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Prancūzijos Rinkimuose Laimi 
De Gaulle Šalininkai

K.___________
Daugiausiai Nukentėjo Komunistai; Kol Kas Išrinkta

Tiktai 41 Atstovas; Kitą Sekmadienį Vyks Per
balsavimai; Palyginus Mažas Balsuotojų Susi

domėjimas Balsavimu.

Sekmadienį Prancūzijos 
gyventojai rinko naują par
lamentą, jau pagal naująją 
šalies konstituciją ir pagal 
naują rinkiminį įstatymą.

Pagal Prancūzijos vidaus 
reikalų ministerijos prane
šimą rinkimų balsavime da
lyvavo tiktai 20,934,797 
balsuotojai iš turinčių teisę 
balsuoti 29 milionų balsuo
tojų. Pirmame balsavime 
išrinkta tiktai 41 atstovas. 
Išrinkti tie, kurie gavo ab
soliutinę daugumą visų bal
sų savo rinkiminėse apylin
kėse. Kol kas išrinkta ‘ 1 
komunistas, 2 socialistai, 8 
degolistai, 15 nepriklauso-

Tunisas Teis
Egipto Agentus

Tuniso policija suėmė 
kelis ar kelioliką Nasserio 
agentų, kurie atvyko iš E- 
gipto į Tunisą ir ten kurstė 
maištą prieš Tuniso vyriau
sybę. Egipto agentai norė
ję į sukilimą prieš Tuniso 
vyriausybę įtraukti ir Alžy
ro maištininkų dalį, kurie 
veikia Tunise.

Tuniso prezidentas Bour- 
giba sako, kad visi suim
tieji Nasserio agentai bus 
teisiami kaip sąmokslinin

DU BUVĘ GERI DRAUGAI

Netaip seniai Nikita Chruščiov (dešinėij ir Nikolai 
Bulganin (kairėj) buvo labai geri dratagug, o šiandien 
jau mirtini priešai. Nikita jau išmeti Bulganiną iš 
visą aukštą vietą, nugrūdo kažkur į Sovietijos užkam
pį, o paskutiniuoju metu pradėjo jį visaip viešai dergti. 
Jis jau vadinamas “antipartiniu”, kitaip utkant, einan
čiu prieš komunistą partiją kartu su Molotovu, Kaga- 
novičiu ir kitais. Ar čia seniai buvo “ko|M tyvinė va
dovybė”, o dabar “tik ant lauko pliko vienas Nikita 
beliko”.

Amerikos Bazės 
Maroke Pavojuje

--------- . i
Malti k o karalius šiomis 

dienomis priminė Amerikai, 
kad jis laukia, jog Ameri
ka ištrauks savo karo pajė
gas iš Maroko teritorijos. 
Amerika turi pasistačiusi 

i Maroke 4 oro bazes ir vie
ną bazę karo laivynui. Tos 
bazės yra svarbios krašto 
gynimui, bet Maroko vy
riausybė vis dažniau užsi
mena, kad amerikiečiai iš
trauktų savo bazes iš. to 
krašto.

Derybos dėl bazių laiky
mo gal greit prasidės. Ma
roko atgavo nepriklausomy- 

' bę iš prancūzų, o bazes:

Grasinama Berlyno Blokada 
Dar Neprasidėjo

Rusai Paskelbė Savo Nusistatymą Trauktis Is
Bet Dar Nepasitraukė; Vokiečių Komunistai 

Varo Propagandą Už Vakaru Traukimąsi Ii 
Berlyno Miesto; Vakarai Dar Nesutarė,
Ką Daryt, Jei Rusai Pasitrauks Ii Miesto.

no

JŠį Antradienį
Aiaska Balsuoja

Lapkričio 25 d. Alaskos 
gyventojai pirmą kartą 
rinks savo naujos valstijos 
gubernatorių, du senatorių 

statyti leidimą buvo davę’1 ir vieną kongresmoną. Taip 
i prancūzai. Todėl Maroko pat bus renkamas ir vietos 
■sakosi nesurištas prancūzų (valstijos, seimelis, 
j pažadais ir reikalauja susi- j Rinkimų pranašai sako, 
tarimą dėl bazių peržiūrėti kad ir Alaskoje demokra- 
ar gal ir visai panaikinti, i tai laimėsią, bet republiko- 

! nai tikisi, kad vienas sena-

Sovietų Rusija jau prieš 
porą savaičių paskelbė, kad 
ji trauksis iš Berlyno mies
to ir atiduos tą miestą vo
kiečių komunistams tvarky
ti, bet kol kas rusai dar ne
pasitraukė iš miesto. Tuo 
tarpu vokiečių komunistai 
rytinėj Vokietijoj vis gar
siau šaukia, kad Vakarų 
valstybės turi trauktis iš 
Berlyno ir palikti visą mies
tą komunistams tvarkyti. 
Vakarų valstybių nusistaty
mas yra nesitraukti iš mies
to. Bet kokių priemonių

kai. Tuniso prezidento di
mu ir kitų smulkesniųjų džiausiąs konkurentas į val- 
partijų atstovai. džią, politinis emigrantas

Pagal balsus komunistu Salah ben Yuessef gyvena 
kandidatai visame krašte Egipte ir iš ten veda kovą 
surinko 3,882,000 balsų, Prieš Bourgiba. Tuniso pre- 
socialistai 3.167,000 balsų, zidentas sako, kad Egipto 
degolistų sąjungos kandi- atmuštieji agentai bandę jį 
datai 3,603,000 balsų ir ne-. užmušti.
priklausomi kandidatai 2,-; .-----;— -----;-----------
316,000 baisų. Kiti baisai'Dideli Streikui

Australijoj Laimi Chruščiovo Mėsos 
Senoji Vyriausybė Pažadai Užmiršti

Studentų Skaičius .
Pasiekė 3^48^36^ gubernatoriaus vietos ■?«?“">. .*?. r?sai p?- 

eis karštos lenktynės, abu
Amerikos universitetuose kandidatai, JStepoyich repu- 

Prieš porą metų Sovietų ir kolegijose šiais metais biikonas ir Gruening demo- 
rudenį mokslo pradžiai įsi- kratas, yra populiarūs ano- 

3,258,556 studentei, nės-
arba veik 200,000 daugiau Aiaska pirmą kartą daly- 
negu pernai. Bet į inžineri- vauja nacionaliniuose rinki- 
jos mokyklas šiais meteis muose, nors vietos balsavi-

pasiskirstė tarp 14 mažes
nių partijų..

Komunistai seniau surink
davo iki 5 su puse milionų 
balsų ir paprastai gaudavo 
apie 25/< visų balsų, šį sy
kį jie surinko tik apie 19% 
visų paduotų balsų.

Visi rinkimuose išstatyti 
kandidatai pasisakė už de 
Gaulle konstituciją, išsky
ras komunistus, kurie ir lai

Civilėj Aviacijoj

Pereitą savaitę streikas 
prasidėjo Trane World Air
lines kompanijoj. Streikas 
sulaikė ir West Coast Air
lines kompanijos darbą, šį 
pirmadienį ir
dar kelių oro susisiekimo 
kompanijų tarnautojai ren
giasi išeiti į streiką ir šią
savaitę laukiama, kad apie 

ke naujos konstitucijos bal- pusė visos civilinės aviaci- 
savimo buvo aiškiai prieš Įjos bus streiko ištiktos.
J?- i Streikai civilinės aviaci-

Rinkimų rezultatai galu
tinai paaiškės tik ateinantį 
sekmadienį, kada vyks per
balsavimai. Perbalsavimuo- 
se laimės tie kandidatai, ku
rie gaus daugiau balsų. To
dėl šią savaitę tarp įvairių 
kandidatų eina derybos, 
daugelis ištrauks savo kan
didatūras, kad neskaidytų 
balsų.

Laukiama, kad daugumo
je vietų kandidatai susitars 
eiti vieningai prieš komuni
stus, kad jų įtaka parlamen
te būtų žymiai sumažinto.

Rinkimai Prancūzijoje 
vertinami, kaip naujas ge
nerolo de Gaulle laimėji
mas. Nors de Gaulle neturi 
savo partijos, bet karštes
nieji jo šalininkai susijun
gė į koalicinę sąjungą ir 
išėjo į rinkiminę kovą kaip 
nauja partija. Iš senesnių
jų partijų daugiausiai nu
kentėjo komunistai ir ypač 
skaudžiai nukentėjo radi
kalų partija, kurios žymes
nieji vadai jau pirmame 
balsavime pralaimėjo rinki
mus.

Pirmame balsavime daug 
žinomų senųjų partijų va-; 
dų rinkimus pralaimėjo, 
daug naujų vadų iškilo.

Pereitą šeštadienį Austrą- *
lijoj buvo renkamas šalies i Rusijos diktatorius žadėjo, 
parlamentos. Liberalų ir kad per du tris metus So- rase 
žemdirbių partijų koalicija į vietų Rusi j? gamins tiek 
laimėjo daugumą ir nauja-j pat mėsos vienam vartoto- 
me parlamente. Balsų skai-jui, kiek gamina Amerika. . e
tymas dar nėra baigtos, to-i Apie tą Chruščiovo pažadą į^ojo mažiau studento*, tok mų ten yra buvę. 
dėl nežinoma, kiek valdan- triubijo visa Sovietų spau- j 68,000 palyginus su 79,000 
čios partijos padidino savoda, kalbėjo partijos agito-,studentų pereitais metais. yjgjQj 

- - - toliai, bet mėsos gamyba mnirvir-atstovų ir senatorių skai
čių, bet nėra abejonės, jog 
atstovų rūmuose valdančios 
koalicijos atstovų skaičius 
bus didesnis, o senate irgi 
laukiama, kad valdančioji

antradienį i koalicija turės S31 dvieJU
balsų daugumą (pereitame 
senate turėjo lygų senato
rių skaičių su Darbo Parti
ja).

jos kompanijose eina dėl 
uždarbių pakėlimo ir dėl 
kitų darbo sąlygų pagerini
mo.
SUOKALBY NEDALYVAVĘS

Kaip žinoma. Argentinoje 
buvo susektas sąmokslas, 
kurio tikslas—nuversti da
bartinį prezidentą Frondizi. 
Jame dalyvavus įtartas ir vi
ceprezidentas Alejandro Go
mez, bet jis neprisipažįsta 
tą darąs, čia jį matome 
(sėdi) tą pareiškiant laik
raštininkams. Gomez betgi 
buvo priverstas atsisakyti iš 
viceprezidento vietos.

DEMOKRATAI SVEIKINA 
SAVĄJĮ VADĄ

Demokratų partijos vadai, 
jų tarpe H. S. Truman, šen. 
Johnson, Sam Rayburn ią 
kt. šiomis dienomis lankėsi 
pas savo partijos vadą John 
Garner, Texase. J. Garner 
mini savo 90-ąjį gimtadie
nį ir to proga partijos va
dai jį aplankė.

J. Garner buvo vicepre
zidentu 1933 - 37 meteis 
Rooseveltui prezidentau
jant ir per daug metų sto
vėjo demokratų partijos 
priešakyje.

STREIKAS ĮSKILO STU-
DEBAKER DIRTUVĖSE

nepasistūmėjo tiek pirmyn, 
kiek Chruščiovas žadėjo.

Pagal Chruščiovo pažadus 
Sovietai turėjo 1960 metais 
gaminti 16 milionų tonų 
mėsos,
atitikę Amerikos gamybai 
“skaitant vienai varto
tojo galvai”. Pagal naujau
sią ūkio planą Chruščiovas 
tik 1965 metalą žada ga
minti 16 milionų tonų mė
sos, o iki tom laikui Sovie- 
tijoj bus 15 milionų žmonių 
daugiau, todėl ir 1965 me
teis Chruščiovo pažadas pa
sivyti Ameriką mėsos ga
myboje bus tik pažadas. Ni
kita moka maitinti rusus 
pažadais neblogiau, kaip 
Malenkovas ir Stalinas. Pa
žadai Sovietijoje yra pi
giausia prekė.

Kodėl inžinierių mokyk
lose šiais metais mažiau 
studentų, priežastys darnė-

VEIKIA KK.M.

sitrauks ir vokiečių komuni
stei bandys trukdyti susi
siekimą su Berlvnu. dar nė- 
ra susitarta.

Vakarinės Vokietijos vy
riausybė reikalauja, kad 
Amerika, Anglija ir Pran
cūzija nepripažintų jokiu 
būdu rytinės Vokietijos ko
munistų valdžios ir kad, jei 
reikės, tai kad Vakarų val
stybės ginklais pasidarytų 
sau kelią į vakarinę Berly
no miesto dalį.

Pasitarimai tarp Vakarų 
valstybių vyksta dėl tolime-

ra paaiškė jusios. Spėjama, Kenijos kolonijoj Afrikoj 
kad viena priežastis yra ta, Vlet^. ^enĮau veikusios te-

įminti 16 milionų tonų kad tos mokyklos siais me- nauja^taiii snės P°litil(os Berlyno at.
ėsos, kas būtų maždaug tais statė didesnius rėdais-, KKM ora žvilgiu' *** ko1 dar

a----------------- vimus stpjantiems studen- 1 ui ievine rvruu orga- -----—; J r -i - nizacija kuri siekia išrarv nėra Patraukę is Berlyno,tems, todėl dalis silpnesnių- nėra reikalo imtis kokių
ventojus lauk ir siekia, kad nors Pr^emoniM* jeiRū 
kraštas būtų valdomas vie- susitarti dėl
tinių gyventojų negrų.

___ 'tai galimas daiktas, kad

jų studentų atpuolė.

POPIEŽIUS PASKYRĖ 23 
NAUJUS KARDINOLUS

Tito Smirtoa

Maskvą, Pekiną

Popiežius Jonas 23-čias 
paskyrė 23 naujus kardino
lus, jų terpe 2 amerikiečius. 
Dabar iš viso jau yra 75 
kardinolai, nors iki šiolei 
kardinolų skaičius niekada 
nesiekdavo daugiau kaip 70 
(nuo 1578 metų buvo nu
statytas toks didžiausias 
kardinolų skaičius).

AFRIKOS VALSTYBĖS
SIEKIA FEDERACIJOS

Soutr Bend, Ind., Stude- 
baker automobilių. dirbtu
vėse šį pirmadienį prasidė
jo darbininkų streikas. 7,- 
000 darbininkų metė darbą. 
Streikas paskelbtas dėl ne
galėjimo susitarti dėl nau
jos darbo sutarties.

KAS NESKAITĖTE?

“Keleivio” administracijo
je galite gauti paskutinįjį 
“Darbo” numerį už 75 cen* 
tus, “Varpą” už $2.00, 5
mokslininkų parašytą knygą 
“Mažoji Lietuva” už $5.00. ' valdomi kraštai.

Jugoslavijos diktatorius 
Tito vienoje prakalboje še
štadienį, lapkričio 22 d., 
griežtai kritikavo Maskvą 
ir kinų komunistus už užsi
puldinėjimus prieš Jugosla
viją. Tito sako, kad Kini
jos komunistų pasimojimas 
visus valstiečius suvaryti į
kariškas komunas neturi' ką. 
nieko bendra su marksiz
mu, tei yra kariškas komu
nizmas ir Tito mano, kad 
kinų komunistei yra prieš 
“koegzistenciją” su kapita
listiniu pasauliu.

Tito sako, kad jis ir to
liau laikysis savojo komu
nizmo, bet kartu jis pabrė
žė, kad Vakarai su Jugo
slavija elgiasi daug korek- 
tiškiau, negu

Dvi Afrikos negrų valsty
bės, Ghana ir neseniai iš 
prancūzų kolonijų atsisky
rusi Gvinėja sutarė sudary
ti užuomazgą naujos Afri
kos valstybių konfederaci
jos. Bus surašyta bendra 
konstitucija ir abi valstybės 
ankštai derins savo politi-

PAKISTANAS VALYS 
SAVO TARNAUTOJUS

KLAIDA AR TYČIA? Vakarų valstybės sušauks 
pasitarimą, kuriame ir bus 
nusistatyta, kokiu būdu at
sakyti į rusų grasinimus dėl 
Berlyno.

Vakarų valstybės mano, 
kad gal reikės sušaukti 
NATO valstybių pasitarimą 
dėl Berlyno, kad prieš ru
sų grasinimus būtų priešpa
statyta visų NATO valsty
bių vieningas frontas. Kol 
rusai tenkinasi propaganda 
ir šūkavimais, nėra reikalo 
ką nors daryti, bet jei ru
sai per savo sėbrus rytinėj 
Vokietijoj rimtai bandytų 
Vakarų valstybes išvaryti iš 
Berlyno, tada bus surasto 
priemonių komunistų užma
čioms pastoti kelią.

VICEPREZIDENTAS 
LANKOSI ANGLIJOJ

Pakistano kariška dikta
tūra paskyrė komisiją, ku
ri tyrinės visus valstybės 
tarnautojus ii ieškos jų tar
pe kyšininkų ir kitokių ne
teisėtai pralobusių žmonių. 
Tikslas esąs paniekti, kad 

komunistų i korupcija krašte būtų išnai
kinta.

Viršuje laidą dirbtuvės pre
zidentas Makoln White su
imtas Chester, N. Y. Jis nu
šovė Alfred Dugan (apačio
je). Dugan organizavo mi
nėtoje dirbtuvėje streiką. 
Wbite aiškina, kad jis pa
stebėjęs Dugan besiartinan
tį prie io nuošalioj vietoj 
ir šovęs, manydamas, kad 
Dugan yra ginkluotas ir no
ri jį nušauti.

Viceprezidentas R. M. Ni- 
xon lapkričio 25 d. vyksta į 
Angliją, kur jis išbus 4 die
nas ir bus vyriausybės ir 
karalienės rūmų svečias.

Anglijos vyriausybė pasi
ruošė pasitikti svečią iš A- 
merikos labai širdingai, jo 
atsilankymas bus proga pa
demonstruoti artimus ry
šius tarp Amerikos ir Ang
lijos.



Pmlapis Antrai KBCSmB* fld. Nr. 48, Lapkričio 26, 1958

Ryty iniciatyva
šaltajame kare sienos tarp Rytų ir Vakarų nėra 

pastovios. Europoje tos sienos po karo mažai tepasikeitė. 
Rusų bandymas tas sienas pakeisti Vokietijoje (Berly- 
no blokada 1948-49 metais) ir Graikijoj nepavyko. Bet 
kitur Maskva ir vėliau jos nauja sąjunginingė Kinija 
šaltojo karo sienas žymiai pakeitė savo naudai. Tiesa,, 
Korėjoj nepasisekė, bet Indokinijoj ir Viduriniuose Ry
tuose komunistams pavyko pasiekti naujų laimėjimų.

Apie Vakarų laimėjimus, deja, niekui* negalima 
kalbėti. Ką komunistai per karą ir po karo užgrobė,’ tą 
jie ir iki šiolei išlaikė, išskyrus Austriją, iš kurios jie ne
varomi pasitraukė ir gal dar Jugoslaviją, kuri kabo tarp 
Rytų ir Vakarų. Anglų ir prancūzų bandymas pašalinti 
Maskvos Įtaką Viduriniuose Rytuose pasibaigė niekais 
todėl, kad Washingtonas ir Maskva bendromis jėgomis 
pasistengė rusų Įtaką ten palikti nepaliestą ... O kai 
vengrai sukilo, tai Vakarai ir pirštu nepajudino, kad ru
sų Įtaką iškrapštytų iš ten lauk.

Kada nors istorikai stebėsis Amerikos politikos “san- 
turumu” ir stoka iniciatyvos. Galingo krašto vadovai tik 
rinkimų metu pakalba ape “vadavimą”, o po rinkimų vi
są savo energiją skilia išlaikymui esamos padėties. Ini
ciatyva buvo ir lieka komunistų rankose. Tą matome ir 
dabar, kai Maskva pradeda rodyti savo iniciatyvą pa
dalintoje Vokietijoje, o Vakarai subruzdo tartis ir aiš
kintis, kokiomis priemonėmis išlaikyti ten esamą padėti.

Vokietijos padalijimas į dvi dalis yra nepatogus 
Maskvai. Nepatogus todėl, kad ne tik visa Vokietija, 
bet ir jos sostinė Berlynas yra padalytas į dvi zonas—Ry
tų ir Vakaių. 2,200,000 Berlyno gyventojų gyvena Va
karų Įtakoje, 10,000 amerikiečių, anglų ir prancūzų ka
rių saugo vakarinės Berlyno miesto dalies demokratišką

PLANUOJA DEMOKRATŲ POLITIKĄ

Demokratę partijos pirmininkas Paul M. Butler (kai
rėj) ir buvęs prezidentas Harry Truuuui tariasi In- 
dependence. Mo.. kaip vesti partijos politiką per atei
nančios dvejos metus, kad 1960 metais bitę galima 
laimėti prezidento rinkimus.

visą milioną do 1 e ri ų.
Veikiausiai, kas nors sušuks,
— “tai jis durnas!” Ne. Jis 
visai protingas žmogus ir 

Išių žodžių autorius jį labai
{gerai pažįsta, keletą sykių ., . . . . .
'buvo susitikęs, sveikinosi ir Berlyno likimas nepasiduoti, rengiasi neleis
ta t^ngVttl dv^S i Visk^ r1”’ kad yo

CIO unijos konvencijose. PrfeZ Kinijos pakraš- Amerikoje, be abejonės, at-
žymėtina asmenybė, - A- č^ų kanuolės darJ kafia, bet dė?Ber£

Marshall kuris iau gerokai i • P • ’ b- nų apsupto mierto, negi ver-Marsnau, Kuris jau geioKai kia naujos vietos, kur butų 14 “f ntn-
senstelėjęs, nuo savo gar- galima kaitinti tarptautinius te. >Tav‘^lkuOtl dėl

santykius ir paskui rėkauti ka$ * * ‘ 
apie taikos gelbėjimą. Quemony?

