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Didžiųjų Vadų Susitikimas 
(vyks Tik Pavasario Gale

Viršūnės Posėdžiaus Ne Anksčiau Gegužės Mėnesio; Dar
Aiškinamasi, Ką Didieji Vadai Turės Aptarti; Mažo

sios NATO Valstybės Reikalauja Svaresnio Bal
so Didžiųjų Derybose; Vakarų Valstybės

Gyvai Tariasi.

Pereitą savaitę paaiškėjo, 
kad keturių didžiųjų valsty
bių vadų pasimatymas (So
vietų Rusijos ir Vakarų 
valstybių) galės įvykti tik
tai vėlų pavasarį, gal gegu
žės mėnesį, o gal ir vėliau. 
Tą pasimatymą reikia atidė
ti dėl Prancūzijos vado de 
Gaulle reikalavimo. Sovietų 
diktatorius Chruščiovas suti
ko lankytis Prancūzijoj ko
vo mėn. vduryje, todėl ir 
jis pritarė “viršūnių” pasi
matymo atidėjimui vėles
niam laikui.

Tuo tarpu tarp Vakarų 
valstybių eina aiškinimasis 
dėl klausimo, kokius klausi
mus reikės aptarti su rusais. 
Pradžioje buvo manoma, 
kad svarbiausias klausimas 
pasitarimuose su Sovietų 
diktatorių bus Berlyno klau
simas, bet dabar Vakarų 
valstybės mano, kad pirmoj 
vietoj ir pats svarbiausias 
klausimas bus nusiginklavi
mas, ar bent ginklavimosi 
sumažinimo klau simas. 
Šią savaitę Vokietijos vadas 
lankosi Londone, paskui jis 
lankysis Paryžiuje, gruod- 
džio 19 d. Vakarų valstybių 
vadai susitiks Paryžiuje, o 
vėliau Sovietų Chruščiovas 
lankysis Paryžiuje, balan
džio mėnesį prancūzų pre
zidentas de Gaulle lankysis 
Anglijoj. Visą tą laikų Va
karų valstybės aiškinsis, ko
kie klausimai reikės aptarti 
su Sovietų Sąjunga, kad už
tikrintų pasauliui taikesnį 
laikotarpį.

Mažosios NATO valsty
bės taip pat kelia reikalavi
mą, kad ir su jų nuomone 
būtų daugiau skaitomasi. 
Todėl prieš didžiųjų Vaka
rų valstybių pasitarimus 
gruodžio mėn. Paryžiuje po
sėdžiaus NATO valstybių 
užsienių reikalų ministeriai, 
o dabar sutarta, kad po di
džiųjų vadų pasimatymo 
NATO užs. reikalų ministe
riai dar kartą susitiks aptar
ti bendrą Vakarų valstybių 
politiką derybose su Sovietų 
Rusija.

Amerikos Lietuvių Tary
ba šiomis dienomis kreipiasi 
į Washingtono vyriausybę 
ir prašo, kad Vakarų vals
tybių pasitarime Paryžiuje, 
kai bus aptariama “viršū
nių” darbų tvarka, būtų ne
užmirštas Baltijos valstybių 
klausimas. Apie pavergtųjų 
Europos tautų likimą didieji 
vadai turės tartis, bet ar ru
sai sutiks tą klausimą svars
tyti “viršūnių” pasimatyme, 
parodys tik pačios derybos.

Valstybės sekr. Herter 
sako, kad su Maskva bus 
ieškoma “sugyvenimo tai
syklių”.

Maroko Gauna 
Amerikos Ginklų

Maroko kariuomenė gavo 
nemažai ginklų iš Ameri
kos. Ginklai vertės 500,000 
dolerių buvo duoti Maroko 
kariuomenei kaip dovana. 
Lapkričio 16 d. Amerikos 
ginklai buvo pirmą kartą 
rodomi publikai R a b a t 
mieste kariškame parade, 
minint Maroko nepriklauso
mybės dieną.

Amerika turi Maroke ke
letą kariškų bazių. Maroko 
vyriausybė reikalavo, kad 
Amerika tas bazes panai
kintų. Dėl to jau ir susitarta. 
Amerika žadėjo poros me
tų bėgyje savo bazes panai
kinti, todėl svarbiausias ne
susipratimų šaltinis tarp 
Maroko ir Amerikos atpuo
lė.

Sovietų Žurnalistai
Valdžios Tarnyboje
Sovietų Rusijos žurna

listai laikė Maskvoje savo 
pirmą suvažiavimą. Suva
žiavo 750 delegatų, kurie 
kalbėjo 60,000 laikraštinin- 
:kų vardu, bet kalbėjo taip,
Į kaip diktatūra* pageidavo. 
Vyriausybės atstovai ir pa
tys žurnalistai visi iki įkyru
mo pasakojo, kad žurnalistų 
darbas Sovietuose yra “agi
tacija” už valdžios vedamą 
politiką, žurnalistai turi aiš
kinti žmonėms valdžios po
litiką, turi rašyti “leniniz
mo” dvasioje ir būti valdan
čios diktatūros paslaugūs 
įrankiai.

GERAS JOJIKAS

James Eider Iš Kanados jo
jimo varžybose New Yor
ke per 38.4 sekundes he 
klaidos padarė 10 šokimą. 
•Jis laiko Penns.vlvanijos 
dovaną. Greta jo arklys 
Isgilde.
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54-TIEJI METAI

BOLŠEVIKŲ REVOLltdJCS SUKAKTIS

Viršuje Sovietą Sąjungos vyriausios vald žios atstovai milžiniško parado metu. mi
nint Maskvoje bolševiką revoliucijos 42 m etą sukaktį. Iš kairės į dešine: Preziden
tas Vorošilov, krašto apsaugos .ministeris .-marš. Malinovski, ministeris pirm. 
Chrušėiov, nežinomas asmuo, irinisterio p irm. pavaduotojas Mikojan ir prezidiumo 
narys Suslov. Apačioje artilerijos pa- buklai. šį kartą parade ginklą buvo rodo 
ma mažiau kaip kitais metai*.

N. Rockefeller
Lanke Vakarus

New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller lankėsi 
Kalifornijoj ir Oregono 
valstijose. Jis lankė republi- 
konų organizacijas, pasakė 
kelias kalbas ir susipažino

Indų Komunistai 
Rodo Patriotizmą

Kai Kinijos komunistų 
kariuomenė pradėjo puldi
nėti Indijos teritoriją ir rei
kalauti Indijos pripažinti 
kinams nemaža žemių, ku
rios priklauso Indijai, Indi
jos komunistai buvo atsidū-

Diplomato Vaikas 
/ Užmušė Moterį

Airių respublikos amba
sadoriaus Washingtone sū
nus, 21 metų David P. Hear- 
ne, važiuodamas automobi-

su padėtimi savo partijoj. rę nemalonioj padėtyje.
Bet New Yorko gubernato
rius oficialiai dar nepasis
kelbė esąs kandidatas atei 
nančių metų rinkimams, 
nors jis elgiasi ir laikosi 
kaip kandidatas.

Paklaustas, ar jo many
mu viceprezidentas Nixonas 
galėtų laimėti rinkimus atei
nančiais metais, N. Rocke
feller atsakė, kad to negali 
ma pasakyti, nes rinkimų 
rezultatus sužinosime tik po 
rinkimų ... Seniau jis saky
davo, kad kiekvienąs rim
tas ir širdingas republikonų 
kandidatas gali laimėti rin
kimus.

J. T. Sekretorius
Lankosi Laose

Jungtinių Tautų organi
zacijos sekretorius Dag 
Hammarskjold pereitą sa
vaitę išvyko į Laosą vietoje 
susipažinti su padėtimi. JT 
saugumo tarybos paskirta 
komisija tyrinėjo padėtį La
ose, bet neginčijamų įrody
mų neparvežė, kad komu
nistai iš kaimyninio Vietna
mo siunčia karius kariauti 
prieš Laoso vyriausybę. So
vietų Rusija protestavo prieš 
JT sekretoriaus kelionę, bet 
jis manė, kad verta vietoje 
susipažinti su padėtimi, o 
vėliau gal verta bus laiky
ti Laose nuolatinį JT atsto
vą, kuris prižiūrėtų, kad 
kaimyninių kraštų komunis
tai nesikištų į Laoso vidaus 
reikalus.

Siūlo Sušaukti Darbininką 
Ir Darbdavių Konferenciją

Unijų Vada* George Meany Ragina Prezidentą Sušaukti 
Unijų ir Darbdavių Konferenciją Aptarti Būdus, 

Kaip Išvengti Didžiųjų Streikų; Vyriausybė 
Klausimą Svarsto; Abejojama, Ar Konfe

rencija Pajėgtų Surasti Sprendimą.

Prezidentas Lankys 
Dar Du Kraštus

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower paskelbė pereitą sa
vaitę, kad jis savo draugys
tės kelionėje aplankys ne 
tiktai anksčiau minėtus de- 
vynius kraštus, bet apsilan
kys dar Ispanijoj ir Tunise. 
Iš viso prezidentas lankys 
11 kraštų tokioj tvarkoj: 
Italiją, Turkiją, Pakistaną, 
Afganistaną, Indiją, Iraną, 
Graikiją, Tunisą, Prancūzi
ją, Ispaniją ir Maroką.

Tunise prezidentas susi
tiks su to krašto prezidentu 
Borguiba Amerikos karo 
laive Dės Moines, o Ispani
ją jis lankys sostinėje Mad
ride.

PLIENO VARTOTOJAI 
DAR NEPATENKINTI

Amerikos unijų vadas, 
ADF-CIO unijų pirmininkas 
George Meany, kreipėsi į 
prezidentą D. Eisenhowerį 
siūlydamas jam sušaukti 
darbininkų ir darbdavių 
konferenciją, kuri aptartų 
klausimą, kaip išvengti to
kių iškaštingų ir nereikalin
gų streikų, kaip dabar dar 
nebaigtas plieno pramonės 
streikas ir panašių streikų 
kitose pramonės šakose.

Unijų vadas G. Meany 
nurodo keletą priežasčių, 
kodėl darbdaviai ir darbi
ninkai turėtų bandyti suras
ti būdus savo ginčus spręsti 
be tokių iškaštingų streikų,' 
kaip plieno pramonėje. Jis 
sako, kad tokie streikai ken
kia visam kraštui, santykiai 
tarp darbininkų ir darbda
vių dėl tokių streikų"daro& 
įtemti, o kraštui reikia, kad 
tokių ginčų būtų kuoma- 
žiausiai, to reikalauja ir di- 

ekonominės var-1 dėjančios visame - 4Plieno liejyklos *>-***- žytinės su Sovietų Rusija, 
krašte pradėjo darbą, bet Vyriausybė ™hu užmušė vieną moterį, 'nliono natraminama dar ne- Vyriausybe unijų vado

Kai policija norėjo ji areš- P-5 , pasiūlymą svarsto ir galimai policija norėjo jį^ ai es-,uztenkamai ,r praels keįlos f j « s
tuoti ir apklausinėti, jis pa- savaitės iki plieno gamyba 
sisakė esąs neliečiamas galės patenkinti pareikala- 

Jie nenorėjo pasirodyti sa- kaip diplomatas ir liko ne- vimą Dėl pHeno trūkumo
vo krašto išdavikais, bet ne
norėjo smerkti nė savo vien-

apklausinėtas. 
Pasirodo, kad

’eilė dirbtuvių dar atleidinė-
______ , ___ tas pats ja darbininkus. Ir automo-

minčių kinų komunistų. Da- jaunas diplomato sūnus jau bilių dirbtuvės, kurios buvo 
lis komunistų partijos, ypač j)O, ą kaitų turėjo nemalonu- atleidusios darbininkus, dar
Bombėjaus mieste, jau prieš 
kurį laiką pasisakė prieš ki
nų agresiją, o visa partija
bandė sėdėti ant dviejų kė- |)ama> kad “neliečiamas”

mų su policija, bet dėl jo nekviečia jų atgal, nes plie- 
“neliečiamybės” jis nuo ka- no pristatymas dar nėra tik- 
lėjimo išsisuko. Dabar kai- ras.

džių ir reikalavo derybų, 
kad sienos klausimas būtų 
išspręstas taikiai.

Dabar visos partijos na
cionalinė taryba svarstė In
dijos sienų klausimą ir pa- 
sisakė vėl už derybas, bet 
kartu Indijos komunistai 
pabrėžia, kad Indijos vy
riausybės politika dėl sienų 
yra teisinga, esą MacMahon 
linija turi būti skaitoma 
Indijos siena, o skirtumams 
išlyginti reikia derėtis, o ne 
vartoti ginklus, kaip kinų 
komunistai daro.

Kinai Paleido
Indus Belaisvius

Kinijos kariuomenė palei
do 10 indų pasienio jnilici- 
ninkų, kuriuos knai buvo 
paėmę į nelaisvę pasienio 
kautynėse prieš mėnesį lai
to. Kinai atidavė Indijai ir 

9 nukautųjų i»olicininkų la
vonus. Laikydami indų po
licininkus neleisvėje, kinai 
išgavo iš pasienio policijos 
viršininko Karan Singh 
prisipažinimą”, kad jis ir 

jo vadovaujami policininkai 
pirmieji pradėję šaudyti į 
kinus ir kad kinai kautynė
se nenaudoję kanuolių ir 
granatų...

jaunikaitis važiuos į Airiją 
namo, o jo tėvas neabejoja
mai pasistengs kaip nois at
lyginti užmuštosios moters 
šeimai. Tokių neramių dip
lomatų laimei nėra daug.

LĖKTUVAS JŪROJE

Keleivinis lėktuvas su 42 
žmonėm šį pirmadienį nu
krito i Meksikos Įlanką. Nu
kritęs Į jūrą lėktuvas buvo 
pastebėtas apie 100 mylių 
nuo New Orleans, bet ar iš
sigelbėjo kas iš keleivių irVokiečių Soc. Dem.

Priėmė Programą ^įgulos dar nėra žinoma

Vokietijos Sicialdemokra- 
tų Partija turėjo savo kon
gresą jx?reitą savaitę Bad 
Godesberg mieste. Suvažia
vime dalyvavo 340 delega
tų. Šis suvažiavimas svarbus 
tuo, kad jame buvo priimta 
nauja partijos programa, 
kuri žymiai pakeičia ikišio- 
linę programą.

Partija ateityje stengsis 
jungti aplink savo organiza
ciją ne tiktai darbininkų 
klasę, bet ir “pereinamuo
sius” gyventojų sluoksnius 
— amatininkus, smulkius 
savininkus, ūkininkus, tar
nautojus. Atitinkamai pa
keista ir visa partijos prog
rama.

Naujoji programa buvo 
mošiama keletą metų ir 
kongresas ją priėmė milži
niška balsų dauguma. Tik 
16 delegatų pasisakė prieš
j*

J

I

SINKU SKUSTIS

Rnizert Ulugsten iš Merce- 
viJle, N. J., plieno įmonė* 
darbininkas, buvo nutaręs 
auginti barzdą kol streikas 
tęvis. Per 118 dienų jo 
barzda išaugo iki 3 rolių. 
Streikui pasbaigus. neleng
va jam buvo jų nuakuaU

mas daiktas, kad tokia kon
ferencija bus sušaukta. 
Konferencija turėtų platų 
uždavinį surasti būdus, kaip 
be priverstinio trečiųjų teis
mo spręsti pramonėje kilu
sius ginčus.

Praeityje buvo bandymų 
surasti būdą išvengti dides
nių streikų, bet pasėkos bu
vo ne kažin kokios. Po pir
mojo pasaulinio karo prez. 
Wilsonas buvo sušaukęs 
darbininkų ir darbdavių 
konferenciją, o 1945 metais 
prez. Trumanas irgi buvo 
sušaukęs tokią konferenci
ją. Bet nei Wilsono, nei 
Trumano sušauktosios kon
ferencijos nieko neprisidėjo 
prie streikų sumažėjimo. 
Ar dabar kitaip būtų?

NAUJI KARDINOLAI
Popiežius Jonas 23-ias 

paskyrė 8 naujus, kardino
lus, jų taijM? du amerikie
čius: arkivyskupą Albert 
Gregory Meyer Chicagoje ir 
arkv. Aloyzius J. Muench 
Fargo, N. D. Aliu Amerikos 
naujieji kardinolai yra vo
kiečių kilmės.

Lapkričio 10 d. virš 100 
kovos lėktuvų pakilo iš 
Myrtle Beach, N. C., bazės 
ir nuskrido į Prancūziją, 
eur lėktuvai nusileido Chau- 
mont bazėje. Lapkričio 12 
d. Prancūziją pasiekė ir 
įvairūs transporto lėktuvai.

Masinis lėktuvų skridi
mas per Atlantą buvo daro
mas pratimų sumetimais. 
Lėktuvai Prancūzijoj daly
vavo manevruose ir po sa
vaitės laiko grįžta.



ThlSlfiplS Aitu u<

Nėra ko skubėti.••

Aukščiausių viršūnių pasimatymas Įvyks kada nors! 
ateinantį pavasarį. Chruščiovo, anglų premjero ir pas
kutiniu lakiu Amerikos prezidento skatinimai greičiau ' 
susirinkti ir spręsti degančiuosius klausimus, pasirodo ne : 
toks jau skubus reikalas. Visai nieko neatsitiks, jei patys 
didžiausieji susirinks ir gegužės mėnesį vietoje gruodžio ‘ 
ar sausio. Nieko ir negali atsitikti, jei tie patys didieji ne
sirengia daryti, kas santykius tarp didžiųjų valstybių 
dar labiau erzintų

Kad didžiųjų susitikimas nėra degantis reikalas bu
vo aišku ir seniau. Prezidentas Eisenho\ver pakartotinai 
sakė, kad viršūnių pasimatymą svarbu yra pirma gerai pa
ruošti, o ne skubėti į jį galvatrūkčiais. Po Chruščiovo lan
kymosi prez. Eisenhover savo nuomonę lyg ir pakeitė, 
bet už “skubėjimą iš lėto“ pasisakė prancūzų preziden
tas de Gaulle, silpniausias iš keturių didžiųjų, kuris net 
atominių bombų dar neturi savo sandėliuose . . .

De Gaulle nurodė, kad mūsų laikais buvo jau penki 
viršūnių pasimatymai: vienas Miunchene, kiti Teherane, 
Jaltoje, Potsdame ir 1955 m. Ženevoje. Visi tie pasima
tymai paliko kraujo, kartėlio ir nebaigtų klausimų krūvas. 
Ką gi duos naujas pasimatymas, jei jis bus sušauktas 
paskubomis, be tinkamo pasiruošimo ir net be aiškios 
darbų tvarkos? Juk plepėjimas apie taiką, dargi pačių 
aukščiausių asmenybių lūpomis, neišspręs nė vieno 
klausimo, jei nebus sutana kas nors praktiška ir nau
dinga visai žmonijai.

Su “viršūnių” atidė i imu sutiko

buvęs Aknistos valsčiaus 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą mokytojas Jakševičius. 
Jis sake, kad pabaigoje 
rugpiūčio mėn. atsirado 
Vilniuje ir kartu su Pr. Ei- 

i dukevičium jau dalyvavo 
komunistų partijos tarybos 
posėdyje ir jis pats tada bu- 

< vęs kooptuotas į tą tarybą, 
'kuri veik kasdien posėdžia
vusi. Ir net buvusi įsteigta 

Itada jau komunistų slapta 
i spaustuvė ir paminėtos spa
lio mėn. “bolševikų revoliu
cijos sukaktuvės”. Vilniuje 
buvusi suruošta darbininkų 
demonstracija, bet vokiečių 
kupacinės kariuomenės žan
darų sulaikyta. Girdi, de
monstrantai nešę raudonas 
vėliavas. O jau vėliau, Jak
ševičius nepasako, kada Vil
niuje atsirado V. Kapsukas 
ir Aleksas-Angarietis.

Tą pačią dieną per Vil
niaus radiją prabilo ir pati 
Ona, tai yra Eugenija Taut
kaitė, “pirmoji komunisti- 

Kaip kasmet, taip ir šiais• “Kartu su buvusiais ka- : nė kregždutė Vilniuje”. De-

VfiL EINA Į DARBĄ

Bethleheai plieno bendrovės darbininkai po 116 dienv 
streiko vėl štampuoja savo registracijos korteles.

