emilio Schuherth lai. 
tnėjo Italijos premiją, kuri 
skiriama tais metais ypa
tingai P a s i ž ymėjusiems

kimų išlaidos nėra didelės. 
Vidutiniškai jos siekia $2,- 
000, bet tose vietose, kur 
varžybos nėra sunkios, pa-

Veikiančių įstatymų tikslas 
— stengtis išjungti atskirų

tam ar kitam kandidatui be 
jo raštiško sutikimo. Jei, sa
kysim. kokia organizacija 
ar atskiri asmenys norėtų 
paskelbti laikrašty agitaci
nį skelbimą už tą ar kitą 
kandidatą, arba sušaukti 
mitingą, arba iškabinti pla-

Jei, pavyzdžiui, kas nors 
prie savo namo iškabins 
skelbimą, agituojantį rinkti 
X kandidatą be to kandida
to sutikimo, namo savinin
kas gali būti nubaustas, o jei 
jis turės kandidato sutikimą, 
skelbimo išlaidos turi būti 
paimtos iš rinkimų kampa
nijos fondo.

įstatymas draudžia kan
didatams net arbatos puo
delį, cigarą ar degtinės stik
lelį pasiūlyti asmeniui, ku
ris yra jo apylinkės rinkėjas, 
iau nekalbant apie kokius 
kitus didesnius patarnavi
mus, kurie gali būti išaiškin
ti, kaip noras tą asmenį sau 
palankiai nuteikti. Negali

>> •

’K E L E1V10’ KALENDORIUS 
1960-twms Bebos

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

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

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo* 
mc jau dabar siųsti šiuo adresu:
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636 E. Broadway 

So. Boetoo 27, Mas*.
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jis to daryti net tiems, ku
rie veikliai dalyvauja rinki
mų kampanijoj.

Nenorėdami turėti nema
lonumų, daugelis kandida
tų rinkimų kampanijos me
tu nutraukia priėmimus net 
savo namuose. Būna net 
taip, kad kandidatas, kuris 
nuolat siuntė dovanų ligoni
nėj gulinčiam karo vetera
nui, rinkimų metu nutraukia 
tą daręs.

Įsivaizduokime rinkimus 
Amerikoje, be kandidatų 
rengiamų visokių “kavu
čių”, “arbatėlių” ir panašių 
“priėmimų”!

Amerikoj kiekvienas ži
no, kad biznieriai, remian- 
tieji kandidatą pinigais, ar 
jo draugai, agituodami už 
jį, tikisi vėliau gauti “už- 
mokesnį” tokiu ar kitokiu 
būdu. Ten kandidatas už 
pažadą biznieriui, kad jis 
padės jam gauti iš valdžios 
kokią parangą, gali būti su
imtas. Tas pats būtų ir paža
dėjus kokią tarnybą.

Kitokios ten yra ir rinki
minės kalbos. įstatymas yra 
griežtas ir tuo požiūriu. Ga
li kaip įmanydamas plakti 
savo priešininko politinę 
veiklą, bet negali prasilenk
ti su faktais, negali dergti 
jo asmens. Už tai baudžia
ma.

Bet ten ir toms kalboms 
nėra tiek daug laiko. Pavyz
džiui, šie rinkimai buvo pa
skelbti vos prieš 3 savaites. 
Tai ką čia daug per tokį lai
ką prikalbėsi!

Negali ten tiek daug, kaip 
čia Amerikoje, kandidatai 
pasinaudoti ir radijo ar te
levizijos pagalba. Šių rinki
mų kampanijoje per radiją

«>V KAI UIU"ZYUKIOVI V <*UV71 tai

čiai kalbės po 8 kartus, viso 
labo 80 minučių, o liberalai 
tik 2 kartu, viso 25 minutes. 
O per televiziją abi didžio
sios partijos galės agituoti 
po 5 kartus, viso 95 minutes.

Seniau ten buvo draudžia
ma kandidatui pasiūlyti nu
vežti rinkėją balsuoti, jei 
jis pats negali nueiti, bet 
dabar jau leidžiama pasi
naudoti tam reikalui tiek 
automoblių, kiek tik pajė
giama ...

Bet nereikia manyti, kad 
ir ten žmogus sukūrė idea
lišką tvarką ir kad viskas, 
kas įstatyme parašyta, iki 
mažiausių smulkmenų pil
doma. Tačiau neabejotina, 
kad ten rinkiminė kampani
ja yra daug “švaresnė”, ne
gu Amerikoje.

Dvariškis

KAIP RUSAI
LIETUVĄ ŠUoOVIETINO

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

i
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Ramioje Vokietijoje neramu
60,000 angliakasių žygiavo j Bonną, Visur juoda anglia
kasių ateitis. Kų tuo reikalu daro socialistai ir kapitalistai

V. KYMANTAS
Vokietijos angliakasiai krašto ūkiui. Kai nėra vil- 

sunerimo. Rugsėjo mėnesio ties, kad anglies pareikala- 
20 dienų 25 tūkstančiai vimas gali ateityje vėl padi- 
angliakasių, šventadienis- dėti, darosi būtina ta ūkio 
kai apsirengę, juodomis ir sritis pertvarkyti iš pagrin- i 
raudonomis vėliavomis neši- dų.
ni, su daugybe plakatų, bet pagrindiniam anglies pra- i 
tylūs ir rimti, patraukė iš vi- monės sutvarkymui Vokieti- 
sos apylinkės j Dortmundą joje didžiausią kliūtį sudaro 
vyriausybei, kasyklų sa- kad anglies kasyklos 
vininkams ir visuomenei tefcėra čia privačioje jų sa- 
priminti, kad anglies pra- įvjninkų nuosavybėje. Tuo 
monėje rūksta. Savaitę pra- ‘atveju, nežiūrint jau senyvo 

socialdemokratų reikalavi
mo, kad ta pramonė būtų 
suvalstybinta, Vokietija yra 
blogesnėje padėtyje už 
Prancūziją ir ypač už Ang
liją, kur suvalstybinimas

leidus, angliakasiai pasilei
do traukiniais, laivais, auto
busais jau į laikinę Vokieti
jos sostinę, Į Bonną, pas pa
čią vyriausybę. Jų susirinko 
jau apie 60 tūkstančių ir 
susiskirstę į 13 kolonų, be J j'aJ’ įvykdytas. Tad ir da 
muzikos, be kalbų, tik susi-.Kartinės angliakasių de- 
kaup'usiais veidais kelias ya-’monstracįjos su raudonomis 
landas žygiavo senojo mies- bei juodomis vėliavomis, be
to gatvėmis. Kas yra? 

Vokietijos anglies pramo-
Įprastos muzikos ir niūriais 
veidais yra įsjtėjantis primi-

! 100 PĖDŲ GYVATĖJIE LIKO GYVI

l)\ ie ju jaunuoliu automobilis Milwaukee, Wis., per
šoko statomo namo užtvarą ir 4 pėdą pločio griovį, 
o jaunuoliai tik lengvai sužeisti.

Nevien komunizmas žalingas

Pasakose seniai kalbama 
apie tokias vandens gyva
tes, bet šiandien ir moksli
ninkai pradeda galvoti, kad 

i vandenyse tikrai yra tokių 
'gyvačių, nors iki šiol jų dar 
■niekas r.epagavo.
J Šiomis dienomis “Acade- 
i my of Ai ts and Sciences” 
Į k o rferencijoje Nantucket 
i saloje, netoli Cape Cod, Ko- 
penhagos zoologijos muzie
jaus direktorius dr. Wolff 
pianešė, kad Kopenhagos 
universiteto m o kslininkas 
dr. A. Bruun Pietų Atlanto 

i vandenyne prie Capctown 
rado 6 pėdų ilgio ungurio 
vikšrą, iš kurio gali išsivy
styti 60-180 pėdų gyvatė. 
Kiti mokslininkai dėl to
kios prielaidos nesijuokia 
ir mano, kad kada nors 
jiems pavyks tokį gyvūną 
pagauti ir visų pirma jie ti
ki jį pagauti kur nors Ra
miajame vandenyne prie 
Peru valstybės, kur ypač 
gausu žuvų.

Tokie dideli gyvūnai ne
gali gyventi labai giliai, nes

— Vot, Maiki, Chruščio
vo ir vėl nebėra Ameriko
je. Sukėlė ermiderį ir išlėkė.

— Taip, tėve, išlėkė svei
kas ir gyvas. Jei kas turė
jo nusipirkęs kiaušinių jam 
pavaišinti, tai parsinešė ki
šenėje namo, nes per polici
ją negalėjo prieiti artyn.

— Dac rait, Maiki, per
daug buvo policijos. Los 
Angeles mieste vienas dipu
kas paleido į Chruščiovą 
minkštą tomeitę, o pataikė 
į policijos viršininką. Per
daug buvo tų policijos vir
šininkų.

— Bet viskas gerai, tėve, 
kas gerai pasibaigia.

— Ar tai tu vokuoji, kad

Varginga ir nesaugi ma- čios, kurią vyskupas sutarp- 
žų, kaip Pabaltijo, paverg-, tautino. Jie kovoja dėl jos, 
tųjų tautų būklė. Didelė !bet iš anksto galima pasaky- tauta, komunizmo skraiste į ti, kad nieko nelaimės, kaip
prisidengusi, spaudžia jas j nelaimėjo nė vienos pavapi-! ten jie negautų pakankamai 

maisto. Minėtas vikšras prie 
Capetown rastas 200 pėdų 
gilumoje.

Abu miniotieji mokslinin
kai 1950-52 metais iš danų 
iaivo Galathea tyrė vande
nyno gyvius giliau kaip 25,- 
000 jiedu. Jie rado gyvių net 
34,000 pėdų gilumoje, o se
niau manyta, kad vandeny
ne gyvių nėra giliau kaip 
22,000 pėdų. Jie net žuvų 
rado iki 22,000 pėdų gylio, 
o giliau tik moliuskų, ma
žiau išsivysčiusių gyvių.

Pasak tų mokslininkų, 
juo giliau, tuo vanduo šil-

nėję prikasama anglies dau- nimas Adenauerio vyriausy- '^įaip '^škiau sakantymS | jos" lietuviai, kurie 'seniau 
giau, kaip jos galima par-llbei> kad įr Vokietijai pri- 
duoti. Jau šių metų pradžio- 'brendo reikalas imtis pla- 

' je kasyklų sandėliuose buvo ningo, tautos gerovės sie-
geiiau ieškoti būdų kaio pa- atsargos aple 15 md tonų, kiančio ūkio 
vojui pasalinti. Juk kai o J dek pat buvo pirklių sande- , .
niekas nenori, nei Amerika, • Iiuose ir jos vįg didėja. Kri- * .Bed% s“. anglim ,tU1 į 
nei Rusija. izė pl^dėjo 1957 metais ir Vle". Vokietija. Kaskart
- Ju rong, Maik. Jeigu galį jai nesimato. Nešima- su"kiau verciasianghes ka- 

Rusija nenori vainos, tai ko- to, kur būtų galima vis at- s>klo\ Ajnetikojė, Įiiau- 
kiam biesui ji ginkluojasi, liekančią anglį išleisti. * narnosSunkumų turi Prancūzija.i Jau ilgesnį laiką ir visam o . . ....

