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54-TIEJI METAI

Prezidento Komisija Siekia 
Baigti Plieno Streiką

Prezidentą* Paskyrė Komisijų Padėčiai Išaiškinti Pagal 
Taft - Hartley Įstatymų; Trijų Asmenų Komisija 

Sieks Surasti Kompromisų Tarp Unijos ir Darb
daviu; Nori Išvengti Laikino Sprendimo.

Plieno pramones streikas 
po 3 menesių pasidarė dide
lė našta visam kraštui. Dėl 
plieno trukumo nedirba virs 
200,000 darbininkų įvairio
se įmonėse, neskaitant 500,- 
000 darbininkų plieno pra
monėje. Dėl didėjančio plie
no trūkumo nedirbančiųjų 
skaičius nuolat didėja.

Pereitų savaite preziden
tas pagaliau paskyrė komi
sija ‘‘padėčiai išaiškinti’’, 
į komisiją paskirti trys as
menys Dr. J. A. Perkins, 
prof. G. W. Taylor (pirmi
ninkas) ir prof. P. N. Le- 
nhn/»!zkv

Paprastai komisija, išaiš
kinusi padėtį, praneša pre
zidentui ir tada prezidentas 
per gėueralinį prakuioią 
prašo kurį nors federaliuį 
teismą įsakyti streikuojan
tiems grįžti prie daibo 80- 
čiai dienų ir per tą laiką be
siginčijančios pusės turėtų 
susitarti. Bet dabar prezi
dento paskirta komisija 
bandys suvesti prie deiybų 
stalo plieno darbininkų uni
ją ir darbdavius ir bandys 
surasti kokį nors kompiTo- 
misą tarp jų, kad plieno 
pramonės streikas būtų 
baigtas pasirašant liaują 
darbo sutartį.

Jei komisijai nepasiseks 
. to padaryti, ji gali pasiūlyti 
prezidentui kreiptis į teis
mą ir, pagal Taft - Hartley 
įstatymą, teismas gali įsaky
ti unijai nutraukti streiką 
80-ėiai dienų, kaip pereitą 
savaitę buvo padalyta su 
uostų darbininkų streiku. 
Bet toks sprendimas būtų 
tik laikinas. Jei per 80 die
nų unija ir darbdaviai nega
lėtų susitarti, tada unija ga
lėtų vėl tęsti streiką, arba 
kongresas turetų priimti ko
kį nors sprendimą, kaip 
streiką užbaigti.

Kai kas priekaištauja 
prezidentui, kad jis taip il
gai lauke. Jis galėjo ankš
čiau įsikišti į tą streiką ir jį 
užbaigti, bet prezidentas 
sakė, kad jis kišis į tą ginčą 
tik tada, kada kraštui grės 
pavojus tlė, plieno trūkumo. 
Dabai toks kritiškas laikas 
atėjo.

Plieno pramonės streikas 
parodė, kad kolektyvinės 
derybos ne visada veda prie 
ginčo išsprendimo. Šiais 
metais plieno pramonėj 
darbdaviai bandė (laslatyti 
uniją “į savo vietą”, dėl ko 
ir darbininkų tarpe jaučia
mas įsi pyk imas ir nenuo- 
laid urnas.

Komisija iki |>cnktadic- 
nio turi pranešti preziden
tui. kaip jai sekėsi Luką at
statyti ir ką toliau daiyti. 
Tada prezidentas spręs, ar 
kreiptis į teismą ar ne.

CENTO Ministeriai
Tarės Washingtone

Buvusios Bagdado sutar
ties, dabar pasikrikštijusios 
CENTO (Central Treaty 
Organization) kariška są
junga, užsienių reikalų mi- 
nžsteriai pereitą savaitę ta- 
,rėsi Washingtone ir paskel- 
jbė pranešimą, kad sąjunga 
i ir toliau stiprins savo gyni- 
mosi pajėgumą.

Į Nežiūrrint į “atslūgimą” 
'šaltajame kare. Sovietų 
I Rusija tęsia piktą propa
gandą prieš Iraną ir net sus- 
iti prino visokius prasimany- 
|inus ir kurstymus prieš Ira- 
'no vyriausybę. “Camp Da- 
,vid dvasia” dar nepasiekė 
Kaukazo, iš kur bolševikai 

i varo propagandą prieš savo 
kaimyną Iraną.

M i n i s t e rių pasitarime 
jWashingtone dalyvavo Ira
no, Turkijos, Pakistano, An
glijos ir Amerikos atstovai. 
Amerika formaliai neįeina 
į CENTO karišką sąjungą, 
bet turi sutartis su atskiro
mis valstybėmis dėl bendro 
gynimosi.

SOVIETŲ RAKETA 
GRĮŽTA

Sovietų raketa paleista 
aplink mėnulį dahar jau ap
suko mėnulį ir grįžta artyn 

, prie žemės. Rusai sako, kad 
į raketa apsuks žemę ir vė, 
keliaus mėnulio link, iki ji 
“pavargs” ir nukris ant že
mės arba aut mėnulio.

M NIRO KFt .lt)N k

Sovietu paleistąją raketą, 
kuri turi apsupti mėnulį, 
amerikiečiai pavadino Lu- 
niku- Paveikslas rodo. kaip 
mokslininkai tikisi, kad Lu- 
nikas keliaus — jis. apsu
kęs menulį, grįš arčiau prie 
žemės ir suksis apie ją Jp 
apskaičiavimai pasRvirti-

DARBDAVIŲ SĄLYGOS NEPRIIMTINOS

Plieno pramonės darbininką tmi.ioo prezidentas David 
J McDonald Pittsburghe pareiškė, kad darbdaviu ssū 

sahgos vra visiškai nepriimtinos. Darbdaviai 
pasiūlė 15 centą valandinį priedą per 2 metus. Pre
zidentas Eisenhoneris. pasinaudodamas Taft - Hartley 
įstatymu paskyrė 3 asmeną *> misiją “padėliai išaiš
kinti”, kuri taipgi arfgi' abi puses sutaikinti.

Teismo Įsakymu , 
Uostai Jau Dirba\

Indija Perspėjo Tibeto Klausimas
Kinus Dėl Sienų

Pereitą savaitę Indijos 
vadas Nehru pareiškė par
lamente, kad Indija neves 

-deiybų su Kinija dėi sie
kių išlyginimo, kol kinų ko
munistų kariuomenė laiko 
užėmusi kai kurias vietas, 
kurios, pagal Indijos many
mą, yra Indijos teritorijoj. Uyalo Thondup deda pas

tangas, kad Afrikos ir Azi
jos tautos Jungtinėse Tau

Jungtinės? Tautose

Pereitą savaitę prezi
dentas D. Eisenhovver davė 
įsakymą kreiptis į teismą 
su prašymu įsakyti laivų 
krovėjų unijai nutraukti 
streiką Meksikos Įlankos ir 
lytiniuose uostuose 80-čiai 
dienų. Teismas taip ir pa
tvarkė. Laivų krovėjai grįžo 
prie darbo, Laukiama, kad 
pei r 80 dienų ar gal ir grei
čiau laivų krovėjai susitars 
su darbdaviais dėl naujos 
darbo sutarties.

Streikas tęsėsi 8 dienas 
ir per tą laiką pridarė daug 
nuostolių, (ireit gendamos 
prekės uostuose kai kui* spė
jo sugesti.

Unijos ginče su darbda
viais svarbų vaidmenį vaidi
na klausimas, ar ir kiek ma
šinų panaudoti laivų iškro
vime ir pakrovime. Unija 
bijo, kad mašinos gali atim
ti darbininkams darbą.

Žada Amerikai
Naują Šventąją

Anglai Po Rinkimų Skatina 
Didžiųjų Pasimatymą

Anglijos Vyriausybe Laimėjo Rinkimus, Sustiprino Savo
Poziciją Kraite; Skatina Trijų Didžiųjų Pasimatymą 
i Prieš Susitinkant Su Chruščiovu; Macmillan 

Už Greitą Viršūnių Konferenciją.

Sovietų Kazachstane 
Kyla Nacionalizmas

Anglijos vyriausybė lai
mėjo pereitos savaitės rin
kimus. Dabar konservatorių 
vyriausybė turės parlamen
te 100 balsų daugumą (tu
rėjo 61) ir rengiasi savo lai
mėjimą išnaudoti ir tarp
tautinėj politikoj. Anglų va
das Macmillan buvo pirmas 
Vakarų valstybių atstovas,

Sovietų Rusijos žumalas 
“K omu nis t” paskelbė 
straipsnį apie “buržuazinių 
nacionalistų” pasirodymą 
Kazachstane, didžia usioj 
ploto žvilgsniu po Rusijos 
sovietinėj respublikoj. Pa- kuris pritarė “viršūnių kon- 
gal tą straipsnį Kazachsta- ferencijai” ir dabar nori su-
ne vietiniai žmonės, jaunų- ‘ v...... -
jų inteligentų kurstomi, 
pradeda rodyti griežtą 
vietinį nacionalizmą ir 
priešinasi savo krašto rusi
nimui.

Esą, jauni inteligentai

vesti didžiųjų valstybių va
dus į pasimatymą. Prieš tai 
anglų vyriausybė norėtų, 
kad Vakarų valstybių vadai 
(Anglijos, Prancūzijos ir 
Amerikos) susitiktų Wa- 
shingtone ir aptartų bendrą

Dėl kinų užimtų vietų
Indija nepradės karo, bet. . ,
jeigu kinų kariuomenė f ParemtV ? ’T?10 1 e,*73’ 
bnausis giliau, Indijos te-|kos kl^ų

komunistinės Kinijos ir So-ritoriją, Indija' priešinsis 
tani ginkluotomis pajėgo
mis.

Kinijos komunistų minis- 
terių pirmininkas ču-en-lai 
pereitą savaitę atsiuntė laiš
ką Indijai, kuriame užtikri
na, kad nesusipratimai dėl 
sienų nepakenks “amžiij 
draugystei’’ tarp Kinijos ir 
Indijos. Atsiliept,amas j tą 

Į laišką Indijos vadas ir įspė
jo kinus dė, Indijos sienų.

Maršalo “Juokas”
Ir Atsiprašymas

Anglų maršalas Montgo- 
mery 3 dienas prieš rinki
mus naujo parlamento An- j 
glijoj pasakė kalbą ir tarp 
Kitko sake, kad “kas balsuos 
šiuose rinkimuose už dar
biečius turetų būti uždaiy- 
tas į bepioėių namus”.

Po rinkimų, kuriuos lai
mėjo konservatoriai, marša
las susiprato atsiprašpti 12,- 
216,166 vyrus ir moteris, 
kurie balsavo l,ž darbiečius. 
Maršalas jh» rinkimų aiški
nasi, kad jis taip išsireiškęs 
tik “juokaudamas”.

Tuoj |>o maršalo Mongo- 
mery politinio išsiškitno 
darbiečių vienas vadas sa
kė, kad be darbiečių marša
las Montgomery būtų buvęs 
kare vadas be armijos, nes 
jo vadinami kandidatai į 
bepročių namus ir sudarė 
Anglijos armiją, kuriai mar
šalas vadovavo.

Iš Vatkano praneša, kad
popiežius žada Amerikai savo Krašto
grett duoti naują šventą. ;nt<1,TSUS> /ne Sovie- 
Tai bus vienuole Elizabeth reikalu5. Kazachstan0 
Seton, kun mirė 1821 m. ^onfc priešinasi dalyvavi- 

,1 New Yonke mui <.atstovq” jj “broliškų 
Kazachstano

Pereitą pektadienį JT sei
mo darbų tvarkos komisija 
nutarė frasyti Tibeto klausi
mą į Jungtinių Tautų seimo 
darbų tvarką. Dabar tą ko- buvo gimusi I
misijos nutarimą turi pa- pm įnkste ir P™1”“?1 kata" respublikų” 
tvirtinti pats JT seimas. Ti- kk'V/l. įku'’? 8V- JuozaP° žemės turtų eksplotacijoj. 
beto Dalai Lamos brolis mielasirdystės sesenj vie- KazacĮ,stano žmonės drįsta 

nuolyną.
Jei vienuolė Seton būtų 

paskelbta šventąja, tai ji 
būtų pirmoji Amerikoje gi-

, Kazachstane taip paveikė 1 laikyseną derybose su So- 
! žmones savo nacionalizmu, vietų Chruščiovu. Dėl to 
kad net kai kurie valdžios dabai* eina pasitarimai tai-p 

drįsta pirmon j Vakarų valstybių.

reikalauti, kad tiktai žmo
nės mokantieji vietos kalbą 
galėtų užimti valdiškas vie
tas tame krašte. Kai kurie

vieti) Rusijos ir nėra linku
sios Tibeto remti.

Sovietų kalbėtojas Jung
tinėse Tautose Kuznecovas 
aiškino JT seimui, kad kinų 
armija “išvadavo”’ Tibetą 
iš vergijos, o Tibeto vadai 
sako, kad kinų armija sie
kia visai sunaikinti tibetie
čių tautą ir daug tos tautus 
žmonių deportuoja į įvairias 
Kinijos vietas prie prievar
tos darbų, o į Tibetą gabena 
savus žmones, kurių jau da
bar Tibete esą’ a|«e pusę 
miliono.

muši šventoji. Iki šiol visos Kazachstallo veikėjai rei.
Vnktvh~ lnkln kalauja, kad vietinių žmo- 

nių vaikai lankytų tik vieti
ne kalba vedamas mokyk-

Jungtinės Valstybės tokio 
šventojo ar šventosios netu
rėjo, prieš kiek laiko buvb
paskelbta šventąja viena į” irvengtų rusiškų mokyk-
ateivė italė, tai, rodos,, ir 
visas šventųjų derlius šia
me krašte.

Svečias iš Meksikos 
Lankosi Amerikoje
M e k s i k o s prezidentas 

Adolfo Izipez Mateos perei- 
tą penktadienį atvyko į 
VVashingtoną ir išbus mūsų 
krašte kelias dienas. Jis 
lanko New Yorką ir Chica
gą, o paskui vyks į Kanadą 
ir grįždamas aplankys se
natorių L. Johnsoną. senato 
daugumos vadą jo Texas 
faunoje.

Meksikos prezidento at 
silankymas renio pagerėju
sius santykius tarp dviejų 
kaimynų. Praeityje tie san
tykiai buvo blogi. Preziden
tas Mateos čia buriamas ap
tarė kai kuriuos ūkiškus 
klausimus, kurie Meksikai 
yra labai svarbus.

Bites t Jžkariavo 
Marmelado Fabriką
lš Gorizia, Italijoj, pra

neša tokią naujieną. Didelis 
marmelado fabrikas ten tu
rėjo būti uždarytas dėl to, 
kari jį apniko įritės. Pir
miausiai bitės pradėjo lan
kyti tuščius maišus nuo cuk
raus, kurie buvo sukrauti 
ffabriko kieme, paskui bitės 
dideliais spiečiais pradėjo 
veržtis ir į patį fabriką. Dar
bininkai bandė nuoriu purš
kimu ir kitokiais budais nuo 
bičių gintis, bet nepajėgė.
Dirbtuvė turėjo būti užda
žyta.

Apylinkių bitininkai žada 
skųsti fabriką už daug bičių
išnaikinimu nuodais, o fa- ną. 9 studentės ir vienas 
briko savininkai skundžiasi,'profesorius žuvo vietoje, 1

lų. Esą dabartiniu laiku 25' r vielinių žmonių lanko rusiškas mokyklas.
“Nacionalistų” nuodėmių 

litanija yra labai ilga ir 
“Kornunist” bara Kazachs
tano partinius ir nepartinius 
darbuotojus, kad jie drįsta 
reikalauti savo kalbai, savo 
mokykloms ir savo žmonėms 
pirmenybės savame kraš
te .. -

“Nacionalizmas” yra So
vietų “liga”’ todėl, kad So
vietai visiems kemša rusišką 
nacionalizmą.

ll.UU'I D M.V MI.LI.AN

NELAIMĖJ ŽUVO 
STUDENČIŲ

10

Spalio 9 d. New Jerrsey 
valstijoj dėl rūko ir lietaus 
vienas gazoliną gabenantis 
sunkvežimis įvažiavo į auto
busą, kuriame grįžo studen
tės iš New Yorko į Trento- Dabartinis Anglijos minis- 

teriu pirmininkas, konser
vatorius, kurio partija lai
mėjo spalio d vykusius rin
kimus. Jis ir toliau pasiliks 
dalMtluickc partięimf.

kad jie dėl bičių daug mar
melado sugadino ir net 
dirbtuvę turėjo uždaryti.

Trentono mokytojų semina
rijos studenčių buvo sužeis
tos nelaimėje.

Anglijos rinkimuose kon
servatoriai pravedė 365 at
stovus į parlamentą, darbie
čiai 258, liberalai 5 ir vie
nas atstovas nepriklauso 
jokiai partijai. Tretį kartą 
iš eilės konservatoriai lai
mėjo linkimus ir padidino 
savo atstovų skaičių. Todėl 
ir užsienių politikoj Macmi- 
ilano vyriausybė galės su 
didesniu autoritetu atsto-, 
vauti savo pažiūras. (Apie 
Anglijos rinkimus plačiau 
yra antrame puslapyje).

FLORENCIJOJ MIRĖ 
BERNARD BERENSON

Pereitą savaitę Florenci
joj. Italijoj, mirė žymus 
Amerikos meno kritikas ir 
ekspertas žydų kilmės Ber
nare! Berenson, sulaukęs 94 
metų amžiaus.

B. Berenson buvo gimęs 
L i e t u v o je, Butrimonyse, 
1865 metais. Jis 10 metų su 
tėvais atvyko į Ameriką į 
Bostoną. Čia mokėsi Har
vardo universitete ir paskui 
mokslą tęsė Europoje. Vė
liau jis apsigyveno Italijoj 
ir ten pasidare vienas iš ge
riausių meno kūrinių eks- 
pertų, ypač jis gerai pažino 
Italijos renesanso laikų me
ną. B. Berenson yra parašęs 
apie 30 knygų meno klausi
mais.

QUIZ PROGRAMOS 
TELEVIZIJOJ — MONAI

Tyrinėjimas parodė, kad 
vadinamos “quiz progra
mos” televizijoj (už atsaky
mą į sunkius klausimus do
vanų dalijimas) per eilę me
tų buvo pafiksintas reika
las. Daugumoje atsitikimų 
varžybų dalyviai iš anksto 
gaudavo atsakymus į klau
simus ir paskui televizijoj 
turėdavo tik “vaidinti”, kad 
atspėja klausimus.
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Po rikimu Anglijoje
Po trumpos rinkiminės kovos Anglijos balsuotojai 

spalio 8 d. paliko prie valdžios tą pačią konservatorių 
vyriausybę, kuri su kai kuriais pakeitimais valdo kraštą 
nuo 1951 metų. Tris kartus iš eilės konservatoriai laimėjo 
rinkimus ir kekvieną kartą vis su didesne dauguma grįž
ta į parlamentą. Jokio “nusidėvėjimo” konservatoriai 
neparodė ir gali dai- 5 metus kraštą valdyti.

Šiuose rinkimuose konservatoriai pravedė į parla
mentą 362 atstovus (23 daugiau negu turėjo pereitame 
parlamente, o darbiečiai pravedė 256 atstovus (23 ma
žiau negu turėjo). Liberalai gavo 5 vietas ir laukiama, 
kad dar vieną vietą laimės (turėjo 6 atstovus).

Atstovų skaičius nepasako visos rinkimų istorijos. 
Mažoritarinėj rinkimų sistemoj kartais partija gavusi net 
mažiau balsų gali turėti atstovų daugumą. Taip buvo 
Anglijos 1951 metų rinkimuose. Nedidelis balsuotojų 
pasisukimas gali reikšti didelę persvarą laimėtojams. 
Taip atsitiko šiuose rinkimuose. Pagal paduotus balsus 
partijos šiais rinkimais ii* 1955 metais gavo balsų:

ITALŲ PIRMININKAS NIUJORKE

Italijos ministerių pirmininkas Anioaia Segni 
Amerikoje, čia jj matome Niujorke, tt kairės j dešinę: 
Antoaio Segni; Clare Boothe Luee, buvusi Amerikos 
ambasadore Italijoje; ministerio pirmininko žmona ir 
Henry R. Luce, “Life” ir kitų žurnalų leidėjas.

1959 m. % 1955 m. %
Konservatoriai .... 13,715,121 49.4' 13,311,938 49.8
Darbiečiai .... ... 12,191,024 43.9 12,405,146 46.3
liberalai ........ ... 1,612,540 5.8 » 722,395 2.7
Kitos grupės ... ........  242,683 0.9 321,182 1.2

_ , .. .. , , . . . ,. .. _ ka nė nuo savo visokių biz-Pusantro nuošimčio balsuotojų pasisukimas ) konser- Jei kas užraŠQ bažny. 
vatorių pusę užtikrino valdančiai partijai virš 100 balsų savo turtą mirdamas, 
daugumą parlamente. Liberalai savo balsuotojų skaičių bažnyčios tą turtą gauna be 
padvigubino, bet pasiliko su Įtuo pačiu skaičiumi atstovų, jokių paveldėjimo mokės- 

Bet faktas yra, kad tegu ir nedidelis,- bet tam tikras t čių. Jei kas atiduoda ar par- 
darbiečių šalininkų skaičius persimetė į konservatorių ir duoda bažnyčiai kokį nors 
į liberalų pusę ir dėl to darbiečiai turės dar gal 5 metus i biznj, bažnyoosga i tą įz- U op^aoi. JU siūlyta sodąBnj, refonn, programa VirS

negavo usisuotojų pntanxuO..*vwi€» i . . j valstijų ir federalinių mo-
Konservatoriai pasirinko labai, patogų laiką rinki- 'kesčių. Jei vienuoliai lei-___

mams, kada Anglijos ūkis yra “proeperity” laikotarpyje. > džia laikraščius, jie jokių 
Kur nedarbas skaudžiau užgavo darbininkus, ten darbie- 'mokesčių nemoka, tas pats 
čių balsai padidėjo, kur nedarbas negrėsė, ten konservą- yra, jei^ diocezijos ar kito- 
toriai žymiai padidino savo balsų skaičių. Opoziciją ken- įstaigos lei-
moteriams pasireiškė ir liberalųmokant 
darbiečiai nepajege tos opozicijos patraukti su savim,

Darbiečiai jau pradeda aiškintis: savo. nepasisekimo jej valstybė neima mo- 
priežastis ir ypač partijos nesugebėjimo patraukti į sa- kesčių už bažnyčių pastatus, 
vo eiles jaunųjų darbininkų visų balsų. Tas aiškinimasis tai yra suprantama, nes mal
tus įdomu sekti, ypač partijos pastangos patraukti į sa- dos namai nėra koks nors 
ve jaunimą ir “viduriniųjų klasių” didesnę dalį bus dė- biznis. Bet jeigu, pavyz- 
mesio vertos. Jei tik darbiečiai sugebės išlaikyti savo vie
ningumą, jų grįžimas prie valdžios yra neabejotinas.