Melu didžiosios šventės proga

Kr, 46, Lapkričio 18, 1959

pasirinko laiką lankytis Prancūzijoj kovo mėnesio an
troj pusėj, tuo patim nustumdamas viršūnių “šurum-bū- 
rum” iki gegužės mėnesio.

O kodėl Rusijos diktatorius Chruščiovas iš viso su
galvojo reikalą viršūnėms susitikti? Gen. de Gaulle ban
dė tą klausimą atsakyti. Jis mano, kad rusai, “balta 
Europos tauta užkariavusi dalį Azijos”, pradeda baukš- 
tytis savo sąjungininku kinų, kurie gyvena skurdžiai ir

metais okupuotos Lietuvos j reiviai* ir tremtiniais pradė- 
gyventojai buvo smalkina-ijo grįžti vienas, kitas ir 
mi 1917 m. spalio mėn. (pa- bolševikas. Veikęs Rusijoj 

ir Chruščiovas. Jis'gal naują kalendorių — Lietuvių komunistų sekcijų
lapkričio) Rusijos bolševikų 
ivykdinta kontrevoliucija. 
Tada Rusijos laikinoji, re
voliucijos padariniuose gi-

ja, ji nepasigyrė*to meto sa
vo veikimu Vilniuje. Ji ir 
neturėjo kuo girtis. Jos vi

Darbo kovos
Plieno darbininkus aukš

čiausias teismas grąžino 
prie darbo 80-čiai dienų. 
Bet kas bus po 80 dienų, jei 
darbininkai ir darbdaviai 
nesusitars ir sausio gale vėl 
eis persiimti?

Vyriausybė, tiesa, gali vL 
są reikalą perduoti kongre
sui, kad jisai priimtų kokį 
nors tarimą, bet, atrodo, 
kad niekas nenori traukti 
kongresą į tą reikalą. Tuo 
tarpu plieno ginčą reikia 
kaip nors baigti. Be plieno 
kraštas negali gyventi.

Vasario mėnesį gali kilti 
streikas geležinkeliuose, o 
prieš Naujus Metus ir uostų 
darbininkai vėl gali išeiti į 
streiką, kada jų 80 dienų 
darbo laikas, įsakytas teis
mo, bus pasibaigęs.

Vyriausybė nebegali bū
ti neutrali ir laukti, kad visi

sričių ir tik dėl pačių sienų 
jis negalėjęs pasisakyti aiš
kiai, nes tai ir ne Amerikos 
reikalas.

“Neutrališką tvoros sėdė
jimo” politiką gali vesti ne 
tik Nehru . . .
Kaip su spanguolėmis?

Sveikatos sekretorius me
tė bombą į spanguolių krū
mokšlius ir lyg tyčia tą pa
darė prieš Padėkos dieną. 
Jis įspėjo vartotojus, kad 
kai kurių sričių spanguolės 
gali būti nesveikos valgyti, 
nes jos buvo laistomos nuo
dingais vaistais, kuriais au
gintojai naikina piktžoles.

Užteko to įspėjimo, kaip 
visur spanguolės krautuvėse 
išnyko. Eina jų patikrini
mas. Spanguolių augintojai 
šaukia gvoltos. Padėkos die
ną daugiausiai spanguolių 
suvartojama, o dabar jų ne
begalima pardavinėti . . .

Vėliau paaiškėjo, kad ly
tinėse srityse augintos span
guolės jokių nuodų neturi, 
gal tik Washingtono ir Ore
gone spanguolėse yra kiek 
nuodų, nors niekas dar ne
žino, ar tie nuodai tikrai yi*a 
nuodingi ir žmonėms.

Triukšmo daug, spanguo
lių augintojai šaukia, kad 
jiems ir nuostolių daug, o* 
kai “užnuodytų spanguolių” 
baimė buvo pačiame įkaiš
tyje, tada tik politikieriai 
jas tevalgė. Tie tai valgė, 
norėdami parodyti, kad jie 
yra geri spanguolių auginto
jų prieteliai.
Gomulka ir spauda

sas komunistinis nuopelnas; ti® ginčai kaip nors savaime 
išsispręs. Jai teks aktingiau 
imtis tarpininkauti ir gal 
pagalvoti apie tinkamesnes

tai, kad ji prikalbėjo Pr. 
Eidukevičių dėtis į komu
nistus. Ir kartu juodu 1918

centro biuras pradėjo sąmo
ningai siųsti Lietuvon parti
jos darbininkus. Pirmutine, 
pergalėjusi dideles kliūtis,,

muši, vyriausybė buvo pa- pakliuvo Vilniun da balan-: sušaukė jaunimo slaptą pa
šalinta, o susirinkęs Rusijos 'džio mėn. d. Ona. Tai buvo :sitanmą. Kadangi, tada dar 
Steigiamasis seimas, demo- pirmutinė pavasario kregž-] Pf- Eidukevičius skaitėsi

m. rugpiūčio mėn. Vilniuje pnemones pramonėje ky
lantiems ginčams spręsti.

Ir čia “viršūnės”?
kratiniu būdu išrinktas, jū- i dutė ..Vilniaus . darbinin-
reivių durtuvais buvo išvai- kam*. Non ji neturėjo pa-

godžiai dairosi, kur jiems plėstis. Tokie spėjimai nėra kytas. Dabai* maskviniai Įmokamai patyrimo ir buvo 
nauji. Kinai iki šiolei jau sugebėjo visai draugiškai iš- komunistai įtikinėja visus, ^silpnoka ..darbininkė, .bet 
varyti rusus iš Mandžurijos, iš Dainy ii* Portarturo uostų kad tai būta tikrosios pilnu- vienok daug padėjo ieikan- 
ir iš kinų Turkestano. Dabai* jie pradeda varžytis su ru- tinės darbininkų revoliuci- tiems Vilniaus darbinin- 
sais ir Laukutinėj Mongolijoj. Maskvos bolševikai buvo jos, kurios dėka jau socialis- kams prieit prie 
įpratę laipioti kirams ant galvų, o dabar gali laukti, tin® tvarka įgyvendinta ii mo. 1918 n. ,
kad kinai prisimins, jog* rusai iš jų yra pavogę plačius 1 » '/■»__ •_ nZZ—v~i
žemės plotus rytiniame Sibire ... Be to, Maskvos valdovai

vienas iš laikraščio “Darbo George Meany, ADF-CIO 
unijų pirmininkas pasiūlė 
prezidentui sušaukti darbi
ninkų ir darbdavių konfe-

Balso” leidėjų, tai jam leng
va buvo jaunimas suklaidy- 
ti kvietimu neva į “Darbo
Balso” jaunųjų skaitytojų renciją, kurioje būtų aptarti 
pasitarimą, l ame pasitari-į būdai pramonės ginčams 
me dalyvavo keletas Vii- 'spręsti. Prezidentas tai min- 
niaus lietuvių gimnazijos' čiai pritarė ir pavedė daibo 
mokinių ir keli buvo atvykę į sekretoriui išaiškinti, kiek 

Rusijos lietuvių bol- iš provincijos. Jiems nebuvo , tokia konferencija yra gali-

kommiiz- 
birželio

——ir---------------- . . -------------------- z-—©—
Lietuvos okupantai ir jų ievikų sekcijų centro biuro aiškiai pasakyta, kokiu tiks- ma jr kjek ji būtų naudinga, 

laiko pajungę visą eilę Euiopos tautų, bet laiko jas savo muikįna pastangoms, jau galutinai to tas^pasitarimas buvo, su-1 Darbininkų unijų vadas
'globoj” tik durtuvo jėga. Jei pavergtos Europos tautos Lietuvos žmones sakydami, nutraukė ryžius su menievi- šauktas. O kaip pajuto, kad savo laiške prezidentui nu-Į Lenkijos komunistu vv- 
urėtų progos, jes skubėtų nusikratyti bolševikų globą. įr Lietuvoje, su kelių kais. Jie sudarė Lietuvos ir kalba eina apie komunistus,! rodė, kad tokie streikai,! riausybe išvarė iš krašto N.**<-•** *■ » W z C v • J «• V* . • 7 7

Maskvos diktatorius ragina ieškoti pastovesnės taikos ir mėnesių pavėlavimu, jau Baltarusijos S. D. (sočiai- JU žymi aans įsvazmejo.. kajp plieno pramonės, yra
rusų bei rusų pavergtųjų tautų noras sulaukti geresnio 
gyvenimo ir gauti daugiau laisvės. Visos tos sąlygos gal 
ir bus paskatinusios Chruščiovą pagalvoti apie pastoves
nį taikingą sugyvenimą su Vakaru pasauliu.

Jei Sovietų Rusija tikrai nori pastovesnio taikaus su
gyvenimo, Vakarų valstybės neturi pagrindo atmesti ru
sų siūlymo susitikti viršūnėms ir aptarti tuos klausimus, 
kurie yra opūs ir laukia sprendimo.

Bet Vakarų valstybės, pagal de Gaulle, gerai pada
rys, jei pirma susitars savo tarpe ir jei tinkamai pasiruoš 
kalbėtis su rusais ne vienu ar kitu klausimu, bet visais 
klausimais, kurie yra įstrigę Rytų-Vakarų santykiuose.

Reikia tikėtis, kad į viršūnių pasitarimus bus įtrauk-!

Y. Times korespondentą 
Rosenthalį. Išvarė jį todėl, 
kad jis per daug giliai rau
siasi į Lenkijos gyvenimo 
tikrovę ir aiškina politinę 
padėtį atvirai ir nesivaržy
damas.

Kai išvaromas korespon
dentas klausinėjo, ar jam 
primetama kokį nore netei
singa informacija, jam bu
vo atsakyta, kad ne, jis 
pranššinėjo tiesą, bet Go
mulka irgi tiesos nemėgsta, 
bent jau visa tiesa jam ne 
prie širdies, todėl korespon
dentas išprašomas lauk.

W. Gomulka jau 3 metai 
grįžo prie valdžios. Jis per 
tą laiką mažai ar bent toli 
gražu neužtenkamai ką pa
dare, kad žmonių gyveni
mas Lenkijoj palengvėtų. 
Negalėdamas įveikti sunku
mų, Gomulka vėl suka vals
tybės vairą Į stalinizmo lai
kų “kietą politiką”. Lenkų 
spauda jau seniai aptram
dyta, lenkų rašytojai paža
boti, pavaryti staliniečiai 
grąžinami į savo vietas, be
trūko tik užsienių spaudai 
užkišti gerklę, kad nepasa
kotų nepatogios teisybės 
užsieniuose.

Lenkų “spalis” išsidvesia. 
Jį smaugia “spalio” iškel
tas į viršų Gomulka. Iš “spa
lio” liko betgi atminimas,

pradėję kurtis komunistai ir demokratų) darbininkų par- į Todėl tada ir nepavyko su- nuostolingi visam kraštui ir 
jie kartu su visos Lietuvos tiją, priėmę pamatinius Ru- , daryti lietuvių komunistų jų reikėtų kaip nore išvengti, 
darbo žmonėmis šokę įgy- sijos komunistų partijos organizacijos. . Žymėtina, Kaip tą padaryti — tegu 
vendinti sovietinę tvarką programos dėsnius”. Į kad jautada visiems to su- darbininkų ir darbdavių

konferencija aptaria
Kolektyvinės derybos, 

kaip jos pasirodė plieno 
pramonės streike, nepajėgia 
visų ginčų išspręsti. Ypač 
nepajėgia tokiose pramonės 
šakose, kur ir viena ir kita 
pusė žino, kad ilgesnis dai
bo sustabdymas privers vy
riausybę įsikišti ir ginčą

pas save, tik Vakarų impe- Ten pat toliau V. Kapsu-j važia?.I?° dal>'via"}s ?UX° 
rialistai - anglai ir ameri- kas kad 1922 m. rog- i apmoket^v*isos keliones is-
konai sužlugdę ta komunis- piūčio mėn. įvyko Vilniaus ,lal. , lsslskirstant’

' • ’ * * J kaip kas iš to pasitraimo datų pradėtą darbą. Ir juo organizacijos su žemaičių . . . .. D ,
daugiau metų praslenka nuo organizacija pasitarimas. O ! 5TU atalanke Darbo Bal
tų nelaimingų įvykių, juo tik spalio 1-3i d. įvyko pir- redakcijoj n* atvirai pa- 
a k i p 1 ė šiškiau komunistų masis Lietuvos ir Bielarusi-
apie juos meluoiama, juo jos komunistų partijos suva- 
d ra siau faktai iškraipomi., ^iavimas. Pasak- V. Kapsu- 
Štai 1922 m. “Komunarp”^]^ tarno si^vpžiavi-me dąly-

tas ir 100 milionų Europos žmonių likimas. Tai yra tos Kr. 2, Maskvbfe.-Aju^^e^vgvę vfe© 29 atstovai n6o 59
pavergtos tautos, kurioms antras pasaulinis karas atnešė iv- Kapsukas rase:
totalitarinę bolševikų diktatūrą. To klausimo tylomis]----- :
praeiti negalima.

A P z v a
“PASEKMĖS 

NEBLOGOS . . .

sipasakojo kaip jie buvo su
vedžioti. *

Buvęs mokytojas Jakševi
čius buvp Maskvos^ ne lęga-

m. Kaune^ kaip nors baigti. Bet tokia
kuopų, kuriose būta visb vos ] Vėliau paspruko ir kelfems 

----- 795 nariai. O dabar štai metams praslinkus, buvo
Vilniaus radijas lapkričio Rusijoje suimtas ir ilgus 
2 d. pranešė, kad jau balan- metus komunistų kalinamas. 

.. . džio mėn. “priešakiniai Taip pat ir E. Tautkaitė 
3818 ’ darbininkai susiburia į ko- i komunistų kalėjime bene 

munistinę kuopelę”, o “rug- j devynetą metų išsėdėjo. Da- 
piūčio 14 d. įvyko Lietuvos bar vienas ir kitas juodviejų

i bolševikams prireikė “su- 
i jungti jėgas” su 
iniais dipukais”. Jei bolševi
kiškai propogandai gali bū- w __ __________ _  _____
ti naudinga, Jokubkos ir^pa- revoiiucinjų socialdemokra- ir vėl dirba komunistų gre-

komincieii dinuku lyderiai na^ V1.lnietlsk}l skįla?dz“į tų pasitarimas, sušauktas tose. Įdomu, kad vos antri
n?harfe£ralvoia o Jokubka ?a^vl 2^” ♦* U ^r* Eidukevičiaus iniciaty- ar treti metai, kaip Jakše-dabar galvoja, o Jokuoka “fasistimais dipukais jung- ya Ret Lietuvos vičiui leista viešai prabilti

ti jėgas. Ir kodėl ne? i_____ ____________ -•____ -i..-*: ioia m
Tiesa, bolševikai norėtų

l g

jau apie “jėgų sujungimą”
Lietuvoje neseniai buvęs, pasakoja. . ____

o todėl lyg mėrulio užpaka- S. J. Jokubka nutyli, kur ne tiktai pasirodyti čia su 
linę dalį matęs S. J. Jokub- t0}<s sumanymas kilo, ar tai ansambliu, bet ta proga ir 
ka rašo bolševikų "Vilnyje” " ashingtono Kapočiaus dolerių užsidirbti. Todėl jie 
apie bolševikų “bendradar- galvoje, ar Rotomskio, ar jr po “fašistinių dipukų” ki- 
biavimą” su kažkokiais "fa- kį®f° k^°. Jis nutyli ir tai*- senes mielu noru pagraiby- 
šistinais dipukais”, štai ką pminko pavardę, pazymėda- tu, kad ansamblio kelionės 
anas mums pasakoja: mas M tik ^* ^* raidėmis, išlaidas būtų lengviau pa-

-Kilus sum,nvr,,i M i Jiu”Utyli dengti, o gal dar kokį dole-
Ameriką reikėt į-įkviesti ko! “ks ansamblis” butų kvie- rį kit, ir j Maskvos delmo- 
kia nors meninė grupė i§ Lietu- čiamas. ‘na galima būtų ta proga įdė-
VOS. pritanma- - r-ei’.ymui nu- Faktas yra, kad tarpti
iŠ. tJp Š rpukT''iy Araerikos ’r Sov- Rusijos ' Viskas tas yra visai pap-

“Bet katiar.k. <. \ r.ėi ki- ^ira pasitarimai dėl pratęsi- yj^ta. Todėl ir išeina, kad 
ti atskira: nej : kiek nors mo kultūrinio bendradar- “kįius sumanymui” S. J. Jo-

komunistų partija po šio pa- j ir meluoti. 1918 m., lapkri 
sitarimo dar nebuvo sukur- čio mėn. komunistai jokios 
ta”. (demonstracijos nėra suruo-

Apie tą patį pasitarimą šę. Ir bendrai veik iki gruo- 
per Vilniaus radiją kalbėjo 1 (Nukelta į 7-ą pusi.)

didesnį ansarr. 
buvo pradėta i

K sujungti. Ir
jant

biavimo. Per Sovietų aWo- Imbka ’nubėgo “jungti jt-
tai. tarpinin- ' a tose derybose galima bū- gas” su kokiais ten dipukų 

: kia u ta di- tų pasiūlyti atkviesti iš Lie- “atsakomineais” (atsako-
JR apS^T 'S:,- '■'■'k™' tuvos kokią nors ‘-memn, mingai3 prig vadai8»

Tiek informacijų patei- Stokį S. J. Jokubk, visam Um

P. S.

sumanymąj. o T T , , , . - - - ’ cia pūsimojimui prikergiakia S. J. Jokubka., asekmes remtų, ui valstybės depar- mvybės sustiprinimo” vardą 
ramento vaidininkai vargu į. dedasi ne tokiu jau nusu- 

l?1 • “p ej°.D jaFalvotl • riorėtų tokią “meninę gru- 8USju Maskvos agentėliu, 
Tarpininkas P. S. iratsa-:pę’ įsileisti. Tam reikalui h-i tikru įi.nnriilni patrinto
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TOLIMI
PASIKALBĖJIMAI

NUPIGINTI!

Vėl nuipiąinUs telef. pasikalbėjimas su 
užmiesčiais (šaukiant ii stoties stotį). Vi
siems pokalbiams, toliau negu 676 mylios, 
kaina sumažinta net iki 26 centų už pirmas 
3 minutes. Taip pat sumažintos kainos už 
virftlailrius.

Pavyzdžiui, ėaakiaat ii Boeteao bet kokią 
stotį Kalifornijoj, trys mbiatės kainnejn tik 
61.75 Mktbnfe pa

•s
■aaaaaaaaaaaaaaa
:
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:
:
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“džiunglių tvarka” nedaro 
niekam garbės.

Indijos sienos
Indija dedasi esanti ne

utrali valstybė ir į Rytų-Va
karų ginčus visiškai nesiki
ša. Bent taip pasakoja Indi
jos vadas Nehru, kuris bet 
kokia proga mėgsta pasaky
ti pamokslėli ir Vakarams 
(dažniausiai) ir Rytams 
(retkarčiais).

Pereitą savaitę Amerikos 
valstybės sekretorius Herter 
buvo paklaustas, kaip Ame
rikos vyriausybė žiūri į Ki
nijos ir Indijos ginčą dėl 
sienų. Valstybės sekretorius 
atsakė “nehriškai”, kad 
Amerika nežino, kuri ten pu
sė yra teisi ir kuri klaidinga, 
nes ji niekada neturėjo pro
gos su tomis sienomis susi
pažinti ir nežino, kiek jos 
yra teisingai nutiestos . . . 
žodžiu, Herter pasisakė ga
na neutrališkai, maždaug 
taip, kaip Nehru mėgsta pa
sisakyti, kada ne jo kailį 
bolševikai akėja.

Dėl to pasisakymo tuoj 
pat kilo “audrelė” Indijoj.
Valstybės sekretorius net 
paskubėjo paaiškinti Indi
jos ambasadoriui, kad jis 
griežtai smerkia kinų kariš
kus puldinėjimus pasienio ti ir MMja,

kad ir “kieti” diktatoriai
suminkštėja pajutę liaudies 
čebatą tam tikroj vietoj.