— Rusija ginkluojasi dėl pasaulyje anglis turi kautis ‘̂ie sunkumai” bu-
to, kad Amerika prieš ją su trimis savo priešais — tačiau a

kolina, naikindama viską, 
kas toms tautoms nuo am- 

brangu ir brukaiziu Puvo

buvo išėję į kovą prieš vys
kupą.

Pats vėliausias pavyzdys, 
tai saleziečių vienuolyno 
Cedar Likę, Ind. pastatytoji 
Šiluva. Nemaža pinigų ten 
lietuviai sudėjo, tikėdami 
turėti savo “stebuklingą vie
tą”, l>et ordino valdžiai ne 
tas įūpėjo. Ji ir pavadnio 
ne Šiluva, bet Maria deia 
Strada, o vieną gražią die
ną liepė lietuviams vienuo
liams kitur išsikelti. Dar li
kęs kun. Sabaliauskas lau
kia panašaus likimo.

ginkluojasi, sako Chruščio- žibalu, elektros energija ir vo ankščiau numatyti n 
vas. pastaruoju laiku su prade- anks?au ^nupinta jų pa-

— Maiki, aš, kaip genero- jusia įsigalėti. atomo eneip- ^UeTkasvklos Anglijoj 
las, šitą bizni suprantu ge-ja, — ir Kautis jai neiaoai ’ suvirk7vbintos ' Visas 
riau už tave. Man atrodo, sekasi. Kad ir pačioje Vo- tvarko specialiAnglies 
kad čia Rusija kalta. Jeigu kietijoje svarbiausias ang- į ė Vaklvba išvien 
ji nesiginkluotų, tai ir Ame- lies suvartotojas, geležinke- dirbd angliakasiu bei
rikai nebūtų reikalo gink- Hai, anglim kūrenamus gar- piamorėie

• ! vėžius dar palieka šoninėse tainautojų -toje piamoneje
tėve. Po ka--Įvijose, pačioms stotims ap- «nlJon»s- Valdy.>a bu-luotis,

—: Tas taip,
Chruščiovo maršrutas Ame- ro Amerika buvo nusigink- tarnauti. Pagrindiniais ruo- vo iš karto užsimojusi kasti

žais keleivinius ir prekinius vis įauginu anglies, ji laiku
— Aš manau, kad gerai, to padaryti.” Korėjos"karas traukinius padidintais grei- mažinti
- Nu, tai pasakyk, koks parodė, kad vienašališkas i,ne-g skystu kuru varo- tupi mu^

gali būt iš to gerumas? ‘nusiginklavimas yra klai-™ djzehmai iokomotyvai. į-6®“** ® b į ,
__ Visu nirma eerai via din«ras dalvkas Todėl ir K*1 pokariniais metais smar- f* ., ^įsų puma gerai yia dingas aatykas. įoaei u, t nrakutusi Vokieti ia tomi ,r Pne to kiekl° luinai

tas, teve, kad Amenka tu- Amerika pradėjo jau buvo priartėta; dabar
rejo progos geriau jį pazin- tis. Jau 12 metų eina kal-pra^JO sueieKinnu pačias siūIoma kasmet iškasti tik
ti. Jeigu kas tikėjosi nuga- i bos ir derybos dėl nusigink- didžiąsias geležinkelių Imi- _ .. .
lėti komunizmą maldomis, davimo, bet tas reikalas ne- J3^’.ir geležinkelių suelek- . . , bus nad-uv-a
tai dabai- galėjo įsiUkniti, 'juda iš vietos todėl, kad ru- 'as J1““'c*al! Kartu su tuonusistityta įčr-
kad tai yra tuščia viltis, sai nenori leisti nusiginkla- onysvas u" Itvarkvti visas an<dips ūkis
Chruščiovas matė visą Ame- vimo rimtai kontroliuoti, ras išvaro anglį iš gyvena-L, , ... . *:k:a -kk
rikos prabangą, ir vistiek Dabar Chruščiovas vėl pa-i miljų namų apšildymo, iš-, k. Artimiausiais me- 
pasiliko prie. savo — siūlė visiškai i "SSnes, kad Sovietų tvarka yra bet apie nusiginklavimoj raoiiKų, n atsispirti
geriausia. O jeigu kas nori kontrolę jis tik užsiminė. Osavo. konkurentams, pato- 
ją nuversti, tai tas yra arba kontrolė ir yra svarbiausioji S^801^8 vartoti, dažnai ir 
kapitalistų agentas, arba nusiginklavimo dalis. Chru- lygesniems, nebemoka.

rikoj pasibaigė gerai? -lavusi, bet rusai ir nemanė

Krizę Vokietijos anglies 
pramonėje padidino pati 
vyriausybė. Iš karto anglies 
stigdama ir statydama ją iš 
prievartos savo nugalėto-

banditas ir chuliganas. To- ščiovo pasiūlymas dabai 
kią mintį šiandien skiepija plačiai svarstomas.
Sovietų jaunimui ir mokyk- i _ Nu, tai kaip tu ickuo- 
los. Užaugę jie galvas gul-'ji, Maiki, kas atsitiktų su 
dvs už komunizmą. Aišku, mūsų Lietuva, jeigu Ameri- 
kad pasakomis apie demo- ka padarytų ugadas su Ru- 
kratijos laisvę jų galvose- sija ir abidvi sunaikintų sa- 
nos nepakeisi. Demokrati-(vo ginklus? 
jos laisvė jiems atrodo be- j — Jeigu karo pavojus bū- 
tvarkė. Chiuščiovas pavadi- tų pašalintas, tėve, ir jeigu 
no ją stačiai anarchija, tarp Amerikos ir Rusijos pa
valdžia čia kalba vienaip, sidarytų geresni santykiai, 
o bažnyčia priešingai. Ir tai gal ir Lietuvos žmonėms v • - - i • •
bendrai, kiek yra laikraščių, būtų geriau, nors Lietuva Knzes P?C1,?. SUnklW,na?? 
kiek politikierių, tiek ir virtiek dai nel.ūtų laisva . keltI .
nuomonių. Ko klausytis,! __ tu mislini kad aš * aį?*, aP.lc tukstan-
niekas nežino, nes neaišku, galėčiau senų kraju “ukusS? "nevteuomet

b met > sTe^pUnU^S,t,J<iOma? ™ naUJ08e
Chi-uščiovas. |5^as'uX^ZuS 'r numatoma k~

— Olrait, Maiki, ar tu su ( (jaiimas daiktas, tėve,
juo sutinki? kad galėtum. Ir dabar jau

jams, Vokietija sutartimi su 
Amerika įsipareigojo įsi
vežti iš čia kasmet po 25 mil. 
tonų anglies. Vežėsi ir tuo
met, kai savos pradėjo turė
ti su kaupu, ir tik pernai 
metais nuo importo pasi
laisvino padidintais muitais.

syklose, ir numatoma, kad 
gal dar 100 tūkstančių an
gliakasių turės ieškoti dar
ini kur kitur. “Stebuklingai— Ar as su juo sutinku, geležinėj sienoj atsiranda atsikūrusioj Vokietijoj kri- 

ar ne, tai visai nesvaibu,te- skyijų. štai, šią vasarą jau'zė anglies pramonėj urade-
ve. Svarbu yra tas, kad per dvd lietuvių giupės iš Ame- 
tas dvi savaites Amerika tu- ,4kos buvo įleistos Lietuvon, 
rėjo progos genau pažinti Tiesa, dauguma jų buvo ko- 
savo oponentą ir padalyti iš munistai ir jų prieplakos.

anglies pramonėj prade
da sudalyti sunkumų visam

to reikalingu išvadų.
— O kokios tos išvados? 
— Išvados yra tokios, tė

ve, kad užuot ruoštis karui.

Jeigu santykiai pagerės, tai gal būt, kad ta geležinė siena, kuri iki šiol skiria mus nuo Lietuvos, bus panaikin

ta.
— Olrait, tegul tavo žo

dis stojasi kūnu. Aš dabar 
eisiu ir sukalbėsiu rožančių 
ant tos intencijos.

apie 240 kasyklų ir tai blo
giausių, kuriose arba bai
giasi anglies atsargos, arba 
ploni anglies sluogsniai ne
leidžia kasyklose pavartoti 
techniškų kasimo patobuli
nimų. Dėl to turės sumažė
ti ir angliakasių skaičius. 
Tačiau Anglijoje ir apie tai 
iš anksto galvojama. Jau 
dabar minėtoji Valdyba iš
siaiškina, kiek, kuriais me
tais ir kuriose vietose suma
žės angliakasių ir iš anksto 
siūlo vyriausybei, kad atlei
džiamiems iš anksto būtu 
parūpintas darbas kur kitur, 
steigiant reikalingose vieto
se naujus fabrikus ar Įmo
nes. Kasyklų pertvarkymas 
vyks tik tuomet, kai anglia
kasių pertekliui bus darbas 
parūpintas kur kitur.

Atrodo, kad Anglijos an
gliakasiams nereikės orga
nizuoto žygio į Londoną, 
nors anglies ateitis ir čia 
ta pati kaip ir visam pasau
lyje. Skirtumas su Vokieti
ja tas, kad 1955 metais 
rinkimus laimėjusi Anglijo
je Darbo Partija pastatė 
valstybės reikalams tvarkyti 
savo vyriausybę ir ji ėmėsi 
planingai tvarkyti tautos 
ūkį. Vokietijoje “krikščio- 

Adenauerio vy-

1 svetimą, skurdų komuniz
mą, verčia garbinti tvarką, 
kuri ne tik pavergtoms tau
toms, bet ir pačiai Maskoli- 
jai nepriimtina.

Bet ne vien maskoliškas 
komunizmas Lietuvai ir lie
tuviams pavojingas ir žalin
gas. Toks pat yra ir tarp
tautinis papizmas, nors jo 

i žalingumas mėgstama nuty 
lėti. Dr. J. šliupas seniai 
buvo pastebėjęs svetimų 
vienuolynų žalingumą ma
žai valstybei, bet į jo žo
džius nebuvo kreipta dėme
sio. Jie ir nepriklausomoj 
Lietuvoj suko vis didesnius 
ir šiltesnius lizdus ir visam
kam vis didesnės įtakos da- mokyklos, prieglauda ne 
rė. jiems priklauso ir netrukus

Žalingas papizmas ir už- viena po kitos taps tarptau- 
sieny gyvenantiems lietu- tinės.
viams. Imkime kad ir Jung-' išmintingesni buvo tie 
tinęs Amerikos Valstybes, lietuviai, kurie susispietė į 
Čia lietuviai pristatė baž- Lietuvių Tautinę bažnyčią, 
nyčių, klebonijų, mokyklų, nes bent jų pinigais pasta- 
viviiuolyrų, prieglaudų, bet tylos bažnyčios ir kt. tebė- 
jas pasisavino Vatikano ra jų nuosavybė ir niekas 
agentai — vyskupai. Jie negalės jų iš jų atimti be 
lietuvių pinigais pastatytas jų sutikimo.
įstaigas paverčia tarptauti-į Galime apgalestauti Ynu- 
nėmis, iš jų pašalinama lie- sų senųjų kartų, kurios buvo 
tuvių kalba ir pakeičiama tamsesnės, klaidas, bet dar 
anglų kalba. labiau tenka apgailestauti ir

Čia butų pravartu primin- stebėtis, kad jas daro ir 
ti keli pavyzdžiai. naujieji ateiviai, kurie yra

Kursas ( itv lietuviai pa- labiau išprusinti ir tariasi 
■sistatė bažnyčią ir klebeni- geriau nusimaną, kaip lietų
jų, bet pagal katalikų baž- vybės išlaikymu rūpintis, 
nyčios tvarką ji priklausė Traidenio Ainis
vyskupui, šis, kun. Žekiui ---------------------------------
miius, atėmė iš lietuvių jų MŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
bažnvčią su klebonija, o lie- JOJE NAUJAS ADRESAS 
tuvius priskyrė prie slovakų
bažnyčios.

