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Vakarų Valstybės Sutaria
Atmesti Sovietų Ultimatumą
Rusų Pasiūlymas, Dėl Vakarų Kauro Pajėgų Ištraukimo

Iš Beriyno, Vakarams Nepriimtino; Amerikos Val- 
- stybės Sekretorius Taurioi Su NATO Valstybių

Ministeriais Paryžiuje. »

Sovietų Rusijos griežtas sitraukus iš Berlyno miesto 
pasiūlymas, kad Vakarų' rytinės dalies,'vokiečių ko-
valstybės ištrauktų savo ka
ro pajėgas iš vakarinės Ber
lyno mieto dalies, ir kad 
tą padarytų iki ateinančių 
metų birželio mėnesio, Va
karuose buvo sutiktas, kaip 
Maskvos ultimatumas ir nė 
viena Vakarų valstybė ne
mano su tuo rusų reikala
vimu sutikti. Bet Vakarų 
valstybės dar nebuvo susi
tarusios dėl bendro atsaky
mo Maskvai ir tą klausimą 
dabar svarsto NATO vals
tybių ministeriai susirinkę 
Paiyžiuje.

Amerikos valstybės sek
retorius John Foster Dulles 
pereitą šeštadienį, tik ką
Įgnwg ie lia*r\r»ir>Ac nnolfri-
do į Paryžių ir ten pasita
rimuose su Anglijos, Pran
cūzijos ir vakarinės Vokie
tijos užsienių reikalų minis- 

■tmaiSTŽnsttai^ kad4usų ul-

munistai perims visų kelių į 
Berlyną kontrolę, tiek ore, 
tiek ir sausumoje, ir kad 
Vakarų valstybės, tik susi
tarusios su rytinės Vokieti
jos komunistine valdžia ga
lės pasiekti Berlyno mies
tą...

Beždžionė Iškilo
300 Mylių Aukštyn

Maža beždžionė apie 1 
svaro sunkumo, pereitos, 
savaitės gale buvo paleista 
su raketa į aukštį ir iškilo 
apie 300 mylių. Kai rake
ta nukrito į jūrą, Amerikos
jurininkai i----uanuc - _____
prišakinę dalį, kur beždžio
nė keliavo, išgelbėti iš van
dens, bet tas jiems nepasi
sekė.

Instrumentai parodė, kad 
beždžionė savo kelionę į 
erdvę atliko sveika, jos 
organizmas dirbo normaliai. 
Ta jos kelionė tęsėsi 13 su 
viršum minučių.

Gyvulių globos draugijos 
jau siunčia protestus prieš 
gyvulėlio naudojimą erdvės 

skraidymui.

timatumas bus atmestas.
Rusams atsakymas dėl 

Berlyno bus pasiųstas šio
mis dienomis. Susitarta at
sakyti, kad Vakarų valsty
bės neatsisako nuo savo tei
sės būti vakarinėje Berlyno 
miesto dalyje ir pabrėžia
ma, kad į teisę būti Berly
ne įeina ir teisė laisvai su-: 
sisiekti su miestu. j

Vakarų valstybių terpe VEŽIKŲ UNIJOJE 
buvo skirtumų dėl Berlyno SKELBIASI MAISTAS
klausimo. Visos sutiko, kad _____
rusai neturi jokios teisės
valyti sąjungininkus iš Ber-; Vežikų unijos dideliame 
lyno ir dėl to dviejų nuomo- New Yorko 808-ame lokale 
nių nebuvo. Bet anglai ma-: opozicijos kandidatai lai- 
nė,‘ kad te proga reikėtų mėjo rinkimus. Lokalo val- 
derėtis su Rusija dėl viso dybon išrinkti 4 opozicijos 
“vokiško klausimo” spren- žmonės, o kitų trijų valdy- 
dimo. Anglų nuomonė bet- bos narių išrinkimas dar
gi nerado paramos ir Ame
rika, Prancūzija, o taip ir 
vakarinė Vokietija nuspren
dė šiuo tarpu duoti tiktai 
bendrą atsakymą ir griež
tai atmesti Maskvos reika
lavimą, kad Vakarų valsty
bės ištrauktų savo karo pa
jėgas iš Beriyno.

Tuo klausimu Amerikos 
valstybės sekretorius tariasi 
ir su kitais NATO valsty
bių ministeriais.

Tuo tarpu vokiečių ko
munistei ir Sovietų Rusija 
pradeda kaitinti “Berlyno 
klausimą” ir, matomai, ma
no iš to reikalo padaryti 
visai rimtą “krizę”. Ryti
nės Vokietijos* vadas Ul- 
bricht lankėsi Varšuvoje ir 
ten viešame mitinge jis ir 
lenkų komunistų vadas Go
mulka griežtai pasisakė už 
“Berlyno klausimo” spren
dimą pagal Maskvos pasiū
lytąjį planą. Ir vokiečių ir 
lenkų komunistų vadai sa
ko, kad nuo Berlyno klau
simo išsprendimo priklauso 
taika ar karas, o Ulbrichtas 
pakartojo, kad rusams pa

nčiu galutinai paaiškėjęs.

TAPO VIENUOLIU

itavęs ttarmns ministeris 
pirmininkas U NU tapo bu
distų vienuoliu. Jis mel
džiasi, gavęs kunigo drabu
žius. Dabar jis vadinsis 
Shin IHtnmmariaza

SIAURfiS DEMOKRATAI NUGALĖJO PIETIEČIUS

Demokratų partijos tautinio komiteto s ištrinkime civilinių teisių klausimu nu
svėrė šiauriečių ir vakariečių nusistatymas. Susirinkimas 21 balsu prieš 15 at
sisakė atimti mandatą Louisianos valstybės atstovui Camille F. Gravel (kairei 
stovi), kuris civilinių teisių klausimu nuosaikiai laikosi, ir atmetė Jett M. Taibot 
(kairėj sėdi) mandatą. Dešinėj pusėj New Jersey gubernatorius Robert Meyner 
(pačioj dešinėj) kalbasi su 4 valstybių komitetų atstovais (iš kairės į dešinę): 
David Lawrence, Pa.; Carmine DeSapio, New York; John Bailey, Conn.; Jake 
Arvey, Illinois.

Gen. De Gaulle 
Bus Kandidatas

Gruodžio 21 d= bus ren
kamas naujas Prancūzijos 
prezidentas, pagal neseniai 
šalies nubalsuotą konstitu
ciją. Kandidatu jau sutiko 
būti generolas de Gaulle,

Jungtinės Tautos Arabai Kalba Apie
Šuoreli Alžyrą

jungumų įauių seimas 
išsiskirstė. Baigiant posė
džius seimas balsavo Alžy
ro klausimą ir 35 balsais 
prieš 18 pasitikt už pripa- 

į žinimą Alžyro ' gyvento-J « X • • _  • • X  • • 5 *****J < V T
* * Ir * lr ■ jams nepriklausomybės teimininkas, ir kandidatu iš

statytas Georgės Marrane, 
komunistų partijos žmogus.

Laukiama, kad gruodžio 
21 d. 75,000 elektorių (par- 

į lamento nariai ir savivaldy- 
i bių rinkti rinkėjai) didele 
i balsų dauguma išrinks gen. 
'de Gaulle šalies prezidentu 
ir perbalsavimo nereikės 
dalyti.

Generolas Serov 
Išlėkė iš Vietos

sės ir patarė abiem šalim, 
Prancūzijai ir Alžyro suki
lėlių vyriausybei, derėtis 
taikiai ir išspręsti ginčą tei
kiu būdu. •

Kadangi trūko vieno bal
so iki dviejų trečdalių, tei 
rezoliucija Alžyro klausi
mu nepraėjo. Amerika, kaip 
ir daugelis kitų kraštų, bal
savime susilaikė. Alžyro 
maištininkai Amerikos su
silaikymą vadina “žingsniu 
pirmyn”.

J.T. seimas susirinks va

Savo Muitų Uniją

Arabu valstvbiu Drekybu--------------- z -------- - tk . *

rūmų atstovai pasiūlė savo 
kraštų vyriausybėms suda
ryti visų arabų kraštų mui
tų uniją, kad tokiu būdų 
galima būtų geriau prekiau
ti su Europos sudaroma še
šių valstybių muitų unija.

Tą klausimą svarstys a- 
teinančių metų pradžioje 
posėdžiaujanti arabų vals
tybių ekonominė taryba, o 
vėliau gal ir Arabų Lyga.

Nuo Naujų Metų šešių 
Europos valstybių muitų u- 
nija pradeda veikti, bet kol 
kas muitai tarp tų valsty
bių tik sumažinami ir tik 
palaipsniui bus einama prie 
jų visiško panifikinimo.

Visame Krašte

Amerika Ieško Politikos 
Viduriniuose Rytuose

Valstybės Sekretoriaus Padėjėjas Lanko Vidur. Rytą 
Kražius; Tarėsi Su Egipto Nasseeiu; Kalbama* 

Kad Irake Gal* Įsigalėti Komunistai; Ar Bus
Bendras Frontas Su Nasseriu? *

Ispanų Diktatūra 
Bijo Propagandos

Ispanijos diktatorius F. 
Franko įsakė visame kraš
te įvykdyti didelį “apvaly
mą” nuo socialistų ir libe
ralų. Daug įtariamų socia
listų ir demokratų vadų su
imta ir padėta į kalėjimus. 
Ypač daug areštų buvo lap
kričio mėnesį.

Suimtieji kaltinami “ne- 
legale propaganda” prieš 
diktatorišką režimą. Už
sieniuose tie areštai sukėlė 
daug protestų, bet Ispani
jos spauda apie tuos pro
testus visai tyli. Spaudai 
buvo leista tik paminėti 
krikščionių darbininkų uni
jų protestą, bet ir apie tą 
protestą spauda atsiliepė 
polemizuodama, bet nepa
sakydama, kodėl krikščio
nių darbininkų unijos siun
čia protestus.

Kruvinasis Franko deda
si “demokratijų sąjunginin
kas”, bet Ispanijoje vis ta 
pati diktatūra smaugia 
kraštą.

6 ŽUVO 20 SUŽEISTŲ

Allentown, Pa., mieste 
sprogo gazas ir suardė se
ną karčiamą. Gazo sprogi
mas pasikartojo kelis kar
tus ir visi žuvusieji buvo 
žiūrėtojai, kurie susirinko 
pažiūrėti sprogimų.

IR JI KAIP I.ėLė
Sovietų Rusijos politinės 

policijos viršininkas, pagar
sėjęs budelis generolas Ivan 
Serov, kuris tarp kitų žy
gių pasižymėjo ir tuo, kad 
išgabeno iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ne mažiau 
kaip 600,000 žmonių į Sibi
rą ir kitas tolybes, pereitą 
savaitę pašalintas iš savo 
vietos. Sovietų spauda pra
neša, kad Serov skiriamas 
kitoms pareigoms, bet ko
kioms nesako. Serovopirm- 
takūnai Jagoda, Ježovas ir 
Berija žuvo nuo pačių bol
ševikų “valymų”. Ar toks 
likimas ištiks ir budelį Se- 
rovą?

Lenkija Gaus
Amerikos Pagalbą

Valstybės sekr. John Fos
ter Dulles nutarė pradėti 
derybas su Lenkija dėl da
vimo tam kraštui ekonomi
nės pagalbos. Lenkija jau 
seniau prašė tokias derybas
pradėti, bet Amerikos vy-, tai, kai Fidel Castro su ma- 
riausybė abejojo, ar verta i žu būreliu pasekėjų išsikė- 
lenkams duoti pagalbą po' lė Kuboje ir pradėjo atvi- 
to, kai Gomulka pakartoti- rą karą prieš diktatorių Ba
liai užsipuldinėjo Ameriką i tistą. Tie du metai parodė, 
ir metė jai visokius prasi-; kad kariška diktatūra ne-

sario mėnesį ir tada svars- Tikrina Mokyklas 
tys dviejų Afrikos kolonijų, 
anglų ir prancūzų Kamerū

Chicagos mokyklos gais
ras, kuriame gruodžio 1 d. 
žuvo 94 vaikai ir mokyto
jos, visame krašte paragino 
mokyklų prižiūrėtojus pa
tikrinti mokyklų saugumą 
ir jau daug kur atrasta, kad 
mokyklos yra nesaugios ir 
neužtenkamai apsaugotos 
nuo gaisro.

Chicagos parapijinės mo
kyklos gaisras pareikalavo 
daug aukų ir tei buvo įspė
jimas visam kraštui pada
ryti mokyklas saugesnes. 
Pats Chicagos gaisras dar 
nėra išaiškintas, dar nėra 
galutinai nustatyta dėl ko
kios priežasties gaisras ki
lo, ar ji buvo padegta, ar 
gaisras kilo gal dėl kieno 
tai neatsargumo.

nu nepriklausomybės klau
simą.

Kubos Sukilėliai 
Kurs Vyriausybę

Kubos sukilėliai, Fidel 
Castro vedami, eina prie 
sudarymo Kubos vyriausy
bės, kuri įsikurs rytinėj sa
los dalyje, kur sukilėliai 
vyrauja. Tuo tikslu sukilė
liai užėmė ar užima visą 
eilę miestų ir miestelių ir 
nori dalį teritorijos visai 
apvalyti nuo diktatdriaus 
Batistos kariuomenės.

Diktatorius Batiste iš sa
vo pusės leido parlamentui 
nubalsuoti sau neaprėžtas 
teises karui prieš sukilėlius 
vesti ir piliečių teises siau- LENKAI ATPIGINA
rinti.

Dabar jau suėjo du me-
ĮVAIRIAS PREKES

Marguerite Murtogh. New 
Yorko telefono bendrovės 
tarnautoja, tarp 3.700 lė
lių. kurias sunešė įstaigos 
tamautojaii Tos lėlės bus. 
atiduotos 102 labdaringu 
organizacijų neturtingiems 
vaikams Kalėdų proga iš
dalinti

Amerikos politika Vidu
riniuose Rytuose dabar iš 
naujo peržvelgiama ir stu
dijuojama. Valstybės sekre
toriaus padėjėjas diploma
tas William Roundtrėe per
eitą savaitę išvyko į Vidu
riniųjų Rytų kraštus ir jau 
turėjo pasitarimus su įvai
rių vyriausybių atstovui*. 
Dabar jis lankosi Kairę, 
Egipto sostinėje, o iš ten 
kete vykti į Iraką susipa
žinti su padėtimi tame kja- 
šte, kur po liepos 14 d. 
perversmo padėtis tebėra 
nenusistovėjusi. Irake eina 
kova tarp arabų nacionalis
tų, kurie norėtų prijungti I- 
raką prie Egipto, ir tarp I- 
rako nepriklausomybės ša
lininku. kuriu nuaėie vei Iria__________----- 1------
ir judri Irako komunistų 
partija. Komunistai Irakę, 
kaip ir visur kitur, dirba 
pagal Sovietų Rusijos j 
oymus ir Irako pavy 
rodo, jog Sovietai visiškoj 
nėra linkę remti Nasserio a- 
petitus kurti “arabų imperi
ją”. Sirijoje, kurią Nasse
ris prijungė prie Egipto, ko
munistų partija buvo išnai
kinta, tas pat būtų ir Ira
ke. jei Nasseris ten įsiga
lėtų.

Per paskutinius kelis mė4 
nesiūs Viduriniuose Rytuo, 
se įvyko nemažai permainų, 
Lebanone, Irake, Sudane- ir 
Saudi Arabijoj susidarė 
naujos vyriausybės, kurios 

tyra geruose santykiuose su 
i Egiptu, bet nuo savo nepri- 
Į klausomybės neatsisako.

Pasikeitimai Vid. Rytuo
se ir Sovietų Rusijos bandy
mas Įsistiprinti ten įvairiais 
būdais, verčia ir Ameriką 
peržiūrėti savo politiką įr 
gal ją pakeisti. Apie susi
draugavimą su Nasseriu dar 
per anksti kalbėti, bet pa
sukimas politikos tąja kryp
timi yra galimas.

manytus ir Maskvoje sugal
votus kaltinimus.

pajėgia užgniaužti sukilėlių 
judėjimo

Lenkijos vyriausybė pa
skelbė atpiginimą įvairių 
prekių nuo 10 iki 40 nuo-( 
šimčių. Tik kai kurios pre
kės, kurių trūksta, buvo pa
brangintos. Atpiginimas lie
čia didelį skaičių prekių, 
kurių trūkumo nėra

Minės Afrikos
Laisvės Dieną

Afrikos kraštų politinių 
organizacijų konferencija, 

į kuri posėdžiavo Ghana sos
tinėje Accroje nutarė kiek
vienais metais balandžio 15 
d. minėti kaip Afrikos Lai
svės Dieną ir te proga ruo
šti eisenas, demonstracijas 
ir kelti reikalavimus dėl vi
sų Afrikos kraštų išsilaisvi
nimo. •«

Konferencija aptarė Af
rikos tautų išsilaisvinimo 
reikalą ir pasisakė prieš vi
sokį kolonializmą. Ghana 
valstybės vadas įspėjo kon
ferencijos dalyvius, kad da
bar gresia pavojus iš visai 
naujoviško kolonializmo, 
kuris yra piktesnis už seną
jį kolonializmą.



——========■
• rios įeina į Vlikų, tvarkosi i 
demokratiškai, demokratiš
kai ir atstovus parenka- Tai į 
kokių čia rinkimų nori A.

‘Gruodžius? Tokiais “fak- 
; tais” jis tik kvailiukus tepa-
' gaus ant savo meškerės. O Serovas išlėkė
• jų tikrai ir jam neapsimoka 
, gaudyti.

Gėles palikime gyviesiems
—

Turime daug netikusių įpratimų, o įpratimas — tai: 
antras prigimimas, ir todėl nuo jų atprasti nėra lengva, 
bet galima- Mes čia norime paliesti vienų mūsų Įpratimų, i 
kuris reikėtų keisti. Galvoje turima gelių vainikų ar; 
puokščių dėjimas ant mirusiųjų karsto. Čia Amerikoje 
mes net i draugijų Įstatus Įrašome straipsni, kad, nariui 
mirus, perkama “kvietkų vainikas”, kartais yra ir 
suma nurodyta.

Ir tų gėlių esama daug, kartais graborius nė vietos 
nebeturi kur jų padėti. Kai miršta žymesnis žmogus, 
tai gėlių i kapines veža kelis automobilius pridėję, i 
Jų vertė siekia kelių tūkstančių dolerių. Tie pinigai 
išmetami tik gėlininkams, visai be jokios naudos.

Kokia piasmė taip pinigus mėtyti? Mirusiųjų gė
lėmis nepradžiuginsime. Tai daroma saviesiems, miru
siųjų artimiesiems parodyti, kad velioni mylėjome ir 
gerbėme. Bet ta juk galima pareikšti kur kas išmin
tingiau.

Kodėl gėlėms numatytas lėšas nepaskirti kuriam 
nors visuomeniniam tikslui, kuriuo velionis gyvas bū-! 
damas labiausiai sielojosi, ir apie tai viešai spaudoje 
paskelbti, jei norima kad ir kiti žinotų? Sakysim, mirė! 
žymus mūsų politikos vyras. Ar ne išmintingiau būtų' 
ji pagerbti ne gėlių puokšte, kuri tuoj nuvys ar nušals nisterio pareigas... Būdinga, Kam šis jovalas? Kam Į j2Stas7 AKonšas, Jono sūnus. t 
ir bus i šiukšlynų išmesta, bet auka Lietuvos laisvinimo 1929 metais pasitraukęs iš bendrines organizacijas Į- iš Stramvlių k., Rokiškio ap.
reikalui? Arba. norėdami atsisveikinti su labdariu, ai- vyriaus-į spausta tautininkų partinė rUm

------ „,1JOS mokytojo vietos... organizacija LNT? O tam,• KitSSSSi

.« jt r --i

DU DIKTATORIAI

Jugoslavijos diktatorius maršalas Titas (kairėj) išvy
ko į Afrikos ir Azijos kraštas ir toj keHsaėj užtruks 
10 savaičių Jis U proga aplankė ir J Dagtinės Arabu 
Respublikos diktatorių Gamai Abdel Nasser. (Dešinėj) 
iie stovi Port Said prie Sueco kanalo administracijos 
rūmų ir Šypsosi ten susirinkusiai miniai.

Kas savaite

KONSULATO IEŠKOMI
i _____

Balkienė. Kazė, Jurgio d., iš 
Cetatoriu kaimo, 
červinskas. Jonas ir Stasys, 
Antano ir Onos sūnūs, iš Ope- 
niškės k.. Eržvilko vai., Taura
gės ap.. gyveno Spring Valley, 
Illinois.