Anglijos rinkimų rezultatai “sukėlė džiaugsmo” Pa
ryžiuje, Bonnoje, Romoje ir ypatingai Washingtone. Tą 
džiaugsmą ar pasitenkinimą reiškia valdančiųjų partijų 
žmonės. Jiems nereikės aiškintis ir derėtis su naujais An
glijos šeimininkais, viskas šiuo tarpu palieka, kaip buvo, 
o tas reiškia, kad ir “blogo pavyzdžio” iš Anglijos šiuo 
tarpu netenka laukti. Pramoningos Anglijos naujų kelių 
ieškojimas galėtų juk užkrėsti ir kitas pramoningas še
lfe ir stiprinti jose demokratinio socializmo šalininkus.
Daug ramiau, jei to nebus. Iš to ir kyla tas oficialusis pa
sitenkinimas dėl Haroldo Macmillano laimėjimo.

Anglijos rinkimai parodė, kad komunistų markė An
glijoj tebėra ten, kur ji visada buvo—pačioj žemiausioj 
vietoj. Iš 18 komunistų išstatytų kandidatų 17 prarado 
pet savo “rinkiminius užstatus,” nesurinko nė aštuntos 
dalies jų rinkiminėse apylinkėse paduotų balsų. Tai vi
sai geras reiškinys. Panašus likimas ištiko ir bolševikų 
dvynius brolius—fašistus, Oswaldo Mosley vadovauja
mus. Jiems anglų balsuotojai irgi davė spragtį ir politi
niai padėjo juos į palovį.

Bažnyčia ir mokesčiai
Amerikoje bažnyčios mo-, nuperka už viešai neskel- 

keačių nemoka. Nemoka biamą kainą didžiulį teat
rą, kuriame gali susėsti 
apie 3000 žmonių ir jame 
rodo visokius filmus ir už 
tą biznį jokių mokesčių ne
moka, tada kyla klausimas, 
ar tai yra teisinga? Ar tuo 
nedaroma skriauda kitiems 
panašiems teatrams, kurie 
turi mokesčius mokėti? 
Toks pat klausimas kyla ir 
tokiame atsitikime, jei baž
nyčios turi namų, kuriuose 
išnuomoja butus atskiriems 
žmonėms, arba patalpas 
krautuvėms ir už gautas pa
jamas jokių mokesčių. ne
moka, tai ar tas nedaro 
skriaudą kitiems namų savi
ninkams, kurie už savo na
mus mokesčius turi mokėti?

Bostone yra viena bažny
čia, kuri turi keliasdešimt 
namų išmėtytų po visą mies
tą. Už tuos namus bažnyčia 
mokesčių nemoka, bet pa
jamas iš namų gauna. Ko
dėl ji mokesčių nemoka, ka

da kiti savininkai moka?
Bažnyčių paliuosavimas 

nuo visokių mokesčių kelia 
abejonių ne tiktai svietiškių 
tarpe, bet ir kai kurie kuni
gai į tą reikalą žiūri gana 
nepalankiai, nes bažnyčios 
nesivaržo ir paliuosavimu 
nuo mokesčių naudojasi iš- 
sijuosusios. Dabar net įei
na į madą toks šmugelis: 
bažnyčios perka įvairius 
biznius ir paskui tuos pačius 
biznius paveda vadovauti 
buvusiems savininkams. Bu
vę savininkai pasidaro savo 
biznių “menadžeriai už al
gą”, o bažnyčios už tuos 
biznius jokių mokesčių ne
moka ir, žinoma, gali daryti 
puikius pelnus, o buvę sa
vininkai gauna tokias algas, 
kad jiems yra grynas išskai
čiavimas būti tarnautojais, 
o ne savininkais. Tokiu bū
du ir bažnyčios ir buvę sa
vininkai turi tiktai naudos, 
bet valstybė turi nuostolių. 
Turi nuostolių dėl to ir kiti 
biznieriai, kurie tokio šmu
gelio nedaro.

Bažnyčių turtai Ameriko
je auga kaip ant mielių. 
Bažnyčios didina savo tur
tus iš turimų biznių pelnų ir 
šalia to kasmet didina savo 
turtus visokiais palikimais 
ir stambiomis aukomis iš 
biznierių, kurie dažnai au
koja bažnyčioms rie tiek iš 
dievobaimingumo, kiek mo
kesčių taupymo sumetimais. 
Kartais turtingiems vertel
goms yra grynas išskaičia
vimas savo pelnus kiek su
mažinti ir tai padaroma do
vanomis bažnyčiai. Tokios 
dovanos nurašomos nuo pel
nų, o todėl nuo likusiojo 
pelno tenka kur kas mažiau 
mokesčių mokėti. Kad baž
nyčios ir visokie vienuoliai 
daro puikų biznį iš viso
kiausių palikimų, tą visas 
svietas žino. Tokiu būdu iš 
stambių aukų, iš palikimų

Kas savaite
mirtis. Diktatorius buvo su
žeistas, kai jo automobilis 

Jungtinių Tautų seimas važiavo Bagdado miesto 
nutarė nebesvarstyti V en-1 gyviausia gatve, 
grijos klausimo, nes jis ne- Diktatorius po sužeidimo 
besąs aktualus. Rusų tankai buvo nuvežtas į ligoninę, 
klausimą išsprendė ir JT su ten jjg paskelbė, kad jis 
savo rezoliucijomis užsi- eSąg “pasiruošęs mirti už 
čiaupė. ! jumis” ir dai- aiškino, kad

Tuo tarpu eilė kitų kiau- (“kokia nelaimė mane beil
simų vis dar yra JT seimo tiktų, tai yra tik mano pa- 
darbų tvarkoje ir atrodo reigos dalis”.
amžini klausimai. Vienas j, Reikia pasakyti, kad dik- 
toks yi-a Palestinos klausi- tatorius teisingai supranta, 
mas, kitas Kašmiro klausi-' kad kulka yra jo “pareigos

Amžini klausimai

mas, dabar žada dar prisi
kelti iš mirties patalo Pietų
Tirolio klausimas, nori iš- kias minutes gyrė save per 
kilti ir amžinas Alžyro kiau- radiją ir pabaigė žodžiais: 
simas ir t. t. . ... i “Dievas yra su mumis”. Ki-

Dėl vieno klausimo iškilo tą kartą, kai kulka geriau 
įdomūs pašnekesiai. Izrae- pataikys, • gerasis Dievas 
lis skundžiasi, kad Egiptas gaj bus su pasikėsinto ju . . . 
nepraleidžia jo laivų per, Ras atsitiko su pasikėsni- 
Sueco kanalą ir net nelei- toju Bagdado valdovai ne- 
džia kitų kraštų laivams ga- skelbia.
benti prekes į Izraelį ar iš j
Izraelio. Tą klausimą JT Raganosis laimėjo . . .

Tuo tarpu Egipto diktato-i Sao Paulo
rius pasiūlė, kad JT sudarr- imleste tarybos nnki-
tų komisiją ir pavestų jai muose, daugiausia, ba,sų 
įpykinti VISUS JT nutari- »avo kandidatas, kuris ir 
mus liečiančius Palestinos Įls buvo kandr-
klausimą. Jei tas bus pada-idatu?r ’įur1^ negales c,h 
ryta, tai Egiptas sutiks ir su tėv°
JT tarimu dėl Sueco kana-1 i 88,000 balsų surinko raga-

Kai kas pranašauja, kad “™" 
vienas “amžinas klausimas” dldz,u.!e kanre vardu Cacą- 
gaii ir pajudėti iš vietos, !"*?• * »esip,reo ,ml vaI' 
jei žvdai ir arabai pradės dyt1-. Sao Paulo gyvento-
kalbėtis tegu ir per ta.pinin- į J“ » »nnblmM. įalo-
kug & i -tus protestuodami pnes vi

sokias negeroves ne tik Sao 
Nikita ir žuvys ' Paulo, bet ir kitur plačiojo-

Grįždamas iš Kinijos Ni-* Tai gana keis-
kita Chruščiov buvo sosto-! Pastas, bet onginaiis- 
jęs Vladivostoke. Ten jis! kas ir ,domus.
gatvėje pakalbino vienų' Cacareco seniau gyveno

dalis”.
Sužeistas diktatorius pen-

džiui, Bostono arkivyskupas

A p i v a | g a
AR LIETUVA 
PAVERGTA?

Lietuvoje lankėsi kartu 
bu bolševikine “ekskursija” 
ir daktaras Algirdas Marge
ris - šeštokas iš Chicagos. 
Dabar bolševikų “Vilnyje” 
(Nr. 197) daktaras rašo sa
vo įspūdžuis iš Lietuvos. 
Tarp kitko jis aptaria klau- 
iimą, ar Lietuva yra pa
vergta? Žinoma, jis prieina 
išvadą, kad Lietuva nėra 
pavergta, nes, jei jo išvada 
būtų kitokia, jis savo rašto 
nedėtų į komunistų “Vilnį”, 
įdomu susipažinti ir kitiems 
žmonėms su daktarū sam-
oi.ntO' lmu;.-. i;, ---------

“ . • . buvodamM Lietuvoje 
kalbėjausi šiuo klausimu (Ar 
Lietuva pavergta?) su valdžios 
pareigūnais, su profesoriais, su 
mokytojais, su raėytojais, su 
amatininkais ir paprastais dar
bininkais. Ir galiu drąsiai, ga
liu visai sąžiningai sakyti, kad 
90 iž 100 pasisakė, jog jie jo
kio pavergimo (ar okupacijos) 
visai nejaučia. Jis džiaugiasi, 
kad Šiandien Lietuvoje taip 
ramu ir saugu; kad nė vienas 
Lietuvos kaimynas nesikėsina 
atplėšti nei Vilniaus krašto, nei 
Klaipėdos krašto nuo ją moti
nos Lieouvos- Jis sako, kad ryti
nis jų kaimynas, po kurio drau
gišku, net bičiulišku sparnu jie 
ramiai ir saugiai sau gyvena, 
jiems duoda pilną tautiną lais
vą, lietuviškos kultftroakUsvą, 
lietuviško *
viškų tradicijų 
krašto vidaus

laisve, lietu-
kįįjEip

tt ! O 4 •

laisvę.
“— Mes turime savo prezi

dentą, savo ministrus, savo 
aukštesnius ir žemesnius val
džios pareigūnus, — sako jie.

Aš klausau-
“— Mūsų žemųjų ir aukštųjų 

mokyklų vedėjai, mokytojai ir 
profesoriai yra lietuviai. Mūsų 
pramonės įmonių vedėjai yra 
lietuviai. Mūsų tarybinių ir ko? 
lekyvinių ūkių vedėjai .yra- lie
tuviai- Musų ligoninių vedėjai 
yra lietuviai. Mūšų dainų ir šo. 
kių ansamblių vedėjai yra lie
tuviai- Mūsų teatro ir operos 
vedėjai yra lietuviai. — pakeltu 
balsu, atvira širdimi ir grynai 
lietuvišku pasididžiavmu sako 
jie.

“— Tai labai gera, teisinga ir 
kibiu, — sakau džiūgaudamas.
— Bet Amerikoje yra lietuvių, 
kurie sako, kad taip nėra, kad 
Liietuva yra pavergta ir nutau 
tinta.

'*— Ar jie tikri lietuviai?!
— klausia labai nustebę-

“— Jie sakosi esą tikriausi,
nes vaduoja Lietuvą ir vadina
si ‘vaduotojais’, — aiškinu 

“— Ką?! — sušunka net keli 
sykiu. — Lioiuva jau seniai iš
vaduota, ir ją išvadavo Tarybų 
Sąjunga.”

Davėme ilgą ištrauką iš 
daktaro Margerio pasakoji
mo, kodėl Lietuva nėra pa
vergta ar okupuota. Jis dar 
pasakoja, kas būtų buvę, jei 
Lietuva būtų palikusi Hitle
rio rankose ir todėl vėl ran
da papildomo pagrindo 
džiaugtis, kad ne Hitleris, 
bet Stalinas, o dabar Chruš
čiovas Lietuvą laiko “po 
sparnu” ir todėl Lietuva 
nesanti nei pavergta, nei 
okupuota. Amen.

Reikia manyti, kad dr. 
Margeris yra geras žmogus. 
Jis, rašydamas tą pasakaitę 
apie “nepaveigtą” Lietuvą, 
bando meluoti, bet stengia
si ir saiką išlajkyti. Jare ne 
visi Lietuvos žmoni

tiktai “90 iš šimto”. Na, d 
ką sako tie 10 iš šimto, ku
rie nesijaučia tokie laisvi ir 
išvaduoti? Daktaras apie 
tai nė cypt! Sarmata nelei
džia, ar daktaras instrukci
jų negavo, ką apie tuos 
10% rašyti?

rnės sakėsi
iMtaa

ir skaičių kalbą. { Lietuvą 
rusai atgabeno po antrojo 
pasaulinio karo apie 270,- 
000 rusiškų žmonių. Pridė
jus rusus, kurie anksčiau 
Lietuvoje gyveno, dabar 
Lietuvoje yra apie 350,000 
rusų. Ką gi* tie rusai Lietu
voje veikia? Gal lietuviams 
čebatus valo? O gal jie Lie
tuvą ir valdo, ponas dakta
re?

Su Hitleriu, ponas dakta
re, dantų nereikia užkalbi 
nėti, nes retas lietuvis daro 
pasirinkimą tarp choleros ir 
čumos. Jei čuma bloga liga, 
tai dėl to cholera nėra ge
resnė.

Ką daktaras Margeris sa
kytų, jei pas jį ateitų ligo
nis ir pasigirtų: “Ačiū Die
vui, vėžio aš neturiu ir esu 
laimingas, kad mane tik šir
dies negalavimai kamuo
ja?” O tokios rūšies pasa
kaites daktaras parvežė iš 
“90 iš 100” lietuvių, su ku
riais jis Lietuvoje kalbėjo
si. Totalitarinis režimas, 
tiek naciškas, tiek ir bolše
vikiškas, yra nelaisvės, 
priespaudos ir išnaudojimo 
režimas ir reikia būti be- 
kauliu gyvūnu, kad vieną iš 
jų statyti aukščiau kito ir 
gėrėtia, kad na naciška ču
ma, bet bolševikiška chole- 

m*^M^nd^^a^H

miesto zo
ologiniame darže, o nese- 

turtą vis didina. Kartu sujstybinę paslaptį. Ji sakė, sostinė tą gyvūną per- 
tuo pradeda mažėti mokės-i kad prieš Chruščiovo atva- eido ^ao ^au ° miesto zo- 
čiais apkraunamas turtas, o; žiavimą staiga krautuvėse
kadangi mokesčių valstybei, atsirado visokių prekių, ku

ir iš pelnų, gaunamų iš turi-j moterį su vaikais irta mote- ^*° de Janėno 
mų biznių, bažnyčios savo ris atidengė jam didelę vai

reikia daug, tai mokesčiai 
darosi vis didesni.

Minėtas jau kunigas dr. 
E. Carson sako, kad bažny
čių turtėjimas ir jų atleidi
mas nuo mokesčių neišven
giamai kelia žmonėse nepa- 

ir stumia feno- 
rikalizmą ir net 

ateizmą. Ilgainiui, kai baž
nyčios sugriebs į savo ran
kas milžiniškus turtus, atsi
ras noras tuos turtus konfis
kuoti, kaip tai yra atsitikę 
įvairiuose kraštuose įvai
riais laikais. Meksikoje baž
nyčia kadaise buvo sugrie
busi į savo rankas virš treč
dalio visų žemių ir reikėjo 
revoliucijos, kad ta žemė iš 
besočių kunigų būtų atimta 
ir išdalinta bežemiams vals
tiečiams. Tokių pavyzdžių 
yra ir daugiau. Prie to kada 
nors prieis ir Amerikoje, jei 
bažnyčių turtai čia ir toliau 
augs kaip ant mielių.

Kunigo dr. E. Carson įs
pėjimas vargu paveiks baž
nyčių vadus sumažinti savo 
apetitus. Dar nėra buvę at
sitikimo, kad kas nors ir 
ypač bažnyčios savo noru 
atsisakytų nuo savo turtų, 
ar savo valia pasisiūlytų 
mokesčius mokėti. Daugiau 
suprantantieji kunigai nu
jaučia pavojų iš per daug 
didelio bažnyčių turtėjimo, 
bet jų balsas lieka ir liks 
balsas tyruose. Kai paims 
balsą svietiškiai ir pradės 
tą klausimą kelti rinkimuo
se, tada kunigai gal pabus, 
bet jie pabus įstatymų ver
čiami, o ne savo gera valia.

rių anksčiau nebuvo. Mote
ris prašė Nikitą, kad jis 
dažniau lankytųsi Vladivos
toke, nes tada galima bus 
nusipirkti ko reikia.

Nikita paklausė tą mote
rį; kaip yra su žuvimis Vla
divostoke? Moteris paaiški
no, kad silkių galima pirk
ti, bet žuvys kartais pasiro
do, kartais ir vėl išnyksta ...

Tokiu būdu Nikita suži
nojo, kad prekių pristaty
mas piliečiams pareina nuo 
tokių dalykų, kaip “didelės 
asabos” atsilankymas, o žu
vų pristatymas Vladivosto
ke, kuris yra prie žuvingų 
jūrų, pareina galas žino nuo 
ko.

Išvados? Apie išvadas 
galėtų pasakyti ta moteris, 
kuri Chruščiovą painforma
vo apie prekių trūkumą. 
Pats Nikita pasakė pamoks
lėlį vietiniams valdininkams 
ir sakė, kad “taip nedera 
vesti reikalus, draugai!”

Dera ar nedera, bet bol
ševikiški biurokratai taip 
reikalus veda. Kai načalstva 
pasirodo — prekių atsiran
da, kai načalstva išnyksta 
— išnyksta ir prekės. O žu
vys irgi pasimokė iš biuro
kratų ir tik retkarčiais pasi
rodo pajūrio miesto krautu
vėse . .

Diktatorius pašautas
Irako diktatorius genero

las Abdul Karim Kassim 
spalio 7 d. buvo peršautas. 
Koks tai pasikėsintojas pa
leido į jį kelias kulkas, bet 
blogai taikė, todėl tik su- 

jžeidė diktatorių į petį ir tė-

olginiam daržui. Dabar gy
vulėlis pagarsėjo ir politiko
je.

Iš dvikojų kandidatų ma
joro Adhemaro “socialinio 
progreso partijos” kandida
tai gavo daugiausiai balsų, 
net pusė tiek, kiek gavo Ca
careco. Jie ir valdys miestą, 
nes paprastai raganosiai 
miestų tvarkymu neužsiima. 

Televizijos apgaulės
Kongreso viena komisija 

aiškina televizijos “quiz” 
programas—dalijimą dova
nų už atsakymą į įvairius 
klausimus. Tas programas 
aiškino ir “grand jury” New 
Yorke.

Pasirodo, kad tokios pro
gramos daugumoje ir tai jau 
per eilę metų yra “pafik- 
sintos”, atsakantieji į klau
simus atsakymus gauna iš 
anksto ir jiems bereikia tik 
prieš televizijos aparatus 
suvaidinti .“galvojančių ir 
prakaituojančių” būt ybių 
rolę. Gerbiama publika bu
vo vedžiojama už nosies ne
sąžiningų vertelgų.

Bet nuostolių niekam ne
padaryta, o todėl vargu kas 
atsisės į kalėjimą už žmo
nėms akių muilinimą. . .

Jau seniai ginčijamasi, 
ar radijas ir televizija turė
tų būti valstybės rankose, ar 
privačių vertelgų rankose. 
Skandalas su mįslių progra
momis parodo dar kartą, 
kad privatūs biznieriai mie
lu noru sukčiauja ir maitina 
publiką kriminalinėmis is
torijomis, nes tas duoda 
daugiau pelno. O pelnas 
yra tų vertelgų vedamoji 
žvaigždė, kitos jie ir neturi.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

90 NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Reikia vieningo darbo
Rugsėjo 29/30 dienomis 

New Yorke prasidėjo Pa
vergtųjų Europos Valstybių 
Seimo (PEV) pilnaties šeš
toji sesija.

