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Sovietų Iškilmes Maskvoje 

Be Atominių Ginklų
Vietoj Sprausminių Orlaivių, Balti Karveliai. — Sovietai 

Norėtų Nusiginkluoti, Bet PPirma Amerika Turi Pa
naikinti Savo Karo Bazes. — Chruščiovas Nori 

Konkuruoti Su Amerika Ūkiškai. — Tai 
Būtų Pigiau ir Naudingiau Negu 

Šaltas Karas.

Pereitą šeštadienį Mas- bidellS 
kvoje iškilmingai buvo šven-, 
čiama 42 metų sukaktis nuo • 
Sovietų įsigalėjimo. Chruš-j 
čiovas ir kiti Kremliaus va
dai stebėjo paradą nuo Le
nino mauzoleumo stogo.

Augščiausias Teismas Įsake 

Nutraukti Plieno Streiką
Taft-Hartley Aktas Neprieštarauja Konstitucijai. — Teis

mo įsakymas Veiks 80 Dienų ir Baigsis Sausio 26. — 
Tuo tarpu 500,000 Streikininkų Turi Būti Prie 

Darbo. — Jei Per 80 Dienų Unija Su Fabri
kantais Nesusitaikys, Prezidentas Pra

šys Kongresą įsikišti.
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Šiemet paradas atrodė 
kitaip negu kitais metais. 
Daug mažiau buvo ginklų. 
Sprausminių orlaivių visai 
nesimatė. Jų vietoj buvo pa
leista oran baltų karvelių 
keli šimtai. Tai jau taikos 
ženklas. Chruščiovas pasa
kė, kad jis norėtų konku
ruoti su Amerikos kapita
lizmu taikingomis priemo
nėmis, ūkiška gamyba. Tai, 
girdi, būtų daug pigiau ir 
naudingiau, negu šaltas ka
ras. Ir jis pridūrė, kad So
vietų armija kartu su darbi
ninkais vienbalsiai nubal
savo nusiginkluoti. Iš tikrų
jų gi nei Sovietų armija, 
nei darbininkai tokio klau- 
simo niekad nebalsavo. Ma
tyt, jis turėjo galvoj Vy- 
riausįjį Sovietą, kuris vien
balsiai užgyrė jo pasiūly
mą nusiginkluoti.

Bet vyriausias !_____, _ .
ginkluotų jėgų vadas Mali- de 11 tuo būdu nustatė įsta- 
novskis kitaip šį dalyką nu tymą, kad kūdikio kraujas 
švietė. Tariant jo žodžiais,, aiškiai parodo jo tėvą, las 
“kol Chruščiovas pasiūly-: nu.s^a^a . Y; k) Avellos by- 
mas visiškai nusiginkluoti p°j> kurioj jis buvo kaltina
nčia dar priimtas, kol Ame- mas es3s_ vienos merginos 
likos karinės bazės aplink kūdikio tėvas. I) Avella tei- 
Sovietų Sąjungą tebėra dar j pinosi, kad jis nekaltas, bet 
n p Ii k vidiintns hnmnnistn žemesnis teismas vistieknelik viduotos, komunistų 
partija ir'Sovietų vyriausy
bė skaito savo pareiga lai
kyti ginkluotas savo jėgas 
aukščiausio laipsnio pasi
ruošime”.

Amerikos korespondentų 
apskaičiavimu, parade da
lyvavo apie 200,000 žmo
nių, neskaitant kariuome
nės. Daug dėmesio kreipta 
į Sovietų mokslo laimėji
mus. Parade buvo vežamas 
milžiniškas mėnulio mode
lis, apie kurį sukosi tuni
kas. Minioj tas kėlė didelio 
entuziazmo.

Konfiskavo Miliono
Vertės Narkotikų

New Yorke policija užti
ko seniai sektą narkotikų 
pardavėjų gengę. Konfis
kuota miliono dolerių ver
tės narkotikų. Jų centras 
buvo Greenwich Village. 
Keli detektyvai per ilgą lai
ką sugebėjo įsiskverbti į tų 
pardavėjų eiles ir su jais 
sutapti. Suimtųjų tarpe yra 
ir James Stewart, kurį poli
cija laiko pačia “didžiausia 
žuvimi” narkotikų pardavė
jų eilėse. Nuo 1918 m. jis 
jau buvo suimtas 17 kartų.

Sprogimas
Alyvos Tankery

Houston, Tex., kanale 
lapkričio 8 d. atsitiko 5 di
deli sprogimai alyvą vežu- 
siame 12,000 tonų tankery. 
Jame buvo 90,000 barelių 

| (statinių) aukštos kokybės 
gazolino. Septyni įgulos na
riai iki šiol nesurasti, spėja
ma, kad jie bus žuvę, sužeis
ta 26.

| Po didelių pastangų gais
rininkams pavyko ugnį sus
tabdyti.

I Buvo didelis pavojus, 
kad didesnei ugniai kilus, 
ji gali pasiekti abiejose pu
sėse kanalo esančius įvai
rios degamosios medžiagos 
tankus ir dėl to būtų galėję 
atsitikti dar daugiau sprogi
mų. Bet šitos nelaimės pa
vyko išvengti.

Kraujas Aiškiai
Parodo Teisybę

Vyriausias Massachusetts 
Sovietų valstijos tribunolas nuspren-

pripažino jį kaltu. Kadangi 
jis yra vedęs žmogus ir turi 
sa\ų vaikų, tai jis apeliavo 
į vyriausią tribunolą. Ir tri
bunolas pripažino, jog krau
jo palyginimas aiškiai pa
rodo, kad D’Avella negali 
būt kūdikio tėvas.

SUDIEV BOSTONUI

Ledlaužis Glacier apleidžia 
Bostono uostą. Jis išplaukė 
j Pietų ašigalio sritį, kur 
išbus pusę met u.

JIE JAU RUOŠIASI 1 960 METŲ RINKIMAMS

Kairėj dabartinis viceprezidentas Richard Nixon, atvykęs į Kaliforniją, meiliai tap
šnoja 6 metų mergaitę, o kažkokia moter is dalina ženklelius su parašu “Nixon — 
prezidentas”.. Dešinėj Mass. senatorius J ohn Kennedy nuvykęs j Kaliforniją pasi
rodyti, kalba Jefferson-Jackson dienos po kylio dalyviams, kurie mokėjo po $100. 
Nixon ir Kennedy abu jau ruošiasi kitų m etų linkimams, nes abu tikisi būti kandi
datai pieziaento vietai.

Amerika Numalšino
Riaušes Panamoj

Panamos respublikoj, per 
kurios žemę yra Amerikos 
iškastas Panamos kanalas, 
paskutinėmis- dienomis kilo 
triukšmingos riaušės prieš 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Riaušininkų minia puo
lė mūsų valdžios lįstaigas 
tenai, pradėjo plėšti žemėn 
ir draskyti žvaigždėtas vė
liavas, daužyti amerikiečių 
langus, automobilius ir ėmė 
atakuoti net amerikiečių po
liciją, kuri daboja tvarką 
Panamos kanalo zonoj. Nu
plėšę nuo Amerikos amba
sados vėliavą, riaušininkai 
bandė iškelti didelę Pana
mos vėliavą, bet amerikie
čiai kareiviai durtuvais nu
vijo juos atgal. Kita riauši
ninkų minia Colono mieste 
įsiveržė į amerikiečių gelž- 
kelio stotį ir pagrobė dėžę 
su pinigais. Galų gale ame
rikiečių kariuomenė išvijo iš 
kanalo zonos visus triukš
madarius ir išstatė kulkos
vaidžius.

Indija Pasiryžusi
Ginti Savo Žemę

Indija įteikė Raudonajai 
Kinijai griežtą notą. Joje 
pirmą kartą aiškiais žo
džiais pareiškiama, kad In
dijos liaudis visomis jos tu
rimomis priemonėmis gins 
savo žemę ir neleis jos nie
kam pagrobti ir siūlo visus 
ginčijamus klausimus iš
spręsti taikiu būdu.

Kaip žinoma, Kinija savi
nas! didelius Indijos žemės 
plotus ir jau dalį jų yra užė
musi.

Tą klausimą palietė ir 
Chruščiovas Spalio revoliu
cijos proga Maskvoje su
rengtame pokyly, žodžiais 
užimdamas lyg neutralią po
ziciją. Tos žemės, dėl kurių 
Indija ginčijasi su Kinija, 
esančios negyvenamos ir 
neturinčios jokios karinės 
reikšmės. Jis pareiškė viltį, 
kad ginčas bus išspręstas 
taikingai.

Sovietai Sutinka
Nuslieisti Amerikai

Iš Ženevos pranešama, 
kad Sovietai padarė žymų 
nusileidimą Amerikai nusi
ginklavimo klausimu. Jie 
sutinka svarstyti klausimą, 
kaip surasti būdą sekti da
romus atominius sprogdini
mus po žeme. Šitą, klausimą 
visada kėlė Amerikos ir An
glijos mokslininkai, bet 
Rusija iki šiol buvo vis prie
šinga tą klausimą svarstyti. 
Matyt, ji dabar pabūgo, 
kad dėl tokio jos nusistaty
mo nesugriūtų busimoji vir
šūnių konferencija.

IZRAELY LAIMĖJO 
VALDŽIOS PARTIJA

Rinkimuose dalyvavo 
927,000 balsuotojų. Val
džioj esančioji partija gavo 
47 atstovus (turėjo 40), 
antroj vietoj su 17 atstovų 
yra dešiniųjų H e r u t 
partija, trečioj su 12 įvairių 
religinių grupių sambūris, 
ketvirtoj kairiųjų darbinin
kų partija Mapam turės 10 
atstovų (laimėjo 1 vietą).

Komunistai turėjo 6 at
stovus, o dabar beturės tik 
3.

BELGAI SUĖMĖ

Tai Patirce Lumumba, Bel
gijos Gongo kolonijos ne
priklausomybes šąli ninku 
vadas, kurį belgai suėmė, 
apkaltinę surengus sukili
mą Stanleyville mieste, ku
rio metu žuvo kelios de
šimtys žmonių.

bag Ilamarskjold
Vyksta į Laosą

Jungtnių Tautų generali
nis sekretorius Dag Ha- 
mmarskjold priėmė Laoso 
vyriausybės pakvietimą ap
lankyti Laosą. Kaip žinoma, 
Laoso vyriausybė kreipėsi 
į Jungtines Tautas su skun
du, kad Šiaurės Vietnamas 
siunčia kariuomenę j Laosą 
ir prašė Jungt. Tautų pagal
bos.

Saugumo Taryba pasiun
tė ten 4 asmenų komisiją, 
kuri jau grįžo ir nieko tikra 
nepranešė. Ji neradusi aiš
kių įrodymų, kad Šiaurės 
Vietnamo vyriausybė siųstų 
savo kariuomenę, bet esą 
įrodymų, kad komunistai 
remią ginklais Laoso “suki
lėlius”.

Sakoma, kad generalinio 
sekretoriaus kelionė nieko 
bendra neturi su komisijos 
pranešimu, bet nėra abejo
nės, kad jis ir pats nori su
sipažinti su tenykščiu padė
timi. Jis ten žada pabūti il
giau kaip savaitę.

Tunisas Rinko
Savo Parlamentą

Lapkričio 8 d. Tunise 
(Afrikoj) buvo prezidento 
ir parlamento rinkimai. Tu
nisas priklausė Prancūzijai, 
bet 1956 m. jo steigiamasis 
seimas paskelbė nepriklau
somybę, 1957 m. buvo nu
verstas jo valdovas ir prezi
dentu išrinktas Habib Bour- 
guiba, “Naujosios konstitu
cijos” partijos narys, kuris 
ir šiuose rinkimuose neturė
jo konkurento.

Rinkimu ose dalyvavo 
apie 95% visų balsuotojų, 
kurių buvo virš miliono. 
Rezultatai dar nežinomi, 
bet nėra abejonės, kad žy
mią daugumą turės valdan
čioji “Naujosios konstituci
jos” partija. Komunistai 
pralaimėjo.

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
ŽUVO 26 ŽMONĖS

Pereitą savaitę Virginijos 
kalnuose sudužo didelis lėk
tuvas su 27 žmonėmis. Tik 
vienas jų išliko gyvas, bet 
sunkiai sužeistas. Jis per dvi 
dienas šaukėsi pagalbos ir 
girdėjo netoli žmones va
žiuojant, bet niekas nekrei
pė į tai dėmesio.

DARBIETIS GAVO 
NOBELIO PREMIJĄ

Šių metų Nobelio taikos 
premija pripažinta Britani
jos Darbo Partijos nariui 
Philip Noel-Baker už jo 
vaidmenį kuriant Tautų Są
jungą ir Jungtinių Tautų 
Organizaciją, o taip pat 
pastangas nusiginkluoti ir 
išlaikyti taiką.

KĖSINOSI UŽMUŠTI 
IRAKO PREMJERĄ

Iš Bagdado pranešama, 
kad dėl pasikėsinimo už-! 
mušti Irako premjerą Abdel 
Karim Kassemą esą areš
tuota 20 sąmokslininkų. 
Kassemas buvo apšaudytas 
gatvėje ir sužeistas, bet 
sveiksta.

SPRROGIMAS KARO 
LAIVE

Newport, R. I. — Pereitą 
savaitę čia perkraunant ka
ro laive šovinius, vienas jų 
sprogo ir 7 įgulos kareiviai 
buvo sužeisti, vienas sun
kiai..

Vokietija dėl nacių perse
kiojimo nukentėjusiems žy
dams išmokėjo 60 mik dol.

Xavier Cugat- taipgi prisi
pažino kongreso komitetui, 
kad ir jis televizijos pro
gramoj laimėjo $16,000 iš 
anksto žinodamas visus at
sakymus.

Didis plieno darbininkų 
streikas jau nutrauktas — 
neužbaigtas, o tik nutrauk
tas 80-čiai dienų, kaip nuro
do Tafto-Hartley įstatymas. 
Remdamosi tuo įstatymu, 
valdžia buvo jau prieš ke
lias savaites gavusi teismo 
įsakymą (injunetion) prieš 
streiką, bet unija apskundė 
tą įsakymą Vyriausiajam 
Tribunolui, argumentuoda
ma, kad streikas nėra pavo
jingas nei krašto saugumui, 
nei sveikatai, ir kad Taftor 
Hartley įstatymas, kuriuo 
tas įsakymas buvo išleistas, 
yra priešingas krašto kons
titucijai.

Vyriausias Tribunolas iš
klausė unijos advokato ar
gumentavimą ir vis dėlto 
pripažino, kad Tafto-Hart- 
ley įstatymas konstitucijai 
neprieštarauja, kad išleis
tas įsakymas darbininkams 
grįžti į darbą yra teisėtas ir 
todėl streikuojantieji plieno 
pramonės darbininkai turi 
tuojau grįžti į darbą. Strei
kavo apie 500,000 žmonių 
plieno pramonėj ir be to dar 
dėl plieno trūkumo apie 
350,000 darbininkų buvo 
netekę darbo kitose pramo
nės šakose. Šį pirmadienį 
jau tūkstančiai jų pradėjo 
grįžti į savo vietas. Bet išeis 
dar nuo 4 iki 6 savaičių, iki 
visi galės pradėti dirbti pil
ną laiką.

Per 80 dienų, kol veiks 
įsakymas, daroma pastan
gų, kad plieno kompanijos 
su unija susitaikytų.

Bet kas bus, jeigu besitai
kys? Šiaip ar taip, teismo 
įsakymas po 80-ties dienų 
bus atšauktas. Jeigu nebus 
susitaikyta, unija, be abejo, 
vėl pradės streiką. Antra 
kartu Tafto-Hartley įstaty
mas tam pačiam streikui 
jau negali būt taikomas. Bet 
jeigu prie to prieitų, prezi
dentas pareikalaus, kad 
Kongresas įsikištų. Jis tu
rįs jau ir planą, kuris Kon
gresui būsiąs pasiūlytas. 
Koks tas jo planas, kol kas 
neskelbiama.

HERBERT MORRISSON 
— DABAR LORDAS

Žymus Britanijos Darbo 
Partijos narys Herbert Mor- 
risson gavo pero (aukštojo 
bajoro) titulą ir paskirtas 
iki gyvos galvos lordu ramų 
nariu.

Morrisson yra daug kartų 
buvęs ministerių. Parlamen
te jis buvo nuo 1923 m., bet 
šią vasarą nutarė nebekan- 
diduoti. 1955 m. jis kandi
datavo į partijos vadus, bet 
paliko trečioj vietoj po 
Gaitskell ir Bevano.



Puslapis Antras

Staigus posūkis so vet. prekyboje
Vakar: “Kapitalistinis išnaudojimas”, šiandien: 

vietinės prekybos ‘pažanga’ ”

(Elta) Sovietinio ūkio 
mašina visą laiką sukasi ge
rokai girgždėdama. Iš “klai
dų” ir “trūkumų” neišeina
ma, bet sovietinė propagan
da savo piliečiams ir pasau
liui nuolat kala, kokia “pa
žangi” yra sovietinė ūkio 
sistema.

Lietuvoje ir kitose sovieti
nėse respublikose pastarais 
keliais mėnesiais pradėta 
įvesti naują prekybos būdą: 
prekių pardavinėjimą kre
ditan, išsimokėtinai. Kaip 
jau pranešta, Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose, Panevėžyje 
ir Klaipėdoje įrengtos ar 
dar įrengiamos specialios 
krautuvės prekėms, kurios 
pardavinėjamos išsimokėti
nai. Atrodytų, tai. jokia sen
sacija. N e p r i k lausomoje 
Lietuvoje kiekvienas kad ir 
mažai uždirbantis, bet šiek 
tiek kreditingas asmuo ga
lėjo įvairiausias prekes 
pirktis išsimokėtinai ir tam 
nebuvo reikalinga jokių 
specialių krautuvių, kiekvie
nas pažangus prekybininkas 
tokias operacijas atlikdavo, 
iš savo pusės pasinaudoda
mas laisvų bankiniu kredi
tų pagalba. Turtingiausiose 
šalyse pasaulyje, kaip 
Jungt. Amerikos Valstybė
se, prekių pardavinėjimas 
išsimokėtinai sudaro gana 
žymią bendros prrekybos 
apyvartos dalį.

“Vartotojo pavertimas 
gu, išnaudojimas, 
apvogimas”

Sovietuose prekyba
mokėtinai ilgą laiką buvo 

vadinama 
išnaudoji-

PLIENO UNIJOS VADAS SU PATARĖJU
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Plieno unijos vadas David J. McDonald (kairėj) ir 
unijos vyriausias teisiu patarėjas adv. Arthur Gold- 
berg.

■  4b, Lapkričio 11, 1959

Kas savaite
pė (38 ypatos) tuoj vyko 
laiveliu Waimija upe į sa
los vidurį gražiųjų gamtos 
vaizdų pamatyti ir tas tinko 
dvi valandas.

Kai sugrįžo iš ekskursi
jos, buvo jau ketvirta va
landa, pakviečiau svečius 
važiuoti pas mus, jie sutiko 
tik su ta sąlyga, kad ilgai 
neužtruktų ir atsisakė nuo 
bent kokių užkandžių ir 
specialių vaišių, nes jų visa 
grupė iš anksto viskuo aprū
pina. Jie vien tik pageidavo 
matyti, kaip mes čia Hawa- 
juose gyvename.

Mūsų sodyboj tebuvo ge
roką pusvalandį, gėrėjosi 
aplinka ir darė daug nuo
traukų kintamiems paveiks
lams. Kiek sėstelėję ir su
vilgę “burbuneliu” išdžiū
vusias burneles, tuoj išvyko
me pamatyti mūsų salos 
šiaurės vakarų pajūrį, kur 
saulei leidžiantis būna labai 
gražūs gamtos vaizdai. Ten 
nuvežiau ir viską aprodžiau. 
Septintą vai. vakare turėjo 
būti atgal viešbutyj ir spė
jau laiku pargrįžti ,kur vie
tos prekybos rūmai ruošė 
svečiams vaišes ir turėjo 
paruošę specialę programą.