; češkeučiūtės. trys dukterys 
! Elzbietos češkevičienės - Bu-
• dreikaitės, Motiejaus d., kuri 
j buvo iš Paliūnų k. Krasnavo

vaL, Suvalkų apskr’
• Grinius. AntaKas. ir seserys 

Kalinauskienė, Anelė, ir Vilei- 
kienė. Ona.
Grigaliūnas, Juozas, apie 35 m. 
amžiaus, kilęs nuo Velykių. Pa
nevėžio ap.
Grinkevičiūtė - Jonikaitė, Bro
nė, iš Trobiškių k., Marijampo
lės ap.
Gužas, Vladas, Igno sūnus, iš 
Rokiškio apskr.

jnmnazuos
ne geriau padarysime, jei užuot nešę vainikų, paskir- “Nuo 1929 metu. ----------- '*------------ - ----- ’ Kvitkauskas, Pranas, Justo sū-

, , . . , . . .. ouaanras sukurtų ŠĮ antrų “fak- nūs. iš Krapliškiu k., MusninkųSime aukų kūnai nors labdanngai draugijai ir tt. ir tt. pačiame pajėgume, riša laiką ’ val
Taip darydami mes žvmiai paremtume daugeli su mažomis pertraukomis pra- ™ * Laukis. Jonas. Kazio sūnus, gi-

rnūsu sunkiai savo visuomeninius uždavinius vvkdarv leido kalėjimuose ar ištrėmime. ;Tarp šių institucijų santy- męs ^liškyje.

eių draugijų. Esame tikn, kad pavyzdžiui uz Antano me buv0) diplomatiško, nei nuoširdaus L*“*’““- Gediminas, Vmco
Olio karsto sumokėtas gėles būtų buvę galima žmo- nuteistas mirties bausme, kuri: bendradarbiavimo pobūdžio ’. Matuleriėius,
niškų stipendijų mokslų einančiam gabiam jaunuoliui vėliau buvo pakeista kalėjimu.
sudaryti, ar kuri kitų dideli darbų Įvykdyti ir tuo mirų- Pagaliau prof. A. Voldemaras 
šio atminimų gyvųjų tarpe ilgiau palaikyti. Velionis A. ^vo lstreintas 1S Lietuvos 19- 
Olis čia primintas tik kaip dar nesenas pavyzdys. t

•Jau ir dabar pasitaiko retų atsitikimų, kad mirų- • Dirkis padarė A- Vol- 
sio artimieji prašo gėlių nenešti. Jau pasitaiko, kad ir demarų dideliu kankiniu,
draugijos ar pavieniai asmenys ne gėles perka, bet ^et J}ePar^’ Ji P ( _ I1USS *
tokią ar kitokia snma aukoia kuriam nnra vĮsuomeniniam kanklno; Tenka mums čia partinė LNT organizacija Įgnalino vai.
reikalui. Tai tik pZgSiniY seWni''Pavyzdįiai7" [.“aras su Smetona tem^Tui^

Gėlių nesigailėkime gyviesiems, o mirusiųjų karstus buvo ^erodai”, tiksli kenkti bendrinėm^ normom.5^lovas’
guoskime aukomis geriems visuomeniniams reikalams.i bendradarbiai, jie kartu organizacijoms. Smilgus - Žemaitytė. Elena,
-------------------------------------------------------------------------------------- i svajojo ir kūrė lietuviško . Kam klaidinti verkšleni- į?^SS^UAŽm»», iš Pakalnis-

SU-;
1

Petras, Antano!
. - 1 vr: sūnus kilęs iš Šiluvos (“Šid-Tai nėra joks faktas. Mi- iaVos'f), Raseinių apskr. 

nėtos bendrinės organizaci- Petružis, Bernardas, Jono su
jos ne tik padoriai diplomą- 5“?-. , .
tikai santykiauja, bet ir
nuoširdžiai bendradarbiau- Putelis, Petras, Kazimiero sū-
ja, dirbdama kiekviena sa- nūs. Į
* Tiv Ramanauskas. Jonas. Prano su-ivo srities darbų. Tik viena nus g 1917 m užušilės k..

Apžvalga
DARBINGAS ALTO 
SUVAŽIAVIMAS

— 1 j - • l j Urbonas, Antanas, is Pakai• fašizmo planus, po 192b m. mu, kad nėra vieno bendro jjįų Kražių vai.. Raseinių 
j gruodžio 17 d. perversmo centro. Kiekviena sritis to- Vežinas. Vladas. Igno sūn, 
1 kartu atsistojo valstvbės ki turi: politinė, kultūrinė, 'ibumas, t ladas. Juo 
\aiio prieky. Smetona pi e- labdaimė. žarkauskas. Andrius ir, * * ---------------- ««n.«u»»v<u=>. .-inuiiuc u žarkau-

Tarybos vicepirminnkais zidentu, Voldemaras minis- Kur A. G. matė. kad ta skaitė, Rasiuka. .Jurgio vaikai, 
ir toliau pasilieka7 A. J.j teriu pirmininku, ir kuri lai- > pati Įstaiga ir vargšus šelp- ‘f žarkausku k.

ka kartu ji vairavo. | tų;- ir mokyklas tvarkytų, ir ^SSuYdenėJUSr'bora.
Bet du diktatoriai negali memorandumus politikos Beita. Petrasi Mykolo sūnus

T . . _ . ---------------------------- -------kartu viešpatauti. Negalėjo1 reikalais rašytų? Bėda, kad gezmėnas. Juozas.
Lietuvių Tarybos su vaza Vi. globėjais išrinkti: T. Kviet-' ilgai ir Smetona su Volde-itam pačiam reikalui kuria- S!?“1'’- fc,<lor,u!’ Ma,euso 
rr.as kuriame dalyvavo 33 j Vinikas, dr. Į maru prie valdžios sutilpti' mos kelios Įstaigos. Tam, Dvylis. Kazys, žmona ir vaikai.'
(įs 34) nariai arba jų pava- g Nemickas ir S. Briedis. ’ —vienas turėjo pasitraukti. ‘ atrodo, pritaria ir A. G., Giniotaitė, Elena ir Juzė. į 
duotojai. _ Pasak Naujienų, suvažia-į Smetona buvo apsukresnis,; bet kartu dejuoja, kad nė- MikaVį P?m!T' ’F J° SU’I

..utaziatnmas įsklause vimas buvo labai darbingas, į ir jis Voldemarų išgrūdo išsra nuoširdaus bendradar- Klenauskas, Boleslovas, Vinco 
\ ykdomojo Komiteto nanų pęp trumpų laikų išsprendė i valdžios, o kai šis dar kaitų biavimo.

daug klausimų, “niekas ne- • norėjo iš pasalos Smetonai 
kaitų, pasveikino preziden- nutraukti srovių ben- už čiupros čiupti, susilaukė 
tą Eisenhovven ir valst. se- dradarbiavimo Lietuvos lai- is i~„.-,.” 1,,.

svinimo srityje, pagristų i

Giuodžio 6-7 dienomis 
Čikagoje buvo Amerikos

Aleksis, S. Gegužis, kun. J, 
Boll, P. Dargis, S. Michel
sonas ir A. Trečiokas. Iždo su

Sovietų Rusijos žvalgy 
bos viršininkas, generolas = 
Ivan Serov, neteko vietos, j 
Maskvos spauda ir radijas: 
praneša, kad Serovas busi 
skiriamas “kitoms parei- f 
gems”, bet kokioms — ne
pasakė. O dabar jis atakuo
jamas kaip nukrypėlis nuo 
“teisingos linijos”.

Tai būdinga! Jisai buvo į 
Nikitos Chruščiovo statyti
nis.

Kas čia pasidarė? Ar į 
Chruščiovas ir juo nepasi-į 
tiki? Ar Serov susidėjo su į 
Molotovo-Malenkovo f rak-1 
cija? Vėl naujos rietenos, 
“kolektyvėj” vadovybėj?

Dėl Šerovo yra nukentėję i 
tūkstančiai Lietuvos gyven
tojų, kurie buvo ištremti 
Sibiran; jo vadovaujami 
Maskvos budeliai paskerdė 
kitus tūkstančius Vengrijos 
sukilėlių.

Dėl Serovo ir gaidys ne- 
pravirks, kada jis nueis Be- 
rijos keliu. Diktatūros mau
ras atliko savo ir mauras 
gali eiti.

<
Rinkimų atgarsiai

Tuoj bus du mėnesiai nuo 
kongresinių rinkimų, ku
riuos laimėjo demokratai, 
bet apie juos vis kalbama 
ir kalbama. 4Atsiranda viso
kių pranašų, vienas jų žur
nale “Nesvveek” sako:

Pn narnu metu. kada SU- 
sirinks naujas kongresas, 
prasidės dar nematytas pi
nigų švaistymas ir socialis
tinių planų vykdymas. Bus 
sudiev taupumui ir asmens 
laisvei.

Ir tik dėl to, kad pereitų 
rinkimų metu piliečiai bal
savę už demokratus. Jie 
nesupratę kų darų.

jkmen — bus “sūdna die
na”. O kad “taupioji” re
publikonų vyriausybė šiais 
fiskaliniais metais turės bi
lionus dolerių nedaktelio — 
deficito — tas jam nežino
ma.

kretorių Dulles.
Daug ginčų sukėlė Įstatų 

pakeitimas. Buvo siūloma 
padidinti tarybos narių 
skaičių nuo 7 iki 10 iš kiek
vienos gi-ujies. Balsuojant 
už padidinimų buvo 17, 
prieš 14. Kadangi Įstatų pa
keitimas daromas 3 4 bal
sų, tai pasiūlymas padidinti 
atstovų skaičių laikomas at
mestas.

V y k d om'asis Komitetas 
paliktas 4 asmenų, bet vie
nu balsu sutarta sudaryti 8 
asmenų Centro Valdybų, 
kuri susirenka vienų kartų 
per 3 mėn. (arba dažniau 
reikalui esant), i kurių Įeina 
Vykdomasis Komitetas ir 
dar 4 ideologinių grupių at
stovai. Jei šitoks sprendi
mas per metus pasirodys 
naudingas, tai jis vėliau ga
lės būti Įneštas Į Įstatus ar
ba pakeistas.

I tų Centro Valdybų iš- 
išrinkti: L. šimutis, A. Ru
dis, Dr. P. Grigaitis, J. Ta
lalas, E. Bartkus, T. Blins- 
ti-ubas, M. Vaidyla. Aštun
tasis (santariečių) atstovas 
bus paskirtas vėliau.

J VykdomųjĮ Komitetų iš
rinkti: Pirm. L. Šimuts, vi
cepirm. inž. E. Bartkus, se
kr. dr. P. Grigaitis, ižd. M. 
Vaidyla.

rias P. Dirkis surašė savo 
ideologinių grupių bei susi-istraipsnv. 
vienijimų susitarimu, nesis-’ žodžiu, ir Lietuvos dikta-

sūnus. gimęs Raseinių aps. 
Krukauskas. Feliksas, Adomo 
sūnus, gimęs Vinkšniškio km.. 

Yra politiniu grupiu. kurios Pabaisko vai., Ukmergės aps. 
iš Smetonos “malonių”, ku- norejo isWkiuoti į viita,. bet Petras' Pranaa ,r

Trečias “faktas”:

as. Ignaco sūnūs.

tengiant joms diktuoti arba 
kištis Į jų reikalus.

V i s i e ms suvažiavimo

joms nebuvo leista. Yra gru- Liktas. Augustas. Prano sūnus, 
piu, kurios buvo Vlike, bet jos gimęs Veliuonoje, 
iš ten buvo išstumtos. ■- ™ Liulikaitis, Juožapas. Adomo

toriai piovėsi taip pat, kaip 
jie plaunasi kituose kraš- Į pačios iš jos išėjo”, 
tuose, tik tos pjautynės ne-

dalyviams rūpėjo ne gnau-: buvo tokios žiaUrios. Sakv-I Cl? ->a.u į«nt keli “faktai” 
ti, bet taisyti u-tobulinti tai, simi Sovietijoie Stalino la'i- sumlnet|, Į>«t įs jų tik vie-
kas yra. Visi kalbėjo apie; kajs j pavojingiausieji jo 
ALT stiprinimų, o ne silpni- j priešai neteko galvos, o 
nimų. Ir vieninga visų min-, Voidemąrui vis dėlto galvų 
tis buvo ta, kad reikia dirbti i ant pečių paliko ir jei jis
ir kovoti tol, kol bus atstaty
ta Nepriklausoma, Laisva ir 
Demokratinė Lietuvos Res
publika”.

DIKTATORIAI
VISUR PIAUNASI

Voldemarininkų “Laisvo
joj Lietuvoj” (Nr 16), kuri 
leidžiama Čikagoje, P. Dir-

nebūtų jos pats taip kvai
liai bolševikams pakišęs, tai 
gal ir šiandien tebebūtų gy
vas. •

r -T* sūnus, gimęs Rietave. .
grupių, kurios buvo Vlike, bet Navickas-, Feliksas, iš Girės 

km. Luokės vai.
Paškevičius. Jokūbas. Kazio sū. 
nus.
Plungis. J., gyvenęs French-
town, N. J.
Preikšai tis. Edvinas, ir Preik- 

tent, kad buvo tokių gru- saitytė Zina, g. Tauragėje, Jur-
nas tėra tikras faktas, bū-

Diu kurios naeios išėio bet K*0 ir vaikai-pių, Kunos pačios išėjo, oet Racevičius, Pranas ir
būtų buvę labai Įdomu, jei Benius ir Ignacas.'
A. G. būtu parašęs, kodėl Samoška, Antanas, Motiejaus
j?V%: !fe rtorei“e r Saukas. Vincas. Juozo sū- 
Siskaitytl \ liko grupių ko- nuSt gimęs Forest City, Pa.
-*1—--- ---------” 1 - -- Vaitekūnas, Adolfas.

Valančius. Juozapas. Juozapo 
sūnus.

misijos pranešimų”, kurį iš
leido Clevelando Lietuvių

“FAKTAIS” KLAIDINA š Demokratinių Grupių Prezi- V’aliūnas. Antanas Antano sū- 
I diumas. Tų knygutę UŽ $1 "nus, iš Jodaišių km., Pabiržės 

Dirvos Nr. 92 V. Gruo-: galite gauti ir Keleivio ad- A .
džius, rašydamas “Jaunimo ministracijoje. Joje sužino- ,>enpįuH®’« Ph'iSŽS
temomis”, sumini kelis, jo site apie tuos “išstūmimus” i phijoje

kis straipsny “Pažinkime: .faku*> Jniriais be ir “išėjimus” SS^mSSkŠ
savo tautos didžiuosius vy- 1 elkaJ° v^us klaidina. Pa- j Ir dar vienas A. G. “fak- Dauniškio vai., Švenčionių aps., bu.
ne, kad juosHmoktamege-j“ J°’ Antano sū-
nau gerbti rašo apie prof.; “Faktas. Lietuviškos emigra- “Vlikas, sudėtas iš demokra- nus, gyveno Indiana Harbor, 
Augustinų Voldemarų. Su- cLios Visuma dar vis neturi vie-! tinių partijų atstovų, skelbda- Indiana.
minėjęs jo ankstyvesnio gy- • no ir visiems bendro autoriteto.' mas demokratinės Lietuvos šie- fili’*8’ (pasivafiinęs John 
venimo svarbesnius darbus, Re’kaIa’» nuomonės ir sprendi- j kj, eidamas vadovauti demo- * 8
P Dirkis rašo- ' mai pkukia per bent šešis vien- kratiškai nusiteikusiai lietuviu Ieškomieji arba apie juos žinan-

sėdžius centrus, alfabetiškai kai emigracijai, per 15 ar 20 Sji maloniai P™*0™ at’Hiep- 
... 1918 m. lapkričio 5 d. Altas (Amerikos Lietuvių Ta- savo egzistencijos metu dar vis ’čonsalateGen «f Lithuania

ouvo pakviestas sudaryti pir-. ryba) DT (Diplomatinė Tarny-'nepriėjo prie rinkhnu”. ! 7 "Ji
mąjj Lietuvos Ministeriu Kabi- ba), LK (Laisvės Komitetas),' 41 8Zl*® 5tr*et
netą... LNT (Lietuvos Nepriklausomy-j Koks jėzuitiškai suktas New Yotfc 24, N. Y.

“Po 1926 metų gruodžio 17 j bės Talka), PLB (Pasaulio Lie. rašymas! Bet jis tikslo ne------------------------------------
d. perversmo jis vėl buvo pa- tuvių Bendruomenė) ir VLIK pasieks, nes kas nežino, kad t Aktoriai yra vieninteliai pa
skirtas Ministeriu Pirmininku, 
eidamas ir Užsienių Reikalų ML

(Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas)

Vilkas susideda iš partijų šauly garbingi veidmainiai- 
atstovų. Gi tos partijos, ku- š Haalitt

Kitas galvočius
Tam pačiam žurnale ki

tas galvočius republikonų 
pralaimėjimų aiškina ši
taip:

Republikonų partija jau 
ne “Grand Old Party”. Ji 
pamėgdžiojimas demokratų 
partijos. Ji bando išpirkti 
recesijų, bet nepajėgia lenk
tyniuoti su profesionalais 
pinigų švaistytojais demo
kratais. Laikas Amerikos 
žmonėms suprasti, kad tik 
didysis biznis šių sali daro 
turtingų ir galingų . . .

O kas dabar stovi prie 
valstybės vairo, ar ne stam
biojo biznio žmonės? Ar ne 
Wilsonas kartų pasakė, kad 
“kas gera General Motors 
korporaccijai, gera visam 
kraštui”? Bet kada atėjo 
recesija, ne Wilsonai kentė
jo; vargo milionai tų, kurie 
neteko darbo.

Kalbos apie “socializmo 
pavojų” Amerikai prasidė
jo nuo to laiko, kada Roose- 
velto administraccija pra
vedė eilę reformų, jų tarpe 
nedarbo ir senatvės draudi
mo Įstatymus. Toks Chica
gos “Tribūne” tada rėkė, 
kad Amerika yra pražuvu
si, nes vykdoma “socialisti
niai sumanymai”.

Bet Amerika nepražuvo, 
šiandien ji ir laimingesnė ir

vių sankryžose jau nebemat 
turtingesnė. Patiltėse ir gat- 
rankas ištiesusių elgetų, 
laukiančių išmaldos.

šių dienų Amerika daug 
kuo skiriasi nuo tos, kokių 
turėjom prieš 50 metų. Be 
reikalo tie pranašai eikvo- 
jasi, “socialistinių planų” 
baubu amerikieti jau nepa- 
fcaidysi.

<
Špygos ir kinžalai

Vienas komunistų auksa
burnis Chicagos “Vilnyje” 
rašo:

“Pažiūrėjau kelis mūsų 
priešų laikraščius. Ten ta 
pati makliūgė ir badymasis 
špygomis”.

Aišku, nepagirtina špygo
mis badytis. Bet ar jis žino, 
kad rusiškame “darbininkų 
rojuje” žmonės badosi kin
žalais? Kaip buvo su Zinov- 
jevu, Bucharinu ir kitais? 
Sako, ir pats Stalinas Buvęs 
komunistinio kinžalo auka. 
Gi jx) jo Chruščiovo “kolek
tyvinė vadovybė” sudorojo 
Beriju.

Šito badymosi komunistų 
Vabalas (Prūseika) nema
to. Jam Įsakyta nematyti, 
jam leidžiama krapštytis 
tik sąšlavose ir pamazgas 
šinkuoti.

<■
Aiškina pralaimėjimų

Naujame Pran cūzijos 
oarlamente komunistai tu
rės tik 10 savo atstovų. Se
najam parlamente jie turė
jo 150.

Vienas komunistų laik
raštis Prancūzijos komunis
tų pralaimėjimų aiškina ši
taip: Prancūzijos demokra
tija vra apgavikiška ir žuli- 
kiška!

Prancūzijoj komunistei 
turėjo teisę savo kandida
tus nominuoti, už juos agi
tuoti ir balsuoti, tai kur čia 
žulikiškumas?

Apgavikų ir žulikų reikia 
ieškot komunistų rojuje. 
Ten visos opozicinės par
tijos uždarytos, ten balsuo
tojams yra pakišamas tik 
vienas komunistų surašąs ir 
vargas tam, kuris drįstų ji 
kritikuoti, bet Maskvos gar
bintojai tų šlykštynę vadina 
“laudies demokratija”.

Tavorščių protelis nusi
kraustė anapus razumo.

Km ir kaip vagia
Brooklyno k o m u n i stų 

“Laisvė” skundžiasi, kad 
dypukai užsimanę pavogti 
V. Baravyko “sutaisytų” ir 
Lietuvoje išleistų anglų-lie
tuvių kalbų žodynų. Esu, tas 
žodynas greitai pasirodys 
knygų rinkoje. Dypukai iš 
to “darys sau bizni”.