Kas savaite

Atsisakė imti milioną
A. JENKINS

Dažnai girdime posakį, 
kad pinigas, tai dar nevis-

santvarką ir Maskvai toks miesto padalijimas yra dieg- £au 1 V1S 0 pinigo 
lys šone. Kol Berlynas yra padalytas, rusai n^ali kon- būtiniausis
sohduoti rytines Vokietijos liaudies demokratijos re- dalykas kasdieniniame gy- 
žimo (komunistų diktatūros) ir pats toks Vakaių salos venkne Darbo žmonės rū- 
buvimas rytinėj Vokietijoj yra amžinas priminimas vo- patingai trūsia, sūkiai dir- 
kiečiams, kad “vokiečių klausimas” dar tebėra nebaigtas’ba, kad tik daugiau pelnytų 
spręsti. Per vakarinę Berlyno miesto dalį iš rytinės Vo-{geresniam pragyvenimui ir

bingų užduočių pasiliuosa- 1 
vęs, kukliai gyvena su savo 

{senute Virginia vals tijoj, Berlynas yra patogi vieta.
neturi tarno nelaiko šofe- N Amerikos kokie Madn-o. birbynė
no ir nesamdo dau? Datai-n • • r _rio ir nesamdo daug patar
nautojų. '

Kariuomenės, karo laivy
no ir oro jėgų oficialus or
ganas “The Register” rug- 
piūčio 9 d. laidoje teikia 
duomenis, apie tą didžios 
garbės karžygį, kuris pasau
linio karo metu nuo pat pra
džios ligi pabaigai vairavo 
šio krašto militarines jėgas 
visuose kovos frontuose,

džiausią panieką ir gėdą. 
Pinigo gobšumas iškreipia

kas. Reiškia, yra kas nors daug gerų žmonių iš pado- 
už pinigą brangesnis, bet raus kelio. Kartais advoka- 
kas brangesnis? Visiems tas suka nuo savo kliento, 
žinoma, kad už pinigą ga- gydytojas nuo savo pacien

to, vertelga nuo savo kos- 
tumerio, čigonas vagia — 
parduoda kumelaitę, miesto

tai vis dar nepaaiškėję va-, Viena Maskvos birbynė, 
dai susitarė su rusais tvarky-' Antanas Bimba, jau
ti Berlyną bendrai keturiese, skelbiasi. jįs sako, kad nie- 
bet užmiršo įrašyti į susita- kag neabejoja, jog karas da- 
rimą, kad Amerikos, Anglį- bininkams “okupacijos 
jos ir Prancūzijos karo jė- teisę„ Vokietijoj, bet, girdi, 
gos turės laisvą priėjimą į ta «teisė negaH būtį amži-
... T • .... Vokie- na»» jr ĮęSja toliau:
tijos. Laisvas priėjimas bu- «štai kodėĮ visaį realus 
vo sutartas žodžiu su suk- Talkininkams

nvvvo ?1S raud®n^įos ai™Jos at (Amerikai, Anglijai ir Pran-
kartu ir darbo fronte. CIO ^toYais’ ° ^de ru?ai cūzijai) išsikraustyti iš Ber-
konvencijoj jis nuoširdžiai! *5”??’?*dKaip Vakarų Vokie" 
atidave didžiausią pagarbą pi- • w S ,^ija valdo miestą Bonną,
Amerikos organizuotiems, e* P^fle . nes jis randasi jos teritori-
darbininkams tardamas: — _ Dabar Chrusciovas žada joj, taip tegu Berlyno mies- 
“Be jūsų ryžtingo pasiauta- Berlyno tvarkymą atiduoti tas grįžta į rankas Rytų Vo- 
jimo ir didžiausių pastangų, 17tlne.s Vokietijos komunis- kįetijos, nes jis randasi jos 
kurias kasdien atidundate ir Paves J1€ms ^kraps- teritorijoje”.

Kietijos pe pertruKio eina voKiecių Degimas į vakarus {kaip sunkiai bedirosi 
ir komunistai neturi priemonių tą bėgimą sulaikyti. Tas {vien neužtenka. Dėlto do
riškas ir ragina Maskvą Berlyno skylę kaip nors užkišti bininkai organi zuojasi,

• VIS

streikuoja, kovoja, kad tik 
laimėtų daugiau pinigų ir 
geriau gyventų.

Fabrikantai o r ganizuo- 
vcichvi vviKt^vuri. AIIV5 XV m™, įuooi vuvv, oaiunras. vertei-
Berljmo vakarinę dalį užblokavę ir neleido ten nieko advo.
keliais, geležinkeliais ir kanalais. Bet Amenka tada oro kata{ gydytojai ir visokie 
tiltu” rusų blokadą sulaužė. Dabar rusai žada miestą, profesionalai jungiasi į savo

ir geriausias būdas rusams atrodo visą Berlyno miestą 
pasiimti sau, pridengiant tą užgrobimą tuo, kad viso 
miesto tvarkymas bus perduotas rytinės Vokietijos “su
verene!” vyriausybei. Prieš 10 metų rusai patys buvo

ar bent savąją jo dalį perduoti vokiečių komunistams il
tie darys bandymus vakarinę Berlyno miesto dali atsi
imti iš Vakaių. Kokie tie bandymai bus, greit pamatysi-

organizacijas, kad tik dau
giau laimėtų pinigo. Gi tas 
vilioklis pinigas yra neapsa-

me, o šiuo tarpu aišku yra tik tas, kad Maskva vėl imasi • komai klastingas padaras, 
iniciatyvos šaltajame kare ir norėtų naujų laimėjimų pi
gia kaina. ,

Imtynės dėl Berlyno vargu prives prie karo, nes nei 
rusai, nei Vakarų valstybės karo nenori. Bet prie Berly
no matysime naują susikirtimą. Vakarai vėl bus šokdi
nami, kaip tą matėme prie Taiwano (Formozos), Leba- 
none ir Jordanijoj, o seniau Indokinijoj, Graikijoj ir prie 
to paties Berlyno . . .

Iš Amerikos vyriausybės pasisakymų aišku yra, kad 
Vakarai iš Berlyno neleis save išvaryti. Bet kokiomis 
priemonėmis bus bandoma komunistų pasikėsinimas at
remti, dar nėra sutarta. Derybos tarp Vakarų valstybių 
tuo klausimu dar nėra baigtos ir tose derybose jau pasi
rodė nemaži skirtumai. Matomai, rusai tikisi, kad jiems 
gal pavyks suardyti vieningą Vakarų valstybių frontą, 
o tas būtų didelis jų laimėjimas.

O kada bus galas tokiam “šaltam karui” ir šokdini- 
mui Vakarų nuo Lebanono prie Taiwano, nuo Indokini
jos prie Berlyno?

Galo galima sulaukti tiktai tokiame atsitikime, jei 
Vakarai nebesitenkins šokinėję prie komunistų pataria
mų laužų, bet patys imsis iniciatyvos ir patars laužų ko
munistams. Ar tos dienos sulauksime, tai jau kitas rei
kalas. Kol kas gyvename nuo vienos “krizės” iki kitos 
ir vis laukiame, kur komunistai padegs sekamą laužą.

vienus iškelia Į gyvenimo 
aukštybes, Į didžiausią pa
garbą, o kitus nutrenkia Į

meras, valstijos gubernato
rius eina kalėjiman už suk
čiavimus ir net J. V. pre
zidento pirmoji ranka, bu
vęs granito valstijos guber-
natrarinc Artamezavavvr* imo k/iivi junti

vakar buvęs didžiausioj pa
garboj, o šiandien pasitrau
kė iš Baltojo Namo į privatų 
gyvenimą dėl kokių tai do
vanų. t- —

Unijų vadai nenori, kad 
eiliniai nariai kontroliuotų 
iždą; bažnyčių galvos kra
tosi parapijų finansinės 
kontrolės; korporacijos pre
zidentas, banko kasierius 
atsiduria kalėjime už suk
čiavimus — rodos jau sviete 
mažai bėra teisingų žmo
nių. Visur gobšumas neap
sakomas.

O betgi yra Amerikoj
gyvenimo padugnes, į di-1 žmogus, kuris atsisakė imti

Vadinasi, išaiškino ir pa- praėjęs. Koks reikalas ši- 
sakoja autoritetingai, kad taip kraipyti tiesą? Iš neži- 
organizuotų darbininkų da-1 no jimo ar perdaug didelio 
lyvavimas rinkiminėj ko- {gudrumo?
voj “nėra sveikas reiški-j Kodėl fabrikantų sąjun
nys”. Kodėl jis nesveikas? 
Nagi, unijų įtaka politikoje 
“nėra naudinga visų gero-

ga pasisakė prieš tą įstaty
mą ir kodėl valdančioji 
partija su dalimi demokra-

vei ir net patiem darbinin- tų tą įstatymą užmušė būtų 
kam”. per ilgą istorija čia kalbė-

Apžvalga1

NESVEIKAS REIŠKINYS? j
Pranciškonų “Darbinin- įtiem darbininkam. Pavyzdžiu 

kas” aiškina rinkimų rezul-1 ga,ilna imti Prie5 rinkimus 
tatus vedamajame straips-Kon^rese užkliuvusį įstatymą, 
nyje ir prieina tokių keistų! nukre,PU P™** sauvaliavimą 

J unijose. Nei viena partija ne
drįso kietai už tą įstatymą pa
sisakyti. nes galėjo prarasti

išvadų :
“Demokratų persvara visame 

krašte žymi. Jiem daug padėjo rinkimuose daug balsų. Kai jielaimėti unijos, via labiau įsi- ,um<wti demokrat)>mi teks 3te.
traukiančios į politinę areną. 
Tai nėra sveikas reiškinys, nes bėti, kiek ši partija sugebės at

laikyti unijų spaudimą“. (“D“.
organizuotas darbo fronUa ima JapkrKio 12 d. 1958).

Toks aiškinimas būtų 
daugiau įtikinamas, jei vie
nuolių “Darbininkas” duotų 
nors kokį pavyzdį, kaip, ko
kiu būdu darbininkų įtaka 
politikoje gali kenkti pa
tiems darbininkams. Bet 
“Darbininkas” pasitenkina 
nurodęs į įstatymą (Kenne- 
dy-Ives bilius), kuris buvęs 
nukreiptas “prieš sauvalia
vimą unijose”, bet kongrese 
nepraėjo lyg tai dėl darbi
ninkų ar jų organizacijų 
kaltės.

Tikrenybėj buvo visai ki
taip. Įstatymas senate buvo 
priimtas veik vienu balsu 
(81 už ir 1 prieš), bet at
stovų rūmuose įstatymas už
kliuvo ir visai ne dėl unijų 
kaltės, bet tik todėl, kad fa
brikantų sąjunga griežtai 
to įstatymo priėmimui pasi
priešino. Fabrikantų sąjun
gos spaudimas ir paveikė 
atstovų rūmus to įstatymo 
nepriimti. Pranciškonų “D.” 
apverčia visą reikalą auk
štyn kojom ir pasakoja, kad 
būk tai dėl unijų ar darbi
ninku kaltės įstatymas ne- draudžia.

ti, užteks pasakius, kad fa
brikantų sąjunga norėjo 
daug griežtesnio įstatymo ir 
todėl sutrukdė išleisti bet 
kokį įstatymą unijoms ap
valyti.

Organizuotų darbininkų 
įsitraukimas į politinę vei
klą reikėtų sveikinti, nes 
tik aktingai dalyvaudami 
politikoje darbininkai gali 
paveikti įstatymų leidėjus, 
kad jų leidžiami įstatymai 
būtų ir darbininkams nau
dingi. Kas sako, kad tai 
yra “nesveikas reiškinys”, 
tas norėtų, kad įstatymų 
leidėjai jaustų tik fabri
kantų spaudimą, gal pagal 
C. E. Wilsono receptą, kad 
“kas gera General Motors, 
tas gera ir visam kraštui”.

Sauvaliavimas unijose 
daugiausiai kenkia pačioms 
unijoms ir nė vienas sąži
ningas unijistas negali bū
ti priešingas įstatjmui, k«k 
ris sauvaliavimo negeroves 
(vagišiavimą, unijų iždo 
grobMymą, nesiskaitymą su 
narių teisėmis ir pan.)

darbo fronte namie, vienuo-1^1 Xakar?| valstybll} kan?" Į Bimba pranašauja, kad 
likai milionų jūsų sūnu ir kas 1S to miest0; Kaip.“okupantai turės iš Berlyno 
dukterų karo l«uke neima- darorna’ dar nė]'a Pa" išsikraustyti”. Kas jam tą
noma būtų atlaikyti frontą” -aĮskėję, bet norint daryti tikrumą davė, jis nesako. 
— įr baigdamas tarė — “ka- kiaulystes priemonių visada Matomai, jis labai pasitiki 
ro fronte visi saliutuoja atsP^’. , Chruščiovo galia. Bimba
man, gi darbo fronte aš sa- • * akarai. Vakarai žada Berlyną ir Bonną verčia į
liutuoju jums!” šitokis išsi- ■■■.!■ -t vieną katilą ir “pripažįsta”

n Rnv.nnffOVA 4-1*14-iilro_« l* 1J VVirVCT"

tančių konvencijos delega
tų sielą. Ovacijos tęsėsi virš į 
pusvalandžio.

Rnnrm AH^n*jiwrini---- ---------------------* ***
SVARBUS PRANEŠIMAS lyną geraširdiškai “atiduo-

--------  da” Ulbrichtui ir jo bosui
LIETU VIŲ_ PREKYBOS Chruščiovui. Taip nori Chru-

Vienos finuos atstovai!vieninteįė^S’rtšiLSirma pa- ščiovas, taip gieda ir Bimba, 
lankėsi pas gen. Maršalą j šaulyje, gerai žinoma Europoje , <
ir jam pasiūlė visą milioną' ;r Australijoje, siūlo savo pa- K ... 
dolenų uz jo karo atsimini- tiems tautiečiams.
mus, kūnų visa medžiaga. LIETUVIŲ PREKYBOS 
surinkta, parašyta, tik rei-; BENDROVE
kia generolui peržiūrėti turi visus reikalingus leidimus 
L-„„ • siusti dovanų siuntinėlius be-

kas taisytina pakeikti ir taroiai iš Aneliios i Lietuva ir 

padėti parašą George C.parašą George 
Marshall. Ir vien tik už pa
sirašymą visas milijonas 
doleriu.

—“Aš esu

Kariški perversmai dabar 
labai madoje. Jei Amerikos 
kontinentuose tokių batikų 
šiek tiek sumažėjo, tai Azi- 

į visas Sovietų Sąjungos sritis. J°je Afrikoje uniformuoti 
'žmonės jaučiasi pašaukti 
“gelbėti” savo tautas nuo 
visokių negerovių. Ta liga

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

{viską ima tiesiai iš fabrikų ir

.todėl pateikia tautiečiams įvai- ’ .T7 . K

kareivis, rias į Lietuvą siunčiamąsias pre- aPniJ{° JĮ Sudaną. Ten ge-
mokinausi ne publicistikos, kes ne detalinėmis, bet arminė- 
bet karo profesijos: saugoti
ir girti musų klastą. Jau-į UETUVIŲ PREKYBOS
ciuosi atlikęs pilnai savo , BENDROVE,
užduoti ir Dėdė Šamas man prisistatydama savo tautiečiams

pilnai už tai atlygino. Su- J,AV: J?ū‘° .sP?ia.1’?standartini siuntinėli, sudarytądiev! — prataręs uztren-'įš trijų gabalų po 3 % jardo 
kė duris pirkliams. ' pilkos, rudos ir mėlynos medžia-

1948 m., gen. Maršalui jardo negirdė-
buvo pasiūlyta prezidento į,J“ ut
kėdė Washingtone ir nie- 1—•— ? *------ 5-*■*-» -
kas neabejoja, jei jis tik to
būtų norėjęs, tą didžios gar
bės vietą būtų gavęs, bet 
jis jis tiems siūlytojams at
sakė:

“Aš mokiausi ne politi- 
kieriauti, bet kariauti ir 
jaučiuosi tą atlikęs pride
rančiai; garbės, kiek užsi
tarnavau, tiek ir gavau.” — 
ir dar pridūrė — “Mūsų 
krašto demokratiniam re
žime prezidento kėdė pri
klauso civiliams žmonėms”.
Taip tas senas kareivis irgi 
kietai užtrenkė savo duris 
politiniams ped koriams.

Istorijoj tenka užtikti dar 
vieną ir tik vieną tokio 
kalibro asmenybę, tai gen.
R. E. Lee, kuris civilio karo 
metu vadovavo pietin i ų 
valstijų kariams prieš šiau
riečius, karą pralošė ir ne
teko visko, ką tik turėjo.
O prieš civilį karą jis buvo 
labai turtingas kolonistas.

Kare viską praradęs,
Lexington, Va., Washing- 
ton kolegijoj buvo prezi
dentu, kur gavo menką at- 
lygnimą ir vargingai gyve
no. Kadangi jis buvo nar- 

(NukeJta į 7-ą pusi.)

I šią kainą įeina sovietinis mui
tas, draudimas, licenzija, supo- 
kavimas ir pasiuntimas. Negana 
to: prie tokio siuntinėlio gali
ma pridėti kataloginėmis kaino
mis dar 10 svarų siuntėjo pasi
rinktų prekių, nemokant jokių 
papildomų mokesčių. Galima 
pridėti ir savų prekių, bet tik 
visiškai naujų, nenaudotų. To
kiu atveju už pridedamąsias pre
kes sumokamas tik muitas. 

UETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

yra vienintelė šios rūšies firma, 
neimanti jokių pasiuntimo mani
puliacinių mokesčių už siunti
nius, kurių vertė siekia arta 
prašoka 75 dolerius.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVES

siunčiamieji iš Londono siun
tiniai pasiekia Lietuvą per 3-5 
savaites. Visi siuntiniai apdrau
džiami. Jų pristatymas garan
tuotas.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

išpildo iš Lietuvos gaunamus re
ceptus ir pateikia visus čia ga
minamus vaistus žemiausiomis 
kainomis.
Reikalaukite misą kaiaiaiaką ir 
medžiagą pavyzdiią, kariaas Be
siusime Jams teejaa, gavę Ji. 
są laHkelį. Rašykite:

LITHUANIAN TRADING 
COMPANY 

1 A Haat Street 
Loadea, W. 11 
Great Brttaia

Letuvių Prekybos Bendrovei 
reikalingi agentai visose JAV 
valstybėse ir Kanadoje.

(Steik 49)

nerolas Ibrahim Abboud pa
sigrobė valdžią, o pasaulis 
spėlioja, ar jis tą darė susi
taręs su Egipto Nasseriu, ar 
su buvusios valdžios vado
vu Abdulla Halil?

Sudano ateities kelias te
bėra neaiškus. Jis paaiškės 
tada, kai Sudanas ir Egiptas 
bandys susitarti dėl abiem 
šalim gyvybinio klausimo — 
kaip pasidalyti Nilo upės 
vandeniu? Egipto diktato
riui maloniausias “sprendi
mas” būtų prijungti mil
žinišką Sudaną prie palygi
nus nedidelio Egipto ir to
kiu būdu atidaryti Egipto 
arabų kolonizacijai mil
žiniškus Sudano plotus. Bet 
ar toks sprendimas patiks 
Sudano valdovams?

Prancūzijoj

Prancūzų parlamento rin
kimai lapkričio 23 d. jau 
spėjo parodyti, kad naujoji, 
penktoji respublika iškels į 
viršų daug naujų žmonių. 
Visa eilė žymiųjų senųjų 
partijų vadų jau prarado 
savo vietas, o ateinantį sek
madienį dar daugiau jų bus 
pašalinta iš politinio gyve
nimo.