Detroite lietuviai turėjo 
gražią mūrinę bažnyčią, 
kleboniją ir mokyklą, bet 
juodžiams pradėjus spraus- 
tis i tą apylinkę, išsikėlė ki-

Liūdna, kad net Čikagos, tesnis, šalčiausias vanduo 
kuri vadinama antrąja Lie- esąs 12,000 pėdų gilumoje, 
tuvos sostine, lietuviai be-l Didžiausias minėtų danų 
veik nieko nuosavaus neb-į tyrinėtojų atradimas tai 
turi, nes jų statytos bažny- smalžiakaušė (limpetlikc) 
čios, vienuolynai, ligoninė,'gyvatė, kurią sugavo Ra

miajame vandenyne prie 
Kosta Rikos 11,000 pėdų gi
lumoje. Tos gyvatės arti
miausia rūšis išmirė prieš 
350 milionų metų. Jos kū
nas buvo sudėtas iš vienodų, 
pasikartojančių dalių.

Šitas atradimas, sakoma, 
daug padės gyvių išsivysty
mui (evoliucijai) pažinti ir 
vadinamas labiausia nuos
tabiu šio šimtmečio radiniu 
zoologijos srityje.

GERIAU MATYTI, NEGU 
GIRDĖTI

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewcll Crescent 
Orbiston, Bellshill

Lanarkshire, Scotland

“Aš visuomet tetikėjau 
tik dešimtąja dalimi to, ką 
girdėjau, ir puse to, ką ma
čiau. Dabar, kai nustojau 
klausos, aš visą savo ener
giją nukreipiu į matymą ir 
tuo būdu tikiu klausos nete
kęs daugiau suprasti.”

Gal ir teisinga to klausos 
netekusio žmogaus galvose
na?

Žioplas, kas vėjus gaudo.

tur ir prašė vyskupą leisti 
jiems bažnyčią parduoti, 
kad galėtų kitoj vietoj vėl 
savą nusipirkti. Tačiau to
kio leidimo negavo.

Los Angeles lietuviai 
taipgi neteko savos bažny-

riausvbė, kartais tylomis, 
dažniausia atvirai bodama 
kapitalistų reikalus, dažnai 
stveriasi pavėluotai prino
kusias bėdas taisyti ir dar 
tik tuomet, kaip ir šį 
kartą bado gresiami darbi
ninkai. raudonas ir juodas 
vėliavas nešini, primena 
sotiesiems, kad ramioje ir 
pradėjusioje viskuo pertekti 
Vokietijoje gali būti sprogi
mu.

r

SIŲSK GIMTADIENIO ŠYP
SENAS TOLI, TOLI . . .
I’EK TELEFONĄ

Tai yra taip lengva- Tiek daug 
smagumo už tiek maža iš
laidu. kai nepaprastas reikalas 
yra- Ir kiekvienos dienos rei
kale- . . ir didelėj bėdoje . . . 
telefonas yra tikras draugas.

Smiles

NIW ENGIAMO TEIEPHONE AND TEIEGIA’H COMPANY
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V. Mykolaitis-Putinas

Ponas Skrodskis
(Tęsinys)

Jis šioje apylinkėje žmogus svetimas. Pereitų metų 
pavasarj atklydo jis nežinia iš kur ir nieko apie save nesi- 
sakė. Vieni spėja, kad jis pabėgęs rekrutas ar saldotas, 
kiti — kad koks vagis, plėšikas ar žmogžudys. Tik nie
kas, nė pats prievaizdas, jo doru žmogumi nelaiko. Pa
mačius ji, savaime kilo mintis, kad jis būtų geras “kotas” 
— budelis. Tokio tada dvare nebuvo, visi tuo darbu kra
tėsi, priversti plakė gailėdamiesi, lengva ranka, švelniai. 
Nelabai kas tokio plakimo ir bijojo. Rubikis - Rudis pasi
žymėjo iš pirmo sykio. Plakamieji rėkė, spiegė ir kriokė 
kaip skerdžiami meitėliai. Jam pradėjus eiti savo parei
gas, ir buvo įrengta ši nuošali pašiūrė.

Lovių apžiūra baigėsi. Trys kiti pasirodė tinkami. 
Tik ar nereikėtų pančius pakeisti diržais su sagtimis, 
kaip Kalnaberžės dvare? Greitesnis darbas.

Rubikis vėl mostelėjo ranka ir nusispiovė.
— Galima, pons, ir diržais. Būtų stipriau. Pantis 

kartais atsinarina, papūva. Jei plakti stiprų vyrų, tai ir 
nutraukia.

Prievaizdas susiraukė ir čia pat pats atmetė savo 
pasiūlymų:

— Taip tai taip . . . Bet kur dabar gausi tų diržų? 
Ir išlaidos nereikalingos. E, bus gerai ir pančiai. O čia 
kas? Pelės išgraužė? — susidomėjo ponas Pšemiekis, 
pastebėjęs vieno lovio lyg iškaptuota kampa.

Rudis nusišiepė, ir jo akyse pirma sykį žybtelėjo 
liepsnelės.

— Ne pelės. Tai ta merga išgraužė, kur paskui į 
šulinį šoko.Padla!

Prievaizdas greitai nusisuko nuo lovio ir persibrau
kė ranka per veida.Biaurus atsiminimas . . . Jis žino, kad 
Rubikis turi galvoje tą merginą iš Karkliškių kaimo, 
Baedonu Ievute, kuria pereita rudeni Skrodskis buvoc 9. ' «.* S- —
kėsinęsis paimti, bet neįveikęs išmetė ir liepė žiauriai 
nuplakti. Po to ji nusiskandino. O ją norėjo vesti Pranai
tis. Ech, vis tas pono Skrodskio nesusivaldymas! Prisi
dirba sau priešų dėl tų mergšių. Po to biauraus atsitiki
mo kunigas Mackevičius išpyškino tokį pamokslą, kad 
visa bažnyčia žliumbė ir dangaus keršto šaukėsi, o kai 
kurie dvasininkai, kaip tie chlopomanai Survila su Šilin
gu,, net kaimyninius santykius nutraukė. Ogi Pranaitis! 
Šiais neramiais laikais tas banditas gali ryžtis, neduok 
Dieve, kažin ką padalyti iš desperacijos. Ech, ech, nege
rai ponas Skrodskis elgiasi, negerai . . .

Taip susikrimtęs Pšemiekis jau rengėsi išeiti, bet 
dar grįžtelėjo į berną ir skėstelėjo ranka:

— Rubiki. išgrėbok visą tą šlamštą. Pavasarį rei
kia apsišvarinti. Darbymetis prasideda.

Pašiūrės asloje iš tiesų valkiojosi visokių šakėgalių, 
aplaužytų šluotnažių, o pasieny gulėjo karklinių ir laz- 
dyninių rykščių pundeliai.

. tį^5ito£tiks? — klausė prievaizdas.
■ — Netiksi Išdžiūvusios, lengvos, lūžta, prie kūno
nelimpa, —•. aiškino Rudis. — Reiks naujų prisipiauti. 
Sultingų.

— Na, tai ir žiūrėk.
Paraginęs “kotą”, Pšemiekis paliko jį tvarkytis 

vienų, o pats ėjo į daržinę patikrinti atsargų. Čia jį pasi
tiko vežėjas Pranciškus. Jis nieko nesakė, bet iš jo veido, 
gudriai primerktų akių, prasišiepusių lūpų ir visos povy
zos buvo galima spėti jį kažką žinant.

— Kas atsitiko, Pranciškau? — paklausė prievaiz
das. -— Vėl kas nors su arkliais?

— Ne su arkliais, — valandėlę patylėjęs prabilo ve
žėjas. — Vaitas su tijūnu pranešė žinią, kad Paliepiai, 
Juodbaliai ir Karkliškiai atsisakė lažo eiti. Gerą pradžią 
padarė Šilėnai.

— Ot, prakeikti chlopai — nusikeikė prievaizdas. — 
Pats tinkamiausias orei laikas.

— Kvaili būtų, kad eitų, — kalbėjo Pranciškus. — 
Tegul ponas juos į činšą perveda, prievoles panaikina, 
už darbų užmoka. Tada eis. Pas Survilą seniai jau taip.

Prievaizdas supyko.
— Daug jūs išmanot, avigalviai, apie tuos činšus! 

Rykščių jums visiems, tai ir bus užmokestis. Oi, reiks, 
Rubikiui dar keturi loviai tašyti.

— Kad tik pačiam ii- atsigult nereiktų, — pagrasino 
Pranciškus. — Tokiam tai maža atsigult. Pakart po sau
sa šaka. — Ir, nepagarbiai atsisukęs į prievaizdų nugara, 
užvertęs galvą ėmė tyrinėti dangų, tarsi oro atmainą 
jausdamas.

Iš tiesų, oras keitėsi. Saulė pusiyčiuose dar švietė, 
bet kažkaip blankiai ir nešiltai. Dangus vietomis dar 
mėlynas, bet vietomis jau apsitraukęs skystu rako šydu, 
kuris tirstėdamas šen ir ten rinkosi į padrikusius, tarsi 
pūkais ir plunksnomis papurvusius debesis. Vėjas, lig 
tol pūtęęs iš pietų, dabar atsivertė iš žiemių, ir tame dan-

BŪSIMI TfiVAI

ragarsėjusi prancūzu filmų aktorė Brigitte Bardot 
ir jos vyras aktorius Jacųues Charrier žiūri naują 
fiimą Paryžiaus teatre. Kalbama, kad Brigitte lau
kianti Įpėdinio.

BEGALINĖ DAINA

Skamba upė patvinus žvaigždėta.
Skamba į saulę rugio laukai
Spindulinga švelnia žaluma . . .
Tarsi niekad ligšiol negirdėta,
Tik sapnuota ilgai, ilgai —
Tu viena begalinė daina.
Skamba lūpos — su juoko vingriu upeliu. 
Besišypsančios. Tylios. Vėsios.
Skamba žvilgsniai — rasoti, saulėti.
Ir svaja, kur iš požemių trykšta gilių,
Ir šešėlis, kur mirksniui pilkai nusitiesęs. —
Juk ir ašara gali skambėti. . .