Anksti sekantį rytą visa 
grupė išvyko pietvakarių 
šone gražiųjų gamtos vaiz
dų ypač didžiosios Pacifiko 
daubos pamatyti, ten turėjo 
pikniką, gavo progos pasi
maudyti, sugrįžo tik 7 vai., 
vos persirengė ir vėl vaka
rienė, vaišės ir havajiečių 
programa — gitarų muzika, 
šokiai ir dainos.

Šioj puotoj ir mudu su 
žmona dalyvavome, kaipo 
turistų svečiai, kas mums 
buvo nepaprasta. Užuot, 
kad mes juos vaišintume, 
tai jie mus vaišino ir tą 
jiems pastebėjom, bet Biru- atsilankvmas gaį pat)fe tai 
te aiškino, kad jiems taip 
iT»»r» i rl zvl-i o mnlnmimnc Izm* 1

kovas pareikalavo, kad ir 
jis galėtų pasikalbėjime 
dalyvauti ir į kai kuriuos 
klausimus pats atsakyti, kad 
kartais šoštakovičius ar jo 
draugas nepasakytų, kas 
nesutinka su partine linija.

Kadangi per pusvalandį 
keturių asmenų neįmanoma 
smulkiau paklausinėti, ben- 
Idrovė nuo pasikalbėjimo at
sisakė.

Sovietijos piliečiai net į 
užsienį suvažiavę yra nuola
tinėj čekistų priežiūroj ir 
valdžioj.

“Vilnis”, tą žinią praneš
dama, neiškentė nepamela
vusi, nes antraštė žiniai 
duota šitokia: “šoštakovi- 
čiui neles pasirodyti televi
zijoje”. Suprask, kapitalis
tai jam užčiaupė burną, o 
iš tikrųjų Sovietų kompozi
toriams pristatytas komisa
ras neleido pasirodyti, 
pabūgo, 
nemokės 
reikia.
Sacharoj

Iki šiol 3 valstybės yra iš- 
bandžiusios atomines bom
bas. JAV tokių bandymų 
jau yra dariusios 131, So
vietų Sąjunga 55, Britanija 
21. Netrukus tą dalyti ren
giasi ir Prancūzija.

Praeitą savaitę jos atsto
vas Jungtinėse Tautose Ju
lės Moch pareiškė, kad 
Prancūzija yra pasiiyžusi 
atominę bombą išbandyti 
Sacharos tyruose. Ta tetu
rėsianti labai mažą energi
jos kiekį, jei ją palyginti su 
kitų kraštų bandymais, ir 
todėl jos paleistoji į atmos
ferą energiją, palyginus su 
ta energija, kuri jūroj pa
leista jau darytų bandymų, 
bus tik lyg lašas.

Jei JAV, Sovietų Sąjun-
I UŽ-

O dabar tą prekybos būdą 
įveda Lietuvoje ir kituose 
sovietų valdomuose 
kraštuose

Nepraėjo nė keletas mė
nesių po minėto ir panašių 
sovietinių pareiškimų — ir 
Lietuvoje bei kituose sovie
tų valdomuose kraštuose 
paskelbta, kad įvedamas 
prekių pardavinėjimas kre
ditan, išsimokėtinai, bet jau 
kaip “sovietinės prekybos 
pažangos” būdas. Tačiau 
pasižiūrėjus arčiau, pasiro
do, kad sovietinis pardavi
nėjimas išsimokėtinai vyks
ta žymiai sunkesnėmis pir
kėjams sąlygomis, negu 
“kapitalistiniuose” kraštuo
se.

Išsimokėjimas leidžiamas 
per 6-12 mėnesių. Tai dar 
nieko, nors Vakaruose lei
džiama išsimokėti mažes
nėm ratom ir per porą metų. 
Pradinis įmokėjimas irgi 
nebūtų toks sunkus, 20-25 
°/c, nors Vakaruose prekės 
pardavinėjamos kartais ir 
visai be jokio pradinio įmo- 
kėjimo. Bet už vis sunkesnė 
sąlyga yra ta, kad sovietinis 
pilietis, imdamas prekę iš
simokėtinai, patenka į daug 
stipresnę “priklausomybę”, 
stačiai “vergu”, kai vyksta 
atmokėjimai. Įmokėjus pra
dinius pinigus krautuvėje, 
reikalas pereina į pirkėjo 
darbovietę. Toji kas savaitę 
ar kas mėnesį automatiškai 
išlaiko iš jo uždarbio atmo- 
kėjimo ratas. Laisvuose 
kraštuose to nebūna. Kiek
vienas pirkėjas laisvai dis
ponuoja savo uždarbiu ir 
tik tuo atveju darbovietė iš
laiko iš dirbančiojo, jei bu
vo iškelta teisminė byla. Ne 
retai būna, kad turintis mo
kėti ratas paprašo firmos 
palaukti arba pareiškia pre
tenzija dėl prekės rūšies ar 

rėkia-'Pan’ ^ai automatiškai iš
laikoma iš uždarbio ar al
gos, pirkėias jau atsiduria 
lyg baudžiauninko vaidme
nyje.

Nuostabūs perkamosios 
galios skirtumai

Rublio perkamoji galia 
yra tokia menka, kad tik da
lis darbininkų ir tarnautojų 
galės pasinaudoti naująja 
kredito sistema, nes pačiam 
pragyvenimui, ypač maistui, 
reikia išleisti visą ar bemaž 
visą uždarbį. Kokie milžiniš- 
ki skirtumai čia yra tarp me ^j0 prezidento pareigas 
Rytų j1' Vakarų matosi iš |r nevien gerai nusimano 
sekančios lentelės, kurią pa- apje įog rūšies verslą, o taip 

‘ o f i erti cnViAia

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

A. JENKINS

ver-

įssi

smerkiama ir 
“kapitalistiniu 
mu”. Dar prieš keletą mė
nesių, birželio 28 d., ek. 
profesorius Stepanickis per 
Maskvos radiją štai ką pa
reiškė :

“Monopolistai
muoja p a r d a v i nėjimą 
kreditan kaip rekybos 
būdą, naudingą ir patogų 
vartotojams. Monopolis
tai puoselėja šitą preky
bą dėl to, kad joje mato 
svarbų pasipelnymo bū- 

v Prekių pardavinėji- 
ihas kreditan daugelį var
totojų paverčia vergais 
kapitalistinių firmų, ku
rios uždeda savo leteną 
ne tik ant turimų išteklių, 
bet ir ant būsimų uždar
bių ir įplaukų. Pardavi
nėjimas išsimokėtinai mi
lijonus vartotojų pastato 
į tokias sąlygas, kad jie 
pasidaro vergiškai pri
klausomi nuo firmų. Ta
sai prekybos būdas yra 
vienas iš tų, kurių pagal
ba dirbantieji monopolis
tų yra apvagiami”.

Svečiai iš Nashua
Spalio pradžioje gavome 

trumpą laiškutį iš Nashua, 
N. H., kuriame rašo: “Spa
lio 17 d., sprausminiu at
vykstame j Los Angeles ir 
ten išbusime visą savaitę; 
24 d. skrisime j Hawajus, 
apsistosime Reef vešbutyj, 
Honolulu mieste ir čia išbu
sime penkias dienas; 29 d. 
būsime Kauai saloje, apsis
tosime Coco Palm viešbutyj 
ir ten būsime dvi dienas. 
Norėtume susirasti ir su ju
mis pasimatyti — Betty 
Clark”.

Staigmena! Betty Clark 
— tai Birutė Vaskelionytė, 
mūsų gero bičiulio Juozo 
Vakelionio dukra, kuri gi
mė ir augo Lawrence, Mass., 
ją pažįstame iš mažens, bet 
jau per porą dešimtų metų 
nesimatėm, taigi čia augus 
mergaitė ir gyvenimo nu
blokšta svetimtaučių ben
druomenėje vis vien mūsų 
neužmiršo.

Birutė Vaskelionytė prieš 
kelioliką metų susituokė su 
Dan Clark, įsikūrė Nashua, 
N. H., ir ten išvystė stambų 
verslą — Blue Line Express
— kilnomųjų daiktų patar
navimą, samdo virš 100 dar
bininkų ir to verslo ištobuli
nimui visas kreditas ati
duodama Birutei. Ta linkmė 
jinai parodė nepaprastą ta
lentą.

Per visą šalį tos rūšies 
verslininkai turi savo susi
vienijimą, narių virš 5 tūks
tančius, prieš porą metų 

;Dan Clark tame susivieniji-

ir nevien gerai nusimano

. Prekės:

duoda “Statistisches Jahr- 
buch fuer die Bundesrepu- 
blick 1959”. Ji parodo, kiek !
už savo savaitinį uždarbį Hof f a priekyje.' 
gali nusipirkti maisto pre- gu nekantrumu laukiame 
kių amerikietis ir sovietinis | gyečių iš to kampuči0, kuris 
darbininkas: mums yra arčiausiai prie

Sovietinis darbininkas širdies, nes ten praleidome 
už savaitinį uždarbį ■ savo gražios jaunystės die-

jau gerai žino apie vežikų 
unijos veiklą ir jos vadų | 
nelemtus darbus su James

Cukraus 
Kviet. miltų 
Pieno 
Kiaul. mėsos 
Margarino 
Sviesto 
Kiaušinių

Pagal Maskvos “Pravda 
(1959.II.8) mažiausias sa
vaitinis darbininko atlygi
nimas Sov. Sąjungoje yra 
78.12 rb., Jungt. Amerikos 
V-bėse mažiausias atlygi
nimas 45.8 dol. Bet perka
mosios galios skirtumai (so
vietų nenaudai) yra milži
niški.

Nors Sov. Sąjungoje yra 
palyginamai geriau uždir
bančiųjų bet kai pragyveni-

Amerikietis už 
savaitinį uždarbį 
gali nupirkti: 

kg 
kg 
litrus 
kg 
kg 
kg 
st

mas ir ypač maistas parei- ma 
kalauja didesnės uždarbio 
dalies, stambesniems pirki
mams, kad ir išsimokėtinai, 
nebėra iš ko. Juk paprasti

178.4
188.4
198.8

23.4
70.2
27.8
954

H

aitinj uždarbį savo gražios jaunystės die- 
nuperka: nas. Spalio 24 d. telefonu 

kg 
litrus 
kg 
kg 
kg '

9.7
25.6
30.6

3.9
6.7
3.2

93.3 št

šaukiu Honolulu Reef vieš
butį, bet pirmu bendymu

-

tuomet, kai uždirbama tūks
tančiais, arba je prisiduria-' 
...j. “iš šalies”.

Prekių pardavinėjimas iš
simokėtinai įvestas, tikriau
sia, dėl to, kad sovietiniai 
aparatai ir kiti gaminiai dėl

laikrodėliai 500 rublių kai- savo aukštų kainų yra sun- 
noja, televizijos aparatai kiai parduodami, ypač kai 
2,600-8,000 rubliu, radiolai pati gamyba didėja. Dabar 
irgi apie porą tūkstančių, norima primasinti pirkėjus 
geresni kostiumai tarp 1,000 išsimokėjimo sistema. Ta- 
ir 1,500, net 2,000 rublių ir čiau, jei nebus žymiau su- 
pan. Tokius pirkinius išsi- mažintos kainos, vargu toji 
mokėti galima nebent tik įreforma duos didelių vaisių.

nenusisekė susisiekta — jie 
dar nebuvo atvykę. Kitą 
dieną vėl šaukiau ir jau 
kalbėjausi su Birute. Tai bu
vo neapsakomai malonus 
momentas išgirsti lietuvai
tės balsą iš Naujosios Ang
lijos, kuri atvyksta mūsų 
aplankyti.

Spalio 29 d. 9 vai. rytle 
mudu su žmona jau aero
drome laukiame svečių, bet 
buvome painformuoti, kad 
tokiu laiku čia joks orlaivis 
nenusileis, o sekantis atskris 
tik už dviejų valandų. Ir 
vėl mums nerimastis, 
bet vis vien laukiame.

Netrukus pradėjo rinktis 
reporteriai su savo instru
mentais atvaizdams traukti, 
vietos vei-slininkų biuro at
stovai su glėbiais vainikų 
ir “hula” šokikės, pasipuo
šę žolynų sijonėliais su gita
romis. Reiškia, laukiama 
nepaprastų svečių.

— Ko laukiate, gal kas iš 
Washingtono, ar iš kur nors 
žymi asmenybė atvyksta? 
— smalsumo dilginamas 
teiraujuos pas vieną iš lau
kiančiųjų su glėbiu vainikų.

— Atvyksta Amerikos 
smulkaus verslo sąjungos 
delegatai iš Los Angeles, 
kur pereitą savaitę turėjo 
konvenciją ir nusprendė ap- 
lšųl^yjti jiąvvajiis,'J- paaiš
kino vietos verslininkų biu
ro atstovas.

Lygiai pusė po vienuolik
tos nusileido du orolaiviai, 
vienas paprastas o kitas 
“special”. Šituo specialiu 
lėktuvu atvyko delegatai, jų 
tarpe ir mūsų laukiami sve
čiai.

Paprastai, orlaiviui nusi
leidus, šiapus užtvaros prie 

j groteliu laukiama svečių ir 
neleidžiama artyn prie or
laivio. Gi šiuo sykiu tik or
laiviui sustojus ir pradėjus 
keliauninkams lipti laukan 
groteles atidarė ir leido eiti 
vidun kas tik norėjo, įėjom 
ir mudu su žmona. Birutė 
iš tolo mus pastebėjo ir pra
dėjo šaukti “Aloha”. Tai ha- 
vajietiškas sveikinimo šū
kis.

Prie pat orlaivio vyko įs
pūdingos ceremonijos: visi 
keliauninkai buvo papuošti 
tropiškų gėlių vainikais, ha- 
vajietės gitaromis grojo ir 
šoko Pietų Pacifiko šokius, 
reporteriai darė nuotraukas 
ir apklausinėjo svečius.

Tam viskam užsibaigus, 
tuoj kvietėm savo svečius 
vykti kartu su mumis, bet 
jiedu sakė negalį, nes įsipa- 
reigavę būti su savo grupe 
ir patarė juos sutikti viešbu-

Ilga draugystės kelionė
Praeitos savaitės spaudos 

konferencijoje prezidentas 
Eisenhoweris paskelbė savo 
geros valios ilgos kelionės 
planą. Jis per 18 dienų nus
kris 20.000 mylių ir aplan
kys 9 valstybes, išmėtytas 
net 3 žemynuose. Jis iš Wa- 
shingtono išvyks gruodžio 
4 d. ir grįš gruodžio 22 d.

Visų pirma jis aplankys 
Italiją. Ta proga lankysis ir 
Vatikane ir bus pirmasis 
Amerikos prezidentas, ku
ris apsilankys pas popiežių. 
Savo vizitu Italijoje Eisen- 
howeris stengsis sumažinti 
11 a 1 i jos nepasitenkinimą, 
kad ji nėra pakviesta daly
vauti Amerikos, Britanijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos 
vadų konferencijoje Pary
žiuje gruodžio 19-21 dieno
mis.

Iš Romos prrezidentas 
skris į Turkiją, iš ten į Pa
kistaną, Afganistaną, Indi
ją, Iraną, Graikiją, Maroką 
ir Prancūziją — Paiyžių. 
kur, kaip jau minėta, bus 4 
valstybių konferencija, ku
rios tikslas susitarti įvairiais 
klausimais prieš “didžiųjų 
viršūnių” susitikimą.

Ypatingos reikšmės šitoj 
kelionėj skiriama preziden
to vizitui Indijon. Indija iki 
šiol vis svyravo ir Rytų ir 
Vakarų varžybose iki šiol 
laikėsi neutraliai. Dabar, 
kada Kinija pradėjo brau
tis ir i ios žemę, ir Indijai 
atėjo laikas apsispręsti. Jai

atsilankymas gal padės tai

I.

nes 
kad šoštakovičius 
kalbėti taip, kaip

sprogs bomba

yra didelis malonumas, kai 
gali parodyti savo turistų 
grupei, kad jie taip tolimam 
krašte turi ką nors susitikti, 
kuo negali pasirodyti nei 
vienas iš visos grupės ir tą 
jie skaito už didelę garbę.

Pasibaigus programai jau 
buvo arti vidurnakčio, tuoj 
visi nuėjo poilsio, o mes su
sėdę viešbučio salone šne
kučiavomės ligi ankstyvo 
ryto, apie lawrenciškius ir 
visus toj aplinkoj gyvenan
čius mūsų artimuosius.

šeštadienio rytą jie išvy- 
fcp-į didžiąją (Havvaii) sa
lą.' o sekančią dieną jau 
vyks atgal i Naująją Angli
ją. Mes labai džiaugiamės 
ir dėkingi, kad jie mus ap
lankė.

GYVENIMAS PABRANGO 
BEVEIK TRIGUBAI

Gallup instituto duomeni
mis gyvenimas per paskuti
niuosius 20 metų pabrango 
daugiau kaip dvigubai. 1937 
m. keturių asmenų šeimai 
savaitę pragyventi reikėjo 
30 dol., o šiandien reikia 79 
dol. Iš tos sumos 29 dol. rei
kia išleisti maistui.

To paties instituto duo
menys rodo, kad tas pragy
venimo minimumas įvairuo
ja pagal krašto sritis: bran
giausia gyventi rytuose — 
nes čia minėtos šeimos sa
vaitinės išlaidos yra 98 dol., 
pigiausia pietuose, nes tik 
60 dol., vakaruose 87 dol. 
ir vakarų vidury 78 dol.

NAUJIENA

Keleivio aministracijoje 
dar galima gauti didžiausią 
ir geriausią Lietuvos istori
ją, kurią parašė dr. Vanda 
Sruogienė. Knyga turi virš 
900 pusi., daug paveikslų,L u ± y* • • * • a - iaw pusi., uaug paveiKSių,

ty, bet čia irgi mažai ture- kajna $10.00. Labai gera 
jome laiko, nes jų visa gru- kalėdinė dovana.

Bet ir kitose valstybėse 
prezidentas ne be reikalo 
pasiryžo sustoti. Ir nedide
lės valstybės, kurias jis ap
lankys,. yra svarbūs taškai■ 
mūsų žemės žemėlapy ir ga jr Anglija sutiktų 
svarbu turėti jų palankumą, drausti atominius ginklus,

Tokios ilgos kelionės dar tai ir Prancūzija prie to 
nė vienas Amerikos prezi- prisidėtų, kalbėjo Moch, 
dentas nebuvo sumanęs, bet kol jos iki šiol to nepa- 
Reikia tikėtis, kad ji bus darė, tai ir Prancūzija savo 
sėkminga ir sustiprins lais- [apsaugai turi teisę atomi- 
vojo pasaulio jėgas. ’ ' ' ’ ’ * • - •
Komisaras uždraudė 
kalbėti

Jungtinėse Amerikos Vai- valstybės, bet taipgi" prieš 
stybėse svečiuojasi Sovietų pasisakė Jugoslavijos, Indi- 
Sąjungos kompozitorių de- jos atstovai. 
legacija. Joje yra ir visame i t ,
pasauly garsus kompozito-j^*zaros “informacija’ 
rius šoštakovičius. , Laisvės red. Rojus Miza-

Televizijos stotis CBS ra rašo, kad jis pakalausęs 
buvo susitarusi su juo ir kitu 
tos delegacijos nariu Kaba- 
levskiu lapkričio 8 d. pada
ryti su jais pasikalbėjimą.