Seimo tikslas “Dirbti 
pavergtoms Centro ir Rytų 
Europos valstybėms iš ko
munistinės diktatūros iš so
vietinio viešpatavimo išlais
vinti” pastarojo meto tarp
tautiniuose santykiuose nė
ra populiarus. Ir, kaip dis
kusijose dėl PEV Seimo ar
timiausios veiklos vienas 
atstovas pastebėjo, nuo 
1958. I. 13. prezidento Ei- 
senhowerio laiško tuometi
niam Sovietų Sąjungos 
premjerui Bulganinui Va
karų laisvųjų valstybių san
tykiavime su Sov. Sąjunga 
Centro ir Rytų Europos val
stybių byla jsakmiai nebuvo 
prisiminta. Jungtinės Tau
tos vietoj Vengrijos bylos 
savo darbotvarkei pasirinko 
Chruščiovo p r o p a g a ndą. 
Labai taikliai Lietuvos De
legacijos pirmininkas V. Si
dzikauskas, savo kalboje 
prisiminęs ženeviškės Tautų 
Sąjungos nusistatymą ir 
sprendimą Sovietų Sąjun-
<mc nf^viloriii on -Ji-ua

agresija prieš Suomiją 1939 
ir sugretinęs su New Yorko 
Jungtinių Tautų politika 
Sov. Sąjungos atžvilgiu, pa
brėžė : “Koks didingas tikro 
valstybės masto vyrų politi
nės išminties ir drąsos pa
vyzdys paraližuotajai pa
saulinei organizacijai anoj 
pusėj gatvės!” (skersai gat
vės nuo PEV Seimo posė
džių salės yra Jungtinių 
Tautų būstinė. Tai vis reiš
kiniai, nedrąsiną PEV Sei
mo tikslų siekimą. Tačiau 
realus esamos tarptautinės 
padėties suvokimas PEV 
Seimo neapkrėtė nei stoka 
noro laimėti, nei juoda des
peracija. Atvirkščiai, tatai 
tik dar labiau iškėlė visų so
vietų pavergtųjų valstybių 
vieningo darbo reikalą. 
<yiąal\ PfeV- Seimo 6-jai 

sesi jai priimta 39 klausimų 
darbotvarkė. Tarp numaty
tųjų klausimų pažymėtini: 
Rytų-Vakarų k u 11 ū r i niai 
mainai, Sovietų agresija ir 
Europos saugumas, tautų 
apsisprendimo teisė ir so
vietų pavergtosios valstybės, 
Europos apsijungimas, švie
timas pavergtuose kraštuo
se, Sovietų kariuomenės tei
sinė padėtis Centro ir Rytų 
Europoje.

Pirmuose keturiuose sesi
jos posėdžiuose buvo priim
ti 5-sios sesijos darbo prane
šimai, priimta ir įteikta JT

rezoliuiija dėl neteisėtų Al
banijos, Bulgarijos, Čekos
lovakijos, Lenkijos ir Ven
grijos delegarijų JT ir dėl 
Sov. Sąjungos uzurpavimo 

! Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
i suverenumo. Atžymėtina 20 
metinės sovietinės agresijos 

i Baltijos valstybėse ir 15 
i metinės Varšuvos sukilimo. 
Priimtos rezoliucijos Vengri- 
' jos klausimu ir esamos tarj)- 
tautinės padėties klausimu. 
Pastaruoju klausimu savo 
išvadose PEV Seimas kons- 
jtatuoja, kad tarptautinės 
; įtampos šaknys glūdi pa
saulio padalinimo į laisvą ir 
pavergtą, kad Sov. Sąjunga 
visomis priemonėmis siekia 
tarptautinio p r i p a ž inimo 
dabartiniam status quo 
Centro ir įų Europoje ir 
V. Vokietijos bei NATO 
likvidavimo.

Sovietinės agresijos prieš 
Lietuvą klausimu kalbėjo ir 
rezoliuciją pateikė Dr. A. 
Trimakas. Rezoliucijoje 
PEV Seimas ne tik pasmer
kia Sov. Sąjungos agresiją, 
apgaulę ir dviveidiškumą 
Baltijos valstybių atžvilgiu, 
bet ir pareiškia kitų seimo 
narių solidarumą bendroje 
laisvės kovoje.

Lietuvos delegacijos pir
mininkas savo tarptautinės 
padėties apžvalgoje išsa
miau analizavo Kremliaus 
politiką apskritai ir konkre
čiai palietė Sov. Sąjungos
— Lietuvos santykius. V. 
Sidzikauskas atkirto Chruš
čiovui dėl šio pastangų Lie
tuvos — Sov. Sąjungos san
tykius lyginti JAV — Tek
saso ar Arizonos santy
kiams. 700 metų Lietuvos 
valstybės istorijos Chruščio
vas savo lėkštu melu iš gy
venimo negali ištrinti. So
vietai savo agresiją Lietu
voje pradžioje aiškino, kad 
Lietuva pati norėjusi Sov. 
Sąjungos praryjama, vėliau
— kad Sov. Sąjungos sau
gumas to privalėjęs, paga- 
kad tai istorinis būtinumas 
sovietinei sistemai ryti ne
priklausomus kraštus ir kad 
ateityje būsiąs visas laisvas 
pasaulis prarytas. 1940. 7. 
2. Maskvoje tuometinis Sov. 
S-gos premjeras Molotovas 
okup. Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriui prof. Kre- 
ve-Mickevičiui tarp kitko 
pasakė: “Lietuva negali bū
ti išimtis. Lietuvos ateitis 
priklausys nuo visos Euro* 
pos likimo”. Tikrai, yra fak
tas, kad Lietuvos tragedija 
nėra tik atskiras reiškinys, 
bet glaudžiai susijęs su viso 
laisvojo pasaulio likimu.

NELAIMĖ ČIA Ik TEN

v,r^je Battirooreje tramvajui nuo bėgių nušokus. <> 
apačioje Sheffieid Vi’.Iage, Ohio, vairuotojui savo auto- 
ir.otii;o nebesulaikiss ir Įvažiavus i kirpyklų.

KONSULATO IEŠKOMI

Jaloveckas. Jonas, iš Kūme- 
• čiu km., Meteliu par-, Alytaus 
'apsk., gyveno Paterson, N- J.

Janaviėū nė . Kurila vičiūtė, 
i Ona, ir šeima, gyveno Indianoje-

Janušauskas Albertas, Al
fonsas, Jonas, ir Juozas, Ado- 

j mc sūnūs, gyveno Melrose Park,
: iiiinois.
j Jasmontas, Izidorius ir Jo

nas. ir Jasmontaitė, Bronė.
šas, Kazys, gyveno Kana- 

6>. e, St. '.Vaiurbtirg, Sask.
Kasakaitis, Jonas, žmona Se- 

n!cle\i'iu’ė - Kasakaitienė, Ro- 
i žė. Rijusi iš Gudžiūnų vi., Po- 
ciūneiių par., Kėdainių apsk., 
gyveno .Montevideo, Urugvaju-

; j e.
j Lengvinas. Pranciškus, Fabi

jono sūnus, žmona, du sūnūs
. ir dūkte.

Mik nys, Jonas ir Juozas, ir 
Miknaitė, Albertina ir Liucija-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
VUKo Tarybos 
susirinkimas

tų, yra sąžiningas ir geras 
specialistas, jau pat pra
džioj čia Patersone labai 
gerai užsirekomendavęs sa
vo darbu.

Pater - Son - ietis

Vyriausiojo Lietuvių Iš
laisvinimo Komiteto (VLI- 
Ko) metinis susirinkimas 
bus spalio 17-18 dienomis.

Darbotvarkėje numatyti
šie klausimai: Pranešimai:; ______
Preziduimo, Vykdomos Ta- Bendruomenės mėnuo 
rybos, nuolatinių komisijų!
(Vakarų sienų, Rytų sienų j pirmasis JAV Lietuvių 
ir santykių su lenkais, Pa- Bendruomenės suvažįavi- 
vergtųjų Europos Tautųjmas Detroite nutarė spalio 
Seimo delegacijos), tarp- mėn. laikyti Bendruomenės

DETROIT, MICH.

tautinių įvykių raida, san
tykiai su kraštu, finansiniai

menesiu. Kadangi šiemet 
tam mėnesiui pasiruošti bu-

reikalai; Tautos Fondo val-jVo labai trumpas laikas, to
dėl JAV LB Detroito apy
linkės valdybos nariai kal-

Pagojus, Petras, iš Eigirdžių 1 dybos, VLNvO finansų ko
si., Jono ir Barboros sūnus. ! misijos ir revizijos komisi- 
Remanauskas (Remanowski), i - vttVm

kilęs gal iš Kėdainių j°s pranešimai, VLIKo n jo
įstaigų apyskaitos ir jų tvir- . mėnesiais. Per ta laika apy-

-------- ' ‘ ‘ * - kal-
radi- 
kurių

mona Vincė, duktė Valerija, mečiui, Vykdomosios Tary- adresai žinomi, gaus asme- 
gyveno Vv. 62 St., Chicago/bos sudarymas, rezoliucijų aiškus laiškus, raginančius

Vitkevičius, Antanas, Antano .Paėmimas. į jungtis į organizuotą Lietu-
sūnus, gyveno \Vinchester, . ...... iviu Bendruomene, įmokant
Mass 'Išnyko vienas kulturims - i...

Ambrom, kilęs B Pakalnis- židiny, “«> solidarumo įnašą,, ku-

1950 m. aktorius Vitalis į dirbantį ir 1 dol. už kiekvie-

vykdyti spalio ir lapkričioM-'iečas 
apskr.

PFV Spimn 
išrinktas P.
lovakija), v i c e pirmininku į Janutos tvirtai įsikūrė 
V. Sidzikauskas (Lietuva), į .j .. '
gen. sekretorium B. Coste i . .,1^1-n®s^n.la.1 ,*s C l^a>os 
(Rumunija), gen. sekreto- I teisininkas (dabar
riaus pavaduotoju N. Cotta "raižytojas, Kazys Januta ir 

jo žmona Petronėlė, žinoma 
i rašytoja, neseniai išleidusi 
J savo knygą — Tafilė“ nuo 
Kražantės, ir tvirtai Įsikūrė, • 
nes jau įsigijo gražius na
mus.

Pasibaigė vasara, o su ja ; Dabar ju adresas toks- ! 
ir gegužinės. gamtos prie- 2818 Avenel St. Los Ans?e-i 
globstv, rudeniui atėjus les, 39, Cal
gauname spiestis salėse.
Pirmą tokį subuvimą su už
kandžiais ir šokiais rengia 
Balfas spalio 17 d. lietuvių 
mokyklos salėje. Pradžia 7 
vai. vak.

-Meninę programą atliks 
humoristas Vitalis Žukaus
kas.

Būtų labai gražu, jei visi 
lietuvja^4tųo:, įlomiu vakaru 
susidcJ^pųĄr j stoge Wo 
gausiiu atsiUifkytų." Tuo jie 
ne tik’paremtų Balffo gražų 
darbą; bet ir patys linksmai 
praleistų- vakarą.

A. Skabeika

III ••TV* l’rn vi Iria . 
|zix u užmirk U j

Ženki (čekos- I
UVJ rtnuELEZi. C ALI L.

kilęs iš Pakalniš
kiu km., Kražių vai.

Baublys. Kazys, Kazio sūnus, 
gimęs Sandelių km., Šilalės vai-

(Albanija).

HARTFORD, CONN. 

Ralfo vakaras

BROCKTON, MASS.

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Tarybos 

konferencija

Spalio 18 d. 1.30 vai 
piet Dariaus-Girėno posto 
salėj (4416 So. Western 
Ave.) šaukiama Chicagos j 
Lietuvių, Taiybos konferen- į 
cijsu Joje dalyvauti prašomi 
visų Chicagos lietuviu drau- i 
gijų atstovai.

po-
hof/

KNYGOS JAUNIMUI

. AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma;
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 

Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 

(spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;

Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yeltowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Fas 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 
ahmčiame. Kaina 75 centai.

"KELEIVIS”
So. Boston 27, Mus.

Sandaros sūvažiavmas

Spalio 25d. 12 vai. San
daros 24 kuopos salėj (30 
Intervale St.) šaunamas 
Sandaros pirmosios apskri
ties metinis suvažiavimas. 
• Būtų malonu, jei visos 
kuopos jame dalyvautų ir 
jų atstovai atvažiuotų su ap
galvotais sumanymais mūsų 
organizacijos veiklos reika
lais.

Sekretorius P. Miliauskas

COLLINSVILLE, ILL

Lietuvis valdo miestų

Šio penkiolikos tūkstan
čių miesto vyriausiu šeimi
ninku - majoro yra lietuvių 
kilmės Albert R. Debartis. 
Jis yra trečios kartos lietu
vis, bet dar gana gražiai 
lietuviškai kalba. Jis niekad 
nevengia prisipažinti esąs 
lietuvis ir tuojau užkalbina 
lietuviškai kiekvieną, jeigu 
tiktai žino, kad sutiktas 
žmogus yra lietuvis,

Jrotkauskienė. Pranciška, iš 
Švenčionių.

Burba. Pranas- 
Čeponis, Vincas.
Davidenas (Davis), Tadas, 

Liudo sūnus, kilęs iš Pakapių 
km.. Pandėlio vai-, Kauno ap.

Gaiuimauskas, Kazimieras, 
Julijono sūnus, gyvenęs Bridge
port. Conn.

Gudelis, Antanas- 
Jonikas, Jonas. Juozo sūnus. 
Kuzmickaitė - Kazlauskienė, 

Ona, Kuzmickaitė - Rekienė. 
Elzbieta ir Kuzmickaitė 
kevičienė, Jurgio dukterys.

Leonavičius, Jurgis, žmona 
Stanislava, vaikai Alfonsas ir 
Leonora, gyveno Jersev Cioy 
(N- J.?)

Miieris. Siasvs.
Miliauskaitė . Maskelienė, 

Ganapa ir jos sesuo Miliauskai
tė - M ieleška Valerija. • gim- 
Gudakiemio km.. Merkinės vai., 
Yiiniaus rėdybos.

rak u t kaitė - čorniauskienė, 
Agota, buv- Pasiukevičienė. ir 
jos vyras Jurgis Černiauskas.

Pavalkis, Kazimieras, gyve
nąs Brooklyn. N- Y.

Būrys. Aleksandras ir Vladis
lovas, Juozapo sūnūs, gimę 
Ukmergės ap.. gyvenę Radvi
lišky.

Bacevičiūtė - Root, Tony, .Bo

leslovo duktė.‘iš Raseinių, gyvo- 

nusi Oneonta, N- Y.
šimavičius, Eugenijus, Jonas 

ir Vladas. Vlado sūnūs, gyveną 
agoje.

Uredeckis. Juozas, Mykolas 
ir Zigmas, Igno sūnūs, kilę iš 
Raseinių ap.

Venclovas. Stanislovas, Ma- 
taušo sūnus.

Aldonis. Algirdas. Motiejaus 
sūnus, iš Alytaus.

Balseraitis - Kasiulaitis, Si
mas. ir Bittner. Anna. gyvono 
Linden St.. Brooklyn. N- Y.

Bitiner. Anna. ir Kasiulaitis 
- Balseraitis, Simas, gyveno 
Linden St- Brooklyn, N. Y.

Černiauskas, Juozas, Bole- 
siaus sūnus, kilęs iš Varnėnų 
km.. Leipalingio vai-

Einoras. Jonas, ir Pranas, 
Jono sūnūs, ir ju motinos sesuo 
Žilinskienė. Marija.

Gaiizinskas. Julius, gim. Šila
lėje. karui baigiantis buvo Drez
dene. Vokietijoje.

Baiminąs. Povilas, Juozo sū
nus, g. 1922 m- Upynos par., 
Skaudvilės vai.. Tauragės apsk.

Gureckis (Grechy), Pranciš

kus ir Stanislovas, Domininko 

sūnūs ir Pranciškaus vaikai 

lonsa ir Lavina.
Jackus, Bronuis ir Valerijo

nas, ir sesuo Paulina, vaikai

Žukauskas organizavo Bro- ną nedirbantį virš 18 metų. 
oklyno lietuvių vaidintojų į JĮ siųsti galima JAV LB 
trope, kuri iki šiol pastatė Detroito apylinkės narių 
8 veikalus, su jais pasirody- telkimo vedėjui šiuo adre= 
dama ne tik Brooklyne, bet su: Cėsys Šadeika, 76 Min- 
ir kituose artimesniuose' nesota Ave., Detroit 3, 
miestuose. Trupės vaidini- Mich.
mai žiūrovų buvo mėgiami.!

Trope per tą laiką buvo Naujų metu sutikimas
įsigijusi nemažai dekoracijų į
ir kitokio scenai reikalingo x _ ,, ,apylinkes valdyba

šiais metais JAV LB De-
Mon- turto, kuri laikė Apreiškimo °.Ito ... .

parapijos’ mokyklos palie- į'a!« sa,e-’e; 5101 Oakman 
pėj, bet priešgaisrinei ap.; Blvd., Dearborn, Mlch„ rao- 
saugai liepus pastoge išva-™iems '‘^tuviams ben-
Iyti ir nesuradus kitos pa-! Na^ ^etų sutikim,.

i Vietas ir stalus nuo rugsė-nesuradus kitos 
talpos tam turtui laikyti, jis 
buvo išmestas ir sunakintas.'

Gaila, kad nė dešimtine-j 
čio nesuspėjęs paminėti kul
tūros židinys priverstas sa
vo darba nutraukti.

PATERSON, N. J.

Nauji lietuviai verslininkai dol.

Rugsėjo 26 d. čia buvo 
atidaryta nauja namų par-* 
davimo ir visų rūšių draudi
mo įstaiga The Schell Agen
cy, 409 East 18th St., Pater-

jo mėn. 18 d. galima rezer
vuoti, pasirenkant tikslią 
vietą iš plano, “Neringos” 
knygyne, “Gaivos” krautu
vėje, pas ižd. K. Veikutį, 
telef. WA 4-6469 ir pas vi
sus valdybos narius. įėji
mas vienam asmeniui, 7.00 
dol., studentams — 4.00

•5*

Jei jaunas nepamėgs j 
knygos,, jis jos neskaitys ir, 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk-' 
iami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą irį 
ą dovanokite. Keleivio ad

ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas;
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra-į

ŽŪ3 eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, traukiai 
papuošta paveikslais, "iri psl.. kai
na ............................................

GINTARftl.ft, J. Narūnės praži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
serą dovana vaikams. 24 pusi. di-1
delio formato. Kaina ...............f0.95.1
PASAKĖČIOS. A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl., kaina $2.00 rūmininko 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liu '
do Dovydėno apysaka. 108 psl..
kaina ....................................

MĖLYNI KARVEIJAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 0!) psl..
kaina .................................... $ i .50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 

pysakaitės vaikams. 34 psl..
kaina ......................... $1.00

LEKUČIO ATSIMINIMAI, A.
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl... , . . .
kaina ....................... S2.50 Ieškomieji arba apie juos ii-

JŪRININKO SIN DBA DO NUO- ramieji maloniai prašomi atsi- 
TYK1A1, įdomūs pasakojimai liepti:
jaunimui. IOS psl., kai-! Uonsulale General of Uthaania 
na ................................................................................ $2.00 41 West 82ml Street

Dainavos koncertas 
auditorijoje

1960 m. sausio mėn. 30 
d. JAV LB Detroito apylin-

son, N. J. Atidaryme daly- kės valdyba ruošia “Daina- 
vavo ir kaspiną perkirpo vos“ koncertą, kuris su 90 
pats vietos dienraščio “The asmenų kolektyvu parodys 
Morning Call” prezidentas mums lietuviškas “Vestu- 
Henry A. Williams III. Gau- ves“. .Jose matysime gražius
ta daug sveikinimų ir gėlių.
Gausiai besilankančius sve
čius visą dieną vaišino pats “Vestuvių“ premjera prieš 
Henrikas šelius - Heniy Kalėdas bus Čikagoje.

lietuviškus papročius, dai
nas ir tautinius šokius.

Sčhell, jo žmona ir bendra
darbiai.

Naujos įstaigos savinin-

Koncertas pirmą kartą 
lietuvių ruošiamas moder
niškiausioje Detroito salėje 

Fordkas H. Schell yra čia gimęs '— Ford Auditorium, pa- 
lietuvis, kalba gerai lietu-1čiame miesto centre. Po 
viškai, priklauso Lietuvių koncerto ten pat bus ir šo- 
Klubui, Amerikos Lietuvių kiai.
Bendruomenei, paremia, .

Paskaitos

Lapinskaitė, Aldona, 
dukiė, gim Kidulių vi- 
apsk.

Liekis. Pranciškus, Viktoras, 

Zenonas, ir dar du broliai, iŠ 

MilaiČių km., Kaltinėnų vi., 

Tauragės apsk.
Packūnas, Jonas - Juozas, gy

venęs Kaune, ir Schwandorffe, 
Vokietijoje.

Juozo

šakiu

gausiai ALTą ir kitas lietu
viškas organizacijas. Jis 
dirbo ir dirba įvairiose 
draugijų valdybose ir ko
mitetuose. Kai rugsėjo 19 
d. čia buvo demonstracijos 
prieš Chruščevą, tai ir H.
Schell buvo ne tik jų daly
vis, bet ir organizatorius.

Antrasis verslininkas tai 
Jurgis Rekežius. Jis galuti
nai perkėlė savo brangeny- Turėjome netikėtai malo- 
bių ir laikrodžių pardavimo nius svečius: mus aplankė 
ir taisymo įmonę iš Mas- Ona ir Juozas Malinauskai 
phet, L. I., kur jis ją turėjo!iš Camden, N. J. 
apie 10 metų, į Patersoną:| Labai ačiū mieliesiem® 
388 Union Ave. Šioje srity-j Malinauskams, kad mūsų 
je Lietuvoj, Vokietijoj ir nepamiršo.

Ši rudenį LB Detroito 
apylinkė ruošia Bendruome
nės ir kitais klausimais pas
kaitų, kuriose kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai.

BRIDGEPORT, CONN. 

