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Berlyno Gyventojai Balsavo 
Prieš Sovietų Rusiją

Socialdemokratai Laimėjo Mieste Rinkimus; Komunis* 
tai Vos Surinko Mažiau 2 Nuošimčių Balsų; Gy* 

ventojų Pasisakymas Yra Labai Aiškus; Ko
munistai Grasina Miestui Blokada.

Vakarinė Berlyno miesto 
dalis sekmadienį gruodžio 
7 d. rinko miesto tarybą ir 
atskirų miesto dalių vieti
nes tarybas. Balsavimas bu
vo lyg ir plebiscitas dėl ru
sų pasiūlytojo plano pada
ryti iš vakarinio Berlyno 
“laisvą” ir demilitarizuotą 
miestą, kurį iš visų pusių 
suptų lytinės Vokietijos iki 
dantų ginkluoti komunistai.

Balsavimas, kaip ir buvo 
laukiama, parodė Berlyno 
gyventojų aiškų nusistaty
mą prieš Sovietų planą. 
Eeriyno gyventojų kovai 
prieš komunistų užmačias 

' vadovauja socialdemokra
tai, priešakyje su miesto
burmistru Brandu

Rinkimų rezultatai rodo 
Berlyno gyventojų pasiryži
mą nepatekti į komunistų 
valdžią. Rinkimuose social
demokratų partijos kandi
datai surinko 849,883 bal
sus (virš 52% visų baisa vu-ų 
šiųjų), krikščionys demok
ratai gavo 608,927 balsus 
(virš 37%), komunistai tik 
31,520 balsų (mažiau 2%), 
kitos antikomunistinės gru
pės gavo po mažiau 5% vi
sų balsų, todėl, kaip ir ko
munistai, jokios atstovybės 
miesto taryboje neturės. Iš 
tų grupių “laisvieji demok-J 
ratai” gavo 61,054 balsus 
(mažiau 4 %), “vokiečiųį 
partija ’ 53,809 balsus (virš 
3%) ir “laisvoji liaudies 
partija” 10,675 balsus (ma 
ziau 1%).

Antikom iunistinės parti
jos visiškai nusmelkė ko
munistus, kurie 'vakarinio 
Berlyno rinkimuose turėjo 
pilną laisvę agituoti už ru
sų siūlomą planą ir už kitas 
komunistines geroves, bet 
miesto gyventojai, iš arti 
matydami komunistų šeimi
ninkavimą, veik vieningai 
atmetė komunistų piršly
bas.

Komunistų propagandos 
pastangos ' Berlyne nuėjo 
niekais. Berlyno gyvento
jai, vadovaujami socialde
mokratų, griežtai atmetė 
komunistų planus miestą 
padalyti “laisvu” ir demi
litarizuotu.

Pralaimėję balsavimuose 
lytinės Vokietijos komunis
tai grasina, kad jie blokada 
ar kitokiomis priemonėmis 
visvien iškrapštysią Vaka- 
įų valstybių karius iš Ber
lyno miesto. Bent toks yra 
vokiečių komunistų atsilie
pimas apie Berlyno miesto 
rinkimus.

Rytinės Vokietijos minis- 
terių pirmininkas Grote- 
wohl giriasi, kad komunis
tai greit “tvarkys” susisie
kimo kelius į Berlyną ne tik 
sausumoje, bet ir ore. Tada 
klausimas ir spręsis . . ,

Liberalai Kongrese 
Keis Darbo Tvarką
Atstovų rūmuose ir sena

te liberališkieji kongresmo
nai ir senatoriai nori pa
keisti kongreso darbo tvar
ką. Senate jie sieks, kad 
“filibusteriavimas” (kalbė
jimas be galo ir krašto) bū
tų padarytas negalimas ir 
tuo tikslu sieks pakeisti se
nato vidaus tvarkymąsi. At
stovų rūmuose pažangesnie
ji atstovai nori, kad būtų 
panaikinta “tvarkos komisi
jos” teisė leisti ar neleisti 
įstatymų projektus svarstyti 
atstovų rūmų visumoje.

Kongreso vidaus tvarky
mosi pakeitimai bus bando
ma padaryti sausio 7 d. kai 
tik naujas kongresas susi
rinks posėdžiams.

Sekretorius Dulles 
Staiga Susirgo

Valstybės sekretorius 
John Foster Dulles, grįžęs 
iš Meksikos, kur jis dalyva
vo naujojo Meksikos prezi
dento įvesdinime, staiga su
sirgo vidurių liga ir atsigu-

VAKARŲ BERLYNAS NENORI PATEKTI RUSŲ GLOBON

Kairėj Chruščiovas spaudos atstovaaas pareiškia, kad Sovietų S-ga per 6 me
nesius jos valdomos Berlyno dalies vi valdžią atiduos vokiečiams ir kad 
tą patį turi padaryti Amerika, Anglija ir Prancūzija. Dešinėj Vakarų Berlyno 
burmistras Willy Brandt (dešinėj) su Vakaru Berlyno senato pirmininku Willy 
Kenneberg dalyvauja Vakarų Berlyno renato nepaprastame susirinkime, kuris 
atmetė sovietų planą, nes jame slypi ir Vakarų Berlyno atidavimo sovietų glo
bai , pavojus.

Demokratai Aiškiai Armijos Pionierius Afrikos Tautos 
Už Piliečių Teises Iškilo 66ft00 Kylių

Demokratų partijos na- Gruodžio 6 d. armijos_•___V • 1__ __ X._ _______ __ 1_ 1-_-_1_ -
cionaunis Komnevas uiueie uiuitaiuuuiu&i paiviuu tane-

Vyriausybė Svarsto 
Ateinančią Metų Biudžetą

Vyriausybė Nori Sumažinti Išlaidas, Bet Kur Jas Kar
pyti; Krašto Gynimo Išlaidos Nesiduos Sumažina

mos; Reiks Paliesti Fermerius, Veteranus Ir
Kitus Svarbius Interesus.

Rusai Vis Dar 
Bara Pasternaką

Rusų Federatyvinės So
vietų Respublikos rašytojų 
suvažiavimas prasidėjo Ma
skvoje ir pirmame posėdyje 
kalbėtojai griežtai puldinė
jo rašytoją Borisą Pastema- išsi~Dūstu~ 
ką už parašymą “Dr. živa- 4
go” romano, kurio tie rašy
tojai visiškai neskaitė, nes 
ir neturėjo progos, romanas 
Sovietijoj nebuvo spausdin
tas.

Tuo tarpu i Stockholmą

Sausio mėnesio pradžioje 
vyriausybė turi patiekti 
kongresui ateinančių 1959- 
60 metų biudžeto projektą. 
Prezidentas žadėjo dėti pa
stangas, kad biudžetas būtų 
taupus ir jis žadėjo su kon
greso “išlaidūnais” kovoti, 
kad biudžetas perdaug ne-

Tariasi Kongrese atvyko trys rusų
_____  mokslininkai, kurie gavo

Ghana valstybės sostinėje "SlO^e^?1 dovaną už savo 
a z>z.i-a šio cnvjitD vzv’Vcto | moksliškus dai bus fizikos 
frikes tautų kongresas. Ja- Pasternakuidauguma, 79 balsais prieš tą į mėnulį, kuri iškilo virš ---- o------ — ,

27, pasisakė už civilių tei- 66,000 mylių. Raketa buvo me dalyvauja šimtai atstovų^t
paleista iš Floridos raketų iš visų Afrikos kraštų, tiek darbus taip ir he-
bandomojo Laiko. Raketa laisvų, tiek ir kolonijų. Kon- a nepaimta.

šių saugojimą ir uz aukš
čiausio teismo konstitucijos

dėl, kad jis parašė knygą,kratų atstovai grasino ir j pirmas bandymas pasiekti Afrikos tautų Kongrese 
partijos skylimu ir šiaip dė- • mėnulio kaimynystę nepasi- dalyvauja atstovai nuo įvai- 
jo pastangas, kad partijos į sekė, raketa neišsiveržė iš riaušių politinių grupių, o 
pasisakymas civilių teisių! žemės traukiamomios jėgos taip pat įvairūs draugiški .
Klausime būtų kiek švelnes- j ir grįžo atgal prie žemės, delegatai, kurie buvo pa- A. IŠ KlUCl Civilių
nis ir “neerzintų” tų žmo- kur ji sudegė pasiekusi že- kviesti į kongresą dėl to, TeiSUl Siaurini
nių, kurie nenori pripažin-
ti lygių teisių visiems pilie-

lė‘7 ligoninę.“6" VeSeji^iams' Parti> didelė 
pranešimai sako, kad valį dau«uma “ siaunmų ir va- 
tybės sekretoriaus sveikata kar!mg. Ame"kos valstijų 
taisosi. Laukiama, kad ‘po P?8^* ĮĮT1!?1" .lr. a,(sklal 
dviejų trijų dienų jis galės “ Y15ų Pll,eclM tels,M r>»" 
apieisti ligoninę. j** ,r “P83“**

Prieš du metu valstybės]
sekretorius buvo operuotas i Maskva RltSČioi 
nuo vidurių vėžio ligos ir 
buvo visai pasitaisęs. Gydy
tojai sako, kad dabartinė li
ga nėra senosios ligos atsi 
naujinimas. .

DELKO PRALAIMĖJO

Atstovą rūmu narė Coya 
Knutson iš Minnesota t vir* 
tina, kad ji pralaimėjo rin
kimus dėl to, kad jos vy
ras buvo įveltas į piktą 
sąmokslą. Mat, plačiai bu
vo paskelbtas jos vyro laiš
kas “Coya, grįsk namo“, o 
jei jau ir vyras nenori, kad 
žmona būtu išrinkta, tai 
žmonės ir nerinko. Dabar 
Coya sako. kad jos vyras 
tokio laiško nerašė ir pra
šo tą reikalą ištirti

Tą nusistatymą pravesti 
gyveniman nėra taip leng
va. Virš pusės krašto išlai
dų leidžiama krašto gyni
mui ir ateinantiems metams 
už krašto gynimą atsakin
gieji žmonės prašo bent 
vieno biliono dolerių dau
giau, kaip išleidžiama šiais 
metais. Bent jau mažinti
lf 111*1 mn _

IOIVV KF*UVAAjgJVVF I1VKZVIO
Įima.

šiais finansiniais metais 
(1958-59 iki liepos 1) vy
riausybės išlaidos sieks ne 
mažiau kaip 79 bilionų do
lerių ir nedateklius numa
tomas apie 12 ar gal kiek 
mažiau bilionų dolerių.“ A- 
pie biudžeto išlyginimą to-

kui i diktatoriams nepatiko.; se sąlygose sunku galvoti, 
i bet bus stengiamasi išlaidas 
i apkarpyti, kiek tik galima.

Teisių Siaurinimą'
mės atmosferą. Raketa iš kad jie remia Afrikos tau-

o. —...............— ... .... - , riams, kita sritis — vetera-
Raketa pradiniame savo tautų federaciją ir visų ko- P1^^ejo aiškinti negrų bai- nų gioba ir trečia — išlai-

stovyje buvo 60 tonų ir tu- lonialinių tautų įtakų tame ' « “ErikS d<?.žęn>«s Okio elektrifika-
rėjo 4 laipsnių varomus in- kontinente panaikinti. S 7- T vaisujose. nai Kyr Cijai ir panasiems reika- 
žinus. Neseniai oro pajėgų
mokslininkų bandymas pa

Perspėja Iraną
- *

Sovietų Rusijos vyriausy
bė pakartotinai įspėja Ira
ną, kad jis nedrįstų suda
lyti karišką sąjungą su A- 
merika. Rusai sako, kad 
derybos dėl tokios sąjungos 
esančios vedamos. Rusai 
net grasina, kad jeigu Ira
nas dėsis į karišką sąjungą 
su Amerika, tai rusai tuo 
pačiu gausią teisę okupuo
ti šiaurinę Irano dalį...

Iranas jau eilė metų yra 
“Bagdado sutarties” narys, 
bet Maskva dėl to nesijudi
no, o dabar įspėjinėja Ira
ną vengti artimesnių santy
kių su Amerika.

DE GAULLE ALŽYRE

siekti mėnulį iškėlė raketą 
apie 80,000 mylių į aukšty
bes.

Prancūzų Parlamento
Nauja* Sąstatas

Senatorius Veža
vietinės valdžios atstovai ]ams. 
jau pasipriešino komisijos 
darbui, atsisakė duoti jai

Nikitos Paslaptis balsuotojų rekordus. Bet 
i nežiūrint kliūčių, civilių tei-

Galutinas balsų skaitymas 
patvirtina, kad prancūzų 
naujasis parlamentas yra 
stipriai palinkęs į dešinę.
Naujame parlamente iš pa- - ... ,
čios Prancūzijos išrinkta Be t0, ^^™scl0,v?f1 
degolistų grupių atstovų,
vadovaujamų Sustelle, 188
atstovai, dešiniųjų (konsei 
vatorių) 132, krikščionių 
demokratų — 57, socialistų 
—40, radikalų —13, komu
nistų — 10 ir kitų smulkių
jų grupių — 25.

Atstovai iš Alžyro žymiai 
sustiprins dešiniųjų jėgas 
parlamente. Jei Prancūzija 

_ . ~ , nenukryps visai į reakciją,
Prancūzijos vadas gene- tai tik dėka galimam gene. 

rolas de Gaulle o dienas TOj0 Gaulle pasipriešini- 
lankėsi Alžyre ir sakė, jog muj
Alžyro sunkumai bus iš- .*_________________

Biudžeto karpymas dar 
tik planuojamas ir jau ža
dami apkarpymai kelia ne
mažai protestų. Jų atsiras 
dar daugiau, kada biudže
tas bus įteiktas kongresui, 
kur atsiras ir farmerių, ir 
veteranų ir kitų paliestųjų 
interesų gynėjų. Biudžeto

Senatorius Humphrev iš komisija Alabamoj pra 
Minnesotos buvo nuvykęs į^J° Hudininkų ap-
Maskvą ir ten kalbėjosi su1 .ausinėjimą ir siekia is- 
Nikita Chruščiovu 8 valan- aiskmti, kodėl kai kurie
das. Senatorius grįždamas ^8^ ^įt,aukiami į rinki- n gynėjų, oruazevo

porą paslapčių, kurių jis 
spaudai betgi neatidengė.

vęs asmenišką laišką prezi
dentui Eisenhovveriui. Laiš
ką senatorius perduos as
meniškai prezidentui.

Šen. Humphrey sako, kad 
Chruščiovas yra neblogai 
painformuotas apie Ameri- 

1 kos vidaus politinius santy
kius, bet apie kapitalizmą 
ir Amerikos gyvenimo sąly- j 
gas jis turi mažą supratimą.

NUTEISĖ KLUKSĄ

Birminghame, Ala., mie
ste prisiekusiųjų teismas iš-

TITO VALOSI nešė sprendimą vieno bal-
____ to žmogaus byloje. Baltasis

Jugoslavijos policija suė- buvo kaltinamas išsprogdi-

sprėst ,ikada to .krašto gy- i 
ventojų ekonominis ir kul-' 
tūrinis gyvenimas bus pa
keltas. Prancūzija to imsis mė apie tuziną stalininių! nęs negrų gyvenamą namą. 
ir įrodys, kad to krašto gy- komunistų ir juos traukia ,'Už tą prasikaltimą prisie- 
ventojams yra naudinga pa- tesmo atsakomybėn už sa-i klišieji nuteisė kaltininką 
silikti su Prancūzija. i vo partijos vado Tito “lini-! kalėti 10 metų, bet kartu

De Gaulle plačiai kalbė- jos” paniekinimą. Maskvos ‘ siūlė, kad teisėjas bausmės 
jo apie Šabams turtus. 'peršama politiką negera, 'atlikimą atidėtų.

PRESLEY—GRANDINIS

Mergaičių dievaitis Elvis 

Presley, kuris atlieka ka

rinę prievolę, pakeltas į 

grandinius

ties gali būti gana audrin
gas.

Prieš kraštą dabar kyla 
naujas pavojus, tai yra So
vietų Rusijos ekonominė o- 
fensyva. Sovietai, nesiskai
tydami su savo krašto gy
ventojų interesais, gali 
daug kur pakenkti Vakarų 
valstybėms ekonominiame 
gyvenime. Maskva dalija 
paskolas lengvomis sąlygo
mis ir siūlosi padėti Afri
kos ir net Pietų Amerikos 
kraštams plėsti jų ūkį. Ko
vai prieš Sovietų ekonomi
nę ofensyvą Amerika turės 
skirti lėšų paskoloms ir pa
ramai ūkiškai atsilikusiems 
kraštams. Biudžetą išlygin
ti tas irgi nepadės.

ISPANŲ AREŠTAI

Ispanijos diktatūra tęsia 
pažangiųjų žmonių ir ypač 
socialistų areštus po visą 
šalį. Užsieniai protestuoįa.
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Galime ir mirę gyri blti
Į šį kraštą atvykę lietuviai, nors ir mažai savo tarpe 

teturėdami kiek daugiau pamokytų žmonių, suprato, 
kad yra būtino reikalo spiestis į krūvą, kurti kultūrines, 
Įnašai pines ir kitokias draugijas. Anais laikais, kada 
dar nebuvo ne tik socialinio draudimo, bet ir taip plačiai, 
kaip šiandien, išsivysčiusio privatinio draudimo, labai 
opus reikalas buvo pagalba ligos ar mirties atveju, 
todėl ir buvo sukulta daug vadinamųjų pašalpinių drau
gijų, kurios, be kitų tikslų, rūpinosi savo narius tais 
atvejais sušelpti.

Per 50 ai* daugiau metų gyvenimas iš pagrindų pa
sikeitė. G lynai draudimo požiūriu minėtos pašalpinės 
draugijos nebegali savo uždavinių atlikti, nes jos apima 
mažą narių skaičių, negali sukaupti didesnių atsargos 
kapitalų, jos ne auga, bet vis mažėja, kadangi nariai 
paseno, kiti išmirė, o naujų narių negaunama. Likus 
mažam narių skaičiui ir jam palyginti greitai mažėjant, 
draugijos tur gyventi iš mažų atsargų. Tos atsargos 
greitai pasibaigtų ir draugija būtų bankroto padėty.

Todėl pastaraisiais metais ir matome, kad daug tų 
draugijų “savanoriškai” užsidaro: jos turi tą padalyti, 
nes ris viena jos nebėra pajėgios savo uždarinių vyk
dyti.

Vien Bostone jų jau per trumpą laiką net kelios 
uždarytos. Panašiai yra ir kitose vietose.

Uždarymo metu visos tos draugijos dar turi ma
žesnių ar didesnių atsargų, kai kurios jų siekia net 
keliolikos tūkstančių. Visos tos atsargos, draugiją užda
rius, padalinama tarp narių. Kitaip beveik nepasielgiama. 
Rašančiam šiuos žodžius tėra žinomas tik vienas atsi
tikimas, kada uždarytos draugijos lėšų likučiai buvo 
paskirti visuomeniniam tikslui. Tai Bostone veikusi Dai
nos dr-ja, kuri savo turto mažuti likuti paskyrė LSS 
Literatūros fondui.

Ar geras toks uždaromų draugijų turto tarp narių 
pasidalinimas? Ar nėra geresnių būdų tiems likučiams 
sunaudoti? Pasvarstykime.

Kol draugijos atsarga yra vienoj vietoj nepadalinta, 
ji atrodo stambi. Penki ar dešimtis tūkstančių jau geri 
pinigai, bet kai juos padalini tarp 100 ar 200 narių, tai 
kiekvienam betenka tik po 50 dolerių. Ką tas reiškia 
šiandien? Labai nedaug.

Su tokiais pinigais savo biudžeto nepataisysi. Jie 
buvę ar nebuvę, ypač kad beveik visi senieji nariai bus 
per savo amžių šio to užgyvenę, šį tą atsargai pasidėję.

O neišdalintais penkiais ar dešimtimi tūkstančių do
lerių jau galima daug ką padaryti. Taigi, uždaromų 
draugijų vadovams ir sąmoningesniems nariams reikėtų 
pagalvoti ir pasistengti, kad jų draugijų atsargos nebūtų 
trapučiais be žymesnės naudos išbarstomos. Taip bus, 
jei jos bus paskirtos tam ai* kitam visuomeniniam tikslui.

Kiekvenos draugijos nariai gali pasirinkti, kuriam 
tikslui jie turimas atsaigas skiria. Tokių visiems bendrų 
tikslų yra daugybė. Visi sielojamės lietuvybės išlaikymu, 
jaunimo išmokslinimu, vargstančių sušelpimu, Lietuvos 
laisvinimu.

Ar negalima tiems reikalams paskirti uždaromų 
draugijų atsargas? Kodėl neparemti studentų šalpas 
fondus? Kodėl minėtas atsargas nepaskirti stipendijoms? 
Kodėl nepaskelbti uždaromos draugijos vardu premiją 
kuriam nors geram veikalui išleisti? Tai tik keli pavyz
džiai, kaip būtų galima didelį, naudingą visai mūsų 
visuomenei darbą atlikti.

