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Dar Septynios Europos Tautos 
Sutarė Muitų Panaikinimą

Prieš Šešias Muitų Unijos Valstybe* Anglai Sudarė Sep
tynių Valstybių Ūkiškų Sąjungų; Europa Jau Pasida

lijusi j Tris Dalis; Jei Kiltų Kova Tarp Ūkiškų
Blokų, Ji Persimestų ir f Politikų.

rLapkričio 20 d. septynios 
Europos valstybės, vadovau
jant Anglijai, pasirašė sutar
ti apie sudarymą “laisvos 
prekybos zonos” Europoje, 
į naują ūkišką sąjungą įei
na Anglija, Norvegija, Šve
dija, Danija, Portugalija,
Šveicarija ir Austrija. Tos 
valstybės pasižadėjo savi
tarpėje mažinti savo muitus 
ir palaipsniui muitai tarp jų 
visai panaikinti, bet muitai 
santykiuose su kitomis vals
tybėmis paliks, kaip jie yra, 
arba kaip atskiros valstybės 
nori juos kelti ar mažinti. Į 
naują ūkišką bloką susijun
gė 7 valstybės su 90 milionų 
gyventojų.

Jau seniau pradėjo veikti 
Europos “bendros rinkos55 ar 
muitų unijos sąjunga, kuri 
jungia šešias valstybes su 
165 milionais gyventojų.
Tos šešios muitų unijos vals
tybės yra: Vokietija, Pran
cūzija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas. Jos 
eina prie visiško muitų tar
pusavyje panaikinimo, o 
santykiuose su kitomis vals- sotos.
tybėmis priims visoms ben---------------------------
drus muitus. Tarp Indijos ir komunis-

šešių valstybių muitų są- tinės Kinijos santykiai nėra 
junga, kartais vadinama bū- pagerėję. Indijoj eina dide- 
simų Jungtinių Europos lis visuomenės bruzdėjimas 
Valstybių užuomazga, be už griežtesnę politiką santy- 
muitų unijos siekia įgyven- j kiuose su Kinijos komunis- 
dinti ir politinę Vakarų tais, bet Indijos vyriausybė 
Europos valstybių vienybę. Snesikaiščiuoja ir tikisi, kad 
Anglija į šitą muitų uniją 'ginčas dėl sienų bus išspręs- 
nesidėjo, o kad nepasilik- tas derybomis. Šiuo tarpu

Demokratai Laukia
Farmerių “Maišto”
Demokratų partijos vei

kėjai laukia, kad ateinan
čiais metais Amerikos far
meriai pakels “maištą” 
prieš republikonus ir persi
mes į demokratų pusę. Taip 
gali atisitkti dėl to, kad far
merių pajamos šiais metais 
bus dviem bilionais dolerių 
mažesnės, negu pernai me
tais, o 1960 metais irgi lau
kiama, kad farmerių paja
mos eis mažyn.

Jei valstijos, kur farmerių 
balsai vyrauja, persimestų 
į demokratų pusę, tai pasi
kartotų 1948 metų rinkimai, 
kuriuose demokratų kandi
datas Trumanas laimėjo ne
žiūrint, kad dalis pietinių 
valstijų ir didžiosios pramo
ningosios valstijos jo nepa
rėmė.

Kalbama, kad farme
riams priimtiniausias kandi
datas buvo senatorius Hu
bert H. Humphrey iš Minne-
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tų visai už Europos preky
bos ir politikos ribų, suorga
nizavo “laisvos prekybos” 
sąjungą. Pirmai pradžiai 
naują ūkišką sąjungą suda
riusios septynios valstybės 
nuo 1960 m. liepos 1 d. su
mažins tarpusavėje muitus 
20% ir eis prie jų visiško 
panaikinimo.

Dabartiniu metu Euro
pa y i-a padalinta į tris dalis : 
vieną dalį rusai paėmė savOį 
“globon” per komunistų 
partijų pastatytus valdyto
jus; kita dalis susijungė į 
šešių muitų uniją, o 7 vals
tybės jungiasi apie Angliją 
į “laisvos prakybos” sąjun
ga.

Tarp anglų vadovauja
mos Europos dalies ir pran
cūzų - vokiečių vadovauja
mos muitų unijos laukiama 
derybų skirtumams išlygin
ti, kol tarp tų blokų dar ne
prasidėjo ekonominė kova.

ALŽYRIEČIAI
ATVYKSTA

Indija atmetė kinų pasiūly
mą atitraukti kariuomenę 
nuo sienos ir pasiūlė, kad 
kinai atitrauktų savo ka
riuomenę iš užimtos Indijos 
teritorijos, o indai tų ginči
jamų teritorijų neokupuos. 
Tada galima bus pradėti de
rybas dėl sienų išlyginimo.

THOMAS NORMAN

Amerikos žymos socialis
tas, kuris 6 kartos statė 
savo kandidatūrą į prezi
dentas. praeitą penktadienį 
minėjo savo amžiaus 75 
metą sukaktį. Plačiau apie 
jį rašoma “Kas savaitės” 
skyriuje.

Amerika davė vizas trims 
Alžyro sukilėlių vyriausybės 
atstovams, kad jie galėtų 
atvykti į J. Tautų seimą, kai 
jame bus svarstomas Alžy
ro klausimas.

Tarp Indonezijos ir ko
munistinės Kinijos kilo 
griežtas ginčas dėl kinų biz- 

! nierių likimo Indonezijoj. 
{Keli šimtai tūkstančių ki- 
i niečių pirklių laiko savo 
> rankose visą prekybą Indo
nezijos kaimuose ir mažes
niuose miestuose. Indonezi
jos vyriausybė dabar išleido 
įsakymą, kad visi svetim
taučiai pirkliai turi apleisti 
to krašto kaimus ir mažes
nius miestus ir tas patvar
kymas svarbiausiai liečia 
kinus. Komunistinės Kinijos 
vyriausybė per savo diplo* 
matus davė įsakymą kinams 
pirkliams Indonezijoj ne
klausyti to valdžios patvar
kymo. Dėl to ir kilo piktas 
nesusipratimas tarp Indone
zijos ir komunistinės Kini
jos. Indonezijos vyriausybė 
sako, kad įsakymas bus 
įvykdytas iki Naujų Metų, 
o dėl komunistinės Kinijos 
kišimosi į Indonezijos vi
daus reikalus Indonezija 
yra labai nepatenkinta.

Chicagos Leonai 
Laukia Savo Vaikų
Kai viceprezidentas R. 

Nixon lankėsi Sovietų Rusi
joj, jis buvo pasiėmęs sąra
šą apie 100 asmenų, kurie 
norėjo atitraukti iš Rusijos 
savo šeimų narius. Iš to są
rašo keturi žmonės jau gavo 
pranešimus, kad jų šeimų 
nariai galės apleisti Sovietų 
Rusiją.

Kai Chruščiovas lankėsi 
Amerikoje, keli asmenys, 
tarp jų ir keletas lietuvių, 
prašė Chriuščiavą išleisti iš 
Sovietų Sąjungos jų šeimos 
narius. Kol kas iš tų prašiu
siųjų dar niekas savo šeimų 
narių nesulaukė, bet Chica
gos Ilonai sakosi jau gavę 
iš vaikų pranešimą, kad jie 
galėsią išvažiuoti iš Lietu
vos. Leonai savo vaikų lau
kia greitu laiku.

Buvęs “N. Y. Times” ko*- 
respondentas Varšuvoje, A. 
M. Rosenthal,-praneša, kad 
Lenkijos vyriausias kariškas 
šnipas, pulkininkas Monat, 
pabėgęs į Vakarus ir išda
vęs Amerikai visas paslap
tis, kokias jis žinojęs.

Pulk. Monat buvo karo 
atstovu Washingtone ir pas
kui grįžo į Varšuvą, kur jis 
vadovavo kariškam šnipi
nėjimo tinklui. Pereitą va
sarą jis gavęs atostogų ir 
važiavęs su šeima į Jugosla
viją, bet pakelėje sustojo 
Vienoje ir ten persimetęs į 
Vakarų pusę.

Amerikos vyriausybė tos 
žinios nepatvirtina, bet 
Lenkijos bosas Gomulka po 
šito šnipų viršininko pabė
gimo paskyrė vyriausiuoju 
armijos tvarkytoju generolą 
Witaszewskį, kuris savo lai
ku atvyko iš Rusijos ir buvo 
maršalo Rokosovvskio lai
kais jo artimas bendradar
bis. Kai maršalas buvo pa
šalintas, su juo buvo pava
rytas iš savo vietos ir gen. 
Witaszepskis.

Nušoko Parašiutu 
Iš 14 Mylių Aukščio
Karo aviacijos kapitonas 

Joseph W. Kittinger pereitą 
savaitę nušoko parašiutu iš 
14 mylių aukščio. Jis buvo 
iškeltas balionu ir iš tokios 
aukštybės šoko žemyn. Dau
giausiai jis krito be parašiu
to ir lėkė žemyn 450 mylių 
per valandą greitumu ir tik 
prisiartinęs 12,000 prie že
mės jis atidarė prasiūtą ir 
laimingai nusileido žemyn.

Kapitono Kettinger ne
paprastas nusileidimas pa
rašiutu buvo daromas ban-į 
dant naujausią parašiutą, 
kuriuo lakūnai iš didelių 
aukštybių galės nusileisti 
žemyn reikalui ištikus. (

Kubos Darbininkai
lestlen Nauin Kfilin

Kuboje, Havanos mieste 
vyksta Kubos Darbininkų 
Unijų Federacijos suvažia
vimas. Pirmosios suvažiavi- 

! mo dienos yra labai triukš- 
' mingos. Komunistų suvažia- 
jvime nėra daug, suvažiavi- 
į me vyrauja Fidel Castro ša
lininkai, bet jie, atrodo, ne
žino patys, ko nori. Jie 
nutarė atsimesti nuo ben
dros Amerikos kraštų unijų 
organizacijos, o jos vieton 
žada kurti “revoliucinių dar
bininkų” organizaciją, bet 
kokie bus tos naujos unijos 
organizacijos tikslai ir sie
kimai dar niekas nežino.