Turėjome malonius

Amerikojido j. Rekežius
kain

jau Ona ir Kazys



KELEIVIS, 80. BOSTON

I

Puslapis Ketvirtas

Lėkė sakalu, nutūpė 
žvirbliu

Musų spaudos nueitu keliu
inei dulkių niekas nekelia

Birutės kalnas su^val^y; i dėjo eiti laikraštis “Birutė

J. VLKS

Nepriklausomos Lietuvos J*’ •T^rV J',?“'0 *“*?. VokięUio,

Prieš 50 metų Tilžėje pra-(žandarmerija Lietuvoje at- 
io eiti laikraštis ••Birulė“ imdavo slaptai platinamos

Nr, 41, Spalio 14, 1959
centrinė įstiga, išaiškinusi 
kurį nors kaltininką, per
duoda jo bylą atitinkamos 
apygardos teismui.

Ta pati įstaiga išaiškino 
šiemet ir buvusį Kauno ges
tapo viršininką SS Standar- 
tenfuerer Jaeger, kuris pa
gal savo turėtas pareigas 
skaitomas vienu žymiausių 
masinio naikinimo akcijos 
veikėjų. Jo vaidmuo ne ma
žai buvo išryškintas jau UI- 
mo byloje. Joje tarp kitko 
paaiškėjo, kad Tilžės egze
kucijos komanda varžėsi su 
Kauno SS vadu Jaegeiiu 
dėl kompetencijos vykdyti 
egzekucijas anuometiniame 
Lietuvos pasienyje. Kai Til
žės gestapininkai buvo nu
vykę pas jį į Kauną tuo 
klausimu išsiaiškinti, jis juos 
piktai priėmė, dėstydamas, 
kad “akciją vykdyti’’ tose 
Lietuvos vietovėse esą jo, 
o ne Tilžės komandos kom
petencijoje. Kokie baisumai 
tada Lietuvoje vyko, išryš
kėjo iš vieno liudininko pa
rodymo Ulme, kad Kauno 
gestapo viršininkas Jaeger 
kaitą prisipažinęs: “Aš ne- 

| begaliu naktį miegoti. Ma-
(Elta) Prokuratūra Biele- Sakuth ir lietuvis Pi. Lu- ne. ?e.rs<kŠja 

felde (Vakarų Vokietijų- kys - Jakys. Tie W
je) po ilgos kvotos iškėlė mųju buvo rasti kaltais K . ? • l<
byl, buv kriminalinės po- dalyvavę (visus bendrai P“1?®*1; v,s ma." vaizduojąs 
linijos valdininkams Ewald suėmus) apie 5,600 Lietu- "“žudytųjų vaikų veidą, . 
Sudau (Minden) ir Herbert vos piliečių nužudyme (Ja

110RI. KAD NEBĖRA JO NAMO

šunelis liūdnai žiūri, kad viesulas nugriovė jo šeimi

ninko namą. Pats šeiminnikas buvo sužeistas, o šuniu

kas dėl viesulo nenukentėjo. Tik kažin kur reikės dabar 

gyventi Z liet tuo jau pasirūpins jo šeimininkas-

Lietuvos spaudos iki 50 
valdomos Lietuvos dalies tūkstačių egzempliorių 
jaunimui. laaikrašėin leidė. Tos žinios paimtos iš pati

kimų šaltinių, dėl kurtų tik
rumo netenka abejoti. Tiks
liau ir pamečiui suimtos lie
tuvių spaudos egzempliorių
'skaičiaus taip atrodė:

i i j i - 1S92 m. buvo suim-
, o«,uS egzempliorių;

mastas įsi-iieai _ i.ųnp,“mesais iisKe^ciausni-Įjujigė j bendrą Uetmoslį^į - 1899 m - 39 024-
mus stenėjusios Ki is.aus, valstybes gyvenimą, tai Ii- jųųų . 1992 m   56182*
statulos nėra. Jos vietojeį Lus;pnis Tilžėir k»in ku- 1 . m- o6,«w.
gražus gėlynas. lienK jįetuviu veikėjams J*e ^‘Šiai jti*Iinan®“*

1ra nemaža .susus me-,da j<J J

RaS 8kaitŽ ir

. .. . „ ... ,. akmuo su irašu: “Tau, Bi
laikais žymus architektas .. a;Utvie ^„,0 ffero. i:—7—7 —VT:y

Vvtautas Žemkalnis buvo ,5 ’ T a - jaunimui. Laikraščio leide
niaukė “ ££i'aliiahrt ikai Pa(*ž>ius ^kdlfo- 
pasitraukęs j Australiją, nei -iju,do erotai tebėra, 
šių metų gegužes menesi jis
sugrįžo Į Lietuva ir buvo ti
kras, kad gaus tas pačias

jos architektui os fakultete.
Deja, apsiriko, ir gavo 

pasitenkinti Kauno miesto 
projektavimo įstaigoje ar
chitekto darbu.

Dailės akademijoje, sa
koma, niekas jo “nepažįs
tąs*'. Vadinasi, dar turės 
save parodyti esąs vertas 
ten pakliūti. Jo sugebėji-

lx't
statula perkelta į bažnyčią.

“Grafo TiŠkėviciatiS i'Ū-
msi - iit'ark' ti ir perduoti

istisus me
tus veikiančių sanatorijų su 
spee ia 1 iais i rengi ma is.

“Vasarotojų daug, o sek
madieniais dar čia suva
žiuoja daugybė ekskursijų. 
Praėjusi sekmadienį buvo

mai, kaip architekto, nėra apje 199 gunkųpžimių ir au-
abejonės, visiems ten gerai 
žinomi, bet nežinomi jo po
litiniai sugebėjimai. O ten 
nepolitinių pareigų nėra. Ir 
Žemkalniui dar teks savo 
tinkamumą įrodyti kasdie
niniame darbe, kolektyo su
sirinkimuose, spaudoje, po
būviuose ir tt Jei tą suge
bės, gal ir atsakingesnes pa
reigas gaus savo profesi
jos srityje.

Kaip atrodo Palanga

tobusų. todėl pajūris buvo 
nugultas kaip silkių. Tą 
diena ir su valgiu buvo sun
ku". ”

ju ir redaktorium buvo žy
mus Mažosios Lietuvos vei
kėjas, tilžiškis Jonas \ ana- 
gaitis (1S69. IX. 23 - 1946.
IX 9.1. kadangi nepavyko 

akosios Liet

tu su kai kuriais kitais j>er- 
sikėlė į Klaipėdą ir čia tęsė 
toliau savo lietuvybės veiki
mą. “Birutės” pasirodymo 
metais Tilžėj Mažoje Lietu
voje ėjo dar šie laikraščiai: 
Apžvalga, Jaunimas,* Kon
servatorių draugystės laiš-

buvo kas ją leido, kas dėl 
jos pasišventė. Jei palygin
ti tokie dideli tos slaptai 
platinamos Lietuvoj spau
dos egzempliorių skaičiai 
buvo suimti, tai neabejoti
na, kad dar didesni skai
čiai patekdavo skaityto- Teisia žmogžudžius

kas Lietuviška Ceitumza JamS- KitaiP joS’
niekas nebūtų lei-

dęs.
Caristinės Rusijos val- 

jdžia patyrusi tokį Lietuvos 
gyventojų užsispyrimą dėl

onus jonas Vanairaitk no 'savo sPaudos’ Padėjo abe-
Kas- .lse.l.Jonas \a.!lagait ? ‘ joti, ar gerai padalė 

sitenkmo vien tik Birutes - - - -

Naujoji Lietuviška Ceitun- 
ga, Pakajaus balsas, Nusi
davimai, Tilžės Keleivis ir

,, ,, , . liaudininkų leidžamas žur-
baldų kombinato buvusių j Varpas.

; vadovų byla. Direktorius - 1
Taranskis, vyr. inž.
pšakas, cecho 
V i t k o v skis,

Sukčų netrūksta
Vilniaus 

Į 9 dienas
liaudies teisme 

“Beržo”

už-Schmįdtke (Bielefeld), ku- kys buvo nuteistas 7 metais 
virršininkas iįjį^įį-į jįTdimu, j“o’ reda- dlaudusi lietuvių spaudų. Irfe ąbu_karo metu ėjo pa.ei- s. d. k., atimant pilietines 
tarnautojai gavjmu> jis yra išleidęs 1910 ■ ToJe.. klWiteje Barba- gas Tilžės gestapo Įstaigoje, teises o metams)

Stankevičius, Spajus ir Bon-jį,. Tilžėje dabar retai kur (t

Jaegeris po karą ilgus 
metus slapstėsi svetima pa
varde ir klastotais popie
riais. Ilgą laiką jis buvo 
Heidelbergeįdėtas Lietuvoje; Jie kaltinami dalyvavę ma- Nagrinėjant tąją bylą”v,uy,,*‘,Ke vieno v’^’n

buvusio generalgubemato- siniuose gyventojų žudy- paaiškėjo, kad anų masinių i c,° lsaisklu'
»vnemni/» *žnrivmii I intzlolvvin » SU1U1

izmas
šią vasalą porą sa- daris už kyšius ir kitus veik- | užtinkamą knygelę “Barba 
atostogavęs rašo: smus nubausti Įvairiomis rizma#»

nisne rusu liet11 
dos per grafą 
(1863 - 1904)

Kad toji knygutė 
l»ė, sako ir tai, kad skiltais 

atgavimo metais
‘Palanga padare neblogą gunai Kysius unua\ę u is j^g vardas ateivijos lietuvių i***i7*-w 

įspūdį. Centrinės gatvės iš- darbininkų ir iš pirkėjų. laikraščiuose nebuvo nieke- , *įį 
meksfaltuotos aiba ruošia- ijiejjįja partijos istoriją no suminėtas. O tą 16 pus- 

meksfaltuoti. Gana lapių knvgelę

Ten
vaičių atostogavęs

“Nuvykti j Palangą nėra bausmėmis iki 7 metų kalė- 
lengva. Kai aš nuvykau ti.
pirkti bileto, tai autobusais į Direktorius sau baldų iš 
biletai buvo išparduoti 6 fabriko paėmęs už 7,000
dienoms pirmyn, o trauki- j rublių, bet sumokėjęs tik _ ,____
niu — keturioms. 300 rublių. Jis ir kiti parai- gpaudįį

‘Palanga padarė neblogą gūnai kyšius imdavę ir iš

s pasienio žudynių Lietuvoje dalyvių ' as..!? suinit^’ sią v ašarą 
kaltinamas skaičius vra didesnis, negu i1 pasikoie. Iiokura-

naus kunigaikščio Siatoįmuose 
W2<y2d)olk - Mirski toks sampro- , vietovėse. Sudau

^150 žmonių kad figūravo Ulmo byloje.,. .. i , ... -
Augustave 1911 Tačiau kai kurie kaltininkai'la,ką ncske’,)e alskl"

licpos mė- tuo tarpu yra jau mirę, arba iin,1K) bUrne^1Įnal^b____
pnes rusų vynausy- nesiais. Schmidtkc dalyva- pasislėpę. Tik vieną kitą MUSU ATSTOVO ANGLĮ

bę ir per tai palengvina su- vęs 536 asmenų nužudyme pavyksta dar išaiškinti ir joje NAUJAS 
sibrendavimą lietuvių ; *u Palangoje, Kretingoje, Gar- patraukti atsakomybėn. Jau 

giduose ir Vilkaviškyje tuomet greta su Ulmo bylai 
1941 Ir 1942 metais. ,Bielefelde buvo pradėta j

Jie'abū dalyvavo masinių byla prieš asmenis, nusikal- i 
žudymų akcijoje, kurią vyk- tusius Lietuvos piliečių žu-' 
dė turėjusi savo būstinę Til-! dyme. Vienas asmuo, pa-}

Einsatzkoiumando” , šauktas Bielefeldo teisino 
liudininku, nusižudė, neno-

crtrni.
IWI <X ftlVI6lltl.ll.IRi

2. Dėlto yra svarbu ru
sams laikyti savo globojeniasi meKsiauuou. va«.a Japių knygelę verta pnsi- Heluvi Uu|ii. į.,. -

daug naujų vilų bei šiaip Netrukus įseis pataisyta mintį. Verta ją prisiminti ų <*utisuą Kilimą, 
namų. Visos vilos ir namai ‘Tarybų Sąjungos Komu- ;kaitu su laikraščio “Biru- • .- .
gražiai aUodo: švarios, nistų raitijos istorija” lie- tėS 50 metų sukaktuvėmis F , .. ,

tuvių kalba. Tai bus 668 ir Jono Vanagaičiu 96 m. „•3’B’^ l«5ta-|(tekruniojc: cgsiekucijos ku-
sukaktuvėmis nuo io viam#’ kok,° nor» P**ojaua’manda). Tos komandos liedamas pats patekti į kai
mo dienos Mūsų lietuviu ru*ų vieiPaly»<ės reikalams baisus vaidmuo Lietuvos įtinamųjų suolą. Ulmo teismo uituos. Musų lietuvių nėra ko Lietuviai
gyvenimo nulieti kultunmai! 
įvykiai.

kursai spruste sprūsta ii vy-

ADRESAS
Dabar jis yra toks:

J. Vcockūnas.
1, Racwell Cresccnt 
Orbiston, Bcllshill 

Lanarkshirc, Scotland

sutvai kytos, naujai nudažy
tos. Gėlynai puošia visur, 
kur tik reikia, sugrupuoti 
gražiai, skoningai. Gatvių 
pavadinimai išliko seni, — 
lietuviški, užrašai lietuviški. 
Tiltas naujai pertvarkytas, 
nudažytas. Vakarais ant til
to tokie pat kaip seniau pa
sivaikščiojimai saulėlydžiui 
palydėti. Takai i kopas iš
kloti patogiais lentiniais ta

aa V»44*u M V
simaudantiems apsirūpinti 
viskuo, kas reikalinga.

“Vasarotojų patogumui 
nuolat veikia keli mažesni 
ir vienas didesnis garlaivis, 
kurie nustatytomis valando
mis pavažinėja vasarotojus 
po jurą. Garlaiviu galima 
nuvykti j Klaipėdą. Van
dens sporto visiškai nėra. 
nemačiau nė vieno burinio 
ar motorinio laivelio. Maty
ti. saugumo sumetimais. Bu
di gell»ėjimo valtis, bet man 
ten esant du nuskendo, nors 
visą laiką jūra buvo rami.

“Palanga dabar visasą
junginės reikšmės kurortas, 
todėl čia vasaroti siunčiami 
piliečiai iš visos Tarybų Są
jungos.

“Publika? įvairi. Galima 
pamatyti su įvairiomis nosi
mis, įvairaus didumo pil
vais, nemažai prabangiškai 
pasipuošusių. Kalba — ru
siškai ir lietuviškai. Neži
nau, gal mano skonis pasi
keitė, bet gražių žmonių pa
sigedau — jų mažai.

“Aprūpinimas gana 
ras.

“Kurorto gatvėmis 
drausta automobiliais

gc-

uz-
va-

žiuoti, todėl nei triukšmo,

pusi. knyga, kurios spausdi
nama 30.000 egzempliorių.

Partijos narių Lietuvoje 
skaičiuojama apie 50,000, l 
bet partijos istorija telei- 
džiama daug mažiau,’nes, 
matyti, žino, kad ir nevisi 
ir partijos nariai ją skaitys. 
Parduos prekes skolon

Jei tavo (Iihmems j,r k«imv- 
nas nokdilu '•keleiviu'’, para* 

£ink tdnlrnAvti. \aina me 

•m- (ik M.

(E ivaii i a -< •
li-tl/.lf-

Knygelę “Barbarizmas” 
parašė Perkūnėlis. Aišku, 
tai slapyvardis, čia rašąs 
tikros jo pavardės nežino. 
Toje knygelėje suminėta 
tiksliai, suglaustai, kas pas
katino tusus užd^nn^ti įn 

ietuvūs žemėse•;i.

V* V* ... ..mr- jaunos, tiksliau dėl lotvniš-
tuvės, kurios darbininkams i komis raidėmis lietuvių kal- 
ir tarnautojams paidavines spaudos uždraudimo, 
kai kurias prekes skolon 'prisiminta “Aušros” ir kitų 
Įmokėti reikėsią 25'.. o Ii-1 laikraščių atsiradimas Til
pusi suma galės būti išmo- žėje, skirtų Rusijos okupuo- 
kama
I‘rėk i u

per 6-12 mėnesių. tos Lietuvos gyventojams.
sąraše yra radijo Nepamirštamas knygnešiu

aparatai, foto aparatai, dvi
račiai. m<»t'»eiklai. vilnoniai 
bei šilkiniai rūbai, laikro
džiai, medžiokliniai šautu
vai ir kt.

Kituose kraštuose toks 
pardavinėjimo būdas jau 
seniai Įvestas, buvo jis ir 
nepriklausomoj Lietuvoje, 
ir niekur tam nereikalinga 
steigti atskirų parduotuvių. 
Nekaltus dvigubai baudžia

Kaip žinoma, į Sibirą ir 
kitur buvo tremiamos išti
sos šeimos. Dabar kas išliko 
gyvas ir gavo leidimą, grįž
ta į savo gimtąjį kraštą. Su 
tėvais grįžta ir vaikai. Ne
lengva tėvams sugrįžus gau
ti pastogę ir darbą, sunku ir 
mokslo amžiaus vaikams į 
mokyklas patekti.

Kai jie pradėjo klal>enti 
universitetų ar kitų aukštų
jų mokyklų duris, gavo atsa
kymą :

“Pirma padirbėkite kolū-

♦ larbas. Ir iš ten mes sužino
me, kad spaudos uždraudi
mo melais veik kasmet rusu

kiliose porą metų, 
rodykite, o tada — 
sime”.

save pa- 
pažiūrė-

Vorkutoj mirė J. Markelis
Gauta žinia, kad žiaurioj 

Vorkutos vergų darbų sto
vykloje mirė socialdemo
kratų veikėjas Jonas Mar
kelis. Kitame numery apie 
jį bus plačiau paiašyta.

K. Korsakui 50 metų
Kostui Korsakui spalio 5 

d. sukako 50 metų. Ta pro
ga jam suteiktas nusijielniu- 
sio mokslo veikėjo garbės 
vardas.

K. Korsakas yra jioetas, 
literatūras kritikas, prafeso- 
rius, mokslo akademijos na
rys. I

turi istoriškos praeities. Tai 
gi dėlto ateitis šios nedide
lės tautos yra nutarta: su
tirpti Rusijos gyventojų mi
niose.

4. Uždraudimas lotynii- 
kai - lietuviškų raidžių ir 
Įsigalėjimas užrubežinės lie
tuviu literatūros neapsako-
inai kenkia viešpatystės rm- 

<>c: lietuviai tebėra 
visa širdimi atsidavę Rusi
jai.

5. Mums reikia leisti lie
tuviams jųjų lotyniškai 
lietuviškas raides dėlto, jog 
nė kokia galybė negali su- 
turėt vis kasmet didesnio 
lietuviškų knygų platinimo- 
si.

6. Persekioti lietuvišką 
kalbą už mokyklos sienų, 
nėra reikalo: lietuviai virs 
rusais ir patys be prievartos.

įdomus tas ruso valdinin
ko samprotavimas. Rusų 
valdžia buvo pasmerkusi 
lietuvių tautą pranykimui. 
Dėl jos likimo grūmėsi su 
lenkais, kurie taip pat ruošė 
lietuviams pakasynas.

Panašiai ir dabar sovietų 
Rusijos okupantų Lietuvoje 
galvojama ir tylomis ruošia
ma lietuvių tautai pakasy
nos. A. Sniečkus ir Justas 
Paleckis tiems rusifikato- 
į iams tūravodami sako, kad 
rusų - lietuvių “draugystės” 
niekas neišskirs. O kaip kas 
iš maskvinių komunistų is
torikų įrodinėja, kad fakti- 
nai nėra buvusios Lietuvos 
valstybės, o ėjo tik vaidybi
nės kovos kam būsimos 
Rusijos imperijos centru 
tapti — ar Maskvai ar Vii-

miestuose ir miesteliuose, j mo metu nusižudė ir vienas 
kurioje įvairiomis bausmė- aukštas kriminalinės poliei-
mis buvo nuteisti kaltina- 
iinieji Fischer - Schweder, 
Boehme, . . H ers m a n n, 
Schmidt Hammer, Harms, 
Caraten, Kreuz, Behrendt,

niui? • Vienas ir kitas tų 
miestų buvę pasišovę ap
jungti į vieną valstybę visas 
rusų gimines. Deja, caristi
nės Rusijos troškimai praly
ti lietuvių tautą neišdegė, 
užspringo. Užsprings ir ko
munistinė Rusijos imperija. 
Nėra tokios galybės, kuri 
sutūrėtų lietuvių tautos kili
mą. Ir caristinės Rusijos 
metais būta lietuvių parsi
davėlių, išgamų. Ir dabar 
tokių netiūksta. Bet ne nuo 
tokių šunlietuvių priklauso 
mūsų tautos likimas.

Buvo Vanagaičiai, Per
kūnėliai ir kiti, kurie tylu
moje rašė, parašytą leido, 
savo tautai kelią skynė ir 
rausė visakeriopų galybių, 
kurios stojo skersai kelio 
pirmyn žygiuojančios ir ko
vojančios tautos dėl savo 
nepriklausomos ateities, pa
matus.

Tiesa, dabar įsigalėjo 
atėjūnai rusai Tilžėje ir vi
same tame krašte. Ir tas šio 
amžiaus barbaras ten už
gniaužė bet kurį lietuvių 
veikimą. Žmonijos istorija 
žino praeityje ir tokių bar
barų, kurie dar toliau į kar
dą atsirėmę buvo nukeliavę, 
bet net istorijos mokslas ne
pajėgus nusakyti, kuriais 
metais jie dingo, net atgal 
oesųgrjžę.

jos valdininkas (Genath), 
kuris Ulmo byloje iš liudi
ninko taip pat virto kaltina
muoju. Jau tuomet buvo aiš
ku, kad Ulmo bylą seks dar 
kitos panašios bylos, susie
tos su baisiais įvykiais Lie
tuvoje kąra pradžioje.