Niekam vertas žmogus, kuiis gyvena nesistengda
mas, anot mūsų tautos didžiojo žadintojo Vinco Ku
dirkos žodžių, nesupelyti ir nenueiti į kapą bė likusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs. Kitaip sakant, kad ji ir po 
mirties kiti už gerus darbus ilgai geni minėtų.

Tokiu savęs įamžinimu, sau gyvo paminklo pastaty
mu turėtų pasirūpinti ir uždaromų draugijų vadovai ir 
sąmoningieji nariai. Išsidalinsite mažais gabalėliais drau
gijos turtą ... ir draugijos vardas greitai bus užmintas. 
O jei jos atsargos bus paskirtos kuriam nors visuomeni
niam tikslui, tai dar ilgus metus bus gyvas tos draugijos 
vardas, bus gyvi ir jos veikėjai. Susirūpinkime, kad tos 
ar kitos uždarytos draugijos vardas dar ilgai būtų mini
mas ir plačiosios visuomenės. 0 kuris geras narys gali 
to nenorėti?

Bus atvejų,, kada daugumas narių bus mažai susi
pratę ir čia keliamas klausimas negalės būti teigiamai 
išspręstas, bet neabejotina, kad kitais atvejais tas nebus 
sunku padaryti, jei tik sąmoningesnieji nariai tuo pasi
rūpins.

A p z v a Ig

NAUJAS NAUJŲ 
RANKŲ DARBAS

Ką tik atėjo naujas “Dar
bo” žurnalo numeris, kun 
leidžia Lietuvių Darbininkų 
Draugija. Iš jo sužinome a- 
pie pasikeitimus redakci
joje ir administracijoje.

Iki šiol Darbo vyriausiu 
redaktorių buvo prof. J. Ka
minskas, nuo šio numerio 
jo vietą užėmė dr. J. Repeč
ka, kuris ir iki šiol buvo 
svarbiausias vyriausio re
daktoriaus padėjėjas.

Žurnalą administravo J. 
Stilsonas, o dabar tą darbą 
dirbs V’. Geivickas.

Ryšium su tais pasikeiti
mais pisikeitė ir adresai. 
~ ' ei joo dabar yra

toks adresas: Darbas, c/o 
J. Ropcčka, 191 Richmond 
St Brooklyn 6, N. Y.

Darbo I____
c/o V. 

. 86-17 76 St.,
Woodbayen 21, N. Y.

Dar laiko nebuvo tam nu
meriui perskaityti, tik pra
bėgom vienur kitur žvilg
terėta. Bendrai daro gerą 
įspūdį. Visų pirma jo išvir
šinis vaizdas daug gražes
nis — įdomiai sulaužytas 
ir gerai atspaustas, malonu 
pažiūrėti.

Turinys įvairus. Jame ra
šo: A. Škėma “Lietuvių 
tremties literatūros mirtis”, 

; K. Tynan “Jie tiki, kad gy- 
I venimas prasideda rytoj” ir 
' “Nesutik kalėti iki gyvos

Į galvos”, L. Anderson “Sa
loninis valsas neįkvėps šir
dies”, J. Osborne “Iš kvai
lumo pasijuokti nebeužten
ka”, J. Kaminskas “Paža
dinti žmogų žmoguje”, A. 
J.Greimas “Tarp šiapus ir 
anapus”, M. Karosas “Leo- 
naitę-Kairienę į kapus paly
dėjus”, P. Budry’s “MairauK 
revoliucionierius ir este
tas”, A. Gliaudys “A. Škė
mos “Baltoji drobulė”, K. 
Rimgaila “Po PLB seimo: 
ne geto mums reikia”, A. 
R a n n i t “Lietuvių meno 
triumfas New Yorke”, M. 
Valaitienė “Koncertas dide
lis, bet parapiškas”, J. But
kus “Spaudos paroda — 
k a taliko biblioteka”, Šj. 
“Ne jaunas jų pasaulis, bet 
plečiasi”, A. Rūkas “Nevil
tinga poema” ‘poezija), A. 
Mekas “Tony Martin” (ro
mano ištrauka), plati kro
nika, daug skaitytojų atsi
liepimų.

Jau šitas straipsnių pava
dinimų sąrašas rodo, kad 
užkabinama daug klausi
mų, todėl ir šis numeris bus 
įdomus visokio palinkimo 
skaitytaojms — kiekvienas 
ias jame ko nors įdomaus, 
paskatinančio galvoti, į tą 
ar kitą klausimą gilintis.

Redakcijos ir administra
cijos pasisakymuose jaučia
mas didelis pasiryžimas 
žurnalą plėsti, tobulinti. 
Galvojama jį leisti dažniau, 
dar storesnį, gražesnį. Iki 
šiol žurnalo metinė prenu- 
merąta buvo tik $2, tai, ga
lima sakyti, veltui, nes jo 
savikaina daug didesnė.

zviviį iircitg pi ciiuin^i
pakeliama iki $3, bet kas 
Darbą užsisakys iki Naujų
jų metų, tas ir kitais metais 
gaus jį už $2.

Nuo gruodžio 1 d. iki 31 
d. skelbiamas Darbo plati
nimo vajus. Jo dalyviams 
duodama dovanų, knygo
mis (J. Kaminsko “Lietuva 
budo”, K. Bielinio “Dieno
jant’) ir Darbo prenumera
tų, jų bendra vertė $225, 
Jos bus paskirstytos tarp 30 
daugiausia prenumeratorių 
sulinkusių vajaus dalyvių.

Sudarytas Darbo fondas. 
Sutikę jam kasmet mokėti 
po ne mažiau kaip $25 yra 
Darbo garbės leidėjai, kurių 
pavardės bus skelbiamos 
kiekviename numery ir jie 
žurnalą gaus veltui; sutikę 
mokėti mažiau kaip $25, 
bus Darbo rėmėjai.

Demokratinio Darbo Tal
ka už vertingą Darbo re
cenziją, pasirodžiusią va
jaus metu bet kuriame lie
tuvių leidiny, paskyrė $25 
premiją.

Visa tas rodo, kad Darbo 
redakcija ir administracija 
turi didelių sumanymų ir 
pasiryžimo juos vykdyti. O 
jei to netrūksta, tai ir dėl 
sėkmės nėra ko abejoti. No
rėdami Darbui didelio pa
sisekimo, patariame jo va- 

jdovams nepasikliauti vien 
< p a t entuotais aristokratais 
i (nors ir dvasios), pasiren
kant žurnale svarstytinus 
klausimus ir būdą jiems 

išvarstyti, galvoje turėti ne 
'tik vienus negausius aukšto 
lygio intelektualus, bet ir 

i tuos pilkuosius žmones, ku
rie trokšta šviesos, prie jos 

'veržiasi ir kuriais remiasi 
kiekviena pažangi visuome
ne. Tuos dalykus sutaikinti 

{nėra lengva, bet galima ir 
'mūsų sąlygose reikalinga.
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BERLYNO KOMENDANTAI

Vakarų Berlyno komendantai (iš kairės į dešinę)— 
Amerikos gen. Barkdale Hamlett, Prancūzijos — gen. 
Jean Laeemme, Anglijos — gen. Francis D. Rome 
stovi prie sąjungininkų kontrolės komisijas namų Va
karų Berlyne.

i
i

Kas savaite
Pamazgų kinkuoto jai na iš dienos skelbia, kad už

_ . .. . - , . . 'geležinės uždangos (Va-
Buvo laikai, kada Amen- . pasaulyje) tik vargas 

koje veikė laisvamaniški -r skurdas viešpatauja. Tai
“farmazonai ir katalikiški Rai dabar leisi> kad jų «ro. 
“kryžiokai . Pirmųjų sukis piečiai patirtų tiesą? 
buvo: “netikėk Romos dn-( Maskvos melas turi labai 
gantui kunigui”, antrų jų—, trumpas koja^ jei šitokio-

I Dr. Lin, buvęs kiniečių uni- 
I versiteto Singapore prezidentas, 
, rašo, kad didžiausias komunis- 
jtų išradimas yra žodis liaudis, 
Į kurio vardu galima viską da
ryti: liaudies vardu šaudyti
darbininkus arba darbininkų 
vardu šaudyti liaudį.

j Balfo Seimas, įvykęs 19- 
58 m. lapkričio 29-30 dd. 
Newark, N. J., sėkminges- 
niam ateities darbui, t. y. 
gausesnėms aukoms surink
ti ir didesniam skaičiui lie
tuvių tremtinių ir kitų savo 
nelaimingų brolių ir sesių 
skaičiui sušelpti, priėmė 
šiuos pageidavimus:

1. Kreipti viso laisvojo 
pasaulio, ypač Amerikoje 
gyvenančių lietuvių, dėme
sį, kad mūsų pagalbos šau
kiasi tautiečiai - lietuviai 
karo audrų ir trėmimo iš-_ 4-2__x21_ ____DiasKyu ne vik r^urupuje, 
bet dar daugiau tolimoj ir 
šaltoj Azijoj. Kiekvienas 
paaukotas doleris, pavers
tas į šiltą drabužį ar vais
tų siuntinėlį, nevienam ne 
tik nušluosto ašaras, bet ir 
išgelbsti nuo be laiko ar
tėjančios mirties. Seimas 
nuoširdžiai prašo atminti 
juos ir aukoti Ęalfui.

2. Centrui surinkti kaip 
galima daugiau žinių apie 
ištremtuosius ar į vargą pa
tekusius lietuvius ir pagal 
turimas išgales pasistengti 
kiekvieną sušelpti.

3. Sėkmingam šalpos dar
bui vykdyti reikalingas juo 
glaudesnis Balfo Centro ry
šys su skyriais ir su visa 
lietuvių bendruomene bei 
bendradarbiavimas. Gra
žūs praeities bendradarbia- 

įvimo pavyzdžiai turi būti
dar labiau sustiprinti, kad 
būtų jaučiama nuoširdi vie
nos šeimos bendro darbo ir 
bendro uždavinių suprati
mo šiluma.

1 4. Lietuvių spauda yra
svarbiausioji Balfo veiklos 
talkininkė. Teigiami spau
dos pasisakymai, centro ir 
skyrių veiklos aprašymai, 
nusipelniusių asmenų dar
bų įvertinimai labai daug 
padeda Balfo veiklai. Kar
tais iškilę neesminiai dau
giau asmeninio pobūdžio, 
nesklandumai, turėtų būti 
išsprendžiami vietoje, kur 
jie kilo, bet ne spaudoje, 
kad tuo būtų išvengiama 
nepelnytų priekaištų bend
rajai Balfo veiklai.

5. Kreipti skyrių ir vietos 
veikėjų dėmesį į tai, kad 
vietose į Balfą nariais būtų 
įtraukiama ko daugiau or
ganizacijų ir garbės rėmė
jų-

6. Centro valdybai daryti 
žygių, kad ne tik duoda
mosios aukos Balfui, bet ir

' siunčiamųjų šalpos siunti
nių vertė būtų atskaitoma 
nuo apmokestinamų paja
mų, mokant pajamų mo
kestį.

7. Birželį, kaip didžiųjų 
lietuvių tautos tragedijų 
mėnesį, skelbti visoje Ame*

va-rikoje šalpos ir Balfo 
jaus mėnesį.

8. Įtraukti visose koloni
jose Balfo organizacijoms 
mokyklinį ir akademinį jau
nimą bei organizacijas 
šiais sumetimais:

a. kad jaunimas nuo ma
žens būtų pratinamas su
prasti aukos ir šalpos vertę 
ir reikšmę ir

b. kad jaunimo organiza
cijų talka pagelbėtų Balfui, 
vykdant vajus vietose.

9. Pasiiūpinti Centro Val
dybai sūdan ti jaunimo or-
crfini'Ziipiin kuri

instruktuotų jaunimo veik
lą šalpos srityje.

10. Balfo informacijoms 
ir propagandai sustiprinti 
sudaryti specialę informa
cijos ir propagandos komi
siją.

11. Pasirūpinti įsteigti 
garbės ženklą - medalį, ku
riuo būtų apdovanojami 
Balfui nusipelnę aukomis 
ar darbu asmenys, organi
zacijos ir spauda.

mušk parmazoną, mušk 
velnio tarną!”

Taip buvo prieš 50-55 
metus—-Šliupo ir kun. Dem- 
skio “epochoje”— o dabar?

Dabar jau negirdim ir 
nematom tokių “švietėjų”. 
Daugelis ano laiko “parma- 
zonų” savo kelionę užbaigė 
su kunigo “sakramentais”, 

i o buvę “kryžiokai” suprato, 
; kad mušeikos kumštis jiems 
; garbės nedaro.

Bet dar liko tikinčių ir 
Į netikinčių plytlaižių — da
vatkų. Jos bando grąžinti 
“senus gerus laikus” — šin- 
kuoti pamazgas.

Gal reikia pavyzdžių? 
štai bus du — skaitykite:

mis priemonėmis 
“ratavoti”.

reikia jį

# ♦»
Ginčas dėl Kipro

Viduržemio jūroje, netoli 
Turkijos, yra Kipro sala. 
Jau keli metai dėl jos gin
čijasi trys valstybės — Grai
kija, Turkija ir Anglija. Pa
staroji tą salą valdo; salos 
gyventojai graikai nori, kad 
sala būtų prijungta prie 
Graikijos, bet ten gyvena 
apie ketvirtadalis turkų, ku
rie tam priešingi. Eina kova 
trim frontais — graikai 
prieš anglus, turkai prieš 
graikus, o anglai prieš grai
kų teroristus.

Turkija nenori, kad jos 
pašonėje Graikija turėtų 
Kipro salą; Anglija nenori 
ją paleisti grynai strategi
niais sumetimais; Graikija 
nori turėt Kipro salą imti
nai naciolistiniais sumeti
mais, nors tarp jos ir Kipro 
giminystė labai menka, as
meniškai imant tik. retas 
Kipro gyventojas graikas 
nori vykt “tėvynėn”. Jei 
yra reikalas vykti, jis vyks
tu m-ha Antrliinn ar Ameri- 
kon, bet ... ne Graikijon.

Kipro salos klausimas at-
____ sidūrė Jungtinėse Tautose.

UdMtas dqsta Maskvos srategai aštrina 
ti Kapsukui į akis... at- lezunu. Jie žada eiti tal- 
šliaužia menievikiika rep- kon skriaudžiamiems Ki- 
tilija ir bando paleisti nu0.^P'° salos graikams, 
dingą gylį... Lietuvių tau-! Bet kada jie paleis is sa- 
ta su panieka ir pasišlykš-jvo sagu Pabaltijį, Balka- 
tijimu žiūri j gyvatyno p..inus lr 'V*'! Vokietiją? 
darą”. į * * *

Kaip ir į ką žiūri lietu- Į Angiiakatių laimėjimas 
vių tauta, ne jam spręsti

Bolševikiškas “švietėjas”
Lapkričio 22 d. laidoje 

Chicagos komunistų “Vil
nis” ispausdino žinomo kai- 
liamainio L. Prūseikos 
straipsnelį. Į vienos skilties 
rašinėlį jis pakrovė tokį li
teratūros kraitį:

“ ... yra viena nelabojo 
dūšia, įsikūnijusi “Naujie
nų” reptilijoje... net apsi- 

: putodamos Kapsuką iško
neveikė ‘Naujienos’... 
‘Naujienos’ pripliurpė net 
šešias skiltis... ta menkys-

Angliakasių unija pasira
šė naują sutartį su samdyto-i Bet kaip Kapsukas žiūrėjo

IŠ Pietų Amerikos ! i Prūseiką, aš ir daugelis j . Ei . . k a
senųjų ateivių dar atsime-iį.

Triukšmingas streikas 
Argentinoje

Dėl’didelio gyvenimo pa
brangimo, spalio 10 d. Ar
gentinos darbininkai buvo 
paskelbę visuotinį streiką, 
kuris sukratė visą šalį. “Ar- 
gent. Liet. ^Balsas” apie tai 
rašo:

“Spalio 10, 1958, visuo
tinis streikas palietė visą 
šalį. Susivienijusios į ‘62 
organizacijas’ darbininkų 
unijos streikavo prieš pra
gyvenimo reikmenų pabran
gimą.

“Visos šalies industrijoje 
darbas sustojo nuo 60 iki 
100 nuošimčių.

“Didelės riaušės įvyko 
sostinės centraliniame paš
te. Tos žinybos lokalas 95, 
‘Union Civil de la Nacion’ 
streikavo, o ‘Sindicato de 
Obreros y Empleados dėl 
Correo y Telecomunicacio- 
nes’ dirbo. Dalis dirbančių
jų nukentėjo nuo streikuo
jančių kolegų. Taipgi išdau- 

; žyti kaimyninių kavinių 
langai, dėl nesutikimo už
daryti duris. Kelių linijų 
autobusų ir kolektyvų lan- 

Igai išdaužyti. Keli auto
busai padegti.

“Geležinkeliečių dalis pra
dėjo streikuoti diena anks
čiau. Transporto nenorma
lumai nesibaigė.

“Sindikatai reikalauja, 
kad būtų paliuosuoti susirė
mimų metu suimtieji darbi
ninkai ir tarnautojai”.

Kariuomenė privertė dar
bininkus streiką baigti.

name. Viena proga Kapsu-1 Sj*?, !»k^
kas nasakė- Prfiseika — hama P° 2 dolenu dlenaL “frakui.kUun^’ i kam s311

Reikia dar pridėti: jis ir/ad,tal d!dells ^mejiniaa,
neblaivas pamazgų šinkuo- tolP.n.e™’ "<* anghaka- 
t 8 retai ka<ia gauna dirbti

pilną laiką. Ypač dabar, ka
da pradėta vartot alejinis 
kuras, angliakasių būklė y- 
ra gerokai pasunkėjusi. 
Penkių tonų satelitas

❖ ♦
Katalikiškas “švietėjas”

Bostone gyvena kitas 
žmogus, Jonas Roman’as 
Jis dažnai kalba.iš tos radi
jo stoties, kurioj turi savo 
“radio valandėlę” p. Knei
žys. Veik kiekviena proga 
p. Roman bando užgaulioti 
jo vadinamą “bedievių 
spaudą”. Nors tos bedievy
bės jis neįrodo ir vengia 
minėt laikraščio vardą, bos
toniečiams ir be to aišku, 
kad p. Romano “kompli
mentai” (“bradas”, “šlamš
tas” ir tt) yra taikomi “Ke
leiviui”.

Tas žmogus be reikalo 
plėšosi. Jis svetimo akyse 
krislo ieško, o savoje nema- 
toto didelio rąsto, kurį atsi
vežė iš Kauno.

* * *

• * *
Jie bijo tiesos

Sovietų Rusijoje veikia 
2,500 stočių, kurių uždavi
nys yra trukdyti Amerikos 
Balso ir kitų Europos radio 
stočių pranešimams apie 
padėtį laisvajam pasaulyje. 
Tų stočių išlaikymui Mas
kva išleidžia po 100 milio
nų dolerių per metus.

Ką tai rodo?
Tą, kad Maskva bijo tie

sos ! Komunistų spauda die-

Rusai buvo paleidę er- 
dvėn 1,500 svarų sputniką. 
Dabar Amerika planuoja 
leisti erdvėn net penkių to
nų satelitą. Jš Washingto- 
no pranešama, kad ateinan
čiais metais norima paleisti 
net 12 tokių žemės palydo
vų.

Rusai jau neturi erdvėje 
nė vieno savo sputniko. Pa
skutinis jų sputnikas nukri
to pereitą savaitę.

Amerikos oro laivyno 
mokslininkai mėgino pa
leisti į mėnulį 3 raketas: ru
gpjūčio, spalio ir lapkričio 
mėnesį. Laivyno paleistoji į 
mėnulį raketa sudegė prieš 
metus. Praeitą šeštadienį ir 
aimijos mokslininkai palei
do į mėnulį 13 svarų rake
tą, bet jj nepasiekė reikalin
go greičio ir todėl negalėjo 
įeiti į orbitą ir pradėti apie 
mėnulį suktis.

Mokslininkai dėl to ne
nusimena. Jie, vadovauda
miesi pradu — “kartok, ir 
kartok”, toliau tęsia tyri
mus ir neabejoja dėl gavo 
tikslo pasiekimo.

K. Valome

*
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Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJENOS
MONTREAL, P. Q.

