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54-TIEJI METAI

Anglijos Darbo Partija
Aiškinosi Pralaimėjimą

- - ■ -
Dviejų Dienų Darbo Partijos Konferencija Aiškinosi 

Priežastis, Kodėl Partija Pralaimėjo Rinkimus; Gin
čų Centro tildo Nacionalizacijos Klausimas;

Konferencija Netarė Galutinį Žodį; Aiški
nimasis Bus Tęsiamas.

Anglijos Darbo Partijos 
konferencija susirinko pe
reitos savaitės gale Black- 
pool mieste aptarti praėju
sių rinkimų, kuriuos darbie
čiai pralaimėjo. Konferen
cijoj dalyvavo 1207 delega
tai. Svarbiausias darbų tvar
kos klausimas buvo, kodėl 
Darbo Partija nesugebėjo 
patraukti su savim daugu
mos balsuotojų.

Konferencijoj to klausi
mo aptarimas virto išsiaiški
nimu, kokie yra partijos sie
kimai ir kokią vietą partijos 
siekimuose skirti ūkio na
cionalizacijai.

Partijos vadas H u g h 
Gaitskell įdomioje kalboje 
pabrėžė, kad nacionalizaci
ja negali būti sau tikslas, 
bet gali būti tik priemonė 
partijos tikslams siekti. Par
tijos siekimus jis apibūdino 
šitaip:

1) Darbo Partija stoja už 
silpnesniuosius visuomenėje, 
už tuos, kurie yra spaudžia
mi, kenčia nedateklius tiek 
Anglijoje, tiek ir kitur.

2) Darbo Partija tiki į so
cialinį teisingumą, į teisin
gą turtų ir pajamų paskirs
tymą, su skirtumais paei
nančiais ne iš gimimo ir pa
veldėjimo, bet iš pastangų, 
kūrybinės energijos ir suge
bėjimų, kokiais mes priside
dame pne visuomenės gero
vės.

3) Darbo Partijos sieki
mas yra beklasinė visuome
nė, laisva nuo snobizmo, 
privilegijų ir ribojančių so
cialinių varžtų.

4) Darbo Partija taip pat 
siekia esminės lygybės tarp 
visų rasių ir tautų ir įgy- 
vvendinimo pasaulyje tokios 
tarptautinės tvarkos, kuri 
užtikrintų taiką. .

5) Darbo Partija siekia 
žadinti žmonėse asmeninį 
idealizmą, kuris pasireikš
tų įsitikinimu, kad siekimas 
vien materialinio pasitenki
nimo, be dvasinių vertybių, 
yra tuščias ir bergždžias.

6) Visuomenės gerovė tū
li stovėti aukščiau privačių 
interesų ir visuomeninis pla
navimas visuomenės intere
suose neabejojamai yra pa
grindinis socializmo princi
pas tiek dėl ekonominių, 
tiek ir dėl socialinių prie
žasčių.

Nacionalizacijos klausi
mas konferencijoj buvo pla
čiai aptartas. Eilė kalbėtojų 
manė, kad nacionalizacija 
nebetraukia balsuotojų ir 
nėra atsakymas į šių dienų 
svarbiuosius klausimus. Bu
vo kalbėtojų, kurie siūlė at
sisakyti nuo nacionalizaci
jos kaip tikslo. Partijos va
das Gaitskell reiškė nuomo
nę, kad nacionalizaciją rei

kia laikyti tiktai priemone 
tikslui siekti ir siūlė atitin
kamai pakeisti partijos pro
gramą.

Už laikymąsi senos pažiū
ros į nacionalizaciją iškal
bingai pasisakė Aneurin 
Bevan. Jis sakė, kad 12,- 
500,000 balsuotojų rinki
muose pritarė nacionaliza
cijos idėjai ir laikinas pra
laimėjimas rinkimuose ne
turi partijos nukreipti nuo 
jos tikslo.

Konferencija nebalsavo 
programos keitimo klausi
mo, tiktai pasitarė tuo rei
kalu ir aptarė sąlygas, ko
dėl partija nepatraukė dau
gumos balsuotojų į savo pu
sę
bus tęsiamas.

Tolimesnis aiškinimasis

Chruščiovas Lankosi 
Vengrų Sostinėje

T Rndanešte vpntm, onsti- skelbia> kad Amerikos kon-įbos ūkiškai atsilikusiems 
nę, atvyko Sovietų ministe-;riu Dirmininkas N Chruš-ibęs vleną kmų konsu,ato :dymų kontrolę, čiov^ dailuti Vengrijos : tarnautoją. amerikiečiai Vyskupų pasisakymas 
komunistų partijos kongre- lbuv° Pa?™b« k‘n« korula- plačiai nuskambėjo. J jį at- 
se. Tai pirmas vengrų ko- 't0 tarnautojų Cang Chien- siliepė protestantų kunigai, 
munistų partijos kongresas J.uh '*reltą ketvirtadienĮ, o kūne pasisakė uz gimdymų 
_ n„ .Amerikos marinas buvo ki- kontrolę

nų pagrobtas penktadienįpo 1956 metų sukilimo. Po 
sukilimo rusų pastatytas 
Vengrijos valdytojas Kadar 
turėjo visą partiją- iš naujo 
suorganizuoti ir net pakeitė 
jos vardą į “Socialistų dar
bininkų partiją 

1956 metais rudenį Ven
grijos komunistų partijos 
eilėse kilo toks nepasitenki
nimas komunistų šeiminin
kavimu, kad sukilime prieš 
režimą dalyvavo labai daug 
komunistų, ypač jaunimo ir 
inteligentų.

EX - DIKTATORIUS

Buvęs Venecuelos diktato
rius generolas Marcos Pe
re/. Jitnenez federaliniame 
teisme Miami, Fla., aiškina
si. kodėl Amerikos vyriau
sybė neturėtų jį išduoti 
Venecuelai, kur jam būtų 
keliama byla už žmogžu
dystes ir už milionu pasisa
vinimą iš Venecuelos vals- 
tvbės iždo.

ANTRAS PEORUOS VIENBUTIS SUDEGĖ

(.H<srimnRai ieško Peorijos viešbučio degėsiuose I žmonių lavonų, kurie laike vieš
bučio gaisro kur tai dingo. Bėgyje 24 vala Hn Peoria mieste sudegė du viešbučiai ir 
policija vra tikra, kad abu jie buvo padeg li. Pirmame viešbutyje žmonių aukų ne- 
bu'-o. Padegėjas ieškomas.

Kinai Buvo Pagrobę Gimdymų, Kontrolė 
Amerikos Mariną Politinis Klausimas

Bombėjaus mieste, Indi- Gimdymų kontrolė staiga
joj, komunistinės Kinijos Į pasidarė politinis klausimas
konsulato tarnautojai buvo 1 Amerikoje. J politinę kovą
nacrrnKp noreite savaite vip- ta klausima išvilko Arrwri- ——e "r ———— -------------
ną Amerikos mariną, jį ap
kūlė ir išlaikė suimtą 6 va
landas ir, tik indų policijai 
įsimaišius, jie mūsų kareivį 
paleido.

Dabar kinų komunistai

Pagal Amerikos konsula
to žinias, kinų komunistų 
konsulato tarnautojas buvo 
atėjęs į Amerikos konsulatą, 
pasisakė, kad jis norįs pasi
traukti iš komunistų tarny
bos ir padarė ilgą pareiški
mą tuo reikalu. Paskui jis 
persigalvojęs ir grįžęs atgal 
į kinų konsulatą ir jau po 
to buvo pagrobtas Amerikos 
konsulato sargybinis mari
nas, seržantas Robert Arm- 
strong. Indijos policija tą 
įvykį aiškina.

Panamos Riaušėse
30 Žmonių Sužeista
Panamoje pereitos savai

tės gale kilo riaušės. Būriai 
panamiečių bandė įsiveržti 
į Amerikos valdomą Pana
mos kanalo zoną, bet Pana
mos nacionalinė gvardija ir 
Amerikos kariai minią iš
sklaidė ir tada triukšmada
riai padarė Panamos mieste 
pogromą — išdaužė daug 
langui išplėšė nemažai krau
tuvių ir, bendrai, šeiminin
kavo kaip laukiniai. Nuos
tolių padaryta už keliasde
šimt tūkstančių dolerių. 12 
mūsų kareivių ir 18 Pana
mos nacionalinės gvardijos 
narių ir riaušininkų buvo 
lengvai sužeisti.

Panamos riaušės nukreip
tos yra prieš Ameriką, bet, 
manoma, kad jas kursto

šiek tiek nuostolių atstovų 
bų tarp prancūzų vyriausy- į rūmuose, bet niekas nebuvo 

žmones, kurie norėtų nu-f bės ir maištininkų kol kas | sužeistas. Buvęs atstovas 
versti dabartinę Panamos, nėra, nors apie tai plačiai Pesųuet dabar nebėra par- 
vyn’ausybę. Įkalbama. 1 lamento narys.

kos katalikų vyskupai. Jie 
priėmė nutarimą, kuris 
smerida gimdymų kontrolę. 
Vyskupai protestuoja, kad 
Amerika žadanti duoti ar 
duodanti patarimų ir pagal-

Valstybės departamentas 
paskelbė, kad dabartiniu 
metu Amerika niekam ne
duoda nei patarimų, nei pa
galbos gimdymų kontrolei 
vykdyti.

Tuoj buvo paklausti nu
matomi kandidatai į prezi
dentus, kaip jie į tą klausi
mą žiūri ir prasidėjo aiški
nimasis. Senatorius Kenne- 
dy, katalikas, gali dėl to 
klausimo net suklupti be
kopdamas į kandidatus.

Indijos parlamentas pri
tarė Indijos vyriausybės po
litikai ir atmetė opozicijos 
siūlymą išreikšti vyriausybei 
nepasitikėjimą. Vyriausybės 
vadas Nehru sakė, kad In
dija yra pasiruošusi ginti 

Jungtinių Tautų seimas savo sienas reikalui

J. T. Svarsto
Alžyro Klausimą

šią savaitę nutarė svarstyti 
klausimą, o po to svarstys 
Vengrijos klausimą.

Prancūzų delegacija J. T. 
seime Alžyro klausinio 
svarstyme nedalyvaus. Pran
cūzai sako, kad Alžyro 
klausimas yra vidujinis 
Prancūzijos reikalas ir J. T. 
seimas neturi teisės to klau
simo svarstyti. Bet du treč
daliai seimo delegatų pasi
sakė už klausimo svarstymą 
ir jis bus aptartas.

Prancūzijos vyriausybė 
siūlo Alžyro gyventojams 
apsisprendimo teisę. Su tuo 
sutinka ir Alžyro maistinin
kai, bet jie nori, kad ir J. T. 
seimas pasisakytų už tokį 
liausimo sprendimą. Dery-

Žmonių Prieauglis 
Sulaiko Pažangą

Didelis gyventojų prie
auglis ūkiškai atsilikusiuose 
kraštuose sulaiko tų kraštų 
iilfiška pažanga. Tain skel
bia valstybės departamento 
vienas raštas.

Gyventojų prieauglis vi
suose ūkiškai atsilikusiuose 
kraštuose dabar smarkiai 
auga dėl sumažėjusio miri
mų skaičiaus, bet ūkio kili
mas atsilieka nuo gyventojų 
daugėjimo ir todėl Afrikos 
ir Pietų Amerikos kraštuo
se žmonių gyvenimas ne 
tik nekyla, bet daigi blogė
ja

is tos padėties viena 
išeitis būtų parūpinti tiems 
kraštams kapitalų jų ūkiui 
kelti, bet tokių milžiniškų 
kapitalų niekas negali su
telkti, arba kita išeitis būtų 
sumažėjimas gimimų skai
čiaus tuose kraštuose.

Indija Žada Ginti 
Kaimynus Nuo Kinų

esant, gintų ne tik Sikkim 
protektoratą ir Butaną, bet 
ir Nepalo valstybę, kuri yra 
Himalajų kalnuose.

Kalbėdamas netoli sosti
nės Indijos vadas Nehru pa
brėžė. kad Indijos tauta tu
ri būti pasiruošusi gintis 
nuo Komunistinės Kinijos.

PRANCGZAI SUĖMĖ 
BOMBOS MEISTERI

Prancūzų policija suėmė 
ir padėjo į kalėjimą buvusį 
kraštutinių dešiniųjų atsto
vą, kuris kaltinamas padė
jęs bombą atstovų rūmuose 
1958 m. vasario 4-5 naktį. 
Bomba išsprogo ir padarė

Prezidentas Išvyksta I Ilgą 
Draugystėsjelionę

Per 19 Dienų Prezidentas Aplankys 11 Kraštų ir Popie
žių, Padarys 22,300 Mylių Keliones; Svarbiausias 

Uždavinys Bus Sutarti Vieningą Politiką Tarp
Vakarų Valstybių Paryžiuje; Kitas Tikslas 

Užtikrinti Draugus, Palankiai Nuteikti 
Neutraliuosius.

Mėnulio Nepasiekė, 
Taikys į Venerą

Amerikos mokslininkai 
pereitą ketvirtadienį palei
do raketą į mėnulį, bet ban
dymas nepasisekė, raketa 
nukrito į Pacifįko vandeny
ną. Dabar bandymai pasiek
ti mėnulį bus atidėti keliems 
mėnesiams. Vieni šaltiniai 
sako, kad bandymai atide
dami dėl neturėjimo paruoš
tos raketos, kiti aiškina, kad 
pirma reikės išsiaiškinti, ko
dėl jau daryli bandymai ne
pasisekė.

Užtat jau greitu laikui__ i___ i--------dus uanuuma paieisu i <tn.cvą 
į planetą Venerą. Pasiruoši
mai jau baigiami tam ban
dymui.

Sovietų Kariuomenė 
Lieka Vengrijoj

Vengrijos komunistų par
tijos suvažiavime Janos Ka
dar, rusų pastatytas Vengri
jos bosas, kalbėjo apie rusų 
kariuomenės buvimą Veng
rijoj. Jis sakė, kad rusų ka
riuomenė pasiliks Vengrijoj 
tol, kol tarptautinė padėtis 
to reikalaus.

Tas Kadaro pareiškimas 
įdomus tuo, kad prieš kiek 
laiko iš Maskvos buvo pas
klidusios žinios, jog rusų 
kariuomenė bus ištraukta iš 
Vengrijos. Dabar pasirodo, 
kad tai buvo tik antis. Ka
dar ir pats žino, kad be ru
sų kariuomenės krašte jo 
valdymas nebūtų tikras.

GYVYBĖ PAVOJUJ?

Majoras YViIliam A. Mor
gan. buvęs amerikietis iš 
Toledo dabar tarnaująs Ku
bos armijoj, sako. kad jam 
gresia pavojus, iš Domini
konu diktatoriaus Trujillo. 
kuris esąs pažadėjęs. $500.- 
000 tam. kas jam pristatys 
Morganą gyvą.

Gruodžio 3 d. prezidentas 
D. Eisenhower išvyksta ne
paprastai ilgai kelionei į 
Europą, Aziją ir Afriką. Jis 
lankys Romą (gruodžio 4-
6), Ankarą Turkijoj (gruo
džio 6-7), Karachi Pakista
ne (gr. 6-7), Kabulą Afga
nistane (gr. 9d.), New Del- 
hi Indijoj (gr. 9-13 dd.), 
Teheraną Irane (gr. 14 d.), 
Atėnus Graikijoj (gr. 14- 
15, Tunisą (gr. 17 d.) ir Pa
ryžių (gr- 19-21 dd.).

Paryžiuje vyks keturių 
Vakarų valstybių pasitari
mas dėl derybų su Sovie
tais. Bus bandoma sutarti 
darbų tvarką ir bendrą lai
kyseną derybose su rusais. 
Tuo klausimu tarp Vakarų 
valstybių yra nemaži skirtu
mai ir bus bandoma juos iš
lyginti. Prancūzų vadas de 
Gaulle sako, kad didžiųjų 
Vakarų valstybių vadams 
teks susitikti dar kartą vė
liau ir galutinai sutarti, kaip 
su rusais derėtis.

Iš Paryžiaus prezidentas 
dar aplankys Ispaniją ir Ma
roko ir prieš Kalėdas grįš 
į Washingtoną.

Šį pirmadienį prezidentas 
tariasi su kongreso vadais ir 
su jais aptars savo kelionės 
tikslus.

UŽSIENIŲ PAGALBAI
4 BIL1ONAI DOLERIŲ
Prezidentas D. Eisenho- 

vver sako, kad ateinantiems 
metams jis prašys iš kon
greso užsieniams remti 4 bi- 
1 ionus dolerių, arba šiek 
tiek daugiau, negu jis pra
šė pernai (3 bil. ir 900 mi- 
lionų).

ALŽYRE SUKILĖLIAI 
GYVIAU VEIKIA

Švaistant Jungtinių Tau
tų organizacijai Alžyro 
klausimą, Alžyro sukilėliai 
pradėjo gyviau veikti. Pran
cūzų kariuomenė praneša, 
kad dabar sukilėliai kas
dien daro maždaug po 30 
visokių užpuldinėjimų ir te
roristinių aktų.

CHURCHILL 85 METŲ
Anglijos vadas Winston 

Churchill šį pirmadienį mi
nėjo savo gimimo 85 metų 
sukaktuves. Ta proga jis ga
vo sveikinimų iš visų pasau
lio kampų.
Sudegė 4 vaikai ir tėvas

Bristoly, R. I., ankstų sek
madienio rytą kilo gaisras 
turtingo verslininko name. 
Sudegė 4 vaikai ir tėvas. 
Motina išsigelbėjo iššokusi 
iš aukšto i greta buvusį me
dį.
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Vengrijos klausimas
Jungtinių Tautų organizacijos seimas, po ilgo del

simo ir abejojimų, pagaliau nutarė svarstyti Vengrijos 
klausimų. Toks nutarimas JT seime buvo priimtas perei
tų savaitę 51 baku prieš 10, kitiems susilaikius, šią sa
vaitę JT seimas tą klausimą ir aptars.

Susirinkus JT seimui šiais metais pradžioje vengrų ' 
klausimo nebuvo rumatyta darbų tvarkoje, bet pagaliau j 
klausimas visgi buvo Įrašytas i darbų tvarką. Tas buvo ' 
padaryta todėl, kad JT seimo delegatai pagaliau Įsitikino, 
jog nutylėjimas vengrų tragedijos jiems padalys tik gė
dų.

Prieš vengrų klausimo svarstymą griežtai protestavo 
bolševikiškų kraštų delegatai. Ypač Sovietų Rusijos ir 
Vengrijos bolševikiškos valdžios delegatai karštai prieši
nosi to klausimo svarstymui. Sovietų Sąjungos delegatas 
išvilko net “Dovido stovyklos dvasią” i talką prieš veng
rų klausimo svarstymą, esą vengiu klausimas pablogins 
santykius tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos ir, ko gera, 
gali net nugalabyti tą “dvasią”, kuri dabar šmėkliojasi 
tarptautinėj politikoj kaip “Dovydo stovyklos dvasia”. 
Ta dvasia yra gimininga "Ženevos dvasiai”, kuri 1955 
metais buvo pasirodžiusi tarptautinėj politikoj ir paskui 
išsidvesė Į dar piktesni šaltąjį karą, negu tas “karas” bu
vo prieš Ženevos viršūnių šypsenas ir užmirštus susitari
mus.

JAMJA TAK,,
SAKOSI MOK«J£S KYftIUS

Sydney Nathan. King Kecord. Ine., sovninkas sakosi 
mokėjęs radio stačią tarnautojams kyšius už tai, kad 
jie jo kompanijos plokšteles grojo radijo stotyse. S. 
Nathan sako, kad tai buvo šlykštūs raketas, kuris jam 
kainavo daug pinigą. Mokėjimas kyšią nebuvusi pas
laptis ir kyšiai buvo mokami čekiais.