Tu viena begalinė daina —
Nenutylinti niekad, niekad.
Tu viena begalinė daina —
Stot, parkrist neleidžianti niekam.
Tu lyg paukštį į speigų meti —
Ir kvėpavimu vėl sušildai.
Tu, kur nori, šauki ir vedi —
Ir po kojomis — saulės tiltai.
Tu viena begalinė daina,
O gyvenime, trokštamas mūsų!
Tu viena begalinė daina,
Tik viena, tik viena.
Tik viena.

* * *
Nesakyk — pavasaris praėjo.
Tik įsiklausyk — jis čia.
Nors ir jievos žiedus jau seniai paliejo. ; - 
Nors ir varpos rugio išplaukė į-VėjL b'i

z*! .• *. : * i •
O vis tiek jis.čia’ \
Kas akimirksnį kas nors prabyla ~ *
Nuo dirvom], girių, pakelių — ,- *
I upelį, į žvaigždes, į tylų —; 
Nauju žiedu, šiltu sparneliu ».. •
Kas akimirksnį — į sielų prasisunkia 
Po lašelį vėjo nuostabaus.
Tai pavasaris juk prieš kelionę sunkią 
Kojas braknėm žydinčiom apaus .. .
Nesakyk, kad jis — prisiminimas,
Kad ranka su sprogstančiais žilvičiais jau tuščia. 
Jei pavasaris — neslūgstantis laukimas,
Jei pavasaris — kaip amžinas gimimas . . .
Tik įsiklausyk — jis čia . . .

Lietuva.

v k JK'r. i KŠTsiKiiSItSS

DAR VIENAS 
LAIMĖJIMAS

Nedaug bėra valstybių, 
kuriose moteiys neturėtų 
lygios su vyrais balsavimo 
teisės. Ir nuostabu, kad tų 
valstybių tarpe yra ir labai 
kultūriškai aukšto lygio 
Šveicarija.

Bet ir ten moterys pama
žu gauna lygias teises. Se-

i

Janina Degutytė

niau balsavimo teisę jau bu
vo gavusios Vaud kantono 
moterys, o dabar gavo Neu- 
chatel kantono. Vykdant vi
sų balsuotojų (vyrų) atsi- 
klausimų (referendumų) už 
balsavo 11,240, o prieš 
9,738.

Galvos nepramuši senam 
žmoguj nusilenkdamas.

I Jelavių priežodis

gaus šone, pažemiais, kaip mūras dunksėjo sunkus tam
siai pilkas ruožas.

(Bus daugiau)

Cypdavatkės dora
Kas seka mūsų spaudų, 

tas žino, kad jau neviena 
karo viesulų išskirta šeima 
dėjo pastangų vėl susijung
ti. Iš visų kraštų tas yra ga
lima beveik visais atvejais, 
bet stačiai stebuklu laiko
ma, jei išardytos šeimos na
riui pavyksta iš komunisti
nių kraštų į laisvąjį pasaulį 
ištrūkti.

Žmonės rašo prašymus 
visiems, kam tik išmano. 
Rašė net pačiam Stalinui, o 
dabar Chniščiovui, bet per 
keliolikų metų vos vienas 
antras tebuvo toks laimin
gas, kad galėjo iš komunis
tiško “rojaus” išvažiuoti.

Kai Chruščiovas atvažia
vo į Ameriką* nevienas pa
kartojo jam savo prašymus 
raštu, o apsukresnieji net 
gavo progos su juo pasima
tyti ir savo prašymų žodžiu 
išdėstyti. Chruščiovas jiems 
pažadėjo jų prašymus pa
tenkinti.

Tokį pažadą gavo ir Le
onai iš Čikagos, kurie prašė 
išleisti iš Lietuvos jų sūųų ir 
dukterį.

Šita proga Vilnies Nr. 190

Nr. 40, Spaliu 7, IHof

saulėje. Jei dėmė neišnyko, 
vartokite chlorų, vandenilio 
peroksidą (Hydrogen pero- 
xide) ar sodium perberate 

tų' bleach.
Neskalbiamas medžiagas 

reikia atiduoti į valyklų, kol

dorelis, jei iki šiol 
vaikų neišleido, noi-s buvo
gavęs jau kelis prašymus. ..................
Dabar jam nebebuvo kaip Į dėmė šviežia, 
išsisukti. Juk, jei jis nebūtų Į Jei dėmes turime jungti- 
ir dabar pažadėjęs, tai kokį į nes (valgomųjų ledų, šoko- 
įspūdį tas būtų padaręs lado, padažo (gravy), ka-
amerikiečiams, kurie iš sa
vo laisvos spaudos apie tai 
smulkiai sužinojo. Jis buvo

vos su smetonėle ir tt.), pir
ma patrinkite ar paskalau
kite šaltu vandeniu, vėliau

davatkoms juo didesnis ko-'vieta neišnyko, patrinkite 
munistų nusikaltėlis, tuo ją riebalus tirpdančiu skyš- 
jis garbingesnis. Raudonos čiu.
cypdavatkės kitaip ir negali Valymo būdas tiek plau- 
galvoti. Todėl jos ir baisios, namų, tiek neplaunamų me- 

Onutė džiagų vienodas.
Jei turime neriebias dė

mes (vaisių, juodos kavos, 
pieno, “catsup”, “chili” pa
dažu), patrinkite ar pamir
kykite šaltame vandeny. 
Gali būti reikalinga gana

Rūdžių suteptą medžią- ilgai mirkyti. Jei dėmė dai
gos vietą palaikykite ant matoma, įtrinkite valomųjų

KAIP PANAIKINTI 
RŪDŽIŲ IR KITAS

DĖMES

verdančio vandens puodo i priemonių ir gerai išskalau- 
ir išspauskite citrinos. (Ie-'kite. Iš neplaunamų me- 
mon) sultį ant tos vietos, džiagų valomąsias priemo- 
Arba pabarstykite suteptų' nes pašalinti ir medžiagų 
vietų druska, išspauskite ci- greičiau išdžiovinti padeda

___ .____________ ...._ „ trinas sultį ant jos ir pade- alkoholis. Bet prieš juo ska-
kažkokTa ^raudona cypdą- ;kite . išdžiūti. Tada ' laujant reikia atsiminti, kad
vatkė, Sene pasivadinusi, j gerai išskalaukite. Pakarto- jis veikia kai kuriuos dažus, 
rado reikalinga iš Leonų pa- kiį’ jei reikalinga. Todėl pirma išmėginkite tas
sityčioti. Girdi, kokia čia tė- Į Pelėsių dėmes reikia va- medžiagas nematomoj vie- 
viską meilė? Kai vaikai bu- • * .J šviežios, kol ne- toj. Alkoholį atskieskite 2 
vo maži, jie juos paliko ne- į sugadinta medžiagos. Supę- dvigubu kiekiu vandens, jei 
žinomani likimui, bet kai bėjusius Grabužius .gerai iš- valysite acatate fabries 
dabar vaikai užaugo ir išsi- Plukite, ii išdžiovinkite (dirbtines medžiagas), 
my“”r’rįikalaCja'^žin-

ir SKAITYKIT’!
suprask Chruščiovas, Leo-; -------- o---------
nams pažadėjo jų prašymą ' lie šitoj vietoj nuolat skelbtu šVENTADARBIAI, 1 veiksmo 

išpildyti. ;knygų Keleivio dministraeijoje tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,

’ Iš tikra jų, tik raudona
cypdavatkė tegali taip iš 

i tiek kentėjusių tėvų tyčiotis

knygų Keleivio dministraeijoje

galima gauti dar šias knygas:' kaina ........................................................................... $0.25

L3DP FOR LITHUANIA’S ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 

FREEDOM. parašė S. A. Vik- _ 23 psl., karna ... _ ... $0.15

toras. kaina 50 centu KR A V1 JAS IR KERŠTAS, nove-
lės, V. Kirlys, 103 psl.,

TYKIAI, idomūs nasakojimai kaina ................................... ....................................... $0.20

, .. v. . .. . , jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00 LIAUDIES DAINOS, gaidos

Ar JI žino, kokiomis ap-; NAKTYS KARALIŠKU TOSE,: mišriam chorui. V. Banaitis,

ir Chruščiovo elgesį vadinti ^.p0:
garbingu.

Iinkybėmis Leonai paliko Liudo Dovydėno anysaka. 108 kaina ............................................................................................ $1.50

savo vaikus Lietuvoie * natv<i psl- kaina   $2.00 KAS YRA SOCIAIJZACIJA,sa\ 0 vaikus Lietuvoje, patys jjgPRIKLAUSOMOŠ LIETU- K. Kautsky, 31 psl., kai-
‘ ” VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- na ................................................................................................. $0410iš ten pasitraukdami? Ar ji 

į nėra girdėjusi, kad daug tė
vų frantui artinantis iš 
miestų savo vaikus pasiuntė 
pas gimines į tolimų so
džių, manydami, kad jiems 
ten bus saugiau, o kai bus 
paskutinė bėda, ir jie patys 
ten nuvažiuos jų pasiimti? 
Ar ji nėra girdėjusi, kad 
daug žmonių buvo patekę į 
fronto ugnį, ir kai iš tokios 
peklos išėjo, tai gėrei* jei 
visi šeimos nariai susigau
dę, bet daugelį frontas per
skyrė. Ag, kas norėjo, tas 
žino, kokių tragedijų teko 
fronte šeimoms išgyventi, 
kaip prieš savo norų išsis
kirti. Bet Vilnies cypdavat- 
ke visa tas nesvarbu, ji sta
čiai keita, kad Leonai pa
metė savo vaikus ir nuo jų 
>abėgo, o dabar, jiems užau
gus, nori juos su savim turė
ti. Ir ji tyčiojasi iš LLeonų, 
kurie neabejotinai yra daug 
iškentėję ir ašarų išlieję.

0 Chruščiovas, girdi, kil
nus vyras, kad jis net tokių 
tėvų paklausė. Ne, jis ne 
garbingas žmogus, bet ne-

GERAS PATARIMAS

Jei nori būti laiminga ve
dybiniame gyvenime, visų 
pirmų turi galvoti ne apie 
save. Norėdama gauti, turi 
pati duoti. Bet niekada ne
duok, galvoje turėdama 
mintį, kad tau už tai turi 
atsilyginti.

Jei tavo tfraugm ar kafmr- 
mm aesfaito "KeMvto”, para*
— •—a. -- w<191K MBirMyil.

tik M

rys. 225 psl., kaina . . $5.00 šLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks

mo komedija, 29 psl.. kai-IŠ DŪMINĖS I ŪšNELĖS. K-' _

Kraučiūno eilėraščiai. 124 ra ................................................................................................. $0.K»

psl., kaina ..................... $1.00.MONOLOGAI IR DEKLAMA-
VARPAS NR 3-4 (Vinco Kuclir-Į GIJOS. 96 psl., kaina .. $0.25 

kos šimtmetis. Nepriklauso-į E I L Ė S IR STRAIPSNIAI

ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
str.), 196 psl.. kaina . . $2.00 

LIETUVOS SOCT A LDEMO-

(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas, Kražių skerdynės 

ir kt.). 97 nsl., kaina .. $0.25

KRATŲ PARTIJOS PROG- ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., Į na ................................................................................................ $0.15

kaina 25 centai. SALOMĖJA, vieno akto .drama.

