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Nuolatinis Bostono universi
teto simfoninio orkestro diri
gentas. kuris diriguos ir lap
kričio 16 d. koncerto Simfo
nijos saiėj pirmajai daliai.

KAZIMIERAS V.BANAITIS;
- g—

Minės V. Kudirką

3ET"*

1
Buvęs Vilniaus simfoninio ; 
orkestro dirigentas, kompozi
torius. diriguos lapkričio 16; 
d. koncerto Symphony Hali 
antrajai daliai, kurioje bus į 
atliekami lietuviu kompozito-' 
riu kūriniai, ju tarpe ir J. ■ 
Kačinsko.

STASYS BARAS

Kompozitorius, sukeręs operą 
“Jūratė ir Kastytis*’, daug 
dainų solistams ir chorams, 
įvairiu kūriniu smuikui, vio
lončelei. klarnetui, fortepionui 
ir kitiems instrumentams. Jo 
sukurtų dainų S. Baras dai
nuos lapkričio 16 d. koncerte 
Symphony Hali.

Dramatinis tenoras, Chicagoj 
tarpe kelių šimtų Amerikos 
ir Kanados dainininkų laimė
jęs pirmąją vietą. Soldiers 
Field Stadione žavėjęs 72,000 
minią, dainuos lapkričio 16 d. 
koncerte Symphony Hali.

padainavo 3 daineles. Lietuviu Draugijos 
! Bankete dalyvavo ir bu- Šurum — burum 
i vęs žymus boksininkas Juo- . —
'zas Vincas. Lietuvių Piliečių Dr—ja
I Banketo vyliausiu šeimi- savo “Šurum - — burum” 
ninku buvo dr. Anthony rengia lapkričio 23 d. 2 vai. 
'Kapočius. P- P- __ •_____ (_______

Visą laiką bankete buvo REIKALINGA MOTERIS 
gera nuotaika.

i Forai kartu savaitėje reika-Ž—is

Kur gauti bilietų 
simfonijos koncertui?

iinga moteris kambariams pa- 
va!yii. Susitarti skambinti po 3 

į vai. p. p. tel.: GE 6-4629.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ku sekmadienį, 12.00 
So. Bostone, L lr 4th St. BAŽ
NYČIOJ E jrykata pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantu ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.
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Nv. 4/ “Keleivio” Telefonai AN 8-8071 fiaurae aa Ctaaa Mattar Fafcuary M. 1909. at tha M Offioe at Bootea. Maaa. oaoar tas Act of Mana 8. 119

ODOS PADAI
So. Bostone: Ivaškų bai" ■ Stori, geriausios l ūšies, tikri vy-

Šių metų gruodžio 31 d.J------------------- - ----
sueina šimtas metų nuo mu- į Lietuvių Draugija 
su tautos didžiojo zadihtojo, nominuos vadovybę 
tautos himno autoriaus j ---------

• Sportas nėra vien pra
muštgalvių reikalas

įrengtų varžybas. Žiūrovų 
; tikrai netrūktų.

Pats įdomiausias banketoVinco Kudirkos gimimo, j §0. Lietuvių Piliečių Dr—’ --------
Bostone ta sukaktis rengia- ja lapkričio 20 d. susirinki-! Lietuvoje dar _ , . ................
naši iškilmingai minėti nominuos kandidatus Į galvojo, kad sportu rimtam rių pasižymėjusių sportinin-
aiuodžio 14 d. Šitam reika- kįtų metų valdybą. žmogui nepridera užsiimti, kų apdovanojimas,
lui vra sudalytas atskiras Balsavimas prasidės 7 Amerikoje kojų miklinimas Rimui Jurgelai ir Juozui
komitetas. Vėliau apie tai Val. vak. ii- bagsis 9:30 vai. kartais nusmelkia smegenų Leonavičiui buvo Įteiktos

sta. !vak mankštinima. Geriausia da- gražios statulos. Jurgela jau

daugelis momentas buvo tai kai ku

dų krautuvėj, 366 Broad- 
way, Minkų krautuvėje 502 
Broadway ir pas platinto
jus. Worcester: V. Skrinska, 
Ideal Pharmacy, 29 Kelly 
Scį.; Norwoode: Antanas 
Mickūnas, Balch Pharmacy, į 
1140 Washington Avenue;i 
Cambridge: Daukantas 
Market, 187 Webster Avė.

Brocktone: Ant. Miškinis, 
Good-Will Pharmacy 116 
Ames St.

Moterų Klubas dėkoja

riški grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti į užjūrius. Atsiųsk batuko 
dvdj ir Si (Amerikoj apmokam pašto 
išlaidas i šiuo adresu:

JEREMIAH BERMAN CO.
267 Congress St„ Boston, Mass.

t► ►E 
►

Parduodu pirmos rūšies odą, au- ► 
elius, padus, vitpadžius siunti- £ 
iiams į užjūrius nupiginta kaina, p 
it lieku visus batsiuvio darbus £ 
-reit. sąžiningai ir duodu patari- p 
mus apie odas. Adresas: ►
173 Eighth SU So. Boston k 
iuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- f 

pus trečiadienius ir sekmadienius.^
Telefonas: AN 8-0055

F. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS

crraiTKS'MnrMrriTi man

bus plačiau praneš

Sandaros Moterų Klubo 
lapkričio 2 d. surengtas naš
lių banketas buvo visais at
žvilgiais sėkmingas. Jame į

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis

VLADAS JAKUBENAS

Dr. B. Matulionis
Vidaus, spsoattal ęMtą ir «r
aą tt 
laišku 
Tale. HM,

Adresas:

Uos, mm W<

DR. D. PILKA
BM t M 4 

J» M 7 Ut
546 BROADWAY
80. BOSTON, KAM. 
Telefonas AN 8-1820

Maskva Siūlo Vakarams 
Tirktf Katiną Maiše

Amerikiečiai Tokio “Biznio” Nesutinka Diuryti; Dery
bos Dėl Atominių Ginklų Bemdymų Sustabdymo 

Nejuda Ii Vietos; Maskva Siūlo Atkviesti De
ryboms į Pagalbą Užs. Reikalų Ministerius,

Bet Ką Jie Pasakytų Nauja?

Derybos su rusais Ženevo- NaUJU
je enia uviejose konferenci-i Berlyno Blokada.
jose. Vienoje konferencijoj; ---------
aptariamas klausimas, kaip Sovietų nusijos grasini-! 
susitarti dėl atominių gink- mas atiduoti rytinę Berlyno 
ių bandymų sulaikymo. To-į miesto aalj voKieeių komu-j 
je konferencijoje dalyvauja Į mstams ir leisti jiems išva

ryti Vakarų valstybių ka
riuomenę ir priežiūrą iš va-

63-TIEJI METAI

J L LR GAIDELIS

Kompozitorius, sukūręs sim- 
lomjų. koncertų, sonatų ir 

kt.. kelias dešimtis dainų. Jo 
simfonijos Nr. 4 dalis bus 
atlikta lapkričio 16 d. kon- i 
certe Symphony Hali.

Y

ro tie kurie vidurio laikosi, pasizvmejo įecio metyme, o l9o9 m. karaliene išrikta ,AV,.e*a visoks piumbmg — ... į * ... . * i- ..-t, j i • - JAc.ejaus ir gazo vamzdžių {vedimoMums, įsblokstiems iš te- Leonavičius trumpu toliu; Genovaite Razvadauskiene gir taisymo darbus. Kainos priei-
vvnės. sportas svarbus ne tik bėgime, abu yra rekordinin- š So. Bostono, o karalium bamos Pim negu u darote, 
kaip priemone jaunimo si e- kai. Leonavičius dabar tar- daininkas Jonas Tamulionis ; Telefonas co 5-5839 
los fizinėms jėgoms ugdyti, nauja kariuomenėje, todėl iš Nashua, N. H. Karalienės J12 Mt- Vernor* «>orshester. Mai 
Jis svarbus ir kaip įrankis bankete negalėjo būti—sta- palydovėmis išrinktos: Ann
lietuvybei įslaiKyti, jąuni- tūla perduota jo broliui . .
mui nuo ištautėjimo sulai- Pasižymėję jaunuoliai ša- Sarpas iš N. Weymouth iri RAuIO PROGRAMA
kyti, lietuvio vardui svetim- chmatininkai buvo apdova- Mary Pallam iš Dorchester.! Lietuvių Radio programa
taučių tarpe garsinti. Todėl noti knygomis. Jas gavo Bankete buvo pagerbta;^ stoties WLYN, 1260 ki- 
labai didelį darbą dirba tie, Harvardo universiteto stud. ir seniausia našlė Paulaus-veikia sekmadie-
kurie kuria sporto organiza- Leopoldas Šveikauskas, Ge- kienė iš So. Bostono. . nįai? nuo 9-30 iki 3 vai 
cijas, jas remia ir tuo duo- diminas_Kuodk, Išmetu B t Valdyba dėkoja visiems i i £.erduodarnc9 teluL

ir!

omus u’ nt-TY^m vtk 1C uujruiuum, Tzaom 1 * VCCtU i

TeL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

VaUndor: t-4 ir 8-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarime

495 Coiumbia Road
Arti UptoSe'a Coraer 

DOkCHEKTEB. MA88. J

da progos mūsų jaunimui į klasės meisteris, 13 metų banketą atsilankiusiems,
jas susiburti ir ten savo su- amžiaus Makaitis ir Albinas dainininkui J. Tamulioniui1 ’ IsRc\s damos, muzika ir 
gebėjimus reikšti. Giedraitis. ir jo grupei, teisėjams —įMagdutės Pasaka.

Bostone pernai sukurtas šitas klubų vadovybių žy- Mary Zokienei, A. Andru-: Bumio reikalais kreiptis į 
Dainavos sporto klubas, ku- gis atžymėti jaunus sporti- lioniui, J. Balevičiui, S. Ja- Baltic Florists gėlių ir do-

Pėdais »»«.« kritikas. *“*« į“??* cinkus‘labai pagirtinas. Ta »™<Suj ir P. Zoku.‘- .. krautuvę, 602 East
gana dldeli jaunuolių bun ir progą K. Merkis tarė vi- Adu visoms ir visiems, Broadway, So. Bostone.

, . r’ki,„ki„ kūrinio ->au spėj° varž-vbose su ki- siems sportininkams tinka- kūne šiuo ar tuo prisidėjo jei. AN g.0489. Ten gau-
simionijas ir . » jjetuvįų įr nelietuvių mą žodį. prie našlių banketo pasisė

to kiu^ais. g?'ažil? laimėjimų “Dainavos” klubo narės ne kim0-
S atlikta lapkričio 16 P^lekti. Jis puoselėja jvai- tik buvo geros, malonios pa- , -_______ K!ubo valdyba _

nas sporto sakas futbo- davėjos prie stalų, bet jų Pakalbmkim draugus
• vr • I m • 1 • I k

įvairiems instrumentams ir 
dainų. Jo "Miško šventės 
suita bu
d. koncerte Symphony Hali.

namas ir '‘Keleivis.”
Steponas Minkąs.

lą, tinklinį, krepšinį, leng- penketukas nė žiurstukų ne- kaimynus užsisakyti “Kelei-i J 
\ąją atletiką ir tt. Jo pir- nusiėmusios išėjo i sceną ir vį”. Kaina metams $4. 
mininkas yra Valentinas Va-

Svarbu Dorchesterio Moterų, . ,
v, 1 - Lengviau gauti nedarboKlubo narėms I - ,_______ pašalpą

Dorchesterio Lietuvių Mo 
terų Klubo susirinkimas bus!

kauzas.
7 ~~ 1 Antrasis klubas — šach-

Nuo spalio 2i d. Massa- jau vejbia dešimtus E The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

svarbių klausimų. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

Valdyba

Mūsų šachmatininkai 
laimėjo

;ne patys apieiuo oa.oą šachmatus sapnuoja, 
dėl pateisinamos pnezasties Jis yra vienintelis šachma- 

j (good couse) ai oa tą pada tį11inhas, kuris sugebėjo jau- 
ryti turėjo pagal pensijų ai- nimą sudominti šachmatų 
įba gavo apleisti pagal pensi- Sportu jr jg jau išaugino 
jų programas. Iki šiol šitie ^^jug, kurie duoda i kaili 
.asmenys negalėjo nedarbo ir žymiems
pašalpos gauti.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

537 E. BR0ADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

Massachusetts 
šachmatininkams, kurie pa-

B Kas dėl minėtų priežasčių (j^j0 austai iškelti ir klubo 
ko- oarbą apleido 11 šiandien vai-dą visos valstybės šach-

Mūsų šachmatininkų 
komanda įveikė Bostono
legijos sacchmatininkus 4 . tebėia be daibo, gali piasv- ^uatininkų tarpe 
1 mūsiškių naudai. Tašką ti pašalpos, bet ją gaus nuo klubai sekmadie-
pe4mjo ir pats jauniausias įstatj mo pakeitimo įsigalio- j savo metini ban-
Algis Makaitis, 13 metų. jimo dienos. ketą, į kurį susirinko nema

žas jų bičiulių būrys.
Lo gardžios vakarienės 

banketo vadovas adv. John 
.Grigalus davė žodį konsu

PETRU Rl DŽICM I mirus.

jo žmonai, dukrai Danutei ir sūnums Leonui ir Algiui 

žuojautą reiškia

Bostono Sporto Klubas “Dainava”

gilia

Kartu liūdžiu ir reiškiu gilia užuojautą

Rl DŽI! NV ŠEIMAI.

netek tįsiai savo brangaus tėvelio.

Rapolas Valadka

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-8012

Dr. J. C. Seymnut
■A (LANDŽIUS)
UMMVte Gy<ytejM lr CMrarea* 
v*rto>» všliaasi<w kemitrakeikM

X-RAY Aparats 
Pritaiko Akintas 

VALANDOS: nuo 2-4, aoo 7-r 
S34 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MAS>

TeL AN8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Br. Amelia E. Redd

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro, 
afisaa

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Amerika, Anglija ir Sovietų 
Rusija. Šalia vyksta kita 
konferencija, kurioje taria- karinės miesto dalies, buvo 

sukėlę kalbų, kad rusai ir 
jų lėlės rytihėj Vokietijoje 
rengia naują miesto bloka
dą.

f tuos grasinimus Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija at-

rr.asi dėl apsisaugojimo nuo 
netikėto puolimo iš pasalų. 
Šioje antroje konferencijoje 
dalyvauja dešimties tautų 
atstovai. Ir vienoje ir kitoje 
konferencijoj nieko dar ne-
sutarta, bet jau paaiškėjo, sakė, kad jos nesitrausks iš 
kad susitarti vargu bus i Berlyno ir, jei reikės, Ui net!

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

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- 8!j
stu r.uo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. fe L_ ________________

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emar.uel L. Rosengard. B- S. Reg. Pharm., g'—------------- ~ '

382a \Y- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON, g i
Telefonas AN 8-6020 g! NaMV SAVININKAMS

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šven(adjenius. ir sekmad. g i ^"ida^ apkalamu įing^

liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

v?: I?. J

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS' 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
lui A. Shallliai, Massachu- iš navJ'^ rul"»» avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas;

^etts sachmauninkų Dr-jos VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU' 
^pji-mminktn ir Boston Globė P1RKTI Š|OJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ. ! 

* * ai 13X10 S 1 l<iU> lecakto- J- ♦O’i:au siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik-į

John Petras
14 Gartbmd Street 

Jamaica Plaia, Mass. 
TeL: JA 4-4574

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polic, viso-
e ____ _ _ ___________________ _________ ._______ ._________ kių kitokių ligų ir nuo

l'iui James Burgess, A. An- tų sąrašo ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, Olnyniij (ugnis audl*S ir kt.).
’driuliui, A. Matjoškai. V. ”rane^;ifVisais Insurance reikalais 
Vak- ’ ' - K AI k*" * Atsiųsti pastų siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 1 1

■ r ,aU^‘ 11 Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel-,| įdomu buVO išgirsti, kad pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki'

Sa’tes koi]sulas Shall- ,staiga lieti visk a. kreipkitės lietuviškai
na jaumsteje uz bėgimą .v- ”\įsį siuntėjai jsitikino. kad musu įstaiga greičiausiai patar
ia gavęs aukso medalį. Įdo- nauja ir persiunta siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
!mu būtu. jei jis ir kiti se- Siunčiame su Into^sto įgaliojimais.

.a .11 Siuntiniai priimami kasd>n nuo S iki 5 vak vak„ ketvirtadieniais nuomeji čempionai dabar su- , jr „„„ s n,„ iUi ;

j kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Į Jas tire of the Peace—CoaataMa 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mam.

Tel. AN 8-1741 ir AN 8-2483'-mvnuMMvmvMRmanaM

r I
A. J. NAMAKSY

BBAL BSTaTB A INSURANCB '

400 W. Broadaray
SOUTH BOSTON. MA8S. 

Office Tel. AN 8-0948
Bas. ST OUOLB STBER

Tek FA 8^515

KETVIRTIS A CO.

ROpaatingai t
pRpuoialus

879 W. ER0ADWAY 
SOUTH BOSTON
Tei. AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

Telefonas AN&4148 
Moore

SUSPROGDINO, BET DAE MAINOMA KAS TĄ PADARE
nj “.Niii.į'sijS"1

Šioj mokykloj Morgantown. W. Va., jvy o du dinamito sprogimai, kurie padarė 
tokių sugadinimu, kad kalbama dpie trobesio nugriovimą. Kas lą padarė, dar 
nėra išaiškinta. Mokykloje jau penkerius metus mokėsi baltieji ir juodieji.

Amerikos Respublikos Aptaria 
Savo Okfikas Bėdas

Washingtone Pradeda Posėdžiauti Visų Amerikos Res
publikų Atstovai; Tarsis Dėl Ekonominių Sunkumų

Palengvinimo Centralinėj Ir Pietų Amerikoj;
Ii Wasbingtono Laukiama Didelė Finansi

nė Parama Ir Kainų Giuantijos.

Kipro Salos Vadai 
Jungtinėse Tautose

Šį pirmadienį Washingto- 
ne prasidėjo Amerikos res
publikų pasitarimas ekono
miniais klausimais. Pietų ir 
Centralinės Amerikos kraš
tai nusiskundžia, kad jie vi
si turi permažai kapitalų sa
vo ūkiui kelti ir turi didelių 
nuostolių dėl jų gaminamų

Kipro salos graikų ir tur
kų vadai atvyko į Jungti
nių Tautų seimo posėdžius 
atstovauti savo Uutinių gru
pių pažiūras į Kipro salos 
likimo sprendimą. J. T. sei- žaliavų kainų svyravimų, 
mas tą klausimą jau seniai

Niekas Nesiskelbia Virginia Integruos Uanų^ommstai
Dėl 1960 Ketų Dalį Savo Mokyklų A^tuei.uo Vado

Brazilijos prezidentas J. 
Kubitschek prieš porą mė
nesių iškėlė sumanymą su
šaukti visų Amerikos respu
blikų atstovus ir pasitarti e- 
konominiais klausimais. 
Brazilijos prezidentas siūlė, 
kad būtų aptarti tokie klau
simai, kaip stabilizavimas 
žaliavų kainų, įkūrimas tarp 
tautinio banko Pietų ir Cen
tralinės Amerikos kraštų ū- 
kiui kelti, skatinimas priva
čių kapitalų susidomėti ū- 
kiškai atsflikusiųjų kraštų

svarsto ir, kaip paprastai, 
sprendimo nesuranda.

Tuo tarpu Kipro saloje 
graikai sustiprino savo te
roristinę veiklą prieš ang
lus ir anglai buvo priversti 
net savo civilius žmones ap
ginkluoti, kad jie galėtų gin
tis nuo teroristų. Skirtumas 
tarp graikų ir turkų Kipro 
saloje darosi vis didesnis, o 
ne mažesnis. Ir J. T. seime 
graikų atątovas ar&yysku- 
pas Makarios ir turkų vadas 
dr. Fazil Kuchuk atstovaus 
skirtingas, jei tik ne griež
tai priešingas pažiūras.

galima, bent šiuo tarpu taip kariaus už savo teisę pasilik 
atrodo. - iti tame miese. Jei rusai ar

Puvo ^utai ta. kad dervbos vokiečh* komunistai miestą buvo sutarta, kad deiyuos kai inisai

skelbiama visiems nesusita- y^Sybės pS P^kėlbė, kaip galimas uždarytos, ws, «««-. metamas “uioizmas” ir da
ras. Sovietų R^ija to swu- Mokadif a^itiZ. vieT VMžSr! 1 mOl^la8 £ »ar >a»ai maaoje esantis
anmo nesilaikė ir pereitos !transDOrtais kain tai huvo pr®??en^ ,^7*.. . leisti ir negrų vaikų. . „
savaitės gale paskelbė viešai Q L. . nali^ų užklaustieji ir galinu mokykjų uždarymas kelia . vwl <52 mAhi ir
savo pasiūlymą ar sutarties t .. _ . . kandidatai pasisakė, k^ nepasitenkinimą tėvų tarpe,’ '

Paskutinėmis dienomis ir Jie beturi jokių planų” 19- nežino kaip mokjli Pei eil« J18 vadovavo
Maskva ir vokiečių komum- 60 metams. vaikus, jei mokyklos Pa,tlJaL Bet vengrų skerdy-
stai kiek sumažino savo gra- Panašiai ir republikonų uždarytos ilgesnį laiką inės ir daba1' Chruščiovo 
ginimus, bet ar jie atsisakė partijoj kol kas dar nė vie-, spauda dabar praneša, Pasisuk*mas eit* Stalino ke-
nuo blokavimo idėjos dar nas kandidatas nęra P®81’jęad Virginijos vyriausybė ūais, jam parodė, jog komu- visokių kitokių nemalonumų 
nėra žinoma. Galima visko,skelbęs. Tik visi žino, kad nusistačiusi sutikti su' -l-mo diktatūra yra prie- tarp Sovietijos ir Amerikos, 
laukti. viceprezidentas R. Nixon dalina integracija bent kai ši«?a darbininkų interesams, “kultūrinai santykiai” vis

-------------- ' ---------- bus kandidatas ir be pasisa- kuriuose ^apskrityse, kur gy-! Komunistai reikalauja, plečiami. Dabar po Ameri-
Mslenkovas Nuiauta* I kymo, o naujai įsnnktas ventojai nėra taip griežtai kad A. Larsen pasitrauktų iš ką važinėjasi viena šokėjų,nH Amerikos kraštų gyven- 

vomhomatnmis x m. i .....t------ii---------------i—i— .♦___ , i - x__. j/'itojų skaičius auga labai
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nes teismai

Komitetas įsmece 
įigameų savo va- 

uarseną. Jam pri-

ma rati

projektą. Pagal rusų pasiū
lymą, trys atominės valsty
bės susitaria ir tuoj atsisako 
nuo atominių ginklų bandy
mų ir ragina kitas valstybes 
prie tokio pasižadėjimo dė
tis. Paskui įvedama kontrolė 
ir visos valstybės sutinka, 
kati jų teritorijoj būtų įkur
tos stebėjimo stotys.