Kariuomene* šventė<
Lietuvos kariuomenės at

kūrimo 40 metų sukakties 
minėjimas buvo kuklus, be 
didesnių iškilmių, bet turi
ningas. Kaip paprastai, pa
rapijų bažnyčiose buvo pa
maldos, o aktas — minėji
mas vidumiesčio salėj. Pu
blikos atsilankė mažokai. 
Tai dienai pritaikintą pa
skaitą skaitė redaktorius J. 
Kardelis. Buvo ir meninė 
dalis. Chorą? gana silpnas. 
Mirė dvi lietuvė*

Ir vėl mirtis nusinešė dvi 
mūsų kolonijos nares. Mirė 
Antanaitienė ir Marija Sil- 
kauskienė. Ilsėkitės ramiai 
Kanados žemėje! 
Neapsieina be “globėjų”

Mes dar iš vergijos lai
kų turime paveldėjimą, kad 
mus turi kas nore “globoti”, 
mūsų “dvasiai” vadovauti, 
kelią mums rodyti, tarytum 
patys nieko nesugebėtume.

štai skaitome “N. L.”, 
kad studentijos sambūrio 
valdyba pasiprašė j globė
jus Aušros Vartų parapijos 
klebonėli. Na, ir kurgi be 
klebonėlio, ypač jaunos stu
dentės, galės apsieiti! Kle
bonas sporto, šeštadieninių 
mokyklų, moterų draugijų 
ir panašių organizacijų glo
bėjas. Visi mūsų keliai ve
da tik j klebonijos kiemą.
“Reorganizuoja*!*’

Kanados Lietuvių Taryba 
vėl skelbia (Tėviškės Žibu
riuose ), “reorganiza vimą- 
si”. Tas jau tęsiasi keli me
tai. Tikrenybėje tokia re
organizacija yra jau ne tik 
pribrendusi, bet gal ir net 
perbrendęs reikalas. Pati 
taiyba, demokratinė orga
nizacija, liko be jokio de-

mos laikomasi, tai reikia' 
nesislėpti ir su apyskaito
mis. Laikas susitvarkyti.

Tada viliojo, o

Ponas Diefertbeikeris, ve-1 
sdamas rinkiminę kampani
ją, yra pabrėžęs. “ ... kol 
aš būsiu ministerių pirmi
ninku, nei vienas kanadie
tis neturės rūpesčio dėl 
darbo...”. Šio sakinio ne
reikėtų pamiršti ateinan
čiuose rinkimuose. Pagal 
unijų surinktus davinius 
(ne statistikos biuro), jau 
pusė miliono kanadiečių y- 
ra bedarbių eilėse. Pats mi
nisteris pirmininkas tokiu 
metu važinėjasi po pasaulį. 
O opozicija ... liberalai... 
jie irgi nėra nekalti 
avinėliai. “ . . . ateiviai yra 
antros ‘rūšies piliečiai ...” 
tai jų partijos vado Pick- 
gerskell’io žodžiai. Jie nėra 
atšaukti nei partijos vado 
Pearson, nei kitų vadovau
jančių liberalų. Jų paliki
mas — tai sutartis su JAV, 
kurios šiuo metu Kanadą 
aprūpina pigia paukštiena, 
tuo sunkindami šio krašto 
ūkininkų padėtį, aprūpina 
Kanadą brangiais pramo
nės gaminiais, gamintais iš 
pigios Kanados žaliavos, 
ir rieda Kanados iėera. nvz.< o — —---------  9 ~ —r *- ------

automobiliai.
Turime liberalų palikimą 

— “Natūrai Gas Corpora
tion”, kurios dėka nemaža 
aukų ir materialinių nuos
tolių, padarytų dėl netin
kamo gazo įrengimo. O 
šiuo metu opozicijoje esan
tieji liberalai visai nerodo 
jokio noro pasinaudoti, kaip

KAIP JIE ŠVENTE PADĖKOS DIENĄ

Prezidentas Eisenhower (kairėj) Padėk» dienos pietus valgė savo šeimos tar
pe. Jj čia matome pasiruošusį pjaustyti 35 svarų kalakutų, o jo vaikaitį David 
tų veiksmą atidžiai stebintį. Dešinėj viceprezidentas Nixon lydi Anglijos ka
ralienę Elzbietą, atvykusią Padėkos dienos pietų į Amerikos ambasadą Lon
done.

KONSULATAS JffiSKO
Stenialovaitia, Stasys. Marty-'ŠULINSKAS, Bronius. Vladis-

no sūnus. GAJAUSKAS. Kristijotaas, Ma-
Taniulionienė, Antanina, Simo teušo sūnus, iš Dotėnų k., šven- 
dufctė, ir jos sūnūs Adolfas, čionėlių vai., Vilniaus ap., žmo-
Antanas ir Simas. na Pranciška MASUANIKAI- 

TĖ.Triponas, Vitalis, iš Kulokines 1j<XnYS, Juozas, iš Toliūnų k., 
km., Salako valsčiau*. ! Siesikų v., Ukmergės ap., turė-
Zugurskienė, Apolionija (buv.'ijo seserį Bronislavą Vilčins- 
Sperauskienė), sūnus Spėraus- kienę.
kas, Antanas ir dvi dukterys,' KERSNAUSKAS, Antanas, Ju

lijono sūnūs.gyveno Baltimore, Md. 
ak DPJULIENĖ-(PUKIUTĖ?),

I Elzbieta, gyvena St Louis.
BAJORAS (BYER), A., gyve- 

' nęs Eronx, N. Y., Trafalgar 
Piaee.

; BRUŽAS, Juozas, Igno sūnus.
1 i-i

'KIRŠGALVAITĖ - LEMEC- 
KIENĖ, Elzbieta ir jos sesuo 
KIRŠGALVAITĖ. Ona. 
KRIKŠČIŪNAS, Jonas ir KRI- 
•KŠC1UNAITĖ - ADOMAITIE- 
'Ne, Marijona, Juozapo ir Kor- 
tynos vaikai.

uUKAUSKAITe, Birutė, Vac-, LENGVINAS. Pranciškus, Fa- 
lovo duktė, iš Garlavos, Kauno į bįjono sūnus, žmona, du sūnūs 

i ap., gyveno Kaune. i įr duktė.
D1CKINIENĖ-RIMAITĖ, Emi-; LIETUVNINKAS, Jonas, Jono 
t;i., KIMAS crvyzoru, Sgįnus, iš Vščiakaimio k., Vilka-

'viškio vai.
MORKUNAAS, Antanas, po 
karo buvo švecarijoje, Yver- 
done.

‘NEKVEDAVIČIUS, Pranas, 
<( NECHWRTH, Frank), gyve
nęs New Jersey.
PAPINGIS, Adomas, Adomo ir 
Uršulės sūnus, iš Dotenėnų k..

lija ir Vladas RIMAS, gyvenę 
Baltimore.
D1RMANTAS, Stasys, ir sesuo 
MIKLIUŠEVIČIENĖ, Antani
na. Pranciškaus vaikai.
GAVELIENĖ - DEREŠKEVI- 
člUTĖ, Agota, vyras GAVE
LIS, Mykolas.
GIEDRAITIS, Ipolitas, Felikso 
sūnus.
JASAITYTĖ - KILCEVSKIS, gvenčonėliu vai., Vilniaus ap., 
Juzė, Vinco duktė, iš Pašušvio išvyko į Argentiną.

PECKYS, Stasys, Andriaus sū-

ROCKFORD, ILL.

mokratijos ženklo. Nei su
važiavimai šaukiami, nei!Moko socializmo

Gražiai vaidino
LB Rockfordo apylinkės 

valdyba lapkričio m. 23 d. 
turėjo pasikvietusi iš Ke- 
noshos, Wisc., vaidintojus, 
kuriems vadovauja Jarienė. 
Jie suvaidino labai gražiai 
ir vykusiai trijų veiksmų 
komediją — “Motinos klai
da”. Veikalas įdomus ir 
kruopščiai parengtas. Vai
dintojai savo roles atliko 
gerai, o kai kurie (motina 
ir piršlys) net labai gerai.

Iš viso to vaidinimo ma
tosi, kad vadovė ir režisorė 

opozicijai, proga ir reika- Jarienė yra įdėjusi daug 
lauti specialios parlamento vargo ir darbo. Ųž ką jai 
sesijos nedarbo klausimui rockfordiečiai liko labai dė- 
svarstyti. Šiuos ponų “libe- kingi, linki jai kuo geriau- 
ralų” “nuopelnus” neturime sios sėkmės ir ištvermės 
pamiršti. ■ sunkiame darbe ir netrukus

• vėl pasirodyti Rockforde

vis dar atleidžiama iš dar- jo* kūrėjams”, o, anot Aidų 
bo. žurnalo, tai knyga, kuri
Mokytojai nori "turėtu būti perskaityta kiek-

įsu nauju veikalu.
pasitarimai daromi. Pats Quebecko konservatyvu- Į P° vaidinimo buvo, vai- 
tarybos dabartinis^ centras premjeras M. Dupless’is! sės, šokiai.

komersantus ragina susipa
žinti su riedančiu šiame 
kontinente socializmu. Į- 
domiai jis įsivaizduoja tą,

‘kooptuotas” ir “perkoop- 
tuotas”. Vienus kooptuoja, 
kitus “iškooptuoja”, o jo
kių susirinkimų - suvažiavi-

Perkūns

CHICAGO, ILL.

mų nei nebandoma šaukti. ■ jo akyse, “pabaisą”. Nedar-
Neveikiančius skyrius atgai
vinti, išjudinti jokių žygių.

bo pašalpos, pensijos senat
vėje, apdrauda ligos ir ne-

Sutverta redakcinė kolegi- laimingų atsitikimų atveju 
ja, deja, jau virš 6-rių me- — jau socializmas, kurio

premjeras taip bijąs. Bepi
gu jam socializmo bijoti, 
turint tokius išteklius ir gy
venant ne visai pagal “Die
vo valią”.

J. Valeika

tų ji nei vieno posėdžio ne
turėjo.

Laikas tikrai persiorgani
zuoti, apsivalyti, padaryti 
rimtą reviziją ir duoti vi
suomenei kelerių metų apy
skaitą. Iš visuomenės para-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ar 
Kitomis Informscijomb

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
\ vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 
» trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
» valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
3 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,” kar paduo
dama apie šimtą jvainų tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
>1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
SM E. Broadway So. Bortoa 17,

Mirė V. Kvieska

Lapkričio 30 d. Cook 
Couhty ligoninėj mirė Vin
cas Kvieska. Jis buvo gi-; 
męs 1889 m. Kavarsko val
sčiuje, baigęs Petrapilio u- 
niversitetą, kurį laiką mo
kytojavo, vėliau ilgus metus 
seimuose buvo liaudininkų

vieno, kurs domisi tautinio
atgimimo laikotarpio isto- 

Musų mieste yra 928 mo- į ,4ja” 
kytojai. Pradžios mokyklų kain.
mnkvf mm o-minu npr mA. L _.—ftama lr Keleivio admims- 
tus $3,800, aukštesniųjų 
mokyklų daugiau. Mokyto-: 
jų sąjunga pareikalavo, kad
pradžios mokyklų mokyto-* ♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦ 
jams alga būtų pakelta iki Į LIETUVIU
$4,4000. Miesto administra- ENCIKLOPEDIJOS TALKA
ei ja skunažiasi, kad mieštoj Lietuvių Enciklpedijos Athni- 
pajamos neleidžia algų kel- nistracija skelbia paskutinę Lie
ti ■ tuvių Enciklopedijos talka nuo
Gražu, kelias per miest.

Miestiečiai d Ž i a U giasi naujai L. E. užsiprenumeravu-
nmiin oračin keliu ner mies-'siems bus premijos,liauju gražiu Keliu per m e Užsiprenumeravusieji nuo š. 
tą. Dabar išilgai miestą ga- m. spalio ir, <i. iki gruodžio 15 
Įima per kelias minutes per- d. iš leidyklos nemokamai gau- 
važiuoti. Kiek toliau pava-
Ziavus, reikia 2o centus su- daro 6 tomai, kuriu trys tomai 

jau išleisti, o ketvirtasis spaus
dinamas: 2) Lietuvos žemėlapi 
ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai 
nos Amerikoųe".

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

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

Jau išėjusius L- E. tomus 
naujieji prenumeratoriai gaus 
išsimokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išleisimus 
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-

didesnių algų

val., vaikai Boleslovas ir Stefa
nija.
KARLONAS, Antanas, Kri
staus sūnus.
KOVALIAUSKAS, Jonas, Vla
do ir Jadvygos sūnus, iš Biržu
liu km., Šėtos vai.
LASYS, Jašas, (gal Jonas), 
Stasio ir Liubos sūnus, iš Kau
no.
Juozo duktė, gim. Kalnėnų km., 
Jurbarko vai.
LINKEVIČIUS, Leonas, Anta
no sūnus, gim. Panevėžy. 
MAŽEIKIS, Antanas, iš Pagra-

Taiiraorps :itk

nūs.
•RADZEVIČIUS, Domininkas,
Antano sūnus, iš Lynežerio k.,
Rudnios par., Varėnos vai.
RICKEVIČIUS, Antanas, gyve
nęs Kaune.
SADAUSKIENĖ - ARBATAVI-
Č1UTĖ, Elzbieta, ir jos sūnus
SADAUSKAS, Edvardas, Ado
mo sūnus.
SAKAVIČIUS, Vincas, Vinco
'sūnus iš Karaviškių k., Dubičių 
par.
SAUSMONIENĖ. Bronė, Jono 

- uUkte, kil. iš SVeuuSŲ m.
MORKŪNAS, Jonas, Jono su- Į "SIRTAUTAS, Kazimieras, iš 
nūs, ir jo sūnus Viktoras. ^Jonaičiu k., 3etvgalos v., Ra- 
PAJAUJIS, Jonas, Petras iri šeiniu ap.

SURVILA, Antanas, Vinco sū
nus, g. Kaune, 1908 m.

Ona.
PAŠKAUSKAS, Antanas.

( PIKuNAS, Bolesius, Karolio 
! sūnus, gyvenęs Parčėnų km.,
Miroslavo vai., Alytaus apsC, 
vėliau gyvenęs Italijoje. 
ŠARKAUSKAS ( C H A R A- 
KOWS), Frank, gyvenąs Čika
goje.

TURAUSKAS, Antanas, Juo
zas ir Mykolas, Kazimiero bro
liai.
VALANČIUS, Juozas, kilęs iš 
Žygaičiu (Sartininkų), valšč., 
Tauragės ap., gyvenęs Anglijo
je, ar Škotijoje.

mokėti
Panašus kelias bus nuo 

Bridgeporto pra vestas į Nevv 
Tovvn miestelį. Tai bus di
delis patogumas šiaurės da
lies gyventojams.
Naujųjų metų sutikima*

JĮ ruošia Lietuvių Klube. 
Į komisiją įeina veiklūs 
asmenys: Feliksas Mockai 
tis, Petras Armonas ir Pet
ras Putrimas.

Žmogus su ūsais

KALĖDŲ SVEIKINIMAI

SELVIES, Antanas, arba jo VITKUS. Jonas (pasivadinęs 
vaikai, gyvenę Čikagoje. I Rmno SMITT), 1929 m. dirbęs 
SENIŪNAS, Antanas, Jonas ir įnžnierius Buenos Aires,
Juozas, Kazio sūnūs, iš Kuro, Argentjnoie.
km., šakiu aps. ... . - - -•__ŠIURILA, Jonas ir Juozas, iš' J^komieji arba apie juos zinan- 
Krakių km., Mažeikių aps. ■ peJ* maloniai prašomi atsiliep- 
SRIBIKE, Jonas ir Povilas, Mo-
dėsto sūnūs, kilę iš Ilgalaukių 
km., Vabalninko vai.

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

STRAZDAUSKAITĖ, Bronė, iš 
Mažeikiu.
TAMOŠAITIS, Antanas, Anta- 
no sūnus, iš Birbilų km., Ve
liuonos vai., Kauno aps.
VENCKAITIS, Jonas ir Kaži-, ----------
mieras, Jurgio ir Marijos sū-i KeleivietU Paražinskas 
DUS, j • • • • • _• •
VILEIKIS. Jonas, Petro sūnus, j “Mia*1 naujoj vietoj 
trim. 1922 m. Į _ . _ ~
ADOMAITIENĖ - KRIKščIU-i Stasys U’ Ona Parazms-
NAITė, Marijona, ir KRIKš- kai nusipirko gražų namą 
frynos^vaikai88’ Juozapo ir Ko" vadinamoj East New York
ALGIMINAVIČIENĖ - DAUK
ŠAITĖ, Ona.

Antanas, Stepono Sako, Maikiui nupirk 
ir Viktorijos sūnūs, iš Stenio- ’ 1

dalyje. Į įkurtuves Stasys 
žada pakviesti Tęvą su Mai

šiu naują tašomąją plunks- 
i ną, o Tėvui naujas kelnes

Prieš Kalėdas daug kas
atstovu, ilgametis Koopera- raša"a« J8?"
cijos banko direktorius, kus a.ts,m,.ns s?v0 R“** 
spaudos bendradarbis. m.us lr '.??>’? Jlems.*»’«*- 

Kaip minėte, velionis ilgą J!“8 <"eikin.mre. Ateinam- 
laiką seime buvo liaudinin- klt®’. k.ad siunčiant tokius ,ideda Darbas kilnus, nes lie
ku atstovas, bet vėliau pra- sv!lklnlmul neuz^pdytuose ^vių tautos ir valstybės kan- 
dėjo krypti Į dešinę, sten- ,vokuos? hP^yte 3 cen-
gėsi liaudininkus supiršti; tut,° » "“"i"! 4 ,c.^ 
su tautininkais, tem nepa- . vokas tn» užlipdytas,
sisekus, nuėjo pas tautinio- 8,H"«an‘ į uzs'en! „ V'lkla 
ų pnhpdyti 8 centus, išskyrus

Kanadą ir Meksiką—ten pa
kanka 4 centų.Čikagieti*

BRIDGEPORT, CONN.

Pas mus daugiausia 
bedarbių

Mūsų mieste proporcio- 
naliskai yra daugiausia be
darbių negu kuriame kita
me mūsų valstybės mieste.
Daugeliui jau ir socialinio 
draudimo pašalpa pasibai
gė. Tų sunki padėtis, ypač 
turinčių gausias šeimas.

Ir vis dar nematyti, kad kam* bei visuomeninin- 
nedarbas mažėtų, priešingai kam*, tiek dailiosios raiti-

VERTINGA DOVANA

Jei nori pradžiuginti kny
gą mėgstantį savo draugą 
ar pažįstamą, Kalėdų pro
ga dovanok jam Stepono 
Kairio atsiminimų knygą 
“Lietuva budo”, ne* anot 
“Naujienų”, “ta knyga vi
siem* praverčia: tiek jau
niem*, tiek seniems, istori-

?ios ir vergijos metais, jis ski
riamas jos garbei ir pasididžia
vimui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pratur- 
inti kiekvieno mūsų žinyną. 
>et. yra būdas ir criemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietuvy
bei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
oa vergi o s 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 Enciklopedija 

265 C St^ So Boston 27, Mass.
(Skelb.)

nių k., Pandėlio vai., Rokiš
kio ap.
BULOVAS, Silvestras, Antano! įr butelį geros ruginės, 
sūnus. r
ČEKANAVIČIENĖ - CIKOC
KYTĖ, Ona. ir jos sesuo KUL
BINSKIENĖ - CIKOCKYTĖ,
Marijona.
DAUKŠAITĖ, Ona, gyvenusi 
Grand Rapids, Mich.

Kazy* Žemaiti*
Pakalbinkim draugu* ir 

kaimynu* užiisakyti “Kelei
vi” Kaina metam* S4.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

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

Knyga jau išėję. Užaūakiuaiems knygą tuoj pat 

siunčiame. Kaina 75 centai.
“KELEIVIS”

636 Ea*t Broadvvay So. Boston 27, Moša.
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Kymantaitė - Čiurlionienė

Komunistų spauda pra
neša, kad gruodžio 1 d. Lie
tuvoje mirė žinoma rašyto 
ja Sofija Kymantaitė-Čiur- 
lionienė. Mirė sulaukusi 7: 
metų amžiaus.

Kymantaitė - čiurlionie 
nė nebuvo komunistė. Mas 
kvos imperialistams okupa 
vus Lietuvą, “Aušros sūnų’ 
autorė, matyt, vengdama 
Sibiro tundrų, pakeitė gai 
įes. Būdinga, kad Maskva 
tarnaujantieji jos garbinto 
jai kalba tiktai apie jos ko
mediją ‘'Pinigėliai” — ii- tą 
jau ‘‘pataisytą”!

B o 1 ševikiški “laisvinto 
jai” ne tik Čiurlionienę ver 
tė keist gaires. Tokių galėjt 
būt ir daugiau ir buvo. Ne 
visi ten gali būt Pasterna 
kai, kada ‘‘laisvintojo” re 
volveris Įremtas krūtinėn.

Jei kada nors Lietuva iš 
silaisvins iš okpantų neva 
lios, — jei gyvi būsime, bū 
rime ir tragiškų teisybės a 
^dengimų liudininkai. į!
Kiek laikraščių leidžiama i

Pačių komunistų skelbi
mu. Lietuvoje dabar eim; 
14 respublikinių ir 118 ra-; 
joninių ir miesto laikraščių.; 
Vilniaus miesto prenume-' 
ruojama 127,000 egz. viso-' 
kių laikraščių ir žurnalų, oi 
kioskuose parduodama dai’ 
apie 60,000. Vilniuje esą 1,4 
600 spaudos platintojų. 