Gal ir negerai svetimu la
bu naudotis, bet “Laisvės” 
išminčiai žino, kad Sovietų 
Rusijoje yra leidžiami šim
tai užsienio rašytojų kūri
nių; leidžiami autorių neat
siklausus? Maža to, kūri
nių autoriai nė sudilusio 
cento negauna.

Z

Bus trečia partija?
Šiomis dienomis Įvyko 

New Yorko unijų konferen
cija. Joje dalyvavo AFL — 
CIO prezidentas Geoige 
Meany. Į konferencijų atvy- 
kusiems delegatams Meany 
pasakė: Jei demokratų ir re
publikonų kontroliuojamas 
kongresas dels priimti dar
bininkams pageidaujamus 
Įstatymus, unijos bus pri
verstos kurti trečių partijų. 
___  K. YiIom
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Clevelando naujienos
Generolas pasakė teisybę

Lapkričio mėnesio 22 d. 
lietuvių salėje buvo iškil
mingai minima kariuome
nės atkūrimo 40 metų su
kaktis. Jj ruošė Karių Ra
movės Clevelajido skyrius. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
generolas Dirmantas, spe
cialiai atvykęs iš Chicagos. 
Savo paskaitoje pasakė ke
lis labai atvirus ir teisingus 
žodžius apie • kariuomenės 
vadovybę kaip gruodžio mė
nesio septynioliktos veid- 
meny, krašto valdymo sri
tyje, o taip pat be šūvio 
padėjimą ginklo 1940 m. 
biržely. Bandymą kariuo
menės vadovybei atsipalai
duoti nuo atsakomybės dėl 
nepasipriešinimo 1940 m. 
biržely, Dirmantas paskai
tė negarbingu išsisukinėji
mu, nes, anot jo, paskuti
nis ministeriu kabinetas bu
vo ne tik kario Merkio va
dovaujamas, bet ir pačiame 
kabinete vyravo karių as
menybės, todėl bailumą tei
sinimą nebuvimu jsakymo 
Dirmantas palydėjo ironiš
ku šypsniu, čia pat paminė-' 
damas, kad perversmui taip 
pat jsakymo niekas nedavė, 
todėl, anot Dirmanto, jeigu 
kariuomenės vadovybė ir 
neturėdama pavedimo būtų
davusi isakvma nors simbo- —--------K------- ----- 1------ ----- —
liniam, lokaliniam pasiprie
šinimui, tas veiksmas tikrai 
būtų buvęs pateisintas ir iš
laikęs lietuvio kario garbę, 
čia pat generolas Dirman
tas pasiskundė, kad Lietu
vos kariuomenės vadovybė 
gražiai pradėjo 1918 m., 
bet neįstengė gražiai už
baigti 1940 metais.

Verta dėmesio Dirmanto 
pastaba ir patvirtinimas, 
kad jeigu kariuomenės va
dovybė būsų davusi Įsaky
mą, kariuomenė ji būtų 
šventai vykdžiusi.

Šiuo savo pasisakymu ge
nerolas Dirmantas aiškiai 
spyrė tiems kariuomenės 
demagogams, kurie visą lai
ką sąmoningai suplaka ka
riuomenės vadovybės ar pa
skirų karininkų veiksmus su 
visos kariuomenės vardu,! 
nes jeigu tik kas bando tuos! 
vadovybės “žygius”, kad ir 
gruodžio septynioliktos tam
sią naktį Įvykdytus, vadinti 
tikruoju vardu, šie užsima
skavusieji meisteriai tuo
jau šaukia: “Niekina mūsų 
kariuomenę...”. Generolas 
Dirmantas šiai menkystei 
nuėmė kaukę.

Paskaita buvo Įdomi, pil
na drąsos teisybei pasakyti, 
ką tenka pirmą kartą išgir
sti iš aukšto laipsnio kari
ninko lūpų. Ji, žinoma, kai 
kam lahai nepatiko.

Generolas Dirmantas į- 
teikė Ramovės Skyriui jo 
pasigamintą ir minėjimo 
metu pašventintą skyriaus 
vėliavą.

Sveikinimų metu Bendruo
menės Valdybos pirm. St. 
Barzdukas, sveikindamas 
Bendruomenės vardu, neap
sėjo be demagogijos. Jis 
čia suniekinančiai užsiminė 
apie lietuvių potitines par
tijas, kurių rietenos prive- 
dusios iki to, kad dabar 
jau nebeturime nei vieno 
buvusio prezidento. Taip 
pat smarkiai galva kratyda
mas puolė “kariuomenės 
niekintojus”, nors jis tik ką 
buvo girdėjęs gen. Dirman
to žodžius. Daug kam atro
dė, kad St. Barzdukas pa
noro nuplakti gen. Dirman- 
tą.

Meninę programos dalį 
atliko čiurlionies ansamblio 
vyrų choras. Majestro Mi
kulskis šiai dienai vyrų cho
rui vadovauti išleido savo 
asistentą Babicką. Po kon
certo Mikulskiui viešai sce
noje bučiuojant savo gabų 
mokinį, publika sukėlė au
dra katučių.

Pats minėjimas buvo su
rengtas tinkamai, neskai
tant pirmininko Jonaičio 
tam tikrų pasimetimų.
Penki stulpai turgaus 
aikštėje

Lapkričio 15 d. Vaidilos 
teatras vaidino A. Lands
bergio premijuotą dramą: 
“Penki stulpai turgaus aik
štėje”.

Pats Vaidilos teatras, ga
baus ir energingo režiso- 
riaus P. Maželio vadovauja
mas, jau su kaupu 5 me
tus plėšia apleistus scenos 
meno dirvonus ir, reikia 
pasidžiaugti, yra atsiekęs 
gražių vaisių. Apie tai kal
ba jo scenos šviesoje pasta
tyti veikalai ne tik čia, 
Clevelande, bet ir daugelio 
kitų lietuvių kolonijų ir už
tarnautai turi pastoviai ge
rą vardą.

Daugiausia publika buvo 
susidomėjusi nauju dramos 
veikalu, kuris savo turiniu 
išsiskyrė iš visų čia matytų 
veikalų kaip diena ir nak
tis, ir tai išimtinai geron 
pusėn.

Jau seniai buvo reikalas

GEDI BAISAUS GAISRO AUKŲ

Čikagos vienuolių vedamoj mokykloj Įvykusiame gai* 
sre žuvo ir 3 vienuolės. Viršuje jos gedi dėl tų 
aukų. Apačioje susikaupė darbininkai, iškasę 22 duo
bes tame gaire sudegusiems mokiniams. Jų ten žuvo 
viso labo 87.

! NEW BRITAIN, CONN

( Minėjo auksinę sukaktį
' Lapkričio 17 d. Petras Ka- 
• 7 lauskas ir jo žmona minė- 
‘ io savo vedybinio gyvenimo 
' 59 melų sukakti. Pokyly da- 
į Ivvavo didelis būrys gimi- 
' - ju ir bičiulių

B PHILADELPHIJOS PADANGES
Varlamušių “strategija”

LB apyl. valdybos su
kviestame organizacijų at
stovų lapkr. 1 d. susirinki
me buvo mėginama sudary

Atsiminkime, k i e k v i e- 
nais metais prieš Vasario 
16 minėjimą tautininkai 
slankiodavo po lietuvių bu
tus, rinkdami savo kiauram
vėio fondui aukas. Jie nesi-

I inkiij Kazlauskams dar Vasar’° 16 sukakčiai pa- i gėdydavo minėjimo salėje į 
Linkiu Kazlauskams dar minėti komitetą; Tokio ko- °ukį rinkėjų tarpą įsimai- 

miteto pirm. išrinktas Vliko

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, m Stalo Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Miehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti* įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie j 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kv paduo-l 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgią 
“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

<36 E. Broadvray So. Bostea 27,
rx:oorxxkxxxxxxw(xxxxxx^xr,rxu»xxxx»oaoooooooooooaoeoe^

ieškoti temos, kuri\primin- Įvykusiame atstovu susirin- 
tų pavergtame krašte vyks- kime pirmininko J. Daugė- 
tančią dramą ir tuos didvv- los žodžiais pakartotinai 
rius partizanus, kurie pade- j pažadėta šiomis dienomis 
jo galvas, tačiau laisvės ko- su Centru atsiskaityti, 
vų vainikan įpynę per am- Be šių keistybių, sky- 
žius nenuvystančius žiedus, J riaus pirmininkas J. Daugė- 
kurie kartų kartoms bylos la ėmėsi iniciatyvos Alto 
apie tą heroizmą, kuris le- organizacijai ręorganizuo- 
gendų legendoms atidarė ti, kurios jau prieš pusmetį 
lobių skrynią, iš kurios sem- j pareikalavo tautininkų gru- 
sis sau dvasinio įkvėpimo pės savajame suvažiavime 
ne tik ateities laisvės ko- New Yorke. " a 
votojai, bet ir mūsų dailio- Specialiai J. Daugėlos pa- 
jo žodžio dainiai. ruoštą rezoliuciją valdyba

Vaidilos teatro aktorių, atsisakė savo vardu siųsti 
ypač jo vadovo, čia Įdėta Centrui, o buvo siekta to- 
daug pavogtų poilsio va- • Jcią rezoliuciją siųsti vien 
landų, ir to darbo vaisiai tik valdybos vardu, ir nuta 
labai gražūs. i - - ‘ ‘

ilgų laimingų metų.

, Sutiksime Naujuosius metus

Varpo Klubas rengia di
rt ei- draugiška Naujųjų me- 

: tu sutikimą Lietuvių salėje 
i T ark gatvėje. Norintieji da- 
• b vauti prašomi bent savai
te prieš isiervti biletą, kurio 

j kaina $6. Biletų gauti gali- 
, ma iš Janušonio, kuris kiek- 
j viena dieną būna klube, ir 
' kitų klubo narių.

Pasirašė sutartį

North & Judd bendrovės u- 
nijos 376 U. A. W.—C.I.O. 
sutiko pasirašyti sutartį 2 
metams, kurioje numatoma 
atlyginimų pakėlimas, 7 
dienos per metus švenčių, 3 
apmokamos dienos šeimos 
nariui mirus, atostogų, pen
sijų pagerinimas ir kt.

Pašaukė į darbą
Bristol, Newington Plen- 

will ir New Britain 18 dirb
tuvių jau pašaukė i darbą 
4,800 atkistų darbininkų. 
Gera žinia.

Pranas Naunčikas

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

šyti. Tokiu būdu ne vieną 
nrezidiumo narvs, teis. Jo- aakotoją apgaudavo ir pa
nas A. Stiklorius. Susirin-»sjįmdavo dalį Altui skiltų 
kime, besvarstant aukų rin-1 aukų get šiais metais, iš 
i.:.— tautininkai anksto išryškėjus tautininkų

kėslams ir iš seniau žinant 
jų “veiklos” būdus, filadel- 
fijiečiai pasistengs, kad toji
“varlamušių strategija” ne
pavyktų.

Kipras Tautkus 

YUCAIPA, CALIF.

kimo reikalą, 
panaudojo jau visiems ži
nomą jų “strategiją”: jie 
oasiūlė atsisakyti tradicijos 
Vasario 16 minėjime su
rinktus pinigus skirti Ame
rikos I ietuvių Tarybai, nes, 
girdi, joje esąs dr. P. Gri
gaitis. . .

Toks tautininkų pasiūly 
mas buvo visai ne naujas.
Jie senai tykoja tų pinigų, 
kuriuos per Vasario 16 mi
nėjimus sudeda Altui Ame
rikos lietuvių patriotingoji _ 
visuomenė. Prieš keletą me-50 metų sukaktį, 
tų jie įsteigė lietuviškojo į Stašiai Amerikoje gyve- 
fašizmo Talkos Fondą, bet;na nuo 1905 metų, pirma 
l'is tebėra tuščias ir kiauras, ‘ apsigyveno Cambridge, 
kaip Šiluvos ubago krepšys.! Mass., čia ilgus metus turė-

Vienam tautininku j jo lengvųjų gėrimų dirbtu- 
minčiui” pasiūlius dėl to ; v£’sveikatos sumetimais 
atsiklausti patį vyriausią i į 94o metais L^kde } Kali- 
bendruomenininkų viršinin f°rnlJ3 lr n.uo ^54 metų 
ką Stasi Barzduką, gyve- 83'vena Yucaipa. 
nantį Clevelande (Ohio), ir u Sukaktuvimame pobūvy, 
dėl tokio nerimto pasiūly-1^ kitų, dalyvavo dr. La
mo nevienam nusišypsojus, įan» Janus, J. Radę, K. 
tuo varliUnušių strategija ir: PęĮereon su žmonomis.
_ » 1 I-a.paSiualge, iičSuiau&usi Susi- j

rinkusių susidomėjimo ir l —-------------------------- .
pritarimo; Nes kur gi būtų! EAST HARTFORD, CONN.

Stasių auksinė sukaktis
Spalio 18 d. Petronėlė ir 

Romualdas Stašiai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo

logika? Vasario 16-ajai mi
nėti organizuojamas komi
tetas iš visų Filadelfijos 

atsto-
Lietuvių Eneiklpedijos Admi 

nistracija skelbia paskutine Lie- x V“v

tuviu Enciklopedijos talka nuo lietuvių organizacijų 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. vų, o čia atsiranda toks kei- 
baUndžio 15 d. Talkos metu stas pasiūlymas, atsiklausti 

Stasį Barzduką, ar surinknaujai L. E. užsiprenumeravu 
siems bus duodamos premijos.

. . Užsiprenumeravusieji nuo š.
rė jos svarstymą pavesti at- m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 

Neabejotina, kad pastebė- stovų susirinkimui, kurį tuo- d- >» leidyklos nemokamai gau- 
tus mažus trukumus jis su jau ir sušaukė. Toji 'rezo- p^’Lmp'iSta^ompteku“^ 
rezisoriu pasistengs ateityje, įiucija tarp kitų dienotvar- daro 6 tomai, kuriu trys tomai
pašalinti,j

Nepaprastą įspūdi būtų 
sudaręs turgaus aikštės vai
zdas ir viena - kita gink
luotų partizanų masinė sce
na, sakykime, nakties metu 
miško glūdumoje ilgesin
gai niūniuojama kad ir ta 
pati “Gegutėlė, šį metelį...” 
ar kuri kita partizanų ka
ringesnė daina, arba užde
ganti priesaika! Dainiaus 
atlikta toji “Gegutėlė ...” 
buvo daugiau pasigailėjimo 
verta. Turėtų būti įvesta 
scena ir kokiam didingam 
laimėjimui paminėti, ne 
vien tik verkšlenimui, nes 
partizanams tai yra sveti
ma.

Vietos Alte keisti vėjai
Pastaruoju laiku šios gar

bingos organizacijos vietos 
skyriuje jaučiamas tam ti
kras neaiškus vėjas, čia 
kiek anksčiau buvo tam ti
krų pastangų, kad būtų su
darytos sąlygas 1/3 suauko
tų pinigų Lietuvos laisvės 
reikalams leisti išleisti vie
tos skyriaus reikalams ir 
tam viename susirinkime 
net buvo valdybos narės p. 
Augustinavičienės specialus 
pranešimas, kurio tikslas 
buvo atstovus paveikti, kad 
būtų padarytas toks oficia-

kės punktų buvo susirinki
mui pasiūlyta svarstyti ir 
priimti, bet atstovai susirin 
kę lapkričio mėn. 23 d. pa
tiektą į-ezoliuciją svarstyti 
atsisakė.

Tikėsim, kad valdyba nuo 
savo išmislų atsisakys, nes 
tai yra nesąmoningas talki
ninkavimas tiems, kurie 
laukia Alto ir Vliko sugriu- 
bimo.

Nauja Balfo valdyba

Balfo 38 skyrius lapkričio 
mėn. 23 d. turėjo metinį 
susirinkimą, kuriame išrink 
ta nauja valdyba1 Pirm. 
Vladas Čyžas, sekr. Povi
las Banionis ir ižd. Vaclo
vas Kazakaitis.

Čia minimas Balfo sky
rius veikia energingai jau 
eilė metų ir nematyti žy
mių, kad jis “pailstų”.

Geros sėkmės, geriems 
darbams!

Aleksas šemeta

UNION CITY, CONN.
Uždaroma lietuvių draugija

Lietuvos Dukterų Dr-ja 
buvo įkurta 1905 m. rug
sėjo 3 d. Paskutinis jos su
sirinkimas bus gruodžio 7

lūs nutarimas, bet atsiradus Į d. Taigi draugija išgyveno 
tam griežtai priešingos nuo- 53 metus. Narių beliko 40,
monės, nuo to buvo atsisa
kyta, tačiau ir iki šiol 600 
dol. dar nėra išsiųsta Cent
rui. Lapkričio mėn. 23 d.

todėl reikėjo uždaryti. Na 
rems priklausomos sumos 
buvo išmokėtos čekiais.

M.

jau išleisti, o ketvirtasis spaus
dinamas; 2) Lietuvos žemėlapi 
ir 3) Jono Balio ‘'Lietuviu Dai
nos Amerikoue”.

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

O tie. kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tu pat metu balandžio 15 <1. 
gaus Lietuvos žemėlapi ir Jono 
Balio “Lietuviu Dainos Ameri
koje”.

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

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

Argi nėra didelis pasididžia- 
imas prieš laisvas tautas, kad 

□avergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje. sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tok j 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 
r 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.)

tas aukas galima perduoti 
Altui, ar pasilaikyti jas ben- 
(ii-uomenininkams pasida
linti su tautininkais . . .

Filadelfijos t a u t i n i n- 
kams; kurie pakėlė tokį di
delį triukšmą dėl Vasario

Mano padėka
Aš esu labai dėkinga ma

no geriems draugams, ku
rie lapkričio 30 d. mano 
gimtadienio proga surengė 
man šaunų pokylį; dėkoju 
už atsilankymą, dovanas, 
laiškus Petrui ir Antaninai 
Maciejūnams iš Southingen, 
Ale* Misaičiui iš Collins- 
ville, Juozui ir Julei Bur- 
neikoms iš Hartford, Mari
jonai Kaziūnienei iš Hart-

16 minėjimuose sudedamų fIo,d’.J”n.ui !r S.ilv.!st£*ui> 
aukų Altui, tenka aiškiai ir Jlevai M,zanene‘ 18 West 
nedviprasmiškai pasakyti:
Filadelfijos lietuvių visuo 
menė Vasario 16 minėjime 
aukas skiria tik Altui. Ir 
niekas kitas neturi teisės 
suaukotus Altui pinigus pa
sisavinti ir juos tarpusavyje 
pasidalinti.

Akivaizdoje tautininkų 1 
kenksmingos veiklos, sie
kiančios aukotojo pasitikė
jimą aukų rinkėjais pakirs 
ti, mes visi šiame dideliame 
mieste gyveną lietuviai pri
valome būti apdairūs, kad 
mūsų Altui skirtos aukos 
nepatektų į tautininkų kiše
nes.

Hartford, mano sūnui Juo
zui ir jo žmonai Anelei 
Marcinams iš Mančhester. 
Ačiū visiems.

Ona Marcin-Ručinskienė

VERTINGA DOVANA

Tviuisiissasi] u mu m

Jei nori pradžiuginti kny
gą mėgstantį savo draugą 
ar pažįstamą, Kalėdų pro
ga dovanok jam Stepono 
Kairio atsiminimų knygą 
“Lietuva budo”, nes anot 
“Naujienų”, “ta knyga vi
siems praverčia: tiek jau
niems, tiek seniems, istori
kams bei visuomeninin- 

1 kams. tiek dailiosios raiti- 
issiassasmr

ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto ;.ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra**;TaMi*t/IXin : * * ■** - -ui- ? W ..J   Ji’ • ••Įspūdžiai iš Kalifornijos; 
Apie Hollyvoodo žvaigždes;

Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną .daro;

Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelloustone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Guliu kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių 1 Sa gražiak pavrikslaR 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Lenkų dar 150,000
Lietuvoje lankėsi Varšu

vos dienraščio “Express 
\Viecziorny” koresponden
tas St Wenskov8ki. Jo žo
džiais, Lietuvoje dar gyve
ną apie 150,000 lenkų. Ter 
likusieji negalį apsispręsti, 
ką daryti: likti Lietuvoje ar 
vis dar persikelti į Lenkiją. 
Netrukus baigsis repatriaci
jos sutartis, kuri duoda ga 
limumą persikelti į Lenki jr 
lenkų kilmės asmenims 
Daugelis tvarkąsi dokumen
tus, bet kiti neišmaną, kaip 
apsispręsti. Agitacijos w 
ar pneš repatriaciją neva 
romą. Esama ir tokių, kurk 
buvo repatriavę į Lenkiją, 
bet vėliau vėl sugrįžo į Lie
tuvą.