Kai tik apie ta sužinojo 
kompozitorių d e 1 e g acijos 
komisaras Chrenikovas, tuoj 
pareikalavo, kad pasikalbė
jimas būtų daromas kartu 
su visais 4 delegacijos na
riais. Kitaip tariant, Chreni-

i

niais ginklais apsirūpinti.
Dėl to Prancūzijos suma

nymo protestuoja ne tik 
Maroko ir kitos Afrikos

Leškiavos vidurinės mokyk
los mokytojos Danutės 
Kraucevičiūtės, ar dėdė jai 
atsiunčia siuntinių ir gavęs 
tokį atsakymą:

“O kam mums jų reikia? 
Mes visko turime pakanka
mai be siuntinių”.

Kitą kartą apie tą “infor
maciją” pakalbėsime dau
giau. J. V.

TOLIMO

W POKALBIO II
F TELEFONO KAINOS 

VĖL PIGESNĖS
Nuo 1930 metų ketvirtas didelis nupi- 

ginimas tolimiem pokalbiam. Nupiginta 
nuo 5 c. iki 25 c. už stoties j stotį šaukimus, 

toliau negu 675 mylios.
Palyginimas kainui 

(8- minutės, stotis
Dieną

. . . . ’ 7.75
........ 4.00 
.......... 2.50

........ 2.25
NEW ENGIAMO TEUPHONE 
ANO TUEGRAPH COMPANY

1930 .......... $10.75
1937 
1940 
1945 
1955

stočiai)
Naktį
$6.50

5.25
3.00
2.00
1.75



JUOkJ 1 Oi'. Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Posėdžiavo ALTo vaidyba
Spalio 29 d. “Naujie

nų” patalpose vakare įvyko 
ALTo Centro Valdybos po
sėdis. Dalyvavo: L. Šimutis, 
E. Bartkus, P. Grigaitis, M. 
Vaidyla, Dr. K. Draugelis, 
T. Blinstrubas ir J. Talalas. 
Trūko Antano Rudžio, kuris 
dėl savo įmonės reikalų bu
vo sutrukdytas atvykti.

Valdybos d a r b otvarkės 
pasitarimuose buvo svarsto
mi reikalai, ryšium su vi
suotinu metiniu ALTo narių 
suvažiavimu gruodžio 12-13 
d. New Yorke. Aptarta ben
dri suvažiavime numatyti 
svarstyti ALTo vidaus rei
kalai. Taip pat aptarta ko
kios akcijos numatoma im
tis ryšium su .įvykstančiu 
gruodžio mėn. Vakarų Di
džiųjų valstybių konferen
cija Paryžiuje. Toje konfe
rencijoje vakariečiai tarsis 
dėl vieningos linijos būsi
majai konferencijai, vadi
namajai “Viršūnių Konfe
rencijai” su Sovietų premje
ru N. Chruščiovu. Mums 
svarbu budėti mūsų reikalų 
sargyboj. Dėl to, ALT į tą 
konferenciją matąs reikalo 
kreipti ypatingą dėmesį, 
kad laiku būtų priminti Lie
tuvos reikalai ir pastatyti 
reikalavimai vakariečiams 
lietuviams rūpimais klausi
mais. Nutarta pavesti Vyk
domajam Komitetui sekti 
visą eigą ir reikiamais mo
mentais atitinkamai veikti, 
memorandumais, delegaci
jomis ir kitaip, kaip bus pa
gal iškilusią padėtį reika
linga.

Taip pat aptarta lėšų mū
sų veiklai kovoje už Lietu
vos klausimas. Jų labai 
trūksta rimtam reikalui iš
vystyti. Prieita išvada, kad 
lietuvių visuomenė per ma
žai tam reikalui jautri. Dėl 
to sudaryta speciali komisi
ja finansinėms pajamoms 
telkti projektui pamošti. 
Komisiją sudaro dr. K. 
Drangelis, T. Blinstrubas ir 
J. Talalas. Sayo rekomenda
cijas Komisija yra įpareigo
ta įteikti ALTo Vykdoma
jam Komitetui priėš visuoti
nį suvažiavimą.
Lietuvos kariuomenės vete
ranų sąjungos “Ramovė” 
susirinkimas

Lapkričio 1 d. Chicagoje 
Jaunimo Centro namuose 
įvyko Lietuvos Veteranų Są
jungos Chicagos Skyriaus 
“Ramovė” narių susirinki
mas. Jį atidarė to skyriaus 
pirmininkas Povilas Dirkis, 
pakviesdamas vesti susirin-

kimą K. Dabulevičių.
Be einamųjų skyriaus rei

kalų, buvo aptarta Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo 41 
metų jubiliejaus paminėji
mas. Minėjimas įvyks lap
kričio 22 d. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas dabar 
Chicagoje apsigyvenęs pre
latas Mykolas Krupavičius. 
Tą pačią dieną bus kertinio 
akmens pašventinimas prie 
Jėzuitų Koplyčios De La 
Strada aikštelės žuvusiems 
kariams dėl Lietuvos lais
vės.

Paminklą p r o j e k tuoja 
arch. Mulokas. Tačiau dėl 
paminklo pasirinkimo vie
tos ir bendrai reikalo esama 
visokių nuomonių.
Teisėjų ir miesto tarybos 
narių rinkimai

Lapkričio mėn. 3 d. Chi
cagoje įvyko teisėjų ir kai 
kurių miesto tarybos narių 
(aldermanų) rinkimai. Rin
kimuose dalyvavo nepapras
tai mažas rinkikų skaičius. 
Vos 30 G . Tas rodo, kad 
žmonės visai nesidomi par
tijų pastatytais kandidatais. 
Tuose rinkimuose lietuviai 
buvo sudarę specialų komi
tetą rūpintis, kad į Aukštes
niojo Teismo teisėjus kan
didatu būtų pastatytas Alf. 
F. Wells, dabartinis miesto 
teisėjas. Jis pastaraisiais 
metais buvo Chicagos Lie
tuvių Tarybos Pirmininkas. 
Tačiau Demokratų partijos 
vadovybė neatsižvelgė į lie
tuvių prašymą ir mums kan-

PRISIPAŽĮSTA Iš ANKSTO ŽINOJĘS ATSAKYMUS

Kolumbijos universiteto profesorius Charles Van Doren kongreso komitetui prisi
pažino, kad jis laimėjo 129,000 televizijos programoj apgaulingu būdu, nes visi at
sakymai jam iš anksto buvo pasakyti, jam tik reikėjo mokėti suvaidinti, kad žiū
ro ai matytų, kaip sunku buvo atsakyti. P o “laimėjimo”, NBC davė jam tarnybą ir 
mokėjo 350.000 metinės algos. Dabar ji a Įleido, atleido jį ir Kolumbijos universi
tetas.

KAS 'IŠLAISVINO’ LIETUVĄ ?

reklamuojamas, kaip lietu- 
i viams prielankus asmuo, i 
bet nesirūpino ir nepritarė, Į 
kad pamaldos būtų tęsia- j 
mos lietuvių kalba.

Kun. M. Kavolis Lietuvo-1 
je buvo Vyr. Tribunolo Pro
kuroro pavadutojas ir drau
ge ilgesnį laiką buvo Lietu
vos Evang. Konsistorijos 
prokuroras.
Norima suorganizuoti atski
rus ratelius Lietuvos Raudo
najam Kryžiui remti

Daugelis chicagiečių vei
kėjų gavo iš New Yorke su
sidariusio Lietuvos Raudo- 

didato nedavė. Buvo pasi- najam Kryžiui Remti Komi- 
rinktas lenkų kilmės kandi- teto prašymus-paraginimus, 
datas Casimir Griglik, kuris j kad būtų organizuojama vie- 
ir laimėjo Aukštesniojo........
Teismo teisėjo vietą. Dėl to 
lietuviai jautėsi užgauti ir 
beveik visai nedalyvavo rin
kimuose. Rinkimus bendrai 
laimėjo Demokratų partijos 
kandidatai.
Evan. -liuteronų kunigas 
Martynas Kavolis į 
Chicagą

Buvęs Evang.-Liuteronų 
parapijos klebonas Collens- 
vįlle, 111. kun. Martynas 
Kavolis nuo š. m. lapkričio 
mėn. pradžios yra perkeltas 
į Chicagą specialioms misi
jų pareigoms prie vienos vi- 
durmieščio evang.-liuteronų 
parapijos. Senoje lietuvių 
parapijoje Collensville, III., 
nuo dabar pamaldos lietu
vių kalba panaikintos. Ten 
paskirtas klebonu vokiečių 
kilmės asmuo. Charakterin
ga, kad to miestelio bur
mistras, nors yra antros ei
lės lietuvių kilmės ir kai ku
rių mūsų veikėjų spaudoje

itiniai rateliai remti Lietu-

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. 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 šabiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; 
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

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

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

Mi-

Br. Dirmeikis pasveiko
Ištiktas daugiau, kaip 

prieš du mėnesiu 
smūgio “Margučio” 
žinių komentatorius 
Dirmeikis pasveiko 
eina savo pareigas.

širdies 
radijo 

dr. Br. 
ir vėl

MALONU GYYVENTI 
NEW JERSEY

Kol nebuvau pasivažinė- 
jus po kitas Amerikos vals
tybes, blogos nuomonės bu
vau apie mano gyvenamąją 
New Jersey valstybę. Dabar 
savo nuomonę pakeičiau.

Iš tikrųjų. Juk mes iš vi
sų valstybės kampų per po
rą valandų galime pasiekti 
Atlanto pakraštį, kur yra

reiškimo parapijos salėje.
1 Mes prašome Jūsų aukos 
i Balfui, ne sau. Nėra malonu 
prašyt, nes geriau duot ne
gu maldaut. Maloniau ligo
tų gydyt, nuogą pridengt, 
alkaną pavalgydint, negu 
pačiam sirgt, šaltį ar badą 
kęst.

Tiems gražiems Balfo 
šalpos tikslams ir prašome 
savo auką siųsti: United 
Lithuanian Relief Fund, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Visų šelpiamųjų vardu iš 
anksto nuoširdžiai dėkoja
me.

Su didžia
Jonas

Lietuvos
Konsulas,

Kun. Norbertas Pakalnis,
Apreiškimo Parapijos 
Klebonas, Iždininkas

Dr. Marija Žukauskienė,
Sekretorė

vos Raudonąjį Kiyžių, ku-, tiek daug gražiausių paplū- 
rio valdyba yra Vokietijoje, dymių. Atlantic City net 
Rateliams būtų tiesioginė Amerikos gražuolę kasmet 
pareiga rinkti nuolatinius. renkama, 
narius rėmėjus ir lėšas. Rė
mėjo įnašas nustatytas $5. 
metams.

L i e t u v os Raudonajam 
Kiyžiui remti Komitetą 
New Yorke sudaro šie as
menys: dr. VI Ingelevičius, 
J. Makauskis, kun. J. GU- 
rinskas, K. Bielinis, dr. A. 
Birutienė, dr. V. Kaūauka 
ir Stasys Lūšys.

Nors tikslas labai kilnus 
ir geras, bet akyvaizdoje 
daugybės piniginių reikalų 
ir aukų rinkimo įvairioms 
o r g a nizacijoms keliamoji 
mintis labai sunkiai randa 
pritarimo visuomenėje.
Elena Kučiūnienė 
televizijoje

Elena Kučiūnienė, muzi
ko - dirigento A. Kučiūno 
žmona, vienos iš didžiųjų 
prekybos kompanijų Man- 
del Bros. buvo parinkta iš 
didžiausio jos tarnautojų 
skaičiaus kaip tinkamiausia 
ir gražiausia dama dalyvau
ti televizijos programoje 
“Shoping with Miss Lee”. 
E. Kučiūnienė televizijoje 
buvo matyta spalio 17 d. ir 
bus ateityje. Taigi ir lietu- 
vaitės-dipukės laimi atitin
kamą įvertinimą.
Solistas Stasys Baras- 
Baranauskas į Kanadą

Populiarusis Chicagos lie
tuvių solistas Stasys Baras- 
Baranauskas išvyksta savai
tei rudeninių atostogų į Ka
nadą pas gimines. Ten ma
no atsikvėpti meškas ir ki
tus stambius žvėris medžio
damas.

Vandens sporto mėgė
jams, meškeriotojams tiek 
ir tiek progų! O rudenį tų 
grybų miškuose nors veži
mais vešk. Pavažiuok rude
nį į kalnus — koks ten spal
vų įvairumas, koks grožis.

Miestuose visokių dirbtu
vių. Štai nors ir Camden —■ 
nedideliš miestas, o turi di
džiausią plokštelių dirbtu
vę, šalia Cambell sriubų 
fabrikas, kur dirba daug 
moterų. Čia ir didžiausius 
lėktuvnešius stato, kur dir
ba 12,000 darbininkų. O ką 
kalbėti apie kitus didesnius 
miestus.

Nijolė

NEW YORK, N. Y.

Balfo vajaus komiteto 
atsišaukimas

Gerbiamieji Tautiečiai,
Iš tolimojo Sibiro arba iš 

ten buvusių mūsų kankinių 
į Balfą kasdien ateina grau
dūs maldavimai vaistų, rū
bų ir maisto. Be to, Balfui 
tenka rūpintis tūkstančiais 
lietuvių Lenkijoj bei liku
siais tremtiniais Vokietijoj, 
kurių dauguma yra sene
liai, ligoniai ar našlaičiai.

Kiek tik ištekliai leidžia, 
Balfas stengiasi tiems vargo 
ir ligų ištiktiems mūsų tau
tiečiams padėti. Toji pagal
ba be Jūsų aukos Balfui 
yra neįmanoma.

Balfo šalpai lėšoms su
rinkti šiuo skelbiame 1959 
metų rudens vajų Didžiaja
me New Yorke, kuris iškil
mingai bus pradėtas koncer
tu š. m. lapkričio 15 d. Ap-

pagarba
Budrys, 
Generalinis
Pirmininkas

CHICO, CAL.

Mirė A. Gidurgienė

Spalio 19 d. mirė Gidur
gienė, gyvenusi 1448 Nor
mai Avė., o spalio 21 d. pa
laidota vietos kapinėse.

Velionė buvo gimusi Lie
tuvoje 1890 m. vasario 2 d., 
Į Ameriką atvykusi prieš 48 
metus. Pradžioje ji su vyru 
Jonu apsigyveno Springfiel- 
de, III., o prieš 15 metų at
sikėlė į Chico, Cal. čia prieš 
metus mirė velionies vyras, 
o dabar ir ji pas jį nukelia
vo.

Liko 3 jau šeimas sukūru- 
sios dukterys: Mrs. Elwood 
Smith, Mrs. John Reynolds 
ir Mrs. Glenn Heallessis.

Ilsėkis ramiai saulėtos 
Kalifornijos žemėje.

J. R.

ANGLIJA

Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos metinis su
važiavimas bus lapkričio 14- 
15 dienomis Londone Lietu
vių Namuose:

Tomis pačiomis dienomis 
bus ir Lietuvių Namų Akci
nės Bendrovės akcininkų 
susirinkimas. Bendrovė lei
džia ir savaitraštį “Europos 
Lietuvį”.

Nėra geresnio darbo už pasi
gailėjimą.

(E) Ne nuo šiandien yra 
žinoma, kad sovietiniai is
torikai įvykius privalo aiš
kinti remdamiesi ne istori
ne tikrove, bet komunistų 
partijos “tieslinijomis”. To
kiu “dialektiniu” mastu ma
tuojami jų ir įvykiai Lietu
voje, ypač Lietuvos okupa
cija ir įjungimas į Sovietų 
Sąjungą.

Praėjus 20 metų nuo 1939 
m. spalio 10 d. sudarytos 
“Vilniaus ir Vilniaus srities 
Lietuvos respublikai perda
vimo ir Lietuvos-Sovietų 
Sąjungos savitarpio pagal
bos sutarties”, prof. J. 
Žiugžda Vilniaus “Tiesoje” 
(Nr. 238) parašė ilgą su
kaktuvinį straipsnį, kuria
me, nuostabiu būdu aiškiau
sieji istoriniai įvykiai pasta
tomi aukštyn kojom. Prof. 
Žiugžda — tai ne kuris nors 
karštakošis k o m jaunuolis, 
tai šiaip jau rimtas vyras. 
O tačiau jis leidžiasi į to
kius aiškinimus, kurie jį nu
žemina iki papraščiausio so
vietinio propagandininko, 
be atodairos klastojančio 
istorinę tikrovę. Jis tame 
straipsnyje teigia:

“Lietuvos darbo žmo
nės, komunistų partijos 
vadovaujami . . . nuvertė 
nekenčiamą fašistinę dik
tatūrą, nuvertė dvarinin
kų, buožių ir kapitalistų 
valdžią, paėmė valdžią į 
savo rankas”.
Prof. Žiugžda pats Lietu

voje buvo 1939 ir 1940 me
tais. Jis gerai žino, kas ir 
kaip tuomet Lietuvoje vyko. 
Jis pats savo akimis matė, 
kad jokie “Lietuvos darbo 
žmonės” jokios “valdžios” 
nenuvertė. Jis pats žino ir 
matė,kokiomis šantažinėmis 
sąlygomis buvo atiduotas 
Lietuvai Vilnius ir įvęsdin- 
tos pirmosios sovietinės įgu
los, jis pats žino ir matė, 
kad 1940 metais ultimatyvi- 
nių “sutarčių” priedanga 
raudonoji armija okupavo 
Lietuvą ir Kremliaus įgalio
tiniai Pozdniakovas, Deka
nozovas “tvarkė” Lietuvos 
santvarką, įkurdino iš pra
džių “liaudies vyriausybę”, 
o paskiau tikrą sovietinę 
valdžią. Ir nepaisant to, ką 
jis ir visi kiti tuomet pergy
veno, prof. Žiugžda šian
dien skleidžia plepalus apie 
tai, kad “liaudis nuvertė” 
buvusią valdžią ir .įkūrė so
vietinę. Iki kurio laipsnio 
turi būti pašlijęs sovietinių 
istorikų teisybės pajutimas, 
jei valdžios oficioze skelbia
mi tokie melai!

Žinoma, ne vienas Žiugž
da tokias nesąmones skel
bia, tai daro, pvz., ir Komu
nistų Partijos vadas A. 
Sniečkus. Jis neseniai “Ko
munisto” rusų laidoje t. k. 
parašė:

“1940 m. vasarą antifa
šistinis judėjimas visų 
dirbančiųjų ir demokra
tiškų pajėgų, vadovauja
mas komunistų partijos, 
buvo pajėgus nuversti ne
kenčiamą fašistinį reži
mą, buržuazinę diktatū
rą”.

. Tai yra šių dienų sovieti
nis aiškinimas. Bet tas pats 
A. Sniečkus 1940 m. vadi
namo “liaudies seimo” po
sėdyje atvirai ir aiškiai pa
sakė:

“Galingoji ir nenugali
moji darbininkų ir vals

tiečių raudonoji armija 
išlaisvino mūsų kraštą”. 
O J. Paleckis tuomet pa

reiškė, kad visos pastangos 
pakeisti režimą būtų buvu
sios be vaisių, jei ne “tau
tų išvaduotoja raudonoji ar
mija”.

Anuomet Sniečkus ir kiti 
komunistų vadai dar netu
rėjo drąsos nuslėpti, kad 
permainos Lietuvos santvar
koje įvyko tik dėka raud. 
armijos įsiveržimo į Lietu
vą. Šiandien gi Sniečkus, 
Žiugžda ir jų profesiniai 
propagandininkai stengiasi 
raud. armijos okupacinius 
veiksmus nutylėti ir visa 
dėsto taip, lyg pati liiaudis 
“nuvertė” buvusią valdžią 
ir savo laisva valia dėjosi į 
Sov. Sąjungą — tautų kalė
jimą. Tai drįstama skelbti 
Lietuvos gyventojams, nors 
jų dauguma dar gerai atme
na Lietuvos okupacijos pra
džią ir tikrovę matė savo 
akimis.

VOKIETIJA

Bendruomenės valdyba
Naujai išrinktoji PL Ben

druomenės Krašto Valdyba 
pareigomis pasidalino ši
taip :

Pirmininkas — dipl. inž. 
L. Prosinskis, vicepirminin
kas — kun. Br. Liubinas, iž
dininkas — adv. J. Bataitis, 
sekretorius — J. Stankaitis, 
narys — dr. J. Girnius.