Neatsiima trąšų

Vilniaus radijas lapkričio 
21 d. skundėsi, kad Valki- 
i inkų ir Varėnos geležinke
lio stotyse guli tūkstančiai

onų superfosfaro ir kitų 
rašų, kuriu kolūkiai neat- 
.ma. Blogai rūpinasi mi- 

:ėralinėmis trąšomis ir ka 
.utie Lazdijų, Dūkšto, Vil
iaus rajonų kolūkiai. Kai 
ur trąšos stotyse guli po 
tviru dangumi ir nuo ru- 
us darganų genda, neien-

a savo vertės.
Koiūkiai teisinasi, kac 

et ori lėšų trąšoms išpirkti.

ik daugiau dirbkite

Sovietuose žmonės maiti- 
ami ateities pažadais jau 
eiias dešimtis metų. ir da 
ar per visą Lietuvą persi
ko propagandinių mitingų 
anga. Juose komunistų a- 
itatoriai “aiškina” žmo- 
ėms septynmečio plano bū- 
imus laimėjimus, gražio- 
ais spalvomis nupiešdami 
y ver. to jų ateiti, jei... žmo- 
ės daugiau dirbs.

Kai kuriose Įmonėse jau 
□daromos “komunistinio 
arbo brigados”, kurios ki
us darbininkus turi geruo
li ar bloguoju pastūmėti 
augiau dirbti.

ienas butas 
. ,506 rublių

be sienų

«

Vilniaus miško ir staty
čių medžiagų prekybos 
azė paskelbė “Tiesoje”, 
ad ji • parduoda už grynus 
inigus medinių statybinių 
etaiių komplektą (be sie- 
u > vieno buto trijų kam- [ Į 
ariu namui tipo M-33-3 su; 
o kv. metru naudingo plo- 
o. Komplekto kaina 7,500 
□bliu. Čia pat priimami 
žsakymai iš piliečių lan- 
,ams ir durims gaminti”.

Cypdav.t
*

F
ieišnyka

J. V-į-GAS

Aidų” žurnale (Nr. 6) A. 
Samanis rašo:

“Pirmoje dalyje pasako- 
įimas plaukia laisvai, spon
taniškai. Įvykiai ir žmonės 
aprašomi meistriškai, dide- 
iu pastabumu ir šiltu, žmo
gišku padėties supratimu... 
Skaitydamas pirmąją dalj 
negali nepajusti, jog auto
riaus būta ne tik Įžymaus 
politinio veikėjo, bet — po
tencialiai — ir žymaus ra
šytojo. Smelkiasi i galvą 
mintis, jog politinių kovų 
audros čia bus sužlugdžiu- 
sios neeilini literatūrini ta
lentą. Kai kurie posmai, 
vaizduoją lietuviškojo kai
mo gyvenimą, yra tiesiog 
verti lietuviu literatūros 
klasikų plunksnos ii- dėtini 
Į skaitymo knygas jauni
mui ... Ji turėtų būti per
skaityta kiekvieno, kuris 
domisi tautinio atgimimo 
laikotarpio istorija”.

Dirvoje” (Nr. 36) žymus 
poetas, rašytojas Stasys 
Santvaras rašo:

“Stepo Kairio Lietuva bu- 
do nėra sausas, bedvasis ir 
bespalvis ivykių bei faktų 
registravimas, bet ir litera
tūrinė vertybė ... Tačiau ne 
Jk apie socializmą Stepas 
Kairys rašo šiame atsimini
mų skyriuje (antroj daly, 
J. V.). Čia jis kalba apie 
Lietuvos ūki ir pramonę, 
prisimena Varpą ir varpi
ninkus, Tėvynės Sargą ir 
sargiečius, paliečia tuome
tini tautini lietuvių ūkinį 
ir visuomenini bruzdėjimą. 
Savo teigimus autorius pa
grindžia ano meto spaudos 
ir suvažiavimų nutarimų ci
tatomis bei kt, dokumen- 

į tais”.
S. Santvaras sako, kad 

nelengva yra parašyti ge
rus atsiminimus, res reikia 
turėti styiių, sugebėti rašy
ti, reikia didelio tiesos pa
jautimo, gilios dvasinės kul
tūros, reikia atsisakyti nuo 
asmeninės ar savo srovės 
propagandos ir liaupsinimo 
ir pastebi, kad nevienas 
veikėjas, savo atsiminimus 
berašydamas, yra suklupęs, 
o “prof. Step. Kairio atsi
minimu piimoji knyga yra 
nuostabiai graži ir vertinga 
išimtis”.

KELEIVIS. SO. BOSTON

GRAŽI VILKSTINI

Dešinėj iiys Sikorskio helikopteriai, o kairėj keturi mažiukai hidroplanai, kurie 
gali ir Į vandeni nusileisti ir pakilti. Jie priklauso Port Augeles, Calif., lėk
tuvų stovyklai ir naudojami Amerikos r u keži u sargybai ir pagalbai teikti.

Atviras laiškas 'Tėvynei’
Mūsų bendradarbio J. Talalo j Nesigilindamas Į konstituci- 

prašomi spausdiname ši laišką, j nius nuostatus, pasiteiravau pas 
kurį atsisakė spausdinti “Tėvy- senus SLA darbininkus ir vei- 
nės” redakcija.

“K.” red. : manymų ir rezoliucijų ir gavau 
paaiškinimų, kad Seimo Rezo- 

Š. m. rugsėjo mėn. 19 d. i liucijų Komisijai visada galima 
Tėvynės” No. 38 buvo Įdėtas patiekti savo sumanymus.

p. Kaunelio pranešimas “Jokia 
rezoliucija nedingo”.

Kadangi čia yra liečiamas

ko laiško nuorašą.
Tačiau nei tas mano pažįs

tamas nei p. Kaunelis man nie-
i ko neatsakė, bet nuėjo tiesiai į 
spaudą, aiškindamas man kon
stitucijos nuostatus, pavėlavi
mą, kėlimą visuomenės nepasi-

kėjus dėl tiekiamų Seimui su- tikėjimo SLA organizacijai, jos
žeminimą ir t.t.

Iš paties komisijos pirminin
ko p. Sidzikausko laiško maty
li, kad komisijoje nebuvo ki-

ad ir patiekiau rezoliucijos i l?s klausimas dėl priešingumo
projektą, pagal kurį pasiūliau 
iki Lietuva bus išlaisvinta ap-

konstitucijai arba pavėlavimo 
ir buvo nutarta rezoliucijos 
projektą patiekti Seimui.

Dabar p. Kaunelis jau aiš
kina kitaip, išvilkdamas aikš- 

paraginti kitas ten SLA prezidento p. P. Dar- 
gio užkulisinę rolę. Jis sakosi 
“tačiau prezidentas Dargis,

mar.o rezoliucijos projektas, sidėti po 10 centų menesiui 
patiektas š. m. liepos 23 d. S. (1.20 dol. metams) grynai Lie- 
L. A. 50-tajam Seimui, kaip to tuvos vadavimo reikalams spe- 
s ‘’m<i delegato ir pats reikalas ciaiia duokle ir paraginti kitas 
ne visai objektingai nušviečia- ■ organizacijas tą padaryti, for
mas, tad man tenaa bent trum- mulavęs ir tų sumų sunaudo-
pai pasisakyti. jimą. Tas sudarytų maždaug remdamasis XIX skyriumi, pa-

Reikalas buvo toks. Bu\au apie 13,000 dolerių metams pa- grįstai nesutiko, nes kitaip bū
tų laužęs konstitucijos tvarką”. 

Įdomu visuomenei patirti,
SLA Seime 260-tos kuopos de- stoviu iplauku tik iš S.L.A. 
legatu. Iš viso SLA seime bu- Rezoliucijos projektą tą pj
vau pirmą aitą. tad i. jo tvar- <Reną Įteikiau komisijos pirmi-į kad užkulisy į komisijų dar
na ir aaroo e.ga man Gu\o į- r.inkuį p y Sidzikauskui ir tą Į bus ir jų nutarimus turėjo įta

kos prezidentas p. Dargis. Ben
drai šeiminiame darbe komisi-

domi ir kai kur nepriprasta. 
Daug buvo sielotasi ir kai

beta lietuviškais reikalais 
Lietuvos vadavimo klausimais

pačią dieną po pietų posėdžių 
salėje p. Sidzikauskas man pra- 

lr nešė. kad komisija pritarė ma- jos yra laisvos nuo vykdomųjų
. , . . . , . ... 110 sumanymui ir projektas bus! organų įtakos. Tam jos yra ir

t-T?” v / ų paktas Seifaui kitą dieną, J seimo renkamos.
kabėtojo kalbose, kad neuz- nes jls turjs išvažiuoti ir tą Tad ir Šiuo atveju,
en *a tiems reikalams pinigų. Qiena nersk&itvs tik politinio

Augau vietovėje, kurioje i os cypdavatkės nuomone : 
buvo daug davatkų. Paži- ’ “ ... kokius žmones, iai-
nau jas gerai ir būtų gali- ko arpius, pasireiškimus ar 
ma apie jas daug kalbėti.i{ storuos Įvykius beliestų, 
bet čia pasitenkinsiu pažy-Į! autorius Į viską tepažiūrė- 
mėjęs kelias jų ypatvbes:jj ’o tik viena akimi, tik pra- 
tai ilgaliežuvės,
rėš. sustingusio,
pine, proto, aklos bet kam! es įausmo 
naujam dalykui suprasti. “St. Kairio knyga “Lietu
kas’ i galva Įsikalta, to iri a budo” neparodo, nei kaip
su kūju r.e:šniuši, todėl ne-' Lietuva, bude. nei kodėl ji “Darbininke” (Nr. 7) 
pakančios kitokiai nuomo-i Judo ir nei kas ją budino... 
nei. Kurioje šitos ir kitosl euc.rai Lietuvos istorijai 
davatkiškos ypatybės ryš-{ knyga nesudaro jokio salti 
kiaušiai įkūnytos, tos buvo; mo rimtesniam ir pilnes 

dni

veidmai
kaip 

bot

■ ije iidesnio cieme-C ■*“'1sCiil
Kem-ii ’o ir be gilesnio atsakomy

pc

Vienybėj (Nr. 19) jos re
alu orius, poetas J. Tyalia- 

va rašo, kad “Stepono Kal
io atsiminimų knyg* ‘Lie- 
uva budo’ prarijau su di

deliu dūšios godumu”.

•nes-
\ adir.amos cypdavatkėmis. • niam praeities supratimui...

Tai buvo davatkos, kurios^ ir kai užbaigi visą knygą, 
slankiojo mano gimtajame t tai atsitrauki nuo jos susi-
miestely. Tai buvo seniai,! nervinęs...” 
tačiau naujoviškų cypdą-f 
vatkiu esama ir šiandien, Davatka kitaip 

parašyti, nes jai
negalėjo 
sočia 1 d e- 

ilHinet Amerikoje. Tokią cyp- 
davatkę užtikau atsitikti
nai gavęs paskaityti “Mar-,, . . .. T. . . .‘ • -,-^j-suti tikras Liucipienus, to-gucio rugsėjo numeri. ierj ... . ... . 1 , . / ..7 j ,i - • i.- „ -nlel ir visi io darnai tega.ita cvpdavatke. pasivadinusi ,
V. A., laso apie 
pradžioje išleistą

siu metų
Stepono 

Kairio atsiminimų pirmąją, 
dali—“Lietuva budo”.

Ta cy p davatkė žino, kad 
knygos autorius yra žyn ’ - 
socialdemokratu veikėjas.

mokratas yra žemej įkūny
tas velnias, o ju vadas turi 

Lii 
jo

būti tik prakeikti. Taip to 
žurnalėlio “Margučio” cyp- 

1 davatkė ir galvoja ir ki
liems sako.

D.
. G. rašo, kad knyga turi 

nemažą vertę politiniu ir 
bendrai memuariniu atžvil
giu. parašyta stilingai ir 
gražiai, asmenų psichologi
niai eharakterizavimai, kai
mo apibudinimai atlikti 
meistriška plunksna.

“Aprašydamas savo mok
slo metus, vaizduoja Įvai
rius žmones ir patiekia pla
čias charakteristikas to lai
ko veikėjų ir dažnai iške
lia ių mažai žinomus nuo
pelnus. Aprašinėdamas Į- 
vairių srovių žmones, au
torius pripažįsta nuopelnus 
tų srovių žmonėms. Knygo
je daug žinių apie Lietuvos

O gal iš tikrųjų la kny-, ūki, prekybą ir pramonę au
ra niekam verta? Atsaky- toriaus gyventais laikais, 

i: 11 gausim, sužinoję, ką ki- Savo plačia medžiaga vei-
todėl jai ir pats autelius 
vaizduojasi, kaip velnias su 
ragais ir, aišku, jo (laibas 
turi būti niekam vertas, nes 
velniškas.

Jai “stačiai nuostabu, 
kaip autoriui buvo Įmano
ma Įkopti Į politinio g>”.e- 
nimo viršūnes su tokiu siau
ru pasaulėžiūros bagažu”.

ką. ki-
i : oionės. kuriu p’ o:ai nė

ra sustingę, kurie nėra ap
akę ir sugeba visus naujus 
daiktus matyti taip, kaip 
jie tikrovėje atrodo, apie ją 
rašo.

Apie S. Kairio knygą
“Lietuva budo” rašė beveik 
vis: laikraščiai. Aš čia duo

davo
kalas yra nemažas Įnašas Į 

mūsų istorinę tautos litera
tūrą”.

“Draugas” kovo 1 d. rašo,
kad Kaitys “praeities įvy
kius atkuria bei ano laiko 
analizę duoda su gyvu švie
žumu”.

“Tėvynėj” balandžio 25
siu tik kelių trumpas ištrau- d.) rašytojas Petr. Tarvy

das apie “Lietuva budo”
mokrala.' ir, be to, dar ia- kia iš dkiųjų yra ta knyga. ra«°, “kad tai yra giliai
Jai jis “fanatiškas socialde- kas, iš kurių bus aišku, ko-

bai,
O

Žymaus rašytojo A. Vai- galvojančio rašytojo darbas, 
koks S. Kairio darbas čiulaičio redaguojamame Tarnus saikumas ir mokėji-
labai siauras"

jei ir
būtų rasta, kad rezoliucijos 
projektas yra pavėluotas arba 

Kitą dieną prieš posėdžiui' priešingas konstitucijai, tai 
baigiantis, buvo paskelbtos vi-1 ieikia nutarti pačiai komisijai ir

mas vaizduoti žmones ir sos rezoliucijos, bet mano pro-: neginčijama tvarka visuose
bei įvykius paperka nuo pir- jekto nebuvo. Po to, sekė dar seimuose yra paskelbti komisi
nio puslapio ir verčia ne- P°ra dienotvarkės punktų ir jos motyvus, kodėl neduodama

projektui eigos ir paskelbti tam 
delegatui, kuris savo mandatą 
naudodamas jį įnešė. Kėlimas 
ginčo dėl motyvų yra visai at
skiras klausimas ir dėl to aš

dieną perskaitys tik 
lėšų ir t.t. pobūdžio rezoliucijas.

atsitraukiant sekti meistriš- buvo uždarytas. Man
kai dėstoma pasakojima.. ., • ^uvo. -ldo™u’, kas čia per tvar- 
kad kam rūpi visuomeninis, ka’ kas lstįk° .Į>ro*kt* kada 
oolitinis madas tas “ čia 8uklal p’ Sldzikauskas pabre-P . • . . žė, jog yra nutarimas jį patiek- u uv« w
j•> i* • •— i* . ^..eimui, gi čia nieko nepra-; prieš komisiją nekelčiau jokių
tiksliai įšanaLzuotUS ano nešta ir Seimas uždarytas, tad j pretenzijų.
meto Lietuvos gyventojų užklausiau p. Sidzikausko. Jis 
sluogsniu santykius ir besi- Į man atsakė laišku, kurio turi- 
reiškiančias ūkines proble- ri čia kartoju :
mas”, kad “turime didelės; 
literatūrinės vertės darbą, 
kuris nebetelpa paprastų 
atsiminimų eilėje”.

Nebeminėsiu “Naujienų” 
ar “Keleivio” palankių žo
džių, nes kitas gali pasaky
ti, kad “varnas varnui akies 
nekelta”, kad S. Kairvs y-

“1958 m. VII. 31. 
Malonus Pone Jonai,

Čia šito nepadaryta. P. Kau
nelio siūlymas, jog būtų ge
riau, kad vietoje su Rezoliuci- 

j jos Komisija arba jos nariais 
i būtų išsiaiškinta, visai nesu-

Labai ačiū už laišką. į kurį 
skubu atsakyti. Jūsų rezoliuci
jos sumanymui S.L.A. Rezoliu: 
ci.jų Komisija pritarė ir nutarė 
pa iekti ją Seimui. Seimas tu- 
įcjo pasisakyti, ar jis Tamstos 
siūlomą naują apsidėjimą Lie-

prantamas. Kaip galima geriau 
besiaiškinti, jei visą laiką bu
vo laikomas ryšys su pačiu Ko
misijos pirmininku, nuo rezoliu
cijos projekto įteikimo momen-

__  i luvos laisvinimo reikalams jun
ta tiems laikraščiams artl-jgja su vadinamais “tautiškais 
mas žmogus, todėl ir jo dar- i centais“, ar organizuoja nepri- 
bas yra giriamas. Bet tų klausomai nuo jų.
laikraščių, kuriuose pašilo- Kadangi aš turėjau išskristi 
dė mano čia duotos ištrau- New Yorkan trečiadienį vaka- 
kos, nė Margučio cypdavai- re, tai buvome sutarę su Seimo 
kė neįtars S. Kail i laikant pirmininku p. Dargiu, kad, bal
savo žmogumi, ir jei jie .pantis trečiadienio popietiniam 
taip gražiai apie jo knvga aš patieksiu tik po-
atsiliepė, tas reiškia, kad ji ntini° Rudžio rezoliucijas, gi 
Via tn v«4fl Vlsas kltas P3*1**8 Seimui kiti
" , ’ . du Rezoliucijų Komisijos nariai,

Baigdamas noriu pasteoė- dr. Pilka ir p. Kaunelis. Iš Jū- 
ti, kad Margučio “stailos” sų laiško ir iš laikraščių su- 
eyj?davatkių turime įvairio- prantu, kad Jūsų rezoliucijos 
se srityse. Vis tai senovės jie nepatiekė. Kodėl, kokiais 
liekanos, kurios tebesilaiko sumetimais jie tą padarė—aš 
prikibusios prie dabarties 1 ežmau. Į tą klausimą tik juo- 
skverno. Kuo greičiau jo- du atsakyti...
mis nusikratvtume, tuo bū-
tume laimingesni.

‘Keleivio” skaitytojams.

Jūsų (pasirašė)
V. Sidzikauskas 

Kadangi laiške yra aiškiai

to ir gaunamos iš jo informa
cijos?

Paminėtas “Vienybėje” šis 
reikalas yra visai teisingas. 
Nežinau korespondento, bet ne 
tik “Vienybės”, bet ir kitų lai
kraščių korespondentai buvę 
posėdžių salėje teiravosi, koks 
likimas mano rezoliucijos pro
jekto ir kad jis nežinia kur din
go dėl tokios “tvarkos”, ste
bėjosi.

Taigi kaip kas į tai žiūri? 
P. Kaunelio akimis žiūrint re
zoliucijos projektas “nedingo”, 
bet prezidento Dargio užkulisi
niais patarimais vadovaujantis 
kur tai paliko. Pas ką ir kur 
ir dabar man nęžinoma?

Mano akimis žiūrint projek
tas “dingo”, nes komisija, ku
riai įteikiau, nieko man neatsa
kė ir nepaaiškino motyvų, dėl 
kurių rezoliucijos projektą su
laikė, gi pats pirmininkas raš
tu pranešė, kad buvo nutarimas 
duoti eigą.

Taigi koks čia organizacijos 
žeminimas ir nepasitikėjimo kė
limas, jei ieškoma tik tvarkos?

Antra vertus, aš pats spau
doje to nekėliau, bet jei p. Kau
nelis nori pirmas tą keldamas 
išryškinti, kokia “tvarka” vy
ravo seime, tai man telieka tik 
suteikti paaiškinimų.

Tikrovė čia slypi giliau. A-. 
pie lietuvybės reikalus kalba
ma, bet jei konkrečiai kas pa
judina, dėl priemonių ją palai
kyti, tai atsiranda rėksnių, no
rinčių iškeltuosius klausimus 
nuslopinti.

Tokios “organizacinės tvar
kos” demonstravimu nemanau, 
kad daug naujų narių pritrauk
sime.