Ar nauji vadai bus ge
resni, sumanesni, tą paro
dys pats gyvenimas. Kol 
kas tik matome, kad sukrė
timas, ketvirtosios respubli
kos galas, davė jau nema
žai pasikeitimų prancūzų 
politiniame gyvenime.

j. a

f
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KEOEPnS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITYK KAIO 

TAS DUONOS NEPRAiO

KAS NAUJO BROOKLYNE
Minei priversta* uždaryti met palikti pinigai patenka 
savo restoraną valdžios globon, tai kad ir Į

.... . , . atsišaukia giminės, tuomet;
Bruno Minėt daugiau ne visiems formalumams būna 

30 metų turėjo restoraną sa-reikalingi advokatai, teis- 
vo namuose (43 So. 10-th mas Įj. į viskas nema- 
St). Paskutiniais metais jis žai kainuoja ir mažai kas 
patyrė daug nelaimių. Per- lieka arba neiįeka. Viengun- 
nai vasarą mirė jo vienati- gjaj kurie jaučiatės sveiki ir 
nis sūnus, palikęs žmoną su. (iruti, sutvarkykite savo pa- 
sūnumi. Tas B. Minėt taip likimus.
paveikė, kad ir jo sveikata 
sušlubavo, šiemet jis kelis! 
mėnesius išgulėjo ligoninėj, 
buvo padaryta operacija ir 
iki šiol jis buvo gydytojo 
priežiūroje.

Seniai alaus bravaras no
rėjo nupirkti ir Minėt na-

Kazy*

NEW YORK, N. Y.

Pirmasis New Yorko 
mokytoja* ir gydytojas 
buvo lietuvis

.... . , t. Apie tai Lietuves vicekon-
mus, kaip jis nupirko kitus 'gyląs a. šimutis kalbėjo 
aplinkinius namus savo įmo- , New Yorko Lietuvių Preky- 
nei plėsti, bet Minėt nesutik- t>os Rūmų susirinkime, 
davo parduoti už bravaro > Pasak jo, tai buvęs Alek
sį ūlomą kainą. sandras Karolius Kuršius,

Pagaliau, kiek teko patir-kurĮs 1659 metais pradėjo 
ti, miesto namų inspekcija Į mokytojauti New Yorko 
Minėt namus pripažino pa- Aukštesniojoj mokykloj, ka- 
vojingus gyventi ir todėl nu-Ida visame mieste dar tebu- 
gnautinus, nors kitiems,'vo 200 namų ir apie 1,000 
tuos namus žinantiems, jie gyventojų. Kuršius buvęs ne 
atrodė dar ilgai tinkami gy- įtįR mokytojas, bet ir gydy- 
venti. Aišku, dabar Minėt tojas. Tada visoje kolonijo- 
turėjo sutikti su bravaro siū- Į je tebuvę tik 4 asmenys, ku- 
loma kaina, parduoti namus.rje turėję medicinišką ap- 
ir savo restoraną uždaryti, mokymą. Tame skaičiuje

JIE SAKO

Viršuje kairėj krašto apsaugos sekretorius Neil H. 
McElroy. grįžęs iš ilgos kelionės Rytuose, pareiškė 
laikraštininkams, kad Amerikos pasaulinė karinė stra
tegija bus pakeista, tikslu sustiprinti nekomunistinių 
kraštų vietines jėgas, kitaip sakant, kad tie kraštai 
patys butų pajėgesni kariauti. Viršuje dešinėj išrink
tasis Kalifornijos gubernatorių demokratas Edmund 
Bro<n, atvykęs į Washingtoną, pasakė, kad jis nori 
būti gubernatorių 4 metus. Apačioje buvęs prezidentas 
Hoover rodo medalį, kurį jis gavo iš National Institute 
of goęiai Service už didelius nuopelnus žmoniškumui. 
Apačioj dešinėj Amerikos delegacijos vadas Jungtinė
se Tautose Henry Cabot Lodge ragina Jungtines Tau
tas skatinti taikų tarptautinį bendradarbiavimą erdve 
naudotis.

WORCESTERW NAUJIENOSkviečia visus lietuvius pa- 
rergiman atsilankyti, links
mai ir kultūringai praleisti
vakarą ir tuo pačiu paremti Lietuvi PUieiįų Klubo 
mažą lietuvybės ziburej-
sestauieninę lituanistikos. .
mokyklą, kurios reikalams ir Lapkričio 10 d. buvo Liet. ma paplepėti, bet ų
skiriamas visas šio parengi- pil. Klubo susirinkimas, ku- ^)1Joma uzam
mo pelnas. Šio linksma vaka-name nominuota kitų metų vykdyti.
rio pradžia 6 valandą va-,valdybos ir direktorių kan- k“08 kolonijos mini
karo.

Bene iitižome?
Mūsų kolonijoje mėgsta-

dr. Vinco Kudirkos šimto
K. Bagdonas

BRIGEPORT, CONN.

i Klube bus Naujųjų 
metų sutikimas

i Lietuvių Klubas (407 La- 
ifayette St.) rengia šaur.ų 
i Naujųjų metų sutikimą su 
{vakariene ir šokiais. Pra- 
-džia gruodžio 31 d. 8 vai. 
i vak. Pasinaudokite proga 
{smagiai praleisti šių metų 
i paskutiniąją dieną ir links
mai sutikti Naujuosius me
ilus. Biletus iš anksto įsigy- 
į kitę iš klubo vedėjo P. Ba
ranausko ir rengimo komisi
jos narių. Kaina $3.

Kviečia visus
Rengimo komisija

EAST HARTFORD, CONN.

bar^ktLpSi’takSvU- “etM sukakti, o ką darome 
liam Dailida, ir buvusis pir- mes.Nieko. Vyra, juk to 
mininkas Vytautas Skrins- Jau ištižimo ženklas, kad 
ka. J vieepirndninkus- da- tautos žymiųjų vy-
bar esantis vicepirm. Anta- "1 nebesugebame pagerbti.
Inas Salasevičius (Savage), Blogai ir čia

?as Šeškevičius ir Pra-1 . . . ..
nas Stepšys. I sekretorius— J Seniau ir amerikiečių spau 
Joseph K. šalaviejus. J iž- į?J mūsų reikalai rasdavo 
(liniukus — Albert Manasas. d“1^! °.?^nd!e“
I finansų sekretorius—Ven-1 teveik nieko. Kodėl lenkai
cent Vieraitis. I „-sius fi- "etos spaudoje gauna vie- 
nansų sekr.-Antanas Krau- ‘o® savo veiklai atžymėti? 
čialis, Charles Jankevičius Baigė universitetą 
ir Jotai Burokas. Jįdegio-[ Massachusetts ^„įte.
(Jaekie Kasner) Alfonsas to mechanikos skyrių baigė (JacRie Kasperj, Anonsas, a „fanasAlgirdas Basiulis ir Antanas 

Masiulaitis ir gavo mecha-Krusas ir Vincas Sutkus. J
maršalkas —Joseph Norkai-: j**511. .... ,tis, Kazys Pupka ir Kazys Mkos mzmienaus diplomus 
Pauliukonis. Į direktorius:

Minėt yra nuoširdus lietu
viškos veiklos rėmėjas.

J. Ginkus ligoninėje
Juozas Ginkus, 

visuomenininkas, verslinin
kas, susirgo ir guli ligoninė
je. Lapkričio 18 d. jam pa
daryta operacija.

buvęs ir Kuršius.
Taigi, kitais metais sukak

tų 300 metų, kai lietuvis 
pradėjo mokinti ameriko- 

zinomas (nus-

Bus daugiau darbo

United Aircraft bendrovė 
praneša gavusi iš valdžios 
23 milionų dolerių vertės

Antanas Morkūnas, Joseph 
Zaparaskas, Motiejus Pajau
jis, Vytautas Jankevičius, 
Joseph Pupka, Joseph Za- 
leskas. Joseph Salasevičius 
(Savage), Vytautas Morkū
nas, Daniel Latakas (Let- 
tie), Antanas Dailida, Jur
gis Senkevičius, Adomas Ba-

Lietuva budo — gera knyga
f-
■ Prano šveikauskio dėka 

turėjau progos perskaityti 
Stepono Kairio knygą “Lie
tuva budo”. Be galo puiki 
knyga!
O. Laukiene Floridoje

NEWARK, N. J.

Balfo

Lapkričio 29 d. 9 vai. ry
to čia prasidės Balfo seimas 

Pradėjus leisti raketas į 'ir baigsis lapkričio 30 d. 
mėnulį, sujudo New Yorko j Posėdžiai bus šv. Jurgio lie- 
moterys. Jos sako, kad tai ;'tuvių salėj (18 — 2 New 
neišmintingas vyrų darbas. į York Avė.).

Moterys protestuoja NEW HAVEN, CONN.

Vakaras geram tikslui

.mos aktorius (lietuviškas 
[Bob Hope) Vitalis Žukaus
kas duos dar nematytą ir 
negirdėtą programą. Juo
kai iki ašarų seniems ir jau-Amerikos Lietuvių Bend-

m.v 11-ą 1 • It 1 no j o i i ruomenės Apylinkės Valdy- i niems. Po programos bus šo-
Tik pagalvokite, sako jos,, Lapkričio 28 d. 8 vai. vak. ba pi|nai jšIaikydama Litu- kiai griežiant New Haveno
kiek romantiškų valandų bus susipažinimo pobūvis.
praleista mėnulio šviesoje, oį---------------------------
čia vyrai sumanė mėnulį nu- HARTFORD, CONN. 
šauti. i -----------

Negras seimely

užsakymų.
P. Naunčika* 'gushinskas, Teophilius Ba-

-7—-:------ ---------7 ravvkas ir Charles Stenley.
ištinka, draugystė j šeimininkus Lea Missunas.Nelaime

iškrinka.

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

Lietuvių Enciklpedijos Admi
nistracija skelbia paskutinę Lie-1 
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d. Talkos metu 
naujai L. E. užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji nuo š.
anistinę mokyklą, jos nau- jaunių orkestrui. Be to, veiks m. spalio J5 d. Jki gruodžiais 
dai rengia lapkričio 29 d. 
linksmavakarį.

Programa įvairi ir įdomi.
Pirmą kartą Nevv Havene,'

Mano giminaitė Ona Lau- 
kienė iš Baltimorės rašo, 
kad svečiuojantis pas Julią 
Styles Miami ir Lietuvnin- 

Balsų skaitymo pirminin- ^r^an(^°j-
kui John Emkus, pavesta su
daryti skaičiuotojų štabą. 
Balsavimai bus gruodžio 7 
d. nuo 1 p.p. iki 6-ių vai. 
vakare ir gruodžio 8 d. nuo 
6 p. p. iki 8 vai. vak. Narių 
pareiga visiems ateiti bal
suoti. Klubas yra didžiausia 
organizacija Worcesteryje, 
narių turi 1,200, tvarkosi 
demokratišku būdu.

Šiais metais lapkričio mė-

JL Bačinskas išvyko
Jonas Bačinskas, kelis mė

nesius čia paviešėjęs, išvyko 
į saulėtą Floridą.

J. Krasinskas

STRATFORD, CONN.

pačių "mokyklos mokinių tė- ____________ . . ,
vų suaukotas bufetas, ska- pilną komplektą (komplektą su- nesį suena 55 metai, kaip
m’nucį volm’vrioi nrot*lQ11<ci (tam fi tomai Viirin frve tomai S______ ____ __________ ________ x___niausi

Dinaita lir tusiu i . . riruią nartą new naveiie/gaivinantys gėrimai. New
Mlikti nin i m! I Coųnecticut seimelį de-buv. Lietuvos Valstybės Dra'Haveno Apylinkės Valdyba
paimi pinigai mokratų sąrašu išrinktas ne- j

Brooklyne jau mirė keli gras Wilfred X Johnson, i

valgymai, geriausi daro 6 tomai, kurių trys tomai 
- -- jau išleisti, o ketvirtasis spaus-

lietuviai, kurie buvo neve-banko tarnautojas, 
dę ir mirdami paliko po ke- i Connecticut piliečiai ne
lis tūkstančius dolerių. Jie skirsto žmonių pagal odos 
nebuvo palikę testamento, spalvą ir savo įstatymų Įei
to dėl ju paliktus pinigus dėjais renka tuos, kuriuos 
paėmė valdžios žinion. 'jie laiko tinkamiausius, ne- 

Pastaruoju laiku mirė Te- žiūrėdami į jų rasę. 
ofilius Kapočius. Vakare su „ .....
draugais dar ūžė, o ryte lo- i Gera* policininkas 

voje rado mirusį. Jis irgi i Policininkas Charles Man- 
paliko arti $10,000, kuriuos sfield, 37 metų, iš Conon, 
policija paėmė valdžios ži- supiaustė savo priešininko 
nion, nes nerado paskirto automobilio padangas. Už 
turto paveldėtojo ar admi- tai jis buvo nubaustas $25 
nistratoriaus. Velionies gi- ir atleistas iš tarnybos, 
minės gyvena Lietuvoj. Kuo-1 P. Naunčika*
^BW»MK85Bj®«^«»pscwg6w»e0caflB8Hnnnan»MBnwnwna

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA ,

Su Tarptautine Virtuve, sa Stalo Etiketu ir

muilu rasi imr.t inMiniuJiMiAintcAnMr

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA J

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto ;ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Kulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Florido t vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys lie akių. . .
lr daug, daug kitų įdomybių! So gražiai, paveikslais. 

Knyga jau išėj*\ Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

tasaraaras

‘Proletariato diktatūra' 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyna.daro;

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius "tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
"Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Brnedvrav ‘ Se.

uxxuxuuxxxx*uuuxuuuaj

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sunėrė, Worcester, Mėsa.

lavmaesHM

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės { registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų receptai '» patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuniėiame vaistas VISUR, 
specialinių vaistų noo džiovos am, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudiam, mm 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. 
Vaisiai siunčiami VISUR. Rašykit mum 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaiattnta sr *

Ir Notary

luose. Kreipkite*

o
dinamas; 2) Lietuvos žemėlap 
ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai
nos Amerikoųe”.

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

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

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

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai
sius, deja, tik laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darbas kilnus, nes lie
tuvių tautos ir valstybės kan- 
ios ir vergijos metais, jis ski

riamas jos garbei ir pasididžia
vimui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pratur
tinti kiekvieno mūsų žinyną, 
let yra būdas ir priemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietuvy
bei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje. sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L. E., esi tų sutelkti
nių jėgų dalininkas ir Tau, kaip 
r visiems bendradarbiams ir 
talkininkams, priklausys busi
mųjų mūsų tautos kartų padė
ka ir tinkamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvio EnciklopedUa 

265 C Stn So Boston 27,
(Skelb.)

buvo klubas suorganizuotas. 
Nors klubo namas yra paim
tas, bet dar nenugriautas. 
Pradėdami 56 metus rengia
mės prie didelių iškilmių su
tinkant naujuosius ISS#' irte 
tus.

Sandaros pirmo apskritie* 
konferencija *

Ji bus lapkričio 30 d. 1 
vai. p.p. klubo salėje (12 
Vernon gatvė). Vakare de
legatų pagerbimui rengia
mas šaunus balius, kuriame 
galės dalyvauti visi geros 
valios lietuviai. Ta proga 
bus paminėta 100 metų su
kaktis, kai gimė lietuvių 
tautos didis patrijotas dr. 

i Vincas Kudirka. Prelegentu 
nutarta kviesti Petrą Višči
nį.

J. K. S.

Pagerbs V. Pigagą
Lapkričio 30 d. Sandaros 

16-sios kuopos bankete bus 
pagerbtas į Massachusetts 
seimelį išrinktasis Vytautas 
Pigaga.

Vėl mūsų
Lapkričio 15 d. Notre Da- 

me kapinėse palaidotas Juo
zas Juškevičius, 66 m. am
žiaus, pirmojo pasaulinio 
karo veteranas.

Lapkričio 21 d. šv. Kazi
miero kapinėse palaidotas 
Kazimieras Tamulevičius, 
80 m. amž., palikęs tris sū
nus ir dvi dukteris.

Sikorski* atleidžia 
darbininku*

Sikorskio helikopterių į- 
monė atleidžia iš darbo 
1,000 darbininkų ir tarnau
tojų, nes, esą, sumažėję val
džios užsakymai. Bus atlei
džiama dalimią iki balan
džio-, mėnesio. Sumažinimas 
liečia ir Bridgeporto skyrių.

P. Naunčika*

KUR BUVO PIRMOJI 
PADĖKOS ŠVENTĖ

Bendrai yra priimta nuo
monė, kad pirmoji “Padė
kos diena” buvo švęsta 1621 
metais dabartinėj Plymouth, 
Mass., vietovėj. Bet ir šian
dien tebėra tokių, kurie su 
tuo nesutinka ir tvirtina, kad 
ne čia prasidėjo ta dabar 
visu amerikięčių švenčiamo
ji šventė.

Lapkričio 23 d. net tele
vizijos ir radijo programoj 
tuo klausimu ginčijosi trys 
vyrai.

Buvęs istorijos mokytojas 
John B. Fisher aiškino, kad 
Padėkos diena gimė Massa
chusetts valstybėje, o Rich- 
mond. Va., Times-Dispatch 
redaktorius Virginius Dab- 
ney įrodinėjo, kad ji prasi
dėjo Virginijoje, dabartinėj 
Berkeley vietovėj, gi jėzui
tas McDermott stengėsi įti
kinti, kad pirmieji tą šventę 
pradėjo švęsti Maine valsty
bėje apsigyvenę kolonistai.

Lietuvoje didžiausi miškai y- 
ra Varėnos - Druskininkų, ku
rie užima 106,000 hektarų (260,- 
000 akerių).

Piktumu meilės neįgysi.

«



pb Ketvirtas
M♦ moterį; skyrius
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Neužmirškime jaunimo
Lietuvių jaunimo didžiau- viško istorijoj.

J Žinome, kad ne vien mu-

jkad aukos dvasia yra tau* 
tinęs gyvybės ir laisvės 
kurstytoja.

Dr. J. Grinius, 
Vasario 16 Gimnazijos 

direktorius 
K. Dranga,

PLB Vokietijos Kr. V - 
Pirmininkas

SAKO, PERDAUG 
ŽMONIŲ

bos

Niekas šiandien nebegin-_• VAKARIO 16 CIM gimnazija reikalinga lie-
kFč IUV1U aukW* T°dėl PLB V°* kad X'iS3’ RaS *3™ m°*

N AZIJA jau laukia Kate- kiet.,og krašto Valdyba ir žemėj, turi dėl savo bū
dų. Nebetoli ta diena, kada Vasario 16 Gimnazijos va- vio’ išsilaikymo kovoti ir 
aos gimrazjios mokiniai su dcvybė jiegko Iėšų vokiečių'kad silpnesnieji žūna, išnyk- 
mokytojais, susirinkę kale- visuomenėj- ir jU jstaįgose> ista. Seniai ginčijamasi dėl 
dų egluten, minės is Te\> -Yra vijcių, kad ‘ pastangos klausimo, ar ateityje žmo-;
neS bent ateinančiais metais ne-!nės PaJė^ pasigaminti tiek
viso knksciomskojo pa>au- .Jiks bergždžio& ir ud maisto, kiek jiems reikalin-
llO Švenčiama Kristaus gi- - era Smnnin rhin

mimo sukakti Tada nrie ka-gimnazlJOS lslaiHymas pir- ga, nes, sako, žmonių cfau- mimo sukakų. įacia prie ka ,miausiai paklausys nuo įie- SeJa sparčiau negu maisto. 
ėdimų stalų, nors .r »ema-ituvlų Ju‘paramį j; kiekiai ir kad ateis diena,!
Sd& broliai r^e^ Hke^reikalinga dabar’ kai suda' k?da alka"i kaiP viikid 
seaes oronai ir sesers, iixę romog maįsto jr kuro atsar- nes Vlem kitiems gerkles įs-
pavergtoje Lietuvoje, ir po 
pasaulį pasklidę Vasario 16 
Gimnazijos rėmėjai.

Be įsipareigojimo Lietu
vai ir be nuoširdžių santy
kių su laisvaisiais lietuviais 
bei jų organizacijomis ne
galima įsivaizduoti nei mū
sų gimnazijos prasmės, nei 
jos įsikūrimo bei išsilaiky
mo. Ji yra keliaprasmis lie
tuviškai krikščioniško soli- 
<arumo kūrinys. Todėl joks 
,.ešas žodis neišreikš pilnai 
tos padėkos, kuri priklauso 
visiems giimnazijos gerada
riams. Jai pajusti ir supras
ti reiktų pažvelgti į veidus 
ir širdis įvairių narių tos di- geriau įvykdyti tuos tikslus,

gos žiemai, kad mokiniai ir 
mokytojai nešaltų klasėse, 
kad po darbo turėtų sveiko

draskys.
Per ateinančius 25 metus,

sako, žmonių skaičius padi-

KSUDVI8. SO. BOSTON
TRYS DIDELI DRAUGAI

Vieneriu melu Lili liekam su savo Siamo (kairėj) ir 

per^u veislės kačiukais.