JAUNASIS SOCIALDEMO

KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

MOTERYSTĖ. J. E. Georg. 

daug patarimu kain natūra

liai gimimus reguliuoti, 224 

psl., kaina ..................................................... $3.00

KELIAS I ^PASISEKIMĄ. J. 

Grabau-G rab.i u sk o pa i ar imi i 
kaip elgtis visokiais atvejais. 

144 psl.. kaina .............................. $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS, Vladas Vijeikis, 

42 psl-, kaina .......................................... $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL- 

BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

nlaukio. 97 psl . kaina . . $2.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na 50 centu

DAKTARAS Iš PRIEVARTOS. 

3 veksmu Moliero komedija, 

59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO. 
Z. Aleksa, 76 psl., kaina 25

centai

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl.. kaina ..................................................... $1.50

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pvsakos, A. Antanov, 45 psl., 

kaina 10 centu
MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 

J. Motekaitis, 31 psl., kaina

• 15 centu.

CARAS SIBIRE, i akto vaidini

mas. 42 psl. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

NIME. J. Bali rušaitis, 32 psl., 

kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS. 1 veiks

mo komedija. J. Steponaitis, 

30 psl.. kaina 15 centu.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 

kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 

seekas. 56 nsl.. kaina 50 centu

APTE TURTŲ TŠDTRBIMĄ, 

139 psl.. kaina 50 centu
SOCIALIZMO BLAIVUMAS. 

230 psl.. kaina .............................. $9.50
EGLĖ. duetas iš tos operos, M. 

Petrauskas, kaina .... $0.50

.. 59’ pst. kaina $0*25

DEBATAI SOCIALĮSTV 'SU 

KLERIKAI AIS, 45 psl.. kai

na ................................................................................................. $0.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra

ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai

na ................................................................................................ $0.3-5

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma

tulaitis. 24 psl., kaina $0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS, 80 psl.,

kaina ........................................................................... $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 

kunigai neveda), 58 psl.,

kaina ........................................................................... $0.25

NIHILISTAI. 3 veiksmu trage

dija. 61 psl.. kaina .... $0.25 

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psl.,

kaina ........................................................................... $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 

veiksmų komedija, 48 psl.,

kaina ........................................................................... $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,

32 psl., kaina ................... $0.10
KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSISTADYDAVO SAU 

ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BATjSAT, .T. Smelsto- 

riaus eilėraščiai, 221 psl., kai

na .......................................................................................................$0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 

GERT IR VATjGYT, dr. A. 

Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVE, A. 

Giedraitis, 32 psl., kai

na $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS. J. Baltru

šaičio eilėraščiai, 151 psl., 

kaina $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvolu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Rroadwav
S* IfeeUMi 27, Maaa.

t
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Skanus valgis ne tik vištoms BALFO ŠALPOS SINTINIAI STATEMENT OF THE KNYGOS JAUNIMU!

Daug kas yra valgęs arba 
girdėjęs apie kaviarą. Kai 
apie jį kalbama, tai dau
giausia turima galvoje Ru
siją, šiandien Sovietų Są
jungą. Ten jo daug gami
nama ir visomis iškilmingo
mis progomis juo vaišina
ma. Nė vienas Sovietų Są
jungos atstovybės bet ko
kioj valstybėj keliamas po
kylis neapseina be kaviaro. 
Tai skanus valgis, bet ir 
“darbininkų rojuj” darbi
ninkai jo nevalgo, nes bran
gus. Tai komunistų pony
bės valgis.

Kaviaras — sūdyti žuvų 
ikrai, daugiaiusia eršketrų, 
bet gaminamas koviaras ir 
iš lašišų, menkių, silkių ir 
kitų žuvų.

Tikrasis juodas kaviaras 
Prūsuose buvo gaminamas 
iš ei-šketi-ų ikrų jau keturio
liktame šimtmety. Apie 
1800 metus vien tik iš Pilia- 
vos būdavo išvežama apie 
1,000 statinėlių.

Rusijoje kaviaro painiosi
mas išplito nuo aštuoniolik
tojo amžiaus. Dabar jo di
džiausias paruošimo centras 
yra Astrarhane prie Volgos 
upės.

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jo daugiausia 
paruošiama Aliaskoje ir 
Oregone.

įdomu pažymėti, kad erš
ketrų daug yra ir Girondos 
upėje (Pietų Prancūzijoje), 
bet ten vietos žvejai tos žu
vies negaudė, o sugavę me
tę atgal į vandenį, tik jos 
ikrais lesino vištai. Tik 
šiame šimtmety jie, atsitik
tinai patyrę tos žuvies ver
tę, pradėjo ją gaudyti ir ka
viarą ruošti. Pasakojama, 
kad į vieną žveją įsimylėju
si rusų kunigaikštytė ir su 
juo išvažiavusi namo. Kai 
meilė pasibaigusi, jaunuolis

grįžęs, ir papasakojęs, kad 
'eršketrų ikrus net caro ru
imuose valgo.
j Vietos žvejai kraipę gal
vas ir nenorėję tikėti, kad 
'tikrai niekam netikusi žuvis 
'galėtų būti taip brangina- 
jma. Tačiau jie pakeitė nuo
monę, kai iš Vokietijos at
vyko pirklys, kuris už erš
ketrų ikrus pasiūlė gerą kai
ną ir net davė receptą, kaip 
iš jų ikrų paruošti kaviarą. 

! Dabar ir ten paruošiama 
; kaviaro nemažas kiekis.

Pradžioje daugeliu gam
tos dovanų žmogus nemokė
jo pasinaudoti. Sakysim, ir 
Lietuvoje pradžioje daug 
kas spiaudėsi pomidorą (to- 
meite) paragavęs, o vėliau 

i priprato, jų sodino beveik 
•kiekvienas ūkininkas ir val
gė pirštus nulaižydamas. 

PĖSČIAS JŪROS DUGNU

PIRMI ŽINGSNIAI

Brookfield zoologijos sode 

(Čikagoj) gimęs okapi (ži

rafų giminės) mėgina pra

dėti vaikščioti.

AZARTINIU LOŠIMŲ 
IŠLAIDOS

Sibire ir Lietuvoje vargan 

patekusiems tautiečiams pa

remti. Balfas susitarė su JAV 

esančia siuntiniu agentūra siųs

ti či» išvardintus Balfo šalpos 

siuntinius: ,>.g
Sinntiays “A”

3»4 jardų 100/i vilnonės me

džiagos vyriškam kostiumui.

3 jardai šilkinio pamušalo.

Aet W
•f Aagast 34, IMS.

OF KELEIVI*
(Lithuanian WwMy) 

Publishcd vtfctkly at Boston, Meml, 
Suffolk C’ty, for October 1959.

Befnr* m*, a Notary Fuhlle in and tat 
the Stale and enunty aforesaid. peraon-
ally appeared John L. Januskis, wha 
liavlnt; lieea duly aw»rn aeeurdins to law, 

-. , . . i depo«ea and sa.va lliat he ls tlie Bud algr.4 jardai medvilnines medžią-’or the Keleivis and that the foi-

JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnęs gra
žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na • *1 --K).

ClNTARfiLe. J. Narūne* graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ................$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius,

Pranciška Ajauskienė, Lietuvoje, 
ieško savo brolio Antano Gudžiūno, 
<sūnus Prano!, kilusio iš Raseinių 
apskr., Birbiliškčs km., Šimkaičių 
vaisė. Jis pats ar ji žinantieji atsi
liepkite adresu:

Pr A.
C36 Broadu-ay 
So. Boston 27, Mass.

P4$♦

totol
Ai

Ieškau savo brolio Kazio Dam
brausko. 1942 m. jis dirbo Vokieti- 

knygoje yra 37 gražios paša-[joje, Chemische Fabrik Budcnheim 
kėčios, 175 psl,, kaina $2.00 B- 1944 m. jis buvo apsistojęs Iianau- 
IKTYS KARALIŠKIUOSK, Liu- lagery, Vokietijoje. Jis pats ar jį

Vienas švedų inžinierius 
pasakoja, ką jis matė pės
čias eidamas jūros dugnu 3 
mylių pločio sąsiauryje, ku
ris skiria Daniją nuo Šve
dijos. Jam reikėjo patikrin
ti, ar gerai jūros dugne yra 
padėtas kabelis, kuris jun
gia tas valstybes.

Nusileidęs į dugną, jis at
sidūręs “povandeniniame 
miške”, kur augo augalai 
virš 6 metrų aukščio su 20 
colių pločio lapais, daugybe 
jūros žvaigždžių. “Atrodė, 
lyg eitum miesto gatve prieš 
Kalėdas”, sako tas inžinie
rius.

Virš galvos miegojo žu
vys, visai nekreipdamos į jį 
dėmesio, tik palietus kurios 
uodegą, ta išsigandusi grei
čiausia spruko į šalį.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynu* užsisakyti ‘TCelei- 
▼i”- Kaina metam* S4.

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

SC DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
Sl'L ?« — $29.00

• 2 su trečdaliu jardų "rynoc vilnom mėlynas kostiumui ar apsiaustu: j
• 3 su trečdaliu >ar. vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui I

<10 svarų kitokių daiktu iš musit katalopo (galima pridėti j tą pa- J 
ketą bo ekstra pašto persiuntimo išlaidų). j

XG| — $42.00
• 2 jard. 85G vilnos medžiaga vyru apsiaustams, jrerai nešiojasi, pil

ka ar mėlvnos spalvos
• 2 su trečdaliu jar. prvnos vilnos worsted kostiumams mėlyna, pil

ka ar ruda su juostelėmis
• 2 su puse jardų dirbtinio šilko oamnSalui pritaikintos spalvos

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

MAR 19__ $4'»,00*
• 2 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda
• 2 jard. prvnos vilnos Tweed moterų kostiumams juodos, mėly

nos, pilkos; žalios, reltenos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų
• 2 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
• 4 jardai rajono afpaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai

mėlynos, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų
• J setas moteni apatiniu rajono mcdžiajtos
• 1 škotiška vilnonė skara

<10 svaru kitu daiktų iš musu katalojjo tralima pridėti j šitą pa
ketą be ekstra išlaidų už persiutimą paštu)

PETER — $58.0*
• 10 su ’4 jardų vilnonės medžiagos juodos, mėlynos, rudos, ar tam

siai pilkos su juostelėmis
<5 svarai kitų daiktu iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketą ekstra išlaidu už persiuntimą paštu)

T paduotas kainas jeina viskas; Sovietų muitai, leidimas, pašto iš
laidos, draudimas. Mes siūlome daue kitų standartinių paketu. Pra
šykit informnciiu ir navvzdžin.

VAISTU IR MEDTKALTNIU PRIETAISU SIUNTIMAS YRA MO
SI! SPECIALYBĖ. MOSU DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT..

TAZAB
51 Rewmir St CAMBRIDGE, Man. Td: KI 7-9705

(Offisas atdaras visa laiką) ~

Baisu pamanyti, kiek 
žmonės išleidžia Įvairiems 
azartiniams lošimams. Skai
čiuojama, kad per metus 
tie įvairūs lošimai atima iš 
žmonių 23 bilionus dolerių.