Lenkijoje vėl pablogėjo
V. KYMANTAS

1956 metais, kai spalio viriau rašyti apie buvusias 
mėnesį sukilo Poznanės dar- negeroves, žmonės galėjo 

Prieš svarstant venerų klausim? Sir Leslie Mum o iš bininka*J.r; juospasekė Var- laisviau kalbėtis. Patikrinta
Naujosios Zela-cbjos, JT seimo pašiurtas sekti Vengrijos švystelėjo naujo režimui bylos, ir daug kas
įvykius, padaie panešimą, kuriame ir vėl iškelia pnes vįpjs Buvo daug laukta iš iš kalėjimų paleista. Prade- 
pasaulį vengiu tautos nesibaigiančią tragediją. Jis prane- Gomulkos. ta sočiau valgyti ir naktį bu-
šė, kad Vengrijoj ir dabar 1956 metų sukilimo dalyviai ■ Teisybė, kurį laikų pade- vo galima ramiai miegoti, 
dar yra žudomi — žudomi slaptai nuo pasaulio speciali- tis komunistinėje Lenkijoje Kiek prasiskleidė geležinė 
nių kaio teismų sprendimu. Vengrijos valdžios pareiški- žymiai pasikeitė. Oras pa- užtvara ir Lenkija pradėjo
mas padarytas 195? metais, kad sukilimo dalyvių bylos laisvėjo. Spauda galėjo at- laisviau bendrauti su Vaka-
vra baigtos spręsti, buvo melagingas pareiškimas. Į-------------------------------rais. Dar šiais metais per

Vengru sukilimo dainiai ar tik įtariami tam sukili- kad Lietuvoje žmonės už rūgėjo mėnesį Lenkiją ap-
mui pritarę, teis,anų be jokios jų temų apsaugos, jie tei- kad „ ’ rfeSų, ir jų talpe ne.
a^ ^c^bmųtrtsm^ kune vadovaujasi politines poli- dovanai |au maia lenkų emigrantų. Prieš
cijos kaltinimais. Teisiami ir jaunuoliai, kune 19o6 m. kug nuke ir nu£ juos įsileidžiant, jie nebuvo
nebuvo dar 18 el Kai jie sulaukia 18 metų, režimas juos vyta” iš visu pusiu lenku žvalcv-
teisia ir žudo. Toliau dr. Stanislovaitis bos apuostyti, kaip tai da-

Vengrijos darbininku unijos vis dar neturi pačių jau savo galva ima aiškinti, romą su ekskursijomis Lie- 
paprasčiausiu teisiu veikti, jos yra griežčiausioje komu- kodėl Lietuvos žmonės pra- tuvon. 
nistų partijos kontrolėje. šo vaistų iš Amerikos. Jis Tačiau juo toliau, juo da-

Sovietu armija vis dar laikoma Vengrijoj ir ta armi- sa^°- rėsi blogiau. Vilčių kėlęs
ja atsirėmusi rerorganziuota komunistų partija valdo te- hykĄ’
roto ir slykscos sauvales priemonėmis. ' šiandien Lenkija gyvena

Vengnjos vyriausybe, nors pakartotinai prašoma, vaistininkas čia Waterbury pa- ryškų posūkį į žiaurią Bei- 
atsisakė įleisti Į kraštą JT organizacijos atstovą ar atsto- klausė: ar visai klinikai perka- ruto laikų praeitį. Tarybinis 
vus. Sir Leslie Munro paduoda Vengrijos diktatoriaus Lenkijos režimas senokai

valgo per metus 48 kg. (106 
sv.), kai nepriklausomoje 
Lenkijoje suvalgydavo tik 
19 kg.(43 sv.). Ir dabar dau
giau mėsos suvalgo mieste
lėnai, o jų dabar žymiai pa
daugėjo. Prieš karų Lenki
jos kaime gyveno 61% gy
ventojų ; dabar begyvena 
43% — kiti pabėgo į mies
tus, dirba pramonėje. Jei ir 

! vėl Lenkiją palyginsime su 
Europos vakarais, ji bus ge- 

i rokai atsilikusi ir su mėsos 
-suvartojimu: Anglijoje vie
nam žmogui metams tenka 

! mėsos 69 kg., Prancūzijoje 
' 78 kg., gi Amerikos Jungti- 
' nėse Valstybėse 95 kg.

Kai Lenkijos miestuose 
padidėjo mėsos pareikala- 

’ vimas, kartu sumažėjo jos iš 
kaimo pristatymas. Kalta 
buvo ir vėl vyriausybė. Ji 
sumažino mokamas ūkinin
kams kainas už pristatomas 
kiaules tiek, kad ūkinin
kams nebeapsimokėjo jas 
auginti. Ir ūkininkai liovėsi 
kiaules šėrę. Net valstybiniai 
ūkiai (sovehozai) per vie
nerius metus sumažino kiau
lių auginimų perpus: 1,170,- klausinėtųjų vengiu pabėgę-• Griežčiausiai pnes 
400 užpernai ir tik 578,000 Hų pavardes, nes jis bijojo, jos vyriausybės tikrą ar ta- 
pemai. Ūkininkai pradėjo kad iš archyvų tos pavardės riamą “apsileidimą” pasisa- 
daugiau sodinti bulvių, nes pateks į komunistų rankas kė Indijos socialistų partija.

ir pabėgėlių giminės Vengri- Jos kalbėtojas Metha nuro- 
joj už tai turės kentėti. įdė, kad komunistinė Kinija 

Dėl tos priežasties J. T. dabar jungia “komunistinį 
organizacija jį atleido iš fanatizmą su tradicine kinų 
darbo ir jis turėjo susirasti nacionalizmo arogancija ir 
darbo kitur. Ypatingai ko- ekspansija”. Šita kombina

tai skersti ir pardavinėti munistai jį ujo ir reikalavo cija ir sudaro pavojų Kini- 
juodoje rinkoje. Tas pats!jį pašalinti iš JT tarnybos, jos kaimpnams. 
pradėta daryti ir su kita !jis ir vėliau liko komunistų Indijos vyriausybė, ypač 
skerdiena. Prasidėjo kalti-i nekiančiamas žmogus, nes krašto gynimo ministeris 
ninku gaudymas ir jų sodi- j drįso paslėpti nuo jų pabė- Krišna Menon, gvnė savo 
nimas į kalėjimus. Per pir-'gėlių pavardes, kurie liūdi- politiką, bet Indijos spauda 
mųsias toš “akcijos” dienas jo prieš Chruščiovo krūvi-; ir didelė parlamento dalis, 
į kalėjimus patekdavo po nas skerdynes Vengrijoj, j atrodo, geriau supranta 
tūkstantį žmonių, o mėsos Yra kita aplinkybė. Diplo- kraštui gresiantį pavojų, ne
vis nedaugėja Dabar jos plomatas dingo pirmadienį, f gu Nehiu ir jo krašto ap
gali įsigyti tik tie, pas ką o jo lavonas buvo atrastas i saugos ministeris. 
yra daugiau pinigų. į ketvirtadieni ir gydytojai Kinų komunistų šūviai pa-

nustatė, kad jis mirė tik 24 sieniuose ir Indijos teritori-

Kas savaite
dalis spaudos ilgi rėmė ge-

Jie jį nu(»i)žude. Inerolą prieš senatorių.
Danas diplomatas ir bu- j Dabar republikonai aiški-

vęs Jungtinių Tautų organi- naši dėl Tafto memorandu- 
zacijos tarnautojas Povl mo politinės reikšmės, o de- 
Bang-Jensen pereitą ketvir- mokratai sako, kad šen. 
tadienį buvo rastas negyvas Taftas visiškai patvirtina jų 
New Yorke viename Queens pažiūrą į republikonų par- 
parke. Policija sako, kad jis tiją, kaip į finansinio kapi- 
nusižudęs savo revolveriu, talo atstovybę.
Pas jį rastas ir laiškas, kurį i Kad ta partija atstovauja 
jis parašė žmonai, atsiprašo biznio interesus, niekas ne
jos dėl saužudystės ir duoda abejoja, bet kodėl biznie- 
nurodymus, kaip jį palaido- įiams buvo reikalinga genė
ti. roliška iškaba, tas klausi-

Rodos, savižudybė visai mas dabar ir aiškinamas, 
aiški. Bet yra vienas ar dau- . ... .
giau* visokių “bet”. Tas di-
plomatas buvo bolševikų ne-i Indijos parlamentas tns 
kenčiamas ir ujamas. Jis ap- dienas diskutavo sienų klau- 
klausinėjo vengrų pabėgę- simą su Kinija. Daugelis at
bus apie jų patyrimus veng- stovų griežtai kritikavo vy
rų sukilime 1956 m. rudenį, riausybę už jos neveiklu- 
Po to tas diplomatas atsisa- mą ir leidimą įsibriauti ir 
kė padėti į Jungtinių Tautų įsistiprinti Indijos teritori-
organizacijos archyvus ap- joj-

bėgė-' Griežčiausiai prieš Indi-

_ , v , , , . . v. -.r •• • i Mat pasirodė, kad buvo reika-

kadaro žodžius, Rad komunistinis režimas \ engrijoj jauta grana vaistų visai klinikai, 

esąs saugomas “naujai pei organizuotos armijos” ir kitų Tai, mat, kokių atsitikimų yra.

pajėgų. Munro klausia, saugomas nuo ko? Aišku, nuo 
vengrų tautos. Teroro ir sauvalės režimas Vengrijoj ne
pasikeitė. o todėl ir JT organizacijos susidomėjimas Ven
grijos žmonių likimu turi būti tęsiamas.

Jungtinių Tautų organizaci jos viešas Vengrijos rei
kalo aptarimas pavergtai vengrų tautai nieko nepadės, 
kaip Tepadėjo nė visas desėtkas to paties JT seimo re
zoliucijų, smerkiančių iusų kruviną sauvaliavimą Ven
grijoje. Bet kol yra toki organicija, kaip JT, ji pati save 
apspiaudytų ir paverstų visai į nieką, jei ji pro vengrų 
tautos tragediją praeitų tylom.

Kai JT organizacijos seimas Ne\v Yorke kalbasi apie 
Vengrijos pavergimą ir jos nelaimes, Sovietų Rusijos dik
tatorius Nikita su būriu savo sėbrų lankosi Vengrijoj ko
munistų partijos suvažiavime ir visam pasauliui demon
struoja, kad jam JT organizacija nieko nereiškia.

A

Aš žinau, kad tie prašymai yra 

daromi tam. kad gautų vaistų 

dėl pardavimo juodoje rinkoje. 

Nors valdžia bando tą sustab

dyti, bet labai sunku sugauti 

prasikaltėlius”.

Dr. Stanislovaitis yra be
ne tik nervų ar kokių ten ki* 
tų galų daktaras. Po to, kai 
jis parašė apie vaistų klau
simą tokią daktariškų nuo
monę ir pridėjo, kad “aš ži
nau”, jog žmonės iš Lietu
vos prašo vaistų, kad galėtų 
juos parduoti “juodoje rin
koje”, kyla klausimas, ar 
d r. Stanislovaičiui nevertė
tų eiti į pradžios mokyklų 
pasimokyti kai kuinų daly
kų. Ir štai kodėl:

Jeigu vaistų yra “kiek 
nori arba kiek reikalinga”, 
jeigu “gydvmas nieko ne
kainuoja ir net dovanai 
plaukus nukerpa ir barzdas 

. A . T. . i nuskuta”, jeigu tikrai ligo-
vaistų klausimą. Jis sako,1 rjaj Lietuvoje “gali gauti 
kad Lietuvoje vaistų ne- visų reikalingų vaistų”, tai

p z v a l g a
DR. STANISLOVAITIS

KALBA ................... ..... _
. 7 , trūksta ir kiekvienas gali kokiems galams yra reika-

Lietuvoje buvo daktaras gauti “kiek tik nor. aAa u u .-juo<1oji rinka?” 
Jonas Stanislovams, kuns kiek yra reikalinga . Tą GaI dr Stanislovaitis nėra 
šiame krašte ir kitaip vadi- daktaras tvirtina pakartoti- gilėjęs, kad “juodoji rin- 
nasi. Jis sako. kad kol kiti nai. Jis sako: “Matėm viso- ka” atsiranda ir veikia tik 
turistai iš Amerikos lankė kių rūšių vaistų, ir Lietuvoje ; ten> kur kokių nors rekių 
gimines, jis su dr. Margeliu galima gauti visokių raiką-; trūkgta. Kitaip “juodosios 
ir žmona Kristina aplankė , lingu vaistų . rinkos” ir pats gudriausias
Kauno ligoninę. | Rodos aišku. Daktaras Saliamonas nepagimdys. Ir

Pagal daktaro pasakoji- sako, kad visokių vaistų yra jeįgu daktaras Stanislovai- mų, ligoninė yra gerai įreng- ir jų galima gauti kiek tik tegeba kalbėti apie juo- 
ta ir teikia i reniams “pir- kas non. Daktaras sakosi pa- dosina rinkosi buvimų įr ksr- 
mos rūšies gydymą”. Ligo- klausęs Kauno ligoninės ve- tu pasakoja anie vaistu bu- 
ninė buvusi pastatyta 1937- deją dr. Jalinskų, kodėl gi vim* “kiek tik nori”, tai 
1940 metais, taigi dar ru- žmonės iš Lietuvos prašo daktaras Stanislovaitis’turi 
sams Lietuvos “neišvada- vaistų iš Amerikos. Dr. Ja- hūH arba labai didelis neiš- 
vus” ir be “taiybinės” siste- šinskas atsakęs, kad ligoniai manėlis, arba tiek pat dide- 
mos pagalbos. (Lietuvoje- gali gauti “visų jig melagis. Arba — arba,

Tarp kitų dalykų dr. Sta- reikalingų vaistų”. Dr. Sta- kitos išvados padaryti ne- 
uislovaitis palietė svarbų nislovaitis net neužsimena,

Lenkijos 
“sutvarkė” spaudų, suvaržė 
susirinkimus, iš darbininkų 
atėmė teisę dalyvauti įmo* 
nių reikalų tvarkyme, pradė
jo gulti ūkininkus ir versti 
į kolūkius. Dabartiniu metu 
Lenkija turi sunkumų dėl 
maisto stokos — Stinga mė- 

kartu bu tuo politi
nis rėžiniai^ pertytekomas 
Maskvai pageidaujama 
kryptim.

Kam pastaruoju metu te
ko lankyti Lenkiją, tas mies
tuose galėjo stebėti ilgas 
žmonių eiles prie mėsos 
krautuvių. Žmonės, išstovė
ję “uodegose” valandas, 
dažnai grįžta namo be nie
ko. Mėsos “bėda” atėjo ga- 
3a ūmai ir iš vyriausybės 
kaltės. Vyriausybė neatsi- 
riūrėjo į tai, kad Lenkijoje 
pradėjo “audringai” priaug
ai žmonių. Paskutinių'metų 
:monių prieauglis Lenkijoje 
Ta kasmet 18 žmonių tūks- 
Ančiui, kai tuo tarpu kituo
se Europos kraštuose jis 
Ta: Austrijoje 4, Belgijoje 
( su puse, Prancūzijoje 6 su 
ouse ir net Italijoje vos 8. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
įmonių metinis prieauglis 
buvo bene 11 vienam tūks
tančiui. Kartu su tuo priau
ga ir valgančių burnų skai* 
Sius, kų vyriausybė, atrodo, 
bus pamiršusi.

Antra “bėdos” priežastis 
— lenkai panoro daugiau 
mėsos valgyti, o kiek page
rėję dirbančiųjų atlyginimai 
leidžia jos daugiau pirktis. 
Netenka lenkų kaltinti, kad 
yra mėsos peigodte. Dabar
tiniu metu vienas Lenkijos 

(gyventojas vidutiniškai su-

už jas pradėta daugiau mo
kėti.

Dėl mėsos stokos prasidė
jo spekuliacija. Mėsininkai 
pradėjo slaptai supirkinėti 
iš ūkinnikų kiaules, jas slap-

Kad žmones atpratintų 
nuo mėsos vartojimo, vy- jos grobimas smarkiau pa

žadino Indijos “neutralis- 
tus”, negu tą galėjo padaly
ti puikiausios kalbos apie

valandos prieš jo lavono 
riausybė pakėlė jos kainą Į atradimą. Kur jis buvo 48 
— kiaulienai '25-iais nuo- • valandas, iki jo lavonas bu- 
šimčiais ir daugiau. Tas vo atrastas?
reiškė, kad darbininkų su šeima sako, kad jis netu-! neutralios politikos kvailu- 
dideliu vargu ir pasiaukoji-i rėjo pagrindo žudytis. Ky- mą kovoje tarp domokrati- 
mu iškovoti padidinti atly- i la įtarimas, kad komunistų
ginimai už darbą dabar vy- i žmogžudžiai jį buvo pagi'o- 
liausybės vėl “suvalgomi” ' bę, per 2 dienas jį privertė

nio ir totalitarinio pasaulių.
Gimdymų kontrolė

pabrangintu pragyvenimu. 
Reikia manyti, kad ir tas

Amerikos vyskupai pas-parašyti laišką paskui nušo
vė jo paties revolveriu ir įdelbė ilgą raštą, kuriame 

vyriausybės žygis bus įrašy-' lavoną atvežė į parką. griežtai pasisako prieš gim
tas jos sąskaiton vėlesniam . dymų kontrolę. Jie vra prie-
atsiskaitymui, jT,fto
. ; rimtesnių pasikeiti-j Miręs senatorius Taftas 
mų Lenkija susilaukė poli* buvo republikonų vadas sė
tiniam gyvenime. Pačiu pas- nate ir 1952 metais jis buvo 
taruoju laiku Gomulka pa- vienas iš republikonų kandi- gyventojų, 
didino valdžioje savo pade- datų prezidento vietai. Bet Tuo žvilgsniu katalikų 
jėjų (vicepirmininkų) skai- į republikonų konvencija pas- bažnyčios politika visiškai 
čių dviem asmenims irikyrė kandidatu generolą sutinka su Maskvos politi- 
į abidvi tas vietas paskyrė ! Eisenhoweri. Visa tai jau se- ^a- Gyvenime ir bolševikai 
senojo raugo žmones. Be to, j na istri ja. -
turėjo pasitraukti iš vietos j Pereitą savaitę ta “istori

ja” staiga atsinaujino.
Spauda paskelbė mirusio se
natoriaus Tafto

singi propagandai už gim
dymų kontrolę ūkiškai atsi
likusiuose kraštuose, kurie 
nepajėgia išmaitinti savo

švietimo ministras Bienkov 
ski, gana liberalus žmogus, 
pašalintas Hochfeld, insti
tuto ryšiams su užsieniu pa
laikyti direktorius ir dar kiti 
asmenys, palankūs po 1956 
metų įvykusiems Lenkijoje 
pasikeitimams. Jų vietas 
užima Maskvos politikai ir 
pačiai Maskvai klusnūs žmo
nės.

Žingsnis po žingsnio, iš 
dalies pasiduodamas Mas
kvos spaudimui, Gomulka 
glemžia lenkų tautos kovo
mis laimėtuosius komunisti
nio režimo išsilaisvinimus. Į 
Tiems, kurie 1956 metų įvy
kiuose matė pirmąjį revo
liucinį žingsnį į visiškų išsi
laisvinimų, tenka dabar per
gyventi skaudus nusivyli
mas. Vieton “antrojo revo
liucinio etapo” susilaukta 
padėtis, iš kurios kyša Sta
lino veidas. Tačiau, reikia 
manyti, nėra pagrindo pulti 
į visiškų pesimizmų. Revo
liucinės nuotaikos lenkų 
tautoje suvaromos į pogris-

memoran-
dumą, kuriame jis aiškina

ir katalikai gimdymų kon
trolę praktikuoja, bet dėl 
“eilinių žmonių”, dėl perpil
dytų žmonėmis kraštų, kaip 
Indija, Indonezija ir dauge
lis kitų, jie gimdymų kon-

priežastis, kodėl republiko- trolės nepripažįsta ir sako, 
nų konvencijoj laimėjo gen.; ^ad tai yra negerų žmonių 
Eisenhoweris, o ne jis. i išmislas.

Šen. Taftas tvirtina, kad i Komunistai gimdymų 
“rytiniai finansiniai intėre- kontrolę pasmerkė dar sta
rai”, kitaip sakant “Wall i lįnizmo laikais. “Genialu- 
Street”, pasirinko savo kan- ®is” Stalinas vedė tokią 
didatu gen. Eisenhowerį ir! žmogėdriškų politiką, o ka- 
paveikė republikonų partiją ^ taip pat švaistėsi Sovieti- 
išstatyti kandidatu genero- Jos žmonių krauju, kad Ru- 
lų, o ne senatorių. Be to, sU°s gyventojų skaičius 
Taftas pabrėžia, kad didelė | buvo pradėjęs žvmiai ma-
-------------------------- ——------ žėti.. Užpildymui spragų

dį. Jos ten tik stiprės ir lauks Stalino diktatūra ir pradėjo 
valandos, kada galės ir vėl gimimų skaičių, kad
prasiveržti jau geresnėse sų-! karo mašina nepri-
lygose ir su pastovesniais! kanuolių mėscU, o
laimėjimais. Taip reikia ti- Surikai darbininkų. Gi ka- 
kėtis. ' talikų bažnyčia smerkia

Dabar vykstančių pasikei- gimdpuo kontrolę “aukš
tinių pasėkoje numatoma, numetimais, girdi,
kad paaštrės santykiai su J?1 kam Dievas duoda dan- 
katalikų bažnyčia ir jauni-!j!8» 5^* <^uos ’r duonos, 
mui mokyklose uoliau bus n duonos nėra —
brukamas komunistinės ide
ologijos jovalas.

graužk žolę ...

_______ J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

• \

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
u paminėjo Lietu- Vy kūpąs V. Brizgys orga- 

pradžią nizuoja lietuviams spaudos
Lapkričio 22 d. Chicagos ta,k*

Veteranų Lietuvos Karių Chicagoje gyvenąs vysku- 
“Ramovės” valdyba suren-' pas V. Brizgys, daug važi- 
gė Lietuvos kariuomenės t nėjęs po Įvairias lietuvių ko- 
įsikūrimo 41 metų paminėji- j loni jas, Įvairiose pasaulio 
mų. Ta proga buvo prieš tai' dalvse, matė, kaip kitur gy- 
pamaldos ir -pašventintas’venantieji lietuviai stokuoja 
kertinis akmuo prie Jėzuitų lietuviškos spaudos, todėl
namų, vadinamų “Jaunimo 
centras’*, kiu* numatoma 
pastatyti paminklą žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę.

Po tų ceremonijų jaunimo 
namuose buvo pagerbti Lie
tuvos pirmūnas, savanoris 
ir partizanas. Pirmūną re
prezentavo maj. P. Linkus, 
buvęs Lietuvių bataliono 
Sibire vadas, partizaną re
prezentavo — Dudėnas, da
lyvavęs partizanėse kovose- 
Lietuvai kuriantis, už lais
vę, ir savanorį — Rėkus, 
Amerikoje gimęs* lietuvis, 
kuris N e p r i k lausomybės 
pradžioje vyko Į Liatuvą ir 
Įstojo savanoriu i Lietuvos 
kariuomenę.