Lenkiškų mokyklų esą a- 
pie 360. Mokytojai toms 
mokykloms paruošiami spe
cialiuose institutuose. Vil
niuj veikiančios 3 lenkiškos 
vidurinės mokyklos, esą ir 
specialių (technikos) moky
klų lenkams. Vadovėliai 
lenkų mokykloms spausdi
nami Lietuvoje. Programa 
esanti ta pati, kaip ir ki
toms mokykloms, tik įjung
ta lenkų literatūra, geogra
fija ir istorija.

Vilniuje ir apylinkėje vei
kiąs lenkų dainų ir šokių 
sambūris iš 100 asmenų.

ką numato septynmečio 
planas Lietuvai

Sovietų Sąjungos numato
mas 1958-65 metų planas, 
SiSnAi, ilvviS iF xS
tų metmenų, kurios buvo 
išspausdintos Tiesoje, aiš
kėja, kad naujas septynme
tis planas numato ir Lie
tuvą toliau pramoninti, vys
tyti mašinų gamybą, leng
vąją maisto, žuvies pramo
nę ir “sukurti chemijos pra
monę”. Liaudies ūkiui vys
tyti skiriama apie 12.5 bi
lionų rublių kapitaliniams 
Įdėjimams, “tai yra dvigu
bai daugiau, negu per praė
jusius septynerius metus”.

Bendroji pramonės gamy
ba per septynmetį padidė
sianti daugiau kaip 1.8 kar
to. iš to kiekio mašinų ga
myba padidėsianti 2.6 kar
to, elektros energijos gamy
ba 2 kartus, sviesto gamy
ba 1.7 karto. Žymiai padi
dėsianti statybinių medžia
gų gamyba. Būsią pastaty

Jaučia ir supinta, kad pavergti
Valdininkų ir gyventojų 
nuotaikos

(E) Neseniai iš Lietuvos 
į Vokietiją su šeima perei- 
kėlė buv. Lietuvos gyvento
jas, aukštas valdininkas. 
Dėl savo neeilinės padėties 
jis turėjo pragos susipažin
ti su dabartinės okupacinės 
Lietuvos vyriausybės minis
terijų ir kitų įstaigų veiki
mu. Čia kai ką apie tai ir 
paduodame.

Lietuvių ir rusų kalbos 
ministerijose

Lietuvos, ministerijose ir 
kitose centrinėse įstaigose 
susirašinėjamą lietuvių ir 
nišų kalbomis. Kur nėra di
desnio skaičiaus pareigūnų 
rusų, ten vyrauja lietuvių 
kalba. Buvo jau anksčiau 
įsakymas, kad visi atkelti 
į Lietuvą pareigūnai rusai 
per tam tikrą laiką išmok
tų lietuvių kalbą. Tačiau 
gyvenime tai sunkiai vyko. 
Rusai ne labai uoliai lietu

tos naujos ir išplėstos vei
kiančios elektrainės.

Lietuvos žemės ūkis, pa
rai Chruščiovo numatomą 

7 metų planą, specializuo
sis pieno ir veislinės gyvu- 
ininkystės, mėsos ir bekonų 
rityse, derinant su bulvių, 

daržovių, cukrinių runkelių 
r linų gamyba. Toliau bū
siąs vystomas ir grūdinto- 
<ystės ūkis. Iki 1965 metų 
tumatema padidinti glūdų 
.r cukrinių runkelių gamy
bą (palyginus su 1957 me
rais) 1.5—1.7 kaito, bulvių 
maždaug 2 kartus, linų 
Įuosto 1.6 kaito, mėsos 1.5 

raito ir pieno 1.8—1.9 kar
io.

Kiek iš plano bus įvykdy- 
a, aišku, tik ateitis paro- 
iys. Planų ir Lietuvos ūkiui 
kelti jau buvo daug pamo
ta, bet ten vis viena dar 

risako trūksta.
dovanos už vaikus

Pagimdžiusioms 10 ar 
jaugiau vaikų Sovietų val- 
lžia suteikė “motinos did
vyrės” ordiną 13 Lietuvos 
notir.ų, kurių sąrašą pa
skelbė “Tiesa”: Vladislava 
Jieliūnienė, Bronė Blyžie- 
įė, Anastazija Gaižauskie- 
nė, Natalija Kasparienė, 
Stasė Lukošienė, Juzė Mo- 
'.uraitienė, Ona Norkienė, 
Jtasė Poškienė, Anastazija 
Rekašienė, Marcelė Stanis- 
ovaitienė, Liudvika Ščiu- 
ienė, Marcelė Vaitukaitie- 

įė, Marija Zaksienė. 
Meškeriotojų rūpesčiai

Meškeriotojų tarpe kilęs 
susirūpinimas dėl to, kad 
pastarais metais lydekos 
įebekimba prie blizgės. Be- 
yrinejant lydekų ir ešerių 

mitybą, pastebėta, kad ly- 
lekos vis daugiau ima mai
tintis varlėmis. Net 80% ly
dekų ir ešerių maitinąsis 
varlėmis, kurių esą labai 
daug privisę, o ne žuvytė
mis. Tuo aiškinama, dėl ko 
i.vdekos nebekimba prie 
ilizgės.
us gyventojų surašymas
Sausio mėnesį bus visos 

Sovietų Sąjungos gyventojų 
urašymas. Bus jis ir Lie- 
uvoje ir tęsis 8 dienas. Jį 
ykdys 10,000 surašinėtojų, 
.:struktorių ir kitokių pa- 
eigūrų. Jie bus paruošti
pečiai iuose kursuose.

vių kalbos, mokėsi — juo 
aukštesnio laipsnio pareigū
nas, juo mažiau. Lietuviai 
valdininkai tad ir priveisti 
dėl tarnybinio labo taip pat 
naudotis rusų kalba. Vis 
dėlto, atvykėlio tvirtinimu, 
rusų kalbos vartojimas mi
nisterijose ir šiaip įstaigose 
neplintąs, o galbūt kiek 
siaurėjąs. Net jau ir į mi- 
nisterių kabinetą esą “pra
dedama rašyti lietuviškai” 
(matyti iki šiol būta ki
taip). tad esą vilčių, kad ir 
į kompartijos centro komi
tetą ateityje būsią galima 
“pradėti lietuviškai rašyti”.

Lietuvių valdininkų 
laikysena

Lietuvių tautybės pareigū
nai ministerijose ir kitose 
centrinėse įstaigose, ir ko
munistai būdami, laiko 
save lietuviais ir stengiasi 
ir savo pareigas eiti kaip 
lietuviai, nors ir žino, kad 
jie negali spręsti reikalu

savistoviai, kad jie dauge
liu atvejų yra priklausomi 
nuo Maskvos.

Lietuviai ir įstaigose ir 
šiaip krašte gerai tarp savęs 
sugyvena, vienas kito padė
tį ir bendrąją krašto situa
ciją supranta. Visai norma- 

: lu, kad pasireiškia tam tik
ras žv&ravimas, tam tikro 
laipsnio šaltesnis atsineši- 
mas prieš atsikėlusiuosius 
ir atkeltuosius iš Sovietų 
Sąjungos asmenis. Lietuviai 
stengiasi būti korektiški.

Skaitoma, kad Vilniuje 
dabar artr 50% gyventojų 
kalba lietuviškai, kiti rusiš
kai ir lenkiškai. Lenkų in
teligentų sluoksniams emi
gravus į Lenkiją, likę Vil
niuje lenkai ypatingos vi
suomeninės reikš'mės netu
ri. »
Algos

Algos ministerijose to 
šiaip centrinėse įstaigose la
bai įvairios. Ministerio ran
go pareigūnai gauna 3,000 
rublių ir daugiau į mėnesį, 
jų pavaduotojai 2,500 ii 
daugiau. Bet čia prisideda 
dar įvairaus pavidalo prie
dai, nekalbant apie tai, kad 
žymesni valdininkai partie
čiai iš viso gyvena privile
gijuotą gyvenimą ir naudo
jasi visokiomis lengvatomis.

Ministerijinio laipsnic 
skyrių viršininkai gauna 
mėnesiui pagrindinės algos 
1,150—1,200 rublių, bet į- 
vairūs specialistai (o jų bū
na visose įstaigose) dai
gauna priedų 500—600 ra 
bliu. Vyr. inžinierių pagrin
dinė alga 1,000 rublių, bu
halterių 700 — 750 rublių, 
panašiai ir “ekonomistų”. 
Mažai teuZuirua eilinės ma
šininkės—350 iki 425 rubl. 
Vertėjos gauna apie 500 ru 
bliu. Žymesni valdininką 
prisiduria tam tikras paja 
mas dai* iš dažnų komartdi 
ruočių, dienpinigių ir pan.

Nedaug teuždirba gydy 
tojai. Jų mėnesinė alga a 
pie 600 rabi. Tik ligoninto 
skyrių viršininkai gauna 1,- 
000 — 1,200 rublių. Duo 
darni leidimai privačia 
praktikai. Tada reikia mo 
kėti aukštus pajamų mokės 
čius.

Patalpų tvarkytoja gauna 
300 rublių. Mokesčių—apie 
20% gaunamos algos.

Skaitoma, kad rublio per
kamoji galia (žiūrint kur; 
prekė lyginama) yra maž
daug 10 rublių prieš buvusį 
sietuvos litą

Kol versdavo pirkti vals
tybinės paskolos lakštus, 
darbininkai ir tarnautojai 
ju prisipirko tiek, kad at
skiram asmeniui sudarė 
maždaug vienų metų už
darbį.

Tačiau, palyginus gyveni 
mą dabartinėje Lietuvoje 
su ūkine padėtimi Rusijoje 
ar net ir Lenkijoje, žmonės 
Lietuvoje vis dar kaž kaip 
truputį geriau gyvena, ypač 
maisto atžvilgiu, sako atvy 
kelis. Juodoji rinka visur 
tebeklesti.

Vilniuje, Kaune neįmano
ma nei buto, nei kambario 
gauti

Nepaprastai sunki padė
tis su butais ir apskritai su 
“gyvenamuoju plotu” Vil
niuje ir Kaune. Net įstaigų 
pareigūnas, atkeltas į tuos 
miestus tarnybiniais tiks
lais, gali atsidurti tokioje 
padėtyje, kad neras nei ma
žiausios kertelės apsigyven
ti, nebent pas kokius pažįs
tamus. Atvykusių (kad ir 
grįžusių iš Sibiro ar kitur) 
Vilniuje ir Kaune butų sky
rius visai neregistruoja bu
tu dalinimo sąrašuose, jei

tas asmuo nėra tuose mies
tuose gimęs. Bet ir įregis
truotas nežinia kada gali 
tikėtis gauti butą, nes eilės 
labai didelės. Gauti paken
čiamą butą didelė retenybė. 
Žmonės paprastai gyvena 
labai susispaudę.

Oficialinės butų nuomos 
nėra didelės: 1.50 rbl. už 
kvadratinį metrą. Asmeniui 
norma — 9 kv. metrai, ta
čiau retas ir tiek turi. Dai* 
rečiau, jei kam tenka sieki 
tiek didesnis plotas, tuo
met už kv. metrą reikia mo
kėti 4.50 rbl. Būna, kad ku
ri nors šeima laisva valia 
susispaudžia ir išnuomoja 
kambarį ar šiek tiek ploto į 
privačiai sutariamomis, ži
noma, aukštomis kainomis.: 
Dažnas reiškinys, kad vie- j 
name bute kelios šeimos gy
vena. Senesniuose namuose' 
su kelių kambarių butais 
gyvena paprastai kelios šei
mos.

Atostogos Palangoje, 
bet ne visiems

Geresnės padėties tarnau
tojai susidaro sau galimy
bę vasarą ir į Palangą ar 
kitą kurią vasai-vietę išvyk
ti. Jei yra laimė gauti pro
cesinės sąjungos dalinamus 
vasarviečių kuponus, kurie 
duodami 24 dienom, tai ir 
tuomet prof. sąjunga tik 
2/3 pagrindinių išlaidų ap
moka, o 1/3 reikia pačiam 
apmokėti. Kas savo lėšo
mis nori Palangoje vasaro- 
i, turi išleisti nemažiau 25- 

30 rublių į dieną. Vietos 
išnuomojamos lovomis, ne “Drauge” išspausdinus J.; du. Kartu buvo prašoma, 
kambariais. Viena lova ma- j Piuyjgi-Jo pasikalbėjimą su1 kad Vokietijos vynausybė 
žiausiai 7 rubliai parai, i kan §auiįu? kuriame buvo: pripažintų nepriklausomą 

paliestas ir Lietuvos nepri-. Lietuvą, tuojau ją paskel- 
kiausomybės paske.uimo į tus. Tam įsipareigojimui 

amžinai surišti Lietuvą su

Kambariuose būna 2, 3 ar
— 1VVVO. X 1UIVU3 — m"A V 1 UKZ”

ų, bet Ui jau labai kuklūs, WausįmaSj kilo kai kurių a 
geresni 12—14 rublių. Vis: fcejonių, todėl tuo reikalu 
ai kainos, kurių eilinis už- buv0 kieiptasi į prof. S. 

darbiautojas negali sudary- xaiii ir paprašyta atsakyti: 
ti. Pakliūti i vasarvietes esą'Ar ji# .kaitė tą pasikalbė- 
nelabai sunku kas turi jjmą? Ar teisingai yra prel. 
pinigo. šaulys ten pasakęs, kad ne-

i priklausomybės aktą bus 
suredagavęs Petras Klimas, 
o jau visokias pataisas ne-

□ar kelios būdingos 
mulkmenos

šeimyniškų subuvimų yra 
r dabar, gyvenimas eina 
avo keliu. Yra vardadienių 
r kitokių švenčių, kadage- 
iau- pavalgoma, išgeriama, 
lainelę padainuojama.

Gyvenimas Učiau, apskri- 
ai ėmus, yra pilkas. Tai 
atspindi net ir aprėdė. Sa
kysim, mėlynos spalvos ko
stiumai nebe madoje.

Pamaldos bažnyčiose vyk
sta. Tačiau pareigūnui, y- 
pač aukštesniam, eiti į baž
nyčią “nedera”.

Tokie įvykiai, kaip Veng
rijoje, net Lietuvos komu
nistuose iššaukę simpatijų 
sukilėliams. Eiliniai Lietu
vos komunistai norėtų likti 
lietuviais, norėtų kaip nore 
atsispirti prieš Maskvos ra
sų dominuojančią padėtį.

Kiek dabar Lietuvoje ra
sų, lenkų tikra žinių nėra.
Žydų Lietuvoje nebedaug.
Visoje Lietuvoje tik viena 
sinagoga. Žydai ir Rusijoje 
dabar esą gerokai beteisiai, 
neturi nei vieno laikraščio, 
nei vienos draugijos.

Mokyklose svetimomis 
kalbomis, ypač rasų, lietu
vių kalba labai paviršuti
niškai išeinama.

Laisvojo pasaulio radijo 
transliacijų klausomasi tiek 
Lietuvos miestuose, tiek 
kaimuose. Klausytis reikia 
kantrybės, nes trukdymai 
dideli.

Lietuvos gyventojuose te- riausiai Vokietijos 
bėra gyvas bendras jaus
mas ir supratimas, kad kra
štas yra okupuotas.

Bostonas su New Yorku te
lefonu suįunrtas 1HS4 metais

GYVULIŲ PARODOS LAIMftTOJAI

Viršuje Aberdeen - Angus veislės bulius, kuris laimė
jo pirmąją premiją ir buvo iš varžytynių parduotas po 
$25 už svarą. Viso labo už jį gauta $23,125. IMUaiCi 
savininkė Wcod. greta vyresnis sūnus, o jaunesnysis 
sėdi ant jaučio nugaros. Apačioje jaunųjų ūkininkų 
4-H klubo nariai, gavę pirmąją premiją. Tai Linda Pou 
Gould iš Lafayette, Ind., ir Roger Hunsley iš Pierre, 
S. D. Jiems abiem dovanas prezidento Eisenhowerio 
vardu iteikė žemės ūkio departamento atstovas.

Kas Vasario 16-sios autorius ?

šę kiti Tarybos nariai? Ir 
pagaliau kokie buvo Ura
cho rinkimų motyvai?

Prof. Steponas Kairys at
siuntė šitokį atsakymą:

—Skaičiau, Gerb. Redak
toriau, nore su “Draugu” 
susitinku retokai. Iš to 
skaitymo darau išvadą, kad 
ypač mūsų amžiuje labai 
nedrąsu pasitikėti savo at
mintimi. Todėl gerai pada
rė ir prel. K. Šaulys pasa
kydamas. kad aktą bus ro
dos surašęs P. Klimas. Bu
vo vis tik ne taip, ir aš bū
siu laimingesnis už prelatą, 
kad, atsakydamas į Tams
tos klausimą, galėsiu pasi
naudoti tokio autoriteto, 
kaip prof. Z. Ivinskis, raštu. 
Tos galimybės prel. K. Šau
lys, atrodo, neturėjo. Prof. 
Ž. Ivinskis įvykius T. Ta
ryboje 1917 metų pabaigoj 
ir 1918 metų pradžioje yra 
pavaizdavęs savo straipsny
je, tilpusiam dabar nepasa
kysiu kuriam žurnale, bet 
jo ištraukos atsitiktinai yra 
pas mane. Ivinskio straips- 
p.is jau tuo yra vertingas, 
kad jam, atrodo, dar buvo 
prieinami T. Tarybos pro- 
. o kolai.

Pirm negu Tamstai pa
tieksiu prof. Z. Ivinskio 
duomenis, truputis nuo A- 
domo. 1917 metų gruodžio 
mėn. 11 dieną T. Taryba 
yra įteikusi Obostui (Vy- 

va-
dovybei rytuose) Kau
ne raštą, kuriuo ji 
be ko kito pasižada stoti už 
nepriklausomos Lietuvos 
amžiną ryši su Vokietija 
ketinių konvencijų pajjito-

Vokietija buvo griežtai 
priešingi bent keturi Tary
bos nariai: S. Narutavičius,
J. Vileišis, M. Biržiška ir S.
Kairys. Nežiūrint visų iki- 
šiolirių teigimų, man ir 
šiandien dar galvoje, kad 
tų keturių narių nebuvo pa
rašo ir po minėtu dokumen
tu.

Reakcija prieš vokiečiams 
gruodžio 11 dieną įteiktą 
dokumentą prasidėjo jau 
traukinio vagone, Tarybos 
nariams grįžtant iš Kauno 
Vilniun ir aštrėjo labai spar
čiai ne tik minėtų 4 narių 
tarpe. Toliau aš Tamstai 
tieksiu duomenis vien iš 
prof. Z. Ivinskio straipsnio.

1918 metų sausio 8 die
nos T. Tarybos posėdyje Pakalbinkime draugu* ir 
gruodžio 11 dienos nutari- -Rele-
mui panaikinti S. Kairys
pasiūlė Tarybai formulę, vi”- Kaina metam* $4.

ARTINASI KALĖDOS. GALVOJAME, KĄ DOVA
NOTI TA PROGA SAVO ARTIMIESIEMS. ATSIMIN
KIME, KAD KELEIVIS YRA GERIAUSIA DOVANA, 
NES JĄ GAVĘS DĖKOS PER IST1SUS METUS. TAI 
KODĖL NEISRASYTI KELEIVIO KALĖDŲ PROGA 
SAVO DRAUGUI, AR PAŽISTAMUI? METAMS 
TIK $4.

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metanu
Jau ruošiamas spaudai ‘‘Keleivio” kalendorius 1959 

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

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, tv oj išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

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

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

No. 51, Gruodžio 17, 1958
kuri tik redakciniai skyrėsi 
nuo nepriklausomybės akto 
teksto. Balsuojant, už S. 
Kairio pasiūlytą tekstą bu
vo 12 balsų, du susilaikė ir 
trys buvo prieš, jų tarpe A. 
Smetona. Be kitų, S. Kai
rio rezoliuciją palaikė kun. 
J. Staugaitis, kun. Petrulis, 
P. Klimas, Bizauskas, A. 
Stulginskis.

Tačiau, kai Taryba ir vėl 
susirinko 1918.1.26, A. Sme
tona to J. Šaulys pasiūlė Ta
rybai naują formulę, kurio
je tebebuvo pasižadėjimas 
stoti už 4 konvencijas, bet 
gale buvo dar toks priedas: 
“Lietuvos Taryba, praneš
dama apie tai Vokietijos 
vyriausybei, šiuo prašo pri
pažinti nepriklausomos Lie
tuvos valstybę, kartu pa
reikšdama, kad galutinai 
nustatyti Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis 
privalo Steigiamasis Lietu
vos seimas.

