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54-TIEJI METAI

Vakaru Valstybių Vadai 
Susitiks Paryžiuje

Gruodžio 19 D. Prezidentas Eisenhower Skris j Paryžių; 
Jis Ten Susitiks Su Anglijos, Vokietijos ir Prancūzi

jos Vadais; Bus Aptarta Bendra Laikysena De
rybose Su Sovietų Chruščiovu; Pasimatymą 

Kviečia Prancūzų De Gaulle.

Baltasis Namas lapkričio Z£os Gauna Iš
1 d. pranešė, kad preziden
tas D. D. Eisenhower gruo
džio 19 d. vyks į Paryžių 
pasimatyti su Prancūzijos 
prezidentu de Gaulle, Ang
lijos premjeru Macmillanu 
ir Vokietijos kancleriu K.
Adenaueriu. Vakarų valsty
bių vadų pasimatymą su
kvietė prancūzų prezidentas 
de Gaulle, po pasitarimo su 
Londonu, Washingtonu ir 
Bonna.

Vakarų valstybių vadai 
bandys suderinti savo poli
tiką, kad vėliau, pasimačius 
su Sovietų Rusijos Chruš
čiovu, visi atstovautų tą pa
čią politiką ir iieduOtų pfO- 
gos rusams paskaidyti Va
karų valstybių vadų.

Dar prieš Paryžiaus pasi
matymą bus stengiamasi iš
siaiškinti skirtumus tarp Va
karų valstybių ir juos išly
ginti, o pačių vadų pasima
tymas bus pašvęstas tiems 
skirtumams pašalinti, kurių 
nebus galima išsiaiškinti 
susirašnėjimo keliu. Todėl
laukiama, kad Paryžiaus Nelaimėję
pasimatymas bus trumpas, Į
trijų ar keturių dienų, ir ŽUVO 2b ZnUHlCS
prezidentas Eisenhower ti
kisi dar prieš Kalėdas grįž- 
ti namo.

Dar nėra galutino susita-

Sovietų Honorarus

Amerikos rašytojas Ers- 
kine Caldwell neseniai sakė 
Maskvoje, kad jis gavęs iš 
Sovietų vyriausybės šiek 
tiek honorarų už savo kny
gas išleistas Sovietijoj, bet 
tiktai tiek, kiek jam reikė
ję išleisti gyvenant Sovietų 
Rusijoj, o jo knygų rusai 
daug yra išvertę ir išleidę. 
Kitas rašytojas Mitchell 
Wilson sakosi gavęsę iš So
vietų $15,100 už jo knygas 
išverstas ir išleistas Sovie
tuose.

1958 metais Adlai Ste- 
vensonas buvo nuvykęs j 
Maskvą ir bandė išrūpinti 
honorarų mokėjimą 80-čiai 
Amerikos rašytojų, kurių 
raštus rusai yra išvertę ir 
spausdina, bet jo atstovau
jami rašytojai negavo nė 
cento. Dar nežinia, kiek ho
norarų gavo dr. Al. Marge
lis Chicagoje ir Bonoski už 
jų išleistus raštus Lietuvoje.

Iš LĖKTUVO PALEIDŽIA RAKETĄ
l . W RI " ’ ’ -----------
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B-47 pasikelia su raketa 199- B, (žiūrėk strėlę), kuri buvo vėliau pa
leisią į erdvę. Tai vis mėginimai ko gėrės nictr.s rezultatams pasiekti, paleidžiant 
rai etas iš lėktuvo.

Indijos Kariuomenė Ginklai Plaukia 
Saugo Kinų Pasienį Į Centr. Ameriką

Mušk Žydus — 
Gelbėk Rusiją

Ind jos vyrausybė nutarė '
pasiųsti kariuomenę prie1 Tarp Kubos ir Dominiko- 
Indijos ir Kinijos sienos, nW respublikos Centralinėj P30^^03 zinni 1S svietų 
kad kinų kariuomenė ateity- i Amerikoj eina ginklavimosi i Besijos, kur esą paskuti- 
je nebegalėtų grobti Indijos; lenktynės. Dominikonų res- muoju laiku antisemitizmas 
teritorijų. Indija reikalauja i publikos vyriausybė pereitą
iš kinų, kad jie pasitrauktų 'savaitę gyrėsi, kad ji jau 

'nuDirkusj visokiu rinklu už

“The Nevv York Times” 
paduoda žinių iš Sovietų

io iii xrixsiii lriifioc -iii Varniin- io nulieto J *2 nuiiuvi-

menė ginklais užkariavo iš 
indų pasienio sargybinių.

Indijos vice prezidentas 
atsisakė vykti į Kiniją, kur 
jis buvo pakviestas apsilan
kyti. Kinų komunistai tiek 
yra įžūlūs, kad jie ir Indi
jos teritoriją grobia ir kartu 
kviečia Indijos valstybės 
vadus svečiuotis pas save.

C h r u š čiovas Maskvoje 
pareiškė, kad Sovietų Rusi
ja nėra atsakinga už Kini
jos vyriausybės žygius ir

50 milionu dolerių, o Kubos 
vyriausybė šiomis dienomis 
gavo 24,000 naujausių bel
gų šautuvų w $3,600,000. 
Prancūzai irgi parduoda 
ginklų Dominikonų respub
likai, o anglai esą susiderė-

labai sustiprėjęs ir pnes 
žydus daroma visokių išsi
šokimų ir net pogromų. An
tisemitizmas ypač reiškiasi 
Ukrainoj, Moldavijoj ir net

ję parduoti Kubai greitųjų tyj sinagoga buvo padegta 
karo lėktuvų. Iir i degančią sinagogą buvu-

t isi įmesta viena žydė, Sara
Ginklus perka ne tik Ku- Gordovskaja, kuri ir žuvo.

ba ir Dominikonų valstybės, 
bet ir Venecuela, kuri ne
mažai ginklų pirko Belgijoj.

Aukščiaušias Teisinas Plieno 
Streiko Bylą Sprendžia

Šį Antradienį Aukščiausia* Teismą* Galutinai Pasisakys 
Del Grąžinimo Streikuojančių Darbininkų Prie Dar

bo; Apeliacijos Teismas 2 Balsais Prieš 1 įsakė
Unijai Grįžti Prie Darbo, Bet Laiką Atidėjo 

Iki Aukščiausias Teismas Pasisakys.

BANDYS APVALYTI 
TV PROGRAMAS

Federalinė prekybos ko
misija (Federal Trade Co-

Plieno pramonės streikas 
atsidūrė aukščiausiame ša
lies teisme. Bylą ten perkė
lė plieno darbininkų unija, 
kuri sako, kad teismo įsa
kymas nėra reikalingas, su-

mmission) pradeda tyrinę-.sitanmas yra galimas, jei 
jima ir nuolatinį sekimą te- darbdaviai nesikėsins į uni- 
levizijos programų. Ta ko-'jos teises nustatant darbo 
misija skelbia, kad ji dės sąlygas atskirose plieno lie- 
pastangas apvalyti televizi-1 jyklose. Vienas apeliacijos 
ją nuo apgaulingų ir neleis-.teismo narys sutiko su uni- 
tinų skelbimų. i jos argumentais ir manė,

Valymo karštis užėjo po jog grąžinimas darbininkų 
to, kai paajškėjo, jog tele- prie darbo teismo įsakymu 
vizijos “quiz” (klausimų tik pasunkins susitarimą 
atsakymų) programos daug tarp unijos ir darbdavių, 
kartų buvo “pafiksintos”, Bet du teisėjai manė kitaip 
atsakytojai iš anksto žinojo ir žemesnio teismo sprendi- 
atsakymus ir “laimėjo” pi- m* patvirtino, bet sutiko, 
mgus apgaulingu budu. im v^>oU.v
Bent publika buvo už nosies pasisakymo darbininkai ne- 
;edžiojama. Panašiai yra su privalo grįžti prie darbo.Maskvoje. Daugelyje vietų . „

chuliganai užpuldinftja žy- daugeliu skelbimų televizi-.j Tuo tarpu darbininkų 
dus sinagogose, daug kur joj. 
sinagogų langai išdaužyti, o 
viename Maskvos priemies-

i unija pasirašė naują darbo

Tas atsitiko Malachovkoje, 
Maskvos priemiesty.

Kai kur platinami atsišau-

sutartį ne tiktai su Kaiser 
kompanija, bet ir su dviem 
kitom kompanijom, bet di
desnės įtakos į plieno gamy- 

Van Doren anglų kalbos bą tas neturės, nes pasira- 
profesorius Columbia uni- siusios kompanijos nedaug 
versitete prisipažino kongre- plieno tepagamina. 

įso komisijai, kad jis laimė-1 Dėl plieno trūkumo visas

VAN DOREN DARO 
VIEŠĄ IŠPAŽINTį

jos vynausyoes žygius ir yjgi Europos ginklų pirkliai Į • • V . , n \ . kartu jis palinkėjo, kad Ki- ivairiais kP,iaJ bando anrū- i“"1,8.1 Po.ats>-.. . , ....... įvairiais keliais bando aprū
Keleivinis lėktuvas su 27 nija.ir Indija taikiai įsspręs- printi norinčias įsigyti gink 

žmonėmis pereitą penkta- tų sienų ginčą be naujo jų Centralinės Amerikos 
dienį nukrito žemėn Virgi- kraujo praliejimo.
nia valstijoj, prie Waynes-'rimo, kada įvyks pasimaty- NeįM*

mas su Sovietų diktatorių 
Chruščiovu. Jei tas pasima
tymas įvyks tik ateinančių

tik vienas rastas gyvas, be
sėdįs savo sėdynėje, kuri bu
vo išmesta iš lėktuvo jam

‘Trojos Arklio"
t x w J-.... Tarp Amerikos ir Sovie-

metų pavasari, tai Vakarų atsidaužus : £emę. Vienin- tų Rusijos eina derybos dėl
vadai negales iš anksto su- kejeivig e. Phil pratęsimo ir gal praplėtimo
tarti net viršumų derybų Bradjey 33 metų išsėdėjo i “kultūrinių mainų” sutar-
programos, nes iki pavasa- 9 naktis ir ties. Iš rusu nusės dervba.s
rio gali daug kas įvykti ir
pasitarimų programą gal 
reikės pakeisti.

gyvas
t metų išsėdėjo į "Kultūra _

savo sėdynėje 2 naktis ir ties. Iš rusų pusės derybas 
vieną dieną negalėdamas veda diplomatas Žukov, ku-

NEHRU MANO, KAD 
INDIJA APSIGINS

pasiliuosuoti.
Nukritusio lėktuvo ieško

jimas užsitęsė dėl blogo oro,

ris pareiškė, jog Sovietai 
neįsileis į savo kraštą “Tro
jos Arklio”, kurio pilvas

valstybes. Amerikos vyriau
sybė deda pastangas, kad 
ginklų pardavimas toms 
valstybėms būtų sulaikytas, 
nes gresia pavojus, kad tarp 
Kubos ir Dominikonų gali 
kilti karas.

šaukimais pasiraso pirmo
mis raidėmis organizacija 
vardu “Mušk žydus — gel
bėk Rusiją”.

Lenkų Bolševizmas 
Užmiršta ‘ Spalį

Indijos vadas Nehru kal
bėjo masiniame mitinge 
New Delhi mieste ir sakė, 
jog kinų komunistų agresi
ja gali ir bus atremta, Indi
ja turi pakankamai jėgų tą 
padaryti. Nehru sakė, kad 
Kinijos komunistai iki šiol 
vis aiškinosi, kad jie nesura
dę laiko pataisyti savo kraš- 
misija dar nėra pradėjusi 
rodo, kad jie pagal jų pačių 
pripažįstamus klaidingus že
mėlapius nori pasisavinti 
Indijos žemes. Iš viso kinai 
reiškia pretenzijas į virš 
40,000 ketvirtainių mylių 
Indijos žemių.

Indijos visuomenėje jau
čiamas didelis pasipiktini
mas dėl kinų užpuldinėji
mų, bet Nehru ramina žmo
nes nesijaudinti, nes, girdi, 
Indija yra užtenkamai stip
ri ir todėl neturi netekti 
lygsvaros.

Lėktuvo nelaimės priežas- prikimštas antisovietinės 
tys aiškinamos ir gal būt propagandos. Todėl jie ir 
bus išaiškintos, nes lėktuvas ateityje cenzūruos “kultūri- 
nukritęs neužsidegė.

PIRMAS LAIMfiTOJAS

Cechoslovakijos mokslinin
kas prof. Jaroslav Heyrovs- 
ky savo Nobelio premiją už 
naujus atradimus chemijos 
srityje. Tai pirmas tos val
stybės mokslininkas, laimė- 
,ęs Nobelio premiją.

mus mainus” ir įsileis tik 
tokius dalykus, kurie sovie
tų piliečiuose nekelia jokių 
abejonių dėl bolševikų dik
tatūros gerumo.

Amerika derybose siūlo, 
kad pasikeitimas žiniomis, 
radijo ir televizijos progra
momis būtų nevaržomas, 
bet rasai apie tai ir kalbėti 
nenori. Taigi, “kultūriniai 
mainai” ir ateityje bus [žėr
ėję j)er cenzūrą.
PREZIDENTAS TIKRINO 

SAVO SVEIKATĄ

Pi ezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitos savaitės ga
le buvo atsigulęs į ligoninę 
patikrinti savo sveikatą. 
Gydytojai jį rado sveiką, 
tik turintį lengvą bronchitą.

Prezidento sveikatos pa-

L e n k i j os bolševikiška 
valdžia vis labiau tolinasi 
nuo 1956 metų “spalio 
dvasios. Vyriausybė vis la
biau centralizuoja ūkio kon- 
tralę ir siaurina vietos savi
valdybių ir atskirų įmonių 
teises. Cenzūra jau seniai 
panaikino rašytojų ir žurna
listų laisvę; dabar valdžia 
pradeda ir su bažnyčia vėl 
bartis dėl vieno vyskujio. 
Kielcų vyskupijos vyskupas 
buvo seniau kalinamas, kal
tinamas bendradarbiavęs su 
vokiečiais. Po 1956 metų 
spalio mėn. valdžia pripaži
no, kad prisipažinimai iš 
vyskupo buvo išgauti kanki
nimais ir jis buvo išleistas į 
laisvę. Dabar valdžia vėl 
kartoja senus kaltinimus 
prieš tą patį vyskupą ir rei
kalauja, kad jis būtų at
šauktas iš savo vietos. Kar
dinolas Wyszynskis aiškina, 
kad vyskupą atšaukti galįs 
tik popiežius. Santykiai tarj)

Kongo Riaušėse
24 Žmonės Nušauti
Belgijos Kongo kolonijoj 

Afrikoj pereitą šeštadienį 
kilo riaušės Stanleyville 
mieste. Kai policija bandė 
išsklaidyti vieną vietinių 
naci onalistų susirinkimą, 
negrai pradėjo kelti riaušes, 
plėšti krautuves ir įvairiais 
ginklais atakuoti policiją ir 
vėliau kariuomenę. Nuo ka
riuomenės šūvių žuvo 24 
žmonės, o kai kurie šaltiniai 
sako, kad žuvusių ir sužeis
tų yra daug daugiau.

Riaušės kilo po Kongo 
nepriklausomybės šalininkų 
susirinkimo, kurį policija iš
vaikė.

NELEIS LĖKTUVŲ IŠ
FLORIDOS I KUBĄ

Amerikos vyriausybė įsa
kė griežtai daboti, kad jo
kie lėktuvai iš Floridos ne- 
sk ristų į Kubą be aiškaus 
leidimo ir be įrodymo, kad 
jie skrenda su reikalu, o ne 
propagandai varyti prieš 
Kubos vyriausybę.

Kubos vyriausybė skundė
si, kad lėktuvai iš Amerikos 
skraido virš Kubos, mėto at-i tikrinimas buvo daromas —. --------- --------- - r,

'įprasta tvarka, jokia liga bažnyčios ir komunistinės .sišaukimus prieš valdžią ir 
J jis nesiskundė. valdžios darosi vėl įtempti, 'net šaudo Kubos žmones.. •

jo 129,000 dolerių televizi
jos programoje apgaulingu 
būdu. Jis turėjo atsakyti į 
visą eilę klausimų ir už tei
singą atsakymą laimėjo 
stambią pinigų sumą, bet 
dabar jis sakosi visus atsa
kymus į klausimus gavęs iš 
anksto ir iš anksto net išsi 
mokęs, kaip vaidinti prieš 
televiziją susirūpinusį ir gi
liai galvojantį žmogų. Van 
Doren sako, kad jį perkal
bėjo veidmainiauti prieš te 
leviziją Alfred Freedman, 
“Twenty-One” programos 
sumanytojas.

Van Doren apgailestauja 
dalyvavęs nešvarioje pro
gramoje ir apgaudinėjęs 
žmones televizijoje.

krašto ūkis dabar jau priėjo 
krizę. Automobilių dirbtu
vės pradeda užsidarinėti dėl 
plieno trūkumo, tas pats 
vyksta visame krašte su pra
monės įmonėmis, kurios 
naudoja plieną. Kai kur 
sustoja ir statyba dėl plieno 
trūkumo. Bedarbių skaičius 
visame krašte padidėjo dėl 
plieno streiko.

ITALAI STATYS 
ATOMINĘ ELEKTRINĘ

KEISTOKA SKRYItfil.fi

Su ja pasipuošusi Metropo
litan operos atidaryme pa
sirodė dainininkė Mildred 
Miller. šiemet ta opera Tą
sius metus pradėjo Truba
dūro opera.

Amerikos Eksporto Im
porto bankas sutiko pasko
linti Italijos elektros pramo
nės kompanijoms $34,000,- 
000 atominei elektrainei 
šiaurinėj Italijoj statyti. Nu
matoma elektrainė galės 
gaminti 165,000 kilowatų 
elektros energijos.

Tas pats bankas yra pa
žadėjęs duoti $135,000,000 
paskolos Europos atominei 
komisijai, bet kol kas ta ko
misija dar nėra pradėjusi 
atominių elektrainių statyti.

Bostono Spaustuvė* 
į Streiką?

Bostono spaustuvių rai
džių rinkėjai nutarė išeiti į 
streiką, šeši iš septynių 
miesto dienraščių būtų pa
lesti, jei raidžių rinkėjų nu

tarimas bus įvykdytas. De
rybos su spaustuvėmis ir 
laikraščių leidėjais gali būti 
dar atnaujintos, todėl gal 
miestas išvengs spaustuvių 
streiko. Streikas turėtų pra- 

! sidėti jau šį antradienį.

SKRYItfil.fi
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Dvi didžiausios mūsų žemės kamuolio valstybės — 
650 milionų gyventojų Kinija ir 400 milionų gyventojų 
Indija — turi 2,500 mylių ilgumo sieną, kuri eina Hima
lajų kalnais ir retai apgyventomis aukštumomis. Siena 
tarp tų dviejų valstybių niekada nebuvo galutinai nu
tiesta ir nėra žymėta. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
kai Indija buvo anglų valdoma, anglai ir kinai buvo su
tarę sieną, taip vadinamą MaeMahon liniją, kūną Indija 
ir skaito savo siena, bet Kinija dabar tvirtina, kad Mac- 
Mahon linija kinų niekada nebuvo pripažinta, o todėl, 
girdi, sienų klausimas yra atviras.

Kai Kinijoj Įsigalėjo komunistai, jie užtikrino Indi
ją, kad sienų klausimas nekels jokių nesusipratimų ir 
Indija suprato, kad kinai pripažįsta MaeMahon liniją 
kaip sieną tarp dviejų valstybių. Eilę metų kinai sienų 
klausimo nekėlė ir ris kalbėjo apie taikų sugyvenimą su 
Indija ir dėjosi esą geri kaimynai.

Tuo pat metu Kinija pradėjo platinti savo krašto 
žemėlapius ir i juos be ceremonijų Įtraukė didelius plotus 
žemių, kurios yra Indijos pusėje. Tas ‘'žemėlapių imperia
lizmas” Irdiioj kėlė pasipiktinimo, bet ko! kinai tenkino
si tik žemėlapiais, didesnių protestų Indija nereiškė. 
Dabar Kinija nuo žemėlapių perėjo prie grobimo Indijos 
teritorijų. Vietoj derėtis ir aiškintis, kur nutiesti sieną 
tarp dviejų valstvbių. Kinija sumanė visas savo žemėla
piuose “pasasavirtas” žemes faktiškai užgrobti ir jau 
paskui, tur būt. pradėti deiybas, kada ginčijamos žemės 
bus jos valdžioje.

Kinu veržimasis i Indijos teritoriją prasidėjo jau 
prieš pora metu o ro Tibeto sukilimo numalšinimo kinai 
jau kelis karius išvarė indu pasienio policija iš Indiios te
ritorijos ir pab’s nutūpė Indijos žemėje. Rusrriūčio me
nes* kirai rienoie rietoie nušovė tris Indijos policininkus 
ir kelis jų paėmė i nelaisvę, o užpereitą savaitę Ladakh 
srityje jie nušovė 9 Indijos policininkus ir apie tiek pat 
paėmė i nelaisve. Kinu kariuomenė ii* dabar stori tose 
vietose, iš kuriu ji išvarė Indijos pasienio sargybas.

Indijos visuomenė tik neseniai sužinojo, kad kinu 
kariuomenė iau kuris laikas palengva briaunas! i Indijos 
teritorija. Sužinojo ji apie tai iš Indijos vvriausvbės 
paskelbtos “baltosios knygos” — diplomatinių susiraši
nėjimu su Kinija dėl sienų. Apie kinu užpuolimus art pa
sienio policijos Indiios žmonės sužinojo tuoj pat. Indi
jos spauda ir politinės srunės dabar stebisi Indiios vv- 
riausvbės, ypač jos vado Nehru kantrumu. Spaudoje ke
liami klausimai, kodėl Indijos vvriausvbė iau seniau ne
siėmė Priemonių ninti savo teritorija? Kodėl dabar, po 
kruvinu kinu užpuolimų Indijos vvriausvbė nenutraukia 
diplomatiriu santvkių su savo veidmainingu kaimynu? 
Kodėl nes’unčiama kariuomenė siena saugoti? Kvla net 
balsai, kad Indijos vadas Nehru trauktųsi iš savo vietos.