J. D.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

"Kefcfrfe’’ 
ja prato mielųjų Kebtoio
čia

M

6
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

VO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Prof. Jurgio Čiurlio palaikų minių nuotraukų. Kas žino 
pagerbimas , bolševikus, tam aišku, kad

Lapkričio 7 d. Chicagoje Tu.°‘?"aUkaS <ia'yti ?e ‘T8" 
Lietuvių Tautinėse kapinėse ^',.bu™ vežami ten, te
buvo pagerbti New Yorke bols«v>kama naudinga pro- 
mirusio prof. J. Ziurlio pa- i pagf nda,L Savo padarytas 
laikai — pelenų urna. • aukas Dan Kuraitis ro-

Velionies duktė p. Barnet ide guluose susiimkunuo-_»- • -  i sp. ZTrinnPK matė* daiginuatvežė j Chicagą' padėti Lie
tuvių Tautinėse kapinėse 
savo tėvo prof. J. čiurlio pe
lenų urną. Ta proga įvyko 
velionies pagerbimas ir pe
lenų urna buvo pastatyta 
šalia dr. K. Griniaus ir ki
tų į atitinkamą spintą, kur 
ji lauks Nepriklausomos 
Lietuvos, kad galėtų būti 
nuvežta pagal mirusio pa
geidavimą į laisvąją tėvy
nę.

Velionį pagerbti 2 vai. p. 
p. susirinko būrelis jo 
draugų, bendradarbių ir 
mokinių.

Iškilmių ceremonijoms 
vadovavo Lietuvos Profeso
rių Draugijos Amerikoje 
Sąjunga ir Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga.

Velionis buvo ilgametis 
Universiteto Technikos Fa
kulteto profesorius ir ilga
metis Susisiekimo Ministe
rijos aukštas pareigūnas 
(Inspektorius, Geležinkelių 
Direktorius).

valiui ų put: ui iiuj»

pirmasis tarė velionies 
draugas iš Petrapilio univer
siteto laikų “Naujienų” re
daktorius dr. P. Grigaitis,

se. žmonės mate darželius 
su Lenino paveikslais ir 
pan.

Norėta tas nuotraukas pa
rodyti ir Chicagos Lietuvių 
Vaizbos Buto susirinkime, 
bet Valdyba atmetė tą pro
jektą, kaip nepageidaujamą 
jiems matyti bolševikų pro
pagandą.

Kiek anksčiau tas filmas 
Dan Kuraitis rodė Mokyto
jų Sąjungos susirinkime, ’ 
bet žiūrovai, juos pamatę, į 
vėliau pareiškė griežtą pro-; 
testą ir nepasitenkinimąĮ 
kam valdyba kviečia tokius ! 
filmus rodyti. Tas pasitar- į 
naujama tik bolševikų pro
pagandai ir Dan Kuraitis, 
nesąmoningai atlikdamas 
tą paslauga bolševikams, tu
rėtų tą suprasti ir liautis 
afišuotis su tomis fotografi
jomis.
Dailininko Adomo Varno 
jubiliejus

Žinomam Lietuvos daili
ninkui ir Meno Mokyklos 
profesoriui Adomui Varnui, 
dabar gyvenančiam Chi
cagoje, sueina 80 metų am-

DARBO FRONTE

Viršuje kairėje Ov.en Brennan, dešinėj, vežiku unijos 
vadas James Hoffa, kuriuos tos unijos Detroito sky
riai vėi išrinko pirmininkais. Apačioj kairėj 'tekstil
ininku unijos pirm. Poliock. vidury mašinistu unijos 
pirm. R. Broun, dešinėj automobiliu pramonės unijos 
pirm. Reuther. AFI.-CIO pramoniniu unijų 2 dienų 
konferencijos metu.

je eilėje komisija dabar rū- greitai pasveikti ir vėl dirbti 
pinasi padėti nukentėju- visuomeninį darbą, 
šiems nuo nacių režimo ~
Lietuvoje kompensacijos iš-1
gavimo reikalais. Komisijai I Keleivio Nr. 40 numery 
pirmininkauja teisininkas išspausdintoj koresponden- 
Prarias šulas. ’cijoje parašyta,” ‘kad LSS

116 kuopa $10 aukojo ir

__ _____  _ ~ __ ____  žiaus. Ta proga Amerikos
po to kalbėjo kolegų vardu Lietuvių Menininkų Klu- 
prof. Dirmantas St., Lietu-Į jam pageli ruošia lap- Biržiečių pokylis 
vių Bendrumenės Chicagos 14 d. - 22 d. Jubiliato j
Apygardos pirmininkas J. ikūnmų parodą čiurhonies i uuų anų 
Jasaitis ir net Profesorių! Galerijos patalpose 5620 Kunigaikštienes Birutes Ralfui. 
D-jos P-kas M. Krikščiūnas ^o. Claremont Avė., Chiea- Ja^ncio jnem ?

Ceremonijoms, ir pager-^°Je-
bimo kalboms pasibaigus, !Aroeriko! Lietuviu Istorijos 
raktas nuo ūmos spinteles „žsimojima,
buvo įteiktas dalyvavusiai
velionies dukrai p. Barnet'. Chicagoje susitvėrusi 

. Amerikos Lietuvių Istorijos
Žuvo Illinois kongresmanas £>raugi ja, pirmininkaujama

Lapkričio 4 d. Chicagoje J. P. Varkalos, užsimojo iš
auto nelaimėje žuvo kon- leisti Lietuvių Vardyną. Tai
gresmanas Charles A. Boyle. 
Jis buvo atvykęs iš Wa-

bus lietuvių kalba knyga su 
įvairių pasižymėjusių asme-

shingtono dalyvauti teisėjų nų biografiniais daviniais, 
rinkimuose ir, važiuodamas Tuo reikalu Draugijos įga- 
_is-—liotinis Juozas, šmotelis 

siuntinėja parinktiems as
menims atitinkamus raštus 
su pavyzdžiais, kaip savo 
biografijas rašyti.
Rūpinasi lietuvių 
socialiniais reikalais

Prie Chicagos Lietuvių 
Bendruomenės Apygardos 
yra sudalyta Socialinė Ko
misija, kurios uždavinys rū
pintis padėt lietuviams pa
tarimais ir kitokia pagalba

I'automobiliu Utsįmu- 
sė fstūtof Ir užsimušė. Kon- 
gresmanu jis buvo nuo 1954 
metų.
Nenori sovietinės

Pereitais metais Sovietų 
Sąjungoje lankėsi du Chi
cagos biznieriai: automobi
lių Buick pardavėjas Dan 
Kuraitis ir motelio savinin
kas Walter Rask-Raščiaus- 
kas. Dan Kuraitis atsivežė iš
Sovietų Rusijos įvairių fil- įvairiais klausimais. Pirmo-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Fuaiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

A—rftni. Joje apraioma:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
bpūdiiai U Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
YeDoirvtape Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Fu mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
EBaraa, kariame žmogus neskęsta;
Nettmatuoti Tesąs valstijos turtai;
neridoa vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena reservatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Ūpe po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražtate paveikslais.

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

“KELEIVIS*

So. Boston 27* Mase.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Andrius Kupstas.

Kitą kartą parašysiu dau
giau.

J. Krasinskas

tuvą. čia jis buvo vienas iš 
žymiųjų advokatų ir teisės 
profesorių.

Paskutiniojo karo viesulų Vestuves <u dvejomis 
nublokštas į V o k i e t i,j ą jermenimis 
Stanka profesoriavo Pabal-i
rijo universitete Hamburge, i Spalio 31 d. įvyko našlės 
atvykęs į Ameriką ir apsi- Vaikšnorienės ir Bruno ši-
gyvenęs Washingtone,;dlo-Šidlausko vestuvinis po- qy Skrinską 
Stanka dirba Kongreso bib-M«\ kuris baigėsi dvejo- 
liotekoj. Jis tebėra kupinas mis šermenimis. .
kūrybinės dvasios, tik gaila,! Jame apsirgo 74 metų bknnska, 3 menesius atos- 
kad lietuviškai skaitantiems amžiaus Konstantinas Taut- togavęs Ne\adoje, sugrįžo ir 
jis v’-a «vk<tokas i kus, kuris, nuvežtas i ligoni- šią savaitę vėl atidaro savo
' Stanka yra paišęs daug'nę, mirė. ‘vaistinę -/Ideal phanna-
nokslinių knygų rusų, lie- i Jaunosios pamergė Ange-į cy 29 Kelly Sq., kun jo 
:uvių, vokiečių ir anglų kal- la Tamulionienė, advokato atostogų metu buvo uždary- 

Kazio Tamulionio našlė, su, ta. 
naujakuriu Kostu Savicku 
po pokylio važiavo pasiva-

somis.
Gyvendamas Lietuvoj, 

orof. V. Stanka priklausė!
Lietuvos
Partijos.

Linkime prof. Stankai dar 'automobilių susidūrimas ... 
lgų darbingų metų! u* Angelą Tamulionienė bu

vo vietoje užmušta.

Vaistininkas V y t a u tas

HARTFORD, CONN.
Socialdemokratų i žinėti. Važiuojant iš 9-jo

i kelio i dvidešimtąjį, įvyko Balfo pokylis

NEW YORK, N. V.

d. Western Ballroom salėje 
turėjo metini pokyli. Jame 
dainavo solistai Irena Ka- 
ledinskaitė ir Algirdas Bra-

Vasarai pasibaigus, pra
dedame žmonėtis salėse. 
Spalio mėnesį turėjome sėk-

„ .. . - , , r, 'minga Balfo pokyli, kuriuoTamul.on.ene tebuvo oi m. *- f
amžiaus, gimusi ir augusi dešimtm/tis< J

Svečių buvo gana gausu, 
visi linksmai leido laiką už

Velionė Jakubauškaitė

Tuv. politiniai kaliniai iau 
:ia atsibust iš abejingumo (New Britain, Conn., paliko

’aisvės idealams j du sūnus našlaičius.
Lapkričio 6 Baltijos na- Grigaičio neišrinko 

nuošė New Yorke Buv. Po- 
itinių Kalinių Tarptautinė

kandžiaudami prie gėlėmis 
papuoštų stalų.

Mūsų kandidato Juozo į Buvo papasakota apie 
, • • • - - ” ■ Grigaičio į miesto tarybą Raifo nuveiktus darbus Jiemite KabT Ste neiŠrfnkO’ t,Ūk° 120 ba’SU- Pabodo X didS.^ 

in^t°Ji ^a :P10r.P?eną' ^u0 Tai didelis lietuvių apsilei- į^i ašarų juokino Vitalis 
19d4 lapkncio 7-Jl yra pas- j- kad io neišrinkome »i juoKino v įuum
kelbta Nežinomojo Politinio ’ fukaufkas- pakviestas ii
Kalinio Diena, kad ta proga; Tmvboie dabar via-’ ai-i^lw°rk,%

tironijoj laryooje aaDai yra z ai- i Nepatiko man kalbėtojas
.n.įmintume visas tironijos.rfaj 2 zy(jai 2 švedai, 1 kunigas kuris vis barė kad ir nežmoniškumo aukas , an(ria~ ;r 1 ua_ ^«mgas, Kuns vi. uaie, nau
sustiprintume laisvės pas-a?-las.ir Permazai aukojama. Tokie

T1 o išvyko x c** k/c* tnron tik užmuša uir-langas ir kovos ryžtą » Mteto“te- Juk kurie nie-
mens ir tautų priespauda. Ik , vedėias - menedžeris 1 C Tv d K 1 •Ir šių metu Nežinomojo ka\ e j^- - 1^ ko nedirba ir neaukoja, tie
Politinio Kalinio Dienos mi- ;samdomas 18 sahes* įr tos kalbos negirdėjo, nes
nėjime buvo ne tik prisimin- Palaidot*. V. Pajaujis Jie 1 tokius pobūvius neina,
tos nacių ir sovietų politinio c—-» --- T Atrodo, kad Balfas turės

m------r-----------| Spalio 31 d. šv. Jono ka- ♦ n#dnn
(Detroito Organizacijų Cen-j teroro aukos, bet sykiu pa- puose palaidotas Vincas 1 *

Šeimų trui, o iš tikrųjų paaukojo reikštas ir gilus susirūpini- Pajaujis, 65 m. amž., daug Klubo pokylis 
P mas tuo, kad laisvasis pa- metų gyvenęs Waterbury. I

saulis pastaruoju metu yra Tai worcesteriečio veikėjo Lapkričio 7 d. buvo Lie- 
apniktas abejingumo lais- Motiejaus Pajaujo jaunes- tuvių Piliečių Klubo sureng- 
vės idealams. To būdingais njs brolis, kuris buvo vien- ta? pokylis, kurio pelnas 
žerkiais vra ne tik Tibeto nipHs todėl ir atvežtas čia skiriamas moksleiviams. Tai 
. , . . . ,..x •_ /iv—- gražus tikslas, remtinas.

Girdėjome, kad bus renka
ma ir karalienė, todėl ir j 
pokylį ruošėmės iš anksto.

Prisirinko nemažas skai
čius, bet visi stalai nebuvo 
užimti.

Tvarkdarių, rodos, buvo 
pakankamai, bet tvarkos 
rebuvo, negalėjo ir karalie~ 
nės išrinkti. Bet mergaitė^ 
urėjo progos savo sukneles 
parodyti.

Ko netrūko tai muzikos 
— orkestras baubė visą lai
ką taip, kad nė susikalbėti 
nebuvo galima.

Luckiene 

WATERBURY, CONN.

M. L. B.

DOVANOJO KELEIVI

Dr. V. Kaupas, pratęsda- įvykiai, _ bet ir Chruščiovo palaidoti
U?d iri + mas s3™ prenumeratą, dar viešnagė JAV ir numatytoji R knnrortoPokylio pelnas numaty- pridėjo $6 ir pnriė ištisus “viršūnių” konferencija ir Buvwne gerame koncerte
as išskirstyti įvairiems lab- m0tns sillst, Vasario visa eilė kitu reiškinių. Buv.tas

daringiems reikalams.

DETROIT, MICH.

Dan Kuraitis rodys filmus

metus siųsti Keleivi Vasario visa eile Kitu reiškinių, 
i 16 gimnazijai Vokietijoje, oolitiniai kaliniai savo rezo- , _
Jo likusius porą “žaliūkų” (Jbiciįa šaukia JAV ir kitų yarpį koncerte
atiduoti Maikio tėvui puspa- ^ar laisvu kraštų visuomenę Bostone. Jie koncertu labai

Lapkričio 8 d. didelis bū
rys worcesteriečių dalyvavo

džiams pataisyti.

SLA 352 kuopos kviečia
mas iš Čikagos.; atyyksta.jžį~Jį 
nomat-
Kuraitis, kuris sekmadieni, 
lapkričio 29 d. 1 vai. popiet 
Hispano Unidos salėj (25- 
sios gatvės ir West Vernor 
H\vy kampas) rodys filmus

JI. Simonienė iš So. Bos
tono savo tetos M. Simonie- 

_ ę0ib prbgj už- 
^li Keleivi.

is savo kelionių Afrikoj*, 
Azijoj ir Sovietų Sąjungoj. 
•Juos pamatyti visiems įdo
mu.

Įėjimas tik 50 centų.
Pietūs Dan Kuraičiui 
pagerbti

Filmus parodžius, toj pa
čioj salėj bus pietūs Kurai
čiui pagerbti. Kas norėtų 
dalyvauti, prašome užsira
šyti pas šiuos asmenis;

F. Motuzą (tel. UN 1- 
0301), Z. Januškevičienę 
(VE 5-8317), A. Norienę 
(TA 5-8462) ir A. Balchū- 
nienę (WE 4-5081).

Pietų kaina asmeniui $2. 
Kuopos valdyba kviečia vi
sus ir pietuose dalyvauti. 
Susirgo J. Pilka

LSS kuopos narys ir ki
tų organizacijų veiklus da
lyvis draugas Justinas Pilka 
sunkiai susirgo ir paguldy
tas Ann Arbor universiteto 
ligoninėn. Jam padaryta 
operacija.

Visi jam nuoširdžiai linki

Senas Keleivio skaityto
jas S. Gerauka iš Clevelan
do, Ohio, sumokėjo net 3 
metų prenumeratą.

WASHINGTON, D. C.

Prof. V. Stankos sukaktis

Lapkričio 16 sukako 75 
metai žymiam Lietuvos tei
sininkui prof. Vladui Slan
kai.

Sukaktuvininkas yra bir
žietis, bet brendo ir mokėsi 
Petrapily ir nuo lietuvių il
goką laiką buvo atitrūkęs.

Jis jau prieš pirmąjį pa
saulinį karą buvo Petrapilio 
universiteto mokomojo per
sonalo naiys, po revoliuci
jos darbiečių vadui A. Ke- 
renskiui tapus ministerių 
pirmininku, jis buvo pa
kviestas jo kabineto virši
ninku, o vėliau buvo paskir
tas vyriausybės komisaru 
prie Vyriausiojo kariuome
nės vado.

Bolševikams valdžią pa
ėmus, Stankai teko slapsty
tis, kalėjime sėdėti, kol pa
vyko išvykti į užsienį. Ke
lerius metus pagyvenęs Vo
kietijoje, Stanka grįžo į Lie-1

atsibusti iš savo abejingumo 
laisvės idealams ir visą savo 
moralini svori sudėti laisvės 
kovos svarstyklių lėkštėje.

Minėjimas taip pat nuta
rė kreiptis į V. Vokietijos 
kancleri Aderauerį, kad 
buv. naciu politiniams kali
niams atlyginimas už nuos
tolius ir skriaudas būtų tei
singas ir nevilkinamas.

Minėjimui vadovavo Lie
tuviu buv. politiniu kaliniu 
sąjungos vicepirmininkas V. 
Sidzikauskas.

NAGATUCK, CONN.

M. Kkelevičienė minėjo 
gimtadienį

Spalio 25 d. M. Kizelevi- 
’ienė iš Union City, Conn., 
šventė savo gimtadienį. Su
drinka gražus būrelis sve
riu: abu Kvajauckai, Juo
niai, Grėbliūnai, Veinerovi- 
^ai. Berovičiai, Marcelė 
Narbudaitienė, Vincas 
Grėbliūnas, Mary Vasilaus- 
kienė, Elzbieta Selenienė, 
Ona Pocienė, K. Vaitkevi
čienė, Mary Jakutavičienė 
ir Antanas Dzimidas. Visi 
maloniai praleido laiką. 
Tėvynės Mylėtojų skyriaus 
pirmininkas Antanas Dzi
midas pasakė gražią kalbą. 
Buvo malonus šeimyniškas 
vakaras.

patenkinti. Tokių daininin
kų kaip Prudencija Bičkie- 
nė, Stasė Daugėlienė ir Ar
noldas Voketaitis malonu 
klausytis. Ir akompaniato
rius Julius Gaidelis tikras 
meisteris. Jo piritais palies
ti klavišai, rodos, verkdami 
nuskambėdavo per salę. 
Žiupsnelis istorijos

Iš Vinco Kupsto, A. Janu
šonio ir savo užrašų duodu 
žiupsnelį žinių iš VVorceste
rio lietuvių istorijos.

Kada čia apsigyveno pir
mieji lietuviai, sunku pasa
kyti, bet jau 1885 m. čia gy
veno: Jokūbas Bobinas, 
Vincas Kupstas, Stasys 
Kupstas, Jonas Kraipavi- 
cius, Juozas Gražulis, An
drius Kupstas, Tarnas Mi- 
gauckas, Mikas Žiurirskas. 
Adomas Gražulis, J. Kara
liūnas, J. Matijošaitis.

Tai vis Suvalkijos ūkinin
kų sūnūs. Jie pradėjo čio
nykščių lietuvių istoriją.

1890 m. buvo suorgani
zuota pirmutinė draugija — 
šv. Juozapo, kuri neilgai 
veikusi mirė.

1891 m. buvo organizuo
ta šv. Kazimiero Dr-ja, ku-

'tanislovaiči&i pasakojo 
įpie Lietuvą

* Dr. Jonas Stanislovaitis 
r jo žmona šią vasarą daly- 
avo ekskursijoj į Lietuvą, 
-apkričio 1 d. Ventos salėj 
ie rodė paveikslus ir pasa
goje savo Įspūdžius. Pagal 
jų žodžių, jie nieko blogo 
lematė, nematė nė komu-
istir.ės priespaudos. ..........