Tarp kitų dalykų suvažia
vimas jau nutarė išlaikyti iš 
darbininkų uždarbių 4%. ir 
skirti tuos pinigus krašto in
dustrializacijai. Atrodo, kad 
suvažiavime komunistų įta
ka yra stipresnė, negu ofi
cialiai skelbiama, nes ir 
('astro šalininkų eilėse ko
munistai turi susukę savo 
šalininkų lizdus.

JT Siuto Sulaikyti 
A-Ginklų Bandymus

Jungtinių Tautų organi
zacijos seimas nutarė kreip
tis į visas valstybes, kad jos 
susilaikytų nuo atominių 
ginklų bandymų, kol eina 
derybos tarp Amerikos, Sov. 
Rusijos ir Anglijos dėl vi
siško atsisakymo nuo tokių 
ginklų bandymų. JT seimas 
tai}) pat skatina besiderian- 
čias valstybes pagreitinti 
savo susitarimą dėl atomi
nių ginklų bandymų visiško 
uždraudimo.

Prieš tai JT seimas dviem 
trečdaliais balsų priėmė ta
rimą, kad prancūzai susi
laikytų nuo atominių gink
lų bandymų Sahcaros dyku
moje. Prancūzai sako, kad 
tas nutarimas jų neriša, juo 
labiau, kad ta organizacija 
tylėjo, kada amerikiečiai, 
rusai ir anglai darė savo 
bandymus.

Neseniai Brooklyne su
sektas didelis apgaudinėto
jų lizdas. Svarų ir matų įs
taigos valdininkai padėjo 
mėsos pirkliams apgaudinė
ti mėsos pirkėjus nusukda- 

jmi svorį. Mėsos pirkėjams 
Į padaryta nuostolių. Bet da- 
įbar aiškėja, kad ne tik mė- 
jsininkai, bet ir kiti pirkliai 
irgi buvo įtraukti į apgavi
kų tinklą ir taip pat skuto 
pirkėjus. Šią savaitę pirmie
ji kaltinamieji jau bus ap
klausinėjami “grand jury”, 
trys aukšti svarų ir matų 

į įstaigos pareigūnai jau sė
di kalėjime, bet laukiama 

i daugiau areštų.
: Kol kas paaiškėjo, kad 
svaru ir matų įstaigos valdi
ninkai, susitarę su kai ku
riais pirkliais ir prekybos 
tarnautojų unijos čyfais, ap
gaudinėjo mėsos pirkėjus 
ne tiktai nusukdami svorį, 
bet ir parduodami brangia 
kaina blogesnės rūšies mė
są.

“PAYOLA” SKANDALAS

Dar neužmirštas skanda
las su televizijos “quiz 
programomis, kaip iškyla 
kitas skandalas su radijo 
muzikos plokštelėmis. Kaf 
kurie dainų ir muzikos 
plokštelių gamintojai jau 
prisipažino, kad jie duoda
vo radijo stočių tarnauto
jams kyšius už dažną jų pa 
gamintų plokštelių naudoji 
mą perduodant publikai 
muziką ir dainas. Tai vadi 
narna “payola” skandalu.

IR TOKIU YRA

I.ec Hacvey Oswal<l, buvęs 
JAV marinas, išvyko į 
Maskvą ir atsisakė savo pi
lietybės. Visokiu žmonių 
yra, bet tokiu kaip šitas la
bai mažai, nes iš Sovietijos 
net rubežiaius aklai esant 
uždarytiems, daugybė bėga 
į Vakarus, o iš čia į Sovie- 
tiją — tik vienas kitas.

Prezidentas D. D. Eisen
hovver šios savaitės pradžio
je grįžo iš Georgia valstijos 
ir daro pasiruošimus savo 
nepaprastai 20,000 mylių 
kelionei į Europą, Aziją ir 
Afriką. Prieš išvykdamas, 
lapkričio 30 d., prezidentas 
turės pasitraimą su kongre
so vadais ir su jais aptars 
tos kelionės tikslą ir ką jis 
mano pasiekti.

Dabartiniu metu prezi
dentas daugiausiai laiko ski
ria ateinančių metų biudže
tui, kuris turi būti paruoštas 
iki kongresas susirinks atei
nančių metų pradžioje. Pre
zidentas stengiasi išlaikyti 
karo išlaidų biudžetą maž
daug tpse pat ribose, kaip 
ir šitais metais, maždaug 41 
biliono dolerių ribose.

Kitas svarbus dalykas yra 
pasiruošimas deiyboms su 
Vakarų sąjungininkais Pa
ryžiuje, kad surastų su jais 
bendrą kalbą ir bendrą po
litiką. Tiem reikalam prezi
dentas dabartiniu laiku ir 
skiria daugiausiai dėmesio.

Vienas senatorius buvo 
pasiūlęs, kad prezidentas 
paimtų su savim kelionėn 
kurį nors iš žymiųjų demo
kratų vadų, kad tuo būdu 
lankomiems kraštams būtų 
pademonstruota Amerikos 
vienybė. Bet pasiūlymas at
puolė, kai prerzidentas pas
kelbė bendrus pasitarimus 
su kongreso abiejų partijų 
vadais.

Kultūrinių Mainų 
Sutartis Pratęsta

Amerika ir Sovietų Rusi
ja susitarė ir pereitą šešta
dienį pasirašė “kultūrinių 
mainų” sutarties pratęsimą 
dviem metams. Kaip 1958 ir 
1959 metais, taip ir įier atei
nančius du metus Amerika 
ir Sovietai pasikeis įvairiau
siomis delegacijomis, čia 
lankysis rasų meniniai sam
būriai, o į Sov. Rusiją vyks 
Amerikos menininkai, bus 
pasikeičiama ir studentais 
bei mokytojais.

Svarbiausias rusų tikslas 
yra pasiųsti i Ameriką kuo- 
daugiausiai techniškų dele
gacijų, kuiios lankys čia 
įvairias dirbtuves, laborato
rijas, mokslo ir prekybos 
įstaigas bei žemės ūkius. 
Panašias delegacijas siųs ir 
Amerika į Sovietų Rusiją.

EXCEMPIONAS MIRĖ

Max Baer, buvęs pasaulio 
bokso čempionas, mirė lap
kričio 21 d. Hollywoode, su
laukęs 50 metų amžiaus. 
Buvęs čempionas paskutiniu 
laiku buvo televizijos akto
rių.
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Kultūriniai mainai KAS SVARBIAU — 
TĖVYNĖ AR POPIEŽIUS

_ *__ ., • o • X r. •• -X , Katalikiškam jaunimuiTarp Amenkos ir sovietų Rusijos pereitą savaitę bu- skirUme žurnaĮe -Jaunimo 
vo pasuasvta sutartis dėl tolimesnio “kultūrinio bendra- žygiai” šių metų Nr. 2 rašo 
darbiavimo/’Sutartis pasirašyta Maskvoje po ilgesnių de-| ir pl0f. Julius Gravrogkas, 
rybų ir aiškinimosi. kuris savo išsimokslinimu

"Kultūrinis bendradarbiavimas” tarp Amerikos ir yra inžinierius, bet amžiaus
Sovietų jau vyko du metus . Per tą laiką čia lankėsi visa gale ėmė vispkius teologiš-
eilė delegacijų, šokikų ansambliai, žurnalistai, muzikai, kus klausimus nagrinėti,
ir šiek tiek “turistų”. Iš Amerikos i Sovietiją irgi važinė- kurį minėto žurnalo redak-
jo įvairios delegacijos, muzikai, žurnalistai ir t. t. Pasi- cPa pristato žymiu moksli-
keitimai delegacijomis ir kultūrininkais bus tęsiami. Ypač imaku-

. ; Jis svarsto, kas mums tu-turistai iš Amerikos bus viliojami į Sovietų šąli, nors turi- ri labiau riųteti — lietuvy-
stų iš Sovietų čia daug nesulauksime ir ypač nesulauksime išlaikymas ar paklusnu- 
eilinių žmonių, nes jie neturi r.ei lėšų, nei gauna paskatini
mo iš Maskvos vyriausybės čia lankytis.

Ir Amerikos ir Sovietų vyriausybės reiškia pasitenki
nimo, kad kultūrinio 'bendradarbiavimo sutartis buvo pra
tęsta ir dargi išplėsta. Iš to reikia daryti išvadą, kad ir damiesi užbėgti už akių jos 
Maskva ir Washingtonas dviejų metų bandymu yra pa- nykimo pavojui, mes esame 
tenkinti, bet ar nauda yra abiem šalim lygi, dėl to galima labai energingi. Bet yra 
turėti ir skirtingą nuo diplomatų nuomonę. liūdna, kad mes neparodo-

Kada Chruščiovas lankėsi Amerikoje, jis atvirai sa- niažos dalies tokio
kė, kad Sovietų Rusija daug ko vra pasimokiusi iš Ame- y°^umo> kai atsirado jnūsų 
rikos ir, bezdžionaudamas Petrą Didįjį, jis dėkojo ‘ mo- ta*?.e nen°ras P*““?. Sta' 
kytojams,” kaip tas caras dėkojo švedams, juos sulupęs 0 atveji
pne Poltavos. Sovietų Rusija mokėsi iš Amerikos nuo sa- turėtumėm būti daug kietes- 
vo pirmosios “piatilietkos” ir mokosi dabar. Ir naujoje nį jr labiau nepalaužiami,
sutartyje rusai ypatingai spyrėsi dėl pasikeitimo Įvairio- _________________________
mis techniškomis delegacijomis ir kai siunčia čia delega
cijas, tai parenka jas taip, kad iš to būtų naudos, kad vi
sokie specialistai pasimokytų iš Amerikos techniškų pa
siekimų, pasimokytų iš Amerikos dirbtuvių Įrengimo, pa
matytų naujausias mašinas ir, bendrai, susipažintų su 
“laidojimui” skilto kapitalizmo technika. Chruščiovas 
davė rusams uždavinį “pavyti ir pralenkti” Ameriką iki 
1965 ar 1970 metų. O kaip pasivyti nemačius, kaip atrodo 
tas vejamasis padaras? Todėl mokysis ir vysis, o prie pro
gos atsiųs čia ir “turistų,” kurie pasirūpins ir propagandos 
fronte “išpildyti planą.”