Vėlesni pranešimai sako, kad Indijos vvriausybė 
apsisprendusi griežčiau reaguoti Į kinų komunistų puldi
nėjimus. Matomai, kariuomenė perims saugoti sienas. 
Be to, kalbama, kad Indija ir Pakistanas, iki šiolei dvi 
nedraugiškai nusiteikusios valstybės, susiartina ir gal net 
pasirašys kariškos sąjungos sutarti, kad reikalui kilus 
bendrai galėtų gintis nuo kinų puolimo.
r. Kitas klausimas yra, kodėl Kinija taip smarkauja ir 
ie tiktai su Indija, bet ir su Burma, su Jugoslavija ir net 
su tolimu Ernptu veliasi i ginčus, kai tuo tarpu Maskva 
šypsosi, kalba anie nusiginklavimą ir dedasi tikirti Ame
rikos gera valia ir noru taikiai gyventi su bolševizmo 
pasauliu?

Spėliojimu dėl kinų komunistu karingumo yra daug. 
bet tikro atsakymo niekas nežino. Tai yra Maskvos - Pe
kino ašies paslaptis. Gal ju politika skiriasi, o gal tai 
suderintas žaidimas, kad daugiau ką pelnytų.

\
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LAIDOJIMO DVASIA
LIEKA TA PATI. ..

Sovietų Rusijos valdovas 
Chruščiovas pereitos savai
tės gale kalbėjo sovietų be
balsiame ir visada vienbal- 
balsiame parlamente apie taikų sugyverimą.

Sovietų parlamentas bai
gė savo nedidelius darbus ir 
išsiskirstė namo. o Chruš
čiovo kalba diplomatai da
bar “studijuoja” ir ieško jo
je vilties spindulėliu taikai 
užtikrinti, nusiginklavimui 
pasiekti. Bėrimo klausimui 
išspręsti ir panašiems tiks
lams pasiekti.

Chruščiovas kalbėjo, kaip 
visada, pro aKudu burnos 
Šonus: Sovietai nori taikos, 
Sovietai siekia taikos: So
vietų pasta ngomie taikos
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Plieno streikas
A. JENKINS

idėja sustiprėjo pasaulyje, 
taikos trokštantieji žmonės 
privertė net kapitalistinius 
kraštus pasidaryti sukalba- 
mesniais ir 1.1.

Po tarikos litanijos Nikita 
papasakojo, kad taiką šiuo 
metu galima užtikrinti abi
pusėmis nuolaidomis, kom
promisais ir rodant gerą va
lią, bet jis kartu pažymėjo, 
kad ideologijos ir marksiz- 
mo-leninimo princijų srityje 
Sovietų valstybė į jokius 
kompromisus neis ir laikysis 
tų prircipų šventai.

“Laikymasis p r i n c ipų” 
yra gera priedanga bolševi
kams daryti visokias vagys
tes. Sukuratei papirkimais ir 
grasinimais kur nors perver
smų ir primėtei kuriai nors 
tautai savo plauko žmonių 
diktatūrą, — atlikai gerą

AUKŠTAS SVEČIAS M AFRIKOS

Amerikon atvyko pernai gavusios nepriklausomybę 
Cuinea valstybės Afrikoj prezidentas Sekou Toure 
tampresniems ryšiams užmegzti. Jis buvo priimtas 
prez. Eisenhowerio ir tarėsi su kitais aukštais parei
gūnais. Amerikoj jis išbus Iš dienu.

Rašant šiuos žodžius pre- kuris gali priversti fabrikus . . .. . .
zidentas Eisenhower ieško atidaryti ir darbininkus ?a P^r V1S^ .^b nei ,.vl®”a 
priemonių ir būdų, kaip pradėt dirbti. Tas aktas yra P10”® P*1“ visą pasaulį. čia 
baigti generalini streiką priemohė streikams triuš- Yra y16838 1f įstatymais lai- 
plieno pramonėje, kuris kinti. duojamas visuomenes aplu-

Pagal tą aktą darbininkai .pilP.a?* . . ..
gali būti priversti dirbti tik! Fabnįa?^ ln?osas 
80 dienų ir potam vėl galės rankas kelti kainas uz sa- 
streikuoti. Fabrikantai tiki-iv° kasdien daro
si, kad darbininkai virš tri- nulzimskus pelnus, dėlto 
ju mėnesių išvarginti kovos 'prąg^emmokainos kyla ir 
lauke, kai pradės dirbti, tai Ka\aarDO žmones per savo 
jau savo vadų neklausys, jUIUJas pareikalauja kelių
nesustos dirbę ir taip strei-?6.11^.^88’^1 .^as..ka!nas. 
kas bus sulaužytas. Unijos l8®*'. reikalingiausias 
vadai mantf‘kitaiP ir tvirti- K^emimu reikmenis, tai 
na, kad po 80 dienų fabri- to°J»us Pradeda sauktl 
kantai gaus tokį suprizą,

pramonėje, 
jau vyksta ketvirtą mėnesį 
ir laiko suparaližavęs ne- 
vien geležies pramonę o 
taip jau žymiai paraližuo- 
ja ir visas kitas pramonės 

i šakas visoi šalv.f ' — _ ---- -
Prezidentas ragino unijos 

ir pramonės vadus taikintis 
laisva valia, derybų keliu ir 
pradėt dirbti. Kitaip jis 
grasino panaudoti ir jau 
naudoja Taft-Hartley aktą,

kokio nematė savo gyveni- reikia užsaldyti darbinin-
mėjai naują barą ii- gali sau ma- Toks grasinimas yra yjashingtoniis gamįna vį. 
savo “Drinrinus” vėl barbin- Juskl nzlka> tačiau unijai ™ gauuiui vi
“ . O jei£ne^avyu Ui niekas kitas ir nelieka, kaip *>k™ ■'da>-
gali kalbėti apie taiką ir gir- tik rizikuoti viską.

Reikalavimai

darbą, “klasių kovoj” lai-

tis taikingumu. 
Kai kada ir su princi

pais” bolševikai moka šokti
kazoką. Taip yra marksiz- keliolikos centų valandai 
mo-leninizmo “moksle” ka- • pakelti algas, pasirašyti ko- 
ro klausime. Leninas mokė : lektyvinę sutartį ir daugiau 
ir Stalinas tą daug kartojo,' nieko. Fabrikantai sutinka 

į jog karas tarp Sovietų vai- šiek tiek algas kelti ir rei- 
stybės ir kapitalistinių vai- i kalauja pakeisti kolektyvę 
stybių yra neišvengiamas ir i sutartį taip, kad jie turėtų 
tai ne tik vienas karas, bet^JĮyafcaS rankąs vėtyti1 rr- igįė- 
visa eilė karų?Toki buvo
Maskvos valdovų “prinčipi-' išmano 
nė” pozicija. Bet kai ji pa- neunijinėse darbovietėse, 
sidarė nebepatogi, bolševi- Tikrumoje šitokia padėtis 
kai 20-ame savo partijos i plieno pramonėje reiškia 
kongrese tą “principą” iš- ■ daugiau lokautą negu strei- 

• metė į mėšlyną ir pradėjo į ką, nes faktiškai darbinin- 
kalbėti apie “taikų sugyve-1 kai mažai ko tereikalauja, 
nimą” ir tą dalyką valkioja tie keliolika centų šiandien 
nepavargdami. 'nieko nereiškia ir veikiau-

Bet štai dabar tas pats šiai to reikalaujama vien 
i Chruščiovas pasakoja, kad tik dėlto, kad prie derybų 
derybose su Vakarais joks stalo turėti ką nors kompro- 
marksizmo-leninizo princi- misui. Gi fabrikantai reika- 
pas nebus paaukotas. Kitaip i lauja nedaugiau ir nema- 
sakant, eidamas į derybas žiau, kaip pasmaugti darbi- 
Nikita pasako saviesiems,,: ninku uniją.
kad prie pirmos progos jis i Fabrikantai tvirtina, kad 
ir vėl vogs ir grobs, jei tik , jie negali algas kelti, nes 
proga bus patogi. “Mes ju-ijie bus priversti kelti kai
nus laidosime” dvasia bet nas už savo produktus ir tas
kuriuo momentu bus ištrau-
kta iš palovio, o “Dovido cijoj. O kolektyvinė sutartis
kempės dvasia” bus padėta 
ten, kur ramiai ilsisi “Žene
vos šypsenų” nustipusi dva
sia. Faktas yra, kad ru
sams laikinai yra reikalin
gas “atodūsis”—laikas atsi
kvėpti ir parūpinti savo biu
rokratams ir iš dalės eili
niams žmonėms daugiau vi
sokių prekių, o todėl laiki
nai reikia apkarpyti savo 
ginklavimosi išlaidas. Vė
liau, pasikeitus kiek 'sąly
goms, vėl galima bus prisi
minti principus ir daryti .burbulas visuomenei apdum- 
naują suoų pirmyn ... Įti akis tikslu padengti savo

Darbininkai reikalauja

paskandins visą šalį inflia-

reikia pakeisti dėlto, kad 
turėti liuosas rankas vykdy
ti automaciją, kas jų ma
nymu reiškia didesnį gerbū
vį visam kraštui. Iš tikrųjų, 
tai reiškia didesnius jiems 
pelnus pirmoj vietoj, o kraš
to gerbūvis velkasi uodegoj 
atsilikęs.

Faktai rodo ką kitą
Darbininkų unija tvirtina, 

kad plieno magnatų kalbos, 
apie infliaciją tėra dūmų

piktus pasimojimus ir paro
do, kad jie algas gali pakel
ti be kainų kėlimo, nes tos 
kainos jau ir taip peraukš- 
tai iškeltos. Plieno kompa
nijos lupa iš visuomenės to
kias kainas ir daro tokius 
milžiniškus pelnus, kokių is
torija nėra mačiusi.

Per pirmąjį 1959 pusmetį 
US Steel korporacija, išė
mus taksus, algas, mašinų 
nusidėvėjimą, taip vadina
mas lietingai dienai atsar
gas ir visokiausias kitas iš
laidas, gryno pelno padarė 
$254,900,000.00.

Paėmus į krūvą didžią
sias 12 kompanijų, kaip tai 
US Steel, Bethlehem Steel, 
Republic Steel, Jonės & 
Laughlin, National, Youngs- 
town Sheet & Tube ir kitas, 
kurios užsispyrė smaugti 
uniją, darė gryno pelno 
kasdien $3,837,569.00; kas 
savaitę $26,715,385.00; per 
mėnesį $115,766,667.00; gi 
per šešius mėnesius — $694, 
600.00. Tai milžiniškos su
mos, tai nesvietiškas godu
mas.
Besąžiniškas visuomenės 
tupimas

Tokių milžiniškų pelnų 
nedaro nei viena kompani-

— infliacija pražudys šalį

gumoje juos taiko prieš dar
bininkus ir jų uijas. Tai ko
dėl nepagaminti bent vieną 
gerą įstatymą prieš kylan
čias kainas ir prieš viešą 
aplupimą?

šalies apsaugai įstatymų 
jau prikepta ligvaliai, bet 
nėra nė vieno tinkamo įsta
tymo darbo žmonių naudai. 
Kad tokį įstatymą gautume, 
reikia turėti kongrese savo 
Atstovus. Tieša ten jųyra 
diug, bėt didelė .didžiuma 
tų atstovų ten pasiųsti dabo
ti ir rūpintis stambaus kapi
talo interesais.

Kiekvienais visuotinais 
rinkimais 67 milionai darbi
ninkų ir jų šeimų turi teisę 
balsuoti, bet visi jie nebal
suoja, o kurie ir balsuoja, 
tai savo balsus atiduoda 
tiems, kurie rūpinasi viso
kiais, tik ne jų interesais.

Nustokime tenkintis poli
tikierių tuščiais pažadais, 
reikalaukime įstatymų dar
bo žmonių naudai, reikalau
kime pažaboti ne darbo uni
jas, bet pažaboti visuomenės 
lupikus ir sukontroliuoti 
aukštas kainas.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Kairio “Lietuva 
»” kaina SS. 80

Kipro Bielinio “Dieno- 
iant”. kuino SS.OO.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Braadway.
Boston 27, M
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Sovietai ir W. Reuther
Kai Amerikoje lankėsi 

Sovietijos caras Nikita, jis 
buvo susitikęs su Amerikos 
unijų vadais San Francisco 
mieste. Daugiausiai ir ne
maloniausių klausimų 
Chruščiovui davė Walter 
Reuther, automobilių darbi
ninkų unijos vadas. Chruš
čiovas į Reutherio klausi
mus nieko negalėjo atsaky
ti, tik koliojosi ir rodė savo 
bejėgį pyktį.

Dabar sovietų spaudoje 
bolševikai atsikeršija. Jie 
skelbia “atsiminimus” kelių 
asmenų, kurie sakosi paži
nę Reutherį, kada jis dirbo 
Sovietų Sąjungoj Gorki 
miesto automobilių fabrike 
ir “atsimena”, kad Reuther 
buvęs “darbininkų klasės 
išdavikas”. Viena moteris, 
nepasirašiusi pavardės, kal
tina Reutherį, kad jis ją ve
dęs Gorki mieste ir paskui 
pametęs ir išvažiavęs į “sa
vo Ameriką”, girdi, jis esąs 
niekšas, egoistas ir dar koks 
tai kitoks . . . Bet ta pati 
moteris giriasi esanti ište
kėjusi už inžinieriaus ir tu
rinti “stebėtiną dukterį”. 
John Roshton, buvęs Detro
ito komunistas išsikėlęs gy
venti į Sovietiją, atsimena, 
kad Reutheris buvęs jo 
“vienmintis”, bet dabar jis 
Reutherį pravardžiuoja vi
sokiais vardais. Kiti “ben
dradarbiai” atsimena kito
kių “nemalonių” Reutherio 
būdo ypatybių ir visi choru 
kalba, kad jis esąs “išdavi
kas”.I

Taip Sovietų diktatorius 
'per savo monopolinę spau- 
i dą keršija Reutheriui už ne- 
’ malonius klausimus. Kam 
! atsakinėti į klausimus, jei 
'galima žmogų iškoneveikti?

W. Reuther sako, kad vi
si bolševikų spaudos kalti
nimai” yra gryniausia falsi
fikacija.

Mokytojų darbas
Nekasdieninę naujieną 

praneša iš New Yorko, East 
Harlem miesto dalies. Ten 
viena mokytoja bandė su
drausti triukšmaujančius 
mokinius mokyklos korido
riuje. Mokytojos pabartas 
vienas mokinys atsakė jai 
šlykščių žodžiu, mokytoja 
už tai jam užbraukė per no
sį. Tada mokinys, 14 metų 
berniukas, kumščiais pradė
jo daužyti mokytoją ir ją 
taip apdaužė, kad paskui 
mokytoją teko nugabenti į 
ligoninę, o mokinys atsidūrė 
policijoj ir bus teisamas.

Ko gero mokytojai į mo
kyklas turės eiti ginkluoti 
revolveriais, jei mokiniai 
pradės su mokytojais “ar
gumentuoti” k u m š č i a is.

o
Prieš Kalėdas Paryžiuj

Gruodžio 19 d. Paryžiuj 
susitiks Vakarų “viršūnės” 
išsiaiškinti savo skirtumus 
ir pabandyti sutarti vienin
gą politiką, kad susitikus 
vėliau su Chruščiovu nerei
kėtų paskubom ir tarp po
sėdžių tartis ir lyginti skir
tumus. Dėl vietos ir laiko 
gali dai* būti ir pakeitimų, 
bet “Vakarų viršūnių” pa
simatymas jau yra sutartas.

Vakarų vadų pasitarime 
dalyvaus ir Vokietijos kanc
leris Dr. K. Adenauer. Tik 
Italija kol kas dar neįsiper- 
ša į Vakarų didžiųjų *el- 
les...

Klausimų aiški nimuisi 
Vakarai turi tiek pat, kiek 
ir ginčų su Sovietų Sąjunga. 
Čia įeina ir vokiečių suvie
nijimas (Berlynas dalis to 
klausimo), ir nusiginklavi
mas, ir pavergtųjų tautų li
kimas, ir prekybos santykių 
'plėtimas ir eilė kitų klausi- 
Imų. Kai Vakarų valstybių 
tarpe nėra vieningumo, ru
sams lengva yra “manev
ruoti”. Žinoma, neužteks 
sutarti vieningą politiką, 
reikės ir nugarkaulio, kad 
tą politiką atstovauti be 
kompromisų ir derybose su 
rusais. Tik susidūrę su Va
karų valstybių vieningu ir 
kietu nusistatymu rusai, jei 
jie nori “peredyškos” gink
lavimosi lenktynėse, gali pa
sidaryti sukalbamesni.

Golfas ir karas
Įvairūs karo atsiminimai, 

ir praėjus 15 metų, nenusto
ja jaudinti skaitančią publi
ką. Dabar Anglijoj išėjo 
antras tomas maršalo Allan- 
brooke atsiminimų knyga, 
parašytu istoriko A. Bryant 
pagal maršalo dienyną. 
Tarp kitų dalykų grafas 
Allanbrooke, buvęs karo 
metu Britanijos generalinio 
štabo viršininku, prisimena, 
kad 1944 metais prieš vo
kiečių puolimą Belgijoj, ge
nerolas Eisenhower “leido 

Į laiką golfo žaidimuose 
ĮRhėims’e, visai atitrūkęs ir 
praktiškai visai nedalyvau
damas karo vadovavime”.

Kitoj vietoj maršalas kri
tikuoja Eisenhowerį, kad 
jis buvęs “ne karo vadas . .. 
neturėjo strateginio numa- 

i tymo, nepajėgė padaryti 
plano ir vadovauti karo oj>er 
racijoms jas pradėjus”.

Nepalankiai apie genero
lo Eisenhowerio vadovavi
mą kare atsiliepė ir marša
las Montgomery savo atsi
minimuose.

Tokie ginčai tarp genero
lų. įdomiausia skaityti eili
niams, kurie tik po karo, ir 
tik praėjus kuriam laikui po 
karo, sužino, kad jų vadai 
pasižymėjo ne kokiais ga
bumais.

Kartą girdėjau slėptuvėj, 
kaip vienas prancūzas aiški
no savo kaimynui, kad ir 

; laimėjęs karą generolas ga- 
! li būti su vištos smegenimis. 
Jis sakė: įsivaizduokime, 
kad dviem armijom vado
vauja du durni generolai. 
Mūši kuris nors iš tų dviejų 
kvailių laimės, bet dėl to jis 
vistien pasiliks kvailys . . . 

i Tokios mintys lenda į gal- 
įvą skaitant generolų skan
dalingus pasisakymus apie 
garsius karo vadus.

•
Nikita būtų laimingas .. .

Sovietų diktatorius Niki
ta Maskvoje “u ž r e i š k ė” 
(pagal Mizaros terminologi
ją), kad “jis būtų laimin
gas”, jeigu Kinija ir Indija 
Azijoj nustotų šaudytis prie 
tų dviejų valstybių sienos ir 
taikiai išspręstų sienų klau
simą be šūvių ir panašių ne
malonumų.

Sovietų Rusija yra “vado
vaujama komunistinio blo
ko valstybė”. Taip bent gi
riasi patys sovietai, taip 
Maskvos diktatorius garsi
na ir kitų kraštų komunis
tai. Bet tie “vadovaujantie
ji” gaivalai pasirodo bejė
giai, ar gal tik dedasi bejė
giai sulaikyti kinų puolimus 
prieš Indiją! Negali ar ne
nori “būti laimingi”?

_____ _ 1 D.
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KAS NIEKO NBVEIKU 

IO NIEKAS NKPEIKIA Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas KAS SKAITO, BASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Naujoji Chicago* Lietuvių
Taryba

Baigiantis metams, persi
tvarkė atitinkamai ir Chi
cagos Lietuvių Taryba. Spa
lio 18 d. Dariaus-Girėno 
posto salėje įvyko draugijų 
konferencija, kuriai vado
vavo Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas teisėjas 
A. Wells.

Konferencijos metu seno
ji Tarybos vadovybė pada
rė ataskaitinius pranešimus 
ir buvo patvirtinti atitinka
mų grupių pristatyti nauji 
tarybos nariai 1960 metams. 
Konferencijoje buvo atsto
vaujamos virš 60 organiza
cijų ir surinkta 965 dol. au
kų.

Spalio 24 d. Įvyko naujo
sios Tarybos posėdis, kur 
buvo pasiskirstyta pareigo
mis. šiais metais pagal eilę 
pirmininkauti tenka social
demokratų grupei. Tos pa
reigos šitaip pasiskirstyta:

EUFROZINA MIKUŽIŪTĖ

Dabartinės Amerikos Lietu
vių Tarybos Chicagos sky
riaus pirmininkė.

Pirmininkė E. Mikužiūtė; 
generalinis sekretorius — 
teisėjas A. Wells; vicepir
mininkai — T. Blinstrubas, 
dr. K. Drangelis, V. Man
kus ir kūn. A. Stasys, iždi
ninkas — A. Valonis, finan
sų sekretorius — J. Pakal
kite iždo globėjai — J. Ja- 
smskds, J. Ruzas, Ą. Rej> 
šys ii- M. Šimkus.' ’

Pirmasis Tarybos uždavi
nys rengtis kitų metų Vasa
rio 16 minėjimui.
“Pirmyn” choro jubiliejus

Populiarusis Chicagoje 
choras “Pirmyn”, muziko 
Steponavičiaus vadovauja
mas, spalio 24 d. minėjo sa
vo 50 metų jubiliejinę su- 
kąktj., Ta,x proga Marijos 
aukštesniosios mokyklos ša

bo vo; koncertas, kuria

me dalyvavo ir solistė Pau
lina Stoškutė, žinoma ope
ros dainininkė. Vakare Lie
tuvių auditorijoje buvo va
karienė.