Amerikos valstybės de
partamentas dėl šito rasų 
pasiūlymo sako, kad rusai 
siūlo pirkti katiną maiše (a 
pig in a poke), nes rusai ne
sutinka aptarti ir aiškiai nu
statyti, kaip inspekcija bus 
atliekama, bet tenkinasi iš
kilmingu pažadu sulaikyti 
atominius bandymus, o apie 
inspekciją tik užsimena, kad 
ji turi būti sutarta. Pasitikė
jimas “ant žodžio” nėra gali
mas, rasai jau tiek kartų Va
karus apgavo, kad nebėra 
okio pagrindo laukti, jog šį 
kaitą rasai savo pasižadė- 
mus- vykdys sąžiningiau, ne
gu jie tą darė praeityje.

Konferencija dėl apsisau
gojimo nuo staigaus puoli
mo irgi nejuda iš vietos. Ru
sai tą konferenciją nori pa
veikti į savo rūšies nusigin
klavimo konferencija, nors 
buvo susitarta, kad ta kon
ferencija svarstys tik tech
niškus klausimus, kaip įspė
ti ir apsaugoti nuo stai- 
»raus puolimo.. Kol kas toje 
konferencijoje nepadaryta 
nė žingsnio pirmyn, bet de
rybos tęsiamos.

Vėliausiomis žiniomis So
vietai siūlo sudaryti dvi su
tartis: vieną dėl a-bandymų 
draudimo, o kitą dėl kont
rolės ir abi kartu pasirašy
ti.

New Yorko Sunday News 
praneša, kad Malenkovas 
nušautas betardant. Chruš
čiovas norėjo jį priversti liu
dyti “antipartinių” byloje, 
bet Malenkovas atsisakęs. 
Politinės policijos agentas 
Lebediev, negalėdamas pri
versti Malenkovo būti pa
klusniu liudininku, įsiutęs 
nudėjo jį iš revolverio laike 
tardymo. Žinia, pagal laik
raštį, gauta iš diplomatinių 
šaltiniu.

Kitais metais naujoms na
mų ir kelių statyboms nu
matoma išleisti daugiau 
kaip 50 bilionų.

GAVO TAIKOS PREMIJĄ

Belgijos vienuolis George 
Pire savo Nobelio taikos 
premiją. Jis daug nusipelnė 
rūpindamasis Azijos pabė
gėliais

Kultūriniai Ryšiai 
Su Maskva Plečiasi
Nežiūrint šaltojo karo ir

ūkio kėlimu ir panašūs klau
simai. Tuos prezidento Ku- 
bitsčhek pakeltus klausimus 
dabar posėdžiaujanti konfe
rencija ir aptaria.

Washingtono vyriausybė 
sako, kad Lotynų Amerikoj 
ūkiški sunkumai negali būti 
išspręsti paskolomis lengvo
mis sąlygomis. Paskolos ga
li būti naudingos, bet jų 
niekada neužteks, nes Loty-

iNew Yorko gubernatorius priesingi tam dalykui 
N. Rockefeller sakosi netu
rįs “jokių planų” ir net su- ____  ________
ado pagyrimo žodžių R. patenkinti ir savo valstijos 

Nixonui. ! mokyklų daugumą apsaugo-
--------------------------- ti nuo integracijos.

To- arlamento, bet jis asisako, grupė ir zuja kokios tai de-
kiu būdu Virginij’os vadai res į parlamentą jį pasiuntė legacijos, o ateinantiems ,?relh k^ met®i gyvento- 
tiKisi ir teismo reikalavimą balsuotojai, o ne partijos!metams ruošiama pasikeisti sk?lc.1.us padvigubėja, 

it? o komitetas. j meno parodomis.

PERVERSMAS SUDANE
NATO Valstybes 

Ir Berlyno Blokada
MIRĖ AKTORIUS

TYRONE POWER Sudano armijos vadas ge-
___  rerolas Ibrahim Abboud,

Madride, Ispanijoje, lap- nuvertė šalies vyriausybę ir 
Amerikos vyriausybė ža- kričio 15 d. staiga širdies pagrobė valdžią. Nuversto- 

da pakelti Berlyno klausi-J liga mirė žymus Amerikos Vos vyriausybės vadas Kha- 
mą NATO valstybių tary- aktorius Tyrone Power vos Iii stovėjo už šalies nepri- 
je. Jau seniau NATO vals- 'sulaukęs 44 metų amžiaus, klausomybę, bet ir parla 
tybės yra pasisakiusios, kad Aktorius susirgo staiga, po mente ir šalyje buvo nema- 
Vakarų pasilikimas Berlyno vaidinimo vienos scenos kru- .^ai šalininkų prijungti Suda- 
vakarinėje dalyje yra svar- tamiems paveikslams. Nuve- ną prie Egipto. Kariškas 
bus visiems NATO sąjun-žtas į ligoninę jis po valan- nei versmas, spėjama, yra
gos nariams.

Dabar, kada Berlynui vėl 
gresia blokados pavojus, 
NATO valstybės bus kvie
čiamos tą reikalą aptarti ir 
pasisakyti, kad jos neleis iš
valyti Vakarų valstybių ka-! 
rių iš vakarinės Berlyno i

sto dalies.
Vokiečių komunistams Ber1 

lyno miesto padalijimas į i 
dvi dalis yra nemalonus da-' 
lykas, bet vokiečiams nema- į 
lonus dalykas yra jų viso i 
krašto padalijimas į dvi da- j 
lis.

MALTOS SALOJE

Londone eina derybos 
tarp anglų ir Maltos salos 
atstovų dėl tos salos tolime
snių santykių su Anglija. 
Derybos bas ilgos.

dos mirė.

PAKLIUVO

Gantber Ftacher, .36 nu bu
vę* Wmtbury Tnwt Co. 
skyriam vedėjas, suimtas. 
Tai jau ketvirtas suimtas 
tt tos gaujos, kuri apgau
lingu būdu sugebėjo išgau
ti tt banku mitinus doleriu.

vasserio rankų darbas ir 
gali reikšti, kad Sudanas su 
1 milionų ketvirtainių mylių 
ploto ir 9 milionais gyven
tojų (pusė negrų stabmel
džių) atiteks Nasseriui. Tik
rumo dėl Sudano nepriklau
somybės galo dar nėra, bet 
tokie įtarimai kyla užsie
niuose.

KAS VADOVAUS?

Republikonų partijoj pra
sideda rimtos varžytynės 
dėl vadovavimo partijai. Pa
žangesnieji vadai sako, kad 
jie nebesnenkins užpečkio 
vieta, kaip iki šiolei, ypač, 
kad rinkimai parodė, jog 
batsuotojai daugiau prita
ria pažangesniems, negu se
nosios gvardijos reakcinin
kams. Taigi, kas vadovaus?.

Amerika ir Sovietų Rusi 
ja surankios iš savo muzie
jų įdomesnius paveikslus ir 
suruoš keliaujančias paro
das po didžiuosius Sovietų 
ir Amerikos miestus. Tokios 
parodos tęsis gal apie metus 
laiko.

Daug įžymių amerikiečių 
jau pasisiūlė ar sutiko būti 
“sponsoriais” sovietiškos pa
rodos, jų tarpe Mrs. E. Roo- 
sevelt ir kt

TEISIAMAS ŠNIPAS

New Yorke teisiamas Mark 
%borowski už melagingą 
priesaiką. Jis užsigynė ne
pažinęs Sovietą šnipo Sobte, 
koris buvo suimtas ir išpa
sakojo. kad Zborowski jam 
tiekė žinią, kurias jis siun
tė Maskvon. Zborowski dir- 
bo Harvardo miversitete.

Todėl tik suinteresavus pri
vačius kapitalus ir vedant 
atsargią finansų politiką ga
lima užtikrinti tuose kraš
tuose gamybos kėlimą, ku
ris patenkintų augantį gy
ventojų skaičių.

Su kai kuriais prezidento 
Kubitschek pasiūlymais 
Washingtonas sutinka ir šią 
savaitę bus bandoma išsiaiš
kinti, kokią paramą Wa- 
shingtonas gali duoti pietų 
kaimynams.

Argentinoje Vieni
Kitus Verčia

Argentinoje pereitą sa
vaitę viceprezidentas Go- 
mez, susitaręs su kai kuriais 
kariuomenės vadais, bandė 
pasalinti iš vietos preziden
tą Frondizi, bet sąmokslas 
nepasisekė. Prezidentas ra
do pritarimo kariuomenės 
vadovybėje ir tokiu būdu iš
silaikė valdžioje.

Po nepavykusio sąmokslo 
buvo bandoma pašalinti iš 
vietos viceprezidentą Go- 
mez, bet ir tas pasimojimas 
kol kas dar nėra įvykdyta^ 
Viceprezidentas aiškina, 
kad jis esąs visai nekaltas 
dėl nepasisekusiojo sąmoks
lo ir kad jo pašalinimas bū
tų konstitucijos laužymas. 
Visas kraštas dėl tų įvykių 
gyvena karščio dienas.
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Sovietų naujas planas
Sovietų Rusija paskelbė naują ekonominį planą, 

ši kartą 7 metams, iki 1965 metų. Užsimojo Maskva 
plačiai ir žada iki 1965 metų pavyti Ameriką, o iki 
1970 metų žada net pralenkti mūsų šalį.

Ne pirmą kartą Rusijos bolševikai kalba “pavyti 
ir pralenkti Ameriką’*, bet šį kartą Maskvos pasimoji- 
mas gal ir nebus visai tuščias, nes jau ir dabar, dėl 
ūkiškos recesijos Amerikoje, plieno gamyba Sovietijoje 
ir Amerikoj nedaug nesiskiria. Tiesa, jei ūkiška rece
sija bus išgyventa ir Amerikos ūkis vėl pradės kilti, 
tada visi gražūs pažadai “pavyti ir pralenki Ameriką 
gali pasilikti pažadais, nors Sovietų ūkio kilimas būtų 
ir be pavijimo labai įspūdingas.

Naujas ekonominis 7 metų planas rodytų, kad 
Sovietų Rusijos diktatorius šiuo tarpu gal ir nesižengia 
mestis į karišką avantūrą. Bet ir sukalbamumo Chruš
čiovas nedaug terodo. Derybos dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo ir dėl apsisaugojimo nuo neti
kėtų puolimų rusai kol kas nepasirodė sukalbamesni, 
kaip jie būdavo “antipartinio” Molotovo laikais, arba 
Stalinui valdant Rusijoj dabar Chruščiovas neabejo
jamai išsimušė į pirmą vietą ir yra diktatorius, kur' 
ir bolševikų spauda vis dažniau kelia į viršūnes, kaip 
vadą ir neginčijamą šeimininką. Kartu tas iškilęs dik
tatorius visiems pasakoja, kad jis laidos “mirštantį ka 
pitalizmą” Sovietijos ūkiška galybe. Jei tikrai taip, ta' 
kodėl tas pats diktatorius rodo taip mažai noro susi
tarti dėl ginklavimosi mažinimo, dėl atominių ginklų 
bandymų uždraudimo ir dėl apsisaugojimo nuo netikė
tų puolimų?

Kai rusai sėdo prie derybų stalo, jie kartu pasi
rūpino ir nauja “krize”, kuri dabar žadama išpūsti 
prie Berlyno. Vakarų valstybės į Maskvos grasinimą 
išvaryti juos iš Berlyno atsakė aiškiai ir nedviprasmiai, 
kad rusams tas nepasiseks padaryti. Bet Chruščiovą? 
visvien gali pabandyti.

Rusijos valdovas duoda kraštui milžinišką uždavi 
nį pakelti per 7 metus krašto gamybą 80% ir karti’ 
provokuoja “krizes”, rodo ragus derybose dėl pirmųjų

ITH. 99. 90WPCJW

SENAS KLAUSO JAUNO

Garsas finansininkas Bernard M. Barucb, kuris Nev 
Yorko kolegiją baigė 1889 
tą kolegiją ir dalyvavo 
klausimais. Jį matome klausantis jauno studento. Jia 
studentaaas patarė akcijas pirkti tada, kada ją 
žema ir parduoti, kai ji

StanhitiiiiaB laikai 75 metai
• privačios organizacijos, ne- 

1883 metais Amerikoje g^ėjo priversti viso krašto 
buvo įvestas standartinis standartinį laiką,
laikas. Visa plati Amerika jam reikėjo kongreso nuta- 
buvo padalyta į keturias da- rimo, kuris ir buvo priimtas 
lis iš rytų į vakarus ir buvo po tarptautinės konferenci- 
įvesta kiekvienoje dalyje jos 1884 metais.
vienas laikas , kuris ir pava
dintas “standartiniu laiku”. 

Prieš tai laikas kiekvieno

Nuo 1883 metų visa Ame
rika ir yra padalyta į ketu
rias laiko zonas. Rytuose tu
rime “rytų standartinį lai
ką”, toliau į vakarus eina 
“centralinis standartinis lai
kas”, dar toliau eina “kalnų 
standartinis laikas” ir paga- 

saulė buvo aukščiausiai iš- j Iiau vakaruose turim “Paci- 
kilusi padangėje, tas laikas tfiko standartini laiką”, 
buvo skaitomas 12 valandų j Krašto padalijimas į lai- 
dienos ir pagal tą laiką para ko zonas buvo padalytas pa
buvo dalijama į 24 valan- gal 75-ąjį, 90-tąjį, 105-tąjį 
das. ir 120-ąjį meridianą, skai-

žmonėms, gyvenantiems tant nuo Greenwich meridi
ano Anglijoje. Žemė sukasi 
tokiu greičiu, kad per valan
dą saulė “nukeliauja” 15 
meridianų, jei visą žemės 
kamuolį skaitysime padalin
tą į 380 merianų (linijų iš 
šiaurės poliaus į pietų po
lių tokiu būdu, kad ant že
mės ekvatoriaus visos tos li
nijos yra lygiame atsume 
viena nuo kitos).

Standartinio laiko įvedi
mas pradžioje susidūrė su

je vietoje, einant iš rytų į.1
vakarus, buvo kitoks. Kiek
vienas miestas tada turėjo 
savo laiką. Laikas būdavo 
nustatomas tokiu būdu: kai

žingsnių aprėžti šiek tiek ginklavimąsi if padidinti val
stybių saugumą. Užsieniams toki politika atrodo prieš
taraujanti. bet Maskvos diktatorius į tai matomai, ki
taip žiūri.

Pakelti ūkio gamybą net 80% per 7 metus ir 
ypač kelti sunkiąją pramonę ir tokių žaliavų, kaip rū
dų, akmens anglies, aliejaus ir kitų gamybą reiškia už
dėti sunkią naštą ant visų gyventojų. Pažadai page
rinti žmonių gyvenimą “bėgyje dviejų trijų metų” dar
nuo Malenkovo laikų tebeskamba rusų ausyse kaip di- vienoje vietoje, nedaro skir- 
delė apgaulė. Gyvenimas šiek tiek palengvėjo, bet pir- tumo, kaip laikas yra nusta- 
mon galvon biurakratams, visokiems valstybės tarnau- tomas, svarbu tik, kad kar
to jams, o ne eiliniams žmonėms. Iki tikro gyvenimo tą nustatytas laikas būtų pa 
pagerėjimo Rusijoj dar labai toli. Naujasis ūkio pla- stovus. Bet keliaujant iš vie
nas į pirmą vietą stato ne žmonių gyvenimo gerinimą,
bet Sovietų karo mašinos ir gamybos pajėgumo didini
mą. Todėl žmonės Sovietų diktatūroje turės susiveržti
pilvus ir laukti būsimų keptų karvelių gal tik po 7 me- i^Ka“^u klekrielTZ
tų ar dar vėliau. Tuo topu gamybai didinu tis iš rytų J vakarus turėjo
siklausymo. disciplinos, aklo paklusnumo u- galybes kan- skjrtineą laiką Todė, gele. 
trvbės. Toms dorybėms “skatinti bolševikų diktatūra Cinkeliai pirmiausiai ir pra-

tos į vietą, laiko skirtumas 
kiekvienoje vietoje buvo di
delis nepatogumas. Ypatin
gai nepatogu buvo geležin

ir yra reikalinga gąsdinimo žmonių karo šmėkla, tamį^g^ “vietini” ar “natūrali-;įvairiomis kliūtimis. Buvo
ntozvlnii nroeim'jnvi’nii nrioa • _ ,»__ -a!___________ x______ • i__ •_ j__reikia periodiškų “krizių” ir visokių prasimanymų pnes 

Ameriką ir jos sąjungininkus.
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nį laiką” naikinti ir eiti prie žmonių, kurie tvirtino, jog 
laiko suvienodinimo. 1883 standartinis laikas esąs ne
retais lapkričio 18 d. gele- suderinamas su “Dievo va- 
žinkeliai pirmieji ir įvedė lia”. Girdi, laiką nustatė po- 
keturius standartinius lai- ras Dievas, jo duota žmonėm 
kus, bet geležinkeliai, kaip saulė parodo tikrą laiką ir

SENO VINCO RECEPTAS kia panaikinti, kaip tą pada- 
RINKIMAMS LAIMĖTI rė Rusijos bolševikai. Jie

Bolševikų rašyojas Se-iPinniaU8iai P^kelbė pinigų 
Vincas, senas keliaunin- “reformą” ir išvalė devynias 

desimtąsias dalis pinigų iš 
žmonių kišenių, o paskui pa
skelbė, kad piliečiai už Vai

nas
kas tai p sklokos ir ištikimų
jų maskviečių, surado būdą, 
kaip 1960 metais Amerikos 
komunistai gali laimėti pre
zidento rinkimus. Štai tas 
receptas ir trumpas paties S.

manymą perduos, kur rei- zmą ir tik dalelė tautiečių 
kia ir kur aukštos galvos užsieniuose vis dar spiaudo 
bolševikišką ateitį Amerikai į bolševikišką tvarkymąsi ir 
planuoja. drožia pamoksliuką:
IR JOKUBKA AIŠKINA

stybei duotas paskolas gaus 
tik riebią špygą. Taip susi-

___ tvarkę Sovietijos valdovai
Vinco paiašvtas paaiškini- pradėjo šeimininkauti iš 
mas prie jo. ‘ jnaujo. Panašią , ar gal kiek

Amerikiečių bėdos, pagalinamą
Seną Vincą, yra skolos. Jis
sako:

"Tiesiai pažiūrėjus į . 
toniško gyvenimo akis. net šiur
pis nukrečia—skola ant skolos 
.r skoloj skola.