Atitinkamą kalbą pasakė 
prelatas Mykolas Krupavi
čius, kurios pagrindinė te
ma buvo lietuvybės išaiky- 
mas. šalia labai patriotinių 
posakių ir išvadžiojimų, 
prelegentas vietomis pavar
tojo labai aštrius išsireiški
mus naujų ataivių adresu, 
kurie sudaro mišrias šeimas 
ir panašiai. Kai kurie išsi
reiškimai netiko ir kaip 
dvasiškiui ir bendrai turint

organizuoja telkimą lietu
viškų knygų, žurnalų, laik
raščių komplektų, kurias 
nori pasiųsti ir aprūpinti 
lietuvius, kurie nemato ir 
negali Įsigyti lietuviškos 
spaudo*, gi jos yra labai iš
siilgę. Tokių vietovių yra 
daug Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir kt. Šį gerą su
manymą lietuviai turėtų 
paremti ir pasiųsti vysk. V. 
Blizgiui atliekamą ir jiems 
nereikalingą lietuvių spau
dą. Ji bus naudingai sunau
dota mūsų tautiečiams ap
rūpinti.

Lietuvos profesorių draugi
jos leidinys Nr. 1

Lietuvos Profesorių Drau
gija Chicagoje neseniai iš
leido savo pirmąjį leidinį 
“Povilas Matulionis. Gyve
nimas ir darbai”. Tai leidi
nys Lietuvoje mirusiam Že
mės ūkio Akademijos rek
toriui Povilur Matulioniui 
100 metų jo gimimo pagerb
ti. Leidinį redagavo A. Ru- 
kuiža. Pati knygutė turi 82 
puslapius, paįvairinta praei
ties nuotraukomis ir skai-

MADONA IR ŠVENTIEJI

šuss paseiks’as yra. vienas iš dešimties, atrastas Al
fonso Fo’lie namuose Los Angeles mieste. Tas ir dar 
Riti 9 paveikslai, paga! kai kuriu ekspertu many
mą. 'ra pie-ti garsiu Italijos menininku prieš kelis 
šimtus meti; Jei visi ekspertai su tuo sutiks, savinin
kas praturtės, het jei ne — paveikslai taip ir nepa
teks i muziejus, šitas paveikslas esąs pieštas Ra- 
phaelio Santi.

, je byloje randi ir įvairių ži
nių apie šelpiamąjį. O tų, 
šelpiamųjų įvairiose Lenki- j 
jos vietovėse, beribiame Si- Meno Mėgėjų Ratelio 
bū e, Lietuvoje ir nuostabu gurkti*
— net Vengrijoje atsi' 
dūrusi lietuvė ir vargan pa-

W0RCESTERI0 NAUJIENOS
Tarnas Damijonaitis, Vla
das Avėta, Jonas Veraitis, 

t , »<- Vincas Levanavičius, Mikas
.................. ......... Lapkočio 14 d. Meno Me- Vasiliauskas ir juozas Pe.
tekusi! Balfas juos pasiekia gėj'j Ratelis ir jo choias mi- ^įujįs

, ir jiems ranką ištiesia. , nėjo dešimtmetį. Per tą de- 1902 m. miesto elektros 
Taigi, mačiau lietuvių šimtmetį choras išaugo | tramvajaus konduktorių bu-

: “tvirtoves” Niujorke. Jos ne darnų vienetą, juo visi gi- vq ^jotjejus Tumosa. 
puošnios, bet jas ginančių, džiuojasi. Visa tas pasiekta ( metajs buvo suorga-
jas tvarkančių stipri dvasia, choro dalyvių ir jo vedejo njzuota §la. 57 kuopa, ku- 
Priešas jų nepaims. Sėkmės Jono Bemono pasišventimu. vajcjy})a sudarė: Vincas 
jų gynėjams!

J. Vanagas

NATO parlamentarai 
nepamiršo pavergtųjų

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

galvoje dabartinę lietuvis-1 tant ją prisimena ne tik ve- 
kos išeivijos padėtį. lionies asmeniški darbai

Lietuvai, bet ir daugiau Lie-

kad jo viduje milionus skai
čiuoja. O ir Įėjęs ir apžiurę-

Kiniai įvairiais reika- j«s visas patalpas, pamačiau,
, • , 1 i-;'\r t' kad jos labai kuklios ir ank-
lais teko būt. Niujorke. Ta Jkeliolikai ten dirbau- 
proga pasistengiau surasti čių žmonių _ mažame kam. 
aiko ,r dviem stipnom lie- J , * Q kelis tarnau.

'tuvių “tvirtovėms aplan- . / 1
kyti. Gaivoje tunu ousivie-. ...........nijima Lietuvių Amerikoje ' Matyti, kad Susivienijimo
ir Balfą. į **dovybe neieško praban-, sprendimas, Rytų-Vakarų

žinojau, kad Susivieniji- ^’^^^^^JĮtai-pušavinis pasitikėjimas

Mačiau dvi lietuvių 
“tvirtoves”

scenos už ilgo stalo buvo 
! susodinta 12 vyių, jų tarpe 

Washingtone posėdžia- 2 kunigai, ir viena moterie 
vusi NATO r.arių-valsty bių Atrodė, lyg teismo salėj bū- 
konfereneija, pirmininkau- tum.
jama Prancūzijos generolo 
Bethouart, lapkričio 20 pri- Mirė šie lietuviai 
ėmė rezoliuciją sovietų pa-' Viktorija Laukaitienė h 

jvergtųjų Cantro ir Rytų Babrauskaitė, kilusi iš Eiga- 
J Europos valstybių reikalu. Jonių kaimo, Pievašiūnų 
Į NATO parlamentarei pripa- parapijos, ir palikusi Wor- 
i žįsta, kad “sovietų komu- cestery plačią Babrauakų ir 
į rištinės ekspansijos tiks- Laukaičių giminę; Kazys 
;lams Rytų Europos tautų Misiūnas, Lietuvių Piliečių 
(nepriklausomybės, žmogaus Klubo šeimininko tėvas;
! laisvės, gyvenimo standarto
j ir mokslo laimėjimų aukoji- 
imas yra laisvojo pasaulio 
tragedija ir pavojus” ir kad 
laisvosios valstybės turi “at
mesti kiekvieną kompromi
są, daromą moralės principų 
sąskaita su bet kurios rūšies 
tironija”. NATO parlamen
tarai pareiškė viltį, kad pa

Minėjime buvo ir negels- Vasiiiauskas> Vincas Gfo- 
itinų dalykų, kam tęikejo,k ju,.gjs Gilius ir K. Že- 
;taip ilgai deklamuoti nett . . .
i kiek kukulių suvalgyta. Ne-1 iapkričio 15 d.
i patiko man n tas, kad pi ie'P uVQ organizuotas Sociali-

tuvos praeities gabalas. Šis 
kuklus Lietuvos Profesorių 
Draugijos Amerikoje įnašas 

Rugsejo.23 d. Keleivio Nr. j mūsų kultūrinį gyvenimą 
38 buvo pranešta, kad Ro- ,yra sveikintinas ir reikšmin
iuos saleziečių generolas gas. Leidini paruošti daug 
buvo išvaikęs lietuvius vie- padėjo profesoriai M. Krik- 
n uolius iš jų pastatytos ir ščiūnas ir St. Dirmantas ir 
įkurtos Cedar Lake, Ind. miškininkas K. Sčes - Sčes- 
būstinės ir mokyklos. i nulevičius.

Kadangi ten buvo įdėta j
daug lietuvių aukų, dėl to- ^r- Kazys Drangelis ruošia 
kio elgesio buvo kilęs lietu- i *avo atsiminimus 
vių tarpe didelis pasipiktini- i Chicagietis gydytojas dr. 
mae ir daugelis, ypač auko-i k. Drangelis, ilgametis lie- 
tojai siulftė protestus į Ro-.tuvių visuomenės veikėjas, 
mą. Pasirodo, protestai pa- ruošia savo atsiminimus, ku- 
dėjo. Susiprato ir susigėdo j rie būsią įdomūs, kaip do- 
saleziečių vadovybė dėl sa-: kumentooti lietuvių veiklos 
vo tokio negražaus elgasio JAmerikoje šaltiniai, 
ir dabai* jų generolas Rena- .... . •• . . _ .
to Ziggjoti atstato vėl senų P?«'rbe kon”>oz|-
padėtį. Grąžina išvarytąjį tori“ J-l-f Simų 
kunigą V. Endriūną į seną Vilniaus Krašto Lietuvių 
vietą vienuolijos vedėju ir, Sąjunga lapkričio 22 d. pa
sakoma, vėl galės lietuviai gerbė Viliųuje mirusį kom- 
veikti. Pasirodo, kad su to- pozitorių Julių Sinių. Jis 
kiais lietuvius pažeminan-, buvo garai žinomas vilnie
čiais reiškiniais reikia kovo-j čių tarpe ir okupantų buvo 
ti ir padeda. ištremtas į Sibirą, iš kur

Lietuviai saleziečiai vienuo
liai atgauna savo būstinę

AMERKOS ĮDOMYBĖS
Pavalyta 3. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje apraloma:

Apie kelionę AUaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie HoBywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellow8tone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Cinyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova*; 
Pss mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
ūpe po šerne; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių I 8u gražiais paveikslais.

Knyga jau iS6jo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
aiunčlame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

nis ir Politinis Lietuvių Uke
sų Klubas, kurio organizato- 
1 iai ir pirmosios valdybos 
nariai buvo: Juozas Morkū- 

]nas, Kazimieras Delinin- 
kaitis, Petras Lozoraitis, 
Vincas Kupstas, Juozas 
Gražulis, Juozas Krapkai- 
tis, Simanas Kurelaitis, Juo
zas Kalakauskas, Petras 
•Ješirskas, Vincas Sutkus, J. 
Buinevičius, Petnas Plokštis 
ir Juozas Svenciunas.

1904 m. buvo suorgani
zuotas Lietuvių benas. Jo 
mokytojais buvo: Juozas 
Venslauskas, Jurgis Našu- 
kaitis ir Juozas Bliūdžius. 
Benas ilgai veikė ir dažnai 
patarnaudavo ne tik lietu
viams, bet ir Worcesterio 
miestui.

1911 m. Lietuvių Piliečių 
Klubas nupirko žemės skly
pą prie Quisigamond eže
ro. Dabar ta vieta vadinama 
vasarnamiu - bungalow ir

Petronė Didikienė, Petras 
Kuodis, Jonas Stonkus ir 
Mabel Balčiūnas.

Worcesterio lietuvių 
istorijos trupiniai

Pradžia buvo Keleivio 
Nr. 46. Čia tęsiu toliau.

1895 m. pradėta organi
zuoti šv. Kazimiero parapi-TVja
vo iš Brooklyno.

Pirmasis tos parapijos y,.a verta nemažo pinigo, 
kunigas buvo Jonas Jakštis. ■ i9if> m. čia apsigyvenus 

buvo
, . . , . - - mėnesinis

suderinamą su jų laisvo ap- vių kampe. Jam vadovau- laikraštis “Amerikos Lietu- 
sisprendimo teise ir asmens . jant buvo sukurtos šios vįs„ 19^4 m pabaigoje jis

draugijos: šv. Jurgio, šv. pradėjo eiti kas savaitę. 
Liudviko, Socialinis ir po- pama jjs buvo įsikūręs 19 
litinis Lietuvių Ukesų Klu
bas. Tos draugijos tebevei 
kia ir šiandien.

Mo bloniiuoigiuniavįmvr zuau-
simu, Vokietijos problemos

TT.._ T______12*2____ __________nūn. eiuoaisius aivvnua-

liAvjdU'l ii j v vjiittucia uuo _
tinę rasti puošniame dango- galėtų 
raižyje. Deja, radau ją pap- draudimo są ygas. 
rastame name, iš lauko į jį! Susivienijimo stipriausio- laisvėmis.

.žiūrėdamas, nepasa kyši, - ji ašis, apie kurią sukasi vi- Lapkričio 21 New Yorke,
________________________Įsa didžioji Susivienijimo University Club patalpose,

■šeima, yra dr. M. Vinikas, Pavergtosios Eurpos Seimas 
grįžęs mirė. Buvo laikomos Centro vykdomosios taiy- sutaisė NATO parlamenta- 
už jį jėzuitų bažnyčioje pa- bos sekretorius. Radau jį rams priėmimą, kuriame da- 
maldos su menine dalimi, apsivertusį popieriais, galvą lyvavo beveik visų NATO 
dalyvaujant smuikininkui besukantį dėl naujų, pakitę-‘valstybių delegatai, paverg

tųjų seimo atstovai ir NewM aliukui ir Dainavos cho- jusiam gyvenimui pritaikv- 
rui. Tai vis mūsų krašto tų draudimo rūšių įvedimo, 
okupanto - bolševikų anks- jau turimų draudimų tobuli- 
tyyos aukos. nimo ir tt. Jis ypač susirūpi-
Lenkai didina p»w«dą ja“™"10 *>

t • ■ * T andraudjmu. Susivienijimasuz vakanuead*aną

Chicagos lenkų 6vgah»za-'ąjit^ifnųLi-V Ęl,0C9 apdaru- 
cijos per savo radiją, veda- dos už 25 cėntVs mėnesinio 
mą dr. Sikoros, ragina visus 1 mokesčio.
lenkus, švenčių proga rašant 
laiškus ir sveikinimus, kli
juoti specialiai išleistus žen
klelius. raginančius kovoti 
už lenkų siena* ties Oderiu 
ir Niese. Taip pat ragina 
Kalėdų dovana naudoti iš
leistą atitinkamą knygą an
glų kalba apie vakarines 
lenkų sienas.
. Kaip žinome, dėl tų sie

nų dabartinė vokiečių vy
riausybė nesutinka ir čia 
lenkų organizacijos eina į 
pagalbą Maskvai, kuri savo 
imperializmo politiką ves
dama, rėkia, kad vakarinės 
lenkų sienos būtų ties Ode
riu, nes jie vis tiek Lenkiją 
turi savo glėbyje.

SOPHIE BARCUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto.

Aeitarlieni ir eekmadienj 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
Tel.; HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLENVOOD AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL.

' Aplankęs ten dirban
čius senus pažįstamus J. Pe- 
treną, J. Stilsoną, o taipgi 
P. Dagį ir M. Vasil, norėjau 
išeiti, bet dr. M. Vinikas ne
išleido ir, atėjus pietų per
traukai, nusivedė mane ir 
kelis savo bendradarbius 
pavaišinti.

Jei Susivienijimu būstinė 
ir ne dangoraižyje, bet gana 
neblogame rajone, tai Bal
fas įsikūręs tikrai proleta- 
riškoje vietoje ir jo būstinė 
daugiau negu kukli. Ten ra
dau energingą reikalų vedė
ją kun. L Jankų, seną pa
žįstamą, Lietuvoje ilgametę 
Vyr. Socialinės Valdybos 
sekretai ę, čia Amerikoje ke
lerius metus dirbusią Lietu
vos Laisvės Komitete J. Gri
gienę ir V. Kulpavičių. Tie 
3 asmenys gauna atlikti 
milžinišką šalpos techniki
nį darbą.

Kun. Jankus parodė tvar
kingai vedamas šelpiamųjų 
korteles: kiekvienas siunti
nys įrašomas į šelpiamojo 
asmens

York Times bei kitos ame
rikiečių spaudos atstovai. 
Seimo pirmininkas dr. P. 
Ženki ir NATO parlamenta* 
ių konferencijos pirminin
kas gen. Bethouart pasikeitė 
kalbomis.
V. Sidzikausku Europoje

Pavergtosios Europos Sei
mo vicepirmininkas V. Si
dzikauskas lapkričio 24 iš
skrido į Europą vizituoti 
Pavergtosios Europos Seimo 
atstovybių Paryžiuje, Lon
done, Briuselyje, Stochol* 
ne, Kopenhagoje, Bonnoje, 
Romoje, Madride. P. Sidzi
kauskas ta proga susitiks ir 
su Europoje esančiais Lietu
vos diplomatais ir lietuviais 
veikėjais.

BROOKLYN, N. Y.

kerėplos rengiasi 
msiorganizuoti

Prieš kiek laiko “Keleivy” 
buvo paskelbti vardai ir pa
vardės tų Brooklyno lietu
vių, kurie yra sulaukę 65 ar 
daugiau metų amžiaus. Ta
me aprašyme jie buvo vadi
nami “žilagalviais Jaunuo
liais”. Su takiu pavadinimu 
daugumas nesutiko ir susi
tarė vadintis Kerėplomis. 
Sako, kokie gi mes jaunuo-

1908 m. kun. J. Jakščiui 
apleidus Worcesteri, jo vie
ton atvyko kun. Vincas Bu
ka veckas. Jam klebonaujant 
buvo įkurtos šios draugijos: 
Šv. Marijos Vardo ir šv. Jė
zaus Vardo.

Kilus vaidams tarp klebo
no ir parapijiečių, buvo su
organizuota nepriklausoma 
Visų šventųjų parapija, nu
pirktas namas bažnyčiai 
(29 Endicott gatvėj), čia 
klebonavo nepriklausomi 
kunigai Mickevičius, Delio- 
nis ii* kt.

Po kurio laiko ta parapi
ja iširo. Visi bažnytiniai 
daiktai pateko į Staniui na
mų į-ūsį. Antrasis Stankie- 
jės vvras Antanas Katkaus- 
ka« buvo jiems padirbęs 
gražią spintą, į ją net auksi- 
iė monstrancija buvo įdėta 
Katkauskui miros, jo žmona 
siekėjo už trečiojo vyro 
Gaigalo, kuris šiuo metu gy
vena šiltoj Floridoj ir tik jis 
težino, kur minėtus bažny
čios daiktus padėjo.

Pirmasis lietuvis choro 
vedėjas Worcesteiy buvo 
Povilas Čiurlionis.

1899 m. šv. Jurigo Dr-jos 
pirmojoj valdyboj buvo:

ta susiorganizavimo svarba 
ir kokią veiklą turėsime. 
Taipgi numatytas preziden
tu rinkti Ignas Sutkus. Jis 
linksmas biznierius, pats 
negeria, o geriantiems už-

i Millbury gatvėj, o 1926 m. 
Paltanavičius pastatė mūri-
nius namus 14 Vernon gat
vėj. Paltanavičiaus sveika
tai pašlijus ir įmonei suban
krutavus, visą turtą parėmė 
spaustuvės rinkėjas Gabri
elius Kybą. Laikraštis nus
tojo ėjęs 1955 m. (Lietuvių. 
Enciklopedija rašo, kad “A. j 
Lietuvis” pradėjo eiti 1907'* 
m. kas dvi savaiti, o nuo 
1912 m. rugpiučio 19 d. kas 
savaitę. Lavinsko “Ameri
kos Lietuvių Laikraščiai” 
ašema, kad “A. Lietuvis” 

kas savaitę pradėjo eiti 
1914 m. balandžio 19 d., o 
kad jis anksčiau ėjo, nemi
ki. Kuri čia data yra tikra, 
aip ir neaišku. Red.)

J. Krasinskas

1EVERLY SHORES, IND.

linės 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį

Seni mūsų laikraščio skai** 
vtojai Rakauskai iš Beverly 
'hores, Ind., kurie skaito 
’K e 1 e i v Į” nuo 1907 m. 
ų-uodžio mėn. 10 d. mini 
edybinio gyvenimo 50 m. 

sukaktį. Ta proga Rakaus
kai turės ir artimų draugų

110 MYLIU PER 34 

VALANDAS

Britanijos kareivis Ham- 
mond per 34 valandas ir 47 
minutes nuėjo 110 mylių ir 
laimėjo tos rūšies rekotdą.

tomas j šelpiamojo liai galime būti, jeigu visi fundyti nešykštus, tai bus To kareivio virširinkas ly- 
koitelę ir todėl vi-'einame, kaip rugių pūrus'geras prezidentas visiems dėjo jį automobiliu, bet ne- 

suomet žinoma, kada ir ką ant kuprų užsidėję. | nariams. ištesėjo: netoli galo atsisakė
jis yra gavęs, o atatinkamo-/- Susir inkime plačiai aptar* K. Žamaitis toliau sekti.

«



Puslapis Ketvirtai

Už gyvulio paskerdimų 300 
rublių pabaudos

Varėnos rajono vykdoma
sis komitetas išleido įsaky
mą, kuris nuo kitų metų 
sausio 1 d. draudžia namuo- 
sa gy vulius skersti. Visi gy
vuliai turi būti skerdžiami 
Merkinėj ir Slučajuje įreng
tuose skerdimo punktuose. 
Kas skers gyvulius namuo
se, tam gresia 300 rublių 
pabauda.

Nemanykite, kad tas 
įsakymas išleistas sveikatos 
sumetimais. Skerdyklose 
skerdžiant, gydytojas gali 
mėsą apžiūrėti ir nesveiko 
gyvulio skerdieną uždrausti 
vanoti. Ne, tas dabarti
niams ponams nerūpi. Įsa
kymas išleistas visai kitu 
tikslu: Komunistų valdžiai 
rūpi viską į savo kontrolę 
paimti. Dabar žmogus nega
lės nė'savo užauginto verše
lio paskirsti, jei valdžia jam 
neleis.

Minėjo prof. Z. Žemaičio 
sukaktį

Vilniaus universitetas iš
kilmingai paminėjo prof. 
Zigmo Žemaičio, matemati
kos profesoriaus, 75 metų 
sukaktį. Ta proga jam su
teiktas “nusipelniusio moks
lo veikėjo garbės vardas”.

Mirė J. Kačanauska*

Lapkričio 10 d. po ilgos 
ligos mirė kompozitrius 
Aleksandras Kačanauskas, 
77 metų amž. Velionis yra 
parašęs per 100 kūrinių. Ir 
šiandien beveik nėra kon
certo, kuriame nebūtų dai
nuojama ta ar kita jo sukur
ta daina.