Buv. Kauno gestapo vadas 
nelaukęs teismo pasikorė

Ludvvisburge prie Stutt- 
garto yra visos Fcd. Vokie
tijos centrinė įstaiga — 
prakuratūra nacistiniams 
nusikaltėliams išaiškinti ir 
jiems bylas iškelti. Ji suda
lyta po to, kai Ulmo byla 
apie masinius žudymus Lie
tuvoje parodė, jog dar ne 
mažai nusikaltėlių, nenu
baustų už įvykdytas nacių 
laikais

IR JIS ŽYGIUOJA

Kai Niujorko lenkai minėjo 

j?en- Pulaskio dieną, šis 2 

melu vyras — Michnel IMi- 

kulak žygiavo nrkestn* 

prieky. Parade dalyvavo 

apie 100.000 lenku-s žmogžudystes. Toji

'KELEIVIO’ KALENDORIUS
1960-tiems metams

I

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galinta 
užsisakyti. Nois viskas pabrango, ypač popierius ir pas
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
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E Broad-way 

So. Boston 27, Mass.
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Kunigas laidojo kalę
J. P. “Naujienų” Nr. 235 tinis kapinių savininkas, 

šitaip aprašo netoli Čikagos tvirtina, kad tos kapines yra 
; esančias gyvulių kapines,. seniausios tos rūšies visame 
i kuriose “ilsisi” ir su bažny-j 1 Ilinojuj, ir mielai pasako ja 
tinčmis apeigomis palaido- apie tų gyvuliukų savininkų

sentimentus.
“Ką gi. jie tuos gyvuliu-';

PssSapis Penktas

—Alou, Maik! *
— 1-abas rytas, tėve! Kas 

girdėt?
— Vaikščiodamas jk> bal

tąjį svietą aš, Maiki, išgirs
tu visokių istorijų. Ve, aną
dien vienas mandrapypkis 
man bajino, kad Sovietų 
Kusi ja susivienys su Ameri
ka, sudarys vieną valdžią ir 
ta valdžia valdys visą svie
tą. Sako, kai Chruščiovas 
buvo Amerikoj, tai jam čia 
labai patiko komai ir hot 
dogai su muštarda, valuk to 
jis dabar jau noris su Ame
rika susifrentauti. Kaip tu 
vokuoji. ar tas galėtų būt 
teisvbė?

Panašią nuomonę, te

ta kale
“Apie 4,000 pilko ir rau

dono granito antkapių pa- kus Jaikė per daugelį metų 
'tninklų, frontais atsuktų į ir turėjo iš jų malonumo, 
vakarus, tvarkingomis eilė-i Daugelis tokių savininkui 
įnis išstatyti 8 akrų laidoji- neturėjo savo vaikų, tad jų 

jmo plote — šunų kapinėse, ■ gyvuliukai jumis sudarė 
19 mylių į pietų vakarus draugystę. Kiti tėvai čia lai 
nuo miesto centro, Claren-,doja savo naminius gyvuliu 
don Hills, 111. Kapinės pa-j kus vaikams prašant”, 
vadintos Hinsdale Altiniai i “Kęmkus sako, kad daž 
Cementry. Kiekvienas ka-į nai taikosi, kad namų sa-' 
pas užima 3xG arba 2x4 pė-' vininkas abejoja tokio lai Į 
ilų potą, kuriuose ilsisi pa-įdojimo išmintimi, bet jo į 

[laidoti 4,000 šunų ir šuny- žmona nori palaidoti kapi į 
!ėių, kuriems jų savininkų-jnėse. Dažniausiai abudu šu
kių meilė yra išreikšta jau- tinka ir nori palaidoti. Pats 
Iriausiais žodžiais, iškaltais . Renikus ir jo žmona Alke 
antkapių granite. [neseniai čia palaidoję savo

“Vinkšnų, klevų, tujų ir [peraketą, kurs pasimirė su- 
; karklų svyrunų pavėsyje šu- . laukęs 8 metų amžiaus.
!įnų kapai yra ištaisyti vešlia I “Hinsdale gyvulių kapi- 

• veja ir išpuošti kiaurą vasa- nėse laidžiais yra pats Reni- 
kus su žmona, jų uošvė Dv- 
kema, trys Remkaus vaikai 

vieno šuns paveikslai įtai-[ir vienas samdinys. Remkus 
syti už stiklo, keramiko por- šias-kapines pirko 19,") 1 me- 
įceliano rėmuose puošia jųitais iš jų pirmesnio savinin- 

Amerikai. palanki čiankai- paminklus. [ko Jono Stankevičiaus nuli-'
šėko valdžia. Štai. tėve, ko-i “Nors absoliuti dauguma kuopiu.

I rą žydinčiomis jvairiaspal- 
1 v ėmis gėlėmis. Kone kiek-

LAIMINGI

Pu>»«{\ S(iil<z. skrisdamas 
n'.ižu irt-imu debesyse pa- 
į.i'etoli Albam, N. Tt. 
ir •« žuvęs, nes jo kuras 
traškės', jei jo siunčiamą ra
diju pntnešimą nebūtu pa
gavęs Amerikos bendrovės 
didelio lėktuvo lakūnas, ku
lis savo nurodymais padėjo 
SluKz nusileisi! Sehencela- 
dcy aerodrome, nes Albnnv 
jis dėt biogti matomumo ne
ga tėjo nusileist i- čia mato
me SI uit z su savo žmona 
i- dukrele.

Suimkite visus pabaltiečius!
(Eltai “Neue Zuericlier 

Zeitung” rugsėjo 7 d. veda 
majame apžvelgia Chruš
čiovo kelionę į A metiką ir 
įdomini nagrinėja saugumo

JAUNIMAS SMUNKA 
FIZIŠKAI

Švedų
triukšmą

spauda kelia 
dėl jaunuomenės

kinių imtasi sveikatos patikrinimo duo- 
( 'hutščiovą Amerikoje ap- menų. Pasirodo, kad švedų 
saugoti nuo kurių nors pasi--jaunimas fiziškai nyksta — 
kėsiimnii. ūgis mažėja, krūtims siau-

Kaip žinia, Chruščiovas.rėja, plaučiai silpnėja, rau- 
skumiesi, kad amerikiečių ! meilys minkštėja.

priemones,

Kame to reiškinio prie
žastis? Visas pasaulis ziu<», 
kad švedų gyvenimo lygis 
yra labai aukštas, kad šve
dai gerai maitinasi, tinka 
inose patalpose gyvena. ap
rūpinti gera imtin iuos pa
galba. žodžiu, ka»i Švedija 
yra ūkiškai ir sociaiiškai 
progresuojantis kraštas, o 
čia pasirodo, kad jos jauni
mas fiziškai darosi silpnes
nis.

Senieji švedai mėgina tai 
taip atsakyti: Seniau Švedi
joj, kaip Danijoj ir Olandi
joj, dviratis buvo vartoja
mas nuo ryto iki vakaro, juo 
važinėjosi nuo vaiko iki se
nio ir tuo būdu visų raunie- 

Š ved i jos) suareštuoti Chruš- nys ir kiti kūno organai bu- 
čiovo vizito metu visus tuos vo lavinami, stiprinami. O 
Rytų Europos emigrantus šiandien jaunimas mažai 
(pabaltiečius, vengrus), ku- benaudojasi dviračiu, mažai 
ne planuoja demonstraci- belanko laukus ir miškus, 

gimines, kai kurie jų buvo jas prieš Chruščiovą. Mas- mažai liesportuoja, lies ilgas

1 AKMENYS PADEDA 
VIRŠKINTI

I ries šimtus milionų me- 
■\\ciię dinosaurai, roplių

saugumo priemonės nelei
dusius jam arčiau susitikti 
su ėilmiais amerikečiais. 
J^aikrastis pastebi, kad vi
sos saugumo priemonės bu
vusios iš anksto aptartos su 
sovietų saugumiečiais, kurie 
jau pnes Chruščiovo atvy
ki mą ilgai tarėsi su ameri
kiečių saugumiečiais.

Kai Chruščiovas prieš ku
rį laiką atsisakė vykti į 
.Skandinaviją neva dėl 
skam I inavų “nedraugišku
mo” nuotaikos, jis nutylėjęs 

[faktą, kaip praneša ankš
čiau minėtas laikratšis, kad 
sovietų saugumiečiai reika
lavę iš vienos Skandinavijos 
valstybių (reikia suprasti

dėl pradėta kalbeli, kad |laidotųjų yra simes ir su- šuo $i0 0o0
tarp Amerikos ir Sovietų nvčiai, bet yra ir papūgų,! ...... , . •. , , , . , . ...
Rusijos gali įvykti sąjunga paraketų, kanarėlių, gai-t “I’alaidojimo ka
prieš bendrąjį pavoju. .tižiu, roplių, stirna, šim- sideda nuo $*>o, sako Reni- akmenis, kad jiesuviiskintų įiausybe atmete. Chiuscio- dijo n televizijos.

— Ohait, Maik, ale kaip pauzė beždžionė ir vienas kus. Bet viena panelė. E<l- jų viduriuose esamą maistą, j vas, atsisakydamas kelionės Spauda kelia tą reikalą,
tada būtų su mūsų Lietuva, skunkis. jmund Hulbcrt, mirdama iie akmenys skilvy sukosi,ii Skandinaviją, nutylėjo, bet kokias galutines išvadas

‘George Remkus, dabar- 1-^1 metais, užrašė savo 
niui, foksterjei iui Judy
1 ii 412 12 1jv,vw. I-..!..auiiv

S
trynėsi ir tuo būdu malė tų 
roplių maistą. Dinosaurai

kokių neįprastų priemonių 
jis buvo iš skandinavų rei-

prieis ir kokie “vaistai” bus 
sumsti ligai gydyti, dar ne

paMIJIilV McJ

vasarą ir buvo palaidota 
greta Mrs. Huibertienės vie

nu (‘JO ir dantų, liet j'C 4 •» >• V<Xl - L* •* I U/Va.yr 1 kl’I cvlivcii

jeigu Vašinktonas su Mas 
kva padarytų sojuzą?

— šiandien kalbeli apie. 
tai neužsimoka, leve, nes! 
niekas nežino, kas bus ry- Į 
toj. j

— Del vistiek, vaike, mu
du galim pafigeriuot. Mes 
žinom, kad Amerika dabar 
nepripažįsta Lietuvos pa
vergimo. O kaip butų tada? 

— Tas nepripažinimas
ve, yra pasakęs anądien Lon- nedaug reiškia, tėve, nes 
done anglų filosofas Bei- Lietuva vistiek pavergta ii: 
trand Russell. Bet jis netvir- Amerika neketina eiti jos 
tina, kad taip bus; jis tik vaduoti. Ji nepadėjo ir Yen- 
j» įleidžia, kad tarp Ameri- grijai, kai jos žmonės norė- 
kos ir Sovietų Rusijos gali jo išsivaduoti, 
būt padaryta sąjunga, iš ku-; _ Ju deni rait, Maik! 
rios galėtų išsivystyti pašau- Vengrams niekas nepadėjo, 
lio valdžia. Taigi tokių gan- 1R.j Amerika, nei ponas Die
dų vra, bet tai tik gandai. iVas. Ale gali būt, kad jie 

Tai visgi tas mandra- patys padarė misteiką. Dar 
pykis nemelavo, Maiki. i nespėjo savo raudonąjį so-

— Bet jis klaidingai tuos vietą nuversti, o jau paskel- 
gandus supranta, tėve. ;l>ė (langui ii žemei, kad ji.

— Kodėl'klaidingai? [kardinolas Minzeentv, ai
— Todėl, kad pagrindas kaip jį tenai vadina, tuoj

tiems gandams yra ne kol-į bus Vengrijos karalium ir » 
nai ir ne "hot dogai” su visas škulcs būsiąs Įvestas 
muštarda. bet svarbesni da-Į rožančiaus ir škaplierių 
Ivkai. 'mokslas.I Ar levui tas nepalin— Maiki, aš pats mačiau [ 
gazietose pikčerį, kuris pa- ka?
iimIu, kaip Chruščiovas ' — Man, vaike, toks pa
abiem rankom laikydamas rėtkas patiktų, OK! Ale 
niaumojo Imt dogą. Ir buvo kaip tas galėtų patikti bol- 
parašyta, kad suvalgęs apsi- ševikams? Juk jie raidavei 
laižė ir paprašė dar antro, pamatė, kad jeigu valdžią 
O kitoj vietoj parodyta, paimtų kunigai, tai visiems 
kaip jis iškėlęs didelį komą V e n gi i j os komunistams 
ir juokiasi nuo ausies iki nusiristų galvos nuo pečių, 
ausies. Taigi jam tas patiko, Nu, tai ir paleido tankus, 
ar ne? ikad savo galvas išgelbėtų.

— Jam daug kas Ameri-1 — Bet mes nukrypom
koj patiko, tėve: bet ne dėl nuo temos, tėve. Pradėjom 
to pradėta kalbėti apie ga- apie galimą Amerikos ir 
įima Amerikos ir Rusijos Rusijos sąjungą, o atsidū- 
sąjuiųę^. jiem Vengrijoj.

— Dae rait, Maik. 
kuoji, kad ruskiai

V u ro- 
bi josi

Uitasis JALNVOHS

l.oiiis arės iš !«os Anjje- 
15 m. amžiaus, nuo vai
kysies dienu vaikšto su 
vienu kriukiu, pasiryžo su 
kitais g(t skaniu Įlipti, j 14,- 
PH; pėdę aukščio Whilney 
k'i'iią ir Įlipo. Be jo dar (i 

o 13 puškely atsisakė
toliau lipti.

Uiavo tik grobiui pagrobti, o 
re maistui sukąsnoti, tam.
kaip minėta, jie naudojo 
akmenis.

• ir šiandien paukščiai, ku
rie y ra priešistorinių laikų 
roplių palikuonys, taip pat 
lesa žvirgždo, sraigių ar ki-

nuolikos kanarėlių ir dviejų 
anksčiau pastipusių sūnų.
Antkapė keturiolikai tos 
motely “pelų” kaštavo 
bet tiems gyvuliukams pa
laidoti velionė užrašė ŠP’. 

i (KM) fondą. i tokių aštresnių daly kų, ku
j “Antkapio kaina pra-i<l<
*da nuo .$”>ū. Statomi jie ant 
3x6 arba 2x4 pėdu sklypu- šių dienų aligatoriai Ldp 
lių. Kapo užlaikymas kas gi yra senovės dinosaurų 
tuoju mažiausiai po -Si.ša palikoiiys, todėl ir jie ryja 
metanas, dai gėlėms va- ar inuds v irškinimo tikslu, 
sąrą ir mažiausiai -$?>.-'><> liz^Dino-aurai mažai teturėjo 
žalumynu dangtį žiemos danių, o aligatoriai Imi 
metu. daug stiprių dantų, bet ir

Jflonni. kiek naminiai .iic tarnauja tik grobiui pa-

i ic 
ti.

padeda lesalą

minėtas laikraštis.

vo;

ATMINTINI ŽODŽIAI

1923 m. Leninas pranaša-

Gali būti, kad tuo klausi
mu verta ne tik švedams 
susirūpinti.

KAIP PAUKŠTELIS 
SURANDA KELIĄ

“Visų pirma mes užval- 
dysime Rytų Europą, vėliau 

... ;Aziją ir tada apsupsime
uuibEl,i''Jungtines Amerikos Vals

tybes, kurios bus paskutinė 
ČKapitalizino stovykla. Mes 

į nepulsime. Jos pasiduos 
uup, kaip į mūsų rankas 
krenta p. ib.indęęs vaisias”. H jr k .

h.ta pr.«a tas pakš Lėni- ............... .
nas >ra ,.a,r.skvs: Į(. (v|..

Alės nesiime pacifistai ... . - ,* , si • i v ! .i i ;kuems ir tvirtina, kad taikos salininkai Į, kontlik- , . . ...skrisdami dieną 
jasi sauk

Kas rudenį ui i I i o n a i 
paukščių išlekia į tolimus 
kraštus ir kas pavasarį jie 
grįžta į savo senas Iniveines. 
Seniai mokslininkai lauže 
galvas, kokiu budu tie maži 
sutvėrimėliai gali surasti 
kelią net per jūras, skrisda-

gyvuliai gyvena? Vienas o ne skilviui padėti (susikirtimai) neišven-
eia palai,l,.l^ arklys buvęs uiski:Hi. giami. Dida ji istwij«s klau-
:.5 metų amžiaus, vienas ie ir ryvaeių dantys lelx«lar- ,'s,||lai ,5 buli k<s)>|.c.„.
plyš (ceie,,..kas H" melu.,, mmja grobim pagrobti. Jos j(|zi.„„j s|. t„ „..į.,,,.

<a susidėjus butų sunku 
prieš čainius atsilaikyti.

— Dėlto, sakoma, Chruš- 
•iovas dabar pradėjo agi- 
uoli už visuotinį nusigink- 
avimą, siūlo sunaikinti vi- 
•us ginklus, kad niekas ne
galėtų pradėti karo. O jeigu 
Kinija nenorėtų su tuo su- 
jkti, tada gal jau pradėtų 
<albėti apie didžiųjų Euro
pos ir Amerikos valstybių 
sąjungą, j tokią sąjungą 
.musija pasikviestų Lenkiją, 
o Amerika kalbintų Angli
ją. Taip galvoja minėtas 
•ingių mokslininkas.

— Kažin, .Maiki, ar tas 
išeitų mums į sveikątą? 
Amerika išgelbėjo Rusijos 
uulševikus iš Hitlerio nagų 
u dabar pati neturi paka
baus. Sudorojus čainius ga
lėtų būti dar daugiau bėdos, 
ar ne?

vienas šuo — 27 melu 
“Didžiausias pamiukLs

pastatytas 15 metu amžiaus 
kalei, Karia, kini “mirė’’ 
1952 metais, i kapus buvo 
palydėta su bažnytinėmis 
apeigomis ir kunigu (Oak 
Park baptistų pastorių), ir 
4 ponios ant savo pečiu nc. c 
kalės karsta . .

i; ja i h si i kasn<»ji <si<is, 
bei ių skilvio sultys yra kl
ijai stiprios, jos greitai vis 
ką sulirpdo. Jos Įier 39 die- 
i:a> ••aii net plieninę meske- 
i • sutirpdyti.

Stipt los yra ir žmogaus 
kil u» sultys, bet jos nepa- 

jv :a Pikiu stebuklų kaip žu
vo -kil\io daryt ir mes daž
nai skuiiilžiainčs Jei skilvio 
i evieškininio.

Galėtų būt visaip, ,tė-

— Nu, lai dėl ko gi?
-— An as anglų moksliniu

kas aiškina, tėve, kad So- Cainijos komunistų, ba šitų 
vietų Rusijos vadai pradeda ,vra triskart daugiau, 
bijotis komunistinės Kini- | — Tas tiesa,
jos, kuri sparčiai ginkluoja-1 — Nu, tai kiek gi jų ga
ri ir darosi vis karingesnė, lėtų būti?
O Kinija turi triskart dau-j — Vėliausiu apskaieiavi- 
giau žmonių negu Sovietai mu, Kinija turi 602,090,000
ir gali pastatyti triskart di- milionų gyventojų, tėve, o ve* 
desnę armiją prieš Rusiją. Sovietų Sąjunga turi 208,- — Nu, tai kol esam dar
Amerika taipgi prisibijo, 000,000. Tiek yra apskai- [sveiki ir gyvi, tai paduokim 
kad Kinija gali iš naujo pul- čiavus 1959 metais pati S<»-,viens kitam ranką ir pasa
li Korėją ir gali nušluoti vietų valdžia. kykim gudbai.
f ormozą, kur dabar sėdi Į — Tai visgi ii su Ameii- j — Iki pasimatymo, tėve.

ŽMONOS K AI.TIN V V VS

Rašytojui Kex K. 
lMyrtle lleach. S- ('.. jo im- 
vhj»I žmona iškėlė teisme 
miliono dolerių ieškinį už 
tai, kad jis. jos nuomone, 
savo romane ją pavaizdavo 
neištikima žmona pamaty
sime. kokios nuomonės bus 
IciaimniA

AMERIKA IR SOVIETU 
SĄJUNGA

iptu
namuoju darbu ir jėga”.

O štai kaip Leninas su
prato diktalurą:

“Moksliškai diktatu ra
reiškia nei daugiau nei ma
žiau, kaip ncriiiotą valdžią, 
paremtą jėga, neribota nei 
įstatymais nei jokiomis ki
tomis taisyklėmis”.

Dabartinis Sovietų Sąjun
gos diktatorius Nikita 
t bruščiovas nelabai seniai 
savo partiniams aktyvis
tams yra pareiškęs:

“Koegzistencija (sambū
vis), žinoma, negali amžinai 
tęstis, (kilų gale katras nors 
iš mūsų kapitalizmas ar

pe
va<h»vau- 

Ivitas nioksiiiiin 
kas Homiiig sako, kad die
ną lekiantieji paukščiai va
dovaujasi ir upėmis, kalnais. 
Bet daug paukščiu lekia ir 
naktimis, kada saules nėra 
ir nei upių nei kalnų aiškiai 
nematyti. Kaip jie randa 
kelią?

I Eli mėgina atsakyti ki 
tas vokiečių mokslininkas 
dr. Ernst Sutler, tyręs visą 
eilę paukščiu rusių, kurie 
lekia naktimis. Jis sako, 
kad tie paukščiai is pirmo 
žvilgsnio i dangų pagal 
žvaigždes žino krypt į. To
dėl, jei yra apsiniaukusi ir 
žvaigždžių nematyti, lie 
paukščiai sustoja lėkę, o jcį 
gauna lėkti, sakysim, juroj, 
tai pameta kryptį.

Dar niekas nežino, kur 
paukščių kūrė yra tas savo
tiškas kelionės vadovas 
įrengtas, nežino ir to, ar vi
sų paukščių tas navigaci jos 
vadovas yra vienodas.