“Žmonės. ypač jaunos poros, 
skendę skolose už namus, au

tomobilius, televizijas, vidaus

sistemą” siūlo S. 
Vincas ir Amerikos komuni
stams. Jis sako:

“Prisiartinus 1960 metų pre
zidentiniams rinkimams, jei at
prastų toks kandidatas į prezi
dentus, kuris užtikrintų, tapęs 

■rezidentu panaikins visas sko
lai, tai nepaisant ii kokios ra
sės jis būtų kilęs, balsuotojai 

jį į Bai»nt rankų

“Bet kurį vaiką mes skaitome 
. protiškai nenormaliu ar nesusi- 

Senas Vincas duoda f i- tupėjusiu, kuris skundžiasi, kad
nansinės politikos pamokas !v.isiJ,0 broliukai ir sesutės nege-
rr, . __ . n, tik vienas geras.Chicagos “Vilnyje” ir ten i-1
ma žodį jaunas S. J. Jokub-' Išvadinęs lietuvius užsie- 

ls ka ir aiškina Maskvos žmo- niuose “protiškai nenorma- 
nėms kitokias paslaptis. Jis; iais”, o visus lietuvius Lie- 
yra lietuviškų “atžagareivių” uvoje įrašęs į savo parti- 
žinovas ir štai ką jis apie Įukę, S. J. Jokubka klausia, 
juos sako: įkas gi kelia lietuvių vardą

svetimųjų tarpe Ir prieina iš
vados, kad tą daro:

“Jau sužinojome, kad mūsų 
'ietuviams atžagareiviams skau- 
ižiausia vieta, tai Sibiro klausi
mas. O kaip pavadinti jų gyri- 
mąsi, kad jie lietuvių vardą ke
ta svetimųjų tarpe”? -

dtąjį Namą
moderniškus rakandus ir net ' ineitu 1**-ėdalus. Miestai, miesteliai Irj *
'^ valstijų kapitonai, skęsta i Na, matote? Bet kas gali
kolose. Pats Washingtonas me-1 laimėti rinkimu, f j lc reik 

<i is metu vis grimsta dar i si. ua. ruiu
lesni. bilijonų skolų okeaną.” mokėti pasiūlyti žmonėms

, tinkamą programą.Skolos smaugia krušų. S. | Reiki, manyti, kad lietu-
n, "^£”0 '• recp‘*’ k*i.p vttkf «x*e»aad nesnaus ir 
nuo skolų apsiginu. Jat rai. Seno ekloldninko Vinco au-

“Kas lietuvių vardą kelia 
<vetimųjų tarpe? Letuvių tautos 

sūnūs ir dukros, kurie nebėgo į 
it- .... užsienį, kurie neatskilo nuo lie-Taigi, jis jau sužinojo, tuvių tautos kamieno, kurie da- 

kur tiems atžagareiviams bar džiaugiasi ir didžiuojasi at- 
skaudžiausia vieta"! lėkimai. Uvynėj,.-vin

kuri betgi pasirodo visai ne i šitaip kalba vyras, kuris 
vieta, o tiktai “Sibiro klau- sėdi Chicagoje, o ne Lietu

voje. Joniko ir kailiamainio 
Prūseikos kompanijai ir ši
toks “čudokas” visiškai tin-

simas
Toliau Jokubka aiškina, 

kad du milionai lietuvių 
Lietuvoje pasirinko bolševi-jka.

nėra ko Dievo duotą laiką
taisyti silpna žmonių išmin
timi. Tokie, daugiau ar ma
žiau nerimti, samprotavimai 
buvo keliami prieš 75 me
tus, bet su laiku visi tokie 

i priekaištai buvo užmiršti.
Pirmo pasauk kaio metu 

iš Vokietijos net iki Ameri
kos atėjo “šviesos taupymo 
laikas” pavarant vasaros lai
kui laikrodžius vieną valan
dą pirmyn. Kiek tas šviesos 
(elektros) sutaupo, niekas 
nėra apskaičiavęs, bet jei 
ir būtų kokių nors sutaupų, 
jų būtų galima pasiekti pra
dedant vasarą darbą vieną 
valandą anksčiau. Bet kam 
įkeisti darbo pradžios laiką, 
jei galima laikrodžius pava- 
jryti? Teisingai sakoma, kad 
“šviesos taupymo laikas” 
yra ne kas kita, kaip lopy
mas skverno su medžiagos 
gabalu nupiautu nuo ranko
vės. Jei vasarą tenka važiuo
ti traukiniu, tai visada verta 
atsiminti, kokiu laiku tvar
karaščiai veikia, o stotyse 
galime matyti laikrodžių, 
su dviem valandų rodyklė
mis—juoda ir raudona, stan
dartiniam ir “šviesos taupy
mo” laikui pažymėti.

Bet tai menkniekis, jei 
prisiminsime, kad prieš 75 
metus “laikų” buvo devy
nios galybės ir tarp New 
Yorko ir Chicagos laikas 
keisdavosi ne vieną kartą, 
kaip dabar, bet keliasde- 
šeim kartų!

—ab.

i SVAKBUČ rRAHUimAj

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE,

vienintelė šios rūšies firma pa
saulyje, gerai žinoma Europoje 
ir Australijoje, siūlo savo pa
tarnavimus ir JAV gyvenan
tiems tautiečiams.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

turi visus reikalingus leidimus 
siųsti dovanų siuntinėlius be- 
taroiai iš Angluos i Lietuva ir 
j visas Sovietų Sąjungos sritis.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

viską ima tiesiai iš fabrikų ir 
todėl pateikia tautiečiams įvai
rias į Lietuvą siunčiamąsias pre
kes ne detalinėmis. bet urminė- 
nėmis kainomis, tokiomis, kokių 
iki šiol niekas dar nebuvo siūlęs.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE,

prisistatydama savo tautiečiams 
JAV, siūlo specialų ekspresą 
standartinį siuntinėlį, sudarytą 
iš trijų gabalų po 3 *4 jardo 
pilkos, rudos ir mėlynos medžia
gos, viso 9% jardo už negirdė
tai žemą kainą — tiktai už

40 dolerių.
Į šią kainą įeina sovietinis mui
tas, draudimas, licenzija, supo- 
kavimas ir pasiuntimas. Negana 
to: prie tokio siuntinėlio gali
ma pridėti kataloginėmis kaino
mis dar 10 svarų siuntėjo pasi- 
fiT3|of lun^ouiau ‘niJfaad hjxuti 
papildomų mokesčių. Galima 
^ridėti ir savų prekių, bet tik 
visiškai naujų, nenaudotų. To
kiu atveju už pridedamąsias pre
kes sumokamas tik muitas.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

era vienintelė šios rūšies firma, 
įeimanti jokių pasiuntimo mani
puliacinių mokesčių už siunti
nius, kurių vertė sekia arba pra
šoka 75 dolerius.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVES

siunčiamieji iš Londono siun
tiniai pasiekia Lietuvą per 3-5 
savaites. Visi siuntiniai apdrau
džiami. Jų pristatymas garan
tuotas.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

išpildo iš Lietuvos gaunamus re
ceptus ir pateikia visus čia ga
minamus vaistus žemiausiomis 
kainomis.
medžiagų pavyzdžių, kuriuos nu- 
Reikalaukite mūsų kainininkų ir 
siusime Jums tuojau, gavę Jū
sų laiškelį. Rašykite:

LITHUANIAN TRADING 
COMPANY

1 A Hunt Street 
London, W. 11 
Great Britain

Letuvių Prekybos Bendrovei 
reikalingi agentai visose JAV 
valstybėse ir Kanadoje.

(Skalb. 49)

Kas savaite f
rsssi

Pavaišino kulkomis si pačioj savo galios aukš-
Jordanijos karalius skun- į. P“**' “7° Buo_

džiasi
jam skrendant lėktuvu atos- F M visariionovi- 
togų per SirijosSM-
jos ( aseno) e jį kolektyvinė vadovybė iš
puolė ir apšaudė. , . J

Skridimo pradžioje iš Da- me J m 
masko buvo gautas leidimas _ , . D .,įskristi per Siriją, bet kada Bur*lU

į karaliaus lėktuvas prisiarti- Tuniso prezidentas “va- 
ino prie to miesto, iš Damas- kelbė, kad jis veda derybas 
Sko aerodromo buvo gautas su Čekoslovakija ir Jugos- 
į įsakymas nusileisti Damas-lavi ja dėl užpirkimo ginklų 
•ke. Karalius, bijodamas, savo armijai, policijai ir 
'kad jis nebūtų suimtas ir gal milicijai... 
net nužudytas, Damaske ne-' Burgiba aiškino, kad jis 
nusileido, bet pasuko atgal, taręsi su Amerika ir Angli- 

Tada tai Nasserio kariški ja dėl ginklų pirkimo, bet 
lėktuvai, gauti iš Maskvos tos valstybės “Įžeidusios 
geradarių, pakilo į orą ir no- jo suverenitetą ir pranešu- 
rėjo jo karališką didenybę sios apie derybas Prancū- 
nušauti. Miklus lakūnas išsi- zijai. To jis negalįs pakęsti 
suko nuo kulku, o Jordani- ir todėl ieškąs ginklų, kur 
jos karalius po to skelbia, jie parduodami be jokių 
kad jis atostogų nebeva- “suvereniteto įžeidinėjimų”, 
žiuos ir pasiliks namuose, i Viskas tas skamba, kaip 

i Jordanija pasiskundė J. pasakaitė vaikams. Faktas 
,T. saugumo tarybai dėl to- yra, kad Tunisas perka gin
klo nekaimyniško ir neleis-klus ne tik sau, bet ir Alžyro 
tino Nasserio elgesio, bet iš sukilėliams ir, žinoma, ang- 
įto niekam nebus geriau. lai ir amerikiečiai nenori er- 

Nasseris ginasi, kad jo zinti prancūzus parduodami 
lėktuvai visai ir nebandę ginklus Tunisui už prancūzų 
karaliaus nušauti, esą jie tik nugaros, 
norėję jį priversti nusileisti; Amerika kalbėjo apie pri- 
Damasko aerodrome, nes statymą ginklų 20,000 vyrų, 
kaimyninės šalies karalius o Burgiba sako, kad jam rei- 

ineturėjes leidimo skristi per kia ginklų 200,000 vyrų... 
Siriją. I Vakarų - Rytų imtynėse ir

mokinime “ssuverenas” trali
i praktikuoti šantažo 
Įjei tik netingi.

Rusijos diktatorius Chruš-1 . * ,. .
čiovas jau paskelbė, kad se- “■ bedarbiai

; karna krizė gali būti Berly-
jne. Jis vienoje kalboje pasa- 
jkė, kad laikas visiems oku- 
Į pantams trauktis iš Berlyno 
j ir atiduoti visą tą miestą vo- 
! kiečių komunistams tvarky
ki.

Dabar Berlynas?
meną,

Amerikos darbininkų or
ganizacijos nurod kad, da
bartiniu laiku ūkio “recesi
ja” lyg ir nyksta, gamyba 
kyla, bet bedarbių skaičius 
ki-ašte visai nenori mažėti. 
Per kelis mėnesius gamyba

Amerika tuoj pat atsilie-į pakilo 9%, bet bedarbių 
pė, kad, pagal Potsdamo su- skaičius sumažėjo tik 2%. 
sitarimą, Berlynas turi būti Dabar visame krašte bedar-

bių yra arti 4 milionų ir dau
geliui tų bedarbių gresia pa
vojus pasilikti bedarbiais vi
sam laikui.

Čia pasirodo “automaci- 
ios” įtaka į gamybą ir dar
bininkų gyvenimą. Suauto
matinta gamyba reikalauja 
daug mažiau darbininkų ir 
reikalauja kitaip pasiruošu
sios darbo jėgos. Todėl ne
mažas darbininkų skaičius 
išlekia iš dirbtuvių į gatvę 
be vilties susirasti naują 
darbą.

Darbininkų organicijos tą 
klausimą svarsto ir bando 
surasti atsakymą į darbinin
kų keliamą klausimą, ką da
ryti? Klausimas labai skau
dus ir reikalauja aiškaus at
sakymo. Atsakymo turi ieš
koti ne tiktai darbininkų or
ganizacijos, bet ir vyriausy
bė, o r daribdavių organiza
cijos negali to klausimo 
apeiti tylom.

Darbininkų organizacijos
atrodo, kad dirbtuvės, ku-

o • j'u < . rf®8 įsitaisė automatiškasSoyjeU^ d,ktatoT,u«maS „aro ikiausjus
Chruscovas perert, savaitę ,
BBJrsjrss i1“ ? -

kompanijos vardais. m ,,
Iki šiolei ožkabarzdis mar- _ae . , ,salas Bulganinas buvo pa-1_ • ■. . skaudesnis,

laipsniui stumiamas žemyn P®®16 a ir visai be jo-

tvarkomas keturių didžiųjų 
valstybių iki bus sudaryta su 
Vokietija taikos sutartis. 
Todėl Amerika nesitrauks iš 
Berlyno. Nedarys to nė ang
lai su prancūzais.

Chruščiovas rytinę Berly
no miesto dalį atiduos vo
kiškiems komunistams,taigi 
pats sau, o vokiečių komu
nistai bandys Vakarų vals
tybes vienaip ar kitaip išva
ryti iš vakarinės Berlyno da
lies. Tam jie gali naudoti vi
sokias priemones, gal net 
blokadą.

Todėl Berlyne galima 
laukti naujos krizės. Tai bus 
eilinė Maskvos imperialistų 
kiaulystė, taip vadinamiems 
vakarų imperialistams.

Vakarinio Berlyno izolia
cija vėl primena pasauliui, 
kokie minkšto supratimo 
žmonės darė susitarimą su 
rusais dėl Vokietijos ir ypač 
dėl Berlyno tvarkymo.

iš prezidiumo aukštybių iki 
kažkokio provincijos

Ateinančių metu derybo-
rašti.i?? darbo sutarčių atnau- 
j .•iZ!Pn’n° pirmoje vietoje sto-ninkO-Vietc, bet vietai vfe, tur būt, klausimai trum-

niekada nebuvo įvardytas, 
kaip “antipartinis”. 

Chruščiovas dabar jaučia-
pinti darbo laiką.

j. IX
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KAS NIBKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE HARTFORD, CONN.

Girėno paminklo isvečių, dalyvavo gen. kon* 
atidengimo iškilmės sulas J. Budrys, prel. J. Bal-

_ i. ,« •, v ta • kūnas, Dailininko red. P. Spalio 19 d. buvo Dariaus parjęų departamento
-Girėno paminklo Lituanicos! pareigtoas j. Unden su 
aikštėje atidengimo iškil- Jmona.
mės, kuriose dalyvavo apie 
600 asmenų. Paminklo ko
miteto pirmininkas Jonas 
šaltis pradėjo iškilmių pro
grama. Adv. Steponas Brie
dis anglų kalba pasakė kal
bą, prel. Jonas Balkūnas at
liko šventinimo apeigas ir 
pasakė kalbą. Tada sekė 
vėliavų iškėlimas. Operetės 
chorui giedant Amerikos 
himną, 14 metų Audėnaitė, 
skautiškai apsivilkusi, iškėlė 
Amerikos vėliavą, o Lietu
vos himną giedant, 12 metų 
Danutė Kežytė, tautiškais 
drabužiais apsivilkusi, ant 
to paties stiebo iškėlė Lie
tuvos trispalvę.

Perskaitytas Lietuvos at
stovo Washingtone J. Ra
jecko laiškas, kalbėjo gen. 
konsulas J. Budrys, Vieny
bės redaktorius J. Tysliava, 
atstovavęs taipgi Lietuvių 
Tarybos skyrių ir Rašytojų 
Dr-ją, parkų komisionie- 
riaus atstovas J. Linden, V. 
Anfus, kuris kalbėjo savo 
tėvo kongresmono Anfus 
vardo, New Yorko seimelio 
atstovas E. Lentol ir demo
kratų vadas dr. J. Friedman, 
-T A V T Rcnrlninmonos 
pirm. J. Šlepetys, L. Pil. 
Klubo atstovas P. Vaitukai
tis, Maspeth Liet. Pil. Klubo 
atstovas A. Matulis, Mote
rų Vienybės A. Petrus, per
skaitytas majoro Wagner’io 
apskrities pirm. J. Cashmo- 
re, New Yorko aukščiausio 
teismo teisėjo A. DiGiovan- 
na, Skautų akademiku laiš
kai.

Buvo ir kalbų, kurias pa
sakė A. Gudonis, Siuvėjų li
nijos lietuvių skyriaus Nr. 
54 pirm. V. Zaveckas (jo 
atstovaujamas skyrius pa
minklui statyti yra aukojęs 
$500), Bendruomenės pirm. 
J. Šlepetys, dr. A. Petriką, 
J. Tysliava, kuris įteikė O- 
nos Aukštuolienės auką $50. 
Be to aukojo dr. A. Petriką, 
Ona Raulinaičiūtė, Ona Bar- 
loff, Vincas Kvietkus ir K. 
čiurlys po $10, o Liucija 
Gudelienė $3.

Operetės choras padaina
vo kelias dainas. Banketui 
vadovavo Paminklo statymo 
komiteto pirm. Jonas Šaltis.

Ir “Darbininkui” trūksta 
darbininkų

“Darbininko” raidžių rin
kėjas Jonas Steponaitis išė
jo į pensiją, kitas rinkėjas 
Bronius Liogys pasitraukė iš 
darbo ir pradėjo dirbti Ge
neral Post Office New Yor
ke. Jų vieton patyrusių dar
bininkų gauti nėra įmano
ma. Lietuvių laikraščių pa
dėtis sunkėja.
Pasimatykite su keleiviečiu 
Laucium

T. Laučius, daug metų dir
bęs New Yorke dideliuose 
laikrodžių, žiedų ir kitokių 
aukso, sidabro ir daimanto 
papuošalų sandėliuose, da
bar yra pensijoje. Bet per jį 
jūs galite gauti visokių lai
krodėlių, žiedų ir kitokių 
papuošalų daug pinigų šutau

PAGERBIA ŽUVUSIUS KARIUS

Veteranų dieną visur buvo pagerbiami žuvusieji kariai, 
čia matome tas iškilmes prie nežinomojo kareivio kapo 
Arlingtono kapinėse netoli Washingtono. Kapo prie
šaky stovi Veteranu administracijos viršininkas Sum- 
ner G. Whittier, buvęs Massachusetts vicegubernato- 
nus, o jo kairėj gen. majoras John B. Van Hotten, 
Washingtono karo apygardos viršininkas.

KONSULATAS JIEŠKO

NEW YORK, N. Y.

Prezidentas dėkoja Balfui
Balfas prezidentui Eisen- ;d*enil* 

howeriui įteikė gražų daili-!
'ninko Kasiulio paveikslą. 
'Prezidenas lapkričio 3 d. 
paišini padėkojo Balfo pir
mininkui už tą dovaną ir pa
žymėjo, kad paveikslas bus 
atiduotas muzėjui, kuriame

pydami. Jo adresas: T. Lau- 
Be tų, kas jau suminė-J čius, 67 Stagg St, Brook-

ta, iškilmėse buvo atsto
vaujama : Amerikos Lietu

lyn, N. Y.
Jeigu asmeniškai jo na-

vių Moterų S-gos 35 kuopa muose nepatogu pasimatyti, 
Linden, Lietuvių Darbinin- parašykite jam, kas jums 
kų Katalikų Klubas Linden, pageidautina, paskirdami 
N. J., Amerikos Lietuvių Le- pasimatymui dieną ir laiką 
giono 1763 postas (Klinga), Lietuvių Pil. Klube ar ku- 
Dariaus Girėno postas Nr. 1 rioje kitoje tos apylinkės 
(Bukšnaitis), Lietuvių Skau-vietoje, gausite gerą patar
tų tuntas (P. Krežis), Tau-navimą, daug taupysite ir 
tininkų Klubas (V. Viščius),!būsite dėkingi Laučiui ir 
Lietuvių Socialdemokratų Keleiviui už šį pranešimą. 
Centro Komitetas ir 19-ji Dabar prieš Kalėdas gera 
kuopa (V. Kalvelis), Lietu-proga pasinaudoti, 
vių Darbininkų Dr-jos 7-ji Kazy* Žemaitis
kuopa (B. Spūdienė), Mas- ----------------------------------
petho Moterų Klubas (A. f Smėlingoji Kuršių Neringa 
Reižis), SLA 368 kuopa į*8**®! K,aiP?*os beveik iki
(kun. P. Dagys), Darbinin- U‘ yra 98 km-
ko redakcija\(P. Jurkus). !______ ‘22_______________

Tą patį vakarą Lietuvių: ■ Pakalbinkim draugas ir
Piliečių Klubo salėje buvo kaii 
banketas. Jame, be kitų ri” Kaina m* $4.

mini. HPijiirirrTiiimmi

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
JV417J4 VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, ta Stalo Etiketo ir 
Kitomis Informacijom!*

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausiu* 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi] patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė," kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiem* suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broedway So. Boston ST,

Iškilmingai minėsime dr. 
'Vinco Kudirkos ICO metų 
sukaktį

gimęs 1926 m., gyvenęs Taura
gėje 1943 metais.
Kontautas, Kleopas, Mečiskovas

: Ašmonas - Ashman, William.
_ j Barauskaitė, Bronė, Marijos d. _________

Vietos lietuviai ruošiasi Cholmogorcevas, Jurgis, gimęs ^valerijonas, Teodoro sūnūs.
iškilmingai paminėti dr. į 1924 metais 
Vinco Kudirkos gimimo lOODeeren - Diro, Jonas A., gyve- 

i metu jubilėju sekmadienį, n?s Detroit, Mich. 
lapkričio 23 d. 3 vai. po Eigirdienė - Leparskytė. Joana,
pietų Liet. Amer. Pil. Klubo! Eeparskis> Antanas ir Stomsio- 

j vas, ir Leparskyte, Apolonija,

Koncertinę programą at
liks Bostono liet. vyrų cho
ras, komp. J. Gaidelio va-

Vlado vaikai.
Eigminas, Julius, Balio sūnus. 
Jablonskis, Juozas, Antano bro-

■dcvaujamas, ir solistai: bu-į Janušauskas, Petras, Petro s.,
vęs Vilniaus operos daini- gim. 1914 m. Kaune - Panemu- 
ninkas St. Liepas ir Daiva nėję.
Montgirdaitė, kalbės rašyto
jas J. Tysliava.

Kodėl dr. V. Kudirka ne
pamirštas mūsų žmonių, ko
dėl jis pagerbiamas Jo gi
mimo 100 metų sukakties 
proga? Todėl, kad Vincas 
Kudirka buvo istorinio “Var 
po” kūrėjas ir redaktorius, 
žymus rašytojas, humanis
tas, Lietuvos tautos žadinto
jas, Lietuvos tautinio himno 
autorius.