Jungtinėse Amerikos val
stybėse arklių lenktynėms 
išleidžiama 10.7 bilionų, lo
terijoms 1.4 bil., “Toto” 
452 milionus, ruletkai 369 
mil. dolerių. Visoki lošia
mieji automatai atima 3 bi
lionus; Anglijoj pavyzdžiui 
šunų lenktynėms išleidžia
ma 342 milionus dolerių.

Aišku, šitų “produktin- 
gų” investavimų pirmoj vie-

oi-d-LTTi Tnnrrf įnZc AmPVl. 
WJ J5VUV1

kos Valstybės: čia azartą 
mėgstantieji sudeda net 15 
bilionų. Antroj vietoj yra 
Britanija su pusantro bilio- 
no, trečioj Australija su bi- 
lionu ir 400 tūkstančių dole
rių. Brazilijoj tam reikalui 
išleidžiama 480 mil., Vaka
rų Vokietijoj — 430 mil., 

(Prancūzijoj — 260 mil., 
Ispanijoj — 259 mil., Kana
doj — 230 mil., Pietų Afri
koj — 170 mil., Italijoj — 
170 mil., N. Zelandijoj — 
150 mil., Venecueloj — 120 
mil. dol.

Jei tas sumas išdalinti 
kiekvienam gyventojui, tai 
pirmoj vietoj bus Australija, 
nes ten kiekvienam gyvenu 
tojui tenka 160 dol. Antroj 
vietoj yra JAV su 90 dol., 
N. Zelandija su 52, Britani
ja su 30, Venecuela su 20, 
Kanada su 13.5, Pietų Afri
ka su 12, Ispanija su 9 dol.

Kiek žmonių belošdami 
visko netenka. Visą pirma 
turto, o dažnai sveikatos ir 
gyvybės!?

Ačiū S. Naujaliui

gos moteriškam apdarui.

Siuntinio “A” kaina $29-60. 

Siuntinys “B”

3*4 jardai 10054 vilnonės 

medžiagos vyriškam kostiumui.

3 jardai šilkinio pamušalo.

4 jardai medvilnniės medžia
gos moteriškam apdarui.

3 jardai 100',> vilnonės me- 

idžiagos moteriškai suknele.i 

Į 1 pora vyriškų apatinių balti- 

inių.

siuntinio “B” kaina $41-15.

Siuntinys

3 U jardai 100'4 vilnonės 
medžiagos vvriškam kostiujnui.

3 jardai šilkinio pamušalo.

3 jardai 100% vilnonės me

džiagos moteriškam kostiumui.

3.jardai šilkinio pamušalo-

4 jardai sunkaus Rayon šilko 
žieminei suknelei.

1 komplektas moteriškų bal

tinių.

1 komplektas vyriškų apati

nių baltinių.

Siuntinio “C” kaina: $49.15.

Tuos pačius siuntinius Balfas 

išsiųs ir atskirų asmenų prašy

mais, jei užsakytojas atsiųs pi

nigus ir gavėjo (bei siuntėjo) 

adresą. Skolon siuntiniai nebus 

siunčiami. Siuntiniai yra stan

dartiniai.

Pažymėtos kainos apima vi

sas siuntos išlaidas: medžiagos 

kaina, muitas, apdrauda, pašto 

išlaidos ir kt

Per ilgesių laiką (2-3 mėn.) 

gavėjui siuntinio neįteikus, pi

nigai bus grąžinti siuntėjui.

I *
I VAISTŲ SIUNTOS

' Vaistai siunčiami sena tvar- 

|ka. Jie superkami ir išsiunčia- 

imi tuoj pat, kai tik gaunamas 

tikslus gavėjo adresas, vaistų 

rūšis ir kiekis. Vaistų siuntiniai 

siunčiami skolon-

! Vaistai siunčiami neapmokė- 

, tu muitu ir neapdrausti. Balfas 

už jų įteikimą neatsako.

Gautą už vaistų siuntinį sąs

kaitą Balfas prašo apmokėti 

mėnesio laikotarpyje.

BALFO CENTRAS 
105 Grand St.

Brooktyn 11, N. Y.
Tek EV 7-1422

P. S. Balfas iš šių siuntinių ir 

! vaistų neturi jokio pelno, tad 

apmokant sąskaitas labai lau

kiamos aukos bendrai šalpai-

Saulė* užtemimą sutrukdė 
debesys

Praeitą penktadienį 6:50 
vai. ryto Nau j. Anglijos 
siaurame ruože būtų buvę 
galima stebėti ratą toj pa
čioj vietoj gamtos reiškinį 
— saulės užtemimą, jei ne
būtų trukdę debesys. Per 
juos nebuvo galima matyti. 
Užtemimą matė tik tie, ku
rie jį stebėjo iš lėktuvų, 
skraidančių virš debesų.

Silpnieji dreba prieš žmonių 

nuomonę, kvailiai jos nepaiso, 

išmintingieji ją išnagrinėja, o 

gabieji ją diriguoja-

M- Roland

louiiiK In. to Ihe l»e-xt of lai* knowl*»dif» 
:»n«i a tme statement of the
«*w nersim*. net n.igenietį! if .i Hali)
pa|*-r. tlie <*ir<*ulat ioii). e te., of tlie 
uforesuid puMiculioi* for tlie mI*owi*
in the* altove euption, r**quire«l l>y the 
Act or Augusi 24. 1912. emluMlIeal iii *»*c- 
licn 411. l-avvs arui Regulationu,
printed on the reverse of tins forrn. to 
uit:

1. Tliat the name* and nd<lre»»<e< oi 
the pohlistier, edit<»r. niumagiuz e«litor 
and l.usi?»*-ss matuiKers are:
Publisher—Keleivis Publishing Co.,

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

St., So. Boston, Mass.
Manajring Editor—Jackus Sonda,

008 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Business Manager—John L. Januskia,

632 E. Broadaray, So. Boston, Mass.
2. That the owner is: tlf cwr*ed by u 

<N»rp4»ralion. it.s name and addreiMB mu*l 
l*e stalėti auti also iirunediately tbere- 
«inder the natnes and addresses ot 
skh-Rh<»!«lei s ou nin^ or Holding one pei 
»*ent <»r mere of lotai ninouni of stoclc. 
lf not otvned by a eorporation, tlie 
iki mes and atblresses of tlie ilMbvidual 
ouners mušt be «iven. lf otviaed *».v « 
firin, eoinpany. or otber unlnconkorateil 
concern. its name antį atblress, as \vell 
as tbose of each indiviilual luemher. 
mušt l*e iciven.)
Keleivis Publishing Co.

Trustees:
William V. Anesta, 8 Mayhevr SL, 

Dorchester,- Mass.
Paul A. Brazaitis, 36 Kenberma Rd., 

Dorchester, Mass.
John L. Januskia, 632 Broadway,

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

Roslindale, Mass.
Marjraret Michelson, 11 Sųnantum 

St, E. Milton, Mass.
Stanley Michelson, 11 Sguantum St, 

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

Norvvood, Mass.
Stephcn Strazdas, 608 E. 7th St, 

So. Boston, Mass.
Anthony Waleiko, 385-A Great R<L, 

Bedford, Mass.
Joseph Vincent, 233 Portland St, 

Cambridge, Mass. 
Tlie ahove trustees act fnr the Uthua- 

ni.-m SaM'iahleiiKM-ralic Kedera I lon of
America, a Corporation dūly organlzed 
aiul ezlstinz accorJinR to tlie l»"» of 
tlie State of Nexv Jersey.

3. Tliat the knon 
CaRces. an*l otlter j 
ins <>r lioldiriK • per ceut or niore of the 
totai ainount of l»on<)s. inortgaaes, or 
otlter se,-orities are: None.

4. Tliat tlie tuo para pra phs nexl 
of tlie eotnitany as trustee or In any 
other fidiiciary relation. tlie name of tlie 
perso i į or esuuatation for nhc.tn sueit 
also-, civilis t'be narnės of the otrners. 
stockliolders. anil securlty holders, 11 
any. contain not onlv tlie list of atock- 
liolders an.l seeurity hohlers as they ap- 
aear rnon the l»ooks of tlie corapCnv Imi 
also. In cases yvhere the atocholder or 
security holder appeara upoii tlie le»ok> 
liuslee i3 actinjt. is etven; also that tlie 
ciid ura pa r-a cr i utis <-ontain statenienls 
emtiia.inc affianfs full knniylediįe and 
lielief as to circumstances arei condl- 
tions under rvhlcli stcckhohlers :.nd se- 
enritv lioldera vvlio do not appear up«>n 
the imoks of the company as trustees. 
Iiold stock and securlties In a capacity 
otiier than that of a Imna fide o»ner; 
and this affiant has no reason lo belleve 
that any other persoh. assoclatlon. or 
Corporation has any intere«t dlrect or 
mdirect in the saki stock. t»onds. or 
ntlier securlties than as so stated by 
liim.

5. That the averane nutnher of co. 
plės of each Issue of this publication 
sold or distrihuted. throuKli the mali or 
othertvise, to paid subsertbers dorins 
the tu-elve monts precedink tbe data 
>hown above is 5.670.

(Signed) John L. Januskia,
Business Manager. 

Swora to and subscribed before me 
this 2nd dav of October, 1959 
Greta Dahlgren RulI, Notary Public. 
My cotnmission czpires Apr. 4, 1964.

NAKTYS JV/MlAl.isin.! 
do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
kaina *2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaites vaikams, 69 psl.. 
kaina. ŠisiO.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 

pysakaitės vaikams, 34 psl., 

kaina ........................................................................ $1.0<j

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A. 

Giedriaus pasakojimai ma

žiems ir nemažiems, 136 psl., 

kaina ........................................................................ $2.50

žinantieji atsiliepkite adresu:
Ona Malkauskiene
448 Westinort‘!an<! Avė., N.
Toronto 4, Ont.,
Ganada (41)

Vedybos

Jieškojimai
Ieškau Balkūno Vlado, išvažiavusio 

iš Lietuvos 1912 m., ir jo dukters 
Elžbietos Balkūnaitės. Buvo apsigy
venę Providence, R. I. Jie patys ar 
juos žinantieji atsiliepkite adresu

Z. Makulavičienė 
R R 4,
Spencerville, Ontario 
C a n a d a <41)

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
pasiturinčiu vyru, 60 ar daugiau me
tų. Esu pasiturinti. Daugiau infor- 
rnaciių per laišką. Rašykit:

E. Komer (40
R 1, Box 92 
A’.len, Mich.

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

J. P.
636 Broadway
So. Boston 27, Mass. (42)

Pranas Simkevičius, Lietuvoje, 
ieško savo giminaites Olesės Rikli- 
kaitčs - Blaževičienės.

1931 m. ji gyveno Brooklyne, N. 
Y~ ir turėjo valgyklą. Ji pati ar ją 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Juozas Matijošaitis
89 Ward St.,
Woreester,‘ 10, Mass.