Už tą “dekoruotų konven
cijų” rezoliuciją, nežiūrint 
logiškų joje prieštaravimų, 
balsavo 12, susilaikė 3 ir 5 
buvo prieš. Prieš balsavo: 
S. Kairys, M. Biraiška, J. 
Vileišis, S. Narutavičius ir 
A. Stulginskis. Po to S. Na
rutavičius, J. Vileišis, M. 
Biržiška ir S. Kairys iš Ta
rybos pasitraukė, ir tik 
1918.2.15, kai Tarybos 
dauguma priėmė nepriklau
somybės paskelbimo teks
tą S. Kairio redakcijoje (be 
konvencijų), išėjusieji grį
žo Tarybon, ir sekančią die
ną aktas buvo paskelbtas, 
P. Klimui padarius tekste 
vieną kitą redakcinę patai
są.

Tad iš prof. Z. Ivinskio 
tiekiamų duomenų Tamsta, 
Gerb. Redaktoriau, matai, 
kad S. Kairys gali preten
duoti būti nepriklausomy
bės akto teksto autorium. 
Negali to “nuopelno” savin
tis pats vienas, nes Tarybai 
patiektas akto tekstas buvo 
visos “opozicijos” patvir
tintas. Pagaliau, ne tiek* 
jau buvo sunku surašyti ak
to teksto projektas, kiek 
paveikti Tarybos daugumą, 
kad ryžtųsi skelbti “švarią ’ 
nepriklausomybę ir dėl to 
teko S. Kairiui gal daugiau 
ginčytis, kaip kam kitam.

Apie karaliaus Mindaugo 
II-jo rinkimų motyvus no
rėčiau su Tamsta, Gerb. Re
daktoriau, pakalbėti kitą 
kartą.
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—Audi du, Maiki!
—Tėvas ir vėl žargoną 

įsikandai.
—O kur tu matai tą žar

goną?
—Aš nematau, bet gir

džiu kaip tėvas kalbi. Ta; 
“audi du”, tai svetimos kal
bos žargonas.

—Maiki, tu prie manę; 
pričynių neieškok. Verčiai 
pasiklausyk, kaip dipuką' 
kalba, tai žinosi, kas yri 
žargonas.

—Dipukai, tėve, vartoja 
gerą lietuvių kalbą.

—O aš beeinu, Maiki, kat3 
ir tu nesupranti ' visų jų 
mandrybių. * ; " s

—Aš, tėve, suprantu.
—Kaip tu gali suprasti; 

kad jie ir patys savo man- 
drikulų nesupranta? Ar ne
skaitei gazietose, kas pasi 
darė per jų suvažiavimu 
Taboro Farmoj?

—Žinau, tėve: vienas ji 
skaitė savo kolegoms mok
slišką paskaitą.

—Ne, vaike, tonai buve 
ne moksliška paskaita, ak 
dipukiškas žargonas. Žergi 
taip aukštai, kad klausytoji 
galvose pasidarė kažin kok; 
vakuumas. Aš beeinu, kai 
ir tu nežinai, kas tai d< 
kvaiaba, tas vakuumas.

—Vakuumas, tėve, loty 
niškai vacuum, reiškia vi
sišką tuštumą, kur nieke 
nėra.

—Tai reiškia, Maiki, kad 
po tos mandrios paskaitos 
pas dipukus pasidarė tuš
čios galvos, ar netaip?

—Taip Į?logai nebuvo, tė
ve.

—Buvo ar nebuvo, Maiki, 
bet kokiems paraliams rei
kia tokių žodžių, kurių nie
kas nesupranta? Tu mane 
kritikuoji, kam aš sakau 
“audi du” ar “gut mom- 
ink”; sakai, kad tai sveti
mas žargonas; bet šitą žar
goną visi supranta, ba ne 
aš vienas taip kalbu. Bet 
pasakyk, kas supranta tokį 
dipukišką žargoną, kaip 
“konceptinė analizė”, “re- 
trospektas”, “egzistencializ
mas” ir biesas žino dar 
kaip? Baisu net ir tarti to
kius dzivuliongus, kad lie
žuvį žmogus nenusikąstum. 
Tai kodėl tu tokio žargono 
niekad nekritikuoji, a?

—Tėve, be svetimų žo
džių mes negalim apsieiti. 
Neapsieina ir kitos kalbos. 
Paimkim tokius žodžius, 
kaip telefonas, teleskopas,

kapitalistas, kapitalizmas, 
automobilis, idealas, idea- 
istas, radijas, televizija ir 
Iaugybė kitų — jie yra 
/artojami beveik visų tautų 
<albose ir todėl negalima 
uos vadinti žargonu. Bet 
įuomet tėvas virtuvę vadini 
‘kičinu”, dešias — “kilba- 
?om”, batus — “šiušiais”, 
ai jau yra žargonas, nes tai 
'aužyti, iškraipyti svetimi 
žodžiai ir be reikalo darko 
nūsų kalbą. Toks darkymas 
r vadinasi žargonu.

—Bet pasakyk, kodėl tau 
lilbasos nepatinka?

—Dėl to, tėve, kad tai 
ra svetimas žodis ir mūsų 
laiboje visai nereikalingas; 
mes turim tam tikslui savo 
:od|, tai dešros.

—Olrait, bet kodėl tu sa
kai, kad tyliponas nėra žar
gonas? Argi jis ne sveti
mas žodis? Ir ar jis neiš
kraipytas? Juk tyliponas 
■eiškia, kad ponas tyli, o 
uo tarpu jis nuolatos bars
ią. Tai kaip tas išeina, ką?

—Taip, tėve, “tyliponas” 
zra tikras žargonas; bet dėl 
o mes jo .ir nevartojam. 
Mes sakom ne “tyliponas”, 
let telefonas.

—Nu, tai išvirozyk, ką 
is reiškia.
—Telefonas, tėve, yra su- 

tarytas iš dviejų graikų 
;albos žodžių: tele ir phone. 
^irmas reiškia toli, o ant- 
as — garsą ar balsą. Vadi
nasi, telefonu galima toli 
perduoti balsą.

—Okei, o kas yra kapi- 
alistas?

—Tai yra toks žmogus, 
tėve, kuris remia kapitaliz
mą.

—O kaip tu supranti ka- 
ritaiizmą?

—Kapitalizmas, tėve, y- 
ra tokia visuomenės sant
varka, kur gamybos įran
kiai, kaip mašinos, fabrikai, 
geležinkeliai ir viskas kita, 
kas tik duoda pelno, pri
klauso ne visuomenei, bet 
paskiriems žmonėms arba 
jų grupėms, bendrovėms bei 
kompanijoms.

—Džiūsta minut, Maik! 
Man rodos, kad ir tu čia 
ikandai žargoną.

—Kodėl?
—Ogi biznierius vadini 

kapitalistais, kuriems pava
dinti yra geras žemaitiškas 
žodis.

—O kaip tėvas pavadin
tum kapitalistą žemaitiš
kai?

,-yg, sg. bosto*

LIETUVIAI KITUR
ANGLIJA meno mokykloje. Ją lanky

ti jį paskatino įstaiga, ku
rioje jis dirba, Sako, tada 
savo darbe dar galėsi aukš
čiau kilti.
Garsina lietuvių vardą

Karališkojo baleto pirmo
ji šokėja Svetlana Beriozo- 
va, nors ir ne lietuvių kil
mės, bet niekados nesigėdi- 
na pabrėžti, kad yra gimu
si Lietuvoje ir savo pavar
dės ir vardo nesibaido. O 
kiek mūsų iš pavardžių ir! 
vai dų jau nebepažinsi, kad ! 
esame lietuviai?

Tamošius Tarka

URUGVAJUS 

Nusižudė S. Kupstas

šis Us apie lietuvių 
organizacijas

Vyraujančioji Anglijos 
lietuvių organizacija yra 
Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga, kuri leidžia 
savo laikraštį “Europos Lie
tuvis” (seniau vadinosi 
“Britanijos Lietuvis”). Są
junga leidžia ir knygas, 
tam tikslui suorganizavusi 
Nidos Knygų Klubą.

Sąjunga Ladbrok Grove 
Nr. 1-3, Londono vakaruo
se, turi savo “Lietuvių Na
mus”, kuriuose yra ir gyve
namųjų patalpų. Gyventi 
priimama ne tik lietuviai. 
Namuose yra virtuvė ir ba
ras su lošimo mašinomis ir 
“Juke box”. Be šių pramo
gų, teisybė, yra ir kamba
rys šachmatininkams.

Už Londono Sąjunga tu
ri savo “Sodybą”. Jai va
dovavo A. Žukauskas, bet 
jis gavo pasitraukti, nes ne
sugebėjęs be nuostolių tvar
kytis. Naujuoju vedėju pa
skirtas agr. Lūžas.

Paskutiniuoju metu Są
jungos vadovybėje įvyko 
pasikeitimų. Jos pirmininku 
yra J. Vilčinskas. Ar nau
jiems žmonėms pavyks ką 
naujo įnešti į S-gos veiklą, 
ar ir jie apžels “Juke box” 
samanomis, kaip senieji, pa
matysime.

Be šios pagrindinės orga
nizacijos dar yra mažesnių 
organizacijų, kurios savo 
veikla taip pat labai nepa
sižymi.

East End yra Socialinis 
Klubas, kur prie" bufeto su
kasi visas gyvenimas. Toje 
dalyje yra ir lietuviškų fa
šistų lizdas. Šis labai ap
griuvo, kai “didysis magis
tras” Kiaulėnas išvyko į 
Ameriką, o jo artimas pa
dėjėjas Adomaitis į Kana
dą.
Gerų pastangų vaisiai

Kas pasiryžta tvirtai ko i 
nors siekti, tas ir pasiekia. I 
Štai K. Tamošiūnas, papra-! 
stas stalius, vakarais mo- 
kindamasi įgijo braižytojo 
profesiją. Jis toliau mokosi'

—Mes, Plungės žemaičiai, j 
tokius nevidonus vaninda- 
vom bagotyriais arba pini
guočiais.

—Bet pats pinigas nėra 
kapitalas, tėve.

—Nu, o kas yra kapita 
las?

—Ekonomistai, tėve, ka 
pitalu vadina tokius daly
kus, kurie neša pelną. Sei
fe padėti pinigai nėra ka
pitalas. Bet pastatytas už 
tokius pinigus fabrikas ir 
nupirktos mašinos reikme
nims gaminti jau bus ka
pitalas. Pavyzdžių gali būt 
visokių, tėve. Padėkim, tė
vas nešiojiesi į kelnes įsiu
vęs 5 dolerius, šitaip nešio
jami, jie nėra kapitalas. Bet 
jeigu už tą penkinę nusi
pirksi dėslią vištą ir parda- 
vinėsi jos kiaušinius, ta vi
šta bus tavo kapitalas, ku
ris neš pelną, kad ir labai 
kuklų.

—Olrait, Maiki. o kaip 
bus, jeigu aš tą vištą iškep
siu ir suvalgysiu? Ar aš ta
da būsiu kapitalistas?

—Iškepta višta, tėve, 
kiaušinių nededa. Jeigu tė
vas ją suvalgysi, tai kapita
las bus sunaikintas ir kapi
talistu būti negalėsi.

—Maik, jeigu dabar ne
būtų švento Advento lai
kas,tai aš už tokia balamu- 
tišką šnektą liuobčiau tau 
|mt nosį.

Lapkričio 2 d. Montevi- 
deo priemiesty Vilią dėl Ce
rio, kuriame daugiausia lie
tuvių gyvena, šūviu į galvą 
nusišovė 55 metų lietuvis 
Stasys Kupstas, kilęs nuo 
Kapčiamiesčio. Nusižudy
mo priežastis — jo galvoj 
susipynė politika ir meilė, 
ir jis nepajėgė tų klausimų 
išspręsti.
Paleckio vietoje 
pagerbė rusus

Urugvajaus lietu višlf 
rusberniai, nesulaukę “pre
zidento” Paleckio, pagerbė 
iš Rio deJaneiro atvykusius 
i Montevideo rusus. Buvo 
vaišių ir kalbų. Kalbėjo St. 
Rasikas, Pr. Vikonis, R. 
Diktaraitis ir kiti Lietuvos 
pavergėjų garbintojai.

Darbininkai btis 
skerdyklų savininkai

Swift, Artiagas ir kitų 
bendrovių uždarytos gyvu
lių skerdyklos Urugvajaus 
vyriausybės znutarimu ■ ati- 
duodamos d a r b ininkams, 
kurie turės skerdyklas val
dyti kooperatyviniais pa
grindais. Vyriausybė duoda 
pradžiai 5,600,000 pezų, o 
kitas lėšas turi sudaryti dar
bininkai, pirkdami šėrus (pajus).

Didelis klausimas yra tin
kamos skerdyklų vadovybės 
sudarymas, o taip pat, kad 
darbininkai sąžiningai dirb
tų. Jei tas sumanymas įvyk
tų, tai būtų pirmas atsitiki
mas Pietų Amerikoje, kad 
darbininkai fabrikams va
dovauja.

Priešų neti-ūksta. Komu
nistai ir anarchistai jau a- 
gituoja mažiau susipratu
sius darbininkus, kad prie 
to “biznio” nesidėtų.

M. Krasinskas

ARGENTINA

Argentinoje suimta 
“raudona” akademija

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” praneša, kad Buenos 
Aires policija areštavo 22 
komunizmo mokinius ir jų 
profesorių, laikraštininką 
Alberto Ferrari.

Tigrės priemiestyje veikė 
tarptautinė komunistinių a- 
gi talonų akademija. Jos 
mėnesinės išlaidos siekė 
$40,000; studentai nieko 
nemokėjo nei už maistą, nei 
už "mokslą”, nei už kelio
nes. Suimtieji, didžiumoje, 
atgabenti iš Venezuelos, 
Panamos, Kolumbijos, Pe
ru ir Bolivijos. Pav. Wilson 
Burbano, 38 metų advoka
tas, atvyko “pasimokinti” iš 
Ekvadoro. Buvo vienas ki
tas argentin ietis, 30 metų 
amžiaus mokytojas Trott- 
man panamietis ir 32 metų 
amžiaus “lenkas” Abraham 
Dotomvich

LAIMINGIAUSIAS VAIRUOTOJAS

Claude Gordiener iš Great Barringto, Mass., kai jo 
automobilis sudužo, jis šypsodamasi laukia* kol kas 
nors ištrauks jj iš automobilio. Tas truko 45 minu. 
tęs, Claude tik nugarą sutrenkė.

Fašistu perversmą prisiminus
Gruodžio 17 d. proga 

noriu pasidalinti šiais pa
drikais atsiminimais. Kai 
1926 m. šalto ir šerkšnuoto 
gruodžio 17 d. rytą ėjau į 
darbą, pastebėjau iškabin
tus ant stulpų skelbimus. 
Juose buvo skelbiama, kad 
bolševikų ruoštas sukilimas 
likviduotas, esanti laikinoji 
karo valdžia, pasirašė maj. 
Plechavičius. Įėjęs darbo- 
vietėn radau grupę jaunų 
vyrų. Kelis jų pažinau iš 
“Mūsų Laikraščio” ir Ūki
ninkų sąjungos. Vieno pa
klausiau :“Ką jūs, vyrai, čia 
veikiate?” Buvo atsakyta, 
kad mes, girdi, kontroliuo
jame telefono ir telegrafo 
stotį. Ir iš tikrųjų, keletą 
dienų būrys jaunų vyrų pa
kaitomis kontroliavo. Tad 
ginkluotame sukilime daly
vavo ir civiliai.

-o-
Po kurio laiko perversmi

ninkų išvaikytas, ir vėl “su
varytas’ Seimas rinko nau
ją Respublikos Prezidentą. 
Turėjo būti išrinktas vy
riausiame štabe paskirtas 
A. Smetona. Oficiozas “Lie
tuva” paskelbė, kad prezi
dentu išrinktas 43 balsais, 
o kitą dieną stambiomis rai
dėmis atitaisė, girdi balsa
vo 44.

Demokratiškai išrinktas

Kuomet suimtuosius varė 
nuovadon, jie šaukė prieš 
Argentinos vyriausybę ir 
graudinosi, kad rėmė da
bartinio prezidento kandi
datūrą.
Riaušės prieš religines 
mokyklas

Argentinos sostinėj Bue
nos Aires moksleivija bu
vo sukėlus dideles riaušes 
prieš religines mokyklas. 
Demonstracijose buvo rei
kalaujama atskirti mokslo 
įstaigas nuo bažnyčios, o 
esamas bažnytines mokyk
las suvalstybinti.

Pagaliau parlamentas bu
vo priverstas panaikinti į- 
statymą, kuris kunigų mo
kykloms pripažindavo ly
gias teises su valstybinėmis mokslo įstaigomis ir nutarė: 
ton įvedė tokį nutarimą:

Kiekvienos tikybos kuni
gai religijos dalykus gali 
dėstyti bažnyčiose. Taipgi 
gali steigti universitetus, 
bet jų diplomai neturės ver
tės, jeigu jų studentai neiš
laikys kvotimų valstybi
niuose universitetuose.

Moksleivijos mitingai, 
streikai, mokslo įstaigų o- kupavimas ir riaušės, pagaliau, baigėsi Kongresui pa
darius šią reformą.

Taip rašų “A. L. Balsai”.

Seimas pasidavė smurtinin
kams. Bet kieno tie 44 bal
sai? Juk nei socialdemokra
tai, nei vals. liaudininkai 
aišku, nebalsavo. Tautinin
kai gi turėjo tik du balsus 
Atsakymas aiškus: dešinė. 
Tai Krikščionys demokra
tai, darbo federacija ir tt.

Tautininkų “Pažangos” 
sąjunga, vėliau įsiliejusi j 
organizuotą Tautininkų Są 
jungą, į Steigiamąjį Seimą 
pirmuoju kandidatu išstatė 
visų gerbiamą Aušros re
daktorių, 1918 m. 16 akte 
signatarą dr. J. Basanavi 
čių. Bet ir tasai garbinga; 
asmuo n e su viliojo mūši 
liaudies. Jį išstačius! srovi 
neturėjo jokios progiamos 
ir žmonės nežinojo, ką j 
žada ir kaip tvarkys valsty
bės reikalus.

Nei St. Seime, nei pirma 
jame, nei antrajame Seime 
tautininkai nebuvo atsto
vaujami. Tik renkant 3 Sei 
mą, susiblokavus su valst 
liaudininkais, t a utininka' 
pravedė du atstovus.

Po kelių metų “tautinio 
kiškai” susitvarkius, buv< 
einama prie Tautos Atsto 
vybės rinkimų. Kandidatu 
į Seimą galėjo išstatyti ti! 
apskričių savivaldybės, ku 
rių pirminnku buvo apskri 
ties viršininkas, vidaus rei 
kalų mnisterio skiriamas, i: 
miestų savivaldybės. Būvi 
išstatoma tik tiek kandida 
tų, kiek ta apylinkė turėję 
išrinkti. Tad, kandidatas 
gavės kad ir kelioliką balsų 
buvo išrenkamas. Aišku, 
kad tokiomis sąlygomis bu 
vo išrenkami tik patikim: 
režimui žmonės.

Pasitraukus iš ministeriu 
kabineto dviem krikščioniu 
demokratų atstovams, Vol
demaras pasikvietė sau pa
tikimus žmones ir suėmė vi 
są valdžią į savo rankas. 
Neilgai trakus tarp Smeto
nos ir Voldemaro kilo nesu
sipratimų. Ir tautininkai pa
sidalino į smetonininkus ii 
voldemarininkus. Nesusi
pratimų įkaršty Voldemarai 
yra dribtelėjęs tokį posakį- 
“Mane ministeriu pirminin 
ku paskyrė teisėtas Lietuvos 
respublikos prezidentas dr. 
Grinius, o tave kas rinko?' 
Nesutarimai nuėjo tiek toli. 
kad, Voldemarai grįžus iš 
užsienio, jis buvo Kybartų 
geležinkelio stotyje polici
jos sulaikytas ir išvežtas į

asus.
Tiesa, birželio mėn. avia- 

! cijos karininkai nuskridę 
i lėktuvu į Zarasus, atsivežė 
, Voldemarą, ir uiauč jį grą

žinti ton vieton, ii kurios jj 
buvo išgrūdęs Smetona. Bet 
birželio įvykiai nebuvo ge
rai organizuoti ir smetoni- 
ninkai su jais susitvarkė. 
Pašalinęs Voldemarą ir pa
skyręs ministeriu prminin- 
ku svainį Tubelį, Sme
tona pasidarė Lietuvos “ga- 
spadorium”: tautos vadu, 
ir galėjo šeimininkauti savo 
nuožiūra.

Todėl ir kilus Suvalkijoje 
ūkininkų sukilimui, kai ūki
ninkai buvo kišami į kalėji
mus ir šaudomi, buvę Lie
tuvos prezidentai ir minis
teriai pirmininkai paprašė 
Smetonos audijencijos ap
tarti tą skaudų reikalą, tai 
jis atsisakė su jais kalbėtis.