Ii2-k rg&rffifliKL. JU-Žuk.itj7
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MARIUS KATILIŠKIS

KAITRA
(U knyfo* “Užuovėja)

delės šeimos — mūsų gim 
nazijos, — kai ji susispies 
prie stalų prisiminti Kalė-

maisto, o atvangos valando-dės 60'/, o jau šiandienį 
mis pajustų, kad artimo į Tolimuose Rytuose maisto 
meilės darbai gyvenimą to- kiekvienam žmogui esama 
bulina. mažiau negu prieš antrąjį;

„ - .r „ 'pasaulini karą.Kai Kalėdų proga amo-i Tokios nuomonžs vra irj
nusipelnęs buvęs Harvardo 
universiteto ginekologijosdovanų, tikime, kad laisvie

ji lietuviai neužmirš ir savo (moterų ligų) profesorius"eturtmgo vaiko - Vasa- idr. John R£į. jo 5fl. 
no Ib Gimnazijos. O kiek- tinai reikia sumažintiJ gim.

dymus, jei norima, išvengti 
gresiančios dėl bado risnoti-į 

voūnis įpareigojimas jos nės “gyvuliškos kovos”, 
mokiniams ir mokytojams į jįs sako, kad vien susilai

kymo nepakanka. Jis prie
šingas yra ir abortams, ku
riuos vadina “žmogžudišku 
veiksmu”. Jo nuomone, turi

viena paaukota markė 
ar svaras bus pakar-

Kurie yra nubrėžti Vasario 
16 Gimnazijai. Stipri para
ma jai taip pat būtų vienas

81 METAM

Gražios saulėtos gijos vilionių,
Metais lydėtos bangos svajonių ...
Svajonės jaunos vis nenurimstat,
Niekad neserstat, niekad nemirstat...

Kas gi jus siunčia širdies gilybėn? 
Kam gimdot vilti, duodat stiprybės? 
Kas pasakytų, kas man atspėtų 
Kodėl jūs sekat taku duobėtu?

Keliais slaptingais jūs atkeliaujat,
Retai teisingos, tankiai apgaunat.
Nei jus apglėbti, nei jus apimti,
Nei pažaboti, nei numarinti.

Bet jūs man mielos diaugės-svajonės,
Jūs—palydovės mano kelionės’
Varge ir laimėj mane lydėjot, 
Jaučiuos ir šiandien su jumis ne viena.

A. Liutkuvienė

das. Deja. U.mnazijos rė-:ak‘ vaizdžių atsakymų Tė-būti surasti 
mėjai JAV — se, Kanadoj, !x’ypės pavergėjų propogan-

veiksminm■--------- O'prieš apvaisinimą būdai, ku-;
no bllfll '/ronm'čl’i’ ŽsaKetų Amerikoj ir Australi- daK kuri pranašauja netoli-

joj r.ega.ės tą dieną būti mą gaią lietuvių kultūrai ir ____ *___
su mokiniais ir mokytojais, jos įstaigoms Vakarų pašau- įtaikintini ir kurie* nekenktų 
kad pajustų savo aukų pras- ly. Paremiant lietuvišką jau-;kūnui. Yra mokslininkų, ku- 
mę Leiuviškiems reikalams, mma ir jo mokymui bei *
i^fct dėlto jų vertė nesumažės, auklėjimui skirtą gimnazi- 
Ji bus gyva širdyse ir lietu- ja, būtų dar kaitą paliudyta,

rie būtų žmoniški, jei ne vi
suotini, tai labai plačiai pri- i

rie tuo reikalu galvas lau
žo. Yra, žinoma, ir kitaip 
manančių. R. M.

liMhalOS ir LA u JiriGOŠ KNYGOS 
fačiam Skailvu ir Kitam Dovanoti

t TUVA BUDO, Stepono Kairio 
*:>ai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
»i. įminimai, kaip Lietuva kėlėsi 

nueito, geriausia dovana kiek- 
i, na proga, gražiais kietais vir-

-• mis, iliustruta. 416 puslapių, di- 
j« lio formato. Kaina .......... $5.50
t. VŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne-

?. urstanrus aprašymas, ką jis ir
n» u-ir. «s draugiai iškentėjo na-

u. koncentracijos stovykloje. 483
• s a: i*i. Kaina .................. $5.00

.•-KAI* ATEINA RUDUO. Ma
nus Katiliškio romanas. Ištisa 
t ukštaitijos kaimo tipų galerija. 

. kieti viraai. Kaina $5.00
.»i! NO SuNUS, Andriaus Va- 
..s+v romanas iš 1935 metų Su- 
>-nulos ūkinin..ų sukilimo prieš 

nos diktatūrą, Pirma dalis 
mi į»i. Kaina ...................... $3.00

\KMt.KO SUNUs, Andriaus taluc- 
k«» romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kama .....*................ $4.0<

Ai.roRIV ŠEŠĖLY, V. Put:n«-M? 
koiaičio romanas trijose dalys. 
Autorius, pats b.’vęs kunigas, ap 
r*.M». kaip kunigas Vasaris 
.lojo kunigystės dol moterystės. V: 
-os trys ualys jriš'os j viena ki. 
eą. kieti viriai, 63i puslapis. Ka 
na ................................................... $<•.«»•

alKTCVU, LIAUDIES MENAS, j 
meniniu formų plėtojimosi ;,agn.- 
dai. Pauliu^ Gal tune. didelė kn> 
ga su daugybe •avsik.-h,. irerr-n.-

i~*t>ieriu.:e. Kaina ........
v ALUI V GAMINIMAS, pap-•« le 

tunus namų ūkio igronumes: i" 
i »ri}sutieiiė, O. Ra ’aitivt.ė, I 
Statkienė ir A. I’rivb
formato, .-u daug paveikslu. Kiv. 
apdarai Kaina ..... . .

PIRMĄ KARTĄ
PRAŠNEKO MOTERIS

Anglijos parlamentas susi
deda iš žemųjų ir aukštųjų 
rūmu. Paskutinieji vadina
mi lordų rūmais ir susideda! 
iš diduomenės atstovų. Jų 
nariais tegalėjo būti tik vy
rai, bet šiais metais į juos 

Ju da-

;;r- -r t.: ;.A n

ANELĖ MITKUVIENĖ

Didelė Kelei vio bičiulė, gyve
na Bridgctvaler. Mass.. lap
kričio 26 d. mini SI melų 
sukakti. hel tebėra judri, 
karts nuo karto atsilanko ir 
į mi»su įstaigą ir kiekviena 
proga tai Maikį atsimena, tai 
kam nors laikrašti išrašo. Se
niau j'i gana uoliai moterų 
skyriuje bendradarbiavo, ir 
?iame numery spausdinamas 
jos eilėraštis.

C2ADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių.

eu.s .................. ......................... $2.W
kARVBAS. Paer Lagerkvisto istori

ne apysaka iš pirmųjų krikšėiony- 
bės laikų Romoje. Palestinoje ir
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio ..
premiją. Kaina .......................$2.25 priimtos 11* ITlOteiys. ______

EVĖ DEGA, J. Savicko užrašai iš yra 4. Šiomis dienomis
i<d» - IŠ45 metų, kurios au- į viena jų baronienė Eiliot iš 
tonus karo metais ; tt , , . , ,, ,
no Prancūzijoje, pirmoji da- **<11 OOuO pasakė kalb<J, kil“ 
lis 453 psl. Kieti viršat. Kaina $4.50, nOje pabrėžė, kad šituose

EM£ DEG A. J. Savicko užrašai an- | ŪmŪOse pd* 900 metU 1)11- 
tra dalis 414 psj. Kaina .... $4.50 • «• * *..................kartą girdimas moters

EMAITES RASTAI. Garsiosios mu- balsy- 
sų iasytojos pirmojo l——* ~

5 Moterys lengviau pake 
l:a visokius nepatogumus.

6 Moterų tarpe mažiau be
pročių ir genijų (profesorius 
ir vienus ir kitus laiko nusto
jusius pusiausvyros). Tas ro
do, kad moterų nervai ne- 
laip greitai suįra, kaip vy
lų.

7 Savižudybių moterų tar
pe yra mažiau.

Prof. Jeffrey nėra pirma
sis, kuris pasakė malonių 
“komplimentų” moterų ly
čiai. jo tvirtinimai yra mok
sliški, naujoviški. Jis juos 
paremti gali skaičiais, sta
tistika.

O mes pačios dažnai esa
me kitos nuomonės apie mo
teris negu prof. Jeffrey.

R. J.

i AUTINIŲ DRABUŽIŲ 
KONKURSAS

laro melu
n vf .vjt parašyti vaizdeliai su 
- 'oj'-s paveikslu, 128 pUMapia: 

Kaina .................................... 5ti -enrų

R ROMJi POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Faraš»

hun. M. \aladka. Labai (domi kny 
ga. Kaina .............................  $1.2i

EZARIS, Miri.o Jesuiič romanas r'r 
jose da'yse, kiekviena dalis po $2 
Ga ima dalimis pirkti arba visas i 
kny iras u z $6.06.
MJt VAl.<;H.i KNYGA. M. .M 
hel-omeiif. parašyt*; 25«l ivairi-

.-eptu. 132 ,»«isi Kama ....$1.2
<»K’US DIKVT'S ’.A* !

RI'.O SEn'f>VF.!E Dievų yra i ‘ 
kiu krj»#t,a»>e ir įvairiu

- ij»>'fcon<w dievui *»uvo k»lol;e. *.• 
r knvo «-»»ųjiĮ lietuvių iTte/a 

■ ama .......................................... $1
..'•►/i vi K I fETI VA K-.t.iv
M v.i./ikes i»vmft\ra knyga, j

usl. Kabi. .................... :
sIKJT IV rilK DARK 4. 4a*m • 

.ingiu kalini -:odn'i« vsirdeiia ! 
n nu".!. Xni—J» kietai*, viršeliai*. ?■ 
.rvl.stais viršeliais ................... $1.0'* IOKJLV-LIETUVIU KALBŲ Zo 

PYNAS. apie 2*) žodi r.. 36s pu 
«!apiai. redagavo V. Baravyką- 
piCiausia.- n i.aujov šk iauMu. z-.
•lynas, kuri viršau Kaina $».<r

SIAURUOJU TAKELIU. K B 
Kriaučiūno atsiiK’nirrai iš Lte'i- 
cos ir is Amerikos gyveninio. 17- 
pvslp.. įdomi knyga. Kama . $2.y •

t.VGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- 
LĮSK M (JenaMs’as , |

rtoaniems angliškai mokytis; duoda > SIELOS M GogoSki
rtaimių. anu'liškus pasikalbėjimas. .. išv-rtė M.
xair a ........................................................ 7M >n.- £<i ousl Kama...

PAVĖSY, P. Ahelkio n- 
■ t« žemaičiu Kalvarijos p-».

.*»ee K •. tau* viišelntis. 467 pii-ia
• i a i, kaina i

e K 1 'k'SYKI tlIE S»>t lfeV» 
''•'.'tl.lt. a«dw k„uinn’--Tų rtiKtatt.

« faktų *vi«~oje. Trumpa Ud-ev-z 
,.<« -‘•rorija i- valdymo iraktika l4»- 

m, dziago- S6 pusiapla. 
...................................................

MEDVILNĖS KARALIENĖ

Visi tari savo karalienes, 

todėl ir Vallev of Sun, Ari
zona. medvilnės rinkėjai iš

sirinko savo karaliene Pat 

Eackenthail. kuri. kaip ma

tome. moka ir rankomis me

dvilnę rinkti.

Kanados L. K. Moterų Dr- 
Giintaslienio jos Montrealio Skyrius atei- 

poga >ir.kimc a. Liatkuvie- nanti pavasari mosią lietu- 
nei dar ilgu laimiu melu. vaj butinių drabužių kon- 

kursą. Jis kviečia visas
va aar-c n a c a vvcnsr? Montreaiio lietuves moteris, 
K A MES $ b i n ik- • < • ji____  turinčias tautinius drabu-

Paprastai vyrai moteris žius, būtinai konkurse daly- 
laiko silpnesniais padarais, rauti, o neturinčias juos įsi- 

įir jei sakoma “silpnoji ly- gyti. Nesvarbu, kad ne visu 
tis”, tai suprantama, kad drabužiai bus premijuoti, 
kalba eina apie moteris. O kaip gražiausi, bet svarbu 
štai Johannisbu;-go (Pietų ko daugiau sutelkti tauti- 
Afrikoj) iiriverriteto antro- niais drabužiais pasipuosu- 
pologijos (žmonių mokslo) rių moterų.
profesorius dr. M. D. Jeffrey ; 
rašo, kad “moteris visais po- !
žiūriais yra tobulesnis su- Mirė A. Žaliene 
tvėrimas negu vyras’.

SCOTTVILLE, MICH.

Profesorius išskaičiuoja

Gžsakvm’is n ■ir>; /g- .rašome siųsti siu<» adresu : 
K F? EIVI«

kJe East So Bnatoo 27, Maaa.

Spalio 31 d. mirė Agota 
visą eilę moterų ypatybių, j Žalienė, 84 metų amžiaus, 
kurios patvirtina, kad tikrai kilusi iš Raudėnų miestelio, 
ta “silpnoji lytis” yra pi a- • Šiaulių apskr. Liko jos liū- 
našesnė ir už tą “stipriąją”, dintis sūnus Edward su šei- 
Minėtas profesorius nurodo, ;ma ir duktė Ruth Sofia Ave- 
kad: !ry, gyv. Mildland, Texas.

1 Moteris gyvena ilgiau' ISRASŽ KELEIVI negu vyrai. • _ 1
2 Berniukai vaikystėje yra į Ona Gustaitienė iš Geor- 

silpnesni negu mergaitės. ‘getown, III., kartu su savo
3 Moterys greičiau priau- prenumerata atsiuntė taip

ga svorio negu vyrai. f pat V. Kasakaitis ir Jadvy-
4 Moterys ištverminges- gos Nargelėnienės prenume-

nės, jos lengviau ir badą iš- ratas. Ačiū už malonų pa
kenčia. ‘ 1 tarnavimą. '

(Tęsinys;
lr žolynai tada rodos kitokie vešėjo. Bet va — 

piliarožės te besistiepia, kur tai, praaugusios tvorą, h* 
oaiia jų, liepsnos liežuvėliais tvaska ciesoriaus kaiūna. 
ueltoiu žieminiai jurginai, metų metais tebeželia iš to 
paues kelmo. O rūta, kaip žaliavusi.

—Seneli Seneli 1.. —į Vaitiškio ausį vieversiu su- 
cireuo. rer viršų statinių tvoros pamatė vaiką lies lai- 
.vlosienes kiemu. Jis leidosi tekinas juokingai* kiloda
mas kojas.

—rak jiamažiukais... Nebėk, Petriuk, pavirsi!
—Zek, seneli, ką as turiu! — šaukė iš tolo, at

kišęs rankutę. Jis taip skubino, jog nematė ranuo ka- 
-įno, traukiančio skersai kelio. Katinas pasivėiė taip 
kojų, vaikas knaptelėjo ant nosies. Bet tuojau kėlėsi, 
neišleisdamas nešulio, ir vėl bėgo.

—Žio, ir sugavai zuikį, — tarė senis, pasilenkęs 
r išskėtęs rankas jo patikti.

B sugavau zuikį... — pakartojo tempdamas lūpą.
—Nu, nieko, Petriuk. Aš nudulkinsiu tavo kel

neles. Neverk. Opa! Koks man vyras! Eche! — kėlėsi 
<enelis ant peties. — O ką gi čia turi?

—Senelė davė,—kišo vaikas didelį straigės kriauklį.
—Senelė? Žiūrėk tu man — ta senelė...
—Iš miško palnesė.
—Tai senelė gera, jeigu taip. O tu gi žio, nau- 

om kelnėm ir marškinėliais taipogi naujais, apvilktas.
—Jievutė pasiuvo. Jievutė gėlesnė. Saldainių pal

esę Jievutė.
—O kas dar geras, Petriuk? — gudriai primerkęs 

ikį, ūsu kutendamas, klausė Vaitiškis.
Vaikas išpūtė žandus ir sumirkčiojo, lyg prisikrė- 

es akis. Netoli ašarų jau. Bet greitai atsiminė ir nu
džiugo:

—Senelis gėlas, — ir įnyko glostyti ūsus abiem run
om, kedenti juos pirštais.

—Nu jau, nu jau—matau, kad geras.
Einant pro šulinį, vaikas užsimanė gerti. Ant pa- 

aliavušio įOviv krašto, kur biiVO girdomi arkliai, tu
pėjo rištos ir paėmusios snapais po gurkšneli, sutartinai 
:ėlė galvas aukštyn, ir jas taip laikė, kol vanduo nu
tekės.

—Geriau pieniuko, ką čia su vandeniu prasidėsi,— 
gedėsi vaiką kamaron, už priemenės, kur stovėjo puo
dynės su pienu ir grietine, pridengtos lentelėm ir pri- 
įėgtos akmenim, kad katės neišverstų. Sūriai, tauki
nės ir barštinės su batviniais ir gira, ir kitokia reik- 
nerė, patamsyje ir vėsumoje.

Atsigėrę iki soties, susėdo ant suolelio trobos ga- 
e, nusilaistę pienu marškinius ir grietine išsitepę burnas.

Ratų sutrintose kelio dulkėse, žymėjo basos vai- 
:ų pėdos. Iš pagriovių, tvoras perpynusios karklavijos 
r vargo roželės, gožėsi ant kelio ir medžių šakos tirš- 
»i susigavusios, sunkiai švarinosi iš viršaus. Po jomis 

iuvo vėsu, kaip seklyčioje. O šalia žydėjo darželis:— 
>ilnaviduris putinas ir kreivašakis miškinis šausviedis, 
utaškytas rausvais žiedų lašeliais. Levendrų krūmas 
>randino pumpurus. Vietomis jie jau žiojosi, praplyš- 
lami baltais, kaip vaiko šypsena, lapeliais. Ant kiečio 
iršūnės suposi žvali bitlesė, snapu pašydama sparnų 
įlunksnas. Ji šoktelėjo į orą, smego žemyn ir prany
ko už tvoros, sukandusi snape vabalą. Medžių lapai 
ik-tik judėjd. Spinduliai smelkėsi pro juos, mirguliuo
jami auksu. Ir ant žemės jų dėmelės krebždėjo, tar- 

-. um aplink skiuzdėlyną.
Ant klėties stogo nugulusių kalvelių eilė, staiga 

uplakė sparnais. Jie metėsi aukštyn, užlūždami sklido 
šonus ir į žemę. Vištos, sparnus paleidusios pavėsyje, 

šiltos, išpurentos žemės duobutėse, neramiai sukarkė. 
Gaidys riktelėjo ir galvą pakreipęs taip, jog skiauterė 
ir pavarukai nudribo, klausėsi. Pačiame karve-ių tirš-
ume, šmėkštelėjo juodas šešėlis.

—E, vanagas, bjauiybė! Žio, rodos nepagavo... 
Pik plunksnos surūko!.. — sekdamas už medžių dan
gaus mėlynę, barėsi Vaitiškis.

Bjaulybė vanagas. O kam jis kalvelius peša?— 
pasibarė ir Petriukas, žiūrėdamas ten, kur senelis.

—Nedoras paukštis. Vis, mat, ant gatavo. Lupa 
jis ir rištas—tik paduok. Karvelis, tai bent gražus pa
žiūrėti, ir niekam kliaudies nedaro. Nebent stogus ga
dina.

Vaikas vėlėsi aplink kojas, vartėsi po žolę ir nu
bėgdavo iki vartų besivydamas peteliškę, žvirbliai čir
škė, lyg pavasarį, keldami žabuose vestuves. Ir ypa
tingai jie kliaugė Dargužio vinkšnoje. Patsai didžiau
sias medis Gružiškėse buvo ta vinkšna. Pašaknėje trimis 
glėbiais neapimama, gumbuota, nusivijusi virvėmis ir 
gyslomis. Ir nuspardyta perkūno, nežiūrint, kad jos 
tarpušakėse ant įkeltų akėčių, jau nebežinia kada, gan
drai susikrovė lizdą. Gerą vežimą šakų ir žabų suvil
ko gandrai, pavasariais taisydami ir lopydami. O ga-

Nukotta 1 7 tau
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Hitlerio palikimas
V. KIMANTAS

Vakarų Vokietijoje, Hes- kos ii- pačios kartotekos su
seno provincijoje yra mažas, i ūšiuotos. Kartotekų yra ke- 
bet ramus, gražiai tvarko- lios. Pagrindinėje yra su
mas miestelis Arolsen. Daug klos žinios apie visus as- 
kas vokiečių mėgsta rude-rinenis, kurie vienu ar kitu 
niop pabūti čia poilsio, nes u buvo nuo Hitlerio re- 
laukų, kalnelių ir giraičių žimo per visą jo buvimo lai- 
supamas Arolsen yra laiko- ką nukentėję. Toje kartote- 
mas patraukliu “oro kuror- koje yra apie 20 milionų 
tu”. Žaliais plotais turtingo vaidų. Iš tos pagrindinės 
Arolseno pačioje didžioje kartotekos yra atrinktos ke- 
gatvėje, gretimai su seniau lies specialios. Yra atskira 
statytu kurhauzu pokariniais kartoteka buvusiųjų Hitlerio 
metais atsirado nauji trijų kacetuose Vokietijoje ir Va- 
augštų rūmai, moderniai sta- karų kraštuose. Joje yra pus
tyti ir skirti netolimos pra- trečio įnik vardų, bet tai nė- 
eities reikalams. ra visi, kacetus perėję. Trūk-

Kas lytas nustatyta valan-!sta daug žinių iš kraštų už 
da į tą namą sugurmi šim- geležinės uždangos, iš dalies 
tai tarnautojų, vyių ir mo- ir iš pačios Vokietijos.. Vo- 
teių ir, atrodo, ne vienos'kietijoje ir Hitlerio okupuo- 
tautybės. Tai yra visuome-; tuose kraštuose buvo Įrengta 
ninė Įstaiga, vienintelė vi- apie tūkstantis kacetų, jų 
sam pasaulyje, —tai yra' i arpe pagarsėję vėliau visam 
Tarptautinio JieškojimoT ar-!pasaulyje Dacbau, Buchen- 
nyba. Sutardamas su Vokie- wald, Auschvitz ir dešimtys 
tijos vyriausybe, Tarptauti- kitų.
nis Raudonasis Kryžius Įs-

nio savo laimėjimo.
Dabar “Tarptautinis Jieš- 

kojimas” virto Hitlerio dar
bų liudytojas ir jų teisėjas. 
Kai pokarines Vokietijos 
parlamentas, prisiimdamas 
ne tik moralinę, bet ir ma
terialinę atsakomybę už Hit
lerio laikų siautėjimą, nuta
rė atlyginti visus nukentėju
sius ar žuvusiųjų artimuo
sius, Arolseno Įstaigos iš
duodamos informacijos apie 
nukentėjusius yra laikomos 
neginčijamais dokumentais. 
O be to Į Arolseną kreipia
si žinių šimtai tūkstančių iš 
visų beveik pasaulio kraštų. 
Kasdien Įstaiga gauna apie 
300 laiškų su užklausimais. 
Šiais metais jų laukiama 
250,000. Į visus paklausi
mus Įstaiga rūpestingai at
sako. Daugumoje atsitikimų 
galėjo suteikti prašomų ži
nių, kai jų neturėjo, trum
pai parašydavo: “No Infor
mation”.