Kitą dieną po jų praneši
mo gavau laišką iš Lietuvoj 
gyvenančių giminių, kuria
me rašo, kad jie dabar yra 
elgetos ir klausia, ar dar il
gai reikės “kolūkiškai” gy
ver ti, belaisviais būti.

Stanislovaičiai, matyti, 
paprastų žmonių gyvenimu

. .x .... nesidomėjo ir nežino, kaip
n iš šiandien gerai veikia. J iie gyvena. O kad ponams 
Jos pirmojoj valdyboj bu- Sovietijoje gerai gyventi, 
vo : Vincas Kupstas, Juozas jau seniai žinoma. 
Jablonskis, Juozas Starkevi
čius, Mikas Žuromskis, Sta- 

Ka* giriasi, tas ir meluoja sys Kupstas, Feliksas Vai- 
Ste^’akai čaitis, Juozas Kaminskas ir

F. M.

lengva patarti ii saugios vie
ton.
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Sniečkus ir vėl prieš “bur
žuazinius nacionalistus’*

(E) Medicinos darbuoto
jų suvažiavime Vilniuje spa
lio 16 d. Lietuvos komunis
tų partijos vadas A. Snieč
kus ir vėl piktai pasisakė 
prieš “buržuazinius nacio
nalistus'’, kartodamas savo 
jau visai Lietuvai seniai 
įgrisus} siūlymų “stiprinti 
lietuvių tautos draugystę su 
rusų tauta’’. Būdingas buvo 
‘Sniečkaus p a s is akymas: 
“Jūs,, draugai, žinote ge
riau už mane, jog kartais 
•ie santykiai pagenda . . . 
kartais išnyksta savitarpio 
pasitikėjimas . . . nesantai
ka gali įgyti ir nacionalinį 
atspalvį”. Gūdi, su tais “na
cionalistiniais p a s i r eiški- 
mais” reikią būtinai kovoti. 
“Vakarų imperialistai ir 
lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai siekia išardyti 
tarybinių tautų draugystę, 
susilpninti Tarybų Sąjun
gų”. Dar daugiau, jie kurs
tą ir gaiviną “nacionalisti
nius prietarus, kurie yra ga
jausi iš visų kapitalizmo at
gyvenų žmonių sąmonėje”. 
Vis dar pasireiškianti ten
dencija išpūsti nacionalinių 
ypatumų reikšmę, “o tai sa
vo ruožtu skatina nacionali
nio atsiribojimo reiškinius, 
pasireiškia dar ir atviros 
nacionalistinės tendencijos”. 
Toliau Sniečkus puolė ir 
dvasininkus, ir užsienio lie
tuvius, ir “kažkokius lietu-
viii f>uk_”T----- laitvinhrtnt” Vii-

riems, girdi, “viskas mūsų 
šalyje bloga, viskas nege
rai .
Jurbarkui 700 metų

Kur rasi Amerikoj tokio 
amžiaus miestų, o Lietuvo
je prie Nemuno prisiglau
dęs Jurbarkas tokią sukak
tį šiemet mini.

Eiliuotoji Livonijos ir 
Dusburgo kronikos rašo, 
kad Livonijos ir Prūsų ma
gistrų lėšomis 1259 m. pas
tatyta pilis Georgenburgas 
(Jurbarkas). Netrukus že
maičiai netoli jos pasistatė 
savo pilį ir iš jos pastoviai 
puldinėjo Georgenburgą. Ji 
nekaltą buvo sunaikinta ir 
vėl atstatyta. 1382 metais 
Kęstutis pirmą kaitą jai pul-. 
ti panaudojo laivyną ir pa
raku šaunamus pabūklus.

Melno taika 1422 m. Jur
barko sritis atiteko Lietuvai, 
Jurbarkas tapo didžiojo 
kungaikščio dvaru. Po Lie
tuvos trečiojo padalinimo 
1795 m. carienė Kotryna 
Jurbarką dovanojo Platonui 
Zubovui, o 1846 m. jis ati
teko kunigaikščiui Vasilči- 
kovui, Nepriklausomoj Lie 
tuvoj dvarui priklausančios 
žemės buvo išdalintos ma
žažemiams.

Jurbarkas senovėj buvo 
žymus prekybos centras. 
Jau 1390 m. žemaičiai susi
tarė su ordinu, kad Jurbar
kas bus vienintelė vieta, per 
kurių eis prekyba su prū
sais. 1611 metais Žygiman
tas Vaza jam suteikė Mag
deburgo teises. Yra žinoma, 
kad pav. 1855 m. per Jur
barko muitinę praėjo prekių 
Lietuvon ir toliau virš 5 mil. 
rublių vertės. Jo reikšmė su
mažėjo, kai prekes pradėjo 
vežti geležinkeliais. Neprkl. 
Lietuvos laikais Jurbarke 
buvo virš 4,000 gyventojų.

Iš Jurbarko ar jo artimų 
apylinkių yra kilę nemaža 
žymių asmenų: poetas J. 
Baltrušaitis, aktorius, reži- 
sorius K. Glinskis, operos 
solistai Ant. ir St, Sodei

kos, V. Baltrušaitis, chorų 
dirigentas St. Sodeika, pe
dagogas, vaikų rašytojas 
A. Giedraitis ir kt. čia savo 
pajėgiausiuose metuose kū
rė ir skulptorius V. Grybas. 
Nemunas jau duoda šviesą

Lapkričio 5 d., Sovietinės 
Rusijos 42 metų sukaktuvių 
proga jau paleista Kauno 
elektros stoties Nemuno 
vandens varoma pirmoji 
turbina. Neabejotinai tai 
didelis Lietuvos laimėjimas. 
Šio darbo pirmieji projektai 
buvo sumesti Lietuvos ne
priklausomybės metais.

Iškilmėse dalyvavo parti
jos ir vyriausybės viršūnės.

Elektrinės statybos virši
ninkas — rusas Luchnevas. 
Gerai, kad cukraus turite

Keleivio skaitytoja A. L 
atsiuntė jos gauta iš Lietu
vos giminaitės laišką ir pra
šo jį išspausdinti, kad visi 
galėtų paskaityti ir įsitikin
ti, kiek teisybės yra grįžusių 
ekskursantų pasakose, kad 
dabar Lietuvoje žmonės gy
vena ne blogiau kaip Ame
rikoje. O kaip iš tikrųjų ten 
gyvena paprasti žmonės, nė
ra reikalo visą laišką spaus
dinti, pakanka jo vieno sa
kinio:

“Jūs ten turite visokių 
prašmatnių valgių. Turbūt 
turite ir cukraus? Bepigu 
jums!”

Aišku, yra cukraus ir Lie
tuvoje, bet nevisi pajėgia jo 
nusipirkti. Matyti, neišgali 
nusipirkti ir to laiško rašy
toja. Ji mano, kad ir Ame
rikoj cukraus tik ponai te
turi, todėl savo giminaitei 
rašo nebūdama tikra — 
“galbūt turite”.

Iš kur gautos lėšos statybai
Maskvos Izviestijų kores

pondentas iš Vilniaus rašo, 
kad yra asmenų, kurie per 
mėnesį gauna 600 rublių al
gos, o pasistato sau namus 
100,000 rublių vertės. Jis 
sako, kad reikia tikrinti, iš 
kui* imamos lėšos tokioms 
statyboms.

Tas korespondentas gali 
būti tikras, kad tokias kom
binacijas tegali padaryti tik 
“savi” žmonės, partiečiai 
ar šiaip partijos globojami 
asmenys.
Antalieptėj paleista vand. 
varoma elektros stotis

Lapkričio 1 d. paleista 
Antalieptės vandens varo
ma elektros stotis, švento
sios upės vanduo ilgus me
tus yra sukęs neviena malū
nų, o dabar jis suks ir elek
tros stoties mašinas.
Šiaulių dviračiai į Ameriką

Komunistų spauda rašo, 
kad Šiaulių dviračių fabriko 
dviračiai “Ereliukas” ir 
“Kregždutė” plačiai žinomi 
Kinijoje, Irane, Indijoje, 
Urugvajuje ir kt. Jų 1JKM) 
užsakę ir JAV prekybinin
kai.
Tamsi elektros šviesa

Vilniaus miesto kai kurių 
rajonų gyventojai skundžia
si, kad šviesa vietoje 220 
voltų įtempimo tesanti kar
tais tik 140 voltų ir todėl 
lemputė ne šviečia, bet joje 
tematyti raudonas siūlelis. 
Gavo sidabrinį medalį

Grafikas Vytautas Jurkū- 
ans Leipcigo tarptautinėj 
knygų apipavidalinimo pa
rodoje už savo darbus gavo 
sidabro medalį. Medalis

LAISVĖS PAMINKLAS LATVIJOS SOSTINĖJ

Lapkričio 18 d. latviai mini savo nepriklausmoybčs paskelbimo 
41 metų sukakti. Latvija kaip ir Lietuva tebėra komunistų 
pavergta, bet latviai nenustoja vilties savo kraštą vėl laisvą 
matyti. Nuoširdžiai tinkime jiems, kad jų viltys (tokios ir mū- 
mūsų) kuo greičiau išsipildytą. Lai dzivo briva Latvija!

Santykiai su Lietuva
(Tęsinys)

žodžiais, bendradarbiavi
mas galimas tik tuomet, kai 

; abi šalys siekia tų pačių pa- 
Koegzistencija prileidžia, grindinių iš prigimtosios 

kad santykiaujantieji nesi- teisės plaukiančių tikslų: 
kiš į vienas kito reikalus, laisvės, pagarbos asmenims 
gerbs vienas kito įsitikini- įr jų bendruomenėms, auks
inams ir t. t. Demokratijos- tesnio gyvenimo lygio, tiks- 

komunizmo koegzistencijos lesnio materialinių ir dvasi- 
atvejuje reiškia prisitaiky- nių vertybių paskirstymo, 
mo egoistinę pakantų, at- tobulesnių socialinių formų 
sietų nuo moralės ir faktiš- ii- t. t. Be tos pagrindinės 
kai išniekinančių pačius de- sąlygos koegzistencinis ben- 
mokratijos principus. Gi dradarbiavimas visuomet 
mūsiškas bendradarbiavi- bus tik naudos ieškojimas 
mas žengia dar viena žing- savanaudiškiems tikslams 
snį toliau. Čia užmerkiamos siekti, kas iš anksto pas
akys prieš kitos pusės elgė- merktas nepasisekimui, vie- 
sį, bet einama su ja į kury- nai ar kitai šaliai jėgos ba- 
binius santykius, kaip ly- lansų pakreipus į savo pusę. 
gus su lygiu, keičiantis d va- Mūsų gi atvejuje gal dar
sinėmis vertybėmis, kaip ly- svarbesnė vidinė laisvė, įga- 
gių plotmių daiktais. Čia linanti juos daryti savaran- 
reikia pabrėžti, kad vaka- Riškus sprendimus, išplau- 
iiečiai sąmoningai ar nesą- kiančius iš abiejų šalių va- 
moningai koegzistenciją su- Uos.
pranta daug siauriau, ta
čiau esmėje demokratijos- Ar pavergto* tauto* padėti* 
diktatūros koegzistencija ir atitinka tom* pagrindinėm* 
jų bendradarbiavimas nie- sąlygoms?
kuomet negali būt! principi-j Išeivijos valia ir jos miši
niai ir moraliniai pateisina- teikimas čia net nesvarstyti- 
mas- nas, nes jos pats esminis
Kokios tad sąlygos būtinos troškimas ne tik bendradar- 
nuoširdžiam, nors ir ribo- biauti su tautos kamienu, 
tam santykiavimui? liet kiek galint greičiau SU

Pirmutinė sąlyga yra pa- juo susilieti į vienų nedalo- 
grindinių moralinių vertv- mų, laisvų ir nepriklausomų 
biu išpažinimas ir iš jų iš- valstybinį ir tautinį vienetų, 
plaukiančių veiksmo pa-: Tačiau pavergtos tautos 
glindų pripažinimas. Kitais padėtis šioje lietuviškoje 
_______________________ lygtyje yra visiškai skirtin

ga. čia du būdingi ir skir
tingi dalykai — vienas jų 
komunizmo užimtoji pozici- 

antras — Lietuvos ne

Kokia prasmė glūdi 
pačiuose žodžiuose?

Gali boti klausima*, ar yra 
sovietų sistemoje įvykę pa
kitimų, atmainų, ka* tk*****- 
tų kultūriniai pradėti 
bendradarbiauti ?

Po Stalino mirties esama 
kaip kurių pasikeitimų, net 
teigiamų (masinių žudynių 
ir trėmimų sustabdymas, iš 
vergų stovyklų kaip kurių 
asmenų paleidimas ir L t.), 
bet visos tos atmainos yra 
tik strateginio pabūdžio. 
Pačioje esmėje komunizmas 
nėra pasikeitęs nei savo už
simojimuose, nei savo tiks
lais. Kad visa eilė tų meto
dinių pasikeitimų laiko bė
gyje gali turėti ir praktinės 
reikšmės, galima prileisti.

Nematyti jokių esminių 
pasikeitimų ir pavergtos 
Lietuvos gyvenime. Tiesa, 
kaip kam leista grįžti iš Si
biro tremties, galima jau 
laiškais susirašinėti, pasiųs
ti siuntinėlius, išeina visa ei
lė mokslinių - lituanistinių 
darbų, kur greta propagan
dos sudėta ir gražių turtų, 
tai vis geri reiškiniai. Bet iš 
to, kas čia sakyta, prašosi 
išvados:

Koks gali būti bendradar
biavimas tarp komunistinio 
košmaro bei jo pavergtųjų 
ir laisvų žmonių? Tarp Lie
tuvos valdinių įstaigų ir ko
munizmui pajungtų organi
zacijų ir laisvų lietuvių? Ta
čiau kokių Lietuvos. valdi
nių įstaigų? Tokių nėra! 
Yra tik lietuviški organai, 
despotiško smurto prispaus
ti ir vykdą prispaudėjo va
lių. Kiekvienas pavergtojo! 
lietuvio viešas žingsnis da
romas su komunizmo leidi
mu ir tarnauja tik komu
nizmo interesams. Jei kada 
komunizmas pradės keisti 
savo veidų, bus kitos sąly
gos, bus kita šnekta.

paskirtas už iliustracijas K.
Donelaičio knygai “Metai”.

Bronzos medaliu apdova- p. 

nota Kauno Požėlos vaido jklausomumas, jos sava- 
spaustuyė. įrankumas.
Paminėjo J. Zikarą Sovietinio komunizmo te-

Panevėžy paminėjo prieš orija ir praktika mums gė
lo metų mirusį žymų skulp- rai žinoma. Trumpai apibū- 
torių Juozą Žikara. kuris dinant — sovietinis komu- 
visų laikų ten gyveno ir mi- nizmas yra netikra religinė, 
rė. (politinė, filosofinė, socialinė

Kraštotyros muziejuje ta sistema. Ji net švelniausiose 
proga buvo surengta jo dar- savo apraiškose nė vienam 
bų parodėlė. ' — jtaške nesusiliecia su demo

kratinėmis pradmenomis. 
Gerai žinoma mums yra nQ- 

Vilniuje jau veikia 4 trolei- dienė Lietuvos padėtis — 
busų linijos, o netrukus pra- Lietuva yra absoliutinėje 
dės veikti ir penktoji linija.: Kremliaus vergijoje.

Troleibusai Vilniuje

Praktiiko* galimybė*
Kaip kas nežiūrint viso

kių teoretiškų išvedžiojimų, 
sako, — praktiškas santy
kiavimas galimas. Esą, pasi
keitimas dailininkų paro
doms, solistais, mokslinin
kais, net studentais ir kita į 
kuo yra įmanoma. Tokia ga
limybė, tiesa, reali. O kas už 
jos glūdi? Lietuvos okupan- i 
tas gali mus apipilti spauda 
ir kita kuo. Bet kokia? Negi 
Lietuvos okupantams ir jo 
vietininkai atspaus dys 
mums maldaknyges, nesu
klastotų Lietuvos ir lietuvių 
literatūros istorijas? Ar jis 
mūsų vaikams siųs nesuža
lotus vadovėlius ir be pro
pagandinio turinio pasiskai
tymo knygeles? Ar užsakys 
rašytojams sukurti išeivijai 
gražiosios raštijos kūrinius, 
neatmieštus komunzimu? 
Aišku, jie to nedalys! Tai 
ką jie mums atsiųs, jei ne 
komunistinę propagandą.

O ar jie įsileis pas save, 
sakysime prof. J. Kaminsko 
ar kun. Krupavičiaus ar kitų 
raštus? Ar jie leis išeivijos 
chorui atsilankyti Vilniuje 
ir katedroje sugiedoti Lie
tuvos himnų? Nebūkime 
kvailiukais. Nieko panašaus 
iš jų nelaukime. Per oficia
lius kanalus mes nieko ne
galėsime ten pasiųsti. O bet 
koks pradėtas oficialus san
tykiavimas su okupuota Lie
tuva duos priešui į rankas 
gerų ginklų. Jie tada šū
kaus, kad santykiavimas su 
kraštu išeivijos pripažintas 
ir tuo pačiu lyg ir pripažin
ta esama Lietuvos padėtis. 
Pavojingas žingsnis! O ar 
mes galime kų nors okupan
tui pripažinti, jei prieš jį 
kovoja visa tauta? Kaip žiū
rės Lietuvos gyventojai į 
mus ir į savo išsilaisvinimo 
viltis, jei mes su okupantu 
pradėsime biznį, nors ir ge

rų norų vedami? Tada visos 
laisvinimo pastangos su
menkęs. Negalėsime tada 
šaukti išeiviją į amžinų ko- 
įvą prieš tautos engėjus. 
Toks pradėtas santykiavi
mas nors ir išimtinai kultū
riniais tikslais dezorientuos 
jaunimą ir visą mūsų visuo
menę. Vieni šauksime į ko
vą su okupantu, o kiti pra
sėsime bendradarbiavimų 
įsu juo. Ar tai įmanoma?

Bet *avo krašto — Lietuvos 
likimo negalime paleisti iš 
akių. O jei ne santykiavi
mas, tai kas?

Turime pradėti kultūrinį, 
kovingą, aktyvų ir nenuils- 

' tantį puolimą į pavergtų 
Lietuvą, čia praverčia radi
jo transliacijos iš visų kraš
tų. Reikia duoti Lietuvos 
žmonėms naujų, rimtų, ge
rai išlukštentų ir apgalvotų 
minčių. Reikia ieškoti ki
tokių priemonių su savu kul
tūriniu puolimu pasiekti Lie
tuvos žmones.

Iš viso kas čia sakyta pra
šosi tokios išvados:

1. Koegzistencija ir drau
giškas bendradarbiavimas 
yra Krremliaus šaltojo karo 
nauja kovos priemonė.

2. Lietuviškuose sluogs- 
niuose santykiavimo klausi
mas nėra išsamiau išnagri
nėtas, tad jaučiama tam tik
ras nesutarimas.

3. Komunistinės sistemos 
ir Lietuvos okupacijos paki
timai nėra esminio pobū
džio ir todėl nesudaro tin
kamų minimalinių sąlygų 
kultūriniam santykiavimui.

4. Santykiavimas dabarti
nėse sąlygose atneštų tautai 
ir jos laisvinimo darbui dau
giau žalos, negu naudos.

5. Vieton santykiavimo 
vykdytinas nuolatinis, stip
rus kultūrinis puolimas.

“TOLERANCIJA”
ISPANIJOJE

Kur katalikų bažnyčia tu
ri didelės įtakos valdžiai, 
ten nėra pakantos kitaip 
manantiems. Nėra jos ir Is
panijoje.

Civilinis teismas Madride 
nuliaudė baptistų kunigų 
Jose Manuel Nunez Moreno 
mėnesiu kalėjimo ir 1,000 
Pesetų ($16.40) pabauda 
už mišių laikymą savo kop
lyčioje, kurią buvo užants
paudavusi policija, nedavu
si jokio paaiškinimo.

Baptistų kunigas buvo 
teisiamas spalio 3 d. ir pro
kuroras reikalavo jam trijų 
mėnesių kalėjimo ir 2,500 
pesetų pabaudos. Bet nusi
kaltėliui buvo pritaikyta 
amnestija, kurią gen. Fran
cisco Franco paskelbė po
piežiaus Jono XXIII išrin
kimo proga.