Koncertas pavyko pui
kiai, ypač gražiai ir žavėti
nai pasirodė operos solistė 
Paulina Stoškutė, tik apgai
lėtina, kad publikos buvo 
neperdaugiausiai. Labai šal
ta diena ar kitos priežastys 
sulaikė lietuvius atvykti pa
gerbti “Pirmyn” chorą jo 
auksinio jubiliejaus proga.
Chruščiovo vizito atgarsiai 
pas lietuvius

Išvykus Chruščiovui, dėl 
kurio atvykimo lietuviu vi-•s

suomenė buvo raginama 
protestuoti, dar vis nesiliau
nama aiškintis lietuvių elg
seną. Po išvykimo to “sve
čio”, daug kalbų sukėlė, ar 
reikėjo pasirodyti televizi
joje kunigui J. Prunskiui ir 
kalbėti apie jo pasimatymą 
su Chruščioviene ir pačiu 
Chruščiovu. Taip pat ir ne
kilnojamojo turto pardavi
mo agentas P. Leonas kal
bėjo lietuvių visuomenei per 
“Margučio” radiją apie jo 
ir jo žmonos pasimatymą su 
dikta toriumi Chruščiovu 
vaikų atgabenimo reikalais. 
Abiejų kalbose Chruščiovas 
buvo teigiamai atvaizduo
tas, kas, lietuvių nuomone, 
mūsų kovoje už savo krašto 
laisvę yra smerktina.

Dėl to, savotišką išvadą 
padarė mokytojas A. Gul- 
binskas, kalbėdamas spalio 
17 d. per “Margučio” radi
ją Vasario 16 d. gimnazijos 
šelpimo reikalu. Jis, baigda
mas savo kalbą apie sunkią 
gimnazijos finansinę būk
lę, nurodė: “Nejaugi lietu
viams teks eiti ir nusilenkti 
Chruščiovui, kad tas perim
tų gimnaziją savo globon?”
Kažkur Įstrigo premijuotas 
romanas “Jo Sužadėtinė”

Žadėtas pasirodyti 
j“Draugo” Spaudos Klubo 
pernai premijuotas J. Švais
to - Balčiūno romanas “Jo 
Sužadėtinė” kažkur Įstrigo 
ir iš spaudos .nepasirodo. 
Kalbama, kad dvasiškiams 
nepatiko kai kurios romano 
vietos, kur paliesti kunigai 
ir dėlto jo Pasirodymas “už
kliuvęs”?
K. Dirkio ijr
Z. R. Betkauskaitės 
vestuvės

Spalio 10 d. Chicagoje su
situokė Kęstutis P. Dirkis ir 
Zita - Rasa Betkauskaitė. 
Abu jaunieji yra aktingai 
besireiškią mūsų jaunosios

VALO UŽVERSTĄ KELIĄ

.\ew i-iarapshire valstybėje netoli garsiojo Old Man 
kaino liūtis nunešė kalno dalį ir dėl to kelias iš Bos
tono i Kanadą buvo užverstas 28 pėdų storumo žemės 
ir akmenų stuogsniu. Kelių ac^ninistracija tuoj ėmė 
kelia valvti.

I KONSULATO IEŠKOMI KAS GIRDĖTI NEW YORKE

kartos studentijos ir kitokių . Lietuvių Kultūros Klubas 
organizacijų tarpe. Vestuvė- surengė gražią gegužinę, o 
se dalyvavo virš 300 svečių savo salėj turėjo bazarą, 
ir buvo gauta daug sveikini- kuris davė gražaus pelno, 
mų. • ALTo skyrius surengė ru

deninę gegužinę, kurioj 
kalbėjo iš Chicagos atvykęs 
P. Dirkis. Svečių buvo pri
gūžėję labai daug, todėl 
gauta gero pelno.

Neatsiliko ir SLA 77 kuo
pa. Ir jos gegužinė buvo

LAVVRENCE, MASS.

Niekšų darbai Bellevue 
; kapinėse

Spalio 12 d. kažkokie iš
dykėliai, niekšai nuvertė 74 sėkminga, taipgi ir pobūvis 

į paminklus. Pora jų kiek aP-’po susirinkimo.
i daužyti, kiti tik išversti. Kai j al Bendruomenės apy- 
i kurie jų gana dideli, todėl linkę surengė sėkmingą ge

gužinę, vaikų ekskursiją i

Raitelaitienė, Zosė, Jono'Lau. 
kraičio dukoė, gini. Striūpų

! Km., sakių apsk-
, Serbentą, Stasys - Vaidevu- 
: tis. Stasio sūnus, gimęs 1923 m-

Šimkienė - Varnelytė, Ona, 
į gyveno Čikagoje.

Žilinskienė, Marija, ir jos se- 
i sti s vaikai Einoras, Jonas ir

. ia. as. Jono sūnūs.
B«.itrašaitė - žiužnienė, Juzė, 

ir Baltrušaite - Sedauskienė. 
Ona. dukterys Leono, iš Varsė- 
u kn<„ Kaltinėnų vai.

I'arzdaitis, Antį nas, Matjo- 
. iaųs s., iš Talkiškių km., Pa
ežerių vi-, Vilkaviškio aps.

Janulis, Jonas, iš Viekšnių.
Juočeraitė, Marytė ir Stasė, 

iš 5 iekšnių.
Juodenis. Juozas, Antano sū

nus.
Kasperavičius, Povilas, Povilo 

sūnus, iš Mažeikių.
Leorčikas, Mikas, gyvenęs 

Kaune.
Margevičius, Juozas, Martyno 

sūnus, gyveno Philadelphia, Pa.
Mickus, Domas, Antano ir 

Marijos sūnus, iš Gumotlaukio 
km.. Žarėnų vai., Telšių ap.

Mockus, Juozas, Igno sūnus-
Rukšėnas, Jonas, buvęs Vo

kietijoje.
Samuolis. Juozas, Kazio sū

nus, iš Vilušių km., Jankų vai., 
Šakių apsk.

Savickas, Antanas, Jurgis, ir 
Vincas, Klemenso sūnūs, gyve
nę Brazilijoje-

Sedauskienė - Baltrušaite, 
Ona. ir žiužnienė - Baltrušaite, 
Juzė. Leono dukterys, iš Varsė
džių km.. Kaltinėnų vai. •

L senis. Mykolas, Igno sūnus, 
gyvenęs Dumblių km., Taujėnų 
vai.

Vertelis, Stanislovas, Adverto 
sūnus, iš Skaudvilės vai-

Burba. Kazys, buvo išvežtas 
i Vokietiją.

Butkus, Jonas, turi brolį Sta.

savaitę būna jų gyvenime 
visokių Įvykių, apie kuriuos

---------  ibūtų Įdomu ir kitiems is-
Balfo Vaju* New Yorke. gįrsti# q dabar jie palieka 

Balfo Vajui New Yorke pra- neatžymėti.
vesti š. m. spalio 15 d. Įvy- žodžių rašytojas sten-
ko specialus ir gausus Bai- ne tik savo apylinkės, 
fo rėmėjų susirinkimas, ku- bet ir kitose vietose pasitei- 
riame išrinktas komitetas rauti naujienų, bet jis neiš- 
vajui pravesti. Pirmininku ęali apiankytį visas miesto 
išrinktas Generalimss Kon- daiis> lietuviai gyvena, 
sulas Jonas Budrys, iždi- pradedant nuo Bronx, bai- 
ninku — kun. klebonas Nor- giant Conev Island. 
bertas Pakalnis ir sekretorė j Todėl gerb_ Keleivio skai- 
dr. Marija Žukauskienė. Na- tytojai esate kviečiami tal- 
riais Į komitetą Įeina. piof. kon. praneškite savo apy- 
Juozas Kaminskas, Petras ijnkėS žinias man (K. Že- 
Minkūnas, dr. Eugenijus maitis> 492 Grand St> Bro. 
Noakas, Vaclovas Sidzi- aklyn n, n. Y.), o aš jas 
kauskas, dr. Ibsenas Skei- sutvarkęs pasiųsiu Kelei- 
vys, Jonas Šlepetys, ir dr. vjuk Tada turėsime daugiau
Antanas Trimakas. žinių kas savaite. Nepamirš-

Vajus bus pradedamas kite Lauksiu.
specialiu koncertu Apreiš
kimo parapijos salėje lap
kričio 15 d. ir tęsis visą mė-

BALFO ŽINIOS

nesj.
Balfo »iunto«. Nauji Bal-

įvairios naujienos
Antanas Mačionis savo 

“palocių” Woodhavene ap- 
mūrino cementine tvora. Ji

fo standartiniai siuntiniai iš Rėra panaši j istorinę “Ki- 
JAV jau pasiekė Lietuvą ir nu sieną” bet vis dėlto sie- 
gautos gražios padėkos. na
Tuos pat siuntinius gali (iri ‘ Antanas sako: “Jeigu ka- 
labai daug kas užsako) pa- da pusjja mėgindama pul- 
siųsti ir privatūs asmens, at- Ameriką, atsiųs kokį 
siuntę užsakymus ir pinigus “Sputniką”, jis Į tą sieną
Į Balfo Centrą (105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.).

Tušti Balfo rūbų s&ndė-

ragus atrems ir bus “dielo 
končeno”.

Žinomas Brooklyno vers

jiems išversti reikėjo ne vie
no, bet visos gaujos, 

j Miesto valdybos darbi
ninkai turėjo nemaža darbo, 
kol paminklus sustatė.

Į Tie niekšai iš savo biau- 
’raus darbo negalėjo niekuo

Wisconsino ežerus pasimau
dyti, rūpinasi Įsteigti šešta
dieninę lietuvišką mokyklė
lę, bet iki šiol nepavyko.

Sėkmingiausia buvo Bal
fo gegužinė — tiek pelno to

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyt* S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

’ Amerilrn*. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra" 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iŠ Meksikos; Bulių kova 
JPas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESents, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upė po leme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Masa.

' pasipelnyti ir kodėl jie tą! je vietoje dar niekas nėra 
■darė, negali žmogus supras- turėjęs.

Tik nežinia, kas atsitiko 
vyrų chorui. Ten gineijima- 
si, vienas kitą kaltina, o dai- 

žai ir lietuvių palaidota, bet nos negirdėti. Vyrai, būkite 
jų paminklai neliesti. i Vyrai! Meskite puikybę i
SLA 2 apskr. suvažiavimas šaU h' dainuokite *

a « . , ... Į Rudeniui atėjus visi pra-SLA _-sios apskrities su- dėjo spraustis į sales. Vi-
vaziavimas bus Lawrer.ee sjeins geros sėkmės ir lai- 
Lietuvių Piliečių Klubo sa- m*g! 
lėj (41 Berkeley St. > lapkri- t
čio 22 d. 1 vai. popiet. Balfo pokylis 

Vietos 41-ji kuopa jau Balfo 85 skyriaus valdy
ba lapkričio 15 d. 2:30 vai. 
popiet Lietuvių Kultūros 
Klubo didžiojoj salėj (716 
Indiana Avė.) rengia poky
li, kWTo programa bus Įvai
ri, Įdomi.

Kalbės kun. tėvas J. Ku
bilius, vietos mėgėjai suvai
dins 1 veiksmo komediją 
“Daina be galo”, bus gausus 
bufetas, grieš geras orkes
tras.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Savo 
atsilankymu prisidėsite prie 
bendro šalpos darbo ir pa
dėsite ne vienam vargstan
čiam nušluostyti gailią aša
rą.

Perkūns

ti. Nejaugi tai kažkokio 
kei-što darbas?

Toj pačioj eilėj yra nema-

ruošiasi tam suvažiavimui. 
Vakarienė delegatams ir 
svečiams Pagerbti bus 5 vai. 
vak. žemutinėj salėj.

SLA 41 kp. susirinkimas
Mėnesinis sus irinkimas 

bus sekmadieni, lapkričio 
15 d. 1 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių Klubo salėj. Visi 
nariai būtinai dalyvaukime. 
Alto susirinkimas

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus susirinkimas 
bus ši sekmadienj, lapkri
čio 8 d. 4 vai. popiet Lietu
vių Piliečių Klubo salėj. Vi
si atstovai prašomi daly
vauti.

M. Stonie

ROCKFORD, ILL. SKAITYTOJŲ BALSAI

Ką per vasarą dirbome?
Tikiu, kad yra pasiilgusių 

žinių iš Rockfordo. Jie gal 
pagalvoja, kad Perkūns bus 
perkūno nutrenktas. Ne, 
taip blogai neatsitiko. Jis 
dar gyvas, bet saulė buvo jo 
kailinius Įkaitinusi, buvo aP^ 
tingęs. O rockfordiečiai per 
tą laiką nemiegojo, jie dir
bo.

Gerbiamieji, Skaitau Keleivį 
nuo 1911 m. Tada buvau ką tik 
iš Lietuvon atvažiavęs ir gyve
nau Rumforde. Me. Agentas 
vaikščiojo knygas ir laikraščius 
platindamas, užsiprenumeravau 
ir aš Keleivį ir jį tebeskaitau 
iki šiol. Kas savaitę laukiu Mai
kio su Tėvu atkeliaujant.

šiuo atnaujinu prenumeratą 
2 metams, užsakau kalendorių 
ir $1.50 skiriu Maikio tėvo ba
tams.

T. Micki»
New Haven, Conn.

liai. V okietijoj esantieji mū- iįpjnkas i^as Sutkus, sutik- 
sų tremtiniai vis dar prašo tas Conev Osland maudynė. 
rūbų. Neseniai jiems Balfas qe ^ako7
nusiuntė 7,000 svarų, šiomis ' ’.įeniau šio pajūrio smė- 
dienomis pakraus j laivą jynuose buvo galima daug 

sval'0; Balfo san-,,jetuvju užtikti, o dabar te- 
dehai liko tusti. Gen zmo- matai ^d portori-
nes ir Balfo skyriai prašomi kje^]us
rū !̂ “Seniau lietuvius sutikus 

Zigfridas, gy veno Brooklyn, n. : nes didele dalis, šių rūbų buvo prOgOS pasivaišinti ir 
■ i'nv S°k - s>unclama “ atsidu- maloniai pasikalbėti apie

Slbu? bal‘- pramogas, merginas ir tt, 
i 'i.. Telšių ap. ,niams. Kadangi persiuntimo Q da|jar je; lietuvi sutinki,

prvil° ■r,JP?.krov™° ls,a‘d°s eana tai kitokios kalbos neišgir- 
sunus, g.mes 1924 m. šiauhuo- dĮdelęs, rubus reiktų gerai sj kaj ie koj skausmu^ 

atonkti ir niekad nesiųst, ,ius ir
COD ((išperkamu mokės. - dalvku;>.
cuį2’If . ... a r, i Danielius Averka iš At-
, *^yr!aĮ ™.a*L e*? ,letu Klubo vedėjo pareigų 
drai lietuvių šalpai siek tiek r

gimęsEndrulat. Evaldas.
1901 m. .Jurbarke.

Erajers - Kleizaitė, Antosė, 
vyras Juozas, sūnus Juozapas ir 
Stasys.

Garbonkus. Vacys, Jono sū
nus. vim. 1913 m. Šiauliuose.

Grecav. Teofilija, Jono duk
tė. Jos vieno sūnaus vardas

se.
Klimavičius. Bronius, Vinco 

ir (Jendrutos sūnus, gim. 1914 
m.

Krantauskas. Vincas, Vinco 
sūnus, iš Lienalotu km., Gražiš
kių par., Vilkaviškio ao.. žmo
na Gna. kil. iš Naumiesčio.

Kuolius. Simonas, iš Vabalu 
km.. Ylakių vi.. Mažeikių ap.

Mačiulis. Tadas, atvykęs se
niau Amerikon.

Nazarovas. Petras, dingęs 
praėjusio karo metu. . ,

Onicas, Pranas, dingęs pra. 
ėjusio karo metu.

Radvila. Adolfas. Stanislovas 
ir Pranciška, vaikai mirusio 
Artano Radvilos, ir jų motina 
Julijona Ašmantaitė - Albrek- 
tienė (buvusi Radvilienė).

Rinkevičius. P., dingęs praė- 
insjo karo metu, žmonos vardas 
Marimna.

Skirarius. Juozas, Kazimiero
SŪTV’S.

V? ’e>-a. Zenonas, buvo išvež
ta* ^nk’etiion.

Valkčius. Antanas, Juozo sū- 
m:s. iš šauklių km.. Raudonės 
vi.

Vainžis. Stasvs. Zenono sū
nų* vim. piung-ėie 1919 m.

Venckus. Vladas, dingęs praė- 
iusio karo metu.

Zaikauskas. Karolis.
Bukauskienė - Mežinskaitė. iš 

Paliepių km.. Vaškų vi.. Biržų 
ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West «2ml Strat 
NEW YORK 24, N. Y.

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

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

geriau išvystyti reikalinga 
bent 100,000 dolerių pini
gais. Tai suprasdami paju
dėjo aukas telkti Įvairių vie
tovių Balfo skyriai. Pirmąjį 
šių metų “rudens derlių” 
prisiuntė Filadelfijos balfi- 
ninkai, viso $860.00. Girdė
jome, kad Chicaga turėjo 
pavykusį Balfo koncertą, 
rengiami vajai ar Balfo 
pramogos Newarke, N. J., 
Elizabethe, N. J., Bostone, 
Hartforde, Clevelande, Bal
timorėje ir kitur. Visi dejuo
ja, kad jau lietuvybė nyks
ta, organizacijos byra, o 
balfminkai raitosi rankoves 
ir kimba Į darbą ...

“Balfo Rėmėja*”. Jau 
baigiamas gaminti Balfo 
specialus ženklelis “Balfo 
Rėmėjas”. Tai bus lyg ir 15 
metų bendros šalpos dar
bams prisiminti ženklas. 
Tautinių spalvų apvaliame 
tis, aplink Įrašas “BALFO 
RĖMĖJAS”

Į pasitraukė.
Kas bus jo vietoje dar ne

žinia.
Kazy* Žemaitia

WORCESTER, MASS. i <

Dar apie tai, kuo turime 
pasigirti

Keleivio Nr. 42 paskelb
tame žymesniųjų Worceste- 
rio moterų sąraše per apsi
rikimą išleistos dar šios;

Worcesteryje gimusi Mi
tri kai t ė-Lukas. kuri buvo 
veikli lietuvaitė, baigė Bos
tone muzikos konservatori
ją, buvo nuvykusi Į Lietuvą 
ir ten dainavo Kauno ope
roje. Ji kelerius metus mo
kytojavo Worcestery SLA 
318 kuopos ir Aušrelės cho
ro mokvklėje, vaikučius 
mokė lietuvių kalbos. Po 
nepasisekusių vedybų, jau
no brolio ir tėvų mirties Ju
lija pasitraukė iš viešojo 

Apačioje, Įra-Į gyvenimo.
šo specialioje užsklandoje 
ženklo centre Lietuvos vy
teliai padės skylių valdy- 
Gedimino stulpai. Šie ženk- 
boms bent šiek tiek pagerb
ti Balfui nusipelniusius as
menis.

BROOKLYN, N. Y.

Gabi chorvedė Julė 
Streimikiūtė - Karsokienė, 
jauna mirusi, Valentina 
Paltanavičiūtė - Minkienė, 
dabar gyvenanti Bostone, 
taipgi .vi a Worcestery gimu
si ir augusi. Dar minėtinos 
Julija Lendraitienė, Marijo
na Stonkūtė-Dodge, Marijo
na Endzelienė, Ona Gata- 
veckaitė ir daug kitų.

J. Krasinskas
Žodi* Keleivio skaitytojam*

Jau kelintą savaitę Ke
leivy nėra žinių iš Brookly- ,, J , ,
«« Ctaniai rrorlo hiL- vandenvnuose esama druskano. Stačiai geda. Juk čia bl-)tu ga]įma padengti visu* že. 
gyvena daug lietuvių, kas t myuus apie 400 pėdų sluogsniu.

Lawrer.ee


Puslapis Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 44, Lapkričio 4,1959

Teisybės iskraipytojai
VAC. ŠVENDRYS

ta. Viena moteris rašo, kad
'sesers atsiųstųjų dovanų da-

i . , . li pardavusi ir jų dali “pa-Keletu jaubuvopaste- ^tugj mamai tėveliui jr
vyrui”. Bet visi jie yra mi
rę. Vadinasi, jiems užpirko 
mišias. Prašo siuntėjos ne
pykti.

Ii ko rinko žinia*

bėta, kad bolševikiškieji
ekskursantai Lietuvoj žinias
rinko iš valdžios pareigūnų.
Tą patvirtina ir iš Lietuvos
ateinantieji laiškai.

Viena mūsų skaitytoja Baudžia girtu* vairuotoju*

atsiuntė savo brolio laišką, Į Sovietų Sąjungoje labai
kuriame parašyta: didelės bausmės skiriamos

. buvo atvažiavę iš tiems, kurie girti sėda už
Amerikos žmonių, klausinė- vairo. Pavyzdžiui, spalio
jo, kaip žmonės gyvena —, pradžioje vieno kolchozo
gerai ar blogai, bet klausė pirmininkas Stasys Mačens-
tik tokių, kurie turi geras kas gavo 4, o šoferis Juozas
tarnybas, o ne prastų žmo- Maračauskas 3 metus kalė-
nių”. jimo. Abu buvo girti, bet
«... . ... kolchozo piimininkas liepėKunigai gerai verčiasi .... _r.• • šoferiui važiuoti. Tas megi-

Tikintieji žmonės iš Ame- no, bet tuoj i duolvę įvažia- 
rikos gaujomis gėrybėmis vo, mašina apvirto, viena 
dalinasi su kunigais, nors moteris buvo mirtinai su- 
jiems patiems visko trūks- žeista.

Daktaro politinė diagnozė
Daktaras Algirdas Mar- miausias gimines, su prašy- 

geris iš Čikagos, su komu- mu kreipėsi ne į iškamšą 
nistų ekskursantais nuvy- Paleckį, oet i Lietuvos oku- 
kęs į Lietuvą, užuot tyrinę-!pantą Nikitą Chruščiovą, 
jęs žmonių sveikatos stovi,! Kuris yra tikrasis Lietuvos 
nustatė jos politinę diagno- j valdovas. Gaiima prirašyti 
zę. Pagal daktaro teigimą daugybę panašių pavyzdžių, 
“Vilny” Lietuva nėra oku- kurie rodo Lietuvą esant 
puota nei pavergta. Jis tai okupuota, bet gaila gaišinti 
patyręs, besikalbėdamas su
valdininkais ii’ visų luomų

laiką ir Daktarui 
elementorių.

aiškinti

(Tęsinys
Pradėdama savo straips- komitetui 

n j, p. E. Č. cituoja šių metų 
rugpiučio mėn. 3 d. “Nau
jienų” dienraštyje tilpusi 
straipsnj, kuriame autorius 
Laisvoje Tribūnoje ma
no, ar nevertėtų visai atsi
kratyti tautininkų dalyvavi
mo Alte, nes jie tik sąmo
ningai trukdo bendrą dar
bą.