Su pagarba, '
J. Talalas

__ nfirv^Tiriuwu rMuc. 1i
E. SIMONAIČIUI

Mažosios Lietuvos veikė
jas Erdmonas Simonaitis, 
kuris neseniai minėjo savo 
amžiaus 70 metų sukaktį, 
buvo vokiečių kankintas 4 
metus Mauthausen ir Da- 
chau kacetuose. Ten prara
do sveikatą ir pagal Įstaty
mus turėjo gauti pensiją. Ją 
buvo gavęs, bet vėliau ji 
buvo atimta. Teko bylinėtis 
teisme, kurio išlaidų susida
rė apie 900 markių.

Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija prašo padė
ti tas išlaidas sumokėti ir 
bendrai medžiagiškai E. Si
monaitį paremti.

Informacijų prašyti ir au
kas siųsti šitokiu adresu:

V. Peteraitis,
6597 -19th Avė., Ksmt.
Monteral, P. Q., Canada

New York su Chicago tele
fonu sujungaas 1892 metais.

J/,:..;.: J*.-; ra
ARTINASI KALĖDOS. GALVOJAME, KĄ DOVA

NOTI TA PROGA SAVO ARTIMIESIEMS. ATSIMIN
KIME, KAD KELEIVIS YRA GERIAUSIA DOVANA, 
NES JĄ GAVĘS DĖKOS PER IŠTISUS METUS. TAI 
KODĖL NEISRASYTI KELEIVIO KALĖDŲ PROGA 
SAVO DRAUGUI, AR PAŽISTAMUI? METAMS 
TIK $4.

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959 

metams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių pa
siskaitymų, eilhji, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, tiraj išsiųsime visiems už- 
sisakiciusiems.

Nors viskas brangsta, bet “Keleivio’ kalendoriuskurie mėgsta gera knvgą, P-dvirtmta p. Sidzikausko pir- 
patariu nepasigailėti $5.50 » tvirtinimai ir taip pat kaina vįs te patį, tik 50 centų pragom jį užsisakyti. Už- 
ir įsigyti S. Kairio “Lietu- ^^Tbuvo^^t^^žk^t sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
va budo” — ją skaitydami likusi komirijJnarių. tecL
turėsit didelio malonumo ir tiesa, per vieną savo pažįstamą
daug naujo sužinosit. Knyga Detroite, nežinodamas p. Kau-į 
gaunama ir “Keleivio” ad-; nelio adreso, paprašiau pasitei- 
ministracijoje. ( rauti ir pri<lėjau p. Sidzikaus- -

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway 

So. Boaton 27, Maaa.
nigsKi.il liiiuiui ii jmmiay

nigsKi.il
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maiki!

—O kas bus, tėve, jeigu 
nepagarbinsim?

—Šerap, nekalbėk niekų. 
Ar nežinai, kad Kalėdos a- 
teina?—Žinau, tėve, žinau.

—Nu, tai verčiau pamis- 
lik, kad turėsi man pre- 
zentą nupirkti.—O ką tėvas man nupirk si? Į

—Tu, vaike, myli knygas 
tai aš galiu tau seną mal
daknygę užfundyt. A.r bus 
gerai?

—Ne!
Nu, tai ko tu norėtum?
—Man, tėve, reikalinga- 

automobilis.
—Kibą jau gyventi tau 

nusibodo, ar kas? Ar tu ne 
matai, kiek tokių savizrolv 
kasdien užsimuša su armo 
bilais? Negana kad paty: 
nusisuka sprandus, ale ii. 
nekaltų daug sukoliečija. 
Aš pats bijausi pereiti sker 
sai strytą, kad koks vėją 
galvis nenulaužtų kojos. A; 
tau pasakysiu, Maiki, kac 
jeigu aš turėčiau gana sy 
los, tai visus armobilu? 
liepčiau suversti i marias i: 
tas marias užsaldyčiau. Jes 
Maiki, armobilai yra velni< 
išradimas.

—Bet ar tėvas nežinai 
kad šiais laikais ir popie
žius automobilium važinė
jasi? Kristus jodavo asilą 
apžergęs, bet popiežius jau 
nori naudotis progreso ii 
mokslo patogumais. Aš irgi 
noriu.

—Ai don kėr, Maiki, ką 
tu šneki, bet armobilo aš 
tau nepirksiu. Dac oi!

—Na, tai nupirk man r.e 
didelį lėktuvų.

—Ar tu nori pasakyt: ra- 
pleną?

—Ne “rapleną”. bet aero
planą, tėve.

—Maik, kas tau šiandien 
pasidarė? Ar tau galvoje 
negerai, ar kas? Juk žinai, 
kad su raplenu tu dar grei
čiau smerti gausi, negu su 
armobilu. Jeigu armobilui 
reikia gazo, tai gali nuva
žiuot į garažą ir tenai tau 
to stofo pripils: bet jeigu 
raplenui atsitiks trubelis, 
tai jau garažo nepasišauk
si. Velnias paims viską. Ai 
beč jur laif!—Matau, kad tėvas gailiesi pinigų, kaip ir visi seni žmonės.Maiki. aš ju visai nesi

gailiu, ba aš jų neturiu. Jei- 
ru turėčiau, tai gal ir gal
ėčiau.

—Vadinasi, šiaip ai* taip, 
dovanos Kalėdoms aš ne
gausiu.

—Maik, aš ir nemislinu, 
vad tau reikėtų kokių do
vanų. Kai aš toks buvau, 
ai dovanų niekad negauda- 
au, ir niekad jų nelaukda- 
au. Būdavo gerai, jei per 
valedas nors mušt negau
davau. Tai taip būdavo 
nūsų šventoj Lietuvoj. Bet 
Ymerikoj svietas ištvirkęs, 
vaikų niekas kaip reikia 
įemokina, tai jie čia nori 
ie tiktai armobilu, bet ir 
aplenų. Kai aš pradedu a- 
oie tai mislyt, man net 
laukai šiaušiasi iš baimės, 

<ad Amerikai neatsitiktų 
ai p, kaip atsitiko Sodomai 
r Gomorai.

—Tėve, eik truputi pa- 
niegot, nes taip daug rū
mus nesveika.
—Maik, aš ir miegot ne- 

aliu, kai pradedu mislyt a- 
>ie visokias bėdas. Vot, pa- 
mkim kad ir Kalėdas. Atei- 
įa didelė šventė, o pinigų 
įėra ... Sei, ar tu negalė- 
um parašyt Lietuvių Susi
vienijimui, kad duotų man 
kiek paramos? Juk Tyslia- 
vai davė $100.

—Aš to negirdėjau, tėve.
—Nu vot, tu viską žinai, 

o kas reikia, tai to ir ne
girdi.

—O iš kur tėvas toki da- 
’yką girdėjai?

—Aš, Maiki, ne girdėjau, 
ale savo akimis mačiau 
‘Tėvynėj” parašyta juodu 
ant balto, kad Tysliava ga
vo $100 paramos. Nu, tai 
kaip tau šitoks biznis pa
tinka? Jis vyras ant tokių 
ilgų kojų, dar ne senas, ir 
gauna iš S.L.A. $100 para
mos! Tai kiek tada aš tu
rėčiau gauti, turėdamas vie
ną koją trumpesnę ir jau 
nuo senatvės i kuprą su
augęs, a?

—Kažin, ar tėvas čia ne
klysti? Gal S.L.A. davė pa
ramos “Vienybei”, bet ne 
Tysliavai.

—Nu, o kas yra “Vieny
bė”, Maiki, jeigu ne tas 
pats Tysliava?

—Bet gal jo laikraštis 
kuo nors pasitarnavo Susi
vienijimui : tėvas to nežinai.

—Bet tai ne viskas, Mai
ki. “Tėvynė” rašo, kad 
skautų piknikui Bostone Su- 
sivioniiimas davė net $300.

A. Stevenson apie Rusgą
ANDRIUS VALUCKAS

Klaidinanti aprašymai
Daug amerikiečių mėgs

ta rašyti Įspūdžius apie So
vietų Rusiją, tarsi senais 
David Livingstone laikais 
apie Afriką. Pabuvę ten 
keletą dienų, jie parašo iš
tisas knygas; perskridę lėk
tuvu, ar pervažiavę trauki
niu, kalba apie visos Sovie
tų Rusijos gyventojus; pa
sikalbėję su čekistais, rašo 
apie jos žmonių nuotaikas. 
Nenuostabu, kad daugelis 
tų rašeivų labai skaudžiai 
nusižengia tiesai, žmoniš
kumui, jokiu būdu nepasi
tarnauja Amerikai, nes ne
rūpestingu paviršutinišku
mu kartoja sovietų propa
gandos, vienu ar kitu būdu, 
pateiktus faktus, o kartais 
net sovietų propagandos 
mašina gatavai parašo 
jiems Įspūdžius, o jie tik 
pasirašo...

Livingstone laikais žurna
listas Henry Stanley atliko 
milžinišką* darbą dingusiam 
tyrinėtojui surasti, o dabar
tiniai amerikiečiai turistai 
ir dalis žurnalistų Sovietų 
Rusijoje nebando surasti ir 
sužinoti, kur dingo milio
nai žmonių, kur dingo išti
sos tautos. Matote — pro
gresas ...

“The Detroit News” lap
kričio mėn., 1958 m., at
spausdino eilę straipsnių, 
parašytų Adlai E. Steven
son apie Rusiją, kurių nega
lima praleisti tylomis. Jeigu 
jie nebūtų parašyti Adlai 
Stevenson, o šiaip kokio 
laikraštininkėlio, tai tik nu- 
sispiautum, bet Stevenson 
vardas perdaug plačiai ži
nomas ir jo tvirtinimai gali 
labai daug žmonių suklai
dinti.

Koks skirtumas tarp Stalino 
ir Chruščiovo teroro?

Svarbiausias Stevensono 
nusižengimas tiesai, tai 
tvirtinimas, kad:

“Mes daug girdėjome a- 
pie vergų darbus Rusijoje. 
Gal būti kaikurios stovyk
los toli šiaurėje tebėra. Bet 
Stalino teroro, skambučio 
nakties metu nebėra”.

Koks gi skirtumas tarp 
i “draugo” Chruščiovo ir Sta- 
I lino teroro ? Ar Chruščio-
i

vas pradėjo areštuoti žmo
nes dienos, o ne nakties, 
metu? Teroras yra, žmo
nės nuo jo bėga, apie ji 
pasakoja, daug žmonių lik
viduota Rusijoje po Stalino 
ir po Berijos mirties, paga-

O kuo jie pasitarnavo? Ma
tai, kad pinigų gauna visi, 
tik reikia gražiai paprašyt 
ir pasakyt, kad tai tautos 
labui. Taigi paimk alupką 
ir parašyk nais gromatą. 
kad man, staršam genoroluk, 
irgi duotų bent $100 para
mos.

—Bet ką tėvas nuveikei 
tautos labui?

—Maik, ar tu nematai, 
kad mano šiušiai jau nuply
šo vaikščiojant po lietuviš
kas kolonijas ir keliant sa
vo tautą?

—Kai Įpratęs vaikščiot, 
tėve, tai gali nueiti ir Į 
Susivienijimą ir asmeniškai 
paprašyti. Gal ir gausi.

—Ne, Maiki, aš pats ne
galiu niekam Į akis lysti. 
Mano panaberija r.epazva- 
lija pačiam almužnos pra
šyti.

—Bet Tysliava nesisar- 
matija prašyti.

liau, sistema paliko ta pa
ti, sistema besilaikanti tik 
teioru, sisema prieš milži
niškos didžiumos valią. 
Žmogus lankėsi Afrikoje ir 
nepastebėjo dramblio... Ar 
Stevensoras turi tokią 
trumpą atmintį, kad nega
li prisiminti visam pasauliui 
žinomų vardų, jų tarpe ir 
Vengrijos šviežiu krauju 
galuojančių aukų? ...

“Nuostabi pažanga. Ne
bėra mužikų. Daromos pa
stangos valdyt be teroro”. 
Jis net suranda, kad sovie
tai skaitosi su savo “vieša 
nuomone” — kur dar to
liau beeiti: belieka tvirtinti, 
kad Sovietų Rusija demo
kratiškesnė už Ameriką...

Kas sakinys tai klaida, 
nes niekas netikės, kad A- 
dlai Stevenson sąmoningai 
meluotų ir mulkintų savo 
tautiečius.

Kur jis kalba apie darbi
ninkų algas, ypač kolchozi- 
ninkų atlyginimą, yra gry
na nesąmonė ir tuos duo
menis perskaitę, Sovietų 
Rusijos žmonės turėtų pa
grindo nusistebėti Steven
son naivumu.

Adlai Stevenson tvirtina, 
kad valdžios potvarkis nie
ko nemokėti už prievartos 
bonus, kurie metų metais 
buvo išskaitomi iš jų algų 
“tesukėlė nuostabiai mažą 
protestą; matyti, dėl to, kad 
darbininkai yra dėkingi už 
valdžios tuo pačiu metu
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kinimą”. Tame tvirtinime 
yra trys didelės klaidos:

1 Sovietų. Rusijos darbi
ninkas neturi teisės būti ne
patenkintas, neturi teisės 
protestuoti, nes jis nėra

i toks naivus, kaip Stevenso- 
nas, ir žino, kur tokiuo at
veju atsidurtų; jis puikiai 

' žino, kad teroras tebėra. Tą 
pat klaidą Stevenson atka
kliai kartoja keliose vieto- 

■ se, kuomet kalba, kaip kan
triai moteiys stovi eilėse 
prie krautuvių. O kur joms 
dingti, jeigu šeimos namuo- 

' se laukia kepalėlio duo- 
:nos?!__
2 Priverstini bonai paliko 

į ir toliau, nes per dešimtį
mėnesių atskaito vieno mė
nesio algą, o tik du liku
sius mėnesius to atskaitymo 
nedaro.

3 Tai nėra savanoriški, 
o priverstini, taupymai, ar
ba tiksliau sakant, karo pa-

į skolos bonai.
Mužikai dingo, bet atsi

rado jų vieton kolchozų 
vergai, komunistiniai bau
džiauninkai, su tikrai uba
gišku atlyginimu. Tam pa
vyzdžių yra daugiau negu 
reikia iš Lietuvos kolchozų, 
bet ne iš tų pavyzdžių, po 
kuriuos vežiojo sovietai 
vargšą Stevenson.

Jis rašo, kad darbininkai 
turi fabrikuose ir kolcho
zuose “poilsio” sales, bet 
tikrovėje tos poilsio salės naudojamos priverstinai 
komunistinei propagandai, 
nuo darbo išvargusiems 
darbininkamą, kartais po 
dvi valandas prie užrakintų 
durų, kad niekas neišbėg
tų... Tokių poilsio kampe- 
lių įasite ir sovietų kace
tuose.

dsamas negeroves Steven
son bando suversti Hitlerio 
įsiveržimo nusiaubimui, bet 
tie trūkumai susidarė dėl 
visos eilės priežasčių: re
voliucijos sunaikinimų, Sta-

—Jis, Maiki, ne genero- lino ir Chruščiovo kolekty- 
las vi/ueijos. Hitlerio invazijos1

ir policijos teroro po antro 
pasaulinio karo.

Pat* save apgaudinėja
Juokingiausia, kada jisai 

rašo, kaip jis savo šypsena 
ir amerikoniškais rinkimi
nės kampanijos rankų mos
tagavimais nugalėjo visą ei
lę labai svarbių Sovietų Ru
sijos Azijos miestų: Taš- 
kent, Alma - Ata, Samar- 
kand, Rubstovsk, Novosi- 
birsk. Novosibirsk teatre, 
rirdi, net publika, paplojusi 
artistams, atsisuko ir plojo 
jam,—taigi buvo suvaidin
ta, pagal policijos potvarkį, 
komedija. Kada Amerikos 
ambasadai Maskvoje buvo 
daužomi langai, sovietų ra
dijas ir laikraščiai kėlė au
drą prieš amerikiečių išlipi
mą Lebanone, tai Stevenson 
visur sutinkamas minių 
draugiškai ir iš to daro dvi 
klaidingas išvadas — kad 
sovietų propaganda nepajė
gia paveikti žmonių ir kad 
žmonės laisvai reiškė savo 
jausmus ... Negalima atsi
stebėti, kaip tas nelaimin
gas žmogus iki šiol nedasi- 
protėjo, jog tie visi šyps
niai ir plojimai buvo vy
riausio režisieriaus iš Mas
kvos, Chruščiovo, užsakyti, 
iki mažo vaiko jaudinančio 
pasveikinimo Amerikos vai
kams imtinai... Rinkimus 
nralaimėjusiom žmogui tai 
buvo didelės psichologinės 
reikšmės įvykis ir sovietai 
gali tuo sutikimu didžiuo
tis—jis jiems apsimokėjo.

Jis matė hydro elektrines 
stotis, plaukiojo naujai iš
kastais ^analais, stebėjo 
naujus miestus, bet niekur
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ir kalinių darbas. Tuo at
veju kitas amerikietis buvo 
daug atviresnis, jis ciniškai 
parašė, kad gėrė šampaną 
su kruvinais čekistais laive, 
plaukiančiame žmonių iš
klotais skeletais kanalu...

Sužavėtas draugišku pri- 
| ėmimu Stevenson pasijunta 
! Sibire, kaip Illinois šteite, 
net sutinka su rusu, jog bū
tų sunku atskirti vienodai 
aprengtą amerikietį ir ra
są ... Tai nėra naujas tvir
tinimas, nore seniau buvo 
kalbama, kad sunku atskirt 
du nuogi žmonės, bet, vis
tiek, nesinori tikėti, kad 
nebūtų galima atskirti bu
deliško čekisto ir Adlai Ste
venson, nuogo ar apreng
to... Blogiau, kada sunku 
atskirti, kas parašė įspū
džius apie Rusiją: ar sovie
tų propagandos ministeri
jos raštininkėlis, ar ameri
kietis patriotas...

Jis bando įtikinti, kad ti
krasis Amerikos priešas e- 
santi komunistinė Kinija, 
bet ji, girdi, esanti ir Sovie
tų Rusijos priešas ... Pana
šu | gydytoją, kuris prieš 
epideminę ligą vartotų ne 
bakteriją užmušančius vai
stus, o stengtųsi panaikinti 
antraeilius ligos simptomus. 
Dar daugiau. Tikrai advo- 
katišku suktumu jis bando 
įrodyti, kad garsusis Chruš
čiovo posakis: “Mes jus pa
laidosime” nereikia imti 
tiesioginėje prasmėje —gal 
būt dalis ir Stevenson tie
sos: parinktus amerikiečius 
gali ir nepalaidoti, o palikti 
varnoms sulesti...

Kad patys rusai perdaug 
rimtai nevertino Stevenson, 
matyti jau vien iš to, jog 
vienas jam davė patarimą:

Kodėl nepakviečiate Ma
lenkovo Amerikon?...

Yra blaivesnių amerikiečių
Bet yra ir kitokių amerikiečių įspūdžių, štai Ele- onor Roosevelt įspūdžiai a- 

pie Rusiją savo įžvalgumu

NEJUOKAI ANT RAGŲ KABOTI

Viršuje Meksikos sostinės jaunas jaučių kovotojas (to* 
rea d o ras) Ferdinando Velasco pakibo ant jaučio ragų* 
Apačioje jis jau guli ant žemės, o jautis tęsia toliau 
savo puolimą. Ir šį kartą Ferdinandui pavyko išsi
sukti, bet vėliau jis buvo gerokai subadytas.

yra nepalyginamai geresni 
už Stevenson. įdomu, kad 
tuo pačiu metu, kai ir Adlai 
Stevenson, lankęsis Rusijoj 
Ellsworth Raymond, net 
kai kuriose tose pat vieto
se, priėjo visai kitokių iš
vadų, kaip parašyta jo 
straipsnyje Readers Digest 
gruodžio m., 1958, “What 
Russiams told me off the 
record”. Jo nuotykis su Ma- 
ša Alma—Atoj yra visai ki- 
tokis, kaip Stevenson ofi 
cialus priėmimas... Ray 
mond suprato puikiai rusi, 
kalbą, geriau pažino žmo
nes, nelaikė jų vertais tik 
žemesnio standarto gyveni 
mui, kiaurai permatė rėži 
mą, giliau atjautė žmones 
ne iš paviršutinio lėkšto a 
nekdotiškumo, bet iš gilaus 
tragizmo įsigilino į jų už
guitą buitį ir sugebėjo iš
vengti valdžios globos.

Kada Stevenson kalba a 
pie “sensacingus pažadus’ 
naujame septynių metų pla
ne, tai Raymond tvirtina 
jog eiliniai gyventojai ne 
tiki į tuos Chiuščiovo pa 
žadus. Stevenson turtina 
kad padėtis pagerėjo, kad 
mėsos, duonos ir pieno es? 
iki kaklo, žmonės trokšta 
tik taikos, tai Raymond 
randa Rusijos duonos aruo
de, Rostove, duonos trūku
mą ir žmonės ten mano 
iog viskas eina blogyn, vis
kas yra “kaput” ir iš tos 
nevilties žmonės geria.. .

