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ATRODO, KAIP DURTUVĄ S BET TAI YRA RAKETABerlyno Gintas Bas Ilgas
Jis Dar Tik Pradeda Kaisti
Maskva Nori Vakarinį Berlyną Padaryti “Laisvu Mies* 

tu”, Kad Lengviau Galėtų Miestą Pasigrobti; Va* 
karai Nesutiks Miesto Užleisti; Eis Derybos,

Rietenos Ir Turėsime Naują Krizę.

Prancūzijos Rinkiniai Pasuko 
Griežtai I Dešinę

Dėl Rinkimų įstatymo Pakeitimo Kairiosios Ir Vidurio 
Partijos Skaudžiai Nukentėjo; De Gaulle šalinin

kai Su Dešiniaisiais Turės Parlamente
Daugumą.

Sovietų Rusija pranešė; 
Vakarų ivalstybėms, kad ji 
norėtų matyti Vakarų karo 
pajėgas ištrauktas iš vaka
rinės Berlyno miesto dalies. 
Rusai sutinka tuo klausimu 

-derėtis, bet jau iš anksto 
įeikalauja, kad vakarinė 
Berlyno miesto dalis būtų 
padaryta demilitarizuotu 
“laisvu miestu”, kurį ryti
nės Vokietijos komunistai 
galėtų smaugti pagal savo 
nuožiūrą ir įjungti į savo 
valdomą teritoriją.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pareiškė, kad Ame
rika nesutiks atsisakyti glo
boti vakarinio Berlyno gy
ventojų ir todėl nišų pa
siūlymą- kaip jis H aha r na. 
dalytas, atmes. Dėl būdų 
išsaugoti vakarinę Berlyno 
dalį nuo komunistų pasikė
sinimų eis derybos su A- 
merikos sąjungininkais, tuo 
reikalu tarsis ir visos NATO 
valstybės, o gal ir su rusais 
bus kalbamasi dėl to reika
lo. Rusai duoda Vakarams 

, šešius mėnesius laiko išsi
kraustyti iš Berlyno ir žada i 
tą laiką gal ir pratęsti, jei j 
eitų derybos.

Kol kas Amerikos pasi-' 
sakymas yra griežtai • nei
giamas dėl rusų pageidavi
mų. Ne tik vyriausybė, bet 
ir spauda griežtai atmeta 
rusų reikalavimus. Pana- j 
šiai pasisako prancūzai ir 
anglai.

Rusų iškeltas “Berlyno ’ 
klausimas” kelia ir visą 
“Vokietijos klausimą”, to
dėl artimiausia krizė, atro
do, bus Europoje, nors kal
bama, kad naujų krizių ga
lima laukti ir Viduriniuose 
Rytuose. ,

• Dėl Berlyno kripės pasi-, 
sakė ir Amerikos karo pa
jėgų vadai Europoje. Jei 
reiks, amerikiečiai Berlyne 
ginsis!

SENATO KOMISIJA 
SAUKIA LIUDININKUS

Senato komisija, kuri ty
rinėjo unijas ir iškėlė viso
kių negerovių jose, dabar 
pradeda tyrinėti automati
nių pardavimo mašinų biz
nį ir raketierių įtaką tame 
biznyje, šaukiama apie 100 
liudininkų, kurių parody
mai, sako, nušvies raketie
rių Įsigalėjimą toje ūkio 
srityje.

ANGLIAKASIAI GAVO
UŽDARBIŲ PAKĖLIMĄ

Angliakasių unija susita
rė su darbdaviais dėl mink
štųjų anglių kasėjų uždar
bių pakėlimo. Mainieriai 
gauna po S2 uždarbio prie
do per dieną. Šį pirmadienį 
unijos atstovai aptaria nau- Į 
ją sutarti !

Lenkai Vel Ndrėtų 
Naujos Paramos

Lenkijos komunistų vy
riausybė vėl daro bandymus Į 
pradėti derybas su Amerika 
dėl naujos ekonominės pa
galbos Lenkijai.- Pernai 
Lenkija gavo apie 98 milio
nus dolerių ekonominės pa-į 
galbos ir paskolų, lenkaiti-; 
kėjosi, kad jie po metų ir 
vėl gaus panašios paramos 
ir paskolų.

Bet kai dabar Lenkijos
dėTna^ ^y.'Italija Žada ' ISO Tonų Raketa

bų, Amerikos vyriausybėj Nekeisti Politikos Nulėke 6,325 Mylias
atsisakė kalbėtis. Atsisakė' --------- --------- ---------
todėl, kad lenkų komimistų! Italijos atsakingieji va- Amevikos iariška vyrės-i Kuboje kariška diktatūra
vadas Gomulka, įsiteikda- dai tvirtina, kad pasklidu- nyį,ė patvirtino pereitos sa-į skelbia, kad kariuomenės 
mas taskvai, pnplepejo vi- sios kalbos apie Italijos po- vajtės gale paskelbtą žinią, tai pe buvęs susektas sąmok-
šokių niekų apie Ameriką.1 litikos keitimą neturi jokio 
Amerika mano, kad arba pagrindo. Panašiai pasisa- 
jis turi išmokti prikąsti lie* kė ir valstybės sekretorius 
žuvį, arba gali verstis ir be Dulles.
Amerikos ūkiškos pagalbos. Kalbama, kad Italijos 

-------------------------- 'kairieji krikščionys demo-

kad raketa; “Atlas”, iššauta sias nuversti diktatorių Ba- 
lapkričio -28^4. _ Floridos tistą. Apie 30 karininkų «i- 
bandomajame lauke, nu- imta ir bus teisiami. Areš- 
skrido 6,325 mylias. Pasise-1 tai karininkų tarpe ir da- 
kęs raketos “Atlas” iššovi- bar tęsiami, bet apie tą 
mas išlygina Amerikos at- Kubos valdovai mažai te-

Prancuzų Kolonijos kratai nori prisivilioti į vy- Plikimą tarpkontinentalinių užsimena.
Siekia Laievėe „ Tuo tarpu rytinėje Kubos

Sovietų Rusija jau 1957i aiyje suk. ehai tęsia savo 
m. rugpjūčio mėnesį gyrėsi k?r*. P"es kanską diktato- 
turinti tarpkontinentalinių! rla,lr skelbiasi turėję ne- 
raketu ir vėliau tą įrodė pa- i ™azo pasisekimo. Fidel Ca-

Jau septynios prancūzų 
kolonijos Afrikoje pasisakė 
už plačią autonomiją Pran
cūzų Tautu Bendruomenė
je. Pirmiausiai už autono
miją pasisakė Madagaska
ras, o dabar ir Prancūzų 
Sudanas, Senegalija, Mau
ritanija, Gabonas, Čadas ir 
Vidurinis Kongo pasisakė 
už autonomiją. Kitos kolo
nijos dar nepasisakė, bet, 
atrodo, kad visos jos sieks 
autonomijos.

Viena prancūzų kolonija, 
Gvinėja nutarė susidėti su 
negrų valstybe Ghana Į vie
ną federaciją. Tos dvi vals
tybės nori būti užuomazga 
plačios nėgių valstybių fe
deracijos Afrikoje.

KALBA SU SPAUDA

N«w Yorko valstybės gu
bernatorių išrinktasis Nei- 
son A. Rockefeller po rin
kimą ilsėjosi Venecueloje. 
Iš ten jis buvo nuvykęs j 
Braziliios sostinę Rio, de 
Janeiro ir prieš grįždamas 
Amerikon turėjo pasikalbė
jimą su laikraštininkais.

tai narna laivyno pagaminta raketa, e rai didelėse aukštumose tirti. Ji gali 
pakilti 65 mylias su 40 svarų svorio instrumentais.

sius Nenni vedamus socia
listus. Tuo tikslu Italijos 
vyriausybė žadanti pasukti 
į neutralią politiką ir ieško
ti artimesnio bendradarbia
vimo su arabų kraštais, ku
rie linksta į neutralumą. E- 
są už tokį politikos pakeiti
mą stovi ne tik dabartinis 
Italijos ministeriu pirminin
kas, bet ir prezidentas 
Gronchi

Studebaker Streikas 
Jau Pasibaigė

South Bend, Ind., mieste 
kilęs Studebaker automobi
lių dirbtuvėje streikas jau 
pasibaigė. Darbininkai suti
ko grįžti į darbą, o Stude
baker kompanija bando at
sigriebti Ajnerikos rinkoje 
su mažais automobiliais 
“Lark”.

Studebaker Packard kom
panija yra, palyginus, ne
didelė ir šalia trijų didžių
jų automobilių kompanijų 
ji tik mažą dalį automobi
lių tegamina.

Masiniai Areštai
Frankinėj Ispanijoj
Iš Ispanijos praneša, kad 

ten paskutinėmis dienomis 
areštuota mažiausiai 80 o- 
pozicinių žmonių. Suimta 
daug jaunų advokatų, mok
slininkų, darbininkų. Fašis
tų spauda nieko nerašo a- 
pie įvykdytus areštus.

Jau seniau buvo praneši
mų, kad Franko diktatūra 
gaudo opozicinius žmones
ir juos patylomis meta į rie mobilizacijos įsakymo 
kalėjimus. Daug socialistų] nepaklausė, buvo areštuoti, 
ir kitų opozicinių grupių Apie 1,000 darbininkų ir 
žmonių laikomi kalėjimuo- tarnautojų padėta į kalėji-i atmestas ir Vakarai neturi 
se ir tardomi. mą. jokiu būdu nusileisti.

leisdama į aukštybes savo 
“sputnikus”. Amerika tuo 
žvilgsniu buvo kiek atsili
kusi ir tik dabar ištobulino 
tolimo skridimo raketą.

Nuo pasisekusio bandymo 
iki raketos masinės gamy
bos dar praeis kuris laikas, 
bet visi sunkumai jau yra 
nugalėti. Raketa nulėkė 6,- 
325 mylias per pusę valan
dos.

Peronas Pranašauja 
Karą Argentinoje

Buvęs Argentinos dikta
torius Peronas pranašauja, 
kad Argentina eina prie pi
lietinio karo. Esą, dabarti
nė Argentinos vyriausybė 
neišpildė savo rinkiminių 
pažadų peronistams, todėl 
i ir nuvirs.

Pats Peronas sakosi esąs 
pasiruošęs bet kada gijžti į 
Argentiną ir vėl kopti į dik
tatoriaus sostą. Jis tik lau
kia, kad sąlygos Argenti
noje būtų pribrendusios jo 
grįžimui.

Argentinos vyriausybė 
peieitą savaitę su kariuo
menės pagalba sulaužė ge
ležinkeliečių streiką. Pir
miausiai visi geležinkelių 
darbininkai ir tarnautojai 
buvo paskelbti mobilizuoja
mi į kariuomenę, o tie, ku-

Kuboje Kariškiai
Bandė Sukilti

stro vedami sukilėliai laiko
si prieš stiprias kariuome
nės jėgas ir spėjama, kad , 
ruoštas sukilimas kariuome- = 
nėję buvo išdava sukilėlių 1 
pasisekimų fronte. Dauge
lis karininkų pradeda ma- j 
nyti, kad karas reikia baig
ti ir pašalinti visiems įky
rėjusį diktatorių ir jo pa
statytas lėles iš valdžios.

Amerika Perka 
Sovietų Benziną

Do\v Chemical kompani
ja nupirko iš Sovietų .Rusi
jos nemažai benzino. Ru
sai sutiko pristatyti tai kom
panijai 27 milionus galio
nų benzino 1959 ir tiek pat 
1960 metais. Sovietai ben- 
:iną pardavinėja pigiau, ne
gu tą daro Amerikos ga
mintojai. Vietinė benzino 
kaina yra 31 centas galio
nas, o rasai parduoda už 
24 ar 25 centus.

Amerikos aliejaus kompa
nijos sako, kad jos dabar 
gali pristatyti benzino che
mijos pramonei kiek tik 
reikalinga, nors prieš kurį 
laiką pristatymas nebuvo 
reguliariškas.

TRUMANAS SIOLO
LAIKYTIS GRIEŽTAI

Buvęs prezidentas H. S. 
Trumanas sako, kad rasų 
bandymas išvaryti Vakaių 
vaistybių kariuomenę iš 
Berlyno turi būti griežtai

Ženevos Derybose 
Prieita Slenksčio

Iš Ženevos praneša, kad 
ten derybose dėl atominių 
,inklų bandymų uždraudi
mo padaryta nemaža pa
žanga ir dabar jau svarsto
mas projektas sutarties, pa
gal kurią atominiai bandy
mai bus uždrausti ir bus 
umatyta kontrolė, kaip tą 

draudimą prižiūrėti ir sek- 
i, kad niekas savo pasiža
dėjimų nelaužytų.

Derybos dar toli nuo ga- 
o, bet iš pranešimų daro
ma išvada, kad einama prie 
3usitarimo, jeigu, žinoma,
neiškils kokiu nors sunku- *
nų vėliau. Vakarų vaisty- 
;ės skaito, kad griežta ir 
aiškiai sutarta kontrolė yra 
pagrindinis dalykas susita
rimuose su rusafe, nės be 
kontrolės visi rusų pažadai 
nieko nėra verti.

MEKSIKA ĮVESDINO 
NAUJĄ PREZIDENTĄ

Šį pirmadienį Meksikoje 
Įvesdintas į pareigas nau
jas šalies prezidentas Adol
fo Lopez Mateos. Iškilmė
se dalyvavo Amerikos vals
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles, prieš kurį ko
munistai bandė suruošti de
monstracijas, bet jos neiš
degė. Iškilmėse dalyvavo 51 
delegacija iš užsienių.

TIK SAVA VfiLIAVA

Virginijos gubernatorius J. 
Lindsay Almond (viršuje) 
sako, kad jis neleis Jungti
nių Amerikos Valstybių 
vėliavos iškabinti ant Vir
ginijos valstybės rūmų, 
kol ant valstybės rūmų ne
bus kito stiebo. Savoji vė
liava turi būti pirmoj vie
toj.

Lapkričio 30 d., sekma
dienį, Prancūzijoje vyko 
perbalsavimai į parlamentą.

> Daugiausiai vietų laimėjo 
Jacųues Sousteile suorgani
zuota degolistų “naujos re
spublikos unija”, ji prave
dė daugiausiai atstovų. Ji 
surinko 32 nuošimčių visų 
balsų ir pravedė 188 atsto
vus. Paskui seka 120 “ne
priklausomų” atstovų, ku
rie didelėj daugumoj yra 
dešinieji konservatoriai. 

, Prie tų atstovų prisidės 71 
atstovas iš Alžyro, daugu
moje irgi dešinės žmonės 
ir 10 atstovų iš užjūrių kra
štų.

Perbalsavime laimėjo tie 
kandidatai, kurie gavo di
desnį skaičių balsų. Dėl tos 
priežasties nesusiblokavu
sieji atstovai turėjo pralai
mėti ir ypač skandžiai nu
kentėjo komunistai. Jie su
rinko apie 20 nuošimčių vi- 

isų balsų, bet pravedė tik 
! 10 atstovų (turėjo 149). 
Socialistų partijos kandi
datai surinko virš 15 nuo- 

i šimčių visų balsų, bet pra
vedė tik 40 atstovų (turė
jo 95). Krikščionys demo
kratai pravedė 44 atstovus 
(turėjo 74). Radikalai pra- 

|vedė 26 atstovus (turėjo 
76).

Gruodžio 21 d. Prancūzi
ja rinks naują prezidentą. 
Pagal pranešimus, kandida
tu bus gen. de Gaulle ir 
niekas neabejoja, kad jis 
bus išrinktas.

Rusai Jau Bando 
Atominį Lėktuvą

“Aviation 
las praneša,

Week” žurna- 
kad Sovietų 

Rusija jau daro bandymus 
su atomine jėga varomu 
lėktuvu. Esą jau prieš ke
lis mėnesius atominis lėktu
vas bandomas, skraidymai 
daromi dažnai. Praeis dar 
keliolika mėnesių iki lėktu
vas bus ištobulintas ir ma
siniai gaminamas.

Atominių lėktuvų bando 
pasigaminti ir kitos šalys. 
Amerikoje jau esąs padirb
tas atominis motoras, bet 
jokių skraidymo bandymų 
dar nebuvo daroma. Jei 
žurnalo paskelbta žiria pa
sitvirtintų, tai Sovietų Ru
sija tuo žvilgsniu būtų pra
lenkusi kitas šalis.

CIVILIAI AVIATORIAI 
DAR STREIKUOJA

Civilės aviacijos pilotai 
ir kai kuriose kompanijose 
mašinistai tęsia streiką. Su
sisiekimas lėktuvais yra žy
miai sutrukdytas. Ginčai 
kai kuriose kompanijose 
bandoma spręsti trečiųjų 
teismą
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Chruščiovo 'laisvas miestas’
Pereitą savaitę Rusijos diktatorius pasakė Vaka-j 

rams, kaip jis sau vaizduojasi Berlyno klausimo spren-j 
dimą. Pagal Chruščiovą iš vakarinio Berlyno miesto j 
dalies reikia padaryti “laisvą miestą”, kurio laisvę gali 
net Jungtinių Tautų atstovai prižiūrėti.

Kad Berlynas būtų “laisvas miestas”, iš jo reikia 
ištraukti amerikiečių, anglų ir prancūzų karius. Ištrau-' 
kus svetimą kariuomenę Berlyno vakarinė dalis paliks 
t>e jokios apsaugos ir bus iš visų pusių apsupta bolše- i 
vikiškos Vokietijos ir tos pačios rusų kariuomenės, ku
ri pasilieka rytinėj Vokietijoj. Ot tada Berlynas ir busj 
“laisvas miestas”, kada jj iš visų pusių apsups bolše-< 
vikai ir kada visi susisiekimo keliai su Vakarine Vokie-! 
tija bus komunistų rankose ...

Toki pasiūlymą Chruščiovas padarė nemirkeioda- 
mas ir visai neraudonodamas, lyg tarsi nachališkas siū- j 
lymas ar ultimatumas būtų savaime suprantamas da-i 
lykas. Savo ultimatumą Chruščiovas paženklino laiku. į 
girdi, po šešių mėnesių Berlyne nebeturi būti amerikie- • 
čių, anglų ir prancūzų kareivių ...

Chruščiovo “laisvas miestas” teisingai jau buvo pa- j 
vadintas “laiko bomba”. Po šešių mėnesių sprogs, o šiuo
tarpu Vakarai gali derėtis su Maskvos diktatorių dėl šią savaitę sueina 25 me-, džioje “sausieji” krašte lai- 
jo ultimatumo sąlygų palengvinimo ar pakeitimo. Jeiį tai, kaip Amerikoje panai- į mėjo, konstitucija buvo pa- 
derybos bus rimtos ir rusų valdovui patiks, jis gal kai' kinta prohibicija. Praėjo ii- j keista ir visas kraštas pas- 
kurias sąlvgas sušvelnins, gal ultimatumo laika atidės,«gokas laikas, kaip draudi-1 kelbtas “sausas”. Anti — 
bendrai, gal parodys noro susikalbėti. ‘ 'mas gaminti ir pardavinėti • Saloon League ir Women’s

Chruščiovo nota apie Berlyn, yra ilga ir nuobodi

UST ŪMAM Y
KETURIŲ VMMTAS BERLYNAS

KAST SURAST
Rusai sako tttraakią
reikalauja, kad tą padarytą ir

* Berlyno ir 
ir angbu ir 

kateriai Berlyno zo
nas. Rytuose rusą, Šiaurėj prancūzą, pbtnnm 
kiečių ir tarp Stų dviejų anglą. Taip valdyti 
karui pasibaigus buvo sutarta visą Iteturią valstybių.

bicijos laikais klestėjo 
gengsterių karai, kriminali
nio pogrindžio sauvaliavi
mai, varžytinės dėl “rinkų”. 
Visais Amerikos pasieniais

• klestėjo šmugeliavimas. Pa- 
į naikinus prohibiciją daug 
/ kas iš tų nelaimingų prohi- 
i bicijos metų pasiliko. Kas į-
prato nesilaikyti įstatymų, 
tas ir panaikinus prohibici-

• ją į įstatymus linksta žiūrė- 
; ti, kaip į nereikalingus varž- 
' tus. Kas įprato imti ir duoti 
, kyšius, tas ir priverstiną
• blaivybę panaikinus be ky- 
i šių nesiyerčia.
į Prohibicija buvo handy- 
i mas reformuoti žmones 
' prievarta. Bandymas nepa
sisekė. O dabar žmonės ge
ria beveik per pus mažiau 
degtinės, negu jie gerdavo 

i draudimo laikais .-. .