Arolseno Įstaigoje dirba a- 
pie 250 tarnautojų; jų kas 
penktasis yra buvęs kaceti- 
ninkas, žmonės Įvairių tau
tų ir kraštų, — čekai, veng
rai, prancūzai, belgai, olan
dai, rusai, lenkai, gal vienas 
kitas lietuvis; daugiausia 
vokiečių. Tie žmonės atrodo

MINI SAVO 116-jį GIMTADIENI

Civilinio karo veteranas (pietiečių pusėj) Walter Wil- 
liams iš Houston, Texas, mini savo 116-jį gimtadienį. T* 
proga io duktė pasveikino jį milžinišku tortu ir cigaru. 
Be Williams dar yra gyvas antras to karo veteranas 
John Salling, 112 metų.Antrą režimo aukų grupę 

teigė tą taraybą 1952 me-;sudaro buvusieji kalėjimuo- 
tais, ir jos uždavinys,—su- Se, sunkiųjų darbų kalėji- 
rinkti galimai visas žinias muose, darbo stovyklose, la- . . . . . . . . ...
apie hitlerinio režimo aukas gėriuose. Tos grupės karto-|klek kltaiP’ kaip dirbą pa-
ir tas žinias tiekti visiems, į teko je yra vėl apie pustre-į įstaigose: jų veidus ---- r-
kas tik jų būtų reikalingas. į čio miliono vardu. Tokių ^T11. s^tisko susikaupimo churchill ir karpiai 

gal ir liudnumu žymėtos
—tiek Žmo-' Prancūzijai pasidavus Hitle- 

ziaurumo ir riui, krašte nupuolęs ūpas buvo 
kan^ kasdien vai- geriau palaikomas įvairiais

čia vienas tokių a-
ant baltos sienos yra nupie- nekdotų, kurie stiprino prancu 

iriau buvo gauti žiniy iš uš. “““ " "" “

1940 metų liepos mėnesį Hit-

—Alou, Maik! vyrų, kurie tokius medalius
—Labas, labas! Kas nau-’gaus. Taigi tu, Maiki, pa- 

jo? !imk alupką ir parašyk tiems

Jesse. ordiną ir Čaliui Maslionkai.
—Bet aš negirdėjau nieko j —O kas jis toks?

gero, tėve. Demokratams į —Jis, vaike, yra pažista- 
laimėjus mūsų valstybėj rin- mas mano bučeris. Dzūkas, 
kimus, tuoj pradėjo brangti;ale fain vyras.
pragyvenimas. Tų politikie-Į —Bet už ką jam ordinas?

kartu visur, kui- sieke Hitle- tijos mieste ir už 
rio režimo darbai,—Prancu- ribų. Ir Lietuvos kalėjimai
rijoje Belgijoje, Olandijo- per tek vokiečių okupacijos! “
je, Italijoje ir Rytuose. Sun- metus buvo nacių žinioje.

riu sudarvta pieno kontro- ■
lės komisija Įsakė jau pakel- ikymą, ar nežinai?
ti pieno kainą—po 9 centus1 —O ką jis daro lietuvybei
art pusės galiono. ;palaikyti?

—Maiki, aš pieno nege- ‘ —Jis, Maiki, padaro gerų

geležinės uždangos. Surink- 
—Nu, už lietuvybės palai- ta visi galimi dokumentai a-i

pie

pę sudaro prievarta vežti.- . . . . .ir po jo septyniolika kalbų!
________ mn įa įvairiu kraštu! _

kalintuosius bei kitaip avleJų zoaz,ų para

JUOKAI

, *_ i ----.T /~<i___ u:u :iens paKvieie viiutoub i i v-

riu, tai jo pabrangimas ma
nęs nebaderiuoja. Kad tik 
alus nepabrangtų.

—Tai ką tėvas vadini ge
rom naujienom?

lietuviškų kilbasų.
—Ar tai lietuvybės palai

kymas?
—Nu, o kaip tu rokuoji? 

Kaip tu surengtum lietuviš-
—Viena gera naujiena y-j ką pokyli, jeigu nebūtų kil

ia ta, Maiki, kad naujas po-j basų? Ne, Maiki, be kilba- 
piežius pakėlė Bostono Ku- sų išeitų ne pokylis, o mi- 
šingą Į kardinolus; dabar jis Į žemas lietuvybės nuosmu- 
turės tik nuvažiuoti Ryman'kis. Taigi aš ir sakau, kad
raudonos kepurės pasiimti.

—Bet jis ne mūsų tautos, 
tėve, tai ko čia lietuviams 
džiaugtis?

—Bet jis mūsų vieros.
—Na, o kas daugiau gero?
—Kita linksma naujiena 

yra tokia, Maiki, kad aš laukiu medalio iš Čikagos.
—Iš tikrųjų?
—Jes, Maiki, galėsiu pri

sisegti dar vieną ordiną.
—O kas jį duos ir už ką? I
—JĮ duos man Strielčių ” 

raiba, vaike.
—0 kas ta “strielčių tar- 

ba”, tėve? Aš tokios dar ne
girdėjau.

—Ji, vaike, pati biski ki
taip save vadina — “šaulių 
žvaigždės Taryba”, ar kaž 
kaip kitaip; ale aš išfige- 
riavau, kad geriausia jai fi- 
tina Strielčių Tarbos var
das. Tai yra buvusi Lietu
vos Strielčių Susaidės na
čalstva. Lietuvoj ji buvo la
bai krabra ir labai mandra- 
vojo, ale kai išgirdo, kad 
ateina bolševikai, tai pabė
go. Atbėgę Amerikon, tie 
krabrūs vyrai nutarė ir čia 
sudaryti tokią susaidę, kad 
turėtų ką komandavot. Ta 
jų susaidė išperėjo Čikagoj 
vaiką ir pakrikštijo jĮ Striel- 
čių Klubo vardu, o tas klu
bas pagimdė kitą vaiką, ku
liam buvo duotas moteriš
kas vardas: Strielčių Meda
lių Tarba. Iš tos Medalių 
Tarbos dabar yra dalinami 
visokiems veikėjams ordi
nai. Girdėjau, kad yra paz-

kilbasnikui Maslionkai, už
tai, kad savo kilbasom pa
laiko Amerikoje lietuvybę, 
reikia duoti gerą medalį— 
ir jam, ir man!

—Tėve, mes esam lietu
viai ir visi norim lietuvybę 
palaikyti, tik jau ne “kilba
som” ir ne medaliais.

—Olrait, tai pasakyk, 
kaip tu ją palaikytum be 
kilbasų?

Lietuvybei palaikyti, tė
ve, reikalinga lietuviška kul
tūra, o ne dašros. Reikalin
gi laikraščiai, knygos, lietu
viškos dainos, muzika, kon
certai, vaidinimai, suvažia
vimai, organizacijos ir tt. 
Susipratęs lietuvis gali būt 
ir tas, kuris dešrų visai ne
valgo. Pavyzdžiu gali būt 
kad ir buvęs Lietuvos prezi
dentas Smetona: jis geriau
sia mėgdavo svetimus pro
duktus, rusišką kaviarą ir 
prancūzišką konjaką, o vis 
dėlto tautininkai laikydavo 
ji tautos vadu.
. —Maiki, kaip aš dabar 
žiūriu, tai tautininkai turė
jo didelį misteiką, ba Sme
tona nebuvo tikras mūsų 
tautos vadas. Jis man nei 
medalio neprisiuntė. Jis no
rėjo būt prancūzas. Jis ger
davo prancūzišką konjaką, 
nešiodavo prancūziškas dry
žas kelnes ir šilkinį kepe-

nukentėjusius iš kacetų, ka-jbams> arba vadinamieji “sa 
Įėjimų, ligoninių, darbo la- varioriai”. T<< grupės karto- 
gerių ir kitų Įstaigų, kurios,tekoje yBa Jįp pustre- 
turėjo reikalo su Hitlerio re-j čio mil vardų. jų tarpe nė- 
žimo aukomis. Paaiškėjo, ra kurie buvo nacių ima- 
kad tų dokumentų būta ne-įmi darbams vietoje, — Pa
tikėtai daug, nors jų dalis jbaltijo' kraštuose, Lenkijoje, 
buvo sunaikinta, kaikuriais I ukrainoje> Vengrijoje, Če- 
atsitikimais pačių Amerikos koslovakijoje, rusų belais- 
karių, kai kalinius iiuosavo ’vjaj, — įp vietoje buvo su-
įs kacetų. ............. į naįkinti. Jų buvo taip pat

Dabar viskas, kas žinių is milionai. Į jokias kartote- 
betkur rasta, jau sutvarky- }-as nepateko žmonės, nacių 
ta, — surašyta, suskirstyta, vietoje išžudyti karo eigoje, 
suregistruota, sudalytos nu- Kaip ir kiek jų buvo žudo- 
kentėjusių asmenų kartote- ma, gavome matyti ir mes' 

Lietuvoje. Bet tas pats vy-

,ris sekė jį išplėstomis akimis ir 
|po kurio laiko paklausė:

—Ką Tamsta po šimts pypkių 
darai ?

—Tai truks ilgai, — atsakė 
Churchillis, nesustodamas van
dens semti,—bet karą mes lai
mėsime.

BERLIN, CONN.

Sulaike jaunus plėšikus
Įsas: "Niekuomet daugiau”, žiu slaptos konferencijos. Chur-j

Tie žodžiai reiškia nuošir- chillis atvyko lėktuvu ir iškil-, Lietuvis policininkas Ger-
džią vokiečių tautos, gal ir oningai buvo palydėtas į Fontai- dis (Gerdauskas) sulaikė du 
Vakarų priesaiką nebekarto- nebleau pilį. kur Hitleris su Mu- jaunamečius plėšikus fšNe- 
ti Hitlerio metų baisybių. O ssolini laukė jo stovėdami prie tvington, kurie buvo Įsilaužę 

gražaus karpių prūdo. Į Finn krautuvę.
Hitleris trumpai pareiškė at- Nugabenti Į policiją, jie 

vykusiam Churchilliui: prisipažino Įvykdę kelis
—Anglija baigta. Pasirašyk krautuvių, restoranų ir kt. 

Tamsta kapituliacijos dokumen- apiplėšimus, pas JUOS atras- 
knygų? Ir kaip su Stalino tą ir rytoj Europa galės džiaug- ta kelių šimtų dolerių ver- 
palikoniais? Kiek dar de- tis taika. vogtų daiktų.

P. Naunčikas

kaip bus su Stalino paliki
mu, “kraujo draugyste” su- 
sirišusio su Hitleriu ir milio
nus žudžiusio jau be su 
prūsišku kropštumu vedamų

šimtmečių reikės laukti, kad j _Man labai gaila, bet aš ne- 
netoli Maskvos išaugtų galiu pasirašyti, nes nesutinku, 
“Tarptautinė Jieškojimo !jęa<j mes karą pralaimėjome,— 
Tarnyba”, kad ir su nevisai Skalbėjo Churchillis.
pilnomis kartotekomis?

SVARBU NACIŲ 
NUSKRIAUSTIEMS

—Po velnių! — sušuko Hitle
ris, trenkdamas kumščiu į sta
lą, — tik pažiūrėk į esamą pa- 

jdėtį.

OLD TIME, CONN.
Nusinuodijo gydytojas

78 metų gydytojas Ellis K. 
Devitt per klaidą prarijo

---------- I Churchill ramiai gėrė arbatą nuodų Žirnelį ir nusinuodi-
Lietuvos Generalinis kon-ir tarsi nenorėdamas pasiūlė: jo. Jis buvo nuvežtas Į New 

sulatas Ne\v Yorke primena, j “Mes Anglijoje dažnai ginčus iš- London ligoninę, bet ir ten 
kad 1958 metų gruodžio 31 Isprendžiame lažybomis. .Jei nebegalėjo jo gyvybės iš- 
dieną baigiasi laikas patiek- Tamsta sutiksi susikąžvti su ma- gelbėti.

karą Dr. Devitt prieš 2 savaites 
: buvo gydytojų draugijos pa-

kaip visi Lietuvos žmonės, Siaubtam krašte ir tai tokių, |k^etŪ°s atsilyginimo Įstaty-I —Kokios tos ląžybos? — ne- gerbtas už jo ilgų metų dar-
tai bėgti gal nebūtų reikėję, kurios buvo Hitlerio režimo ._A_A__________ ... jkantriai paklausė Hitleris. bą.
Ai beč jur laif! neįsivaizduojamo žvėrišku-

—Tėvui irgi reikėtų tru- mo nepaperkamais liudyto- 
putį daugiau proto. Nors jais? Padėjo tai, kad kace- 
ant senatvės turėtum susi- tuose, kalėjimuose ir kitose 
prasti ir juokingų medalių žmonių naikinimo Įstaigose 
neieškoti. Tokiomis tuštybė- jr pas Hitlerį buvo “prūsiš- 
mis mėgsta puoštis tiktai ka” tvarka, — visi kaliniai 
diktatoriai, kuriuos gyveni-, ar šiaip nacių prievarta lai- 
mo progresas šluoja j šiukš- komi būdavo surašomi su 
lyną. Mūsų Amerikoj meda- vokiečiui būdingu tvarkin
gai jau baigia eiti iš mados, gurnu Į knygas ir jose sąži- 
Štai, Eisenhovveris yra ga- ningai buvo pažymėtas vi
lingos valstybės galva, ir sas suimtojo eitas erškėčių 
prie to dar didelis geneio- kelias iki dujų kameros, šu
las, laimėjęs antrąjį pašau- vio i pakauši, iki bendros 
linį karą, o ar tėvas matei i užudytojų duobės ar ir išli- 
jį kada nora medaliuotą? kus gyvam. Viskas buvo su- 

—Tai kodėl Čikagos striel- rašy ta nuo pat suėmimo Va
ciai dabar dalija medalius? landos, pažymint iki minu-

—Jeigu jie turėtų daugiau tės tikslumo laiką, kada 
sveiko demokratiško proto, žmogus buvo nukautas. Y-

tiek parodė prancūzišką pa- i ko Latvijoje, Estijoje, Len- 
naberiją. Bet kas iš tos pa-gijoje, Ukrainoje, okupuo- 
naberijos išėjo? Begerda- tos Rusijos dalyse ir Vakarų 
mas prancūzišką konjaką, ‘ Rraštuose. Arolseno kartote- 
pragėrė visą Lietuvą ir tu- koše surašyti 8 milionai var- 
rėjo pats iš jos bėgti. O jei- dų tėra nužudytųjų dalis, 
gu prancūzų nepamėgdžio- Kokiu būdu “Tarptautinis
tų, jeigu vietoj dryžų kelnių Jięškojimas” Arolsene gale- .. . . .. ... . . . .
būtų užsimovęs overauzėm jo surinkti vis tik netikėtai j*1 ^°.kietlJos Įstaigoms rei- . mmi. galėsime greitai 
ir būtų gyvenęs su razumu, fįauv žinių karo viesulo nu-!ka avimus Pasiremiant Vo-,baigti’

Tas Įstatymas numato pi-Į —Tamsta matai tuos karpius 
nigini atlyginimą už kilno- prūde. Susiląžysime, kad kas 
jamąji turtą, kuns nacių bu- pirmas sugebės sugauti vieną iš 
vo neteisėtai konfiskuotas jų fje meškerės ir be tinklo, 
srityse, esančiose už dabar- tas laimės karą.
tinės Vakaių Vokietijos ri 
bų ir vėliau nugabentas į

P. Naunčikas

BUVĘ MOKINIAI 
PADĖKITE!

—Sutinku. — atsakė Hitleris.: Šiaulių gimnazijoje ilgus 
ir nelaukdamas ženklo pradėti metus mokytojavo Jarosla- 

Vakaių Vokietiją arba Ber- varžybas, paleido iš revolverio i vas Rimkus. Bolševikai jį su 
lyno miestą. šeima išvežė i Sibirą; Žmo

na ir vaikai ten mirė, o jis 
Vokietijoje, smulkesnių ži-!ramiai nuplaukė toliau, nesperjpats sugrįžo Į Šiaulius be

tiek šūvių, kiek kulkų turėjo. į
Asmenys, kurie gyvena ne:didžiausią prūde karpį, bet š

mų ir pareiškimams formų vandenį kulkos jo nepasiekė, 
kreipiasi Į artimiausią Vo
kietijos konsulatą. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse Vo
kietijos konsulatai veikia 
šiuose miestuose: New Yoi-

—Visa viltis dabar tu. Beni
to! Visi žino. kad esi geras 
plaukikas. Nerk!. — kreipėsi 
Hitleris į Mussolini.

Mussolini nusimetė mundurą
k’ 'ir netrukus vandene gainiojosi
ton, Mass., Detroit, Mich., lkar_ius 
Philadelphia, Pa., Cleveland, ,;t;t

tėve, jie tokiais niekais ne- paė yra baisios kacetų kny- 
žaistų, kaip maži vaikai. Jų gos. Tik vienam Theresien- 

liušį. Atsimenu, sykį jis pa-jmedaliai daro lietuviams stad miesto lageryje surašy- 
sakė per radiją net prancu- Įtiktai gėdą, nes parodo, kad ta i jį patekusiųjų 139,606, 
zišką prakalbą Amerikos i pas mus yra dar tokių ne- gi 1945 metais, atėję juos 
lietuviams. Tos jo kalbos subrendusių žmonių.
nesuprato nei lietuviai, nei Į —Jeigu tu taip šneki. Viai- 

nočyta jau apie du tuzinai'prancūzai, ale Smetona vis-'ki, tai gudhai!

paiiuosuoti amerikiečiai te-

veltui. Galų gale nuvar
gęs ir nesugavęs nė vienos žu
vytės, Benito išlipo į krantą.

—Dabar Tavo eilė, Churchill. 
__ pažiūrėsime, ka tu pataikysi.—

Kansas Cny, Mo. Minnea- kaiW,„ Hitl.ri,.
Norfolk, Va., Churehinis

O., Los Angeles, Cal., San 
Francisco, Cal., New Or- 
leans, La., Atlanta, Ga., Dal
ias, Tex., Houston, Tex.,

polis, Minu 
j Seattle, Wash

!sveikatos, beveik aklas. Jis 
reikalingas pagalbos. Be a- 
bejonės, jo mokinių bus ir 
Keleivio skaitytojų tarpe. 
Padėkite savo buvusiam mo
kytojui !

Aukos prašoma siųsti šiuo 
adresu: Ona Zailskienė, 19- 
34 So. 48 St., Cicero 50, III.