Žmogus jau daug žino. 
bet gal dar daugiau lieka 
sužinoti.

.1 u n g t i n ėse Amerikos 
valdybėse (JAV) yra 177
mil. gyventojų, o Sovietų i socializmas, turi atsigulti i 
Sąjungoje 208 mil. [kapus. Mes gultis nenorime

JAV plotas 3,625.200 ir nesirengiame. Todėl mes 
kvadratinių mylių, Sov. turime stumti ir pastumti į 
Sąjungom — 8,650.000,, kapus kapitalizmą”,
taigi daugiau kaip dvigubai j O prieš vykdamas į Ame- 
didesnė. jriką Nikita pasakė, kad jis

Dirbančiųjų JAV 73,8 ‘ ten nuvykęs svarbiausia 
mil.. Sov. S-goj 96 mik Iš stengsis uuoširdžiuose po- 
jų žemės ūkio darbininkų kalbiuose įtikinti Amerikos
JAV - 6.8 mik, o Sov. S- valdžią, kad mes, komunis- jęĄjp RUSAI
goj— 45mil. tai nieko blogo nemanome

Karo pajėgos: JAV ka-įdaryti nei Amerikai nei ki- 
riuomenės 2.5 mik, Sov. S- tiems kraštams. Jei Nikita 
gos — 3.9 mik, JAV karo būtų pasakęs, kad jo tikslas 
lėktuvų 35,000, Sov. S-gos yra apgauti, užliūliuoti va- 
— 20,000, JAV laivynas su- karieėius, tai būtų pasakęs 
sideda iš 112 povandeninių teisybę, o kai jis kalbėjo 
ir 275 kitokių laivu, Sov apie pastangas ramiai greta 
S-gos 450 jm)vandeninių iv gyventi ir varžytis, jis veid- 

kitokių laivų. j maudavo, apgaudinėjo.

LIE1UVĄ 5UJOVIETINO

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

Ponas Skrodskis
(Tęsinys)

Prievaizdas, pasivadinęs vaitą ir tijūną, nuėjo i rū
mus pranešti ponui, kad ne vien Šilėnai, bet ir kiti trys 
kaimai, vadinasi, visi Bagynų dvaro baudžiauninkai atsi
sakė eiti j lažą. Ponas jau papusryčiavęs ir kabinete su 
juriskonsultu Jurkevičium aptarinėjo reikalus. Iš nakties 
jis atsikėlė paniurzgęs ir piktas. Niekad dar jam nebuvo 
reikėję kvaršinti sau gaivos tokiais klausiniais. Vaitui 
papasakojus, kaip Paliepių. Juodbalių ir Karkliškių vals
tiečiai atsisakė stoti i darbą, ponas Skrodskis galutinai 
Įtūžo. Prievaizdas sielojosi, kad jeigu nepriversime chlo- 
pų dirbti, tai gali likti nepasėtas vasarojus. 0 Skrodskis 
ypač pyksta, kad liks neišvalytas parkas, sodas, tvenkinys, 
išpiltas jovarų kelias. Parvažiuos iš Varšuvos duktė, o 
gal ir sūnus, Sumų dragūnų pulko oficierius, ims lankytis 
svečių, reiks bandyt pataisyti santykius su kaimynais, o 
čia štai tau riaušės.

jL>V/di Uis

J TUMAVIČIENĖ LAIMI VARŽYBAS

žymi Bostono visuomonininkė Juzefą Tumavičienė sugeba ne 
tik SLA nariu vajuose pirmon vieton iškilti, ne tik SLA, San
daroj, Tėvynės Mylėtoju Dr-joj veikti, bet ji taip pat laimi var
žybas, kuriose dalyvauja ir amerikiečiai. Neseniai ji laimėjo 
radijo stoty WHDH “Mennen Dateline” bendrovės varžybas ir 
gavo auksini laikrodėlį už geriausią pasiūlymą, kaip reikia “dei- 
tus“ (pasimatymus) skirti, o šiomis dienomis laimėjo ‘Sealiest

galės baigt* Pavyzdžiui; 
laukdama, kol vanduo už
virs pusryčių kavai ar pie
tums, ji gali atlikti visą eilę 
kitų paruošiamųjų darbų. 
Jei ji nesugeba tuo pačiu 
laiku Įvairių dai bų atlikti, ji 
sugaiš perdaug laiko namų 
luošai ir maistui gaminti ir 
tikrai neturės jokio laisvo 
laiko. Tada ji visą dieną 
bus užimta savo bute, ji bus 
atskirta nuo gyvenimo ir 
paskęs vienatvėje.

Ir namų darbus palengvi
na ir pagreitina Įvairūs me
chaniniai Įrengimai, bet ir ji 
pati turi savo darbą gerai 
išmintingai suskirstyti. Ne 
ta šeimininkė yra gera, kuri 
visą dieną be pertraukos 
dirba, bet toji, kuri per 
tiumpiausią laiką gali atlik
ti visus būtinus darbus.

Moterų būdui labiausia 
tinka laisvą laiką praleisti

' AISINGA5 SENIS VOKIETIJA

Fort Elisabeth (Pietų Af- į V. Funkienė išvyko į 
rikoj) gyvena 86 metų am-!Angliją
žiaus Doors Kleinhans, ku- MOg bendradarbė Vale 
ns per paskutiniuosius 18 
metų susilaukė 11 vaikų. Jo

žmona mirė 1914 
su kuria turėjo 5

rija Funkienė, nuolat gyve
nanti Pinneberge prie Ham
burgo, išvyko Į Angliją,pirmoji

metais, su „u.,, turėjo o fc . šjum Pabėgėlių 
vatkus. Ar. rą kartą Klein- ; Dakvietė
hans vede 18 metų mergai
tę, kada jis pats buvo 66 
metų amžiaus. Jis yra tik
ras, kad visi 11 vaikų yra jo 
vaikai.

I Ice (re;, ir.” iiendrovės skelbias varžybas, pasiūliusi geriausio 
Kaip priversti chlopus dirbti? Kviestis kariuomenę j skonio ledus-Paveiksle matome, kaip minėtos bendrovės atstovai 

Į egzekuciją, kaip generoiienė Kaisarova, grafienė Plia- ! j- Tumavičienei Įteikia čekių knygelę, pagal kurią ji per metus
terienė, kunigaikštis Mirskis?

— Kaip tamsta mar.ai, {jonas Jurkevičiau? — krei
pėsi jis i juriskonsultą.

Kviesti kariuomenę Jurkevičius kol kas nepataria.
— Pirmiausia bandykime juos nuraminti ne tokio

mis drastiškomis priemonėmis. Valstiečius kas nors su
kurstė. Pašalinkime ir nubaukime pirmiausia kurstyto- i 
jus. Štai kad ir tas vakarykštis atsitikimas. Petras Balsys, i 
ai- kaip jis ten? — kreipėsi i prievaizdą. i

iUVTCU&ua p<XV v XI lllld. 1 OllUUUVŪC I UlICU? UaiĄVC*, I
Paliepiuose Juozas Pranaitis, Karkliškiuose Dzidas Mor- j 
kus. Landžioja čia ir tas šundaktaris veterinorius Dimša, į 
ir Steponas Balsys, to chlopomano Survilos liokajus. Iš! 
viso dabar atsirado visokių pavojingų žmonių. Maištin-’ 
giausias nuotaikas kelia ir Paberžės filialistas Mackevi-' 
čius. Ir ko laukia vyskupas Voločevskis? Kodėl neikiša jo 
i kurį vienuolyną?

Skrodskis prašo Jurkevičių rašyti raštą Kėdainių 
ispravnikui, kad atsiųstų pristavą su policija, suimtų ir 
pristatytų i dvarą valstiečių kurstytojus, o pirmiausia 
Petrą Balsi.

— Aš žinosiu, ką su jais padaryti, — grasinamai 
baigė Skrodskis. — O plačiau apie padėti reiks pranešti j 
gubernatoriui.

Tuo tarpu Pranciškus, nusprendęs, kad bus oro at- i 
maina, apžiūrėjo arklides ir ėjo i rūmus sužinoti, kada 
ponui šiandien bus reikalingas arklys pasijodinėti. Eida

kas savaitę gali veltui gauti pusę galiono tos bendrovės ledų. 
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LIAUDIES DAINA

Sukliko gulbelė ant marių,
Verkė jauna meigelė nevalioj!

— Ateik, senas tėveli, išvaduoti,
Keiks porą šimtelių pakloti.

— Geriau, dukrele, tavęs nematyti, 
Nekaip porą šimtelių pražudyti.
Sukliko gulbelė ant marių,
Verkė jauna mergelė nevalioj:

— Ateik, mano broleli, išvaduoti,
Reiks porą šimtelių atiduoti.
Geriau, sesele, tavęs nematyti,
Nekaip porą šimtelių pražudyti.

Sukliko gulbelė ant marių. •
Verkė jauna mergelė nevalioj:

— Ateik, mielas berneli, mane išvaduoti, 
Reiks porą šimtelių atiduoti.

Geriau porą šimtelių atiduoti, 
Bile tik tave jauną išvaduoti.

(Ją atsiuntė P. Adomaitis iš Worcesterio. 
kitų išmokęs dainuoti jau prieš 75 metus.)

Jis ją

mas pro daržinę, vežėjas matė, kaip Rubikis, užvertęs 
galvą, goglinėja po krūmus, tur būt, ieško rykščių. Pra- : 5
eidamas pro rūmų verandą. Pranciškus įžiūrėjo, kaip n • • • 1 1 • 1 •! •
ponai susėdę apie' štai, klauso, o vaitas su tijūnu stati SpinUnHlKPS UUSVakllklS

.kagką jiems sneka, be abejo, pasakoja, kaip dar tnjų kai- ■ m u v **»«**>»■«,
‘mų valstiečiai atkisakė eiti Į lažą. Piktu džiaugsmu užkaito
Pranciškaus širdis, ir jis atsiminė iš Balsių Petro girdėtos 
dainos žodžius

Kai}) mes eisim iš to dvaro, 
Daug cūdų darysim.
Visus ponus ir tijūnus 
Į {lekią varysim.

metais . pakvietė 
Wheel Klubas.

Ji ten pabus 4-6 savaites.

SVIRPLYS PASAKO ORO 
TEMPERATŪRĄ

Keista, bet, sako, kad pa
gal svirplio traškėjimą gali
ma tiksliai nustatyti to meto 

nistų pagrobto j Kaukazo! oro temperatūrą. Juo oras 
respublikų) yra šokėjų klu-j šiltesnis, tuo svirplių traškė- 
bas, kurio narių tarpe devy- i jimas yra dažnesnis. Su- 
ni yra senesni kaip ICO me-! skaičiuokite, kiek kartų 
tų, o jauniausias narys turi į svirplys sutraškės per 15 se- 
70 metų. į kundžių ir prie to skaičiaus

Jų programoj yra 12 šo-j pridėkite 32. Gautas skai-

ŠIMTAMEČIAI ŠOKĖJAI

Gruzijoj ( vienoj iš komu-

bendraujant su kitomis mo-lkių ir 60 dainų.
terimis, negu vienai, nes juo i -— ------------------------
daugiau žmonių moteris j ČIA GERA VYRAMS 
matys, juo dažniau save ly-

čius rodvs oro šilima Fah-
irerheito laipsniais.

COOGOOOOOOOOCSiO&OOeSOSOO
GERIAUSIA DOVANA

gins su kitais, tuo daugiau Vienoj Arizonoj gyve- ---------
ugdys savo dvasines jėgas nančių indėnų genty yra! Jei galvojate apie dova- 
ir tuo darysis vertingesnių toks paprotys. Namus stato ną savo pažįstamam ar
bendruomenės nariu. Tada 
ir jos santykiai su kitais šei
mos nariais, ypatingai su 
vyru, bus Įdomesni — vyras 
žiūrės i ją ne kaip Į tarnai
tę, bet kaip i žmogų ir ido- ' 
mų draugą.

Todėl šeimininkės turi i

moterys, o vyrai tuo
slaugo vaikus.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

metu draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos: '

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
kaina $6.00.

Kelei-

“Keleivio” 
prašo

administraci- • .„
mielųjų Keleivio ’ 

rūpintis, kiek nuo jų pačių prenumeratorių, kurie kei-' .Jas ^aIlte gautl ir 
pareina, ko geriau savo dar- čja adresus, pranešant nau- V1° administracijoje: 
bus sutvarkyti, kad juos ga- adresą nepamiršti parašy- '
lėtų per trumpesnį laiką tj ir senojo,
baigti, ir kuo naudingiau 
laisvalaiki sunaudoti.

V. F.

Visur trumpinamas darbo į Laikas dūonai uždirbti, 2. 
laikas, todėl vis daugiau' Laikas, reikalingas kūno ir 
lieka laisvalaikio. Tas ver-jsielos pajėgumui atstatyti, 
čia daugiau galvoti, kaip !3. Laikas, suvartojamas 
naudingiau žmogaus kūnui i bendram apsi tvarkymui, 4. 
ir sielai laisvalaikį sunaudo-;Laikas, reikalingas ryšiams 
ti. Tuo rūpinasi net tam tik- su aplinka — šeimos na-

, ....................... ...... T . ;ros organizacijos, bet jos riais, draugais, pažįstamais
Isklausę vaito ir tijūno zin.ų. ponaii išsiskyrė: Jurke- domi?i tiR di,.ban4iais {ab. _ palaikyti ir 5. Laisvas

vičius nuėjo i savo kambarį rašyti rašto ispravnikui, o ūkuose, įstaigose ir kitose
Skrodskis panoro prieš pietus pasivaikščioti. Pro veran- ‘viešose darbovietėse. Apie
dą jis nusileido Į sodą ir pradžiūvusių taku nužingsniavo šeimininkes tuo 
tolyn Į parką. Pasivaikščiojimas gerai paveikė pono negalvoja.
Skrodskio nervus. Sugrįžęs paprašė, kad juristas paskai- O pažiūrėkime, kokį lais
tytų jam raštą ispravnikui. Raštas jam pasirodė gerai -valaikį turi namų šeiminin- 
parašytas.Ryt rytą išsiųs ji į Kėdainius. i kurią taip maža dėme-

Pietų, be pono Jurkevičiaus, liepė pakviesti ir prie- ^lo ’^PĮama. J* al“ 
vaizdu Prievaizdas juk bajoras, žmogus nekvailas, elg.a- |o nesiuva. neskalbia> yra 
si taktiškai, savo vietą žmo. Tad darydavo jam kaltais jos laisvalaikis? Ar tai lais- 
tokią malonę. O dabar, šiais neramiais laikais, reikia valaikis, kada ji padeda 
spiesti aplink save ištikimus žmones. Prieš pietus prie vaikams pamokas ruošti ar- 
užkandžio visi trys išgėrė stambų stiklą socialiai valy- ba su jais žaidžia ar miega? 
tos degtinės su šaknim, kuri gerai veikia pono Skrodskio 'Žinoma, kad ne. 
virškinimą. Prie pietų liepė paduoti Mozelio vyno. Atro- Mokslininkai žmogaus 
dė, kad dvarininkas džiaugiasi atsikratęs kai kuriais rū- šitaip suskirsto: 1.
pesčiais ir gaivina šviesesnes viltis dėl rytojaus dienos.

Baigiantis pietums, ponas Skrodskis juokdamas pa
lietė laisvesnę temą — viengungiško gyveninio gerumus 
ir trūkumus. Mat, visi trys buvo viengungiai.

— Ar pastebėjai vakar, jronas Jurkevičiau, — krei
pėsi dvarininkas i juristą, — to chlopo kieme moterų bū
ryje nuostabiai gražią merginą?

Juristas galantiškai nusijuokė:

ja

636 Broadvvay. 
Boston 27, Mass.

VAISIŲ DĖMĖS IMKIT ir SKAITYKI T!
Rutgers universiteto: Be šitoj vištoj nuolat skelbtu ŠVENTADARBIAI, 1 veiksmo 

agronomijos fakulteto mo-; knygų Keleivio dministracijoje tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,
kslininkė vaisių, išskyrus1 ?a^ma gauti dar sias knygas:1 kaina .......................... $6.25
nereiku kriaušiu ir slvvu L3DP FOR LITHUANIA’S ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,kJfnLT p lrftn FREEDOM. parašė S. A. Vik- 23 psl.. kaina.............. 50.15
dėmės baltose ai kitų spal- tora ;>2 nsi ka5na 50 wntu kraujas IR kerštas, nove-
vų lininėse 
medžiagose 
valyti:

Ištemti medžiagą su dėme 
ant puodo, pririšti ją, kad 
nenuslystų, ir pilti ant jos 

- Į karatą vandenį iš 1-3 pėdų 
K ! aukščio. Jei dar liks dėmės 

pėdsakų, galima vartoti 
chemines priemones — hy- 
drogen peroxide, hydrosul- 
phite, sorium perborate.

O persikų, slyvų ir 
kriaušių - cjėmėnis1 pašalinti 
reikia vartoti šaltą Vandeni 
ir gliceriną. Dėmę sušlapin
ti šaltu vandeniu, ant jo už
lašinti kelis lašus glicerino, 
gerokai rankose patrinti ir 
po kelių valandų užlašinus 
kiek acto, palaikyti porą mi
nučių ir gerai vandeny iš
skalauti.

nuo visų pareigu laikas. 
Kiek kurios tų laiko gru-

tarpu jos i pių tas ar kitas žmogus turi,
pareina nuo įvairių sąlygų 
Jei duonai dirbama, saky
sim, nuo 8 iki 16 vai. popiet, 
(ir tik 40 valandų per savai
tę), tai vakare dar lieka ke
lios valandos, kurias galima 
palyginti gerai išnaudoti.

Bet šeimininkė, kuri dir
ba namuose, tokio ištiso 
laisvo laiko neturi. Jos dar
bas susideda iš atskirų 
smulkių veiksmų, ji turi sa
vo darbą gerai organizuoti, 
nes kitaip ji jų niekada ne-

— Užtat trigubai kaltas ponas Pšemickis, kad laikė 
nuo manęs nuslėpęs tą turtą.

Bet prie vaizdas gynėsi jokios ypatingos gražuolės 
Šilėnuose nežinąs.

— Blogai atlieki savo pareigas, — priekaištavo dva
rininkas. — Už bausmę turi man tuojau sužinoti, kas ji
tokia, ir pagalvoti apie tinkamaą jai tarnybą rūmuose. 

— Ar aklas būčiau, maloningasai {>one! Tipiška Agota jau visai paseno. ,
blondinė gražuolė. Turėčiau pasveikinti jus su tokiu radi- Į Trys viengungiai baigė pietus, linksmai juokaudami 
„iu. , viengungiško gyvenimo temomis.

Čia Skrodskis dirbtinai rūsčiai pažvelgė į prievaizdą, j ' daugiau)

įr bovelninėse 
pataria šitaip

JŪRININKO SINDBADO NUCb !ės, V. Kiriys, 103 psl.,
TYKIAI, įdomūs pasakojimai kaina .......................... $0.20
jaunimui. 108 nsk. kaina $2 00 LIAUDIES DAINOS, gaidos

NAKTYS KARALišKIUOSE., mišriam chorui, V. Banaitis,
Liudo Dovydėno apysaka 168' kaina .......................... $1.50
psl.. kaina ................ $2.00 KAS YRA SOCIALIZACIJA.

NEPRIKLAUSOMOS LIETU- K. Kautsky, 31 psl., kai-
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka-1 na ...._.......................... $0.30
rys, 225 nsl.. kaina .. $5.00 ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks-

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- mo komedija, 29 psl.. kai-
Kraučiūno eilėraščiai. 124 na .................................. $0.1-5
psl.. kaina .................. $1.00 MONOLOGAI IR DEKLAMA-

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-j CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25 
kos šimtmetis. Nepriklauso-1E IL Ė S IR STRAIPSNIAI 
ma ir pavergta Lietuva ir kt. (Kaip atsirado popiežiai, re- 
str.), 196 psl.. kaina .. $2.00 umatizmas, Kražių skerdynės

LIETUVOS SOCIALDEMO- ir kt.), 97 nsl.. kaina .. $0^5 
KKATU PARTIJOS »PROG- ANARCBMMĄ$j 29 psl., kai-
RAMiNĖS GAIRĖS. 32 psl.,| na ............ ..................... $0.15
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

MOTERYSTĖ. J. E. Georg,

SALOMĖJA, vieno akto drama, 
59 psl.. kaina.............. $0-25

DEBATAI SOCIALISTU SU 
KLERIKALAIS, 45 psl., kai-

__________ ___ na ................................. .. $0.15
daug patarimu kain natūra- DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra-

BUS KAVA BE KAVOS

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na .................................. $0.35

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 
veiksmu 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 BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai
na ..................................... $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVŲ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ••................................ $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS. J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl..
kaina ......................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė. 
lapių, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

? 636 Kroadnav

liai gimimus reguliuoti, 224
psl., kaina .................. $3.00

KELIAS I PASISEKIMĄ. J. 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais.
144 psl .. kaina .......... S2.00

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 centą
DAKTARAS Tš 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

eilėraščiai, 
J. Motekaitis. 31 psl., kaina 
15 centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE. 
NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu.

SLAPTAS GINKLAS. 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis. 
30 psl.. kaina 15 centu.

GYVULI! t PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ro- 
seckas. 56 nsl.. kaina 50 centu

APIE TURTŲ IŠD1RBIMĄ, 
139 psl.. kaina 50 ^entn

SOČIA I.TZMO BLAIVUMAS. 
230 psl.. kaina .......... $0 50

J EGLĖ. duetas iš tos operos, M. 
PettauskM: Itai&s $04X11

Ilgą laiką žinojome vilno
nes, linines, bovelnines, šil
kines medžiagas, o šiandien 
jau turime vosokius nailo
nus, dakronus ir kitas dirb
tines medžiagas, kurios yra 
net patvarasnės už seniau 
žinotas.