Kas savaite

ib.

ARGENTINA NORI
GAUTI PASKOLOS

nepaparastą laiką žmonės 
vis dar atsimena ir prohi
bicijos laikų “papročiai” vis 
dar jaučiasi mūsų gyveni-

skaityti. “The Nevv York Times” iš tos notos prirankiojo 
visą eilę vietų, kur Maskvos diktatorius per akis meluo
ja ir kaltina Vakarus nebūtais dalykais arba primeta 
Vakarams rusų padarytus visokius žygius. Meluoja 
Chruščiovas ir grasina, o po šešių mėnesių žada paro- me.
dyti Vakarams kietą kumštį. į Prohibicija buvo įvesta

Jei Maskva per šešius mėnesius nesugalvos niekui*! 1^20 metais ir panaikinta 
kitur kokios nors naujos krizės, tai būsimos krizės rietą įmetų gale. Virš 13 me-
ir laikas jau yra Suomi iš anksto Tai bus^Berlyne Bet l^M  ̂
per 6 menesius galima ir kur nors kitur kokią nors knzę I suosius metus žmonės gėrė 
pagimdyti, todėl gal Washingtonas per anksti apsi-! daugiau degtinės, negu jie 
džiaugė, Kad būsimos krizės iaikas iš Maskvos malo- gerdavo seniau prieš prohi- 
nės atidėtas šešiems mėnesiams ... bicijos įvedimą.
--------------------------------------------------------------------------1 Bandymas atpratinti

.'žmones nuo degtinės gėri- 
! mo visišku uždraudimu 
! degtinę gaminti ir ją par
davinėti Amerikoje nepasi-

A p ž valga

nion džiūgavo, kad savo 
tikslo pasiekė. Džiūgavo, 
bet neilgai.

Greit pasirodė, kad žmo
nės adant nepaiso įstatymo 
apie blaivybę. Pirmas skan
dalas nuskambėjo po visą 
kraštą, kai Texas senato
riaus Sheppard farmoje bu
vo atrastas nelegališkai 130 
galionų degtinės fabrikėlis, 
o tas senatorius buvo auto
rius rezoliucijos, kuri buvo 
pasiųsta valstijoms patvir
tinti apie degtinės gamini
mo ir pardavinėjimo drau
dimą.

Prohibicijos į s tatymas

Argentinos vyriausybė ke
ta prašyti iš J.A.V. 400 mi
lionų dolerių paskolos savo 
ūkiui pastatyti į kojas, nu
galėti infliacijai ir išbristi 
iš kitų ūkiškų sunkumų.

ALŽYRIEČIAI IMS
PARAMĄ IS KINŲ

Alžyro sukilėlių vienas 
vadas sako, kad Alžyro 
maištininkai prašo ir tikisi 
gauti karo reikmenų iš ko
munistinės Kinijos.

SVARBUS PRANEŠIMAS

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ,

vienintelė šios rūšies firma pa
saulyje, gerai žinoma Europoje

sekė. Visižkfu nepHsisekė*
BIMBOMS APDUMOTI chniką”. Taip giriasi ir; Prohibicijos bandymas pa- 

Lietuvos komunistų valdžia, j rodė, kad vien įstatymais 
Bet pasigyrimai nėra argu- negalima žmonių perauk- 
mentas. Žymus mokslinin-: lėti.
kas, ekonomistas ir statis- Prisiminimai apie prohi- 
tikas VoitSnskis, rusų so- bicijos laikus nėra labai 
cialdemokratų žurnale “So- malonūs. 1920 metų pra- 
cialističeskij Viestnik” aps
kaičiuoja šitaip rusų techni-

Antanas Bimba “Laisvė
je” skundžiasi, kad jam la
bai atsibodo kalbėti apie 
kolchozus ir laimingą kol- 
chozininkų gyvenimą. Jis 
savo bodėjimąsi kalbomis 
apie kolchozus šitaip išreiš
kia:

“ Mums jau seniai asibodo 

Lietuvos priešų pasakos apie 

Lietuvos kolūkiečius. Girdi, jie 

komunistų verčiami nesvietiš

kai sunkiai dirbti! Jie tiesiog 

persidirba.

“Mums gi taip neatrodo. 

Mums atrodo, kad mūsų (Ame

rikos) farmeriai dirba daug į- 

tempčiau ir sunkiau“.

Kada A. Bimba sako 
“mums”, jis turi galvoje sa
ve, savo išmanymą ir savo 
pažiūrą į kolchozninkus tin
ginius, kurie dėl tingėjimo 
mažai pagamina ir todėl 
vaikšto nudriskę ir alka
ni. Savo pažiūrą į Lietu
vos valstiečius, kaip į tin
ginius, Bimba jau ne kartą 
yra aiškinęs “Laisvės” pro
letarams ir tie proletarai 
tiki tam Mikei melagiui.

A. Bimba nėra girdėjęs, 
kad galima sunkiai dirbti 
ir mažai padirbti. Taip yra 
ten. kur žmonės dėl blogos 
organizacijos ar dėl neti
kusios technikos lieja pra
kaitą ir vos galus su galais 
suduria. Taip yra Lietuvos 
kolchozuose, kur yra ponų, 
prižiūrėtojų, gaspadorių ir 
visokių parazitų daug, bet 
artojas vos vos prasimaiti
na, nes ir tą, ką jis uždirba, 
kolchozas turi atiduoti (da
bar sakoma parduoti) vals
tybei besočiui.

Sovietų Rusija dabar vi
sur giriasi, kad ji žemės ū- 
kiui davė “modemišką te-

kos “pažangumą”:
40 milionų dirbančiųjų 

valstiečių Sovietijoj paga
mina toli gražu neužtenka
mai maisto 200 milionų 
žmonių. Pagamina tik tiek, 
kad ir patys valgo dažniau
siai duona ir bulves “užtai
sytas” (užprovytas) Chruš
čiovo pažadais. Tuo tarpu 
Amerikoje 6 milionai dar
bininkų žemės ūkyje, dau
giausiai patys žemės savi
ninkai, pagamina maisto 
175 milionams amerikiečių 
ir pagamina tiek, kad viso 
maisto krašte negalima su
naudoti. Maisto perteklius 
tenka parduoti užsieniams, 
o dalį tenka dovanoti užsie
niams arba laikyti sandė
liuose.

. Iš palyginimo sovietų ir 
amerikiečių žemės ūkio dar- 
bninkų darbo našumo ma
tome, kad Sovietijoj vals
tietis kolchozuose gamina 
maždaug 105^ tiek kiek ga
mina amerikietis dirbantis 
žemės ūkyje. Tiek dėl dar
bo našumo.

Bet iš to neseka, kad a- 
merikietis farmose dirba 10 
kartų sunkiau, kaip Sovie
tijos kolchozininkas. Tokios 
nuomonės gali būti tik ne
išmanėlis Bimba. Amerikie
tis gamina 10 kartų dau
giau todėl, kad sumaniai 
naudojasi mūsų laikų tech
nika, o Sovietijoj, kuri gi
riasi savo technika, moder
niškos technikos panaudo
jimas yra toli atsilikęs ir, 
be to, viskas yra begalviš-

buvo išleistas, bet nei kon- į :r Australijoje, siūlo savo pa 
gresas, nei vyriausybė ne-' tarkavimus ir JAV gyvenau-, 

j tiems tautiečiams,pasirūpino, kad įstatymas . iftuviit prpkyro^ 
būtų rimtai vykdomas. To- BENDROVĖ
dėl iŠ pat pirmųjų prohibi- turi visus reikalingus leidimus 
cijos dienų po visą kraštą siMsti dovanų siuntinėlius be- 
pridygo krautuvių, kurios tarD,ai £ A"/1“* * Lit,uva ir
pardavmejo įrankius degu- LIETUVIŲ prekybos 
nei gaminti ir tokių įrankių bendrovė
pardavinėjimas nebuvo Viską ima tiesiai iš fabrikų ir 

i draudžiamas. “Draudžia- to(iėl Pateikia tautiečiams įvai-
j mas vaisins“ naši rodė «al rias > Lietuva siunčiamąsias pre- rnas vaisius pasiroae sair kes ne Stalinėmis. bet nrminė- 
dus ir daugelis žmonių pra- nėmis kainomis, tokiomis, kokiųkai tvarkoma

Viena moteris kolchoz- i dėjo gerti tik todėl, kad gė- iki šiol niekas dar nebuvo siūlęs, 
ninkė rašo iš Lietuvos, kad1 rimas buvo draudžiamas, LIETUVIU PREKYBOS
ji einaJ darbų kolchoze 7 ypač jaunesnieji žmonės. pnsifUt.v" ™^''tautiečiams 
kilometrus. Nuėjusi rauna Po visą kraštą buvo vėliau JAV, siūlo specialu ekspress 
linus. Kadangi neturi ko ge- paskirta apie 3000 vaMinin- ?tandartinį siuntinėlį, sudarytą
ra įsidėti pietums, tai neša
si tik duonos ir pas vieną 
netoliese gyvenančią mote
rį užeina ir gauna šilto van
dens. Tai jos pietūs.

i pilkos, rudos ir mėlynos medžia

gą ^degtines gaminimą, bet gos, viso 9% jardo už negirdė- 

milžiniškame krašte tie vai- ’ tai žemą kainą — tiktai už

dininkai ir prie geriausių . .. . . 40 dolerių.
___ i-. i . • - ii šių kainą jema sovietinis mui-noių negalėjo susekti visų; tas, draudimas, licenzija, supo-

Eiti į darbą 7 kilomet- Į slaptų gamyklų, O greit irS kavimas ir pasiuntimas, Negana
rus (virs 4 mylių) ar tai 
yra produktingas dalykas? 
Bet Lietuvoje daugybė vals
tiečių turėjo žygiuoti į dal
bą dideles tolybes, nes “pa
žangos” sumetimais kol
chozai buvo sujungti į mil
žiniškus dvarus. Paskui pa
tys bolševikai apsižiūrėjo ir 
dabar įvedė “palyvarkų” 
sistemą ir didžiuosius kol
chozus suskirstė į šiek tiek 
mažesnius, arba valstiečius 
sujungė į atskiras “briga
das”, ir pagal gyvenamą 
vietą brigados apdirba ar
čiau esančią žemę.

Bet begalviai žemės ūkio 
tvarkytojai visai* ir nepa
galvojo, kaip darbininkai 
pasieks darbo vietą, jei kol
chozuose bus po 4 ar 5 
tūkstančius hektarų žemės!

Teorijoj, žinoma, galima 
sakyti, kad sunkvežimiai nu
veš darbininkus į darbą, 
bet praktikoje dirbantieji 
turi pėsti klampoti į dirba
mąją žemę, gaišti laiką, 
vargti ir, žinoma, jų darbo 
našumas dėl tokių kelionių 
nebėra normalus. Tai tik 
vienas pavyzdys.

tas geriausias noras pradėjo t0: tokio siuntinėlio gali-

nvkti tenamn« riehiai« k v ma Pridėti kataloginėmis kaino- ”.y. tepamas neoiais ky- |Inis dar 10 svarų siuntėjo 
SlHlS.^ Miestų policija taip j rinktą prekių, nemokant jokių 
pat išmoko žiūrėti pro pirš- papildomų mokesčių. Galima 

— * pridėti ir savų prekių, bet tik
visiškai naujų, nenaudotų. To
kiu atveju už pridedamąsias pre
kes sumokamas tik muitas. 

LIETUVIŲ PREKYBOS
reiškinys ir jo palikimai' . . BENDROVĖ

j. J i • iJ'ra vienintele sios rusies firma.
dar 11* Šiandien skelbiasi. Į neimanti jokių pasiuntimo mani- 

Amerikos lietuviai gerai Ipuliaciniu mokesčių už siunti- 
atsimena «proibiano arta
nas . Atsimena vieni todėl, LIETUVIU PREKYBOS 
kad tais laikais beieškant BENDROVĖS
nelegališko “štofo” tekda- j siunčiamieji iš Londono siun-

J savaites. Visi siuntiniai apdrau- 
Kltl atsimena todėl, kad pa- džiami. Jų pristatymas garan- 
tys gaminosi ir dažnai ga-guotas.
mino kitiems, o todėl turė-l LIETUVIU prekybos 
davo kaltais visokių nema-!ijpil<loiš ns

Jonių SUSldunmų SU policija , ceptus ir pateikia visus čia ga- 
ir teismais. Daug kas pralo- minamus vaistus žemiausiomis 
bo iš nelegaiako darbo, ki-
tl turėjo visokių nemalonu
mų, treti prisimena todėl,

tus į nelegališką degtinę ir 
už tą “žiūrėjimą” išmoko 
imti kyšius. Kyšininkavi- 

pasidarė visuotinas imas

kad nelegališko alkoholio 
laikais ragavo visokių nuo
dų ir gadino savo sveikatą.

Visam kraštui prohibici
ja paliko sunkų atminimą, 
kaip veidmainystės, kyši
ninkavimo ir nesiskaitymo 
au įstatymais laikas. Prohi-

mūsų kainininkų ir 
medžiagų pavyzdžių, karinos nu
siųsime Jams. taojan. gavę Ji- 
sų laiškelį. Rašykite:

LITHUANIAN TRADING 
COMPANY

1 A Hunt Street 
London, W. 11 
Great Britain

Letuvių Prekybos Bendrovei 
reikalingi agentai visose JAV į 
valstybėse ir Kanadoje.

(Skelb. 49)

Ir Alaska
Lapkričio 25 d. rinkimai 

Alaskoje tik patvirtino ben
drą krašto nuotaiką. Ten 
irgi laimėjo demokratai ir 
pravedė į kongresą du de
mokratus senatorius, vieną 
demokratą kongresmoną ir 
išrinko demokratą guberna
torių. Taip pat ir Alaskos 
valstijos seimelis yra demo
kratų rankose.

Naujoji . 49-oji valstija 
pradeda savo naują gyve
nimą kaip unijos narys de
mokratų vadovybėje. Repu
blikonų viltis pravesti nors 
vieną senatorių iš šiaurės, 
nuėjo niekais, nežiūrint vi
daus reikalų sekretoriaus 
Seatono 'pastangų pakreipti 
balsuotojų nuomonę.

Rinkimai Alaskoje buvo 
paskutinis balsavimas sky
rium. Nuo 1960 metų ir 
Maine ir Alaska balsuos 
kartu su visomis kitomis 
valstijomis.

Alaska, kaip ir Hawajai, 
•yra toki Amerikos sritis, 
kur rasinė diskriminacija 
nėra žinoma. Alaskos sei
melyje du svarbiausieji kan
didatai į valstijos senato* 
pirmininkus yra indėnas 
Frank Peratrovich ir eski
mas William Beltz.

Sudano perversmam

Sudano karių nuversto
sios vyriausybės buvęs pir
mininkas Abdullah Halil 
sako, kad kariškas pervers
mas Sudane įvyko todėl, 
kad norėta užbėgti už akių 
Nasserio šalininkų pervers
mui. Esą jauni karininkai, 
Nasserio sukurstyti ar pa
samdyti, norėję nuversti 
vyriausybę ir pastatyti Su
dane Nasserio lėlių vyriau
sybę. Kad to išvengtų bu
vusios vyriausybės vadas 
susitaręs su kariuomenės 
viršininku ir armijos vadas 
padarė perversmą. Kariuo
menė paėmė valdžią ir Su
danas nesimesiąs į Egipto 
glėbį bent šiuo tarpu ir ban
dys išlaikyti savo nepriklau
somybę.

Dalė perversmą, kad iš
vengtų perversmo! Tai ga
li būti tik pasiteisinimas, 
kaip kadaise Lietuvoje ka
rininkai padarę perversmą 
gyrėsi, kad jie užbėgę už 
akių komunistų perversmui, 
bet Sudane tas gali būti ir 
teisybė. Nasserio “specia
lybė” yra rankioti šalinin
kus jaunesniųjų karininkų 
tarpe ir su jų pagalba jis 
tikisi uždėti kaimyninių ša
lių arabams savo diktatūrą. 
Kad jis to norėjo ir Suda
ne, abejoti nėra pagrindo. 
Berlynas ‘laisvas miestas”

Chruščiovas jau pasiūlė 
“planą” Berlyno klausimui 
išspręsti.. Jo planas, sura
šytas ilgiausioj notoj, yra 
labai paprastas. Vakarų 
valstybės ištraukia iš Berly
no vakarinės dalies savo 
kariuomenę ir ta miesto da
lis pasidaro “laisvas mies
tas”. Bet rusai iš savo da
lies nesitraukia, jie tik ati
duoda savo miesto dalį ry
tinės Vokietijos “liaudies 
demokratijos” vyriausybei, 
kitaip sakant, pasilieka 
sau.

Toks yra Chruščiovo pla
nas. Tą planą Chruščiovas 
siūlo įvykdyti po 6 mėnesių. 
Per tą laiką Vakarų vals
tybės turės progos apsisvar- 
styti ir padūmoti, ar joms 
verta priimti tą planą, ar 
laukti visokių nemalonumų

iš rytinės Vokietijos komu
nistų.

Vakarai turi daug geres
nį planą visam “vokiškam 
klausimui” spręsti. Jie. jau 
seniai siūlo padaryti visoje 
Vokietijoje laisvus rinki
mus ir sujungti abi Vokie
tijos dalis į vieną. Tam pla
nui ir Chruščiovas su Bul- 
ganinu Ženevoje buvo pri
tarę. Reikėtų tą visų sutar
tą planą tik vykdyti. Bet 
rusai savo sutikimą “užmir
šo” ir dabar išperėjo planą 
Berlyno miestui ištraukti iš 
Vakarų valstybių įtakos. 
Ieško durnių ar ko?

Atlasas lekia
į Lapkričio 28 d. Amerikos 
i mokslininkai paleido pirmą 
kartą raketą “Atlas”, kuri 
nuskrido virš 6000 mylių. 

'Sekamą dieną krašto gyni- 
' mo sekretorius pranešė, kad 
' Atlas raketa nuskrido 6,300 
l mylių, arba tiek, kiek ji tu
rėjo nuskristi.

Po 17 mėnesių bandymų, 
paleidus 15 bandomųjų ra- 

į ketų į aukštybes, pagaliau 
1100 tonų sunkumo raketa 
lekia virš 6,000 mylių! Ru
sų pasigyrimai, kad jie turi 

' tarpkontinentalinių raketų, 
| dabar nebesako nieko nau- 
: ja, nes ir Vakarai gali girtis 
i tekiomis raketomis ir gali 
jų gamintis, kiek nori.

Rusai savo “sputnikus”
i nan<ni/ln/la.z uivivy j_ž«*xs«»vrvsvrvsc*

mi tarpkontinentalines rake
tas. Panašius “sputnikus”, 
tik kitaip pavadintus, gali 
leisti ir Amerika, 

i Propogandos ž v i 1 gsniu 
. Atlaso kelionė 6,300 mylių 
į tolybes yra didelis Ameri
kos laimėjimas. Vienas pro
pagandos kozyris iškrito iš 
Chruščiovo rankų. O jeigu 
prieitų kada prie jėgų ban
dymų, Chriuščiovas žino, ko 
jis susilauks.

Mažinti armiją?
‘ Vyriausybė dabar ruošia 
biudžetą 1959-60 metams. 
Ta proga jau kalbama, kad 
kariškos krašto pajėgos bus 
mažinamos. Apie 70,000 vy
rų karo pajėgose bus pa
leista, daugiausia iš armi
jos.

Armijos mažinimas buvo 
suplanuotas jau prieš me
tus laiko, bet 1958 metai 
buvo gana neramūs. Pirma 
Viduriniuose Rytuose, o pa
skui Kinijos pakraščiuose 
kilusios ’ “krizės” armijos 
mažinimą privertė atidėti. 
Dabar, girdi, atėjo laikas 
senai suplanuotą armijos 
mažinimą įvykdyti.

Bet daugelis žmonių kon
grese ir už kongreso klau
sia, kiek tikslinga yra ma
žinti ginkluotas pajėgas, 
kada šūviai Kinijos pakraš
čiuose dar nenutilo ir kada 
Maskva žada išperėti naują 
“krizę” Berlyne? Jei armi
jos mažinimas buvo atidė
tas dėl 1958 metų neramu
mų, tai ar nėra pagrindo tą 
mažinimą atidėti dar ku
riam laikui dėl galimų ne
ramumų kur kitur?