Mano rožė, Ten kur Ne
munas banguoja, Kad aš 
našlaitėlė, Gėriau naktį, 
Gerk, gerk ir kt. yra dau
giausia žinomos.

Velionio sūnus Algirdas, 
muzikas, visuomenės veikė
jas, gyvena Kearny, N. J.
“Anykščių šileliui” 100 
metų

Prieš šimtą metų Antanas 
Baranauskas sukūrė 
“Anykščių Šilelį”. Tai su
kakčiai atžymėti, prie klėto- 
lės, kurioj poetas parašė 
minėtą kūrinį, buvo prikalta 
atminimo lenta su parašu: 
“Šioje klėtelėje poetas An
tanas Baranauskas 1858-9 
metais sukūrė himną Lietu
vos gamtai, parašęs “Anyk
ščių Šilelį”.

Į iškilmes buvę atvykę 
daug asmenų iš Vilniaus ir 
kt., jų tai*pe ministerio pirm. 
pavaduotojas K. Preikšas, 
kultūros ministeris Banaitis, 
daug rašytojų ir kt.

Vakare Anykščiuose įvy
kęs literatūros vakaras-kon
certas. Ištraukas iš “Anykš
čių šilelio” skaičiusi aktorė 
Mironaitė.
Namai iš pelenų

Nesant pakankamai sta
tybinės medžiagos Lietuvo
je namai daug kur statomi 
panaudojant įvairiausius pa
kaitalus, “vietines” medžia
gas: molį, spalius, piūvanas 
ir kt. Grigiškio popieriaus 
fabriko darbininkai savo 
statomų namų sienoms net 
durpių pelenus naudoję.

Telegrafo sukaktis
Lapkričio 22 d. suėjo 100 

metų, kai Vilniuje buvo 
įrengtas telegrafas.

Giriasi bi reikalo
Kauno miesto komjauni

mo sekratorius P. Kabalins- 
kas Vilniaus Tiesoje bara 
komjaunimo vietines orga
nizacijas, kad jos dažnai 
per daug giriasi savo pasi
sekimais, planų įvykdymais 
“prieš laiką”, o vėliau pasi
rodo, kad įmonė atsilieka, 
planas neįvykdytas.

Didžioji veidmainystė
J. VLKS

Sausio 15 d. Lietuvos 
okupantai ir jų talkininkai 
ruošiasi iškilmingai paminė
ti Klaipėdos “Išvadavimą”. 
Tą dieną Sovietų Rusijos 
armija įžygiavo į Klaipėdos 
sritį. Klaipėdos kraštą per
davė tvarkyti Lietuvos oku
pantų * administracijai, o 
Karaliaučiaus-Tilžės lietu
vių iš seno apgyventą Ma
žąją Lietuvą atidavė valdy
ti Leningrado srities admi
nistracijai. Tuo būdu jie 
okupuotą Lietuvą atskyrė 
nuo Vakarų ir Mažąją Lie
tuvą ėmėsi rusinti.

Paleckis bei Sniečkus, 
Lietuvos okupantų patikėti
niai nekaltą spaudoje ir 
šiaip įvairiuose susirinki
muose yra pasakę, kad tik 
dabar visos žemės lietuvių 
apgyventos yra apjungtos ir 
tą “nesavanaudišką” darbą 
atliko didžioji rasų tauta. 
Girdi, Lietuvos buržuazija 
atidavė Klaijiėdos kraštą 
hitleriniai Vokietijai ir štai 
Sovietų Rusija atitaisė tą 
Lietuvai jos buržuazijos pa
dalytą skriaudą. Apie Ma
žąją Lietuvą jie tyli . . .

Klaipėdos krašto klausi
mas lietuviškoje komunistų 
spaudoje, Lietuvos nepri
klausomybės metais ėjusio
je Maskvoje ir Tilžėje, visai 
kitoj šviesoje tada buvo ri
šamas. Propagandos sume

timais, komunistai veidmai
niškai tada įrodinėjo, kad 
Lietuvos imperialistai už
grobė svetimas, ne Lietuvai 
priklausančias žemes — 
Klaipėdos kraštą. Ir jų agi
tacijos pagrindiniu klausi
mu buvo reikalavimas su
teikti Klaipėdos gyvento
jams ajisisprendimo teisę 
iki atsiskyrimo nuo Lietu
vos. O toks atsiskyrimas ta
da reiškė ne ką kitą kaip ir 
vėl Klaipėdos krašto įjungi
mą i Vokietijos Reichą.

Pradedant 1926 m. Mas- 
įkvos įsakymu Lietuvos ko
munistai sirgo bendro fron
to sudarymo liga. Įvairiais 
būdais jie provokavo Lietu- 
'vos socialdemokratus, kad 
šie sudalytų bendrą frondį 
kovai prieš buržuaziją, dva- 

j liniukus ir kitus. Tais pa- 
1 čiais metais jie laišku krei
pėsi j Lietuvos socialdemo-

kimų (Klaipėdos krašto ap
sisprendimo teisė) ”.

Lietuvos socialdemokra
tai nesileido į jokias dery
bas su komunistais, nes juos 
pažino kaip didelius veid
mainius. Dėl viso šito Vin
cas Kapsukas labiausia įdū
ko. Jis pradėjo neatlaidžiai 
savoj spaudoj įrodinėti, kad 
Lietuva neturinti jokios tei
sės į Klaipėdos žemes ir tą 
ki-aštą valdo užgrobiko tei
sėmis. 1932 m. V. Kapsu
kas Klaipėdos likimo klau
simu net išleido atskirą 
knygelę “Kovokim už Klai
pėdos krašto apsisprendimo 
ir laisvo atsiskyrimo nuo 
Lietuvos teisę”.

Ten jis įrodinėjo, kad 
Lietuva užgrobė Klaipėdos 
kraštą su prancūzų ir anglų 
imperialistų pagalba. Esą, 
Klaipėdos gyv entojų didžiu
ma yra priešinga tokiam už
grobimui, todėl turi būti su
teikta teisė gyventojams 
patiems apsispręsti iki at
siskyrimo nuo Lietuvos. 
Girdi, neleistina, kad Lietu
vos okupantai šeimininkau
tų tame krašte. Ir ten pat 
V. Kapsukas skundėsi, kad 
Lietuvos darbininkams ir 
vargingiesiems valstiečiams 
nėra išaiškinta, kodėl jie tu
ri kovoti dėl suteikimo 
Klaipėdos gyventojams ap
sisprendimo teisės. Esą, ne
leistina valdyti svetimas že
mes prieš pačių tų žemių 
gyv entojų norą.

Mat, Maskva vis lūkuria
vo Vokietijoje “proletarinės 
revoliucijos” tikslu įgyven
dinti ten sovietinę tvarką. 
Deja, įsigalėjo hitlerinis na
cizmas. Ir . . . keletai metų 
praslinkus, Maskva susitarė 
su nacių vedama Vokietija 
ir . . . pasidalino Lenkiją, 
o Lietuvą Sovietų Rusija at
pirko sau be Klaipėdos kraš
to.

! V. Kapsukas buvo netikė
tai užkluptas nacių įsigalė
jimu Vokietijoje ir dabar 
jau jam buvo nesmagu agi
tuoti už Klaipėdos atskyri
mą nuo Lietuvos. 1934 m. 
“Priekalo” Nr. 8 jis, lyg tei
sindamasis vedamam straip
sny “Kova prieš Klaipėdos 
krašto smaugimą”, rašo, 
“reikia padaryt Klaipėdos 
kraštą proletarinės revoliu
cijos židiniu” prieš hitlerinę 
Vokietiją. Dabar jau jis ra
gina komunistus kovoti 
prieš Klaipėdos krašto auto
nomijos smaugimų, prieš 
darbininkų u ž k a r i a vimu 
naikinimų” ir panašiai.

Bet ar vienas tik toks at
kaklus kovotojas už Klaipė- 

įdos atskyrimą, o vėliau už 
jos autonomiją buvo V. 
Kapsukas? Ne! Tą komu
nistų kovą rėmė ir Z. Alek- 
sa-Angarietis, kuris kitais 
klausimais nesutiko su V. 
Kapsuku.

1930 m. Lietuvos komu
nistų buvo išleista knygutė 
“Kam reikalingas karas”. 
Ją parašė Z. Aleksa-Anga- 
įietis. Ten psl. 19 pasakyta:

“Lietuvos b u r ž uaziniai 
patriotai nesitenkina Klai
pėdos krašto užgrobimu; 
jiems neužtenka svajot apie 
Vilniaus lietuviškų vietų 
gražinimų, — jiems rūpi už
grobt ir Vakarų Baltarusi
jos nemažą kampą, o kai 
kas svajoja apie Tilžės ir 
kitas Rytų Prūsų žemes, ku
riose kadaise gyveno lietu- _ • •••viai ”.

Dabar iš didesnės laiko 
tolumos žvelgiant, atrodo, 
kad visas tas žemes saugojo 
sau Maskva dr dėl visuome
nės jautramo užmigdymo, 
įsakė savo klapčiukams, lie
tuviškai kalbantiems komu
nistams įrodinėti, kad Lie-

į kratų partijos centro komi
tetą ir į Klaipėdos krašto 
;darbininkų partiją bei į to 
krašto socialdemokratus dėl 

I bendro fronto sudarymo. 
|Tas laiškas buvo ištisai at
spausdintas 1926 m. “Ko
munisto” laikraščio Nr. 1, 
psl. 16. Ten išdėstytos sąly- 

įgos dėl tokio bendro veiki
amo. Tarp jų, antru punktu 
pasakyta:

“Už teisę Klaipėdos kraš- 
I tui pačiais spręsti savo li

KELEIVIS. 80. BOSTON
PAVOGTAS VAIKAS V«L SU MAMA

Mrt» Marilyn Vickers Chicagoje, 19 metų motina pe
ni savo vaiką po to, kai vaikutis buvo jai policijos 
grąžintas. Dešinėje Mrs. Diane Varner, kuri vaiką buvo 
pavogusi. D. Varner pasisiūlė pasaugoti vaiką, bet kai 
motina grįžo iš miesto, ji nei vaiko, nei vaiko dabo
tojos neberado. FBI atrado Varner ir pavogtąjį vai
ką Gary, Ind. Pasirodo, kad 27 metų D. Varner jau 
yra sėdėjusi 3 metus kalėjime už vaikų vogimą.

LIETUVIAI KITUR
MONTREAL, P. Q

D. Kuraitis rodė filmu*
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 35 kuopa šio rudens po
būvius pradėjo Dan Kurai
čio filmais, kurie buvo rodo
mi Aušros Vartų parapijos 
salėj. Filmai buvo rodomi 
dvi dienas ir abi dienas gau
siai lankomi.

Filmus pamačius, buvo 
daug kalbų. Vieniems jie 
daugiau, kitiems mažiau 
patiko. Daug kas tikėjosi 
pamaytti tėviškės vaizdus, 
bet jų nematė, todėl jautėsi 
lyg apvilti. Bet dėl to nega
lima kaltinti Dan Kuraičio, 
nes jis negalėjo Lietuvos ap
lankyti ir pažadėjo tą pada
ryti, kai tik bus galima, 

į Baigus filmus rodyti Fr. 
Janulionio namuose buvo 
vaišės Dan Kuraičiui pa-
gerbti. Subuvimui vadovavo 
J. Bakanavičius. Tarp gar- 
džių ir gausių vaišių sūdai- didžiūną 
nuota svečiui ilgiausių me-i -. .
tų.. Lietuvių Darbininkų Dr- į Lapknčio 7 d. gražiai pa
jos veiklą plačiai apibūdino ?®rbtas visuomenės veikė- 
W. Kiškis. Jis pareiškė, kad J38’ ^^kas, šv. Kazimiero 
draugija turi daug rėmėjų parapijos ilgametis yargo- 
ir pritarėjų, nes ji rūpinasi n^n^as Kazimieras židžiū- 
įvairiais kultūros ir kt. rei- n?s> pagerbti susirinko 
kalais. Todėl ir jos parengi- P^Tna parapijos salė. 
mai sėkmingi. I Kazimieras A m b r o z a,

Kaip visuomet taip ir šį pradėjęs programą, trumpai 
kartą vaišių parengimu dau- apibūdino K. židžiūno jau- 
giausia rūpinosi Bakanavi- nys^ės dienas ir jo veiklą 
čienė su talkininkėmis Pe- Montrealy, ir perdavė pro- 
troniene, Riškiene ir Janu- gramos vedimą Vytautui 
lionipnp Sirvydui, kuris šu žmona į šį

i K. židžiūno pagerbimą at- 
P. Petronis net medžioklė* vyko iš Jungtinių Amerikos 
atsisakė ! Valstybių. Visi kalbėtojai

Lietuvių Darb. Dr-jos labai ^*ažiai įvertino K. ži-
kuopos pirm. P. Petronis džiūno darbu? ir .linkėJ° 
labai užimtas savo valgyk- Jam sveikatos ir pasiryžimo 
loj Verdun gatvėje. Be to, ir .tollau veiktl muzikossn-
jis didelis muzikos mėgėjas. .^5? .
Retos čia vestuvės, kurios' Meninėj daly sudainuota, 
apsieitų lie Petronio smuiko Paclam K. Židziunui pianu 
— visur jis kviečiamas.

Jis ir didelis medžiotojas,
bet dėl savo smuiko negalė- i buvusios tik K. Židžiūno su- 
jo ir J. Bakanavičiaus su- kui??s damos, ko daugelis 
ruoštoj medžioklėj dalyvau- susinnkusių tikėjosi.

Vaisęs buvo geros, tvar
kingos, patarnavo beveik 
vien choro dalyvės.

Šis K. židžiūno pagerbi
mas už jo darbus muzikos

ti.
Papurėlių sidabrinė 
sukakti*

Draugų ir artimųjų suma
nymu lapkričio 14 d. šv. Ka-'srityje buvo tikrai gražus,
zimiero |>arapijos salėj la
bai gražiai atžymėta senų

tuva esanti imperialistinė 
valstybė ištroškusi svetimų 
žemių užgrobimu, o štai 
Klaipėdos krašte jau netei
sėtai šeimininkauja.

Deja, Sovietų Rusija už
grobė be jokios apsisprendi
mo teisės ne vien tik Tilžės 
-Karaliaučiaus žemes, bet ir 
visą Lietuvą.

Čia ir glūdi rasų komu
nistų didžioji veidmainybė!

keleiviečių Liudos ir Balio 
Papurėlių vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktis. Su
kaktuvininkų pagerbti susi
rinko apie 300 asmenų. Pro
gramai vadovavo J. Džiu
gas.

Sukaktuvininkams pa
reikšta daug nuoširdžių lin
kėjimų. “N e p r įklausomos 
Lietuvos” redaktorius J. 
Kardelis ir kiti iškėlė su
kaktuvininkų nuopelnus lie
tuvių visuomeniniame bare. 
Pažymėtina, kad jų sūnus 
Liudas, inžinerijos studen
tas, lietuvių mokyklos ne
lankęs, gražiai lietuviškai 
kalba.

Dovanų sukaktuvinin
kams įteiktas televizijos 
aparatas.

Į šį pobūvį iš Ottawos bu
vo atvažiavusios sukaktuvi
ninkės giminaitė dr. Šidlaus
kaitė ir dr. Ramūnienė.

palydint Būtų buvę daug 
geriau, jei programoj būtų

įspūdingas.
Ir aš linkiu K. Židziunui

sėkmės ateities užsibrėžtus 
planus vykdant.

Montrealietė

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar ji* yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland

URUGVAJUS

Buvo saulėtas, o dabar yra 
tamsus ir niūru*

Urugvajus buvo vadina
mas saules šalimi. Iš tikrų
jų, jis buvo vertas tokio vai
do. čia netrūko saulės nei 
danguje nei žemėje. Nebe 
reikalo jį lygindavo su Švei
carija.

Deja, dabar daug kas pa
sikeitė. Fo šių metų pra
džioje buvusių didelių liūčių 
ir potvynių, apie kuriuos 
buvo rašyta, galima sakyti, 
dar nenustojo liję. Jei kiek 
ir nušvinta, tai tik porai 
trejetai dienų ir vėl pradeda 
lyti. Todėl laukai šlapi, nie
kas neauga, kas pasėjama, 
aiba pasodinama, pūsta.

Dei tos priežasties daug 
i eikalingiausių dalykų 
trūksta, o jeigu ko ir yra, 
tai viskas labai pabrango, 
nes tokia padėtimi naudo
jasi visoki nekontroliuojami 
vertelgos ir dėl to tunka.

Naujoji, iš turtuolių ir fe
odalų susidedanti, baltųjų 
vyriausybė pradžioje dar 
buvo šiek tiek veikli, bet 
dabar visai nekreipia dėme
sio, kad menkutė mažuma 
išnaudoja plačiąją visuo
menę. Jau buvo ir riaušių, 
buvo ir aukų, o ilgus metus
šalį valdant raudoniesiems Jšžjo - met <.Darbinin. 
(liberalams) to nėra buvę. k Nl. 5 ,eidžia

Taigi, Urugvajuje dabar Lietuvi Profesinių S un rų
tamsu n muru. Grupė Londone.

M. Krasinskas

IR TIKRA TAIKA

Kiekvienas “Darbinnikų
pavcrptoc taiitac i Balso” numeris vis ką nors PAVERGTOS TAUTOS ,naujo jdomaus duoda ir 

rimtai principiniais klausi-
(E) “Le Figaro” (Paris) 

lapkr. 3 d. laidoje atspaus
dino ih’a straiOSni antraštę ? 

{“Tikroji taika”, kurio auto
rius yra buv. Prancūzijos 
; ambasadorius Voki etijoje 
Francois Poncet. Straipsnis 

'palankus ir pabaltiečiams ir 
apskritai pavergtosioms tau
toms. Pradžioje pastebima, 
kad Chruščiovas ir Ameri
kos kelionės metu ir kitomis 
progomis labai piktinosi 
“Pavergtųjų tautų savaitės” 
paskelbimu ir tuo, kad jam 
tai nuolat primenama. Be 
reikalo Chruščiovas nervi
nasi, rašo Poncet. Jo jaudi
nimasis rodo, jog jo sąžinė 
ne visai gryna.. Kaip gali 
jis, būdamas realistas, įsi
vaizduoti, kad pabaltiečiai, 
lenkai, vengrai, čekai, ru
munai, bulgarai apsipras su 
savo likimu, jausis laimnigi 
ir nieko daugiau nepagei
daus? Ir kaip jis gali tikėti 
tokia savo pažiūra laimė
siąs pasaulio palankumą? 
Jei jis savo politikoje būtų 
tikras, jis nevengtų toms 
tautoms, apie kurias čia kal
bama, duoti laisvės pačioms 
pasisakyti. Bet jis siekia ant 
pavergtųjų tautų- kapo ak
meni pastatyti. Joks tautos 
sugyvenimas — jei jis tik
rai būtų įgyvendintas —
negalės reikšti, kad ypatin-' tain.

r ’.v ttzt ■.r T.’RJiir’nt’

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tieos metams

Kalendorius jau raosiamas spaudai. Jį jau galimi 
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 19G0 metam 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori 
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitkc

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston 27, Mas*.

Nr. 48, Gruodžio 2,1959
go* VKiuno ir Rytų Europos
problemos galėtų būti laiko
mos išspręsto*. Galima tuos 
klausimus kartais atidėti, 
bet jie liks visvien opūs. Iš 
kitos pusės neturėtų grynos 
sąžinės ir Vakarų valstybės. 
Jei pavergtosios tautos jau 
netektų galimumo į jas (Va
karų valstybes) šauktis, tai 
Vakarai paneigtų visus sa
vo principu* ir idealus. 
Chruščiovas pritarė genero
lui de Gaulle, kai šis Alge- 
rijai pažadėjo apsisprendi
mo teisę. Jei tautų apsis
prendimo teisė tinka vie
niems, tai ji turi būti pritai
kyta ir kitiepis. Algi tai ne
būtų didžiulis akiplėšišku
mas kitu* reikalauti to, ko 
nenori pripažinti pa* save 
namie? Jei būsimuose susi
tikimuose ir konferencijose 
ir būtų pasiekti kai kurie su
sitarimai kontroliuoto nusi
ginklavimo ai* Berlyno klau
simu — tuo vis dar nebūtų 
pasiekta pastovi taika. Tik
roji taika gali būti tik tuo
met, kai tautos pačios laisva 
valia ją įgyvendins ir kai 
nebebus pavergtų tautų, 
baigė savo įdomų straipsnį 
Francois Poncet

DARBININKŲ
BALSAS

mais pasisako, šio numerio 
vedamasis “žodžįai ir Viekš
niai” tinkamai įvertina 
Maskvos diktatoriaus Niki- 
to Chruščiovo vizitus. 
Straipsnis “Tarptautinis de
mokratinis socializmas” ver
tas rimto dėmesio ir visa 
kita medžiaga laikraštyje 
smalsiai ir įdomai skaitoma.

Iš visų laikraščio skilčių 
junti rūpestingą redaktorių 
ir bendradarbių ranką.

“Darbininkų Balsas” yra 
labai nemėgiamas maskvi- 
nių komunistų Lietuvoje. 
Ana, Komunistų Partijos 
Centro Komiteto Istorijos 
Instituto direktorius, Komu
nistų Partijos Vilniaus uni
versitete istorijos dėstytojas 
R. Šarmaitis JAV lietuviš
kai kalbančių komunistų 
laikrašty “Laisvėj” spalio 
30 d. net per dvi skilti vi
sokių niekų prikalbėjo apie 
“Darbinnikų Balsą”.