Rusams pasikeitimas delegacijomis neabejojamai 
yra naudingas dalykas. Sunkiau suprasti, kokios naudos 
iš to turi Amerika? Farmerių delegacijos, kurios lankė 
Sovietų Rusijos geriau vedamus sovchozus ir kolchozus, 
ten rieko neišmoko ir perteklių gamyboje nepadarė jo
kios pažangos, tuo tarpu rusų delegacijos, vedamos pasta
bių specialistų, daug ko pasimokė. Panašiai yra ii’ kitose 
srityse. Nauda yra vienašališka, jei neskaityti paprasto i 
smalsumo, kuris patenkinamas pasidairius po Rusijos la- : 
boratorijas ir dirbtuves.

Nauda iš pasikeitimo žurnalistais? Apie tai galime 
spręsti iš Zimano aprašymų “Tiesoje” savo kelionės įs
pūdžių, surankiotų šiame krašte. “Rankiojo” jis tą, kas 
čia yra blogesnio, ką, beje, jis ir čia nebuvęs galėjo išpe
šioti iš Amerikos dienraščių ir patiekti savo skaitytojams, i 
Jo ir panašių žmonių atsilarkymas “kultūrinio bendra- į 
darbiavimo” nepastūmėja pirmyn, o Amerikos demokra- Į 
tijos niekintojų čia yra ir be Zimano, juk vietiniai komu- ■ 
ristai tuo ir tesiverčia. Pasikeitimas muzikais, dainoriais, ’ 
meno parodomis gal ir yra tikrieji “kultūriniai mainai,” į 
nors ir tas gilesnių pėdsakų nepalieka. Gal kiek rimtesris ; 
dalykas yra pasikeitimas studentais ir mokytojais, bet 
šitame bai e rusai yra atsargūs ir kiek platesnių mainų 
privengia.

Kalbant apie “kultūririus mainus” teks dar girdėti ir 
lietuviškų bolševikų dejavimus dėl atitraukimo į Ameri
ką kokio nors dainininkų ansamblio iš Lietuvos. “Mūsiš
kiai” bolševikai giedos giesmes apie “lietuvybės stiprini
mą” ir ką tai dar. bet mums, lietuviams, “kultūriniai mai
nai” ir tai mainai visiškai vienašališki, būtų tik tupčioji- 
mas prieš Lietuvos pavergėją. Tesikiausto rusai iš Lietu
vos, tada ir be AVashingtono-Maskvos sutarčių santykiai 
tarp tėvynės ir išeivijos bematant atgims. O šiuo tarpu 
gera būtų sulaukti, kad Maskva atidalytų ir Lietuvą Ame
rikos turistams, kaip atidara yra pati Maskva ir plačios 
Sovietijos sritis. Argi no 15 metų šeimininkavimo Lietu
vos užgrobikai vis dar sarmatijasi parodyti pasauliui, ką 
jie su pavergtu kraštu padarė ir dar daro? Parinktų ir už- 
liuliuotų “delegacijų" pasakų jau gana.

mas popiežiui.
“Stengdamiesi, kad lietu

vybės dvasia kuo ilgiausiai 
išsilaikytų tarp mūsų, steng-

turėtume reikštis didesniu 
uolumu negu uolumas, kurį 
mes parodome rūpindamiesi 
lietuvybės išlaikymu”, rašo 
prof. J. Gravrogkas

Bažnyčia yra aukštesnė 
negu kiti žmonių susibūri
mai — valstybiniai ar tauti
niai, todėl ir paklusnumas 
bažnyčios galvai — popie
žiui yra daug svarbesnis, 
negu valstybinių sur tautinių 
bendruomenių reikalai, taip 
tas “žymusis mokslininkas” 
mokina lietuvių jaunimą.

Gerai nors tiek, kad atvi
rai pasisako. O juk yra la
bai daug jo vienminčių, ku
rie veidmainiauja.

R. M.

PENKTIEJI METAI
Ką tik išėjo Kipro Bieli

nio “PENKTIEJI METAI”. 
Tai 502 puslapių gražiai iš

ėsta knyga, gorimąsias šal
tinis tun labai įdomiam mū
sų tautos istorijos Isikotar-

iui pažinti.
Kaina $6.00. Gaunama ir 

Keleivio administracijoje.

KUR DAUGIAUSIA 
AUTOMOBILIŲ?

Žinoma, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, šių metų 
sausio 1 d. visame pasauly 
buvo 113,042,224 visokių 
rūšių automobilių. Iš to 
skaičiaus vien Jungtinėse

Kas savaite
socialistų reikalavimų. De-

Norman Thomas I ja, tos reformos sustojo pu-
lapkričio 20 <1. Amerikos

'“cialistli . radas kartus buvo socialistų parti-
68,299,408, tai yia 60/c. i Thomas minėjo savo 7o me- ,. .

Jungtinėse Amerikos Vai-' tų gimimo sukaktį. Ta pro- J?8 kandidatas prezi ento 
zbėse lenpvuiu automnbi- tiktai naiantrinii ivietai.1 Baltąjį.Namą jis ne-

visame krašte 
minimas su pa

garba. Ir jo sukaktuvių 
proga jis aukštai vertinamas 
kaip vienas iš Amerikos 
daugiausiai nusipelniusių vi
suomenės darbuotojų.

Ilgų jam metų!

Norman Thomas šešius

stybėse lengvųjų automobi- j™ ne tiktai pažangioji i 
lių buvo 56,870,684, sunkve- Amerika, bet ir plačioji Vi-Patek<į X1 
žirnių 11,158,561 ir 270,163 SUomenė prisiminė socialis- J° ,vardas m.in

FILMŲ ŽVAIGŽDES įam ,Per davž
GERI BIZNIERIAI ‘-96 168 pajamų, bet jis nuo

«________ mokesčių nurašė $178,078, į

Pasirodo, kad Hollyvoo- kui iuos sumokėjo bankui už 
do aktoriai moka r.e tik vai- paskolą, 
dinti, bet gerai nusimano, J tą “biznį” įsikišo mokes- 
kaip ir mokesčių išvengti, čių Įstaiga ir reikalauja mo- 
Jie bankuose skolinasi dide- keti gana dideles sumas pa
les sumas ir už jas perka pildomo mokesčio. Holly- 
valstybės paskolos lakštus. woode beveik nėra nė vie- 
Lakštai jiems duoda pelną, ros filmų žvaigždės, kuri 
bet jie mokesčių pareiški- nebūtų skolinga mokesčių 
muose į išlaidas Įrašo pro- Įstaigai. Iš kaikurių reika- i 
centus, kuriuos sumoka už laujama šimtai tūkstančių, j 
paskolas lakštams pirkti. -----------;------------- ------ ----

Pavyzdžiui Douglas su Paragink savo bičiulį Ke- 
žmona banke pasiskolino !•»▼! išsirašyti — ilgais žie- 
$6 ,851,000, už juos nupirko mot vakarais
valstybės paskolos lakštų, draugą.

suomene pnsimine 
Įtų vaidmenį Amerikos gy- &autobusai.

Sovietų Sąjungoje uuvu „enime.
auto,mobi- Socialistų partija Ameri- 

lių ir 2,295,000 sunkvezi-jkoje niekada nebuvo stipri,
“į , ‘o po 1919 metų skilimo jos
...Ęur?P?J? P?gal automo- vaidnwo dar labiau sumažė- 
bihų skaičių pumoje vietoje jo nors neįtakinga or- 
yra Prancūzija su 6,040,086, ^„^0, atžvilgiu soeia-

Y3 SUv Ustų organizacija buvo ir 912,708, trecioj Vakarų Vo- idėjoms, kurios
kietųa su 3,777,900 automo-:sjekž da»g p,<iau negu

1U J°s organizacijos įtaka. Kai "1Į”ažj^‘ ^'„7 renesanso------------- 1933 metais pupazjsta esant renesanso

buvo

Atrado lobį?
Viena italų šeima Los An

geles mieste užtiko savo 
“palovyj” 10 paveikslų, ku
riuos kai kurie ekspertai

-n,T k trttn IaikU žymiųjų Italijos daili-
Vienos Texaso valstybės plo- Įtakoje Amenka pasuko į • . * £ R < R .

tas yra didesnis kaip Michiga- reformų kelią, visos “new;mr??ų Kunmais. Kai Kas jau 
BO. Iowos, Illinois, Indianos ir j p, ,Pfftrmos buvo dau- £PeJ° atrastus palovyje pa- ,Wiąconsino valstybių kartu su- d.eal iefo,™os bUVO dau veikslug ivertinti ir pįnigaįs

dėjus.

NUO PAKRAŠČIO KI PAKRAŠČIO

AUTOMATIŠKAS SUSISIEKIMAS TELEFONU
DABAR JAU VEIKIA

BOSTONE IR APYLINKĖSE

z * *«<».< J.■ifc?

Jeigu Jūsų automatiško telefono linija yra įtraukta į Bostono ir Apylinkės Telefono 
Knygą, arba yra Dovere, Lynne ar Sciutate, tai biznio ar asmeniškais reikalais galite 
skambinti automatiškai tiesiai* į daugiau kaip 2,500 vietų 40-yje valstijų, į District 
of Columbia ir >-4 Kluądbs p^virtcijas.,Kąi kurios vietovės, kur automatiškas telefo
nas buvo įvę^aM ^^jė^pask^nių. poros¥r«tų, jMū;^niau galėjo automatiškai pasiek
ti ribotą skaičių vietų už Naujos Anglijos. Dabar tos vietovės, kaip ir visa Bostono sri
tis, gali automatiškai pasiekti visas sąraše pažymėtas vietas.