Taupumas ar krašto sau
gumas — kas svarbiau?

Armijos mažinimo klau
simas pradedamas ir spau
doje svarstyti. Tas klausi
mas nėra tik specialistų ar 
karių reikalas, bet įdomau
ja^ ir plačiąją visuomenę. 
Už nepasiruošimą jau ne 
kartą teko visiems brangiai 
mokėti ne tik pinigu, bet 
ir krauju.

J. *
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TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas KAS SKAITO BASO * 

TAS DUONOS NRPRABO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Apie Lietuvą per televiziją Pagerbė J. Byanską

Sandaros lapkričio 23 d. 
suruoštame koncerte buvo 
pagerbtas muzikas Jonas 
Byanskas, kuris jau 50 me-

Lietuvos konsulas Chica
goje dr. P. Daužvardis lap
kričio 20 d. vakare buvo 
pakviestas ir dalyvavo Wi- 
sconsin Universiteto, Madi- 
son, Wisc., televizijos pro
gramoje “Profile of Na- 
tions”

tų dirba muzikos srityje. Be 
to j sceną buvo iškviesta ir 
15 Birutės choro narių. (Pa
sirodo, kad tas choras taip

Jis kalbėjo ir atsakinėjo!
klausimus apie Lietuvą, jos'^'^užvS J Bvan
padėti, okupacija, ką gale- , K
tu Lietuvos reikalu nadėtfskas zodyje Pnmmeirtų Lietuvos leisaiu paaeil,^,
Amerika kokin« vr» ičlaio. i enovaites uiearaiuenes viS nuopelnus ir pabrėžė, kad

J ibe jos pagalbos daug dar
ybų nebūtų buvę galima į- 
1 vykdyti. J. Byanskas gavo 
' ir jvairių dovanų.
; Antroj daly buvo suvai
dinta operetė “Silvija”, ku- 

Lapkrieio 23 d. Jaunimo rioj dalyvavo Christine Mil- 
NamuoSe buvo iškilmingai kr - Bertulis, Marija Lin- 
paminėta Lietuvos kariuo- kevičiūtė, Julius Laurinavi- 
menės 40 metų atkūrimo čius, Vytautas Lazauskas, 

Juozas Brazys. Režisavo G. 
Giedraitienė, dirigavo J. 
Byanskas.

Publikos buvo pilna au
ditorija.

J. J. P.

Programa truko pusę va 
landos.

Paminėta Lietuvo* kariuo
menė* 40 metu sukakti*

NELAIMINGAS KETURIŲ SKAIČIUS

Morristown. N. J., keturi jaunuoliai, važiuodami 90 
myliu per valandą, trenkė į medį. Iš jų automobilio 
beliko kas viršuje matyti. Apačioje trys iš keturių 
žuvusiųjų. Jų automobilio skaitliukas rodė 44,4444.4 
mylių, nelaimės vieta buvo 400 pėdų nuo vairuotojo 
namų, vairuotojas dar buvo skolingas už automobilį 
$400. Taigi vis keturių skaičiai.

i Pats Tysliava mano, kad 
I Gedgaudas išvyko Lietu- 
; von, nes jis kelis kartus j>a- 
,eis kęs tok j pageidavimą.

Gedgaudo žmona yra ne- 
r\eika ir gydoma miesto li
goninėj.

lietuviu vestuvėsBus

Gruodžio 27 d. Veronikos 
;r Jono Rūtenių sūnus 
Gražvydas susituoks su 

■ Monikos ir Vaclovo Stasiu- 
Į kinu dukrele Vida.

Vestuvinės vaišės bus 4 
J vai. popiet, Iddlewild Park 
į Corp. Max restorane (248 
Į— 16 Rockaway Boulvard, 
• Hcok Creeck, Springfield 
i Gardens 22, N. Y. .

Kazys Žemaiti* 

DETROIT, MICH.

KONSULATAS ĮIEŠKO

sukaktis,
Minėjimo organizavimu 

rūpinosi Lietuvos Veteranų 
Sąjunga “Ramovė” Chica
gos Skyrius su jos pirminin
ku Povilu Dirkiu priekyje.

Minėjimas buvo gana gau
sus. Minėjimo programa 
buvo trijų dalių: 1) Ofi
cialiosios dalies —iškilmin- 'Padėka 
go minėjimo akto, 2) Lais
vės Kovų Muziejaus atida
rymo ir 3) meninės dalies.

nfiniol ini pooiri/iioo

St. Tamulaitis skaitė pa-

Kevalų sukakti*

Lapkričio 15 d. Jurgis ir 
Antanina Kevalai, gyve
nantieji 14875 Washburn, 
savo gražiuose namuose mi
nėjo vedybinio gyvenimo 
35 metų sukakti. Susirinko 
virš 70 svečių — giminių, 
draugų ir kaimynų. Jie bu
vo gardžiai pavaišinti. Su
kaktuvininkams pareikšta

pažiba. Jos statytojų dau- da“K linkčjimų. 
guma jau ilsisi žemėje, o . ^valai yra seni Releivro 
dar likusieji gyvi nesugebė- uolas Įvarnų ge-

Bertulis. Kazimieras, Martyno 
sūnus.
Bezaras, du broliai, ir jų se
serys Aršulienė, Bartašienė ir 
Mikalauskienė.
Cibulskas, Kazys, iš Onuškio, 
Trakų ap.
Dobrovolskis, Leono sūnus, kil. 
nuo Skuodo.
Gabrėnas, Povilas, Lauryno s. 
Gabrys, Vytautas, gimęs Ma
rijampolėje.
Kolumbą. Vladas, Baltraus s. 
Kragas, Albinas, Kazio ir Ago
tos Grigaliūnaitės sūnus. 
Kručas, Napoleonas, Adomo s., 
iš Gegužinių k., Šimonių vai. 
Lažauskas, Kazys, Jono sūn., iš 
Juškų k., Paežerėlių vaį., ša
kių apskrities.
Maksvytat, Berta.
Malinauskas, sūnus Prano, iš 
Onuškio, Trakų ap.
Mažunaitis, Petras, kilimo nuo 
Jurbarko, gyveno Marijampolė
je, redagavo “Suvalkietį”. 
Nokutis (ar Nakutis), Juozas, 
iš Daujočių, Svėdasų vai. 
Ordinas, Vladas, Dzidoriaus s..

Jonuška, Jurgis, Motiejaus s., 
žmona ir sūnūs Albertas ir 
Jurgis.
Juozelskis, Domas, Juozo sūn., 
gim. 1922 m. Vyžuonų m., U- 
tenos aps.
Kalnietis, Juozas, Kazimiero s., 
iš Buteinių km., Rokiškio vai., 
gyveno Buenos Aires, Argenti
noje.
Katilius, Jonas ir Katiliūtė, 
Pranė, iš Marijampolės. 
Katkauskienė - Buragaitė, Na
talija ir Jonas Buragas. Anta
no vaikai, gimę Antabūdžio k., 
Griškabūdžio vai., šakių apskr. 
Kregždytė, Eugenija-Genovaitė. 
Kregždytė - Ambrasienė, Marė, 
gim. Jurginiškių km., Kauno 
ap., ir jos duktė Adelė Ambra
saitė.
Kvedaras, Alfonsas, Kazio sūn., 
gimęs Pelaniškių km., Pašviti
nio vai., Šiaulių ap., ir jo vai
kai.
Lazutka, Jonas, iš Skėmių km., 
Baisogalos vai., Kėdainių ap., 
seniau atvykęs Amerikon ir 
spėjama čia miręs 1956 metais.

kilęs iš Jegelišk'ių km., Kriūkų'1 PraSomi « pažinusie-
JI.

ROCKFORD, ILL. PHILADELPHIA, PA.

skaitą apie Lietuvos kariuo
menę, pradedant jos istori
ne praeitimi—nuo Mindau
go Gedimino Vytauto iki
paskutiniųjų 
mybės laikų.

nepriklauso-

Balfo 85 skyriaus valdyba 
dėkoja Keleivio redaktoriui 
už talpinamus Balfo prane
šimus; Rockfordo A. L. Ta-

Minėjome kariuomenės 
sukaktį jo iškilmingiau auksinės su

kakties paminėti.
Lapkričio 15 d. buvo pa

minėta Lietuvos kariuome
nės įkūrimo 40 metų su
kaktis. Iš ryto tą dieną bu
vo pamaldos už žuvusius rės Dalies Lietuvių Repub-

narencime- Vytautas ‘“T?“8’ Part?zanus ir. kn^Į Kkonų Klubui. Jo sukaktis
Kąsniui^ (i/chicag«0w n6S,US’ ° vakaresv;-.Andn<N paminėta ne savoj mažoj, 

parapijos saleje susi- bet didžiulėj privatinėj Iie-
$! rinkusieji išk,ausė J- Ceso- tuviu svetainėj. Ta proga

A!n‘° Ž0dj ir Li€tuvos konsu- išleista storoka knyga, ku- 
Petre Savickiene, po»3.A- jo Aniceto Simučio paskai-; vm vintu ini.

rvbai už paskirtą auką $50 
šalpos reikalams; už gautas 
aukas lapkričio mėn. 2 d.

$6.75 Vytautas

Minėjo 50 m. sukaktį ir 
Republikonų Klubas

50 metų sukako ir Šiau-

rų lietuviškų darbų rėmėjai.
Aš savo ir žmonos vardu 

linkiu jiems dar daug lai
mingų dienų ir dėkoju už
malonias vaišes.

Mikas ir Ona Balchunai

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

d, Pp IS Vclre i»v,CK>ene; P?*t;/"|lo Aniceto Simučio paskai-1 rioie vva daue žiniu aDie
di P Daužvardis Alto pir- <jomas šernas, po $2: Fau-'t. iie vaizdžiai anihodino 1.1 u y g U P ,mininkas k šimutis, Jėzui- stas strolia (išvagos),- 1
tų vardu tėvas Kubilius, L 
V. “Ramovė” Centro Val
dybos vardu gen. M. Rėk
laitis. Tą pat dieną sąjun
gos “Ramovė” pirmininkas 
gen. P. Plechavičius, lydi
mas skautų

« . . . kariuomenės kūrimosi sąly . nu.» vauuuum . .Vaclovas Mataitis ir po $1: :r ™ vnjVįmp Tietnvną j u- • i v . • .siems bus duodamos prAlfonsas Savickas ir Juozas 'C " ? L,etuvos i darbininkišku, bet jo su-1 IJ^prenumeravustej
, atstatymui. kaktuves buvo burzuazis- »• spalio 15 d. iki gri

Po paskaitos buvo meninė kos. Į jas susirinko 900 sve- Krėvės3 Raštus—

šis klubas nors vadinasi

vai., šakių ap.
Pakalniškis, Justas, Kazio sūn.1 
Prišmantas, Jonas, Jono sūn. į 
Račiūnienė - Petruševičiūtė, El
zbieta, Martyno d., iš Petkeliš-
kių k., Veiverių v., Marijam-. .. ... . .
polės ap., ir vaikai Ateksand- «"L

Lenkaitis, Alfonsas, Jeronimas, 
Jonas ir Juozas, ir Lenkaitytė, 
Leonidą, Miko ir Agotos vai
kai, išvykę Brazilijon. 
Marciukevičius, Pranas.

ras. Juozas, Jurgis, Olga, Prak- 
seda.
Rumševičius, Jokūbas, iš Kau
gonių k., žąslių vai. 
Sakalauskas, Rimas, iš Onuškio, 
Traku ans.TC - «---
Savickaitė, Ona ir Petrė, iš Ei- 
čių k., Gaurės v., Tauragės ap. 
Savickaitė, Veša Ona, gyveno 
4 Maryland St., Boston, Mass. 
Skinkys, Antanas ir Juozas, ir 
Skinky tės, Apolonija ir Petro-

. . _ _ nėlė, vaikai Juozo, iš Avikilų
Lietuvių Enciklpedijos Admi-( fc., Liudvinavo valsčiaus, 

nistracija skelbia paskutinę Lie- z..-„-,- T . . .tuviu Enciklopedijos talka nuo štnmait,s’ Juozas, ir x> brolis 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. j klt? tevo Kolumbą, Vladas, 
balandžio 15 d. Talkos metu j Tuinyla, Jonas, Jono sūnus, gi- 
naujai L. E. užsiprenumeravu- męs 1922 metais, Simno vals..

premijos, 
eji nuo š. 

gruodžio 15

km., Daugailių vai., Utenos ap. 
Motiejūnas, Antanas, Gabrie
liaus sūn., killęs iš Utenos. 
Raibikiutė, Ona, iš Uosupėiio 
km., Sasnavos vai., Marijampo
lės apskrities.
Savickas, Jonas ir Juozas, Juo
zo sūnūs.
Sperauskienė, Apolionija (vė
liau Zagurskienė), sūnus Anta
nas Sperauskas ir 2 dukterys, 
gyveno Baltimore, Md.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West S2nd Street
NEW YORK 24, N. Y.

Undraitis.
oktetufir^o vadovu?*FaS dalis: .AneIė Kaulinytė pa- čių sumokėdami už vaišes S^komSektĄ“(kompl^kto’^

T _ ‘ SkaiTll^iriO vviomii ie Mottr V /"svlz/i ft frtfYkoi ♦m’e tnmoipianu, Brigita po $4, iš Nevv Yorko buvo daro C tomai, kurių trys tomaih"kitų valdybas Xmą™emotoiai!1V^aK į s™u!ku- ,.Lie‘“’os . konsul.as dinamas; 2) Lietuvos žemėlapį

nanu, Illinois sostinėje Kariūnui už gražiai naša-! Fellclja PuPenalte padaina-j A. Simutis, be to buvo vie- ir 3) Jono b^o ‘ Lietuviu Dai- 
....................... vo. Vėliau buvo šokiai. įtos politikos veikėjų. - *----gražiai paša 

kytą kalbą. Virtuvės šeimi
ninkėms: L. Kulvinskienei, 
M. Pocienei, K. Dičiūnienei, 
I. Hermanienei, Z. Staškau- 
skienei ir St Peskaitienei, 
baro vedėjui ir padėjėjams 

Bubeliui, St. Tikušiui,

Springfięld, III., oficialiai 
padėjo vainiką prie prezi
dento Linkolno paminklo.

Antrosios dalies — Lais
vės Kovų Muziejaus atida
rymas įvyko konsulo P.
Daužvardžio kalba, po to
sekė Alto pirmininko L |St Kulvinskui, J. Staškaus- 
šimucio kalba, Chicagos kui, kasininkei O. Dubraitei, 
Menininkų Klubo pirminin- biletų tikrintojui V. Rimui 
ko Kolbos kalba ir Muzie- ir rūbininkui P. Peškaičiui. 
jaus Steigimo Komisijos'Ačiū visiems prisidėjusiems

Minėjime dalyvavo virš 
200 asmenų, beveik išimti-! 
nai naujakuriai.

Liūdno* Muzikalūs 
Svetainė* sukaktuvės

Demokratas

BROOKLYN,. N.Y. 

Dingo V. Gedgaudas

pirm. Šeštakausko kalba. 
Meninė dalis užbaigta

Lietuvos himnu. Minėjimas 
praėjo pakilioje nuotaikoje.

J. Talalas

bei parėmusiems šį parengi
mą.

A. Pocius,
Balfo 85 sk. pirm.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir

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

KELEIVIS
06 E. Broadvrav So. Boston S7, Mes*.

Šį rudenį suėjo 50 metų' Nuo lapkričio 14 d. yra 
nuo Lietuvių Muzikalės Sve- dingęs Vytautas Gedgau- 
tainės (2715 E. Allegheny das, Vienybės redaktoriaus 
Ave.) pastatymo. I sukak- Tysliavos svainis. Jis dirbo 
tuves susirinko senesnio am- Vienybės redakcijoje. Jis 
žiaus nariai ir šiek tiek čia tos dienos ryte išvyko iš 
gimusio ir atvykusio jauni- namų, pasiėmęs ir savo rū
mo.- Seniai girkšnodami dą šunį, ir iki šiol negrįžo, 
prie baro, o jaunieji šokda- Dėl jo dingimo yra viso- 
mi paminėjo tą retą tiek kių spėliojimų. Vieni sako, 
daug nuopelnų turinčios kad jis išvyko į Clevelandą 
lietuvių organizacijos su- Dirvoje dirbti, antri spėja, 
kaktį. : kad jis kur nors netoli il-

Ši svetainė buvo nebe pir- sisi ir klausosi, kokių plepa
moji visoj Amerikoj. Ji se- lų apie_ jį priplepa draugai
niau buvo vietos lietuvių ir pažįstami.

■USHHHmBBHHNMDOMKNRSM^RnnBSSPSMgSMMSeKZtCSlSMnNMMSr 
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaisina H (ikrai Amerikos valdžius 
pripažintos vaistinės

IDEAL PBARKACY
29 Kelly Sųuere, Worcester, Mas*.

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką. Čia ii- 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reiks- 
taoee. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turisae 
sperialiniu vaistu nuo džiovos 
vaistą noo aukšto kraujo n| 
reumatizmo, nuo širdie* ir 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phu.

Iuose. Kreipkitės

3Š
tr Nstary

nos Amerikoųe
Prenumeratoriai, kurie užsi

sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilna Vinco KrėvėsRaštu kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tų pat metų 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 įvertinimas.

laukiame atsiliepiant.
Lietuvių EnrikbpedUa

Kalesnykų kaimo.
Urbutis, Steponas, Jono sūnus. 
Vainilavičius, Jonas, Juozo sūn. 
Vilkis, Antanas, ir jo vaikai 
Antanas, Jonas, Marcelė, Ona 
ir Stasys.
žebrys, Kazimieras, Povilo sū
nus, gyveno Argentinoje. 
Ambrasienė - Kregždytė, Marė, 
gim. Jurginiškių km., Kauno 
ap., ir jos duktė Adelė Ambra
saitė.
Bačiulis, Petras, dipl. ekonomi
stas.
Blažaitis, Jurgis, iš Alvito vai., 
Vilkaviškio aps., dingęs 1944 
metais.
Budrys, Kazimieras, iš Žarėnų 
vai., Telšių ap., ir jo sūnus Jo
nas.
Buragas, Jonas ir Natalija Bu
ragaitė - Katkauskienė, Antano 
vaikai, gimę Antabūdžio km., 
Griškabūdžio vai., šakių apskr. 
Danėnienė, Anastazija, Marty
no duktė.
Genys, Andrius, buv. karinin
kas. žmona Genienė - Vaitavi- 
čiutė, Olga.

NEW HAVEN, CONN.

Pirmoji kregždė

Lietuvoje pirmosios kre
gždės parlėkdavo pavasarį. 
Pas mus New Havene atsi
tiko truputį kitaip, ir pir
moji linksma kregždutė pa
vidale 15 dolerių įskrido į 
Lietuvių Bendruomenės pi
niginę šiame rudenyje me
džių lapams byrant, kad 
būtų išlaikyta New Havene 
Lituanistikos mokykla. Už 
tokią kilnią kuklią dovanė
lę Lietuvių Bendruomenės 
New Haveno Apylinkės 
valdyba New Haveno Mo
terų kuopai taria nuoširdų 
lietuvišką ačiū. Būtų gera, 
kad ir kitos organizacijos 
šiuo pavyzdžiu pasektų.

K. Bagdonas,
Apyl. valdybos pirmininkas

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti J 

Joje

265 C St. S. Boston 27, Masu. 
(Skelb.)

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto -ki Pacifiko; J 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; Į 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie HoIIywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akiu...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiak- paveikaMs, 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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š Pavergtos Lietuvos
..akiai tu.es ežerą

Prie Šakių pradėta įreng 
ti dirbtinį 4 hektarų plote 
ežerą. Žemės kasimo dar
bai būsią baigti šiemet.

Pararė universiteto rektori.
r-_ .