NEVV ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato. ka 

New Era shampoo yra kasdie — 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-{ 
žovių muilas be gyvulių taukųj 
gali užlaikyti diržingą odą, { 
nuo ko priklauso gražūs plau-k 
kai, naturališka spalva, nežiū-J 
rint amžiaus. E

Siųskite $2 už 8 oz. butelį.J 
Frank Ki tautas »

527 East Evpositiou J 
____ Denver, Colnrado k

^rsxc«saszcxuuusKnv

KIMBARAS ŽOLĖ

141)
Anieta Pakėnaitė-AMBRAšKIENfi, 
Lietuvoje, ieško brolio Donaco PA- 
KĖNO (Augustino sūnaus) ir Alek- 

,ii imndiiolders. mort- J so ČEKAV’ICTAUS (Juozo sūnaus), 
security hohlers «‘wn- Vienas anksčiau gyveno Chicagoj, ki

tas Amsterdame, N. Y. Jie patys 
ar jros žinantieji rašykite adresu: 

K. Mitkevičius
33 Perry Street, (41
StQij<rhtiĮn_ \Į ąss.

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Naujas Gydymas Darė 

Stebnklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantrotai pagelbės jums nuo 
paoriasis simptomų, ekzemos. spuo
gų, juodgalvių, odos luninėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktu odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ka jūs bandėte ir kiek ilgai 
lūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT,
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų B&Mffymas

Kad Jsitikintumet. kaip nenapraslai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos. 
Nesiųsk ninigų. Atsius tik savo var
dų ir adresą. Kai Tronicana Oint- 
me:it ateis, užmokėk laiškanešiui *2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at- 

, siųsk *2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas.. Jei’ nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
«?vo pinigus.
I Kanadą ir kitur $2,50, mokėti 

iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOK SOė

CLINTON. INDIANA

Kim baras gerai

nuo inkstų ir pus* 

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu- 

ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge* 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo. 

Pas mus galite gauti visokių žo

lių ir šaknų, kurios tik randasi 

kur pasaulyje. Turime ir me

daus — Klibos rrieuaira, iijpuS 
žiedu medalis, dobilų ir orenčių 

meilaus. Medaus per paštą ne

šiu m'lame.

AIex. Mizara 

414 W. Rroadway 

So. Boston 27, Mass. 

Užeikite į A!exander’s vietą.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” 
ja praio mielųjų Keleivio

čia adresu*, praneiant nau
ją adresą nepamiriti paraiy- 
ti ir senojo.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu •*» 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

CKSCKCSHKSnZUKCUUKBa

Liežuvis tėra trijų colių ilgio, 

bet jis gali užmušti žmogų še

šių pėdų aukščio.

. Japonų priežodis
Mūsų senas skaitytojas 

Simonas N a u j a 1 is iš 
iš Edinboro, Pa., atsiuntė 
$15, iš kurių skyrė 
$8 dviejų metų prenumera
tai, 50 centų už kalendorių 
ir $6.50 Maikiui su tėvu. 
Nuoširdus ačiū jam.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kita* Respublika*

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnąvimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 Wot uth Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583

Licensed by U S S R.
MŪSŲ SKYRIAI:

141 Second Avenuei39 Raymond Plaza Wl 132 Franklin Avė. Į 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. ( leveland 13, Ohb

Tel. GR 5-7430 TeL MArket 2-28771 Tel. CH 6-4724 ITeL TOwer 1-1461
632 W- Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
TeL WAlnut 5-S878

332 Fillmnre Avė. i 308 W. Foarth St. I 11339 Jos. Campaa 
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. [DETROIT 12, MICH.
Tel. MOhawk 2674 ! TeL ANdreu 8-5040 |TeL TOnmsend 9-3980 
Mūsą didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1S*% rarastuoja šimtinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro pašto 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie nauja.* muitų normas ir patvarkymu*. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.
Atidaryta kasdien nuo 9 iki-6- sekmadieniais mm 9 iki 4 vai. pa pietų. Tiktai vyriausioje įstaigaĮe

SUSIVIENIJIMAS UETUVU] 
AMERIKOJE

Jungto neturtas bendram lietuviškam darnai, aukMJa 
tautinį solidarumą rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* <£! Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000*
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui* Fs 10 nr 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimui utnl*
čiaL

SLA-SVE1KATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda patalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdraudė-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos *1 
giUoe senatvis.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite gau
ti SLA keepoose, kurios yra visooa lymoonfco Sėtuvių to. 
kurijose ir SLA Centro* Rąžykite tokiu adrouu:

DR. M. J. VINBCAS
$07 Wust $M Stonui, Nunr Teik 1, N. J.

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

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 

asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcestcrį ir apylinkę vaistais

Jf£8 ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jd tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spacstuvl padarys tanistoms viską 

ir nuriųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita apaustuvž. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS"

27, Mana,

t
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“Keleivio” sukaktis įspūdingas koncertas jau 
čia pat

Susirenka LDD 21 kuopa

Lietuvių Darbininkų Dr-

1960 m. vasario 9 d. suei- ---------
na 55 metai, kai išėjo “Ke- Jau buvo priminta, kad prašo visus narius susirinki- 
leivio” pirmasis numeris. Pabaltiečių Dr-jos pirmasis nie dalyvauti.
Ta proga bus išleistas dvi- koncertas bus spalio 22 d. ___________________
gui .-as Keleivio numeris ir Jordan Hali salėje. Jo pro- Buvo gražus legionierių 
suruoštas sukaktuvinis ban- gramą atliks latvė Paula banketas
ketas, bet vėliau, kada ga- Brivkalne, sopranas. ______
Įima tikėtis palankesnio Tai bus įspūdingas kon- Stepono Dariaus posto le- 
oro, būtent gegužės 1 d. Tą vertas, nes solistė Paula gionierės rugsėjo 27 d. Lie- 
dieną banketas bus Lietu- Brivkalne yra pasižymėju- tuvių Piliečių Dr-jos salėj 
vių Piliečių Dr-jos salėje, si dainininkė. Ji dainavo surengė gražų banketą.

Redakcija tikisi, kad jos Stuttgarto ir kitose operose Pirm. Monika Plevokienė 
bendadarbiai jau tuoj pra- v o k i e t i joj, Italijoj ir dėkojo visoms valdybos ir 
dės įuosti straipsnius sukak- Austrijoje, dainavo ji ir gar- visoms kitoms narėms už pa- 

’siosiose VVagnerio šventėse galbą. Ona Vareikienė pris- 
• Bayreuth, ir visur turėjo di- tatė banketo dalyviams kun. 
’deli pasisekimą. Garsusis Klimą, Legiono direktorę 
į kompozitorius ir dirigentas Rose Flaherty ir kitus žy- 
1 Richard Strauss ją pasirin- mius vietos visuomenės vei-

tuviriam numeriui.

Dr. V. Čepo įspūdžiai iš 
Filipinų džiamborės

Mokytojų suvažiavimas Sandaros moterų kortų 
vakaras i PARDUODAMI NAMAI

.... i Bostono Lietuvių Moky- 
jos svarbus susirinkimas tojų valdybos vardu K. 
bus si sekmadieni, spalio H Mockus praneša, kad Ryti-
d. 2 vai. popiet Lietuvių Pi-;nių valstybių mokytojų su-.Klubas Sandaros salėje 
liečiu Dr-jos salėj. įvažiavimas bus spalio 18 d. (124 F St.) rengia koltų va-

Kadangi per vasarą susi- NekaIto prdSįdėjimo lietu- karą (Whist Palty). Prad- 
rinkimų nebuvo, tai dabar vių seselių vienuolyno sody- žia 7:30 vai. vak. Bus gar- 
turima daug riekalų aptarti boję putnam, Conn. Pra- džių užkandžių ir gėrimų, 
ir todėl kuopos valdyba džia 2 vai. popiet. vertingų dovanų.

Spalio 10 d., tai yra šį šeš
tadienį, Sandaros Moterų

Trijų šeimų medinis natoias So. 
B«e»«nė, visi moderniški įrengimai, 
l'Ktaisytas viduje ir iš lauko. Paja
mų (remiu) $102.00 per luėnoį. 

i šntnne aukšte bus tuščias butą*.
: Kreiptis telef. AN 8-40X7.

Kviečiami visi mokytojai 
lietuviai.

Visus kviečia atsilankyti.
Valdyba

I'AKDIODAMI NAMAI
City l'oint, So. Bostone, 12 kam

barių namas. 2 virtuvės, 2 vonios, 
rt-niių neša ?:!0O per menesį. 1 kam
bariai laisvi savininkui. Prašo 
$12.501). Pardavėjas gali duoti mort- 
gičių, kol pirkėjas gaus iš i,atiko, 
kreiptis telef. A N 8-5X01.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną l^mberlą
REAL1UR 

597 E. BROA1»WAT
80. BOSTON B 

Saukit nuo 8 flu 7 ▼. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699 J

AFTER 6

Bostono “Žalgirio” Tun- Salomėjos rolei jo sukur- kėjus ir biznierius, 
tas rengia sueigą spalio toJ °Pe* “Salomėja”, kuri Moteių legionierių valdy- 
mėn. 11 d. 6 v. vak. salėje ,)UVO statoma jo 85 gimta- bą sudaro: Monika Plevo- 
po bažnyčia Šo. Bostone, dienio proga. R. Strauss kienė (pirm.), Paulina Ket- 
kurioje vvr. sktn. V. Čepas aP*e Paula Brivkalne šitaip virtienė (I vicepirm.), Anna 
išsamiai praneš apie ivyku- atsiliepė: “Geresnės Salo- Casey (II vicepirm.), Ona 
šią skautų džiamborę Filipi- meJos pasaulyje nera”. Kontrimienė (ižd.), Mary 
nuošė. Taip pat parodys fil-j Vokiečių muzikos recen- Boss (sekr.), Blanche Boar- 
mą iš tos stovyklos gyveni-'žentai, aprašydami jos pasi- man (kapelionas), Beatri- 
mo. Visus skautų tėvus bei rodymus operose ar koncer- ce Koons (marš.) ir Marija 
bičiulius, seses "ir brolius | tuose, jos stiprų balsą vadi- Gailienė (istorikė).

na brilijantiniu, dangišku,-----------------------------
iškelia dainininkės inteli- Kitur dar blogiau
gentiškumą, jaunumą ir ---------
dramatiškumo pajautimą, Bostono miesto nekilno
tas ypatybes, kurios sujung- jamojo turto mokestis yra

kviečiame atsilankyti.
Tunto Vadija

Legionieriai
valdžią

rinks savo

Uzniic.-tiu telefono kai
na yra žemesnė po 

G vai. vak. 
sekmadieni vi
sų dienų. Šį va
karų ar sekma
dienį vertėtų, 
p a š a u kti kų 
nors, ko jūs 
nematėt ilgesnį 
laikų, na taip?

ir

IŠNUOMUOJAMI KAMBARIAI

Išnaumuojami 2 atskiri kambariai. 
Galinu naudotis virtuve ir kt. pato
gumais Pageidaujama vyrai. Tel. 
.".II 0-7288 arba

01 Rangeley Rd.
Arlington, Mass. (41)

Peter Maksvytis
CARPENTER & BLiLDER

Atliekam visokius namų tai
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijaus, langus, duris, grindis, 
.aiptus, dedame aliuiuinijaus ian 
irus ir duris, darome virtuves ka 
binetus ir kitokius vidaus jren-i 
grimus. Naujiems pastatams turi-į 
•»ie įvairių standartinių projektų 
• tartos garantuotas. Pasaukite' 
lėl įkainavimo.
>25 E. 4th St„ So. Bostoncį 

Tel. A N 8-50.40

NE* ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETU VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų, veikia sekmadie- 
oiais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos Eetu- 
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkiau.