"KELIOS KIMTYS: Dėl technišką klifttią 4-i tos pat K*U« naudoto- 
jai, priklausa ofisams išvardintiems 10-ame puslapy Naujos Bostono 
Telefono knygos, negalės auomatiškai skambinti už rytinio Massashu- 
setta ribą. Taip pat tiesioginiai tolimi pokalbiai negalimi iš automatą

Pasiekiama 50,000,000 Telefonų
Sekantys miestai rodo vietas, kurias ga
lima pasiekti iš Bostono ir apylinkių. Ir 
mažesni miestai pasiekiami netoli išvar
dintųjų. Kadangi pilnas sąrašas būtų per 
ilgas spausdinti, tai jūsų operatorius pa
sakys, kokias vietas galite pasiekti auto
matiškai.

Naujos Anglijos Vietos 
Be rytinio Massachusetts ir Rhode Island vie
tų, dabar automatiškai galima pasiekti Šias 
Naujosios Anglijos vietas:
Visą Connecticut
Manchester ir svarbesnius miestus New 
Hampshire

Portland, Maine, ir Apylinkes
Providence ir didesnę dalį R. Island 
f pringfieki’ą ir Woreester’į

Tolimo iaakimo Vietos
Milwaukee, Wisconain Cieveland, Ohio
Montreal, Ouebec 
Norfolk, Virginia 
Portland, Oregon 
Seattle, Washington 
Syracuse, New York 
Topeka, Hansas

Trenton, New Jersey

Detroit, Michigan 
Duluth, Minnesota 
Fort Worth, Texas 
Indianapolis, Indiana 
Louisville. Kentucky 
Miami, Florida

NAUJAS BUDAS 
PASIEKTI 

RHODE ISLAND
Ženklai 4-0-1 pakeičia 1-1

Nuo šiandien automatiško telefono naudotojai* 
Bostone ir Apylinkėse skambindami j Rhode 
Island, turės pradėti naudoti tos srities ženk
lus (code).

: Dėl techniškų kliūčių 4-i tos pat lini
jas naudotojai, priklausa ofisams iūvar- 
dintiems 10 puslapy Naujo* Bostono Te
lefono knygos, negalės automatiškai pa
šaukti Rhode Island ofisg.

Rhode Island srities ženklai (code), kurie yra 
4-0-1, sukami pirma prieš sukant raides ir nu
merius šaukiamojo telefono. Buvusių žeuklų 1-1 
nebereikia sukti.
PAVYZDYS: Pašaukti JAckson 1.0950 Provi- 
deare, reikia sukti: 4-0-1 J-A 1-0-0-5-0

JOKI V PAK EITI M V SAUKIANT 
RYTINI MASSACHUSETTS

šaukiant j rytinio Massachusetts vietas, esan. 
čia* ui vietos patarnavimo ribų. ir toliau reikės 
pirma sukti skaičius “l-l”.

telefono kaygoo, sužymėti vardoats, sriėią rai- 
ir telefono aoamrtaan, kariuos dažnai šaukiate, gali

am gauti ift jtsą Telefono Biznio Ofiso.
NCW CNOLAND TELCPHOME AND TELEGRAPH COMPANY

giau ar mažiau nurašytos iš jje gs? 1()
milionų dolerių verti.

I Paveikslus į Ameriką at
sivežė Alfonso Folio, kurio 

[šeimoje tie paveikslai daug 
metų mėtėsi. Tarpe paveiks
lų esą Tintoretto, Titiano, 
M. de Caravaggio, L. Lotto 

! ir kitų garsių menininkų kū- 
1 riniai.

Ar paveikslai bus pripa
žinti tikrai tų garsiųjų me
nininkų piešti, parodys tik 

■ ateitis. O kol kas televizijos 
aparatų taisytojas A. Folio 
jau turi savo vargų. Jis jau 

, turi iš kur tai įsipiršusį 
i -Tnanadzerių” Di Renzo, 
tas savo keliu jau pasisam
dė garsų advokatą GieslerĮ 
savo ar savininko intere- 

: sams ginti, jau buvo keletas 
' ekspertų ir, žinoma, visi 
S dirba ne už dyką, bet lauk- 
: darni pyrago iš būsimų mi- 
; lionų. Jei miiionai bus, kas 
i nors liks ir savininkui, o jei 
• ne — liūdna ir pagalvoti iš 
kokio sapno pabus televizi
jos aparatų meisteris ir visi 
laukiantieji “palovio” py
ragų . . .
Alžyro derybos?

Prancūzijos prezidentas 
[gen. de Gaulle pakartotinai 
skelbė, kad Alžyro gyvento
jai turės apsisprendimo tei
sę ir patys galės pasirinkti, 
ar jie nori gyventi Prancū
zijos ribose, ar nori tvarky
tis autonomiškai, ar gal no- 

[ri gyventi Prancūzijos ribo
se, ar nori tvarkytis autono- 

įmišaki, ar gal nori ir visai 
[ atsiskirti nuo Prancūzijos.
[ De Gaulle siūlė Alžyro su- 
{kiteliams tartis su Prancūzi
jos vyriausybe dėl karo pa- 
liaubų, nes karas nebeturi 
prasmės . . .

Alžyro sukilėliai dabar 
skelbia, kad jie sutinka de
rėtis su Prancūzijos vyriau
sybe dėl karo paliaubų ir 
derybas vesti įgalioja pen- 
kius savo vadus, kurie yra 
laikomi prancūzų kalėji- 

i nie. . . žinoma, tas triksas 
nepraėjo. De Gaulle sako, 
kad deiybos dėl paliaubų 

i gali vesti kariaujantieji, o 
ne tie, kurie kariauti nebe
gali. Todėl Alžyru sukilėliai 
turės paskirti kitus žmones 
deryboms vesti.

Alžyro sukilėliai sako, 
kad jiems svarbiausias da
lykas yra išsiaiškinti su 
Prancūzijos vyriausybe dėl 
gyventojų atsiklausimo są
lygų Alžyre, kad nebūtų jo
kių nesusipratimų ir kad Al
žyro gyventojai turėtų pilną 
laisvę pasisakyti taip, kaip 
jie nori.

J. D.

1 v
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
lietuvių vyrų sies filmą ne Kuraičio, bet
*• 1 kito asmens iš Kanados.

Chicagos Lietuvių Vyrų Del Kuraičio Almos, de- 
Choras lapkričio 13 d. pil- ro°nst™otos mokytojų są- 
name sąstate dalyvavo Chi- kilo piotestų iš tos
cagoje prieš amerikiečių ^ngos narių tarpo Dėl to 
publiką Lyric Operoje dabar Ir Chlcaš°s Lietuvių 
“Skrajojantis Olandas”. i Taryba maskvinių filmų,

Mūsų choro pasirodymas k.aiP propagandinių, neno- 
plačiajai Chicagos amen- j1’1'
kiečių visuomenei didžiojo Populiarios paskaitos 

dienraščio Chicago Daily 
Tribūne muzikos kritikų

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Naujai susitverusi Ame-
serai įvertintas. Tai dar vie- rikos Lietuvių Vaikų Uffdy- 
nas lietuvių laimėjimas mu- ™° Draugija per lietuvių 
zikos srityje. Chorą dabar radl° valandėles — Sophie 
veda muzikas A. Kučiūnas. Dai kus, kas tiečią ketvirta- 

. dieni rengia paskaitas apie
nroda Maniloje apie vaikų auklėjimą. Jas skaito 
Lietuvos pavergimą dr. Jonas Adomavičius vaiz-

Lietuvių Studentų Ateiti- džiai ir populiariai. Dėl to 
ninku Sąjunga nuo š. m. 'paskaitos prigijo ir klausy- 
gruodžio 23 d. iki sausio 8 toJU mėgiamos, 
d., dalyvaus pasauli- Tarįsi Allo ,inansiniu 
niame Pax Romana kongre-1 ,
se Filipinų sostinėje Manilo- * ų 
je. Ten suvažiuos iš viso Speciali komisija Alto fi- 
pasaulio tai organizacijai nansinių reikalų sustiprini- 
priklausančios katalikų at- mo klausimams apsvarstyti 
stovybės. »iš T. Blinstrubo, dr. K.

GALĖJO NUVA2 R OTI Į l PĘ

Don E. L-::\ iš Van Wert, Ohio. važiuodamas užn-i^o. trenkė • tilto tvorą, ją pra- 
k.r'č. bet laimingu būdu automobilis nenuvirto i upę ir vairuotojas išliko gyvas.

Gen. konsulo žodis Balfo 
vajaus proga

New Yorke lapkričio 15 Mirė Ignas Čėsna 

d. pradėtas Balfo vajus. Ta j Velionis Igras mirė la- 
proga Lietuvos Generalinis kričio 10 d j, palaidotag 
Konsulas j. Budrys, Vajaus iapk,.ičio 14 d. šv. Kazimie- 
Komiteto pirmininkas, per :,.o kapuoS€ bland.
radiją pasakė kalbą, kūną Buv0 77 metų amžiaus. Per 
sutrumpintą čia spausdina- pas-arus kelerius metus ve- 

lionis silpnai regėjo ir gir
dėjo.