Vilniaus universitetas bu 
vo kritikuojamas dėl to 
kad jo dėstytojai ir studer. 
tai permažai teturi komu 

-t nės dvasios. Pats Snie
—s rašo Komuniste, ka 

„ anija “ėmėsi priemoni 
s-stiprinti tokį svarbų ide 
clogmio fronto barą, kok. 
j ra universitetas”. To pase 
Ra — rektorius J. Bulava. 
.s pareigų pašalintas, 
ir grįžus bėdos nesibaigia

Ir iš Sibiro grįžus varga 
nesibaigia, nes didelių sun 
kūmų daroma prisiregis 
truoti, o kol nesi įregistruo
tas, negali gauti nei gyve
namos patalpos, nei darbo. 
Daug kam siūloma kur ki
tur, kad ir į Latviją, išva
žiuoti.
Kombinuoja ką nors 
-i bulvių

š Vilniaus moksleivė ra- 
„ savo giminaitei:

*‘zxš už.ruKau atsakyti: j 
ViS tie mokslai, o čia dar ir 
sugaišti bevaikščiodama ir 
te.eškodama ko nors valgy
ti nusipirkti. Pas mus be
veik visur yra eilės, reikia

.laukti. Kai aš atnešu, ma- 
.a išverda. Šeima didelė, 
ai ir maisto reikia daug. 
erai. jei gauni nusipirkti, 
et kaltais būna taip; kad 
era kas valgyti. Tada kom- 
.nuojam ką nors iš bulvių. 
“Bet šiemet ir buklų ne

dėsi m užtektinai, nes jos 
.ogai užaugo ir labai 
.angios: centneris (11b 
arų ) — 50 rublių. Tokio

ms brangiomis buivėmit 
alabai gali maitintis.

Šiemet gerai užderėjo val
ai, ypač obuoliai. Turguje 
.bai daug obuolių ir paly- 
.nti su kitais metais ne 
ap brangūs: kilograma. 
.2 svarų) nuo 2 iki 4 ra

lių”.

ubovai minėjo 50 metų 
Jcaktį

Reikia tvirto pasiryžimo,
all“tUkjUreS ARTINAS. KALĖDOS. GALVOJAME, KA DOVA- 

kostiumui nusipirkti. Vai- NOTI TA PROGA SAVO ARTIMIESIEMS. ATSIMIN- 
Ą-a vis ramina sakydama: kjmE, KAD KELEIVIS YRA GERIAUSIA DOVANA, 
•Kai pasieksime kemuniz- NE$ j. GAVĘS DĖKOS PER IŠTISUS METUS. TAI
vienais pažadais žmogaus KODĖL NEIŠRAS YTI KELEIVIO KALĖDŲ PROGA 
aepašersi, jis nori šiandien SAVO DRAUGUI, AR PAŽĮSTAMUl? METAMS 
gyveni, o ne rytoj, ypač, T!K $4.
kai tas rytojus toks neaiš
kus. zuauascs

Negalima ir pasakyti, kad 
visi blogai gyvena, kad vi
si ne pat enk. nti komunis- 
.ais. V ra ir geriau ir blo- .... .. 
iau gyvenančių. Blogai' j“5?1? Pramo”«* 

gyvena darbininkai su gau- i dar^,nlldcV streiką*

Agronomijos daktarai 
iadimiras ir Ona Zubovą 
.pkričio 4 d. Kaune minė 
j savo vedybinio gyveni- 
ao 50 metų sukaktį.

V. Zubovas yra grafas, pVo^a 
«su kilmės, bet didelis Lie- ? ODiema- 
jvos patriotas ir demokra 
is. koks buvo ir jo tėvas.

V. Zubovas buvo žymus 
ėmės ūkio žinovas.
Bolševikams užėmus Lie- 

uvą, V. Zubovas kuiį laiką 
kaitė paskaitas veterinari

jos institute, porą metų bu- 
. 0 kolūkio pirmininku, da- 
.ar gaura pensiją.

Iš Lietuvos į Sibirą ir atgal
PASAKOJA ATVYKUS IŠ

(Tęsinys)
Savotiškos jaunimo demon
stracijos: kelnėm, mari*
' nvais, batais

, ..ostebome dėl įsi 
. .avus.ų jaunimo tar. 
madų: siauros apytrumpe 
kelnės, margi ba tini? 
margos kojinės, batai sv 
storais guminiais padais 
Tai, žinoma, matoma tik 
toje jaunimo dalyje, kiu 
turi galimybės madas sekti 
nes daug kas vos galą si 
alų suduria. Gi batai si 

-torais padais kainuoja a- 
e 400 rublių. Tokius “ma 

ų skleidėjus” įnirtinga 
;uola komunistų spauda 
adijas, komjaunimo komi- 
etai, teigdami, kad ta 
Vakaių imperialistų supu 

vusios moralės skleidėjai”.
Tačiau didžiausiam komu 
j.stų nepasitenkinimui “sti- 
i agų” eilės vis didėja. Tau 
jau yra: jaunimas nori gy 
venti, kaip jam labiau pa
tinka, o ne kaip įsako dik 
tatoriai. Jaunuoliui neįro
dysi, kad jis gali vieton 
merginos kombainą mylėti, 
nors tarybiniai poetai paga 
Įsakymą rašo ir tokiai 
* koralaininės meilės” dai
nas.

Bolševikai vis mėgina į- 
rodyti, kad pasipriešinime 
sąjūdžiui Lietuvoje vado 
vauja “buožės” ir “buržu 
azmiai nacionalistai” iš tur 
tuolių tarpo, šių teigimų 
tikslas aiškus: Jie nori pa
siekti rimtą skilimą lietuvii 
tarpe. Bet melas visuome. 
turi trumpas kojas ir nespė
ja su gyvenimu eiti. iš visų 
pogrindyje ar stovyklose; 
sutiktų žmonių aš tik 3<>> 
radau tokų. kuriuos būtų 
galima laikyti bent 
panašius i “buožes”.
Nerimą kelia 
sveikatingumas

LIETUVOS

KANADOS NAUJIENOS
dėlių atsargų ir gali pa
laukti, tuo tikėdamasi dar-

,on,is Šeimomis. Neperdė-į Sudbmy. Ont. apylinkėje “LT31”

'ai Mo' jfitvv r® kasyklų ir 4 Unija moka savo nariams
„ai blogai gyvena. Genair nikelio ir kitų mineralų tir- ^lįg kelte dolerius
gyvena geri specialistai su. pyslos. Jos priklauso In- įayaiį,i, įį nežinia, ar ii-
Sūri Ni<?kv S- ™ J5 pajėgs mokėti tokiam
.tune tun gahmjbes pasi- nos centras yra New V orke. Hidpliam <%treikuniančiu
.audoti “valdišku turtu”, šitoj nikelio pramonėj dir-'^  ̂ streikuojančių

ba apie 14,000 darbininkų.
šių metų pradžioje darbi

ninkai buvo sukrėsti, kai 
bendrovė staiga atleido iš 
darbo 1,300 darbininkų nie
ko nepranešdama darbinin
kų unijai.

Kai gegužės mėnesi atėjo 
laikas sutarčiai atnaujinti, 
unija reikalavo įrašyti į su- .
taitį, kad ateity bendrovė apyskaitų
negali be pasitarimo su uni- i Montrealyje įsivyravusi 
ja darbininkų atleisti ir jei pažiūra, kad surengus pobū- 
yra reikalas atleisti dalį vį, žinoma, viešą, nereika- 
darbininku, tai geriau su- iinga jokių apyskaitų skelb- 
trampinti darbo laiką vi- tį visuomenės žiniai. Kažin 
siems, negu dali darbininkų ar taip gerai. Daug geriau 
atleisti. jr rengėjams ir lankančiajai

Bendrovės atsakymas bu- publikai, kada apyskaita pa- 
vo, kad tik jos reikalas yra skelbiama visų žiniai. Juk 
kokiomis sąlygomis darbi- tai iokia našia nti s

KEISTAS TRAUKINYS

Apačioje matome keistą traukinį, kurį Amerikos ka
riuomenė gali naudoti ten. kur nėra jokią bėgių. tik 
sniego pusnys. Viršuje lėktuvas kūdikis, išmestas iš 
bombone&io B-52, kuris naudojamas prasiskverbimo 
operacijose.

„erai gyvena visa valdžios 
grietinėlė: įmonių direkto- 
-iai, kolūkių pirmininkai, 
ajonų pirmininkai, parti
es sekretoriai ir tt. Pasta- 
ieji važinėja valdiškais 

automobiliais, kelia poky
lius su šampanais ir like- 
.įais, o oaroininkui įsigyti 
virati — dar vis didelė

Kitokių darbų Apylinkėje 
nėra įmanoma gauti, nes 
čia tėra tik nikelio pramo
nės įmonės ir niūrūs ak
mens laukai.

Unijos narys

MONTREAL, P. Q.

M. Krasinskio sukaktis
Ilgamečiam Keleivio ben- karnas į jos valdybą. Jis 

dradarbiui Mikui Krasins- j kelis kartus buvo renkamas

.taudonieji ponai pertek- 

..uje, o eiliniai už duoną 
grumiasi

Taip jau yra, turbūt, kiek
vienoje diKtatūroje, ypač 
.okioje nevykusioje, kaip 
. sko, kur vieni didžiausia- 
.ae pertekliuje gyvena, o 
...ti uz duoną grumiasi.

.tačiau komunistų propa- 
oanaa randa visa puikiau- 
,.vje tvarkoje, o skaudamas 
.lėtas apeina nemirktelėję
lems patiems gerai. Aišku

ažnai pasireiškia nerviniai 
širdies ligų susirgimai, Į ząjį 
ių tiek daug, kad pvz. i.aį paskaitai “Tėvynės 
.es išsiplėtimas jau ne-'^«i^ą iRuų, tarp kitko, aš! 
kaitomas liga. Be to, vis * akai uose pirmą karią pa

galima

sąlygomis darbi- tai jokia paslaptis, 
ninkus priimti ir atleisti, ne
sutiko ir atlyginimo pakel- Vedybinė sukakti*
ti. Be to, dar deiybas tebe- Malvinos ir Juozo Mačio- 
tęsiant, bendrovė iškabino nįUt gyvenančių Verdune, į- 

,.ao uel įvairių trūkumu P^^imą, kad dei. nikelio vyko lapkričio 22 d. Buvo 
.aitas ne mažasis partiet is J I’arelkala'J>m» ?»- pagerbti mielieji draugai ju-
et pati sistema. Tačiau.; ^aaeJ"«o'įsiems darbinm-dviejų 20 metų vedybinės 

piaka, tai plaka tik ma- kams sumažinamos darbo sukakties proga. Linkime 
valandos nuo 40 iki 32 va- jiems sulaukti ne tik sidab- 
’andų savaitėje, žinoma, tuo rinių, auksinių, bet ir dei- 
sumažinamas ir atlygini- mantinės sukakties, 
mas.

Gavusi antrą smūgį ir tie- r atūralusi*

kui spalio 25 d. sukako 60 
metų amžiaus, o jo sūnus 
Albertas tą pačią dieną 
baigė 21 metus.

M. KRASINSKAS

ir Unigvajaus Lietuvių Ta
rybos valdybos pirmininku, 
vėliau buvo daktaro Gri
niaus Draugijos pirmininku.

Jis taip pat gabus vaidin
tojau, daug kartų vaidinęs 
statomų veikalų svarbiau
sias roles.

Kaip geras patriotas M. 
Krasinskas visad sielojasi 
Lietuvą ištikusia nelaime. 
Jis ir savo sūnų išauklėjo 
sąmoningu lietuviu.

Bet šis 3C metų dirbęs 
spaudos ir visuomenės dar
bą veikėjas Lietuvių Enci
klopedijos įgaliotinio Pietų 
Amerikai Kazio Čibiro bu
vo tyčia pamilštas nors 
trumpai paminėti, kaip ne
buvo paminėti ir keli kiti 
Urugvajaus demokratinių 
pažiūrų veikėjai vien tik 
už tai, kad jie nelanko baž
nyčios, nors lietuvių tautos 
labui yra nuveikę nepaly
ginti daugiau už tuos kuni
gus, kurių biografijomis ir 
paveikslais papuošė encik
lopedijos puslapius, tuo pa
rodydamas savo šališkumą 
ir įžeisdamas enciklopedi
jos redaktorius.

M . Krasinskas kaiūnų 
nereikalingas, kaip ir kiti 
K. Čibiro “politiniai prie
šai”, nes jų darbai patys 
kalba ir nešališkom stebė
tojui jie aiškūs.

Spalio 25 d. M. Krasins
kas savo namuose surengė 
pobūvį savo amžiaus 60 
metų sukakčiai atžymėti, į 
kurį buvo susirinkę visi ži
nomieji vietos lietuvių de- 

* mokratai pagarbai sukaktu
vininkui pareikšti ir kuo

Dabartiniu metu, pagal e- ilgiausiu ir geriausių atei- 
konomistų apskaičiavimus, ties dienų palinkėti/ 
Montrealyje trijų asmenų
šeimai pragyventi reikia per 
savaitę uždirbti 80 dolerių.

Ar daug yra mūsų mieste,' pn«Wu
o ir bendrai Quebec’o pro- ris ,rvk.Ul is

Gyvena Montevideo, 
Umguray, spalio 25 d. 
minėjo savo 60 metu 
amžiaus sukaktį.

M. Krasinskas jau daug.žinau galima išgirsti a- mačiau, nes Lietuvoje jis . . . , . , , . , . • A
e susirgimus vėžiu, skilvio ‘nerodomas; nėra reikalo ^nėse deiybose sut ben- Kanadoje yra padaręs jau metų yra Keleivio kores- 
omis ir kitomis. liaudžiai rodvti, kuo šeria- negalėdama nieko ge- daug nuostolių. Sprogimai; pondentas Urugvajuje. -Jis
žinoma, binu neteisinga, nu užsienio‘lietuviai) at- !a/?5metl’ unl{a kreipėsi i ottavoje aukų nepareikala-‘ plačiai nušviečia tenykštės 

i sakyčiau, kad niekas ne- rodo, kad Lietuva žydėte u».,k.,»im.° ’F. darbo vo, bet Montrealyje, tei ne-i lietuvių kolonijos gyveni-
ima priemonių Lietuvoje žvdi, kad ten vieno upės {r,imstenją. Ten unijos pra-pirmas įvykis, yra jau ir mą. Jis bendradarbiauja ir

se” bei kitoj lietuvių pažan
gioj spaudoj.

Visuomeninį lietuvių dar
bą Urugvajuje M. Krasins
kas jau dirba 30 metų. Jis 
yia vienos iš seniausių U- 
rugvajaus Lietuvių Kultū
ros Dr-jos vienas iš steigė
jų ir kelis kaltus buvo ren-

ame biurokratizme, Kad bininxas ir kolūkietis ant - - • x ..
mogus. iki jis k, „o,, pa- pečių. Aš esu tik™, r^^ZiS'^kT DraudiuK, bend™.
ekia. savaime praranda kad prie pumos progos ir • ‘ ‘
•i ą džiaugtis. Skilvio nuo- darbininkas ir kolūkietis aL,m5' . . , nuo sausio 1 dienos keičia

•aukų rentgenu padalyti mokės atsidėkoti “vyresnia- - -1- , bUV<? Fuk.v,CSvas <Ial" draudimo lūšis. Už visą ei- 
»ikia laukti ištisus mene- jam bronui” iš Maskvos už Olninkll susirinkimas ir ja- ję nelaimių nebus mokama, 
us. o patikrinti sveikatą v.ską, ką lietuvis turėjo iš- P’umti ar ne Į tą skaičių įeina ir namų

dina to žodžio prasme ma- kentėti. _,ndro\(?ų. l)asiu*ymą. Keli sugriovimai nuo gazo ai' ki
am žmogeliui Įmanoma tikebent privačiai. Yi>u pir- ia, daugumos ligoninių i- „•ngimai nėra padarę pa- ingos, ligoninės neturi aujų. moderniškų irengi- įų, išskyrus tik vieną kitą gorinę Kaune ir Vilniuje, yc.yraas nemokamas, ta-

; tūkstančiai susirinkusiųjų tų"priežasčių, radijo ir T.V. 
, buvo už tai, kad sutarties antenų nuvertimai, vandens 
nepriimti ir tęsti kovą to- įsiveržimai ir pan. Turin- 

; bau. nevengiant nė streiko, tiems namus ir draudimus 
— kuij išspręsti slaptu baisa- reikėtų turėti tei galvoje ir

.:<nnerset \\ Maugham,; vimu. !ęavo kompanijų agentus rei-
‘ a37 L \uaIls» ’ujuauas. IS: Balsavimo diena buvo pa- kalauti raštiškų užtikrinimų,
angm kalbos, autoriui lei-« skirta njgSėjo 12 d. Iš 13,- kad senieji draudimai palie-

(Galas/

ATSIUSTA PAMINĖTI

ti parlamento sesiją nedarbo 
klausimui svarstyti.
Pragyvenimas brangsta

’g:ei)as.Zobai'skas.i p(X) rarių už streiką pasi- ka galioje, 
iau gydytojai neturi inte- p’L,eįuvlų plen®®’’įsakė 10.605. Streiko diena į
so. o dažnai neturi rė ’ 4 ", ^n’ ,buvo paskirta rugsėjo 24 d. Nedarbe* auga

alimybės apžiūrėti Hgoni ^3X1^ Bedarbiu eiles
agrmdimai, nes jie gauna g w “ 1 ’ d kietus sustojo visa skj papildo vis naujj j’ naujį
virtą mėnesinį atlyginimą, Pomane sprendžiama gy- al-,inkes .n,kehc.l,’fam.onc-i atleidimai. Ot, ir turime 
įklausomai nuo pacien- dytojo -eimog prob,e^ .. vjriauąybę.

Rinkimų metu jis viešai tvir-Jam tas pat, b problema., vyksta be jokių nesusipra-
? jis 10 apžiūrės, ar šim- elkaJds paiasjtas stipria Ii- timų. Bendrovė streikui bu-
, tad jam mieliau, kad tik Je.,alu,.‘ne . 'or™a ir Jn’jvo iš anksto pasiruošusi ir
„šimtis teateitu. tnguojanciai, kad skaityto-, nįeko i darbą nešaukia.
Ir taip eilinis žmogus var- H«lvwond^ Streikui prasidėjus, Sud-

inasi. važinėja i Kaunų ai ben.l. ovė, ' pastačius'! pagll !"£. ">a.i‘a^»'verelininkai 

,v,ka' po 200‘ ,-ubll. S* ' <Uo daugelis „e-

1 skaičiaus.

.... . 4 . . septintąja nuodėme, tai rei-asi užsieninius vaistus, )ei -i.,^ „. . , . ... ]J sRia svetimos žmonos ne-j gauna ir tekiu budu sten- vok”»
«asi pasigydyti. ------ '---- . . --------- _
Giežiausia svajone

kiek į —Įsigyti kostiumą
Mūsų grįžusių

Lietuvos miškuose pagal plo- 
ia pirmoji vieta tenka pušv-

turi lėšų gyventi. Dėl to nu
kentės miesto ir veislininkų 
reikalai. Todėl kreiptasi į 
parlamento atstovus ir dar
bo ministeriją, kad dėtu

Marius

uncijoje žmonių, gaunančių 
tokį savaitinį atlyginimą?

J. Valeika

savaimingos kū
rybinės jėgos, svetimos jų po
litiniams tikslams.

Dr. Lin

LA1KAS JAU UŽSISAKYTI

riu pi^in“"’^ KELEIVIO KALENDORIŲ IO metams
Jau ruošiama* spaudai “Keleivio” kalendorius 1959 

metams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių pa
siskaitymų, eiiių, informacijų, naudingų patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kaiendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, ti ->j išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

Nors viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

tino:

Kanados gyventojas neturės 
rūpesčio dėl nedarbo”. Ko
mentarus pasidarykime pa
tys. Pats ministeris pirmi
ninkas, augant nedarbui, ke
liauja (X) pasaulį, o jo ko
lega, toks pat darbininkų 
“draugas”, liberalas, opozi
cijos lyderis L. Pearson, u-

.wrn«, antroji rabnams, po j, !’astan?’!1^n<1rov« S“ un‘-,žuot reikalavęs specialias 
iš Sibiro 'beržynams, drebulynams, jund- Ja sutaikinti. ^parlamento sesijos, ramiau-

didžiausia svajonė buvo įsi- alksnynams, uosynams, baltalk- Darbo ministeris Daley'sia atostogauja, 
gyti kostiumą. Vieniems tai snynams. ąžuolynams, skmbJy- rūpinosi deiybas pradėti, C.C.F. yra per maža savo 

Nerimą Lietuvoje kelia , a vyko, kiti dar ir šiandien nams, guobynams, liepynams ir bet bendrovė atsisakė. At- parlamento narių skaičiumi, 
sveikatingumas, jo neturi, ypač viengungiai, tt Įrodo, kad bendrovė turi di- kad galėtų priversti susauk-

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay 

So. Boston 27, Mas*.
gyventojų
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—Gut mornink, Maik! 
—Tėve, kalbėk lietuviš

kai, nes angliškai dar neiš
mokai.