Jei “Darbininko Balsas” 
ir R. šarmaičiui taip pa
rūpo, tai, matyt, jis čiupinė
ja jautrias komunistę parti
jos vietas. Jau vien dėl šito 
“Darbininkų Balsas” yra 
skaitytinas laikraštis. Jo ad
resas toks:

“Darbininkų Balsas”
L 2 Ladbroke Garden*
London. W. 11. Gt Bri-
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

0 vis dėlto sukasi...
Turbūt nebetoli diena, akimi, 

kada žmogus apžvelgs že- Pirmasis dangaus kūnas, 
mę iš dirbtinio palydovo, o j kurį Galilėjus nukreipė sa- 
vėliau raketa su žmonėmis vo teleskopą, buvo Mėnulis, 
nusileis Mėnulyje, Marse, Jis iš karto pamatė jame 
Veneroje ir kitose planeto- aukštus kalnus, kraterius ir 
se. tamsias prarajas, kurios bu-

— Nu, Maiki, šiandien 
tu turi man paaiškinti, kas 
yra tie narveliai, apie ku
liuos pereitą syki šnekėjai. 
Gal bus gražių baikų.

— Naivėlis, tėve, yra ma
žutis medžiagos kūnelis. Iš 
tokių kūnelių susideda mū
sų kūnas ir visi kiti gyvi or
ganizmai. Bet reikia pasa
kyti, kad vėlesniais laikais 
nageli lietuvių kalboj pra
dėta vadinti ląstele, todėl ir 
mes čia laikysimės šito pa
vadinimo.

— Tai turbūt jau dipukų 
išradimas, ar ne?

— Nesvarbu, tėve, keno 
tai išradimas.

Olrait, sporo dėl to ne-

— Nausa, dar neaišku.
— Kas neaišku?
— Neaišku, Maiki, ko

kiems paraliams tų ląstelių 
mums reikia. Juk mes ga
lim gyventi ir be jų.

— Ne, tėve, negalim.
— Kodėl? Jeigu Adomas 

su Jieva galėjo gyventi be 
ląstelių, tik iš molio sulipdy
ti, tai kodėl mes negalėtu
me, a?

— Na, tėvas paimk molio
__ a/i..™.. ....ir sunpuyn. .Auumą — pa

matysi, ar jis galės pasaky
ti “tegul bus pagarbintas”.

— Tu, Maiki, žir.ai, kad 
aš negaliu stebuklo padaryt, 
tai kam dar šneki.

— Ne tiktai tėvas negali

Tačiau kokia didžiule 
kaina pasiekti šie laimėji
mai, turbūt ne visiems žino
ma. Žvilgterėkim keliolika 
šimtmečių atgal.

Pagal Ptolomėjaus (gy
veno antrajame amžiuje) 
mokslą, pasaulis, papildytas 
vidurinių amžių įsivaizdavi
mu, buvo piešiamas šitaip:
Visatos centre stovi neju
dantis žemės mtulys, o ap
link jį juda planetos ir sau
lė. Su tokia pasaulio tvar
ka sutiko ir bažnyčia.

Praėjus 14 šimtmečių nuo 
Ptolomėjaus sistemos sukū
rimo, prieš ją pasisakė žy
mus lenkų mokslininkas Ni- 
kalojus Kopernikas. Savo 
veikale “Apie dangaus sfe
rų judėjimą” jis teigė, kad 
Saulė yra pasaulio centre, o 
apie ją juda planetos. Žemė 
yra viena iš planetų.

Bažnyčios galvos tai laikė 
herezija ir Kopernikas jos 

i rūstybės išvengė tik todėl, 
kad savo veikalą paskelbda
mas gulėjo mirties patale.

Karštas Koperniko pase
kėjas buvo Džordanas Bru- 
r o. Susipažinęs su Koperni
ko veikalu, jis tapo jo idėjų 
skleidėjas. Išbuvęs 12 metų 
vienuolyne, Bruno meta 
vienuolio rūbą ir, klajoda
mas iš vieno miesto į kitą, 
skaito paskaitas apie Sau-
1^. a _____________ies »i»iein<j. v senejo,
Koperniko mokslą, jis teigė, 
kad ir Saulė nestovi vietoje, 
kad apie žvaigždes irgi gali

vo laikomos jūromis. 1610 
m. Galilėjus aptinka Jupite
rio palydovus, Saturno pla
netos žiedus. Jis atranda 
Veneros fazes, Saulės dė
mes.

Bažnyčios požiūriu Gali
lėjus buvo dar pavojinges
nis, negu Kopernikas, nes 
įrodė Koperniko sukurtos 
sistemos teisingumą. Koper
nikas nekovojo už savo 
mokslą, jis svyravo dešimtis 
metų, kol išleido savo kny
gą. Be to, ji buvo parašyta 
lotynų kalba, kuri daugeliui 
buvo neįkandama. O Gali
lėjus rasė gyva italų tarme, 
plačiųjų liaudies masių kal
ba.

1615 metais popiežiaus 
Povilo įsakymu Galilėjus 
buvo iššauktas į Romą tar
dymui. Čia jam uždraudė 
skelbti Koperniko mokslą. 
Visi Koperniko, o taip pat 
jo pasekėjų — Bruno, Gali
lėjaus, Keplerio — veikalai 
buvo įtraukti į draudžiamų
jų knygų sąrašą.

Bet, nepaisydamas drau
dimo, Galilėjus po kelerių 
metų parašė savo geriausią 
kūrinį “Dialogas apie dvi 
svarbias pasaulio sistemas”. 
Jis vyksta tarp dviejų asme
nų: Solvačio — Koperniko 
šalininko ir Simpličio, seno
jo Ptolomėjaus mokslo pa-

BfiDOJE IKI PAT KAKLO

Raroid Ames iš Tolonto, Ont., žvyro duobėje pajudino 
paviršiuje suktelėjusį žvyrą ir žvyras jj bematant pa- 
kiidojo iki kaklo Gaisrininkai tris valandas dirbo, kol 
ji ir dar kitą žmogų išvadavo iš tos bėdos.

KONSULATAS JIEŠKO
, . . . , . , Edvardas ir Juozas, gimęPu/as, Antanas ir Liudvikas. t;andoah? pa Tėvu vardJį 

i. is.-vidle, Konstancija rr Ala- y j \r>olč
ry^. Ueiut jų Venčkauskienė. Juozas ir sesuo Anto-

, . U. a/..a. .incas. Jurgio s., j vaikai Milašaičių
iauragnų vi., Kungės yL

_ 1_“ iai Galilėjų Vel pri-
vertė 1633 m. atvykti į Ro
mą, į inkvizicijos teismą: 
Po kankinimų kalėjime 70

She-
Juo-

\ a.,Kevičius, Lukošius, Antanas, Jono sū-

kelsime. Ale aš noriu žino- to padaryt, bet ir niekas ki
ti, kokiems galams ta ląste- tas pasauly gyvo žmogaus 
lė mums reikalinga. Sakai, iš molio nepadarys. Da Par
iš tokio štofo susideda mūsų tinis žmogus vystėsi evoliu- 
kūnas ir visi gyvi organiz- cij°s keliu per milionus me- 
mai. Na, o kas yra tie orga- tų iki susiformavo jo orga
nizmai? nizmas; ir tą organizmą ty-

__ Kiekvienas e-v vas minėdamas, mokslas susekė,
daiktas, tėve, yra organiz- jis susideda iš milionų 
mas; tai reiškia, kad gyvas Ja^ai mažyčių gyvų kūnelių, 
daiktas susideda iš įvairių kuliuos lietuviškai mes va- 
organų arba dalių. Štai, ant dinam ląstelėmis. Tėvas 
šakos tupi žvirblis; tai yra klausi, kam jos ieikalingos. 
gyvas organizmas. Žiūrėda- ^os feikalmgos žmogaus, 
mas i tą žvirblį, patvory lai- ojgamzmo gyvybei palaiky- 
žosi ‘katinas; jis taip pat Pavydui, raudonos. 
gyvas organizmas. Kiekvie- kraujo ląsteles išnešioja po
nas gyvūnas, kiekvienas VIS3 ku^ dcSuon^ al ba ?ksi? 
paukštis, kiekvienas vaba- ^ena’ ,kuil n*cs akuodami 
las yra atskiras organizmas, itraukmm su oru į savo 
tėve. Ir kiekvienas jų susi- P‘aucius.
deda iš ląstelių. i ~ .° ,kam J,J relkia> t0

— Veidiminut, Maik. Tu ° S'S jf °,‘ r.
. . ’ . . . i — Be oksigeno tėvas tuo-pate nežinai, ką tu šneki. jau numirt nes ,.umirtu 

bykf saliai, kad musų kūnas klJ1.ios at|jeka
susideda te ląstelių, kitų sy- įeas
ki iš kažkokių organų, o pa- .
skui vėl iš lusteliu. Bet šven- _ įokias j , 
tas rastas davadlyvai paša- _ ski|vjo , u
ko, kad Dievas nukrėtė deda virškfnti maj 
žmogų is molio. Nereikejo kervų ląsteUs penlnoda 
nei ląstelių, nei kažkokių smegenimis visus pojūčius: 
oi ganų. skausmą, šalti, karšti, gir-

— As, teve, kalbu kaip dėjimų, regėjimų ir bendrai 
moks as dalykus aiškina; o viska -kas dar0?i mOsu 
mokslas remiasi faktais, ku- ,inkoj vjenu žodžiu įm0.
1!.u“.s. 'P1J R3 !/ gaus organizmas vra labai
raiti ir įsitikinti, kad is tik- udėtjnga ]yg (as
HJJ1! tau# yla-.................. automobilis, kur tam tikros

— Nu, tai kaip gi iš tik- dalys atlieka tam tikras pa- 
rųjų yra? Ar žmogus suside- ieigas: vienos jų tik sukasi 
da is ląstelių, ar iš organų? jr varo vežimą pirmyn; ki
to’ kas yra tie organai? tos tvarko greitį ir kryptį;

— Tėvas turi akis, širdį, dar kitos apšviečia kelią, ir 
plaučius ir kitokias kūno taip toliau.
dalis. Tos dalys ir vadinasi _ Bet armobilas, Maiki, 
organais. Ir kiekvienas or- ga]j suktis, bėgti ir traukti 
ganąs susideda iš ląstelių; dėl to, kad gazolinas duo- 
taigi ir visas žmogus, visas da jam sylos. O iš kur žmo- 
jo organizmas yra ląstelių gUS gauna savo šyla. ką? 
sąjunga. Ar dabar aišku? į _ žmogaus energija, tė-

skristi planetos, kuriose ; metų amžiaus Galilėjus bu- 
taip pat gali gyventi būty-įvo priverstas atsisakyti sa- 
bės, parašios į žmones. vo mokslo. Pasakojama, 

j Biuno mintys griovė se-kad didysis mokslininkas,
' nūs įsitikinimus, o tuo pačiu ištaręs atsižadėjimo žo- 
ir bažnyčios mokslą. 1592 džius, atsikėlė nuo žemės ir 
m., grįžęs į Veneciją, jis pa- sušuko:
tenka į inkvizicijos rankas. į — O vis dėlto sukasi! 
Aštuonerius metus Bruno Nepadėjo bažnyčiai nei 
kalėjo Venecijoje ir Romo- Koperniko, Bruno, G ali Įė
ję. čia jis buvo žiauriai kan- jaus raštų deginimas, nei ių 
kinamas, reikalaujant pa- uždraudimas. Ant laužo 
neigti savo mokslą. Tačiau žuvo Bruno, ištrėmime mirė 
niekas negalėjo palaužti jo Galilėjus, bet į jų vietą sto- 
dvasios ir 1600 m. vasario jo Kepleris ir daugelis kitu. 
16 d. Džordanas Bruno bu- Nors nemažai naujos pasau- 
vo sudegintas. . įlėžiūros skelbėjų pateko i

Jo idėjų tęsėjas — Galilė- inkvizicijos rankas, bet kū
jus. 1609 m. jis patobulino rė§i astronomijos mokslas, 
teleskopą, kuris buvo išras- 'steigėsi observatorijos dan- 
tas Olandijoje, ir pagamino gaus kūnams stebėti, 
prietaisą, kurio dėka daik-j Juo toliau, tuo astronomi- 
tai atrodė tūkstantį kartų nių stebėjimų duomenys vis 
artesni, negu stebint plika gausėjo, vis daugiau žmonių

-------------------------------------'pradėjo tikėti mokslu, ir
ve, gaunasi iš maisto, kurį bažnyčia iau nebegalėjo to
jo skilvis suvirškina. Illau, pnesnrtte naujam ra-
- Atsigerti reikia, tėve, įvaizdžiui, ir popiežius

nes vanduo žmogui reikalin-;buvo priveistas astytpoaii-
gas. Bet nereikia gelti svai-|n.las . atra,bmus pi.pa. nt, 
ginančių gėrimų. , tikrais.

Vot, ant to, Maiki, tai G ’
aš sir tavim nesoglasnas. Aš 
žinau, kad šnapsas priduo
da žmogui sylos, taip kaip •
gazolinas armobiliui. ______
' - Jeigu tėvas iš tikrųjų Londone (A ,ijoje) ,;c. 
žinotum, ta. taip nekalbą-mirė vjeno vie5buJio
um, nes alkoho is ar jis . tarnautojas. indų

bus degtine ar kitoks gera- , žj .,uIian 71
las, pažeidžia žmogaus jek- £etuJamž Nei vie5bui.i0 va. 
ras sumažina smegenų d ;b ; jo bendra(lal, 
veiklų, taipgi atbukina pro- bj a ka(,
tų, o kai kada n- vąšai jį su- . tal.nauiojas ,.ic5 k 

maišo. Apie energijos padi- b
dinirnų nereikia ne. kalbėti, . ikos nlinis.(.. :s
nes ir tvirtas vyras daugiau v| h *ješbm uždirbd.ivo 
JO isgeręs nuvn«s nuo kojų. / . .
- MaikL aš "en?T taU,0ų>ie 20 dolerių),

tikėti. Eisiu pas Zacirką pa- į 1 
siklausti. Jis iš snapso biz-1 ~
nį daro, tai geriau žino. J Paragink tavo bičiuli Ke-

— Tik neatsimušk, tėve, I«ivį iisiraiyti — ilgais žie-
i stulpą, pas Zacirką “sylos” mos vakarais turės serą 
pasiėmęs. , 'draugą.

BUVUSIO MINISTERIO 
LIKIMAS

i svarus

,e;vvs, Badis?ova.s, Jonas, o?ti,rtin,kus’ ^as, gimęs 
azvs, ir Mvkolas, iš Janapolio !•^ buv^s Vokietijoje. _

. ar i Matutis, Kazys. Antano su-
/. gmantas, Jurgis, Jono ir vC,<° C hicago, III,, o504

Marijonos Brokaitės sūntis, iš Ą. i,ioii Avė.
CŠAibaru km.. Bartininkų vl„ i Ponus fetamslovas Leono su- 
\; a\i<kio a>, " nus’ 1S Letunu kra., bėdos vi.,

Arlauskaitė. Vanda, buvusi Mažeikių ap. __
j v , - . - į- ! Bitiirvs. Antanas. Kazimiero
I AEgKJOje. i .--------- ----------------------------------------- ----------------------------

L..rxauskas, Juozas, iš Žara- sunus. 
j ..j į smuievicius, Vladislovas, Jo-
! Bartusevičiūtė, Elena. Juli- no sūnus, gim. Zapiškyje. iš\ež

ia ir Ona, gyvenusios Kaune, t’.arbaras i \ okietiją.
•j r;: u gatvėje, kilusios iš Ra- Sirupas, Chat Jie, gyvenęs 
šeiniu. Baltimorėje.

Didžiulis. Kazimieras. Ado- j Valatka, Rapolas ir Vacys, 
mo sūnūs, iš Bernatonių km., žiogas, Konstantinas, Bene- 

! Raudondvario vi. dikto sunus.
i . ; ; ,-'s. * incas. ir jo žmona žn.uiv'mas, Antanas, seniau 
Stani.-duva. gyveno Scranton, atvy kęs Amerikon. 
pa. " Ambioza, V intas, Juozo sū-

! • a- u i'.. Liudvikas, ir Drav- nus, gim. 1903 m. Marijampolės 
Aiknifė. Felicija. nn., gyvenęs Vaitimėrių km.,

Francas. Jonas. Jono ir Ievos šralės vi., Tauragės ap., buvo 
g. Kame 1907 m. išvežtas Vokietijon.

ro su
v c! uta-, Pranas, Jono sūnus,! Magdė, duktė Jono ir Marijonos, 

iš Barazou km.. Šakių ap. 
Krajaaskas, Vincentas, Sta- 

'sevo sūnus.
L i.iiickas. Jonas, Jurgio sū

nus, su šeima.
Kunigėlis, Kazys, Jono sū

nus.
Aavasaitis, Adelė, Jonas ir 

Ona.
t aškevičius, Florijonas, Be

nedikto sūnus.
Požėra, Kazys. Antano sū

nus. g.m. 1910 m. Jonučių km. 
ufti-či’i km.. Garliavos vi.

. i au s. Petras. Leono sūnus, 
š I «• cF-ės km., Ka’iifiėnų vi., 

ir šilaraitė, Pranciška, Petro 
duktė.

bo s a. Pionislava. šk inkaras, Stasys.
r irizuka, Juozas. Teodoro sū

nų. žmona Jankaitė-Striaukie- 
:ė. / d Įt ina, sūnus Povilas.

VI iinienė - Jusaitukė, Magdė, 
r jos re<uo Astašauskienė, Ago- 
a. d'iiaė Jono ir Marijonos, iš 

Tai-.:<1 u km., šakių ap.
Zi m atas Juozas ir Vincas. 

Aieksaad o sūnus, iš Vilkaba- 
iu km.. Kalvarijos vi.

Ieškomieji arba juos žinan- 
:< ii ma’oniai prašomi atsiliep- 
i šiuo adresu:

mus, Romualdas. Kr.zimie- j AstraLtuskienė - .Jusaitukė,, 
•.s, gim. Pravieniškėse. ! Airola, ir jos sesuo Uklinienė,

g. 1919 m.
ii. u.Petras. Baltramie

jaus sf-nus. iš Keistru km-., si
ūlės vi.

J >\ raus! yte - Kupšienė. 
Ona, Doru triko duktė, iš šim- 
<aitių vi.

Je biriai ė- - Baiiukyiiaitė. 
Ra: ■ :a. vyras Judickas, Kazi-

Ikcmežys, Vincas. Kazio sū- 
;-99 m. Alvite, Vilka

šaltkalvis Pelnens skundžia
si:

“Mūsų technika taip toli 
pažengė, kad ji stačiai ste
buklus daro, o bet Bėra to
kio specialisto, kuris sutvar
kytų maudyklos purkšlę 
(shower) kamščių skyriuje. 
Tikrai “sudėtinga mechani
ka” ta mūsų purkšlė: iš jos 
teka arba karštas vanduo 
arba šaltas kaip ledas. O 
kad tekėtų šiltas, toks, koks 
reikia vanduo — to niekad 
nebūna.

“Rodos nebūtų reikalo 
rašyti į centinį laikraštį 
apie tokį menką reikalą, bet 
kas daryti, kad šita istorija 
jau tęsiasi kelerius metus, 
o fabriko komitetas ir ad
ministracija nieko nedaro.

“Rašėme vietos laikraš
čiui ir respublikos komitetui. 
Atvažiavo inžinierius, pa
žiūrėjo purkšlę ir išvažiavo, 
o darbininkai ir iki šiol ne
turi kame nusiprausti”. 
‘-Ateikite po 3 dienų”

“Visi žinome, kad šaldy
tuvas kiekvienoj šeimoj bū
tinas daiktas. Todėl nesun
ku suprasti, kaip apsidžiau
gė mano namiškiai, kai aš 
nupirkau šaldytuvą “Sara- 
tov”. Deja, mūsų džiaugs
mas neilgai tęsėsi.

“Vasarą, kada šaldytuvas 
ypač reikalingas, jis staiga 
nustojo veikęs, čia ir prasi
dėjo mano kančios. Pirma 
teko iššaukti meistrą iš mies
to. Kol jo sulaukėme, praė
jo mėnuo. Vėliau aš savo 
“Saratov” nuvežiau į re
monto dirbtuvę mieste. Ne
pigiai kelionė kaštavo. Tada 
prasidėjo važinėjimas! šal
dytuvo atsiimti, bet kiekvie
na rvta aš maudavau vis ta—r —ę   o-----------------------—
patį atsakymą:

— Dar nesutvarkytas, 
ateikite po 3 dienų.

“Aš pavargau belaukda
mas ir išvažiavau atostogų. 
Po atostogų galų gale gavau 
šaldytuvą.

— Džiaukitės, — sakau 
|savo namiškiams, — šaldy
tuvas sutvarkytas.

“Įjungėme elektrą, bet... 
Vėl sena istorija. Šaklvtu- 
vas neveikė. Ir vėl kančia.

— Kada gi remonto dirb
tuvės pateisins savo pavadi
nimą? — minėtame “Trud” 
numery klausia kantrybės 
netekęs Kojtoš sodžiaus. 
Samarkando srities (Uzbe
kijoje) gyventojas Bulanov.

VERTA SKAITYTI

uja
/io

?. e ■utis’’ fra varde nežino- 
• ..me a sieiipti — jan; 

ra k ..-rius iš motinos.
i .Iim .vič.ms, Henrikas, Jud

us. ir Vii- >das. ir jų sesuo Ku
li. Bionislava.
.it et R Fr.inija, Jono ditk- 
Mėžiūnų km.. Krinčino 

irių ap.

lT.

tu.
b..k Marijona. 