RAŠYKITE, KAD VISI 
SUPRASTŲ!

Mūsų vadovaujamieji 
veiksniai ir kitos bendrinės 
įstaigos kartas nuo karto 
paskelbia savo nutarimus, 
kurie žinotini visiems lietu
viams. Taigi, tie nutarimai 
turėtų būti rašomi tokia kal
ba, kuri būtų suprantama ir 
paprastam, didelių mokslų 
nėjusiam žmogui.

Deja, taip nedaroma, štai 
kad ir paskutinieji Vliko 
pilnaties nutarimai. Juose 
randu: Konstatuoti, status! 
quo, koegzistencija, premi
ja, agresorius, sfera, pozi
tyvus, likvidavimas, proble
ma, suverenus, konsolida
cija, arena.

Argi tų nutarimų autoriai 
mano, kad tie žodžiai jau 
zisiems suprantami? Argi 
’au lietuvių kalboje nėra sa- 
ų žodžių toms sąvokoms 
sveiksti? Kam susinate ir 
aip jau pašalinių sąlygų su
einamą mūsų gražiąją kal
ią?

Jei koks mažamokslis no- 
i pasirodyti daug žinąs, jis 
zartoja jam nesuprantamus 
“mandrius” žodžius, bet 
mūsų vadovaujamų įstaigų 
žmonėms nėra juk reikalo 
taip elgtis, nes visi žino, kad 
jie supranta tą, ką sako ar 
rašo. Bet jie nori, kad jų 
žodžius išgirstų ir suprastų 
visi, todėl jie turėtų rašyti 
taip, kad visi galėtų supras
ti — paprasta kalba.

Dėl to ju žodžiai nenusto
tų savo reikšmės, orumo.

J. Vanagas

Tas aria bangas, piauna smė- 
1} ir gaudo vėją, kas pasitiki 
moters širdimi.

Sanazaro

Jei tavo draugus ar kaimv* 
nas neskaito “Keleivio”, para* 
gink išsirašyti. "Kaina me
tams tik $4
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Iš Pavergtos Lietuvos

Lietuvos žmones vargino 
dėl Chruščiovo kelionės

Buvo šaukiami susirinki
mai Chruščiovo kelionei j 
Ameriką “nagrinėti”. Į juos 
įmonių darbininkai buvo 
varu suvaromi. Juose propa
gandininkai kalbėjo apie 
Chruščiovą kaip taikos ste
bukladarį, kad nuo tos ke
lionės prasidėjęs naujas 
žmonijos lapas. Jo kelionė 
buvusi “šviesus puslapis” 
pasaulio istorijoje. Buvo ro
domas ir propagandinis fil
mas apie Chruščiovo kelio
nę, kurioj viskas taip sukar
pyta, kad tik Nikita aukš
čiau iškiltų.
Autobusai Vilniuje

Vilniaus keleivinio susi
siekimo kontora turi savo 
žinioje 230-255 autobusus, 
kuriais kasdien naudojasi 
200 tūkstančių keleivių. Ta 
kontora aptarnauja 35 mies
to ir priemiesčių maršrutus 
ir 77 užmieščio maršrutus, 
jungiančius sostinę su Ro
kiškiu, Zarasais, Palanga ir 
kitais miestais, o taip pat su 
Ryga ir Minsku.
Lietuvos vėliava Kirgizijos 
kalnynuose

(E) Lietuvių alpinistų 
grupė, lydima kirgizų, už
kopė į 4,290 metrų aukščio 
Tian-Sanlo kalno Ala-Tan 
kalnagūbrį, kurio iki šiol 
dar nebuvo pasiekęs joks 
žmogus. Kalnagūbry buvusi

iškelta Lietuvos vėliava (ži
noma, tarybinė). Viršūnė 
pavadinta tragiškai žuvusio 
lietuvio alpinisto Gedimino 
Akstino vardu.
Kolchozo “pyragai”

Mūsų skaitytojas J. P. at
siuntė sesers laišką, gautą iš 
Lietuvos. Rašo kolchozo 
laiškininkė. Jos vyras kol
chozo sargas. Vyras už žie
mos mėnesius gaunąs po 30 
darbadienių,, o vasaros po 
20 darbadienių. Už darba
dienį gauną po 4 rubl. ir 
vieną kilogramą (2 su penk
tadaliu svarų) grūdų.

Žmona už savo darbą 
gaunanti tik pusę darbadie
nių.

Sūnus dirbąs prie laukų 
sausinimo (drenavimo), per 
mėnesį uždirbąs 500-600 
rublių. Kai dirbama toliau 
nuo namų, tai pusę uždar
bio reikia išleisti vien mais
tui.

Norėtų iš kolchozo į mies
tą išvažiuoti, ten gyvena ki
tas sūnus, gal ir darbą parū
pintų, bet be leidimo nega
lima išvažiuoti, nuvažiavus 
į miestą neprirašo, o nepri
rašytas ir darbo negausi.

Pasklidę gandai, kad bus 
leidžiama į Ameriką važiuo
ti. Jos sūnus sakąs, kad jis 
pirmasis važiuosiąs, jei bus 
galima.

Prašo žieminio apsiausto, 
nes nešiojamasis esąs 30 me
tų. Naujam nusipirkti netu
rinti pinigų.

Lietuvos laisvinimo bare

lo studijas apie Mažosios 
Lietuvos antkapius, jų ori
ginališkumą - savotiškumą 
ir to meto laidojimo papro
čius.

Prof. K. Pakšto veikalą 
apie Mažosios Lietuvos bu
vusius žemėlapius ir visa 
kita su jais susijusį.

Ir Petro Būtėno studiją, 
iki šiol veik niekieno negal
votą, — apie Mažosios Lie
tuvos gyvenviečių ir van
denviečių pavadinimus ir 
kaip tie pavadinimai laiko 
būvyje okupantų buvo iš
kraipomi, nutolinami nuo 
tikrų jų lietuvių kalba pava
dinimų.

Mažoji Lietuva dabar yra 
Sovietų Rusijos okupuota. 
Nauji okupantai akiplėšiš
kai tuos vardus veik visus 
panaikino ir savus pakišo.

O yra gyvas reikalas dar 
kartą ii; dar kartą įsakmiai, 
nesugriaunamai, moksliškai, 
d o k u m entuotai, įvairiais 
šaltiniais pasiremiant, įro
dyti, kad tos dabar rusų 
okupuotos žemės nuo neat
menamų laikų buvo lietuvių 
apgyventos ir kad lietuvių 
tauta yra vienintelė teisėta 
tų žemių paveldėtoja.

Deja, ir tas darbas ūmai 
negali būti įvykdintas dėl 
neturėjimo lėšų tiems moks
lo veikalams išleisti.

Kaip būtų gražu, džiugu, 
kad atsirastų tokie savano
riai ir susirūpintų sudaryti 
talką išleisti visus tuos 
mokslo kūrinius!

Pas mus dalinai lyg įpras
ta — sudarome kokį nors 
sambūrį geriems darbams 
atlikti, išrenkame valdybas 
ir jau patenkinti jaučiamės, 
lyg atlikę pasiimtas parei
gas — atsipalaidojame nuo 
darbo. O iš tikrųjų ir tada 
tenka visiems veikti, jei no- darbiavimo 
rime kas siekiama pasiekti. Kremliaus protuose ir pa-

SPRAUSMINIS LĖKTUV AS PATAIKĖ Į NAMUS

Dayton, Ohio, užsidegęs sprausminis lėkt uvas, krisdamas žemėn, pataikė į namus, 
du vaikai užmušti, motina sužeista, lakūn as suspėjo iššokti su parašiutu ir liko gy
vas. Kairėj namų likučiai, o dešinėj lėktų vo.

Santykiai su Lietuva
Buvusiame Vliko atstovų kita — Maskvos vadovauja- 

suvažiavime buvo pasisaky- mas tarptautinis komuniz- 
ta <r apie išeivijos kultūrinį mas puikiai žino, jog laimės 
santykiavimą su pavergtąja ta, kuri bus stipresnė vidu- 
Lietuva. Tuo klausimu pa- je ir įstengs patraukti į sa- 
darė platų ir išsamų prane- ve pasaulio mases. Tokiai 
Šimą Algirdas J. Kasulaitis. kovai reikalingas laikas ir 
Tas jo pranešimas sukėlė įtampos atlaida. Šie du 
daug kalbų. Prieš iš esmės veiksniai ypatingai svarbūs 
niekas nepasisakė, suvažia
vimo dalyvių buvo pritarta, 
kad klausimas svarstytinas, 
todėl manome, kad ir Kelei
vio skaitytojams bus įdomu 
susipažinti su minėto 
nešimo mintimis.

pra-

Klausimo atsiradimas

Koegzistencijos - bendra-
> mintis 1

J. VLKS Visi ir visi kam rūpi Lietu- šaulį užvaldyti siekiančiam, vy^ys

I.
New Yorke buvęs Vyriau- [ 

siojo Lietuvos Laisvinimo 
Komiteto atstovų suvažiavi
mas pakilnojo daug įdomių 
minčių, sumetė įvairių su
manymų ir gerų įsipareigo
jimų. _

Seniai yra pasakyta, kad 
karui ar kovai yra būtini 
trys daiktai: pinigas, pini
gas ir dar kartą pinigas . . .

Vliko veikime tų trijų 
daiktų labiausia pasigenda
ma! Vlikas verčiasi tik lie
tuvių ateivi jos sumestomis 
aukomis. Jas gauna iš Ame
rikos lietuvių tarybos ir tie
sioginiai iš kitų šalių lietu
vių ateivių organizacjų. Iš 
Alto gaunama veik du 
trečdaliu visas Vliko išlai
das dengti. Tos gaunamos 
aukos labai ribotos ir ne
pastovios. Neatsiranda to
kių piniguočių mūsų tarpe, 
kurie tvirtai įsipareigotų 
kasmet duoti atitinkamą 
pinigų sumą, kad Vlikas 
savo veikimo gaires galėtų 
tvirtai nustatyti ir įvykdinti 
kas numatyta.

Štai yra gyvas reikalas 
radijo pranešimus į paverg
tąją Lietuvą praplėsti, jų 
laiką prailginti ir dar susi
rasti kitas radijo stotis,ku
rios sutiktų leisti daryti pra
nešimus į Lietuvą. Dabar 
tokie pranešimai daromi 
kasdien po 15-20 minučių iš 
Romos, Madrido ir Vatika
no stočių. Tai tik trupinė
liai ! Visa Lietuva apsupta 
“geležine siena”. Laisvas 
žodis ten gali patekti tik 
erdvės bangomis. O Lietu
vos žmonės, ypač jos jau
nimas, pasiilgę laisvo žo
džio, teisingų žinių, kaip ki
tose, demokratiniais pagrin
dais besitvarkančiose šalyse 
žmonės gyvena.

Būti] gražu ir kilnu, kad

susiburtų mūsų ateivijoje 
[dosnesnių žmonių būrelis ir 
pastoviai pradėtų remti tą 
taip naudingą žygį, kaip ra
dijo pranešimus į Lietuvą.

Buvo metai, kuomet ca- 
ristinės Rusijos okupantai 
atėmė Lietuvos gyvento
jams spaudą jų gimtąja kal
ba. Gi atsirado tada kas 
pradėjo raštus spausdinti 
Mažoje Lietuvoje, Vokieti
jos valdomoje.

Ir susidarė visa knygne
šių armija pogrindyje vei
kusi tuos raštus slaptai iš 
Tilžės parsigabenti ir slap
tai juos Lietuvoje platinti. 
Dabar, kaip mes visa tai 
prisimename, tai didžiuoja
mės, kad mūsų tarpe būta 
tokių milžinų-pasišventėlių 
tokiam kilniam ir kartu pa
vojingam darbui.

O juk nūnai radijo prane
šimai į Lietuvą, tai veik tas 
pats, kas anuomet uždraus
tos spaudos platinimas tarp 
savų žmonių. Kaip anuomet 
toji užsienyje spausdinama 
lietuvių spauda, slaptai pla
tinama, Lietuvos okupan
tams akis svilino, kėlė tarp 
jų nerimą, tai dabar radijo 
pranešimais Lietuvos oku
pantų akys svilinamos ir 
tarp jų nerimas sėjamas.

Tiesa, Lietuvos okupantai 
savo spaudoje nutyli radijo 
pranešimų buvimą į Lietu
vą, bet netiesioginiai į juos 
atsiliepia ir kaip ko, kaip ką 
pradeda privengti zauniję. 
Pavyzdžių daug turima. Jų 
čia neminėsime.

Arba štai yra šventas rei
kalas išleisti tokius moksli
nius veikalus, kaip šie:

Dr. J. Gimbuto studijas 
apie Mažosios Lietuvos bal
dus, jų lietuviškumą ir kitų 
jų įsisavinimą.

Dr. J. Gimbuto ir dr. Al- 
seikaitės-Gimbutienės moks-

vos laisvinimas, kam rūpi 
mūsų likiminis tautos liki
mas, kas tiki savo tautos ir 
Lietuvos gražia ateitimi, tie 
turi ne tik jaustis esą laisvi
nimo darbų dalyviai — Vli
ko ir Alto rėmėjai, bet jie ir 
savo darbais tokie turi būti. 
Čia sava auka ir paragini
mas savo artimo tą kilnų 
darbą paremti, yra pagrin
dinis Lietuvos laisvinimo 
vienas iš veiksnių.

Apie kitus Vliko reikalus 
šnektelėsime kitą kartą.
■b .. ......... 4- 1 —

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

I 636 BroadWay,
Boston 27, Mass.

■------

tarptautiniam komunizmui 
ji nėra demokratinis, 
draugiškas sugyvenimas ir 
draugyste paremta toleran
cija, džentelminiškumas, as
mens įsitikinimų pagerbi
mas, bet kovos metodas, 
vienas iš šaltojo karo prie
monių savo tikslams siekti.

Sekusiems pokarinę tarp
tautinę politiką šis faktas 
yra aiškiai suvokiamas. Ko
egzistencijos filosofijos šak
nys glūdi dviejų didžiųjų 
—Washingtono ir Maskvos 
— įsitikinime, jog trečiasis 
pasaulinis karas bus bran
duolinis ir kaip toks grės 
pasauliniu s u n a i k inimu. 
Taigi, karo būtina išvengti. 
Tačiau išvengimas “karšto
jo” karo dar nesustabdo 
šaltojo karo.

Nei Washingtonas, nei 
Maskva nemano atsisakyti 
savo pozicijų, nei siekiamų 
tikslų. Rungtynės ne tik už 
turimas pozicijas, bet ir už 
pačią gyvybę vyksta visuose 
frontuose ir visomis priemo
nėmis. Tiek viena galybė — 
Washingtono vadovaujama 
Vakarų demokratija, tiek

r
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TOLIMI 

PASIKALBĖJIMAI 

NUPIGINTI!

Vėl 
užmiesčiais (šaukiant iš stoties stotį). Vi
siems pokalbiams, toliau negu 
kaina sumažinta net iki 25 centų
3 minutes. Taip pat sumažintos 
viršlaikius.

nupigintas telef. pasikalbėjimas su

675 mylios, 
už pirmas 
kainos už

bet koki;}Pavyzdžiui, šaukiant iš Bostono 
stotį Kalifornijoj, trys minutės kainuoja tik 
•$1.75 naktimis po šeštos arba sekmadieniais.

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

J

Maskvai. Ji būtinai turi kiek 
atsikvėpti nuo ginklavimosi 
naštos, ją labai slegiančios 
ir trukdančios gyvenimo ly
gio, pažangą. Ji žino, kol 
jos kontroliuojamuose kraš
tuose vyraus skurdas ir ba- 
'das, tol Vakarų vadinama
sis kapitalistinis pasaulis, 
prisotinąs kiekvieną neribo- 
tomis gėrybėmis, bus amži
na pagunda ir šviesus pa- 

> badaujančiai ir 
'skurstančiai pasaulio daliai. 
Štai kodėl Kremlius pakišo 
Washingtonui koegzistenci
jos mintį, tardamas — abu
du bijomės karo, nes jo nė 
vienas nelaimėsime.

Koegzistencijos idėjai pa
saldyti, Kremlius atleido vi
są eilę mažesnių varžtelių: 
laiškai, siuntiniai, kultūri
nių kūrinių pasikeitimas, 
menininkų vizitai ir revizi
tai, parodos Maskvoje ir 
New Yorke, ultimatumo at
šaukimas Berlyne, Chruščio
vo vizitas, Eisenhowerio 
gyrimas, atsižadėjimas nu
galėti kapitalizmą ginklu, 
politikų vizitacijos, išleidi
mas kaip kurių žmonių iš 
Sovietijos ir daug kitų nuo- 
laidėlių, darančių įspūdį. 
Washingtonas tokiai pagun
dai neatsispyrė ir taip 
Kremlius dar kartą 15 metų 
būvyje pasirinko tokį gink
lą ir tokį kovos metodą, ko
kio norėta.
Lietuviškojo bendradarbia
vimo minties atsiradimas

Toks Kremliaus sugalvo
tas, bei įvykdytas tarptau
tinis politikos posūkis nepa
liko nuošalyje ir lietuviško
sios išeivijos. Klausimas, 
anksčiau nebuvęs, dabar 
staiga prasiveržė į spaudą 
ir į organizacijų susirinki
mus.

Kaip kurių žmonių bud
rumą sumenkino mūsų mi
nėtos Kremliaus nuolaidė- 
lės, atleisti kaip kurie varž
teliai. Vis tai padarė įtakos 
ir į kaip kurių galvojimus. 
Greta to gausesnės žinios iš 
pavergtos Lietuvos darė įs
pūdį nekritiškai galvojan- 
tiems. Lietuvos pramonini- 
mas, kai kurias statybos, 
spauda, televizijos atsiradi
mas ir kita psichologiškai 
veikė kaip ką iš jaunesnės 
kartos.

t

| Antra, penkiolikos metų 
trunkanti kova dėl Lietuvos 
laisvinimo ir palyginti nedi
deli tos kovos vaisiai (žino
ma, ne dėl pačių lietuvių 
kaltės) kai kuriuos įvedė į 
nusivylimą, nuovargį. O taip 
pat kai kurių grupių ir ats
kirų asmenų neigiama skal
dymosi politinė veikla bei 
kai kurių vadinamųjų kul
tūrininkų nuolatinė akcija 
prieš laisvinimo veiksnius, 
ypač blogai paveikė jaunes
nę kartą ir pastūmėjo į tam 
tikrą tuštumą.

Ir dar, atvirai tariant, 
jaunesnės kartos dalis ge- 
tokai nutauto. Tas toks dali
nis nutautimas pirmiausiai 
reiškiasi netikėjimu į Lietu
vos išlaisvinimą; nenoru 
grįžti Lietuvon, jei ji būtų 
laisva. Kartu, i 
skirtumas tarp vyresniojo 
amžiaus kartos ir jaunesnių
jų, dalinai dar paaštrintas, 
pučiamas dar labiau nutei
kė kai ką iš jaunesniųjų 
prieš amžiumi. vyresnius. 
Kadangi vyresnieji vado
vauja tiek politiniam, tiek 
kultūriniam gyvenimui, tai 
kai kas iš jaunesnių eina 
prieš jų užimtas pozicijas ir 
kovos bei veiklos būdus. To
kiu atveju kultūrinio san
tykiavimo su pavergtu kraš
tu atsirado daugiau šalinin
kų. Jaunesnės kartos greto
se atsirado daugiau to kul
tūrinio bendradarbiavimo 
pritarėjų. Toks kultūrinis 
santykiavimas su tautos ka
mienu jauniesiems atrodė 
vertingu veiklos metodu, ža
dančiu naujų galimybių.