Krivickas, Ignas ir Jurgis, Juo
zo sūnūs.
Kuisaitė - Staponaitienė, Pet
ronėlė, iš šeputaičių km., Nau
miesčio vai., Tauragės aps., vy
ras Staponaitis, Antanas. 
Lengvenis, Jonas, Jono sūnus, 
gim. Mažeikiuose.
Mekšraitis, Romas Ferdinandas, 
Jono s., gimęs Kaune.
Ovsenis, Petras, gyvenęs Sere
džiuje ir Tauragėje.
Petravičius, Petras, Juozo sūn., 
gimęs Tauragės aps., Naumies
čio vai., Girinikų km.
Pieterytė - Vaitkevičienė, Elz
bieta, Baltraus duktė, vyras 
Vaitkevičius, Antanas, kilę iš 
Jezno valsčiaus.
Ramanauskienė, Marija, Povilo 
duktė, ir jos duktė Margaret 
Farrell, gyveno West Hazleton 
ir Bloomsburg, Pa., vėliau Broo
klyn, N. Y.
Raštutis, Juozas ir Pranas, My
kolo ir Domicėlės sūnūs, gimę 
Vilkų - Lauko km., Vainuto vai., 
Tauragės apskr.
Kukas, gimęs 1916 m. Mogilio
ve, Rusijoje, vedęs Emmą Van- 

Mickevičius, Pranas. __— ......... ’ *

Kazakevičienė - Leparskytė, Sta
nislava, Valentinavičienė - Le
parskytė, Ieva, ir Leparskis, 
Augustinas bei Greci jonas, Jur
gio vaikai.
Leveckis, Antanas ir Juozas, 
gyveno Scranton, Pa., ir Cleve
land, Ohio.
Maksimas, Jonas, buvo vedęs 
Oną Mazuraitę, kilęs iš Moriš- 
kių kaimo., Naujo Radviliškio 
vals.
Matulevičiūtė - Sklerienė, Emi
lija, Petro duktė, iš Veisėjų v.

Dr. Vincas Kudirka buvo Merkelis, Kazimieras, 
laisvosios minties nešėjas a- Mickeylcienė. Marija, Simono d., 
nais klaikiais laikais Lietu- «mn- Varnose, u- jos vyras

- voje, nepalaužiamas kovoto-
F’eleivio skaitytojas, buvęs. w_. ----------- ---- _

G vėju kontraktorius. Lin- ^7° Y^rPu ir kitais ras- strazdų km., Papilės vai., ir jos
•(iar daug gražių tais PadėJ° Prikelti lietuviš-1 duktė Zuzana Minčinauskaitė.

4 kąją liaudį ir pastūmėjo ją!Juozo duktė.
į pažangą ir laisvę, todėl vi- Nutautas, Vladas, Antano sūn., 
si Hartfordo lietuviai ren-Į inžinierius laivuose, išvežtas 
giasi dalyvauti Jo gimimo Vokietijon 1944 metais. __
100 metų sukakties minėji- Romualdas, _kilęs_ iš gajvaitįs, Jonas, Juozo sūnus,
me. —V. M. K. ”

AS.

ELIZABETH, N. J.

Skundžiasi, kad mišių

LIETUVIŲ
juo gėrėtis galėtų ir Ameri- . ENCIKLOPEDIJOS TALKA
kos žmonės. ;kas- Pavaduodamas atostogų

Misionierius K. Sabaliaus-

išvykusi kleboną kun. K. 
Kemežį, per pamokslą barė 
parapijoms, kad jie perka 

. , v , . . automobilius, namus, deda
A. Lapasauskui 70 metų pinigus į bankus, o mažai 

Spalio 19 d. Andriui La-'teduoda kunigams, mažai

ROCKAWAY, N. i.

XXIlt?ZIVIIlU rklll.y OTClIVIVIIjų
šauklys, Jonas, Kasparo sūnus. 
Stasevičius, Konstantinas ir Vy
tautas, iš Užvenčio.
Vitartas, Jonas, Juozo sūn., gy
venęs Newark, N. J. 
Vrubliauskas, Antanas, Stasio 
sūn., g. 1926 m. Pievelių km.,

Lietuvių Enciklpedijos Admi
nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo Rumšiškių vai. 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. Paranka, Adomas, Juozo sūnus. 
balandz,o 15 d. Talkos metu Zi|,nkevičius Stasys, Adomo s.

Zuperskas, Antanas, iš ękersa-

pašauskui jo žmona Elena mišių teužperka. 
surengė 70-tojo gimtadienio 
pokylį, kuriame dalyvavo

Parapijonas

naujai L. E. užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 
d. iš leidyklos nemokamai gau
na: 1) Vinco Krėvės Raštus— 
pilną komplektą (komplektą su-

dauo- sukaktuvininko oimi- Visokiomis progomis geriausia ; daro 6 tomai, kurių trys tomai tototo s Iriovi.n. vm "Keleivis" ISražvk jau išleisti, o ketvirtasis spaus-inių ir draugų. 'dovana yra "Keleivis”. Išrašyk
i A. Lapašauskas yra senas ii savo draugui, pažįstamu* 
nu įminifin agggggy > r »11 zzzscgzzzy

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti ; 

Amerikos. Joje aprašoma: i
Apie kelionę Aluskon; Vaizdai nuo Atlanto Uti Pacifiko; *

I

’ Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
j Įspūdžiai iš Kalifornijos;
! Apie Hoilywoodo žvaigždes; ___K_____... ...__ k
J Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; * 

Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; L 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; £ 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis: i
Ežeras, kuriame žmogus neskęstą; »
Neišmatuoti Texas valstijos turtai; ;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis; »
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys bė akių.. . ' '
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiak* paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass. |

‘Proletariato diktatūra’ 
Raudonmedžių imperiją; 
Kaip lietuvis vyną,daro;

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažini os vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųoere, Worcester, Mas*.

Jei Jurus reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistiniu- i 
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmaey’’ savininką. Čia iš
pildomi gydytojų receptai r patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

QB Mes siunčiame vaistas VISUR. Tarime 
specialinių vaistų nm čifovm 
vaistų nuo aukšto kraujo 
reumatizmo, nm širdies Ir 
Vaistai siunčiam! VISUR. Rašykit'

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm. -- “ ----- “ - - -rnUICj YMI 
Ir NoUry

dinamas; 2) Lietuvos žemėlapį 
ir 3) Jono Peilio “Lietuvių Dai
nos Amerikoųe”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d- 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilna Vinco KrėvėsRaštų kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tų pat motų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono 
Balio “Lietuvių Dainos Ameri
koje”.

Jau išėjusius L- E. tomus 
naujieji prenumeratoriai gaus 
išsimokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus 
tomus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darbas kilnus, nes lie
tuvių tautos ir valstybės kan
čios ir vergijos metais, jis ski
riamas jos garbei ir pasididžia
vimui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pratur
tinti kiekvieno mūsų žinyną, 
bet yra būdas ir priemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietuvy
bei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L E., esi tų sutelkti
nių jėgų dalininkas ir Tau, kaip 
ir visiems bendradarbiams ir 
talkininkams, priklausys busi
mųjų mūsų tautos kartų padė
ka ir tinkamas jvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

265 C SI- So Boston 27. Mass.
(Skelb.)

balio km., Prienų parapijos. 
Ašmonas, Antanas, Mykolo sū
nus, iš Gaurės vai., gyv. Spring
field, Illinois.
Bukauskas, Petras, Petro sūn., 
gyv. Shenandoah, Pa.
Bužinskas, Matas, iš Ariogalos. 
Geštautienė - Rimkutė, Ieva, iš 
Riaukiu km., Šilalės vals., Tau
ragės aps. ,,
Gira, Kazimieras, Juozo sūn. 
Girdvainytė - Zopelienė, Petro 
duktė, vyras Zopelis, Vincas. 
Gropšta, Mikas, iš Mišučių km., 
Kretingos vai., gyveno spėjamai 
Čikagoje.
Gudaitis, Jonas, iš šakių apsk., 
nuo seniau gyvena Amerikoje, 
turi seserį Marijoną (Mariją) 
Pusdešrienę.
Gutelienė, Juzefą, gyvenusi 11- 
925 S. Eggleston Avė., Chiea
go 28, III.
Jonyčiutė - Daduskienė, Uršulė, 
iš Komisarkos km., Nedzingės 
parapijos.
Juška, Feliksas, Ignaco sūnus,

!

Sakalauskas, Vladas, Mykolo s., 
ir jo duktė Elena, 
kalvaitis, Aleksandras, Jonas, 
Petras ir Salvaitytė, Ona, Jono 
vaikai.

Šeduikis, jonas, is nKciunų k., 
Vajasiškio parap.
Sidabrienė, Marija, Stasio dūk., 
gyvenusi Pietų Amerikoje—Ar
gentinoje ar Brazilijoje. 
Stulpinas, Povilas, Igno sūnus. 
Urbonas, Alfonsas, ir sesuo A- 
nastazija, Mateušo vaikai. 
Valionytė, Aleksandra, jos se
suo Žemaitienė, Elena, ir sesers 
vyras žemaitis, Jonas. 
Varneckis, Mečislovas, Mečislo
vo sūnus, gimęs Kruopių vai., 
Padarbų km., 1922 metais. 
Žemaitienė - Valionytė, Elena, 
vyras Žemaitis, Jonas, ir sesuo 
Valionytė, Aleksandra.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
NEW YORK 24, N. Y.

OLD SAYBROOK, CONN.
Iš Long Island City čia 

atsikėlė Hudson American 
Radio Division of Dynamics 
Co. Ji dirbsianti laivelius ir 
radijo, televizijos aparatus. 
Joje dirbsią 200 darbininkų. 
Šiai vietovei tai bus didelis 
laimėjimas, nes čia didesnių 
dirbtuvių tėra tik ta, kuri 
gamina Witch Hazel skystį.

P. Naunčikas

J
• M

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

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

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $8.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskoa. Iliustruota. 316 pel., kaina ... $3.00.

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa. 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Ui $5.00! Bet kaa nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai ui 1 tik $2.00, oi 2 tik $8.00, ui 8 tik $4.00.

Persiantimo kaštas apmokame. Rašykite:
; DR. ALG. MARGERIS, 3325 So, Halsted SL, Chieago L W
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Įmitę turėjome ir petgyve- 
Utene. Pav., 8 psL skaitome: 
“Po pirmojo pasaulirio ka
ro Latvijai tapus nepriklau- 

#ha respublika, dvarai, 
valdomi Vokietijos baronų, 
būva atimti ir išdalinti žmo
nėms”. Kaip žinomų* pas

įsiveržę tankai ba pasigai
lėjimo traiikė žmones
* 1954 m. birželio 26 d. 
tankų dalinys, asmeniškai 
vadovaujant GULAG virši
ninkui generolui Dolgych, 
įsiveržė į zoną. Dar išvaka
rėse jis atsisakė net pažiū
rėti į kaliniu prašymą ir jsa- 
kė išeiti į darbą.

įsiveržę tankai be jokio pa
sigailėjimo traiškė žmones 
ir griovė barakus, o karei
viai šaudė beginklius kali
nius. Visus nušautuosius ba
dė jieiliais ir fotografavo la
vonus. Vėliau buvo gauta 
žinių, kad tomis fotografi
jomis jie norėjo įrodyti, būk 
kaliniai pasipiovė tarpusa
vyje. H

Išlaužus moteių zonos 
vartus, vienas tankistas at
sisakė važiuoti į būrį mote
rų, užtverusių kelią. Kari
ninkas jį vietoje suėmė, nu
plėšė antpečius ir pats įsė
dęs į tanką sutraiškė nespė
jusias pasitraukti moteris. 
(Po to jis tikriausia gavo 
medalį už “pasižymėjimą 
kovoje”. Juk ir už kalinio 
nušovimą eiliniam kareiviui 
duodavo dvi savaites atos
togų)-
Taip baigėsi sukilimas

Sukilimo malšinimas vy
ko kelias valandas. Po to 
vienus kalinius išvežė į ste
pes atskiromis grupėmis ir 
pradėjo rūšiuoti. Sukilimo 
štabą suėmė. Kaip teko vė
liau išgirsti, to štabo vadą 
pulk. Kuzr.ecovą sušaudė.

i

įginkluotų kareivių įėjo į 
įmoterų zoną ir šaudė ten 
likusius vyrus. Gana netik
sliais duomenimis, buvo nu
žudyta 18 kalinių. Nušau
tuosius kareiviai vilko į

švietimo ministerijos mo- droudžiam, zoną ir ten fo- 
kyklu valdybos viršininkas tografayo, norėdami sudary- 
V Liutikas“Tiesoj" skun-
džiasi,kad “kai kurios ūkinės
organizacijos panaudojamo« . ,ė
kyklinio amžiaus vaikus Urp. V1SS tnjų.zonų pravedė

LAI DUVO BRIVA LAIVUI!
. . . . vaikų j mokyklas.Pagal Maskvos dūdelę

Spauda ir radijas pakar- 
totirai pasmerkė Pasterna
ką, kuriam buvo paskirta
Nobelio premija. Matyti, tuo ____
norima įspėti rašytojus, kad kyklinio
jie nesektų Pasternako pė- kįip samdomus daibinin- ^"ies Ą l,astat8 ,ba-
domis ir nesigundytų kurti kus... atskiros valstybinės delese sustiprintas sargybas.

įstaigos bei kolūkių vado- „ ... . .
vai abejingai žiūri į visuo- K* imai 

Kaip žinoma, Lenkijos ra- tinio mokymo įstatymo vvk- *omcn<,antur< 
glojai išdrįso pasveikinti dymą”. į y R
Pasterraka, sužinoję apie • j- - i .u uGal būti žuvo lietuviai žvejai \c^c. is dąibo, jau buvo pa

sklidusi žinia apie nusautuo- 
Žiriomis iš Londono, per sius ir visi pamatė, kad tvo- 

paskutines audras Šiaurės ros tarp stovyklų saugoja- 
jūroje, ties Shetlando salo- mos. Tai kalinius dar la-

tokius kūrinius, 
tijai repatinka.

kurie par-

premijos jam paskyrimą.

cdlna medeliu*
Šiais metais Šiaulių mies

te, kaip praneša Vilniaus ra mis, sudužo ir nugrimzdo biau sujaudino.dijas, pasodinta 10,000 me-l . laivas „SRT
delnj. Tąsami ir v«identie-i4442„ UiveJbuvo 25 jūrei. 
kio jrengimo darbai. ' J 1

Kaliniai abiejose vyrų zo
nose užpuolė komendantū- 

Kai netoli plaukioją jr griebėsi ardyti tvoras, 
britų laivai artinosi prie ne- į skiriančias stovyklas. Sar- 
laimės vietos, norėdami jū- gyba atidarė ugni. Nežiū
ramus išgelbėti, sovietinio rint šūvių tvoros buvo išar- 
žvejų laivo “Tomsk” kapito- dytos ir visos trys stovyklos 

, nas radijo bangomis reika- susijungė. Ardymo metu au- 
pasitaiko, kad viena knyga [Javo iš britų nedaryti jokių į™ buvo, tačiau didesnio žu- 
isperkama per savaitę, o ki- žygių, nesikišti į tą įvykį, vusiujų skaičiaus išvengta 
tą tenkanurašyti kaip uz- Toks keistas pageidavimas
sigulėjusią. Greitai buvusi! nustebino britų jūreivius. Jie 
ii parduota Putino “Altorių |vis dėlto 3 sovietinius 
šešėlyje” antroji laida, Mai-Jjus išgelbėjo. Kiti

Kokio* knygos perkamo*

“Tiesoje” L. Buslius rašo, 
kad knygų skaičius nustato
mas re pagal paklausą. Esą

ronio raštų dvitomis. Baltu 
‘Farduotcs vasaros”, ku

į viai.

skendo, jų lavonai vėliau

vusiujų
dėka to, kad kaliniai pri
žiūrėtojus ir plienines ūkio 
kiemo duris panaudojo vie- 

22 _ nu- toj skydų. Stovykloms susi-
šio "t-arauotcs vasaros , ku- buvo išmesti į krantą. traukė’ kaHniafn'iškėlė 
rios išleista antroji laida, ir Spalio 17 d. britai 3 iš- gedulo X. v“

kL A ii ■ gelbėtuosius perdavė “Tom- jįau palaidojo žuvusius.
w n . j isk’o” laivui.Vaikus varo j darbą šiaurės jūroje ties Shet- Siekiant palaikyti tvarką

ir
jūroje ties Shet .

(E) Pagėgių rajone j mo- lando salomis žvejoja ir J1 centralizuoti kalinių įei ___  ________ _____ ~__
kyldas neatėjo 168 vaikai. Lietuvos žvejai. Gal kaltais kalavimus, įsisteigė sukili-j Vienus kalinius sodino
Mokvk-u nelankymo prieža- žuvusiame laive buvo lietu- mo komitetas, kūnam vado-: vagonus ir išvežė, o kitus 

viai žvejai. vavo rusų pulk. Kuznecovas. -
Komitete buvo ir vienas lie-

~ tuvis. Stovykla turėjo
vadovybės vaikus “įdarbinu- Mirė agi-. Domas Aleksan- kankamas maisto produktų | paskutinę dieną, bet spėja- 
sios”, privertusios dirbti, ki- dravičius, 60 mt., buvęs ii- alsa>r^as’ .nes .° /^eme yu’ ma, kad daugiau kaip trys 
tur mokyklos taip toli, kad gametis Kapsuko (Marijam- vo centnniai maisto šimtai, neskaitant kitų die-
vaikai negali jų pasiekti. polės) gyvulininkystės tech- sandėnai, o ir vandens uz- nų aukų. Bet ką tai reiškia 

Ir kituose rajonuose esą nikumo direktorius. teko. \ adovybė nutraukė Maskvai keli šimtai, jei ji
blogi privalomo mokslo rei- Klaipėdoje mirė žemės ū- elektros srovę, bet kaliniai net milionų gyvybių nepa-
kalai. Kaikur net apvlinkių kio technikumo direktorius ra<^° lselM- Jle suremontavo gailėjo.

■ seną motorą ir naktimis pa-,

scių mirimą visa eilė: kai
nuiiv uvuuvy uz.iu- Mirė Aor
gistruoti, kaikurių kolūkių

Prie* 40 metų, tai yra; Ir iiandisn Latvija, kaip 
1918 metai* lapkričio 18 d.|ir Lietuva, tebeneia sveti* 
latvių tauta pasiskelbė gy- mųjų sunkų jungų, vemianti nepriklausoma, fel Ifce l&kus fcrofemS 
gyveno / gražiai, kol 1940 latviams tęsti laisvės kavą 
metai* Maskvo* pasiųstoji ir joje nepalūžti, kol Lat- 
raudonoji armija jų pagrobi vija vii bus laisva ir nepri 
kartu su kitomis Pabaltijo klausoma, demokratijos psa* 
/alstybėmi*. 'dais besitvarkanti valstybę.

grąžino į stovyklą. Net ir
dalvvave sukilime tiksliai----v t ---------- ---------

Pa’! nežinojo, kiek buvo aukų tą '

LAISVĖS PAMINKLAS LATVIJOS SOSTINĖJE

mus, Lietuvoje, lenus re
forma palietė daugiausiai 
sulenkėjusius dvarininkus, o 
Latvijoje suvokietėjusiųs ba
ltinus. Skyriuje “Laiminga 
’eima” įdomiai pavaitotas 
žodis klėtė. Žodis klėt£ dau
gelyje vietų rašoma to žo
džio visai nemėginant veisti 

anglų kalbą. Arbų vėl 
sveiki kungs... •r 

. Vaizduodama laimingą 
Darzins šeimos gyvenimą, 
rašytoja pasakoja, jog Lat
vija yra Gintaro Žemė, nors 
pastebėta, kad gintaro lat
viai mažai randa, todėl jį 
taip labai brangina. Dau
giausia gintaro randama 

tuvos pajūryje. ’
įdomiai aprašoma latvių 

senovės tikyba ir pareiškia- 
toa jąi daug pagarbos. Se* 
povės latvių dievas buvęs— 
* Aprašant žemės ūkio 

nuėmimų, pavarto- 
iš pačio ap

tašomo amerikiečiui skaity
tųjų* suprantant jo prasmę. 
'Daugelyje vietų suminėta ir 
ifętuva.

KIPRAS TAUTKUS
Latviai Amerikoje netu- tei. Baigusi universitetų, ji 

didelio saviškių, apie dešimt metų dirbo kaip 
emigrantų skaičiaus, bibliotekininkė Indlanapoly-

'K*s tupatindino 
au lietuvių dainomis?

.Kadangi knygoje taip gra
žiai ir vykusiai atvaizduotas 
prieškarinis Latvijos gyve
nimas, iškeliamas latvių dai- 
mrfiTOiis ir taip pat dažnai 
prisimenama ir Lietuva, 
kiekvienam bus įdomu, kas 
padėjo amerikietei rašytojai 
pažinti lietuvių ir latvių dai
nius ir tų dviejų giminingų 
frrt>a!tijo tautų kultūrų?