J. Jonušą

MAIKIO KRAITIS

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:

A. Liutkuvienė, Bridgewater, 
Mass. $10.00; Mrs. B. Kiužė
ms, Chieago, III., $6.00.

Po $2.50: S. Cibulskas, Stam- 
ford, Conn.; K. Skuzinskas, No. 
Bellmore, L. I., N. Y.

K. Mickevičius, Tėrryville, 
Conn., $2.00.

Po 11.50: J. Masys, Montre
al, Canada; J. Bitneris, Mont
real, Canada.

Po $1.00: J. Matulonis. Fle- 
mington, N. J.; P. Naunčikas, 
New Britain, Conn.; A. Styra, 
VVoodhaven, N. Y.; Z. Gapšis, 
Baltimore, Md.; K. Mataliaus- 
xas, Baltimore, Md.; A. Buja- 
vičius, Manchester, Conn.; J. 
Charaska, Brooklyn, N. Y.; F. 
Stanionisv Chieago,* UU J. Bar- 
cash, Windsor, Conn.; G. Ma- 
lesky, Emigh. Pa.; J. Zitinevi- 
čius, VVorcester, Mass.; J. Mar- 
levicia, Linden, N. J.; J. Pet
rus, VVorcester, Mass.; Mrs. A. 
Klish, VVallington, Conn.; Ch. 
Aušacke, Thomaston, Conn.; U. 
Lapinskas, St. Petersburg, FU.; 
Mrs. E. Cedlio, Orlando- Park, 
(II.; Mrs. A. Saltinskas, Det
roit, Mich.; J. Kvietkus, Tal- 
eottville. Conn.; F. Lipskis, 
Mexico, Me.; J. Banikonis, VVi
nnipeg, Man., Canada; T. Da- 
?ys, Kenora, Ont., Canada; W. 
Kulesius, Kenora, Ont., Cana
da.

G. Skinzera, Bristol, Conn., 
$0.75.

Po $0.50: M. Rimgalia, Glen 
.iiddle, Pa.; F. Petraitis. Can
on Center, Conn.; A. Kowa- 

:hewsky, Yonkers, N. Y.; J. 
3unker, Mexico, Me.; W. Ar- 
auskas, Camden, N. J.; C. 

Petkunas, Philadelphia, Pa.; 
Mrs. M. Gudjonis, Manchester, 
Conn.; Mrs. A. Kunda, Seattle, 
vVash.; J. Staugas, Baltimore, 
Md.; J. Brazauskas, Detroit, 
Mich.; A. Stadalius. VVaterbu
ry, Conn.; P. Paliukas, Balti
more, Md.; A. Paulaitis, New- 
ark, N. J.; A. Vitkauskas, May
nard, Mass.; J. Survilla, Alle- 
?an. Mich.; R. Buches, Denver, 
Colo.; Mrs. Mary S. VVhite, 
VVaterbury, Conn.; P. Teleisa, 
Ozone Park, N. Y.; Mrs. Wit- 
kauski, Pocųuonock, Conn.; J. 
Eiduks. VVaterbury, Conn.; F. 
Jodvalkis, Leechburg, Pa.; R. 
Chenkus, VV. Hazleton, Pa.; V. 
Rudinskas, Montreal, Canada; 
Mrš. V’. Cilcius. Lavvrence, 
Mass.; V. Kalvei, Islip, N. Y.; 
F. Bagdonas. Methuen, Mass.; 
Ch. Zamon..Bridgewater, Mass.; 
Mrs. V. Kavaliauskas, Spring
field. III.; V. Lekavičius, Ed- 
monton. Altą. Canada; A. La
pinskas. Montreal, Canada; J. 
Shopes, Philadelphia, Pa.

Po $0.25: J. Gudauskas. Mu- 
;kegan. Mich.; P. Masiauskas, 
)etroit. Michigan.

Visiems, atsiuntuslems iaik- 
aščiui aukų. širdingai dėkoja- 
ne.

Administracija

Amerikos Atlanto pakrai 
-u Pacifiko pakraščiu sujui 
tas 1915 metais. Prieš 74 r 
us Bostone tebuvo 2464 t< 

fonai.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ketai- 

, ri”- Kaina metant
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MOTERŲ SKYRIUS
MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA
(Ii Terroą išleistos knygos “Užuovėja)

(Tęsinys)
Ji šaukėsi mirties, grikšėdama dantimis. Ir tada 

Vaitiškiui pasidarė aišku, kad ne mirtis, o gimimo mi
nutė artėja.

-Ką aš tau galiu padėti? — šaukė senis, apim
tas baimės, ką griebti ir kaip padėti. Žmogus buvo 
gražius metus nugyvenęs. Ir kai užeidavo tos bėdos 
jaunystėje, tai nieko, viskas ir praeidavo. Jis užmiršo 
viską ir tik jautė, kad bus blogai, jei taip dar lauks. 
Palikti vienos negalima — paskui nenuristum to ak
menio nuo krūtinės. Palauk ...

—Aš tuojau sugrisiu! Palauk valandžiukę—aš tik 
i sodžių! Bobutę atvesiu! Pakentėk kaip nors ...

Perbridęs upeli, lėkė po tiesumais, pluošė pieva ir 
laužėsi vasarojumi, kartodamas, kaip akmeniu kritu
sius žodžius: -

—Kad ją tikrai rasčiau... kad rasčiau namie... 
O, kad tik nebūtų kur išsidriekusi...

Sodžius, lyg žemėn smegdamas, niūksojo tirštu me
džių tankumynu ir ne artėjo, o rodos traukėsi, kaip 
ant patyčių. Jis biznojo risčia, bet netrukus užduso. 
Ir kokia ten riščia — jis knapsėjo vietoje. Pakinklius 
pakirto, strėnas, lyg perliejo. Dusulys plaučius pro 
gerklę traukė lauk. Sukris paežy ir po visam... O 
tuo tarpu, ten, užpakaly miršta — mirtimi vaduojasi. 
Jai vis sunkiau, o sodžius dar toli. Jeigu jis kartais 
nespėtų atvesti? Tai kaip tada, juk jis paliko mirštan
ti žmogų? Ir mintis musė kūle, trenkė stačiai viršugalvin:

—O kas bus, kai nerasiu? Bus gal kur išsivilkusi, 
gal net bažnyčion, šitoji.., O ko tada šauktis? Jis
žinrrin tilt viena intr roilria išnvanannin tnae Korinto

Su durim įvirtęs trobos prieblandon, kaip apžli
bęs, mirkčiojo ir nieko nematė. Kol spėjo ką sumesti, 
iš kamino pasirodė pati Miklošienė, Iš džiaugsmo jis 
tik mekeno—besanti namie senpalaikė.

—Žmogeliau. ar ant grėblio užmynei? Kad taip 
be dvasios?

—Einam, Agotėl... Nieko be tavęs nebus...
—Kur taip?
—Prie Katmilžio ... Mūsų sklype...
—O ko ten? Ar tau tik su brūkliu nereikės?
—Ne. Ar aš žinau kas? Draskosi gyva . . . Mirčia 

vaduojasi. Tik nebegaišk, susimildama ...
—Kas ten draskosi? šnekėk, kaip žmogus. O jei 

ne, tai,—dideliu medžiakriauniu peiliu šlapiose ran
kose švaistėsi Miklošienė ir kamantinėjo.

Vaitiškis žiopčiojo, dar vis neatgaudamas oro, su- 
kritęs ant suolo. Taip jo pašėlusiai ir nesigailėta sa
vo kojų:

—Tokia, dar visiškai jauna... Akys, kaip našlai
tės, didelės. Pati pamatysi. Jau jai nabagei ta valanda 
užėjo...

—Ak tu pone! Ką ževęmoji, seni?
—Teisybė!.. Žio — ji dar netiki... Laukai ski

riasi. kai rėkia.
—Tau, matyt, ausyse rėkia. »
—Savo akimis mačiau. Šnekėjausi...
—Tai nuo kaitros tau akys apraibo.
—Pasiutkailė boba — ji dar gydysis. Jeigu sakau, 

tai matyt yra kas nors. Ko gi aš taip bėgau?—nirto 
Vaitiškis, pasišiaušušiais ūsais, atsegiotu marškinių an
čių iki juostos. Škaplieriai vėlėsi krūtinės gauruose.

Senoji numetė peilį ant stalo. Tikrai — senis, 
kaip pablūdęs.

—Nujau... Tai kas ją ten, ar nelaba dvasia už
nešė j paupį?

—Ne mums dabar žinoti. O darosi galas... Grei
tai, greitai, sakau, — griebė ją už priejuostės ir tem
pė lauk.

—Atstok nesitampęs! Palauk. Reikia pasiimti,— 
dauždama seniui per nagus sukrutusi sukosi Miklošienė. 
—Kad neužmirščiau ugnelės užlieti. Pietus viriau. Bėk 
į kaminą — šliukštelėk samčiu. Ir paimk ką nors van
deniui.

Rado Vaitiškis artipilnį kibirą ir tą suvertė ant 
ugnies priežadoje. Barškėdamas juo smuko pro duris, 
bet pamatęs ant tvoros ąsotį, kibirą metė. Atsisukda
mas bėgo. Miklošienė Įkandin bardamosi ir šniokšdama:

—Nelėk taip! Aš jau nebespėju.

(Bus daugiau)

KELEIVIS, SO. BOSTON

KARALIŠKAS POKYLIS

Monako kunigaikštis Rainier su savo žmona, buvusia 
Amerikos filmę aktore, labdaringame pokylyje New 
Yorke, kuris surengtas ju garbei ir kurio pelnas eina 
veteranę organizacijai. Tarp ję sergančią veteranę 
pagalbos organizacijos pirmininkė Lytie Hull.

Sofija Gudonienė
Kaip paskutiniajame nu- kalų “Aušros sūnūs” bus 

mery buvo pranešta, Lietu- turėjęs didžiausią pasiseki- 
voje gruodžio 1 d. amžino mą. Iš kitų tos srities vei- 
poilsio atsigulė Sofija Ki- kalų jos yra parašyti: Pini- 
mantaitė - Čiurlionienė, vie-. geliai, Karalaitė tikroji tei
na žymiųjų senosios kartos sybė, Kuprotas oželis, Ge- 

, lietuvių moterų. Prieš 50 į gužinis, Pasiutusi veidmai
nystė, Riteris budėtojas, Vi
sai pasisekė, Didžioji mugė

metų neperdidžiausias bū-
: įys tebuvo veiklių šviesuo
lių vyrų, o jau tokias mote- 

j ris, kaip sakoma, lengva bu
vo rankų pirštais suskai

ir t.t.
Labai dėkingi jai yra vai 

kai, nes ji jiems yra para-i
— ------------------------- -------------------------------- -------------------------- 41VO J*

, siusi taipgi ne vieną veika-
Inin 1___•_ J_____?_L.....o.

1937 m. išėjo jos parašy
ta apysaka “šventmarė”, 
kuri sukėlė didelį davatkų 
nepasitenkinimą, turėjo su
maniusi parašyti romaną 
“Būdanti žemė”, bet suma
nymo neįvykdė. Yra para
šiusi pasakų.

Pasilikusi Lietuvoje jos 
okupacijos metais, rodos, 
nieko didesnio nebesukūrė 
—gal dėl sveikatos (ilgai 
sirgo), o gal ir dėl ko kita. 
Jos rinktinių raštų išleista 
trys tomai.

R. J—nė

DOVANA

ŽVIRBLIAI IR KALIAUSĖ

Sutarę žvirbliai pasimylėt kartą.
O kad lyg gėda laužyt žodį tartą.
Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.
Atrado dirvą, kviečių kelias lyses 
Ir, kuris buvo lyg labiau išdrįsęs, 
šoko prie darbo: varputes terioti.
Štai vienas žvirblis pamatė tuo tarpu 
Kažin ką juodą, styrint viršum varpų,
Ir, išsigandęs, čir čir suriko.
Žvirbliai, išgirdę, kad jų draugas rėkia, 
Nelaukdami, tuoj į krūvą sulėkę,
Kas čia yra—klausia—kas čia atsitiko?
Žvirbliukas parodė—taip, tikra teisybė: 
Kviečiuose riogso bauginga baisybė.
Lyg būtų paukštis: turi sparnus, snapą...

Lyg lėkti taikos... kas tai per daiktas būtų? 
“Kad Į nelaimę mus kas nekliūtų!” 
šnekasi žvirbliai, vos šaudami kvaDa.- - - X ■
—Vyrai, ar žinot? Tai tikras erelis!
Aš jį pažįstu!—tarė viens žvirblelis.
—Lėkime iš čia, kol dar sveikas sparnas!
—Netiesa, broli, sakau, kad pelėdą!
—Tai vanags, vyrai V—Ne, ne, ne, tai varnas!
Dar bailių žvirblių balsai nenutilo,
Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo 
Ir sujudino kviečiuose baisybę.
Žvirblai varguoliai per valandą ūmą,
Tarytum šaute, sulindo į krūmą,
Užmiršę kviečius ir varpų gausybę.
Mat žvirbliai, žodžių baugingų paklausę,
Arčiau nebandė pažinti baisybės,
Palydėj kviečius ... Na, o iš teisybės 
Kviečiuose būt radę tik seną kaliausę.

Vincas Kudirka

P. S. šituo eilėraščiu V. Kudirka pajuokė visus 
anų dienų bailius, kurie bijojo kovoti su caro valdžia.

tė - Čiurlionienė jau tais lai
kais buvo pirmosiose lietu
vių moterų vekėjų eilėse, 
todėl pravartu ir čia kiek 
•geriau pasekti jos nueitas 
kelias.

Ji gimė 1886 m. (ne 1885 
m., kaip Lietuviu Eniciklo- 
pedijoj rašoma) kovo 13 d.
Joniškyje, bet netrukus su 
tėvais išsikėlė į Šiaulius, vė
liau į Kulius ir tt. Mokėsi į- 
vairiose vietose privačiai, 
vėliau Petrapily gimnazi
joj, bet ją baigė Rygoje, u- 
niversitetą lankė Krokuvo
je, bet jo dėl lėšų stokos ne
galėjo baigti.

Iš mažumens buvo jialin- 
kusi vaidinti ir rašyti. Spau
doje pirmas jos rašinėlis 
pasirodė 1905 m. Petrapily ! UETUVA BUDO, Stepono Kairio SUtADfiTINfi. J. Titinio 15 įvairių 
leidžiamame “Lietuvių Lai-! trumnu pasakojimu. įso puslapiu,

krašty”.
Netrukus ji pradėjo rašy

ti Vilniaus Žinioms visuo
meniniais, kultūriniais, lite- PIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne- 
ratūriniais klausimais. 1907 
-8 metąs ji dirba “Vilties”; 
redakcijoje, vėliau bendra
darbiauja “Vaire” ir kt., ra
šo vaizdelius, pasakas ir tt.

1910 metais ji jau išlei
džia atskirą leidinį “Lietu-.žemuko sūnūs, Andriaus va 

’ Incko romanas iš 1935 metų Su
ralkijos ūkininkų sukilimo prie?
Smetonos diktatūrą, Pirma dali*
?80 psl. Kaina ....................... I3.0C

lą, iš kurių daugiausia buvo 
vaidintas “Dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių; be 
to, vaikų vaidinimams ji pa
rašė Cyp —' Cyp..cyp..cyp,
Miau, miau, miau; Grybų 
barnis, Barbutė piemenėlė 
ir kt.

Ji yra išvertusi Moljero 
Tartiufą, Vesti privertė, 
žorž Dandin, šykštuolį,
Flauberto Madame Bovary,
Homero Iliadą (kartu su 
Raliu, Talmantu ir kun. Ža- i Kitą pamokyti 

deikiu). pataiko.

Artėja dovanėlių pirkimo 
Geriausia dovana 

mūsų jaunimui — tai kny
ga. Gražiai iliustruota, puo
šniai išleista knygutė — tai 
‘Gintarėli** Janinos Narū

nės parašyta legenda apie 
mūsų “Gintarą”. Kaina 95 
centai. Ją galima dar gauti 
“Keleivio” redakcijoje.

ir kvailas

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

labai vaizdžiai ir įdomiai parašytį 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlės; 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir 
šešiais, iiiustruta. 416 puslapių, di 
delio formato. Kaina ........... $5.5(

užmirštairas aprašymas, ka jis ii 
70 nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 48? 
puslapiai. Kuiną ................... J5.0f

5ISKAIS ATEINA RUDUO, Ma 
riaus Katiliškio romanas. Ištiš*L-^azee a ėaaaai am<ala»až«a rt unavai«\«uwrs>
5i4 pusi., kieti viršai. Kaina $5.0f

KILNUS BERNIUKAS
Laikraščių nešiotojas, 14 

metų Bruce Shockey, Dal
ias, Tex., mieste, anksti ly
tą pamatė, kad iš vieno na
mo veržiasi dūmai. Berniu
kas pradėjo belstis į duris 
ir pažadino miegančią Do- 
nald H. Heil šeimą.

Dėl berniuko pastabumo 
šeima išsigelbėjo iš ugnies. 
Vėliau Heil šeima norėjo 
dovanoti berniukui 15 do
lerių, bet vaikas atsisakė 
Jis sako, kad, pažiūrėjęs į 
sudegusį namą, nusprendė, 
jog Heil šeimai tie pinigai 
yra daugiau reikalingi, ne
gu jam.

SAUGOKITĖS
APGAVIKŲ

Hartford, Conn. Kažkoks 
Marvin L. Reiner plačiai 
paskelbė, kad jo vadovau
jama Lloyd bendrovė pigiai 
taiso kailinius, tik už $22.- 
95. Daug moterų jam pati
kėjo ir pasiuntė kailinius 
pataisyti. Kai pataisyti kai
liniai buvo grąžinami, tai 
reikalauta dvigubai ar net 
daugiau sumokėti. Būta at
sitikimų, kad grąžinta kaili
niai prastesnės rūšies.

Apgautųjų tarpe atsirado 
tokių, kurios pasiskundė po
licijai. FBI ištyrė reikalą, 
apgaviką suėmė, teismas jį 
teisė ir nubaudė $500 ir 6 
mėnesius kalėti;

Pranas Naunčilcas

MOTERYS GALĖS 
BALSUOTI

Nuostabus dalykas, bet 
Šveicarijos moterys iki šiol 
dar neturi teisės balsuoti 
renkant parlamentą ar sa
vivaldybių atstovus. Tačiau 
pirmasis ledas jau pralauž
tas, nes gruodžio 8 d. Ba
zelio miesto vyrai nutarė 
(9,401 už, 5,517 prieš) duo
ti teisę ir moterims balsuoti.

Reikia tikėti, kad netru
kus ir kitų miestų vyrai ne
bebus tokie atkaklūs ir duos 
moterims lygias balsavimo 
teises.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
KELIONĖ IPACIFICO 

KRAŠTUS, Jucio Badiuno
kelionės įspūdžiai, 94 pusi. 
didelio formato, daug nuo
traukų, kaina $2, išleido 
Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga.

voje”, kuriame buvo karčių
priekaištų to meto lietuvių
šviesuomenei. (Jame buvo ii

a* r- x 1 Ca : NEMUNO SŪNŪS, Andnaas Value-M. ClUrliOniO, UŽ kūno o0- romanas antroji dalis, 426 pus
fija buvo ištekėjusi 1909 m Kaina..................  P-00
pradžioje, straipsnis apie ‘ u.toriv sešely, v. Putino-My
mnvilrg 1 1019 m ii išbaido ' kolaič5° romanas trijose dalyse mUZlKą.) l«7lZ ni. ji lb.eiao : Autorius, pats buvęs kunigas, ap- 
straipsnių rinkinį “Iš mŪSU • rs5o. kain kunigas Vasaris išsiža

* i kunigystės dėl moterystės. Vi
ĮlieraiUlOS . : trys dalys įrištos j vieną kny

Pilna Sofijos buvo ir ki- ’
tose srityse. Ji pati vaidina, JETUVIŲ liaudies menas, j. 
reŽISUOja, kur reikia, daly- . meniniu formų plėtojimosi pagrin
vauja draugijų veikloje. ' dai> ^?liu* £alaw>\ didelg kny T -IX • 311 tougybe ravaikslų, gersimJau 1907 m. sušauktame x>pieriuje. Kaina ...................
pirmajame Lietuvos moterų .-algių gaminimas, parašė ke- 
suvažiavime Sofija skaito; turios namų ūkio egronomės: E

net dvi paskaitas, kuriose Starkienė ir A. Sližienė. Dideli, 
skatino moteris šviestis, or- -?aup paveiksiu. Riet
aramzuotis ir reikalauti Iv-gąnu.uuvic ** j vNGLŲ.LIETUVIŲ KALBU ŽO
gių su vyrais teisių ir 1.1, jynas, apie 20.000 žodžių. s«s Pn
Ji buvo išrinkta ir i numa- ‘ sĮ*P’a'. redagavo v. Baravykas 
. . , ... , r, pigiausias ir naujovskiausias iotytos Steigti M Otelų S-gos dynas, kieti virtai. Kaina .. >4.00 
valdybą drauge su Gabriele tauruoju takeliu, k. b
Petkevičaite - Bite, Felicija! Kriaučiūno atsiminimai H Lietu 
n ... .. . vos ir is Amenkos gyvenimo. 17?Bortkeviciene, Žemaite ir; pusip., įdomi knyga. Kaina.. >2.00
kitomis garbingomis mote- > engvas būdas IŠMOKTI AN( 
rimis. 1 ' l<lc M. Geriamam vadovėlis pra-

Anais laikais labai maža:, ^ST".li2!K 
tebuvo tokių, kurie gerai
mokėjo lietuvių kalbą U tnlogiškn istorijos kronika,
būtų galėję kitus mokyti net """•'f'-

Tr-’ .dar. JETUVIV KALBOS GRAMATIKA

mažiau. Sofija buvo viena t-an»sė Dr. d. Pilka. Pritaikinu 
iš tokių sugebančių, net <™£kcs ,ietuviama- 144
pats lietuvių kalbos tėvas KLAusuaų 'uLVreii; » 
ją padrąsino apsiimti lietu-, mė Liudas Dovydėnas, įdomi 
vių kalbą dėstyti Saulės apysaka, ne psi. Kaina .... nso
-Ur??Of€ Ten tEMAICIŲ KRIKŠTAS. P. AuUdo
Jie dirbo iki karo, karo me-, psrašytss istorinis romanas ii te.