Velionis Ignas mėgdavo 
'satyrą ir yra parašęs daug 

?"! satyriškų dalykų. Kuomet 
ziuje azijatiško žiaurumo ir velionis j. šiivydas rė

mė:
“Brangūs lietuviai, 
“Kreipiuosi Į jus visus itin 

svarbiu reikalu. Neužtarnau
to ir negirdėto šiame am-

BROOKLYN, N. Y.

atvykęs Čiurlionio ansamb- darome palankiausias saly- žodi, kadangi
lis. Koncertas laikomas pil- gas atlikti tautinio solidaru- “Mūsų tėvų kovos ir au- 
nai pasisekusiu ir pilna salė mo pareigą, Įmokant meti- kos dėl lietuviškos knygos 
buvo Draugo skaitytojų ir nį solidarumo Įnašą. yra testamentinis Įpareizoji-
artimųjų. ! šia proga noriu trumpai mas visoms Lietuvių Tau-

Tiktai, kaip kalbama, va-'drūtai su Tavim pasikalbėti, tos kalioms”, 
dinamieji Frontininkai šiau-! Lietuvių Bendruomenė, Taigi, mielas skaitytojau, 
šiasi. Jie tokia reikšminga kaip žinai, savo veikla at- dabar matai kokiai garbin- 
proga, esą net sveikinimo siremia Į Lietuvių Chartą, gai Lietuvių Bendruomenei 
Draugui neprisiuntę. Jau- kuri yra lyg Lietuvių Bėn- Tu priklausai nuo pat savo

Įteikė ALTo Vykdomajam 83x 0 
Komitetui. Staigios mirtys ir kitos

Pirmasis sniegas Chicagoje ne^a*m®s

pavergimą ir bolševikų 
mininkavimą joje. Jie iš
naudodami tą tarptautinę 
progą nori padaryti kitų 
tautų atstovams parodą apie 
Lietuvos okupaciją, parem
tą dokumentaline medžia
ga.
Chicago* Lietuvių Taryba 
demonstruos filmas

teroro dėka, didelė musų 
tautos dalis tapo išžudyta ir 
ištremta Į šiaurės ledynus ir 
tundras. Tas jum žinoma ir 
aiškinti netenka. Mirusiųjų 
neprikelsime, bet sergan
čius ir kenčiančius negi ga
lime palikti be pagalbos, be 
globos.

“Kas gi paguos tuos mū
sų brolius, seses, o ypač 
kenčiančius * vaikučius, jei 
ne mes, turintieji laimę bū
ti laisvajame pasaulyje, 
ypatingai esantieji čia Ame
rikoje. Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdžia ne tylėjo, 
bet pasmerkė mūsų valsty
bei ir tautai padarytą 
skriaudą. Ji nepamiršta to 
padaryti ir dabar; ji šelpia 
tremtinius, teikdama iš sa
vo išteklių visokių gėrybių. 
Bet skaičius tų gėrybių pri-

dagavo “Vienybę” Brookly- 
r.e, velionis Ignas buvo su
siorganizavęs vadina mą 
“Šventakuprių Partiją”, ku
rių organu buvo “Vienybė
je” vedamas skyrius “Tar
ka”, o šventakuprių centras 
buvo velionio F. Vokietai
čio laikrodinėje, 169 Grand 
St. Brooklyne.

Velioniui Sirvydui is 
“Vienybės” redaktoriaus 
pareigų pasitraukus ir išvy
kus i Nepriklausomą Lietu
vą, Vienybėje “Tarka” 
nradėio atšipti, tuomet ve
lionis čėsna su savo šventa- 
kupriais organu pasirinko 
K. J. Paulausko ir R. Ži- 
džiūno So. Bostone leidžia
mą mėnesini žurnalą “Rim
bą”, kuriame velionis Čėsna 
rašė Brooklyno Melagio 
pastabas, gana akyvai pas
tebėdama Brooklyno lietu
vių ir jų veiklos ydas.

1934 metais ’ Rimbą” iš

Pasaulyje pasklidę lie- ir nedideles pareigas, kurios 
tuviai sudaro vieningą Pa- gana griežtai nusakytos 
šaulio Lietuvių fiendruome- Lietuvių Chartos pabaigoje.

. nę”, taigų mielas skaityto- Ten sakoma: ___________
Lapkričio 12 d. Chicago- Pertas savaitgalis buvo jau — lietuvi, ir Tu esi jos “Tautinis solidarumas yra 'klausys ir nuo to, kiek pa- 

je per keletą valandų prisni- zIS?" eilėse. Priklausyti jai yra augščiausioji tautinė dory- tys lietuviai naaukos ir sti
go virs 6 colių sniego ir dėl naujanunų. r.apEn- ne pareiga, bet ir gai- bė. Lietuvis ugdo tautinį so- dėg tai pagalbai Amerika
to judėjimas buvo smarkiai privilegija, kadangi ^darumą skatina ir savo piliečius au- So’ Bo’stono rerkėhiTBro
sutrukdytas, bet sniegas ne- * da Bendruomenė <; Visi lietuviai yra lygus koti tiems tikslams. čSia irai
trukus nutirpo ir automobi- 80 metų amžiaus sukaktuvi- “Vieninga valia siekia tos pačios tautos vaikm, « ^tira ir tave, lietuvi,
listams kelionė palengvėjo, f ^vo 8^*^ kalb3, tautines taip savęs broliai. . !duoti savo neiaimingiems darbis iki “Rimbas” Daliovė

Lietuvių Taryba nori pa- Po,Jdžiavo SLA vadovybž j GLAMŽĄ, Inom^ S Sdvti “ lie^ų^Z”^ leidzia rim’!aVfS- Pas»
demonstruot. keletą f,Imu g m 1314 Griniatfer "SS V

Chicagoje posėdžiavo sLAjG1Į^e^ Į*a visuotinekžmeniū gimi- j r uolatini „tautinio solidaru- šutyti ir tuo būdu SUma-iį0J Hetuv^u Gsuom^iėie
centriniiai organai, tarda- tą pačią dieną auto ka- nės pažangai bendradar- mo įnašą . —i... . J
miesi Įvairiais organizacijos tastrofoje buvo užmuštas biaudama, vykdytų Visaga- ' G tas Įnašas yra tik du

populiuismuikininkas, tu- jjq valia ir laisva žmogaus . doi. dirbantiems ir tik 
ris savąjį orkesti-ą Jurgis pašaukimą”. nas dol. nedirbantiems,
AKELIS.

Gruodžio 5 d. Chicagos

iš lietuvių gyvenimo. Lap
kričio 13.d. Valdybos posė
dyje buvo tas klausimas ap
svarstytas ir nutarta susilai
kyti su filmų rodymu, ku
rias padalė Dan Kuraitis va
žinėdamas po Sovietus, nes 
iš lietuvių visuomenės vis 
pasigirsta balsų, kad tų 
propagandos filmų nerei
kia. Bet nutaita demons
truoti to paties D. Kuraičio 
filmą, padalytą lankantis 
jam nepriklausomoje Lietu
voje ir taip įat iš jo kelio
nių po pietų Ameriką, iš 
Argentinos lietuvių gyveni
mo. Taip pat bus demons
truojama Vaizbos Buto pir
mininko p. Jerotne padary
ta filmą iš jo kelionių po 
pasaulį.

Praeitą kartą parašyta 
žinutė, kad Chicagos Vaiz
bos butas nenorėjo D. Ku
raičio filmų iš kelionės po 
SSSR, yra klaidinga. Vaiz-

pagennimo reikalais, bet 
praktikoje nieko efektin
gesnio neatsiekiama.
Reikšmingi parengimai

Lapkričio 8 d. Lietuvių 
Auditorijoje SANDARA tu
rėjo savo metinį parengimą. 
Buvo suvaidinta “NEMU
NO PAKRANTĖSE” ir duo
ta muzikalinė dalis su dai
nomis.

Parengimą aplankė daug 
svečių ir pobūvis laikomas 
gerai nusisekusiu. Del to ir 
SANDAROS redaktorius 
Mykolas Vaidyla patenkin
tas ir linksmai šypsojosi.

Lapkričio 15 d. dienraštis 
DRAUGAS minėjo savo 50 
metų jubiliejų. Ta proga bu
vo Maria Aukštesniosios 
Mokyklos salėje koncertas,

bos butas atmetė tos pat rū-jkuiį išpildė iš Clevelando

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Aaaer&os. Joje aprašoma:

Apie kelione Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; i 
Darbininku fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; i 
Įspūdžiai ii Kalifor.. i jos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Ye0owstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESents, kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos tartai;
Floridos vaisdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Dpi po šerne; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

“KELEIVIS”

6M East Broadway So. Boston 27, Mass.

. v ■ Bendruomenė rūpinasi,Dieną pnes tai kasdamas jęad lietuvis neužmirštų sa- 
P’-ie. namų sniegą, staiga (VO tėvų kalbos, nes 
Tnae. J'IŠKAUSKAS. | “Kalba yra stipriausias

Visi jie buvo palyginamai tautinės bendi uomenės ry- 
jauni, nepasiekę oO metų. £yg>

Savaitę prieš tai sunkiai ^Lietuvių kalba lietuviui 
susirgo ir buvo operuotas taUtjnė garbė”.

šiam tikslui siekti ji glo
boja arba remia šeštadieni
nes ar lituanistines mokyk
las, ruošia įvairius kursus 
bei paskaitas, ragina tėvus 
namuose vartoti tik lietuvių 
kalbą ir kurti tik lietuviškas 
šeimas, nes
“Šeima yra tautos gyvybė.

Lietuvis kuria lietuvišką 
šeimą”.

Lietuvių Bendruomenę 
puoselėja tautinius papro
čius ir kultūrą, kadangi 

Tautinė kultūra yra ke
lias į tarptautinį pripažini
mą ir bendravimą.”

“Lietuvis brangina savo 
tautos praeitį ir tautinius 
papročius.”

Todėl Jūs matote Ben-
sovicty Sąjungoje yra 135 druomenę ruošiant dainų ir 

mestai, kurie turi daugiau kaip J. .. . t , . a ,
'oo.ooo gyventojų, o Jungtinėse tautinių šokių šventes, kul-

žumalistas Julius ŠUSMA- 
RAS - SULA. Jis dažnai 
populiariais feljetonais ap
rašydavo lietuvių gyvenimą 
Naujienose. Operaciją pa
darė Dr. Tumasonis ir jis 
šv. Antano ligoninėje 
sveiksta.

vie- 
vi-

siems virš 18 metų amžiaus. 
Ji kviečiu Bendruomenės 
mėnesių metu sumokėti “Ne
ringos” knygyne, “Gaivos” 
krautuvėje arba siųsti narių 
telkimo vedėjui šiuo adre
su : Česys šadeika, 76 Mi
nnesota Avė., Detroit 3, 
Mich.