Jau turime ir daug maisto 
dalykų, kurie pagaminti ba
la žino iš ko, todėl nėra ko 
stebėtis, jei Stanford tyrinė
jimų institutas žada po ke- Mano ašarėlė 
lerių metų, o gal tik mene-' 
šių, pagaminti kavą, kurioj 
Dievo sutvertos kavos nebus 
nė krislelio, bet mes ją ger
dami manysime gerią tikrą
ją kavą ir jos kaina būsianti 
daug žemesnė.

Jei taip atsitiks, tai tas 
labai atsi lieps kavą augi
nančių valstybių ūkiui —
Brazilijos, Kolumbijos, ir 
kitų.
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VIETINES ŽINIOS
BALTU KONCERTAI BOSTONE 

VYT. IZBICKAS

Jau ketvirtą kaitą lapams Kritikai negaili jai aukš- 
gelstant Bostono ir apylin- čiausių pagyrimų, kalba 
kių lietuvius, latvius ir es- apie jos balso “eterinę ko
tus pradeda lankyti kvies- \ kybę”, jausmingumą, dra- 
liai i koncertų eilę, kuri pa- matinį pojūti, turtingumą,
sidarė tradicinė tiek mūsų, 
tiek viso Bostono muziki
niam gyvenime, šių koncer
tų tikslas nėra vien tik laiko 
paįvairinimas, jis yra giliai 
prasmingas. Jie yra vieni iš 
nedaugelio mūsų koncertų 
Amerikoje, kurie reguliariai 
lankomi amerikiečių kritikų 
ir aprašomi jų spaudoje. 
Tuo būdu pabaltiečiai 
jungtinėmis jėgomis prista
to savo menininkus ameri
kiečių visuomenei, o per 
juos ir savo kompozitorių 
kūrinius. Ryšium su šiais 
koncertais links niuojama 
Pabaltijo tautų vardai, per 
juos bylojama apie mūsų 
savitą veidą, aukštą kultū
rą, jie yra viena iš mūsų ko
vos priemonių siekiant lais
vės. Pagaliau jie atnaujina 
mus ir vidujiniai. Kai susi
renkame šventadieniškai nu
siteikę ir, šviesoms prigesus, 
dailioj koncertų salėj išvys
tame ir išgirstame savo ge
riausius menininkus, atlie
kant savo kompozitorių kū
rinius, nuklystame į savo 
tolimas tėvynes ir ryžtas 
siekti tiesos pergales sustip
rėja mumyse.

Pradedant ketvirtą sezo
ną, tenka ypač pasidžiaugti 
mūsų visuomenė^ susidomė-' 
jimo pokyliu šiais koncer
tais, tenka pasidžiaugti tuo, 
kad visų Pabaltijo tautų 
bendradarbiavimo reikšmė 
pradedama įvertinti. Tik 
lankantis į visus koncertus, 
o ne vien savo tautybės me
nininko, padaroma šiuos 
koncertus galimais ir reikš
mingais. šalia to šis koncer-

balsą, kuris priverčia besi 
klausančius pasireikšti au
dringais aplodismentais. 
“Salomės” pastatymų 50 
metų sukaktuvių proga, kai 
Paula Brivkalne dainavo 
Salomės rolę - Miuncheno 
operoje, ji buvo iššaukta į 
sceną 22 kartu. Jos gausus 
repertuaras susideda iš 35 
operų. Savo Bostono kon
certo Brivkalne dainuos ži
nomo latvių kompozitoriaus 
Janis Medinš, Mascagni, 
Kalninš, Skulte, Verdi ,Bi- 
zet kūrinius.

Antram koncerte, 1960 
m. sausio 29 d., 8.30 v. v., 
Jordan Hall, dainuos mums 
visiems gerai žinomas ir 
mielas galingas tenoras 
Stasys Baras (Baranaus
kas). “Pats Caruso niekada

.gaunami per Draugijos Val- 
jdybos narius — I. Galinie- 
* nę, L. Jasaitienę, P. Grende- 
lytę, dr. B. Mickevičių, L. 
Švelni, V. Izbicką, tiesiogi
niai iš Baltų D-jos (The 
Baltic American Society of 
New England, 190 Beacon 
St.), bei O. Ivaškienės bal
dų prekyboje (Lithuanian 
Furniture Co., So. Boston’e).

Auga pavyzdingas 
jaunuolis

Bostone dažnai įvairiomis 
progomis matome scenoje 
griežiant smuiku gražios iš
vaizdos jaunuolį Rimantą 
Budreiką, inž. Romualdo ir 
Janės Budreikų sūnų, Bos
tono lotynų aukšt. mokyk
los mokinį. Jo tėvai geri lie
tuviai, jų pėdomis nori eiti 
ir sūnus. Jis lankė Lituanis
tikos mokyklą, bet pernai 
nuo lapkričio mėnesio nebe
galėjo jos lankyti, nes tuo 
metu turėjo orkestro repeti
cijas, kuriame jis dalyvau
ja. Bet Rimantas, savo tėve
lių paragintas, nutarė vis 
vien turėti ir lietuviškos 
mokyklos diplomą, todėl jis

TAI BENT BATAI

Central Michigan universi

teto studentas John Fur- 

man yra 6 pėdu 5 coliu 

aukščio, sveria 230 svarų, 

o jo batai futbolui žaisti 

yra 17 numerio. Jis šiomet 

įstojo į universitetą ir pir

mąją savaitę gavo futbolą 

žaisti su teniso batais, kol 

pagal specialų užsakymą 

pasiuvo šituos batus.

Balfo drabužių vajus
per vasarą mokėsi ir nese- 

nebuvo tikresnis savo išpil- j niai išlaikė egzaminus ir ga- 
dyme, bei kopė į operines į vo Lituanistikos mokyklos' 
aukštumas lengviau, negu Į baigiamąjį diplomą.
šis lietuvis solistas”, taip 
apie jį rašė Toront’o “The 
Telegram”. Jis 1958 m. Chi
cago Tribūne Muzikos Fes
tivalio laimėtojas, visur 
kviečiamas ir laukiamas. 
Jo koncertas Bostone lietu
viams ir visiems meno my
lėtojams bus tikra šventė.

Trečiam koncerte, 1960 
m. balandžio 24 d., 3.00 v. 
p. p., Jordan Hali, išginime 
ir pamatysime žavingą To
ronto Estų Moterų Chorų, 
įsteigtą 1951 m. ir diriguo
jamą jau plačiai žinomo 
šiam krašte estų kompozito
riaus Udo Kasemets. Jis yra 
Kanados kompozitorių Ly-

Tai gražus pavyzdys ir 
kitiems!

Balfo Bostono skyrius 
skelbia drabužių vajų nuo 
spalio 15 iki lapkričio 15 d. 
Visi kas turite atliekamų 
drabužių, prašome atnešti

Lankėsi R. Stevensonienė

R o z a 1 ija Stevensonienė 
praeitą šeštadienį su Mar- 
gareta ir Stasiu Michelso- 
nais lankėsi Keleivio įstai
goje- ...

John ir Rozalija Steven- 
sonai prieš kelioliką metų 
gyveno Randolphe ir turėjo 
didelį vištų ūkį, vėliau jie 
išsikėlė į Miami, Fla.

R. Stevensonienė vykda
ma į Bostoną Marylande ap
lankė savo dukterį, Worces- 
tery savo seserį, o Bostone

gos sekretorius, jo kūriniai gavo motiną, M, ir S. Mi- 
plačiai išpildomi Kanados ! chelsonus ir kitus bičiulius, 

tų sezonas yra ypač įvairus I muzikiniuose parengimuose, j praeitą pirmadienį ji išvy- 
ir idomus. !per radiją bei televiziją. Jo ko į Floridą. Sako, vis dėlto

Pirmam koncerte, spalio j vadovaujamas choras yra ten geriau gyventi.
.............................. pasiekęs didelės meninės j ----------- - ------------------

aukštumos, repertuaro gau- Buvo 8U#irinkusi LDD 
sumo ir pagarbaus pripaži- gi kuopa
nimo kanadiečių tarpe. _____ ■

šių koncertų rengėjai, praeitą sekmadienį buvo
Baltų Draugija, kviečia vi- pirmasis šį rudenį Lietuvių 
sus apsirūpinti iš. anksto se- Darbininkų Dr-jos naiių su- 
rijiniais biletais į visus tris brinkimas. Jame priimta1 
koncertus, kas bus žymiai pikniko apyskaita, nutarta 
pigiau negu perkant atski- lapkričio 7 d. Strand Cafe 
rai prie kasos (biletai 3 salėj rengti kortų vakarą ir 
koncertams $3 ir $5, o per- tt
kant vienam kartui $1.80 ir į į draugija įstojo Teofilė 
$2.75) ir kartu labai padės įValentukienė, ‘ Casey Jane- 
rengėjams. Serijiniai biletai jjūnienė, Aldona Alseikie-
......... ..........................• .. ■ — J nė ir St. Liūdžius.

; i Susirinkimas atsistojimu 
| i pagerbė liepos mėnesį miru

sią ilgametę narę Križa- 
nauskienę.

Susirinkimui buvo prista
tytas jau daugiau prieš 50 

Įmetu įsijungęs į darbinnikų 
sąjūdį Mykolas Virbalas, 
kuris rugsėjo 22 d. baigė 86 
metus.

22 d., Jordan Hall, 8.39 v. į 
v., dainuos didi latvių solis
tė, Stuttgart’o* Valstybinės 
Operos primadona Paula 
Brivkalne (sopranas). 
K o m p o z i t orius Richard 
Strauss pasakė apie ją: 
“Nėra geresnės Salomės vi
sam pasauly”. Vienbalsiai 
pripažinta kaip viena iš žy
miausių Europos operos 
žvaigždžių, ji nuolat daly
vauja Vokietijos, Austrijos 
bei Italijos žymiausiuose 
muzikiniuose parengimuose.

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

sį DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SL'L 20 — S29.00

3 su trečdaliu jardu grynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
3 su trečdaliu jar. 85'/. vilnos- Tennis pilka ar mėlyna kostiumui 

<10 svarų kitokių daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j tą pa
ketą be ekstm pašto persiuntimo išlaidų).

XGl —- M’.Ofl
3 jard. 85",< vilnos medžiaga v.-rų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

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

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

<8 svarai kitų daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti j paketą 
l»e ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

MAR 19 — M5.M9
• 3 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda
• 3 jard. grynos vilnos Tweed moterų kostiumams juodos, mėly

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

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

<10 svarų kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketą be ekstra išlaidų už persiutimą paštu)

l’ETF.R — H58.M
• 16 su U jardų vilnonės medžiagos juodos, mėlynos, rudos, ar tam

siai pilkos sn juostelėmis
<5 svarai kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketą be ekstra išlaidų už persiuntimą paštu)

J paduotas kainas jeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš- | 
laktos, draudimas. Mes siūlome daug kitų standartinių paketų. Pra
šykit informacijų ir navyzdžiu.

VAISTU IR MEDIKAI.INIŲ PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYRft. MCSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT..

TAZAB
SI Rcserroir St. CAMBRIDGE, Mm*. Td: Kl 74706

(Offianjt atdaras visa laibi

P. Tautvaisas bus Bostone

Povilas Tautvaisas, da
bartinis Chicagos ir Illinois 
valstijos šachmatų čempio
nas, atvyksta į Bostono lie
tuvių šachmatų klubo de
šimtmetį ir išvakarėse duos 
simultaną Bostono miesto 
žaidėjams, būtent lapkri
čio 7 d. Boylstono šachmatų 
klube. Lyg pasirengdamas 
šiam įvykiui meisteris Taut- 
vaišas, spalio 2 d. turėjo 
simultaną prieš Chicagos 
pramoninės lygos 26 žaidė
jus. Tautvaišas laimėjo 24, 
vieną pralaimėjo ir 1 baigė 
lygiomis. Chicagos dienraš
čiai labai įvertino Tautvai-

Mirė A. Sukutis

Rugsėjo 27 d. mirė Anta
nas Stakutis, apie 90 metų 
amžiaus. Velionis paskuti
niuosius 5 metus išbuvo dr. 
D. Pilkos senelių poilsio na
muose Dorchestery. Jis į 
Ameriką atvyko 1898 m., 
ilgesnį laiką gyveno Cam
bridge, dirbo pianinų dirb
tuvėje, buvo uolus pažan
gaus judėjimo rėmėjas, pa
laidotas šv. Patricko kapi
nėse Stoneham, Mass. Jis 
buvo nevedęs, Lietuvoje pa
liko du brolius. Ilsėkis ra-
miai:

Rep.

I Marcelė Pošiutė, Lietuvoje, ieiko Nuoskaudas užrašykite sme- 

brolių Petro Posshis, kuris gyveno (jvje padarvta jums gera iškal- 

Cames, Colo., irJono Posshis, kuris • ^jt marmure.
yra gyvenęs Pathnnder, wyo., iri 
vėliau Benton mieste, bet nežinia ' 
kurioj valstijoj. Abu seniai atvyko į

K. Merkis Amerikos 
komandos sudėty

Boston Sunday Globė 
spalio 11 d. Šachmatų sky
riuj paskelbė Kazį Merkį iš 
So. Bostono Amerikos ko
mandos sudėty, kuri daly
vauja IV pasaulio koresp. 
pii-menybėse. Komanda iš 6 
vyrų, Merkis įvardintas 3 
lentoj. Pabrėžta, kad K. 
Merkis daugel metų yra vie
nas pirmųjų Ches Review 
ratinguose ir trečiuoju yra 
baigęs JAV Grand National 
pirmenybėse.
Balfo pokylis

Balfo pokyly, kuris bus 
spalio 25 d. Lietuvių Pilie- 

į šv. Petro bažnyčios para-j čių Dr-jos salėj, meninę 
pijos salę. programą atliks solistė Jad-

Valdyba

3. Janeįiūnaš vėl operuotas
Netaip seniai Steponui 

Janeliūnui buvo padaryta 
operacija, bet jos nepakako 
sveikatai atgauti: praeitą 
ketvirtadienį veteranų ligo
ninėj Jamaica Plain jam pa
daryta antroji operacija.

vyga Adomavičienė ir smui
kininkas Izidorius Vasyliū- 
na>. 'jiems
muz. V. Adomavičius ir M. 
Vasy liūnas.
Brighton klubo
susirinkimas

Spalio 22 d. 8 vai. vak. 
klubo patalpose bus narių 

Linkime Steponui,’’ kad susirinkimas, kuriame bus
daugiau nebereikėtų gulti' nominuojami klubo parei- 
ant operacinio stalo ir kad 
greičiau galėtų pasveikti.

Bus “Serenados” balius

gunų kandidatai.

Kalėdų antrą dieną Bos
tono sk. Vyčiai naujai atre- 
mentuotose Strand Building i pą1?,. »r; 
salėse rengia Naujosios An- " 
glijos lietuvių visuomenei 
‘semi - formai” balių, “SE

RENADA” vadinamą. Ha- 
vajietiškai išdekoruotoje 
viršutinėje salėje vyks me
ninė pragrama ir šokiai, 
grojant geriausiom Bostono 
ortoaštrui—r “Vincęnt Mari
no . Romantiškų Hepsnėlių 
apšviestoje' apatinėje salėje,

Jieškojimai
Manė Vidniantaitė ieško Zosės 

Vidmantaitės, kil. iš Palūkio dvaro, 
Kelmės vaisė., Raseinių apskr., 1923- 
4 metais išvykusios j Braziliją. Ji 

ją žinantieji malonėkite 
atsiliepti adresu:

A. M it rauskas 
R R 2,
Vienna, Ontario. Canada (42)

Pranas šimkevičius, Lietuvoje, 
ieško savo priminaitės Olesės Rikli— 
ksitės - Blaževičienės.

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

Juozas Matijošaitis
89 Ward St.. . 
tVorcėster. 10, Mass. «1)

Ameriką. Jie patys ar juos žinantie- 
ji atsiliepkite adresu:

J. P.
636 Broadvvay
So. Boston 2 i, Mass. (12)

090900000000^ -X. -1.
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NEBŪK ŽILAS

Biblija esanti 

kalbomis.

.nwinnni,<
NEVV ERA

SHAMPOO NAUJOJI 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato,
New Era shampoo yra kasdie-Ji 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-J} 
žovių muilas be gyvuliu taukų* 
gali užlaikyti diržingą odą, JJ 
nno ko priklauso gražūs piau-tį 
kai, naturališka spalva, nežiū-J 
rin t amžiaus.

Siųskite $2 už
Frank Ritautas 

527 East Evposition 
Denver. Colorado

kad£

S oz. buteljJjS

utaav
KIMBARAS ZOLfi

Kimbaras gera 

nuo inkstu ir pus- 
lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu 

ropiški ir Ramunė* 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Medleva Žievės yra vienos iš ge

riausių dėl viduriu užkietėjimo 

Pas mus galite gauti visokių žo- Į 

lių ir šaknų, kurios tik randasi 

kur pasaulyje. Turime ir me

daus — Kubos medaus, li?pos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 

medaus. Medaus per paštą ne- 

siunčiame.

Alex. Mizara 

414 W. Broad way 
So. Boston 27, Mass. 

Užeikite į Alexander’s vietą.

Apvalyk savo odą
Stebėtinas PiroNaujas Gydymas 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo. laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odo« dėtniu! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomu, ekzemos. snuo- 
gų, juodgalvių, odos luoinėiimosi ir 
kt. išviršinių nriežasčiu iššauktu odos 
dėmių. Be riebalu, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ka jūs bandėte ir kiek ilgai 
iūs kentėjote, bandvkit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų —10 Dienų Baidymas 

Kad isitikintumet. kaip nrnaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada- 
rvkit 10 dienų bandvma be rizikos.
Nesiųsk ninigu. Atsius tik savo var
dą ir adresą. Kei Tronicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 Į 
Ir C. O. T>. pašto išlaidas. Arba at. 
siusk |2 ir mes sumokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapraš

ai gausiIeškau Enlkūao Vlado, išvažiavukio tais ręrultatais, gražink ir 
iš Lietuvos 1912 m., ir jo dukters pinigus.

.-s . . - . - s., .Elžbietos Balkūnaitės. Buvo gpsigy- J Kanada ir kitur $2.50, mokėtipatogiai prie mažų Staliukų : vene Providence, R. I. Jie patys ar ‘
SpdMami «5ve>ri»i rrirkSnol žinantieji atsiliepkite adresu ,s Kalno-setreoanil, svečiai, gllKSnO- Z. Makulavičienė TROPICANA Deot. 3
darni ir užkandžiaudami,•
matys spalvotą filmą iš pa-l 
saulinės parodos, bei spal-' Ani

Z. Makulavičienė 
R R 4.
Spencerville, Ontario 
Canada (41)

P. O. BOX .304 
CLINTON. INDIANA

. . ,v . I’akėnaitė-AMBRAŠKIENft,votus vaizdus 1S atsistatan-' I.ietuvoje. ieško brolio Donaco PA- 
KĖNO t Augustino sūnaus) ir Alekčios Europos. Taip pat apa

tinėje salėje bus atskira mu
zika. Pelnas skiriamas Va
sario 16 gimnazijai paremti.

R. B.

so čEKAVIt'TAUS (Juozo sūnaus). 
Vienas anksčiau gy-venn Chicagoj, ki
tas Amsterdame, N. Y. Jie patys 
ar jros žinantieji rašykite adresu:

K. Milkevičius 
Stoughton. Mass.
33 Perry Street, (41

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviSkam darnai, aukMJa 
tautini solidarumą,' rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko* 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Pa 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda patalpos iki $325 į minėsi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA tr NSPSA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo diaaoa iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gM- 
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių k»> 
ionijose ir SLA Centrą. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS 
$07 Weat $M StruaL New Y<

Ieškau savo brolio Kazio Pam- j 
brausko. 1942 m. jis dirbo Vokieti- ! 
joje, Chemische Fabrik Budenheim į 
B. 1944 m. jis buvo apsistojęs Hanau j 
lagery, Vokietijoje. Jis pats ar ji 
žinantieji atsiliepkite adresu:

Ona Malkauskiene
448 Westmore!an<l Avė.. X.
Toronto 4, Ont.,
Canada (41)

išleista 1136

ENTRA DIDELĖ NUOLAIDA
Stebuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka. arba pleiskanuoja plankai. Jos

dažai. Nėra nieko už jas ge- 
Kreipkitūs

nera
resnio iki šiol išrasta, 
neatidūliodarr.i ilgiau.

kaina dabar nupiginta už S oz. 3 
bonkutes gyduolių tik $5 ir priedui 
duodame Coconut shampoo. Tokią 
nuolaidą duodame tik iki Nauju 
.Metų. minėdami mūsų plaukų gy
duolių išdirbystės 30 metų sukaktu
ves.

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

Kanadoje ir kitur užsieniuose $1 
brangiau pašto padengimo išlaidoms.

FLORAI. HERB CO.
Box 305. CLINTON, Ind.

Dept. 5
PADĖKOS LAIŠKAS

Su padėkos pagarba J. 5.
Aš. radęs Jūsų Florai Herb Co.

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

Dabar, panaudojęs jūsų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas

I IClZMlt^an ii >■<*«

kurie nenori būti žilaisžmonėms, 
plaukais.

Aš dabar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus 
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 
nepasirodo.

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

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių.

1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti karta 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadsray 

So. Boston 27. Mas*.

VAISTUS I LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 

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

46 metai aprūpname H'orcesteri ir apylinkę vaistais

MES ATIJEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tanistoma viak< 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”$M Eaet Broadvvay, South Boątou 27, Maaa.
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A. Gustaičio eilei naciai 
Lietuvoje

ATVIRAS LAIŠKAS 
JONUI ROMANUI

Lietuvoje komunistų lei- i 
džiamas “Pergalės" žurna-: 
Jas rugsėjo mėnesio numery 1 
išspausdino Bostone gyve-1 

’nančio poeto Antano Gus- 
tiačio net tuzinų eilėraščių.