Atsakymų randame kny
gas pabaigoje, kur sužymė
ta* literatūra, kuria rašytoja 
pasi&aūdojo knygą rašyda
ma:- Pirmąja tokia knyga 

“ ujienų redak- 
Grigaičio pa-

taiybų pareigūnai neleidžia Kazimieras Hiksa, 54 metų. ", J®- i Lietuvių, kiek teko girdė- rėjo tokio divleHo saviškių, apie dešimt metų dirbo kaip Naujienų redak-
----------------'-------------------------------------- _______ ________ i.i.?3??!—--' ti, pirmomis sukilimo dieno- emierantu skaičiaus, bibliotekininkė indianauolv-l*°risus P- Grigaičio p«-

Iš L'eiuvos į Sibirą ir atgal
PASAKOJA ATVYKĘS IS LIETUVOS

(Tęsinys)
.engyro tragedija

. .. . , . ... S1I1 buvo Kazys šiugždinis iš Zrinįju fmu, kas Wivo Ke-L .’ " 7 • ? ‘HTlie Daina”, kurianie
šaukimai, nurodant tikrų- R-ienų. Vytautas Merkeyi- feivio Nl, 4į para^ta; «19. Turiny. - ; vįr kelt šimtai lietuvių ir

pne is n čius is Dzūkijos ir kiti, ku- 39 m g^rventojų surašinėji-! Trys Darzins seserys Mar-! Ujt^'-'feiomesnių dainų į
- - angių kalbų vertimai ir jų

jg įvertinimas.

s:as sukilimo 
kalinių reikalavimus, 
čekistai

— ra. gyventojų surasmėji
paskleidė mieste'fonsui Kunigoriui tankas su-mis prasiverždavo į moterų gandus, kad kaliniai iiiauna- ™nė ko,“ ginusiais nurodė 20,637 as-laiminga, gyvena Latvi,™

zv +zv« ____3- I-A__ I . __ imenvs. Pnskaitant čia gi- pneš II pas. karų. Šeima di-’ zora o ten iuos nanrastai tm-niKiaroin i.- L-ad mai«J % ~- imenvs. rnsKaiutin via gi- pnesu pas. Karą. seimą m- -•d. Pr*eŠ 22 metus dr. P.
O štai ką pasakojo vėliau pagaudavo prižiūrėtojai' ir tas Įvyko dėl noro būti su ^ged^’ rien^k dlSoT

'atgaivintose senovės šventė
se dažnai skamba gražioslov 

tai 
ka 
400 
giu-
rai iup.aco, naujus lava sei. .s jų g,fz,- aiga, ........nesimatė jokios pi-osvaistės Stebėti ' kad iic sueeba ,r
lūs siovj-klos viduje santy j ill-ją zoną pranese liku- ktoyyKios artmimstiacijos . k’n«rlin« kutnrmVk L ’ sugena n
kiai tarp politinių ir krimi- siems, kad čekistai pas mo- darbuotojo. Kaliniai užbari- , , ’ j. .. £ lf Prasto laisvės rei

F kadavo vartus, pasigamino nuibiantis paskuti-ralinių kalinių bus įtempti, teris muša draugus. Per tvo- « 
kils muštynės ar piautynėsir ras ” ’ ’ ^. . . .
tokiu būdu kaliniai neturės Kareiviai išlakstė ir Vimi 
laiko apie išorinį priešą gal- įnalistai pasijautė padėties 
voti. Tačiau jie apsiriko, viešpačiais.
nors iš pradžių ir atrodė, Tuo tarpu politiniams ka- 
kad čekistų viltys pasitei- 1 iniams baigėsi kantrybė, 
sir.s. . ji! j bežiūrint į tuos įvykius; be

Kriminalistai, vos tik at-p°- moterys šaukėsi pagal- 
vykę, apsivogė, bet politi-:^os; Jlgai nelaukę, politiniai 
riai kaliniai vagis primušė ,J5a^^a* i?gri°v'č tvoras, su- 
in vagystės liovėsi, nes eiti 1 moterų zoną ir sugau- 
į atvirą kovą vagys bijojo.'^? kriminalistus, uždarė 
Padėtis paaštrėjo po to, kai|. uos 1 atskirą baraką, 
dalis politinių rasų pradėjo Atvykus stovyklos virši- 
draugauti su kriminalistais, ninkams, kaliniai jų prašė 
nora ir tai nebuvo pavojin- išvežti kriminalistus ir sek- 
ga. Matydami, kad zonos vi- nūdieniais duoti laisvą ju- 
duje nebus įmanoma įvesti dėjimą taip visų trijų zonų. 
savo režimo, kriminalistai Čekistai prižadėjo viską pa- galėjo padalyti padėties pa- 
visą veiklą nukreipė kitur, daryti ir įsakė išeiti nedel- gerinimui. Kaliniai įteikė 
Patekti į moterų zoną buvo siant į d—
įmanoma, nes ugnies linijų klausė,

s niusa neaugus, rerivo- ****L.Qori;«„na^ileido nartinrinima’ 830 saitus ginklus. Sargvbo- 1 ‘ J ^a" ^^en tie patys 
pasileido pasiipnnima.. » motenA neapykanta persunkti čekis- Knygareiviai išlakstė ir krtmi- Je dalyvavo n motei y s. , ..

Atrėmė karinės 
suolimus

įgulos
tų veidai ir aplink—stepė. 
[Stepė be galo, be krašto, 
jsaulės išdeginta, pilna var
go ir kančių.

Buvo atremti keli vietinio 
garnizono puolimai, nes ka
reivių skaičius buvo gana ri
botas, o ir vadovybė bijojo j 
imtis kurių nors priemonių; 
be Maskvos leidimo.

Iš pradžių atvyko genero
las Byčkovas, kuris turi ne
paprastai saldų liežuvį, po 
to visa eiiė aukštų karinin
kų iš Kazachstano ministe
rija*, tačiau jie nieko ne

to INI IMIGRACIJOS 
SUKAKTI

Lenkai šiemet minėjo 350 
metų imigi’acijos sukaktį. 
Jų duomenimis, 1608 m. 
spalio 1 d. laivu Mary Mar- 
gaiet iš Įlenki jos į Ameri
ką LJamestown, Va.) at
plaukė pirmieji lenkai imi
grantai.

Vokiečių duomenimis, jų 
pirmieji imigrantai į Ame
riką atvyko spalio 6 d. prieš

latvių dainos.
Bet baigiantis 1939 mt

pavojai, kurie prislegia Eu
ropą, aptemdo ir tos lairain* 
gos šeimos gyvenimą, šeima 
l>ergyvena klaikią pirmąją 
sovietinę okupaciją ir po jos 
sekusią hitlerinę. Antrą kar
tą rusams prie Latvijos ar
tėjant, šeima bėga į Vokie-

Prieš mane guli atversta lydami alkani
arglų kalba knyga apie lat- J^,n*t,ai dirba fabrike, ovė- 
vių pabėgėlių šeimą, po įvai- j ,u» karui pasibaigus, ap
ijų nuotykių ir vargų įsikū- '^gyvena pabėgėlių stovyk- 

A merikoje. Parašyta. oj®’ P®tenka į J.A.V.

kalą bene dažniau iškelti.

apie latvius

rusia
amerikietės rašytojos Mabel į J>er visus tuos metus Lat- 
Leigh HunL Tos knygos pa-j'^J0® dainos, būdamos dalia 

:vadinimas; “Singing Among;latvių tautinės kultūros, pa- 
Strangera”. Lietuviškai iš- ;dėjo Darzins šeimai išlaiky- 
vertus: Dainavimas tarp’1* viltį ir sveiką, ne- 
sveimųjų. Knyga turi 213 Palaužtą dvasią. Atradę na- 
psl. ir yra įtraukta į Kongre* ™us ‘‘naujame pasaulyje” 
so biblioteką; jos katalogo Pe tebedainuoja, bet jie jau 
nr. 54-7128. Ją išleido J. B. nėr» daugiau “dainininkai 
Lippincott leidykla Filadel- wrP svetimųjų”, 
fijoje. Tas viskas aprašyto su
„ t c dideliu įsijautimu, kartais ir
Kas yra tos knygos autore? dramatiškus

a nenustojęs savo reikšmės 
r jis daug prisidėjo prie 

amerikietės rašytojos Mabel 
f eigh Hunt paskatinimo ry
žtis parašyti knygą apie lat
vių pabėgėlių šeimą.

JA.V. L.B, CENTRO 
VALDYBA

Jungt. Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės Cen
tro valdybos sudėtis yra to
kia:

Pirm. S. Barzdukas, vice- 
pirm. dr. A. Nasvytis ir P. 
Ziurys, sekr. A. Puškoriūtė 
fr E. Kanonas, ižd. Stoniš- 
kis, narys švietimui P. Bal
čiūnas, natys kultūr. reika
lams V. Mariūnas, narys in
formacijai V. Kamantas.

Valdybos būstinė Cleve- 
lande. Pirmininko adresas: 
1209 Mclbourne Rd., Cleve
land 12, Ohio.

REDAKCIJA ATSAKO
J. Petraičiui iš Clevelan- 

do. Apie popiežius Tamsta 
gali daugiau žinių įasti 
šiose kun. M. Valatkos kny
gose: Popiežiai ir Lietuva, 
kaina $2.50 ir Ar Romos 
popiežius yra Kristaus vieti
ninką*, kaina $1.20, kurias

. ........................ _ gali gauti ir Keleivio admi-
mirė jai esant dar jauname- kiai. kuriuos ir mes savo'nistracijoje.

įvykius paly-
arbą. Kaliniai pa- i atstovams raštišką prašymą, '275* metus ir apsigyveno Fi- Mabel L€i8h Hunt P”3 žy- dint švelniu juoką Veikėjų 
išskyrus nedidelę panašų kaip vėliau Džezkaz- ladelfijos dalyje, kuri dabar 91* vaikų literatūros rašyto- charakteriai gerai išryškinti, 

tarp stovyklų nebuvo, ta- gmjię, sugrįžo į savo zonas ganė. Stovykla laukė, kada vadinama Germantown. ;)a’ girausi Coatesville, Indi- skaitydamas juos vaizduotė- 
čiau reikėjo perlipti per tris ir išėjo į darbą. Po to če- atvyks atstovai iš Maskvos.! Mes lietuviai savo imigra-[anoje. Kvėkerių šeima, ku- gyyt®.
apie 6 metrų aukščio tvoras, kištai ėmėsi priemonių. O- atvyko, bet kiek kito- cijos istorijos nesame gerai 1 '*°je P augo, labai mėgo . Bendrai knygoje pasako* 
Kriminalistams tai nebuvo peratyvinio skyriaus virai- kios sudėties, negu kaliniai ištyrę ir iki šiol dar neži-(knygas. Jos tėvas gydytojas jąmi beveik tie patys įvy- 
kiiūtki. Jie mažomis grupė- ninkas Rieliajevas su būriu !.*aukė. nome jos tikros pradžios. ... ............
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—Ei, Maiki, aš girdėjau, pinigų nereikia. 160 akrų 
labai gerą žinią. Zacirka r au jai sodybai galima gauti 
išskaitė gazietose. kad A-i visiškai dykai. Bet iš ko gy-

V. Kudirkos šešėlyje
J. VLKS

1898-99 mokslo metais iš vo vienas iš judriausių mo- 
Griškabūdžio pradžios mo- kinių pramuštgalvių. Jo vi- 
kyklos persikėliau j Nau- sur buvo pilna. Jis buvo 

im|ęsčio penkių skyrių dvi- tikras žinianešis kas atsiti-
! klasę mokyklą. Kaip Gris- ko Naumiesčio gyvenime, 
liabūdžio, taip ir Naumies- Jis sugebėjo visa vaizdžiai 
čio pradžios mokyklas lan- papasakoti, kaip ką dvipra- 
kė išimtinai lietuviai moki- snnais anekdotais papildy
mai. Tiesa, Naumiesčio mo-i damas, o kaip kada ir ble- 
kykloje mano mokslo me- vizgomis palydėdamas. Jis 
tais būta ir vieno kito ruso gyveno pasienyje. Bendra- 
mokinio. Nors mokykloje oarbiavo su pasienio sargy- 
visi dalykai buvo dėstomi biniais kareiviais. Jų tarpe 
rusų kalba, nors mokiniams dusų maža buvo. Pasienio 
mokyklos sienose buvo sargybos pulke daugiausia 
draudžiama kalbėti lietuvis- buvo ukrainiečių, totorių ir 
kai, bet visa aplinka veikė kitų. Rusai buvo vyresnieji 
taip, kad ir mokyklos šie-—puskarininkai, karininkai, 
nose skambėjo lietuvių kai-; Eiliniai kareiviai, ypač uk- 
oa. Žinoma, ne pamokų rainiečiai, rusus pašaipiai 
metu. Mano pradžios moks- kacapais vadindavo. Apie 
lo metų mokytojai Gylys ir rusus - kacapus kitų tautų 
Račyla nebuvo stropūs su- kareivių tarpe buvo kuriami 
drausti vaikus nevartoti mo-'visakenopi anekdotai, dai- 
kykloje lietuvių kalbos. Ir nuškos. Šiuopiukas jų buvo 
jie, mokytojai po pamokų uolus mokinys. Ir pats kaip 
su mokiniais šnekėjo lietu- kada tokius anekdotus per-

tegalėjo mums atsakyti, kad 
Naumiestyje gyvenąs toks 
daktaras, kuris rašo... Jis 
rašo lietuvių kalba ir žanda
rai apie tai žino, bet nie
kaip negali susekti ir už
klupti jo berašant. Jis rašo 
naktimis, prie žvakės. Jei 
reikia, kas parašyta tuoj su
deginama. O kai kas pata
šoma, tuoj išnešama į Tilžę. 
Yra kas jam talkininkauja!

Mums, jaunuoliams buvo 
tokia naujiena ir dar tokia 
paslaptinga, kad mes ja bu
vome tiesiog pritrenkti. De
ja, mes buvome tik liekna 
atžalėlė, jaunučiai ir nesitei- 
įavome, kas tas daktaras, 
ką jis lašo ir kodėl jis slap
tai rašo? Ne, mus tada dar 
tai nedomino. Buvo" svarbu 
žinoti, kad yra kas rašo ir 
kacapai rašančio negali su
gauti.

Pirmą kartą pamačiau 
V. Kudirką

Visi mokiniai mėgo Nau
miesčio tiltą per Šešupę nu
tiestą. Vakarais ten subėg- 
davom paišdykauti, palaks-

VEŽfi GINKLUS KUBOS SUKILĖLIAMS

Sienų kontrolės sugautas netoli Fort Lauderdale, Fla., 
bombonešis B-18. kuris vežė ginklus, medikamentus ir 
kt. Kubos sukilėliams. Viršuje sienų kontrolės ins
pektorius Chambles. apačioje bombonešio pilotas Ro- 
ger E. Steadman, kuris suimtas kartu su 22 kubiečiais.

liaskoj galima gauti žemės 
už dyką.

—Tai jau sena žinia, tė
ve.

;—Kodėl sena?
—Todėl, kad žemės tenai 

seniai jau buvo galima gau
ti.' • ’ £<

—Tai kodėl tu man nie
kad apie tai nepasakei?

—Nemaniau, kad tėvui 
tas turėtų kokios svarbos.

—Kibą tu durnas, - ar ką! 
Kaip gi žemė-neturės svar
bos? Juk už žemę žmonės 
mušasi. Dvaro aš visada no- 
rejau. 4.^

—Bet laikas jau tokius no
rus užmiršti, tėve.

—Ką tu čia nori pasaky
ti? ,

—Noriu pasakyti, kad tė
vas jau persenas esi žemei 
dirbti.

—Vistiek, Maiki, dvarelį 
būtų gerai turėti; o darbui 
dirbti galima juk ir nygerį 
pasamdyti, ar ne?

—Bet dvarelių niekas už 
dyką neduoda, tėve.

—O kaip su ta Aliaska?
—Aliaska, tėve, tebėra 

dar pusiau laukinis kraštas 
ir įsikurti tenai labai sun
ku. Žemės tenai daug, bet 
maža naudingos; daugiausia 
vis girios, ežerai, milžiniški 
kalnai, negyvenamos dyku
mos.

—Kodėl tu sakai, kad že
mės daug, ale įsikurti sun
ku? Jeigu žemės daug ir 
už dyką ji duodama, tai 
pradėti gyvenimą turėtų 
būt lengva.

—Nelengva dėlto, kad že
mė duodama tuščia, žmo
gaus rankomis dar nejudin
ta ; paprastai ji būna apau
gusi krūm&is arba mišku. 
Pati valdžia, kuri tą žemę 
siūlo už dyką, pabrėžia, kad 
pirmoji ir antroji naujaku
rių karta turės dirbti kruvi- 
ru prakaitu, iki galės tinka
mai įsikurti, pasistatyti tro
besius, nuvalyti ir išdirbti 
žemę, iki bus galima gauti 
iš jos kokį nors derlių. Tik
tai trečioji karta galės jau 
pasidaryti pragyvenimą. Tai 
! i reikia turėti daug pinigų, 
kad būtų iš ko gyventi, iki 
įsikūrei.

—Bet Zacirka rokuoja, 
kad pinigų nereikia. Sako, 
žemės galima gauti už dy
ką. Ar tu neturi misteiko?

vensi, jeigu pinigų neturėsi?
—Bet ar kanečnai reikia 

ant tos žemės gyventi? Juk 
gavus ją galima parduoti.

—Bet kas ją pirks, tėve, 
jeigu jos galima gauti dy
kai?

—Dats rait, Maik, čia tai 
jau mano misteikas.

—Kad ir nebūtų “mistei
kas”, vistiek tos žemės ne
galėtum niekam parduoti, 
iki joje neįsiteisinsi.

Kai tėvas atvažiavo parsivež Į bes metais man teko 6U 
ti į namus, aš tuoj jam pra- Šiuopiuku pasimatyti. Jis 
nešiau apie Vinco Kudirkos grįžęs iš J.A.V. pradėjo 
mirtį. Maniau jam bus didi verstis keleivių vežiojimu, 
naujiena. Deja, jis jau ži- Turėjo bene kelis keleivi- 
nojo, kad mirė daktaras nius auobusus. Tada mud- 
Vincas Kudirka, laikraščio viejų pasikalbėjimas prasi- 
“Varpo” redaktorius. Tėvas dėjo ir baigėsi jo pasakoja- 
skaitė Tilžėje ėjusius laik- mais anekdotais. O kur da- 
raščius. Skaitė ir kitiems bar šiuopiukas? Ar jis gy- 
davė juos pasiskaityti. Jis vas? Kam jis anekdotus pa-

Iš visų buvusių Naumies-igjventojai žinojo, kas yra sivilkęs tamsia plačiabryle tų slaptą spaudą kai kada sakoja — nežinau, 
čio mokyklos mokinių mano i paslaptis ir ko ji verta. Re- skrybėle, palerina apsiaustu įgaudavo įs mokytojo Nacy- jr $įantjįeib kaip tada 
atmintyje iki šiol tūno įstri- tas kas jų nesivertė kontra- apsisiautęs. Sustojau, direte-.us ai įs os sapos _spau
__ a.-____ • 1___ rn_- _ ‘ •• ik-anrio «... honb 'l£imi Norėimi įsižiūrėti iiodos platintojo įsgarsejusic

viškai. Nenuostabu, jei Nau- dirbdavo, lietuvių kalba sa-*^1* ar^ mus^ 
miesčio mokykloje buvę ru- vo draugams atpasakodavo, iSlia?v^) PiamUri &a Vlb 
sai mokiniai su savo sky- Dėl jo tų visakeriopų žinių ,
riaus draugais kalbėjo lietu- draugai mokiniai jį gerbė. L . pavasaiio va arą
viškai. RuU mokinio tėvas! Bet iš šiuopiuko mes „e jbeĮakstant ant tilto, pribėgo 
Katasonov turėjo Naumies-ivien tik visakeriopų anekdo- P1*6 man?s įuopiu as ir 
tyje mėsos parduotuvę, ir tų pramokom. Jis mums ii* sak0- . zlA
tas mokėjo lietuviškai kai- daug ko kita pašnabždomis ~ ,na’ Una 
bėti.

(domu** Šiuopiukas

^^. papasakodavo, apie ką vie-l Neklausiau kas jis! Aš 
išumoje pasienio mieste ne- supratau, kad tai eina tas 
I buvo priimta kalbėti, čia kas rašo... Ėjo vyriškis ap

Ir vėl Lietuvai susimetė 
nepalankiai gyvenimas. Ir

Iš Šiuopiuko mes sužino- ! J°. >'et? ba^«Į?- . Praėjo. :Unie|tino V. Kudirkos kapą Kudiikos'jo*raštuose pavaL 
iom kad nei- siena slantai 'Stipins pasididžiavimo jau- . . .’JjL.ZLSšT “JLvra’ eabe^ma h lfetorfū!smas gimė, kad mačiau kas Ir 'ėl mes mokinius išti- zuuot. - v.iemmąai aųjyv 
yia gabenama n lietuvių s , klausimai ma. ko baisi naujiena: šalikai- J° Tilto atsiminimai”, ir velKalba lasytos knygos. Esą, ^^-K^^a^ma Q

__ ___ i*__  .'ii noLrffntnnco nucionn

ges Šiuopiukas. Taip mes ji! banda ar bent slėpė kas per Įėjau. Norėjau įsižiūrėti į joj Uos platintojo įsgaree 
visi vadinome. Tikra jo pa- sieną slaptai buvo pernešta. į veidą. Deja, pamačiau tik į Naumiestyje Antanėlio.jo pa
vaide buvo Šiuopys. Tai Pu

štai,numa, nuobodumas, 
kodėl beveik trečdalis nu- 

—Gk-ką tas reiškia?- keltą tenai Amerikos farme-
—Tai reiškia, tėve, kad 

visų pirma reikia įkurti te
nai sodybą. Reikia pasista
tydinti gyvenamą namą ir 
per 3 metus reikia tenai iš
gyventi, mažiausia po 7 mė
nesius kasmet. Kai valdžia 
pripažins, kad esi tikrai jau 
įsikūręs ir trejis metus išgy
venęs, tada tik duos liudy- 
mą, kad esi tos žemės teisė
tas savininkas. Štai, ką rei
škia tokioj žemėj įsiteisini- 
mą. Kai būsi įsiteisinęs, ta
da galėsi jau tą nuosavybę 
ir parduoti, jei bus kas no
rės pirkti. Tačiau žemės pir
kėją Aliaskoj sunku rasti, 
nes valdžia siūio ją už dy
ką, ir vistiek nedaug kas jos 
nori.