—Ve, tu raidavei šok 
mane kritikuot.

—Kritika reikalinga, tė 
ve. Kam imtis svetimo žar
gono, kuomet turim save 
prigimtą kalbą?

—Dac inaf, Maiki! Aš 
torkės privalgęs šiandien 
gerai fylinu, tai ginčytis sv 
tavim nenoriu.

—Bet nesakyk “torkės”.
—O kaip sakyt?
—Sakyk: kalakutienos.
—Olrait, tebus ir kalaku

tiena. |Įj|_
—O kur tėvas jos gavai;
—Kam dar klausi, jul 

žinai, kad per Denksgivinl 
šventę amerikonai valgt 
tor... uskiuzmi, valgo ka 
lakutus. Valgo ir lietuviai 
Zacirka net dvi torkės iš
kepė, taigi pasikvietė ir ma 
ne, kaip štedavą savo koštu 
merį.

—Teve, ir vėl suklupai 
Sakyk: iškepė du kalakutu 
o ne dvi “torkės”.

—Okei, tebus kalakutai.
—Bet kodėl jis taip daut 

jų pirko?
—Maiki, jis jų nepirko 

jis juos išgrajino. Matai 
prieš Denksgivink Dei ji. 
paskyrė savo kostumeriamt 
5 kalakutus ant išlaimėji- 
mo ir saliūne pardavinėja 
laimėjimo tikėtus. Ale giliu 
kis pasitaikė jam pačiam, 
jis išgrajino visus penkis 
kalakutus! Taigi du iškepė 
ant Denksgivingo, o tris 
pardavė. Ale žinai, toks gi- 
liukis kartais neišeina ant 
gero. Kai privalgęs kalaku
tienos Zacirka nuėjo atida
ryti savo sa liūną, tai rado 
visus langus išdaužytus.

—O kas juos išdaužė?
—Negali žinot, Maiki. 

Bet tu turi gerą galvą, tai 
bisk| pamislyk, o gal ir ga
lėsi išfigeriuot, kas jam to
ki šposą iškirto.

—Tai ne mano reikalas, 
tėve. Zacirka pats turėtų 
apie tai pagalvoti.

—Na, tai ant to galim ir 
užbaigti. Aš tik norėčiau 
tavęs paklausti, kas tą ka
lakutų šventę Amerikoj iš
mislijo? Ar ne indijonai?

—Pirmutinę tokią šventę, 
tėve, čia apvaikščiojo iš 
Anglijos atvykę puritonai.

—O kas jie buvo per vie
ni, tie purvatonai?

—Puritonai, tėve, buvo

Anglijęs produktas. Kai 
Vngliia atsimetė nuo Ro
nos popiežiaus, tenai pasi
barė laisvesnis tikėjimas. 
3et atsirado giupė fanati
kų, kurie norėjo griežtos 
ažnvtinės drausmės. Jie 
uvo priešingi net žmonių 
;asilinksminimams ir rei
kalavo, kad sekmadieniais 
;ūtų viskas uždaryta, kad 
isi eitų bažnyčion. Jie pa- į 
idarė tiek Įkyrūs, kad vai-, 
žia pradėjo jų veiklą Ang- 
ijoj varžyti. Tuomet jie 
radėjo važiuoti Amerikon, 

kad čia galėtų laisvai sa- 
o fanatizmą praktikuoti, 
š pradžios jie čia labai 
argo ir badavo. Reikėjo iš- 
lirbti žemę, pasigaminti 
naisto, pasistatydinti šio
kias tokias lūšnas ir tuo pa- 
iu laiku gintis nuo čiabu

vių raudonodžių.
—Ar tai jie išmislijo 

šenksgivink šventę?
—Taip, tėve. Kai pirmą 

udeni jie susilaukė jaušio- 
io tokio derliaus, tai su- 

nedžiojo keletą laukinių 
alakutų, prisirinko pelkė-' 
e spalgenų uogų, pasigami- 
o daržovių, iškėlė puotą ir 
a 1 bėjo poterius dėkodami 
dievui už tas gėiybes. To- 
ėl ta diena ir šiandien yra 
adinama Padėkos arba 

.’hanksgiving švente. Irka- 
akutiena, spalgenos ir ar
būzai, kuriais tuomet džiau
gsi išbadėję puritonai, li- 

į ko tradicinis tos dienos 
naistas iki šių laikų. Bet 

' panašių švenčių, tėve, yra 
iuvę ir kitur, todėl negali
na sakyti, kad tai yra ori
ginalus puritonų išradimas. 

—O kur jų buvo daugiau. 
—Senovės Anglijoj, tėve, 

)uvo paprotys džiaugtis ir 
: iėkoti, kai praeidavo kokia 
į nelaimė, arba kai buvo pa- 
isiekta kokio laimėjimo. Pa- 
: .yzdžiui, kai anglai sunai
kino Ispanijos laivyną, An
glijoje buvo didžiausia
“thanksgiving” šventė. Ki- 

jją syki anglai šventė dide- 
j-io džiaugsmo dieną, kai 
[buvo susektas Romos kata
liku sąmokslas išsprogdinti 
Anglijos parlamentą ir už
mušti karalių.

—Olrait, Maiki, tai da
bar jau užteks. Denkiu, kad 
paaiškinai kaip kalakutai 
atsirado. j

Pernai Prancūzijoj mėsai pa-1 
skersta 278.000 arklių. Mėgsta 
arklieną ir belgai. Ten pernai 

, suvalgė 80.000 arkliu.
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Rašytojo išprievartavimas
ANDRIUS VALUCKAS

kų kruvinose raudonojo te
roro vandenyno bangose...

Stalinas privertė Dimitri 
Šcstakovič pertempti ant 
komunistinio kurpalio Mu- 
sorgsky operą “Boris Gadu- 
nov”, — tai taip su mirų-’ 
siais, o ką bekalbėti apie 
visą eilę žinomų sovietų ra
šytojų, kurie buvo puolami 
spaudoje, kaltinami susirin
kimuose, turėjo viešai at
gailauti nukrypimus nuo 
Stalino bei partijos linijos?

Tuoj po Stalino mirties 
eilė sovietinių rašytojų su
spėjo pasinaudoti šiokios 
tokios laisvės prošvaistėle ir 
tuomet Vladimir Dudincev 
parašė “Ne vien tik duona”,! 
o Pasternakas “Dr. Živa
go”. Nuo jų neatsiliko len
kų, vengrų bei jugoslavų 
rašytojai, kurių tarpe Milo
van Džilas parašė garsią 
knygą “Nauja Klasė”.

Kada carų laikais Antoni

Pasaulis dar kaitą turė
jo progos pamatyti žiaurią 
sovietinio gyvenimo tikro
vę, tai Nobelio premijos pa
skyrimas Boris Pasternakui 
ir Chruščiovo grubus nu
sprendimas — “Niet!”.

Tas j vykis turėtų pamo
kyti vakariečius, kad nors 
Stalinas mirė, bet jo siste
ma paliko, jo piktoji dvasia 
tebeviešpatauja ant Rusijos 
stepių, slegia atskirus žmo
nes ir ištisas pavergtas tau
tas. Gal net du ar trys šve
dai dabar praregėjo, kad 
bolševikų raudonojoj kara
lystėj rašytojai yra pajung
ti komunistiniai propagan
dai, o bent keli šimtai šve
dų susidomėjo, kodėl žmo
gus neatvažiuoja atsiimti 
jam skirtų pinigų ...

Kas smulkmeniškai sekė 
tą visą istoriją, tai paste
bėjo Pasternako pasitenki
nimą paskirta premija ir 
tikrą supratimą, kad jam-Cechov parašė “Sachalino i į*-
nebus leista tos premijos sala”, Dostojevskis “Miru- 
paimti. Kada pagaliau siu namai”, tai kilo audra i 
Chruščiovo užsiundyti en- užsienyje ir pačioje Rusi jo-i 
kavedistai ėmė spaudoje ir je, audra iššaukusi paliestų! 
susirinkimuose pulti Paster- laktų tyrinėjimus ir refor-' 
naką, atėmė jam duoną iš- mas, o dabar, kuomet ra- 
mesdami iš rašytojų sąjun- šytojas iškelia milionų žmo- 
gos, net pareikalavo atimti nių dvasines kančias, tai; 
pilietybę ir ištremti, tai Pa- jis pasmerkiamas, kaip ka- 
sterrakas suprato, jog jo pitalizmo agentas, kaip iš- 
gyvybei yra rimtas pavojus, gama, kaip šnipas, kaip, 
Kodėl? Todėl, kad po Troc- raupsuotasis ... Kad Rusi-i 
kio ištrėmimo daugiau to- jos propagandinė mašina' 
kios klaidos bolševikai nie- užgulė ji visu svoriu, tai į 
kad nepakartos, tuo labiau nieko stebėtino: kad prieš 
neleis išvažiuoti užsienin ji išsirikiavo visa slaptoji 
gabios plunksnos ir Įstabaus budelio Serovo policija, ti- 
žvilgsnio autoriui. Savo lai- pai su paukščio smagenimis i 
ške Chruščiovui Pasterna- ir niekšo morale, anot Chru- 
kas atvirai nurodė, kad toks; ščiovo, to taip pat reikėjo 
ištrėmimas jam reiškia tik-• laukti, bet kad vakaių pa
rą mirties sprendimą. Yra'šaulyje neatsirado nevieno 
gi daug būdų ir priemonių \ antrojo Emile Zola su “Aš 
žmogui nugalabinti diktatu-: kaltinu!” šauksmu, tai nė
rinėje valstybėje ... atleistina ir liūdna.

Tiesa, Pasternakas aiški-! Ivan Kn lov kadaise pa- 
no, kad ištrėmimas reikštų juoke cenzūrą “Katinas ir 
mirties sprendimą jo litera- Lakštingala” pasakėčia, o 
tūriniam darbui, nes trem- dabar tą katiną aiškiai at- 
tyje jis negalėtų kurti. Bet' stovauja Chruščiovas ir 
tai tik priedanga tikrai tie- lakštingalą Pasternakas, — 
sai pasakyti, nes ištrėmi- begėdišką, nachališką ir 
mas, emigracija, leido pasi- žiaurų katiną, su kruvino- 
reikšti daugelio tautų ge- mis akimis ir aštriais danti- 
niališkiems rašytojams, mu- mis. Prieš tą katiną net 
zikams, išradėjams, nes tik -Jungtinės Tautos nė piršto 
pilnoje laisvėje galėjo su-: nepajudino lakštingalai ap
žymėti jų gabumai. Daug i saugoti, nors žmogaus tei
tam pavyzdžių yra ir Rusi- sės aiškiai nusakytos jos 
jos literatūroje. čarteryje. Negi tai būtų tik

Ivan Bunin, emigrantas, negyva raidė?... Lakštin- 
gavo 1933 m. Nobelio pre- gala nepasirūpina nei gyvu- 
miją. Tuo tarpu Rusijon lių globos draugijos, išmė- 
grįžęs “Aro daina” autorius tylos visame pasaulyje, nes 
Maksim Gorki nieko ver- lakštingala, greičiausia, ne
tingesnio nesukūrė, bolšėvi- priklauso prie globos bei 
kų buvo persekiojamas ir apsaugos reikalingų sutvė- 
Stalino Įsakymu nunuodin- rimų ... Tokios draugijos 
tas. -saugo tik katinus.

Kuprin grižo pas bolšėvi- Mums yra aišku, kad li
kus, bet taip pat nieko ne- gonis ir nusikaltėlis yra ne 
sukūrė. Tuo tarpu emigra- Pasternakas, -o Chruščiovas 
cijoje rašė ir mirė Michail su savo gauja niekšų ir bu- 
Arcybaiev ir “Septyniatas deliska sistema, tie šviesos 
pakartųjų” autorius Leonid ir tiesos priešai, kurie, kaip 
Andrejev. Don Kichotai, kovoja prieš

Iki kaulų smagenų bolše- vėjo malūnus, 
vikiniai rašytojai Vladimir Bolševikai labai kvailai 
Majakovski ir Sergej Es enin suklydo pakaltinę švedus 
nusižudė, nepakeldami bol- antisovietine propaganda, 
sevikinės tikrovės bei rašy- Tuo kaltinimu nei vienas 
tojų prievartavimo. Tų ga- lietuvis nepatikės, nes mes 
bių poetų tragedijos liko visi žinome kaip švedai iš- 
negailestingai paaukotos davė rusams pabaltiečius 
komunistinės revoliucijos pabėgėlius, kaip jiems nuo-
altoriaus garbei... lankiai atidavė Lietuvos

Net tokia nekalta rašyto- auksą, kaip jiems nusileido 
ja, labai gabi poetė, Anna ir nusiieidžia daugelyje kai- 
Achmatova, dainavusi vien myniškų nesusipratimų, 
apie gryną meilę, buvo per- Amžinu kinkų drebėjimu, 
sekiojama už buržuazinės šventa neutralumo liga ir 
meilės dainas, komunistų kapitalistinio pasijjelnymo 
partijos nutarimu buvo už- karštlige sergą švedai ši i 
drausta spausdinti jos kny- pieškcs patarnavimą bolše 
gas, ir ji dingo be pėdsa-J vikams bei pačiam Paster

KALftDŲ PASAKA

žaislas, kuris pasakoja Kalėdų pasaką.

Nikita laidoja kapitalizmą ?
V. KIMANTAS 

Nikita Chruščiov užsimojo

Lapkričio mėnesio pir
moje pusėje Nikita Chruš
čiov paskelbė jo Įsakymu 
paruoštą sovietinio ūkio 
planą artimiausiems 7 me
tams. Nikita leidžiasi lenk
tynių su Amerika, pasiža
dėdamas 1965 metais ją pa
sivyti, o 1970 metais ir pra
lenkti. Jei Nikita taip pada
rytų, Sovietai pradėtų va
dovauti pasaulio ūkiškam 
gyvenimui, be šūvio sustip
rėtų politiškai, priartėtų sa
vojo tikslo užkariauti pa
sauli, ir tas reikštų kapita
listinio ūkio galo pradžią.

Greitakojis Nikita yra 
tiek tikras io numatytu lai-v -----

mėjimų, kad jau dabar skel
bia juos per laikraščius, per 
radiją ir mitinguose. Iš tų 
laimėjimų Nikita pažada 
laimės ir tarybiniam žmo
gui. 1970 metais, kai j) sako 
Nikita, jis valgysiąs geriau 
už amerikieti, dirbsią per 
dieną tik šešias valandas, 
savaitėje tik penkias die
nas ir bus viso ko pertekęs. 

Kaip tas viskas pasidarys?

Pagal Nikitos planą So
vietai turės sparčiai didinti 
gamybą pramonėje ir kito
se ūkio srityse. Pramonė 
pei- artimiausius 7 melus tu
rės padidinti gamybą 80',.' 
Bet ir kitose ūkio srityse 
gamyba turi būt tiek pas
partinta, kad metinis jos 
padidėjimas visiems Sovie
tams sudalytų 9',. Ar tai 
galima? Amerika gerai-

rakui padarė lik per savo 
žioplumą, neišmanymą, vi
sišką komunizmo nesupra
timą.

Tiesa, šiuo metu niekas 
nepatarnavo taip piktai 
prieš bolševikus, kaip jie 
patys, bet nereikia užmirš
ti, katl Chruščiovas tebetu
ri savo rankose Pasternaką 
ir vieną gražią dieną pa
saulio rinką užvers nauja 
“Dr. živago” laida, pilnai 
komunistinei propagandai 
pritaikinta ir ... su Nobelio 
premijos antspauda.

Pasternako istorija paro
do, kad ir Rusijos žmonės 
ieško laisvės, laisvo galvo
jimo ir todėl su Milovan 
Džilas galime pasakyti: 
“Bet kad jie negailestingai 
sukaustė bet koki galvoji
mą, nustelbė bet kurią skir
tingą minti, vien tik savo 
intereso žiūrėdami, to is
torija jiems niekad neatleis, 
už tai juos prikals prie gė
dos stulpo”, o kartu su jais 
prikals prie' gėdos stulpo ir 
visus aklus bolševizmo a- 
gentėlius.

siais metais buvo paten
kinta, jei metinis gamybos 
“prieauglis” sudalydavo 5 
'<. Per du paskutinius me
tus dėl ūko depresijos toks 
padidėjimas ne tik nebuvo 
pasiektas, bet gamyba net 
krito žemiau ankščiau pa
siektojo dydžio. Vadinasi, 
Amerika yra sustojusi vie
toje, kai tuo tarpu Nikita 
bėga zovada.

Ir Sovietų laimėjimai nė
ra tik žodžiai. Pastaraisiai: 
dešmtmečiais Sovietai yra 
tikrai daug padarę. Su plie 
no gamyba beveik priartėji, 
prie Amerikos gamybos, la 
bai paddėjo ir kitų rnetah 
paruoša. Vis daugiau iška 
sama anglies ir semiama 
žibalo. Vis daugiau paga 
minama elektros energijos 
panaudojant vandens jėgą 
Daug gaminama visokiu 
mašinų, pagerintas susisie 
kimas geležinkeliais ir ku 
daugiausia daroma, tai ap 
siginklavimo srityje ir ču 
Sovietai tikrai lipa Vaka 
rams ant kulnų. Tačiau nė 
ra reikalo perdėti tų laimė 
jimų reikšmės. Sunkioje 
pramonėje, elektros energi 
jos pramonei patikrinime 
naujausių ginklų gamyboj 
tik dėl to buvo tiek dau; 
padaryta, kad tiems laimė 
jimams pasiekti buvo deda 
mos visos pastangos, nebo 
jant kitų būtiniausių reika 
lų. Dėl to tarybinis žmogų 
skurdo: nedavalgė, stig 
drabužio ir avalinės, gyve 
ro suspaustas vargingoj 
pastogėje. Labiausia vargi

tebevargsta kolūkininkas
—jo gyvenimas virto viene 
vargu lopą. Sovietiniai lai 
mėjimai buvo pasiekti ver 
gų ar pusiau vergų darbu.

Pažadėdamas pakelti ta 
rybinio žmogaus pragyve 
nimo lygi aukščiau visų ki
tų, Nikita tarė drąsų žodi 
Kad pažadėjimą tesėtų, rei 
kia pripildyti visokio neda 
teklio milionų gyvenime 
bedugnę. Europa ir net A- 
merika buvo reikalingos il
gų dešimtmečių, kad būtu 
pasiektas dabartinis darbi, 
žmogaus gyvenimo lygis 
Tad ir Nikitai reikėtų ne 1 
ar 12 metų, kad pažadu; 
tesėtų, vien tik tuo susira 
pinus.

Tačiau Kremliaus Nikitos 
kaip tik dabar stoja prieš 
papildomus sunkumus. Ne
žiūrint visų jau išbandytų 
būdų sužadinti žmogaus 
dai bingumą, nepagerinus 
dirbančiųjų padėties, bus. 
rodos, pasiekta aukščiausio 
žmogau* išnaudojimo riba. 
ir vis tik Sovietai pradeda 
stigti darbo jėgos. Prade
dant 1959 metais, Įsitrauks

Į darbą jaunuoliai, kurie y- 
ra gimę pirmaisiais karo 
metais. Per visą karą nuo 
1940 iki 1945 metų ir kiek 
vėliau žmonių prieauglis vi
sam pasaulyje, bet ypač 
Sovietuose labai sumažėjo. 
Dėl to per artimiausius 5-7 
metus ateis mažiau jaunimo 
ir Į Sovietų, fabrikus, žemei 
ūkĮ, susisiekimą ir visokias 
Įstaigas. - ,v...

Nikita tai žino, ir tai bu
vo didysis Kremliui paska
tinimas daiyti mokyklos 
“reformą”. Nebodami viso 
kultui ingo jo pasaulio prak
tikos ir jų pačių dešimtimis 
kartų skelbtų principų, So
vietai nuo šių metų yra pa
siryžę Įjungti Į fabrikų dar
bą ir žemės ūkj vidurinių 
mokyklų vaikus.