Metams pasibaigus visu 
išsimokėjusių narių sąrašas 
us paskelbtas.

Vytautas Kutku*,
TA V LB Detroito Apylinkės 

Pirmininkas

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

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

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio Irt—tl vai. rvlo. 

šeštadieni ir sekmadieni i į
nuo iki 9:30 vai. ryto 

J VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v. 5
Tek: HEmlock 4-2413 J

7159 S. MAPLEW00D AVĖ. ? 
CHICAGO 29, ILL. >'

§

i I
SI,

Amerikos Valstybėse tokių 
niektu tėra 10<5.

DETROIT, MICH.

Ar tu priklausai Lietuvių 
Bendruomenei?

Mielas skaitytojau, spalio 
ir lapkričio mėnesius JAV 
Lietuvių Bendruomenes De
troito apylinkės valdyba 
paskelbė Lietuvių Bendruo
menės mėnesiais. Tuo me-

tūros kongresus, įvairius 
koncertus ir vaidinimus.

Lietuvių Bendruomenė re
mia visas lietuviškas orga
nizacijas bei draugijas ir 
ragina visus lietuvius, o 
ypač jaunimą, jose dalyvau
ti, nes

^Draugija yra tautinės 
kultūros veiksminga talki
ninkė”.

Pagaliau Lietuvių Ben
druomenė organizuoja ir

SUKČIŲ NIEKUR 
NETRŪKSTA

Šiomis dienomis Niujorke 
?usekė visą gaują, kuri ap
auti inėjo namų šeiminin

kes, nusukdama parduoda- 
nos mėsos svorį.

Taip pat šiomis dienomis 
•iešumon išėjo ir Maroko 
prekybininkų suktybės. Ter 
laraližuota apie 10,000 as
menų. Ištyrus paaiškėjo, 
kad jie vaisė sugadintą aly
vą. Prekybininkai į alyvme
džio ir žemės riešutų valgo
mąją alyvą buvo primaišę 
mineralinės alyvos, kuri 
naudojama lėktuvams tepti.

Jau suimta 27 prekybi
ninkai, kurie tepamąją aly
vą maišė su valgomąja ir 
mahometų švenčių metu 
rugsėjo mėnesį pardavinėjo, 
kain tikrą valgomąją alyvą.

žinti mokesčius. i politinėje veikloje n4daly-
“Mes visi norime laisvos | vavo> iįUC3iaįki turėdj 

Lietuvos, mes už tai kovo
jame. Ir organizuotas šal
pos darbas yra svarbus 
veiksnys toje kovoje. Kiek
vienas gautas siuntinys su 
vaistais, maistu ar rūbais 
pakelia gaunančio dvasią, 
kad jis nevienas, neapleis
tas, ir neužmirštas. Ir kita 
taučiai aplink mus jaučia 
pagarbą tokiai tautai. Pro 
▼ai pasitaikius ir jie užtari; 
mūsų tautą.

“Laukinis žmogus galvo 
ja tik apie savo gerovę 
Kultūringas si, matydama! 
kitą paliegusį ar kitaip ne 
laimingą, negalės nuryt 
kąsnio duonos, nepasidali 
nęs su nelaimingesnių.

“Kaip kiekvienais metai: 
apie Kalėdas taip ir šieme 
Vew Yorke susidarė specia 
lus Balfo Vajaus Komitetą 
aukoms rinkti. Atsiminkit 
vargstančius lietuvius kiek 
viena proga ir dažnai, be 
ypatingai dabar. Tad krei 
piamės į visus ne tik į Di 
džiojo New Yorko, bet ir 
/isų kilnios dvasios lietuviu 
širdis: duokite BALF’ui pei 
;iavo komitetus, nelaukite 
bet duokite skubiai ir dos 
niai. Britų patarlė sako 
Gryna sąžinė — geriausia 
pagalvė”.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

-------  ---- uiuviucHc uigciiiz-uuja n._____________________ _________ -___  _____ją saresą ne
tu mes raginame Tave ir su-įremia spausdintą lietuvišką! Gerai žmonai nėr* kainos, ti ir ssooja

Ignai, po ilgos ir geros
’uotaikos gyvenimo kelio
nės, ramiai ilsėkis laisvoje 
Dėdės Šamo žemėje!
ndėniška lietuvių 

pramoga

I apkričio 8 d., Schwaben
Tali, Brooklyne, Amerikos 
egiono lietuvių postas su- 
engė koncertą, kurio pro
gramą atlikti pasikvietė 
ana-sės indėnus. Progra- 

noje dalyvavo ir Operetės 
horas, broliai Vasiliauskai 
r V. Žukauskas, bet kvieti- 
no lapeliuose ir “Vienybė
je” visur pirmavo indėnų aU 
aizdai.
Koncerte buvę tvirtina, 

ad labai mažas lietuvių su
mirko. Nieko stebėtina, 
uk indėnų ir kitų tautų me- 
ininkus lietuviai gali maty- 

i televizijoje namie sėdėda- 
ni.
'enkios našlė* biznyje

Brooklyne, vadinamoje 
VVilliamsburg dalyje, turi
me net penkias lietuves 
našles, laikančias baro biz
nius. Tai Josephine Pečins- 
kienė, Elena Povilanskienė, 
Osipauskienė, Ona Zeidat ir 
■Julija Baltaitienė. Visos 
lir ksmos, veiklios ir sėkmin
gai biznį vedančios lietuvės. 
Dažnai pamanau, kad tai 
puiki proga geriems lietu-

Keleivio” administraci
ja praio mielųjų Keleivio

Konfiskuoto 800 tonų to- *•»«">«'»**% J"™ kei- j™™ ar nengun-
kios maišytos alyvos. f ;<*«•“■ P™"*?"* gautl. nek.t,lc

* ją adresą nepamiriti paraiy-, žmonas, oet ir biznius.
I Kazys Žemaitis
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Ko vertas toks eilėraštis?
Lietu-

Negali gauti muilo,
druskos, žibalo ! Dabar paverstos

(E) Vilniaus “Tiesa”, vos jaunimas skatinamas'
spalio 25 d. net vedamąjį ‘ rašyti ir tokias menkos ver- 
išspausdino prieš esamą ne- ; tės net propagandiniu po- 
tvarką prekyboje. “Daug į žiūriu eiles •

LIETUVOS laisvinimo takais MES VISKO TURIME

Lietuvių emigracija — senas reiškinys. Jos įtaka judėji
mui Lietuvoje seniau ir dabar. Okupanto pastangos ją 

suskaldyti, jai burną užčiaupti.

J. VLKS
Kaip senos lietuvių tautos prieskoniu pripažįsta, kad 

kovos dėl savo tėvynės lais-. senesnių metų Lietuvos išei-
netvarkos dar tebėra Vil
niaus prekybinių organiza
cijų darbe. Štai ir dabar 
jos negali pasigirti gausu
mu prekių rudens-žiemos se
zonui” . . .

Atrodo, kad ir šiemet so
vietinėje prekyboje pasikar
toja senas reiškinys: Kai ar
tinasi ruduo ir žiema, par
duotuvėse tebeprekiaujama 
vasarinio sezono prekėmis, 
o kai ateina pavasaris ir va
sara, krautuvėse — žiemi
nės prekės.

Duoda laikraštis ir dar bū
dingesnių pavyzdžių: 
“Švenčionėlių rajono Reš
kutėnų kaimo parduotuvėje 
kolūkiečiai nesali gauti mui
lo, druskos, žibalo”. Blogai 
esanti organizuota prekyba 
ir kituose rajonuose. Nema
žai netvarkos esą ir eilėje 
valgyklų, užkandinių. Žino
ma, partijos organas randa 
ir kaltininkus — tai Preky
bos ministeriją, tai bazių ar 
parduotuvių vedėjai ir kt. 
Kad kalta pati sovietinė 
ūkio sistema, nepripažįsta
ma.
Dr. L. Bistras gyvas

Neseniai buvo paskelbta, 
kad Kaune mirė d r. L. Bis
tras. Pasirodo, klysta. Da
bai’ “Draugas” rašo. kad 
“ką tik gautomis patikrin
tomis žiniomis Lenas Bis
tras yra gyvas ir sveikas”. 
Paminėjo K. Būgą

Vilniuje paminėtos di-

Prie paminklo Lenino
Gėlės pražydo.
Gal didysis Leninas
Čia aikšte praėjo?
O žandarai sėlino
Su šnipais prie vado
Niekas didžiojo Lenino
Taip ir nerado.

Gal dėlto pavėlino trauki
nys į stotį, 

Kad žandarai sėlino Lenino 
j ieškoti.

O Vilnelė vilnijo ir vaikams 
kuždėjo:

— Aš mačiau, kaip Vilniuje 
Leninas praėjo. —

Ir spaliukai vilnijo prie pa
minklo vado

Ir kaip gyvą Vilniuje, Leni
ną jie mato.

Į padangę mėlyną kyla vy
turiukai —

Myli didįjį Leniną Lietuvos 
spaliukai.

Zimano pasakos
Komunistų “Tiesos” re

daktorius Hirša Zimanas 
iš Alytaus daug neteisybės 
pričiauškėjo per Vilniaus 
radiją apie Chruščiovo at
silankymą Amerikoje. Anot 
Hiršo Zimano, visi prasti 
Amerikos žmonės Chruščio
vą pamilo . . . Kad Hirša

ves, dėl Lietuvos valstybės 
atstatymo, taip sena Lietu
vos išeivija — emigracija.

Jos pradžios galime ieško
ti pradedant 1794 m., kai 
Vilniaus gyventojai sukilo 
prieš Rusijos okupantus.

vija turėjo didelės įtakos 
demokratiniam judėjimui 
Lietuvoje. Mat, 1831 m. ir 
1863 m. sukilimų Lietuvoje 
ir Lenkijoje išeivija jau iš
mirusi, šių dienų Lietuvos 
okupantui nėra pavojinga.