" - — Sa kietaistu Voroneže lietuvių gimna- bi25*^_Uikų-

,>tM

»S9
rijoje dėstė lietuvių litera- L PIE IJUK4 m 
turą, o nepriklausomoj Lie- i 1 .A atsiminimai apie Binkj, 
tuvoj kurį laiką universite- M9kpu!u.TK2h»8?T!^.^?!.!įSi> 
te lietuvių kalbą ir jos dės- ( senas kareivis matututis, 
tymo metodiką. I parašė Jurgis Jankus. Pasakoji

iŠ Šių trumpų žodžių nu- ““ api* tomaitį, kari*
manu, kokį indėlį Sofija y-
ra įnešusi I lietuvių VISUO- padaryti. 237 psl. Kaina ...........».
meninį gyvenimą iki nepri-! pabučiavimas, parašė j. era- 
klaUSOmOS Lietuvos atkūn- į Jas, novelių rinkinys, 155 poslapių, 
mo.

Kaip žymi rašytoja Sofi
ja pasireiškė tik nepriklau
somoj Lietuvoj. Ji yra viena 
našiausių teatrinės literatū
ros kūrėja. Iš moterų ji dau
giausia parašė tos srities 
veikalų. Iš jos dramos vei-

>150.

trumpų pasakojimų, 180 puslapių.
Kaina ......................................... >2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikiėiony- 
bės laikų Romoje, Palestinoje Jr 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................>2^5

>EM£ DEGA, J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais _ gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da-‘ 
lis 453 psl. Kieti virtai. Kaina >4.50

>EM£ DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. Kaina .... >4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mu
sų rašytojos pirmojo Varo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valaidka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................ >1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po >2. 
Galima dalimis pirkti arba visaa S 
knygas už >6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. ŠU.
tthelsonienės parašyta: 250 įvairią 

receptų, 132 pusi. Kaina ....>1.29
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

KINO SENOVEJE. Dievų yra w 
tokių {vairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko

buvo senąja lietuvių dievai T 
....>1.09

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigą 
Vatadkna parašyta knyga, 2*9

Kaino I2A9

Me b<
Kain*

A KISS IN THE DARK. 4. 4a«nJ. 
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai

159 pusi. Kaina kietais viršeliais >°. 
plakatais viršeliais .................... >1.01
ATLAIDŲ PAVEST, P. Abelkio ro. 

manas iš Žemaičių Kalvarijos pm«
•Ries. Kietais viršeliais, 467 pusta- 
>iai, kaina ......................................... M
TIKRA TEISYBE APIE SOVlETi?

RUSIJA, arba komunistų diktati- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolVviy-

C> istorija ir valdymo uraktiks.
i daug medžiagos. 96 puslapiai 

Mdna ....................................................iPe
MIRUSIOS SIELOS. M. Gundą 

svarbiausias reikalą-, išvertė >« 
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .>*49
8OCIALDEMOKRaTUA IR BO’- 

SEVIZMAS. Paimi K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tm- 
klauaimu knygutė. Kafta ........... 25r
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė JC. Vandervelde, vertė VardO-
_____ iiaa ..................................... .lOe
UPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ..........   93.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMU.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 29c.

KODĖL Ai NETIKIU ( DIEVĄ. 
Pilna argumentų,

jUOZAS STALINAS, arba 
Kankano razbeininkas buvo

•ųa Rusijos diktatorių. Kaina
DEL LAISVOS LIETUVOS, 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina .........................................SSc
aR KOMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. Valadka. 8varbu 

kiekvienam perskaityti. Kataa >1.29

SOCIALIZMO TEORIJA, 
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji (tai 
keisi*. Kaina ............................... 29c sako

DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 
PRADAI. Populiari ir naudinga 

knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kainu .........................................Mą
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 

toks tvanas MM ir kų apie tok

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adreso: 
KELEIVIS

36 EaM Brotadmap Se. Bmhra X7.
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KORESPONDENCIJOS
NEW YORK, N. Y. )

Kalbės apie Lietuvą
Gruodžio 21 d. (sekma* 

dien j) antrą valandą po 
pietų New Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmų narių, su
sirinkimas Lietuvių Amer. 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Tuoj po susirinkimo tre
čią valandą bus ką tik iš 
Europos atvykusio Jono 
Stonio pranešimas apie da
bartinį gyvenimą pavergto
je Lietuvoje. Ponas Stonys 
vyksta laivu ir New Yorke 
laukiamas gruodžio 16 d. 
Prelegentas dar prieš oku
paciją buvo Valstybės radi
ofono Kaune pranešėjas-re- 
daktorius, vėliau Vilniaus 
radiofono direktorius, o pa
staruosius kelis metus dirbo 
Amerikos Balse Miunchene. 
Prieš išvykdamas į J. A. 
Valstybes prelegentas turė
jo galimybių susitikti ir kal
bėtis su daugeliu iš Lietu
vos į Vakarus atvykusių lie
tuvių.

Įėjimas į p;*anešimą tik 
su kvietimais

BROOKLYN, N Y.

Gavo daug roeikienoa
Lithuanian Bakery savi

ninkas Pranas Kupinskas, 
131 Onslee Place, Eliza- 
beth, N. J., buvo išvykęs 
medžioti į Maine Valstybę 
ir nušovė 400 svarų juodą 
mešką. Mešką nušovus, jos

iv lroruanac noiVia no.

likti medžioklės stovyklai, 
o visą mešką gali vežti kur 
nori. Tad Pranas grįždamas 
į namus, meškos šlaunį 70 
svarų " dovanojo Quafity 
Marke t savininkams Kaziui 
šimanskiui ir Kaziui Mit- 
chell, 483 Grand St., Brook- 
lyne.

Brooklyniečiams meškos 
“steikas” buvo duodamas 
nemokamai, bet retai kuris 
ėmė.

Pranas sako, kad parvež
tos meškos mėsą Elizabeth 
gyventojai gabaliukais tuo
jau išnešiojo. Net ir miesto 
majoras telefonu prašė jam 
suteikti meškienos gabalą.

Lithuanian Bakery kepta 
duoną brooklyniečiai mėgs
ta ir ji plačiai parduodama 
ne tik lietuvių, bet ir kita
taučių krautuvėse. Ten par
duodami ir Michigan Farm 
Andriulio sūriai, kuriuos 
brooklyniečiai mėgsta ir 
perka.
Naujųjų metų

Juos brooklyniečiai sutiks 
įvairiose vietose. Bus suti
kimas ir Lietuvių Piliečių 
Klube (280 Union Avė.).

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jmgia lietuvius bendram HetuvUkam darbai, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $825 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
SlHoa senatvės.

Daugiau žinią apie SLA darbas ir apdraudaa galite gau
ti SLA kaupuose, kurios yra visose žymesnėse Hetuvią ko- 
kurijose ir SLA Centrą. Rašykite tokiu adresu:

au w«t
DR. M. J. VINIKAS

Nnr T«k I, N. T.

Man čia geriausia patinka, 
nes ir pigiau (čia asmeniui 
$4.50, o kitur net $7 ir $10) 
ir liętuviška nuotaika.
J. Ginkus sveiksta

Plačiai žinomas Brookly- 
no verslininkas Juozas Gin
kus po operacijos sėkmin
gai sveiksta namuose dakta
ro Paprockio priežiūroje. 
Petras Lisauskas ligoninėje

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviams žinomas biznie
rius Petras Lisauskas susir
go ir gydosi ligoninėje, jau 
sveiksta.
Banketas žurnalo 
“Darbo” paramai

Sausio 17 d. Lietuvių Pi
liečių Klube (280 Union 
Avė.) L.D.D. 7 kuopa ren-* 
gia banketą, žurnalo “Dar
bas” paramai. Visi lietu
viai kviečiami bankete da
lyvauti.

Kazys Žemaitis

COCOA, FLA.

džioje bus nedidelis būrys. 
Vėliau neabejotinai čia ir 
daugiau atvyks apsigyven
ti, nes čia gera vieta.

Gamtos požiūriu šita apy
linkė tikrai puiki. Turime 
didelį gražų paplūdymį, ku
riame galima saulėje kepin- 
tis žiemą ir vasarą, o kas 
mėgsta žuvauti, tiems yra 
dvi upės, pilnos visokių žu
vų. Ir viskas čia pat, nerei
kia niekur važiuoti.

Primintina, kad iš šios a- 
pylinkės oranžius ir greip
frutus gauna ne tik Ameri
ka, bet ir užsienis.

Kas važiuojate į Miami, 
tai sustokite pasidairyti ir 
šioje apylinkėje. Tada ga
lėsite spręsti, ar beverta to
liau keliauti ar čia pasilik
ti ir turėti geras atostogas.

Šiemet šią apylinkę ap
lankė draugai brooklynie
čiai Buivydai ir J. Tama
šauskas. Kadangi aš esu bu
vęs brooklynietis, tai būtų 
malonu, kad daugiau broo- 
klyniečių atvyktų atosto
gauti pas mus ir pamatyti 
tą “sputnikų” miestą.

J. H

Ir čia_ yra lietuvių
Niekas neparašo Keleiviui; 

apie tą garsų miestą, prie? 
kurio yra ir Cape Canave- 
ral. Juk iš čia yra leidžia
mos raketos net į mėnulį. 
Teisybė, kol kas jos ten ne
nulekia, bet ateity nulėks.

Nekartą ir aš mačiau, 
kaip tos raketos kyla į pa
danges. Ypatingai gražus 
vaizdas yra nakties metu, 
žiūrint iš tolo atrodo, kada ; 
dideiiS ugnies kaiiiUOlyS ky

la į viršų su perkūnišku 
trenksmu, kad net žemė 
dreba, ir po kelių minučių 
jis erdvėje dingsta arba pa
kilęs sprogsta ir krinta že
mėn. į

Cia gyvenu jau daugiau 
kaip metai. Per tą laiką pa
vyko susitikti 6 lietuvių šei
mas, pas kurias mačiau Ke
leivį, Naujienas ir kitus lai
kraščius. Jie čia jau gerai 
įsikūrę.

Seniausia čia apsigyveno 
Mandienė, kuri turi gražų 
namą ant Indian upės kran-. 
to ir verčiasi butų nuoma.

Brooklyniečiai Šerkšniai 
turi modernų motelį prie 
Nr. 1 kelio. Tuo pačiu ver
čiasi Urbonai, Steponavi
čiai (Stepp) ir A. Ramus.

Spurgienė gyvena kiek 
toliau, jos namas taip pat 
prie Indian upės labai gra
žioj vietoj.

Girdėjau, kad lietuvių čia 
esama ir daugiau. Tai ky
la klausimas, ar mes nega
lėtume sukurti draugiją. 
Tada būtų progos sueiti ir 
bendromis jėgomis naudin
gą lietuvišką darbą dirbti.

Nesvarbu, kad mūsų pra-

aneooooom

KEtEJVtŠ, to.'BOSTdN
-- --------r 7- ................. t.—

džių. Bet daug yra atleistų, 
jų į darbą nešaukia ir vargu 
pašauks, nes su pagerinto
mis mašinomis ir mažesnis 
darbininkų skaičius gali 
daugiau pagaminti. Atleis
tieji yra nepatenkinti, kad 
vieni gauna perdaug dirb
ti, o kiti nieko.

M. L. B.

WORCESTER, MASS.

įsibrovė klaidų

Praeitame numery buvo 
parašyta, kad Krasinskai 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 45 metų sukaktį. 
Paaiškėjo, kad tai buvo ko
rektūros klaida — tą sukak
tį jie dar turės progos minė
ti po 5 metų, o dabar te- 
minėjo tik 40 metų sukak
tį.
Taipgi klaidingai buvo pa

rašyta, kad mirė Rachele 
Lukoševičienė, tūrėjo būti 
Lukošiūnienė.

J. Krasinsko koja dar gipse

DETROIT, MICH.

Paskubomis susitarė -

Automobilių pramonės 
darbininkų unija buvo pasi
ryžusi dideliam streikui. 
Tas paskatino didžiąsias 
automobilių bendroves pas
kubomis pasirašyti sutartį, 
smulkesnius dalykus pali
kus neišspręstus. Vėliau dėl 
jų buvo kilę mažesnių strei
kų, bet ir jie bus praėję.

Dabar bendrovės, norė
damos atsigriebti, skubina 
ko daugiau gaminti, todėl 
neskundžia net viršvalan-

Mūsų bendradarbis J. 
Krasinskas vis dar gauna 
nešioti koją gipse. O gipso 
net 10 svarų, iš namų ne
gali išeiti, ir taip dar reikės 
ilgokai pavargti. Linkime 
jam kantrybės ir ko grei
čiau pasveikti.

YUCAIPA, CAL1F.

Iikilmės Meikauškų šeimojf
Lapkričio 27 d. Antanas 

ir Marijona Meškauskai mi
nėjo savo vedybinio gyveni
mo 30 metų sukaktį. Drau
gės apdovanojo sukaktuvi
ninkus rankdarbiais ir kito
kiomis dovanomis. Iš Los

maaaoaem
KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME

SAULĖS 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 
visų skaitytojo kūnų. kai jis šitos knygos apsakymus skaito 
ir mato, kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio 
padu. 316 psl. Kaina ?................................................... . 22.00

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesu
laiko skaitytojas, kai jis šitų knygų (romanų) skaito ir jau
čia, ir mato ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 pis. Kaina 82.

ŠLIUPTARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdinga! 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 sykio tik oi S5.00.
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ 

ŽODY1NAS. 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 oš $8.00.
Jau šimtai šitą knygą išsiųsta į Lietuvų ir gauta labai 

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

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, Ilk
NMOMM

VAISTUS Į LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS ui GELEŽINES 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 tVorcesterį ir apylinkę vaistais

Persiunčiami Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, (atriją ir Kitas SSSR Dalis 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL 00., INC.
Lteunmd by VSSk

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

MCSŲ SKYRIAI
398 W. 4th Strsct 3S2 Fillmore Avė. 132 PraakBu Avė. 141 2-nri Avė 
30. BOSTON, MASS. BUFFALO 9, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tei. AN 8-5949 TsL MOhavrk 2974 TeL CHapel 9-4724 Tel. YU 2-9389
990 Literary Rd. 39 Barmenė Phua W. 11339 Jes. Campan 932 W. Girard Avė. 
Clevdsad 13, OMs NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23. Pa.
Tei. T0wer 1-1461 TsL MAitet 2-2877 TsL TOumenri 9-3969 TsL WAhrat 5-8878 
Vhmh klausiniais, rytyje su persiuntimu slunttalą j«są riminėms ir draugams, kreipkitės i mūsą pa
tyrusius, stydiius ir mandagius skyrių vedėjus, kariu maloniai suteiks jums visus nurodymus.

PRADtlUGINKlTB SAVO ARTUUOSIVS SIUNTINIU RAL9DOM8. _ 
Mflsu%įdiiuM firma, turėdama tflkstanflua patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių prista

tyme. Kiekvienas shmtiaya iėshmėiaiaaa laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų ištaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
avalynės, laikrodžių ir kitų uaiktų paHoaril tauriausiomis kainomis.

Angeles Naujienų kores
pondentas Urniežius su 
žmona linksmino susirinku
sius dainomis ir muzika iki 
vėlumos.

Koresp.

Vietines žinios

Negaluoja dr. B. Kalvaitis

Dr. Bruno Kalvaitis tru
putį sunegalavo ir gydosi 
namuose. Linkime greitai 
naavoilfti

Kalbos, kad jis išsikeliąs 
iš Bostono, yra neteisingos, 
pareiškė jis.

Kaukių balius įvyks

Liet. B-vės Bostono Apy
linkės rengiamas Užgavė
nių kaukių balius įvyks ne
be sausio 18 d., kaip anks
čiau buvo skelbta, bet va
kario 7 dieną (šeštadienį 
prieš Užgavėnes) ir ne Lie
tuvių Pil. Klube, bet greti
moje STRAND HALL sa
lėje, 376 W. Broadway, So. 
Bostone.

Balius žada būti tikrai į- 
domus, kokio Bostone nėra 
buvę. Kaukės, kostiumai 
(3 geriausios pilnų kostiu
mų kaukės laimės premi
jas), įdomi programa, tur
tingas valgiais ir gėrimais 
bufetas, rožių valsas, mei
lės paštas ir tt

Kini kaukių kostiumai 
bus įleidžiami nemokamai.

Gaminkitės kaukes, o dėl 
smulkesnių informacijų se
kite spaudą.ir radio.

Apylinkės Valdyba

KIMBARAS ŽOLĖ
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 paštų ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadvray

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
846 E. Broadvray 

So. Boaton 27, Mass. 
■mu iri

. dovanai Keleivį per ištisus 1958 
____________ t metus ir džiaugiasi jį skaityda-

Tarakluhinėųe Bostono ir tikėdamas, kad Ir jamlarpKiUDinese Bostono nebus sustabdytas
rungtynėse So. Bostono lie-( y. BrilUag
tuvių piliečių draugijos A i 13b Gauting, TBC Sanatorium,
komanda buvo nuvykusi į.______ D.l, Germany_______
Concord, Mass., kur laimė-
jo prieš Sylvania 3«4—1»/2. .fieSKOJimui
Gediminas Šveikauskas, 19 --------; u 12_
metų, sulošė lygiomis su

Mūsiškiai laimėjo

buv. Massachusetts melste- : Marė LukoševiciaU' ieško saro sesers 
. , tz -i t D ' Onos Lukoševičhites. Ieškomieji pa-nu dr. Keilson. Lietuvių B (tys arba kas jnos fino prašome *t-

komanda pr. penktadienį 
sužaidė lygiomis po 2,/:>-2i/» 
tš. su Johnson klubu iš 
Cambridge, kuris su Har
vardo universiteto B ko
mandom eina pirmenybėse 
be pralaimėjimo. Žaidė:A. 
Ivaška, R. Karosas 1 tš., 
Ged. Kuodis 14 metų—1 
tš., S. Kazlauskas ir A. Ka
rosas V2 taško.

Sekančios šachmatų rung
tynės bus po N. Metų.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerb. Redakcija ir Adminis
tracija,

Sveikinu Kalėdų ir N. Metų 
proga! Linkiu 1959 metais vi
siems būti sveikiems ir sėkmės 
Jūsų darbams!

Esu Jums nuoširdžiai dėkin
gas už veltui siunčiamų man 
per ištisus metus Keleivį, kurį 
su pasitenkinimu pats skaitau 
ir duodu kitiems skaityti. Kelei
vis yra geras laikraštis, todėl 
jis ir lanko skaitytojus be per
traukos 53-čius metus. Prašau 
ir oteieity jo siuntiniu nenutrauk
ti: kai su geru prieteliu susi
draugauji, tai ir skirtis nenori, 
nenoriu ir aš su Keleiviu skir
tis.

Aš ir ateity už laikraštį ne
galėsiu atsilyginti, nes esu džio
vininkų sanatorjioje, nedirbu, 
tai ir lėšų neturiu.

Ir kitas toks pat ligonis Ka, ____ __įi svarbu, ka jūs bandėte ir kiek iltrai
zys* ‘uteckas'T gulintis“*kitoj bandykit TROPICANA
džiovininkų sanatorijoj — Wil- rL * .. Di Badm*,
helmsheim V, Post Oppenwei- P*?*’ B«dy»a«

k»r Kr Rarknano- inriuanna Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai ler, Kr. rsacKnang irgi gauna (Us stebėtinas ^tus veikia, pada- 
rJkit Į° dienų bandymą be rizikos.