Darbo našumą kelia ir 
technika. Vis patobulintos 
mašinos, pagerinama darbo 
organizacija, gamybos au
tomatizacija, keldama dar
bo našumą, kartu pavaduo
ja ir žmogų, — žmonių dar
bo darosi mažiau reikalin
ga. Bet toje technikos pa
žangoje, gal išskyrus gink
lavimąsi, Sovietai velkasi 
gerokai “imperialistų” už
pakalyje. Velkasi daugu
moje ūkio sričių ir labiau
sia žemės ūkyje: kai dabar 
vienam tūkstančiui dirba
mos žemės hektarų apdirb
ti reikia Amerikoje 38 dir
bančiųjų, Rusijoje, nežiū- 
int visų pasigirimų, neap
sieinama be 182 žmonių. 
Panašiai yra daug kur ki
tur.

Ir kas dar ilgam daiys 
Nikitai trumpas kojas jo 
enktynėse su Amerika, tai 
sovietinės pramonės gami
nu kokybė. Per visus So
vietus kiaurai skundžiama
si, kad Sovietų fabriku me- 
Ižiagos, avalynė, . statybos 
nedžiagos ir pati statyba, 
letkas pagaminto kasdienio 
veikalui yra perdėm blogos 
ūšies. Tas reiškia, kad So
netuose, norint normaliai 
įprūpinti žmonių pareika- 
avimus, reikia viso ko dau
žau gaminti ir tas vėl trum
pina Nikitos kojas. Dėl to, 
:inant sovietinės praktikos 
praeiti, tenka manyti, kad 
mikitos pažadai prie pamo
to ūkio plano, kuris bus 
įteiktas patvirtinti parti- 
os XXI-am suvažiavimui 
iteinančių metų sausio mė- 
esi, nėra kas kita, kaip 
aimės zuikis, kuiį Kremlius 
paleidžia bėgti tarybinio 
mogaus priešakyje, kad ir 

vėl ji skatintų Įtempti visas 
pastangas darbo našumą 
pakelti.

Tačiau Vakarams ir A- 
merikai nedera snausti, 
lau ir anksčiau Sovietai bu
vo paskelbę laisvajam pa
sauliui ekonominĮ karą. 
Siekdami politinių laimėji
mų, norėdami parauti Va
sarų ūkĮ ir kelti čia suiru- 
:ę, Sovietai gali bandyti pa
veržti Azijos ir Afrikos at
silikusių kraštų rinkas iš 
Vakaru pigia kaina parduo
damomis prekėmis. Tą So
vietai gali visuomet padary
ti, apmokėdami savo laimė- 
imus tarybinio žmogaus 
skurdimu. Ir tai būtų Niki- 
os dvigubas tarybiniam 
žmogui melas. O dėl gamy
binio savos pramonės pra
našumo Vakarams atrodo 
nederėtų bijotis. Ir dabar 
Amerika, panaudodama sa
vo techniką,, galėtų dvigu
bai daugiau gaminti, kaip 
gamina, jei tik turėtų kur 
pagamintą prekę parduoti. 
Ir ateityje technikos pažan
gą sparčiau kura,—gal tik 
išskyrus ginklavimosi sritj, 
— Vakarai, nesiduodami 
Nikitoms pralenkti.
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t STORAS, BET ŠALTAS

MOTERĮ] SKYRIUS
MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA
(Iš Tcrrot išleistos knygos “Užuovėja)

(Tęsinys)
Gandralizdžio viduje tupėjo gandrienė. Ji palengva 

kraipė ilgą kaklą, klausydamosi triukšmo. Ir katinas 
jautė dar kažinką esant viršuje šakų laužo, kur jam 
taip smagiai sekėsi kopinėti. Prisisotinęs iki žandų 
žvirbliena ir vedamas smalsumo, pasikėlė lizdo šonu 
aukščiau, nes iš apačios nieko nesimatė. Paukštė ūmai 
sukluso. Jos kaklas išsitiesė. Žvirbliai nesiliovė kapoję 
plėšiko, ir gandrienė pavojų jautė visai čia pat. Ša
kelės jau treška. Katinas pasiekė lizdo viršų ir persis
vėrė žvilgterėti vidun. O tada sunkus snapas ir nusileido. 
Katino kakta — barkšt, kaip i milžtuvės dugną subel- 
davėsi nugara Į šaką, grabinėjo nagais žievę, ir niekur 
neužsikabinęs, žnekterėjo i žemę. Tik dilgynės, baltai, 
lyg kalkėmis iš lizdo nutaškytos, prasiskyrė, kai movė 
uodegą pabrukęs.

Pypkė šokinėjo senio burnoje.
—Žio, tai gerai, tau, niekdarį! Kad vožė, kiaip 

su kirpente. Kad jau žvirbluičius traukė — tiek to. Jų, 
kaip amaro — kviečius nukulia ant lauko. O prie didelio 
pono nesikabink.

Gandrienė dar tebekraipė kaklą, o kitas, aukštai 
sukdamas ratus, suklekeno ir nutūpė šalę.

Guže, guže, pavėžyk—
Gausi varlių rėži!
Guže, guže, pakratyk—
Ant dalgio pastatyk — uždainavo Vai

tiškis. — Va, savo pačiai varlių parnešė iš liekno.
—O kaip guzas valę pagauna? Ai su snapu, seneli? 

Su. Toki sapną turint, .jam patys niekai varlę 
paimti. Kurią griebs, Ta jau pagalum. Ir gyvatės. ir 
visokius nedorus vabalus, visokią šmaižę... O kai už
simano, ir žuvies moka Įsibridęs i upeli pasižvejoti.

—II zuve moka?— stebėjosi Petriukas.
Smulkučias žingsneliais jiedu nupluošė per. kiemą 

už tvartų. Pietų pusėje susimetęs apynojus, kaitinosi 
saulėje. Lapai blizgėjo, lyg nutaškyti alaus misa. Kiti 
ūgliai jau buvo peraugę virpčius, ir nuo jų viršūnių 
leidosi, dribo sunkiomis, piršto storumo virkščiomis. 
Saulė spigino iš visų pusių nuo vėjų apsaugotame plote 
tarp vyšnyno ir uosių eilės, nusitęsusios iki klojimo. 
Bepigu čia buvo krauti dideles spurgas apyniams, sirpti 
ir varvėti vyšnioms. Kelelį šaipo daržas, užgožęs kaitroje 
suglebusiais lapais vagas. Smulkutėmis žvaigždelėmis 
mirgėjo krapai, draikėsi agurkų virkščios. Ir viršum 
kopūstų ežių plastėjo lengvai pasispausdamos, tartum 
purienų lapeliai, geltonosios peteliškės.

Toliau kelelis bėgo pūdymu. Laukų platybė išsis
kleidė staiga, lyg praskvrus šakas pamiškėje. Rugiai 
vos pastebimai lingavo ir smilko žalsvu dūmeliu. Varpos 
braukėsi jiems einant. Ir mažasis visas nėrėsi jų šepety
je, suviliotas aguonų liepsnelių. Kviečiai irgi plaukė 
kaišiodami akuotus iš bamblio, lyg vėžiai savo ūsus iš 
paskriaudės. Gyvulių išmintu taku pasiekė dobilieną. Vie
na eile surištos karvės iškėlė ragus ir laukė ateinančių.

—Netrukus ateis jūsų melžti ir perkilos ir pagir
dys, — šnekino Vaitiškis karves, ir vaikui pridūrė: — 
Mes, kaip vyrai, eisim tiesiai pas arklius.

—Mes tai vylai, — sutiko Petriukas.
Arkliai mojavo uodegomis ir purtė karčius. Lengvas 

vėjelis traukė pažeme, lyg nupūsdamas Įkaitusį orą. Ir 
vasarojaus laiškai nuo jo mainėsi tamsiu, i mėlynumą 
pereinančiu žalumu. Atkabinęs grandines nuo kuolų, 
vedė visus tris, pervėręs pavadį per kaklininkus. Mitulė 
kumelaitė sukos skersa, tai sprandą palietusi, mėgino 
pasinešti pirmiau.

—Liaukis, žio, kaip zaitrė, nepuldinėjus! Prisiplėši, 
išeis mandrybės, kai kitą vasarą įstatys Į vagą.

Mitulės garbanoti karčiai ir uodega, lyg iš mintuvų 
išminta linų gryžtė, purtėsi nuo mažiausio krustelėjimo. 
Kaštaninis plaukas žvilgėjo, kaip vandeniu nulietos. 
Minkštomis prusnomis siekė senio kepurės ir prunkštė 
karštu garu. Pagirdę ir perkėlę arklius, grįžo atgal 
Katmilžio lanka prie upelio. Vaikas brido sužydusia 
žole, pasinerdamas barkūnuose ir šunažolėse, kurias 
vietomis ir suaugusiam siekė pečių. Per jo galvą žali 
žiogai šokinėjo. Marškinėlai apkibo žiedų kuokeliais ir 
išsivėlė geltonomis žiedadulkėmis. Apačioje žlegėjo 
žvangučiai.

Žolė lingavo pavandeniui ir vinguriavo plonyčiais 
žalčiais. Viršum siūbavo laumžirgiai ir ypatingai ten, kur 
meldai subridę duburėlio kraštuose šnarėjo trindamiesi 
rudomis varpomis. Po juodalksniais, kurių šakos, lyg 
žalios, susinėrusios rankos užvožė tėkmę žaliu bromu, 
sėdėjo Vaitiškis ir ilsėjosi. Į abi .puses rietė kupras lau
kai. Dryžos beržynas ir kapelių viksnos drebėjo saulėje.

VIENA JAU KARALIENE. O K ITA OAR BUS IŠRINKTA

Kairėj apelsinų karalienė Vanita Greene, kuri Norman, Okfau, išrinkta apelsinų 
karaliene. Dešinėj 10 rožių princesių, kurios netrukus dalyvaus rožių karalie
nės rinkimuose Pasadenoj, Calif. Viena iš jų bus išrinkta rožių karaliene.

SENMERGĖ SUNKIAU IŠ
TEKA NEGU NAŠLĖ

NE TAS YRA DIDIS

i Daug kas yra pripratę 
manyti, kad juo drabužis 
storesnis, tuo jis šiltesnis, 

į bet tokia nuomonė yra klai- 
' dingą. Kažkurios labai plo* 
nos medžiagos yra pačios 
šilčiausios, o kažkurios ir 
lakai storos yra pačios šal
čiausios.

Stori sunkūs drabužiai y- 
j pač nepatogūs vaikams ir 
seniems žmonėms.

šiandien nailonas yra tin
kamiausia medžiaga: ji len
gva, šilta, gerai dėvisi, len
gvai plaunama ir greitai 
džiūsta. Ji, teisybė, bran
goka, bet už tai ji ilgiau 
dėvima negu kitos medžia
gos.

Šilta yra ir vilna, bet vil
nonius drabužius sunkiau 
valyti.

ŽODINGA MAŠINA

KĄ BAIMĖ PADARO

Neseniai iš Lenkijos at
važiavo žydų kilmės Bier- 
enbaumų šeima, kuri 4 me
tus išbuvo nacių koncentra
cijos stovykloje ir 13 metų 
išgyveno Lenkijoje.

Kai New Yorko aerodro
me juodu išlipo iš lėktuvo, 
atsidūrė 18 rusų filmų ak
torių, rašytojų ir kt. tarpe, 
kurie taip pat tuo metu at
skrido. Tas ją taip pavei
kė, kad ji pradėjo šaukti: 
“Jie mus persekioja! Gel
bėkite! Neleiskite mūsų iš
vežti atgal”. O kai vienas 
rusas per klaidą paėmė jos 
lagaminą, ji apalpo.

Kai atgavo sąmonę ir pa
matė savo brolį, nusirami
no, sakydama: “Taip, da
bar mes būsime saugūs”.

LIETUVĖ — MATEMATI
KOS DAKTARĖ

Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, 
i Prispausti grandinių, žemyn gaivas lenkia, 
! O dvasioje keikia; didi ne tironai,
i Kuriuos reikia garbint, nors jie visiems kenkia.

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimui laimės,
Kurs didžius darbus žmonijai dirbt gavo, 
Kuriam žmonės klaupia dėkot, ne iš baimės.

Ne tas yri galingas, kurio galybė
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų,
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tasai, kurs be kraujo gal skleisti 
Pasauly brolystę iš krašto į kraštą, 
Vargdieniams kurs duoda jų strėnas atitiesti, 
Palengvindamas sunkią gyvenimo naštą.

Ne tasis drąsus yri, kur, stvėręs už kardo, 
Dantimis griežia, rodos, žvėris koks Įniršęs, 
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo, ■- 
Kad pats jis žmogus yri, visai užmiršęs.
Drąsiu tiktai tąjį mes .turim vadinti,
Kuris už minties mūs kovoja liuosybę,
Kurs nuomones savo išdrįsta apginti, 
Žmonėms į akis kurs pasako teisybę.

Z Vincas .Kudirka

ANTKAPIS KALTINA 
DAKTARĄ

1 CLINTON, Ind.

Prieš porą metų New1 
Yorke mirė Pearl E. Cohen, 
žydų tautybės moteris, ku
ri buvo palaidota Long Is
lando žydų Bęth David ka
pinėse. Dabar ant jos ka
po yra pastatytas pamink
las, kurio užrašas sako:

Mirė A. Jesiulevičienė
Lapkričio 6 d. palaidota 

Antanina Mickevičiūtė-Je
siulevičienė, 61 metų am
žiaus, kilusi iš Grinkiškio, 
Amerikoj išgyvenusi 45 mt

Velionė paliko liūdinčius 
vyrą, du sūnus ir dukterį.

“Po šituo akmeniu guli mo-: Taip mūsų vietovės senie- 
teris, kuri mylėjo gyveni-' ji lietuviai vienas po kito 
mą. Ją nužūdė daktaras, • pasišalina amžinam poil- 
kurio vardas nevertas cianui.
minėti”. '

BUČIUOJASI KAIP IR PAPRASTI ŽMONES

Prezidentas Eisenhower bučiuojasi su savo 
sitikę Augusta, Ga., kur prezidentas buvo nuvykęs 
golfo palošti.

Vaitiškis ilsėjosi ir klausėsi namų vėjo ir auglių bran
dinančios žemės krabždėjimo. Lyg iš ilgos kelionės sugrį
žęs, po ilgo nebuvimo, pajuto vėl iš naujo pasikarto- 
jant taip tvirtai taip giliai, kad kiūtinę dusina. Ir atneša 
grauduli, kaip arkligonių dainą.

(Bus daugiau)

Amerikoj tarp 45-65 me- ... , . ,
tų amžiaus nevedusių vyrų1 Amerikos spaudoje buvo 
yra dvigubai daugiau negu to pranešta, kad jau esanti su-
paties amžiaus netekėjusių ga!V°™
moterų. O be to amžiaus žodžių, net 10,-
ru dalis dairosi jaunesnių 19^0 daugiau, negu jų varto- 
moteru !Jąs Sarsusis Anglijos politi-

Bet įdomesnis faktas yra ^as^^inston ChurchUl.
tas, kad našlės ir išsiskyru-' ,?et
sios greičiau išteka negu1^0^10 Churchillio zodingu- 
senmergės. Sakoma, kad m?’ P®8 garsusis Anglijos
pirmosios geriau pažįsta vy-,ra8^?^as., te_
rus ir todėl lengviau suran-įva*0J^ 24,0^ žodžių,
da kelius prie jų. Našlė, ku- . Theodore Rooseve lt varto- 
ri laimingai gyveno su vyru, n®mazlau kaip 
tikisi ir antrą kartą ištekė- W»odrow Wilson 100,000
jusi laimingai gyventi, o ku- z<*\znL .
ri buvo nelaiminga, mano.' Žinovai sako, kad šio simt-
kad antrą kartą ištekėjus meci°

o-arian • amerikietis tenkinosi 1,000-
. . . __ 1 ^flO n -ilts
įdomų apklausinėjimą pa- ''•“TTZT

darė vienas žurnalistas. Jis va^°j^ aPle 4,500.
klausė: “Ar tekėtum antra . ^as15u.r?.^a^°’,?a11 
kartą?” ~,fcl sus^aiciuotl, kiek žodžių

štai keli našlių atsaky- jis moka<_______________
mai į tą klausimą r

“Aš su savo vyru gyve 
nau labai laimingai. Tekė 
siu antrą kartą”.

“Mano vedybinis gyveni 
mas buvo nelaimingas, be: 
aš tikiu, kad, antrą kart; 
ištekėjusi, būsiu laiminga 
Todėl nutariau ištekėti”.

“Aš su pirmuoju vyru bv 
vau laiminga, bet nelaimin 
ga su antruoju. Mėginsiu iš 
tekėti trečią kartą”.

O kaip Tamsta galvoji?
R. J.

ŠVIESA IR VABZDŽIAI

Sovietų ambasadorius yra 
žmogus, kuris meluoja užsieny! 
ii- miršta savame krašte. '

Dr. Lin

P

Halina Ladukaitė-Mont- 
vilienė neseniai gavo New 
Yorko universiteto matema
tikos daktaro laipsnį. Dak
tarė baigė Vilniaus univer
siteto matematikos fakulte
tą. Atvažiavusi i Ameriką 
ir pramokusi anglų kalbos, 
ji tęsė studijas toliau ir jas 
apvainikavo daktaro laips
niu.

Dabar daktarė dirba at
sakingą matematikos darbą 
RCA bendrovėje.

SUSILAUKĖ 150 METŲ

Maskvos radijas praneša, 
Kad Azerbaidžiano gyvento
jas Machmud Eivazov susi
laukė 150 metų amžiaus ir 
aiškina savo amžiaus ilgumą 
tuo, kad visą gyvenimą sun
kiai dirbęs ir visada buvęs 
linksmas.

Komunistu kontrevoliucija y- 
ra viskas, su kuo jie nesutinka.

Dr. Un

MIGS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

Žiemai jau esant čia pat 
senokai išnyko ir visokia 
vabzdžiai. Bet žiema nebu. 
amžius, ateis vėl vasara i 
vėl mus trukdys tie maž 
sutvėrimėliai. Jie ypač įky 
rūs vakarais lauke švies, 
uždegus. Šviesa juos vilioj; 
ir jų prisirenka daugybė.

Kaip nuo jų apsisaugot 
yra labai svarbu ypač mo 
telių ir restoranų prie kelii 
laikytojams, bet tas klausi 
mas rupi ir visiems kitiems 
nes nuo jų negali apsigint 
sėdėdamas balkone ar ku>; 
kitur atviroje vietoje.

Iki šiol mokslininkai dai 
nesurado tokios šviesos 
spalvos, kuri atbaidytų vab
zdžius. Bet yra žinoma, kad 
įvairios šviesos vilioja įvai
rius vabzdžius: vieni mėg
sta vieną, kiti kitą spalvą. 
Bendrai mėlyna ir baltai 
mėlyna spalva labiausia pri
traukia vabzdžius. Geltona 
yra mažiau viliojanti. Rau
doną spalvą vabzdžiai sun
kiausia pastebi.

KAS NESKAITĖTE?

“Keleivio” administracijo
je galite gauti paskutinįjį 
“Darbo” numerį už 75 cen
tu., “Verpę” už *2.00, 5
mokslininkų parašytą knygų 
“Mažoji Lietuva” už $5.00.