Katalikiškoje Ispanijoje 
baptistai, kaip ir visos kitos 
protestantų sektos, yra už
draustos. Protestantai tenai
HK3US3 3 yUy- 3333 3

turi mažiau teisių, negu ka
talikai bolševikinėje Ru
sijoje.

KARIAUJA SU 
STRĖLĖMIS IR PEILIAIS

Afrikoje eina keistas ka- 
ras: kariaujama strėlėmis ir 
ilgais peiliais.

Tai karas mažoj Ruanda 
karalystėje, kurių kartu su 
gretima Urundi (abi Cen
trinėj Afrikoj) nuo 1923 m. 
valdo Belgija, pasirėmusi 
Tautų Sąjungos įgaliojimu.

Tų dviejų karalyščių gy
ventojų tėra apie pustrečio 
miliono. Apie 807© gyven
tojų yra Bahutu genties, bet 
valdžių jau iš seno savo 
rankose turi Watusi gentis, 

(kurios tėra vos 8% visų gy
ventojų. Tai milžinų gentis, 
nes virš 6 ar net 7 pėdų ūgio 
žmonės ten paprastas reiš
kinys.

Kitais metais Belgija ža
da duoti toms karalystėms 
nepriklausomybę. Bahutu 
gentis bijo, kad ir nepri
klausomybę gavus juos ne
valdytų jau seniai nekenčia
ma Watusi gentis. Kivirčai 
tarp jų ne šiandien prasidė
jo, bet paskutiniuoju metu, 
į kai Watusi nugalabijo vienų 
(Bahuta genties vado padė
jėjų, kilo tikras karas.

Bahutu, apsiginklavę strė
lėmis ir ilgais peiliais, už
puolė W a tusi kaimus, degi
na jų namus, žaloja galvi
jus. Jau šimtai yra žuvusių.

Įdomu, kad su Watusi 
kartu eina ir jų vergai — 
Batva gentis, pigmėjai (la
bai mažo ūgio).

Vietos kariuomenė to gen
čių karo negali sustabdyti, 
todėl pasiųsti belgų parašiu
tininkai iš Kongo.

“DARBAS”

Jei norite- žinoti, kiek 
Amerikos lietuviai sudeda 
pinigų bažnyčioms;

kaip mokosi ir ką galvoja
pavergto* Lietuvo* mokslei-• • •vija;

galima sur ne su Lietuva 
bendradarbiauti;

ką veikia pavaergtųjų 
kražtų socialistai, 
skaitykite “darbą”.

Jo paskutiniajame nume
ry rasite straipsnių ne tik 
aukščiau minėtais klausi
mais. Jame nagrinėjama ir. 
daug kitų įdomių klausimų.

Numerio kaina $1, metinė 
prenumerata $3. Tų numerį 
gauti ir užsiprenumeruoti 
galima ir “Keleivio” admi
nistracijoje.
KAIP RUSAI
LILIU VĄ SU3OVIETINO

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

'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiens netuis

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galimi 
užsisakyti. Nora viskas pabrango, ypač popierius ir paš 
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė 
Kviečiame jį užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Maso.



Nr. 46, Lapkričio 18, 1959 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

Senovės žvejybos ūkis
KADA UŽ ŽUVŲ VOGIMĄ NOSIS PIOVĖ IR KORĖ

Didžiojo kunigą ikščio 
(valstybinius) vandenis ad
ministruodavo specialūs val- 
dininkai-nevadininkai. Jie 
buvo žinomi dar Vytauto 
laikais. Viename 1497 m. 
dokumente minima, kad 
nevadininkai yra priskiria
mi prie vietininkų. Jie pri
valėdavo prižiūrėti valkš
nas, kai žvejai gaudydavo 
žuvis. Tačiau šie nevadinin
kai neturėdavo teisės iš pa
valdinių imti duoklių savo 
i naudai. Šių nevadininkų 
negalima painioti su kitais 
nevadininkais - baudžiau*- 
ninkais, kurie buvo tik vy
resnieji žvejai. Jie gerai pa-

: žindavo žuvų telkinius, eže
ro dugną ir žinodavo van
denyje esančias kliūtis.

Žvejybos reikalams eže
rai buvo matuojami valkš
nomis. Pvz., pagal 1641 m.

irių ordinaciją Rūdininkų 
girioje Kernavės ežeras bu
vo 24 mažųjų valkšnų, o 

tGobstelio ežeras — 2 pap-

NAUJOS KNYGOS

— Sei, Maik, pažiūrėk j 
mano feisą gerai ir pasakyk, 
kaip jis atrodo.

— Ar susimušei su kuo?
— Ne, vaike, aš krenbe- 

rių privalgiau.
— Sakyk spalgenų, ne 

“krenberių”.
— Nu, tebus ir spalgenų, 

bet vistiek pasakyk, kaip 
mano feisas atrodo.

— Atrodo kaip visada,
tėve.

— Ar tu šiur, kad neper
simainęs?

— O kodėl jis turėtų būt 
persimainęs?

— Nu,' matai, tos kren- 
fcerės, arba, kaip tu sakai,

Ir jis tada gali rastl»’O valkšnų dydžio. O 
tą pažymėjimą rašyti prie Hedemanas tvirtina, kad 
savo pavardės užpakalio, vandens ploto matas buvęs 
Petras Arbūzas, Liti. D., ar- nustatomas pagal sratimo 
ba iš priešakio — Dr. Pet- šūvio toli.
ras Arbūzas. Gali taip pat . Senovėje žuvų buvo dau- 
būti teisės daktaras, filoso- Tiau negu dabar. Žuvys 
fijos daktaras, teologijos buvo tos pačios kaip ir da- 
daktaras ir taip toliau. Toks bar, tik upėse cirtų buvo 
mokslo laipsnis paprastai žymiai daugiau. Hartkno- 
reiškia, kad asmuo gali bū- c^ias dar 1313
ti savo srities mokytoju. m- Baltijos jūroje buvo dau- 

ybė silkių. Deja jų nebėra.

"v^sinv®
akmens amžiuje (8,000 - 
3,000 metų prieš Kristų). Į 
Kaulinių žeberklų rasta i 
apie Kalvariją, Marijam po- į 
lę (Kapsuką), Pilviškius ir l 
kt. Svėdasų apylinkėje, Ja
ro ežere rastas kaulinis kab
liukas. Tai rodo, kad ir me
zolito laikotarpyje (viduri
nio akmens amž.) netrūko 
kantrių meškeriotojų.

Iš vieno dokumento 1339 
m. žinome, kad prūsai žve- ' 
jybai nevartojo didelių tink- ' 
lų.

Pagrindinė stambesnės 
žvejybos priemonė buvo ne- 
vadas. Jo sparnai siekė nuo 
400 iki 500 metrų (maž
daug nuo 450 iki 650 jardų) 
ir kainavo apie 400-600 
auksinų. Taip pat nuo seno 
žinomas bradinys ir bučius.

Žvejodavo daugiausia ta
da, kai ežeras apsitraukda
vo pirmuoju ledu. žvejoji
mo metu didikas, jo patikę- j 
tinis arba urėdas prižiūrė
davo, kad visos žuvys būtų 
atiduotos Į dvarą.

Labai naudodavosi žuvų 
dusimu. Kai ežeras apsi-

BAUDŽIA IR MIESTO MAJORĄ

Worceslerio, Mass„ majoras Joseph t’asdin rodo kvie
timą i teismą už greitą važiavimą. Jis Connecticut 
valstybės ribose važiavo 77 mylią greičiu kur tebuvo 
leidžiama važiuoti 55 mylias, ir todėl policija jam sura
šė protokolą. Majoras, matyti, tuo nepatenkintas, nes 
išleido Įsakymą griežtai bausti Connecticut valstybės 
tairuotojus. važiuojančius pergreitai YVorcesterio mies
to ribose.

Tabako dūmai - mirtis

I Igną. Šeinius, VYSKU
PAS IR VELNIAS. Apysa
kos. Su Juozo Lingio žodžiu 
apie autoriaus gyvenimą ir 
kūrybą, 1959. 230 psl. Virše
lio dviejų spalvų aplanką 
piešė dail. Ada Korsakaitė. 
Kietais viršeliais $4.00, 
minkštais viršeliais — 
$3.00. Išleido “Lietuvių Die
nų” Leidykla, 9204 South 
Broadway, Los Angeles 3, 
Calif.

Tai pomirtinė dar paties 
autoriaus (mirusio š. m. 
sausio mėn.) spaudai pa
ruošta knyga. Joje telpa 11 
ilgesnių ir trumjresnių kūri
nių. Žinomas “Kuprelio”, 
lietuvių klasikinio romano,

: “Siegried Immei selbe atsi
jaunina”, geriausio liet. sa
tyrinio romano ir kt. veika
lų kūlėjas Ignas Šeinius, 
vienas didžiųjų senosios 

.kartos rašytojų beletristų, 
su šiuo rinkiniu pasirodo 
kaip trumpos apysakos mei
steris.

; Puikus pasakojimas, me
niškas stilius, ryškūs veikė
jų charakteriai, savotiškas 

į ir viliojantis turinio vysty
mas knygą “Vyskupas ir

Šiandien Amerikoje rūko šiandien Amerikoje kekvie- velnias” iškelia į vieną ge
ne tik seniai, suaugę, bet ir nam gyventojui per metus P° šl? karo pasiro-
vaikai, ir retas jų težino, ko-• tenka surūkytų cigarečių, dziusių lietuvių beletristikos 
kia žalą tabakas daro žmo- < 3,700, Belgijoje — 2900, veikalų.

traukdavo storu ledu ir žu- gaus sveikatai, o jei ir ži-'Olandijoje —2200, Vakarų1 Jonas K. Karys, SENO- 
vims pritrūkdavo oro, jos ; no, tai nedaug jų teturi pa-1Y okieti joj —- 1550, Piancū- VĖS LIETUVIŲ PINIGAI, 
kaupdavosi prie “gyvojo siryžimo tą nelemtą papro- zijoj' — 1450. 396 pusk, daugybė iliustra-
vandens” — prie iškirstų ti mesti. 1851 metais belgų grafas cijų, kreidinis popierius, ga-
ekėčių ir’prie seklių pakran- Tabako paplitimo Euro- Bokąrme, norėdamas už- le santrauka anglų kalba, 
tės vietų, kur vanduo nu- poj kaltininkė yra Piancū- grobti savo turtingo svainio kaina $10, gaunama iš pa
kirsdavo, ir susidarydavo ! jos karalienė Kotryna Me- turtą, įpylė jam į burną ge- ties autoriaus (J. K. Karys,
oro tarpas tarp ledo ir van- oici, kuri sirgo migrena. r°ką kiekį nikotino. Tai ta- 408 Park Avė., Bridgeport
dens. Čia pagaudavo dau- 1560 metais Prancūzijos pa- bake esantieji nuodai. Mirs- 4, Conn.).

i m'Eo vnvioc Tnrlol išnnnmn- c;unfinv5 i.rip Pnrtucallins tailtiS turtuolis SUSllėjo Tai Peri— Tai sakai, is visų dak- ' m/be žuvies. Todėl išnuomo- i siuntinys prie Portugalijos
tenj yra tik vienas tikras "V^rkZ^buvo daū^X'^“i ežerus’ savininkai pa- karaliaus rūmų atsiuntė ka- 
“Snrano.3‘St “i “ !aš“ų jS bu“vo žvejoja- *»<> «>» žvejoti į raiienei tabako lapų ir pa-

pažinti, jeigu
vo pavardes su— . .. .

— Amerikoje, tėve, “Dr.” Skirsnemune, Vilkija n ties 
titulas nelabai madoje. Tik

kai" jį “orS Tat ZSk dusimo metu. Kartais Šuo tarė juos sumalti i,-uostyti, 
ir kiti rašo sa- mo., taip pat rasenu! « metu prižvejadav0 keliasde- ; nes portugaliečiai tvirtino, 
u Dr- .. 1 Z Vilnia ir (laa šimt vežimų žuvų. Pvz., Me- .kad tuo būdu galima išgy-

spalgenos . . .
— O ką jos? lietuviai jį mėgsta. Gydyto-
— Ar tu neskaitei gazie- jai paprastai tieda akademi- 

tose? Sako, kad tos vuogos nj pažymėjimą tiktai po sa- 
poizinu aplaistytos, ir kas vo pavardes — MD. bet tė- 
jų privalgo, tas gauna vėžio vas nepadarysi klaidos, jei 
ligą. Taigi aš dabar noriu pasirinksi lietuvi gydytoją 
žinoti, ar aš turiu vėžį, ar iš tų, kurie skelbiasi “Kelei- 
ne. Pereitą naktį ir užmigti vyje”.
negalėjau. Ot, rodos, kažkas Į — Na, o kaip tu rokuoji, 
kruta, ir gana. Žmonės sa- Maiki, ar nebūtų geriau nuo 
ko, kad vėžį galima ir ant vėžio ligos išgerti gero šnap- 
feiso matyt, todėl ir klausiu, so su pipirais?
kaip jis atrodo. į — leve, šnapsas ir be pi-

— Bet kodėl tėvas tas pirų dažnai sveiką žmogų
uogas valgei? paguldo; o jeigu jį gersi su

— Jos man patinka, vai- pipirais, tai bus dar praš- 
ke, taigi nusipirkau už kvo- eiau.
terį ir suvalgiau. Tik dabar i —Tai gal būtų geriau 
sužinojau,, kad jos su poi- nuo valerijono, arba nuo 
zinu. Kai sužinojau, tai rai- trejų de vynelių, ką? 
davei ir pradėjo kažkas vi- j — Palauk, tėve. Pasakyk, 
dun'uose krutėti. Gal vėžys, ar turėjai kada laikrodėlį?

Kaunu. Neryje buvo žymiai džiolių ežere gyvajame į dyti gah os ir smegenų li- 
vandeny septymolkitame ;gas. 
amž. vienu metu buvo su
gauta 17 vežimų žuvų.

Sėsovė j e buvo vartoja- ralienės milteliais” susiža 
as vienas labai žalingas vėjo ir kiti dvariškiai. \ ė

daugiau upėtakių
Vidaus vandenyse žvejy

bos įrankiai iki praeito šimt
mečio vidurio beveik nepa
sikeitė.

Įdomu, kad žeberklai bu
vo žinomi dar viduriniame

Ta dovana patiko kara
lienei. Netrukus šitais “ka

juk negali žmogus žinot 
— Aš nemanau, kad tė-

— O kam tas?
— Čia tik klausimas, tė

vas nuo tų spalgenų numir- ve. Ar turėjai? 
si; bet patarčiau nueiti pas S — Turėjau iš krajaus at- 
daktarą, tai būsi ramesnis ir sivežęs, ale sustojo, patai- 
galėsi geriau miegot syti negalėjau, tai išmečiau

Kad nežinau, Maiki, i eškeną. 
pas katra eiti. Dabar beveik : — Sakai, laikrodėlio pa-
kožnas dipukas vadinasi taisyti negalėjai, o sveikatą 
daktaiu, o katras iš jų ge- nori pats taisyti. Ar žinai,

• resnis, tai biesas žino. tėve, kad žmogaus kūno
— Nueik, tėve, pas medi- mechanizmas yra daug su

žinos daktarą, kuris ligas dėtingesnis, negu laikrodė- 
įgydo. lio. Jeigu pradėsi jį taisyti

Ar tai ne visi daktarai visokiom trejom devyne- 
[gydo ligas? iriom, tai jį užbaigs grabo-

— Ne, tėve. rius.
— Nu, tai kokiems para-1 — Ju rong, Maik. Aš gy

liams jie daktarais vadina- džiausi trejom devyneriom 
si? .visą 83X0 amžių, ir vis dar

— Daktaro titulas, tėve, graboriaus man nereikėjo, 
yra duodamas ne tiktai me- — Bet gali prireikti, tėve.

tėve, kad sunaikintų piktžo
les tarp spalgenų.

— Bet Lietuvoj, Maiki, 
niekas to nadaro, o vuogos 
vistiek auga. Kodėl Ameri- 
Koj negali užaugti?

— Gali, tėve, ir Amerikoj 
augti, bet piktžolės sumaži
na derlių, ir spalgenų augin
tojai padaro mažiau pelno, 
i aigi’, kad pelno būtų dau
giau, jie laisto uogynus nuo
dais. Tie nuodai yra sutaisy- 
i taip, kad pikžoles sunai- 

.rina, bet spalgenom neken
kia, tačiau dabar paaiškėjo, 
nad tais nuodais aplaistytos 
uogos sukelia vėžio ligą.

— Tai kodėl valdžia 
jiems tokio biznio neuždrau- 
džia?

— Sunku uždrausti, tėve, 
nes nuodai yra vartojami ir 
kitiems maisto produktams. 
Pavyzdžiui, obuolių ir 
kriaušių sodai būna laisto
mi nuodais kas dvi savaites, 
iki vaisiai nunoksta. Kitaip 
kirminai viską sunaikntų. 
Visos daržovės yra laisto
mos nuodais. Kopūstai dau
giausia jų gauna. Bulvės

suspėjo Tai geriausio lietuvių pi- 
žmogžudžiui įkąsti į ranką, nigų žinovo darbas, šioj 
Per žaizdą nikotinas pateko knygoj aprašyti lietuvių var- 
į kraują ir Bokaime buvo toti pinigai nuo senų seno-
sunkiai apnuodytas.

šita kriminalinė byla pas
katino atidžiai ištirti nikoti
ną, kuris tik praeito šimt
mečio pradžioje tebuvo su
rastas tabake.

šiandien niekas neabejo
ja, kad nikotinas stiprus 
nuodas. Maži paukščiai dve
sia tik prie jų snapo pridė
jus nikotine pamirkytą pa
galiuką. Vieno lašo nikotino 
pakanka kiškiui ar šuniui 
nužudyti.

Galima ir žmogų nikotinu 
numarinti ir taip yra atsiti
kę.

Yra žinoma, kad vienas 
anglas, per dieną surūkęs 
40 cigarečių ir 14 cigarų, 
dar dieną pasikankinęs mi
rė.

Prancūzijoj keli jauni 
pramuštgalviai sugalvojo 
varžvtis, kuris daugiau su- 
ūkvs. Dviejų iš varžybose 

dalyvavusių ir smilkiusių 
po 60 cigarečių, nepavyko 
išgelbėti — jie mirė.

Tabako dūmuose be niko
tino dar yra ir kitų žalingų' 
medžiagų: dervos, sudėtin- 
u efiru. amiako ir kt.

vės — iki paskutiniųjų Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės monetų — Gardino 
trigrašio ir šeštoko, kaldintų 
Vilniaus pinigų kalykloje 
1706-7 metais.

REMIA LITERATŪROS 
FONDĄ

inas
žuvininkystės žvejojimo bū- iiau tuos “Amerikos lapus” 
das: perkalai arba vadina- ne tik' uostė, bet pradėjo ir 
mie ji “jazai”. Skersai upės rūkyti.
įkaldavo kuolus, išpindavo Tabaką pradėjo auginti 
juos virbais, o viduryje pa- ne tik Amerikoje, bet ir Eu- 
likdavo atvirą skylę. Į šią ropoję ir Azijoje. Septynio- 
skylę įstatydavo socialų liktajame šimtmety atsira- 
tinklą ar bučių. Tokie per- da i: ta1 ako fabrikai, 
kalai buvo žinomi dar try- Žinoma, ne visi uostė ir 
liktame amžiuje. Kartais rūkė tabaką, daug kas rū- 
perkalus dalydavo iš akme- kančius pašiepė. Garsusis 
nų. Buvo net specialistai — švedų augalų žinovas Karo- 
jaznykai”, kurie įtaisyda- liūs Linėjus, kuris surūšiavo 

vo tokius perkalus, kad nė augalus • ir gyvulius, pa- 
viena žuvis nepranlauktų. klaustas, kokiai rūšiai pri- 
Perkalai buvo įtaisomi ne klauso žmogus, atsakė: 
tik mažosiose, bet ir pluk- — Tai gyvulys, dvikojis, 
domosiose upėse. Pvz., iš be plunksnų, rūkantis, 
vieno dokumento, surašyto Kai kur tabako rūkymas 
1522 m., sužinome, kad Žv- buvo uždraustas, bet tu “rū- 
gimantas ties Rumšiškėmis kančių be plunksnų dviko- 
buvo įtaisęs perkalus Ne- jų” skaičius vis didėjo, ir 
mune. " ~

Suprantama tokie įtaisai zo vartų pirklys negali lais- 
trukdė žuvims keliauti, ypač vai praplaukti su savo lai- 
neršto metu. tačiau tai ma- vu ar sieliais. Vėliau, 1578 
ža rūpėjo didikui ar bajo- m. statymų reikalaujama, 
rui, kurio nuosavybėje buvo kad perkalai ir toliau būtų 
ne visa upė. o tik jo dalis, statomi, nes stambūs feoda- 
Perkalai trukdė ne tik žu- lai nesilaikydavo įstatymų, 
vims plaukioti, bet ir laivus Todėl 1607 m. įstatymu vėl 
bei sielius plukdyti. Todėl nustatoma, kad Nemune, 
jau 1447 m. įstatymu nusta- Gilijoje, Rusnėje, Mūšoje ir 
tomą, kad viešose upėse ir Nemunėlyje neturi būti sta- 
jų intakuose turi būti palik- temos užtvankos, kalami 
tas laisvas praplaukimas. perkalai ir daromi kiti įtai-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 35 kuopa Montrealy su
rinko $11 aukų LSS Litera
tūros Fondui, kuris jau iš
leido Lietuvos nepriklauso
mybės pasirašytojo Stepono 
Kairio ir Kipro Bielinio at
siminimus ir yra pasiruošęs 
daugiau knygų leisti.