—Tai kibą niekas tenai 
neauga?

—nuga, tėve, bet ne vi
sur. Geriausias žemės ūkiui 
ruožas yra Matanuškos pau
piu. Kai 1935 metais Vidu
rio Vakaruose viesulas išne
šė dirvožemį ir daug farmų 
liko žemės ūkiui nenaudin-

rių pabėgo neišbuvę nei vie- 
nerių metų.

—Veidiminut, Maiki! Ai
tu tik nemeluoji, kad Alias
koj saulė šviečia apskritą 
parą? Jeigu taip būtų, tai

kacapai nori lietuvius supra- 
voslavinti, sukacapinti, to
dėl uždraudė lietuvių kalba

kvaršino. Svarbu—mačiau, papinių tvorą perlipęs, įska- anekdotuose pašiepta , kaca- 
Įtikėta tokia žinia! Nėra ilgojo kas ant Vinco Kudir-pai. Ir daug ką musų įsti- 

rašvlas knvffas kam girtis ir nereikia—pa-'kos paminklo buvo įrašyta, ko panašus j šiuopiuko hki-
,a^ i • ‘Y.g3S’ , o‘slantis’ Ir visa ta savaip vei-Tai buvo baisi ir jaudinanti mas — palikę savo salj, at-lokios žinios mus, !<>•«Atlant0

kioje užuvėjoje atsidūręs, .čiausia vieta, kur ramybėje vandenyno.
Bėgo dienos, mokyklos gy-

metų mokinius, savaip vei
kė. Mes po tokių šnekų pa
jusdavom, jog esame skriau-

y ilsisi mirusieji ir įvykdyta Caristinės Rusijos okupa- ūt pasiutusiai jusdavom, jog esame sknau- nego uieįios,inonynius gy-, negirdėta šventva^s- cijos metais Vinco Kudirkos 
tarpu žrhonės džiami. Kartu gai susidary-1 venimo rūpesčiais palydėtos. > 1 & raštai viešai negalėjo pasi-
liaskoj reikia davo pasididžiavimo nuotai- Atėjo nelauktas rudenėlis. rodvti Lietuvoie. Ir dabar

kad štai nors ir kaip Vieną darganos dieną šiuo-1
piukas rytą, anksčiau už

riusų i-ietuvos i ližes rn.es- ge, atrado mokykloje. Al- „ to atsiminimai- neperspaus.
to lietuvių spauda ateina!;bėgęs visiems, kas mokyk- J inklo bJuvo dinami. Betgi visai išbrauk-

rai karšta, temperatūra šie-i Ir gal todėl Šiuopiuko sklei-p°Je Jau buvo, garsiai paša- **** -- - * •-
kia per 100 laipsnių. Bet džiami visakeriopi anekdo--kė:

—Mirė daktaras Vincas 
Kudirka...

Tik dabar man paaiškėjo,

tenai turėtų būt pasiutusiai 
karsta, o tuo 
sako, kad Aliaskoj 
gerų kailinių. Ros, kaip

—Saulė tenai ilgai šviečia kacapai saugo sieną, o iš
tiktai per vasarą, tėve. Ir 
tada krašto vidury būva tik-

Frūsu Lietuvos Tilžės mies-

žiemą saulė beveik nepasi-įtai apie kacapus mūsų visų 
rodo, ir tada būva baisūs buvo mėgiami.

Retas kas mūsų mokiniu Jodyti Lietuvoje. Ir dabar 
U anksčiau lankė Vinco Ku- > Lietuvoje pusiau slapti, 

dirkos kapą. Retas kas ži- Bent jo “Viršininkai ir “Til-
• i a • i 1 - fr-k ni” nnyvmcnono-

Dabar visi bėgo pažiūrėti ti Vinco Kudirkos raštų iš 
kas ištiko. Ir nesuvaikys iš sėtuvių literatūros nedrįsta-

šalčiai. Klimatas yra kiek Šiuopiukas mokytojų ne- 
vienodesnis tiktai Pacifiko buvo mėgiamas. Nore mok-!kad tas kur lašo ir buv<? 
pakrašty, kur prieina Japo- sic buvo stropus, bet pamo-SVincas Kudirka. (Gimė 18- 
nijos srovė, vadinamoji Ku- kų metu nenuorama. Kaip 58 m. gruodžio 31 d., mirė 
ro Šivo. kada jis būdavo baudžiamas: 1899 m. lapkričio 19 d.).

—Olrait, jeigu tu viską ži- mokykloje po pamokų pasi- Negi Šiuopiukas dėl ko ki
nai, tai išvirožyk, kaip A- likti. Pasilikęs turėdavo ke- -to bėgte bėgs anksti rytą į 
merikos valdžia gavo Alias- lotą puslapių iš vienos ar,mokyklą? Ta žinia lyg nu- 
koj tiek daug žemės, kad už kitos knygos perrašyti. smelkė. Manding, kad ta 
dyką ją atiduoda? Vieną kartą po tokios diena mokykloje buvo vie-

Aliaska, tėve, seniau pri- bausmės, rytojaus dieną jis na iš ramesnių. Mat atrodė, 
gulėjo Rusijai, nes Rusi- man ir kitiems parodė pa-į kad ir mokytojai buvo su
jos caro pasamdytas danas'rašytas eiles: įsimastę. Net Šiuopiukas ta

jiems žemes, pastatė gyve
namus namus ir suteikė ki
tokios paramos. Tačiau tais 
pačiais metais 60 tų farme- 
rių su savo šeimomis pabė
go iš tenai,

—O kodėl jie bėgo?
—Bėgo todėl, kad neįpra

stos sąlygos. Vasara labai 
trumpa, ir nore saulė švie
čia beveik apskritą parą, ne 
visi javai nunoksta. Vaisme
džių visai nėra. Gerai auga 
tiktai uogos ir daržovės, 
kaip kopūstai, bulvės. Ka
dangi kraštas mažai apgy
ventas, tai kelių kaip ir nė-

kur ir kaip visi žinojo, kad ma — Lietuva dabar ne Ja 
iškapoti šie žodžiai: Lietuva nepriklausomybės

, i - r • . . metais subrendo, jos gyven-Ttcul saule Lietuvos tam- ... j - .. .. ,. tojai pasidarė svetimiemsc ii milo lir*) o v Asumos prašalina ateparesni Pakartotinai
.. ...„o. u tiesa mus aing- okl)j>ac;jaj Lietuvoje ten-
-r i i- ?n.™s e-.1’ ka paboti žmonių nuotaikų. Tegul meile Lietuvos tie- ,, ncabejojan; kad £.

ga musų Širdyse! daba,. Lietuvoje yra kas ra- 
Vardan tos Lietuvos vie-!x.so... Ir yra kas tuos rašan

čius seka. Deja, ne visi jų 
Gai tik po šio įvykio daug (pagaunami, nes “jie rašo 

kas iš mokyklos mokinių su- nakties metu prie žvakės 
J°£ esama Lietuvos, šviesos ir, reikalui ištikus, 

tuvos, kuri buvo valsty- Isudegina ką parašė”... Jie 
o dabar kacapų paverg- rašo Lietuvoj, jie rašo oku- 
nemylima ir net jos ka- pantų kalėjimuose, jie rašo 
ės niekinamos. Sibiro vergijoje. Jie rašo!
Tisų mokinių akyse dabai ijie rašo daug sunkesnėse są- 

incas Kudirka iškilo savu lygose. Jei anuomet, caro 
dvyliu ii jo kapas moki- metais pasamdytas šaltkal- 

ių buvo pagarbiai lanko- vis nakties metu slapčiomis 
mas. Taip lankomas, kad ėjo išniekinti Vinco Kudir-

nybė težvdi!

1867 metais Amerika nupir- lo jam pastatymo proga Vii- dotuves ėjo visokios šnekos, 
ko ją už $7,200,000 ir tokiu niuje. Šiuopiukas tas eiles Mano buto šeimininkai Ur- 
būdu Aliaska virto Ameri- nusirašė iš kaž kokio kalen-įbonai abejojo, ar jis bus ka- 
kos valdžios nuosavybe, rioiiaus Tilžėje spausdinto, i pinėse laidojamas? Jo nie- 
Daug Aliaskos miškų, van- Tose eilėse buvo pasakyta, 'kas nematė bažnyčioje. Vin- 
denų ir kasyklų Amerikos kad Vilnius yra puošiamas jco Kudirkos laidotuvės įvy- 
valdžia jau pavedė savo ka- ne bažnyčių bokštais, ne pa- ko mums vaikams visai ne- 
pitalistams, ir daug žemės čiomis bažnyčiomis ir kitais I pastebimai. Nore mieste a- 
tebėra dar valdžios rankose, pastatais, o tik Muravjovo i pie tą mirtį būta daug kalbų.
Taigi tą žemę federalinė A- paminklu. Muravjovas lietu- Įlš tų šnekų, tada mes mo- 
menkos valdžia ir siūlo savo vius pakilėjo nuo žemės, su- kiniai tvirtai įsitikinome, 
piliečiams. Ar dabar aišku? prask, juos korė. Nore pats'kad mirė tas, kuris slaptus 

—O kaip tu rokuoji, Mai- Šiuopiukas apie tas eiles raštus rašė. Rašė, spausdi- 
ki, ar valdžia pazvalytų ant nieko gero negalėjo pasaky- no, platino ir buvo žandaj-ų 
tos žemės pastatyti saliūną? ti. nes ir pats nesusivokė, nesugaunamas. Dabar man 

—Gal ir nesipriešintų, bet kas norėta pasakyti, bet 'atsirado didis noras pama- 
kajn tas saliūnas būtų tenai man ir kitiems to metoįtyti, paskaityti, ką jis rašė. 

ra: susisiekimas palaikomasireikalingas? Ar meškoms? mokslo draugams tos eilės’Deja, čia Šiuopiukas nega-
daugiausia eskimų šunimis —Olrait, Maik, tai aš pa- paliko gilų įspūdį. Kad ir Įėjo man patarpininkauti, šiuopiukas išbėgo Ameri- ketvirtainiu mylių) 
ir lėktuvais. Bet sunkiausia įsakysiu Zacirkai, kad įi* kaip mes šiuopiuko teiravo- 'Jis tuo nesidomavo ir tokių kon.

Taip, tėve, žemės gauti ipakeliamas dalykas, tai vie-įant tos žemės nesilokamytų. mė* apie ta* eiles, jis tiek'raštų neskaitė. i Lietuvos neprikiausomy- \ <u.Je nėra

prie jo kapo nutildavo vi
sos kalbos.

kos kapą. tai dabar tas da
roma dienos metu, visų aki-

Mūsų bendramokslis šiuo- vaizdoje ir tokie “didvyriai* 
piukas dabar dar labiau į- apdovanojami ordinais, 
nirtusiai pasakojo visokius į Būkime tikri, kad mes su- 
anekdotus apie kacapus, kai lauksime, kas aprašys da- 
kada net šlykščius. Jis pra- bar pavergtos Lietuvos nau- 
dėjo tuos anekdotus mokyk-jus viršininkus ir kas para* 
loję ir už mokyklos sienų šys naujus tilto atsiminimus, 
ant tvorų rašinėti. Kas ji Daug kentėjusi tauta yra 
pasekė, kas įskundė? Jis nemari!
dingo iš Naumiesčio moky----------------------------------------
klos ir tik keletas metų pra- Kursiu Marios užima 1613 
slinkus buvo sužinota, kad ketvirtainių km. plotą (apie 620
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MIAMI, FLA. MARIUS KATILIŠKIS

MOTERŲ SKYRIUS

SEIMININKĖMS
Avienos troikiny* 
su daržovėmis

-valius paplotėlius arba, teš- 
ilą iškočiojus j apie trečdali 

T •_ _ o colio storio siuogsniu, su-faS U»E? 5 S l P« ketUrkaml’iaiS

3 morkas, 1 stiklinę pupe- Taip paruoštus bul bonusbų. 1 petražolę, 4 svogūnas, j pabaretyų
2 saulėtus pomidorų kosės, k d 1; fc u «
1 šaukštą miltų, pipirų ų- Ea n,.Jaitai/ Vn, „/Jį,™ 
druskos.

Nuplauta krūtinės, mentės

ba orkaitėje, kol paviršius 
gražiai paraus.

Iškeptus bulbonus užpilti
ar kaklo mėsą sukapoti kar- spirgintais.su svogūnais la 
tu su kaulais, maždaug un- šiniais, grietine ir patroškin- 
cijos ai* pusantros gabale-; jj arba duoti i stalą su var
liais. Juos pabarstyti drus-gį^gg ar kopūstų dažiniu. 
ka, maltais pipirais ir apke- Bulbonams varškę taip pa-, 
pinti riebaluose. Baigiant ruošti: ją ištrinti, atskiesti Į

BUVUSI KARAUBNB UŽDEDA VAINIKĄgp.. , «• • ...
8^ a

Kaip Amerikoje, taip ir Anglijoje Veteranę dieną pa
gerbiami žuvusieji kariai. Senoji karalienė Elzbieta už
deda vainiką ant kariu kapo Empire Field of Kememb- 
rence kapuose Londone.

Moterų banketas spaudai
J Moterų Klubo spalio 26 

d. rengtąjį banketą, kurio 
pelnas buvo numatytas 
spaudai, susirinko gana di
delis būrys. Jis būtų buvęs 
daug didesnis, jei tuo metu 
nebūtų streikavę tramvajai 

j— iš toliau neturintiems sa
vo automobilaus sunku buvo 

; atvykti.
Banketu daugiausia rūpi

nosi klubo pirmininkė Juli
ja Styles, jai padėjo Julija 
Šimkienė, Bukienė, Stasiu- 
lienė, Bitonienė, A. Bolma- 
nienė, C. Kelly.

Lietuvių Klubas salę da
vė veltui.

KAITRA

kepinti, mėsą pabarstyti mil
tais, pridėti pomidorų košės,

pienu, pridėti druskos, dalį 
grietinės ir išmaišyti. Liku

sudėti i puodą, užpilti sul- sja grietine užpilti varškės 
tiniu ar karštu vandeniu ir paviršių. 
patroškinti 45-60 minučių. Kopūstų dažinys pad ro- 
lada pridėti gabaliukais; -pas taip: Ištroškinti svarą 
piaustytas ir riebaluose pa- raugintų kopūstų, pridėjus 
kepintas daržoves: bulves, vandens ir kiek tauku. D,.o- 
morkas, svogūnus, petražo- 4ant į sta^ troškinto s Ro
les, viską išmaišyti ir, puodą oūstus užpilti spirgučiais, 
uždengus, dar pusvalandį i baži n vs turi būti netirštas, 
patroškinti orkaitėj, kol dar
žovės suminkštės. Baigiant 
troškinti, sudėti virtas pu
peles, pridėti pusę stiklinės 
grietinės. *

LIETUVĖS TARPTAU
TINĖJ PARODOJ

New Yorke ištisą savaitę 2 
Į troškinį galima dėti ir,'buvo tarptautinė moterų pa Į 

kitokių daržovių. rodą, kurioje ir lietuvės tu- s
,. rėjo savo skyrių. Jame bu ;į 

Kupiškėnų valgu *ijvo išstatyta audinių, Un ži-*
Imti 15 bulvių, 2 saujos;nių, gintaro, poicei n: c. 

miltų, druskos, 3 uncijas la-‘lietuviškais puošimais k .iė-i
*2-^1_ t rlintn oftnrnlm lHliu L v fešinių, 1 svogūną.a. t .v,. C --- ------- ----- C y
svarą varškės, pusę stiklinės Petravičiaus paveiksiu i. xt , 
pieno, pusę ar visą stiklinę ; Lapkričio 9 d. parodoje„ 
prietinės, druskos. įbuvo lietuviška progra.na, j

Nuskustas bulves išvirei, kurią atliko operete : ■ j 
nulupti ir, kol dar karštc£;'fas, J. Matulaitiene? <■ - 
sugrūsti. >egivaujamos tautinių šoki

Kai atvės, Įdėti miltų, dru- ’kėjos. Programai v r i 
skos, išminkyti ir daryti ap- M. Jokubaitiene.

KAD AŠ GALĖČIAU...

Kad aš galėčiau nuskinti šypsnį lūpų tavų,
Namo parnešęs tuoj pasodinčiau tarp rūtų žalių, 
Kad tiktai augtų, kad tik bujotų, kad pražydėtų

radasta raudona!
Tai ji paguostų, tai suramintų, tai man apstotų 

/ širdies gėla.
Kad aš galėčiau nuskinti žvilgsnį akių tavo mėlynų, 
Namo parnešęs ant aukuro dėčiau tarp skaisčiausių 

žiburių,
Kad vis spindėtų, kad vis žėrėtų, kad pilni namai 

būtų šviesų!
Tai ji; £ ų, t i fuianiintų, tai aš jiejausčiau 

svetur vargų.
Kad t i ,-su uz jurų marių už

f V| ę’fW H ĮF - ■ .. vandenų,
Su .-vi i ? ‘ - •"> ‘ labinčiau, žvaigždes

~"i egčisu tau prie kasų!
Ki.«i ' Ją atiduočiau, ją

< ’’ ' dovanočiau
Ne už radastą; akių mėlynę--tiktai už laisvę mūsų 

namų!. v- ? X

St. Griežė-Jurgelevičiuz

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

r? 535 i- •! 7? :
VĖL 17 MOTERŲ IŠLEISTA JENKINSO 

PAVARDĖ

Bu* kita pirmininkė
C*»r«f4I8Cri>«- -

Lietuvių Moterų Klubas 
Įsteigtas 1952 metais šešių 
narių, o šiandien jame yra 
125 narės. Dabartinė pirmi
ninkė Julija Styles ilgai va
dovavo klubui, bet ji jau no
ri pasilsėti, todėl atsisakė 
toliau vadovauti ir nuo 195f 
metų pradžios bus nauji 
pirmininkė.

C. K. Brazi

DETROIT, MICH.

Birutiečių koncertas- 
benketaa

Sekmadienį, lapkričio 2< 
d. 6 vai. vak. didelėj ir gra 
žioj italų salėj (5101 Oak 
man Blvd. prie Michigai 
Avė., Dearbom) birutietė 
rengia didelį koncertą, ku 
rio programą atliks PYuden 
cija Bičkienė ir Stasys Ba 
•as (Baranauskas). Jiem 
akompanuos muzikas A 
leksandras Kučiūnas. Šiti 
vardai sako, kad koncertą 
bus tikrai gražus.

Po koncerto bus šokia; 
gausus bufetas. Prie salė 
yra didelė aikštė mašinom 
pastatyti.

Birutietės laukia visų de1 
roitiečių, windsoriecių ir k 
tų apylinkių lietuvių atsilar 
kant į koncertą - banketą.

V. Kutkus
Blogai pinigus išleisti yi 

nusikaltimas; dar didesnis nt 
sikaltimas juos blogais kelia 
įgyti. •

Ruskin

UŽMUŠĖ DUKTERĮ

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusk, kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SUNOS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 42G pus
lapių. Kaina......................  $4.00

ALTORIŲ SESELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiii- 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai. 631 puslapiai

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, į 
meniniu formų plėtojimosi pagrin. 
dai, Paulius Galaunė, didelė 
ga su daugybe paveikslų, gliflni

popieriuje. Kaina .................. $8J9
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E 
Drųsutienė, O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujov<škiausiaa io- 
dyngs, kieti viriai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ii Ameriko* gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LBNGVA8 BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausia* vadovėlis pra-

Praeitame kongrese buvo 
17 moterų, tiek pat bus jų į Skaitytojai, be abejonės, 
ir 86-jame kongrese, kuris suprato, kad praeitame nu- 
susirinks po Naujųjų metų. merv išspausdintas straips

nis “Smėlis loja” yra A. 
Jenkinso parašytas, tik per 
neapsižiūrėjimą išleista jo

SUŽADĖTINE, J. Titinio 15 įvairi? 
trumpu pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ >2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ...................... $2455

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

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metuf 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sul 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai
Kaina *............................... 50 centų- Ml į

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI 
STAUS VIETININKAS ~ ~

kun. M. Vaiadka. I^abai įdttilii 
ga. Kaina................... 'a Uiti

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
jose dalyse, kiekviena dalis po 
Galima dalimis pirkti arba viza 
knygas už $6.00. y? ,

NAUJA VALGIŲ KNYGA.
chelsonienės pa rašyta 

eeeptų. 132 pusi. J
KOKIUS DIEVUS 

BINO SENOVEJE
•=okin }vairiu««e k 
<e laikuose dievai „ 
kie buvo **”«ljjj^
Kaina • *•••.—• •
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M v»,a«ikos parašyta knyga. 25C
»usl. Kaine ........................ BBRP
% KISS IN THE PARK. J. Jazmi

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai
>50 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, •n inkštais viršeliais ...................$1.08
4TLAIDŲ PAVERT, P. Abelkio m- 

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai. kaina .........................................$9
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai.
kaina ..................................................
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas. iivAlė M 
Miškinis. 290 pusL Kaina....SSSR

Įdomūs buvo rinkimai Mi
nnesota valstybėje, čia kan
didatavo demokratė Coya___r______„ _t
Knutson, kuri atstovų rū- pavardė. Atsiprašome, 
muose buvo jau 4 metus, bet j Red.
ši kartą ji pralaimėjo gal ir ------------------ —------
dėlto kad jos vyras, norėda-: Dabartiniame Lietuvos plote 
mas, kad žmona mestų po-lyra 2,543 ežerai, kurių plotas 
litiką ir grįžtų prie savoj yra ne mažesnis kaip 1 hekta

Tinginys ir miegodamas pa--Visi ežerai užima apie pusantro 
vargęs. (procento viso valstybės ploto.