Kadangi tos kovos su cari-Įtai apie ją galima kalbėti
nės Rusijos okupantais to
lydžio daugiau kaip per 
šimtmetį ėjo, bet ne su vie
nodu įsitempimu, tai po 
kiekvieno didesnio sukilimo 
atsirasdavo užsienyje vis 
nauji iš Lietuvos politiniai 
atbėgėliai.

Svetur tie išeiviai atsira
dę, nesėdėjo rankas sudėję. 
Jie nerimo dėl savo šalies 
likimo. Suprantama ir tada, 
kaip ir dabar, Lietuvos oku
pantai nekentė tos išeivijos. 
Jie niekino, purvino ją ir 
kai kada ir kai ką papir
kinėjo. Bet toji išeivija, nors 
ir skurdžiose kaip kada gy
venimo sąlygose atsidūrusi, 
veikė, visokeriopus mezgė 
ryšius su Lietuvos gyvento
jais — siuntė jiems spaudą, 
savus įgaliotinius, kad gyvu 
žodžiu praneštų, kas daryti
na, kaip ir kada ruoštis nau
jam sukilimui. ’

™ ... .. Dabartinis Lietuvos oku-Zimanas Chruščiovą myli s b. tos ok iog 
— neabejotina, bet kad i Uillil.ai. Ua,
Amerikos žmonės ji pamilo, 
apie tai gali drįsti meluoti 
tik komunistų “Tiesos” re
daktorius.

kalikai, klapčiukai taip pat 
nerimsta dėl Lietuvos išei-

KRITIKUOJA EISEIHOWERIO KELIONE

Trumano laikais buvęs užsienio eeil^aiu ministeris 

Dean Acheson. kalbėdamas demokratų partijos patarė

jų taryboje, pareiškė, kad prezidento kelionės i Eu

ropą, Aziją ir Afriką vaisiai bus menki, nes preziden

tas neturi aiškios užsienio politikos.

Tą visuomet kartodavo iš 
Sovietų Sąjungos atvykę 
žmonės. Tą sakė ir “katiu- 
šos” (Sovietų karių žmo
nos), atvykusios 1940 me
tais į Lietuvą, nors karinin- 
kienės buvo datų? kartų 
prasčiau apsivilkusios už 
Lietuvos paprastas darbi
ninkes. Taip sakė, nes žino
jo, kas laukia, jei pasakytų 
teisybę. Taip tebesako ir 
šiandien.

šią vasarą į Lietuvą nu
vykęs su ekskursija R. Mi- 
zara dar negrįžo, nes jis už 
ten išleistas knygas gavo 
stambią sumą rublių ir to
dėl gali “proletariškai” il
sėtis — važinėtis po kuror
tus ir “turėti gerą laiką”.

Jis savo įspūdžius parašo 
Laisvėj. Lapkričio 6 d. nu
mery išspausdintas jo laiš
kas iš Leškiavos, kur jis su
tiko vidurinės mokyklos 
mokytoją jauną leipalingie- 
tę Danutę Kraucevičiūtę, 
kuri paklausta, ar dėdė iš 
Amerikos atsiunčia siunti
nių, atrėžusi:

“O kam mums jų reikia? 
Mes visko turime pakanka
mai”. Tai tas pats — “u nas 
vsio iest”.

Ir Danutė hegalėjo kitaip 
tam Maskvos komisarui, 
nors ir iš Amerikos atvyku
siam, pasakyti. Bet jei tas 
dėdė jai ką atsiunčia, tai ji 
tikrai jam yra dėkinga, nes 
ji iš savo kelių šimtų algelės 
negali pajėgti šimtus už 
suknelę ar batelius mokėti.

O Mizara, tokius žodžius 
j jos lūpas įterpdamas, no
rėjo Laisvės skaitytojams 
parodyti, kad Lietuvoje tik
rai visi visko turi ir net 
pyksta, jei jiems kas ką at
siunčia.

LAIKRAŠČIŲ
SUKAKTYS

Liepos 12. sukako 50 me

tų dabar vienuolių marijo
nų leidžiamam dienraščiui 
“Draugui”. Jis pradėjo eiti 
savaitraščiu Wilkes - Barre, 
Pa., o 1912 m. atsikėlė į Chi- 
cagą, kur ir dabar tebeina. 
Nuo 1916 m. kovo 16 d. 
“Draugas” eina dienraščiu 
ir šiandien yra didžiausias 
už Lietuvos ribų lietuvių lei
džiamas laikraštis.

Tą sukaktį jis paminėjo 
lapkričio 14 d. išleisdamas 
32 pusi. numerį ir lapkričio 
15 d. koncertu, kurio pro
gramą atliko Čiurlionio 
Sambūris iš Clevelando.

Lapkričio 14 d. dešimt
metį minėjo savaitraštis 
“Tėviškės Žiburiai”, kuris 
leidžiamas Toronto, Ont. 
Jis taipgi yra katalikiškos 
pakraipos.

“Keleiviui”, kaip jau bu
vo priminta, ateinančio va
sario 9 d. sukaks 55 m. Jis 
tą sukaktį žada paminėti 
gegužės 1 d.

palankiau.
1958 m. išleistoje “Lietu

vių literatūros istorijoje”, 
pus. 436'taip parašyta:

“Demokratiniam* visuo
menės sluogsniams didelį 
poveikį darė tuo metu Va
karų Europoje stiprėjusio* 
revoliucines nuotaikos. Tos 
nuotaikos plito per 1831 
metų sukilimo emigrantų 
leidžiamą slaptą literatūrą, 
per jų siunčiamu* į kraštą 
agitatorius-emisaru*. 1831 
metų sukilimo dalyvi* Simo
nas Konarskis (1808-1838), 
sugrįžęs naujo sukilimo pa
rengimui Lietuvos, Baltaru
sijos ir Ukrainos teritorijo
je, tačiau buvo carinių žan
darų suimtas ir Vilniuje su
šaudytas. Aplamai, emigra
cija turėjo daug įtakos de
mokratiniam judėjimui Len
kijoje ir Lietuvoje”.

Neabejojame, kad ir šių 
dienų Lietuvos išeivija-emi- 
grantai veikia paverstos 
Lietuvos gyventojų demo
kratinį judėjimą, kurio pa
grindinis tikslas nusikratyti

PADĖKOS DIENA IR AMERIKOS VALGIAI

ti apsemtus vandeniu, kad 
apsaugotų nuo šalčio ir ža
lingų vabzdžių. Mašinos su
rūšiuoja spanguoles pasai 
jų nusvyrimą. Daugiausiai 
nusvyrusios spanguolės yra 
kietos ir geros.

Arbūzai yra maistingi ir 
turtingi mineralais. Jie savo 
gyvenimą paprastai užbai
gia arbūzų pyraguose (pum
pkin pieš). Prieš Kolumbui 
atradus Ameriką, indėnai 
sodino arbūzus tarp kuku
rūzų ir juos laikė aukštos 
vertės maisto šaltiniu.

Tarp kitų Padėkos Dieno
je paprastai vartojamų val
gių yra alyvos ir salierai, ki
lę iš kitų kraštų. Salieras 
pirmiausia atsirado ant 17- 
to šimtmečio Prancūzijos 
stalų ir tai tik kaip paskani
nimas. Sodininkai praleido 
daug laiko, kol beskiepyda
mi atsikratė aštiaus salierų 
skonio ir padarė juos tin
kančius salotoms. Alyvos 
Greičiausiai kilo iš vietovių 
tarp Sirijos ir Graikijos.

Jei kas nors norėtų turėti 
Padėkos Dienai daržovių ir 
salotų grynai amerikoniškos 
kilmės, rastų gana didelį jų 
pasirinkimą. Bulvės, kuku
rūzai, pupos, pamidorai, 
saldžios bulvės, sodinti pi
pirai gali pretenduoti į ame- 
r'konišką kilmę, nors kai 
kurie iš jų kilo Pietų Ame
rikoje, o ne Šiaurės.

American Council

Nors daugumas vaisių, 
daržovių ir mėsos patiekalų 
buvo pradėta gardžiuotis 
pirma kituose kraštuose, ta
čiau kalakutas, spanguolės 
ir arbūzas yra grynai ame
rikoniškos kilmės. Todėl 
Padėkos Dieną indėnai val
gė laukinius kalakutus ir ar
būzus dar prieš europiečių 
kolonistų atvykimą. Per jų 
pirmąją Padėkos Dienos 
šventę 1621 m., piligrimai 
gal ir rinko spanguoles nuo 
netoliese esančių krūmokš-i 
nių, tačiau tuo metu jie ne- i 
turėjo pakankamai cukraus 
joms išvirti. Gal būt, jie ir 
arbūzo paragavo, bet neži
nojo, kaip iš jo pagaminti 
puikų daržovių patiekalą.

Nors istorikai abejoja, 
kad spanguolių košė ir arbū
zo pyragas (pumpkin pie) 
įėjo į 1621 metų valgių są
rašą, bet kalakutas jame 
tikrai buvo. Tų metų Padė
kos Dienos 3 dienų šventės 
stale buvo briedienos, kala
kutienos, laukinių ančių ir 
žąsų mėsos, vėžių, ungurių, 
žuvų ir kitokių jūros valgo
mų gyvių, džiovintų agras
tų, žemuogių, slyvų ir vyš
nių, balto ir raudono vyno, 
padaryto iš laukinių vynuo
gių, biskvitų ir Anglijos 
kviečių duonos, virtų ir kep
tų kukurūzų (kornų), pele
nų pyrago — indėniškos 
duonos, iškeptos pelenuose, 
ir indėniško pudingo, paga
minto iš kukurūzų ir dribs
nių, virtų maiše.

Kalakutas ant Padėkos 
Dienos stalo mūsų laikais 
yra laukinio kalakuto kil
mės prijaukintas paukštis. 
Nors ir visiškai amerikoniš
kos kilmės, kalakutas gavo 
vardą iš kitur. Tai atsitiko 
dėl to, kad jis kartą per 
klaidą buvo sumaišytas su 
ffvinėjišku gaidžiu, inųtor- 
tuotų iš Afrikos per Turki
ją

Kalakutų auginimas da
bar yra didelis, bet kartu ir 
labai varginantis biznis. 
Augintojai sako, kad jie la
bai atkaklūs ir dažnai nieko 
neryja, nors maistas jiems 
visuomet padėtas prieš no
sį, o geria vandenį, kol 
krinta nuo persigėrimo, ar
ba dėl menkiausio nusičiau- 
dėjimo lekia be perstojimo 
iš vietos į vietą.