Aukojo šie asmenys: Po 
$2 J. Bakanavičius ir A. 
Švedas ir po $1 J. Vaitekū
nas, Balzaras, B. Bagdžiū- 
nas, F. Kraučiūnas, K. Lek- 
nickas, P. Kaulakis ir J. 
Manstavičius.

P. Petronis

MEKSIKOJ APSF.RGA 
TREČDALIS TURRISTŲ

Pakalbinkim draugus it 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi” K tini*

Apie 500,000 amerikiečių 
: kasmet aplanko Meksika, ir 
Cornell Universiteto dakta
ras Kean sako. kad kasmet 
trečdalis jų tenai apserga 
viduriavimu.

sai, trukdantieji navigaciją.
duodama nuodų. Jas laisto !leisdami praplaukti pro savo Perka’ai buvo vertinami 
nuodais iš viršaus, kol dir- perkaląs imdavo iš sieliu ir pagal tai. kiek i.š jų gauda- 
voj auga, ir paskui sukas- laivų savininkų mokesčius, vo naudos. Pvz., 1641 m. 

dicinos, bet ir kito moks- Būk atsargus ir saugok savo [tas barsto nuodais, kad ne- Todėl 1495 m. įstatymu nu- Ežeiu valsčiuje už perkalą 
lo šakų. Pavyzdžiui, gali sveikatą. n»
būt ir literatūros daktaras, ■ — Kaip čia apsisaugosi,

ir gražesni: bet tas novadi-‘ma imti muitus ir rinklia- vulė»s upelyje — 18 kapu. o j 
vas. Pagal 1567 m. įstaty- Jezuicč^ upelvje net 40 ka-

jeigu jis yra baigęs pilną Ii- Maiki, kad ir su vuogom ga- 
teratūros
tam

auga po žeme, bet ir joms; Tačiau didikai ir bajorai

ias oaisio nuouais*, II t— JUUCI UI. Įgirti,, mu nu- I ...t 1 u iu.įv
putų. Miltai maišomi su no- statoma, kad už praplauki- Kaunicos upelyje buvo mo-
vadinu, kad būtų baltesni mą pro perkalus draudžia- karna 1 kana 36 grašiai, Ki-

tūros kui-są ir parašęs R gaut poizino. Nu, ir išviro- !r,as taip pat yra nuodingas 
tikrą raštą savo žinoji- žyk tu man, kam jie tą poi- chemikalas.

TAI NE SKRYBftI.fi. O LAIVAS

Al rojo lys būtu skrybėlė, dėvima iškilmingais atsi
likimais. o iš fikriiju tai yra didžiausias atomine jėga 
varomas povandeninis laivas Triton.

mui įrodyti; tada jis savo žiną ant krėnberių pila? | — Dac inaf, Maik! Dabar
diplome gauna pažymėjimą i .— Nuodai yra pilami tum, aš negalėsiu nieko valgyt.

mą perkalo savininkas pri- pų grašiu nuomos, 
valo atlyginti nuostolius, (Bus daugiau)
jeigu dėl blogai įtaisytų ja-. Z. Balevičius

SKRYBftI.fi


ttr.t-ĮiM Vj^>, zx/> iv/77Puslapis šeštas

Ponas pasikvietė kareivius
(Tęsinys)

Po tokios Įžangos žandarų pulkininkas ėmė dėstyti 
ciesoriaus geradėjystes, išreikštas jo manifeste ir nuos
tatuose. Bet čia minią sukausčiusi pradinė Įtampa ėmė 
slūgti ir dėmesys blaškytis. Jie dar sykį išgirdo tai, kas vi
siems buvo žinoma: kad jie dar dvejus metus turi eiti 
lažą, kad žemės dovanai negaus, o tolimesnių Skvorcovo 
aiškinimų jie gerai nesuprato, tik suvokė, kad tame ma
nifeste esama dar kažkokios suktos painiavos, kuri bus 
išnarpliota ne jų, bet pono naudai. ‘

Toliau Skvorcovas dar aiškino, kaip neišmintingai, 
blogai jie padarė, Įžūliai atsisakę eiti lažą Bagynų dva
re. Dvejus metus ponui palikta teisė juos tvarkyti ir i 
teisti, dėl to dabar nuo pono Skrodskio malonės pareina Į 
kaip juos nubausti už neklusnumą. Jeigu jie atsisakys nuo ! 
savo neišmintingo užsispyrimo ir jau ryt stos i darbą, tai i 
ponas Skrodskis iš geros širdies savo nubaus tiktai kurs-! 
tytojus, o visiems kitiems atleis tą negirdėtą lig šiol nu- i 
sikalimą.

— Ar teisingai aš kalbu, gaspadoriai? — baigda-į 
mas klausė žandaro vyresnysis, nepaleisdamas iš akių; 
minios.

Niekas neatsiliepė. Staiga anam gale valkata stybte- i 
Įėjo balno kilpose ir visa gerkle ėmė rėkti:

— Tavo teisybė kaip vilko gudrybė ! Jei ožys tik pa- • 
klius Į tavo nagus, palydės nabagėlis ne tik odą, bet ir! 
ragus!

Minia atsiliepė Į valkatos sąmo'jĮ juoku, švilpimu, • 
riksmu.

Skvorcovas paraudo kaip burokas ir dešine nerviškai 
pešiojo savo rudą barzdą. O žilagalvis senis Daubaras su
šuko:

— Meluoji! Ne ta ciesoriaus gromata! Skaityk 
mums tikrąją’ Žemė mūsų! Mūsų tėvai ir protėviai ją 
dirbo! Neatiduosime, nors užplakit, nors Į Sibiriją va
rykit!

Šaukė ir kiti balsai:
— O kam Skrodskis lažą didina? Prievolių nepake

liami Kam nori mus i pabalius išmesti?!
Motervs

Garsi ne tik savo dainavimu, bet ir visokiais triukš
mais Maria (alias, kuri šiuo metu dainuoja Dalias 
operoj, išvyksta i Italiją skirtis su savo vyru Menen- 
g'iiti. Paveiksle ją matome atsisveikinančią su Dalias 
operos vyriausiu direktorių Kelly.

RUDUO KELIAUJA

Ruduo keliauja kalnais ir kloniais — 
Nykus ir pilkas, —
Gedulo ūkanom, lapais geltonais 
Laukus apvilkęs.
Gauruoti debesys traukia Į rytus 
Per visą dieną.
Saulė pavargus, blyškiai sušvitus, — 
-Merkia blakstieną.
Padangių ašaros skambina langą, — 
Ruduo keliauja.
Vėtros apkurto, vėtros apspangę 
Dūkti neliauja.

Salomėja Nėris

Gugienė rūpinasi jaunimu

L-li-lrč •< k A * * * V- •

laikraštį suanės sū vis<. or
ganizacija ir pasidalys jos 
veikėjais. Susivienijimo to- 
lerantinė dvasia, kur sveti
ma nuomonė gerbiama ir 
siekiama visų patriotų lietu
vių bendro sugyvenimo, jau
nimą Į save patraukia.

‘•Siekiama didelio tikslo 
— išjudnti jaunimą visose 
lietuvių kolonijose. Štai Ka
nados jaunimas jau pasižy- crumbs), z 
mėjo savo veikla. Toronte - šaukšt 

įveikia jaunuolių kuopa, ku- 
Į1 ios dauguma sudaro sporto 
klubą. O pačioje Chicagoje 
jaunimo veikėjų A. Vaitke-

SEIMININKĖMS
Avienos kotletai

Paimti :
2 svarus maltos avienos, 
2 trynius,
pipnrų, 
sausa inių (bread

2 šaukštus sviesto ir 
piene išmirkytą bulkutę. 
Maltą avieną sumaišyti 

su tryniais, pridėti druskos, 
pipirų, piąustytų svogūnų, 

viciaus, V. Adamkavičiaus,' įmaišyti piene išmirkytą 
P. Petruičio, Dirvono, Levą- bulkutę ir padaryti pailgus,
no, Butkaus, Šalkausko ir 
kt. veiklumu jaunimas su
buriamas i Susivienijimą. 
Bostone, Mass., rajoninė 
jaunimo komisija irgi orga
nizuojama, kuriai vadovau
ja studentas R. Šležas.

“J a u n u o lių Komisija 
stengiasi visuose miestuose 
sudaryti veiklias jaunuolių

plokščius rutulėlius. Išvo
lioti juos sausainiuose ir 
kepti skauradoj svieste. Sta- 
lan paduoti su bulvių koše, 
žirneliais arba morkom ir 
svogūnų padažu su kmynais.
Svogūnų padažas su 
kmynais

Prie padažasavienos sis
komisijas, ir nori, kad atei- ’ ypač tinka. Paimti 5 svogū- 
nančio SLA seimo, kuris nūs, supiaustyti, užpilti 3 
įvyks Pittsburge, Pa., metu, stiklines verdančio buljono 
suorganizuoti atskirą jauni- ir pavirinti. Suvirtus svogū- 
mo seimą”. nūs perkošti per sietelį. Pa-

Jaunimo Komisijos pir- imti pusę šaukšto miltų, pa- 
mininkas P. Dagys ypatin- kepti svieste, ir sumaišyti 
gai iškėlė Noros Gugienės su svogūnų viralu. Išmaišyti, 
nuopelnus, kuri su dideliu užvirinti, pridėti šaukštelį 
atsidėjimu dirba lietuvišką kmynų ir truputį deginto 
darbą. cukraus. Užpilti ant avienos

Baigiant pasikalbėjimą kotletų arba paduoti atski-
Nora Gugienė kvietė Chica- rai.
eros jaunimą dalyvauti bro- obuolini, kompotas 
liškoje organizacijoje, o -
tam tikslui geriausia tinka! Paimti saldžius, kietus
kaBe abe3SoUNo,eos Gumines

mums visiems vra i_________IIMV -- w  -----------------------------
todėl dabar,gerai žinomi, 

kai gruodžio pirmą dieną : 
prasidės SLA viršininkų no- ' 
minacijos į SLA Pildomąją

Ni. 4b, Lapkričio i*,
obuolius (Mcliitosh \ irimui 
netinka, nes greitai sukren
ta). Nulupti, supiaustyti Į 4 
dalis, išimti vidurius. Išvirti 
lengvam sirupe su cinamo
nu ir gvazdikais. Sirupo 
lengvumas skaitomas pagal 
cukraus kiekį. Paprastai 
puodeliui vandens imamas 
1 puodelis cukraus, bet 
lengvam sirupui imama pu
sė puodelio ar net 1į puo
delio cukraus. Išvirtus obuo
lius sudėti į dubenį, sirupą 
perkošti, užlieti ant obuolių. 
Galima pridėti puodelį vy
no. Stalan duoti šaltus, pa
gražinus vyšniomis ar kito
mis uogomis.

PAVAINIKIŲ GIMIMAI 
DAUGĖJA

Bostone anądien buvo so
cialių darbuotojų (sočiai 
workers) konferencija, kur 
buvo raportuota, kad tarp 
1940 ir 1956 metų pavaini
kių gimimų skaičius Jungti
nėse Valstijose padaugėjo 
trigubai. Columbia univer
siteto profesorė Eveline M. 
Burns, kuri tuos dalykus 
studijuoja, sako, kad kiek
viena septinta mergina tarp 
15 ir 18 metų dabar tampa 
netekėjusi motina.

ŠUNIES AKYS

Šuo judantį daiktą gali 
matyti 2,600 pėdų atstume, 
o savo šeimininką pažinti 
per 490 pėdų.

IMKIT ir SKAITYKI T!
Be šitoj vietoj nuolat skelbtų šVENTADARBIAI, 1 veiksmo 

Taryba, būtinai atiduokime ! knygų Keleivio dministracijoje tragedija, N. Gintalas. 33 psl., 
savo baisa už Norą Gugie-i*““”* **“« dar iias kn^as:
ne kuri tnin rūnestinirai ir ' L3DP F0R LITHUANIA’S ARR0H.0I,IS. IR Rl DlRIAI’ 
nę, kun taip rūpestingai u , FREED0M parašė S. A. Vik- kaina ........ $0.15

.......o— ------ -- i toras, 32 psl.. kaina 50 centu KRAl. JAS IR KERsTAS, nove-
SLA veikia jaunimo tarpe, i ninkės pareigas. Svarbu J JŪRININKO SINDBADO NUO- les: Kiriys, 103 psL
Tam ji pakvietė Jaunimo kad ji ir šiais rinkimais bu- j TYKIAI įdomūs įgaMta* • ^Ėios','' Jum

Komiteto pirmininką P. tu toms pareigoms išrinkta. NAKTYS ’ KA.RAL1ŠKIUOSE. mišriam chorui, V. Banaitis,
Liudo Dovydėno apysaka, 168 kaina .......................... $1.50

Nora Gugienė yra labai darbuotę ir ji pageidauja, 
darbšti SLA iždininkė; ji kad Chicagos lietuviai per
budriai saugoja SLA turtą šį_ pasikalbėjimą patirtų, ką sąžiningai eina SLA iždi 
ir uoliai lepinasi šios orga-....................

A . . ,. , T * • 1 -1- » n 1 • 4. • 1 -Akcijos augimu, štai ir da-— Musų dukteris niekina! Istvirkehs! Paleistuvis!■ baf kai gLA Jaunuolių Ko_
Kas Bagdonų Ievutę pražudė?! misijos pirmininkas P. Da-jDagi, kuris pranešė:

Priminus Bagdonų Ievutę, Pranaitis išblyško ir ėmė gyS lankėsi Chicagoj, ji ta! “Chicagoje ivvkes Auksi- ‘
brautis artyn. Noragas ant baslio grėsmingai pakrypo proga suruošė Sophijos Bar- nįs SLA Seimas, pagal Pil- 
link Skvorcovo. Pulkininkas tai matė. Vienu akimirksniu cus radijo programoj viešą domosios Tarybos rekomen 
jis išsitraukė pistoletą, ir trenkė šūvis kaip perkūnas iš pasikal oėjimą apie SLA daęij«Į? išrinko Jaunuolių 
giedro dangaus. Į šį ženklą pirmoji rotos eilė pakėlė šau- jaunimo veiklos reikalus. 'Komisiją iš vienos vietovės, kvrie neskaito Keleivio^
tuvus, unteris mostelėjo ranka, ir sutartinė šūvių salvė --oecoseggooeseooneeooeoooe todėl ši komisija turėjo ga-;ra*,n~ Juo#..,,.*ira„ » *
trinktelėjo taip balsiai, kad net medžiai suvirpėjo, o! ■ ' ;P*<* jiems jj įsrasy ova-
garsas nusirito laukais ir kalneliais.

SLA nare

Artinasi ilgi žiemos vaka
rai. Atsimink savo bičiulius,

NORA GUGIENĖ

Dabartinė
kė.

SI.A centro iždinin-

Skvorcovas ir kareiviai šovė į orą. bet minioj kilo ne
apsakomas siaubas. Stovėję arčiau liepos metėsi atgal su 
••tokia jėga, kad- siūbtelėjo visa minia. Vieni skverbėsi 
pro kitus, kai kurie bandė atsilaikyti, bet išsigandusiųjų 
noras pabėgti pasirodė galingesnis už atspariųjų narsą.
Spiegė vaikai, šaukė moterys, rėkė vyrai. Apdairesnieji 
puolė į šalis, kūliais vertėsi per tvoras į daržus ir kiemus, 
kiti stačiai leidosi gatve atgal.

Kareiviai, pasinaudoję minios išgąsčiu, bematant 
atsidūrė šiapus liepos ir patvoriais stengėsi kuo greičiau-. 
šiai užbėgti už akių ir neduot pasprukt bėgliams. Pas- i 
pruko daugiausia piemenys, paaugliai ir nedaugelis sto-! 
vėjusių pakraščiais.

Netikėta ^kliūtis uždarė kelią ir tiems, kurie trau
kėsi atgal. Kitame kiemo gale nuo dvaro sudundėjo že
mė, ir pasirodė kaip viesulas šuoliu skrendąs dragūnų 
eskadronas. Kilo dar didesnė maišatis. Pirmas, kuris su
sidūrė su dragūnais, buvo raitelis valkata, toliausia pra-• 
siskverbęs į priekį. Jį sučiupo, kai jis bandė prasmukti; Pasikalbėjimo pradžioj 
patvoriu ir kai jo arklys suklupo, paslydęs į griovį. Jį | Nora Gugienė pasakė, jog

limumą dažniau susirinkti ir: Pat* J,e™8 J!
,7. ... i nu Jie bus dėkingi ištisusparodyti savo veiklumą. Pil-; 

domoji Taryba šios komisi 
jos darbais taipgi :rūpin

metus.

tuoj surišo i: pavedė sargybai.
Dabar dragūnai, išsirikiavę grandine, pradėjo supti 

ir spausti minią. Veltui Jankauskų Kazys bandė gąsdinti 
arklius. Dragūnas kardu numušė jo piautuvą, jį patį su
čiupo kareiviai ir kartu su kitais pavedė sargybai. Jos 
globoje tuojau atsidūrė Stasių Marcė, Grigaliūnienė, 
Balsių Vincas, Kedulių Jonas, Dzidas Morkus, Pranaitis. 
Šis bandė gintis, bet, gavęs smūgį per galvą, apsiliejo 
krauju ir klupo ant žemės. Jį paėmė pusiau apsvaigintą 
ir surišo rankas.

Daubaras stovėjo pasitraukęs į patvorį prie akmens 
ir nustebusiomis akimis žiūrėjo, kas darosi, šalia besi
braunančio dragūno arklys ėmė spausti jį prie jovaro. 
Senis loštelėjo atbulas, paslydo abiem kojom ir griuvo, 
eonu atsitrenkdamas į akmenį. Kažkas trakštelėjo senio 
krūtinėj, jis pajuto astro skausmą šone, bandė atsikelti, 
bet negalėjo. Jį paėmė du kareiviai ir pristatė sargybai.

ji, būdama SLA Pildomo
sios Tarybos nare, yra pa
kankamai informuota apie 
jaunuolius ir jų komisijos

_ inasi
i it* net turėjo sų ja bendrą 
tposėdį+.Ji jos vertingos su- 
| manymus paremia. Komisi
ja, uoliai dirbdama, padarė 
visą eilę naudingų nutarimų 
ir, kas svarbiausia, jau įvyk
dė keletą pažymėtinai reikš
mingų darbų.