NEW ERA SHAMPOO 8 Nesiųsk D,nfCT* Ats,^s
To remove dandruff artificial- 
ly is dange rous to scalp: it 
will cause loosing and gray 
hair. NEW ERA will prevent 
all hair troubles, it will make 
your hair new shiny as you 
never had before.

Mail S2.flO for 8 oz. bottle 
Frank Bitautas 

527 E. E\position 
Denver, Colorado

DAR YRA LAIKO PASIŲSTI DOVANAS 
ORO PASTŲ

SIUTINYS XAM—$54.00
1 moters ar vyro rankinis laikrodis “Wega”
1 kašmiro moterų skara ar vyru šalikas 
1 pora nailono kojinių 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 sveteris su ilgom rankovėm.
Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS: 

laisnis, muitas ir oro pašto apmokėjimas. Siųskit užsakymus.

Tazab of London
SI Retervoir St. CAMBRIDGE, Mota. Tel: KI 7-8705

U
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MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms 
ir Busiąs grėbiau ir pigiau, negu kuri 
kita spaurtuYė. Praiome kreiptis Nuo

LEIVIS”
IT,

Pkabpfo Septinta*

siliepti šiuo adresu: 
AJik Armin 
3444 Mass. Street 
Gary. Ind.

(D

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

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

A. A.

Vedybos
Vedybų tikslu ieškau moterį ar gy
vanašlę nuo 40 iki 50 metų am
žiaus. Prašome rašyti šiuo adresu:

J. P.
37 High St., Paterson, N. J.

Paieškau gyvenimo draugės iki 60 
metų amžiaus. Aš esu pasiturintis 
našlys 58 metų, gyvenu netoli Chi
cagos, turiu savo 45,000 dol. vėrtėa 
namus ir pinigų, 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
Stebėtinas Naujas Gydymas Dura 

Stebuklas
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tfa) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomu, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. No-

dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui 62 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
sero pinigus.
Į Kanada ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept 5 
P. O. BOX M5 

CLINTON. INDIANA
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Vytautas S tol mokas padoda 
knygas suvesti

V. Stelmokas, baigęs

Buvo gražus V. Kudirkos 
pirmasis minėjimas

Gruodžio 13 d. Tautinės

SAUSIO 18 D. 3 VAI. Ką rinksime 
POPIET THOMAS PARKI vicepirmininku? 
MOKYKLOS SALĖJE MI
NĖSIME MUSŲ TAUTOS 
HIMNO AUTORIAUS DR.
VINCO KUDIRKOS GIMI
MO 100 SUKAKTI. TĄ ĮSI
DĖMĖKIME IR IŠ ANKS
TO PASIRUOŠKIME. TA 
PROGA BUS VAIDINA
MAS VEIKALAS “VIN
CAS KUDIRKA”.

ŠĮ ketvirtadienį Lietuvių 
Piliečių Dr-jos nariai rinks blankus (ineome tax). 
savo vadovybę. Į pirminin-

Northeastern universiteto į S-gos namuose buvo pirma- 
verslo mokyklos (Business sis dr. Vinco Kudirkos gi 
School) atskaitomybės sky- mimo 100 metų sukakties 
rių, padeda biznieriams ves- minėjimas, i kuri susirinko 
ti atskaitomybės knygas gana gražus būrys, 
(bookkeeping), taip pat už- Minėjimą pradėjo J. Vai

ir bus vaidinamas “Vincas nell, šen. John Powers, dis- 
Kudirka”, kvietė visus tą trikto prokuroras Garrett 
atsiminti ir minėjime gau- H. Byme, konsulas Shallna 
šiai dalyvauti. ir kt. Meninę dalį atliko čia

Minėjimas buvo baigtas gimusi lietuvaitė, neseniai
V. Kudirkos parašytu him
nu.

Ž—is

Vairuotojai tebestreikuoja

LDD padėka

Neminėdami atskirų pa
vardžių. nuoširdžiai dėko
jame visiems, kurie šiuo ar 
tuo prisidėjo prie Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 60 kuo
pos gruodžio 7 d. banketo 
pasisekimo — jo gausiems 
dalyviams, programos vyk
dytojams, šeimininkėms ir 
visiems kitiems mūsų bičiu
liams.

Banketo Komitetas

Ir čia Naujųjų metų 
sutikimas

Naujųjų metų sutikimą 
rengia So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-ja. Bilietas tik 
$1. Norintieji čia Naujuo
sius metus sutikti raginami 
iš anksto bilietą Įsigyti, at
sikreipus i šeimininką P. 
Durną.

Bus renkama Lietuviu 
Dr-jos vadovybė

Ši ketvirtadieni, lapkričio 
18 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos nariai rinks 
savo vadovybę. Rinkimai 
prasidės 7 vai. vak. ir tęsis 
iki 9:30 vai. vak. Visi na
riai raginami rinkimuose 
dalyvauti.

Audickiai išvyksta į 
Kaliforniją

Draugai Jonas ir Antani
na Audickiai gruodžio 20 d. 
išskrenda Į Kaliforniją pas 
savo sūnus George ir John. 
Ten žada pabūti dvi sa vaiti. 
Linkime malonių atostogų.

Lietuvių Dr-jos
Kalėdų eglutė

So. Bostono Lietuviu Pi- 
liečiu Dr-ja gruodžio 21 d. 
savo narių vaikams (iki 10 
m.) rengia Kalėdų eglutę. 
Vaikai gaus dovanėlių. Pra
džia 1 vai. Suaugusieji ga 
lės linksmintis muzikai gro
jant iki vėlaus vakaro.

Patys save nuodijame

Bostoniečiai gyvena kvai
lių rojuje, jei jie mano, kad 
miesto oras nėra sugadin
tas, sako garsiojo Massa
chusetts technologijos insti
tuto prof. d r. Rolf Eliassen. 
O Ohio universiteto prof. 
dr. Chaucey D. Leake sta
čiai sako, kad Bostonas oro 
sugadinimo požiūriu yra 
viena blogiausių vietovių.

Orą gadina automobilių, 
namų ir fabrikų dūmai ir tt. 
Ypač tie profesoriai puola 
miesto šiukšlynų deginimą 
atvirame ore. Jie taip pat 
prieš lapų ir kt. deginimą 
atvirame ore. Visa tas ga
dina orą, kuriuo visiems 
miesto gyventojams reikia 
alsuoti.

KĄ TIK IŠĖJĘS GRA
ŽUS ĮDOMUS DARBO 
ŽURNALO NUMERIS 
GAUNAMAS IR KELEI
VIO ADMINISTRACIJOJ. 
IO KAINA $1.00.

pildo p a j g m ų mokešė|o

kus kandidatu yra Bronis . . -
Kontrim. Tai se^as So. 
tono gyventojas, nmtas, ū-

čaitis, pakviesdamas pro
gramai vadovauti rašytoją 
S. Santvarą.

Po Amerikos himno turi
ningą paskaitą skaitė jau
nas mokslininkas V. Kavo-

kiškais reikalais gerai nusi- ~ ketvirtadieni Da- lis- Jis išryškino V. Kudir- 
manantis vyras, todėl mūsų gib™ asmenį - pasišventėlį
draugijai butų labai nau- Bureįu Fede,-ation kongre- labui, kuns ir su mir- 
jos^plrilnSu 1SnnktaSisas, kuriame dalyvavo apie ±±2?

„ ! 4000 atstovų. Tai organiza-! . visM lietu™J Serovej'
Nary‘ cija, kini turi apie pusantro ?****> “v? rastuose

Rytų Mass. autobusų 1,- 
200 vairuotojų ir mechani
kų streikui, kuris prasidėjo 
prieš mėnesĮ, galo nematyti, maksienė. 
Streikas paliečia 81 Mass. 
valstybės gyvenvietes pra 
dedant New Hampshire ir 
baigiant Rhode Island.

Tarnautojai reikalauja 25 
cnt. valandinio priedo, il
gesnių atostogų, geresnių

baigusi Bostono konservato
riją, Alica Masaitytė ir dr. 

i Joseph Antanėlis, jiems a- 
Į komponavo komp. Julius 
Gaidelis. 1

Programai vadovavo tei
sėjas Joseph F. Feeney.

Pokylio rengimo pirmi
ninke buvo Kotryna Na-

PABDUODU PBCIV
Parduoda du aliejinius pečius gy
venamam ruimui. Kreipti* telefonu: 
AN 8-2498

0008 PADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy- 

niki grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti j užjūrius. Atsiųsk batuko 
dydj ir 51 (Amerikoj apmokam paito 
išlaidas) šiuo adresu:

JEBBMIAB BBRMAN CO.
2S7 Coagreoo SL,

P. Vaičiūnas išvyko 
i Floridą

įvairių gerų 
nus rėmėjas Petras 
nas iš Brocktono gruodžio 
15 d. išvyko su žmona Į Flo
ridą, kur pasiliks iki kovo 
15 d. Išvykdamas buvo už
sukęs Į Keleivį, pratęsė pre
numeratą, o Maikio tėvui 
naliko $6 tabakui nusipirk
ti.

Brighton Klubo
susirinkimas '

miliono narių ūkininkų. 
Kongresas griežtai pasi

sakė prieš darbininkų orga
nizacijas, reikalavo pažabo- 

darbu dos- darbininkų unijas, jis prie- 
Vaiciū-j šingas ne tik žemės ūkio

Brighton Lietuvių Pilie
čių Klubo mėnesinis susirin
kimas bus gruodžio 18 d. 8 
vai. vąk., o metinis susirin
kimas sausio 22 d., kuriame 
bus renkama nauja valdy
ba. Visi nariai prašomi a- 
biejuose susirnkmuose da
lyvauti.

Prof. J. Šimoliūnas buvo 
Bostone

Praeitame numeiy buvo 
rašyta, kad L. Inž. ir Arch. 
S-gos Bostono skyrius prof. 
J. šimoliūną, kuris gyvena 
Wisconsin valstybėje, iš
rinko garbės nariu ir jam

šti skaudžiai negeroves pla- draudimo sąlygų ir t.t. Da-
kančius, bet visus skatinan
čius pabusti rašinius.

Vinco Kudirkos eilėraštį 
“Ne tas yra didis” ir saty
rą “Lentiajevas” paskaitė

bar vairuotojai gauna $2, 6 
mechanikai $2.16 valandai.

Prof. J. Raukčiui 60 metu

valdžios kontrolei, bet taip į Čepaitė, o R. Norvaišai- 
pat ir federalinės valdžios tė — “Maniesiems” ir “La-
kišimuisi Į švietimo reikalus 
ir prieš federalinių kelių 
tiesimą.

Vėl viena draugija 
uždaryta -

borą’

Prof. Juozui Raukčiui 
gruodžio 26 d. sukanka 60 
metų. Nepriklausomoj Lie-

Meninę dalį atliko 3 jau- tuv0J Prof; J. Rauktys bu-
nie ji Vaičaičiai — kankli
ninkai. Jie tėvo padirbtomis 
kanklėmis paskambino ke
lias daineles. Solo dainavo 
po dvi dainas J. Adomavi
čienė ir S. Liepas. Be to 
“magaryčioms” S. Liepas 
sudainavo ką tik J. Gaide-

Praeitą savaitę Keleivyje 
buvo pranešta, kad Cam-
bridgė uždaryta Lietuvos fio sukurų liaudies dai 
Sūnų Dr-ja, o štai gniodzio ..Aušta d£neIž„
9 d uždaryta ir Lietuvos, navo k j. Gaidelis. 
Dukteių ir Sūnų Dr-ja, ku- iškabintas v.
noje spietėsi laisvų pažiūrų Kudirkos paveikslas kurj 
Cambridge ir apylinkes he- dovanojo J Ka o£ius.

r- ’aS1, -dra,UfWr i"6?® paveikslą ir atidengė, 
dideli indeli i vietos lietuvių
gyvenimą ‘ i Vlsl dal>Aial pasirasė

Nuo gruodžio S d. minė- ^aiprogaf surašytą aktą. 
tos draugijos nariams pasai- o —
pos nebus mokamos. Komi- Sun*™™ Pnmlne’D
totui pavesta dar turimas J10.,8 d- .T*?"“/“*. 

te«,C lvrrioi tom norin n,,. kykl°‘ bus didysis V.

vo vienas žymiųjų Lietuvos 
miškininkų. Jis yra padė
jęs išugdyti nemažą skaičių 
jaunųjų miškininkų, daug 
rašė miškininkystės klausi
mais, rašo ir dabar, nes y-1 
ra Liet. Enciklopedijos bo
tanikos ir miškininkystės 
skyrių redaktorius. Sukak
tuvininkas dabar gyvena 
South Bostone, Mass.

Pagerbė adv. A. Young

Gruodžio 14 d. Sheraton 
Plaza viešbuty buvo šaunus 
pokylis adv. Anthony 
Young pagerbti jo paskyri-
mn finansii Vnmiciinc rnrmi------------ sa^ag <SW«**«*7S IWV ----
ninku proga. Dalyvavo per

Jei tavo draugas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio’*, para
gink išsirašyti. Xaina me 
tanas tik $4.

REIKALINGA MOTERIS 
Inteligentiškai amerikiečių šeimai 
netoli Bostono, Newton, Mass., rei
kalinga moteris namų ruošai padėti. 
Visas išlaikymas, puikus kambarys 
su atskira vonia ir atlyginimas pa
gal susitarimų. Skambinti telefonu: 
LA 7-9245 arba pasiteirauti Kelei
vio administracijoj. _ (50)

PAMALDOS LOTUVIAMS 
BVAN6BUKA1IS 

galrmadiani. 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvykaU pamaldos Uo- 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
ti Sv. Raitą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Uatulionis

V. Vadeisa
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odų, au- » 
elius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
liazns į užjūriui nupiginta kaina 
\ t lieku visus batsiuvio darbai 
Treit, sąžiningai ir duodu patari' 
mus apie odas. Adresas;
173 Eighth SL, So. Boston > 
.uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-£ 
us trečiadienius ir sekmadieniu. ► 

Telefonas: AN 8-0055 ►

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing*— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei

namos. Pirm negu ką darote, pas- 
, kąmbinkit, pakiauskit mūsų kainų.

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

RADIO PROGRAMA
300 svečių, jų tarpe ir aukš- i T - . - „

lėšas lvffiai tara nariu Das- “*“w* «s«y»s» ▼ . tų valstybės pareigūnų. Kai-L ,.
kinst-vti & P U P Kudirkos minėjimas, kuria- bėjo gubernatoriaus vardui15 s^ies WLYN, I«,60 ki- 

' ---- —* t tuzinas jo sekretoriuš DanielO’Con-ĮloeiklU, veikia sekmadie-Lietuvos Duktė™ Dr-ja me kalbfeyrof. J. Puzinas 
buvo įsteigta 1907 m. Tada
jai priklausė tik moterys, ‘H fl
Kadangi tada moterų ma-1*- —- ■ " - * LAISVĖS VARPAS
žiau tebuvo, tai ir draugijai ’pasiuntė gražų sveikinimą.

Pasirodo, kad prof. buvo «
atvykęs Į Bostoną, dalyvavo
vietos inžinierių ir architek 
tų susirinkime ir jam svei
kinimas bei dovanos buvo 
ne pasiųstos, bet Įteiktos.

Prof. J. šimoliūnas buvo 
sustojęs pas inž. V. Izbicką 
ir praeitos savaitės gale iš
vyko namo.

Bostone lankėsi dr. Kaupas

Dr. V. Kaupas iš White 
River Jct., Vt., praeitą sa
vaitę praleido Bostone. 
Čia jis aplankė savo pažįs
tamus atsisveikinti. Mat, jis 
iškeliauja i Čikagą ir ten 
mano pastoviai apsigyven
ti.

Dr. V. Kaupas specializa
vosi vidaus ligų srityje, 
paskutiniuosius 6 mėn. dir
bo White River Jct. vetera
nų ligoninėje tyrimų sky
riuje.

Sėkmės daktarui naujoje 
vietoje.

I Sibirą per 6 savaites

Iš General Parcel and 
TraveI Co. (308 W. 4th 
St., So. Boston, tel. AN 8- 
5040) atstovo Kavaliausko 
patyrime, kad per jo vado
vaujamą įstaigą pasiųsti 
siuntiniai Sibirą pasiekia 
per 6 savaites, o Lietuvą 
ber 34-40 dienų.

Sugrįžo prof. I. Končius

Prof. I. Končus, po stai
gios ligos 3 savaites ilsėję
sis pas savo sūnų Liudą 
Connecticut valstybėj, pra
eitą penktadieni sugrįžo i 

! South Bostoną.

tarta i draugiją priimti ir į ’i irįj>
vyrus, ir draugiją pavadinti 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų *A 
Dr-ja. Draugija augo ir kle- Jj 
stėjo, bet, nariams išmirus, 2# 
dabar nors ir gaila, bet ten- R 
ka draugiją uždaryti.

Narys

Inžinierių centras 
New Yorke

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
8:00 — 9:00 vai. ryto

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
Tek JUniper 6-7209

niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Į Biznio reikalais kreiptis į 
j Baltic Florists gėlių ir do- 

7 ?anų krautuvę, 502 East 
M i Broadway, So. Bostone. 
^•Tel. AN 8-0489. Ten gau

damas ir “Keleivis.”
Steponas Minima.

nume-P a s k utiniajame 
ry buvo išspausdinta kiai- J < 
dingą žinutė, kad Lietuvių 
Inž. ir Arch. S-gos valdyba 
yra Bostone. Taip nėra. Są
jungos centro valdyba da
bar yra Nevv Yorke, o anoj 
žinutėj minėti asmenys yra 
tos sąjungos Bostono sky
riaus valdybos nariai, bū
tent: Pirm. Vladas Adoma
vičius, sekr. Aleksandras

E

■
i

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

t v .n us ■ Nuo » O'!" ik« 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- gu i^u. įvarys rviins-
čiukaitis. _______  _ ______________ j._i________ ____________________

Inžinierius JO<xx;iOOOC!;x}GeiQOSX^^

Širdinga padėka

Širdingai dėkoju mano 
prieteliams ir giminėms už 
jų surengtą mano gimtadie-

DIDŽIAUS1A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

mo minėjimo vaisęs ir do- 390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-8764 
vanas. Dėkoju J. Nausė- persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS
dams, Wm. Yenushams, Joe ! kitas RUSIJOS valdomas sritis.
Belekams Joe Belard’ui T. nau-w avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 

. . t- ~ ’ "ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Baniui, Mrs. C. Adams, VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
Mrs. V. Vizmmas, M. Ivash- pirkti ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.
Kams, AU S. r.. VV alūnas, Jg tojjau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik- 
MlSS H. Simanaitis, Silves-, ty sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
trai Kontautui Marcelei »,ranešime 1 ims’ kiek kainuo-ia persiuntimas.S . V K?nia.UlUį’ M<VC*,ei į Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
BalUKoniepei, Antanui An- Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tcl- 
driulioniui ir savo sūnui SU pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galinta siųst) iki 
marčia Visiems linkiu link- 22 svarų si :ntinius-
mai čia. v isiems nnniu uiik ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITE LICTUVIiRA!
smų Kalėdų ir laimingų "“visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar- 
Naujųjų Metų. Širdingai dė- nauia ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI, 
kinga

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONB

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 0-2887
’^svvnnzcRZRnBBBen
I

N,\MŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame tingu
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 
Jamaica Fiala,

TcL: JA4-4676

{APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
JasUee uf the

598 E.
80. Boston 27,

TA AV

Dr. John Repshis
UFIVY1S GYDYTOJAS

Valandor: L-4 ir S-S 
Nadntoaio ir Sonata

pagal susitarimą

Road

*TeL AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDflUM)

Vartoje
K-RAY Ai 
Pritaiko

VALANDOS: auo Z-4, a 
534 BBOADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

7-S

I

I

TeL AN8-2806

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amdia E. Rodd

OPTOMETRISTAI'
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki * vakaro.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1

A. J. NAMAKSY
SBAL EBTATB A INSUHANCB

409 W. Broederay 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offiea Tai. AN 8-0948
Bes. ST OMOLB STBBVT

TaL PA 3-5615

KETVIRTIS > CO.

279 W. £SaDWAY 

SOUTH BOSTON 
TsL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

I Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.
p, i Sinnlinisi priimami ka-dim nuo 9 iki vai. vak.. ketvirtadieniais nuo |Tel. AN 8-1761 ir AN 8-24O|
Uita ohugzaa t» it. 7 vai. vak. ir šešltadkaiais nuu S n ta iki 2 po pietą.