Prie šio išrašo p. E. Č. 
taip savo skaitytojus apšvie
čia:

nepasitikėjimą pa- 

tautininkai, o kitos 
srovės, kuriems pritarė visi 

atstovai ...”

reiškė ne

“Šis laikraštis, o kartu ir il
gametis Alto sekretorius, skel
bia savo skaitytojams negalvo- 
jimo rutiną, kuri labai prakti
kuojama Rytuose • .

Žinoma, čia niekas negali 
pasakyti, ką bendro turi p. 
E. Č- iškastoji rutina (Ruti
na — sekimas senais pa
pročiais ir naujų gyvenimo 
formų vengimas) su paminė
tu straipsniu, tilpusiu “Nau
jienose”, kuriame negalima 
užtikti nei mažiausio šešėlio 
tariamosios rutinos, apie ku
rią taip drąsiai šūkauja toji 
Ponia. Greičiausiai tai yra 
švaistvmasis nesuprastos są
vokos žodžiais?

Bet jeigu p. E. Č. kalba 
apie tikrąją tos rutinos są
voką, tai ji nesąmoningai 
nutylėjo iškelto klausimo 
pagrindinę dali. Mat, jai tai 
nėra malonu minėti, todėl 
čia reikia ateiti jai i pagal
bą ir nedasakytą minti pa
pildyti ir paklausti: Kodėl 
p. E. Č. nutylėjo apie tai,
nau LUMd nugai v vjmivj i u vi-
na iš tikrųjų buvo prakti
kuojama ir virtusi net įsta
tymine taisykle diktatūrinė
je Vokietijoje ii’ Italijoje

Pasakykite man, iš kur 
pas žmones, ypač atstovau
jančias gražiąją lytį, atsi
randa toji pekliška pagun
da spaudos puslapiuose 
skelbti tokį aiškų melą? 
Pats dalyvavau tame kon
grese, labai atsidėjęs sekiau 
jo eigą ir tik dabar iš p. E. 
Č. žurnalistinės plunksnos 
brūkštelėjimo sužinojau, 
kad tame kongrese Alto 
Vykd. komitetui buvo pa
reikštas “nepasitikėjimas**.

Tiesa, tautininkai iš pat 
pradžių buvo nutarę ir tam 
kruopščiai pasiruošę, ma
žiausia paimti savo kontro- 
lėn patį kongresą. Jie išsta
tė savo atskirą kandidatų 
sąrašą į darbo prezidiumą, 
bet kaip visiems yra gerai 
žinoma, kongresas jų sąra
šą atmetė ir priėmė kitų sro
vių patiektąjį ir kongresui 
vadovavo pats Vykd. Kom. 
piimininkas p. L. Šimutis.

Yra taip pat tiesa, kad 
kongreso metu viena poniu
tė pasiprašė balso ir užlipu
si ant scenos ėmė kalbėti, 
kad esą jau nusibodę tie 
patys seni veidai Vykd. 
K-te ir siūlė vietas užleisti 
naujiems, jauniems žmo
nėms, kurie būsią energin- 
gesni ir daugiau imponuo
sią.

Ne tik aš, bet ir labai di
delė kongreso dalyvių dau
guma su aiškia šypsena su
prato atstovės moteriškas 
godas, nors jau ji pati ir ne
atrodė iš tokių, kurioms tu
rėtų dar rūpėti nauji ir jau
ni veidai, bet, matyt, to-

bei klasių žmonėmis. Jis vi- i Daktare, tamsta nuvažia- 
siems statė klausimą “Ar ? vęs i Lietuvą nesidomėjai,
Lietuva pavergta? Ar oku- kodėl ten dabar taip daug 
puota?” Daktaras džiūgau- serga džiova, kodėl ten tiek 
ja, kad iš 100 lietuvių 90 daug suirusių nervų žmo- 
jam atsakė, kad Lietuva nė- nių, kodėl ir paprastų vais- 
ra okupuota. Man prisime- tų ten trūksta, bet klausinė- 
na netolima praeitis, kai jai, ar Lietuva laisva.
Vokietijoj vykstant atstovų į Patarčiau daktarui dabar, (turfu omenyje <.Dirvos 
rinkimams j Reichstagą, užsuku j baito centrą ir ten ideo!ožijos apaštalus Hitle-
Hitleno agentai pasiteiravo pasiteirauti kokių butuuau- rį h. Mussolini) kad tie du i kioms nakaitoiįsbi žirivie 
ir koncentracijos stovyklose siu raistų Lietuvos žmones sla’bai su nema- I Urnėio bįt tartai
uždarytų žmonių nuomones, negal. gauti |žu skaičiumi - pasekėju ^eko ^nd^J“;trri ^?k^
uz ką jie balsuotų? Buvo; Geriau, daktare, gydyk b , . - žiauriai nubaii- K
skelbiama, kad visas šimtas žmones, o i politika nesi-! S ® h. mnSST S klu1nors nepasitikėjimo pa-

------ kišk nes matvti ? JU - }tJ,~ , , reiskimu kongreso vardu.. ne^, matyti, Kad joje jOs komunizmas dar tebeka-1 
nieko neišmanai, esi aklas ja žmonėms negalvoji- 
toj srity ir net į Lietuvą nu- mo initinog „mokslą„ ir šian. 
važiavęs nesupratai okupan- (jjen

guma paslapties nežinojo, bu
vo pranešta, kad bolševikai no
ri paimti valdžią į savo rankas. 
Tam reikia pasipriešinti” (59 
p.).

Kiek toliau:
“Karininkai jau pusryčių su. 

sirenka pulko ramovėje. Kas 
užkandžiauja, kas geria. Staiga 
vienas karininkas prataria: — 
Vyrai! Ką mes gerą padarėm? 
Savo teisėtą vyriausybę nuver
tom! Po kelių minučių ramovė 
buvo tuščia ...” (460,461 p p)

Tos gėdos nepergyvenda
mas pirmomis po perversmo 
dienomis savo kambaryje 
nusišovė aviacijos leitenan
tas Milius.

Generolas Stasys Raštikis 
savo atsiminimuose taip at
siliepia apie E. Č. herojų 
žygių pasekmes:

“Nesu 1926 m. gruodžio 17 d. 
sukilimo dalyvis. Tai nelaikau 
nei savo nuopelnu, nei klaida. 
Tačiau kalbėdamas apie kariuo
menę ir apie klaidas, šioje vie
toje noriu pabrėžti ir šį įvykį 
kaip didelę, nors ir ne mano 
klaidą, ilgam laikui sudemorali- 
zavusią daugelį karių . . . ” 
(415 p. 11 t.)

Taigi, E. Č., gruodžio 17 
d. perversmas buvo kelioli
kos karjeristų, daugumoje 
prasigėrusių karininkų, de
šiniųjų politikų-vadų pa
drąsintų, sąmokslas prieš 
teisėtą krašto valdžią, pa
naudojus apgautus karius 
priesaikos sulaužymo veiks
mams, siekiant niekingų 
tikslų savo krašto atžvilgiu 
ir todėl tie veiksmai istori
joje negalės būti ir nebus 
vadinami kitaip kaip tik 
tautos pavergimo veiksmais, 
kas per keturiolikos vadiz- 
mo valdymo metų pilnai pa
sitvirtino.

E. Č. tikslai, vykdant

PASIltl'OšIA VARŽYBOMS

Strateginiai bombonešiai, kurie pirmam signalui sus
kambėjus, pakilių į orų ir tuoj skristų nurodytus tai
kinius bombarduoti, kasmet daro varžybas, čia mato
me vieno iš 94 bomlionešių, dalyvaujančių varžybose, 
įgulų, pasiruošiančių duotų uždavinį vykdytu

procentų kacetininkų pasi
sakė už Hitlerį ir jo partiją. 
O Sibire vergų stovyklų ka
liniai visuomet visi pasisa
kydavo už Staliną ir komu
nistų partiją. Bizūnas pri
versdavo !

Garbė Lietuvoj gyvenan
čioms moterims lietuvėms, 
kurios pirmos išdrįso kreip
tis į amerikietę ekskursantę 
Katriną Petrikienę su skun
du. Garbė ir tai dešimčiai 
procentų lietuvių vyrų, ku
rie nepabūgo daktarui Mar
geliui teisybės pasakyti: 
“Taip, Lietuva okupuota ir 
pavergta”.

Kad jie tiesą sakė, dak
tare, lengvai galėjai įsiti
kint, pažiūrėjęs į savo užsie
nio pasą. Leidimas — viza 
keliauti į Lietuvą jums iš
duota ne Lietuvos atstovy
bės, o okupantų rusų-bol- 
ševikų. Tamsta, daktare, 
būdamas Lietuvoj nematei 
lietuviškų pinigų — litų, o 
matei tik okupanto rusiškus 
rublius. Ir už savo iškeistus 
dolerius gavai rusiškus rub
lius. Parašyk tamsta, dakta
re, laiškus į Lietuvą tiems 
savo draugams (kacapų bat- 
laižiams), kurie tamstai pri
tarė, kad Lietuva nėra oku
puota ir paprašyk jų, kad 
atsakymą duodami ant laiš
ko voko užklijuotų lietuviš
ką pašto ženklelį. Daktare, 
tikėk manim, kad atsaky
mas ateis su okupanto rusiš
ku (RSSR) pašto ženklu.

Jūs giriatės savais popie
riniais ministeriais ir net 
prezidentu Justu Paleckiu,

tų ix.lil.kos ir leidai save uz , Jei E c 
nosies vedžioti, o sugrįžęs nedo^bčmis plakti‘’Naujie- 
pasakas pasakoji ir jomis nas-; jai Uka pasakyti

visiems žinomą tiesą, kad mūsų mieloje Lietuvoje, va- dizmo valdymo metu, tikrai buvo prievarta brukama ne- galvojimo rutina.
Pažiūrėkime, ką apie tai 

sako buv. Krašto Apsaugos 
Ministeris pulk. Kostas Žu
kas, savo atsiminimų kny
goje “Žvilgsnis į praeitį”:

Argi p. E. č. to nesupranta, 
ar tik rašo todėl, kad taip 
reikalauja “Dirvos’* linija?

E. Č. toliau ir vėl cituoja 
“Naujienose” tilpuso straip
snio dali:

žmones klaidini.
L. Norkų*

MONTREAL, P. Q.

Matysite Sovietų Sąjungą 
ten nebuvę

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos skyrius praneša, 
kad šeštadienį, lapkričio 7 
d. 7 vai. vak., ir sekmadie
ni, lapkričio & d. 3 vai. po
piet Aušros Vartų parapijos 
salėj bus rodomi filmai, ku
riuos žinomjis lietuvis ke
liauninkas I>on Kuraitis iš 
Čikagos nutraukė, būdamas 
Sovietų Sąjungoje, Lenkijo
je, Afrikoje ir Lietuvoje. 
Bus taip pat progos išgirsti 
to didelio keliauninko gyvą 
žodį, jo į spūdžius, gautus 
dvidešimtojo amžiaus vergų 
valstybėje.Visi lietuviai yra kviečiami ateiti filmų pažiūrėti ir svečio iš Čikagos pasiklausyti. Rengėjai

Atvyko is Lenkijos

Petinliai, gyv. Verdune, 
susilaukė giminaičio iš Len
kijos. Laukiama ir daugiau 
lietuvių iš ten atvykstant
Mirė A. Juodeli*

Mirė? Adomas Juodelis,palaidotas Kalno kapinėse, 
bet Amerikoj gyvendami ištekėjusios dukterys,
lietuviai, norėdami iš Lietu-'gyvenančios Montrealy.

P. Gelbina*vos lesti savo arti- < i

“Po gruodžio 17 d. perversmo 
tauta buvo "nuraminta”, bet tai 
buvo politinio gyvenimo kapi
nių ramybe.

— Tauta gali būti rami. — 
buvo mestas šūkis iš viršaus, ir 
ji pasidarė rami. Bet kada atė
jo vienas po kito trys tautos 
savygarbos egzaminai (1938. 
39, ir 40 m.) ir kada tauta su 
savo vadovybe turėjo savo ne
palaužiamų valią pareikšti, ji 
buvo “visai rami”. Pasirodė, 
kad jos “ramumu” užsikrėtė ir 
pati vadovybė. Mums tuomet 
pasiliko viena išeitis: ramiai at
siklaupti, pakelti į viršų rankas 
ir paklusti svetimai valiai.

Tai buvo aiškios, žiaurios ir 
liūdnos gruodžio 17 d. pervers
mo pasekmės”. (469 p.)

Straipsnio autorė, vykdy
dama “Dinos” liniją ir 
siekdama nesąmonėmis ap
kaltinti Dr. P. Grigaitį, to
liau taip vedžioja savo lai- 
kraštininkės plunksną:

“Laimei, lietuviškosios visuo
menės tarpe į tokią negal voj imo 
rutiną patekusių dar labai ma
ža. ir todėl Naujienų redakto
riui savo skaitytojus, o taip 
pat Altui savo rėmėjus taip 
sunkiai sekasi valdyti. Vistiek 
nesisektų, jeigu ir tautininkais 
nusikratytų, nes praeitame su 
va

“Velniop tautininkai iš Alto, 

o Vlikas tepadaro nutarimą, 

kad tautininkams, kaip to

kiems, jokios vietos lietuvių va
davimo byloje neturi būti. Tai 

butų ne daugiau, kaip apendi

cito operacija. Paskaudėtų ir 

sugytų. Tokio prakeikimo susi

laukusi srovė greitai išdžiū

tų . . . ”

čia tuojau seka labiau 
jau prašmatnus E. Č. ko
mentaras:

“Ta proga tenka puninėti, 
kad siūlantieji šią operaciją ki
liems smarkiai nervinasi —gal 
oūt nujausdami, kad ji artėja 
jiems j>atiems, o gal iš patyri
mo. kad ji yra skaudi, nes vie
ną kartą jau pergyventa, kai 
operavo ne vienas patyręs 
“daktaras”, bet visa tauta ... n

Ir vėl melas. Ir vėl istori
nės teisybės iškraipymas. 
Kam meluoti, kad saujelės 
avantiūristų atlikti darbai 
yra įvykdyti “visos tautos”? 
Aš tiesiog negaliu suprasti, 
kaip po visų tokių “debiu
tų” toks spaudos darbinin
kas gali drįsti ir vėl atsistoti 
prieš skaitančią visuomenę, 
kurią jis laiko nieko neži
nančią, tiesiog kvailą!

Žiūrėkime, kaip E. Č. me
lą atskleidžia buv. Krašto 
apsaugos ministeris pulk. 
K. Žukas savo knygoje 
“Žvilgsnis į praeitį”:

“Naktį iš gruodžio 16 į 17, 

perversmui skirtą valandą, 2- 

sis pėstininkų pulkas buvo aliar
mu prikeltas ir išvestas iš ka

reivinių. Kareiviams, o taip

ažiavime, Bostone, Ako vykd. pat ir karininkams, kurių dau-

UT\2___ 99 12-^22^ _____uirvos liniją, mums aus- 
kleidžia jos žurnalistinę 
moralę, kaip ji savo aukš
čiau pacituotoje ištraukoje 
dr. P. Grigaičio mokslinį 
laipsnį ima į kabutes, tuo 
parodydama kokį biaurų 
neapykantos jausmą ji ne
šioja savo moteriškoje šir
dyje to žmogaus atveju, nes 
gi dr. P. Grigaitis yra be 
kabučių teisių daktaras, tą 
mokslinį laipsnį įgijęs Chi
cagos universitete, neskai
tant to, kad prieš tai jis dar 
buvo baigęs teisių mokslus 
ir Berno universitete, Švei
carijoje.

Atrodo, kad iš tokio 
spaudos darbininko galima 
susilaukti ir dar didesnių 
menkysčių.

Besidžiaugdama pervers
mininkais E. Č. pamokslau
ja toliau:

“Tai buvo ‘“Naujienų” ideo- 

.ogams apendicito operacija, 

Kuri labai greitai užgijo ir . . . 

perversminis režimas nemaža 

davė laisvės ekonominiam ir 

Kultūriniam liberalizmui . . . ”

Tikrai buvo puikios kul
tūrinės laisvės, pagal ku
rias buvo uždaryti visi kito
kios, negu valdančios klikos 
minties laikraščiui ir pasau
lis neišvydo nei vienos kri
tiškos minties knygos, o ne
vieną autorių, parašiusį nors 
ir labai švelnios kritikos 
straipsnį, ar viešai susirin
kime pabandžiusį pasakyti 
vieną kitą atviresnį žodį 
asmenį pasiuntė į priverčia
mąsias darbo stovyklas ir 
netenka nei kiek suabejoti, 
kad būtų pasiuntę ir į toli
miausias Sibiro taigas, jei
gu toks būtų buvęs tuolaiki
nių vadų žinioje.

Kas liečia ekonominį li
beralizmą, tai čia tenka pa
sakyti, kad “Dirvos” ideolo
gijos žmonės to “liberaliz
mo” akivaizdoje ir jo dėka 
Lietuvos veidą nudažė su
valkiečių žemdirbių krauju 
ir teismų antstoliai tūkstan
čius ūkininkų išvaikė iš jų 
ūkių, kuriuose gyveno jų tė

vai ir protėviai.
Kaip matome E. Č. gruo

džio 17 perversmą, kurį su
rengė keliolika savo krašto 
smurtininkų, skaito ' “visos 
tautos” operacija “Naujie
nų” ideologams. Tai tikrai 
naiviai moteriškas istorinių 
faktų vertinimas, be jokios 
atsakompbės ir gėdos jaus
mo.

Man norisi paklausti 
“Dirvos” ideologijos gynė
jos E. Č., kur buvo tie di
dieji “tautos interesų gynė
jai”, kai raudonoji armija 
atvažiavo ne tik padaryti
-- ----- i * I

jus ausiuv<tujamus luuuiugi- 
jos didvyriams apendicito 
operaciją, bet ir visą tautą 
pavergti, ant kurios spran
do “Dirvos” ideologai buvo 
užsodinę savo “vadus”, ku
rie tuomet jau buvo labai 
gerai ginkluoti ir žiaurūs 
savo tautiečių atžvilgiu, bet 
užtai kai)) bailiausi žvirb
liai išsibėgiojo, pamatę tik
rąjį priešą? Mat, tas prie
šas buvo ginkluotas . . .

čia būtų galima išvardin
ti visą eilę faktų, kad “Dir
vos” pasekėjai Lietuvoje 
buvo nuėję svetimiems ne- 
galvojimo rutinos stabams 
tarnauti, bet nebesinori to
liau gaišti laiką, o vietoje 
to norisi paklausti “Dinos” 
ratinos redaktorės E. čekie- 
nės, ar jai nėra suprantama, 
kad bandymas tuos smurti
ninkus ir priesaikos laužyto
jus padaryti herojais erzina 
skaitančią visuomenę ir ver
čia jų niekingus veiksmus 
ir vėl kelti viešumon, nors 
tam nėra jokio noro? Betgi 
negalima nutylėti, kai ima
ma visaip spaudoje skelbti 
aišku melą.

‘SENOVĖS LIETUVIŲ 
PINIGAI”

Pirmas šios rūšies lietuvių 
raštijoje veikalas “Senovės 
Lietuvių Pinigai” jau at
spausdintas ir pirmoje eilė
je siuntinėjamas jo prenu
meratoriams. Galės jį įsigy
si ir ribotas skaičius dar ne
užsisakiusiųjų. Kaina 10 
dol. Užsakę 5 egz., šeštą 
;gaus nemokamai. Bargan 
nesiunčiama. Rašyti auto
riui: Jonas K. Karys, 408 
Park Avė., Bridgeport 4, 
Conn.

Aiv/i uiviuji gauvi vv* «•

to paties autoriaus “Nepri
klausomos Lietuvos Pini
gus (kaina 5 dol.), abi kny
gas gaus už 13 dol.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 

Kaina $4.•s”vi

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau

giau lietuviškų knygų. Pirk- 
lami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 

‘ą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
-JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žu. ciler-ašt iai mažiesiems ir mo- 
ky !im-> amžiau- vaikams, gausiai 
panuošta paveikslais. 56 psl., kai
ne .............................. ............... $1.30.

GINTARĖLfc, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina .............. $0.95.
PASAKĖČIOS. A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėt'ios. 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARAI iSKIUOSE. Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl., 
I»:na ............................................. $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysai ailės vaikams, 69 psl.. 
kaina .......................................... $1.50.

DVYNI KĖS, N. Butkienės a- 

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

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A. 

Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................... $2.50

'KELEIVIO’ KALENDORIUS
K 1960-tiems metams% 1

a,.
Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 

užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač įiopierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame ji užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kaip kasmet Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
me jau dalvar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadw«y 

So. Boston 27, Mass.
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Maikio sa Tęva

— Tegul bus pagarbintas, 
Maiki!

— Labas vakaras, tėve!
— O kodėl tu nepasakai

ant amžių?«.
— Mūsų gyvenime, tėve, 

nieko nėra amžino, todėl 
neverta apie amžinumą ir 
kalbėti.

— Maiki, nepradėk gin
čų. Aš atėjau pas tave pasi- 
kall)ėti gražiuoju.

— Apie ką?
— Nu, vot, mums ant 

kulnų jau pradeda lipti žie
ma. Pas farmerius jau nėra 
nei obuolių, nei agurkų. 
Ryt po ryt gal jau ir snie
gas pasirodys. Taigi reikia 
pafigeriuoti, ką dalysime, 
kad nsušaltume.

rai ii* kitokie pasipylė kaip 
iš gausybės rago. Ira, Mal
ki, ir kitokių ženklų. Pa
žiūrėk į cibulius: jeigu jų 
lupenos plonos, tai reiškia 
šiltą žiemą; bet ši rudeni jos 
storos; vadinasi, žiema bus 
šalta.

— Tai nėra joks Įrody
mas, tėve. Grybų buvimas 
ar nebuvimas priklauso nuo 
lietaus ir oro. Taip pat ir 
svogūnų lupenos. Būsimai 
žiemai tie dalykai neturi 
jokios Įtakos.

— Maiki, aš žinau dar 
vieną ženklą, ką iš anksto 
parodo, kokia bus žiema, 
ale aš to niekam nesakau, 
ba tai yra mano sekretas. 
Aš pats ji sužinojau.