DR. D, PILKA
Oflao Vnmtrtloa: noo > U» 4 

lr nuo 7 iki * 

546 BROADWAY
80. BOSTON. MA»S. 
Telefonas AN 8-1320

Jei Jums Reikia
j.-igyti namus, apdrausti turtų, 
užpidyti mokestines formas 
r Ine. Tas) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estute ir Insurance 
Brokerius

38S W. Bmadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 • BU)!))

TeL AV 2-49M

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoc: 2-4 ir A-S
Nodeliomi* ir Sventodioniala: 

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Lpbaan-n Corner 

DOkCHESTER. MASS.

Į
Į Turime pasirūpima medžiagų, odų ir kitokiu daiktu 
Imis kainomis. 'lavonu 
įriežtuku nuo už šiukę. Siunčiame su

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių-

_ l'igio- j
ustrisku deimantinių stiklui piauti!

Inturisto leidimu, j

I 
iI1 IB
I
i 
■ 
II

j , i j
Vedėjas: M. Kavaliauskas >

labai aukštas, ir jo savi
ninkai turi pagrindo nusis
kųsti, bet jie gali save ra
minti bent tuo, kad yra vie
tų, kur tas mokestis dar di
desnis. Tokių miestų Mass. 

įspūdžių kūpi- ' alstybėje dar yra 6, bū
tent: Leverett ($104 kiek- 

turto

tos daro 
artiste.

Todėl visi kas tik galime

ją pirmos rusies
Amerikos Legiono Stepo

no Dariaus posto Nr. 317 j 
vadas Steponas L. Drevins-; neturėtume praleisti progos 
kas praneša, kad šį ketvirta- įjos pasiklausyti spalio 22 d
dieni, spalio 8 d. bus ren
kami posto pareigūnai. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Piknikas po stogu

ir gnzti namo 
mirštamų 
niems.

ilgai nepa-

Antras draugijos rengia- Ple!lan} tūkstančiui
^iisin veftes), New Salem ($105), 
saUb101 Oakham ($110), Barremas koncertas bus 

29 d. (Stasio Baro) ir tie
čias kovo 27 d. (Estų mote- > , ($120), Bnm-Cambridge Lietuvių Klu-

ba.< < 163 Havard St.) spalio “~horo iVToYonto).‘Bitei ?.eld (S1-25b P°'sĮone- į“P 

pikniką po stogu. lėjimas^^^«0o“a^-i-duoda- $10120

Spalio 25 d. Klubas ruo
šia vakariene. Bus gera mu
zika ir skanių dešrų su ko
pūstais.

Dvi lietuvių komandos

koncertą.
Biletai visiems 3 koncer

tams $3 ir $5 gaunami per 
O. Ivaškienę, L. Jasaitienę, 
I. Galinienę, F. Grendelytę, 
V. Izbicką, L. Švelni, dr. B. 
Mikoni, dr. P. Galinį.

Kaip matėme, didžiau
sias mokestis yra Brimfiel- 
de, o mažiausias Andovery 
— vos $26.

Brocktone bus mokama 
$73.80, Cambridge $64.80, 
Springfielde $64.90, Wor- 
cestery $70.80, Somerville 
$83.40.

Iš 351 miesto ir miestelio 
65' < mokestį šiemet pakė-

1959 60 M e t r o p o litan
Chess League pirmenybėms, Kas šiemet ją laimės? 
kurios netrukus prasidės 
Bostone, So. Bostono Lie- B. Sunday Globė spalio 4 lė, tik 24G mokestį sumaži
nsiu Piliečių Draugijos d. rašydamas apie Bostono no ir 11', paliko koks buvo.
šachmatų Klubas išstato 2 šachmatų pirmenybes, ku- —________________
komandas. A komandos ka- rios Įvyks šio mėnesio 23- 
j'itonas K. Merkis, tel. AN 24 ir 30-31 dienomis Camb-

Streikuoja uostų krovėjai

į General Parcel & Travel Co., Ine
į 308 W. 4th St., So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-5040 
' (Tik viena-- blokas nuo Kroadway, einant D gatve)

(staiga atdara:
Kasdien 9 A. M. . G P- M. 
šeštadieniais 8 A. M- - 4 P. M-

I

LAISVĖS VARPAS
* * o

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 11SH» kiloeiklių 
Eramingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo S iki y vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

8-1282, B kom. kapitonas ridge “Y”, atžymi, kad di- 
inž. Rimas Karosas, tel. AN dėlė ir Įspūdinga So. Bosto- 
3-5575. Kas norėtų prisidėti no Lietuvių klubo dovana, 
prie šių varžybų, prašomas skirta šitoms p-bėms, šiuo 
kreiptis Į komandų kapito- metu yra J. Curdo ii 

Goldstein rankose.nus.

CDĖMESIO! DĖMESIO!

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

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą
UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE i

Praeitą ketvirtadienį pra
dėjo streikuoti Atlanto ir 
Gulfo pakraščių uostų kro
vėjai, kurių yra apie 85,000. 

J. I Streikuoja ir Bostono uosto 
i apie 6,000 darbininkų.

M. Jansonienė dar
i j nepasveiko

< V. Vadei&a ►
• ODA SIUNTINIAMS ►
dPnrduodu pirmos rūšies au- k

ieiitiš, gatavus batus tinkamus £
4 siuntimai, padus, vitpadžius siun-£ 

tiniams nupiginta kaina. ►
4 Atlieku visas batsiuvio darbas £ 
’ greit, sąžiningai ir duodu patari- h 
‘ mui apie odas. Adresas: £
įl73Eighth SU So. Boston h
3 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- p 
j rus trečiadienius ir sekmadienius, t
4 Telefonas: AN 8-0055 p
<eo»»aaaaaaa«saeaaa»»»»a»

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

( Lietuvis Plumberis
I (Atiteks visokius “plumbing”—!
Į {aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
Eir taisymo darbus. Kainos priei

namos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt Vernon, Dorshestcr, Mase. 
tuHissgssssKgrissfftrri*

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANIIMLS)

Ltoluvls Oydytojas tr Cknargaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA V Aparatų 
Critaikc Akinius 

VALANDOS: nix 2-4. nuo 7-* 
534 BKOAJltVAY 

8OUTB BOS1OM. MASS.

I

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

Šimtiniai ap'bausti. apmuitinti. Gavėjas ėfK-ko nemoka. Siunti
niai gavėjus pasiekia per 4-x sav.. o on, paštu — s-12 <1. Mū.-ų 
• . įtuvė v yra didelis pa-ii inkimas vietinių ir importuotų medžiagų 
vy r. ir nioter. kostiumams, paltams, pamušalų. įpilu, deimonto stik- 

rėžtukų. laikrodžiu, rašomųjų mašinėlių, asper.no. anacino.
in.i’e: ino. sacharino ir vitaminų.

Pildome receptus. siunčiame vaistus. gydytojų įrankius ir 
specialius standartinius siuntinius

: :.v. 5 vy r. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos l*?1, yd. tik 
uz *••>.-; <’ vyr. ko-tivmams angliškos vilnonės medžiagos Il»\- yd. 
■ik už $72.50. Siuvamas mašinas — $lfiO. — Akordeonus nuo $75.5<» 
iki Sos". — Cukrau- 2i» svarų — $14.-

i paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti
mas. ap .'rauda. Gavėjas nie’zo nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
r.'i-ų bendrinio katalogo kuriame rasite dO pavyzdžių įvairiomis 
: a.lii,: :is nuo $2:».- iki $125. Visos
d’o turi įrašą "Maiie in England".
\ie- ■- pi ntos medžiagos atkarpėlę.

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

ADRESAI:
397 A West Br«adway. SO. BOSTON 27. .Msss. AN S-2718

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuminiai priimami kasdien nuo S;:!0 ryto iki 6:?,0 \al. \ a karo 

o šeštadieniais nuo P vai. ryto iki t vai. ,m» įlietų.
Sav. M.vk-das Gl'l-’EGKAS.

Marija Jansonienė, kuri 
rugsėjo 13 d. kitam automo
biliui į Jansonų automobilį 
Įvažiavus, buvo sunkiai su
trenkta, vis dar nepasveiks- 
ta, nors jau jaučiasi žymiai 
geriau. Skundžiasi ir pats 
dr. E. Jansonas, kuris ma- 

: žiau tenukentėjo.

Nepasveiksta ir 
: V. Vakauzas

Parduodame tiktai vaistus, iš pi t d oru e gydytojų re
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, ri m i foną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik varstu—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emantiel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadieniun. ir sekmad- 
m—RiiiiiiuiK) 17 jiinuinuimnirji .linuij am m j.u iirnniiiiiiiiiiiiiiiuwmiiiimimriuawi7

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAž 
NYC10JE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei Sv. Raštą į lietuvių kalb^

BOOOOBBOOOOC

Tel. AN 8-2805

br. J. L. Pasakomis 
br. Amelia E. RtnlH 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki t» vakaro. 
Šaradomis- —afišas už«iarytaa.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY sH

medžiagos ant kiekvien, var- 
Vžsakvtojas gauna nuo kiek- !

V. Vakauzas sugrįžo iš 
ligoninės namo, bet dar ne
pasveiko.

Lietuvių išeivija Amerikoje
Tokio pavadinimo knygą 

baigia rašyti Stasys Michel- 
sonas, buvęs ilgametis “Ke
leivio” redaktorius. Jau turi 
parašęs 600 mašinėle rašytų 
puslapių.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

G LOKE PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN J-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ Ir VISAS 

kitas KŪNIJOS valdonas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR munų apmoga siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITRS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
* Siunčiame su Into^to įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. valu. Ketvirtadieniais nūn
9 ryto iki 7 vaL vak. ir ieštmKeniam rnio « ryto iki ? vai pn pietų.

VKlifJAS: JONAS AIMiMoNIS

NAMŲ SAVININKAMS 
Penimame namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus ir 
deniiam bei taisom stogus. 
PrakMn kteiptis:

John Petras
14 Garttaed Street 

Jamaica Plain, M
T<: JA 4-457«

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ « NELAIMIŲ !

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 
lainiif (ugnis, audra ir kt./. 
Viaau insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jmtk* «f the Peare—CmutaMų

598 E. Broadvvay 
ta. Boatoa 27,

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-2481

RBAL ESTATE R INSURANCM

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. A N 8 0848

KETVIRTIS A CO. 
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai* I teimantai 
Tapuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpc.-«uiig>i taisoma laikrodiiua, 

žiedus, papuoaaiuK
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

i FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

<2s Raat Bruzda ay 
SeetK Raaten S7, Mai

Telefonas AN 8-4148~ I: I
Benjamin Moore Malevoa 

Popiaro* Sienomų
StiUaa Lenas

Vleokie Reikmenys Namams 
Reikmenys PlumUn*»i £
Vvokie Geieiies Daiktai |

asper.no