Tokių pritarėjų pradėta 
teigti, kad pavergtoje Lie
tuvoje nėra taip blogai, kaip 
vadovaujamieji veiksniai 
apie tai kalba. Esą, paverg
toje Lietuvoje esą esminių 

I pasikeitimų, tiek kultūrinės 
laisvės srity, tiek bendrai 

| visame gyvenime, todėl esą 
[keistina laikysena mūsų pa
vergtos šalies atveju. Kartu

įtaigojama, kalbama būk 
kultūrinis gyvenimas neturi 
nieko bendro su politika. O 
jei taip, tai bendradarbiauti 
galima.

Veikia dar ir toji mintis, 
kad išeivija, kaip tautos at
skala, uždus, jei nesanty
kiaus su tautos kamienu, tai 
yra savo gimtuoju kraštu. 
Girdi, išeivija negali išsilai
kyti kūrybinga, jei tautos 
kamienas jos negaivins savo 
kultūrinėmis vertybėmis.

Čia suminėtos tos bene 
ryškiausios priežastys, dėl 
kurių panūdo kai kas 
mėgsti kultūrinius santykia
vimus su pavergta Lietuva. 
Jų sąveikoje bendradarbia
vimo klausimas prieš visuo
menę pastatytas, kaip nees
minis dalykas, kuris atne
šiąs tiek Lietuvai, tiek jos 
išeiviams didelės naudos. 
Tačiau, jis yra principinės 
plotmės, liečiantis pačius gy
vybinguosius laisvi nimo 
klausimus.
Bendradarbiavimo sąlygos

Kalbant apie koegzisten
cijos - bendradarbiavimo 
klausimą, būtina žinoti, ko 
tuo siekiama; kokia mūsų 
išeivijos padėtis pavergtos 
tautos ir jos pavergėjų at
žvilgiu.

Mūsų mąstysena ir nusis
tatymas bei padėtis yra aiš
ki. Sovietų Rusija yra mūsų 
krašto okupantas, jos 
skriaudėjas ir užgrobėjas.

Ji vykdė ir tebevykdo 
grobuonišką politiką, kuri 
nesiderina nei su tarptau
tine teise, nei su dorove, 
nei su lietuvių tautos valia 
ir jos troškimais. Jos visi 
veiksmai, liečią Lietuvos 
valstybę ir lietuvių tautą, 
yra tokie, kurių mes niekuo- 

nuomonių met negalime pateisinti, ne
darydami nuolaidų savo są
žinei, teisės ir dorovės nuos
tatams.
(Pabaiga kitame numery)

SKAITYTOJŲ BALSAI
Bepročių darbas

Šiandien gavau iš kažin ko
kios Laisvų Lietuvių Etinės 
Draugijos, San Diego, Cal., laiš- 
ką-rašinį “Nepriklausomos Lie
tuvos fiasko”. J j perskaitęs nu
stebau ir negaliu suprasti, kas 
ta draugija ir ko ji nori.

Man atrodo, kad tai bepročių 
darbas.

Prieš porų dešimčių metų man 
teko susitikti su Juliu Švitra, 
kuris yra minėtos draugijos se
kretorius, ir jau tada atrodė, 
kad to vyro galvoje nėra viskas 
kaip reikia. Stebiuos, kad jis 
dar šiandien galėjo rasti talki
ninkų, nes tame laiške parašy
ta, kad pirmininku yra Petras 
Vaitulionis, ižd. Paulius Paka
sius, sekretorių Julius Švitra. 
O gal tai viena “asmenybė” tri
jose asabose?

Mane stebina ir tas, iš kur 
jis gavo mano adresą.

Šio laiško nerašyčiau, jei ne
žinočiau, kad ir kai kurie kiti 
mano pažįstami yra gavę pana
šius minėtos draugijos laiškus.

J. t Glaveskas
Florida

Nelaimingas žmogus neturi 
draugų. Tibullus

KELEIVIO’ KALENDORIUS
1960-tiems metams
į

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 
užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame jį 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 dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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Pavergtųjų tautų socialistai
Spalio 17 d. Londone po- cialistinės partijos permažai 

sėdžiavo Europos Centro ir kalba apie savo socialisti- 
Rytų Socialistų Unijos pra-jnius uždavinius; kiti manė, 
plėstas vykdomasis komite- socialistams reikią daugiau 
tas. Posėdžiuose dalyvavo ' atsižiūrėti besikeičiančio 
ir Lietuvos Socialdemokratų gyvenimo ir labiau prie jo 
Partijos delegatas inž. J. taikintis. 
Vilčinskas.

— Nu, 
šiandien fylini?

— Kaip visada, tėve.
—Bet pereitą savaitę 

Amerikos miestai rinko 
naujus majorus ir kitokią 
načalstvą.

— Žinau,, kad rinko.
—• Ar tu irgi balsavai? '
— Ne.
— Tai kodėl? Gal nepa

žįstami buvo kandidatai?
— Priešingai, tėve; aš 

gerai juos žinau, ir dėl to 
nebalsavau.

■— Ale gazietos rašė, kad 
visi balsuotų. Rokuoja, ge-

Maiki, kaip tu moka tie, kurie turi kokią 
nors nuosavybę: namą, biz
ni ar šiaip kokį turtą.

— Tai kodėl jie moka? 
Juk galėtų nemokėti, ir dac 
oi.

— Jei kas nemoka, val
džia atima iš jo turtą ir par
duoda. Bet tėvas jokios nuo
savybės neturi, todėl val

Londone posėdžiavęs 
Posėdyje buvo svarstyti “Unijos” komitetas negalė- 

trys klausimai: buvo pasisa- jo pasidžiaugti ir jaunimu, 
kyta apie š. m. liepos mene-1 Beveik visi buvo nuomonės, 
sį vykusią Hamburge “Uni-' kad dabartinis jaunimas 
jos” konferenciją, svarsty-' mažai domisi keliamomis 
ta kas toliau darytina ir pa- pasaulinėmis žmonijos pro- 
sikeista mintimis apie jau- blemomis, nori gyventi pats 
nimą. sau ir nori gyventi praban-

Kalbant apie konferenci-giai. Socialinės dabarties 
ją Hamburge — joje nuo negerovės mažai jam rūpi. 
LSDP dalyvavo J. Glemža ir Kad taip yra, tame yra ir 
J. Vilčinskas — buvo pra-i“senių” kaltės, — savo lai- 
nešta, kad “Unijos” konfe- ku nesusirūpinta jaunimo 
rencija Hamburge sušilau-, visuomeninu auklėjimu. Pa
ke didelio susidomėjimo naši būklė yra ir “Unijos” 
Vakarų spaudoje. Kol kon- partijų tarpe: iš 10 joje ,da- 
ferencija vyko Hamburge,! lyvaujančių tautų Tarptau- 
visą laiką ir daug apie ją tinėje Socialistinio Jauni- 
buvo rašoma vokiečių lai- mo Sąjungoje yra atstovau- 
kraščiuose. Tačiau Rytų Eu-1 jamas tik 5-kių tautų jauni- 
ropos socialdemokratų veik- mas. Nėra atstovaujamas ir 
la susidomėjo ir britų spau- lietuvių socialdemokratinis 
da. Liberalų laikraštis jaunimas.
“Manchester Guarclian” pa- j Sekantis “Unijos” vykdo- 
rašė apie “Unijos” konfe- mojo komiteto posėdis, taip 
renciją labai palankų veda- pat praplėstas, bus šaukia
mąjį straipsnį. Kiek vėliau mas Paryžiuje, 
ilgas straipsnis buvo pa
skelbtas dideliam Londono 
dienraštyje “The Times”. 
Tiek dėmesio britų spauda 
Rytų Europos reikalams iki 
šiol dar nė karto nėra sky-!
rusi.

Kai Vienoje vyko Sovie-:

NEŠA KAS DAR LIKO

Alpią kalnuose Italijoj po 4 dienas trukusiu liūčių 
Zambana sodžius paskendo purve. 400 žmonių liko be 
pastogės,. Paveiksle matome, kaip keli žmonės bren
da per purvą nešdami virtuvės stalą.
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KADA UŽ ŽUVŲ VOGIMĄ NOSIS PIOVĖ IR KORĖ

t V. K.

NAUJAS “DARBAS”

Ką tik išėjo šių metų Dar
bo žurnalo trečiasis nume
ris.

Jame net 3 straipsniuose

ieškoma būdų panaikinti įė
jimų teisę, atlyginant už ją 
laukais, miškais ar mažes
niais vandenimis. Tačiau ir 
po valakinės reformos dau
gybė ežerų, esančių valsty
biniuose miškuose, priklau
sė didikams ir bajorams.

Gobšūs bajorai ir didikai 
eidavo žvejoti į ežerus, į ku
riuos jie turėdavo įėjimų 
teisę, kaip į karą — su dau
gybe žmonių, smarkiai apsi
ginklavę. Kitaip ir būti ne
galėjo, nes bajoro žvejus už
puldavo kiti bajorai su savo 
žvejais, kurie taip pat turė
jo įėjimo teisę. Prasidėdavo 
tikras karas, kurio metu žū
davo žmonės, būdavo ati
mami ginklai ir sužvejotos 
žuvys. Pavyzdžiui, 1763 m. 
kunigas I’enčas buvo ežerų 
prižiūrėtojas. Žvejojimo me
tu jis turėjo: varinį indą 
vieno su trečdaliu gorčiaus 
talpos su įsukamu cininiu 
kamščiu, bizūną su misingi
niu švambalu gale, lazdą, 
špagą ir šratinį šautuvą. Ta
čiau visa tas jo neapsaugojo 
nuo kito bajoro konkurre li
to. Šis trenkė Penčą į ledą, 
ne tik atėmė iš jo ginklus, 
nuplėšė visus drabužius 
kartu su variniu indu, bet ir 
įmetė į mėšlą, kaip sakoma 
skunde, iškoliojo, išjuokė, 
paniekino ir dar kalėjime 
kurį laiką išlaikė. Šia proga 
iš Penčos mužikų konku
rentas atėmė net 70 šautu
vų ir mužikus smarkiai su
mušė.

(Bus daugiau)

Vandenų nuosavybės tei- liūs. Suprantama, tokias pa
šė atsirado žymiai vėliau baudas vienas kitam mokė- 
negu žemės ir miškų, nes ži- davo didikai ar bajorai pa
loje senovėje žmogus neįdė- 
davo darbo į vandenų tvar
kymą ir jų pritaikymą žuvų 
ūkiui. į žemę reikėdavo įdė
ti daug darbo, kad galima 
būtų ją naudoti žemdirbys
tės reikalams, todėl žemės 
nuosavybės teisė atsirado 
anksčiausia. Miškai sudarė 
dirbamosios žemės atsargą 
ir medžioklės plotą, taip 
pat jie teike statybinę ir pa- ieiti ie didegni
darinę medžiagą) todėl ir d (eŽ€rų, upių), nors 
miškų nuosavybe atsirado^ priėjimas kartais suda

rydavo iki 20 kilometrų ke
lią per kunigaikščio laukus 
ir miškus. Visa tai dar la
biau supainiodavo nuosavy
bės teisę į vandenis ir miš

Itys už savo veiksmus ar už 
.savo valstiečių veiksmus, o 
valstietis baudžiauninkas 
prieš savo poną atsakyda
vo pono nuožiūra: gaudavo 
lazda arba būdavo pakaria
mas.

Didysis kunigaikštis, ku
riam nors didikui ar bajorui 
Įduodamas žemę, mišką ar 
pievas, paprastai duodavo ir
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dzia negali nieko ir atimti, tų suorganizuotas jaunimo 'paHečiami santykiai su Lie-
— Dac rait, vaike, aš jo-i festivalis, taip jo dalyvių tuva (P. Širmonėlio “Pa

stangos tarnauti Lietuvai”, 
. “Kontaktai ir bendra- 

m ,, ------------— , J. Garnio
ruosius 10 metų. Ta Pa^i “gantykių su Lietuva klau- 
brosiūra buvo išversta anglų sįmu”) jr pareiškiama daug 
kalbon, įsspausdinta ir pla-!jdomįų, vertų dėmesio ir 

svarstymo minčių.
Neseniai iš Lietuvos at

vykęs J. Merkys rašo apie nų esančios pievos anksčiau 
dabartinį Lietuvos mokslus buvo pasisavintos negu miš- 
einantį jaunimą ir mokyk- kai ir vandenys, nes pievos 
las, kuriose pats autorius teikė ganiavą ir pašarą na- 
mokęsi. miniams gyvuliams, be to,

Iš D. L. Adominio “Kam- pievų kiekis buvo gana ri- 
pininko užrašų” sužinome* botas, 
kad Amerikoje jėzuitai f ‘ ’ 
prieš 25 metus turėjo turto laįSVas žemes, miškus, 1 
719 mil. dol. vertės, o šian- grobia ir mažesnius vande- 
dien gal keliolikos bilionų; rjSj esančius tuose miškuo- 
kad 132 lietuviškųjų parapi- 'iSe jr laukuose. Įsigalėjus 
jų pajamos siekia 5 milionų didžiojo kunigaikščio val- 
dolerių, kad vien Pennsyl- džiai, jau nebuvo nei nie- 
vanijos Wyoming klony gy- ,kieno žemės, nei miškų, nei 
venantieji lietuviai turi 12 vandenų. Nemunas tapo di- 
parapijų, kuriose yra 29 ku- džiojo kunigaikščio nuosa- 
nigai, kad tos parapijos turi vybė. Mažesnių upių ruožai, 
metimų pajamų pusę milio- ežerai ir balos priklausė 
no dolerių ir tt. Daug ir kitų tiems, kieno žemėje jie bu- 
įclomių dalykų randame mi- .v0> yisj didesnieji vandenys 
nėtame straipsny. i priklausė did. kunigaikščiui

Rašytojas A. Rūkas rašo arba didikams, bajorams.

kios prapertės neturiu; ale 
mano frentas Zacirka turi 
saliūną, tai kaip bus su juo?

— Jeigu jis turi nuosavą 
namą, tėve, ir išleidžia

buvo platinama rusų kalba 
išspausdinta brošiūra apie j & 
“Unijos” veiklą per pasta-Įd‘arb’ia^^''

resne bus valdžia, kai visi kambarius nuomon, tai jis 
balsuos. 'turi mokėti ketverius mokes-

— Kodėl ji būtų geresnė? čius: (1) už namą, (2) už
Ar ne tie patys politikieriai gaunamą nuomą, (3) už lei- 
būtų išrinkti? dimą turėti saliūną ir (4) už

— Na, o kaip tu -rokuoji, 'gautąjį iš to saliūno pelną, 
kaip dabar bus su taksais? Be to, jis moka dar ir nema-

— Taksai turės kilti, tė-|tomąjį mokestį, kuris yra
ve. Į įskaitytas į degtinės ir alaus

— Kodėl? kainą.
— Todėl, tėve, kad vai-1 — Taigi vot, Maiki, tas

džios išlaidos kyla. Valdžios 'jau ir mano kišenę užgauna, 
tarnautojai 'kasmet reika- iZacirka jau pakėlė alaus 
Jauja vis daugiau algų; o iš praisą. Iki šiol aš gaudavau 
ko vyriausybė tas algas kels, stiklą už 10 centų, o dabar 
jeigu ne iš mokesčių? Ir to- jau reikia mokėt 15 centų, 
dėl kuo daugiau ji išmoka, i Kai aš pakėliau protestą 
tuo daugiau kelia taksus prieš tokį lupimą, tai jis 
arba mokesčius. Bet dėl vie- pradėjo teisintis, kad ir jį 
nų algų tie mokesčiai dar lupa. Sako, neseniai barten- 
nebūtų tųkie sunkūs. Dau- derių unija pareikalavo dau
giausia mokesčių suėda giau pėdės bartenderiui, o 
sukčiai politikieriai. Kasmet paskui valdžia uždėjo dau- 
išgalvojamos vis naujos ko-'giau taksų ant alaus. Kad 
misijos, kurios neturi ką ir nenorėdamas, sako, turė- 
veikti, tik ėda ir eikvoja jau ir aš kelti praisą. Taigi 
žmonių pinigus. Tie komisi-|Vot, Maiki, dėl bartenderių 
onieriai gauna dideles algas unijos ir dėl tų taksų jau ir 
ir tūkstančius dolerių išlai- iš mano kišenės išeina ni- 
doms. Kiekvienam pasitari- kelis be reikalo.
mui jie susirenka viešbu-| — Išeina, tėve, iš visų ki- 
čiuose, kur už pusryčius genių. Išeina ir iš mano, 
moka po $10, o už pietus su Knygos, kurios seniau kai- 
išgėrimais dar daugiau. !navo no $1.50, šiandien jau 
Mūsų gubernatorius . ima po $10.00. Atsimenu, kada 
$20,000 algos metams ir 10, Bostono dienraščiai būda- 
000 priedo pragyvenimui. vo p0 1 centą, b šiandien po 
Be to, valstybės duoda jam 7 centus. Vadinasi, pakilo 
automobilį ir šoferį. Ne tik 700 procentų. Tas pats, tė- 
jam, bet ir kitiems valdinin- Įve> su mokslu. Kai mudu 
kams. Mūsų Massachusetts1 pradėjome “Keleivyje” kal- 
valstybė užlaiko iš viso 100 bėtis, geriausiame Bostono 
tokių automobilių, užmoka universitete mokslas kaina- 
už gazoliną ir samdo šofe-.vo $150> 0 šįmet $1,200!

Ir tu rokuoji, kad to-rius. Tie ponai važinėjasi j _ ir tu rokuoji, kad to
lį atostogų į Floridą, į Kalifor- }jau bus dar’blogiau, ar ne? 
t BijĄ, ii‘ vis piliečių pinigas, j — Jeigu infliacijai nebus 
*• Štai, tėve, kodėl mokesčiai užkirstas kelias, tėve, bus 
K kyla ir kyla. Dėl to aš ir ne- cĮaug blogiau.
fe balsavau, nes _ politikieriai | __ Olrait, Maiki, jeigu tu
K visi tokie. Bet tėvui nėra rei- taip niislini, tai aš eisiu pa- 
Įjkalo dėl tų mokesčių rūpin- sakyt Zacirkai, kad jis pri

sipirktų daug snapso, ba to
liau gal reikės mokėt $10 už

tis.
I — Kodėl nereikia?

— Todėl, kad mokesčius bonką.

tinta tiek Anglijoje, tiek ir 
per Socialistų Internaciona
lo kongresą š. m. Hambur
ge. Dabar brošiūra yra ver
čiama prancūzų kalbon, bus 
išspausdinta įr bus platina
ma Prancūzijoje.

Kalbant “Unijos” komi
teto posėdyje apie ateities 
veiklą, nusistatyta daugiau 
susirūpinti p r o g r a m i nių 
klausimų aiškinimu. Numa
tyta eilė straipsnių ir refera
tų pagrindiniais programos 
klausimais. Taip pat nutar
ta, kad “Unijos” delegatai, 
kiek tik sąlygos leis, lanky- 
.ų socialistinių partijų kon
gresus bei konferencijas.

Iš Sovietų spaudos paaiš
kėjo, kad Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos vadovy
bė raštu kreipėsi j Socialis
tų Internacionalo kongresą 
Hamburge š. m. liepos mė
nesį, vėl siūlydama social
demokratams b e n d radar- 
biauti su komunistais. Tas 
raštas nebuvo kongrese nė 
jaskelbtas. “Unijos” komi

teto posėdyje buvo kalbėta 
kreiptis į S. Internacionalo 
Biurą ir jam pasiūlyti, kad 
jis ir vėl viešai pasisakytų 
prieš bendrą su komunistais 
frontą. Kaip žinoma, S. In
ternacionalas yra atmetęs 
Kremliaus pasiūlymą su juo 
bendradarbiauti, kol* Mas
kva neleis Rytų Europos so
cialistų partijos ir darbinin
kų profesinėms sąjungoms 
laisvai veikti.