Pirmoje eilėje tenka pa
žymėti, kad Jaunuoliu Ko- 
misijos ropesčiu, jos pasiry
žimu ir darbu jau pradėta 
leisti jaunimo laikraštis 
“Atžalynas”, kuris eina kai
po ‘Tėvynės’ priedas. Čia 
stambi pažanga, kuri turės 
didžios reikšmės visos orga
nizacijos gyvenime. Patys 
jaunuoliai “Atžalyną” tvar
ko ii* redaguoja, telkdami iš 
savo tarpo vis daugiau ben
dradarbių. Juk šiuo metu 
SLA turi apie porą tūkstan
čių jaunuolių, kurie per

t

Jis atsisėdo ant žemės ir pasikreipęs atsirėmė į tvorą. 
Tuo tarpu keliu nuo dvaro ristute įjojo į kaimą prie

vaizdas Pšemeckis. Pasisveikinęs su pulkininku ir vach
mistru, jis apžiūrėjo suimtuosius ir nurodė dar keletą 
vyrų ir moterų, kuriuos kareiviai tuojau išskyrė iš minios 
ir pavedė sargybai.

žmonėse Pšemeckis pastebėjo ir Kedulių Katrytę, 
besislepiančią už kitų nugarų. Jis parodė ją pulkininkui 
Skvorcovui ir kažką jam sakė. Pulkininkas, primerkęs 
akis, apžvelgė merginą, paglostė savo rotją barzdą ir 
pasigėrėdamas atsakė Pšemiekiui:

(Bus daugiau)

Jf APCAUDmftK>4 V,

Barbara Malpass, 20 metų 
amž.. 6 mėnesius apgaudi
nėjo sakydama, kda ji 16 
mete berniukas (apačioj). 
Per tą laiką ji po kelias 
dienas sėdėjo Colorado, In
dianos ir Nebraskos kalėji-

kaina ................
psl., kaina ................ 82.00 KAS YRA SOCIALIZACIJĄ,

NEPRIKLAUSOMOS LIETU- K* KautsKy, 31 psl., kai-
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka- SY°

225 psl.. kaina .. $5.00 SUUBINe IŠKILME. 1 veįks- 
LŪŠNELĖS K. komedija, 29 PsL- kan

piI£r:S.š<iini 124 na ............................................. 50.roenera.ciar MONOLOGAI IR DEKLAMA-
............ ;; / CIJOS, 96 psl., kaina .. S0.25

kos šimtmetis. Nepriklauso-Į ® ® ĮR , STRAIPSNIAI
ma ir pavergta Lietuva ir kt.į (Kaip atsirado popiežiai, re- 
str.). 196 psl., kaina .. $2.00 V™1“"™’

LIETUVOS SOCIALDEMO-1 . ka*',a j ??*2.y
KRATŲ PARTIJOS PROG-! ANARCHIZMAS. -9 psl . kai- 
RAMINĖS G AIRĖS, 32 psl., L ^4*.*/: *: * ** * /; * • ?0-15 
klina 25 centai. •V1 ąno akto

JAUNASIS SOCIALDEMO- % kamw ......, $0.
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina kat

na .................................. $0.15
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na .................................  $0.35

rys.
Iš DŪMINĖS 

Kraučiūno 
psl.. kaina

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir-

35 centai
MOTERYSTĖ, J. E. Georg. 

daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti. 221 
psl., kaina .................. $3.00

KELIAS l I 
Grabau-Grabau 
kaip elgtis visokiais atvejais. 
144 psl.. kaina .............$2;00

LIETUVTU TAUTINĖS PUOš- 
MENOS; Vladas Vijeikis. 
42 psl-. kaina .............. $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

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

na 50 centu
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

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

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

centai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

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

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

MANO AŠARĖLĖ. “ilėraSčiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
15 centu.

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

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

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

GYVULIU PROTAS, 212 psl.. 
kaina 75 centai.

UŽSIENIO LIETUVIAI. P. Ru- 
seckas. 56 psl., kaina 50 centų

APIE TURTŲ IšDIRBIMĄ, 
139 psl.. įmina 50 centu.

SOCIALIZMO BLAIVUMAS. 
230 pel.. kaina ........... $0.50

EGLE. duetas iš tos operos, M. 
FMnuąkaa, kaine $(LSO

‘AŠlŠEĖiMĄ, J. i niCOS. dr. E Ma
jausko i>atarimaii kaina

DIEVO TEISMAS, paraše Ne- 
vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai- 
hm

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 pel., 
kaina ......................... $o,75

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Rroedumv 
27,
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Pradėtas svarbus darbas
PETRAS VARRNĖNAS

Pervažiuok skei-sai - išil
gai Jungtines Amerikos 
valstybes ir visur, kiekvie
noje vietovėje, kur tik susi
suko sau lizdus būrelis lie
tuvių, jūs būtinai rasit ir lie
tuvių klubą, o greta to ir 
kokią nors lietuvių draugi
ją. Šių organizacijų vado
vai, kurie dažniausia esti ir 
jų steigėjai bei ugdytojai, 
yra dideli savų organizacijų 
patriotai ir brangina jų 
veiklą, kaip labai svarbų 
lietuviškos veiklos pasireiš
kimą. Jų darbas ir nuošir
džios pastangos velti dide
lio Įvertinimo ir pripažini
mo. "

Bet laikui bėgant kai ku
rių šių organizacijų veikla 
truputi susilpnėjo, nes pir
miausia dabartiniais laikais 
žiūrima, kad kiekvienas da
lyvaujantis turėtų tokią 
nors apčiuopamą naudą. 
Neturėdami tampresnių in
teresų nariai atitolsta nuo 
organizacijos.

Kaip sustiprinti
lietuvių organizacijas

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, besiartinant jo 
75 metų deimantiniam jubi
liejui, nusprendė suteikti 
lietuvių organizacijoms di
delę paramą. SLA kaip tik 
dabar paskelbė ‘‘Naują pla
ną lietuvių klubams ir drau-
nri inmc” norrol Lriiin ČinniC 
glJVJIIIO y nuli U71VZ«SCK7

oi-ganizaeijoms suteikiama 
proga duoti savo nariams 
išimtinai pigią apdraudą ir 
pašalpas. Lietuviškų orga
nizacijų nariai SLA drau- 
gybos narių pagrindu galės 
turėti labai pigią apdraudą 
(pavyzdžiui už 40 centų 
mėnesinių mokesčių 1,000.- 
00 akcidentalės apdraudos), 
lygiai jie gali gauti ir ligoje 
pašalpą prieinamomis sąly
gomis. Apdraudą ir pašal
pas gali gauti visi nariai, ne
atsižvelgiant Į jų amžių ir 
tautybę. Taip pat jiems ne
reikia ir daktaro apžiūrėji
mo, jie tik patys suteikia 
žinias apie savo sveikatos 
padėti.
Apčiuopama nauda 
nariams

Kiekvienas lietuviškas 
klubas ar draugija gali pa
sinaudoti šia SLA parama. 
Tuo būdu šios organizaci
jos turės galimumą sustip
rinti savo darbuotę, nes jos

sugebės savo nariams teikti 
apčiuopamą naudą: jos pa
didins savo narių teises ir 
privilegijas, kas būtinai la
biau pririš jų narius prie or
ganizacijos, o taip pat pa- 

i dės ir naujų narių gauti.I
{Visai lietuvių visuomenei 
rūpimas darbas

Jau iš pirmo žvilgsnio ga
lime suprasti, koks tai aktu
alus ir visai lietuvių visuo
menei neatidėtinai reika
lingas darbas pradedamas. 
Ir dar svarbu, kad ši akcija 
pastatyta Į tinkamas vėžes. 
Juk tik Susivienijimas, ku
ris turi tokį platų savo orga
nizacijos padalinių tinklą, o 
kartu yra pajėgus, valdyda
mas stambius kapitalus, pra
vesti visą ŠĮ didelĮ lietuviškų 
organizacijų stiprinimo va-
jy-

Bet čia pat atvirai ir ne
nuslėpdami būsimo darbo 
sunkumų privalome atsimin
ti tokias svarbias aplinky
bes:

1. Šis svarbus ir naudin
gas darbas galėtų pasisekti, 
jeigu prie jo prisidės visi 
mūsų aktyvūs veikėjai, gi- 

; liai suprasdami jo reikš
mingumą.

2. Jeigu bus tinkamai šis 
darbas kiekvienoje vietovė
je tvarkomas, tat reiškia, 
kad jeigu bus mokamai pa
rengta dirva ir lietuvių klu
bų ir draugijų atsakingi vei
kėjai tiksliai supažindinti 
su ta nauda, kurią jų nariai 
'.gaus priimdami SLA naują 
-planą.
Į 3. Šis “SLA Naujas pla
nas lietuvių klubams ir 
draugijoms” paskelbtas be
siartinančio deimantinio ju
biliejaus proga. Tad jis vi
suotinai turi būti pravestas 
neatidėliotinai, kol lietuvių 
visuomenė, kuri taip glau
džiai bendradarbiauja su 
SLA ištisus 75 metus, gyve
na palankiomis nuotaikomis 
ir susidaro šiam vajui tinka 
mos sąlygos.
Darbas pradėtas

SLA lietuvių organizaci 
jų stiprinimo vajų jau pra 
dėjo. SLA Centras jau su
pažindino savo veikėjus su 
Visomis sąlygomis ir taisyk
lėmis. Tad galima laukti, 
kad artimiausiu laikų Susi
vienijimo kuopų valdybų 
nariai ir organizatoriai

I
SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

SI DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
Sl'L 2fl — $29.W

3 su trečdaliu jardų trrynos vilnos mėlyna* kostiumui ar apsiaustui
:: su trečdaliu’jar. 85'.; vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui 

(10 svarų kitokių daiktų iŠ mūsų katalogo palima pridėti j ts pa
ketą be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XGl — S42.SS
• 3 jard. $5", vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, perai nešiojasi, pil

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

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

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

MAR 19__ S45.OOS
• 3 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda
• .3 jard. grynos vilnos Tweed moterų kostiumams juodos, mėly

nos. pilkos, žalios, geltonos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų
3 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
4 jardai rajono afgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai 

mėlynos, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų
• 1 setas moterų apatinių rajono medžiagos
• 1 Škotiška vilnonė skara

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

E-59 — $77.50
• Nailono kailinis apsiaustas, lengvas, šiltas, 

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

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

VAISTU IR MEDIKAI.INIŲ PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBE. MCSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT-

TAZAB _
51 R««voir St. CAMBRIDGE, Mm Td: Kl 7-5706

(Offisas atdaras visa laiką)

labai pagei-

j

VIETINES ŽINIOS
Sandariečių padėka

Mūsų rengtas lapkričio 1

COCOO, FLA. KNYGOS JAUNIMUI

Bostono filatelistų dėmesiui

Apie lapkričio 28 d. iš

LDD kuopos gegužine
Lapkričio 1 d. Hermanų 

gražiame sode ant Indian

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk-d. našlių pokylis buvo visais Filadelfijos Į Bostoną at-tupės kranto LDD 35 kuopa ~

atžvilgiais sėkmingas. Todėl vyksta žymus filatelistas surengė savo pirmąją gegu- i5ami*vaikains dovanas vi 
dėkojame visiems Į pokylį W. E. Norton (Norkus), ku-’žinę. Diena pasitaikė gana kuomet atsiminkite knvga ir 
'atsilankiusiems, programos ris ta proga norėtų susipa-'graži, todėl į gegužinę su-
dalyviams — Nijolei, Ginta- žinti ir pasikalbėti su Bos-j važiavo nemažas būrys ne 
rui ir Sauliui Vaičaičiams, tono ir apylinkės lietuviais tik iš šios apylinkės, bet ir
kanklėmis palink sminu- filatelistais, 

i siems pokylio svečius, naš-1 Kas tuo reikalu būtų šu
lių karalienės teisėjams — sidomėjęs, prašomas pas- 

■Paulinai Ketvirtienei, B. kambinti po 6 vai. vakaro 
Į Bajerčiui, P. Sipavičiui, H. K. T a m o š a ičiui (AN 
i Vilčiai ir M. Veniui. Ačiū 8-2814)—597 S E. Seventh 
Keleiviui ir Sandarai už po- St., So. Bostone, arba para- 
kylio garsinimą. Ačiū vi- syti J. Šaikūnui, 185 Sydney 
soms ir visiems, kuine šiuo St., Dorchester 25, Mass.
ar tuo prisidėjo prie našlių 
pokylio pasisekimo.

Sandaros Moterų Klubo
ValdybaI ----------------- .----------

Didžiausia draugija 
nominuos valdybos 
kandidatus

Lapkričio 19 d. bus So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos narių visuotinis susi
rinkimas, kuriame bus no
minuojami kitų metų valdy
bos kandidatai.

Balsavimai prasidės 7 
vai. vak. ir tęsis iki 9:30 
vai. vak.

Baigėsi laikraščių rinkėjų 
streikas

Aštuonias dienas užsitę
sęs Bostono laikraščių lino
tipininkų streikas baigėsi 
praeitą penktadienį.

Darbdaviai sutiko pridėti 
nuo praeito sausio 1 d. 9 
centus ir nuo ateinančio 
sausio 1 d. dar 7 su puse 
centų valandai. Be to, Į pen
sijų ir gerovės fondą jie mo
kės 15 centų, o nuo ateinan
čio sausio -— 20 centų.

Arbitrų komisijai palikta 
spręsti, 1) ar dar kelti atly
ginimą daugiau, negu susi
tarta, ir jei taip, tai kiek, 2) 
ar duoti apmokamų atosto
gų 3 dienas mirus tiesiogi
niam šeimos nariui.

Įveikti Harvardo 
šachmatininkai

Lapkričio 13 d. So. Bos 
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijoj viešėjo Harvardo klu
bas tarpklubinėse šachmatų 
rungtynėse su Lietuvių B 
komanda. Harvardo klubo 
komandą sudaro pagyvenę 
vyrai; daktarai, seniai baigę 
Haivardo universitetą. Har
vardo klubas kelius metus 
buvo Bostono B klasės meis
teris. Lietuvių B komandos 
veidas kitoks, daug jaunes
nis. Priešaky Algis Makai
tis, 14 metų, Ged. Kuodis, 
15 metų, R. Karosas, Her
kulis Strolia ir Almantas 
Meižys. šiuokart komanda 
sužaidė pasigėrėtinai ir lai
mėjo 31 2 - l’-», nors pirmo
se rungtynėse lapkričio 6 d. 
gavo pylos iš Winthrop 41/» 
- V>. Dabar taškus laimėjo: 
Makaitis, Karosas ir Strolia, 
o Kuodis baigė lygiom.

O lapkričio 14 d. mūsų 
pirmoji komanda turėjo 
pirmąsias įungtynes su Har
vardo A komanda ir laimė
jo 5:0.

kreipsis į lietuvių klubus ir 
draugijas kalbamu reikalu. 
Reikia tikėtis, kad jų pasiū
lymai bus rimtai pasvarstyti 
ir priimti, kaip naudingi pa
čioms lietuvių organizaci
joms lygiai ir jų nariams. 
Susivienijimo darbuotojai 
laukia užtarnauto suprati
mo ir aktyvaus prisidėjimo 
prie jų gražaus ir reikšmin
go žygia.

J. Šaikūnas

Lankėsi Sovietų 
kompozitoriai

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi 6 žymūs Sovietų Są
jungos kompozitoriai, jų 
tarpe ir šoštakovičius. Ta 
proga Bostono simfonijos 
orkestro koncertuose buvo 
atliekami ir svečių kūriniai.

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 BraaAray,
Boston 27. Mass.

iš tolimesnių vietovių.
Mūsų jaunos šeimininkės 

M. šerkšnienė, E. Herma- 
nienė ir E. Urbonienė rūpes
tingai svečius vaišino ska
niais valgiais, o Kazys Her
manas ir Kazys Urbonas pa
sirūpino, kad svečiai ir troš
kulio nejaustų.

Pažymėsiu, kad kuopos 
sekretorė M. Steponavičie
nė pagamino ir padovanojo 
didelį sūrį, kuris buvo iš
leistas loterijom Jį laimėjęs 
pasidalino su visais geguži
nės dalyviais.

Kas norėjo ir mokėjo, ga
lėjo ir pašokti, nes buvo ir 
muzikantai.

Kiek tek iš dalyvavusių 
girdėti ir stebėti, gegužine 
visi patenkinti ir pageidau
ja, kad panašių subuvimų 
būtų daugiau.

J. H.

tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausia: 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na • . ->o.

G1KTARRLR. J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams. 24 pusi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00 

{NAKTYS KARALIŠKI UOSE. Liu
do Dovydėno apysaka, 1C8 psl., 
kauta «•••••...•*..•••«•.• $—. 00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 60 psl.. 
kaina ........................................ $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a-

E/sakaitės vaikams, 34 psl.,
aina .......................... $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .............................. $2.00

mų. Jų vienas buvo išleistas 
Lietuvos tarybos daliai Lie
tuvos karalium išrinkus 
Urachą ir socialdemokra
tų atstovams išėjus iš Lie
tuvos Tarybos. Visi tie atsi
šaukimai buvo leidžiami 
vien tik lietuvių kalba ir 
plačiai Lietuvoje platinami, 
ypač 1918 m. antroje pusė
je.

J-a»

Vedybos
Esu 39 metų moteris. Vedybų 

tikslu noriu susipažinti su atitinka
mo amžiaus vyru. Atsakysiu į vi
sus rimtus laiškus.

R. P.
123 Vietosią Avė.. N.
Hamiilon, Ontario, Canada

(46)

MELŲ DIDŽ. 
ŠVENTĖ

Našlė moteris ieško gyvenimo 
•iraujro. ne jaunesnio kaip 60 metų. 
Kiek viršaus amžiaus — nesvarbu. 
Rašvkit:

Mrs. V. E.
506 So. olth St..
Omaha. Nebraska (46)

KIMBARAS 2OLĖ

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. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į AIexxnder’s vietą.

Degtukus išrado vengras Iri- 
ni. Pirmąkart jie pasirdoė 1835 
m. Jų degamoji medžiaga buvo 
nuodinga. Nekenksmingą dega
mąją medžiagą išrasti pavyko 
vokiečiui Bergeriui, o pirmoji 
šalis, kuri pradėjo gaminti va
dinamuosius “n e p a v o jingus” 
degtukus, buvo Švedija. Iš čia 
11’ kilo pavadjninĮajg “šygdįg 
degtukai’’. Pradžioje jie buvo 
parduodami skardinėse dėžutė
se. vėliau kartoninėse dėžutė- 
nėse.

. Daktaro Pilkos 
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

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

Priima senus, chronikus, invalidus, aklus ir kitokius, kuriems 
ligoninės gydymas daugiau nebegali padėti.

Mokestis: $35.00 savaitei iš anksto.
Kuriuos reikia valgydinti, kilnoti ir kitaip aptarnauti—mo

kestis didesnis, pagal susitarimą.

(Atkelta iš 2-o psl.)
džio mėn. Vilniuje komu
nistai savo veikimu nepasi
rodė. Jie darbininkų tarpe 
jokio pasisekimo neturėjo, 
jokio slapto atsišaukimo 
neišleido. Jokių “revoliuci
nių socialdemokratų” orga
nizacijos Vilniuje ir visoj 
Lietuvoj tada nebuvo. Po
grindyje velkė tik Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
padaliniai. Vokietijos oku
pacijos metais, tada Lietu
vos socialdemokratai išlei
do keletą slaptų atsišauk i-

Jieskofimai
Sofija Buivydaitė - Butminienė, 

Lietuvoje, ieško savo brolių Stanis
lovo ir Antano Buivydų, jryvenusiu 
Chicagoje. Jie patys ar juos žinan
tieji rašykite:

Sofija Butminiene 
Užventis
Amatininkų jr-vė 14 
Lietuvos T. S. R.

pemamnnammnznj
NEW ERA

SHAMPOO NAUJOJI j 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato. kadi 
\’ew Era shamooo yra kasilie-J 
nini< reikalas. Tik švelnus dar-| 
žovių muilas be syvulių taukų* 
frali užlaikyti diržingą ola, j 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai. naliuališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už S oz. butelį.'
krank Bitrutas 

527 East KxąositioB
Denver. Colorado

TOLIMO 
POKALBIO 

TELEFONO KAINOS 
i VĖL PIGESNĖSi . • L

NUo 1930 metū ketvirtas d 
ginimas tolimiem pokalbiam'.' NupigThtk' * ~' 

nuo 5 c. iki 25 c. už stoties Į stoti šaukimus, 
toliau negu 675 mvlios. ‘ •

Išlyginimas kainų
(3 - minutės, stotis stočiai)

Dieną Nakti
1930   $10.75 $6.50
1937 7.75 5.25
1940   4.00 3.00
1945 ........... 2.50 2.00
1955   2.25 1.75

MW CNSIMO TUtPHME 
AM TtltSAAAH C0MNMT

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, aukMja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe Ir remia ko- 
vas dčl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. P® 10 ar 

20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei

čiai.
SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 

apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėnesi.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA- 

RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo diaaoa M 

gilios ssnatvšs.
Daugiau žinią apie SLA darbus ir apdraudas galite gau

ti SLA kuopuoaa, kurioa yra visos* lymmnšss Hsturių ko- 
kmijoss ir SLA Centrą. Rašykite tokia sdrusu:

ML M. X VINIKAS
m W«st SOtk Struat, Nuw Tark L N. T.