IETUVA BUDO, Stepono Kairi- 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyt 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlės' 
iš miego, geriausia dovana kiek 
-iena proga, gražiais kietais vir 
toliais. iliustruta. 416 puslapiu, di 
delio formato. Kaina .......... $5.5f

UEVŲ MISKAS, Balio Sruogos ne 
užmirštamas aprašymas, ka jis i’ 
"o nelaimės draugai iškentėjo na 
eių koncentracijos stovykloje. 48.' 
nuslaniai. Kaina ................... $6.0<"

nSKAIS ATEINA RUDUO, Ma 
riaus Katiliškio romanas. Ištiš* 
Aukštaitijos kaimo tiru galerija 
514 pvsl., kieti viršai. Kaina
EMUNO SŪNŪS. Andriaus Va 
Incko romanas iš 1935 metų So 
valkijos ūkininku sukilimo prie-’ 
Smetonos diktatūrų, Pirma dali- 
?8fl psl. Kaina ....................... |3.0f

JEMUNO SONŪs, Andriaus Vatue 
ko romanas antroji dalis, 426 pos 
lapių. Kaina ........................... $4.<K
LTORTŲ ŠEŠftLY, V. Putino-My 
ko,airio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi 
<«s trys dalys įrištos j vieną kn.v 
gų, kieti viršai, 631 puslapis. Kai 
na ’.'.i........................... |6.<M

IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, > 
meninio formų Plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny 
ga su daugybe paveikslų, geram* 

opieriuje. Kaina ................... 98.6'
ALGIU GAMINIMAS, parašė ke 
turios namų ūkio agronomės: E 
Oųsutienė, O, Radaitienė, E 
Starkienė ir A. SNžienė. DMelk 
formato, su daug paveikslų. Kieri 
apdarai. Kaina ....................... |7.5P

tNGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 20 
>YNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynus, kieti viriai. Kaina .. 94.00

KIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai ii Lietu* 
vos ir-iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. 92.00

LENGVAS BŪDAS IOMOKTI ANO 
• IAKAI. Geriausias vadovėlis pra-

•tarimą,

SUZADfiTINfi. J. Titinio 15 (.vairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ............ ........................ 92.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė anysaka iš pirmų ių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kuiną ........................$2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai M 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais . gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršat. Kaina 94-50

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai au 
rašytojos paveikslu, 128 nuslapiat. 
Kaina ............................... 50 -entų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? PnraM 

kun. M. Valadka. T .a bai įdomi kny
ga. Kaina ................ .............. 91.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po 92. 
Galima dalimis pirkti arba visas 9

primygąs už 96.00.
JAUJA VAIASIŲ KNYGA. M. MA 

chelsonienės parašyta; 250 (vairių 
eeeptų, 132 pus,. Kaina ....<111
omus DTEVUS 2MONSS GAR 
KINO SENOVCJE. Dievų yra ve

«okiu {vairiuose kraštuose ir ivairino- 
«e laikuose dievai buvo kitokie. Kn 
•te buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ..................................  91.09
POPIEŽIAI IR UETUVA. Kuntra 

M Vgtadkns parašyta knyga, 289 
nosį. Kaina ......................... 92JU,
A KISS IN THE DARK. J. Jaxm‘. 

nn anglu kalba sodrūs vaizdeliai
'50 pas). Raina kietais viršeliais 9°. 
minkštais viršeliais ....................91.01
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio rn.

manas iš Šėmaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 407 poete 
piai, kuine ................... *99
tikra teisybe apie sovietų 

RUSIJĄ, arte komunistų rtiRtatt'. 
ra faktų šviesoje. Trumpa holševte 
me istorija ir valdymo traktika. U- 
to, daug medžiagos. 96 puslapiai

....................................
MIRUSIOS SIELOS. M. Gagėtą 
jrvarbiaaslaa veikalas. įtverto >. 

Miškinis. 290 posl. Kate*... .9BA9

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KEIEIVIS

136 Eaat Broaderay -t. So. Boatoąi 27.
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LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

PRISIMINIMAI 
(tt šakių apskrities)

Gabi lietuvaitė
Žurnalisto Simo Miglino! niSP^”J' 

duktė Giedra Livija šiemet 
baigė Miuncheno meno a- 
kademijų, pasižymėdama 
gabumais ypač teatro de
koracijų ir kostiumų srity
je,

smus ir nesigaili jų. Vie-
• nas jų pareiškė, kad sušau- 
! dytieji nieko kito ir nebuvo

Miunchene nuteisė 10 me
tų kalėti Wilhelmą Rei- 
schenbeck, kuris sušaudęs 
didelj skaičių kacetininkų, 
karui baigiantis varomų iš

Vargu, y ra Lietuvoj kita 
tokia apskritis kaip Šakių. 
Ši garbinga Zanavykijos. 
apskritis bene bus daugiau
sia išugdžiusi ir davusi Lie
tuvos tautai žymių sūnų ir 
kovotojų už Lietuvos nepri
klausomybės atgavimų bei 
atstatymų. Tik pažvelkime

Vietines žinios
Ištekėjo B. Stravinskienė J ieškojimai

“Laisvės Varpo*” 
susirinkimas

šakius vidaus reikalų mi-’ 
nisteris (pavardės nepame
nu). Po jo kalbos buvo leis
ta ir žmonėms viešai pasi
sakyti bei pareikšti savo
nuomones. Tad ta progaj --------
naudodamasis ir aš, pasili-■ “Laisvės Varpo” radijo 
pęs tribūnon pareiškiau sa- metinis sprendėjų susirinki- 
vo nuomonę ir, tarp dauge-mas kvečiamas kovo 1 d. 
lio kitų pageidavimų, pra-' popiet Tautinės S - gos na
šiau duoti žmonėms dau- ' muose. 
giau laisvės, nevaržyti taip

Blanche Stravinskienė Bab«uik.»te (B.ben«),
. ~ „ ,. . seniau gyveno Ansonia, Conn. Da-praeitų šeštadienį ištekėjo bar ^al jos pavardė pasikeitusi. Ji 

už Bordman. Vestuvinės Pati kas žino praioin atsiliepti 
vaišės buvo Legionierių Da- Charles Babens
riaus Girėno posto salėje. | įįį9 g;
Dr. J. Petronis ligoninėj , Jonas Gataveskas ieško savo brolių 

Juozo ir Stasio Gataveckų.
Į Marė Lukoševičiatė ieško savo sesers 
' Onos Lukoševičiutės. Ieškomieji pa

įvienos vietos j kitų ir ne-
Muncheno Jaunimo Tea-; ^Įėjusių žygiuoti kartu ir prisiminkime praeitį: 
muncneno jaunimo iea kitais Ten Yra augęs ir

tras pavede jai paruosti u
veikalo dekoraci-statorao 

jas. Pirmas vaidinimas bu
vo lapkričio 15 diena.
Teisia hitlerininkus

Bonnoj teikiami Sorge ir 
Schubert, kurie Sachsen- 
hauseno ir kitose koncent-

LENKIJA

Budelis skundžiasi

Rašėme, kad Varšuvoje 
teisiamas buvęs Lenkijos 
gauleiteris Erich Koch už

racijos stovyklose nužudė! daugybę žmogžudysčių, ku-X_  *_ 1_T“dešimtis tūkstančių nevo- 
kiečių. Tose stovyklose bu

riąs jis ten Įvykdė.
Teisme Koch skundėsi,

vo kalinami daug Lietuvos kad kaliniai kalėjime jį 
žydų ir lietuvių, tai tie bu- • nuolat erzinę, o vienas net 
deliai yra daug nusikaltę ir du šonkauliu sulaužęs.
Lietuvos žmonėms. Prokuroras į tai paklau-

Sorge yra veikęs ir Pa- sęs Kochų: “O kaip buvo 
balti jo kraštuose, kaip kon- kankinami žmonės jo val- 
centracijos stovyklų “spe- dymo metu Dzialdovos ir 
cialistas”. kitose stovyklose?” Ten

Teisme juodu šaltai kal-

stipriai spaudos ir primi-Sutiks Naujus metu*
niau, kad anais rusų caro --------
laikais buvo ne dėl tokios! Naujųjų metų sutikimas 

miręs lietuvių tautos gies-! laisvės, kokių mes dabar 1 rengiamas ir Tautinės S-gos 
mės autorius ir kovotojas turime, kovota > ir kentėta namuose. Pradžia 10 vai.

. . . j , x___ ! unos Luicoseviciuies. lesKomieji pa-Agronomi jos daktaras į tyS arba kas juos žino prašome at-
Juozas Petronis praeitų I silieP^j.š>uo^adresu: 
penktadienį paguldytas Car-į 3444 Mass "street 
ney ligoninėn. Linkime Ii-j Gary» lnd- 
goniui greičiau pasveikti.

1 Vedybos
Pamatėme sniegų

ti)

su caro valdžia — dr. V. 
Kudirka; taip pat ir Lietu
vos dainius, tautos žadinto
jas — Pr. Vaičaitis, kurio 
aš čia vienų dainelę prisi
minimui ir patiekiu:
Vai, lėkite, dainos, iš vargo

nupintos,
Iš kaimo Į kaimų, pas jau

nus, senus,
Paguoskite širdis, nelaimių 

sutrintas,
Nušluostykit ašaras, kelkit 

jausmus... 
Taip pat iš ten yra kilęs 

ir nenuilstamas darbuoto
jas ir kovotojas už darbo
žmonių teises dr. P. Grigai

buvo tikras pragaras. Koch tis, taip pat ir spaudos dar
bą apie savo šiurpius veik- apie tai nenori prisiminti, buotojas J. Vilkaitis, dr. 

■ "■ "■ ' Staugaitis, A. Baltrušaitis
A T ir Tn ir D A T T1 T C =ir dau£elis ki*U garbingų irKKAlllO i prisiminimo vertų žmonių.

----------------- i Man irgi šiame garbin-
Linden, N. J.; A. Gačionis, Mon- *game Zanavykų krašte teko 
treal, Canada; P. Shun, Cleve- dar visai jaunam darbuotis 
land, Ohio; J. Baranauski, Plain ir kovoti su caro ir jo žan- 
field ,N. J.; J. Shilauskis, Chi- darų priespauda ir, paga- 
cago, III.; Fr. Rasimas, New_liau, už tai Vilkaviškio, Ma- 
Haven. Conn.; p. Aukštikalnis,, rijampolės ir Kalvarijos ka- 
Pontiac, Mich.; Ad. Sudent, įoiimnAczi naRiifi O nAUano ... ’ <v-7«i»iwwv rnavuvi. w vėsiau,
Sommen .lle, Ma» ; V. Ausm-, nepriklausomai
kaltis, No. Branford, Conn.; A. . ,Balčis, Chicago, III.; K. Kviet-, pUį. .knk?C10m]J dem°kratų 
kus, Philadelphia, Pa.; V. Rėk- • PartojOS žmonėms valdžioj 
lys, Robertsdale, Pa. ir Geo Kli-. e^an^, ir nuo savųjų pollCJ- 
mas Rochester, N. Y. i ninku nukentėti.

Smulkiais prisiuntė J. Svilai-i
nis iš Brooklyn, N. Y.

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:

Miami Liet. Moterų Klubas 
prisiuntė dovanų $15.00; E. 
Glass iš Kenosha, Wis„ $5.00;vi xiivim. irusiu, EAijęvvvaver, rv.
J., $2.25; Alek švedas ir Mont
real, Canada ir Mrs. A. Aukš- 
talis iš Brooklyn, N. Y., po 
$2.00; Mrs. A. Norris iš Cleve
land, Ohio, $1.75, Mrs. K. Bač
kai tis iš Rochester, N. Y., $1.50; 
J. Schultz iš Woodhaven, N. Y. 
ir M. Arison iš Stratford, Ct., 
po $1.25.

Po $1.00 Mrs. Milės, Nor- 
wood, Mass.; C. Valackas, E. 
Hartford, Conn.; E. Peldunas, 
Huntington Station, L. I., N. 
Y.; B. Keblaitis, Detroit, Mich.; 
J. Sutkus, Stoughton, Mass.; V. 
Slidžiauskas, Allston, Mass.; J. 
Ambrazaitis, Portage, Pa.;Mrs. 
O. Juoząpaitis, Detroit, Mich.; 
J. Salus, Akron, Ohio; M. Ma

me.
Administracija

SKAITYTOJŲ BALSAI

Kiek toli totoriai - nuėjo
Gerbiamas Redaktoriau,

caro kalėjimuose. Baigda-įvak. Vietos užsisakomos iš 
mas kalbų pabrėžiau, kad anksto.
tokis laisvės varžymas rodo, j --------------------------
kad dabar kraštų valdo to- Minėjo iv. Kazimierų 
kia jėga, kuri šviesos ir kri- i —
tikos bijo. Lietuvių

Naktį Į sekmadienį bos
toniečiai pamatė pirmąsias 
sniego snaiges.

_ . _ VisokiomisBendruomenes
Tokie mano pasisakymai i skyrius lapkričio 30 d. pa- 

nepatiko ponui mi- i minėjo šv. Kazimiero 500 
nisteriui ir jo palydovams,metų sukaktį. Paskaitų

progomis geriausia 
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 

ji savo draugui. pažistamui

skaitė prof. S. Sužiedėlis, 
meninėj daly poetai Stasys 
Santvaras, Pranas Lember-

nes po to antrų ar trečių 
dienų atsilankė pas mane 
politinės policijos pareigū
nai kratos daryti ir, susirin- tas ir Faustas Kirša paskai-1 
kę kų tik rado spausdinto j tė savo kūrinių (F. Kirša 
ir nespausdinto, išsinešė su dėl užkimimo negalėjo 
savim. Kiek pamenu, tarp i skaityti, todėl jo eilėraštį 
knygų ir kitų spausdinių! skaitė P. Lembertas), Ire- 
buvo ir pora senų “Kelei-j na Nikolskytė, talkon pasi- 

’ “ numerių. Tuo metu' kvietusi 10 už save jaunes
nių, bendrai paskaitė Nelės 
Mazalaitės legendų apie šv. 
Kazimierų, skautės paskam
bino kanklėmis.

Minėjimui vadovavo dr. 
J. Leimonas.

VIO
buvo labai sunkiai gauna
ma užsieninė spauda.

Kratų atliko mandagiai 
ir, galima sakyti, nepras
čiau už rusų žandarus. Tik 
skirtumas buvo tas, kad, 
padarę kratų, nesuėmė ma
nęs ir nepasodino kalėji
man. Bet vėliau vis dėlto 
išstūmė iš turėtos mažutėj 
valdinės tarnybos . . .

Jei tavo drangas ar kaimy- 
neskaito “Keleivio”, para-

gink . išsirašyti. 
Vienų pavasarį atvyko į tanu* tik $4.

Miestų suvažiavimas

SPECIALIAI
KALĖDOMS
LIETUVON IR SSSR

SIUNTINYS H—$28.40 
5 sv. kumpio be kauly, 5 sv. sviesto, 
5 sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.

SPECIALIAI No. 3—$32.83 
1000 g. puikiausios braziliškos kavos, 
1000 g. olandiško kakao, 1000' g. 
grynų taukų, 1000 g. sviesto, 3000 g. 
cukraus, 250 g. Ceilono arbatos, 
500 g. olandiško šokolado, 500 g. 
^ūrio 45% riebumo, 1000 g. ryžių, 
500 g. džiovintų persikų, 200 ameri
koniškų cigarečių.

SPECIALIAI MOTERIMS 
S7S.2S

jardo 100% vilnonės medžiagos 
apsiaustui, 3 jardai 100% vilnonės 
medžiagos moteriškai eilutei, 6 jardai 
Rayon pritaikytų pamušalų, 3 jardai 
100% vilnonės medžiagos suknelei, 
8 jardai Rayon suknelėms ir bliuskų-

Ieškau gyvenimo draugės nuo 25 iki 
35 metų. Esu 35 metų. Prašau rašy
ti:

Petras Vaidvla
386 S. 2nd St., apt. 5E
Brooklyn 11, N. Y.

Paieškau gyvenimo draugės iki 60 
metų amžiaus. Aš esu pasiturintis 
našlys 58 metų, gyvenu netoli Chi
cagos, turiu savo 45,000 dol. vertės 
namus ir pinigų, turiu du automobi
liu. Galiu ir kitur gyventi, nes gyva- 
nu iš procentų. Tautybė ir tikyba 
nesvarbu. Prašom rašyti šituo ad
resu:

A. B. c/o Keleivis
636 E. Broadway
So. Boston 27. Mass. (52)

ŠIRDIS
Duok man, mano sūnau, savo širdį, 
Ir te pa mėgs ta tavo akis mano ke.

liais.
Dievas tai sako? 9. P. Z. 23; 26.

(13)

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Daro

Antradienį pasibaigė A- 
merikos miestų atstovų kon-
OTAgQg Įminama /lolvuauzv vr«7va«7p acazzzv V1A&J ▼ C* ▼ V
apie 1,500 asmenų. Buvo 
svarstomi lūšnų griovimo, atskaičiuoti 
susisiekimo ir kiti opūs mie
stų reikalai.

Visiems, atsiuntusiems iaik-j Prano ir Onos Lavinskų vedybinio gyvenimo 50 metų sukak- 
raščiui aukų, širdingai dėkoja- • ties proga, nupiginta kaina paleidžiu svarbią istorinę knygą:

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE
NUO 1879 METŲ IKI 1955 METŲ

Nuo pirmo lietuviško lakraščio pasirodžiusio Amerikoje iki 
; paskutinių leidinių, kiek tik jų buvo, kas leido, kur, kada, viską 
i rasite. Kaina tik $2.25. Įdėkit du dolerius ir pridėkit stempomis 
25 centus, parašykit savo aiškų adresą ir gausite tą knygą. 
FRANK LAVINSKAS, 41-41 46th St., Long Island City 4, N. Y.

Keleivio Nr 39 “Lietuva am-!
nomaitis, So. Boston, Mass.; J. i žiu sukūry” parašyta, kad po-
Lisauskas, Hamilton, Canada; 
V. Liuiza, Torrington, Conn.; 
M. L. Balchunas, Detroit, Mich.; 
A. Strazdas, Detroit, Mich.; J. 
Stradomski, Delhi. Ont., Cana
da ; M. šulmistras, Montreal, Ca
nada; P. Mergiunas, N. Y., N. 
Y.; J. Rukish, Hoųuiam, Wash.

Po $0.50: Anth. Kriušas, Fair- 
view, Mass.; J. A. Strong, Tho
maston, Conn.; J. Savage, No. 
Brookfield, Mass.; J. Krauzlis,Į 
Huntington, N. Y.j A. Gaidis, 
Binghampton, N. Y.; Mrs. A. 
Block, Brooklyn. N. Y.; K. Jo-| 
nikas, Philadelphia, Pa.; J. Gra-! 
bauskas, Fairview, N. J.; C.Į

būvyje istorikei V. Sruogienei 
pagerbti prof. I. Končius pasa
kęs, jog “totoriai veržėsi į va
karus, bet toliau Lietuvos ne
nuėjo”.

Iš tiesų jie buvo perėję Len
kiją ir persikėlę per Oderio 
upę, ir 1241 metų balandžio 9 
d. prie Lygnico, Silezijoje, su
mušė jungtinę vokiečių lenkų 
kariuomenę. »

Su pagarba,
Juozas Sakalauskas

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

46 metai aprūpname VVorcesterį ir apylinkę vaistais
^BXnanaHmgaagHHBggBgBBBggHHBBHMBMgMngi

EBZSBUBU*aa3S*DS*SXKSSnU

Ranka, kuri duoda, nedžiūsta. 
Rūdys ėda geležį, o pavydas 

Starr, Detroit, Mich.; S. Rūkas, žmones.

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgų ir naudingų 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerų kraujų ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslų, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vienų kapsulę per die

nų reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal UHrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worccster,
V. G. Skrinska (savininkas)

Naajas Gydymas 
Stebuklus

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių 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, ką jūs bandėte ir kiek ilgai
tems, 3 jardai bovelninės medžiagos jQS kentėjote, bandykit TROPICANA

suknelėms ir bliusku- j OINTMENT.
| Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandya 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai

•vasarinėms 
tėms.

šis skelbimas vertas jums
50 centą __ ___________ _______________

ot-, , -x ... -j-i,-*__ steDeunas vaisias veiKia,Tik iškirpkite j, ir pridekite pne i r|rf Q dfe rilikos.
jusą užsakymo mums ir jus galite j Nesiųsk pinigį. Atsiąs tik savo vir- 
atskarciuoti 50 centų nuo karnos. jr ad Tropicana Oint-

Praome reikalauti musų pilim ateis, užmokėk laiškanešiui 92
katalogo dovanų siutimams ir vaiS- ; fa. c Q D’ pašu> išJai<Jas ArU #t_
ta”s- ' , . .. Isiųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš-Mes esame vadovaujanti f.rma • Jej £nkintas n^,pra5.
persiųsti pinigus , Lietuvą ,r SSSR . rezuitaUuT grąžink ir atbusi
specialiu kursu — 10 rublių uz do- e
lerj. Prašome teirautis. Mes turime
leidimą ir esame apdrausti.

GRAMERCY, Dept. KE 
118 East 28th St., 
New York 16, N.Y.

savo pinigus.
į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 3«5 

CLINTON. INDIANA

KIMBARAS ŽOLR
Kimbaras gerai 

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

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

AIex. Mizara
414 W. Broadvray

Se. Bestos 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietų.

ŽODYNAS
K. LALIO

Lietavių-Aiiglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kama $14

SPECIALUS KALĖDŲ PAKIETAI 1 LIETUVĄ
PARIETĄS XG1 — $36.00

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. 

' ' " PARIETĄS 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.