Jonas.
!. :gys, Antanas, Jonas, ir 

..s. Jono sunūs, iš Skaudvi-

; . eika. Vincas, iki karo gy- 
. en .- Ka r.e.

.’<* d. :.\a, Antanas ir žmona 
Mena.

i ;; .aiiskas, Antanas, Anta- 
o senus. g. B)o > m., gyvenęs 
\ai;i; oryje.

• at’skas. Juozas, iš Gur -
i;i t m., T;v ragės vi.

R. ir.':., i r;i.uas. gyvenęs Bos- 
.ore. , i

.R - Kari kieno, Anto- 
',.no duktė, iš Čekiškės

Kari •>
ai; it ė - Srikaitis, Ona. 
ra.: duktė. g. Batakiuo- 
'eno ( hieago. III., So.

Ru.'e - i.
Krokas. Jonas, Antano sft- 

.r .’'m. 1924 m., išvežtas iš 
'lamo 1914 m.

is. \ kotas, Vlado sūnus, 
eviciet •. Karolina 

b’ivo i’ >*kėji si už Var- 
i- k-oviėiai’s. išvyko Ame-

on iš Rygos su sūnum ir 
ktorimi.
Urbonas. Jokūbas, Petras, ir

ONSULATE GENERAL OF 
1 ITKl ANIA

4' Včc-i S2nd Street 
\pw >ork 24. N. Y.

SOVIETUOS GYVENIMO 

MALONUMAI

Neįveikiamas mažmožis
Komunistai visur skelbia, 

kad nėra tokio dalvko, ku
rio jie negalėtų įveikti, o iš 
tikrųjų dažnai ten ir maž
možių nepajėgia nugalėti.

štai Sovietų Sąjungos 
unijų centro valdybos lei-

iK.zin Sūnus, iš Girins- ?Ramuma laikrašty ‘-Trud” 
i »n ra cčs ap. ,'Nr. 250 latvis, Liepojos

čc.riscviuu.s, Albinas, Bronius,-kamščių-linoleumo fabriko

s
Ele
levo

\ 1P
ku ’ n

“Juk mes pralenkem žy
dus! Žydai savo rabinams, 
per sinagogų komitetas, iš
mokėjo devvnielns rabinams 
(kalbama apie Wyoming 
klonį, P e n n s v 1 v a n ijoj, 
Red.) trisdešimt septynis 
tūkstančius septynis šimtus 
(37,700) dolerių metinio at
lyginimo. Mes be jokių ko
mitetų, degdami pasiaukoji
mu, 29 kunigams išmokėjo
me pusę milijono ir keturis 
tūkstančius (504,000) dole
rių. Koks skurdus žydų pri
sirišimas prie žemiškųjų!

“Statistika tai dar labiau 
patvirtina. Per metus Wyo- 
ming klonio žydai suvertė 
žydų reikalams — žydų 
kultūrai, visuomenei ir vi
sokiems žemiškiems reika
lams du milijonus keturis 
šimtus aštuoniasdešimt tūk
stančių (2,480,000) dolerių. 
Gi mūsų 12 parapijų 16 Va
sario proga paaukojo 482 
dolerių”.

Kame apie tai ir apie 
daug kitų įdomių dalykų 
raioma? Gi “Darbo” žur
nalo paskutiniajame nume
ry, kurio kaina $1.00, o me
tinė prenumerata $3.C0.

Galima gauti Keleivio 
administracijoje.
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MOTERŲ SKYRIUS

V. Mykolaitis-Putinas

Ponas pasikvietė kareivius
(Tęsinys)

Po jo plakė tris vyrus. Jie gavo taip pat po šimtą 
rykščių. Vienas iš jų staugė ir baubė taip, kad gudintiems 
šiurpuliai ėjo j>er kūną. Po jų nusitvėrė senę Grigaliūnie
nę. Ir ji klykė širdi veriančiu balsu, nors jai pulkininkas 
skyrė tik penkiasdešimt rykščių. Po tiek gavo dar dvi 
merginos, kurių viena gailiai, tyliai raudojo, o kita, be 
jokio balso iškentėjusi dragūnų smūgius, atsikėlė, sauso
mis degančiomis akimis pažvelgė i Skvorcovą ir atsitrauk
dama pro dantis purkštė: gyvatės! Visi stebėjosi tokia 
Balsių Genės ištvenne ir drąsa.

Visų — ir gatvėj stovinčių kaimiečių ir kareivių, ir 
vyresniųjų — dėmesys taip buvo sutelktas Į egzekuciją, 
kad niekas nepastebėjo, kas atsitiko čia pat, už keliolikos 
žingsnių nuo tos vietos. Už Stasio jovaro ir tvoros, kiemo 
kampe, keli kareiviai saugojo atrinktuosius varyti i dvarą 
pono teismui.

Vienas kareivis, užpakalinis, stovėjo netoli nuo Pra
naičio, sekė egzekusiją su giliu vidinio protesto ir pasi- 
biaurėjimo jausmu. Buvo tai dar jaunas vyras, prieš kele
tą metų paimtas i rekrutus iš Tambavo gubernijos vals
tiečių baudžiauninkų ir štai dabar atsidūrė tolimame 
svetimame krašte, kur, nepaisant visų skirtumų, taip pat 
kenčia prasti žmonės, išnaudojami tokių pat ponų dvari
ninkų, spaudžiami tokių pat gubernatorių, ispravnikų.
pristavų, žand?. ' •
kad ir jo g'" ’: 
tiečių sukilimai 
džia siunčia kari: 
šaudo, kapoja kai.kr- ' 
negu čia. Gal ir jo 
plaka kareiviai, kitų 
greitumu tos mintys p 
galvą. Kas daryti? Jv.

'ienas ji pasiekė gandai,
. Ujo neramumai ir vais

kia. Kad ir ten val- 
• u „ aibą, kad ir ten 

ėmis gal dar žiauriau 
s Tambovo gubernijoj 
sūnūs ir broliai. Žaibo 

kareiviui sargybiniui per 
rr u. paleistu šituos visus su-

MARLĖSE PARYŽIUJE

Aktorė Murlene Die( rieti atvyko iš Amerikos i Pary

žių. Ja pasitiko dainininkas Jean Sablon ir ta proga pa

sinaudojęs aktorę pabučiavo, bet Martene didelio karš

čio nerodo . . .

,reigoins. Jos yra užsitarna
vusios mūsų pasitikėjimo ir 
mūsų balsų.

M. Michelsoneinė

KAIP IŠVENGTI 
SKOLOS

AKYS

Tokios mėlynos akys, 
Lyg pražydę linai.
Jos ne žydi, o dega • 
Mėlynai,
Mėlynai.
Taip tegali žiūrėti 
Tik dangaus giluma. 
Jas tegali turėti 
Vien tik ji,
Mylima.
Akyse laimė šviečia 
žalios drobės laukų . 
Jei aš jų neregėčiau, 
Būt gyventi sunku . . .
Tokios mėlynos akys, 
Lyg pražydę linai.
Jos ne žydi, o dega 
Mėlynai,
Mėlynai.

imtuosius. Visų jis negali. Tai gal nors vieną? Gera būtų 
leidus pabėgti tai raudonskniostei merginai. Bet ji per. 
toli stovi. Ir ar sugebės? O šitam juodaplaukiui vyrui? 1 
Jis čia pat. priešais ji. -Jį užplaks arba atiduos i rekrutus. *
Jis buvo atkreipęs savo ginklą i pulkininką ir suimamas ! 
priešinosi.

Tuo tarpu po Grigaliūnienės įuošėsi plakti anas dvi i 
merginas. Gražios merginos ir iš veido, ir iš stuomens, i 
Sukilus vyriškam smalsumui, sargybiniai pasidavė kiek | 
i prieki, kad geriau matytų plakamąsias. Tada tambovie- i 
tis greitai atnarino virvagalį nuo Pranaičio rankų, pasis-1 
linko priešais ji, stumtelėjo alkūne ir prašvokštė:

— Begi, tebia zasekut. . . Pod zaborom . . .
Pranaitis tuoj viską suprato. Jis sukniubo ant že

mės ir pamatė, kad apačia tvoros galima prasiskverbti i 
Grigaliūno kiemą. Ilgai negalvojęs, jis laimingai atsidū
rė anoj pusėj ir prisiplojęs patvoriu nurėplino tolyn už 
kūtės, už klojimo . . .

> Niekas nepastebėjo bėglio.
Kai buvo baigta egzekucija. Pšemickis pono Skrods- ’ 

kio vardu užprašė vyresnybę pietų i dvarą. Ten pat vai-.į 

tas padės išskirstyti, kur ir kiek kareivių apgyvendinti 
pas valstiečius. O tuo tarpu tegu kareiviukai patys pasi
švaisto po kaimus ir pasiieško skanesnio kąsnelio.

Atskirtuosius ypatingam pono teismui Įsakė varyti j 
į dvarą. Prievaizdas, pulkininkas ir vachmistras juos dar 
kaitą apžiūri. 0 kur dingo juodaplaukis vyras, kuris savo 
baisų Įnagi buvo atkreipęs i patį pulkininką, o suimamas 
priešinosi? Be to, Pšemickis žino. kad tai Pranaitis su 
Balsiu atkakliausiai kurstė kaimiečius neiti lažo. i—-------------------------------- ; T"' " . . _

Tuoiau buvo duotas aliarmas, visi kareiviai leidosi! Xu0 I>« SLA įsikūrimo "e SLA iždininke ir Eufro- 
ieškoti ir gaudvti bėglio. Bet nieko nepadėjo vyresnybės Jan\c «ana
.mušimas ir keiksmai. .Niekas bėglio nematę niekas nie- ,kuopose ,įjonuose jos atlieka labai pavyzdingai ir 
ko nežinojo. Tai si jį žemė nutų pianjur-i. Ka ta sai gyba. savo veikla ir sumanu- sąžiningai. Moterims yra 
Ji bus nubausta karceriu, o gal ir lazdomis. ' mu ' pasireiškia. Gal nevi-'garbė turėti jas SLA Pildo-

Is kU'i_ vyre- ny^)ci ii i^\ariu., -_uuntu^)snt8 i d ^trą, siems žinoma, kad vien tik m°j°j Taryboj.
namiškių padedami išvaikščiojo ir nuplaktieji. Dauba- moteries pastangom SLA Dabar, gruodžio mėnesio 
ras buvo taip silpnas, kad jį beveik nešte parnešė namo buvo legalizuotas Massachu- dieną, prasidės SLA
ir paguldė į lovą. Įsetts valstybėj. Tas nuopej-1 viršininkų nominacijos Į Pil-

! ’• įaui nas priklauso Petronei Jur- domąją Tarybą. Tos dvi
geliūtei, kuomet ji buvo :veiklios moterys- vėl kandi- 

" SLA centro sekretore. Tai datuoja toms pačioms pa-
ir kristalų fonuos tik vienas pavyzdys, ką mo- ('eigoms. Jos turi daugelio 

10 karščio, did-Įterys gali padalyti, bet jų metų patyrimą tose pareigo- 
!-aisčio reikalauja J yra ir daugiau, vpač kuopų 's®- D tas patyrimas yra la-

. • ___ J-*:_________ 1 .. i • __ ____ _______

kaip
PASIDIRBTI

Genčiai Electric 
vės laboratorija \-
dy paskelbė, kai?: i: • 
deimantą. Tar: reiki* ntii/.i- 
niško slėgimo ir karščio.

Slėgimas turi būti nuo 
800,000 iki 1,800.000 švara mantų gamybos
vieno colio plotui, o karicio į---------------------------------—
nuo 2,200 iki -1,4ŪO laipsnių Laikas ne upelis, neužtvenksi 

Fahrenheito. iabdūūs.

J. Lapasinskas

S LA ir moterys
NORA GI GIENĖ EUFROZINA MIKUŽICTĖ

SLA Centro iždininkė
SLA Centro iždo globėja

c /ėdva ir sudėtingos ; veikloj. bai reikalingas, nes tai yra

JUOKAI

Geras vyras

— Ar tavo žmona vis tokia 
žavi, kaip prieš 20 metų?

— žinoma, tik dabar jai tam 
reikia ilgiau sugaišti.

—o—
Nori Ameriką pamatyti

Roy Kee’er. 60 metų amžiaus, 
31 metus skraidės “Pan Ame
rican Airvvays” lėktuvais, pada
ręs ore 27.000 kelionių ir nus
kridęs 6 mil. mylių, išėjo i pin- 
siją.

Ta proga jo pakiausė, ką jis 
mano ateity daryti. Jis atsakė:

— Keliauti.
— Kur?
— Po Amerika.
— Kodėl?
— Iki šiol aš težinau tik Ame

rikos oi laivių bendroves, o da
bar aš noriu pažinti Ameriką.
Muitinėj

Vienas keleivis atvyko lėktu
vu i Izraelio sostinę Tel Aviv 
aerodromą. Muitininkas jo klau-

— Ar turi dolerių ?
— Ne.
— Ar turi šveicariška laikro

dį?

— Ne.
— Ar turi nailoniniu kojinių?
— Ne.
— O gal nori kurių nors iš 

tų dalykų gauti? — pagaliau 
paklausė muitininkas.

—o—
Du mešekeriotojai

Du vokiečiai meškeriojo 
upėj, kurios viena pusė priklau
so komunistą valdomai Vokieti
jos daliai, o antroji amerikiečių.

Amerikiečių pusėj meškerio
jęs pagavo daug žuvų, o antroj 
pusėj nė vienos žuvytės. Pasta
rasis galų gale sukeikė:

— Po velnių! Tu turi tiek 
daug pagavęs, o man net meš
kerės nepajudina. Kas čia kal
tas ? •

— Nes žuvys tavo pusėj bijo 
išsižioti, — atsakė jam ameri
kiečių pusėj meškeriotojas.

•mos kristalai.
š uo metu tikrųjų dei

mantų daugiausia duoda 
-lgų Kongo (Afrikoje) — 

63 G visos pasaulinės dei-

Kiek man yra žinoma, garantija, kad klaidų ir 
moterys sudaro daugiau nuostolių organizacijai ne
kaip pusę SLA narių, todėl į bus padaryta.
svarbu, kad jos turėtų savo, Taigi nominuodami SLA 
atstovybę ir SLA Pildomo- {Pildomąją Taiybą gruodžio 
joj Taryboj. Dabar Taryboj mėnesy, būtinai atiduokim 
yra dvi motery*, ir SLA na- įsavo balsą už Norą Gugienę 
riai gali tuo tik džiaugtis, I SLA iždininko ir Eufroziną 
nes Nora Gugiene, dabaiti- Mikužiūtę iždo globėjos pa-

štai keli patarimai, kurie 
gali padėti tos kad ir nedi
delės, bet vis viena nemalo
nios ligos — slogos išvengti.

1. Veng perdaug nuvarg
ti. Sloga greičiau Įveikia 
tuos, kurie yra nusilpę, 

j 2. Pakankamai miegok.
Labai dažnai sloga suserga
ma, kai prieš tai kurj laiką 
nepakankamai miegota.

3. Moterys ypač jautrios 
slogai prieš mėnesines.

I 4. žiūrėk, kad namuose 
ar Įstaigoje nebūtų perdaug 
šilta. Geriausia temperatū
ra 68 laipsniai, bet dar leis
tina iki 72 laipsnių. O tuo sla: 
tarpu daugelis ištisas dienas 
būna 80 laipsnių tempera
tūroje.

5. Protingai apsivilk bū
dama viduje ir lauke. Nene
šiok perdaug šiltų drabužių 
viduje ir pasirūpink atitin
kamai apsisaugoti nuo šal
čio išėjusi Į lauką.

6. Kai kurie žinovai sa
ko, kad šaltas dušas (sho-

Įwer) padeda apsisaugoti
nuo slogos. Jei jūsų kūnui kara!iaus”
tas malonu, darykite, 

i 7. Nereikia persivalgyti,
‘bet žiūrėti, kad maiste ne- 
• trūktų reikalingų medžia- 
įgų. Naudinga gerti žuvies 
i taukų ar imti A ir D vitami
nų.

VYRAS — ŠEIMOS 
GALVA

Taip sako Austrijos Įsta
tymas. Vyras gali be žmo- 
’nos sutikimo net vaiką ati
duoti kitam Įsūnyti. Žmona 
gali būti išrinkta Į parlamen
tą, bet vyras, jei nesutinka, 

igaK versti tos vietos ne
sakyti ir, jei ji nepaklauso, 
'yra pakankama priežastis 
i skirtis, nes ten tabeveikia 
Į1811 mt. Įstatymas, pagal 
kuri vyras turi teisę parink
ti žmonai užsiėmimą.

Moterų organzicijos rūpi
nasi pakeisti juos liečian
čius pasenusius Įstatymus ir 
tas, rodos, netrukus bus pa- 
daryta. .5 * x . t

— ų. ■ ■ •i
AŠAROS PO LAIKO

Aleksandras Khbillard vir
šuj. 19 metu. prisipažino 
nujovęs policininką ir (eis
me verkia. Jo draugas Wa». 
C. Bosson irgi verkia (eis
me po (o. kai jis liudijo, 
ka;p Robillard jam prisipa
žino nušovęs policininką, 
kada policininkas bandė jj 
areštuo(i vogiame automo
bilyje. Robillard teisiamas 
Rednood City, CaliL, jam 
gresia mirties bausmė.

Jei tavo tfraogus ar kaime* 
neskaito “Keleivio”, para

gink iteiraJvti ”v»ina me
lam* ūk <4

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota, -116 puslapių, 
didelio formato. Kaina ___  $5.50

Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina.... $6.00

1005 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimu antroji dalis. 592 puslapiai. 
Kaina ............................... .$6.00

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ. K. Žuko |- 
dotnūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ..................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv, 

4«>4 psl. Kaina .....................  $6.50
'MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gini-
, vuurnv, «i. xrmbwi «-<*.->, sS.

Balys ir .1. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ..................................... $5.00.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina .........................  $4.0©

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
i eterinis romėnas iš žemaičių krik
što laiku. kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko karo metų 
41939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji '’ar 
keisis. Kaina .....................  25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati- 
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vakarus nuo ru
su ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer I-agerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ......................... $ž.ž5

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................. 75 Cnt.

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie ne
paprastą žemaitį, kuris daug ką 
nudarė, tik vieno daikto nepadarė, 
kurį tikrai turėjo padaryti. 237 pu
slapiai. Kaina ...................... $3.00

i ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an-
MARLBOROUGH'S LITIIUANIAN į troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, gr-l ____ __ . .
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo-! ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios niu- 
kytis angliškai kalbančiam, 144 J rašytojos pirmojo karo metu
psl., kaina ......................... $1.25 Amerikoje parašyti vaizdeliai su

I rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO I kaina ..................................... 50 Ct.

PRADAI. Populiari ir naudinga _________
knvpa šių dienu klausimams su-, LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
prasti. Kaina ......................... 50c. | Parašė dr. I). Pilka. Pritaikinta

pusla- 
. $1.00

prasti.
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne

užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draustai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $5.00.

IIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl., 
kieti viršeliai Kaina ........... $5.0©.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1^35 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 386 
psl. Kaina................................$3.0©.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroj: dalis. 426 pus
lapiai. Kaina .........................  $4.00

VLTORIŲ ŠEŠĖLY. V. I’utino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dė! moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršui. 631 puslapis. 
Kaina ................................. $6.00.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketu
rios namu ūkio agronomės: E. I>rą- 
sutienė. O. Radaitb-nė. E. Starkie- 
r.ė ir A. Šližienė. Didelio formato, 
su daug paveikslu. Kieti apdarai. 
Kaina ..................................... $7.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
ninio. 178 psl., kaina .......... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arl»a komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševit- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Imliai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................. 50 Cnt.

NEPRIK LA US<) MOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina .............. . ... .  $5.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos n*< 
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų. 396 psl., geras popierius, 
kaina ..................................... $10.0©

MILŽINO PAUKKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gem popie
ra, kaina................................. $2.50

Amerikos lietuviams 
pių. Kaina

144

CEZARIS. Mirko Jesuliė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys.......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
.M. Miehelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
172 puslapiai, kaina..............$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina ............... ,.. $2.5©

\ KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ..................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos i»ra; 
eitivs, 467 psl. Kaina .......... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. ’Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas ? Kair.a.......... 25 Cnt.

SOPIAI DEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausiniu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu, 
nas. Kaina ......................... 25 Cnt.

TIPELIS, juokingas Pulgio Andriu
lio romanas. 240 psl. kieti virše
liai. Kaina ............................. $3.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė la.'onas Bliumas. Trumoas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ......................... 20 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 2.5 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina .........................2-5 Cnt.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI. 
STAUK VIETININKAS? Parašo 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ..................... $1.20

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GA1. 
RĖŠ, 32 p*l.. kaina.......... 25 Cnt.

VMKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mQ«oo«o nė
ra vienybės, M pal., kaina ., $1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEIV1S

086 East Bro«dway So. Boston 27, Mas*,
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KORESPONDENCIJOS
-DETROIT, MICH.

Mirė J. Pilk*
Lapkričio 24 d. Michigan 

universiteto ligoninėj mirė 
Justinas Pilka, senas social
demokratų veikėjas. Gili 
užuojauta jo artimiesiems. 
Vėliau plačiau parašysime.

LAWRENCE, MASS.