NUŠOVĖ BANKO 
VIRŠININKĄ

Pereitą savaitę banditai 
užpuolė Queens banką 

neskubėdamas at-1 ( Brooklyne), nušovė jo vir- 
sisedo ant žolės, užsidegė eiga- šininką, pašovė vieną ban-

įado 17,000. Atrodo, Hitle-' Visi nori mokėti, bet ne visi ra *r palengva pradėjo arbatiniu ko klijentą ir, pagrobę $10,- 
ris buvo visai tikras galuti-įnori mokvtis. šaukšteliu semti vandeni. Hitle- ŪUO pabėgo



Ppgfapfa Seftai
,r.uose ir pagaliau atvykome tetų.
i Mol daviją. Kai kurie iš Į Atvežtieji lietuviai buvo 
senesniųjų, išlipę iš vagono suimti 1956 metais už po- 
į šviežią žiemos orą, apal- grindinę veiklą, o Leningra- 
po ir juos nunešė su neštu- do univereiteto rusų studen-

Ir Lietuve, nijtoju pri- kartus per savaitę į Rygą ir vaB; ,, ... . ;tąi buvo teisti už jaunųjų so-
versti smerkti PuLto, Leningradą, j Odesą, į Min- , Sto^kU yra miškuose .r cialistų partijos steigimą.

u i Var- kaliniai duba radlJ° dėžių!Paskutiniais metais vis daž-; 
Maskvos įsakyti ir Lietu- ‘ (futliarų) fabrike. Dirba nįay atveždavo rusų jaunuo-{

vos rašytojai turėjo susirink- ** J daugumoje invalidai be ran-:Kų, vienokiu ar kitokiu bū-į
ti ir pasmerkti Nobelio pre-Atkasa ir pertvarko . kų, be kojų. Režimas stip- du pasipriešinusių komunis-
miją gavusi rašytoją Paster- Kauno pilį ras, atlyginimas menkas, tų režimui. Draugai atvykę
naka, kuris nuo jos buvo i , .. ... Kalinys gauna už mėnesiopriverstos atsisakyti. | P^sirod". kad Kauno pilis darbą 20 iki 60 rublių. Sto-

štai kelių rašytojų pasisa-'861?0'^?.buvu^ auS P a ' vykios viršininkas kapitonas 
kymai. V. Reimeris: “Nobe-ia?e’ gaImgesne Biriukovas jautėsi lyg ma
lta premija Pasternakui yraĮc.la.u manyta. Atkas 1 js ip- zas karaliukas, 
tie 30 Judos grašių, kuriuos rĮnlmal su angomis, pro u-, gtOVytĮoje vyrauja savotK

nas senovės lietuviai šaudė -y istat Kaliniams nuEse)o menes, ,s iu-v»
pabankomis. Kai kryžmo- draudžiama susirinkti dide-stowklZ atwk“ itXpė ka
dai pili sugriovė, lietuviai grupėmis, draudžia- Ktou iu toiS, k S Metu-
ti daug įdomių iškasenų. Iš. ^ Y^c^ tak^s, kūnais viai> pasakojo, kad rugsėjo 
tisi sandėliai prikrauti ivai-!j.alkscloja .cekls^1- *5?! ka jH d. čekistai sušaudė “uz 
rių koklių, indu, ginklų lie- klįys Peieuia draudžiamu pabėgimą” tris lietuvius stu- 
kanu Vieni lietuviški kiti iš tok.u Paklos paros kar-kentus (apie tų lietuvių jau- ktoaT^id R±fr Tafiau.ir desP°'nuolių gėdiją savo laiku
mūrytų žmonių palaikai. K- atzv™S ”^k?’,-ne? jau B kitų aaltin.i,) įuv0 pla'
lies'kasinėjimams vadovam kallnB1^iai rašyto). Jie buvo su-
ja archeologas Karolis Me-!“ l..'al?,lr Km?Kmidos ap- imti 1956 m. pradžioje. Pa- 

1 verte viską aukštyn kojom, tekę į Mordavijos stovyklą,
Peržiūrės bylas. Paleis

užmokėjo reakcija už jo ne
švarius pasitarnavimus”.

J. Baltušis: “Aiški tarp
tautinės reakcijos provoka
cija.

E. Matuze vičius: “Jo ro
manas “Dr. Živago” nu
kreiptas prieš socializmą, 
prieš tarybinę liaudį”.

Alg. Baltakis: “šlykščiųiš
daviko keliu nuėjo Paster
nakas”.

Panašiai pasmerkė Paster
naką A. Drilingas, A. Venc
lova, K. Kubilinskas, E. 
Mieželaitis, M. Sluckis. Net 
ir Putinas - Mikolaitis turė
jo prie to apspiaudymo pri
sidėti.

Lietuvos rašytojų priimtoj 
rezoliucijoj pritariama Pas«j 
ternako pašalinimui iš tary
binių rašytojų gretų.

Elta rašo, kad, esamomis 
žiniomis, Pasternako tėvai 
yra kilę iš Lietuvos.

iš Siaurės pasakojo, kad 
Komisija A.S.S.R. kelias 
stovyklas užpildė gruzinais, 
dalyvavusiais 1956 m. pa
vasarį demonstracijose Gru
zijoje.

Rugsėjo mėnesį iš 10-os

NAVJkAS PREKYBOS SEKRETORIUS

Prezidentas Eisenhower (dešinėj) sveikina naująjį pre
kybos ministerį Lewis L. Slraus, koris anksčiau buvo 
atomų energijos komisijos pirmininku.

KANADOS NAUJIENOS
rugsėjo 10 d. jie buvo iš
vesti į laukus bulvių kasti. 
Studentai, pasinaudoję sar- 

Tuo tarpu pasklido gandai, gybos neatidumu, pabėgo ir 
kad yra išleistas įsakas dėl slapstėsi per naktį miškuo- 
bylų peržiūrėjimo politi- se. Sekančią dieną studen- 
niams kaliniams. itus apsupo kareiviai. Nema-

Kauno elektrainė* statyba i Taip vadinamas Dubrav- jtydami kitos išeities, jau
takiai vyksta Mordavijoje apėmė 18 nuoliai pakėlė rankas. Ne-

i stovyklų, kurių skaičiuje 4 žiūrint į tai, stovyklos pri- 
Tiesa rašo, kad elektrai-1 moterų stovyklas, kurios dir-žiūrėtojai Kadejevas ir Vol- 

nės statyboje pasireiškia bo kariuomenės siuvykloms, {kovas iš kelių metrų atstu- 
daug trūkumų. Žemės dar-į “TSRS Aukščiausios tary-'mo paleido į juos šūvių se-

Rusai viršininkai

Vilniaus Įgulos viršininkas' 
dabar yra gvardijos pulk. 
Martynovič, o įgulos komen
dantas papuik. Sidelnikov.

iar nepaleis?

Albertos provincija 
moka dividendus

Jau antrus metus Albertos

MONTREAL, P. Q.

Ligoniai

bai vyksta sėkmingai, bet su bos komisija byloms -peržiū- 
betonavimu tikra bėda. Kai rėti” atvyko į Mordaviją ba- 
esą cemento, trūkstą arma- landžio mėnesio pabaigoje, 
{tūros arba darbininkų. Kai Visa vasara praėjo nervui 

niaus du lėktuvai kasdien! esą darbininkų, trūkstą tame įtempime_ paleis ne
išskrenda i Maskva, do tris'cemento ir Lt naUĮs, Paealisu- • ---  TC7 ------ ------- -- ---- 1' — A III C“
--------- ■---------------------------------------------------------------nesi komisija atvyko ir į

mūsų stovyklą ir pradėjo 
peržiūrėti bylas. Per dieną 
praleisdavo maždaug 40 
žmonių, o stovykloje buvo 
priskaitoma 1,500.

Komisijos sudėtyje daly
vavo mažiausia vienas Auk-

Lėktuvai iš Vilniaus

Nuo lapkričio 1 d. iš Vil-

Iš Lietuvos į Sibirą ir atgal
PASAKOJA ATVYKĘS IŠ LIETUVOS

(Tęsinys)
(E) 1955 metais išvežė'po komunistų įtaka), kurie ščiausios tarybos deputatas, 

grupę kalinių iš Džezgazga-jkartu su rusų kariuomene keli vietiniai partijos atsto- 
no į Karagandą. Iš karto pasitraukė 1946 metais iš I- vai ir stovyklos kultūrinės— 

rano. auklėjamosios dalies virsi-
Karagandos lietuviai orga- tnblka^’ V 1 A ♦nizuotoi švenčia Kalėda. kal‘?10 charaktons-

tiką, apie elgesį stovykloje. 
1955 metais Karagandos Komisija jokiu būdu negalė

je to, paskutiniu laiku jau lietuviai stovyklose pirmą jo pravesti teisingą bylų per- 
ir kriminaliniai kaliniai kartą atšventė organizuotai žiūrėjimą, nes tardymo by-
stengėsi su politiniais kali- Kalėdas IlI-je stovykloje los buvo saugume (mūsų__
niais vengti konfliktų. Kalėdų šventėje dalyvavo Vilniuje), o su kaliniu kar- 

16-me kalėjime buvo pa- apie 130 lietuvių ir 20 kitų tu eidavo tik lagerinis for- 
«_x._ tautybių atstovų, kuriuos muliaras, kuriame nurody- 

lietuviai pakvietė. Stovyklos tos bendros žinios, kaltina- 
administracija iš karto ne- masis aktas, teismo nuos- 
kliudė švęsti, nors organiza- prendžio išrašas, ankstyves- 
torial vėliau nukentėjo... nių stovyklų operatyvinio

1954 m. visose stovyklose skyriaus pastabos, o taippat 
buvo organizuotos taip vadi-; tardymą vedusio pareigūno 
narnos “aktyvo tarybos” išduota charakteristika. La- 
kalinių tarpo. Jas organi-!"ąi dažnas komisijos spren- 
zuodami čekistai lyg norėjo' dimas priklausė nuo komisi-

patekome į 16-jį kalėjimą. 
Čekistai bandė mus užsiun
dyti kriminaliniais kaliniais, 
bet pastarieji, sužinoję, kad 
mes iš Džezgazgano, atitolo.

talpinti du išprotėję lietu
viai. Kas jie ir iš kur, su
žinoti nepavyko. Vienas vis 
šaukė per kameroš langą: 
“Jėzau, Marija, už ką Jūs 
man galvą daužote?” Tai, 
be abejo, čekistų teroro au
kos.

3,000 lietuvių Karagandoje 
neleido į Lietuvą grįžti

Pati Karaganda tikras ka
linių miestas. Mieste ir ar
timiausiose apylinkėse buvo 
apie 120,000 kalinių, politi-

parodyti, kad kaliniai turi 
savivaldą stovyklos viduje. 
Į tarybas buvo parenkami 
čekistams patikimi žmonės. 
Jų užduotis buvo palaikyti

ir kSnafini?’ & kalini«
gyveno daug tremtinių, ypač 
čečėnų, ingušų, Krymo toto
rių, vokiečių, ukrainiečių ir 
kitų. Lietuvių buvo priskai
toma iki 3,000. Tai buvo 
daugumoje politiniai kali
niai, “atlikę bausmę”. Jų 
neleido į Lietuvą grįžti.

Karagandos stovyklose re
žimas stipresnis, kaip Džez- 
gazgane. Ir santykiai tarp 
tautybių nebuvo tokie glau
dūs, bet paskutiniais metais 
susidūrimų neįvyko. Lietu
vių ir ukrainiečių santykiai 
taip pat buvo geri. Stovyk
lose buvo ne mažai korėjie
čių, japonų, kiniečių, iranie
čių ir kitų. Būdinga tai, kad 
iraniečiai visi buvo komuni
stai, ar net raudonosios vy
riausybės šiauriniame Irane 
nariai (kol toji sritis buvo

ios nanų nuotaikos.
Bendrai ėmus, komisija 

paleido apie 50-60% kalinių 
ir tai buvo charakteringa vi
soms stovykloms. Iš to gali
ma padaryti išvadą, kad vy
riausybė jau iš anksto buvo 
pramačiusi, kokį procentą 
paleisti, o apie teisingą by
lų peržiūrėjimą negalėjo bū
ti nė kalbos.

Kai kuriems iš paleistųjų 
neleido grįžti į Lietuvą. 
Juos išvežė ištrėmimui į Si
birą. Be to, vienus paleido, 
nuimant teisimą, o kitiems 
bausmę sumažino iki fakti
nai stovykloje išbūto laiko. 
Pastariesiems sunkiai buvo 
grįžus gauti norimą darbą.
Trijų lietuvių studentų 
tragediją prisiminus

Senuosius vergus išleido, 
o į stovyklas vežė naujas 
pamainas. Iš Lietuvos atve-

pe.
1955 metais stovyklos “ak

tyvo” pirmininką kaž kas 
sunkiai sužeidė. Aišku, vėl 
nukentėjo “lietuviški nacio
nalistai” ir ukrainiečių 
“banderovcai”, nes, anot 
pirmininko, tik jie galėję tai 
padaryti.

Mus išveža į Mordaviją
Ir vėl etapai. Šį kartą 

mus veža į Mordaviją. Ka- 
rabaso stotyje susodina po 
90 žmonių į vieną gyvulinį 
vagoną, vadinamą “pulma- 
ną”. Vietos visiems neužten
ka, todėl miegame pamai
nomis. Vienas net nejautė, 
kaip jam per naktį plaukai 
prie sienos prišalo. Šaltis'žė grupę studentų, o taip 
siekė iki 50 laipsnių. Aštuo- pat rusų studentų iš Mask- 
nias j>aras išbuvome vago-i vos ir Leningrado universi-

riją. Lorentas Aga (iš Kau
no) žuvo vietoje. Jurkštas 
Juozas (iš Vilniaus) nu
kraujavo ir mirė truputį vė
liau, nes čekistai nesuteikė 
jam jokios medicinos pa
galbos. Petruškevičiui Al
giui (iš Kauno) amputavo 
ranką; jis išliko gyvas. Su
šaudytuosius parvežė prie 
stovyklos ir jų: draugus at
vedė parodyti jų lavonus, 
tuo pačiu norėdami kitus at
grasinti nuo pabėgimo. 
Draugų akivaizdoje Jurkš
tas atgavęs daę sąmonę spė
jo papasakoti" sušaudymo 
smulkmenas ir po to mirė. 
Tai buvo žmogžudystė, įvyk
dyta prieš beginklius jau- 
ruolius.

Tuo, ką čia pasakiau, aš 
įenoriu sudaryti vaizdą, lyg 
visi Sovietų Sąjungoje sutik
ti rusai (kaliniai ar saugu
miečiai) buvo žvėrys. Ta
čiau buvo taip, kad ir geras 
žmogus paskęsdavo tarp ki
tų. Buvo ir gerų rusų ir 
blogų ukrainiečių. Baisiau
siai buvo tai, kad kiekvieną 
žvėriškumą palaikė įstaty
mas, o žmogus, užimdamas 
kurį nors postą, turi įrody
ti savo ištikimybę režimui, 
kad ir savo žiaurumais. Tai, 
žinoma, tų žiaurumų kalti- 
įinkų nepateisina it savo 
laiku jie už tai turės atsa
kyti. Gal būt kartais kuris 
nors budelis ir nebuvo rusų 
tautybės, bet jis kalbėjo ru
siškai ir todėi nenuostabu, 
jei pavergtųjų neapykanta 
nukrypo visų pirma prieš ru
sus.

Padėtu po Migrįiimo
Lietuvą g
Sugrįžus į Lietuvą vėl 

ižgriuvo nauji vargai ir rū
pesčiai. Patį juodžiausią 
darbą gauti nebuvo sudėtin
gas reikalas. Tačiau apsigy
venti sunku. Kaunas, Šiau
liai, Klaipėda ir Vilnius yra 
‘režiminfeu miestai”, kurie 
labai nenorom priimdavo 
buvusius politinius kalinius 
ir tremtinius, o vėliau, nuo 
1957 m. pavasario, visai ne
priėmė, ar tik labai retais 
atvejais, šių metų pavasarį, 
kai kuriems politiniams ka
liniams ir tremtiniams, nors 
Kaune ir visą laiką gyve-

provincijos valdžia savo pi- Nelaiminguose atsitiki- 
liečiams išmoka “dividen- muose yra sužeisti šie Mon- 
dus”. Šiais metais išmokėjo trealio lietuviai: 
visiems vyrams ir moterims Antanas Rasimavičius, gy- 
nuo 21 metų amžiaus po venantis Verdune, guli La- 
$17.50, pernai išmokėjo po shines General Hospital. Tai 
$20. Moka tiktai Kanados mūsų senosios kartos demo- 
piliečiams, jei jie Albertos kratinių pažiūrų žmogus, 
provincijoj yra išgyvenę ne Sužeistas traukinio. Sveika- 
raažiau kaip 10 metų. Kitos tos stovis yra rimtas. 
provincijos tokių dividen- p Kizerskis, naujosios 
dų nemoka. Alberta gali kartos ateivis, gilus demo- 
juos mokėti iš gaunamų uz kratas, nuoširdus parengimų 
aliejų mokesčių. rėmėjas, nepailstantis visuo-
I« anaIialM«u gyvenimo menininkas, sužeistas ruo- 
» h -iant šeštadienių mokyklų
Drumheller ir East Coulec balių Aušros Vartų parapi- 

apylinkes (Albertoj) anglių jos salėje, kur Kizerskis puo- 
kasyklos dabar dirba per sa- salę ir, paslydus kopė- 
vaitę 5 dienas. Pagal naujr čioms, nelaimingai krito, su- 
sutartį už 8 valandų darbe laužydamas koją. Gulėjo 
dieną mokama $15. Išdirbę Verduno General Hospital. 
ne mažiau kaip 20 metų ii yen padaryta dr. Viau ope- 
sulaukę 62 metų amžiaus .acija ir dabar gydosi na-
gauna pensiją. muose, Verdun, 6-th Avė.,

Visos kasyklos dabar n»e- Nr
chanizuotos mašinos nau- Jz ‘ Lukoševičius taipgi 
jos. Anglis labai gera namų ^„josios kartos ateivis, 
kurui.

Albertos gyventojom
ldUJOSlOS 
Verduno gyventojas, nors 
ir priklausąs fašistiniam 
LAS’ui, bet tolerantas ir ne- 
rkriistantis visuomenininkas, 
sužeistas auto katastrofoje. 
'Jydėsi St. Luc’as Hospital.

Visiems tautiečiams linki
ne greičiau pasveikti ir su-

nusiems, buvo duotas įsaky
mas išsikraustyti per 10 die
nų kur nors kitur. Grįžu- 
siems studentams, jei per
trauka tęsėsi daugiau kaip 3 _ . . . .
metus, anksčiau studijuoto > visuomeninę lietuvių
laikotarpį neužskaito, jiems •
leista pradėti vėl nuo pirmo ! , . . ... r__ > .
jo kuįo. Tai vis priklaus. | Stopend.,ųFondw
nuo to, ar amnestijos komi- < Užuot prašius aukų K 
sija teisimą panaikino a Montrealio visuomenės, ai 
ne. Tiems, kuriems teisimam 1 ne geriau būtų buvę pinigus 
nepanaikintas, studijos ima kuriuos sumokėjote už puo 
nomos tik tose srityse, ku šniąją Qeen Elizabeth vieš- 
rios neliečia švietimo ir pc įbučio salę, balines suknes ii 
itinio gyvenimo sričių. Grį- i kostiumus nuomavimo kon- 

žusiems mokytojams darba {toroms, būtumėte perkėlę į 
mokylose nesuteikiamas ; .. stipendijų fondą.
Tremtiniai, sugrįžę su šei 
nomis, labai dažnai negau 
na galimybės apsigyvent 
savo buvusiuose namuose 
Provincijoje tai priklaus< 
nuo kolūkio pirmininko ma- 
onės.

Kai kurie sugrįžę iš Ri- 
ujos vėl išvažiuoja atgal, 
nes vietiniai komunistai šo- 
iaro tokias sąlygas, kad jo
kiu būdu neįmanoma įsikur
ti. Grįžusius paremia gy
ventojai, tačiau, patys gy
vendami nepergeriausiai, 
laug padėti ir negali, be to, 
kartais tai ir pavojinga. 

Buvę politiniai kaliniai y- 
a specialiai registruojami ir 
nrotarpiais saugumas vieną 
kitą pasikviečia pas save, 
paklausinėja, ką dirba, ko
kius draugus turi ir po to 
paleidžia.

Pasitaiko, kad pašauktasis 
apklausinėjus suimamas. 

(Bus daugiau)

Kalėdoja
Aušros Vartų kunigai pra

dėjo metinį parapijiečių ii 
neparapijiečių lankymą, ka
lėdojimą. Kaip parapijos 
dųletęnis skelbia, surinktos

‘ LAIKAS JAU U2S1S.
KELEIVIO
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aukos eisiančios kunigų as- 
meniniems reikalams.

Skolos
Mažutė, varginga Aušros 

Vartų parapija, kuri turi 
daug skolos pačiai bažny
čios statybos bendrovei, pa
skelbė, kad už vargonus tu
rinti veik 3,000 dolerių sko
los. Parapijiečiai šios sko
los sąskaitai padengti yra 
sudėję jau netoli 600 ^dole
rių.