Paieškau Jono Radžiūno iš Su
valkijos. Liudvinavo parap.. Gulbi
niškių . km.: atvažiavo Amerikon 
prieš pirmąjį karą. Gyveno New Jer
sey. apie Newarka. Ieško sesuo 
Uršulė. Lietuvoie. Jis pats ar ii ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

Simon Naujalis 
R D 1.
Edinboro, Pa. (52)

Ieškau Vinco Poviionio ir Andriaus : 
Vaičkekmio. Gyveno Brooklyn. N. f 
•V* .taip pat-Juoso Poviionio. Miko i 
sūnaus. Jis gyveno Buenos Aires. 
Argentinoj. -Visi iš Bųckūnu 'km.. 
Simno valsčiaus. Alytaus apskr. Jie 
patys ar juos žinantieji atsiliepkite 
adresu:

P. Vbl-dus 
P. O. Box 6506
Pittsburgh 12. Pa. (49)

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lte*uvių

1256 Puslapiai 
dvigubos š pa lt os

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu Su 
• užsakymu •-.■c

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mas*.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS. 
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krsštc, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRL’G, INC. J. P. Bl’JNICKAS. Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname \Vorcesteri ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tanioms viską 

Ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kari nors 

kita spaustuvė. Pra’ome kreiptis Šuo adresu: 

-KELEIVIS”
<90 Bust Broadvvay, South Bostoa 27, Mass.

e



Puslapis Aštuntas

i Vietines Žinios
Ž

LAISVĖS VARPO KONCERTAS

So. Bostono ir jo apylin
kių lietuviai šio lapkričio 8 
d. turėjo progos klausytis 
tikrai reto grožio koncerto. 
Jo išpildyto jais buvo sve
čiai : Prudencija Bičkienė 
ir Arnoldas Voketaitis bei 
vietinė solistė Stasė Daugė
lienė.

Prudencija Bičkienė yra
prisiskynusi laurų, laimėda
ma American Audition kon
kursą, gastroljuodama Ita
lijoje ir dainuodama pirma
eiles roles Cincinnati Su- 
mmer operoje bei dažnuose 
koncertuose. Ji turi stiprų, 
gerai išlygintą dramatini 
sopraną, švariai ir lengvai 
skambantį tiek aukštuose 
tiek ir žemuose tonuose, ku
ris ypatingai išryškėjo ope
rų arijose. Jos stipriai ap
valdyta scenos laikysena 
yra labai tinkama koncertų 
dainininkėms, bet atitinka
ma proga gal reikėtų leisti 
daugiau ir širdies balsui 
dainon Įsijungti.

Arnoldas Voketaitis —
lietuviškasis Šaliapinas, dai
nuodamas Įvairiose televizi
jos programose, koncertuo
se ir, pirmaeiliu daininin
ku dirbdamas New York 
City Center operoje, tiek 
amerikiečių, tiek lietuvių 
visuomenei yra gerai žino
mas ir jos mėgiamas. Jis 
yra ne tik puikus daininin
kas, bet ir nepaparastas ar
tistas. Tiek dainose, tiek 
operų arijose jo interpreta
cijos vulkaniška jėga pa
gauna ir nepaleidžia klausy
tojo. Jo balso niuansų gau
sumas ir nepaprasta daina
vimo technika ir paprastą 
dainelę giliai širdin Įspau
džia. Kas liečia vaidybą, 
kuri yra taip svarbi operoje, 
koncertinėje programoje 
nėra būtina, todėl jos varto
jimas galėjo būti labiau ri
botas.

Stasė Daugėlienė yra pa
sekmingai koncertavusi Vo
kietijoje ir dažnai pasiro
danti lietuviškuose parengi
muose. Ji turi gražų lyrinio 
charakterio mezzo-sopraną, 
tik gaila, kad ji negali visiš
kai dainai ir gilesnėms mu
zikos studijoms pasišvęsti. 
Jos išpildytos lietuvių kom
pozitorių dainos ir Bethove
no Adelaida praskambėjo 
nuoširdžiai, subtiliai ir sva
jingai. Operų arijose ji bu
vo kiek blankesnė — jautė-

DĖMESIO!

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Priimami siuntiniai j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Si. ritiniai apdrausti, apmuilinti. Gavėjas nieko nemoka. Siunti

niai gavėjus pa>ic%ia per s»-8 sav., o oro pastų — 8-1^ d.
. . ..atuve.-e yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų 
vyr. ir moter. kostiumams, paltams, pamušalų, Įpilu, deimonto slik-

pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, a.-peiiiio, anaeino, 
bufenno, sacharino ir vitaminų.

1 udoute it-ceplus. siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 
specialius standartiniu^. siuntinius

I av. -i vyr. kostiumams angliškos vilnones nie.ižiagos l'i:» yd. tik 
uz »; vyr. kostiumams angliškos viliu nės medžiagos 1:>‘2 yd.
lis uz $.2.50. Siuvama.-' mašinas — Siod. — Akordeonus nuo $75.o0 
mi .i:is'». — Cukraus 20 svarų — $14.-

I pan?.:.etas kaina.- jeir.a visos išlaidos: prekė, muitas, pa-iunti- 
n.ns, apmauda. Gavėjas nier>o nemoka, lai tik ..eli pavyzdžiai iš 
musų bendrinio r.atamgo kuriame rasite 30 pavyzdžių įrantomis 
l Minomis nuo $23.- iki ?125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- 
<1 o turi įrašų “.Vlade in Engiand”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pii kios medžiagos atkarpėlę.

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

ADRESAI:
397 A V. esi Breednav. SO. BOSTON 27. Ma-. AN 8-271S

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

<> šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki t vai. po pietų. H
Sav. Mykolas GVRECKAS.

si lyg pasiruošimo skubotu
mas.

Moterų duetai ir mišrus 
duetas buvo žavūs. Gausiai 
susirinkusi publika daini
ninkus priėmė labai šiltai, 
o pastarieji taip pat nebu
vo šykštūs “bysams”.

Dainininkams akompona
vo mums gerai žinomas mu
zikos magistras kompozito
rius Julius Gaidelis, tik gai
la jam nebuvo duota geres
nio rojalio. Ateityje reikėtų 
tokios klaidos vengti.

Suglaustai tariant šis kon
certas buvo tikra meno 
šventė, palikusi klausyto
jams gilaus Įspūdžio, už ką 
Laisvės Varpo vadovybei 
tikra garbė.

Pr. Lembertas

Minės Kariuomenės dieną

Bostono romuvėnai ren
gia Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 41 metų sukaktu
vių minėjimą:

Lapkričio 22 d. 10 vai. 

lietuvių šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pamaldos už žu
vusius karius.

Lapkričio 29 d. 4 vai. po 

piet, Tautinės S-gos namuo
se (484 E. 4th Street, South 
Boston) iškilmingas aktas 
su paskaita, deklamacijomis 
ir menine dalimi, kurią at
liks solistas Stasys Liepas ir 
Irena Mickūnienė, akompo- 
nuojant muzikui J. Gaide
liui.

Po to ten pat bus susipa
žinimo arbatėlė.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Įėjimas nemokamas.
Skyr. V-ba

Lietuvos skautų ir skaučių 
pašto ženklų istorija

Dorchestery gyvenantis 
žymus lietuvių filatelistas 
Jonas Šaikūnas toki straips
ni parašė Amerikos Filate
listų Draugijos žurnalo 
“The Spa Journal” šių metų 
rugsėjo mėn. numery.

Inž. J. Mikalauskas 

ligoninėj

Praeitą savaitę Cambri
dge ligoninėj padaryta ope
racija inž. Jonui Mikalaus
kui. Ligonis sveiksta. Linki
me jam greičiau 
sveikųjų tarpą.

grįžti į

DĖMESIO!

KELEIVIS, SO. BOSTON

A BUDI ATRODO SUSIRŪPINĘ

reigų.

Skautai minės 10 metų 
sukaktį

Bostono lietuviai skautai 
ir skautės lapkričio mėn. 
22 d. sekmadienį minės de
šimties metų savo veiklos 
Bostone sukaktį. Minėjimas

Dešinėj dr. A. Kapochy, Bostono Lietuvių šachmatininku Klu
bo pirm., kairėj K Merkis, to klubo šachmatų vadovas, jo dva
sia. kuria klubas yra gyvas. Ant ju pečių gulė ir klubo dešimt
mečio minėjimo našta. Todėl jie ir nuotraukoj atrodo susirū
pinę, kaip jis pavyks. lialiar jie atrodytų linksmesni, nes mi
nėjimas lapkričio S d. buvo sėkmingas.

Lietuvos Laisvės Avilys tų daryti, jei Lietuvių Šach- 
---------  matų Klubo nebūtų. Geres-

Praeitame numery buvo nio Klubo veiKlos įvertini- 
užsiminta, kad Bostono Lie- mo nebereikia.
tuvių Šachmatų Klubo 
dešimtmečio veiklos minėji
me lapkričio 8 d. prof. Ignas 
Končius ir dr. Bruno Kal
vaitis Klubui Įteikė “Lietu
vos Laisvės Avilį”.

Ji savo rankomis padirbo 
buvęs Kauno universiteto 
fizikos prof. Ignas Končius 
iš juodo ąžuolo gabalo, ku
ris buvo rastas giliai moly
je Zarasų padangėje ir šį 
pavasari profesoriui atsiųs
tas.

į Tas ąžuolas via augęs dar 
'prieš ledų gadynę, todėl to 
gabalo amžius gali būti 15,- 
000 - 25,000 metų. Avilio 
viršus papuoštas šachmatų
■Fin-iii-zvmic Polonirnin ič nrin_

taro padirbtos dvi bitelės i 
I Avilį neša medų. Greta 
\ Avilio auga nulaužtas ąžuo
las, bet jis leidžia vešlias at
žalas. Avilys Įdėtas Į gražią 
i stiklą panašios medžiagos 
dėžutę, kad būtų galima 
Avilį patogiai ir saugiai ve
žioti.

Tas Avilys būtu Ameri-

Ir kad, tų visų Klubo lai
mėjimų didžiausias kaltinin
kas yra Kazys Merkis, nie
kas neabejoja, visi tą sako. 
Jis Klubui atiduoda visas 
savo jėgas. Jei kiekviena 
draugija turėtų savo Merkį, 
kaip klestėtų jų darbas!

kos lietuvių sachmatinin-, • Turime pasirinkimą .medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
kams kovos dėl Lietuvos !n?** kaieernis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
laisves simbolis. Ji iteikda-i jriežtUKM 5 P .llžf štuKę. Siunčiame su lnturisto leidimu. 

. . . ii kelione trunka nuo 4 iki b savaičių-mi sumanytojai nori labiau General Parcel & Travel Co., Ine.Įprasminti šachmatininkų ________________________________ — —y
varžybas, duoti joms giles- i i 30a w. 4th St., So. Bo>ton 27, Mom. Tet AN 8-5040 
ni, kilnesnį tikslą. Del Avi-, j ,Tiii•.icnas hlokas „„„ ,!roadway> etawl, D 
110 varžydamiesi lietuviai i-------------------- -----------------
šachmatininkai turėtų vado-! Į*43”?1 a<<Lra:

.. • .. -it - l Kasdien 9 A. M. - 6 P- M.vautis sukiu: ; Musų jėgos Šeštadieniais 8 A. M- - 4 P. M.
|Tavo laisvei, brangioji J. 
Lietuva!”

Tai būtų pereinamoji do
vana. Jos paskutiniojo lai
mėtojo pareiga būtų ją nu
vežti Į laisvą Lietuvą ir ati
duoti mužėjui. Varžybų tai
sykles dėl Avilio surašys 
šach matininkų vadovybė.

Čia pat šachmatininkai ir 
svečiai pasirašė minėtos do
vanos Įsteigimo aktą, kuris 
stikliniame vamzdelyje bus 
Įdėtas Į avilį.

Dar kalbant apie Klubo' 
dešimtmečio minėjimą, ver- i 
ta priminti, kad ta proga 
i-uvo išleistas leidinėlis, ku
riame surašyta Klubo istori
ja ir įvairių asmenų sveiki
nimai. Iš šitų ir minėjimo 
metu žodžiu pareikštų svei
kinimų atžymėtini du daly
kai : Visi pabrėžia, kad 
Klubas gražiai garsina lie
tuvių vardą amerikiečių 
tarpe ir išugdė ir tebeugdo 
visą būrį jaunų šachmati
ninkų, kurie jau skina gau
sius laimėjimo laurus. Klu
bo išauklėtas G. Šveikaus
kas yra šiuo metu Bostono 
šachmatų čempionas!

Ypač pažymėtini Bostono 
šachmatų Dr-jos atstovo
J. A. Burgess žodžiai. Jis 
stačiai sakė, kad lietuviai 
šachmatininkai išgelbėjo 
Bostono š a c h m alininkus, 
prikėlė juos iš snaudulio. 
Jis, sakė, nežinąs, kas reikė-1

J. Januškis jau pasveiko Kortų vakaras

Keleivio Įstaigos vedėjas
Jonas Januškis, kuris lap- nj, lapkričio 21 d. 7:30lyaL 
kričio 6 d. buvo staiga su- va^- Sandaros salėj (124 F
sirgęs ir paguldytas ligoni- .®°; ren-

: nėn, jau grįžo prie savo pa- &13 kist I arty . Ateikit

; I

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio program* 

Įvyks 3 vai. po pietų Lietu- iš stoties WLYN, 1260 ki
vių Amerikos Piliečių Dr-jos 
salėje So. Bostone. Progra
moje numatyta iškilminga 
sueiga, o po jos 5 vai. vak. 
Tėvų Komiteto ruošiama 
vakarienė ir šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Nominuos ir rinks savo 
vadovybes

SLA 43 kuopa, kuri lap
kričio 29 d. Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėj iškilmingai 
minės savo veiklos 55 metų 
sukakti, gruodžio 9 d. šau
kia kuopos narių visuotinį 
susirinkimą. Jame bus no-

Sėkmės Klubui ir ateity- minuojami į SLA centro 
je! vykdomosios tarybos kandi

datai ir renkama kitų metų 
kuopos valdyba.Ž-tis

Mielam Kolegai
PRANUI LEMBERTUI,

jo motinai miros Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Teisininkų Draugijos 

Bostono Skyrius

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Vedėjas: M. Kavaliauskas

n The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame t iki ai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
’J arime 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.
SSav- 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 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir

15S. W3fflSaaB2E2BMHUMEI

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlakias
ir S b s K muitų apiaoaa siuntėjas.
VAISIUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ JSiAlGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

iš to.iau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adreso. Įdėkite daik
tu sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime June, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dėžėje, kurios dydis yra l5x!5i 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

ĮSTAIGA LIETUVlsh K, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa lnturisto įgaliojimais.

; Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vaL valu, aetvirtadieniain 
• rvto iki J vai. vak ir šeštadieniais nno « ryto iki ? vai. P» P*e«U 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

SLA 328 kuopa šeštadie-

visi ir atsiveskite draugus. 
Ypatingai prieš Kalėdas iš
mėginkite savo laimę. Bus 
ir skani arbatėtlė ir t. t. 

i Kviečiami visi SLA nariai,

lociklų, veikia sekmadi; 
niais nuo 2:30 iki 3 va) 
lieną. Perduodamos Lėtu 
viškos dainos, muzika i» 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir do 
/anų krautuvę, 502 Eas’ 
Broadvvay, So. Bostone 
Tek AN 8-0489. Ten gau 
įamas ir' “Keleivis.”

Steponas Minkus. 
ssssrssrssssvsrTTgsKsssas

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lemberlą
REALTOR 

M7 E. BROADVVAY
SO. BOSTONE 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

V. VadeišaJ _ _ _

3 ODA SIUNTINIAMS į 
Parduodu pirmos rūšies ocy, au-, 
[lėlius, galavus batus tinkamus ► 
siuntiniui, padus, vitpadžius siun-į. 
t i niams nupiginta kaina. ►

tlieku visas batsiuvio darbus £ 
ęreit, sąžiningai ir duodu patari-e 

[mus apie odas. Adresas: ► 
173 Eighth SL, So. Boston £ 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- p 

trečiadienius ir sekmadienius. į
Telefonas: AN 8-0056 L

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberia
Atlieka visokius “plumbing”—
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 

lir taisymo darbus. Kainos priei-, 
* narnos. Pirm negu ką darote, pas-t 
Jkambinkit, paklauskit mūsų kainų.* 
J Teiefoaas CO 5-5839 
Į12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.

iAAMBUULUUtairssissss

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

NAMŲ SAVININKAMS 
f Pentiname namus iš lauko 
i ir vidaus: apkalame šinge

liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartbmd Street 

Jamaica Plain, Maso.
VaL: JA 4-4574

j APSIDRAUSK NUO
LIGŲ LR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
•f tbn Pnscc-Cmmtabto 

BM R. Broadway
So. Bentaa 27,

TeL AN B-17B1 Ir AN 8-2481

Nr. 46, Lapkričio 18, 1959
draugai ir pažįstami ateiti 
ir geroj nuotaikoj praleisti 
šeštadienio vakarą.

Iki pasimatymo!

Rengėjai

!
i

Jei Jums Reikia
J.-igyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 

V Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

k.-eipkitės į
KALVAITI IK STELMOKĄ — 
— BALTIC RKALTY

Reni Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broad way, So. Boston 
Tel. AN - 8 - ftO3o

cx x x xxxxx xx « x xxxx XXX xx*

Peter Maksvytis
įCARPENTER & BlILDEKj

Atliekam visokius namu tai-J 
svmo darbus iš lauko ir viduje:^ 
pijazas, langus, duris, grindis, X 
laiptus, dedame aliuminijaus !an-i 
gus ir duris, darome virtuves ka-į 
binetus ir kitokius vidaus įren-j 
gimus. Naujiems pastatams turi-į 
i.ie įvairių standartinių projektų.} 
Uarbas garantuotas. Pasaukite) 
dėl įkainavimo.

925 E. 41h St., So. Bostone) 
Tel. A N 8-3630 >

$XXXXXXXTX XX X XX XXX X XX XX xXX$

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: ano t Iki 4 

tr bbo 7 iki •

546 BROADV/AY 
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-492S
l)r. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandor: 2-4 ir 6-8

Nedeliomia ir šventadieniai*: 
pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpNan s Cernei 

DOkCHESTER, MASS.

lel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9012

Dr. J. C. Seymour i
(LANDŽIUS) j

Lietuvis Gydytoja* Ir Otlrnrgaa • 
Vartoj* vėliausios koostrukctjoo

X-RA t* Aparato 
Pritaiko Akiniu*

VALANDOS: usk. 2-4, nuo 7-» 
&3« BKGAI»WAY

SOUTH BOSTON. MASS

‘ Tel. AN 8 2805

Dr. J. L. Pasakurnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaru. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROAI)WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

A. J. NAMAKSY
RGAL tXTATE A INSURANCB

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON, MASS. 

Offico Tel. AN 8-TO48

KETVIRTIS & CO. 
—JEYVELERS—

Laiki odžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Kūpėsi ingot taisome laikrodžiu*, 

žiedus, ; apuošaiu*
379 W. BROAI)WAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4049

rza©a®COC4»3»OiiMti5O<»-
5 FLOOD SQUARE 

HARDWARE CO.
Baviainkaa A. J. Aleksa

•28 Eaat Broudaay 
Sovtb Boaten 27, Mie 

Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moore Meievo* 
Popiero* Sienom*

Stiklu* Lenas
Vtookia Reik men y» Narna' 

Keikmenys Plumberi>..-»i 
V g oki* Geležie* Daiktai

I
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