SLA 2*ros apskr. 
suvažiavimas

Lapkričio 22 d. Lietuvių 
Piliečių Klube buvo SLA 2- 
sios apskr. Tarybos suvažia
vimas. Dalyvvao iš 7 kuopų 
3C atstovų.

Suvažiavimas be ko kita 
pareiškė pageidavimą, kad 
i Susivienijimą būtų Įtrauk
ta naujų jėgų. Suvažiavimo 
nuomone, Į Vykdomąją Ta
rybą kandidatais siūlytini 
šie žinomi visuomenininkai: 
I vicepirm. Vaclovas Sidzi
kauskas, i sekretorius — 
kun. Petras Dagys, Į iždo 
globėjus: Juozas Arlauskas 
ir adv. Jonas Stundza..

Po suvažiavimo 41 kuopa 
surengė atstovams ir sve
čiams vakarienę.

SLA narys

KĄ PASIRINKTI 
SLA VADOVAIS

Sąjungos (ALSS) Literatū
ros Fondas. Leidinys 592 VIETINES ŽINIOS

tais buvo dekoruoti du sta
lai. Atsilankiusių vietos gy
ventojų akys smalsiai žiūrė
jo į lino išdirbiniuM - rankš
luosčius, užvalkus, mezgi
niuotas paklodes, staltieses. 
Jie buvo nustebinti, kad net

. ... psl., Įrištas Į kietus viršelius.Geroves Komitetas siūlo JĮ ga,.
SLA Pildomosios Tarybos 
kandidatais nominuoti visus 
dabartinius SLA viršinin-

ma užsisakyti paštu, pri- 
siunčiant čekį ar money or-

, o ... u -J / derį $6.00 sumai, jei vietoje kus. Savo siūlymą komitetas nėrį knygynų kJnygų p,į.
šitaip paremia:

Gerbiamieji,

“Pasirinkome juos štai 
indams šluostyti austinės kodėl: 
pašluostės buvo namų darbo į 1. Jie turi didelį patyri-
ir savo lauko lino . . . mą Susivienijimo reikalų . ..................

Daugelis nebuvo matę j tvarkyme, kuris yra reika- v*° administracijoje, 
gintaro, stebėjosi jo lengvu-! lingas dabartinėse aplinky- 
mu, žėrėjimu, gelsvais ats-ibėse.
palviais. Kitų tautų buvo 2. Jie yra gabūs, teisingi,

tinto jų, šiuo adresu:
K. Bielinis
70 Fifth Avenue, 9th floor 
New York 11, N. Y.

Ją galima gauti ir Kelei-

PROTESTANTAI 
ISPANIJOJE

mažesnės parodėlės. Kiti ir 
to neturėjo, tik dalyvavo 
programoje šokant, dainuo
jant, grojant. Programai 
pasibaigus, dalyviai buvo 
skaniai pavaišinti.

VIENUOLIŠKAS
ŠALIŠKUMAS

Marijonų leidžiamas 
“Draugas” lapkričio 25 d. 
numery aprašė prof. Jurgio 
Čiurlio palaikų palaidoji
mą Čikagoje, bet neparašė, 
kame tie palaikai palaidoti.

O kaip žinoma, jis mirė 
Niujorke, ten jo kūnas bu
vo sudegintas, o pelenų ur
na buvo atvežta Į Čikagos 

' Lietuvių Tautines kapines 
laikyti, kol ją bus galima 

i parvežti i Lietuvą.
WHEELLINGTON, OHIO i “Draugas” pabijojo pas- 

--------  kelbti, kame ta urna padė-
Ir lietuviai dalvvavo 
droj parodoj

ben- ta. Mane yra pasiekusi ži
nia, kad “Draugas” atsisa
kęs paskelbti ir pranešimą 

Janina Narūnė-Pakštienė į apje velionio J. Čiurlio pa- 
atstovavo lietuvius YWCA’-! iaikų Tautinėse kapinėse 
os parodoje. Lapkričio 19 i laidojimo dieną ir valandą, 
d. Wheelling’o mieste, gra-Įjei ir tas būtu teisvhė tai

žioje YWCA salėje buvo 
suorganizuotas įvairių tau- 
tų pasirodymas. Dalyvavo * 
italai, lenkai, vokiečiai, uk
rainiečiai, škotai, vengrai, 
havajiečiai ir lietuviai

marijonų laikraštis
rodytų vienuolišką “nešališ
kumą”.

J. V-ga»

! Kokia žmogystė, 

Mūsų liaudies ekspona- draugystė.

darbštūs ir rūpestingi virsi 
ninkai, ir yra pasižymėję 
visuomenės veikėjai Ameri
kos lietuvių veikloj.

3. Jie savo gabumus įrodė 
sėkmingai išvesdami orga
nizaciją į dabartinį stipru
mą ir dideli garbingumą lie
tuvių tautos reikaluose.

SLA 43 kuopa minėjo 
SS m. sukaktį

Bostone didžiausia SLA 
kuopa Nr. 43 lapkričio 29 d. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj minėjo savo veiklos 55 
m. sukaktį. Kuopa turi 245 
nai ius, iš jų apie 30 naujųjų 
ateivių, bet į minėjimą susi
rinko nuostabiai mažas skai
čius.

Minėjimą pradėjo pirm. 
P. Jankus, pavedęs toliau 
vadovauti J. Lėkiui.

Po vakarienės pirmasis 
kalbėjo K. Jurgeliūnas iš 
Brocktono, kuris buvo vie
nas pirmųjų kuopos organi
zatorių ir veikėjų. Iš jo ir J. 
Kasmausko kalbų paaiškė-

Sofija Klišauskienė, Lietuvoje-, 
ieško savo pusbrolio Juozo Shalt- 
mer ir dukterėčios Annos Shaltmer 
(ištekėjusios pavardė nežinoma,. 
Ankščiau Joseph Shaltir.er gyveno 
StamfcrJ. Conn., 78 W. Broad St. 
Kas apie juos žino rašykite adresu: 

Sofija Klišauskienė
Varnių rajonas.
Karštėtų apyl.
Vidmantų km.
Varnių paštas 
Lietuvos T. S Ii. (48)

Su-

4. Jie. aptarnauja brolis- jojami. Naujos protes- 
kai ir bešališkai visokių pa-įj*.1^ parapijos negali gauti 
žiūrų SLA narius. pęMmo savo bažnyčioms

Todėl komitetas ir siūlo f4?1*1; Js.bą?nvėios neturi 
teises turėti iš lauko paste-

Iš 29 milionų gyventojų 
Ispanijoje protestantų ti
kybos tėra tik pora dešim
čių tūkstančių, visi kiti ka
talikai. Katalikų tikyba yra 
valstybės tikyba.

Sunku čia protestantams M kuoPa pradžioje tu- 
ir plėstis, nes jie labai per- rėJ° dauS visokių kliūčių,

salėje, nors nebuvo gausus 
! lankytojų skaičiumi, bet 
nuoširdžiai bendradarbiau
jant ir taupiai tvarkantis, 
gauti geri rezultatai — giy- 
no pelno $568.02.

Laike banketą aukų su- f****1*“. **»»<> ^žiū™ is• i . . •> i ivaiAijos. Liudvinavo parap., GuH4-nnktS tik $97, nors buvo: niškių km.: atvažiavo Anpėrffeon 
laukiama daugiau. Didesnes 
sumas aukojusių yra šie:
Liet Pil. Dr-ja $35, J. Bak- i 
šys $10, S. Griežė-Jurgele-' 
vičius $7, Dr. Jakimavičius,
A. Mažiulis, J. Rinkevičius, iVinco Poviionio ir AndriausT » tz : ' asckelomo. Gyveno Brookiyn, N.
J. Vembre, A. Rrisciunas ll* į Y., tain pat Juozo Poviionio, Miko 
V. Jackūnas po $5, kiti au- t\5nau;;. Jis ~-yven? Atrt's
Rojo po mažiau. Aciu auko- : Simno valsčiaus, Alytaus apskr. Jie
iusiems jptty - -r juts Žinantieji atsiliepkitejUBiciiio. j adresu:

Didelė padėka priklauso: r. vbi^us
Prel. kun. Virmauskiui už

prieš pirmąjį karą. Gyveno New Jer- 
sey, api-- Netvarką. Ieško sesuo 
Uršulė. Lietuvoje. Jis pats ar jį ži- 
nant’eji malonėkite atsiliepti adresu: 

Sisnou Naujalis
R f) 1.
EdiniK.ro, Pa. (52)

sekančius asmenis:
P. P. DARGI, prezidentu; 
J. MACĖINĄ, viceprezi

dentu ;
DR. M. J. VINIKĄ, se

kretorium :
NORĄ GUGIENĘ, iždi- 

ninke *
E. ’ MIKUŽIŪTĘ, iždo

ADV.’ S. BRIEDĮ, iždo 
globėju;

DR. S. BIEŽĮ, daktaro 
kvotėju.”

UŽSAKĖ LAIKRAŠTĮ 
DOVANŲ

bimų ženklų, kad čia yra

daug nereikalingų vidaus 
kovų būta ir vėliau, bet visa 
tas įveikta ir šiandien kuo
pa tebėra viena stipriausių. 
Dar kalbėjo A. Čaplikas, J. 
Arlauskas, J. Vaičiaitis,

banketo globojimą; kun. 
Žuromskiui, Dr. Jakimavi- ‘ 
čiui, adv. Young ir V. Stel- i 
mokui uzsveikinimus;: 
smuik. Iz. Vasiliūnui su sū- ’

P. (». Box GŪO«; 
Pilte urgh 12. Pa. <49,

Gera žmona — vyro vainikas.

KIMBARAS ZOLfi

protestantų bažnyčia, nega- Tuinila, dr. A. Kapočius ir 
Įima spaudoj skelbti apie s- Michelsonas. Kai kurių 
pamaldas. ' įkalbose be reikalo pasireiš-

Jungtuvės p r o t e s tantų kė rinkiminė nuotaika.

num, solistei J. Adomavi-: 
čienei su vyru ir D. Venckų-! 
tei už programos įvykdymą; Į 
vyr. šeimininkei M. Plevo- 
kienei ir visoms padėjėjoms 
už gardžių valgių paruoši
mą ir patarnavimą, o taip V 
pat visiems bendradar-

bažnyčioje nepripažįstamos. 
Protestantai neturi teisės 
turėti savų mokyklų. Jie 
negali užimti valdinių vietų, 
negali būti renkami į parla
mentą, miestų ir provincijų 
tarybas, negali spausdinti 
ar importuoti Biblijos, už
drausta spausdinti tokį ar 
kitokį savo laikraštį.

Kur katalikai turi valdžią 
savo rankose, ten kitatikiai

J. Mankevieh iš Peabody, nepakenčiami. 
Mass,. užsakė laikraštį ne

tikrai tams Veronikai Mankevish,
Hollywood, Calif.

Kalbas baigė adv. Z. Šal- 
nienė. Gaila, kad jai tebuvo 
duotas žodis pačiame gale, 
todėl dėl užsitęsusių kalbų 
ji turėjo savo žodį labai su
trumpinti. O būtų buvę nau
dinga ir malonu ilgiau pasi
klausyti tokios gražios ir tu
riningos kalbos. Bet kalbė
toja ii* per kelias minutes su
gebėjo gražiai pavaizduoti 
Susivienijimo reikšmę, jo 
kūrėjų ir puoselėtojų nuo-

Kimbaras gerai 

T4*’! nuo inkstų ir pus- 

J lės ligą, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 

t~/ nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
repiški ir Ramunės 
arbr.ta yra visada 
gerr.i išsicerri. 

vva žievės yra vienas iš ge- 
• ■ <:.'■! vidurių t-žkietėjimo.

; mos galite p;;uti visokiu žo- 
•; ir šaknų, kurios tik randasi 

kur pasaulyje. Turine ir me- 
•’;r s — Kubos medaus. Ippos 
iietių medaus, dobilu ir orenčių 

Medaus per pašt«) ne-

tokia ir

I
SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI !

nnlniiD |^7XIXVXO.
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SKAITYTOJŲ BALSAI

A. Kudžius iš Detroit, _. ..
Mich., atnaujino laikraštį tesu“"™ “Ketehj-'SSi nu',
dovanų savo broliui M. Ku- li$10 m. ir esu didelis jo gerbė-

džiui, Cleveland, Ohio, ir Jas- Norėčiau daugiau '‘Keleivį”
seseriai Mix M Kisielienei 'Paremti, 6811 pensininkas, 

sesenai jyirs. m. msienenei,. todel mano paJamos Jnra iabai

Balio padėka
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St DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUL 20 — $29.00

© S su trečdaliu jardų jrrvno® vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui
• 3 si; trečdaliu jar. vilnos Tenni3 pilka ar mėlyna kostiumui

(10 svarų kito; ių daiktų iš mūsų katalogo grali ma pridėti į La pa- j 
lėtą be ekstra pašto persiuntimo išlaidų). -

\<;i _ $42.00 •
• 3 jard. 85't vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil- į

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

ka ar rusa su juostelėmis •
• 3 su pust; jnrdų dirbtinio šilko pamušalui pritaikintos spalvos |

t S svarai kitu daiktų iš mūsų katalogo gaii būti pridėti į paketą 
bi ekstra pašto persiuntimo išlaidų). •• • . .

MAR 19 — $45.000
• 3 jardai vilnos Veleur moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda |
• 3 jard. grynos vilnos Tneed moterų kostiumams juodos, mėly- j 

ros. pilkos, žalios, geltonos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų ,

Montevideo, Uruguay.
•

Mrs. Dorothy Sikan iš 
Everett, Mass., užsakė laik
raštį savo tėvui Adomui 
čekanavičiui, New Britam, 
gimtadienio proga. Gruo
džio mėn. A. čekanavičiui 
sueina 79 metai.

Mrs. Mildred Whitney iš 
Maine Kalėdų proga atnau
jino prenumeratą metams 
savo motinai Mrs. M. Lau
kaitis, Lawrence, Mass.

BALF Bostono skyriaus 
15 metų veiklos jubiliejinis 
banketas, įvykęs š. m. spa
lio 25 d. Lietuvių Pil. Dr-jos

ribotos.

Daug nuoširdžių Knkėjimų 

George Kazlow

Brookiyn, N. Y.

amžiną poilsį, o aš vis dar gyva. 

i Ta proga visuomet užsakydavau 
■ Keleivį 2 asmenims, kurie nega- 

i Įėjo patys užsimokėti. Dabar 

Buvau susirūpinusi pers kai- Į nebegaliu to padaryti, nes gy- 

čiusi Keleivy žinią, kad susirgo : venų iš miesto pašalpos. 

Keleivio įstaigos vedėjas drg. J Esu labai dėkinga Kundrotie- 

Jonas Jauuškis, bet kitą nume- nei. jo dukrai Irenai, V. Sarkū- 

rį gavusi sužnojau, kad jis jau nienei, M. Stechis ir kitoms 

pasveiko. Linkiu jam ilgai būti draugėm.% kurios surengė man 

sveikam! j vaišes, davė dovanų ir laiškais

Lapkričio 26. dieną minėjau ' mane sveikino.

savo amžiaus . 82 m. sukaktį.! Anelė Liutknvienė
Oalytai bas ^skutinėt 25 Cottage St,, y

mano gerų dtatigų' tiukefiaVo į Bridgetvater. Mass.

biams, kurie prisidėjo prie 
sėkmingo banketo pravedi- 
mo.

BALF Bostono sk. A a’- 
dyba artimiausiu laiku tu
rės galimybę persiųsti Cent- 
rui nemažiau $1000 auką 
kenčiantiems priespaudą į 
Tėvvnėje ir varge esantiems • Užeikite i A?exander’s vietą, 
išblaškytiems pasaulyje mū-; 
sų tautiečiams sušelpti. !

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI

GADYNĖ Į
Tūkstančiai suprato. kad t 

New Era shamnoo vra kasdie- F 
rinis reikalas. Tik švelnus dar
žovių maitas syvuiių taukų 
srali užlaikyti dirždr.rą oda. j 
nuo ko priklauso gražūs plati- ■ 
kai. natutaiiška spalva, nvžiū-r 
rint anv'isus.

Siųskite $2 už S oz. butelį 
Krank Pitautas 

.'>27 East Evposilion 
i. Penver. Cnlnrado t
rcrzuaunKzacacutasucft

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Angl«g-Lie*uvių

1256 Puslapiai 

dvigubos špalton

Dar kartą ačiū visiems.
Valdyba 

Ištekėjo V. Paledžiūtė

Lapkričio 29 d. Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj buvo 
Violetos Paledžiūtės ir Ed
vardo Larkino vestuvinis 
pokylis.

1SNUOMUOJAMAS BUTAS

Nuo gruodžio 1 d. išnuomojamas 
butas is 3 kambarių, su vonia. Šil
tas vanduo ir elektra. $25.00 mėne
siui. Teirautis I-amo aukšte, 133 
Ames SL, Brockton, Mass.

IEŠKO KAMBARIO
Floridoj. Tampos arbų St. Peters- 

bury apylinkėj, ieškau nebrangaus 
kambario, kur tralima būtų nasi^a- J 
mint ir vairi- Kašvkit:

P. Saulis 
1898 W. 5th St..
Dunellen, N. J. (49) !

• *.’• is v A: v

ur.ciame.
AIex. Mizara 

41 i W. liroadway 

So. Boston 27, Mass.

x Jieškonmai
Kaina $14

t>:

e
/nėiynos, šviesiai mė!yno.', minos, žalios, ruzavos ar juoaos spalvų j

• ' setas moterų apatinių rajono medžiatros •
• 1 škotiška vilnonė skara | >, a<E*TAI T ’ •

(10 svarų kitų daiktų iš mūsų katalos-o tralima pridėti j šitų pa- j •** IVItl AI. L«ei(tmyje VaiZ
keta be ekstra išlaidų už persiutiir.ą paštu) ; J *-----’ --------’’—*-* *

E-59— $77.50 f

• Nailono kailinis apsiaustas, lengvas, šiltas, labai pagei- |

dalijamas Rytų Europoje, 1
(Dvigubas pamušalas su ledvilne $5.00 ekstra.) j

I paduotas kainas įeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš- į 
laidos, draudimas. Mes siūlome daup kitų standartinių paketų. Pra- |
Žykit informacijų ir oavyrdžių.

VAISTU IR MEDIKALINIV PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA M©- I 
SU SPECIAI.YBft. MŪSŲ I'AKTARO IR VAISTININKO PATARK- |
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT.. j

TAZAB i

." jardai dirbtinio ši’ko pamušalo pritaikintos spalvos 
4 jark.i rajono afgalire 1 asdii ninei suknelei mėlynos, karališkai f 
mėlynos, šviesiai mėlynos, nilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų j

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Kipras Bielinis PENKTIE-

Daktaro Pilkos
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

• >.

L- 41;

duojami revoliuciniai įvy 
kiai Lietuvoje, didieji 1905 
/06 m. dvaro darbininkų 
streikai, rinkimai į Rusijos 
Valstybės Dūmas ir kt. Be 
to, prieduose s k e 1 b i a ma 
daug svarbių dokumentų 
(jų tarpe ir LSDP atsišau
kimas, išleistas Muravjovui 

į'paminklo 1898 m. atidengi- 
j 51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705 į jmo proga).
| (Offisas atdaras vis* laiką) I ’ Knygą išleido Amerikos
) _ -------- -------- ---------------------i Lietuvių Socialdemokratų

40 MILL ST„ DORCHESTER 22. MASS.’ . . .
24 valandų slaugymas ir priežiūra.

Priima senus, chronikus, invalidus, aklus ir kitokius, knrienia 

ligoninės gydymas daugiau nebegali padėti. — - . ,•

Mokestis: $35.00 savaitei iš anksto. , i

Kuriuos reikia valgydinti, kilnoti ir kitaip aptarnauti—mo
kestis didesnis, pagal susitarimą. *

ji
'v.

M«rt« Mačekaitė,’ Lietuvoje, ieš- I 
ko Kazimiero Maėeikio. atvyku-io į 
Amerika prieš 1-jj pasauk kars. Ro- | 
<k>«. syvenn Chicag-o.ie. Jis pats ar 
jį žinantieii atsilienkite adresu:

Mis* D. Jonuškaitėf-, “I’’ St.,
So. Boston 27. Mass. (49)

inigus siųst j karto su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broaduray

5

ite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.
SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ.

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kitas Respublikas

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2S83

* Lieensed by U S S R.
MCSŲ SKYRIAI:

141 Sccond Aveaa«39 Ra.vmond Plas* W1 132 Fryklia Aye. I 900 Literary JM. 
NEW YORK CITYj NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. CJcveland 13, Ohio

TeL GR 6-7430 | Tel. MArfcet >-28771 Tel. CH 8-4724 iTel. TOwer 1-1461
332 FiUnore Avė. i 308 W. Famth St. I 11339 Joa. Camaa I 632 W- Girard Avė. BVFFALO 6. N. Y. BOSTON 27, MASS. bETROIT 12, MfcH. Phitadetphia 23, P*. 
Tel. NOhawk 2674 < TeL AN8rew 8-5848 |feL TOwmead 9-3980 Tel. WAInat 5-8878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančios patenkintų klijentų 100% garantimja išimtinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 46 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - 7 savaites (oro pafttu 
per 7 . 12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rOMes didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esamo specialistai visaase kaime, kas lte«a siuntinių persiuntimų.
Atidarytu kasdhu nuo « iki sekmadientais nuo • iki 4 vai. pa pietų. Tiktai vyrieasioįe hdaigole

Pasinaudokite

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVUJ.
AMERIKOJE

Jtmgla Hetuviad bendram lietuviškam darnai, aukMiJa 
tauttnf aoUdarutną, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dfl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deitanOnl 

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

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas ats
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSmKDfŲ 
apdnoda duoda pašalpos iki $825 | mšnee|.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo ginsimo
giHoa aenatvis.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraodas | 
tl SLA kuopuoee, tartos yra visose žymesašm 
kmijoae ir SLA Centro. Rąžykite tokiu adresu:

So. Boston 27. Mass.