- Jeigu nesušalom pe-! — 0 aš manau, kad tęvas 
įeitą žiemą, tai kodėl ture- meko nesužinojai ir nieko 
tume bijoti sniego šĮmet? nežinai.

— Na, bečykim.
— Gali Pasakyti savo “se

kretą” ir be to.
— Tas sekretas, Maiki,

— Šįmet, vaike, bus Pa 
siutusiai šalta žiema.

— Kas sakė?
— Aš taip sakau. . . , , _ , . . .
— 0 iš kur tėvas žinai?, sk“n.ke.; te'smg.au paša-

.. . _4. „ kius, tai skunkes vuodega
Malki, orą spėti as pats — Taj neSamonės, tėve

išmokau. Žinai, oro spėji
mas yra aukštas mokslas.

— Šiur, kad ne samanos, 
o skunke. Aš tą gyvuliuką

Jeigu ir ne aukštas, tai vis- senaj jau vaktuoju. Viskas 
tiek mokslas. Na, o jeigu rikIauso nuo to. Maiki, 
jau ir nebūtų mokslas, tai kai skunkė !aiko vu0. 
vistiek oras toks biznis, apie d jei jį velka tą 
kuri visi kalba.. Susitinka krapvja palei žemę, tai reiš- 
žmogus savo Susiedą ir rai- kja ka(, žicma bu3 Eešlek. 
davei pradeda apie orą: _ nei šj!ta nei 5^
koks jis buvo vakar ir koks tajp kaip reikia o jeigu 
bus lytoj. \ aluk to, Maiki, skunkg bėgdama savo vuo- 
žmonės ir kalendorius per-,šokdina, čia ją pakel- 
ka. Girdėjau, kad ir Ke- ^ama, čia vėl nuleisdama, 
leivis” neužilgo išleis atei- ui reiškia< kad ir žiema bus 
nantiems metams kalendo- toRia t _ tai pašals> tai 
rių. Kalendorius, Maiki, yra atleLs ui pasnigs, tai nu- 
geras daiktas tiems, ką mo- jeįs bgį -.j ru(ienj, vaike, vi- 
ka skaityt; ale kai aš ant gkunkių vuodegos užries- 
druko nelabai gramotnas, t kaip donacak Ar tu Zi
tai išradau kitokį spasabą nai Ra tas reiškia? 
orui spėti. j __\a o k^ gj?

— Tėve, nesakyk: kito- ' — Taj j-^iškia, kad žiema
ki spasabą”. Įbus lahai jes, Maiki,

— Nu, tai kaip? skunke nemeluoja, netaip
— Sakyk: būdą. kaip Romanas.
— Kad būda man nerei-, — Užtenka, tėve. Pasi-

kalinga. . matysim kitą kaitą.
— Tai gali sakyt: pne- _ __________ r____

monę. —1 -------------------
— Maiki, kalbėkim apie

ateinančią žiemą. Aš sa»'
kau, kad ji bus labai šalta' ______
ir tau reikėtų ilgesnes kel-! „„ , . . , . . .. ... ® Keleivio administraci-
”-Tt f kur tėvas žinai,* P™” mieiųjų KCeivio 
kad ateinanti žiema bus to- £

t!S Maiki, nesunku ».*<lre^.nep,m'r“ip,raSy-

žinoti. Vot, paimkim kad ir 1 <F -*0’0 ____ ________
grybus. ŠĮmet per visą va- ...
sa»? nebuvo nei musmirių;
o dabar kelmučiai, palipu-j Romam Roiiand.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Maži, bet įdomūs sutvėrimai
Esu tikras, kad daugelis todėl skruzdėlės darbinin- 

iš mūsų prisimena piemena- kės neša kiaušinius ir vikš- 
vimo laikus, kada mes kar- rus iš žemutinės skruzdė ly
tais miške stovėdavome prie no dalies į viršų. Tą dal bą 
didelio kupsto, skruzdėlynu jos dirba ištisą dieną. Jos 
vadinamo. Nevienas mūsų, taip ir nešioja perus is vie- 
ląbiau išdykęs, tą skruzdė-:no “kambario” Į kitą, katl 
lyną botkočiu pamaišydavo jie būtų reikalingoj tempe- 
ir tada su Įdomumu mes ste- ratūroje ir drėgmėje, 
pėdavome, kaip nesuskaito-1 Kiekvieną vakarą skruz- 
ma daugybė skruzdėlių bė- dėlės suneša kiaušinius ir 
giodavo skruzdėlyno pavir- ‘vikšrus Į žemutinius skruz- 
šiu, kuris atrodė lyg verdan-1 dėlyno “kambarius” ir ūž
tas katilas. Įdaro jų duris. Durys atida-

Daugeliui iš mūsų taip romos tik kitą rytą, kada 
pat teko matyti ir vapsvas, kiaušinėlius ir vikšrus reikia 
ar net rasti jų lizdus, bet nešti Į viršų, jei oras yra 
vapsvų botkočiu pamaišyti geras.
buvo pavojingiau. | Vėlyvą rudenį skruzdė-

Kas iš mūsų buvo labiau lės pasitraukia Į žemutinę, 
smalsus, tas kartais patyri- skruzdėlyno dali, kur jos 
nėjo ir kui- nors pievų kups- yra gerai apsaugotos nuo 
telyje rastą bicių-samanių šalčio. Ten jos “užmiega” ir 
lizdą. Gi namines bites avi- pabunda tik pavasari, todėl 
liuose ir miestiečiams teko jos žiemą nėra reikalingos 
dažnai matyti. į maisto.

Šituos žodžius paskaitęs,! Skruzdėlių maistas nėra 
kitas gal pagalvos, ką čia toks “poetiškas” kaip bičių, 
bendra tun skruzdės, vaps- jų pagrindinis maistas yra 
vos ir bitės? Taip, jos yra visoki kenkėjai, kurių miške 
tos pačios giminės sutveri- netrūksta. Tenai kupina vi- 
mai, taip pat vienos ki- šokių — vikšrų, drugių, 
toms artimos, kaip artimi kandžių ir kitokiu vabalų, 
yra liūtai, tigrai mūsų narni- kurie net daug dideseni bū- 
nėms katėms. darni turi pasiduoti mažai

Kad skruzdėlės ir maži skruzdėlei. Didelė skruzdė- 
sutvėrimai, bet labai Įdo- lių kolonija tų kenkėjų per 
mūs. Jos, kaip ii* bitės ar dieną suvelka visą maišą, 

j vapsvos, gyvena bendruo- Naikindamos tuos kenkėjus, 
meniniu gyvenimu. Jų “rū- skruzdėlės atlieka labai nau- 
mai” — skruzdėlynas iš dingą miškams darbą. Be 
viršaus nėra puošnūs. Jie tų kenkėjų skruzdėlės mėgs- 
pastatyti iš pušų it eglių ta medų ir cukrų, šitą gerai 
spyglių bei sausų šakelių su žino visos šeimininkės ir 

Į sausos žolės nuotrupomis ir dėlto jos būna nepatenkin- 
kt. Tie “rūmai” nepanašūs tos, jei kartais skruzdėlės 
Į bičių avilį. Nepanašūs sa- "pasiiokamija” jų Uogiene 
vo išvaizda ir skruzdėlyno ai- kitais skanėstais, kurie 
gyventojai, kurie, rodos, be nebuvo reikiamai paslėpti, 
jokio tikslo greitai bėginėja. I Bet uogienės ar kitų šei- 
Tačiaū nežiūrint Į tuos pa- mininkių pagamintų skanės- 
viršutinius skirtumus, skruz- tu skruzdėlėms retai teten- 
dėlių, bičių ir vapsvų 'ben-' ka paragauti. Dažniau jų 
druomenės organizacijos joms parūpina augalų paia- 
pagnndai yra panašūs. zitai, kurie iščiulpia iš au-

Kiekvienoj skruzdėlių galų stiebo saldžius syvus, 
bendruomenėj, kaip ir bi- Jie tų syvų tiek prisičiulpia, 
čių, randame 3 skirtingas kad jų visų nesuvirškina ir 
gyventojų lūšis: “karalie- pašalina su dideliu cukraus 
nę”, arba kaip mes Įpratę kiekiu. Tas išmatas skruz- 
vadinti motinėlę, darbinin- dėlės rūpestingai surenka ir 
kės ir tam tikrais laikotar-1 suneša Į skruzdėlyną. Jos 
piais patinus. Patinai veda labai globoja ir tuos išmatų 
prabanginį ir parazitinį gamintojus, rudeni jos juos 
gyvenimą, bet, kaip maty- suneša Į savo skruzdėlyną, 
sime, jie už tą gyvenimą la- kur jie išbūna iki pavasario, 
bai brangiai gauna mokėti, Taigi ir skruzdėlės elgiasi, 
būtent savo gyvybe. į kaip tas geras ūkininkas.

Bičių bendruomenę te- kuris žiemą saugo tvarte 
valdo viena “karalienė”, o gyvulius, kad pavasariui 
skruzdėlių bendruomenėj jų atėjus juos galėtų vėl i lau- 
gali būti daugiau, dideliuo-, kus išleisti.
se skruzdėlynuose net šim-j “Karalienė” ūkiškais rei
dai, ir jos visos sugyvena tai- kalais nesirūpina. Ji pasi- 
Kingai, kaip kokioj “mo-;lieka pasislėpusi skruzdėly- 
narchijų” sąjungoje. i ne, išimtinai užsiėmusi kiau-

Daugumas skruzdėlių, šinėlių dėjimu, o jos padė- 
saip ir bičių, yra darbini- jėjos tų kiaušinėlių perėji- 
Kės. Skiuzdėlių patinai yra mu. Skruzdėlių balti vikš- 
spamuoti ir gyvena labai rai, kurie jau yra išsiritę iš 
trumpai. “Karalienės”, ku- kiaušinėlių, yra lygiai tokie, 
rios gyvena keletą metų, kaip ir bičių, akli, bespar- 
sparnus teturi labai trum- niai ir bekojai. Bičių vikšrai 
pą laiką, o darbininkės nie- skiriasi nuo savo giminu, ių 
kada sparnų neturi. skruzdžių vikšrų tik tuo,

Skruzdėlių “rūmai”, kaip kad jie kiekvienas paveldi 
jau minėta, yra aukštas dar- gražią korio akutę, o skruz- 
bininkių suneštas spyglių, džių vikšrai guli krūvomis 
šakelių, žolių kaupas, kurį skruzdėlyno gyvenamuose 
esame Įpratę vadinti skruz-> “kambariuose”. Tuos vikš- 
dėlynu, bet skruzdėlės negy- rus maitina ir slaugo skruz- 
vena vien jame. Po skruzdė- dės darbininkės ko! jie 
lynu giliai žemėj yra daug užauga.
ui-vų urvelių, kurie tarnauja Didelis skirtumas yra, 
specialiams tikslams. Mat, kaip skruzdės ir bitės kui ia 
skruzdėlės nemoka, kaip bi- savo naują bendruomenę, 
tės, temperatūros reguliuoti, Kiekvieną vasarą skruzdė- 
kuri reikalinga jų perams lyne pasirodo sparnuotų pa- 
Sšsivystyti. Saulė iš pat ryto tinėlių ir patelių. Dideliuose 
dar aukštai nepakilusi savo skruzdėlynuose jų pasirodo 
Įžulniais spinduliais gali, nesuskaitoma daugybė. Jei 
kaitinti aukščiau žemės iš- oras gražus, jie vienu kartu 
keltą skruzdėlyną. Jau iš pakyla iš skiuzdėlyno kaip 
pat lyto jo viršūnėje yra debesis i viršų ir niekada 
daug šilčiau negu žemiau,' nebegrįžta. Tas skruzdėlių

NOBELIO LAUREATAS

Lr. Cwen Chamberlain (kairėj) laimėjo Nobelio pre- 
inija už nuopelnus fizikos srityje. Ji sveikina kitas 
mokslininkas. Dr. Chamberlain dirba Cyklotron la
boratorijoje Cambridge, Mass.

GYVENANTIEJI 
SVETIMA GALVA

Į Mūsų komunistai nė ko
jos nepajudina neatsiklau
sę savo “darbdavių” — 
Maskvos bosų. Tas labai pa
togu tiems jų, kurie savo 
protelio mažai teturi, bet 
pasigailėtini tie, kurie no- 
irėtų ir šį tą sugebėtu patys 
[savo galvele protauti, bet 
negali, nes bosai neleidžia.

Keleivis jau daug karių 
yra davęs pavyzdžių, kaip 
lietuviškieji komunistai šo
kinėja pagal Maskvos laz
delę. ŠĮ kaitą norėtųsi dar 
aiškiau tą faktą iškelti vie
nu mažmožiu.

Daug Keleivio skaityto
jų, be abejonės, yra girdėję 
ir skaitę humoristo Antano 
Gustaičio eilėraščių. Jų ir 
Keleivyje buvo spausdinta. 
(Vienas buvo ir 42 nume- 

:ry. Red.). A. Gustaitis suge-

Knltūriniai mainai sa komunistais £
juokdamas jis dirba auklė-

Pastarajame Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo pilna
ties posėdy spalio 22 buvo 
svarstytas ir Rytų-Vakarų 
kultūrinių mainų klausimas.

Tuo klausimu praneši
mas Seimui jau buvo pa
teiktas pernai gruodžio 
posėdyje. Tąsyk klausimą 
išdiskutavus, pranešimas 
buvo grąžintas Kultūros 
Reikalų Komisijai kaiku- 
riems papildymams ir pa
tikslinimams padaryti. Pas
tarajame Seimo pilnaties 
posėdyje prof. A. Popos 
(Rumunija) pranešimas bu
vo priimtas be diskusijų.

skridimas

Pranešimas išsamiai jamąjį darbą, nes juoko bi- 
svarsto Rytų-Vakarų kultu- J° ir tas, kuris nieko kito 
riniu mainų abiejų pusių nebijo.
tikslus, organizaciją ir Prieš dvejus metus jis iš- 
apimtį. Pranešimas aiškina leido savo eilėraščių rinki- 
Rytų ir Vakarų principinius ni» pavadintą “Anapus tei- 
skirtumus dėl pačių kultu- sybes”. Iš jo beveik visi
ros vertybių ir jos uždavi
nių sampratos. Kai vienai 
pusei kultūrinė kūryba yra 
įaisvo asmens apsisprendi 
mas, tai antrajai pusei j. 
tėra kompartijos nustatytoj 
ir jos tikslams naudingos 
politinės programos vykdy
mas kultūrinėmis priemonė
mis. Kai vienai pusei kultu 
riniai mainai yra kultūrinės

• kūrybos vertybėmis laisvės 
ali atrodyti yra j apsikeitimas, tai antrajai

L_li

laikraščiai išspausdino vie
lą ar daugiau eilėraščių. 
Komunistų spauda tylėjo, tų 
eilėraščių nematė.

Bet štai Lietuvoje leidžia
mas rašytojų sąjungos žur
nalas “Pergalė” rugsėjo mė
nesio numery iš minėtos 
knygos išspausdino net 12 
eilėraščių, žinoma, davusi 
atitinkamą Įžangą. Joje A. 
Gustaitis pristatomas kaip 
'buržuazinių nacionalistų 
atstovas”, kurio, kaili įr 
'anapus Atlanto dar vege
tuojančių buržuazinių na
ci. -nalistų” p a s a u I ė žiūra 

r “perkama už dolerį”, ir to
dėl ir visi tie, kurie rūpinasi 
Lietuvos išlaisvinimu, pava
dinti “kišenės patriotais”. 
Jie apgaudinėją žmones 
kaulydami iš jų pinigus “tė- 

1 vynės reikalams”, o ištiki ų- 
ų jų didžiąją dali i savo 
tišenes suglemžą ir kurie 
langiau prisiglemžę, tie

labai panašus i bičių spie-'Ps įera sovieuni© voiaužmv 
ciu, kuri, be abejonės, dau- politikos kompartija nusta 
gelis iš mūsų yra matę, bot *vru_ uždavinių vykdymas 
jis yra labai skirtingas. {kultūrinėmis priemonėmis.

Mes žinome, kad su bičių ' Pranešimas svarsto kultū- 
spiečiu dalis bičių darbinin- rinių mainų sovietinį iššūkį 
kiu apleidžia sena bendruo-; Vakarams ir Vakarų prie- 

Imer.e su “karaliene” ir su-krames Į tą iššūkį atsakyti.
Įkuria naują. Skruzdėlių, Savo išvadose pranešimas 
“spiečius” susisėda vien iš(sako; “Visiems yra žinoma, 
iaunų pateliu ir patinėlių, I kad sovietinio imperializmo 
kurie pakyla iš skruzdėlyno galutinis tikslas nėra paal
savo “vestuvinei kelionei”, keitęs. Todėl yra aišku, kad
Oran „akilęs “sjiieėius” su- ;ir j stambius biznius, o
siti' ka kitų skruzdėlynų zia-^mas dėl vadinamų kui- 1
“spiečius” ir ten Įvairių ben- Kūrinių mainų’, neišskiriant
druomeniu patelės ir patine-! parlamentarų bei kibc, nasižalinn k

liai, išgyvenę “meilės nuo-;aukštųjų politikų vizitų, yra! pas n . .a
tvkius”, krinta ant žemės.
Patinėliai, atlikę vieninteli 
“meilės aktą” savo gyveni
me, greit miršta, o apvai
sintos patelės kuria naują 
bendruomenę. Ta kelionė 
ir joms vt a labai pavojinga, 
'aug ių joje žūna ir iš “ves

tuvinės” kelionės daug ių 
negrįžta. Grįžusios jaunos 
apvaisintos patelės pradeda 
savo darbą visų pirma r.u- 
traukdamos savo sparnus.

Skruzdėlių vra visokiu »■ *■ 
lūšių: mažų. vidutinių, di
delių, tamsių, rudų ir visai 
juodų. Nęvisos skruzdėlės 
susineša skruzdėlyną. Kitos 
gyvena žemėje, po akmeni
mis, išpuvusiuose kelmuose* 
ir medžiuose, o kitos mėgs
ta Įsitaisyti šeimininkių 
virtin ėse ar sandėliuose.

Dar norėčiau pasakyti, ka 
nudėjau karo metu apie 
skruzdėles iš vokiečių karių.

riti tampą saliūnininkais ir
firmų agentais, žodžiu, visi,

|ne kas kita,, kaip dar viena. ’ irašto vengdami komunistų 
elementas Maskvos naujoji unS°’ J1"3 vlslgkai supuię
ofenzyvoj, siekiant ‘visuoti
nės brolybės ir draugišku
mo’, t. y. siekiant šaltąjį ka
vą tęsti kultūrinėmis prie
monėmis. Šios ofenzyvos 
tiesioginis uždavinys yra 
laisvųjų tautų moralinis nu
siginklavimas, s k i e p ijant 
joms ‘normalaus’ gyvenimo 
jausmą, iš antros pusės, so
vietų pavergtųjų tautų su- 
demoral: žavimas, nes joms 
komunistinio viršūnių drau
gingi tarpusaviai santykiai 
su laisvojo pasaulio viršū
nėmis rodytų, kad tironai 
yra priimami į teisėtų vy
riausybių šeimą. Kultūrinių 
mainų varžybose. Vakarai 
galėtų turėti laimėjimo šan
są tik tuo atveju, jei šios 
varžybos eitų abiejose pu
sėse visiškos laisvės sąlygo
mis . . . Už betkuriuos kul- 

, Viri žiro, kad fronte ka- tūrinių pasirodymų trumpa- 
reiviai labai kenčia Utėlių paikius pasisekimus (Rytų- 
kankinami. Kažkam iš vo- Vakarų) visuotinei kovai 
kiečių karių atėjo i galvą
savo drabužius sudėti ant 
skruzdėlyno. Ir atsitikęs 
“stebuklas”: s k r u z d ė lė s 
per trumpą laika išrinku
sios visas utėles ir sunaiki-

yra daug svarbiau išlaikvti 
tautų moralę dviejose gele
žinės uždangos pusėse”, — 
baigia pranešimas.

ir tas jų supuvimas toks di
lelis, kad ir A. Gustaičio 
eilėraščiuose aiškiai mato
mas.

Todėl “Pergalė”’ ir iš
spausdino A. Gustaičio ei- 
ėraščius, norėdama jais ii o- 
yti, Į ką pavirto visi tie, 
urie negyvena komunistų 
rojuje”.
Nespėjo* tas “Pergalės” 

įumeris pasiekti Amerikos, 
taip “Vilnis” (Nr. 201) aiš- 
rioj vietoj išspausdino A. 
ustaičio eilėraštį “Visur 
uvojau, visur kovojau”, 

rimą iš tų, kuri išspausdino
r ''TėrgMė”

Vadinasi, kai Lietuvos omunistai gavo leidimą iš askvos (nes Vilniaus bo- i gyvena Maskvos “ra/u- u”) mėginti savo tikslams 
pasinaudoti A. Gustaičio ieilėraščiais, tada juos pamatė ir Pruseika su Andriuliu, nr ne tik drįso, bet jau laikė jbūtina bent vieną jų {išspausdinti. O kodėl jie* negalėjo to padalyti prieš metus anksčiau? Juk nu reta

;knyga jau buuvo išėjusi?
Atsakymas: Negalėjo, nes

Obe’is jrali gyventi iki 200 neturėjo savo bosų įsakymo, 
ry?sios iu kiaušinėlius. Taip: metu. kriaušė iki 300. o vyšnia į o savo protu protauti ne- 
“išvalyti” rūbai, turėdami inet ikl 400 metų. leistina.
ypatir^ą k vapa. dar ilgai 
atbaidė utėles vėl pradėti 
juose veistis.

. Kokia mizerija reik iii bū- 
nas ne-k.utn -Keleivio’’, pan- kad toki dvasini

, irink »š«ira5vti. Kaina me Pakelti?!
A. Zamžickas i ♦ •u >4. 1 R. M.
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Šachmatų, klubo
VLIKo posėdžiuose New siekti, kad Lietuvos,dešimtmeti.