ZATVHVd ai 3HOAHV

Aktorė Rhonda Fleming savanoriftkai įsijungė | Parn- 
lyžuotiems gelbėti draugijos veiklą. Ji pasikviečia tą 
nelaimingąją pas save Hollywoode, kad ją gyvenimą 
paskaidrinti. čia Ją matome vandeny an paratyieetn 
vaike aat nugaros.

Robert Campbell, 46 metą, 
R Newark, N. J„ peiliu nu
dūrė savo 12 metą dukterį 
Mlldred (apačioje), kai ji 
reikalavo iė jo aukoti ne
turtingiems Padėkos dienos 
proga. MiMred tėvai Šiuo 
mete yra bedarbiai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•$• So» Bostoo S7«

(R Terroe išleisto* knygos “Užuovėja)
' (Tęsinys)

Žolynų kvaptim gėrė senis, užsigulęs ant tvoros. Ir 
tąja kvaptimi pasigėrusios bitės, sunkiai bevaldydamos 
geltonas kojas, ropojo iš liūtažandžio suskliaustų auselių 
i plačią ir skaisčią žiniją. Lindo į tamsiai mėlynus čeba- 
tėlius ir skendo giliose tuliponų taurėse, tartum sudėtose 
maldai vaiko rankutėse. Braidė razetose, savo pilkumą 
siiliedamo8 su tų žiedelių pilkumu, bet tokiu stipriu kve
pėjimu, kad jis smilkte smilko ir viršijo visus.

Dobilų laukas parudo, ir liepos taisosi vašku pagelsti. 
Už liepų, tarp jaunų obelaičių, kaip margaspalviai jur
ginai, šviečia avilių stogeliai. Ir jie gaudžia saldžiai mig- 
lančia medunešio daina, tartum iš tolybių žeme atsiū- 
□uojančia.

—Eisiu bičių pažiūrėti, — prasitarė, lupdamas iš 
įurnos pypkę. Pagrabinėjęs apie šonus, atsiminė, kad 
įėra nė vienos kišenės jo baltose kelnėse. O nekenčia jos 
)ypkės syvų, ir dar tokiu laiku, kai drumsčiasi, nelygi
nant žarijos iš pečiaus. Pypkę paliko ant tvoros stulpo, 
r nežinai, kuočes, kada susimanys spiestis...

Aviliai rikiavosi dviem eilėm. Buvo jų dvylika pilnų 
r pora dar tebelaukė spiečių.. Visi naujamadžiai. Tai 
larbas ir išmonė Kastanto, po to, kai jų sodne iš kelių 
lešimtų kelminių, beliko viena šeimyna. Sutręšusius 
enobinių avilių stuobrius išvertė ir sudegino jaujoje 
ninant linus. Iš jų ir tebuvo tiek naudos, kad spiečius 
>o metų kitų išmirtų. Korius apnikdavo pelės ir širšės, 
r jo, tik ligai užėjus, moterys surasdavo kamaroj kruo
pelę. Taip iš naujo buvo sutvirtinta bičiulystė su Ki- 
rildžiu, kurs medų vežė į miestą, imdamas pinigą, kaip 
iž kviečius.

Žolė ir pasisvarinusios medžių šakos, švankštė ir 
■kambėjo galybe plazdančių sparnelių. Ant stogo šokan

čių lasų sūkuriu mirgėjo šešėliuose ir saulės nuauksin- 
ose plynėse. Eilėmis judėjo, siuvo, pranykdaftios lakų 
plyšiuose ir išsipildamos naujais sriauteliais. Jis tik kiauše
li ir juto šiurpulius už ąnčio ir nugaroje. Ir klausėsi 
'adą prikandęs, išsižiojęs, kaip vargonų koplyčioje, ar 
vidury miško po eglėmis, kur nieko rodos nėra, ir kur 
iek daug gyvasties vasnoja sparnais aplinkui.

Laikė viską parankiui: — sietelį veidui pridengti, 
rėt|, šluoelę. Kadugių smilkymui. Užvakar, pokaičio 
migime, vienas pakilo ir taip gražiai susimetė prie pir- 
ies į gluosno šaką. šakelė plona ir liauna — supasi 
įuo svorio,, lyg dideliam paukščiui nutūpus. Vyrai pasili- 

nupjovė šakelę, ir tiek bėdos. O juk pagau- 
a kartais neštis laukais. Raiti vyrai ant arklių nespėja 

rintis. Ir žiūrėk, jau pražuvusios kokioje drevėje or inkile, 
am tyčia įkeltame ir išteptame medumi, kad priviliotų 
rites. Yra žmonių, kuriems patys niekai tokiu būdu sve- 
imą gerą užglemžti. Užsigina ir dar žegnojasi nieko 
težiną, kaip Gorių pašilės Skersna, anais metais tokį
•piečių užgrobęs.

Sodyba snūduriavo susimetusi į pavėsius, po me- 
Ižiais, tarptrobiuose. Šunys lėkdavo prie savo būdų, 
švertę ant ištiestu kojų liežuvius ir tingiai judino ausis, 
mbaidydami burbiančias muses. Perekšlė šaukė išsvi
lusius geltonus, kaip kiaušinio trynys viščiukus. Kitos 
•ausėsi sparnais duobutes po serbentais ir perėsi sausa 
leme. Jaunų žąsiukų pulkelis nardė ir turškė, kartu su 
ladaigsliais ančiukais, pažaliavusioje molkastėje.

Uosių eilės augo ant ežios ir ėjo nuo kelio Į pak- 
uones. Kada tai seni medžiai buvo nukirsti, ir atža- 
os, leisdamos trąšius uglius, vešliu tankumynu iškilo 
lukščiau stogų, šalia uosių tuščia Umėžio sėdybvietė, 
šiūravo sužėlusią pieva, kaip švendrynas paežery. Ke- 
ios perkaršusios obelys barako jo apdžiūvusiom šakom, 
ki pusiaujo įsibridusios į smilgas ir kumelrukštes. Taip 
pat atrodė ir kitų rėžiai, daugumai trobų išsikėlus į lau
kus. Senųjų laidarių išduobtos vietos, kiemo takai, dar
beliai ir rasodininkai, užakę, lentom užkalti šuliniai ir til
teliai per griovius į gatvę, lūžte lūžo vasaros augmenija. 
Metų metais įmėžta namų žemė kupojo plačiais varna
lėšų lapais, augštais ir storais builiais ir gurgždžiais. Iš 
jų sultingų stiebų vaikai pasidaro birbynes ir vamzdžius, 
ir jų šakose raudongūžės susisuka sau lizdelius. Kitur, 
ant sugriautų jaujų ir spalių krūvų, eglynėliais susime
tusios, vešėjo dilgynės. O kmynų žydėjimas visų žolių 
audeklą dengė, lyg ryto žarma. Ir trumposios naktys 
buvo baltos nuo jų. Bet jau vyrai plakasi dalgius ir iš
guldys visus pašalius į pradalges, o kmynus išrinks mo
terys ir surišusios šluotelėmis, sukaišios pastogėse.

Sodžius suposi kmynų žieduose, apsalęs žiogelių 
ir svirplių čirpime. Snūduriavo užsikvempęs giliomis 
pastogėmis ant baltai dažytų langinių, ant palangių dar
želių, ant iš vakaro nušluotų kiemų ir gatvės, šnarėjo, 
lyg žiedadulkėmis rūkstanti smilgos viršūnė, brazdi
nama šimtų aksominių sparnelių.

(Bus daugiau)

spirgintais.su
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KORESPONDENCIJOS
šiltai publikai, kurios atsi- tidarymo šventėje. Ibūris vaidins komediją “Mo-
lankymas pateisino ir čiur- I Taip pat nuoširdus ačiū ir itinos Klaida”, 
lioniečių ir mūsų pastangas, 'visiems tiems, kurie davė Po vaidinimo šokiai, bu*

Vietinei žinios

GELEVIČIUS

Mirė spalio 20 dieną New Bri
tais, Conn.

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė Z. Gelevičius
Spalio 20 d. mirė Zigman

tas Gelevičius. Velionis j 
Ameriką atvyko jau atitar 
navęs rusų kariuomenėj, da
lyvavęs kare, buvęs 5 kartus 
sužeistas. Pirma jis gyveno 
So. Bostone, o vėliau išsikė
tė Į New Britain ir čia iš
gyveno 32 metus. Vertėsi 
kalendorių spausdinimu ir 
pardavinėjimu, todėl buvo 
plačiai žinomas Massachu
setts ir Connectiiut valstybė
se. • ■

Lietuvoje paliko velionies 
cu broliai ir dvi seserys.

A. Žukauskienė

žė, jo rusu nepadarė. Iš Lie
tuvos ateiną laiškai, pasiekią 
ir filadelfijiečius, parašyti 
labai taisyklinga lietuvių 
kalba. Jų turinys dvelkia 
meile svetur esančiam bro
liui, sesei, giminaičiui, pažį
stamam, kuriuos skaitant 
nejučiomis veidu žvilganti 
ašara nurieda. Kiek ten da
bar juodo vargo, kiek ten 
nelaimių, kas gali aprašyti, 
ir kas gali apsakyti!

Laiškuose iš Lietuvos kar
tais būna įdėtos gėlytės, nu
skintos iš Tėvynės graudžiu 
skundu vaitojančių laukų. 
Marija Lukošienė jas sudė
jo po stiklu rėmuose ir ga
vosi labai gražus paveiks
las kaboti ant jos miegamo
jo kambario sienos.

Daugelis susilaukia ir 
siuntinėlių, kuriuose įdėta 
rankdarbiai, staltiesės, rank 
šluosčiai, tautiniais raštais 
išausti kaklaryšiai, gintari
niai ir iš medžio išdrožinėti 
meniški išdirbiniai. J,A.V. 
valdžia už tokius siuntinė-

Neįmanydami čia išvardinti 
visų vardų, susilaikome ir 
nuo pačių svarbiųjų skelbi
mo, idant nepaskelbtųjų ne
užgautame. Ačiū visiems!

Detroito Liet. Organizaci
jų Centro Valdyba

šiai parodėlei savo brangius f etas ir įvairios staigmenos, 
eksponatus. Šokius gros Verdi orkestras.

Valdyba Į A.L.B. Rockžordo Apylinkės 
_______ ____________ valdyba kviečia visus atsi-

ST. PETERSBURG, FLA. lankyti ir pakviesti savo pa- 
______  žįstamuomus. Bus visiems

Vyrų choras gy

vena Toronto mieste. 
Pirmininko adresas: 121

Beatriče St., Toronto, Ont., 
Canada.

Minėjo savo gimtadienį

Mūsų bendradarbis Pra
nas Naunčikas šiomis dieno
mis minėjo savo gimiaaienį. 
Sveikiname jį ta proga ir

WINDSOR LOCK, CONN.
Blogos žimos~ ferbmmkams

Hamilton Standard Pro- 
peller bendrovės direkto
rius Kearens skelbia, kadis 
8,500 ten dirbančių darbi
ninkų ir tarnautojų nuo lap
kričio pradžios bus atleista 
500 ir lapkričio 15 d. dar 
400, o kiti 600 bus atleidžia
mi kas savaitė dalimis.

P. Naunčikas

BROCKTON, MASS.

gera ir smagu. Tai iki ma
lonaus pasimatymo parengi- 

Lapkričio 30 <L, sekma- me.
dienį S.L.A. 373 kuopa ren- Perkūne
gia banketų laiškanešių sa- ■
lėj, 314-15 Avė., So. Daro- WATERBURY, CONN.
ma kas galima, kad - sve- ---------
čiai būtų patenkinti. Bus Didelis susidomėjimas 
muzika, dainuos choras ir tt.

Turėsime šaunų banketą

Alto Brocktono Skyriaus 
Valdyha dėkoja Brocktono 
ir jo apylinkės lietuviams,
prisidėjusiems darbu ar kitu 

liūs nuo gavėjų muito neį- .pasitamavimu, ruošiant lie-
ma.

K. Tautkus

DETROIT, MICH.

Kai kas sielojosi, kad vy
rų choras rengiasi mirti, bet 
tas be reikalo. Choras gy
vas ir lapkričio 23 d. Hart
forde Vinco Kudirkos minė
jime atliks meninę progra
mą. Be choro ten dalyvauja 
solistai: Stasys Liepas ir 
Daiva Mongirdaitė. 

Inžinierių suvažiavimas

Pinigai 
mados.

niekados neišeina iš

Jieškojimai
Duktė iš Lietuvos ieško savo 

tėvo Prano Warpiato, gyv. Chi
cago, IIL, Auburn Avė. Atsiliep
ti prašoma šiuo adresu: yVaM*** 
Tarvid, 2321 Rožei St. Montre
al, P. Q.. Canada.

Lapkričio 27-29 dienomis 
Baltimorę je bus Amerikos 
Lietuvių Inž. ir Architektų 
S-gos suvažiavimas. Organi-

. , . . . , - o A. — Labai malonu pastebė- jojama vykti bendrai. No-
labai gerai pasisekė. Svečių kad šiemet jaunimo tarpe-rintieji į jį vykti, prašomi 
buvo daug, jm buvo.gar- yra didesnis susidomėjimas! registruotis pas inž .K. Kriš- 
dziai pavaisinta, o choras, kaukėmis - kostiumais. Trys ičiukaitį (5 Adams St,, Dor-
kuriam vadovauja Kazys gerjausi kostiumai bus pre-Įchester, tel. CO 5-8613. 
Staupa, gražiai padainavo. - - - H 1

Choro banketas pavyko

_ o j — 1 - t Ir * vo tradicinam kaukių vaka- 12 d. renge banketą, kuns TqKqi- mQun77oet^

į Waterbury skautės jir 
skautai smarkiai ruošiasi sa-

..... mijuojami. Tam reikalui Tė->Vehau svecją šoko ar ki- K^itetas ido.
taip smagiai laiką leido. dovamĮ r *
Mūaą tarpe ir dr. D. Jattiti, \ Vakaras bus lapkričio 

mėn. 29 d. 7 vaL po pietų 
Į S.L.A. 373 kuopą įstojo šv. Juozapo parapijos di-

dr. Domas

K.Moclnu ligoninėje

Praeitą ketvirtadienį Car
ney ligoninėn paguldytas 

....... .... Kazys Mockus, “Draugo”
„ v8“:!? j® i-joje salėje. Šokius gros korespondentas Bostone jSy-

ąnona Sofija Jasaitiene. Dr. geras 6 asmenų orkestras. mus vietos visuomeninki

Brolis Lietuvoj ieško savo se
sers Onos Rekšytės - Kunčienės. 
Turėjo 5 dukteris ir 4 sūnus. 
Gyveno ar tebegyvena Philadel- 
phijoje.

Ji pati ar ją žinantieji atsi
liepkite adresu:

Joe Rekašius 
Rt. 1, Box 144 
Hoųuiam, Wash. (47

Vedybos
Esu viengunjfis 38 metų amžiaus. 

Negeriu ir nerūkau. Ieškau gyveni
mo draugės vedybų tikslu. Adresas: 

Mr. Clem (48
323 E. Moreland 
Hatboro, Pa.

Apvalyk savo odą
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D. Jasaitis jau keleri metai įVeiks turtingas bufetas ir 
kai dirba Tampos džiovi- labai įdomi loterija.. 
ninku sanatorijoje. Jų sū-j Turima žinių, kad jauni
nus dr. Stasys Jasaitis taip- mas ir vyresnieji iš kaimy-

V daktaras ir savo ka- ,nių miestų ir valstijų ruošia-V. Bruzgeleviciui, J-’MueU 5^ Adaras Stjsi dalyvaufi“ Water.
Dorchester, Mass. įburiečiai užtikrina, kad at-

Ketvirti* silankė į šį vakarą ras daug 
pažįstamų ir draugų ir lie-

I tuvių bakūžės šventę rugsė
jo mėn. 7-13 dienomis, 
Brocktono parodos metu, y- 
pač V. špakevičiui, G. Kur
piui

! Varnui, V. Tamošaičiui^ A. 
ir J. Strumskiams, J. -ir A. 

Kviesdama Čiurlionio Me- Miekevičiams, M. Jurgeliū- 
no Ansamblį, Detroito Lie- pienei, P. Duobai, G. Stašai- 
tuvių Organizacijų Centro tytei, L. Baškauskaitei, L, 
Valdyba buvo užsikrovusi Keturakytei, N. Ramanaus- 
darbą, neįmanomą attikti kaitei, S. Grušui, M. Tūbiui, 
keliems žmonėms. Tik susi- m. ir S. Gofensams, O. Ei-
lauLrnc rlcjuo-olin falVininlru ____ •------------ ------------Kulienei,

Vieša padėka

ROCKFORD, ILL.

Matysime «1 klaidą*

Manoma, kad jam teks pa
gulėti apie porą savaičių. 
Linkime ligoniui pasveikti 
išvengus operacijos.

Susižeidė V. Mačiulienė

Stebėtinas Daro

Eidama į darbą susižeidė 
Vanda Mačiulienė, gyvenan
ti South Bostone.

P.L.B. VALDYBA

tuviškoje nuotaikoje malo
niai praleis laiką.

Didžiausio Nemuno įtako Ne
ries ilgis yra 510 kilometrų (a- 
pie 316 mylių).

Nelaimė 
iškrinka.

Lapkričio m. 23 d., sekma-
----- • A AA--------a A » T-k -O__ a_aienj, z:w vai. alc kock- 

fordo apylinkė ruošia didelį 
vakarą su vaidinimu Lietu-! 
vių Kultūros Klubo salėje. į 
Atvykęs iš Kenoshos, Wis.,j

Naujas Gydyt 
Stebuklas

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai 
lūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai
---------------- Į tas stebėtinas vaistas veikia, pada-

Pąsaulio Lietuviu Bend-i rykit 10 dienų bandymų be rizikos.
ruomenės valdyba, kurią 'i£?iTr<į^’o<XE
rinko P.L.B. Seimas New "“"t ateis» Užmokėk laiškanešiui 42 

. «■ C. O. D. pašte išlaidas. Arba at-IOrite, yra Šitokios sudėties, siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš- 
Pirm. Jonas Matulionis,: laidas. Jei nepatenkintas nepapras- 

• ir x -i tais rezultatais, grąžink ir atgausivicepirm. Vytautas Meilus, |savo pinigus.
sekr. Kęstutis Grigaitis, ižd. ’ J Kanadą ir kitur $2.50, mokėti
dr. Juozas Sungaila, ir Juo- jiš kalno.
zas Kralikauskas. | tropicana Dept. 5

Visi valdybos nariai gy-J clintSnTKdmna

ir
V._________ 7 _ įaUCIUl IT Ą1LO

_o_ _ čiurlioniečių koncerto išklau Brocktono skyriaus nariams, 
linkime, kad jis dar ilgus fytijapkričio 1 d. į Westemj Ačiū p. Ivaškienei ir jos 
ilgus metus galėtų taip uo- . ĮK” School auditoriją su- vadovaujamai tautinių šo- 
liai Keleiviui žinių duoti. arti tūkstančio svečių, -kių grupei, kuri kasmet da-__ — —■___________

Redakcija Siuomi dėkojame korės- lyvauja lietuvių bakūžės a-Jarienės vadovaujamas sam 
pondentams ir lietuviškai

ištinka, draugystė

PHILADELPHIA, PA.

Spinduliai* trykštanti 
lietuvybė

Lietuvių tauta apie 130

spaudai, talpinusiai mūsų 
korespondentų prieškoncer- 
finius reportažus bei mūsų 
skelbimus; dėkojame radi
jo valandėlėms; dėkojame 
biletu platintojams ir įvai-

Prano ir Onos Lavinskų vedybinio gyvenimo 50 metų sukak
ties proga, nupiginta kaina paleidžiu svarbią istorinę knygą:

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE
NUO 1879 METŲ IKI 1955 METŲ 

Nuo pirmo lietuviško lakraščio pasirodžiusio Amerikoje iki

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi

metų išbuvusi caru pavergta rias pareigas attikusiems sa-i paskutinių leidinių, kiek tik jų buvo, kas leido, kur, kada, viską 
išlaikė lietuvybę ir 1918 m. Įėję koncerto metu; dėkoja-1 ^ite\Kaina S*25- du .do,eri.us » pndacit stempomis 
prisikėlė laisvam gyvenimui, me visiems tautiečiams, ku-
ir dabartinė mūsų okupaci- rie čiurlioniečius pasitiko,

FRANK LAVINSKAS, 41-41 46th SL, City 4, N. Y.

ja, nors daug žiauresnė už vaišino ir apnakvydino; pa* 
caristinę, lietuvio nepalau- galiau dėkojame gausiai ir

AMERIKOS LIETUVIAI
ir angliškųjų skolinių 

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi laukė, bet labiausiai tai Valparaiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
sios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma liežuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo
sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik $5. Rašykite:

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Jungia Neturtas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
turtinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateitim.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 310,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld >10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki >326 į mšneaį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Dd 
gilios ssnatvūs.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West SOlb Straet, New Turk l. N. Y.