Naujieji ateiviai, kurie 
skelbiasi dideliais savo Tė
vynės patriotais, kovotojais 
už jos laisvę, tautos laisvi
nimo darbui toli gražu nė
ra sudėję tiek pinigų, kiek 
jie sudėjo parapijų kleboni
joms, bažnyčioms, seselių 
rezidencijoms ir įvairioms 
pamaldoms.
Fondai

Tautos Fondas prašo au
kų, šalpos Fondas... aukų, 
Stipendijų Fondas — irgi to 
paties. Visi reikalingi ir 
remtini. Bet turime teisę 
dėl jų ir pasisakyti. Kiek
viena auka, kuri renkama iš 
savų tautiečių, yra jų sun
kiai uždirbti pinigai, kurie 
nutraukti nuo būtiniausių 
pragyvenimo reikmenų, nu
traukti nuo duonos kąsnio, 
nuo labai reikalingo sau 
daikto įsigijimo. Jie ir turi 
būti paskirti bei sunaudoti 
tik tam tikslui, kuriam ren
kami.

Dėl paskutiniųjų dviejų 
fondų, bent iki šiol, nieko 
primesti negalime. Bet dėl 
Tautos Fondo turime teisę, 
kurios Kanados “cenzoriai” 
Keleivyje tikrai nepajėgs su
laikyti, kaip ką ir paklausti.

1. Montrealio Tautos Fon- 
io skyrių: Ar jau įvykdytas 
vietos Bendruomenės kont-
olės komisijos aktas dėl ra
tų trūkumų?

Jeigu taip, tai kada ir 
• iksiiai paskelbti skaičius, 
koks buvo trūkumas, ar 
toks, kokį konstatavo komi- 
ija?
2. Kanados Tautos Fondą:
\ L.” naujasis fondo val

dytojas, gerb. Vaidotas pa
skelbė perėmęs__ 16 dole-
'ių. Kodėl tik tiek rasta? 
Juk aukas dėjo į )jį visos 
Kanados lietuvių kolonijos.

Jeigu rasta tik šešiolika 
dolerių, tai ar apsimokėjo p. 
Vaidotui iš Toronto vykti į 
Montrealį šio fondo likučių 
paimti? Kelionė kainavo 
(augiau. Kodėl nebuvo ga- 
ima to atlikti paštu?

Šie keli klausimai reika- 
ingi nuodugnaus išaiškini- 

: no. Ir tam išaiškinimas rei
kalingas, kad būtų užkirstas 
kelias įvairiems įtarinėji
mams, kurie, reikia manyti, 
teturi, bent mes taip nori- 
ne, jokio pagrindo.

J. Valeika
Tinginys ir miegodamas pa

vargęs.« •
Jei tav© draugas ar kaimy* 

.įkaito •‘Keleivio’’, para. 
teiraivti. Yaiaa ma

M.

1959 metams
Jau ruošiamas spaudai [‘Keleivio” kalendorius 1959 

rketams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių pa
siskaitymų, eilių, informaciją, naudingų patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalia.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdinti®, tuoj išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

Nors viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
kaina vis ta pati, tik 50 cen ų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom s iųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 East Broadvray 
So. Boston 27, Mass.



Nr. 48, lapkričio 26, 1958 "VTS, 80. BOSTON falapb 8>utM»

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

Naujoji 
Alto vadovybė

prezidentui.
Įvairių pažiūrų visuome* 

nės veikėjų šie veiksmai 
vertinami, kaip nerimti ir 
žaidimu ne vietoje ir ne lai* 
ku “ordinais”, kada ir taip 
yra daug naudingesnio ir

Lapkričio 5 d. Chicagos 
Lietuvių Taryba pasiskirstė 
pareigomis 1959 metams: ,
A. F. Wells - pirmininkas, Pritingėsi™ visuomem- 
T. Blinstrobas, dr. K. Dran-|nl° darbo lletuvl« "^luo. 
gelis, V. Mankus ir kun. Sta-
šys — vicepirmininkai, E. 
Mikužiūtė — generalinis se
kretorius, V. Mažeika—pro
tokolo sekretorius, J. Pakal- 
ka — finansų sekretorius, A. 
Valonis — iždininkas.

J. Ruzas, A. Repšys, J. 
Valaitis, M. Šimkus — iždo 
globėjai.

u praėjo dailininko 
M. Šileikio paroda

Visą savaitę trukusi Chi
cagoje Jaunimo namuose 
dailininko M. Šileikio kūri
nių paroda laikoma labai 
sėkminga, lyginant su anks
tyvesnėmis kitomis tos rū
šies parodomis.

Piketavo rusų ambasadorių 
M. Menžikovą

Lapkričio 14 d. į Chica
go, kviečiamas “Foreign Re- 
lations” organizacijos, buvo 
atvykęs bolševikų ambasa
dorius M. Menšikov. Jis 
prie Palmer House buvo sėk
mingai ir su vykusiais para
šais plakatuose lietuvių ir 
latvių piketuotas.

J. Talalas

ROCKFORD, ILL.

Sėkmingas vakaras

, , , _ . „ . Balfo 85 skyrius lapkričio
Parodą aplankė apie 50012 d. pagerbė to skyriaus įkū- 

žiūrovų ir parduota apie 20 rėjus ir pirmuosius veikėjus, 
paveikslų. Balfo 85 sk. buvo įkurtas pos darbą. 

1944 m. ir pirmąją valdybą
sudarė: pirm. J. Bacevičius, ______
sekr. P. Deltuva, nariai kun. i 

Pastaruoju laiku Chicagos K. Juraitis, St Kasputis ir 
visuomenės gana gyvai kai- St. Petrauskas (miręs), 
bama apie neperseniai įsikū-'
rusios Šaulių Sąjungos Trem 
tyje išdalytus įvairiems as
menims Šaulių žvaigždės 
ordinus ir medalius. Pamėg
džiojant Nepriklausomos 
Lietuvos tvarką, atitinkama 
“Ordinų Taryba” suteikė 
kalbamus žymenis eilei as
menų, jų tarpe ir Lietuvos 
konsului P. Daužvardžiui.
Ordinų pavadinimas palik
tas toks, kaip buvo Nepri-ikevičienei ir kitiems, kurie 
klausomoje Lietuvoje ir ku-|iki šio laiko yra prisidėję 
rių teikimo teisė priklausė (vienokiu ar kitokiu būdu!

Šaulių žvaigždės ordinai 
ir

prie kilnaus ir gražaus dar
bo.

1 Vietos pirm. A. Pocius 
juos visus ir svečią V. Kas- 
niūną pakvietė prie garbės 
stalo. Taręs keletą gražių 
žodžių ir padėkojęs už jų 
nuveiktus darbus, A. Pocius 
prašė ir toliau dirbti tą gra
žų ir kilnų pradėtąjį šalpos 
darbą. Po to kiekvieną per
statė Balfo atstovui, kuris 
perskaitė kiekvienam gau
tą padėkos lapą ir jj įteikė.

Po to V. Kasniūnas tarė 
gražų žodį j Balfo įkūrėjus, 
jų veikėjus, ragino ir toliau 
vieningai dirbti. Dar kalbė
jo J. Bacevičius ir P. Deltu
va. Pirm. A. Pociui padė
kojus kalbėtojams, buvo 
baigta iškilmingoji dalis.

Po mažos pertraukos vyrų 
oktetas, vadovaujamas F. 
Strolios, sudainavo labai 
gražių ir jaudinančių dainų. 
Be to F. Strolia keletą da
lykėlių pagriežė smuiku.

Čia reikia pastebėti, kad 
oktetas tepaėmė tik faktinas 
kelionės išlaidas, o V. Ka- 
siūnas ir nuo jų atsisakė. 

Vėliau buvo vaišės. 
Tebūnie garbė tiems, ku

rie dirbo ir tebedirba šal-

Vietines žinios
GRUODŽIO 7 D. LIETU

VIŲ PILIEČIŲ DR—JOS 
SALĖJ BUS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ - DR—JOS 
21 KUOPOS METINIS
BANKETAS._________

Poetai skaity*

LAWRENCE, MASS.
£• retKenciene (tižo 
•r Urano Irt S ru ligonines

Elzbieta Petkevičienė bu
vo staiga susirgusi ir gavo 
gultis lgoninėn, kur jai bu
vo padaryta operacija. Da
bar ligonė gydytojų prie
žiūroje sveiksta namuose.1
Linkime jai greitai atgauti! . ...
prarastas jėgas ir vėl kartu! Šv. Kazimiero minėjime 
su visais dirbti. (lapkričio 30 d. Municipal

E. Petkevičienė yra Lie-; Building salėje paskaitą 
tuvių Moterų Klubo vice-! skaitys prof. S.~ Sužiedėlis, 
pirmininkė, šv. Onos Dr —(o poetai F. Kirša, S. Sant- 
jos narė, veikli ir Lietuvių varas ir P. Lembertas savo 
Taryboje. eilėraščius. Pradžia 3 vai.

M. Stonio popiet
Paminėjo kariuomenės 
sukaktį *

Lietuvių Veteranų S-gos 
“Ramovė” skyrius Lietuvos j 

(Atkelta iš 2-o psl.) kariuomenės atkūrimo 40
sus karvedys ir vien tik ba-; metų sukaktį paminėjo 
das jį privertė pasiduoti, i Tautinės S-gos namuose dr. 
tai jis buvo labai išgarsė-~(J- Girniaus atitinkama pa- 
jęs visame krašte ir sako- skaita ir Irenos Nikolsky- 
ma, kad nesirado nė vieno tės deklamacija. Be to S.

- * * Griežė - Jurgelevičius pa
skaitė ištrauką iš savanorio

ATSISAKĖ MILIONO

žmogaus, kuris nebūt ką 
nors girdėjęs apie gen. Lee.

1867 metais, grupė stam- Stasio Butkaus atsiminimų
bių New Yorko finansierių 
nuvyko aplankyt gen. Lee 
ir apžiūrėję, kaip jis neda- 
tekliuj gyvena, pasiūlė jam 
stambią sumą pinigų, ko 
jam būtų užtekę gerai gy
venti ligi gyvos galvos, ir po simfoninio koncerto 
vien tik užtai, kad genero- Tautinės S-gos namuose bu-

knygos.
Minėjimui vadovavo 

Krutulis.

Pagerbė amerikiečių

J.

LOVVELL, MASS.
Jiems buvo įteikti padėkos 
lapai, gauti iš Balfo Centro, 
o mirusiais St. Petrauskas, Sunki’į w p,ein
buvo pagerbtas atsistojimu. _ Ug0.
. ?lpogį. Pade' i ninėj jai buvo padaryta sun
kos lape Balfo Centro pirm.:ki ODeraciia no kurios ii 
kun. dr. J. B. Končius d A- , OperaC1J*’ P? ... __---------- eR pagydo Kaa gaieio
tamsVTlZZi Z £ CTŽti- nam° ir «***« 
jams. F. Aleksynui, Z. A jpne^ūroj sveikti, 
leteymene. St. Keliaeiui,;*' Unkiu ligonei greitai pa- 
Alf. Savickui, P. Savickie-i
nei, P. širvinskienei, O. Sin-; g

KAITRA
(Atkelta iš 4 pusi.)

lybė ne išpasakyta žvirblių, lizdo šakų raizgynėse ir 
skylėse, perėjo savo vaikus, prisinešę šiaudgalių ir 
plunksnų, labai drąsiai jausdamiesi tokio didžiūno kai
mynystėje.

Žvirblių čirškėjimas kas kartas darėsi bjauresnis 
ir neramesnis. Vaitiškis žvelgė aukštyn, prisimerkęs ir 
ranka prisidengęs, ir nesuprato kas juos ten taip užer- 
zino. O paskui pamatė katiną, besliuogiantį vinkšnos 
šaka. Žvirbliai šaudė aplink, sparnais kapojo katino 
galvą, o tas nebodamas, iš lėto, atsargiai, artinosi prie 
gandralizdžio. Ir jį pasiekęs, įsikirtęs nagais žievėn, 
kaip genys, ėmė kaišioti koją į skyles, ištraukdamas, 
kartu su šiltos gūžtos pūkais, žvirbluičius. Apžiūrinėjęs 
grobį, tuojau keliais kąsniais traškino, ir darbavosi to
liau. Kiti žvirbluičiai krito žemėn, kai vienu siūčiu iš
lupdavo kelis. Biro šapeliai, draikėsi plunksnos. Žvirb
lių alasas kurtino ausis, tartum iš viso sodžiaus ir vien* 
kieipių jie sulėkė į vinkšną ir debesiu duodasi aplink ją.

(Bus daugiau >

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
turtinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai. Pa 10 ar 
SO metų apsidraudęs gausa pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdraoda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nario galima būti nuo gimimo dienos iki
gilios seaatvėa.

Daugiau italų apie SLA darbas ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kortos yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijoee Ir SLA Centre. Rąžykite tokio adreso:

JRW«I DR. M. J. VINIKASNew York 1. N. Y.

las sutiktų duoti savo vardą 
apdraudos kompanijai, ku
ri tik ką buvo suorganizuo
ta, bet neturėjo papuleraus 
vardo. Gen. Lee jiems at
sakė: — Didžiai gerbiami 
ponai, mano pavardė nėra

vo surengtos kuklios vaišės 
kviestiems amerikiečių mu
zikams, į kurias atsilankė 
gana didelė Bostono uni
versiteto muzikų atstovybė: 
meno fakulteto vicedirekto
rius Paul G. Preus, meno 
centro direktorius Max Ka- 

dirigentas 
beno diri-

rinkoj Išstatyta dėl parda
vimo. Sudiev! — Užtrenkė J plan, orkestro 
savo duris tiems grašiagau- Marvin Rabin.
džiams. Todėl, gal būt, ši- Į gentas Lee Chrisman, spau- 
tie pavyzdžiai parodo, i dos biuro vedėjas Roland 
kas yra brangesnis už pi-1--------------------- ----- ------ —
mgą.

Prano ir Onos Lavinskų vedybinio gyvenimo 50 metų sukak- 
! ties proga, nupiginta kaina paleidžiu svarbią istorinę knygą:

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE
NUO 1879 METŲ IKI 1955 METŲ

Nuo pirmo lietuviško lakraščio pasirodžiusio Amerikoje iki 
i paskutinių leidinių, kiek tik jų buvo, kas leido, kur, kada, viską 
1 rasite. Kaina tik $125. Įdėkit du dolerius ir pridėkit stempomis 
25 centus, parašykit savo aiškų adresą ir gausite tą knygą. 
FRANK LAVINSKAS, 41-41 46th St, Loag Islaad City 4, N. Y.

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

46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais

aatrnrm i*ė*OBKCKBa«

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir panitraukt šiuo iMiresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kefly Sų, Wercester, Maaa.
V. G. Skrinska (savininkas)

Chirico, visi su poniomis, 
ponia Marion Christian, pa
nelė Field ir Brookline bi
bliotekos muzikos dr-jos ’ 
vicepirm. John Bavichci.

Iš lietuvių kalbėjo kons. 
A. Shallna, kun. šakalys,! 
V. Jakubėnas, J. Gaidelis,. 
S. Santvaras, J. Kačinskas,! 
kun. P. Juras, A. Matjoška.;

Jų visų kalbose be ko j 
kita buvo reiškiama pade-į 
ka Bostono universiteto va- j 
dovybei, ypač jo muzikams 
už parodytą lietuviams1, 
prielankumą ir viltis, 
kad ateity bus dar tampre
snis bendradarbiavimas.

Iš svečių kalbėjo M. Kap- 
lan (jo tėvai kilę iš Vil
niaus krašto), M. Rabin, 
M. Christian, P. Preus, L. 
Chisman, Chirico ir J. Ba
vichci. * O

Jie reiškė pasitenkinimą 
proga pabendrauti su lietu
viais kalbėdami žavinga 
muzikos kalba, dėkojo už 
malonų šio vakaro pobūvį.

Iš šalies žiūrint atrodė, 
kad su Bostono universiteto- 
muzikos vadovybe užmegsti 
tikrai šilti santykiai.

Pobūviui sumaniai vado
vavo adv. Zuzanna Shall- 
nienė. Ž—«»

REIKALAUJA $750,000 
NUOSTOLIUS

Giminės ii Lietuvos, paieiko Vinco 
Amboto, girdėjo, kad gyvena Toledo 
(Ohio). Kilęs nuo Šiaulių. Prašom ji 
pati *>* kas žino atsiliepti šiuo 
adresu:

Joseph Pinski 
3 Woodland Rd.
Shrewsbury, Mass.

PERKU PAŠTO ŽENKLUS
Superku senus Amerikos, Lietuvos 
ir kitų kraštų pašto ženklus. Taip 

it superku senus pinigus ir viso- 
is indi jonų daiktus. Adresas:
Joe Simutis
14 Bridge St., Nashua, N. H.

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugės iki 80 
metų amžiaos. Aš esu pasiturintis 
našlys 58 metų, gyvenu netoli Chi
cagos, turiu savo 45,000 <lol. vertės 
namus ir pinigų, turiu du automobi
liu. Galiu ir kitur gyventi, nes gyve
nu iš procentų. Tautybė ir tikyba 
nesvarbu. Prašom rašyti šituo ad
resu:

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

Vedybų tikslu norėčiau susipažinti 
su senyva moterimi ne jaunesne 65 
metų, toks ir aš esu. Vienam nubodu 
gyventi. Nereikia nei turtų nei na
mų, turiu užtektinai. Nenoriu dide
liame mieste gyventi. Prašom rašy
ti šiuo adresu:

A. Dona
57 Hudson Avė.. Brookiyn, N.Y.

Esu viengungis 38 metų amžiaus. 
Negeriu ir nerūkau. Ieškau gyveni
mo draugės vedybų tikslu. Adresas: 

Mrs Člem (48
323 E. Moreland 
Hatboro, Pa.

Apvalyk savo odą
Stebėtinas DarėNaujas Gydyi 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne-

Bud Co. iš Gary, Indiana, 
apskundė United Auto Wor- 
kers uniją reikalaudama 
$750,000 už nuostolius, ku-

e e e .J J-V KeTlKSIIlingMS J»" ITlSUSmi ilVnų jai pasidarę dėl tos uni- svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai
jos paskelbto ir vedamo **? *£?£&*’ bandykit tropicana 
streiko. Be to, ji reikalau- N„ięsk PiBir>_,0 Bandymas
ja po $250,000 UŽ kiekvie- Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai
ną streiko dieną nuo bylos stebėUnas vaistas veikia, pada- 

užvedimo.

Jieškojimai

rvlęit ĮQ dionii handym. be rizikos. 
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dų ir adresų. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui |2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk |2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras- 

1 tais rezultatais, grąžink ir atgausi
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KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

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

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

Alex. Mizara 
414 W. Broadvray 

So. Boeton 27. Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

$14

RiniRos siųsti karto so

Dr. D. PILKA 
E. Brosdvraj 

So. Boston 27, Mass. 
nmvf vvtvvvnro ♦vw

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR DaUs 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžtos Ir skobtos firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL €0., INC.
Llemsed by USSk

138 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Yn ToL CH 3-2383 
MŪSŲ SKYRIAI

308 W. 4th Strast 332 Fillmorc Av«. 132 FraakHa Avė. 141 2-nd Av« 
sa BOSTON, mass. BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tei. AN 8-5649 Tri. MOkswk 2674 Tet CHspri 6-4724 Tri. YU 2-9380 
900 Literary Rd. 39 Raymond Plass W. 11339 Jos. Csmpao 632 W. Girard Avė. 
Clerelsaė 13, Ohto NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Phibdelphia 23. Pa- 
T< TOwer 1-1461 Tri. MArkst 2-2877 TeL TOnasend 9-3986 Tet WAbot 5-8878 
Vinh klauimals, ryšyje m pentantinra siuntiniu Jūsų simfošma tr draugams, kreipkitės į mūsų pa
tyrusius, atydžiua ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums risus nurodymus.

_ PRADtlUGINKITB SAVO ARTIMUOSIUS 8IUNT1NIU KALROOM8. _
Mftsu Mitule firmų, turėdama tSkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja shintiaių*"priet»- 

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

Mūsų j: 
avalynės,

stsigoje yn 
, laikrodžių

>je yra didelis pasirinkimas pii 
ir kitų daiktų pačiomis

r Ašies maiste produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
įKusiovniB * *

Ieškau Rūtų (Rutb) Babenskaite 
(Babens), seniau gyveno Ansonia,! pinigus.
Conn. Dabar gal jos pavardė pasi-! I Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
keitusi. Ji pati ar kas ją žino pra- jg kalno, 
šom atsiliepti šiuo adresu:

Charles Babens 
349 E. 8th St.
So. Boston 27, Mass.

TROPICANA Dept. S 
P. O. BOK 3*5 

CLINTON. INDIANA

SPECIALŪS KALĖDŲ PAKIETAI | LIETUVĄ
PAKIETAS XG1 — $36.00

3 jardai vilnonės medžiagos vyru apsiaustui, sunki, gerai 
nešiojasi, spalvos tamsiai pilka, kletkuota ir mėlyna.
3 su trečdaliu anglų worsted medžiagos kostiumams, mėly
nos, rudos ar pilkos su baltais dryžiais.
3 jardai gero pamušalo, pritaikintos spalvos prie medžiagų.