Stevenson pavojingai tvir 
tina, kad dabar komunistą' 
atsisakė nuo pasaulio revo
liucijos, o Raymond pasi
kalbėjime buvo vieno įuso 
aiškiai įspėtas, kad karas 
tarp Rusijos ir Amerikos y- 
ra neišvengiamas...

Kuo tikėti? Stevensonas 
kalbėjo su valdžios atsto
vais, su Chruščiovu, su kru
vinuoju vyriausiu prokuro
ru Rudenko, taip pagarsė
jusiu melagystėmis Paiy- 
žiaus bylos metu su Krav- 
čenko, su kitais aukštai? 
pareigūnais, planuotojais ir 
propagandistais, kalbėjo 
rer tarpininkus, o Raymond 
kalbėjosi tiesiog su eiliniais 
žmonėmis, su liaudimi, be
tarpiškai.

Kam reikėjo ten važiuoti?

Tiesiog negalima supras
ti, kokiems velniams reikė
jo Stevenson važiuoti var- 
gingon kelionėn Rusijon, 
jeigu tas visas informaci
jas galėjo gauti Sovietų Ru
sijos ambasadoje Vašingto
nu? ...

Skaitant Stevenson įspū
džius, prisimena kadaise 
parašyta Lietuvos girtuok
lėlio žurnalisto Justo Palec
kio knyga “SSSR mūsų aki
mis”, kurioje vienas saki
nys buvo prieš komunistus, 
o antras sakinys jau gyrė 
sovietų mokslo, technikos, 
elektrifikacijos ir panašius 
■aimėjimus. Ir kas atsitiko? 
Kada sovietai okupavo Lie
tuvą, tai Paleckį už taip 
suktai parašytą knygą pa
skyrė sovietinės Lietuvos 
prezidentu,, ?

—God, bless Ameriką...
Daugiau tokių kelionės 

'spūdžių, kaip Adlai Ste
venson, ir Voice of Ameri
ca turės rimtai susirūpinti 
propaganda pačių ameri
kiečių tarpe paskleistoms 
nesąmonėms atitaisyti...

Bet, nežiūrint to, reikia 
džiaugtis, kad dabar Ste
venson parašė tokį straips
nį, nes tai tikras ženklas, 
jog jis mano galutinai pa
sitraukti iš politikos, nes 
šiaip būtų buvęs daug at
sargesnis ir rūpestingesnis 
savo tvirtinimuose... Aš 
kaip pat esu didžiai kaltas 
Loje istorijoje, nes abu kar
dus balsavau už Stevenson, 
tikėdamas, kad jis tęs Tru- 
man politiką prieš rusus. 
Norėčiau tikėti, kad Steven
son įspūdžiai nepakenks de
mokratų partijai sekančiuo*
e rinkimuose.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Baltimorės Lietuvių Tau- 
iško Knygyno Auksinis Ju- 

Mlejus, 1908 - 1958, 12 psl. 
eidinėlis. Jame yra trum
pa knygyno istorija ir auk- 
sirės sukakties minėjimo 
(ji buvo spalio 11 d.) pro
grama — V. Žukausko va
dovaujamas Brooklyno Dra
mos Sambūris vaidino “A- 
ną Birželį”.

Vliko Grupių Komisijos 
Pranešimas, 80 pusi. knyga,
kurią išleido Clevelando 
Demokratinių Giupių Prezi- 
diumas. Kaina $1, gauna
ma ir Keleivio redakcijoje. 
Joje smulkiai aprašyta, 
kaip buvo norima vėl į Vil
ką Įtraukti tautininkus ir 
frontininkus ir kodėl tos 
pastangos nedavė vaisių. 
Perskaitęs tą knygą, aiš
kiai matys, kad nei tauti
ninkams. nei frontininkams 
lietuvių vienybė nerūpi, ir 
kad jie nenori vieningo lie
tuvių kovos centro išeivijo
je .. .
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MOTEKŲ SKYRIUS
MARIUS

KAITRA
(U Tems įtiekto* knyfos “Užuovėja) 

(Tęsinys)
Žio, jau trys metai... Kaip greitai... kaip grei

tai... Rodos tik vakar...
Vapėjo senis. Vaikas voliojosi, pynėsi vikiuose. 

Jo balsas buvo, kaip cypsėjimas paukščiuko šiltoje 
gūžtoje, krūmų tankumyne, javu pašaknėse, vilna su- 
sivėlusioje ir sukritusioje žolėje. Patsai vasaros bren
dimas, patsai vidudienis ir žemė, kaip perinti paukš
tė, plačiais sparnais apgūžusi trapias, besikalančias 
gyvybes. Ir tyli ji, ir prislopinusi balsus, kad nepa
budintų, kad nesudrumstų lengvai plakančių širdžiu- 
kių. Ir niekam nevalia Įžengti i tuos slaptus ir pašvęs
tus pavėsius, kur piepsi geltoni, minkšti snapai, ir 
kur kilsuoja reti pūkeliai. Brandi ir dalinga motinys
tės ranka pati apklostė, suvystė ir pridėjo pirštą prie 
lūpų.

Tss... Kaip tylu! Tik tvaruoja padūmavę pakraš
čiai, ir į saulei atvertą vargo roželės taurę varva jos 
auksinių spindulių lašai.

Treji metai... O kiek čia seniai rodos? Augo 
sprindžiais, tyso, tvirtėjo su kiekviena diena. Ir krykš
tavo, kaip upelio sriūtis per akmenaičius. Sumosavo 
malūno sparnais pralėkusios dienos. Sušniokštė smil- į 
gos. Senis klausėsi, klausėsi. Užsimerkė, atsigulė aukš- 
tinelkas ir pasibruko rankas po galva. Rugiuose viauk
telėjo, ne tai girgždėlė, ne tai apuokas iš drevės.

• * »
Šventadienio ramybė kuštėjo prisiplakusi prie že

mės. Vidudienio varpas atsiuleno miškais iš Kiburiu. 
šešėlis, kaip švarkas nuslydęs nuo pečių, gulėjo prie 
kojų — jo beliko pustrečios pėdos. Tada jis ir išgirdo 
riksmą.

Netrukus po to sudejavo. Vaitiškis persižegnojo ir 
siekė ranka užantin. Ar tik ne monai kokie, dvylikta 
dienos? Ir paskui vaitojo sunkiai, pro sukąstus dantis. 
Buvo besukąs atgal — geruoju jau nesibaigs, jei vi
dudieniu šmeižiasi visokios.... Bet kojos, kaip Įšalu
sios. Dejavo vienodais tarpais, lyg šiurpas būtų šo
kinėjęs dideliais šuoliais, nežinia iš kur ir kaip. Jis 
pritūpė, mėgindamas suvokti krypti. O rodos vienu me
tu ir čia ir ten, kaip klastingas svirplio trilenimas.

Bet kas yra tikra, tai balsas žmogaus. Ir nelaimės 
patikto — sprendė Vaitiškis. Ir dėl meilės Dievo ir 
artimo savo — reikia eiti ir žiūrėti. Jis žvalgėsi, bene 
sujuoduos kas iš sodžiaus. Kad ir piemuo koks, ar 
pusmergė, einanti karvių melžti — vis jau gyvas žmo
gus. Ir pašėlimas — nors ir diena, o nejauku kažin- 
kaip. Ir dar didžiau, kad vidudienis — jei naktį, tai 
suprantama būtų. Ir ką tu prisišauksi tokią valandą, 
kai skamba Pakilę jimo varnas?

Toje vietoje Katmilžio vaga darė Vingį, pasigrau- 
žusi po aukštu molio paskriaudžiu. Juodalksnių vir
šūnės buvo viename aukštume su rugiais, augančiais 
ant kranto. Juo bėgo takelis, išmintas einančių grybau
ti moterų. Kaip tik—tuose rugiuose. Pastovėdamas, pa
siklausydamas, slinko takeliu. Jau rodos visai čia pat.

—Kas ten? Ar ten kas esate?—sušuko drąsinda- 
masis.

Niekas neatsiliepė. Gal ir nieko? Bet netrukus 
sudejavo vėl, gūdžiai, kaip mirštantis? Ir tai greičiau 
buvo skundas, 'kad reikia mirti visiškame apleistume 
ir vienatvėje, kad niekas to nežino ir nėra kam ran
kos uždėti ant šąlančios širdies. Nora toks neišpasa
kytai tyras dangus ir žlega spinduliai lapuose ir smi
giuose varpų akuotuose. Ir paukštės palaima suokia 
prie savo jauniklių gūžtų.

Takas niro siauru tarpeliu, tarp medžių viršūnių, 
pasikopusių iš slėnio ir pagulusių rugių. Ten ir pa
matė moterį. Gulinčią kažinkaip persilaužusią šonu, 
rankas išmetusią.. Nuslinkusi skarelė atidengė ilgus ir 
tamsius plaukus. Jie draikėsi aplink veidą, išbalusi, 
kaip marškonio skiautis. Tik akys žėrėjo ir gręžiojosi 
dideliuose baltymų ratuose.

—Kas tau, nabage? — klausė, būdamas jau taip 
arti, jog matė sukandžiotas lūpas.

Ji rėmėsi alkūnėmis. Ji mėgino pasikelti. Tvėrėsi 
rugių ir juos rovė su šaknimis.

—O Dieve, Dieve! — jos veikas trūkčidjo. Smil
kiniais žliaugė prakaitas. Ir plaukai buvo sulipę nuo 
jo. — Aš jau nebeištversiu!

—Nu kas tau, nabagei, pasidarė? Pasakyk, susi
mildama?

—O, Jėzau Marija! Jau nebeiškentėsiu! Oi, oi, 
kad greičiau numirčiau! Kodėl nenumirštu taip ilgai? 
Oiiii!^.

(Bus daugiau)

BŪSIANTI IMPERATORIENĖ SU TftVAIS

Japonijos imperatoriaus sosto įpėdinis susižiedavo su 
pramonininko dukterimi. Dešinėje ta sužadėtinė Mi- 
ehiko Shoda su savo tėvais. Jos tėvas yra stam
biausias Japonijoje miltu pramonininkas.
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ARTOJO SKUNDAS

O sielvartėli mano didžiausias!
Tai aš apleistas ant margo svieto.
Tiek turiu kęsti vargo taip kieto,
Lyg už visus aš būčiau kalčiausias!

Pats anksti kėlęs pjauti einu pievas, 
Pats taisau žagrę, pats ir akėju, 
Prakaitą savo prie darbo lieju 
Taip ve, kaip žmogui liepė Dievas.

O vienok žemė taip menkai dera,
Kad nė už darną man negrąžina,
Ir kiekvienas triūsas susigaišina,
Rodos Dievs davė ranką negerą. .

Man vargingiausia jau dalis lieka: 
Aš prieš kiekvieną traukiuos iš kelio, 
Neimu niekam menko krislelio,
O mane skliaudžia, laiko per,nieką.

Vienas, lyg erkė, prakaitą mano. .-v: -x 
Siurbia ir lobsta: to nepakanka: j 
Dar į kišenių įkiša ranką—
Apvagia, apsuk, kaip kas išmano.

O čia pilvočiai, ponai visoki,
Tik krauju mano vien išmaitinti.
Žmogum nenori mane vadinti,
Niekiu ir spardo lyg. šunį kokį.

O sielvartėli mano didžiausias!
Tai aš apleistas ant margo svieto!
Tiek turiu kęsti vargo taip kieto,
Lyg už visus aš būčiau kalčiausias!

Slcanū* obuoliniai blynai
Norėdami iškepti apie 10 

i blynų, imkime 2 kiaušinių 
' trynius, pusę šaukšto tirpy
to sviesto, ištrinkime, įpil
kime 2 stiklines pieno ir 
stiklinę miltų, sumaišykime, 
įpilkime išplaktus baltymus, 
sumaišykime ir kepkime ant 
riebalais ištepto keptuvo. 
Tešlos pilkime po 2 šaukštu 
ant viso keptuvo. Vienai 
pusei iškepus, apverakime 
antrąją pusę.

Turėkime nuluptus 6 di
delius ar 10 mažų obuolių, 
supiaustykime mažais ga
baliukais ir patūšykime ant 
ugnies, kad jie suminkštėtų. 
Tada galime juos dėti ant 
kiekvieno blyno, jį sulenkti 
pusiau ir vėl abi puses pa
kepti ir duoti į stalą, pa
baramus cukrumi.

Jei obuoliai saldūs, juos 
verdant įspausti kelis lašus 
citrinos rūgšties.
Skani žuvis

Į 2 svarus sumaltos žu
vies įdėti 2 kiaušinius, šauk
štą tirpyto sviesto, pusė su

Amerikos dirbančios moterys
Dauguma Amerikos mo- kur moterys teka jaunes- 

terų savo laiką aukoja šei-įn*° amžiaus, ar kur dau- 
mai. Tik 28% ištekėjusių moterų is viso išteka, 
moterų, gyvenančių su savo negu Amenkoje. Puse A- 
vyrais, dirba už namų ri- menkos mergaičių išteka 
bu. Iš šių vienuolikos milio- pasiekdamos 21 me
nų dirbančių moterų pusė I amžiaus, ir pasiekus 35 
dirba dalinai, todėl gali ir; metus amžiaus tik viena 
namu ruošą atlikti. į moteris jš keturiolikos yia

Amerikos moterys visada ; neištekėjusi, 
daug prisidėjo prie Ameri-’Paprastai jauna motens 
kos ekonominio gyvenimo. įsiame krašte gauna darbo 
Anksčiau jos naudojo savo kai baigia mokyklą,
sugebėjimus ir talentus na- ls^ka anksti, apleidžia 
muose ausdamos, siūdamos darbą, kai susilaukia vai- 
ir konservuodamos maistą. lr grjzta^ atgal po 10- 
Tačiau žymūs pasikeitimai ties metų, kai vaikai paau- 
pramonėje per paskutinį &a „ar pasiekia mokyklinio 
šimtmetį daugumą šių dar- amžiau. Tuo galima įsais- 
bų sumažino. Gatavų dra- kinti, kodėl padidėjęs įste- 
bužių gaminimas ir parda- ėjusių dirbančių moterų 
vimas, masinė namų apyvo- skaičius nesumažino vaikų 
kos reikmenų gamyba, kaip Sėmimo skaičiaus. Pnesin- 
skalbiamos mašinos, nauji gimimų skaičius
komerciniai metodai mais
to produktų paruošime ir 
konservavime, sumažino 
moterų darbus namuose. 
Turėdamos daugiau laiko, 
moterys vis daugiau ėmėsi 
dirbti už namų ribų, norė
damos finansiniai pagerin-

pjaustyto svogūno, pusę č€jnios būklę.
šaukštelio pipirų, tiek pat 
ar daugiau (pagal skonį)

teIg{k

MEILEI VISI ratoriškoj šeimoj. Ypač im- 
PAKLUSNŪS peratorienei tas nepatiko,

--------  bet karalaičio meilė Įveikė
Kad meilė stipresnė ir visas kliūtis.

už kelių tūkstančių metų “laimingiausia”, kurią ro- 
tradicijas, geriausias pavyz- dė rytų astrologijos mokslo 
dys Japonijos sosto įpėdi- žmonių likimui spėti iš 
nis Akihito, 25 m. amžiaus, žvaigždžių kalendorius, 
kuris pamylėjo paprastą Vedybos bus turbūt kitais 
japonę Michiko Shoda, 24 metais.
m. amžiaus, ir šiomis die- Diena sužieduotuvėms 
nomis su ja susižiedavo, paskelbti buvo parinkta 
Tai tikra revoliucija impe-

JIE SUSIŽIEDAVO

Japonijos sosto įpėdinis susižiedavo su 
Shoda dukterimi Michiko. Jis su ja susipažino 
žaisdamas ir pamyki.

Amerikoje dabar yra aukš
tesnis, negu bet kuliais ki
tais metais.

Common Council

KALĖDŲ DOVANA 
VAIKAMS

Tai J. Narūne* paraiyta 
įdomi pasaka apie žvejų du
krelę “Gintarėlę”. Knyga 
gražiai iliustruota. Tinta* 
ir lietuviškai, nemokantiems 
vaikams, ne* suaugę j pa
veikslus žiūrėdami gali vi
są pasaką papasakoti ta

Tuo pačiu metu pagal 
, , „ mokyklų lankymo įstatymus
druskos, šaukštą rūgščios vaikams buvo uždrausta 
grietinės ir 4 saukstus su* dirbti. Socialinis draudi- 
maltų sausainių. Viską ge-; mas įgalino ' vyresnio am- 
rai išmaišyti ir, padarius iš ■ žiaus vyrus pasitraukti ank- 
tos medžiagos žuvies pavy- Sęjau iš darbo. Tarptauti- , 
dalą, įdėti į karatą vande-! niai įtempimai reikalauja. ka,ba» kuri* ***** 
nį su prieskoniais ir virti daugiau jaunų vyrų kariuo-1 . Kaina tik 95 centai.
1 valandą. * menėj. Visi šie industriniai; Keleivio admi-

PadaŽas daromas taip: jr snoialiniai nasikpitimai j ®i*tracijoje. 
šaukštą cukraus padeginti davė galimybę moterims 
iki rudumo, užpilti 2 šauks- dirbti namų ribų. 
tus vandens. Atskirai ištir- šiandien Amerikoje la
pyti šaukštą sviesto, pridėti bai mažai moterų neišteka,

Naujosios Anglijos telefono 
ir telegrafo bendrovė, kuri vei
kia 5 valstybėse, įsteigta prieš

______  _ ________  75 metus. Tada ji turėjo 14,-
šaukštą miltų, atskiesti tuc baigusios mokyklą. Mokyk-!400 telefonu, o šiandien turi a- 
vandeniu, kuriame virė žu- Jos pasilieka Ilgiau, ne- *pie 3’025’000- iš iv vien Massa- 
vis, supilti padegintą cukrų. bet kokioj kitoj šaly, ir chusetts valstybėje 2,155,000,
įberti saują razinkų ir ke- sudaro beveik trečdalį ko- Pakalbinkime draugu* ir 
lias citrinos skilteles, uzvi- Įegijos studentų skaičiaus, i “K-fcį-
rinti ir apipilti žuvį, duo- Taip pat yra maža kraštų, vi”. Kaina metam* $4. 
dant ją į Stalą.
Grybų koldūnai ir dešros

Stiklinė vandens, viena.1 
kiaušinis, truputis sviesto 
miltų, padaryti tešlą ir iš 
kočioti ją maždaug penkta 
dalio colio storumo ar plo 
niau.

Atskirai išvirti džiovintu 
grybus, sukapoti ar sumalti 
viską sudėti į keptuvą, įdč 
jus šaukštą sviesto, šaukšt 
sausainių, pusę svogūne 
druskos ir pipirų, pakaitin 
ti ir daryti rutulius kaip i 
kitokių koldūnų. Virinti 2 
minučių, užpilti sviestu, pa 
barstyti sausainiais.

Iš tos pačios medžiago 
galima daryti dešras. Tet 
lą apdėkite sluogsniu grybų 
ją suvyniojus gausite deš 
ros pavydalą. Suvyniokite 
drobę, tvirtai suriškite siūk. 
ir virinkite 2 valandas. Su 
pjausčius gabalais, duokite 
į stalą, apipiltą svietu.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

AMERIKOS MOTERYS
Viena Londono įstaiga 

kuri tyrinėja tarptautiniu* 
klausimus, pasirėmusi su
rinkta statisikos medžiaga, 
skelbia, kad Amerikos mo
terys, palyginus jas su kitų 
kraštų moterimis, yra la
biausia nepatenkintos, ki
biausia mėgstančios bartis, 
nervingiausios ir labiausia 
norinčios viešpatauti.

Ar tikrai tokios yra A- 
merikos moterys?