Meisterio Tautvaiio 
1 simultanas

Yorke 1959 m. spalio 17-18 
dienomis buvo priimti šie 
nutarimai:

Politines padėties reikalu

Vilkas, išklausęs praneši
mų dėl esamos tarptautinės 
padėties, konstatuoja:

1. kad dabartinė Maskvos 
taikos ofenzyva yra parem
ta siekimu išgauti esamo 
status (įuo tarptautini pri
pažinimą, nustatant Vakarų 
ir Rytų pasaulio santykius 
vadinamos koegzistencijos 
pagrindais ;

2. kad toks Maskvos sie
kimų Pabojimas būtų pre
mija agresoriui, nes esamoji 
padėtis Rytų-Centro Euro
poje, o kartu ir Lietuvoje, 
yra sukurta Maskvos agresi
jos aktais;

3. kad Maskvos siekimas 
paremti santykius su lais-

klausimas būtų įjungtas > 
bendrąją Antrojo Pasauli
nio karo padarinių likvida
vimo problemą, nes Lietu
vos ir kitų Rytų ir Centro 
Europos pavergtųjų tautų 
nepriklausomybės atstaty
mas yra būtina sąlyga tai
kos, paremtos teisingumu. 
Ginklavimosi apribojimas 
pats savaime negali atnešti 
pastovios taikos nepašalinus 
Antrojo Pasaulinio karo 
padarinių.

VLIKas reiškia pakartoti
ną gilų jsitikinimą, kad Lie
tuvių tauta yra suvereninė 
savo likimo sprendėja, ir 
kad todėl turi būti dedamos 
visos pastangos, kad būtų 
sudarytos sąlygos lietuvių 
tautai laisvai pareikšti savo 
valią.

Santykių su lenkais reikalu
VLIKas, išklausęs prane

Sekmadieni, lapkričio 8! Šachmatų Klubas, minė- 
d. 5:30 v. v. So. Bostono damas savo dešimtmeti, pa- 
Lietuvių Piliečių Draugijos sikvietė iš Chicagos dabar- 
Auditorijoj bus L. Pil. D-jos tinj Chicagos ir Illinois vals- 
Šachmatų Klubo dešimtme- tijos meisteri Povilą Taut- 
čio minėjimas, vakarienė ir vaisą, kuris 1949 m. buvo 
šokiai. Svečių tarpe bus Bostono miesto meisteris, 
Laisvės Varpo koncerto da- kad duotų simultaną Bosto- 
lyviai, Illinois meisteris no žaidėjams. Simultanas 
Tautvaišas, Massachusetts jvyks šeštadieni, lapkričio 7 
State Chess Ass’n atstovai d. 4 vai. p. p. Boylstono 
ir kt. šachmatų Klube (48 Boyl-

Vakaro vyr. šeimininkai ston Street), 
bus d r. A. Kapochy ir K. Bostono ir apylinkės lie- 
Nemaksienė. Dr. A. Kapo- tuviai šachmatininkai kvie- 
chy yra šachmatų Klubo čiami kuo skaitlingiau daly- 
pirm-kas. vauti. Dalyviai prašomi už-

So. Bostono Lietuvių sirašyti pas K. Merk| tel. 
Šachmatu klubas savo veik- AN 8-1282. Kas iš žiūrovų

S. L. A. 308 kuopos na
rių susirinkimas bus šešta
dieni, lapkričio 7 d. 7 ;30 v. 
v. Strand Cafe (376 Broad- 
way, So. Boston). Narių da
lyvavimas būtinas, nes bus 
rankami delegatai | I-jo aps
krities suvažiavimą Law- 
rence, Mass.

Tėvų Komiteto
susirinkimas

VIRš ’-i MILIONO rAKI.EčIV 
PARDUOTA NUO

Artraičio
Reumatizmo

KURŠAIČIO • NEI RIČIO

jRazvadauskienei u ž d ė jus; 
vainiką ant naujos karalie- į 
nės galvos ir pašokus kara
lienės valsą, svečiai toliau 
linksminosi, kol atėjo poli- 
eijog nustatyta valanda. Vi- EITASAI 
s« laiką buvo pakelta nUO- *jralb > r.uo jora.-tų reumatizmo ir 
tąiką Ž-IS ! bursaičio a£roniju->kau«mų. Ta nau-

šj šeštadieni, lapkričio 7 
d. 6 vai. vak. So. Bostono 
liet. parapijos salėje po baž
nyčia bus Bostono lituanis
tinės mokyklos mokinių tė
vų susirinkimas, kuriame 
bus renkamas tėvų komite-

Tautų muziejus

Spalio 30 d. gubernato
rius Fūrcolo sukvietė įvairių 
tautų atstovus ir juos pain
formavo apie sumanytą 
steigti jo vadinamą “Kultu- 
ramą”. Tai būtų tautų kul
tūrų muziejus, kuriame at
sispindėtų įvairių tautų kul
tūrinis |našas j Amerikos 
gyvenimą. Jis prašė visas 
tautas savo tarpe tą suma-

bursaicio asroniju-.sausimų, 
j ja kombinacija išbandytų, skausmu 
i lengvinančių vaistų daugiau gelbsti
kenčiantiems nuo sąnariu ir krump
lių ? utinimo, skausmingų judesių, 
sus! ir.gimo ir viso kūno skausmų. 
RITASAL veikia r.et šaltame, drėg
name. hctinjrame ore. Netrikdo virš
kinimo ir neturi sodiaus. Nereikia 
jokio recepto. Bonkutėse po HtO ta
blečių. Pagalba irarantuota, arba 
jrrąžinam pinigus. Eik pas savo vais
tininką arba užsisakyk tiesiai iš 

'KAYSON PHAR.MACAL. Dent. %, 
M:1!; S. KENISTON AVĖ., LOS 
ANGELES, CALIF.

rto ju. pasauliu vadinamos i jimų dėl santykių su len- 
koegzistencijos pagrindais j kais ir turėdamas galvoje, 
yra paremtas pasaulio pa- j <ad Lietuva- ir Lenkija yra 
dalinimu i dvi sferas, kur j apusios sovietinio iinpefia- 
Maskvos sferoje esančioji 1 izmo aukomis ir tai, kad

hflt.11 iž^lcirto ic hot Lrn_ ; r • A................

la, laimėjimais ir jaunųjų 
paruošimu yra pelnęs gra
žaus |vertininmo iš ameri
kiečių, todėl laukiama, kad 
vietos lietuvių visuomenė 
parems Šachmatų Klubo už
simojimus — gausiai atsi
lankydama 1 -šią vakarienę.

Lietuvoje mirė Pr Letoberio 
motina

norėtų aplankyti š| simulta
ną, prašomas atvykti j Boyl
stono Klubą nurodytu adre
su. Įėjimas laisvas.

SLA 43 kp. nariams

tas ir svarstomi gamybiniai ... . ,
mokyklos reikalai Visi tė- gELT'“*5'** “ duotl pa 
vai prašomi dalyvauti.

Sveikino iš Arkaną**

Keleivio ir Naujienų ben
dradarbis Aleksas Šemeta, 
nuolat gyv. Clevelande, at
siuntė sveikinimų iš Arkan- 
sas State College, kur jis 
nuvyko savo dukters ir žen
to Vytauto Gaigalo apian-

siūlymų.
Susirinkime dalyvavo ke

li šimtai asmenų, jų tarpe 
nemažas būrys lietuvių, ku
rie gana veikliai pasireiškė 
- kalbėjo adv. A. Young, j* 
K. Nemaksienė, Šimkus ir 
inž. V. Izbickas.

IEŠKO KAMBARIO
Reikaliniras vienas didelis ar du 

mažesni kambariai be baldu (furni- 
čių) tVathame.arba tarp U'altham ir 
'.Vateitown. Praneškite šiuo adresu: 

A. Gulbin
‘i'i School St.,
M. Hanover. Mass.

PAKUIODA.MAS NAMAS

Ocala. Florida, parduodu trražų 
namą. 5 kambariai, du dideli por- 
čiai, visi įrengimai ir baldai (fur- 
niture). Garažas, didelis plotas že-

Sia proga kuopos Valdy
ba prašo visus Manus su
tvarkyti savo puokėjiiu'us, įkyti. Jo žentas ten ptofeso- 

kaJ švęsdami ož> m. sukak-į nauja 
t| batume visi pilnateisiais * —

Vyrai ištisą dieną laukia mo
ters, o moteris ištisą dieną lau
kia meiles.

$5,750. Įnešti tūkstantį, o likusius 
mokėti po $65. Kreiptis:

Mrs. M. G rinka 
1723 So. Pond St.,
Ocala, Florida (44)

dalis būtų išskirta iš bet ku- • Lietuvos a LcuEtjeS <.» p 
rios Vakarų laisvojo pašau- klausoinybėt aisiaiyri as y: c
lio |takos, o Vakarų sfera j indras šių abiejų caurų /e - - » ..
būtu palikta atviram rung- kalas, laiko, kad hriurių p r no rtaig ssvuiinkas, veik-ĮUpkricio 16 a. įsidėmėkite j Sandaros Moterų Klubas 
tvniavimui tarp sovietinio Į enkų lai&viniuic oiganiz'- luE ariu įų risuome-'visi nanai, kad ausiriiikimas į lapkričio 1 d rengė pokylj,

iiaiys Pranas i.einbei- bus tą dieną 6:30 vai. vak. Įkuriame dešimtąjį kartą bu-

.\ct.Gin•jcx’iiųj4 tunų p««-i nariais. Sekant) mėnesi kuo- Dešimtoji karaliene 
_ tiaV.ifio n pasKoių iiė’tų.Tiii-<pos narių ausirinKimas bus j ■ •

komunizmo ir laisvojo pa-'rijų b e i. u r « d <u bia\ m as 
šaulio ūkinių ir politinių sis-| jiam tikslui sieku yra falai- ;kt-: < -k 11*VOS gavo žinią, Lieta ių Piliečių Klubu pa-jvo renkama našlių karalie-

• kau rugsėjo 16 u sakių aps- ‘Lupose. So. Bosione,
_ krity i’t,fcžčrėiiū va.>c Lt-

>*ntykių*« jaunimu refc.U mirė j- tina
VLIKas, didžiai vertinda-* Antanina Lembe, (ū nė, 93

temų;
4. kad Lietuvos pavergi

mas buvo įvykdytas dėl ta
riamo koegzistencijos sąly
gų neįvykdymo iš Baltijos
valstybių Pusės, kaip tatai lės darbus Lietuvos laisvi- šiuo Pranui Lernbertui-Lietuvo j
atvirai buvo išdėstyta bro 1 limo reikalu ir jųjų pastan- reiškiame gilią užuojautą, i ---------
šiūroje The Soviet Union J jas kelti Lietuvos n net vio ____ _______________________■ Bostone Lietuvių Kuitū-
Finland and the Baltic Sta-1 Tardą, kviečia lietuvišką -**>3 K.ubc spalio 31 d. susi
te*, Sovietų informacijos; jaunimą dai piečiau |ri- jaiuzcWxjvfc, būtų įtrauktos5r okime inž dr. J. Gimbu-
biuro išleistoje 1941 metais.! jungti į i lėtuv .f r<pi’i ...g- i p.-.a i<£ A,i b,.:;...r. yieu-jt 3, pasirėmęs

VLIKas, turėdamas gal-; $omybe& atstatyn • (nu .voiv-ią, Lieruvog šaitanais,
ik. ' .. .. .

____ r-e

j tytmas ii plėtimas.
Kuopo* Vaidyba

ne

lietui ičk..cvu v icn’^c lUlili.li ii Įfan jauiiu'n it^~ Ii i ..iv. . * > 1.y, a,i.n.. .ma
---tjjt * ————z —r—

Svečių buvo pilna Lietu
vių Pil. Dr-jos salė, daug 
buvo is kitur atvykusių, čia

Hkavrailf VI oinomututn__________IIVUIOVJVV^^ ITVTVin

voje šiuos šiandienos uždą- jų <• i
VLIKci.-vmius įpareigoja VLIKo 

Prezidiumą ir VLIKo na
rius; dalyvaujančius kilų Hrieinonių • • • • • •

t-l
Prtzidi innui KŠkct.

i«». V. j.' š ! •>

• :i. r-
r *; .

Kžat u '
politinių organizacijų veik- jaunimo, ypač studentų or- Hų 
—__ _______ ______ ___________ _______ ________ _ . a«>iv
/ 
t

i

t 
į

i 
« 
f

i )' f si lt.- V -‘••-t

Sąjungos pranešimo 1 c
PJL, (.ZO V'.,..- ni'--

Jieškojimai
Iešktiu Juozo VARNOS, kilusio iš 

Manekunų km., Saločių vaisė. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu;

A. Petronis 
25 E. Middle Turnpike 
Manchester, Conn. (-14,

VEDYBINIAI
/

Našle moteris ieško gyvenimo 
draugo, ne jaunesnio kaip 60 metų. 
Kiek viršaus amžiaus — nesvarbu. 
Rašykit:

Virs. V. E.
50b So. 34th St.,
Omaha, Nebraska (16)

ji ateiviai.

Pokyli tvarkė energingoji 
Klubo pirm. Jadvyga Kes- 
lenenė.

Prie garbės stalo sėdėjo.
Tųiybinėt buvusios karalienės (kai ku- 

is neatvyko, nebuvo ir 
arcriitfkrūi'oš pamink- paskutiniojo karaliaus Ta-

iii; pc ^c-pnuiionio, Kuris staiga susu-
;ręj;> pasaūdnic kare -go) su savo pasirinktais ka-

Praii esLT; v. pa<. įskej > •, 
-iiy sis ras uaio- 

.•.t. varb'siuų pastatų

t raliais. -
Po vakarienės gerokai 

pasukus, buvo karalienės 
.yta Gedmino ookstas .rinkimai Reikėjo matyti, suį gas politinių grupių konsoii- ;yta. GeoraiiBo ookstas .rinkimai Keikejo matyti, su 

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI į Nacijai įgyvendinti, sveiki- V i m v. je, Gedimino apatinė,-kokiu dideliu susidomėji-

su DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUL 20 — $29.*)

3 su trečdaliu jardų ir:.vr.os vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
3 su trečdaliu ‘r.r. 85G vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui 

<10 svarų kitokių daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti į tą pa
ketų b ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XGl _ S42.00
3 jard. vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

ka ar mėlynos spalvos . i • • , ,•« .. . • «
3 su trečdaliu jar. grj.nos vilnos w®rstėtl kostiumams mėlyna, p3- • - tokiai konsolidacijai ‘ iVyk- 
^^^SSlilko^pamuiąM ptiUtiBteš spalvosi f tikslu Suburti visa^ gy-

be

ia šias pastangas ir dar kar- Trakų, Kauno, Biržų, Medi-;mu buvo laukiamas tas mo
tą pakartoja, kad politinių Įninku, Gelgudo pilys, Zapiš- —k™ 
grupių konsolidacijos reika- kį°> Šaulių šv. Petro bažny-
’as buvo ir yra VLIKo sie
kimų darbotvarkėje, ir to
lei . skatina visas grupes 
ieškoti būdų ir priemonių

{neikiu.
i - -•

SHAMPOO NAUJOJI 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato. ka<Į^|
Nęw Era shąmpoo yra ka?die-*a Į Viškns 
ninis reikalas. Tik švelnus dar- JJ 
žovių muilas be sryvulių tauku” 
gali užlaikyti diržinsą oda, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū-S 

J rint amžiaus. §
4 Siųskite $2 už R oz. butelį.į 
, Frank Bitautas
< 527 East Exposition• IVov-r. Cnlnradn

NEW ERA

KIMBARAS 2OL£

< sVarsi- kitų Se.ikttt iš tni&ų katąjpgo -Įrill būti pridėti į paketą 1 
ekstra pašto persiuntfnto felaidų), . - j.

MAR 191— $45.W« • ” ’
• 3 jardai vilnos Velour moterį rs žiemos psltui, mėlyna ar juoda <
• 3 jard. jrrynos vilnos Tv.ee d r oterų kostiumams juodos, mėly- , 

res, pilkos, žalios, geltonos vy io ar šviesiai mėlynos spalvų
• 3 jardai dirbtinio šilko pamuša’> pi įtaikintos spalvos •
• 4 jardai rajono afcaline kasd: minei suknelei mėlynos, karališkai ; 

mėlynos, šviesiai mėlynos, pili os, žalios, ruiavos ar juodos spalvų j .
f • 1 setas motorų apatinių rajono medžiagos :
J • 1 škotiška vi’nonė skara 
• (10 svarų kitų daiktų iš.Trtūsi
( ketą be ekstra išlaidų už per jutimą

I paduotas kainas įeina viskas Sovietų ^muijai, /ęjdįąią 
laidos, draudimas, 'les siūlome < aup kitų ąta&dąrtipfii;'-1 
šykit informacijų ir r>awj!<Hiu. s‘

VAISTU IR MEDIKALINIV 1 RIETAISV 
SU SPECIALYBĖ. MŪSŲ OAK' ARO IR .A 

j MAS NEMOKAMAI TEIKIAM? S REIKAJ-UUĘSA

vąsias pozityvines jėgas pa
grindiniam siekimui įgyven
dinti, būtent Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti.
Sveikinimas sportininkams

Lietuvių sportinio. jauūi- 
, katabpo esiima^ą f j>«U ‘ mo pasireiškimai ir la|mėji- 
iutimą fastu)' ’ ’ v‘ >4 . ma| tarptautinėje Išpbrto

arenoje yra teigiamas .telš- 
>«• tinkamą. įSųiriii

T,
51 Reservoir St. CAMBR DGE,

ii-bM

T«<;,JU/?-W0S
jiems įprastu būdu tHlkint 

. Lietuvos lai^vinirrib veiklai

cios.
Ruošiamasi rekonstruoti 

Vilniaus ir Kauno senamieš- 
ęiūš. i r
: |fctai|bj, kuriai pavesta 
atlikti visus architektūrinių 
paminklų atstatymo darbus, 
dirba apie 400 asmenų, ir 
per metus išleidžia apie 7 
mil. rublių. ?

Architelrtūrinių paminklų 
apsauga rūpinasi ir tą darbą 
atlieka Įieįųviąi. Jo vadovai 
skuhdž|«siį nfcąčT ųHl ■' gerų 

K ’šįb-
kdS’j’«arbail’-<

mentas ir kaip atidžiai buvo 
sekama rinkimų ceremoni
ja-

Teisėjų kolegijos vardu

Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrftno. 

Ramunės žiedai eu* 

ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

Medieva Žievės yra vienos iš ge

riausių dėl vidurių užkietėjimo. 

Pas mūs galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 

kur pasaulyje. Turime ir me-

Paulina Ketvirtienė paga- daus'— Kubos medaus, li-pos 

liau paskelbė, kad karalienė iiędų «W<Įaus, dobilų ir orenčių

išrinktaWib$»4i 
Weymounth, Mass., kuri -są* 
vo karaliumi pasirinko Brii

peri paštą ne.

AJex. Mimra 
414 W. Broadway 

Sa. Boston 27. Mass.dmier, Savicką B Į uW^Ta”«Š;w ~itt,.
’T™-'—■■i 
rija Gailiene ię Dorcheste
rio, Jean Sarpasienė iš 
Weimounth ir Kptriną Mi- 
kėnienė iš Dorchesterio.

Seniausių jąašlių- kerfąlie- 
nė ‘ išrinkta ’ Jfeta ’ NbHdSnfe-'"O' '.’i. TA . i •........ nėmą’^Roritnų pe kis Dorchesterio,

klaidų I ‘ Iki šiol buvusiai .Gene

(OffiFas al< aras visai 

1 1

SIUNTU
UKRAINĄ, LIETUVAI GUI

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu

GENERAL PARCEL & TRA
135 Weat 14th Street, NEW YORK 11, N

Licensed by U S S R.
, MCSŲ SKVRIAI:

141 Second Avenuet39 Raymond Plata W4 132 F 
NEVV YORK CITY NEVVAFK, N. J. HARTF 

Tel. GR 5*7430 | Tel. MArket 2-26771 Td. CH
332 Fillmore Avė-1 308 W. Fonrth St. I 11339 Jos. fimpau 

BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. DETROIT 12, HICH.
Td. MOhawk 2674 Tek ANdree 8*5040 |T«I. TOwnsend 9*3980

PRADŽIUGINKITE GIMINES IR D RAUGUS SIU! TINIU KAl.ftDOMS 
Mū.«ų didžiulė firma turėdama tūKstančim patenkintų klijentų 1M 54 garantuoja mantinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pa iekin ,x>r « - 7 savaites (oro paštu 
per 7 - 12 dienų). Mūsų įstaigoje yra pirmo* rūšies didelis pasirii kimas įvairių prekių. Reikalaukime 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasime informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes_esame specialistai visam. katn«, JiasJiečia^Muhtinių persiuntimą._____________
Atidaryta ‘kasdien nuo » iki sekmadieaiah’nan s“iW*4_val. po“pieti,. Tiktai vyriausioje  ̂įstaigoje

mušt
Ą * b-

C0. Ine.
Tel. CH 3*2583

in Avė. I 900 Literary Rd. 
CONN.k'leveiaml 13. Ohio 
4724 ITel. TOwer 1-1461 

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInat 5-8878

^įhitifNIMAS LIETVVO]

lietuviškam darbui, aukMJa 
išlaikyti lietuvybę ir remia ka>

b i, \ u. t *;
. j.' •

lBJOA IKI 210,008
,-.r_.ŲVA Uri SMAMO Mnetai 

ypatingai naudinga jaunimui. P» 10 ar i 

apsidraudęą gauna‘pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrąuda—rimtas aprūpinimas atei

čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

apdrauda duoda pašalpos iki >325 i minėsi.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEFRA- 

RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ftl 
gilioe eenatvie.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudė! galite gan- 
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesniee lietuvių ka- 
lonijoee ir SLA Centro. Rąžykite tokiu adnsu:

INI M. J. VINIKAS
MU W«t SM Stoat, Nn, Y«k 1. N. y.

mėtų

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
veikia sekmadie

niais nuo 2:30 iki 3 va).
! dieną. Perduodamos lietu- 

daįnOS, inurika įr 

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-04S9. Ten gau
damas ir “Keleivis/’

Steponas Minkus.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų*Lie»uvių

125G Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti karta s* ;, 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

MWS8cu90(X9ec9oeBoo(xxxxoee«oc»0oooueue*0ek

KE8 ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reilda—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nori 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

CM Eaat Broadvray, South Boston 27,



H

Puslapis Aštuntas KELEIVIS, 80. BOSTON

Vietinės Žinios
nuoja ne tik lietuviams, bet Tolu kortų vakaras senai 
taip pat televizijoje ir per 
amerikiečių radiją. Todėl 
jis yra lietuvių labai mėgia

NEPAPRASTAS KONCERTAS BOSTONE

Ši sekmadieni, lapkričio 
S <1. 3 vai. popiet So. Bosto
no Aukšt. Mokyklos patal
pose (Thomas Park) bus 
Laisvės Varpo radijo ne
paprastas koncertas. Nepap
rastas jis todėl, kad jame, 
be bostoniškiams jau seniai 
1 »ažįstamų ir mėgiamų 
Stasės Daugėlienės ir komp. 
Juliaus Gaidelio, pirmą 
kartą dalyvaus Prudencija 
1 ickienė ir Arnoldas Voke- 
taitis, kurių vardai jau ži
nomi ne tik daina susidomė
jusių lietuvių tarpe, bet ir 
amerikiečių, nes jie jau daž
nai jiems dainuoja.