Per “Unijos” komiteto 
posėdį buvo pasikeista nuo
monėmis ir apie kaikurių 
Europos socialistinių parti
jų nesėkmes per parlamen
tų rinkimus. Posėdyje daly
vavusių tarpe aiškėjo dvi 
nuomonės: vieni nesėkmių 
priežastį mato tame, kad so-

— Na, tai pasimatysim 
Įritą kartą, tėve.

j anksčiau, negu vandenų1 
j nuosavybė. Reikia manyti, 
] kad miškuose ir prie vande-

Po trijų metų iš New Yor
ko į Amsterdamą (Olandi
joj) plauksime milžinu lai
vu kartu su kitais 8,000 ke
leivių, turėdami visokių pa
togumų.

Laive bus 1,200 vietų te
atras, 800 vietų muvis, 4 
naktiniai, klubai, 8 šokių 
salės, 50 krautuvių, plauky- 

Įmo baseinas, gimnastikos 
------£ -----------   _ _____ sajg atskiros patalpos di- 
kus. Esant Įėjimo teisei^ l desniems susirinkimams ir 
. .------- . , ---------. - ... l» tį.

Kelionė (įskaitant ir 
maistą) tarp minėtų mies
tų ten ir atgal tekaštuos po
rą šimtų, o gal ir mažiau do-

mišką, išnykdavo ji tada, 
kai išnykdavo pats miškas, i 
o esant įėjimo teisei į van
denis (ežerus, upes), ji ne- 

Diduomenė, užgrobdama ' išnykdavo per ištisus šimt-Į
už-1 mečius, kol tas vanduo eg- į?' 

zistuodavo: bajoras ar didi-' 
kas visada turėdavo teisę

apie žymųjį dailininką V. Valstiečių nuosavybėje pa-
2 Kaminskas: siiiko tik nedidelės balos,

i atskiri
Petravičių, J. 1 
apie Europos Centro ir Ry
tų socialistų sąjungos konfe- 'upelių 
renciją, o J. V. apie Sočia- žvejus 
listų Internacionalo VI kon- pavertė baudžiauninkais, 
gresą, M. P. apie Lietuvių pagal 1557 m. valaku įs- I 1 n it L, ii i Im I 1»• -1 \ r, ’rn iri • i • •1

tatymą aidžioj o kunigaikš
čio valstiečiai turėjo teisę jo 
upėse ir ežeruose tik meške
rioti ir žvejoti mažais tink-

pratekančių mažų 
ruožai. Valstiečius 
bajorai ir didikai

gresą, M. P. apie Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos paskuti
nįjį suvažiavimą Bostone.

Dar rašo J. Kiznis, dr. P. 
Rėklaitis, A. J. Greimas, A. 
Šeikas, Nora Gugienė, yra ir (b^dinfu/'bučiumi“ ir 
3 Antano Rūko eilėraščiai.
Numeris papuoštas V. Viz
girdos, J. Penčylos, A. Ves-; 
ciuno, J. Mikėno kunniųkuo nors atsilyginti.

Lietuvos Statutas (1588 
m.) griežtai apsaugojo van
denų savininkų teises. Už 
žvejojimą tinklu svetimame 
ežere, prūde ar “soželkoje” 
nustatyta 12 rublių pabau
da ir pareiga nuostolius at
lyginti. Jeigu pono riiiškuo- 
se yra kitam ponui priklau- 

_ 'sąs ežeras, ir miško savinin- 
is kas tinklu žvejojo tame eže

re, tai jis turėjo mokėti pa
baudą ii- atlyginti auosto-

pan.), tačiaus ir tai tik ne- 
ivadininkui leidus, o už “lei
dimą”, žinoma, reikėdavo

Laivai statomi Amsterda- 
-‘-y tne. Du jų plaukios Šiaurės 

vykti per svetimus laukus Atlanto ' vandenyne tarp 
ir miskus pne ezeio ai upės, jęew .yorko ir Amsterdamo, 
kur jis žvejodavo ar kitaip kitu du laivu plaukios Pie. 
naudodavo uos vandenis, Atlanto vandenyne tarp

Suprantama, tokia įėji- NewYorko ir 
mų teisė labai kenkė žvejy- Į (Portugalijoj), 
bos ūkiui, nes visi stengda- Italijoje, 
vosi kuo daugiausia sužve-1 Pirmasis toks 
joti žuvų, o niekas nesirū-Į pastatytas per

Lisabono 
sustodami

laivas bus
3, metus, o 

pino jų auginimu. Todėl va- kiti trys vėliau kasmet po 
lakinės reformos metu buvo vieną.

nuotraukomis.
Kaip matote, turinys įvai

rus, straipsniai parašyt įdo
miais klausimais, todėl kiek
vienam patartina Darbą 
skaityti.

Numerio kaina $1.00, me
tinė prenumerata $3.00. Ga
lima užsisakyti ir per Kelei
vio administraciją.

KAI AUTOMOBILIS ĮVAŽIAVO Į TRAUKINĮ

Colorado Springs, Colo., automobilis susidūrė su trau
kiniu. Automobily važiavo tėvas su 5 vaikais, iš kurių 
3 vaikai užmušti. Policija tiria užmuštąją lavonus.

Būti patikimu yra geresnis 
dalykas negu būti mylimu.

Mazziuj



Puslapis Šeštas KLijga V r'i, , pv.' j <.,77

MOTERŲ SKYRIUS

V. Mykolaitis-Putinas

Ponas pasikvietė kareivius
(Tęsinys)

Kareiviai, išsirikiavę eilėmis, leidosi nuo kalnelio, 
ir dabar jau buvo galima suskaityti, kad kiekvienoje eilė
je ėjo po keturis ir kad iš viso buvo ne daugiau kaip šim
tas žmonių. Visiems krito į akis jų šautuvai, kurių galuose 
blykčiojo durtuvai. Paskui judėjo keli vežimai, prikrauti 
visokios mantos.

Kareiviams artėjant, triukšmas kaime tilo. Didelė 
žmonių minia stovėjo prie nuleistos liepos ir grėsmingai 
susitelkusi laukė vis artyn slenkančių gretų. Kareiviai 
sunkiai mynė kelio purvą, buvo apsitaškę ir pavargę. 
Priėję prie liepos, jie sustojo, nebežinodami, ką toliau 
daryti. Bet kraštinis iš kairės, matyt, vyresnysis, žengė 
kelis žingsnius priekin, paspyrė kamieną koja ir įsakmiai 
sušuko:

— Kas per tvarka! Kas užgriozdino ant kelio tą 
medį? Nuimti!

Unterio reikalavimas nuimti nuo kelio liepą kaimie
čiams pasirodė toks juokingas, kad sutartinis nusikvato- 
jimas buvo vienintelis minios atsakymas. Unteris ėmė 
pykti. Pamatęs, kad kaimiečiai nė neketina liepos judin
ti, jis davė įsakymą savo kareiviams:

— Pašalinti kliūtį! Pereiti į aną pusę! Greitai! Marš! 
Kareiviai puolė prie liepos, vieni šoko ant kamieno, 

kiti brovėsi per šakas, pro viršūnę, bet visur sutiko netikė
tai stiprų atkirtį. Keli pirmieji, paklausę unterio koman
dos ir suspėję užšokti ant liepos kamieno, bematant buvo 
nutrenkti atgal. Vienas jau buvo prasiskverbęs pro liepos 
viršūnę ir, mostiguodamas šautuvo buože, skynėsi kelią 
į priekį. Bet čia Stasio Marcė šiūptelėjo jam stačiai į akis 
pelenų saują, ir kareiviukas, prunkšdamas ir keikdamas, 
spruko atgal, kaip žvirblis, į liepos šakas. Kitą Grigaliū
nienė nušutino karštu vandeniu, trečią šakėmis atgal nu
vertė Noreika, o Jankauskij Kazys, prisitvirtinęs ant ilgos 
karties piautuvą, kėsinosi kabinti kaip žąsiną kiekvieną, 
kas tik bandė lipti per medį. Visi vengė to baisaus ginklo.

Pirmasis vaisko puolimas buvo atremtas. Unteris 
davė komandą pasitraukti keletą žingsnių atgal, o pats 
vis žvalgėsi į kalnelį, tarsi ko lūkuriuodamas. Įsidrąsinusi 
kaimiečių minia triukšmavo, gaudė, rėkavo ir tyčiojosi 
visokiais balsais.

Bet štai kalnelyje pasirodė trys raiteliai. Gražūs, iš
riestais sprandais žirgai ir visa raitelių pozyva rodė, kad 
tai yra ne prasti eiliniai, bet vyresnieji. Prijojus raite
liams artyn, visi pamatė, kad vidurinis, rudbarzdis, buvo, 
be abejo, vyriausias. Jojusį iš dešinės juodbarzdį kai kas 
pažino: tai tas pats žandaras, kuris andai darė kratą pas 
Balsius ir landžiojo pas Stasį. Iš kairės jojo jauniausias 
su juodais ūseliais, tur būt, rudbarzdžio padėjėjas.

Kai visi trvs prijojo, prie kareivių, unteris kažką 
jiems sakė, matyt, pasakojo, kas čia buvo įvykę. Kada 
rudabarzdis, žandarų pulkininkas Skvorcovas, nusėdo 
nuo arklio ir anų dviejų lydimas ryžtingai žengė prie lie
pos. Jo apsiaustas plačiai prasiskleidė, ir visiems krito 
i akis spindintieji ant jo krūtinės medaliai ir sidabriniai 
akšelbantų šniūrai. \

Priėjęs prie medžio, jis įsikibo į šaką ir, nors buvo 
jau nebejaunas, vikriai užšoko ant kamieno, abi rankas 
pasidėjo ant kardo rankenos ir drąsiai apžvelgė minią. 
Jo aštrios, rudos akys iš po sutrauktų antakių iš lėto 
šliaužė per kaimiečių eiles. Matė visus. Štai pirmose ei
lėse stovi plačiapetis, juodaplaukis bernas su žibančiu 
noragu ant iešmo. Netolimais jaunuolis su piautuvu ant 
karties. Truputį į kairę raudona riestanosė merga, pele
nais apdulkėjusi, kažką suspaudusi priejuostėje. Štai 
stambi boba su garuojančiu kibiru. Antai žilas senis su 
pikta veido išraiška. Greta plikis su vėzdu. Dar toliau 
bernas su spragilu. Ir taip jis perskrodžia savo aštriu 
žvilgsniu lyg kokiu prožektorium visą minią, kol pačiame 
jos krašte, anapus, užkliūva už raitelio — driskio, valka
tos. Valkata stovi lygiai priešais jį, pasistiepęs balno kil
pose, akis įbedęs, su kažkokia sustingusia veido išraiška. 
Staiga Skvorcovas prisimena: a, tai tas pats valkata kurs- 
tytojas, kuris jau nevienoje vietoje buvo pasirodęs, kur 
tik pasireikšdavo valstiečių neramumai. Rodos, ir Gel- . 
gudėj jis kurstė minią savo kvailais šūkavimais. Iš ten 
jis paspruko, bet šį kartą aš jį nutversiu, niekadarį!

Skorcovo drąsus laikymasis ir tas šaltas, tiriantis, 
aštrus žvilgsnis taip paveikė minią, kati visi stovėjo 1 
kaip užburti, akis įsmeigę į jo stambų, ruda barzda ! 
apaugusį veidą, į spindinčius medalius ir akselbantus.O 
jis mostelėjo ranka, tarsi dar didesnės tylos reikalauda
mas, ir žemu, bet toli aidinčiu balsu prašneko:

— Gaspadoriai! Gerai, kad aš radau čia jus visus j 
susirinkusius. Aš noriu prabilti į jus kaip žmogus, kuris 
trokšta jums gero. Aš noriu išaiškinti jums jo imperato
riškosios didybės ciesoriaus Aleksandro Antrojo, iš Die-

i

lias minutes) karšti kom
presai. Storą rankšluostį pa
mirkyk į karštą vandenį ir 
abiem rankom priglaudusi 
prie veido, palaikyk 2-3 mi
nutes, po to nuplauk veidą 
šaltu vandeniu. Daryk tą 
kas antrą trečią vakarą.

Kuo daugiau būk ore. 
Drėgno, migloto, lietingo 
oro ne tik nebijok, bet sten
kis kaip galima daugiau 
juo naudotis. Vaikščiojimas 
tokiu oru labai gaivina ar 
tamprina veido odą. Nevel
tui Anglijoje, kur amžinos 
miglos, moterys turi skais
čią, sveiką veido odą.

Tai pačios papraščiau- 
sios priemonės. Jei turi lai
ko ir noro dėti kaukes, gali 
pasirinkti: kiaušinio balty
mų su citrinos sunka; kiau
šinio trynio su kamparo ar 
ricinos aliejumi, trynio su 
medumi; mielių, ruginių 
miltų. Kaukes laikyti 15-30 
minučių.

Prie progos norėjau dar 
su tavim pakalbėti apie 
kaklą. Suglebęs, kelių 
raukšlių, tarytum persmaug
tas kaklas moters nepuošia. 
Stenkis išvengti ir kaklo 
raukšlių, kitaip sakant “ne
augink” jų. Jos atsiranda 
miegant ant aukšttį pagal
vių arba darbo metu spau
džiant smakrą prie kiūtinės. 
Raukšlės ilgai neatsiranda 
tvirtoje, stangrioje kaklo 
odoje. Kaip sustiprinti ją? 
Kiekvieną dieną, rytą ir va
karą prausdamasi, porą mi
nučių stipriai patrink kaklą 
šiurkščiu rankšluoščiu, pa
mirkytu labai šaltame van
deny. Trink apvaliais jude
siais. Jei ant kaklo yra vadi
namoji “žąsies oda”, į van
denį įpilk žiupsnelį druskos. 
Kas vakarą, nežiūrint, ar ta
vo oda sausa, ar riebi, pa
tepk kakla riebiu kremu. 
Pamatysi, kaip grreitai oda 
sugers kremą — vadinasi, 
jai trūksta riebalų.

Apie tai, kad kaklą rei
kia kasdien plauti, tai jau 

Iki šiol tu apie raukšles visų jėgų? egalima. Kai turbūt nereikia priminti.

KLAUSĖSI SŪNAUS IŠPAŽINTIES"

Mark Van Doren. Pulitzer premijos už poeziją lai
mėtojas, Charles Van Doren tėvas, ir jo marti klausėsi, 
kaip jų sūnus ir vvrsa kongreso komisijai prisipažino 
iš anksto žinojęs tuos klausimus, kuriuos turėjo at
sakyti televizijos programoj.

MEILĖS RUDUO

Nepaprastai šiandieną tu graži, — 
Žėri ne ta grožybe, kur kadaise, 
Kai rūpestėliai buvo dar maži, 
Kai valso porose sukaisi.

Šiandien tavy ta rudenio grožybė, 
Ta rausvumą prinokusių vaisių, — 
Saulėleidžio ramumas.
Ne aistros akyse nūn žiba —

Tai liepsnos pergalės, taurumo! 
Tu erzinai ir jaudinai žvilgsniu — 
Šiandien švelniai tu ramini ir guodi 
Ir, šaukdama prie žygių kilnesnių,
J aukštybes tu kelią rodai!
Šiandien graži, kaip lapkrityje girios, 
Rausvai - gelsvai, kad pasipuošia sodai, 
Kada prinoksta vaisiai,
Kada ramu, kai sielos tyros 
Ir kančios jau daugiau nebaisios . . .

Juozas Mikuckis

JEI NORI BŪTI DAILI, —

gal nepagalvojai, o vieną šviečia saulė, nešiok plačia- 
sykį pažvelgusi į veidrodį, 
rimtai susirūpinai. Iš kur jos 
atsirado — aplink akis, prie 
lūpų, ant kaktos . . . Nejau
gi artinasi senatvė?

Oi ne, raukšlės toli gražu 
ne visuomet yra amžiaus po
žymis. Jos atsiranda ir dėl 
kitų priežasčių, kurias tu tu
rėtum žinoti. •

Raukšlės .gali’ atsirišti 
■jaunos mbterS'-veide, jeigu 
ji nuolat nuvargusi, niekuo
met kaip reikiant nepailsi ir 
gerai neišsimiega.

Raukšlės pasirodo veide, 
kai organizmas suliesėja, 
dažniausiai dėl kokios nors 
sunkios ligos. Jas gali su
kelti ir dažnas veido pudra- 
vimas, ypač jei oda sausa.

Įšryškėjusios raukšlės rei
škia, kad veido oda netenka 
elastingumo ir tamprumo, 
darosi suglebusi. Taip gali 
atsitikti ir tuo atveju, jei ne
teisingai vartosi kremą, tai 
yra jei visuomet stengsiesi 
įtrinti jį į veidą stipriais ju
desiais. Nuo tokio trynimo 
oda ilgainiui išsitampo ir 
suglemba. Tuo tarpu kremą 
reikia ne įtrinti, o tarytum 
iploti į veidą: lengvai už- 
tept ant jo truputėlį kremo 
ir vėliau paploti pirštų ga
liukais.

Pasakyk, man, kaip 
atrodo tavo akys skaisčią 
saulėtą dieną? Merki jas iš

brylę skrybėlę arba tamsius 
akinius, kad nereikėtų 
merktis. Jei dažnai 
čiosi prisimerkusi, 
lės aplink akis 
labai greitai. Dėl tos 
priežasties būtinai 
akinius, jei akys susilpnėja. 
Norėdama išrengti,raukšlių, 
kaktoje, neraūkyk jos nuo- 

riaūsia, žinoma, niekad ne
pykti. Juk neveltui sakoma, 
kad pyktis grožiui kenkia.

Tačiau ką daryti, jei vei
das jau raukšlėtas? — pa
klausi. Ar galima raukšles 
panaikinti?

Atvirai kalbant, negali
ma. Tiesa, jas išlygina su
dėtingos kosmetinės prie
monės, ilgai laikomos kau
kės ir masažai. Bet masažą 
tegali daryti tik prityrusi 
kosmetikė, pačiai to daryti 
negalima. Bet ir šios prie
monės panaikina raukšles 
tik labai trumpam.

Tu pati tegali tik nebe
leisti, kad raukšlės gilėtų, 
kad jų atsirastų daugiau.

Vienas papraščiausių bū
dų: tepti veidą nakčiai rie
biu kremu, smarkiai įplo- 
jant jį pirštų galais į raukš
lėtas vietas. Tai užims tau 
kas vakarą tik penkias mi
nutes. Kitas būdas (taip pat 
užima ne daugiau kaip ke

vaikš- 
raukš- 
atsiras 
pačios 
nešiok

vo malonės visos Rusijos imperatoriaus, valią ir jo mani
festo tikrąją reikšmę. Ciesorius kaip tikras jūsų tėvas 
nuolat globoja jus maloningu savo rūpesčiu, kad jūs 
laimingai gyventumėt, apsaugoti jo išminties ir galybės, 
paties Dievo jam suteiktos.

(Bus daugiau)

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kitų metų kalendorių, at
siuntė Maiklui su Tėvu dova
nų :

J. Charaska iš BrookJvn, N. 
Y., $3.00.

Po $2.00: T. Baugis, Regina, 
Sask., Canada ir J. Dermeitis, 
Caro, Mich.

Po $1.50: 
lin, Conn.; 
Flemington, 
liauskas, Montreal. 
Geo. Mickus, New Haven, Conn.;

A. Wa)auski, Ber- 
Joseph Matulonis, 
N. J.; J. Kava- 

Canada;
vn, ;

ir Alike Skrebis, Detroit, Mich.
Po $1.00: John Zitkė. Brock

ton, Mass.; George 
Emeigh, Pa.: I 
Brooklyn, N. Y.; 
Eilzabeth. N. J 
Akron, Ohio; F.
ron. Ohio ir P. Mergiunas, N. Y. 
C., New York.