PARIETĄS XF15 — $18-50
2 svarai 3 unc. cukraus 
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 s v. Danijos kiaulienos

svaro arbatos 
i/3 svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
20 Kalėdų žvakelių

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungta Neturtas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vaa <M Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvideilųičii'i metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atsi
etai. ________

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdnmua duoda patalpos iki $325 Į mėnesį.

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

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

I
Dr. D. PILKA 

E.
27,

L

—į 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 receptų siųsti.

Tazab of London
SI ReMTTOir St. CAMBRIDGE, Mm. Td: Kl 7-9705

sm w«t
DR. M. J. VINIKASNnw Yeefc 1, N. Y.

Persiunčiami Statiniai į SSSR, Uetavų, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL €0., INC
HtcOTBBd by USSk

135 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Yn TeL CH 3-2383
MUSŲ SKYRIAI

25? 332 FiNmora Avė. 132 FraakHa Avė. 141 2-n4 Avė
SO- BOSTON, MASS. BUFFALO «, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tel. AN 8-5040 TeL MOhawk 2674 TeL CHapel $-4724 Tel. YU 2-0380
900 Literary R4. 39 Rayaiond Pista W. 11339 Jos. Campaa 632 W. Girard Avė.

NEBARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Phihdetphia 23, Ps- 
Tel. T0wer 1-1441 Tet MArket 2-2877 Tel. TOwnseed 9-3980 TeL WAkiat 5-8878 
Visais klausimais, ryšyje su persiuntimu siuntinių jūsų giminėms Ir draugams, kreipkitės į mūsų p^ 
tyrusius, atydtius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

PRADŽIUGINKITE SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALŽDOMS.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tOkstančius patenkintų kHjentą, 100% garantuoja siuntiniTprirta*

tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 8-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
avalynės, laikrodžių ir kitų oaiktų pačiomis Barniausiomis kainomis.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” apaustavė padaryt tamatoms viekų 
ir nuaiųe greičiau ir pigiau, negu kuri uote 
kita spaustuvė. PraSome kreiptto Muo adresu: 

-KELEIVIS”
27,

-,B
7 V

O
» •
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KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 49, Gruodžio 3, 1958

Į
Vietinės Žinios

PADĖKOS
Dr. D. Jasaiti* 
Bostone

buvo SLA 43 kp. susirinkimas 66 baisios minutes

I
Valdyba kad

Sį sekmadienį visi į Liet. 
Darbininkų Dr - jo* banketų

šį sekmadienį, gruodžio 
7 d., visi Lietuvių Darbi
ninkų Dr — jos nariai ir 
jų bičiuliai sueis į metinį 
banketą, kuris bus Lietu
vių Piliečių Dr — jos sa
lėj. Pradžia 5 vai. popiet. 
Jo meninėj programoj gir
dėsime mėgiamą dainininką 
dr. J. Antanėli, kuris seniau 
mus savo dainelėmis pa
linksmindavo. o paskuti
niuoju metu jį retai begali
me išgirsti. Šiame bankete 
bus tokia proga.

Darbininkų Draugijos 
banketų šeimininkės visuo
met gardžiai pavaišina, o šį 
kartą jos žada dar labiau 
pasistengti.

Pasimatysime šį sekma
dienį Lietuvių Darbininkų 
Dr — jos bankete.

Lietuvės pakviestos 
į liaudies šventę

Dr. M. Gimbutienė 
papasakos savo įspūdžiu*.

Pabaltiečių Moterų 
tuvių Klubas gruodžio 
4 vai. popiet Tautinės

Lie- 
7 d. 

S —

Pabaltiečių M oteių Klu
bas, kuriam šiemet vado
vauja Irena Galinienė, pa
kviestas dalyvauti Nau j 
Anglijos liaudies šventėje 
1959 metais. Klubas da
lyvavo šiemet sumoštoj pa
našioj šventėj, gražiai joje 
pasirodė, todėl jį pakvietė 
ir kitais metais dalyvauti.

Šventės rengėjai negali iš
siversti ir bo Onos Ivaškie-

\ auv^aujdinu (.auliniu

šokių sambūrio — pakvies 
tas ir jis. šventė bus ba
landžio 24-26 dienomis.

Lankėsi dr. B. Matulionis.

Praeitą savaitę mus ap
lankė dr. Balys Matulionį 
su sūnų, važiuodami į Ha- 
lifa.vą Kanadoje. Ten nuo 
lat gyvena dr. Matulionic 
duktė dantų gydytoja ir jc 
vyresnysis sūnus studijuoji 
mediciną. Ten prieš kele 
rius metus nuvažiavusi pa 
sisvečioti staiga mirė ii 
daktaro žmona.

Pasisvečiavęs pas vaikus 
aplankęs žmonos kapą 
daktaras Matulionis šį an 
tradienį sugrįžo į Wallurr. 
Lake, R. I., kur jis džiovi
ninkų sanatorijoje dirba 
vyresniuoju gydytoju.

Prof. I. Končius 
iš ligoninės

išėjo

Lapkričio 18 d. staiga su
sirgęs profesorius Ignas 
Končius 10 dienų išgulėjo 
ligoninėje. Praeitą penkta
dienį jis iš jos išėjo. Ligo
ninėj jis buvo dr. S. Jasai
čio priežiūroje. Porą savai
čių profesoriui liepta ilsėtis. 
Jis tą laiką bus pas savo 
sūnų Middlebury, Conn.

Linkime prof. I. Končiui 
grįžti į Bostoną atgavus vi
sas turėtas jėgas.

Lankėsi dr. V. Kaupas

I)r. Vladas Kaupas Padė
kos dienos savaitgalį pra-

kaimynus užsisakyti

_ „ praneša, 
kuopos narių metinis susi- ‘ Praeitą penktadienį 
rinkimas bus gruodžio 10 d.
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių

išDr. Domas Jasaitis su 
žmona Zofija praeitą sa
vaitgalį buvo atvykę į Bos- , . - -
toną savo sūnaus daktaro Dr - jos salėj. Jame bus 
Stasio Jasaičio aplankyti.

Chicagos į Bostoną skridęs 
lėktuvas su 45 keleiviais, 
nusileidimo instrumentams 

renkama 1959 m. valdyba ir sugedus,*63 minutes ^sukosi
. uz auvci«vu* .IUU1 pa- Dr- D- Jakaitis dirba vy- .
j galbą staigios ligos pristum- 112?sniU(J-įV Tampa, su
tam prie pat gvvybės gaio. i ^la., džiovininkų sanaton- .
Nei brangiausio savo laiko j°Je’ ^uvo deleguotas į A- vie imu
nei rūpesčio gailėjais, kol! menkos džiovos specialistų nebus siunčiama.

Dr. Stasiui Jasaičiui
Daktare, suprask mane, 

jog tikrai iš gelmių širdies 
veržiasi mano - karščiausia 
padėka už suteiktą man pa

vi**.

gos namuose ruošia įdomią perpil<|^oj ligoninėj sura- suvažiavimą Filadelfijoje ir 
popietę, kui oje di. Marija j s . ,* ,ta proga pasinaudodamas. dai man lova iLa P^&a pasinaudodamas Kalbėjo tik apie banketų
Gimbutienė papasakos savo į Nuoširdug Tamstos rūpės- aplankė savo sūnų Bostone
įspūdžius iš keliones P°.EV j tingumas ir malonus elge- ir dukterį Nevv Rochelle, 

jvai-1 i -,- . ... v vPaskaita bus pajvropą. 
rin ta 
lais.

Po paskaitos bus kavutė 
ir laimėjimų traukimas.

Moterų Klubas niekados 
neatsisako patalkininkauti 
kitoms o r ganizacijooms, 
todėl jis tikisi, kad ir į jo 
rengiamą popietę gau-; 
šiai atsilankys ir nenariai i 
— visi mielai kviečiami.

Klubo Valdyba

spalvuotais .Jn.,. Į sys kėlė mano nuotaiką iki 
1 1 giązau j sveikstančio kelią.

Įsitikinau, kad kam tik y- Dar viena lietuviška šeima 
ra sveikata reikalinga ir 
gyvenimas brangus, tam

pranesta apie SLA 2 apskr. aplink Logan aerodromą, 
negalėdamas nusileisti. Tuo 

Visi nariai kviečiami da- metu i aerodromą buvo iš
šaukti greitosios pagalbos 
automobiliai, ugniagesiai il
giausiąjį taką apipylė ugnį 
gesinančiais chemikalais, 
nes tikėtasi, kad lėktuvas 

Lietuvių Darbininkų Dr- i suduš ir užsidegs.
jos 21 kuopos nariai lapkri- Bet viskas baigėsi laimin
čio 30 d. buvo susirinkę ir
tarėsi, kas daiyti, kad gruo
džio 7 d. rengiamas banke
tas būtų sėkmingas.

gai.

ItElhALINGA MOTERIS

Praeitą šeštadienį Julius Jei jau taip visi uoliai i Ir.telicentiškai amerikiečių šeimai
Tamsta savo jautria širdi- Špakevičius susituokė su įuošiasi, tai neabejotina, net4’11 Bostono’ Newton> Mass., na
rni, patyrimu ir pastango- Į Renata Pakštyte. Vestuvi- kad banketas bus įdomus
mis esi nepakeičiamas. nis pokylis buvo Tautinės ir malonus. Nepraleiskime

Dėkoju ir linkiu sėkmės i S-gos namuose. Jam vado- progos jame būti! Pradžia
vavo Pranas Lembertas. 5 vai. popiet. ii

i <

ODOS PADAI
Stori, geriausios rtttfee, tikri vy

riški grynos odos padai čia nrtoti 
ar siųsti j užjūrius. Atsiųsk tetuko 
dydi ir U (Amerikoj apnokan palto 
illaidas) šiuo adresu:

JBREM1AH BBRMAN 
2S7 Casfress SU

&

PAMALDOS LUBTUVUMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštų į lietuvių kalbų

kalinga moteris namų ruošai padėti. 
Visas išlaikymas, puikus kambarys 
su atskira vonia ir atlyginimas pa
gal susitarimų. Skambinti telefonu: 
LA 7-9245 arba pasiteirauti Kelei
vio administracijoj. (50)

V. Vadeisa
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
iParduodu pirmos rūšies odų. au- . I 
lėlius, padus, vitpadžius siunti- ’! 
I'.iams į užjūriai nupiginta kai na. J 
I Ktlieku visus batsiuvio 
kreit. sąžiningai ir duodu palan
kaus apie odas. Adresas:
1173 Eighth St-, So. Boston] 
lauo 7 ryto iki 7 vai? vak, išsky 
pus trečiadienius ir sekmadieni 

• Telefonas: AN 8-0055t A- A » » A A. A. » » . »t>1rg><g<wwgg

Dr. B. Matulionis *
n h»i VMtoo, ■pagaliai 

dtee Hgoe. Mm
tt *Ignas Končius 

II
Jackui Sondai

Sutikti iš jaunų dienų ge
ra pažįstamą visuomet itin 
malonu ir džiugu pasikalbė
ti. Tačiau visai nelauktai 
sutikti tą patį žmogų dide
lio judėjimo kryžkelėje, kad, 
ir šaligatvyje stovinčiam, i 
bet staigaus aštraus priepo- 
lio verčiamam čia pat su
smukti, — taigi tokiu atve
ju sutikti tą žmogų jau yra ICTITV11T ....
neišsakytas džiaugsmas, ti- LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

- j kra laimė, tik giliomis dė-

Tale. 119S.

Tradicinis! ' Tradicinis!
METINIS BANKETAS 

Šį Sekmadienį, Gruodžio 7 d.
PRADŽIA 5 VALANDĄ VAKARE

Rengia
Lietuvių Darbininkų Draugijos 21-oji Kuopa 

................................... „......... . DRAUGIJOS AUDITORIJOJE!
ždininkus J. Arlauskas,
maršalkas K. Yuška ir P.jjcjngUmo jausmo ašaromis, 
amosiunas. į kontroles ko-; jau ne^e žodžiais, išreiš- Sutelktos geros šeimininkės vaišins svečius namuose i 

misiją A. Druzdis, dr. J. jęjama padėka. dalytomis dešromis ir paukštiena su gardžiais priesko-į
ntane iš, A. Šidlauskas, Toks žmogus lapkričio 18 niais. Visos linksmins KETURIŲ KARALIŲ orkestras.

I. Gedmmtas, S. Jakutis ir b mielais V 1

Lietuvių Dr-jos 
vadovybės kandidatai

Lapkričio 20 d. buvo no- 
ninuoti kandidatai Į So. 
Bostono Liet. Piliečių Dr
oš vadovybę: Į pirminin
kus A. Chaplik. i vicepir
mininkus B. Kontrim ir A. 
Matjoška, į sekretorius J. 
.Boman ir V. Stelmokas, į

R Omskas.
Į direktorius: J. Lekys, 

lr. A. Kapochy, adv. J. Gri- 
yalus, adv. A. Young, A. 
ra m aks v, S. Grigana vičius, 
<. švelnis, N. Alekna, 
T. Tumavičienė, A. Dūmas, 
2. Rudis, A. Andriulionis, 
S. Kontautas, A. 2ardac- 
as, P. Žiruolis.

4 ir ė Cronin

kus Sonda.
Dėkingas už neįkainoja

mą pagalbą
Ignas Končius

Minės dr. V. Kudirką

Xfanina, iutlliucj pi vgi amuj ___uaijvaus1 V » TA..LSI . TO. A KT’T’ A XTI7>T TO mi i zvivEiLilD,

DA D. PILKA

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
| Atlieka visokius “plumbing”— 
iliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

i ir taisymo darbus. Kainos priei' 
tamos. Pirm r.egu ką darote, pos- 

i kambinkit, pakiauskit mūsų kainų. 
Telefonas CO 5-5839

i 12 M L Vernon, Dorshester,

bmS MI 
JrnnsT Ali

546 BROADWAY

80. BOSTON, ma— 
Telefonas AN8-1820

VISU įFW
mėgiamas daininikas. Bus malonu jo dainų pasiklausyti.

malo-

Praeitą savaitę mirė Ma- 
sacchusetts valstybės se
kretorius Edward J. Cro- 
lin, demokratas, 46 metų 
mžiaus. Mirė vėžiu. Vals- 
vbės sekretorių pirmą kar- 
ą jis buvo išrinktas 1948 
n., ir tose pareigose išbuvo 
ki mirties. Jis buvo laimė- 
ęs ir šių metų lapkričio rin
kimus.

Dr. Vinco Kudirkos 100 
metų sukakties minėjimą 
rengia Tautinės S - gos sky
rius savo namuose (484 
Fourth St.) gruodžio 13 d. į 
7 vai. vak. .

Tufts uni v. dėstytojas Vy-j^ 
tautas Kavolis skaitys pas- ’ TA 
kaitą “Dr. V. Kudirka”, < 
L.E. leidėjas J. Kapočius į 
atidengs dr. V. Kudirkos 'Si 
portretą, V. Čepaitė ir R.. 
Norv<iiš«iitė s k a i t v s is * 
dr. V. Kudirkos raštų. Mu- 
zikinę dalį atliks solistai J

Kviečiame svečius iš toli ir iš arti susirinkti ir 
niai laiką praleisti. Maloniai prašome ’

LAISVĖS VARPAS* * e
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Eramingham, Mass.

Sekmadieniais 
8:00 — 9:00 vaL ryto

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 4-7209

kal>io programa 

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 1d- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos lietu- 

(viškos dainos, muzika ir 
y [Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
1J[Baltic Florists gėlių ir do- 

ranų krautuvę, 502 East
i Broadway, So. Bostone. 

filTol AM iTel. AN 8-0489. Ten gau- 
' lamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkau

I. Davis ligoninėj

Senam “Keleivio” skaity- 
ojui Juozui Davis iš Bridge- 
vater, Mass., Montello li
goninėj padalyta sunki ope
racija. Linkime ligoniui 
greičiau pasveikti.

Atsiimkite laišką

Adomavičienė ir S. Liepas 
(akomp. komp. J. Gaide
lis) ir kanklininkai S. ir ! 
G. Vaičaičiai.

Programai vadovaus ra 
šytojas S. Santvaras. Po mi-; 
nėjimo kuklios vaišės II 
aukšto salėje.

Bostonas labai pavojingas

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną, ir vai

sių nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

J ei /reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B- S- Reg. Pharm.,

382a W- IIROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

S Kas perka ar

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Td.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

i

Annie Millenas 
a gautas laiškas 

vos, iš Smilgių, 
itsiimti.

vardu y- 
įš Lietu- 
Prašome

Dumšaitč paskirta mokytoja

Aldona Dumšaitė, prieš 2 
netus baigusi Mass. Memo-

M. AV

Dr. John Rėpsite
UFTUVIS GYDYTOJAS

Valaador: t-4 ir 
NadSUomte Ir

*T«L AN8-2712 Irta BI4-M1I

Dr. J. C. Seymaur
(LAimanm

Vaztoju
I-RAY 
PtiteBco

VALANDO8: mw 8-4, aso 74 
SM BROADWAT

8OBTB BOSTON, NA88.

Tek AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rato

OPTOMETRISTAI

VALANDOS: J
Nuo 9 ryto iki S

447 BR0ADWAY 
OOTH BOSTON, MAM

Pasirodo, kad eismo (tra- 
fiko) nelaimių požiūriu Bos
tonas esąs vienas pavojin
giausių didžiųjų ;xxxiocąj«^^xx50OC«3OGtx»0OOGoeooeaGOoeo©oco0eo©0O«aajootx?
atskira komhiU*“GAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO (STAIGA 
kat sumaami'eismo neJaT' NAUJOJOJ ANGLIJOJ

mes.
Statistika rodo, kad Bos

tone pavojingiausios vietos 
yra šios: Summer tunelis

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

leido Bostone lankydamas riai ligoninės slaugių moky- 
savo pažįstamus. Jis dilba klą. paskirta Bostono uni- 
White River Junction, Vt., versiteto slaugių mokyklos 

mokytoja. Tai, rodos, pir
moji lietuvaitė, kuri tokioje 
mokykloje dirba mokytoja.

Aldonos sesutė Birutė y- 
ra baigusi Bostono univer- 
.sitetą ir dabar dirba Mass. 
General ligoninės laborato
rijoj vyriausia technike. 

Petras Dumša gyvenai

veteranų ligoninėje.

Už tramvajų 
25 centus?

mokėsime

’l ra rimto pagrindo ma
nyti. kad kitais metais bus 
pakeltai iki 25 centų susi
siekimą- miesto viešosiomis 
priemonėmis tramvajais, 
Husais ir tt.

(NAUJAS ADRESAS)
390 We*t Broadu-ay, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 5-8764

prie Cross ir Noi th gatvių, į Persiunčiame Jūsų sudary tus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
Charles St. ratas, Dorches- kitas RUSIJOS valdomas sritis,
tei' A V. prie Summer D’ n>u.’V «ui»ų. avalynės, medžiagą, maistą, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
Massachusetts Ave. prie
bany gt., Commonvvealth A-
ve. prie Bostono univeraite- 
to tilto, Park Drive prie 
Brookline Ave. ii* Boylston 
gt., Kenmore aikštė, Ed- 
ward Everett aikštė, Hay- 
market aikštė, Massachu
setts Ave. prie Tremont gt.

rrt. Į
• ir SSSR ir.uita apmoka siuntėjas.

Al ! VAISTUS. MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nerodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dėžėje, k irios dydis yra 15 x 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
siuntinius.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausia^ patar-

Dorchesteryje ir virš 40 me-; jingiausia 
tn d ii ba plieno liejykloje. I Ave.

Iš visų gatvių pati pavo- nauja ir pershmčža siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Massachusetts fUunčiame ru Intne’-’to įgaliojimais.

; Siunlini.-.i jiriimami kasdA-n nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais 
, 9 ii.. 7 ,al. ii veštlailiiniai> uhu S rjlw iki 2 |k> |»ė. tą.

NAMŲ SAVININKAMS 1 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Maaa. 
TaL: JA4-4478

A. J. N AK AKS!
BNAL EBTaTK * INSUNAMCB

465 W. Brondway 

SOUTB BOSTON, NASA 
Office TeL AN 8-OMS

Bes. tl OBIOLB SIUBT 
Wtot Beshury, Maso.

TeL FA 8-M1I

KETVIRTIS A CO

ii

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jntiee «f the

598 E.
So. Boston 27,

M. AN 8-1761 ir AN 8-248!

pApno&Bhtt
279 W. SSOADWAT 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 64*45

FLOOD SQUARE 

HARDWARECa

Reikmenys Flun 
▼bekie Gtte iiee

Flumkename