Todėl, norėdami geriau 
supažindinti su minėtais 
dainininkais, kreipėmės i 
koncerto rengėjų ‘‘galvą”, 
Laisvės Varpo vedėją Petrą 
Viščini ir paprašėme dau
giau apie jo koncerto daly
vius papasakoti. Štai jo at
sakymas: ji.^

PRUDENCIJA BIČKIENĖ

Nr. 44, Lapkričio 4,1959
GARAŽO DURYS PARDAVIMUI
Dvejos garažo durys, nudažytos, 

su stiklais ir geležimis, parsiduoda 
pusdykiai.

11 Sųuantum St.,
E. M ii ton, Mass.
TeL BL 8-6645.

Kviečiami visi kuopos šachmatų pirmenybės. Jas 
nariai, jų draugai, bičiuliai laimėjo So. Bostono Lietu- 
ir pažįstami ateiti: Įdomiai vių Piliečių Draugijos šach- 
ir maloniai praleisite tą va- matų Klubo jaunuolis Gedi-

bebuvo
Lietuvių Darbininkų Dr-

mafštSTife jos21 ^opa šeštadienį, lap-
"t Z .kri-So 7 d. Str.nd c.fe ».

lėj (376 Broadway, greta 
Lietuvių Piliečių Dr-joe)
rengia malonų kortų vaka
rą. Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi dalyviai bus gardžiai 
pavaišinti, o laimingieji 
gaus ir vertingu dovanų.

apie savo santykius su lie
tuviais :

“Kai New York City Cen- 
ter opera gastroliuoja po 
Įvairius Amerikos miestus, 
daug kur, uždangai nusilei
dus, už scenos susirenka bū
riai lietuvių mane pasvei
kinti. Kiek tai džiaugsmo ir 
j> a s i d i d ž iavimo suteikia 
man prieš kitus kolegas dai
nininkus ! Kai dainavau 
Indianapolyje, viena lietuvė 
specialiai atvyko iš Illinois 
valstybės pasižiūrėti mano 
pasirodymo. Matydamas to
ki lietuvių susidomėjimą, 
visam operos kolektyvui vi
sada sakau, kad mane taip 
sveikina broliai lietuviai, 
mano kilmės žmonės”, — 
pabrėžia A. Voketaitis.

— Užklaustas, kaip pa
tinka lietuvių dainos, A. 
Voketaitis aiškina: “Aš la
bai mėgstu lietuviškas dai-

minėtoji Cincinnati Summer 
operos organizacija via gry
nai muzikinė - kultūrinė or
ganizacija, turinti 38 sezonų 
tradiciją. Ji visuomet su
traukia daug garsiųjų Itali
jos ir Metropolitan operos 
įžymybių, šių metų tos ope- 
įos sezono programoje Pru- 
dencijos Bičkienės vardas 
lygiateisiai minimas su “Fa- 
mous stars from the leading 
opera houses of the world”.
Paskutiniu metu Pr. Bičkie- 
nė labai daug ir dažnai dai
nuoja amerikiečiams Įvai
riuose koncertuose, daž
niausiai su simfoniniais or
kestrais. Būna savaičių, kad 
ji beveik kiekvieną dieną 
turi koncertą. Neseniai jai
teko dainuoti net Dės Moi- nas Ir ne vien dėl to, kad 
nes, Iowa. Ten ji buvo pri- esn lietuvių kilmės, bet 
imta tame pačiame viešbu- į svarbiausia, kad tiek daug 
tyje, kuriame buvo apsis-D17’ era žiu lietuviškų dai- 
tojes raudonasis diktatorius nH- Tik gaila, kad nedaug 
Nikita Chruščiovas. Lapkri-.J1? paradyta boso-baritono 
čio S d. koncerto So. Kosto- oaDni. Jei įų yra naujų ar 
ne ji pirmą kartą pasirodys nežinomų, būsiu dė-
Bostono
viams.

karą.

Šveikauskas — Bostono 
čempionas

šeštadienio vakare užsi
baigė Didžiojo Bostono

; minas Šveikauskas su David 
Rengėjai Scheffer iš Cambj-idge klu-

---------- -bo. Jiedu yra naujieji Bos-
jtono šachmatų 1959 metų
,chempionai. P a ž y m ėtina, 
kad paskutiniame rate įvei
kė Šveikauskas D. Scheffe- 
rį-

Brangiai Manytei Lietuvoje mirus, 
Mieląjį p. PRANU LEMBERTĄ 

giliausiai užjaučiame
F. KiSa, A. ir A. Gustaičiai,
G. ir Br. Mickevičiai,
E. ir St. Santvarai.

JOHN PATRICK CONNOLLY
Jei šio antradienio rinkimai j Tarnaudamas Teismo Klerko 

neduos nieko kito, jie visgi John ! pareigose Connolly užrūstino 
Patrick Donnoliy atsitikime pa-; kai kuriuos žmones aukštose pa
rodys, kad žmogus gali pats reigose. To pasėkoje jis neteko 
savo pastangomis pasistūmėti. tarnybos. Netekęs darbo Con-

I’ARDUODA
Parduodu vartotą televiziją ir ra

diją, su kuriuo galima pasiekti to
limus kraštus, Vilnių ir kt. Taip 

: pat parduodu baldus (forničius). 
Galima pirkti ir pavieniui. Kreiptis 
iš lyto ar vakarais

I.. Masilionis 
96 “G” St.,
So. Boston, Mass.

Parduodu dvejas duris: ilgumo 6 
pd. 10 colių, platumo — 31 colių. 
Taip pat 10 langų. 2 langai 40-50 
colių, 8 langai — 31-50 platumo. 
Visi geram stovy. Kreiptis telef. 
EL 4-3576. (45)

Jei Jums įteikia
Jsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IK STELMOKĄ — 
— BALTIC K E ALT Y 

Seal Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 . 6630

Peter Maksvytis
5CARPENTER & BULDI

Atliekam visokius namų tai 
jsymo darbus iš lauko ir viduje:
• pijazas, langus, duris, grindis 
{laiptus, dedame aliuminijaus lan- 
Įgus ir duris, darome virtuves ka 

‘•inetus ir kitokius vidaus jren-i 
gimus. Naujiems pastatams turi-
■:e įvairių standartinių projektų 
darbas garantuotas. Pasaukite 
iėl įkainavimo.

į 925 E. 4th St., So. Bostone! 
Tel. A N 8-3636

8joocxxxxxxxxx*x*>:*xx:xxxx*:4

REIKALINGAS KEPĖJAS
Reikalingas duonos kepėjas. Dar

bas dienomis. Pilnos arba trumpes
nės valandos. Kreiptis

Baltic Bakery 
815 Cambridge St.,
Cambridge, Mass.

nollv vėl pradėjo kurti savo gy
venimą iš naujo. Tuo pat me
tu jis turėjo auginti ir šviesti 
savo aštuonius vaikus. Todėl 
laikinai jis atidėjo Į šalį savo 
politinę veiklą. Jis niekada ne- 
sišalino savo pareigų šeimai ir 
tik retkarčiais begalėjo užsi
imti politika. Laikui bėgant vai
kai išaugo, vyresnieji su pasi
žymėjimu tarnavo kraštui gink
luotuose pajėgose kare, paskui 
buvo atleisti iš karo tarnybos, 
baigė mokslus ir eina savais 
keliais gyvenime. Du vyresnieji 
jo sūnūs yra advokatai. Mirus 
jo mylimai žmonai Molly, šei
mos auklėjimo našta teko nešti 
vienam Connolly. Baigęs tą dar- Į 
bą jis vėl pasidarė laisvas užsi
imti politika. Turėdamas gilų 
pasitikėjimą žmogumi, remia- j 
mas. tų, kurie geriausiai jį pa- i 
žįsta, Connolly’ vėl grįžo į po-! 4 
litinę veiklą. Iš tikrųjų, jis yra! 4

i*
(Skelb.) 1

pirmyn.
Connolly, kuris karštuose no- 

minaciniuose balsavimuose iš
kilo | septintą vietą ir net pra
lenkė du buvusius miesto tary
bos narius, yra savo rūšies po
litinė retenybė. Iškilti i tokią 
žymią vietą be stiprios pinigi
nės paramos ir be formalės po
litinės organizacijos yra nema
žas žygis.

Connolly, pripažintas valdy
mo žinovas ir puikus kalbėto
jas, yra kilęs iš nepasiturinčios

tai at«ilv<rin«in ir gausios šeimos Roxburyje. tai aIS11Vginsiu Jis dirbo lankvdarnas mokyklą
ir sugebėjo pats save finansuo
ti iki pabaigė Teisių mokyklą ir 
išlaikė advokato kvotimus. Vė
liau jis sėkmingai advokatavo, 
pradėjo politine veikla ir turė
jo greitą ir Įspūdingą pasiseki
mą. Jis buvo atstovų rūmuose 
ir tarnavo generalinio prokuro
ro ofise, iki jis buvo išrinktas 
Suffolk Aukštesniojo Civilio 
Teismo kierku.

UUUAUtUKBUJ
Kas perka ar

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės |

Praną Lembertą
REALTOR 

897 E. BROADWAT
80. BOSTONE 

Saukit nuo 9 flu 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7081 

o kitu laiku: AN 8-0699

kuris man jastilT)
prisius T’ž
kiekvienam tuojau pat ir 
bū-ni kibai dėkingas. Mano 
lab’-oiriai mėgiamos lietu- 
višk »« dainos vra: Matulai
čio “Sapnai” ir K. V. Ba
naiti » “Atsiminimas”.

— Is viso apie lietuviu* 
A. Voketaitis taip pasako
ja: “Tai dideli patriotai ir 
labai darbštūs žmonės. To
kie jie yra New Haven, kur 
aš gi niau ir augau, tokiais 
ju<»s sutinku taip pat visur 
kitur. Man patinka tie lie
tuviai, kurie eina su pažan-

- Tai nauja ir stipri jė- MT ■« FV- dT?i k“lt“ni,ais «>-
mūsų dainininkų tarpe. : Puiku, kad didesnėse

Ji pradėjo dainavimo meky- i or?ani-
dar Lietuvoje. Vėliau la- —šis daininikas šiuo me- .zuojami klasikines muzikos 

vinosi toje sr ityje Vokieti- tu yra Amerikos lietuvių pa-1 pamatymai, kaip Chicagoje 
joje. Atvykusi Į ši kraštą, ji žiba. Ji* yra daugelį kartų ?r ‘ . • ..
r.eatsisakė dainavimo meno,’dainavę* ivair u levizi- “ \ kaip Naujienų dien- 
bvt dar toliau tobulinosi, jos programose, «> dabai pa-: rastis įvertino .paskutinį A. 
Dainuodama Įvairiuose kon- stoviai dirba Ne\\ Y«»ir Ci- oketaičio pasirodymą Chi- 
ccrtuose ir parengimuose, ji ty Canter operoje. Tai jau- ęaSos lietuviams, apie tai 
vis siekė aukštesnio lygio. į nas vyras. gimęs 1931 ,n. • jau buvo rašyta priešpasku- 
Pagaliau po triumfališko; Xew Haven. Conn. Jis ido-i^n^am.e Keleivio numery-
American Opera Audition 
laimėjimo ir gastrolių Itali
jos operose dažnai ji mini
ma amerikiečių spaudoje, 
kaip viena geriausių daini- 
rinkių. dainavusi praėjusią 
vasarą Cincinnati Summer 
operoje, kur jai dideliu pasi- 
šoki mu teko atlikti svar
biausią Toscos vaidmenį, 
iš tikrųjų, šiandien ji ameri- 
kiečiams nemažiau žinoma, 
kapi lietuviams. Pavyzdžiui.

ir apylinke' be! u-

ARNOLDAS 
VOKETAII H

nepaprastas žmogus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KtTAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

l
Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

»
ir

*

x>»s»zizassijss»»»»i»z»s»>

V. Vadeiva
ODA SIUNTINIAMS 

dIRarduodu pirmos rūšies odą, au- 
gatavus batus tinkamus £ 

■iuntimui, padus, vitpadžius siun- į. 
tūliams nupiginta kaina. ►
Atlieku visas batsiuvio da-bi 
[greit, sąžiningai ir duodu patari-jė 
mus apie odas. Adresas: £
173 Eighth SL, So. Boston^ 
•uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- k 

trečiadienius ir sekmadienius. ►
Telefonas: AN 8-0055 Praaaaaaaaaaaaaaaaa»»♦»»»»>

Tat AV 2-462*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTIKIAS

Valandor: 2-4 tr 6-8 
Nedetiomns ir Šventadieniai*:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Upt'apvs Cnraet 

DOKCHESTER. MASS.

mus ne tik dainavimu. betJe? tad dabar nėra prasmės 
taip pat lietuvišku nusista-į^? kartoti. Pažymėtina bene 
tvmu. Nors amerikiečiams i kad šiuo metu A.
nelabai lengva ištarti jo lie- • Voketaitis vra vienintelis 
tuvišką pavardę, tačiau jis i lietuvis, kuris pastoviai dir- 
jos nepakeitė. Televizijoj ar amerikiečių operoje,

• Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-j
Imis kainomis. Gavome austrišku deimantinių stiklui piautil 
Jriežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu. Į 
Į Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių. '

i General Parcel & Travel Co., Ine.
! 308 W. 4th St., So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-5040
• (Tik vienas blokas nuo Broadway, einant D gatve)

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P- M.
šeštadieniais 8 A. M- - 4 P. M-

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

! Lietuvis Plumberis
l Atlieka visokius “plumbing”— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
i ir taisymo darbus. Kainus prici-j 
i narnos. Pirm negu k* darote, pas-t 
įkambinkit, paklausk it mūsų kainų.

I Telefonu CO 5-583»
|I2 Mt. Vernon, Donhester, M

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-901?

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Ltetuvts Gydytojas ir Chtrargna 
Vartoja vėliausios konstrukcija*

X-RA f Aparatų 
Pritaikc Akinius 

VALANltOS: nue 2-4, nuo 7-* 
534 HKOAI»WAY 

BOUTH BGS1ON. M ASS

I

I

i m n

Vedėjas: M. Kavaliauskas

operoje dainuodamas,'. A. 
Yoketait’s pasiliko A. Vo
ketaitis. Ir ne tik tai. Jis ne
vengia lietuvių, bendravimo 
su jais ir jų organizacijų. 
Pavyzdžiui, jis vra SLA na
rys. Lietuvių dainas jis dai-

■sDĖMESIO! DĖMESIO!
S SIUNTINIAI I LIETUVA
h Priimami siuntiniai Į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- «
ufc. ną, Sov. Rusiją per lietuvių Įstaigą

t UIUVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
E

Tel. AN8 2805

Dr. J. L. Pasukami# 
Dr. Amelia E. Ihuld 

OPTOMETRISTAI
VAIJkNDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Snredomis—ofisas uždaryto*.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAž 
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

OMSooooooocoooooee

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
'1 unrne 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 vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm., 

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad- 
UMHMMKSH»«>Sa!9*9C9M99H«9«USnn

kaip pirmaeilis solistas. Iš 
tikrųjų tai jau pasako, koks 
A. Voketaitis yra.

— Bostono <ir gretimų 
miestų lietuviai turi retą 
progą tuos mūsų žymius dai
nininkus išgirsti lapkričio 8 
d. Tikiu, kad jie nepraleis 
tos progos.

Lietuviško* mokyklos 
tobūvn
‘ Bostono Lituanistikos 
piokyklos pokylis bus sau
sio 10 d. Lietuvių Piliečių
Dr-jos salėj.___ - ■ ■__ -
Padėka

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

kreiptis:

A. J. NAMAKSV
RRAL MSTATG & INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS—

Laik todžtai-Dciatan tai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpcaliiigai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

0ID2IAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We*t Bruaduray, So. Boston 27, Mass. TeL AN £-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
š naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visa* išlaidas 
.r SSSR Muiia apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
?1RKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ-

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašu ir aiškius siuntėju ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Oabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunėi&mieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 16x 12 colių. Oro paštu galima siųsti fld 
22 svarų siuntinius.

(STAIGA LIETVVIšK A, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsa įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
- Siunčiame «a Inturfeto įgaliojimais.

Šimtiniai priimami kasdien nuo 9 Hcl S vai. valu. cetvirtadieaiala nne
* rvto iki - vai. vak ir .dieniais ano s rvta iki ? vai pa piet* 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, M

T«L: JA 4-4574

i M iriai nubausti, apmuitinti. Gavėjas jii ■'.<> nemoka. Siunti- 
v« jus pasiekia per 4-x sav., o oro pa. tu — s-12 <k MūA| 
v • Via drielis pasirini imas vir inių ii- importuotų nte'įž!*£$ 

r moter. kostiumams, paltams, pamušalų, įprių, dein*>ntS stik-
. , auti rėžtukų, iai«i oūzių. rašomųjų mašinėlių, asperino, ;.i.avino, 

aJrifci ino, sacharino ir vitaminų.
l'ildomc receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 

specialius standartinius siuntinius
" v t. kostiumams a: gliškos vilnonės medžiagų- ĮC, yd. tik 

s f, vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos l'.t’- yd. 
uz $72.50. Siu\amas mašinas:— $100. — Akordeonus nuo S75.&O 

i.-.i sien. — Cukraus 20 svarų —’ $14.-
I ; u "< '.u kainu jena viso- išlaido-: prekė, muitas, pasiunti- 

. ..p rauda. Gavėjas nieko nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
uimo katalogo kuriame rasite ėO pa->zdžių įvairiomis 

• i i nuo ?2.k- iki $125. Visos medžiagom ant kiekvieno yar- 
io tu: i įraša “Ma lė in England". Užsakytojas {-‘auna nuo kiek- 
\ iru - j.-iKto- medžiagos atkarpėlę.

J’ag'-i iaujami rimti at.*to\ai .1. A. V.. Kanadoje ir P. Amerikoje 
standartiniams siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėms.

ADRESAI:
.397 A V e-f Bmadnay. SO. BOSTON 27. Mass. AN 8-2718

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuntiniai paimami kr.sdien nuo 8:30 ryto iki »>.3P vai. vakaro 

•> šeštadieniai- nuo 8 vai. ryto iki t vai. po piclo.
Sav. Mykolą- GUP.ECKAS.

t
C v> r. ir

r.

Šiemet atostogas pralei
dome Toronto, Ont Jos bu
vo tokios, kurių ilgai nepa- 
mii-šime, nes turėjme nuo- 
šiidžių globėjų, kuriems už 
mums padalytas paslaugas, 
malonumus esame ir būsi
me dėkingi, būtent: Anta
nui ir Bronei Kavaliūnams, 
Jonui ir Onai Margeliams, 
Broniui ir Mortai Jurėnams, 
Uršulei Grinkienei ,Vitui ir 
Genei Vingeliams, Aleksui 
ir Teklei Kudrecevams ir 
Genei Baltrienei. 

j* Povilas, Ona ir Povilas jr. 
Masiuliai

Jamaica Plain, Mass..1

veaMMMM
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ LR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.>. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Ja*Me* of tkn Pene*—CnaataMn

598 E. Broadway 
Sa. Boston 27, Maan

Tol. AN.2-1741 Ir AN 8-2481

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Bavtaiakaa A. I. Alėta*

028 Eaat Rro^dw*y 
Bavtt* Bnaton 27, Ma< 

Telefonas AN 8-4148- I: I
Benjamin M»r» M*!•«<*

Pvpiaror Sienoms
Stiklas Lan*AS»*

▼Mokta Reškmeny* Nnmaatv 
Beikmenys Plutnbcriamr
Visokie tieležtos Daiktai

!



MOTERŲ SKYRIUS
šnara

V. Mykolaitis-Putinas

Ponas pasikvietė kareivius
(Tęsinys)

— Jis sako teisybę. Saldotai ateina. Apie pietus bus 
čia. Nejsileiskim! Paliepių vyrai ateis i pagalbą pastoti 
jiems kelią. Kaimo gale. ties Galinio pirkia, riogso iš
purtus liepa. Užverskim ją skersai kelią. Kirvius piūklus! į 
Greičiau!

Dzido ryžtingumas bematant visus uždegė kaip 
liepsna. Tuojau atsirado piūklai ir kirviai, ir visi patrau
kė prie Galinio liepos. Dirbo pasikeisdami stipriausi vyrai 
dviem piūklais iš abiejų šonų, kiti stebėjo iš šalies, pata
rinėjo dirbantiesiems ir svarstė, ko dar reikėtų stvertis 
prieš užpuolikus. Daugelis jau spaudė rankose baslius, i 
kiti bėgo namo ir grižo su spragilais, šakėmis, lopetomis, i 
kauptukais.