. VAISTUS f LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS. 
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiuski- 

-te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikit* 
asmeniškai.
VERNON DRL’G, INC. J. P. BVJNICKAS, Beg. Ph. sav. 

100 MILLBURY STREET, WORCESTER. MASS.
46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinke vaistais §

A. ! ' 1. • i'O'

MW«I
m. m. j. vmncAS

Y«h t lt T.

MES ATLIEKA V ...

VISOKIUS SPAUDUS DAR8US

M tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORCIT'RIU
♦ SPAUSDINTAI VOKU 

♦LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦BET KOKUI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

TLaloivio’* spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir maląs greičiau Ir pigiau, negu kuri nors
Prašome kreiptis šiuo adresu;

•‘KELEIVIS”
27, Mase

H

EdiniK.ro


Puslapis Aštuntas KELEIVIS, 80. BOSTON Nr. 48, Gruodžio 2,1959

Muzika Kultūros Klube Teisininkai turi senąją 
vadovybę

Vietinės Žinios Bostono Kultūros Klulio

tei padeklamavus vieną San- namo.
įtvaras eilėraštį, kalbėjo po- į Pasirodo, J. V. Andriulis 
' etas (jis ir Lietuvos kariuo- yra gimęs Čikagoje, bet lie-

Ką matė už “Geležinė* 
nės Uždangos’*

Susirenka Lie'uviškosios 
mokyklos mokinių tėvai

lapkričio 29 d. susirinkime • Lietuvių Teisininkų S-gos menės savanoris) Stasys tuviškai kalba lyg būtų ne- 
muz. Izidorius Vasyliūnas Bostono skyriaus nariai Pa- Santvaras. Po jo Irena labai seniai iš Lietuvos at- 
padarė įdomų pranešimą dėkos dieną susirinko vai- Miekūnienė padainavo 3 vykęs. Gerai kalba lietuviš- 
apie lietuvių muzikinę kury- jšinguose Kavaliauskų na- dainas, jai akomponavo kai ir jo palydovas, kuris 
bą. Jis priminė kelis 18 ir 19 muose savo reikalų aptarti, komp. Julius Gaidelis, taipgi šiame krašte gimęs ir

IšNUOMt'OJAMAS KUTAS
So. Bostone, X7 Old Harbor St., 

išnuoiu. butas i.š kainb. ir virtuvės. 
Vonia ir ‘ iti įr«-iigiin;.i. Aliejaus šil
dymas. Vienam ar dviem suaugu
siems. Kreiptis vakarais, po O vai., 
j 1-nių ar:.ą 3-ėią aukštą, ten pat.

Dr. Marija Gimbutienė

šimtmečių Lietuvos muzi
kus, kurie buvo gerai žinomi 
ir Europoje: Feliksą Jana
vičių (1762-1848 m.), kurisšeštadieni, gruodžio 5 d 

neseniai grįžo iš ilgos kelio- 5 vai. vak. šv. Petro parapi- yra vienas iš 30 Londono 
nės po Europą. Ji buvo ir už jos salėj bus Bostono šeš- lilarmonijos steigėjų, kuni- 
‘ gelezinės uždangos” — tadieninės Lituanistikos Mo- gaikšti Antaną Radvilą 
Čekoslavakijoje ir Lenkijo-(kyklos tėvų visuotinis susi- (1775-1818), kuriam net 
je, aplankė net Suvalkų rinkimas, kuriame bus garsusis Bethowenas yra 
trikampy gyvenančius lietu- svarstomi šie raikalai: Vai- skyręs vieną savo kūrinį, 

kų eglutė, kuri bus giuodžio Vincą Kačinską (1812-18- 
27 d.: pokylis, kuris rengia- 70), Petrą Rytelį, W. Gau-

Tame susirinkime jie nutarė Stasys Liepas tai dienai bu- augęs, 
senąją valdybą palikti dar vo paruošęs specialę pragra- Ž-ti»
metams. O ja sudaro Mečys mą, bet gaila, kad dėl persi- .. . r-,“?. . ~. ,
Kavaliauskas (pirm.), dr. šaldymo jis negalėjo dai- Naktį is šeštadienio į sek-
Bronius Jlikonis (sekr.) ir nuoti. .madienj Bostone iškrito
Juozas Vembrė (ižd.). j Minėjimas baigtas Lietu- Plnnasls sniegas.

Be to, nutarta prisidėti vos himnu.
prie Vasario 16 gimnazijos J Vėliau visi svečiai buvo 
Vieno dolerio vajaus (vi- pavaišinti arbatėle, 
siems lietuviams sudėti po'

vius.
Vilniečių paprašyta ji

maloniai sutiko pasidalinti mas sausio 10 d. Lietuvių ronski ir kt 
savo įspūdžiais iš šitos įdo- ! Piliečių Dr-jos salėj ir t. t. Kadangi apie Lietuvos at
mieš kelionės. Savo žodžius' Tėvų komitetas prašo vi- gimimo laikotarpio muziką
ji dar pavaizduos ir spalvo
tomis nuotraukomis.

Paskaita bus šeštadienį, mokslapinigūis. 
gruodžio 12 d. 6:30 vai. vak.
Tautinės S-gos namuose.

sus tėvus susirinkime daly- yra čia ne taip seniai pla- 
vauti ir ta proga sumokėti čiau kalbėjęs V. Marijošius, 

tai I. Vasyliūnas iš tų laikų
------ tesuminėjo M. Čiurlionį ir

ilgiau sustojo prie nepri
klausomos Lietuvos muzikų,

---------  ‘pirmon vieton iškeldamas
Lapkričio 19 d. Randol- .Juozą Gruodį, Viktorą Ba- 

Vilniaus Krašto Lietuvių miiė Jonas Ta- naitį ir Madą Jakubėną.

Ii vilniečių veiklos
Mirė J. Talačka

lačka, 66 metų amž. Liko Pranešėjo nuomone, jie yra 
liūdinti žmona Antanina didieji mūsų kompozitoriai. 
Brazdžiūtė - Talačkienė ir Jie ne tik sukūrė vertingų 
duktė Ramoškienė. kūrinių, bet ir išauklėjo ge-

Velionis į Ameriką atvy- rų jaunų muzikų. Iš jų jis 
šiuo metu minėtos sąjun- Lo Pr^ Pintąjį pasaulini pajėgiausiais kompozitoriais 

fros skyriui Dirminirkauia Larą, ilgus metus turėjo ma- laiko Antaną Račiūną (Lie-
" ,x- ----------- tuvoje) ir Julių Gaidelį

i (Bostone). Iš pajėgiausių

S-gos Bostono skyrius ren 
gia dr. M. Gimbutienės ir 
S. Norkeliūnaitės paskaitas. 
Pirmoji bus gruodžio 12 d., 
o antroji po N. Metų

inž. B. Galinis. Valdyboje žą ūkelį ir is jo gyveno, 
dar yra A. Andriulionis ir 
J. Sonda.

Rev. Komisija: A. Baltu- 
šienė ir S. Leimonienė.

iMichelsonai viešėjo 
Connecticut valstybėje

Dr. B. Matulionis 
Kanados

grizo
Margareta ir Stasys Mi- 

iš' chelsonai Padėkos dieną ir 
itą savaitgalį praleido pas 
savo dukterį ir žentą Co-

Dr. Balys Matulionis, ku- nnecticut valstybėje.
ris dirba Wallum Lake, R.
I., džiovininkų sanatorijoje,
Padėkos dieną buvo pri-;;. . " ' išverstas praleisti Bostone. pobūvi
Mat, jis čia atvyko skristi į 
Halifaksą, kur gyvena jo

Parapijos choras turėjo

moderniųjų kompozitorių 
i pii mon vieton pranešėjas iš
kėlė Vytautą Bacevičių 
'(Niujorke), ir Jeronimą 
Kačinską (Bostone). Visi 
jie pajėgūs kūlėjai, tik gai
la, kad svetimame krašte 
gyvenantiems muzikams nė
ra tinkamų sąlygų kurti.

Pranešėjas ragino bosto
niečius kasmet surengti 
bent 8 muzikos koncertus. 
Jie keltų visuomenės susi-

Lapkričio 26 d. Lietuvių' domėjimą muzika, tobulin-
duklė“kritai tet d« Ka-!™  ̂ silleJ b“vo tų > skonį’ 0 komP°zito-
nadoie buvusio blogo oro sv; Petro Parapijos choro 
negalėjo išskristi, ir todėl ir;Pobuv,s- Memnę programą 
daktaras gavo ištisą parą atliko A. Barauskas, padai

navęs kelias dainas, Dalia 
I Vaškienė,
lietuviškos poezijos, ir R. 
Budreika smuiku pagrie- 
žęs.

į Svečius vaišino Barūnie- 
nė, E. Kačinskienė, O Ivaš- 

______ kienė ir J. Gražulienė. Šo-
Mūsų mieli kaimynai kiai ko‘ atži° Ix>lici-

draugai Emilija ir Antanas J05, vaIanc‘a- 
Aleknos pereitą penktadie- ! ~
nį išvyko į Floridą ir grįš tik Plečiamas Bostono 
kitų metų birželio mėnesį, universitetas

Bostone praleisti.
Ta proga jis aplankė ir

pasikalbėjo su savo drau
gais ir bičiuliais, kurių ir čia 
jam netrūksta.

Aleknos išvyko į Floridą

Operuotas B. Kontrim Bostono universitetas per 
10 mitų naujoms statyboms 

visuo- ir senųjų pertvarkymui nu- 
Kon- mato išleisti .60 mil. dolerių.

riai būtų skatinami daugiau 
kurti.

Pranešime paliestais klau
simais išsitarė S. Liepas, J. 

padeklamavusi Kačinskas, E. Manys, E. Va- 
syliūnienė, A. Matjoška, A. 
Mažiulis, dr. J. Girnius.

Kalboms pasibaigus, I. 
Vasyliūnas smuiku pagrie- 
žė V. Banaičio sonatą, prieš 
tai jos turinį žodžiais paaiš
kinęs.

Kavutės metu pirm. A. 
Mažiulis apžvelgė lietuvių 
kultūrinio gyvenimo svar
besniuosius įvykius per pas
kutinįjį mėnesį.

Ž-ti*

Senas bostonietis 
meninkas Bronius 
trim praeitą savaitę operuo- Kad tereikėtų mažesnio že- 
tas miesto ligoninėj. Linki- mes ploto, bus statomi la
me jam greitai pasveikti. 16 aukštų pastatai.
i ****4HMMMw<ąu****#»4yMMHF**************  *♦♦*****»**»*»

SLA 308 kp. nariams 
žinoti

! DĖMESIO!

SIUNTINIAI Į LIETUVA
DĖMESIO! 3

Į

i'r i imami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- 3 
ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą ;

• UNIVERSAL CIFT PARCEL SERVICE ■
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko nc:n>ka. Siunti

niai gavėjus pasie.ua per 4-8 sav., o oro paštu — 8-i3 d. Mūsų J 
krautuvėse yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų " 
v\ r. ir niotcr. kostiumams, paltams, pamušalų, įpilu, deimonto stik- J 
ji pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašii.ė-.ių. a.-perino, auacino, t 

iiufei.no, sacharino ir vitaminų. t
Pildome re.eptus, siunčiame vai. tus, gydytojų įrankius ir 

specialius standartinius siuntinius H
j av. 3 vyr. kostiumams angiišKos vilnonės nieuziagos 16’. yd. tik 
uz S»>5.-; 6 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 19’-j yd, 
tik už $72.50. Siuvamas mašinas — $160. — Akordeonus nuo $75.50 
-ki $»«<). — Cukraus 20 svarų — $14.-

į paminėtas kainas jema visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti
mas. apdrauda. Gavėjas nieso nemoka, lai tik keli pavyzdžiai iš 
mū ų bendrinio kataiogo kuriame rasite 30 pavyzdžių jvair.omis t 
kainomis nuo $20.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- i 
d o turi įrašą "Made in England”. Užsakytojas gauna nuo kiek- J 
vienos pirktos medžiagos atkarpėlę. i

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

ADRESAI:
397 A V est Brondwav. SO. BOSTON 27. Ma*. AN 8-2718

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

» šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki t vai. po pietų.
Sav. Mvkolas GVRECKAS.

dolerį) ir čia pat tą atlikti. Lietuvišku sūriu karalius Susikaupimo minute pa- £uv“is~?one
gerbtas neseniai miręs sky
riaus veiklus narys Stasys 
Vaitkevičius.

Jonas Andriulis iš Michi-
_ . . ,......................'gano yra neabejotinas lietu7
Po susirinkimo seimimn- vigj-ų sūrių karalius, nes jo 

Lai visus daly\ ius pavaisino, būriai šiame krašte plačiai 
J šią‘‘programos dali gana išsisklaidžiusių lietuvių yra 
veikliai įsijungė ir teisinm- daugiausia valgomi.

Jis su savo palydovu kun.kų bičiuliai, kurių nė vienai 
gražiai šeimai netrūksta. Benediktu Masilioniu, grįž-
Vaišių metu teisininkas, o įdamį jg Europos, Padėkos 
kartu ir poetas, Pranas Lem- ;djeną praleido Bostone. Čia 
bertas vykusiais žodžiais į jie lankėsi pas Mečių Kava. 
apdainavo visus skyriaus iausk^ kuris sėkmingai pla

tina Andriulio sūrius Bosto
ne ir jo apylinkėje.

J. Andriulis su savo paly
dovu Europoje išbuvo 6 sa
vaites ir aplankė Prancūzi- 
!ją, Olandiją, Skandinaviją

nanus.
Ž-tis

Gražiai paminėjo 
kariuomenės dieną

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo programa 

iš stoties VVLiN, lobu ki 
iociklų. veikia sekmadie 
niais nuo 2:30 iki 3 vai 
'ieną. l*erdu<xiarnos Lėtu 

viškos dainos, muzika i- 
M a gdutės Pasaka

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir d<« 
anų krautuvę, 502 Eas 

Broadway, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. Ten gau 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus 
JKZZTZZZZSSSaBSSO SSSr tZZą

Kas perka ar parduoda
tuuaus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lemhertą
RE A LTOK 

5S7 E. BROAI»WAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. -vak.
* Tel.: AN 8-70S1 

o kitu laiku: AN 8-0699

Bostono romuvėnai Lietu- iki pat Suomijos, Vokietiją, 
vos kariuomenės atkūrimo Austriją, Italiją, Ispaniją,
41 metų sukaktį minėjo lap- Portugaliją, Graikiją, Kip- 
kričio 29 d. Tautinės S-gos ro salą.
namuose. Minėjimas buvo i Bet jiems ir to dar nebu- _____ ___ ____________
pradėtas skyriaus pirm. J. vo gana — jie nuskrido taip- 
Krutulio kalba. Susikaupi- gi į Turkiją, Siriją, Leba- 
mo minute pagerbus visus noną, Jordaniją, Izraelį, 
žuvusiuosius dėl Lietuvos Praeitą penktadienį jie 
laisvės ir Danutei Venckų- išskrido į Niujorką, o iš ten

I SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

į Pristatymas garantuotas
Į Siuntiniai apdrausti

į Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
Jmis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
įriežtukų nuo 1.65 už štukę- Siunčiame su Inturisto leidimu, 
i Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

1 General Parcel & Travel Co., Ine.
308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 

• (Tik vienas blokas nuo Broadtvay, einant D gatve)

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

I Vedėjas: M. Kavaliauskas

i

’ F. Vadeiša f1
4 ODA SIUNTINIAMS 
^Parduodu pirmos rusies oJų, *u-».

> < luntimui, padus, vitpadžius &iun-C 
Į Utiniams nupiginta kaina. ►
j JA t lieko visos batsiuvio da-busį 
<greit, sąžiningai ir duodu patari-* 
imus apie odas. Adresas: £ 

173 Eighth St., So. Boston* 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-> 
s trečiadienius ir sekmadiąnius.* 

Telefonas: AN 8-0055 £
<t>auaaa»»aa anaaneneea *****

Charles J. Kay !
(KUČINSKAS) :

Lietuvis Plumberia į
Atlieka visokius “plumbing”—* 

^aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo* 
tir taisymo darbus. Kainos priei-J 
J narnos. Pirm negu ką darote, pas-l 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.J

Telefonas CO »
J12 Mt. Vernon, Dorshvsler, Mass. J
Suuuuuumuuzmuc&juziu

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, apdrausti turtą, 
ažpiatyti mokė..Uties formas 
(Ine. Tari ar Notaro patarna
vimai,

\.'eipkitės į
vALV.MTl IK STELMOKĄ — 

— BALT.C KEALTY
Real E-tate ir Insurance 

Brokerius
•159 W. Breadnay, So. Boaton 

Tel. AN - S - 603U

X:: X X XXXX * XXX XXX X XXX •.< XX X
| Peter Maksvytis
ICARPENTER & UUILDERį

Atliekam vi-okius namų tai-5? 
jsymo darbus iš lauko ir viduje:* 
jdjazas, langus, duris, grindis,V 

[laiptus, dedame aliuminijaus !an-?
rus ir duris, darome virtuvės ka-į 

■bilietus ir kitokius vidaus įren-J 
i gimus. Naujiems pastatams turi-į
[ r.-.e įvairių standartiniu projektų.? 
Itarbas garantuotas. Pasaukite >

Į dėl įkainavimo.
>925 E. 4th St., So. Bostone, 

Tel. AN 8-3630 S
;XXXX XX XXXXXXXXxXxV

Dlt. II. r ILK A
Oftao Vslandos: n»o t tk’ 4 

ir nuo 7 iki V
546 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telef oi; as AN 8-1320

Tek A V 2-««2<

Dr. John Repshis Į;
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 6-8 
Nedeliomia ir Svent»<iiM>iat«:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti (\trcei

DOkCHĖSTKR, MASS. a
J

let AN 8-2712 >rha Bi 4-9018
i

Dr. J. C. Seymour į
(LtNIMtlLH) į

LaetMVis *>ydyto;an Ir Cbirergaa ( 
Vartoja vėliausios Konstrukeijoa

X-RA f Araratą 
Pritaiko Asiniu*

VALANDOS: nu< 2-4, nuo 7-4 
$34 BKOAI»WAY

BOt'TH BOSTON, MA.M8

Pranešame, kad kuopos 
narių susirinkimas bus šį 
šeštadieni, giuodžio 5 d. 
6:30 vai. vak. Sandaros sa-, 
lėj (124 F St.). Jame bus,1 
nominuojami SLA Centro' 
valdybos kandidatai.

Po susirinkimo bus arba
tėlė, kurioje prašome visus 
narius su šeimomis daly
vauti.

Valdyba

Areli. J. Okunis Bostone

Arch. Jurgis Okunis pra- 
§ eitą savaitgalį buvo Bostone 

savo motinos ir bičiulių ap
lankyti. Jis seniau yra gyve
nęs Bostone, o dabar gyve
na Niujorke.

Amerikiečiai minėjo mūsų 
šachmatininkų sukaktį

Bostone Globė praeito 
sekmadienio numery plačiai 
aprašė Bostono Lietuvių 

3 šachmatu Klubo dešimtine-
, eassttattstsssasasaa»tteeaataa»ao*t*s**>******»**»b<'10 nuneJim$

_____kKSOOttEfifSflKirMSSatHSMKKPVaflKM

R The Apothecary
Lieluviška, Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų 

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

tus kraštus, kaip jieniciliną, streptomiciną, 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. BROADWAV, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
. Telefonas AN 8-6020

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We$t Broa<lway, So. Boston 27, Mass. TeL AN 3-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
ii naujų rūbų, avalynes, meaziagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas lilaMaa 
ir &SSK tnuuą apmoka »iunU-ja&.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iii toliau siųskite siuntinius mū.-ų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakarą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti pastų siuntiniai paruošiami greičiausia laiku.
Daimr gaiima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

IŠTAIGA LIETUVIkK k, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SILNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien mm 9 iki $ vai. vak., Ketvirtadieniais MM
• rvtn iki 7 vaL rak. ir Šeštadieniais mm « rvto iki ? vai. pa pietų.

VKhftJAS: JONAS ADOMONIS

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasukai'tus 
Dr, Amelia E. Rau f A

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROAI)WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šinge-

Jliais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Plušom kreiptis:

John Petrus
14 Gartlsnd Street 

Jamaica Plaia, Masu.
Tek: JA 4-4574

A. J. NAMAKSY
KKAL KTI ATE U INSURAM S

409 W. Broad way
SOUTH BOSTON, MASU.

Office Tel. AN S-0948

AFSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt./. 
Visais Insurance reikalais 
kreipeis :

BRONIS KONTRIM 
J■tirą •( tlie Peace—Coestabla

598 B. Broadway 
Su. Boston 27, Mase.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Lai k t ofižiai-Deimanlai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome iHikrodžina. 

žiedus, p-upuošaius
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

«usu<zto(SBc^v»QC«B(^3B^Mauaeai
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Eaat425 
SevUi

Telefonas

A. 1. A
Btr«a.d«ay

27, M 
AN 8-4148

L. f

* I
Henjantin Moore Mai—oe 

r'opieros Sienom*
Stiklas Latia^SM

Vienete Rfikmenya Namam* 
Reikmenys Plumberame 
tranam Geležies Daiktai 1

I

pasie.ua
iiufei.no