Neseniai filmų ir televi
zijos aktorę Rūtą Lee-Kil- 
monytę ištiko nelaimė. Į jos 
automobilį įvažiavo neat
sargus vairuotojas. Rūtai 
buvo sutrenkta galva, suža
loti dantys. Ji jau baigia po 
šitos nelaimės atsigauti.

iETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.5(

'IEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne 
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
rių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. 86.00

4ISKAIS ATEINA RUDUO, Ma 
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija 
5<4 pusk, kieti viršai. Kaina $5.0C
EMUNO SCNCS, Andriaus Va 
lucko romanas iš 1935 metų Su 
valkijos ūkininkų sukilimo prie? 
Smetonos diktatūrų, Pirma dali* 
280 psl. Kaina ....................... $3.0f

4EMUN0 SCNCs, Andriaus Valuc 
ko romanas antroji dalis, 426 pus 
lapių. Kaina ........................... $4.0<

ILTORIŲ SESELY, V. Putino-My 
kola i čio romanas trijose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
tos trys dalys įrištos j vienų kn.v 
gų, kieti viršai, 631 puslapis. Kai 
na ........................................... 86.0T

IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jr 
meniniu formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny 
va su dangvbe paveikslų, geram* 

•opieriuje. Kaina ................... 88.5t
ALGIU GAMINIMAS, parišę ke 
turios namų ūkio sgronomės: E 
ib-asutienė, O. Rndaitienė, E 
Statkienė ir A. Slifienė. Dideli) 
formato, su daug paveikslų. Kiet 
apdarai. Kaina ....................... $7.5f

KNGLŲ-LIETUVIV KALBŲ 20 
1YNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu 

slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir naujoviškiausias to

į dynas. kieti viriai. Kaina .. $4.00 
Kiauruoju takeliu, k. b

Kriaučiūno atsiminimai it Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 17? 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

š-ENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
; UOKAI. Geriausias vadovėlis pn 
bedantiems angliškai mokytis; duocu

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 16 įvairių 
trumpų pasakojimų, ISO puslapių. 
Kaina ............ ....................... 22.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .......................$2.26

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai it 
19311 - 1946 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. Kaina .... $4.60

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mil. 
sų rašytojos pinnojo karo metų 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Pante 

kun. M. Valadka. laibai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. M*.
chelsonienės parašyta; 280 įvairių 

receptų, 132 pusi Kaina ....$lj|
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vv 
sSUų įvairiuose kraštuose ir įvairiau 
s* laikuose dievai buvo kitokie. Ke
Įde buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ................................................
POPIEŽIAI IR LIETUVA. K«

M. Valadkos paraiyta

k KISS IN THE DARK. J. Jasai, 
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai

ISO pusi. Kaina kie 
niakštais viršeliais

kietais virteliais $£ 
SIjH

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro.
manas ii žemaičių Kalvarijos pra. 

rities. Kietais viršeliais, «s. pūsis.
...........................St

,7fc

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų mztatt- 

ra faktų šviesoje. Trumpa bolšerir- 
mm istorija ir valdymo oraktika. Li» 
bai daug medžiagos. 06 puslapiai• ttoTr........v.. rTTS
MIRUSIOS 8IELOS. M. Gugo! 4 

Miškinis. 290 pusi Kaina....IUI
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adnau: 

KELEIVIS
t3S East Braadw*y «$• Sm

'UL - ia..
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KORESPONDENCIJOS
WORCESTCRJMASS.

Gavo pilietybę
Lapkričio 6 d. šie lietu

viai gavo Amerikos piliety
bę: Izabelė Jogis, Mary 
Kručkas, Uršule Velička, 
Mary Petronis, Vladislava 
Bliumfieldas, Stasvs V. Ma
čys, Anthony Kazlauskas ir 
Vytautas Kazlauskas. 

Susižeidė du lietuviai
Gruodžio 2 d. West Bro- 

okfield aerodrome nusileis-^ 
dami susižeidė vairuotojas 
Pianas Kavolius ir Henri
kas Dainys. Jie gydomi šv. 
Vincento ligoninėj. Pranas 
Kavolius yra leidimų auto
mobiliui vairuoti įstaigos 
insfiektorius.

Nyksta žymi šeima
Nyksta mūsų vietovės žy

mi šeima. Tai Raukčių. Ju
zė Rauktienė, išpardavusi 
savo nekilnojamąjį turtą, 
išvyko gyventi į Čikagą pas 
savo dukterį ir žentą Lietu
vos konsulą dr. P. Dauzvar- 
dį.
Mirė šie lietuviai

šiomis dienomis mirė Pe
tras Stepanauskas, Juozas 
Kuizinas, Kleopas Eimutis, 
Rachelė Lukoševičienė, Ma
rija Kazlauskaitė, 2 metų 
amžiaus, rtaujakurių Kaz
lauskų dukrelė, Ona Viš- 
niauskienė, kunos sūnus 
inž. Jonas Višniauskas taip
gi neseniai mirė, ir Kazi
mieras Petraitis, Economic 
Mashinery bendrovės virši
ninkas, 39 metų amžiaus. 
Paminėjo dr. V. Kudirką

Lapkričio 30 d. Sandaros 
16 kuopa savo bankete pa
minėjo ir dr. Vincą Kudir
ką jo gimimo 100 metų su
kakties proga. Apie V. Ku
dirkos didelius darbus Lie
tuvai kalbėjo Laisvės Var
po vedėjas P. Viščinis.

Bankete buvo pagerbtas 
į valstybės seimelį išrinktas 
Vytautas Pigaga,kalbas pa
sakė J. Grigaitis, inž. A. 
Chaplikas, J. Arlauskas, V. 
Pigaga, J. Dvareckas ir kt

Banketui vadovavo J. 
Pupka. Svečių buvo apie 
pora šimtų.
Sveikinu brolį
M. Krasimką

Sveikinu brolį Miką Kra- 
sinską jo amžiaus 60 metų 
sukakties proga. Ilgiausių 
metų, ypač daug sveikatos!

Žinau, kad Mikui gyveni
mas nebuvo rožėmis klotas. 
Jis savanoriu išėjo Lietuvos 
ginti — kovoti su bolševi
kais, bermontininkais ir 
lenkais, buvo pats patekęs

*
lenkų nelaisvėn, bet pavyko 
pasprukti ir grįžti į mūšio 
lauką.

Nerado piragų ir į Pietų 
Ameriką — Urugvajų nu
vykęs, bet visas kliūtis nu
galėjo, nepamiršo savo gim
tojo krašto Lietuvos ir toli 
nuo jos būdamas ir šian
dien kiek išgali ir išmano 
dirba jos labui.
Mano padėka

Padėkos dieną mano sū
nūs Juozas ir Algirdas, mar
ti Julija ir anūkas Dovy
das surengė man ir mano 
žmonai kuklų vedybinio gy
venimo 45 metų ir tokios 
pat atvykimo į Ameriką su
kakties pokylį ir apdovano
jo. Didelis ačiū jiems už tai.

Daug metų prabėgo, kai 
Punios miške raudonikius, 
baravykus, mėlynes rinkau, 
kai Margio kalne laipiojau, 
gražiuoju Nemunu gėrėjau
si, bet tie atsiminimai ir 
šiandien tebėra kaip gyvi.

Dėkoju ir mano geriems 
draugams ir bičiuliams už 
gražią rašomąją plunksną 
ir kitas dovanas: J. Dvarec
kui, M. Žemaitaičiui, V. 
Mitrikui, A. Palubeckui, P. 
Miliauskui, J. Šalaviejui, J. 
Pupkai, A. Kriaučialiui, J. 
Joničiui, P. Krauneliui, I. 
Pigagai ir Sandaros I-jo I- 
sios apskr. suvažiavimo da
lyviams ir valdybai už do
vanas.

J. Krasinskas

r,«jiz'Ar?rk ii i

Paminėjo dr. V. Kudirką
Lapkričio 30 d. Jaunimo 

Namuose buvo paminėta 
dr. Vinco Kudirkos gimimo 
100 metų sukaktis. Minėji
mą rengė L. B. Chieagos a- 
pygardos sudalytas komite
tas.

Minėjimą atidarė Z. Dai- 
lidka ir pavedė programą 
tvarkyti A. Mackui. Pra
džioje buvo suvaidinta pir
mojo veiksmo scena iš In- 
čiuros - Gustaičio veikalo 
“Vincas Kudirka” (vaidino 
J. Kelečius ir A. Brinką). 
Aleksandras Merkelis turė
jo skaityti paskaitą, bet jis 
dėl nesveikatos negalėjo 
atvykti, jis atsiuntė sa
vo kruopščiai paruoštą pa
skaitą, kurią perskaitė Juo
zas Raudonis.

Lietuvos tilto atsiminimus 
ir ištraukas iš Tėvynės Var
pų paskaitė Julius Balutis, 
Vida Krištolaitytė padekla
mavo eilėraštį Varpas, o 
Raminta Lampsaitytė “La- 
bora”, Vasaitis pagriežė V. 
Kudirkos sukurtą mazurką 
ir Šopeno polonezą. Seserų 
Blandyčių trejetukas padai
navo porą dainelių.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
turtinį solidarumą. rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko- 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Pu 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesį.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite gau
ti SLA kuopuoaa, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijoae ir SLA Centro Rašykit* tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
SR7 Waat 30th Street, Naw Yuefc 1, N. Y.

Minėjimas baigtas himnu, 
kurį parašė dr. V. Kudirka. 
Publikos galėjo būti dau
giau. Minėjime dalyvavo ir 
dr. V. Kudirkos jauniausia 
sesuo Em. Lietuvninkienė, 
kini buvo pagerbta.

J. J. P.

DETROIT, MICH.

Susirinks

Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos 116 kuopos narių su
sirinkimas bus gruodžio 13 
d. 7 vai. vak. drg. Kudžių 
namuose (3367 Oakman 
Bldg., prie Fullerton, neto
li Davision). Visų narių pa
reiga susirinkime dalyvauti. 
Jame bus renkama valdyba 
ir komisijos. Visi nariai iš 
anksto pagalvokite ir atei
kite su gerais sumanymais.*

Valdyba

BALFO SEIMAS )

patvirtinti: katalikų fede-įmetu didžiausi gairai buvo 
racijos — kun. J. Pakalnis- šie: 1940 m. šokių salėje 
kis, M. Rudienė ir K. Gai-• Natchez, Miss., žuvo 198; 
žūtis, tautininkų — A. Tre- • 1944 m. cirke Hartford, 
čiokas, N. Rastenis ir J. Conn., žuvo 168; 1944 m. 
Ginkus, sandariečių — E. i Clevelande gazui sprogus, 
Devenienė, J. Audėnas ir žuvo 135; 1946 m. La Sal- 
A. Andriulionis, s o c ia lde-' le viešbuty Čikagoje, žuvo 
mokratų — N. Gugienė, B.: 61, ir tais pačiais metais 
Spudienė ir adv. S. Briedis. ! Winecoff viešbuty Atlanta, 
Į revizijos komisiją iš-;Ga., žuvo 119; 1949 m. šv. 

rinkti: I. Jatulis, S. Lūšys ir: Antano ligoninėje Effing- 
S. Dzikas. Balfo pirmininku ham, Ilk, žuvo 74, ir 1957
vėl išrinktas kan. J. Kon
čius.

“Vienybėj” Jonas Valai
tis Balfo direkątorius sus
kirsto: 2 Katalikų Federa
cijos ir jai pritariančių, 6 
tautnės minties ir jai arti
mų, 3 santariečiai ir 3 so
cialistai.

BAISI NELAIME 
MOKYKLOJE

m. prieglaudoj Warrenton, 
Md., žuvo 72 žmonės.

tarė Lankolnui: “Pone Prezi
dente, jūs turite mano sūnų 
pakelti į pulkininkus. Aš rei
kalauju to kaip teisės, ne kaip 
maionės. Mano sūnelis kovojo 
Lexingtone. Mano dėdė buvo 
vienintelis kareivis, kuris ne
pabėgo prie Bladensburgo. Ma
no tėvas kovojo Naujame Or
leane ir mano vyras žuvo prie 
Monterey”.

“Ponia, jūsų šeima padarė už
tenkamai mūsų šaliai. Dabar 
reikia duoti progos kitiems pa
sireikšti“,—atsakė Linkolnas.

Jonas Gataveskas ieško savo brolių 
Juozo ir Stasio Gataveckų. 
siliepti šiuo adresu:

Alik Armin (D
3444 Mass. Street 
Gary, Ind.

Gera vieta gyventi vyrui ar viduti
nio amžiaus moteriai. Geras namas 
farmoje. Rašyti ar skambinti:

Mrs. Bernice Stonis 
1349 Washington St-,
Walpole, Mass. Tel. MO 8-3S69
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JUOKAI
Jieškojimai

Lapkričio 29-30 dienomis 
Newark, N. J. posėdžiavo 
Balfo devintasis seimas, ku
riame dalyvavo apie 100 at
stovų ir kelios dešimtys sve
čių.

Priimta dviejų metų są
mata $790,000, Čikagos 
kyrius pasiūlė pusę direkto
rių rinkti pačiame seime, o 
kitą pusę sudaryti kaip iki 
šiol deleguojant po lygų 
skaičių ideologinių grupių. 
Pasiūlymas buvo priimtas 
ir išrinkti direktoriais: 
kun. V. Martinkus, E. Pau- &e. 
razienė, P. Minkūnas, M. 
Zujus, V. Dilis, V. Abraitis,
A. Baronas, A. Rugys, V. 
Paulis, I. Daukus, V. Alks
ninis ir L. Stukas.

Grupių pasiūlyti ir seimo

Gruodžio 1 d. vienoj Či
kagos parapinėje mokyklo
je kilusiame gaisre žuvo 87 
mokiniai ir 3 mokytojos 
vienuolės. Tai baisi nelai
mė, bet per paskutiniuosius 
100 metų mokyklose yra 
buvę dar didesni gaisrai: 
1937 m. kovo 18 d. New 
London, Tex., kur žuvo 294 
mokiniai, ir 1908 m. kovo 
4 d. Collingwood mokyklo
je Clevelande, kur žuvo 176 
asmenys.

Šiame šimtmety gaisrų, 
kuriuose žuvo ne mažiau 
kaip 50 asmenų, buvo 26, 
tame skaičiuje 2 mokyklo-

Iš jų didžiausias buvo 
Cocoanut Grove naktinia
me klube Bostone 1942 m. 
lapkričio 28 d., kur žuvo 
498 asmenys.

Per paskutiniuosius 20

nam

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
, .kĄJJkĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano tryk
šta iš šitos knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunys
tės poezija, bet drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas 
gyvenimas, džiaugsmas, meilė ir laimė. 311 psl. Kaina,tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per 
visą skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina ......................................................... .. $2QQ

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną j skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina $2.

SLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai pa
rodo Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias 
svetimoje žemėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gim
tiniam kraštui ir jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik .... $2.00.

Visos 4 knygos sykiu tik už *5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODYINAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius 
svarbiausius Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruo
žus ir vartojamos jų kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik nž $0.00.
Jau šimtai šitų knygą išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai 

daug nuoširdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę 
meilę Amerikos lietuvių knygoms, kurių jie dieną naktį 
laukia, o kai gauna, tai jos eina per rankų rankas -.. (Kny
gas siunčiame Lietuvon už tą pačią kainą; persiuntimo 
kaštus apmokame.)

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St„ Chicago 8, IIL

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Patriotiška geimą

Prezidentas Linkolnas buvo 
aštraus liežuvio. Tai liudija ir 
šis pavyzdys.

Viena ponia įsakančiu balsu

N£W ERA SHAMPOO
To reMeve dandrvff artificial- 
ly is dangerous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
ali hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail *2.00 for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. Ezpaaition 
Denver. Coiorado

Giminės Lietuvoje ieško Vlado Pi- 
voruno, kuris gyveno Bostone, Mass. 
ir ieško Kazimiero ir Juozo Dūdų, 
kurie gyveno ar gyvena Simpson, Pa. 
Jie patys ar juos žinantieji prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

Antanas Shlikas
57 Gatės St., So. Boston, Mass. 
Telefonas AN 8-4968.

PIRKSIU PIANĄ
Brocktone ieškau pirkti pianų gera
me stovyje. Siūlyti: Tel.: J U 7-2065 
arba Mr. Valiūnas

133 Ames St.
Brockton, Mass.

ŠIRDIS
Duok man, mano sūnau, savo širdį, 
Ir tepamėgsta tavo akis mano ke

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

A. A. ..I

Marė Lukoševičiuje ieško savo sesers 
Onos Lukoševičiutės. Ieškomieji pa
tys arba kas juos žino prašome at-

SPECIALIAI 
KALĖDOMS
LIETUVON IR SSSR

SIUNTINYS H—$28.44 
5 sv. kumpio be kaulų, 5 sv. sviesto, 
3 sv. grynų taukų, 5 sv. cukraus.

SPECIALIAI Na. 3—*32X3 
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. 
sūrio 45% riebumo, 1000 g. ryžių, 
500 g. džiovintų persikų, 200 ameri
koniškų cigarečių.

SPECIALIAI MOTERIMS 
*76.26

3*6 jardo 100% vilnonės medžiagos 
apsiaustui, 3 jardai 100% vilnonės 
medžiagos moteriškai eilutei, 6 jardai 
Rayon pritaikytų pamušalų, 3 jardai 
100% vilnonės medžiagos suknelei,

Vedybos
Gerai atrodantis vyras ieško mergi
nos ar moters vedybų tikslu. Prašom 
rašyti:

Albertas Mikalauskas 
12 Harrison St.. Nashua, N. H.

Paieškau gyvenimo draugės iki 50 
metų amžiaus. Aš esu pasiturintis 
našlys 58 metų, gyvenu netoli Chi
eagos, turiu savo 45,000 dol. vertės* 
namus ir pinigu, turiu du automobi
liu. Galiu ir kitur gyventi, nes gyve
nu iš procentų. Tautybė ir tikyba 
nesvarbu. Prašom rašyti šituo ad
resu:

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

Apvalyk savo odą
Stebėti Naujas Gydy 

Stebuklaslaloi
maa Duru

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-
8 jardai Rayon suknelėms ir bliusku- svarbu ka jūs bandėte ir kiek ilgai 
tems, 3 jardai bovelninės medžiagos Į kentejote, bandykit TROPICANA 
vasarinėms suknelėms ir bliusku- J OINTMENT.
tems.

šis skelbimas vertas jums
56

Tik iškirpkite jj ir pridėkite prie

Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandyt 
Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai

tas stebėtinas vaistas veikla, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos.jfcų .užsakymo mums ir j^ galite, Atoiųs fiksavo va£

atskaičiuoti oO centų nuo kainos. H — - — — -
Prašome reikalauti mūsų pilno

katalogo dovanų siutiniams ir vais-
dų ir adresų. Kai Tropicana . Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui S2

esame
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at- 
siųsk *2 ir mes apmokėsime pašto ii- vado aujanti firma jei- nepatenkintas nepapraa-
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KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

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

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

Alex. Mizara 
414 W. Broadvray 

Se. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander*s vietą.

ŽODYNAS
' A LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaitos

$14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
546 E. Broaduray

So. Boston 27, Mass.
1VW

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Lfcmsed by USSM

138 W. 14th St„ NEW YORK 11, N. Y„ Tet CH 3-2383
Atidaryta kasdien 9—6, sekmadieniais 9—4

MUSŲ SKYRIAI
SOS W. 4th Street 332 Fillmore Avė. 132 FnmkHa Avė. 141 2-ad Avė 
SG BOSTON, MASS. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
TeL AN 8-5040 TsL MOhavrk 2674 T*L CHapri 0-4724 Tet YU 2-0380
900 Literary Rd. 39 Raymond Piaia W. 11339 Jea. Canm 632 W. Girard Avė. 
Clevehmd 13, Ohio NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
TeL TOvrer 1-1461 TeL MArket 2-2877 TsL TOvrassaė 9-3990 TsL WAtaut 5-8878 
Visais klausimais, ryšyje su persiuntimu siuntinių jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mšaų pe
ty rusius, atydtius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie malonini suteiks jums visus nurodymus. 

PRADŽIUGINK ITR ŠATO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALSTOMA
MftsųdMšMė firma, turėdama tėkstančiua patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntini^prista- 

tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekto per 0-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų Įstaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
ip kiti} vBikts * * *avalynės. usiomis kainomis.

persiųsti pinigus į Lietuvų ir SSSR 
specialiu kursu — 10 rublių už do
leri. Prašome teirautis. Mes turime 
leidimų ir esame apdrausti.

GRAMERCY, Dept. KE 
118 Eaat 28th St.,

Nevv York 16, N.Y.

tais rezultatais, grųžink ir atgausi 
savo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. S 
P. O. BOK 305 

CLINTON. INDIANA
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DAR YRA LAIKO PASIŲSTI DOVANAS 
ORO PAŠTU

SIUTINYS XAM—$54.00 
1 moters ar vyro rankinis laikrodis “Wega”
1 kašmiro moterų skara ar vyru šalikas 
1 pora nailono kojiniu moterims ar crepe nailon kojinės

vyram
SIUNTINYS XA50—$42.00

1 grynos vilnos angliškos medžiagos vyriškam kostiu
mui įvairios spalvos

1 šilkinis kaklaraikštis
SIUNTINYS XA60—$23.00

3 jardai grynos vilnos pirmos rūšies medžiagos moterų 
suknelei visokiose spalvose ,

1 škotiška vilnonė skarelė
SIUNTINYS XA70—$24.00

1 grynos vilnos škotiška antklodė 54” x 54” įvairių spal
vų su gražiais pakraščiais aplinkui

2 poros moteriškų kojinių
1 setas moteriškų apatinių, didelio, vidutinio ar ma

žo dydžio
SIUNTINYS XA80—$39.00

1 grynos vilnos, geros angliškos medžiagos kostiumui 
mėlynas, rudas ar pilkas su dryžiais

1 vyriškas ar moteriškas svetelis su ilgom rankovėm.
į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS (EINA VISKAS: 

laisnis, muitas ir oro pašto apmokėjimas. Siųskit užsakymus.