Pagaliau liepa sujudėjo, pasidavė i šoną, triokštelėjo 
ir ošdama šlamėdama griuvo skersai kelią. Riksmas išsi
veržė iš visų burnų. Kelias buvo užverstas, šalimais pilni 
vandens grioviai, toliau abipus klampūs daržai, arimai, 
balos — raiteliai nepraeis, o ir pėstiems būtų nemaža var-' 
go. Tačiau ne vienam suspaudė širrii, matant, kaip virto Į 
puikioji Galinio liepa. Šilėnų kaimo puošmena. į

Tuo tarpu oras taisėsi. Debesys slinko i žiemius vis 
su didesnėmis prošvaistėmis. Protarpiais kyščiojo saulė, 
ir maloni šiltos auksinės šviesos banga vis dažniau per- 
liedavo laukus ir kaimą. Pūtė sausas, stiprokas pietų vė
jas, balos ant kelio nyko. o patvorių takeliai ėmė džiūti. ■

Apypiete kitame kaimo gale pasirodė didelis vyrui 
ir moterų būrys. Ėjo Karkliškiu ir Juodbalių žmonės. Ten J 
pasklido žinia, kad i Šilėnus kartu su vaisku eina koks Į 
aukštas vyresnysis nuo ministro, o gal ir nuo paties cie- • 
soriaus išaiškinti manifesto, sutaikyti žmonių su ponu. 
Kiti netikėjo ir spėliojo priešingai, kad vaiskas ateina i 
sodžių varyti žmonių i lažą, kad saidotus ir arklius reiks • 
šerti, kol jie viską suės ir sumins. Dėl to reikia gintis ir1 
mušti telegramą ciesoriui, kad prie tokio žmonių sunaiki
nimo neprileistų. Kiti kalbėto, kad Skrodskio papirko ge
nerolą ir užkvietė vaiską i” kad jeigu žmonės priešinsis 
tai vaiskas ir turės atsitraukti. Dėl to saldotams esą ir už
drausta šauti ir šoblėmis kapoti. Ponas noris tik pagąs 
dinti žmones tuo vaisku. Šiaip ar taip, visiems reikia 
trauktis i Šilėnus ir žiūrėti, kas bus.

Vos spėjo kaime aprimti tiekos žmonių sukelta mai 
šatis, kaip iš laukų pardūmė uždusę Baisių Mikutis si 
Brazių Jonuku ir išsigandę ėmė saukti, kad nuo kalnelic 
jau matyti pilnas kelias saldotų. Net juodoja! Išgirdę? f 
tai nepažįstamasis, kur buvo atjojęs su Dzidu Morkum 
vėl pasileido i kitą kaimo galą rėkaudamas:

— Ei, vyrai, moterys, bernai ir mergos! Jau ateina 
vaiskas — rota pėstininkų, eskadronas dragūnų! Po per
kūnų! Ei, nebijokite! Nepasiduokite! Ginkitės! Ginkitės’

Šitas keistuolio ar pamišėlio riksmas nuostabiai 
veikė žmones. Vieniems tai rodėsi beveik juokinga, ki- 
tiėiftš baisu, o visiems kažkas keista,, nepaprasta. Visus. 
!kaš matė tą žmogų ir girdėjo jo šūkavimus, apėmė kaž
koks pusiau prietaringas dvasios pakilimas, nieko nepai
symas, pasiryžimas. Kas gyvas bėgo iš pirkių Į gatvę. 
Ypač jaudinosi moterys. Greitomis užsimetusios skarą 
kitos ir visai vienplaukės, pasikaišiusios sijonus, plūkė 
per purvyną i galą kaimo, kur prie nugriautos liepos jau 
juodavo žmonių minia.

Tai pamatęs, raitelis dar labiau kėdodamasis ėmė 
šaukti:

— Vyrai — su basliais, šakėmis! Moterys, mergos — 
su pelenais ir karštu vandeniu! Ei. kas gyvas, pastoti 
jiems kelią!

Stasių Marcė jau buvo bebėganti keliu drauge su 
kitomis, bet, išgirdusi raitelio šauksmą, metėsi atgal Į 
pirkią ir netrukus vėl pasirodė su pilna priejuoste pele
nų, Kai kurios pasekė jos pavyzdžiu, o senė Grigaliūnie
nė, aukšta, apkūni moteris, tempė kibirą verdančio 
vandens. į

Šoniniu keleliu Į kaimą isibriovė šaukdamas nauja^ 
žmonių būrys. Atskubėjo paliepiečiai, apsiginklavę vėz
dais,, basliais, šakėmis, Pranaitis skyrėsi iš kitų savė 
įnagiu — ant ilgo strypo jis turėjo užsimovęs noraga, 
kuris blykčiojo saulėje piktomis liepsnelėmis.

Tuo pat metu didžiajame kely. ant kalnelio, pasirodę 
pirmieji kareiviai. Maišatis ir triukšmas kaime dar padi
dėjo. Vyrai, moterys bėgiojo, zujo, stvarstė ką sugriebda
mi, kiti laužė tvoras, nes kiekvienas norėjo ką nors turė
ti rankose. Iš laukų, palikę gyvulius, kūrė piemenys, 
pliauškėdami botagais, švilpdami ir spiegdami, kiek

VlJ. kJV- DvSi”n

ŽVIX AKI V SEIMĄ

Iš šios gražios šeimos, gyv. New Britain, Conn.. liko 
tik vienas Mateušas. Jo žmona Ona mirė šių metu 
spalio 1 ti.. o šių metu gegužės 15 d. mirė ir ju vie
nintelis sūnus Mykolas, seniau yra mirusi marti ir 
anūkė Karolina, žvinakiai seni Keleivio skaitytojai, 
žvinakis ir dabar ji tebeskaito ir žada su juo nesis
kirti. kol akys galės raides pažinti. "
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LOPŠINE

Saulės sparnai jau nusviro į naktį, 
Greit žiburėlių bus erdvė pilna — 
Noriu tau pasaką žvainą pasekti: 
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana . . .
Miega jaur.a ir graži karalaitė 
Gintaro rūmų erdviam kambary, — 
Bet i jos piii — siaubinga atšlaite, 
Mik, sūnaitėli, dausų žibury . . .
Miega jinai ir pabusti negali 
Baltijos kranto šaltam patale —

' Ak, per toli tau mažam i tą šalį,
Mik, sūnaitėli, mik, mano dalia . . .
Vėjai, nebelskit per naktį į langą,

. Buvo perdaug apsiniaukus diena —
Bėk, mėnesėli, per mėlyną dangų, 
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana . . .
0 kai žėrėdami prunkš ir Įkaitę 
Saulės žirgai, viesulų atnešti —
Gal ii- prižadinsi tu karalaitę 
Baltijos marių žaliam pakrašty . . .

Stasys Santvaras

(Iš jo rinktinės “Atidari langai”.)
: x- -s x •:

Medus, bitučių surenka- organizmo atsparumas prieš 
nas iš Įvairių gėlių ir auga-j įvairias infekcijas' (apsikrė- 
ų. yra ne tik naudingas timus). Jį geriausia vartoti 
maisto produktas, bet ir gy- su kitu maistu — duona, ko- 
lymo priemonė. Pagrindinę še, vandeniu. ’
medaus dali (apie 75G ) su- Liaudies medicinoje me
lavo fruktozė ir gliukozė, dus yra viena pagrindinių 
vandens yra 18 G, o likusi i vaistinių medžiagų. Pasku- 
lalis — organinės rūgštys, i tiniu metu šis produktas sė- 
mineralinės druskos, fer-jkmingai naudojamas ir šių 
mentai. vitaminai, aromati-;dienų medicinoje, 
nės medžiagos ir kt. Iš viso Ypač gerai medus veikia
meduje yra 60 sudėtinių da
lių. Medaus spalva ir skonis

padidėjus kraujo spaudi
mui: jis stiprina širdies ir

gana skirtingas. Grikių me-:kraujo indus. Yra pastebė
jus turi daug geležies, to- ta, kad širdies raumenį stip- 
lėl jis tamsios spalvos, gi nna ir iš viso savijautą ge- 
liepų — sukelia stiprų pra- nna medus, valgant jį su 
kaitavima ir yra gelsvas bei citrinomis. Reikia sutarkuo-
k va pus.

Medaus vertę nulemia ne 
tik jame randami lengvai 
virškinami cukrus — fruk
tozė bei gliukozė, kuriuos 
organizmas gerai įsisavina, 
bet ir Įvairūs fermentai, o 
taip pat vitaminai, kurie tu
ri nemaža gydomųjų bei li-

katras beįstengė. Kažkur bliovė avys, kudakino vištos ir Įspėjamųjų (profilakti-
draskėsi šunes. O virš viso to triukšmo aidėjo kaip tri- nių?, ..vP.at.Vbių. Medus turi
mitas raittfio riksmas, vis tą pati kartodamas: -10fsa.V/ ’H*

a . dziui, dizmtenjos ir vidurių
— Ei, vyrai, moterys, bernai ir mergos! Štai jau atei- ?iltinės bakterijos meduje 

na saldotų rota! Neįsileiskite, ginkitės, laikykitės! žūva per 2 paras. Reguliai
(Bus daugiau) vartojant medų, išsivysto

ti 6 citrinas su visa žieve ir 
sumaišyti su trimis su puse 
svaių medaus. Vartoti po 
valgomą šaukštą 1-2 kartus 
per dieną.

Peršalus, apsirgus gripu, 
naudinga medų gerti su pie
nu arba sumaišytą lygiomis 
dalimis su tarkuotu česna
ku. Medus naudojamas ke
penų ir tulžies susirgimų bei 
nemigos atvejais (1 valgo
mą šaukštą medaus įpilti į 
stiklinę šilto vandens ir ger
ti pusantros valandos prieš 
miegą.

Medus taip pat yra viena 
geriausių kosmetikos prie
monių. Medaus ar jo miši
nio su tryniu ir grietine kau
kės sustiprina ir sušvelnina 
odą. Nuolat plaunant veidą 
medaus vandeniu (1 valgo
masis šaukštas medaus į 2 
stiklines šilto vandens) su
mažėja raukšlės ir švelnėja 
oda.

MlEuOhlMt 
1-2 VALANDAS

Mokslininkai suka gai
vas, kaip surasti priemones 
greitesniam organizmo ner
viniam nuovargiui pašalinti, 
kad žmogui užtektų per pa
rą 1-2 valandas miegoti ir 
per tą laiką visiškai pasil
sėti. Tuo būdu nuo miego

Ni, 44, LapKi icio 4, iūou

OPERUOS BE PEILIO

Ateis dienos, kada chirur
gui nereikės peiliuko. Jį pa
keis ultragarsinis ‘ pieštu
kas”, kuris ne tik perskros 
audinius, bet ir sulaikys te
kantį kraują, iš anksto nu
skausmins operuojamą vie
tą. Iš viso daugelis operaci
jų bus atlikta be chirurgo:

Nepaprastai naudi ngas atkovojus kasdien 6-7 va- ultragarsiniai aparatai su-
medus nėščioms ir kūdikius 
maitinančioms motinoms, 
vaikams, ligoniams, sveiks
tantiems, s p o r t i ninkams. 
Nerasime žmogaus, kuriaųi 
medus nebūtų pačiu geriau
siu ir sveikiausiu maisto 
priedu. Neveltui bitės aps
krieja didžiulius plotus ir 
aplanko 19 milionų gėlių, 
kol surenka du svaru me
daus. Tik medus, kaip ir 
cukrus, mažiau rekomen
duojamas cukraus liga ser
gantiems arba žmonėms, 
linkusiems nutukti.

AMERIKIEČIAI DIDĖJA

landas, žmogaus aktyvus 
gyvenimas prailgėtų 20-30 
metų.

Kol kas tas tik svajonė, 
bet juk daug šių dienų

naikins ligonio kepenų ir 
inkstų akmenis, be skausmo 
išgręs dantį. Sudėtingos 
elektroninės ir skaičiavimo 
mašinos nustatys ligos diag-

mums paprastų dalykų ne- nozę, padės gydytojui ope- 
seniai buvo tik svajonės! ‘ruoti, o ligoniui išgyti.

v^3ccoosoo99ooe9eooooooeeoo6oeosco3cx

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

IETUVA BUDO. Stepono Kairio dane nuostabių dalytu padarė, tik 
labai vaizdžiai i- įdomiai parašyti pepadarė viena, kurį tikrai turėjo 

padaryti. 237 psL Kaina ........... $3.
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gris
ias, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kain* ....................................... $1.50.

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovsna kiek
viena proga, gražinis kietais vir
šesnis. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formate. Kaina ........... $5.5C

Mokslininkai surado, kad 
šių dienų kartos amerikietis 
yra pusantro colio aukštes
nis negu prieš ji gyvenu
sios kartos, o moterų tas 
skirtumas tėra tik pusė co
lio. Vadinasi, vyrai turi di
desnį palinkimą milžinais 
tapti negu moterys.

5 milionus žmonių ištyrus, 
paaiškėjo, kad šiandien 20 
metų amžiaus moterų svorio 
vidurkis yra apie 5 svarus 
mažesnis negu prieš <30 me
tų, o tokio pat amžiaus že
mo ir vidutinio ūgio vyrų 5 • 
svarais didesnis. Aukštų vy
rų svorio vidurkis taip ne
pasikeitė.

Tie patvs šaltiniai rodo, demokratinio socialtzmc
kad motei U po o0 metų ctUl- knyga Siu dienų klausimams supi—-
žiaus sunkesnių negu vidur- tt Kama ..........................
kis yra daugiau kaip vyrų mevu miskas. C»lio Sruogos n® 
tarpe. Jie rodo ir kitą ne
malonų dalyką: vyrų, kurių 
svoris yra 20 svarų diuesiiis puslapio. Kam?, 
negu vidurkis, mirų ilgumas nsKAis ateina 
yra 10r< didesnis. Jei svo
ris pralenkia vidurki 2b sva
rais, tai mirtingumas padi- vemuno sūnus.

DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus“ 
sūnaus Kinro Vielini'* įdomūs atsi- 
mirin'ai, 164 psk, kaina .... 6.90

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko i 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ....................... .v,.............. $5.00

®ASAUU0 LIETUVIŲ ŽINYNAS 
r-aruoš'" Anicetas SimVis, daugybė 
žinių lietuvių i1* anglu kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly. 4<W 
psl. kaina ................................. $6.50

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
buUepė. .T. Gimbutas. J. Linsris. -J 
E-lvs i- .T. Žilevičius. 326 o«l. 
kaina ........................................ $5.60

ENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANf 
▼ HIIC 4 T

•edantiems angliškai mokvti«: duod» 
rim.a. angliškus oasikaJbėJimm

Kaina .....................................................7fc

lAELBORni’cn’S LITHUANIAN 
SELF-TATGHT. M. Inkare, ge 
r-oc YHCOVŪD' — 
Trvtis angliškai kalbančiam, 14/ 
psl., kaina ............................ S S1.2"

užmirštumas wraSmi«. Va jis i- 
io nelaimės drangai iškentėjo ne 
du kencertro/.; ins stovvkloie. 485

S5.0T

RUDUO. Ma 
riatis Ratriškio romanas. Tštis# 
Aukštaitijos iai-in t-nu gaJpriis 
514 pu*!., ki-.ti viršai. Kaina $5.06

Andriaus Va 
lacko rėmams iš 1?35 metę Su 
valkijos ūkininku sukilimo pri<-š 
Smetonos diktatūrą. Pirma dali® 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

*TEMUN0 SŪNCs. Andriaus Value- 
_ , ko romumas antroji dalis. 426 nn«- 

Bet ir svorio vidutKlt iie- lapių. Kaina ........................... $4.00 į

deja 20G. žodžiu, juo dau- ! 
giau svoris pralenkia vidur
ki, tuo mirtingumas didės- j 
uis.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain keitėsi vi-

’nonenės santvarka ir kodėl ji dat 
keisis. Kaina ...............................25e
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas "vienas tragiškiausiu mūsų tau- 
tr« momentu — antrojo karo pa- 
sūkoįe masinis bėgimas iš savoio 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

SUŽADCTINE. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimu, ISO puslapiu. 
Kaina ....................................... $2.00

BARABAS. Paer lagerkvisto istori
nė anvsaka iš pirmu;u krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kain* .......................$2.25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. nirmoji da- 
iie 453 KjCv?

>.EMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50— - rr* • t ■■Tį

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašvtojog paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 -entų,

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Paraše Dr. D. Pilka Prita;kinta

Amerikos lietuviams. 14 4 puslapiu 
Kaina ........ ....................................$1.00
4R ROMOS POPTEŽTUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. I^bai įdomi kny
ga. Kaina ............................... $1.20

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

NAUJA VALGIU KNvga. M Mi, 
chelsonienės parašyta: 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.2$
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kuni«m

reiškia ideališkiausią svorį. \LTORfŲ SESftT.r. v. Putino-My- į J“- v^*Lk.ns
Geriau bent keliais ’čvarais kolaičio romanas triiose dalyse • ....................... **
būti lengvesniam, negu sta- į
tistika rodo to ar kito am
žiaus svorio vidurki. .

$
PRAŠO ATSILIEPTI 

KNARKIANČIUS

kolaičio romanas triiose ,
Autom is, rats buvęs kunigas, ap- [ A THE BARK. J. Jarmi.
T*šo, kain kunigas Vasans išsiza-1 anglų kalba sodrūs vanrfeliet
dėjo kunigystes dėl motorvstės. Vi-; ,ro posi. Raina kietais viršeliais $1
sos trvs dalvs įriš‘os į viena kny- • minkštais virbeliais ...................St.Ot
K*, kieti viriai, 631 puslapis. Kai-:__________________ ___ni ?/ _ JG.00 VOiAIDV PAVĖSY, P. Abelky* ro.> ..... — •• -y. ; j- jftannįĮ Vėbraičių KnlvarJies pjg.

.IETUiVTŲ LIAUDIES MENAS, r jo • KMai«- viršeliais, 467. .pmla.
meniniu formtt plėtdifmb'i negrin- -?iai,. kaina ............  .1.— ... $4.00

’ TOUOTTNAS TVANAS. Ar galėie ga su daugvbe paveikslų, ge^me; jT apie M
wl»»ka mokriaa. Kaina ...................25*Anglijos Medicinos Drau- i *offcrinie’ Ka,n#

<riia oaskelbė vieša Drašvma ga5*i^™ias. nnrsse ke- vl Ti.-n grupių komisijos pra-gija pasKeioe viešą piasymą *,nos klo .gropomes: E , NEMMAS, arba k<M,fl m,-lsuose n?.
knarkiantiems. Ji non, kad į ------------ --------Prųsntienė. O. Rsdaitienė. E.

Starkienė ir A. Sllžierė. Didelio; ___
formato, su daug paveikslų. Kieti MIRUSIOS SIELOS. M. Gogo!‘4 
apdarai. Kaina ....................... $7.50 i »r«»4.iauM«« veika’ss. išvertė M

kia ir su jais daryti tyrimus.; anglu-lietuvtii kalbu žo- M‘S!Un,s- 290 pcsL Ka,na • *225 
•vr - • j • x l.i.. _ 'IVNAS. anie 20 000 žodžiu. 369 pu.YpaC pageidauja tokių po- altpiai, redagavo V Baravykas, 
rų, kurios miega viename J pigiausias ir naujoviškiausias fo-
kambarv ir todėl kada vie*, «

KIAURUOJU TAKELIU. K. B. i SOCTAUZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu-i rasė E._ Vandervelde, vertė Vardu
vos ir iš Amerikos, gvvenimo. 1781***- Kaina ..................................... 10e
puslp., įdomi knyga. Raina.. $2.00 UPELIS, parašė Pulgis Andriušis,

atsilieptų keli šimtai tokių, į 
kurie miegodami labai knar-

ra vienybės. 80 psl.. kaina SI.00

SOCIAT.DEMOKR^TIJA IR BOie 
ŠEVTZMAS. Pagal K. Kautsk 

naujausiomis žiniomis papildyta ti»c
djmaa,/kieti viršai.' Kaina 7.’ $4.00;klausimu knygutė. Kaina ......25c

nas miega, antras gauną 
tos ‘'muzikos” klausytis^ 
Atsiliepusieji neturės jokių 
išlaidų, jiems nebus daromą 
jokių operacijų, jie prięą.eij- 
darni gulti teturės daryti lė 
minučių paprastus hasŲų iį- kaina 
kaklo muskulų J

Knarkimas nėra ? jįOokai', 
jis sudaro šeimoj nentatanu- 
mų, todėl Anglijos Medici
nos Dr-jos patyrimas buk 
naudingas visiem^ j.jjjtįa4

juokingas romanas, 240 psl. Kte- 
als virieliais. Raina ............... $3.

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUST J A- arba komunistu ourtatC. 

r* faktų šviesoje. Trumpa bolševi^
•no istorija ir valdymo amktika. 1* TAVO KELIAS I SOCIALIZMU 
Sai daug medžiagos. 96 puslanki Parašė Leonas Btumas. Trumpai

kiantiesiems.
■ * frjUČ

• J ;
NAUJIENA

Keleivio aministracijojįe 
dar galima gauti didžiausią 
ir geriausią Lietuvos istori
ją, kurią paraie dr. Vanda 
Sruogienė. Knyga turi viii 
900 pusk, daug paveikslų, 
kaina $10.00. Labai gera 
kalėdinė dovana.

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ. 

Pilna argumentų, kurie visiems
•domfi*. Kabi* ............................... 20e
JUOZAS STALINAS, arba katp 

Kaukaro razbaininkas buvo pasida
vus Rusijos diktatorių. Kaina . .25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kata* ...................................... ,28e

50c.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Smo- 

ros trilogiška istorijos kronika
’73 pusk. didelis formatas, gera 
uopiera. Kaina ...........................$2.50

tPIE LAIKA IR ŽMONES Poete 
J. Aisčio Atsiminimai anie Binkį,

Miškini, Tuma, Savicki, Giras ir kt 
’4£> pusi. Kain* ...........................$2.60
t.EMATCIŲ KRIKŠTAS. P. A ha 1 klo 

parašytas istorinis romanas iš že-l
■naitijos krikšto laikų. Su kietais! AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
ipdarais. Kaina ...................... $3.50 KRISTAUS VIETININKAS? Pa-

I rašė kun. M. Valadka. Svarba 
NEPRI KLAUSOMOS LIETUVOS; kiekvienam pemkaityti. Kama $1^0

PINIGAI, parašė Jonas K. Karvs, ____ __
vienintelė tokio masto knyga tuo ROCIAI.DEMOKRATU
klausimu, daug paveikslų. 255 nsl„| PROGRAMINĖS GAI-
kaina ................N................. $5.00.1 Rfis- » teina............... 25c.

mas apie nepaprastą žemaitį, kuria

SENAS
parašė

KAREIVIS MATŪTUTIS,
’ER KLAUSUČIŲ ULYTELŲ, p*. 

Liudas Dovydėnas, įdomi
Jurgis Jankus. Pasakoji- apysaka, 17$ psl. Kain* .... $2JO. 

Užsakymus ir pirigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

> S& Beata J7.