VAISTUS 1 LIETUVĄ
p į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

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

amžių, taį Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 

į kurių sudėtį įeina vi
ii ir. kepenų bei liaukų 

pagal medicinos mokslą, 
veftaliagi sveikatai ir ilgam

. _ — •‘Tik Vieną kapsulę per die
ną reikia imti. Veisti; ^ūAMs yra Idepl UHrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos vsūoBos laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu bonką' 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir psusitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHAfcMACY, 29 K
V. G. Skrinską

Kaily Są., W« 
ca (savininkas)

kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti. 

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

Alei. Mizara 
414 W. Broadway 

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Pinigu*

$14

» siųsti ka 
užsakymu

kartu m

Dr. D. PILKA 
E.

So. Boston 27,
vv

Persiunčiani Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dali* 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
____ Lietnaed by USSk

13S W. I4lk SL, NEW YORK 11, N. Y, ToL CH 3-2383 
MOŠŲ SKYRIAI

308 W. 4th Strset 332 FiHmorc Avė. 132 Franklin Ava. 141 2-ad Avė____
SO- BOSTON, MASS. BUFFALO «, N. Y. HARTFORD, CONN. NBW YORK CITY 
Tel. AN 8-5949 TeL MOhavrk 2974 Tet CHapel 9-4724 TsL YU 2-9389
900 Literary Rd. 39 Raymeod Plsss W. 11339 Jos. Caapaa 932 W. Girard Avė. 
Clevdaad 13, Ohio NEWARK, N. J. DETROIT 12, titlCH. Philadelphia 23, Pa. 
Tel. T0wer 1-1481 Tet MArket 2-2877 Tel. TOwnaand 9-3989 TeL WAtaat 5-8878 
Visais klausimais, ryiyj* w parsiuntimu siuntinių ųOsų gilinami ir itluugsmi. loaiphMB | astiaų pa
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vadajus, kuria milmrisi suteiks jums visus nare *

________ PRADtlUGINKITB 8AVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KAL9DOM8.
Mūš^^idtiuia'firmar

tymų. Kiekvienas siuntinys 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų įstaigoje yra dMeNa 
avalynės, laikrodžių Ir *

i patenkintų klijentų, 190* 
48 vulaike 48 valandų ir

rūšies maisto produktų, 
įBusiomis

8-7 savaitei (ere

gaminių:

SPECIALUS KALĖDŲ PAKILTAI į LIETUVĄ 
PAKIBTAS XG1 — $36.90

3 jardai vilnonės medžiagos vyrų apsiaustui, sunki, gerai 
nešiojasi, spalvos tamsiai pilka, kletkuota ir mėlyna.
3 su trečdaliu anglų worsted medžiagos kostiumams, mėly
nos, rudos ar pilkos su baltais dryžiais.
3 jardai gero pamušalo, pritaikintos spalvos prie medžiagų.
“ PAKIETAS XL3 — $37.00

3 jardai grynos vilnos Velour medžiagos moterų apsiaus
tams, juodos ar mėlynos spalvos.
3 jardai grynos Botany vilnos Serge moterų kostiumams 
mėlynos, tamsiai žalios ar vyno spalvos.
3 jardai dirbtinio šilko pamušalui, pritaikintos spalvos.
2 jardai rajono medžiagos šiltai bliuskai baltas raštas ant 
šviesiai rudo ar pilko dugno.

PAKIETAS XF15 — $18-50
2 svarai 3 unc. cukraus svaro arbatos
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 sv. Danijos kiaulienos

VĮ svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
29 Kalėdų žvakelių

—J aukščiau paduotas kainas įeina viskas —
REIKALAUKITE specialinių sąrašų kitų standartinių 

maisto pakietų Kalėdoms, ar^ sudarykite patys pakietus 
iki 44 svarų svorio.

Mes patariame naudotis mūsų greitu oro pašto patar
navimu vaistams su receptais ar be receptą siųsti.

Tazeb of London
N IUmtov St CAMBRIDGE, Mui Tel: KI 7-9706

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"KaleMo" sparaftovt padarys tematomo 
Ir niMfya greičiau ir pigiau, negu kori 
kita spansturū. Prafiome kreiptis Muo

27.

f ,xS»
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Vietinės Žinios
Kultūrininkų susirinkimas teisybė, kad vienybėje V* Kudirkos minėjimas 

yra galybė

Nauja inžinierių vadovybė Ark. Crebint kardinolai

11 Bostono Tietu vių Kultūios
Klubo susirinkimas bus lap
kričio 22 d. 7:30 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto patai-

Vinco Kudirkos 100 metų 
sukakties minėjimas numa-Sekmadienio simfoninis .

«i H m "7 r' i 7“*' ’“7* koncertas parodė, kad vie- .-tomas sausio 18 d. su Vm-
H U Tarptautinio Instituto patai- nįntromis rLstantromis gali-

' ■-------------- ----- ----------- --- - pose, 190 Beacon St. Jame n g nUS g111
Remtinos organizacijos 'S.L.A. 2 apskr. suvažiavimas .Tufts universiteto dėstytojas ma &iaznI \ai»ių gauti. B s-

banketas j Į --------- | Vytautas Kavolis skaitys
---------  i S.L.A. 2-sios apskrities paskaitą: Kūrybiškumo su

toniškiai tikrai vieningai 
rengėsi šiam koncertui irda-

Paskutiniajame A. Liet 
Inž. ir Arch. S-gos Bostono 
skyriaus susirinkime j valdy
bą išrinkti: Pirm. Vladas A- 
domavičius, sekr. A. Lapšys,

Jau ilgus metus veikia kuopų atstovų suvažiavimas 
kultūros švietimo organiza- kviečiamas gruodžio 7 d. 1 
cija — Lietuvių Darbininkų vai. p. p. Sandaros salėje.
Draugija, kurios centras ke- Po suvažiavimo 5:30 vai. to- i " "
lerius metus yra buvęs Bos- je pačioje salėje bus vaka-į Minė* sv. Kazimierą
tone, o dabar yra Brookly- rienė atstovams ir svečiams! ----------
ne. Be kitų draugijos dir- pagerbti. Vakarienę ruoša! LB Bostono apylinkė lap- 
bamų darbų, pažymėtinas 43 ir 308 kuopos. [kričio 30 d. 3 vai. p. p. Mu-

lygos. Po jos diskusijos ir bar sa™ darbo vaisiais gali• • 1 1a - • • • i i .- _ _ - J- ~ 1 __ _ ...

co Kudirkos” vaidinimu.

V. Kudirkos portreto Tau

tinės S — gos namuose ati-iižd. K. Kriščiukaitis. 
dengimas bus gruodžio 13 
d. 6 vai. vak.

einamųjų kultūrinių reikalų 
aptarimas.

pagrjstai džiaugtis: koncer
te publikos buvo daug dau
giau negu paprastai, jos 
tarpe nemaža ir amerikie
čių, koncertas rado nemažo

Prof. V. Jakubėnas Bostone

Kompozitorius prof. Vla
das Jakubėnas, gyvenantis 

atgarsio ir amerikiečių spau-i Čikagoje, buvo atvykęs Į

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Patogus ir šiltas 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Kreiptis: Li- 

įthuanian Furniture Co. (49

BUTAS NUOMAI

Bostono arkivyskupą Cu
shing naujasis popiežius Jo
nas 23-sis paskyrė kardino
lu.

Visus stebėk, o Į save žiūrėk.

PAMALDOS LIETUVIAMS

jos leidžiamas gražus, Įdo- Kuopos prašomos iš anks- nicipal Building salėj rengia 
mus “Darbo” žurnalas. to paskirti atstovus ir ak- šv. Kazimiero 500 metų mi-

Draugija turi skyrių ii- tingai dalyvauti 
Bostone, kuriam vadovauja mo darbuose.
S. Strazdas, N. Jonuška ir -----------------

suvazian-

Kas sokmadienj, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE Įvyksta pamaldoa Uo- 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di Sv. Raitą Į lietuvių kalbą.

šešių kambarių butas su vi-
„ . . . - - . - - . -.sais patogumais pirmame aukš

toje, uzmegsti šilti ryšiai su [simfonini koncertą, kūno te, 252 Columbia Rd., Dorches- 
programoj buvo ir jo Miško
šventės suita.

Bostono universiteto muzi
kais, mūsų kompozitorių kū
riniai išnešti iš savos para
pijos Į amerikiečių visuome
nę ir tt. Visa tai yra didelis 
laimėjimas.

Latviai minėjo savo šventę Plačiau apie koncertą bus
-----------------------  [vėliau parašyta.

Bostono latviai Latvijos Į

nėjimą. Paskaitą skaitys 
prof. Simas Sužiedėlis, o 
vietos lietuviai poetai savo 
kūrinius.kiti seni veikėjai. Šis sky- Bendruomenės apylinkė 

rius uoliai remia centro lei- parėmė kelias Įstaigas
džiama “Darbą’’ ir svarbes- --------- į
nius vietos lietuvių veiklos JAV Bendruomenės Bos-{ 
reikalus. Skyrius neturi kaž- tono Apylinkė iš savo lėšų 
kokių kapitalų, bet jis yra paskyrė:
dosnus svarbiems lietuvių Laisvės Varpo radijui Įne- 
reikalams. Jis kiekvienais šė nustatytą dalininko mo-
metais Vasario 16 proga sa- kestį $60 u-savo atstovu pa-„ 
vo auka paremia Lietuvos skyrė S. Vaitkevičių. : rac”
laisvinimo darbą. Ta jo au- Vasario 16 gimnazijai $40, °Peraci^a

nepriklausomybės 40 metų D ,. ...
sukaktį minėjo lapkričio 16 medei™,
d. Latin mokyklos salėj.

Sustreikavo busai

tery, išnuomojamas tuoj pat su
augusiems. Skambinti: Mr. A. 
Pastelis CO 5-8645. (48

ODOS PADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy

riški grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti į užjūrius. Atsiųsk batuko 
dydi ir $1 (Amerikoj apmokant pašto 
išlaidas) šiuo adresu:

JEREMIAH BERMAN CO.
267 Congress St„ Boston, Mass.

V. Vadeiša

Dr. B. Matulionis *
Nuo pirmadienio sustrei

kavo Eastem Mass. Street 
Railvvay bendrovės apie 1,- 
200 vairuotojų ir mechani
ku. Streikas palietė apie 
300,000 keleivių iš srities,;

Broadway nuo L iki Dor- nradedant Hampshire ir 
i chester gatvės praeitą sa- baigiant Rhode Island rube- 
vaitę pasodino naujus mede- žiu ir iš pietų rytinės dalies 
liūs. Platirant tą gatvę se- Mass. valstvbės. Reik many-

ka yra daug didesnė už kai-Lituanus žurnalui $50, JAV i , . - , nieji medžiai buvo iškirsti, ti, kad streikas ilgai nesitęs.kuriu labai patriotingu (taip Bendruomenės Kultūros Fon L Musų šunynui drg. ................. „„į,„..į. -į
save vadina) organizacijų dui $25 ir Pasaulio Lietuvių jUek.nal P‘?elt«į.?3'8*',
aukas. {Bendruomenės Seimui §10. l’trdarvta maža a 'tęs o- LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

čia galima paminėti, ka 'muose Linkime jam grei KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
______  [čiau pasveikti. jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959!

„ ------------- šių metų rugsėjo 26 die-M .. . ,—7--------7 metams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių pa-į
Bostono skvrius aukojo net ną SLRK 94 kuopa surengė NeJ,etls’ h*4 kamuolys siskaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų,-
«ion Voži t0kį0 dydžio banketą mano 50 metų am-' --------- straipsnių Įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.i

ažai. Trimis sukakčiai atžymėti. Aprašydamas sportininkų

pavyzdžiui Bostone susirin
kusiam šią vasara Amerikos 
Lietuvių Kongresui L.D.D.

$100 ir kad 
aukų tebuvo labai mažai 

Skyrius lėšas surenka

LIETUVIS BATSIUVIS 
ODA SIUNTINIAMS

Parduodu pirmos rūšies odą, au- 
elius, pačius, vitpadžius siunti-^* 
•iams j užjūriui nupiginta 
ttlieku visas batsiuvio 
'reit, sąžiningai ir duodu patari- ’ 
mus apie odas. Adresas:
173 Eighth SU, So. Boston • 
tuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-^ 
us trečiadienius ir sekm

Telefonas: AN 8-0055

_ Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto,
pasitaikė * labai Banketą praeitame numery Kaip tik jis bus atspausdintas, tuoj išsiųsime visiems už-j 

narių mokesčių ir pobūvių, blogas bet visgi i Darenri- Puriau, kad Rimas Juige- sisakiusieuąs. ,♦•»»,, ,
Šiemet toks jos rengiamas mą§susirinko būrys la buvo apdovanotas statula Rors "viskas brangsta, bet Keleivio » nnns
pobūvis bus gruodžio 1 d. mano artimųjų giminių ir pasižymėjimą jiečio mė-
5 vai. Lietuvių Piliečių Dr- draugų, už ką aš visiems e- tyme. Sportininkai tai per
jos salėj. Ten turėtų susi- su labai dėkingas ir noriu skaitę, mane užpuolė: “Ką 
rinkti visi, kurie pritaria išreikšti širdingą lietuvišką tu, žmogau, parašei! Juk į 
L.D.D. dirbamam darbui, ačiū. * Jurgela yra kamuolio stūmi-

ziaus 
iš Nors

sukakčiai 
oras

Tai bus graži proga susitik- Pirmiausiai noriu padėko- mo rekordininkas”, 
ti senus bičiulius, pasikalbę- ti šio pagerbimo sumanyto- Pasiteisinau jiemssumanyto-

4-«. w^A4-iRama vis ux p<*vi 
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu

kalendorius 
llž_4-i L- -*7D Dvoc/vin ii tiicicaVuflU1IY A laovm JI

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius
aliejaus ir gazo vamzdžių į v. 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm n-gu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

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

ti, pasivaišinti, nes šeiminin- jams — 94 kuopos valdybai atskiriąs jietĮ nuo kamuolio! 
kės, kiek girdžiu, jau dabar įr visiems nariams kaip tai: ir pažadėjau tą klaidą ati-;ft 
suka galvas, kaip čia geriau Stasiui Jakučiui, Stasiui Gri- taisyti.
pasiruosus. ' įganavičiui, Jonui Jonaičiui,’

Taigi nepamirškite gruo- .jonui Venckui, Vytautui Vi-; 
žio / d. 5 vai. vak. būti lučiui. Valentinui Vakauzai

jiems nelabai į wssss(sss:^xącąKsaRBaai

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

Ž — i*

džio / o. o vai. vak. būti Juciui, Valentinui Vakauzai Mirė James Curlev
Lietuvių Darbininkų Dr-jos ir visiems pagelbininkams,; ______
metiniame bankete, kuris nemažesnis ačiū priklauso! Lankričio 12 d mirė 
bus Lietuviy Piliečių Dr-jos šeimininkei PrcksJai Jaku- iJa.es CuXy 88 m. am!

tienei ir visam jos štabui, žiaus,buvęs Bostono majoru 
{nes be jų nuoširdaus darbo nct 16 metu (iš 4 kartu).

Minės kariuomenė, .„kaktį ^bUnai | Massachutts' gubernatorių
ta-j v -i , - metus ir kongresmonu 8---------  j Didelis aciu priklauso - uLietuvių Veteranų Sąjun- progiamos vedėjui adv. Jo- ™etus- bu

gos. “Ramovė” Bostono sky- nui J. Grigaliui už giažų V0 .^natūroje vėliavų
nūs šių metų lapkričio 23 programos pravedimą, ačiū 53e.J'.J°-.la, ga\b^fter?-J>UQ
d. rengia iškilmingą Lietu- kun. A. P. Kneižiui už ban- šiol suteikta tik 3
vos kariuomenės atkūrimo keto pradėjimą malda ir asmenims- Palaidotas lap- 
40 metų sukakties paminė- sveikinimą, dėkingas už
jimQ- sveikinimus Įvairių organi-

10 vai. lietuvių šv. Petro zacijų atstovams ir visiems,

Darbininkas

LAISVES VARPAS

♦ * *
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, lliH) kilociklių 
Framinghant, Mass.

Sekmadieniais 
8:00 — 0:00 vai. ryto

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
Tek JUniper 6-7209

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

Jr] Biznio reikalais kreiptis Į 
kj’Baltic Florists gėlių ir do- 
ykanų krautuvę, 502 East

Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minlcos.

šašai

kričio 15 d.
Praeitą savaitę mirė ir

antras buvęs Bostono majo
ras Mansfield.

li The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

naBBWisnwta

N6BBBBB

• TaL AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1-4 ir M

498 Cohunbia Road 

Arti UaMrt

^Tek AN8-2712 irba BI4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANMIDM)

Z-BAY 
Pritaiko

▼ALANDO8: auo 2-4, auo M 
S24 B8OADWAY 

SOUTH BOSTON. NAS8

parapijos bažnyčioje dienai kurie prie šio mano asmens 
pritaikytos pamaldos, o 3 pagerbimo prisidėjo. . . _ .
vai. po pietų Tautinės Są- Ačiū Darbininko ir Kelei- Auk#,n® Stngūnų sukaktis 
jungos namuose (484 E 4-th vio redaktoriams už šio pa-
St. So Bostone! iškilmingas rengimo aprašymą, dėkin- 
aktas. as Lietuvių radijo valan-

Visas organizacijas ir pa- Jos vedėjui A. F. Kneižiui, 
vienius asmenis maloniai Laisvės Varpo vedėjui P. 
kviečiame dalyvauti šiose Viščiniui už visų pakvieti- 
iškilmėse. mą.

Įėjimas laisvas.
Skyriaus Valdyba

v isiems dėkingas.
Albinas P. Neviera

Lapkričio 14 d. žinomi 
So. Bostono verslininkai 
James ir Sofija Strigūnai 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 50 metų sukakti. Ta 
proga Blinstrabo restorane 
lapkričio 23 bus didelė 
puota.

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

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

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

382a W- BRO A DW A Y, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Metai So. 
tarnyboje

Bostono Šaunios vestuvės Socialdemokratų
susirinkimas

Lapkričio 9 d. Virginija 
Benzevičiutė susituokė suSpalio 31 d. sukako viene 

ri metai, kai So. Bostono ^°^ePh Bassett. Vestuvinis 
viešoji biblioteka Įsikūrė V.°^įls Metimų Ęlie- 
naujose gražiose patalpose C1^ Draugijos salėj, kuriame 
greta Keleivio redakcijos. ^ab’vavo apie 400 svečių. Iš 
Ta proga iš jos vedėjos n lo,iau atvykusių buvo K.

sooot xxx50O0«xx5O0eooe9000C0OOc<x»eao80cx5Gex  jfxx?
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764Lapkričio 14 d. buvo LSS
60 kuopos nariu susirinki- . , a. t

kuriame <tvaixtvta A P«*iunčiame Jūsų sudarytus siuntimus Į LIETUVĄ ir VISAS mas, kui lame švaistyta a- . mietine

bene H.
įs jos 
Tuttle

toliau atvykusių 
Genčienė su dukterimi Violapatiname,

kad biblioteka turi 21.983 Gary, Ind., K. Wilkus su 
knygas, jų tarpe yra ir lietu- dukterimi iš Bristo!, Conn., 
vių kalba. 72 žurnalus, 8 Lun. P. Baniūnas iš Brookly- 
laikraščius. Per metus bib- no. kun. J. Paulauskas iš 
Jioteka išdavė skaityti 172, Hudson, Mass.
48 knygų, surengė 103 Įvai- Jaunieji medaus mėnesĮ 
rias jirogram.i.- suaugusiems praleisti išvyko i Nevv Yor- 
ir vaikams, kurias lankė ką. Jie apsigyvens Platts-

merikos Lietuviu Tarybos Į- 
vairūs vietos reikalai, o taip 
pat Amerkos Lietuvių Tary
bos ryšium su jos gruodžio 
6-7 dd. Čikagoje Įvykstan
čiu susirinkimu.

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūkų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
.r SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 

PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik 
tų są

7.715 usmenv.’. buigh N. Y.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tek: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tek GE 6-2S87
4nmiinnminnnww |

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDO8:
Nuo 9 ryto iki e vakare.

447 BROADWAY 
%UTH BOSTON, MAS8.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus Ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Maaa.

TeL: JA4-4578

A. J. NAKAKSY
UAL CBTaTB 8 IN8UKANCK

409 W. Broaduruy
SOUTH BOSTON. NASA.

Office TeL AN 8-0S48 
Bes. 91 OBIOLB S IMI

Tri. PA S-M1B

KETVIRTIS A CXX

RMUrou PrieUtaM

PADUOfalOB
S7> W. BROADMAT 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4648

APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polir, viso
kių kitokių ligų ir nuo no-

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

rašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, juiai,min (ugnis audra ir kt.). 
Šime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. •' ....pranešime
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

. Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel- 
šurtim burum. Ši sekmadienį ina dėžėje, kurtos dydis yra 15 x 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki

22 svarų siuntinius.
IŠTAIGA UETITVI3KA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 

~Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame -u Inturlato įgaliojimais.
Siaatiniai priimami kasd^-n nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 

ti 7 ,al. ir »tm S r)lo iki 2 įm pirlą.

Lietuvių Piliečiu Draugi
jos “šurum burum” bus ši 
sekmadieni, lapkričio 23 d., Į 
pradžia 1 vai. popiet. i

Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jmtice of the Peace—ComtaUa 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Masu.

Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-248
MUnnMW1RM«WW«