51
Tazab of London
St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: Kl 7-9705

MES ATLIEKAM 6 6 6

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦8PAU8DINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvl padarys tamstoms viską 
ir nasi^B greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvt. Preiomo kreiptis Nuo adresu:
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Sektinas pavyzdys

Dorchesterio
Klubas

Pasisekęs darbininkų 
banketas

Kada 
klausytu

Varpo

Antanas Andriulionis ir 
Antanas Matjoška vietoje 
kalėdinių sveikinimų Balfui 
paaukojo po S10. "Vertėtų ir 
kitiems pasekti jų pavyz
džiu ir aukoti vargstantiems 
ir Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

K.

; klubo patalpose (1810 Dor- 
Moterų Klubo susirinkimas;chester Ave). Pradžia 8 

vai. vak. Jame bus renkama

Dorchesterio L i e t u v ių Giuodžio 7 d. Lietuvių 
Klubo metinis susirinkimas j Darbininkų Dr-jos 21 kuo- 
bus gruodžio 16 d. buvusiose pa rengė metinį banketą.

Tą dieną buvo net keli ki
tų draugijų panašūs pobū
viai, todėl rengėjai būkšta-

Dorchesterio Lietuvių Mo- valdyba kitiems metams ir vo, kad jų banketas busne- 
terų Klubo susirinkimas bus svarstomi kiti svarbūs klau- : gausus. Deja, apsiriko. Šei-
ketyirtadienį, gruodžio 11 sjmai. Visi prašomi daly- mininkės turėjo rūpesčio, 
d. 7:30 vai. vak. So. Bosto- vauti. Pradžia 8 vai. vak. 
r. o Lietuvių Piliečių Drau-i
gijos patalpose. Visos narės Uždaroma Lietuvos 
prašomos dalyvauti ir atsi- Sūnų Draugija 
nešti ne mažesnę kaip 50 c.' " ______

nes reikėjo pasotinti daug 
didesnį skaičių svečių, negu 
buvo tikėtasi. Bet jos tą 

, pagirtinai sugebėjo padary
ti.

“Laisvės Varpo” radijo 
vadovybė prašo klausytojus 
skubiai pranešti savo nuo
monę, kuris laikas patogiau
sias jo programai: 8-9 v. ry
te, kaip dabar, ar 2-3 vai. 
popiet. Toks pakeitimas te
chniškai esąs galimas.

Vinco Kudirkos 
minėjimą*

už taiklų šaudymą Lietuvos 
teismo buvo nuteistas kalė
ti. Žinojau, kad jis dabar 
savo kaltę mano išpirksiąs 
glaudžius “pamokslus” sa
kydamas, visur tariamų be
dievių ieškodamas. Tame 
šv. Kazimiero minėjime, 
sakau, galėsiu jį ir pama-, 
tyti. Todėl savo pažįstamą* 
paprašiau jį man parodyti. 
Tas kelis kartus apžvelgė 

' negausų susirinkusių būrį,
! bet to “atgailaujančio nusi- 
i kaltelio” nematė.

Vadinasi, ir jam šventa

sius garbinti ir minėti tėra 
tik paprastų žmonelių pa
reiga. J. K.

ODOS PADAI
Stori, geriausio* rūšies, tikri vy

riški grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti j užjūriu*. Atsiųsk batuko 
dydj ū- |1 (Amerikoj apmokant palto 
išlaidas) šiuo adresu:

JEREMIAH BERMAN CO.
2*7 Caagress St,

dovanėlę.
Valdyba

Lankėsi dr. J. Byla
Pagerbs adv. Young

Praeitą penktadieni i Bo
stoną buvo užsukęs dr. J. 
Byla (Bylaitis) su žmona.

Dr. J. Byla gyvena netoli 
Čikagos, yra didelis smage- 
nų chirurgas. Jis yra vedęs 
žymaus rašytojo Balio Sruo
gos dukterĮ Dalią. Gruodžio 
7 d. Montrealy buvo vaidi
nama B. Sruogos “Milžino 
paunksmė”. Į tą vaidinimą 
vyko ir Bylaičiai pro Bos
toną, nes jie abu yra dideli 
meno mėgėjai ir norėjo pa
matyti Bostono meno lo
bius.

Ta proga jie aplankė ir 
kaikurius savo pažįstamus.

Inžinieriai pagerbė 
J. Šimoliūną

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos Bostono skyrius gruo
džio 6 d. susirinkime pager-

rvi’ZvF Tnrto £2s_
pivi. vvriia

rinkdamas ji savo garbės 
p i r mininku, pasiųsdamas 
jam gražų sveikinimą ir do
vaną.

Prof. J. šimoliūnas šių 
metų gegužės 21 d. minėjo 
savo amžiaus 80 metų su
kakti. Jis yra Pasaulio Lie- 
tuvij Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos (PLIAS) pir
mininkai, gyvena Racine, 
Wisconsin.

Darbininkai prieš 
apyvartos mokestį

Praeitą savaitę Bostone 
posėdžiavo Massachusetts 
AFL ir CIO unijų atstovai. 
Buvo švaistomas tų organi- 
zaccijų susivienijimas, nes 
centrai jau seniau yra susi
vieniję. Ta proga buvo at
vykęs ir darbo sekretorius 
James Mitchell iš Washing- 
tono.

AFL suvažiavimas 625 
balsais prieš 106 pasisakė 
prieš gubernatoriaus siūlo
mą 3'7 apyvartos mokesti 
(sales tax).

A. Andriulionis —
Balfo direktorius

Bostono visuomenininkas 
Antanas Andriulionis iš
rinktas Balfo centro direk
torių. kaip Sandaros atsto
vas.

Vakaras mėnulyje

Giuodžio 25 d. Bostono 
liet. oro skautų LITUANI 
C A II eskadrilė rengia savo 
tradicini balių “Vakaras 
mėnulyje”, kuris prasidės 7 
vai. vak. Strand Hali, Bro
ad u ay.

Salė bei programa bus 
pritaikyta vakaro temai. 
Vakaro metu kometų šokis, 
pokalbis su žymiais raketų 
“mokslininkais’’, mėn ulio 
madų paroda, puiki neže
miška muzika bei turtingas 
bufetas.

Visi kviečiami atsila įky-
ti.

Rengėjai

Bostone Vinco Kudirkos
gimimo 100 metų sukaktis sįs nerūpi, bet kodėl? Ar 

į Graodžio 2 d. susirinkime Banketą pradėjo kuopos bus paminėta iš dviejų at- jįs nebesitiki, kad šv. Ka 
: nutarta uždarui Cambridge “gyvoji dvasia” N. Jonuška; veJM- Gruodžio 13 d. 7 vai. zimieras jam pagalbon atei- 
Lietuvis Sūnų Draugiją ir trumpu sveikinimu ir papra- sukaktis bus pami- tų, ar mano, kad šventuo-
nuo tos dienos nebebus mo- šė programai vadovauti nėta Tautinės S-gos namuo- ---------------------------------------
karnos pašalpos. Komitetui sėkmingą verslininką Pr. Programa jau buvo pa

Gruodžio 14 d. Sheraton pavesta sutvarkyti v i s u s • Šveikauską. Jis gražiai pri-1 skelbta. 
— v___ draugijos reikalus ir dar statė susirinkusiems dr. J. fian"

turimus išteklius padalinti i Antanėlį ir komp. J. Gai- 
nariams. i delį, apibūdindamas juos,

Ši draugija buvo įsteigta kaip žymius savo profesijos 
i 1905 metais sausio 8 d. Tai i asmenis. Dr. J. Antanėlis

Piaza viešbuty bus didelis 
'okylis adv. Anthony 

Youngui pagerbti jo miesto 
finansų komisijos pirminin
ku paskyrimo proga.
Tuo reikalu rūpinas atski- 
as komitetas, kuriam va

dovauja Kotryna Namak- 
sienė.

Gali pabrangti
siuntiniai

buvo šioje apylinkėje viena! yra ne tik geras optometri-• • • -.4-^. z— ^.4. -1pirmųjų pažangiųjų draugi
jų, kuri į lietuvių visuome
ninį gyvenimą įnešę gana 
didelį įnašą: ji ne tik savo 
narius šelpdavo, bet reng-

stas, bet sugeba ir padai
nuoti. Jis šiame bankete su
dainavo 4 dainas, jam a- 
komponavo kompoz. J. 
Gaidelis, kuiis yra vienas

davo paskaitas, stengdamasi žymiųjų lietuvių kompozito^
naujus ateivius supažindin
ti su Amerikos gyvenimu, 
rėmė Lietuvos atstatymo 
darbą ir 1.1

Gaila, kad pirmųjų atei-

nų. Visiems buvo malonu 
juos šitame bankete matyti.

Banketan buvo atvykusių 
ir iš toliau: Simonavičiai iš 
Providence, R. I., W. Ja-

Pasiteiravę J. Adomonio 
.adovaujamoj siuntinių 
siuntimo įstaigoje, patyrė
me, kad po Naujųjų metų 
Sovietai pakeičia muito nu-, vių draugijos nyksta, bet' nušas iš Stoughton, Mass., 
statymo tvarką ir dėlto kai turbūt kitos išeities nėra. • Kručas, Blažys, Grinkevi-
surių dalykų pasiuntimas 
gali šiek tiek pabrangti.

Maiki* su Tėvu
Naujienose

Draugijos nary* 

Lietuviai įveikė Tufts

čius, Tamulionis, Svidras, 
Mainionis, Ramanauskas iš 

; Norwood, Mass., Kairaitienė 
su dukterimi ir žentu Žvin-

REIKALINGA MOTERIS 
Inteligentiškai amerikiečių šeimai 

„o_ netoli Bostono, Newton, Mass., rei- 
. , i ” kalinga moteris namų ruošai padėti,

piet Thomas Park mokyk- v isas išlaikymas, puikus kambarys
Ine eaUi bus antras didne- su atskira vonia ir atlyginimas pa- 1OS saiej DUS antras aiaes- pal susitarimą. Skambinti telefonu: 
nis minėjimas. Ten bus LA 7-9245 arba pasiteirauti Kelei. 
vaidinamas Inčiuros—Gus
taičio veikalas “Vincas Ku
dirka”. Plačiau bus prane
šta vėliau.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

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

A. Jurėnas yr* Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Baitą į lietuvių kalbą
aMMMaMaaneoaaaoanNn

Sausio 18 d. 3 vai. Dr. d. Uatulionis

Ii darbo fronto

Ir
bet kurtą

I “L » t lsiiko.
Tek. 1199,

vio administracijoj. (50)

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
’arduodu pirmos rūšies odų, au- • 

Lėlius, padus, vitpadžius siunti- * 
r.iams j užjūriui nupiginta 
|AtIieku visus batsiuvio 

;reit, sąžiningai ir duodu patari-C 
Imus apie odas. Adresas:
|173 Eighth St„ So. Boston 
įuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky* 

trečiadienius ir sekmadienius.  ̂
Telefonas: AN 8-0055

Boe. auo Wi

DR. D. PILKA
OOee VetaBdeo: m t fld 4 

Sr aae V M •
846 BROADWAY
80. BOSTON, KABA 
Telefoną* AN8-1820

3 Charles J. Kay 
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberi*
J Atlieka visokius “plumbing”— 
J aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
lir taisymo darbus. Kainos priei J narnos. Pirm r.-gu ką darote, F*s
■ kambinkit, pakiauskit mūsų k'uaų. 
' Telefonas CO 5-5839
■ 12 Mt. Yurnnn IVirvk

TaL AV

Dr. John Repshis
L1FTUVIS GYDYTOJAS

Vaiandoe: 2-4 Ir 88 
NedflioBiia Ir SiaatodteaJale:

pagal susitarimą

498 Columbia Road 
Arti Urbrta*b

So. Bostono lietuvių pi- iš Bedfordo, Mass.,
kurie buvo visiems pristaty
ti.

Pristatė banketo vadovas 
universiteto, įveikusi penk-! kaikunus bostoniskius: 
tadienį universiteto koman- ^r. D. adv. P. Šimonį,

--------- liečiu draugijos antroji
Maikio su tėvu pasikal- šachmatų komanda atsive
ji laimėjimą iš Tuftsdėjimas apie tai, kad Šaulių 

->gos žvaigžde bus apdova
notas Bostono žinomasis 
‘strelčius” ir Maikio tėvas, 
buvo išspausdintas ir Nau
jienose.

dą santykiu 4-7.
Žaidė R. Karosas, G.

Namaksius, Pr. Stelmoką, 
Aleknas, Balukonius, Stra-

Nelaimė Čikagoje 
ujudino ir Bostoną

Baisus gaisras Čikagos 
□radžios mokykloje, kur su
degė -90 asmenų, ant kojų 
ukėlė ir mūsų valstybės 
iešojo saugumo vadovybę, 
ubruzdo ir čia tikrinti, 
dek mūsų mokvlos yra šau
do. Jau išaiškinta, kad gai- 
ro požiūriu nesaugios esan
čios Gibson mokykla Mor-v
$e gt., Dorchestery, Chote- 
Surnham mokykla Thirc 
?t., So. Bostone, Webster 
nokykla Hilton gt., Hyde 
Parke. »

Visoje vaitsybėje panašių 
nokyklų esama 25.

Jauja Susivienijimo 
ipskrities vadovybė

Gruodžio 7 d. buvo SLA 
apskr. suvažiavimas, 

curiame išrinkta šitokia val
dyba: Pii-m. J. Arlauskas, 
icepirm. P. Jančauskas, še
irei. J. Gedmintas, ižd. J. 
Dvareckas, iždo glob. A. 
\i iaucialis ir J. Keslerienė, 
irganiz. J. Tumavičienė, A. 
Kriaučialis ir J. Vaičaitis.

Suvažiavime dalyvavo 39 
atstovai.

Aleknos išvyksta į Floridą

2-sios

Mūsų kaimynai drg. A- 
leknos trečiadienį išvyksta į 
Floridą ir ten pasiliks iki 
vasaros. Laimingos kelio
nės, lauksime sugrįžtant. 

Mirė Marija Čygienė

Gruodžio 6 d. mirė Ma
rija Čygienė, gyvenusi Rox- 
buiy. Palaidota giuodžio 9 
d. Liko liūdinti duktė He
len H. Mackys. Velionė pri
klausė Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 21 kuopai.

Kuodis, S. Kazlauskas, A. kauską, S. Miohelsoną, J. 
Makaitis ir A. Karosas. Vi- Januškį, J. Sondą, Žiruolį 
si laimėjo, išskyrus pirmąjį. “’ £t. _ , . , .
šeštadienį lietuvių A ko- Agurkienė kiekvienam 
manda gavo pylos iš Quin-, LDD kuopos banketui nupi- 
cy klubo, kuris laimėjo.na saldainių vainiką ir ji 
prieš lietuvius 4-1, o prieš i P^ti laimėjimo būdu. išlei- 
tai lietuvių A buvo laimė-; džia. Tą padarė ir šį kar- 
jusi prieš Bostono meisterį. i Vainiką laimėjo graži 

Jr laimėtojai turi kartais
pralaimėti!

Ka* laimėjo

mergaitė.
Programos gale N. Januš

ka trumpai apibūdino LDD 
dirbamą darbą, dėkojo vi- 

į siems ją remiamiems ir pra
šė ir toliau remti.

Buvo malonus banketas.
Ž— i*

^H&anaagsc&Bg

SLA 328 kuopos laimėji
mai buvo dalinami lapkri
čio 29 d. Laimėjo šie nume
riai : 956—Mikolas Sudek, 
iš Jamaica Plain, 933 N. T. i
Bajoras iš Pittston, Pa., 344 i \ 
Eva Norkūnas iš So. Boston, i < 
998 Lucinda Roberge iš 
Stoughton, 374 S. J. Tre- 
penskis iš So. Boston, 1040 
L. Vasil iš New York, N. Y., 
761 Sally Szahun iš Nor- 
wood, 820 J. Eusin iš So. S 
Boston, 321 S. Kiliulis iš 
Dorchester.

Dėkojame už dovanas, už 
atsilankymą į pobūvį.

Valdyba

Lietuviu inžinierių 
centrą* Bostone

Rytų Mass. Autobusų ben
drovės 1200 vairotojų jau 
streikuoja trečią savaitę.

Viešbučių tarnautojai nu
tarė skelbti streiką, jei ki
taip negalės su darbdaviais 
susitarti.

Boston - Maine geležin
kelio tarnautojai grasina 
streiku, nes bendrovė nuta
rė panaikinti 78 vietos su
sisiekimo traukinius ir dėl
to bus atleista daug tarnau
tojų.

Kunigams iventieji _____________________________
nerupi _______ KABIO PROGRAMA

Esu nesenas Bostono gy- Lietuvių Radio programa 
ventojas, todėl stengiuos vi- ,iš stoties WLYN, 1260 ki- 
sur būti, kur tik susirenka lociklų, veikia sekraadie- 
didesnis vietos lietuvių bū- niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
rys. To smalsumo vedamas -ijeną. Perduodamos lietu- 
lapkričio 30 d nuėjau ir įlviaos dai muzlka 
Lietuvos vienintelio švento-,, , .
jo Kazimiero minėjimą. Nu- j MaSdutes Pasaka, 
stebau ten nematydamas! Biz?nio reikalais kreiptis į 
kunigų. Teisybė vienas bu- Baltic Florists gėlių ir do- 
vo, bet programos vedėjų ranų krautuvę, 602 East 
numatytą maldą sukalbėjęs • Broadway, So. Bostone, 
ir jis išnyko. O lietuvių ku- į Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
nigų, kiek žinau, čia yra ne! lamas ir “Keleivis.” 
vienas. Bet, matyti, jiems' Steponą* Minko*,
šventieji nerūpi.

Dar negyvendamas Bos-j***"*
tone žinojau, kad čia gyve- S Kas perka ar________ _ 122__1_____ •na geras “strelčius”, kuris «

r 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
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Amerikos Lietuvių Inži-1 

nierių ir Architektų S-gos ■
centro valdyba kiekviename zmaiiiac AnorcACivisuotiniame suvažiavime , <NA'JJ „ A° „ _______ _____
renkama iš kitos vietos. Ne- 390 Wcst BroBdwsy^ So« Boston 279 AAam* Tol. AN 8-8764
seniai buvusiame suvažia- Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
vime Raltimnipip i ppntrn Wtas RUSIJOS valdomas sritis.

? - iis naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
Valdvba išrinkti Bostone ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
gyvenantieji inžinieriai: VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
Vladas Adomavičius (pir- PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.
mininkas), Aleksandras La- I® toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik- 

- / i * , • \ • r.- tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę,
pSVS (sekretorius) ir Kazys pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
I>abar sralima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETI VISKĄ, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI

Kriščiukaitis (iždininkas).

KĄTIKIŠĖjęSGRA- 
Ž’JS įDOMUS DARBO 
ŽURNALO NUMERIS 
GAUNAMAS IR KELEI
VIO ADMINISTRACIJOJ. 
JO KAINA $1.00.

namus, ūkius, bizniu* 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; TeL GE 6-2887
•anjvivj

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namo* ii lauko 
ir vidaus: apkalame linge- 
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom stogu*. 
Prašom kreiptis:

John Petrą*
14 Gartland Street 

Jamaica Plain,
TeL: JA4-4478

<

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausia/ patar
nauja ir i ,«i siunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUS'*!.

Siunčiame r.u lntw!'«to jgnLojimais. j
| Siuntiniai priimami ka^lvn mm 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais atw 
, v i.. 7 v«U vak. ir ac*ttadieaiaia aua S ryto iki 2 po pietų.

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIU

jDrauažiame nuo polio, viao- 
'kių kitokių ligų ir nuo 
j laimių (ugnis, audra ir kt.). 
! Visais insurance 
į kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
! Jas tire of the Peace Csasts

598 E. Broaduray 
So. Boston 27,

AN 8-1761 ir AN

*TeL AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAHDlUm

Usturta Cyiytejaa ir CUrarna 
Vartoja vėliausios konstrokeijoe

X-RAT A Daratą 
Pritaiko Akiniu 

VALANDOS: ano 2-4, aoo 7-8 
534 BBOADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

TeL AN8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nu 9 ryto iki * vakaro.

447 BRQADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

7
A. J. NAMAKSY

UAL ESTATE * IN8UEANCB

40B W. Broaduray 
SOUTH BOSTON. MA88.

Office TO. AN 8-0848 
B«. 17 OBtOLB STEBET

TaL FA S-6S1S
•’I

KETVIRTIS a ca

l peaaoialea 
879 W. E»OADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

A. JL

TeSfonaa^ANŽJlS

t