J. Simanavičius iš Granby. 
Conn., prisiuntė $0.75.

Po $0.50: J. Grabauskas, 
Fairview, N. J.; B. Gudaitis, 
Thompsonville, N. J.; S. Jurge
levičius, Dorchester, Mass.;

, Jos. Shilauskis, Cdicago, III.: 
j Paul Gakus, Phila., Pa.; Paul 
I Kazlauskas, Detroit, Mich.; Ch.
| Starr, Detroit, Mich.; J. Lapins- 
| kas, Argentina ; V. Martinaitis, 
i Manistee, Mich.: Mrs. C. Ab- 
' lan, Batavia, III.; P. Shurn, 
Cleveland. Ohio; Mrs. Eva Kra-

| nauskas, Waterbury, Conn.; K. 
Bikulčius, Ievviston, Maine; F. 

j Jodvalkis, Leechburg, Pa.: Pr. 
Jaruševičius, Brockton, Mass.;

; P. Markevich, Binghamnton, 
: N. .Y.; A. Saudargas, Hart, 
Mich. ir Mrs. O. šlepetienė,

Į Easton, Pa.
Visiems, atsiuntusiems laik-1 

raščiui paramos, nuoširdžiai 
' dėkojame.

Administracija

Malesky, 
Mrs. P. Block, 
; S. Keturvirtis, 
1.; John Salas, 
S. Jenkins. Ak-

Mahometas yra pasakęs, kad 
šilkas buvo sukurtas tam, kad 
moterys galėtų vaikščioti nuo
gos drabužiuose.

I

T. M.

ANGLIJOS LIETUVĖS

Londono Lietuvių Moterų 
“Dainavos” Sambūris spalio 
18 d. metiniame susirinki
me išrinko naują vaidybą, 
kuri pareigomis šitaip pasis- 
'kįirstė... '

Pirmininkė — Kaiibaifie- 
nė, vicepirm. — Varkaiaitė 
sekretorė — Pranskūnienė, 
iždininkė — Stankūnaitė.

Rev. komisijoj yra: Vil- 
činskienė ir Neveravičienė.

J U O K A i

Visi kalti
Sovietų Sąjungoje prieš liau

dies teismą stojo 3 darbininkai. 
Vienas už tai, kad visada j dar
bą ateidavo ]>er anksti, antras 
už tai, kad ateidavo nustatytu 
laiku, o trečias, kad vėlindavosi 
5 minutes. Kiekvieną iš jų nu
teisė 10 metų priverčiamuosius 
darbus dirbti- Pirmąjį už tai, 
kad jis buvo nevieningas 
kitais darbininkais, antrąjį 
biurokratizmą, o tretįjį už 
botažą.

su 
už 

sa-

Patarimai rašytojams
Sovietų Sąjungoje rašytojams 

patariama: 1. Negalvoti; 2. Jei 
turi' galvoti, tai nesakyk apie 
ką galvoji; 3. Jei turi kalbėti, 
nerašyk; 4- Jei turi rašyti, nes
kelbk ; 5. Jei reikia kur pasira
šyti, sakyk, kad tai ne tavo pa
rašas.

Supratingas sūnus
— Jonuk, eik namo! Atsis

veikink, paduok gražiai rankutę. 
Na, o ką sako, kai svečias išei
na?

— Ačiū Dievui. Galų gale 
išėjo, — atsakė Jonukas.

Netiki gydytoju
, 80 metų senis skundžiasi 
daktarui, kad jam skauda kai
rioji koja. Daktaras apžiūrėjo 
abi kojas ir nieko juose blogo 
neradęs, sako:

“Jūsų koja sveika, čia tik se
natvė kalta”.

“Ką, daktare, kalbi. Juk 
no ir dešinioji koja tokio 
amžiaus, o neskauda”.
Restorane

ma-
pat

už-Svečias: — Aš norėčiau 
sakyti vištienos, bet kiek gali
ma jaunesnės.

Padavėjas: — Tokiu atveju 
aš patarsiu tamstai užsakyti 
kiaušinį su pienu.

IMKIT ir SKAITYKIT!
--------- o---------

Be šitoj vietoj nuolat skelbtų 
knygų Keleivio dministracijoje 
galima gauti dar šias knygas:
LSDP FOR LITHUANTA’S

FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl., kaina 50 centu 

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00

NAKTYS i:.“...
Liudo Dovydėno apysaka. 168 
psl., kaina .................. $2.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 nsl„ kaina . . $5.00 

'Š DŪMINĖS I ŪŠNELĖŠ. K.
Kraučiūno
psl.. kaina ...

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis, Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt.
s t n.). 196 psl., kaina .. $2.00

JETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

"AUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina
35 centai

MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti, 224 
psl., kaina .................. $3.00

KELIAS I PASISEKIMĄ. J. 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais. 
144 psl.. kaina .......... $2.00

LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ
MENOS, Vladas Vijėikis. 
42 psk. kaina .............. $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAIv- 
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

įlaukio. 97 psl.. kaina . . $2.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai

na 50 centų
DAKTARAS'Iš PRIEVARTOS,

3 veksmų Moliero komedija,
59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO.
Z. Aleksa, 76 psl., kaina 25 

’entai '
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl. kaina .................. $1.50
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centu 

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai,
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
1Ą centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE
NIME, J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu.

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis. 
30 psl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LTFTUVTAT. P. Ru- 
seckas, 56 psl., kaina 50 centu 

APTE TURTŲ TŠDIRBIMĄ', 
139 psl.. kaina 59 oontu. 

SOCIALIZMO BLAIVUMAS. 
230 psl., kaina .......... $0.50

EGLĖ, duetas iš tos operos, M.
Vetraiukaa, kaūm ,u.. $0.50

ŠVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
tragedija, N. Gintalas, 33 psl., 
kaina ..............

ALKOHOLIS IR
23 psl., kaina .

KRAUJAS --------
lės, V. 
kaina ..

LIAUDIES

I 
I

SUTVARKĖ ŠIRDĮ

šitai 12 metu graikei (gre
ta jos motina) iš Graikijos 
sostinės Chicagos švedu li
goninėj padaryta nepapras
ta širdies operacija — užlo
pyta širdies skylė, retos rū
šies kraujo jai buvo reika
linga iš 12 žmonių.

.... $0.25
KŪDIKIAI, 
........ $0.15 

IR KERŠTAS, nove- 
Kirlys, 103 psl., 

...................... $0.20 
DAINOS, gaidos 

KARALIŠKI UOSELI mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina .......................... $1.50

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................. $0.30

ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai
na .................................. $0.15

Monologai ir deklama
cijos, 96 psl., kaina . . $0.25 

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina . . $0.25 

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai- 
, ha .......... .. . .................. $0/15
SALOMĖJA, vieno akto drama, 

59 psl., kaina .............. $0-25
DEBATAI SOCIALISTŲ ŠU 

KLERIKALAIS, 45 psl., kai
na .................................. $0.15

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na .................................. $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 
vezinskas, 16 psl-, kaina $0.10 

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
kaina .......................... $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl., 
kaina .......................... $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage
dija, -61 psl., kaina .... $0.25 

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 
kto - veiksmo drama, 42 psl-, 
kaina .......................... $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS, 3 
veiksmų komedija, 48 psl., 
kaina ..............   $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina .............. $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10 

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai
na .................................. $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................. $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., u <» i m 7

LIETUVOS " ‘ ’ RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75 
Užsakymus su pinigais prašo- 

siųsti:
KELEIVIS

636 Broadwav 
Su, Buslou 27, Maaa.

eilėraščiai. 124
. $1.00

m a



N r 45, Lapkričio 11, 1959 luLiaLi vxS, Sv. jpOSTGiM Puslapis Septintu^

Vilnis’ apie kolūkius
Susirgo J. Januškų

Yra daina: “Menas ga
lingas ir stebuklingas, — 
menas visus išvaduos”, ar 
išganys, gerai nebeatsime
nu. Komunistų vadas pas
kelbė, o jo akli pasekėjai ir 
šiandien tebevykdo šūkį: 
“Melas galingas ir stebuk
lingas — melas visus išva
duos”.

Meluoja susirietę kiek
viename žingsnyje viso pa
saulio komunistai. To meno 
rpeisteriai yra ir Vilnies ra
šeivos.

Štai neseniai Vilnyje 
(spalio 20 d.) skaičiau V. 
A. (ar nebus tik pats jos 
galva V. Andriulis?) para
šytą straipsnelį “Turistams 
iš Lietuvos sugrįžus”, ku
riame be ko kita aiškinama, 
kas yra valstybinis ūkis 
(sovehozas) ir kolūkis (kol
chozas).

Valstybinis ūkis paaiš
kintas teisingai: “Valstybi
nis ūkis yra dvarai ar buvu
si valstybės žemė, nebuvus 
išdalinta valstiečiams.’ Tie 
ūkiai operuoja kaip įmonės. 
Valstybė samdo darbinin
kus mokėdama algas. Ūkį 
veda valdžios pastatyti 
žmonės”.

O apie kolūkius šitaip po
rinama:

“Kolūkiečiai patys renka 
pirmininką ir kitus pareigū
nus, valdžia į tai nesikiša, 
tik jei išrinktieji prasikals
ta‘įstatymams, valdžia ima
si bausti”.

“Neapdairių, netikusių 
pirmininkų ir kitų pareigū
nų valdžia nešalina, nes tai 
reikalas pačių kolūkiečių”.

čia parašytas toks melas, 
kad reikėtų skelbti konkur
są didesniam melui sugal
voti.

Toks pat melas buvo pas
kelbtas ir kažkurio ekskur
santo, kad ir darbadienių 
normas (kiek kokio darbo 
reikia atlikti, kad gautum 
darbadienio atlyginimą) nu
stotą patys kolūkiečiai.

Reikia būti visiškai “nu- 
simelavusiam”, kad drįsti 
šitaip rašyti ar kalbėti. 
Šiandien visur žinoma, kad 
kolūkietis yra blogesnėje 
negu kumetis padėty.

Kolūkių vadovus paskiria 
partija ir tik jai jie yra at
sakingi, tik jos jie ir tebijo. 
Kolūkiečiai nieko negali pa
sakyti tvarkant tuos ar ki
tus kolūkio reikalus. Ne 
jie nustato ir darbadienio 
normas. Kolūkiečiai yra be
balsiai ir jų padėtis yra blo
gesnė negu seniau buvusių 
kumečių, nes jie yra prišti

prie savo kolūkio, negali iš 
jo pasišalinti, o kumečiai 
metams pasibaigus galėjo 
eiti į visas keturias puses: 
galėjo ieškoti kito geresnio 
dvarininko, galėjo važiuoti 
į tą ar kitą miestą ir ten 
darbo ieškoti, galėjo net į 
Ameriką išvykti.

Dabartinis kumetis - ko
lūkietis visų šitų galimumų 
nebeturi. Jis tikras bau
džiauninkas.

Dėl to demokraštiškieji 
socialistai ir sako, kad tokie 
kolūkiai-kolchozai, kokius 
sukūrė Sovietų Sąjungos 
komunistai, yra tiek ūkio, 
tiek žmoniškumo požiūriu 
smerktini. Visai kas kita bū
tų, jei jie būtų kuriami sa
vanoriškai, jei jie galėtų de
mokratiškai tvarkytis. Bet 
kaip tas gali būti jiems leis
ta, jei ten demokratiškumo 
pradas visur paneigtas, jei 
ten viskas turi paklusti par
tijai? R. M.

KONSULATO IEŠKOMI

Bojažinskas, Mykolas, ir jo 
eserys Janina ir Marija.

Bručaitė, Domicėlė,, iš Tič- 
finų km., Panevėžio ap.
čirvinskas, Jonas ir Juozas, 

iš Triduonių km., Gražiškių 
1., Vilkaviškio ap.
Gudaitis, Stasys. Antano s., 

;š Gaigalų km., Vilkijos vi. 
<auno ap.

Ignotas, Kazimieras, ir jo 
luktė Julijona.

Jokubauskas, Juozas, žmona 
kpelė, vaikai Stefa ir Vacys, 
:il. iš Varniškių.

Lementavičius. Juozas, iš In- 
ravangio km., Šilavoto vi., gy
veno Georgetown, lllinois.

Mikevičaitė, Marija ir Regi
na.

M i s i u k evičius, Pranas 
Krank), gyveno Elizabeth, N. 

J.
Naujokas, Pranas ir Naujo- 

aitė, Konstancija, Jono vaikai.
Norbutas, Juozas, Marcijono 

ūnus. su šeima.
Perimskienė, Marija, jos vai

kai Jonas, Adelė, Aldona ir Ele
na, gyveno Homestead, Pa.

Petroliūnas, Adolfas, .gydyto
jas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

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

VEDYBINIAI

Esu 39 metų moteris. Vedybų 
tikslu noriu, susipažinti su atitinka
mo amžiaus vyru. Atsakysiu j vi
sus rimtus laiškus.

P. P.
123 Vietoria Avė., N. 
llamilton, Ontario, Canada

(46)

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

Mis. V. E.
506 So. 34th St.,
Omaha, Nebraska (46)

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI
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SU DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUI. 20 — $29.00

3 su trečdaliu jardų grynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui
3 su trečdaliu jar. 85% vilnos j Tennis pilka ar mėlyna kostiumui 

(10 svarų kitokių daiktų iš musų katalogo galima pridėti į tų pa
ketų be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XG1 -į. $42.00
3 jard. 85% vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

ka ar mėlynos spalvos
3 su trečdaliu jar. grynos vilnos worsted kostiumams mėlyna, pil

ka ar ruda su juostelėmis
3 su puse jardų dirbtinio šilko pamušalui pritaikintos spalvos 

(8 svarai kitų daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti į paketą 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

MAR 19 __  $45.000
3 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda 

” ” ' . mėly
nos, pilkos, žalios, geltonos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų

3 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
4 jardai rajono atgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai 
mėlynos, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų

1 setas moterų apatinių rajono medžiagos
1 Škotiška vilnonė skara

(10 svarų kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketą be ekstra išiaidų už persiutimą paštu)

J paduotas kainas jeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš
laidos, draudimas. Mes siūlome daug kitų standartinių paketų. Pra
šykit informacijų ir pavyzdžių.

VAISTU IR MEDIKALINIŲ PRIETAISU SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBĖ. MŪSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT..

TAZAB

• :
• 3 jard. grynos vilnos Twe€‘d moterų kostiumams juodos,

51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705
(Offisas atdaras visa laiką)

l
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PAULINA IR EDMUNDAS KETVIRČIAI

Spalio 28 d. naujoji Amerikos Legiono Stepono Dariaus posto 
(Bostone) vadovybe perėmė pareigas. Paulina ir Edmundas Ket
virčiai. brangenybių krautuvės So. Bostone savininkai, ištisus 
metus vadovaus minėtam postui; Edmundas posto vadas, o Pau
lina — moterų pirmininkė.

VIETINES ŽINIOS

Gaisras nesutrukdė 
koncerto

So. Bostono Aukšt. Mo
kykloj, kurioj lietuviai pap
rastai rengia savo koncertus 
ir kt. didesnius subuvimus, 
lapkričio 8 d. turėjo būti ir 
Laisvės Varpo koncertas, 
bet penktadienio rytą ten 
kilo gaisras, ir todėl sale 
naudotis nebebuvo galima. 
Vadovybei teko paskubomis 
ieškoti kitos salės ir ją rado 
pradžios mokykloj 7-tos ir 
F gatvių kampe. Salė daug 
mažesnė ir nejauki, bet ką 
darysi — koncertas buvo 
tenai.

Susirinko per 600 bosto
niečių ir apylinkės lietuvių. 
Jie pirmą kartą išgirdo Pru- 
denciją Bičkienę ir Arnol
dą Voketaitį, o be jų, taip 
pat visuomet mielai laukia
mą Stasę Daugėlienę, ku
riems akomponavo komp. 
J. Gaidelis.

Tai buvo didelė meno 
šventė. Apie ją bus parašy
ta daugiau kitame numery, 

j o čia pasakysiu tik tiek, kad 
daininkai nebuvo šykštūs, 
ypač A. Voketaitis, daug 

[ dainavo virš programos, 
publika plojo, kaip retai 
kada.

Buvo retas koncertas ir 
[džiugu, kad gaisras jo ne- 
! sutrukdė.

Laisvės Varpas jau turi 
markę: jei jis ką ruošia, iš 
'anksto žinai, kad tai bus 
vertas pažiūrėti koncertas 
ar kas kita.

Ž-tis

Mirė B. Tumavičius

Laukričio 5 d. dr. D. Pil
kos poilsio namuose mirė 

Į ilgai sirgęs Baltramiejus 
[Tumavičius, apie 74 m. am- 
[ žiaus, lapkričio 7 d. palaido
tas Highland kapinėse Nor- 
i woode.
[ Velionis 1905 m. atvyko 
Deltuvos miestelio ir ilgą 
laiką gyveno Norwoode, 
sėkmingai versdamasis 
transportacijos 'bizniu. Vė
liau persikėlė į Bostoną.

Jis priklausė So. Bostono 
Liet. Pil. Dr-jai, buvo ma
lonus, draugiškas žmogus.

Liko liūdinti žmona Jad- 
i vyga, žinoma visuomenės 
'veikėja, sūnus Julius ir po- 
'dukros: Irena ir Gedruta.

Jiems visiems čia reiškia- 
|me gilą užuojautą.

Padėka

Mieliesiems savo drau
gams, bičiuliams ir pažįs
tamiems, p a r e i š k usiems 
man užuojautą raštu ir žo
džiu mano liūdesio ir skaus
mo valandoje — brangioj 
ir mylimos mamytės mirties 
proga, reiškiu gilia nuošir
džią padėką

Pranas Lembertas

Malonūs svečiai iš 
Providence

Mūsų geri draugai Vin
cas Anesta ir jo duktė Mil
da turėjo malonius svečius 
iš Providence: pas juos lan
kėsi Kotrina ir Bronius Si- 
monavičiai.

Simonavičius seniau yra 
gyvenęs Cambridge, ten ir 
So. Bostone 1914-18 metais 
vadovavęs Laisvės chorui ir 
veikęs kitose organizacijose.

Paskutinuoju metu jis bu
vo gana rimtai sunega
lavęs, bet Leahey klinikoj 
surado jo ligos priežastį ir 
Bronių jau gana tjvirtokai į 
kojas pastatė.. Linkime jam 
greit visai pasveikti ir ligą 
pamiršti.

Išvyko į Floridą

Ona ir Antanas Zynskiai 
paliko savo vasarnamį Nen- 
tasket Beach, Mass., ir pra
eitą savaitę išvažiavo į Flo
ridą, kur žada prabūti iki 
gegužės mėnesio.

Penktadienį staiga susir
go Keleivio įstaigos vedė
jas Jonas Januškis. Jis pa
guldytas miesto ligoninėn. 
Tikimasi, kad po kelių die
nų jis galės ligoninę apleis
ti. Nuoširdžiai linkime jam 
greitai grįžti į mūsų eiles.

Sandaros susirinkimas

Sandaros 7 kp. susirinki
mas bus šį sekmadienį, lap
kričio 15 d. 2 vai. popiet 
Sandaros patalpose (124 F 
St.).

Inžinierių susirinkimas

Lietuvių Inž. ir Arch. S- 
gos Bostono skyriaus narių 
eilinis susirinkimas, turėjęs 
būti lapkričio 7 d., atdėtas 
lapkričio 14 d. tą pačią va
landą. Jis bus inž. E. Manio 
- Manomaičio namuose.

Grįžo dr. M. Gimbutienė

Praeitą savaitę dr. Mari
ja Gimbutienė grįžo iš Eu
ropos, kur ji spalio pradžio
je buvo išvykusi moksliniais 
reikalais. Ji aplankė Čekos
lovakiją, Lenkiją, Angliją. 
Buvo nuvykusi net į Puns
ką, visai prie Lietuvos sie
nos. Savo kelione dr. M. 
Gimbutienė labai patenkin
ta. Vėliau gal bus galima iš 
jos daugiau patirt, kas būtų 
įdomaus ir mūsų skaityto
jams.