, , ... ’’ paimtu iš jo Amerikoje iš-
l, , - * f leistos knvgos Anapus tei

gėją padarei! 
i Užuot smeizus
i žmones

Vičnerių Mėtų Sukakti*
MIVIIAI INA JlKEVItlUTfi - ANESTIENft.

mitinei žm«»•:• ir molina, gimusi 18sy m- kovo 15 d. Pasva
lio miestely j. mirė J9.7S m. spalio 18 d., palikdama liūdinčius 
vyra Vilimą. duMosj Mildą. keturius brolius ir ju šeimas— 
\nf:oi.i ir Steponą. gyvenančius Amerikoje. Vladų ir Juozų 

I ieti!\oįv. PukiiUoia įMoitnl llope kapiniu Linden (irove 
skyriuje, kapas 5551.

l ai Ituna 'Jau uiniina ramybe!
V y ras. duktė, broliai ir giminės.

Gandrai dar neisleke
i ' Genei ii* Pranui Račkaus
kams rugsėjo 29 d. gandras 

! pro langą į mete gražią duk
relę. Sveikinu Račkauskus 
ir linkiu jaunai gražuolei 
laimingai augti.

Antanai A.

Puikiausia Proga

PAROPODAMAS NAMAS
Su. Kobtuiie. Brvsdvav, parduoda

ma- iiaiuab -— dvi krautuvės ir du 
hutai. (5-f. I aml. t. Viena : hutą.-, 
laisvas tdrk.’.iui Kaina r.euut. Susi
tarti dol ai-z.urėiinto tvl^-f. 
\N 8-8378. t U t

Kaa perka ar
naiouc, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

S97 E. BROADWAT
SO. BOSTON® 

Saukit nuo 9 Iki 7 ». vak.
Tek: AN 8 "031 

o kitu laiku: AN 8-0699
xanrrrri5»«Trtarrrrrrr»w»*

... 'put Imtu puiki idėja mirų- , .. i;t- .i! gaunas g\\esnis lietu 1. • ' , . . . nu emigracijoje gyvenančių i ♦
, . x - v;,-, siuosuis iamvbeje palikti ir \ - f • ., •:\,is veikimas, visa tar . . . -... •' lietuviu vdas. Pergales ♦

i • l paskui joj rainio , , * .. *u.-nanl su saiku, nors ir ne . * . ' . . redaktoriai. spausdindami ♦

niunistiško rojaus.ka-i:. baigiasi mūs) logiška-tpasmmi. laoa savęs neap 
iis kelias ii kada mes nu įp1",'lne,u",fl<'', Ritami, 
klystame į pelkėtus sunkė-iku,'1 '“du'isktj ..laibi, dirba-
Ihk i.nr u-,i’o L-<»_ 1- •

Bot pirmiausia atsiprašyk
Ims. kur sutepame savo ko
jas . . .

Tamsta, kapitone Roma 
nai. iau esi purvvnc iki kak 
Jo.

Jor

Mirė palikę* 17 milionų

! -andvcamas
1111: i\la

mšįpminas Jj su “šunų lo 
jirnais*’. Pats radijo bangų:

didžiai gerbiamą Joną Tui- 
nylą už .iam padalytus ižei 

'ditnus, kai kalbėsi šokauti 
kniadieni. Tuo parodysi.

karos esi.

gerbiat na
sutepti"'. i-S'\n;;,‘"v,1"

kad katalikas u
bi savo klaidas pa

pageiba sekmadienio ryto: taisyti.

Gegužes menesi mirė Bos 
tone gyvenęs viengungis 
Albert Stone. Gyveno jis 
labai kukliai, pažįstami ži
nojo. kad jis turtingas, bet 
visi buvo nustebę, kai buvo 
paskelbtas jo testamentas,

, . „ —------ ... . i , - kuriuo us visa turtą palieka* I
t. ą.n;,., i..»i Baigiant palinkėsiu iam- ., . , č * A , - ;-u navai ne Ūmiu. net . , a I frmanent L h antv Fund ir! I
velniui, kai Įžeidei Bostono|,snuga e i s;i\\- esama net 17
didžiausią jaunimo rėmėją/ra, b* ,r .vti genj zm«mi

ii- geradari! 
Pats tiki

Pastoviam Viso Laiko Darbui 
L treniruosime Kelioliką Žmonių 

Dabar Yra Vietų
MEl >/IO APDIRBIMO MAŠINŲ 

MEISTRAMS. PJŪKLO OPERATORIAMS.
SANDER* OPERATORIAMS 

VARSTOTO DARBININKAMS
IR STALIAMS

Geri uždarbiai — Gamybos Bonusai — 
Apmokamos Šventes ir Atostogos

Pašaukit a»* rašvkit dėl pasimatymo

GATĖS, INCORFORATED
Antiim. Nevv Uampsluie 

Ant rim 187

Mcs

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYrN, 1260 ki 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
Beną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis/’

Steponą* Minkua.

IŠNUOMUOJAMI bAMBAK1AI
l,;iviiou!u«?;»mi 2 atjl.iri katnbanai. 

Galima naudotis virtuve ir kt. pato
gumai.:. Pageidaujama vyrai. Tel. 
Ml ♦?-728S arba

t»l Rangęloy Rd.
Arlington. Ma&s. <41>

Peter Maksvytis |
CARPENTER * BUILDER

Atliekam visokius namų tai
symo darbus iš lauko ir viduje:j 
pi.iazas. langus, duris, grindis, 
laiptu?, didume aliuminijaus lan
gus ir duris, darome virtuvės ka-jį 
binetus :r kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams furi-S 
me įvairių standartinių projektų.: 
Llarhas garantuotas. Pasaukite^ 
dėl įkainavimo.
^25 E. 4<h St— So. Bostonel 

Tel. AN 8-3R30 į

3ESIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIET Ų VALDOMAS SRITIS

Kvitvi.-iiiie vixi:s naudele' greitu 
|>ata.*oavimu patišiiuiy Įstaigos

Jei Jums Reikia
Jsiryti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
i ln<\ Tas) ar Notaro patarna- 
v imsi.

k eiplcitėa j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC KEALTY 

Real Estete ir Insurance 
Brokerius 

.189 M'. Broad«av.' So. Boston 
Tel. AN - 8 - Wi30

17
milionų dolerių.

Al i nėt;is fondas $/(>o,<MH|
jau paskyrė kovai su jamia- 
mečių nusikaltimais. Viso 

per metus tas' fondas 
įvairiems lal»darvbės rei ka

;jai ne tuščiais žodžiais, bet 
kilniais dailiais. <> tada ir 

mielas kapitone.
progresu, nes

(’adillae u.i1ar!,^a. .„.VV1
jokio pa-p?*™*8'. l,k[^ (‘ar: labo

grindų taip gyvuliškai išsi- toki;i’ ka'>‘ -’au semal'
r(>‘,4, i,,,,., t,u užsitarnavo musu , gerbia-j. . .. ......ren>. -Joną i ui- • •" Janis galės skirti b<MUMH>

as ir ankstinamas Jonas j ,
iTiiinvl-i H 00,000 dolerių,

tano Kneižio radijo progra • U1- a" '

p. keitei žirgą 
todėl nenuėjai

1
I7
Į
i

Ii

J
Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

’ji iii’f i>2C’rirb:mą meti nagų. odų ir Kitokiu daiktu pigio-»

reikšti apie
kai Jis parašė, jog An nia

r\<ir* r^ivv <tui\c

Indy kainomis.

ina yra atsilikusi, pasenusi!! . * l<is’. n“';5S,lvvPiknikas po stogu
Tamsta su savo “šunu eilė-ųina? n,?* pažemintas ii tas. y—

kuris save žemina, bus pa-j Npalio 18 u. o vai. popiet i 
aukštintas". i Cambridge Lietuvių Klubas

Su didžia pagal bą. .savo pata)|>ose (163 Ha-
Raroas Bričkų* Va’ <l 1 rengia pikniką.

i .'Ktiais fykių nepakeitei, 
b« t* pi iesingai — tik nulijo 
jn <i-v;i!iią dar daugiau nu 
piginai ii- mums katalikams
C ži ,k; -ž.. .■ , km! . T.j.. T-Sve-J'.'.' :r..Sj.: . t .*.:.- .i. «....k « :: :U5:..■•o.ūi.m.i-.&m.. u..

CONNOLLY ČIA SMERKIA 
• PATARNAVIMU PRIEMIESČIAMS

--------- o---------

! įėjimas veltui.
I t ___

j Adv. John A. Ywoskus 
naujose pareigose

, . . . . .Lietuvis advokatas John j(.'.-..i . .nKi:>i:; k:tn)|)aniia liti- lvalsiioG>i.-ini.<. . .. , ,
‘,<:u!it> Kb-i'kn John P:it- Šias dienas viena?; diskas ’ WOSkUS, gy Veliąs

t ;.. < omu)’!', iš iloj-ciicsiSoipit RosG.'io iiainii savininko!Lašt I'iftli Street, South 
m i «lai ar vra kandidatas j priminč. kaip virini j Mąss, ... ,—---- ----- turis savoI ••-.■o, atios'o larvna. z/miai nraiii :!i<-s uitoj,o imo linr<-,iosi ! r- ,, , ,, ,

. ;o lo. kai Kini; imu m Aa.-t:,- i*-, i I..:.- . U,i;,;,9< b«*< B*T»a«lway, 
i • ::si tia i-lianko jo vardų an Kartu su laišku atėjo iškarpa i- South Boston kartll SU J’l'a- 

■i i u p:ig> ;,|;i),jamai virtai 1 iii ta-, i-., k,,r Kaltu.ma apio .M Leinbei'to nekilnojamojo
.. ................................., . . , . , tūrio itąruavimo istajira, via.■'t unai /ipovai vi .aito pri Ius. kurto hnyo natnlojanu tam. i 1 1

paskirtas bistriet Attorney 
Ganet Byrne Suffolk 
County pa»lėjėju.

Jis vra gimęs South Bos
tono iš Lietuvių tėvų Anta
no ir Onos Y\voskicnės-Jan- 
sonienvs. Yra vedęs lietu- 
vaitę žmoną ir augina dukrą 
ir du sūnus.

John Ywoskus, nors ir gi
męs Amerikoje, bet gerai 
kaibą lietuviškai ir virš 21 į 
metų yra Su. Bostono Lie-1 
tuv iu Amerikos Piliečių J 

| K luini narys. i
į So. Bostono lietuviams 
malonu augstoje teisingumo 
istait’oje tureli savo žmogų 
lietuvi.

• ;id«'.‘ iiaksau; pirmo- 
u-toms b.tlo'o Kai kurio 

t: o. kad htivimas į.ii nmj ar 
I violoj lia'o’o galį uz.tį- 

: :;i': I nn«ii<lalui api*' !<>'. dan

f I
kat! įtrauki. : li ni'bdjih’a i Mo 
■:tos \ and* o i>i iriKla. 
kai toks ist.at y mas lnn<> svars 
!o|i;as \;tl-!.t|os soįiijoly, jis sti 
i- o!o sotu: 1 oi :.(ti - J um |?.«-a<l«; i

ta-t baką. jeigu tik iam pa-i 1 ►« «n !t< > f orjn pykti. Tas s«uiat<»
' .. i tokia virta patekti itus reikalavo, kad 'įtokūjima-

! "o t'iuni ' oiiii"Ilv ,•'«!•» t a tokiu išlaidu Imtu snlaikyt;:.;. 
•; ■ tint.-' ir uolumą. Kaip ir nr tu i laida O-nka pake!

■ i itiiti"! kampanijoj i ,x,li_ !i !'.•• ten.: \ t: t< • jatn •. i'.'-
•to t>rakailio . sago isMitvtn.u

j m
 i 

n h
t 

* r t
uv

i t 
:T

y^
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 rą
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 rr

rr
rr

i r
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r;

< no ••mt' amstrisku doitnanliniu stiklui plautį! 
Il iežtnKu mm !.<!•> itz štukę. Siunčiame su Intutisto leidimu. J 
j fc.->imue trunka nuo 4 iki <• sjivaiėių. i

J J?, T ■povaI P a Ina* i
Į VJVUVICU 1 ttl vVl UL IiaTVI VzV«> 1UV. {
į 308 W. 4th St., So. Boston 27, Maaa. Tel. AN 8-5040 ! 

(Tik vienas Mokus n««» Urnacitvav, einant D gatve) ;

Jstai'za atilaia:
Kasdien 9 A. M. . k !’ AI. 
šeštadionįais 8 A. AI. - t P. AI.

Arde jas: Al. Kavaliauskas

V.Vadeiša
5 ODA SIUNTINIAMS 
Sfardiiodn pirmos rūšies <x*ų. »U-

li'js. ratavus batus, tinkamus! 
uintimtii. padus.- vitp^dsius siutiT 
■ niams nupiginta kaina.

'«bek« visas batsiuvio darbus^
eit, sąžiningai ir duodu patari-ė 
us apie odas. Adresą:

• 73 Eisrhth SI.. So. Boston) 
mo 7 ryto įki 7 vai. vak. išsky-l 
us tr«-riadi<-nius ir nekmadivniva.j 

Telefonas: AN 8.00.55
♦♦♦*♦♦*♦♦♦♦♦***♦**>

TeL At 2-4«S*

Dr. John Repshis
LIETUMS GYDYTOJAS

Valandot: 2-4 ir *-* 
ĮNedeiiontte ir Svent»di««uata:

pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti L'pbmo g Corset

• DOkCHESTER, MASS.

LAISVES VARPAS ♦ •
Naujosiov Anglijos Lietuvių 
Kultūrine Radio Programa

WKOX, 1190 kiloriklių 
Framingbam. Mass. 

Sekmadieniais
no-., s iki 9 vai. ryto

VEPfcJAS—P. VIŠČINIS 
<7 Banks St. 

BROCKTON IS, MASS. 
Tel. JV aiper 6-7209

ast^.w^.N%»ac!«caiaRass«i

jMcnnnDH

j Charles J. Kay 
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberia
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

(ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm r.ogu ką darote, pas
kambinkit. pakiauskit mūsų kainų.

Teiefaaae CO 5-58.19 
12 Mt. Vernon, Oorahester, Maaa. 
^*SSX*MBS*UXCK*U«UU

Tel. AN 8-2712 irtu* B14-90IS

Dr. J. C. Seymour
<lanh«ls)

Lietuvis Vy dytojas Ir CMrvrsss 
Vartoja vėliausius kenstrukcijos

X-RA f Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: ma. 2-4, nuo 7-* 
534 BUOAi>WAY 

BOUTH BOS1ON. MASS.

1

I

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
lhr9 Amelia E. RottA 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Soredomi*—ofisą* uždaryta*.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadieni. 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
NYčlOJE įvyksta pamaldos iio 
tuviams protestantams. Pamai 
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto rioktoranias ir vėr
ėj šv. Raštų į lietuvių kalbiu.

i
pr-i’-.j 
’ <71 .' -■«»■ • l .o į .•".uti i-pu.lineli lomi 

t-op i!:izn;ii piitlcjoĮi!'' At 
■ ■ I; ’n tose 'j.t eit :ui7<-į , «l:i

i l.-.iisy lopinis didelį,, i-pu ;-\\••:n«ipu.' ; Air; i ..t tiii.-ii:
•• * ' iiiiolly k, li;iin:is klausi s.•opinio i\;tirt>i pti^-rininius

•t .iį.io Itrnuj'i’i k:iiti:i. kurią p!'i''tni‘.-s« įin> <•. •> pi‘H‘ii:i«‘sčiu
■ 1 s’ <■ u/ ' r.'irii:’.viin:i Prie vi«-i'»\»- Ino p:i",<-,ii>i!ii;i ■; nąi 

o • i;.m. ,,«*;«! m - |<t p, m.*, i ,|,,p, l;mi. Į. ;•! p. iliotii m»»| ,<•■
lito P.o tono ivimii s;*\ iniiikp . < ;n ir .••Ip.-t i>io!.;in<-(.-<■> pranio

••"i i-t • m/ laišku iš kl.-iiisy. ne i nip u !,:i' Jo p. .•„•r.v." 
n. I i;i iii'isr įjur,wl<>m;i kokius
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!.<,.• \i:i:"ii‘' . ni'- I/si P'.’, v I lik 
Itališkos ■. ilinrlies It" •tzi;"/., I? ' - yd.

Ak. rd.SI f.o.
!fl (.-

I | .miiivVt- I į« tna vi-"- i-!a"!'.o: pirk", lii'litas, |>.t itiiili
.: I-Ii a'ida. «.aV'ja- iiįrkn iirinoka. Tai I ii, l."li pa vyz'l/.t.ii iš 
l«...:iiiii" 1 at;:i";o« kiiiiaui" ra-il'- :IO pavyzdžių įvairmnii 

iki $I2'>. Vius nii-lž:ajr»>. :;:il kirkvici", yar-
'.ii (ia>a •\la!<- in Engiami", l'zsaky t"ja gauna nuo kirk- 

v " • < pilkio- nirdžiagutį atkarpt-ly.
l at. ni-ujami įimti at lovai .1. A. V.. N:ina'l-.j« ir I’. Am. iik’.jv 
....rtiniaiu- siuntiniam- ir mūsų iinp .rUmtui.is pri-kvi i .

ADRESAI:
JPį '. u. l pr<M«’n;i>. S<». BOSTON 27. M.-ss, AN S-27IN

6 b.bo Si., WATEKBUKY, I I 6-6766
>nuiiinii.i priin.aini kasdnn nu« h:.:S r>1„ iki •»:.’.<• o-l. vak-io 

•• o Maliu niai- mm 9 vai. ryto iki I vai. įm, putų:
:-av. Myk"la GVKL< KAS.

A. SI Plikti', iš Stotlglilojl, 
M;iss.. uži'asf “K p liu v j mė
tytus Mis. Stcllaj Giitą’is- 
k;is, Bforktoii, Mass.

f. VYosylitis iš Wil|o\v Bi 
ver, B. (’annda, užsakė 
laikrašti savo kaimynui A. 
Kai pičitii, , l’iinee George, 
Kanadoje, ir užsirakė sau 
k nyru už. $7.50.

J. U’osilait iš Barine, 
VVisc.. užsakė laikrašti ir 
kalendorių Adam Wo$ilat, 
Vokietijoje.

lankęsi Okuniai

Praeitą savaitgali Ikisto- 
ne praleido arch. J. Okunis 
su žmona. Seniau J. Okunis 
gyveno Bostone, o dabar 

įgyvena Niujorke. Bostone 
jis aplankė savo moliną, 
kuri telagyvena Bostone, 

j Gustaičius ii kitus savo bi- 
I čiulius.

k The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
ėar»i’ju»denie tiktai vaisios. iApildome gydytojų re

ceptu” u turime visus gatavus vaistus.
'Jutime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuva ir ki

tus kraštus, kaip |»enieiliną. streptomieiną, rim i foną. ir vai
stų nu<> reumatizmo, atraiėio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaisiu -e’kit į lietuviškų vaistinę.
Sav- Lmanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm., 

382a W BROADW.AV, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
I e te tona s A N 8-6020

Nuo 9 rytu iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienios.. ir sekmad-

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOliE PARCEL SERVICE, INC.
390 Wc«t B»oadway, So. Boaton 27, Maaa. Td. AN ^-8764
l'ersiunėiaaic Jusų sudarytus siuntinius į LIETLV4 b VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas nritis. 
i8 naujų mbų, nvatynrs, rm-dz.»^rų. rnaiotv, vaistų ir kitko. Viia.v L.lai<Ja*
»r SS.'nIC to u it rj ėtpmoka si uni.••jas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ-

Iš loluoi kiij Uite šiliniitiius mu •} viršuj nerūdytu adre^i. Jdeiitr daik
tų sųrmuj ir aiski'is aiontry,, ir c.ivi-j., adresu*. M«s, siuntini pcrpakąvą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja |M?rsii:niimas.

Atsiųsti paštu Mantiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Iiahsr gailina siųsti iki 41 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro pašto galima ciąsO iki 
22 švitrų siuntinius.

ISl.ucA I.IETEVI-šb X. RREIfKITkS IIKTtrVIšKftl 
Visi siuntėjui jsilikmn. kari musu įstaiga greRiausiiri patar

nauja ir per: innėia siuntinius. Slt’NTINIAI APIkRAUS’i'l. 
i>iun» i:,m« -u In1l»r,«.i© j galiojimais.

Siaatiniai priimami k»*dė-« ano 9 iki i vai. vak., aetvirladieaiais mm
9 ryla tk> ; vaj. vak. ir neši "dieniais aao a ryto iki ? vai. pa *Ml* 

VL0EJA5: JONAS AUOMONtS

1

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentį name namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Pralotu kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaka Plain, Masu.
Yei.: JA4 4S76 |

i______ 4

A. J. NAMAKSY
SEAL EKTaIE ft INSURANCB

409 W. Broadway
8OU1H BOSTON, MASS 

Office Tel. A N 8-0943

i

įbooooeor

KETVIRTIS & CO 
—JEVYELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Efektais Prietaisai 
Rdpe-.i.inx-i V«i*'>i"» trikrodiiaa. 

neri"*, pnnuokvlue
37S W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-46«9

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame n>»o polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.}. 
Visais insurance reikalai* 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jtottrv wf tbe -CnusiaM*

f»!>8 E. B»ondway 
8a. Bastau 27, Mana.

Tel. AN 6-1761 Ir AN R-24A1

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Bavlahikaa A J. A

428 Eaat Brm.4wey 
Bevtk Beatoa 27. Ma

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moorr Ma>*ea 

1’ąpiems Fiienomv
Stiklą* l<aną?

t!<-,km"iiv« Nemik 
Rnk mrviyfi IT»ifnh*T4i
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