PAKIETAS Xt3 — $37.00
3 jardai grynos vilnos Velour medžiagos moterų apsiaus
tams, juodos ar mėlynos spalvos.
3 jardai grynos Botany vilnos Serge moterų kostiumams 
mėlynos, tamsiai žalios ar vyno spalvos.
3 jardai dirbtinio šilko pamušalui, pritaikintos spalvos.
2 jardai rajono medžiagos šiltai bliuskai baltas raštas ant 
šviesiai rudo ar pilko dugno.

PAKIETAS XF15 — $1830 
2 svarai 3 unc. cukraus i/q svaro arbatos
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 sv. Danijos kiaulienos

Vi svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
20 Kalėdų žvakelių

—Į aukščiau paduotas kainas įeina viskas —
REIKALAUKITE specialinių sąrašų kitų standartinių 

maisto pakietų Kalėdoms, ar sudarykite patys pakietus 
iki 44 svarų svorio.

Mes patariame naudotis mūsų greitu oro pašto patar
navimu vaistams su receptais ar be receptų siųsti.

Tazab of London
51 R«wnoir St. CAMBRIDGE, Mui Tel: Kl 1-VJOt

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—-

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

"Keleivio” spatatovi padarys 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri 
kita spaustuvė. PraSoms kreiptis Kuo
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KELEIVIS, SO. BOSTON ^Nr^J^^a^kričio^e^OBSPūatopb KBtuntig

L.D.D. 21-mos kuopos 
susirinkimas

Kaukių balius Bostone

i Kortų vakaras

,! šį sestadienj, lapkričio i to ir bendrų kultūrinių ver- 
, 29 d. 7:30 vai. vak. Sanda-. tybių, kulias visuomenė
ros salėj, 124 F St., turėsi- ■ perduoda, kūrėjams, nuo kū

jnuo visuomenės kultūrinių Galima abejoti, kad naujo- Veža $1,000 

interesų, nuo kūlėjo talen- viška J. Kačinsko ir J. Gai
delio muzika pasiekė visas 
širdis, bet vienas pats fak
tas, kad ji girdima iš sim*

me whist party (kartų va- vėjui pripažįstamo vaid- fonijos salės scenos buvo
karų). Ateikit visi ir atsi
veskite savo draugus. Ypač 
prieš Kalėdas pamėginkite

mens visuomenėje, nuo kui- malonus. O S. Bai*u visi ža- 
tūrinio visuomenės paskati- vėjosi ir seniau jj girdėję 
nimo, nuo galimybių meni-; negalėjo beatpažinti—taip

Turėjome Bostone įvai- savo laimę — bus gerų do-į ninkams tarp savęs santy- aukštai jis iškilęs.
Lietuvių Darbininkų Dr- rių koncertų, vaidinimų, tu- vanų ir gardžių užkandžių, j kiauti, nuo kūiybos bend- Negalime liūdėti ir dėl 

jos 21 kuopos narių susirin- įėjome minėjimų ir vaka-j Rus jr laimėjimų pagal ruomenintojų, t. y. tarpi- amerikiečių susidomėjimo.kimas bus ši sekmadienj, rienių, bet iki šiol dar ne- Į jg anksto įsigytus bilietus; ninku tarp kūrėjų ir visuo- f koncertą atsilankė gana 
lapkričio 30 d. 3 vai. popiet turėjome kaukių baliaus, traukimas. menės, kurie supažindina didelis skaičius ir nelietu-
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa- Tokį kaukių balių su Kas paėmėte grąžinkite
talpose. Darbotvarkėje — gardžiais valgiais ir gėri- knygeles. Kviečia SLA 328 

kuopa.gruodžio 7 d. rengiamas mais, geru orkestru, su j 
banketas ir kiti svarbūs rei- vairiausiomis kaukėmis ir 
kalai. Visi nariai prašomi kostiumais, su kostiumų ir 
būtinai susirinkime dalyvau- šokių kontestais, skrajojan
ti. ‘čiu meilės paštu, rožių bei

Kuopos valdyba ‘ kautciu valsais ir visais ki-
__ »__________________ : tais pamfergnimais 1959

A. Gustaitis savo kūrinius metu sausio 18 dieną So.

Jaunimas sutiks 

Naujus metus

Valdyba

menes, kūne supažindina 
plačiąją visuomenę su me- vių, spaudoje gana plačiai 
no kūryba, iškelia tikruo- koncertas aprašytas, 
sius meno talentus, padeda! Boston Herald bendra- 
sudaryti šiltą, palankią at- darbis Robert Taylor 
mosferą meno kūrėjams. pabrėžė, kad noi-s Lietuvos, 

Aišku, kad emigracijoje j kaip nepriklausomos vals-

skaitė Hamiltone Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje rengia Liet. 
Bendruomenės Bostono A-

musų meno kūrybiškumui tybės, jau keliolika metų 
lyra daug sunkesnės sąlygos. į -nebėra, bet čia esančių lie- 
• Paskaita buvo įdomi, tuvių tautinė dvasia toli 

studentų j Džiugu, kad jau čia išsi- Į gražu nėra mirusi. Tą pa-

Iš Bostono j Balfo sei 
Newarke vyksta skyriaus 
centro direktorė S. Michel
sonienė ir skyriaus pirm. A. 
Andriulionis ir veža $1,000 
čekį.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

Patogus ir šiltas 366 W. Broad* 
way, So. Boston. Kreiptis: Li- 

ihuanian Furniture Co. (49

BUTAS NUOMAI

šešių kambarių butas su vi

sais patogumais pirmame aukš

te, 262 Columbia Rd., Dorches 

tery, išnuomojamas tuoj pat su

augusiems. Skambinti: Mr. A. 
Pasteiis CO 5-8645. (48

?»»
užsisakyti MKel«-

84.

PARDUODAMAS NAMAS

So. Bostone medinis 3 butų, 3-4-3 
kambarių namas su voniomis. Nuo- 

. mos per menesį nesą >96, kaina 
1 >4,200. Kreiptis telefonu AN 8-4687.

PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS

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

A- Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
ti 6v. Raitą į lietuvių kalbt

Rašytojas Antanas Gustai
tis lapkričio 23 d. Hamiltone Pyhnke.
(Kanadoje > skaitė savo hu- ^.ltor ?rgamzacijos n pa- 
moristinius eilėraščius. Be Pąvleniai asmeny’s malo- 
jo tame literatūriniame va- Pras°mi dieną jo- 
kare dalyvavo rašytojas P. pai engimų nei engti. Se-
Jurkus, akt. H. Kačinskas ii 
solistė P. Bičkienė.

Charles Rabinas pasveiko

Plaukų kirpėjas Charles 
Babinas po kojų operacijos, 
kuri buvo padaryta miesto 
ligoninėj, pasveiko ir jo kir
pykla (684 Fifth St., prie M 
St., So. Bostone) vėl atida
lyta.

Legionierių banketas

ii ir jauni, mergaitės ir mo- 
.eiys, vyrai ir vyrukai, ga- 
ninkitės kaukes ir kostiu
mus, nes už geriausius kos- 
iumus bus skiriamos pre

mijos.
Liet. B — nės Bostono 

Apylinkės Valdyba

£ymus laimėjimas

Sporto Klubas “Daina
va” ir Boston< _
“Santara” rengia Naujųjų. mokslinęs mokslininkas su- rodė šis koncertas, kuris su
metu sutikimą Aperon Pla- geba sklandžiai lietuvių rengtas Lietuvos nepriklau- 
za salėje, 575 Waren St., kalba reikšti naujas savoti- i somybės 40 metų paskelbi- 
Roxbury, Mass., (prie Fan- škas mintis, tik jis turėtų mo sukakčiai atžymėti ir
klin parko).

Susidomiejusieji infor-
maejių gaus paskambinus 
An 8 - 6447.

Mūsų inžinieriai 
Baltimorėj

Baltimorėj būsiančiame 
lapkričio 28-30 dienomis A- 
merikos Liet. Inž. ir Arch.
S-gos suvažiavime Bostono keti klausytojo 
skyriui atstovaus: K. Kris- $5.20 metams, 
čiukaitis, J. Mikalauskas,' Susirinkimui

atžymėti
atkreipti dėmesio j formą: ! tuo tyliai priminti Lietuvos 
svarbesnius dalykus turėtų , kaip laisvos tautos buvimą, 
balso išraiška pabrėžti, ne-i Jis pastebėjo, kad J. Ka
buti vienodu, kas apsunki-: činskas pajėgus dirigentas, 
na klausytoją jj sekti.

Laisvės Varpo vedėjas P.
Viščinis pranešė apie savo 
vargus.

kad V. Jakubėno konserva
tyvi moderniai panaudotų 
liaudies dainų motyvų Miš
ko šventė turėjo daugiausia 

Klubas nutarė įstoti “L. pasisekimo, kad labiausia 
| Varpo” sprendėju, o atski-| naujoviškas J. Gaidelio kū
li nariai pasižadėjo sumo- rinys nukentėjo dėl pučia-

OIM1S PADAI
Stori, geriausios rūšies, tikri vy

riški grynos odos padai čia vartoti 
ir siųsti į užjūrius. Atsiųsk batuko 
jydj ir $1 f Amerikoj apmokam pašto 
išlaidas> šiuo adresu:

JEKE.MIAH BEKMAN CO.
267 Congress St., Boston, Mass.

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
’arduodu pirmos rūšies odų, ai 
elius, padus, vitpadžius siunti 

kiams j užjūrius nupiginta kaina.!
| A t lieku visus bataiu 
;reit, sąžiningai ir duodu patari-C 
ius apie odas. Adresas: *

1173 Eighth SU So. Boston £

;uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- £ 
rus trečiadienius ir sekmadieni—

Telefonas: AN 8-0055

Dr. B. H atlikom* *

jnasą po

Gruodžio 7 d. sekmadienj, 
Amerikos Legionierių Ste
pono Dariaus postas savo 
patalpose (168 H St.), ren
gia banketą. Pradžia 5 vai. 
vak.

Miesto susisiekimas nesustos

-Miesto Susisiekimo Įstai
gos (MTA) tarnautojai gra
sino streiku, jei nebus pa
gerintos darbo sąlygos. Su
tarta tą klausimą pavesti ar
bitrų (tarpininkų) komisi
jai.

Komisija praeitą savaitę 
nutarė pakelti atlyginimus 6 
centais valandai, pagerinti 
draudimo ir atostogų sąly
gas.

Pabrango pienas

\ alstybinė pieno kontro
lės komisija nuo praeitc 
penktadienio nustatė šito
kias pieno kainas: pusė ga
liono buteliuose 49 centą: 
(buvo 42 centai), pusė ga 
liono popierinėse dėžutėse 
51 centas (buvo 42 centai) 
galionas buteliuose 91 cen
tas (buvo 78 centai).

Pieno kainų pakėlimas 
sujaudino ne tik šeiminin
kes. bet ir valstybės poli
tikos vadovus. Į tą reikalą 
Įsikišo gubernatorius ir ge
neralinis prokuroras. Rei
kalaujama. kad kol teismas 
nepasakys savo galutino 
žodžio, kainos nebūtų pa
keltos.

Įdomu, kad nevisos piene 
bendrovės nori kainas pa
kelti. ir parduoda senomis 
kainomis.

šią savaitę turės paaiškė
ti. ar komisijos paskelbimas 
bus pakeistas.

Prof. I. Končius 
ligoninėj

Tarpklubinėse Bos tono 
achmatų pinnenybėse So. • Susirinks Pabaltiečių 

Bostono beturiu piliečių. Moterų Lietuvių Klubas 

Iraugijos pirmoji šachma-
ų komanda vienose ling
ynėse pralošė prieš Boyl- 
jtono klubą 3 — 2, bet ki-

mųjų instrumentų 
ros.

. Christian Science Moni-
V. Izbickas ir B. Galinis. ' dabartinis klubo pirminin-• tor bendradarbis Robert

vadovavo

persva-

Klubo
grtiodžio
Tautinės

susirinkimas bus 
7 d. 4 vai. p. p. 
S-gos namuose.

kas dr. J. Girnius. I Gustafson rašo, kad J. Ka-!
činskas sėkmingiausiai su
gebėjo išspausti iš orkestro 
savo impresionistinio, pasi
žyminčio disonansų gausu-

Simfoninis koncertas pa- mu kūrinio melodijas, S. 
reikalavo daug pastangų, Baro baisą vadina galingu.

žodžiu, ir amerikiečių

Pastangos apsimokėjo

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
J Atlieka visokius “plumbing”—H 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
’ir taisymo darbus. Kainos priei- 
J narnos. Pirm n-gu ką darote, paa- 
'kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.
J Teutonas CO 5-5839 
ji2 Mt. Vernon, Dorsbester, Mas

DR. D. PILKA
Ofiaa Vi

548 BROADWAY 
so. boston, marb. 
Telefonas AN 8-1820

TnL AT

Dr. John Repshis
LSFTUVtS GYDYTOJAS

ose stipriai atsigriebė, lai-į Jame dr. Marija Gimbutie-! bet morališkai jos apsimo- 
nėjusi prieš geriausią Bos-, nė pasidalins savo kelionės kėjo, nežinau, kaip medžią- spauda gana palankiai kon- 
ono komandą — meisteri po Europą įspūdžiais

Cambridge “Y”, santykiu
1-2. Gediminas Šveikaus- 
:as. 19 m. jaunuolis sulošė l

Sukeičia žiedus

KAUIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
lociklų, veikia sekmadie*

Valandor: 1-4 lr M 
Nedaliomis ir Svontadioniaiai

pagal susitarimą

<95 Columbia Road 
Arti Uafcmrs

giniai. Norėjome ne tik sau • certą įvertino. Pirmam to- 
turėti gerą koncertą, bet;kio didelio užsimojimo žy
dai* daugiau išeiti už savo giui to pakanka.
parapijos ribų ir pasirodyti. Pagirtini visi, kurie šį niais nuo 2:30 iki 3 vaJ. 
amerikiečiams. ! darbą sumanė ir ėmėsi jįįiieną. Perduodamos lietu-ygiomis su Naujos Angli-J Lapkričio 29 d. bus Ju t ____________ _____

jos meisteriu 0. Popovy- liaus Spakevičiaus ir Rena-! Abu tikslu, jei ir ne vi-j įvykdyti. Mūsų lyg stingti! dainos muzika ir
•bin Lygiomis dar sulošė}tos Pakštytės jungtuvės., siškai, bet patenkinamai pa-; pradėjusiai kultūrinei veik- j . p*,

s ir talki-Į Vestuvinis pokylis bus Tau- siekti. Į lai tai buvo stipri gaivinan- U.es .
hiu
’etras Kontauta 
rinkas latvis Gunar Knofs. 
Tašką prarado tik vienas 
<. Merkis.

Lietuvių B komanda po 
aimėjimo prieš Boston Co- 
lege, pralaimėjo Boylstono 
i komandai, o pij. penkta
dienį vėl laimėjo prieš Mt. 
3o\vdoin komandą 3-2. Po 
ašką uždirbo: Rimas Ka- 
osas, Stasys Kazlauskas ir 
Algis Makaitis.

Boston Sunday Globė da- 
jar mini Lithuanian Chess 
Clubą kiekvieną sekma- 
lienį ryšium su Metropoli- 
tan Chess lygos eiga. Lap
kričio 16 d. “Chess Note- 
x)ok”” skyrius pradėtas 
Lithuanian CC banketo ap
rašymu Ged. Šveikausko, 
J. Kuodžio ir A. Makaičio 
r jaunųjų šachmatininkų 
i p d o v a nojimu. Įvardino 
Lietuvos konsulą A. Shal- 
ną, dr. A. Kapočių, J. Gri
galių ir Kazį Merkį kaip 
‘sti pra vyrą Bostono šach
matininkų tarpe”.

tušai Bostone

Bostone lankėsi Sovietų 
Rusijos švietimo darbuoto
jai su švietimo viceminis- 
teriu priešaky. Jie nori su
sipažinti su Amerikos mo
kyklomis. Ta proga vicemi- 
nisteris medaliu apdovano
jo Latin aukštesniosios mo
kyklos direktorių John Do- 
vle

tinės Sąjugos namuose.
Jaunimas sutiks 

Naujus metus

Sporto Klubas “Dainava” 
ir Bostono studentų “San
tara” rengia Naujų metų 
sutikimą Aperon Plaza sa
lėje, 575 Warren St., Rox- 
bury, Mass., (rie Franklin 
parko).

$18,000 darbininkui 

už sužeidimą

Custodio Lourenzo, 53 me
tų amžiaus darbininkas iš 
Jamaica Plain, laimėjo $18,- 
000 už susižeidimą prie dar
bo. Jis dirbo darbinio laivo 
pečkuriu. Lipant jam laip
tais iš apačios į laivo viršų, 
laiptai sugriuvo ir Lourenzo 
susižeidė nugarą. Prisieku
sieji teisėjai nusprendė, 
kad laivo kompanija tu
ri užmokėt jam $18,000. 
Kūrybiškumo sąlygos

Koncerte saviškių nebuvo 
kiek tikėtasi, bet, matyti, 
kad daugiau nebegalime 
sukviesti į kultūrinius po
būvius, nes šio koncerto iš
garsinti daugiau nebebuvo 
galima.

Koncertas buvo geras. 
Orkestrai ir amerikiečių 
spaudos muzikos recenzen-

j y Bižfnio reikalais kreiptis į
--------- Baltic Florists gėlių ir do-

žmogaus sielos vartai. ranų krautuvę, 502 East
Veidas ir kakta yra atviri į Broadway, So. Bostone.

Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkąs.

ti injekcija.

REIKALINGA MOTERIS
inteligentiškai amerikiečių šeimai 
netoli Bostono, Ncwton, Mass.. rei
kalinga moteris namų ruošai padėti. 
Visas išlaikymas, puikus kambarys 
su atskira vonia ir atlyginimas pa
gal susitarimą. Skambinti telefonu:

. , , ... .... i LA 7-9215 arba pasiteirauti Kelei-tai ne ką tegalėjo prikisti. «£> •fofpB4}SĮUĮU»pK OJA j

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

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.

Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, 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- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

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

minto
Kas perka ar 

namus, ūkius, bizniui 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

*TeL AN 8-2712 irba BI4-90U

Dr. J. C. Seymour
(LAND8HJ4)

UrtOTb gydytoja* Ir CMranaa 
Vaitoja rdiBoaio* konstrakdjoe

X-EAY Apamtą 
Pritaiko Akinio*

VALANDOS: nuo 2-4. aoo 7-8 
884 BKOADWAT

SOUTH BOSTON; MASS.

TeL AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki C

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL MBTaTB A IN8UKANCB

408 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL AN 8-0948 x
Bas. 87 O—OLB 8TMBH*

TnL FA 8-M1S

1

namų savininkams 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame šinge
liais ; sutaisome pijazas ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

Joha Petrus

14 Gartland Street 
Jamaica Plain, Maaa. 

TeL: JA 4-4578

503^x5^ i*
«oucodoc<xxx>300ooooceQOoeQeoooe60GQ08cxx9oee9eoecxxxxxxx'
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. ’

(NAUJAS ADRESAS)
390 We»t Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764;

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSUOS valdomas sritis.

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU;

PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ. |

Iš toiiau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite dai!:-į 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, j 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

Svarbiausios sąlygos kui- p* dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
. - • • i- i--i . ‘22 svarų siuntinius.turiniam kurybiskumui y-, įstaiga lietuviška, kreipk i Tts lietuviškai
la: ”Visi siuntėjai įsitikiu*, kad mūsu Įstaiga greičiausiai patar-

Jis turi būti laisvas nuo nauja ir persiunč;a sinntinins. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa IntorJnto įgaliojimais. * ai i-sei
, . ... Siuntiniai priimami kasdb-n nuo 9 iki 5 vai. vnk.. ketv irtadieniab nuo Tel. AN 8-1761 ir AN
kio JKiVClguno. jis pareina y ,|.į - ^^4, ir šeSttadkiuai^ nuu 3 r>l« iki 2 |»<>

KETVIRTIS a ca

Apie tai Kultūros Klubo 
lapkričio 22 d. susirinkime 
kalbėjo jaunas mokslinin
kas , Tufts universiteto dė
stytojas Vytautas Kavolis.

Jis pabrėžė, kad kultūri
nis kūrybiškumas yra pa
grindinė sąlyga tautoms iš
silaikyti. Jei tauta nustoja 
veržlumo kultūrinėje kūry
boje, ji nebepajėgia varžy
tis su kitomis tautomis ir 
išnvksta.

tiodiiE. PBPPOfallttE
879 W. BTOADWAY 

SOUTH BOSTON 
TsL AN 8-4848! APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM
Justtee of the

598 fi. -Broadvvay 

So. Boston 27,

FLOOD SQUARE 
HARDWARE Ca

K. Mockus grįžo 

ii ligoninės

Praeitą savaitę staiga su
sirgo prof. Ignas Končius.

Carney ligoninėj,,.
Jasaičio priežiūroje, i Kazys Mockus, savaitę iš 

Tikima-;, kad gale šios sa-'gulėjęs Caraey ligoninėj,
vaitės ligonis — 1
ligonini ržo namo.s

Jis 
d r.

guli 
S.

galės apleisti ’ praeitą penktadienį sugiį- politinio, religinio ir kito-