Buvo susirinkę Lietuviško
sios mokyklos mokinių 
tėvai

Lapkričio 7 d. buvo Bos
tono Lituanistikos Mokyk
los mokinių tėvų palyginti 
gausus susirinkimas, kuriam 
vadovavo inž. J. Gimbutas.

Komitetan išrinkti šie 
asmenys: Pirm. inž. K. Va- 
sys, vicepirm. O. Ivaškienė, 
sekr. J. Jašniskas, ižd. inž. 
J. Dabrila ir inž. V. Žiau- 
gra.

Tėvų Komiteto pokylis 
bus sausio 10 d., o Kalėdų 
metu bus surengta Kalėdų 
eglutė.

Susirūpinkime švariu oru

Nuo spalio 25 iki 31 die
nos buvo paskelbtą “Švares
nio Pro savaitė’’,' kairios tiks
las atkreipti didesnį pramo
nininkus ir visos visuomenės 
dėmesį į švaraus oro reikš
mę ir labiau įsijungti į oro 
teršimo kontrolę.

Tikrai miesto žmonės turi 
tuo labiau susirūpinti, nes 
jie alsuoja vis daugiau už
terštu oru ir tas, žinoma, 
turi atsiliepti jų sveikatai.

Amerikos miestuose tuo 
! požiūriu didelė netvarka.

IS SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
jį tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
jį vaB dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

g gilios senatvės.
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau- 

; ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
j lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VI NIKAS
307 We»t 30th Street, N.w York 1, N. Y.

Kur kitur pasauly gali ma- dviem vardam, nes šiuo 
x > - j —' j.... . me(u Lietuva nėra valdoma

'gyventojų išrinktų Tarybų, 
[bet okupanto (SSSR) pas
kirtos valdžios.

Su pagal ba,
Jurgis Gimbutas

tyti, kad miesto vidury kas 
degintų visokias šiukšles, o 
čia tą daro daugybė namų 
savininkų. Vasarą stačiai 
nežinai kas daryti, kai “ge
ras” kaimynas tave “česta- 
voja” dūmais, užkūręs sąš
lavų statinę, kurioje sumes
ta ne tik popieriai, bet mais
to atmatos, drabužių gaba
lai ir kt. Ypač tas baisu va
sarą, kada ir taip oras sle
giantis, o kai tave dar to
kiais gardžiais dūmais pa
rūko, tai jau tikrai esi sotus!

Ir kam tas daroma, negali 
suprasti. Juk šiukšles išve
ža miestas, atskirai mokėti 
už tai nereikia, ar jų bus 
mažiau, ar daugiau, skirtu
mo nėra.

Vien žmonių susipratimu 
negalima pasikliauti, reikė
tų tai uždrausti ir nusižen
gusius griežtai bausti.

Perdaug laisvės duodama 
ir fabrikantams, iš jų nerei
kalaujama tiek, kiek būtų 
galima pagal šių dienų 
techniką. Vien paraginimais 
ir čia daug nelaimėsi, nes 
ar tai dūmų ar kitko kon
trolė yra susijusi su įrengi
mų pakeitimu, patobulini
mu, tas reikalauja išlaidų. 
O kas nori “nereikalingas” 
išlaidas daryti?! Ir čia be 
paraginimų reikėtų griež
čiau reikalauti vykdyti tai, 
kas priežiūros organų įsako
ma.

Nesąmonė sakyti moterei tei
sybę. Bailev.

Ž-tis

Atitaiso netikslumus

Re-Didžiai Gerbiamas 
daktoriau,

Maloniai prašau atitaisyti 
netiksi umus, pastebėtus 
“Keleivio” lapkr. m. 4 d. 
kronikoje apie mano prane
šimą Kultūros Klube spalio 
31 d.

. 1) Mano nebuvo skaity
ta, kad tos visos korespon
dencijoje suminėtos Lietu
vos pilys jau atstatytos. 
Kaip iš Lietuvoje spausdin
tų leidinių žinoma, atstaty
tas tik Gedimino kalno 
bokštas Vilniuje taip, koks 
jis buvo prieš karą. Trakų 
pilies atstatymas tęsiamas 
(buvo pradėta prieš karą). 
Kitų pilių griuvėsiai Kaune, 
Biržuose, Medininkuose ne 
atstatyti, o tik konservuoja
mi, t. y., apsaugomi nuo to
limesnio griuvimo. Gelgau
dų: pjliefc liekavęs restau- 
i*uojamos, L v., taisomi pa
gadinamai.

2) Pranešimui naudojau 
ne “Tarybų Lietuvos”, bet 
okupuotosios Lietuvos spau
dą. Skiriu reikšmės tie-

N
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Jieškojimai
Ieškau Juozo VARNOS, kilusio iš 

Manekunų km., Saločių valsč. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu :

A. Petronis
25 E. Middle Turnpike 
Manchester, Conn. (44)

Ieškau Vinco Povilonio ir Andriaus 
Vaiėkelonio.
Y., taip pat Juozo Povilonio, Miko 
sūnaus. Jis
Argentinoj.
Simno valsčiaus, Alytaus apskr. Jie 
patys ar juos 
adresu:

P. Vbl-dus 
P. O. Box 
Pittsburgh

K1MBARAS ŽOLĖ
Kimharas gerai 

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

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

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite j A!exander’s vietą.

joky.
(.m rirvi Jir
1. NEW ERA į

SHAMPOO NAUJOJI I 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato, kadi 
New Era shampoo yra kasdie
ninis reikaias. Tik švelnus dar.i 
žovių muilas be gyvulių taukų 

g gali užlaikyti diržingų odų, i 
B nuo ko priklauso gražūs plau-l 
R kai. natutuli.š' a spalva, nežiū- 
B rint amžiai'*, 
g Siųskite $2 už >8 oz. butelį.| 

l'rank Bitautas 
527 Rast Exi>osition

Denver. Colorado

Gyveno Brooklyn, N.

gyveno Buenos Aires, 
Visi iš Buckūnų km.,

žinantieji atsiliepkite

6506
12. Pa. (49)

3
K

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir 
Anglų-Lie(uvių

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su ' 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
.•xxxxxxxxxxx>2>:xxxxxxxxxxxxž

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

46 metai aprūpname VVorcesterį ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms visk* 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kito spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
*36 East Broadway, South Boston 27, M*m<
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Vietinės Žinios
POVILAS TAUTVAIŠAS

Povilas Tautvaišas, daugkartinis Chicagos miesto (4 kartus), 
Illinois (3 k.) ir Trans-Mississippi valstybių (3 k.) šachmatų 
m i.<eris. 1949 buvo Bostono meisteris, žaidė Lietuvos koman
doj pasaulio pirmenybėse: 1936 — Muenchene ir 1939 — Buenos 
Aires. Lapkričio 8 d. dalyvavo Bostono Lietuvių šachmatininkų 
Klubo 10 m. sukaktuvių minėjime ir ta proga lapkričio 7 d. davė 
simultanų Bostono šachmatininkams.

Bostoniečiai išsirinko 
naujus miesto šeimininkus

Į miesto majoro vietą 
varžybos ėjo tarp 2 kandi
datų: John E. Powers ir 
John F. Collins. Priešrinki
minį vajų labiau buvo iš
vystas John Powers ir todėl 
daugeliui atrodė, kad jis tu
rėtų laimėti. Deja, rinkimų 
vaisiai parodė ką kita: Co
llins gavo 114,074, o Powers 
90,035 balsus. Taigi, Collins 
gavo 24,039 balsų daugiau 
ir jis laikomas išrinktas 
Bostono majoru.

Collins yra 40 metų 
amž., advokatas, karo vete
ranas, buvęs miesto tarybos, 
Mass. atstovų rūmų ir sena
to nariu, dabar jis yra Su- 
ffolk County Register of 
Probate. Jis yra polio auka, 
bet tas jam netrukdys pa
reigas eiti, nes, kaip jis pats 
sako, miesto majoras miesto 
reikalus turi tvarkyti savo 
galva, o ne kojomis.

Miesto taryba, galima sa
kyti nepasikeitė, nes išrink
ti aštuoni senieji tarybos na
riai ir tik vienas naujas. 
Naujosios miesto tarybos 
sudėtis bus tokia: McLau- 
ghlin, W. Foley, McDonou- 
gh, Kerrigan, White, Hines, 
Iannella, Coffey ir Conno- 
iiy.

į miesto mokyklų komi
tetą išrinkti: Reilly, Tier- 
ney, Regan (jie ir iki šiol 
buvo komitete), Lee ir 
Kendrick.

Yanuliai grįžo iš Floridos

Bostonas be laikraščių
• I

na, tai “The Christian Scien-

Praeitą penktadienį sus
treikavo 6 Bostono laikraš
čio spausdinto  j ai, kadangi 
laikraščių leidėjai nesutiko 
pakelti atlyginimą. Dabar 
jie gauna savaitei $119.40 ir 
$4.50 darbdaviai moka pen
sijų fondui.

Viso labo tuose laikraš
čiuose dirbo 1,150 spausdin- 
tojų. Jiems sustreikavus, ne
teko darbo ir kiti tų laikraš
čių samdiniai, kurių yra 
5,500.

Minėtų laikraščių išeina

ce Monitor”, kurio samdi
niai nepriklauso unijai.

Susižeidė S. Bobelienė

1,250,000 egz.
Vienintelis laikraštis, ku

lis šiuo metu Bostone išei-

Praeitą savaitę Sofija Bo
belienė, daktaro Stasio Ja
saičio, kuris turi savo kabi
netą 581 Adams St., Dor- 
chestery, uošvienė namuo
se nusilaužė koją. Operacija 
padaryta Carney ligoni
nėj, kur jai teks gulėti ke
lias savaites.

Linkime ligonei ištvermės 
ir kaip galima greičiau pa
sveikti.

Širdis — viso kūno valdovas.

Lietuviu Enciklopedijos redaktorių

PRANĄ ČEPĖNĄ,

mirus jo seseriai Uršulei Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

Dorchesteriečiai Keleivio 
skaitytojai Elzbieta ir Sta
sys Yanuliai savo sūnaus 
Adolfo vedybinio gyvenimo 
20 metų sukakties proga su
manė pamatyti šiltąją Flo
ridą. Adolfas “pakinkė” sa
vo plieninį žirgą, pasodino 
savo žmonelę, mamytę, tėve
lį ir tetulę Patkauskienę, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos nuolatinę patarnau
toją, kurios sūnus gyvena 
Floridoje, ir išdūmė.

Dabar grįžę jie sako, kad 
kelionė ten ir atgal buvusi 
labai maloni, kad jie atsive
žę daug gilių įspūdžių. Jie 
aplankę buvusius bostonie
čius Ketvirčius, senus Ke
leivio skaitytojus Klimus iš 
Montello, ir kitus pažįsta
mus.

Visi juos širdingai priė
mę, vaišinę kaip tik išma
nydami. Per tris savaites 
apie nuobodulį nebuvę laiko 
nė pamanyti, jos praėjusios 
kaip viena diena.

Yanulienė pataria kiek
vienam, kas tik gali, Flori
dą aplankyti,.bet nuolat ten 
gyventi ji nenorėtų.

J. B.
X, 
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ

SLA 43 kp. banketas
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Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- R 
ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą t

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICEįK 
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko nemoka. Siunti- i? 

niai gavėjus pasiekia per 4-8 sav., o oro paštu — 8-12 d. Mūsų h 
krautuvėse yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų 
vyr. ir rnoter. kostiumams, paltams, pamušalų, įpilu, deimonto stik
lu. pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, asperino, anaeino, 
bufei ino, sacharino ir vitaminų.

Pildome receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 
specialius standartinius siuntinius

|.av. 5 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 16’4 yd. tik 
už $65.-; 6 vyr. kostiumams angliškos vilnones medžiagos 19 *2 yd. 
tik už $72.50. Siuvamas mašinas — $160. — Akordeonus nuo $75.50 
iki $980. — Cukraus 20 svarų — $14.-

( paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti
mas, apdrauda. Gavėjas nieko nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
mū.-ij bendrinio katalogo kuriame rasite 30 pavyzdžių įvairiomis 
i.amomis nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- 
d'o turi įrašą “Made in England”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pirktos medžiagos atkarpėlę.

Pageidaujami rimti atstovai J. A. V., Kanadoje ir P. Amerikoje 
standartiniams siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėms.

ADRESAI:
397 A M est Broądway, SO. BOSTON 27, Mass. AN 8-2718

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vai. vakaro 

o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Sav. Mykolas GURECKAS.

SLA 43 kuopa lapkričio 
29 d. Lietuvių Piliečių Dr- 
jos salėj minės savo veiklos 
55 metų sukaktį. Sukaktuvi
nis banketas prasidės 5 vai. 
vak.

10 milionų dovana

Fordo fondas devyniems 
universitetams paskyrė 19 
mil. 50 tūkstančių dolerių, 
iš tos sumos vien Massa- 
chusetts technologijos insti
tutas Cambridge gavo 9 
mil. 500 tūkstančių dolerių.

i
I
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KAIP RUSAI
LIETUVĄ SU3OVIETINO

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

BOSTONO ŠACHMATININKAI

ŠK trečioji komanda (sėdi iš k. IL Venckus, Saulius Vaičaitis, 
kom. kapitonas, Gediminas Kuodis, Edm. Spirauskas ir Alg. 
Ivaška), laimėjusi 1955/56 m. savo klasėj Bostono meisterio 
vardų. Vidury stovi Merkis, dr. Kapochy, A. Keturakis.

Gražiai ir prasmingai pa
minėjo Šachmatininkų 
Klubo dešimtmetį

Lapkričio 8 d. Bostono 
Šachmatininkų Klubas mi
nėjo savo veiklos dešimtme
tį. Į jį iš Čikagos buvo atvy
kęs šachmatų meisteris Po
vilas Tautvaišas, Bostono 
Šachmatininkų D r a u gijos 
atstovai ir gana didelis bos
toniečių šachmatininkų bi
čiulių būrys. Dalyvavo ir 
Laisvės Varpo programos 
dalyviai. A. Voketaitis ir 
čia padainavo pora dainų. 
Be jo, gražiai dainavo Nell 
Meškūnienė iš Woterbury.

Labiau pasižymėjusiems

š a c h m a tininkams — A. 
Tautvaišui, G. Šveikauskui, 
Ged.. Kuodžiui ir Alg. Ma- 
kaičiui įteiktos dovanos, o 
klubui prof. Ignas Končius 
ir dr. Bruno Kalavaitis įtei
kė “Lietuvos Laisvės Avilį”, 
padirbtą iš 20,000 metų am
žiaus juodo ąžuolo, bet apie 
tai ir kitą skaitykite kitą 
kartą.

Minėjimą pradėjo dr. 
Anthony Kapochy, . perda
vęs tolimesnį vadovavimą 
adv. John Grigaliui.

Visi laimėjo

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kp. lapkričio 7 d.

JOHN PATRICK CONNOLLY

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

LIETUVIAMS BALSUOTOJAMS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ i
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS j 

Kviečiame visus naudotis greitu Į
patarnavimu patikimos įstaigos ■

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
pieštukų nuo 1.65 už štukę- Siunčiame su Inturisto leidimu.

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių-

General Parcel & Travel Co., Ine.
308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. 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-

Vedėjas: M. Kavaliauskas

i r The Apothecary | 
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re- 

į ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

ši tus kraštus, kaip peniciliną, streptomic.iną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. 

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

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

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, 1NC.
390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 2-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

knas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynes, medžiagų, maistą, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSblt muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

ĮSTAIGA tlETUVIšK A, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 rvto iki ? vai. po pietų. 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Strand Cafe salėje surengė 
kortų vakarą. Žaidėjų buvo 
apsėdę visi stalai. Dovanų 
laimėjo ne tik gerieji žai
dėjai, bet ir tie, kurie pras
tai žaidė. Visi buvo pavai
šinti kava su pyragu.

REIKALINGAS KEPĖJAS
Reikalingas duonos kepėjas. Dar

bas dienomis. Pilnos arba trumpes
nės valandos. Kreiptis

Buitie Bakery
815 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

R Artį O PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 k) 
lociklų. veikia sekrnadie 
niais nuo 2:30 iki 3 va) 
lieną. Perti uodą mes Lėtu 
iškos dainos, muzika i 

VI?gilutės Pasaka
Ri>mio reikalais kreiptis 

Raltic Florists gėlių ir tie 
anų krautuvę, 502 Eas 

Rroadwav, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. Ten gau 
-amas ir “Keleivis.”

Steponą* Minko*
>uiiurixxixriijjruxxJ

Kas. perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

597 E. BROADVVAY
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
M k 
i

i

Tel.: AN 8-7031
o kitu laiku: AN 8-0699
t____________
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greit, sąžiningai ir duodu patari-į 
mus apie odas. Adresas: į 
173 Eighth St., So. Boston* 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-f 
rus trečiadienius ir sekmadiąnius.T 

Telefonas: AN 8-0055 t

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS

au-
, gatavus balus tinkamus 

siuntimui, padus, vilpadžius siun-f 
tiniams nupiginta kaina. 
Atlieku visus batsiuvio

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—

i aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo' 
Iir taisymo darbus. Kainos priei-l 

narnos. Pirm negu ką darote, pas-i 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.! 

Telefonas CO 5-5839

12 Mt. Vernon, Dorshesler, Mass.l 
ztnrrrjrr/.r.irrrr/jjirm1

a

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštą į lietuvių kalbą.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
Tel.: JA4-4576

-S *^APSIDRAUSK NUO 
S LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRON1S
Jus tire of the 

.598 E.
So. Boston 27, Mass.

KONTRIM
Peace -Constabls
Broadway

'Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483]

i

PARDUODA
Parduodu dvejas duris: ilgumo 6 

pd. 10 colių, platumo — 34 colių. 
Taip pat 10 langų. 2 langai 40-50 
colių, 8 langai — 31-50 platumo. 
Visi geram stovy. Kreiptis telef. 
EL 4-3576. (45)

1 ■ "-fr—■' 1

Jei Jums Reikia
■ ■ įsigyti namus, apdrausti turtą, j, 

užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ —
— BALTIC RBALTY

Real Estute ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadtvay, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

A' x x x x xxx xx:cxx xxxx xx x xxx x x ■ 

į Peter Maksvytis ■
CARl’ENTER & BU1LDER; i Atliekam visokius namų tai Į 

symo dailius iš lauko ir viduje:: 
pijazas, langus, duris, grindis,j 
laiptus, dedame aliuminijaus lan-i 
gus ir duris, darome virtuves ka-Į 
bilietus ir kitokius vidaus jren-: 
gimus. Naujiems pastatams turi-] 
me įvairių standartinių projektus

Darbas garantuotus. -Pasaukite' 
dėl įkainavimo.
925 E. 4th St., So. Bostone'

Tel. AN 8-3630
XXXXXXXX X XX X X X XXXX XX X XX X $!

DR. D. PILKA
Ofieo Valandų*: nuo 2 iki 4 

Ir nuo 7 iki •

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1320 S

II I
Dr. John Repshis i

Tel. AV 2-402*<

LIETUVIS GYDYTOJAS
4Valandor: 2-4 ir 6-8

Nedeliomis ir Šventadieniai*: 
pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti UpI'Mn s Corr.«r 

DOkCHESTER, MASS.

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas ir Chirarca* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RA i Aparatą 
Pritaiku Akinius 

VALANDOS: nue 2-4, nuo 7-B 
534 BROADWAV 

SOUTH BOS'ION. MASS

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasukarnis 
Dr, A mėliu E. Rodd 

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
! REAL ESTaTE & INSURANCM

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. A N 8-0948

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laik t odžiai-Deiman tai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. .1. Alekna

628 Kast Broudway 
South Boston 27, Mass 

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malsvos 

Popieros Sienoms 
Stiklas Langams

Visokis Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiami 
Visokie Geležies Daiktai I

(
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