Spanguolių augintojai 
taip pat turi savo vargus. 
Jie paprastai savo užsėtus 
laukas turi per žiemą laiky

T v dukar

įvairiomis k 1 a s t i n gomis kam anksčiau pasisekė slap- 
priemonėmis, visokiais pra- Į tai iš Vakarų pasiekti Lietu

v 1JVO. Vi ozvLr i o i o▼ įovmaio Tai i/I «aie uuuaio urnom

simanymais nori pakirsti lie 
r k. ri-” !tuvHI išeivijos ryžtą nepa-
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už svetimus

Baudė nekaltus žmones
Viso

vą, sovietinių žandarų buvo 
suimti ir sušaudyti.

Kas ateityje išleis ir pa
rašys laisvojo gyvenimo

•i. n- ’ komunistai ir jų pataikūnai apystovose istorijos knygas,
1924 m. Lietuvoj. Lietuvos bū^f haudžiT primerkę akis suverčia vis^ įten bus daug teisybės pasa-
npnriklansnmvbos motais DUl °a išeiviją į vieną ir nenori to- kyta apie maskvinės okupa-

gimimo metinės. Jis mirė

nepriklausomybės metais 
jam buvo pavesta sureda
guoti lietuvių kalbos žody
nas. Deja, mirtis tą jo dar
bą nutraukė. Bet tas darbas 
ir dabar tęsiamas Lietuvo
je ir jau to lietuvių kalbos 
didžiojo žodyno išėjo keli 
tomai.
Minės Žalgirio mūšio 
sukaktį

O k u p u o toje Lietuvoje 
ruošiamasi 1960 m. plačiai 
paminėti Žalgirio mūšio 
550 metų sukaktuves. Į tą 
darbą įtraukti istorikai, ku
rie ruošia medžiagą knygai 
apie Žalgirio mūšio reikš
mę lietuvių tautai.

Ta proga prisimintina, 
kad čia, Amerikoje ir lenkai 
ruošiasi kitais metais pami
nėti Žalgirio mūšį. Mūsų, 
lietuvių tarpe, kol kas apie 
tai nekalbama. O tai būtų 
rimtas darbas Amerikos Lie
tuvių Bendruomenei, Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai ir 
kitoms panašioms savo tau
tos kultūra ir praeitimi susi
rūpinusioms draugijoms. 
Laimėjo premija*

Kasmet Maskvoje vyksta 
visasąjunginio ūkio paroda. 
Toje parodoje visos Rusi
jos vadinamos sąjunginės 
respublikos turi nuolatinius 
pavilijonus. Tokį turėjo ir 
okupuota Lietuva. Dabar 
buvo sumesta pastatyti di
desnis Lietuvos paviljonas. 
Buvo paskelbtas konkursas 
tokiam pavilijono projektui 
nudaryti. Pirmą premiją 
laimėjo Algis Navickis, an
trą — Launašas ir trečią — 
Paliūnas. Visi jie inžinieriai 
architektai.

mas.
Visai kitaip galvojo “dar

bininkų rojaus” kūlėjai. 
Ten milionai žmonių buvo 
nugalabyta ar Į vergų dar
bus ištremta tik už tai, kad, 
dažniausia tik policijos nuo
mone, nusikalto tas ar ki
tas iš giminės ar draugų, 
gerų pažįstamų.

Neseniai tą p a s k e 1 b ė 
“Vilnyje” šią vasarą Lietu
voj su ekskursija važinėję
sis Jonas Smalenskas.

Jis Vilnies Nr. 222 rašo, 
kad jis sutikęs vieno dipuko 
brolį ir tas prašęs Amerikoj 
gyvenančiam savo broliui 
pasakyti, kad “jau esu už 
brolio nuodėmes atkentė- 
jęs

Tokių nukentėjusių “nu
sikaltėlių” Lietuvoje buvo 
labai daug. Smalensko mi
nimas “nusikaltėlis” dar 
tiek laimingas, kad išliko 
gyvas. O kiek panašių “nu
sikaltėlių” kaulų pūva Sibi
ro taigoje ir kitur?! Tuo 
Smalenskas nesidomėjo.

išeiviją j vieną 
je išeivijoje įžiūrėti jos svei
ko politinio suaižėjimo ir 
kartu sugebėjimo organizuo
tai vesti laisvinimo darbą.

Tokia išeivių organizuota 
veikla Lietuvos laisvinimo 
bare labiausia yra nekenčia-

cijos žiaurius darbus Lietu
voje ir lietuvių išeivijos 
nuopelnus kovoje su Krem
liaus tironija. ,

Jei daugiau kaip prieš 
šimtą metų Lietuvos išeivija 
buvo susitelkusi tik Vakarų 

kuriosma. Tai ir dedama Lietuvos i ^U1 °P°je> kurios. dauguma 
okupantų ir jų talkininkų buvo apsig^enusi Paryžių- 
nemaža pastangų vienybei !^e.
išardyti. Čia daugiau iš Lie
tuvos okupantų neapykan- jvien 
tos tenka Amerikos Lietu-
vių Tarybos veikėjams, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto nariams ir 
visiems kitiems Lietuvs lais
vinimo darbą remiantiems, 
kas iš jų prasikiša į pirmas 
to darbo gretas. Jie visi tarp 
kito pravardžiuojami dole
riniais patriotais, iš
valdžios iždo mintančiais.
Nors visiems čia, JAV, ir
kitur gerai yra žinoma, kad . , .. . ... . .
nė Altas, nė Vilkas netyko !,a,.i^,klta^ 
lėšų iš JAV valdžios iždo

ar Londone, tai dabar 
j Lietuvos išeivijos esama ne 

tik Vakarų Europoje, 
bet abiejose Amerikose, 
Australijoje ir net Naujoje 
Zelandijoj, ir toj išeivijoj 
yra tokių, kurie atsidėję re
mia Lietuvos laisvininmo 
darbą. Tiesa, piniginės au
kos kuklios, bet — lašas po 
lašo ir akmenį tašo.

Ir toje išeivijoje, kaip 
anuomet taip ir dabar, vei
kia Lietuvos laisvinimo są
jūdis, susimetęs į savo cen
tras — Altą bei Vliką ir

ir, jei tokios lėšos būtų pa
kištos, tikrai nuo tokios pa
slaugos atsisakytų, nes visi 
yra įsitikinimo, kad Lietu
vos laisvininmo reikalas tu
ri būti pačių lietuvių pasi
aukojimo darbas. Alto ir 
Vliko visi bendradarbiai 
stengiasi tik veikti JAV vv- 
riausybės ir visuomenės įsi
tikinimus Lietuvos naudai, 
kad jos skaudus likimas ne-

KAIP RUSAI būtų pamirštas sprendžiant
L1E1UVĄ SU3OVIETINO tarpvalstybinių santykiavi-

UŽ LAIŠKĄ SUMOKĖJO 
$2,800

Niujorko knygų prekybi
ninkas varžybose Londone 
už Amerikos pirmojo prezi
dento Jurgio VVashingtono 
laišką V irgi n i jos gubernato
riui sumokėjo $2,800.

darbui talkininkaujančias 
draugijas.

i O štai dabar susimesta 
Į visur steigti Lietuvos Laisvi
nimo Tautos Fondo nuola
tinių rėmėjų būrelius. Bet 
kur ir bet keletas asmenų 
savo tarpe pasižada kasmet 
tiems reikalams skirti pini
ginę auką pagal savo ištek
lių pajėgumą.

Tokie Tautos Fondo Rė
mėjų Būreliai Kanadoje jau 
pradeda veikti.

s pasauly pasta- 
j tas ra • ' <• State New Ver
kė. Jis yr;. , 250 pėdu aukščio ir 

! turi i:*2 ai’ tu. Ncdauję žemes- 
inis rz ji tėra Chrysler rūmai 
1—J.o'G pečiu aukščio, turi 77 
aukštus.
ŠSSS? ; š 55 <Jt 55:

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

mo klausimus ir teisingos, 
visuotinės taikos reikalą.

Bet lietuvių išeivijos pra
eities pavergtos Lietuvos is
torikai nėra linkę smerkti. 
Nors atsargiai, apdairiai ir 
su atatinkamu maskviniu

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar ji* yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tkms metams

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

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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Pasikalbėjimas ' f 
Maikio su Tėvu

Samanos daržininkai
Automatizacija daržininkystėje. “Pioneer” farma Flori* 
doj. Užsakoma ir parduodama telefonais. Bostono dar
žovių pirkėjas, priei pirkdamas Floridoj daržoves, jas 
matys televizijoje ir galės pasirinkti, kurios jam patiks.

V. KYMANTAS

lininkystę bei paukštinin-
'kystę, sparčiai pakeičia to 
ūkio veidą. Jei Tau, mielas 
skaitytojau, neatsibodo, va
žiuojame šj kaitą pas darži
ninkus. Reikės važiuoti j 
Floridą, bet žygio, manau, 

i nepagailėsi — ir čia pama
nysime nuostabių dalykų.

Kasdien bevalgydamas 
ką nors iš daržovių, gal ir 
nepagalvojai, kas ir kaip 
rūpinasi tuo, kad tų daržo
vių nepritrūktų žiemą vasa
rą ir. kad jų būtų visokių, 
žinoma, daržininkams kaip 
ir kiekvienam žmogui Ame
rikoje, neduoda miego do
leris. Bet įdomu pažiūrėti, 
kaip daržininkai dirba, pa- 

—Maik, ar tu žinai, ką ir vėl operaciją padalyti. ' sinaudodami mokslo ir 
aš norėčiau šiandien pada- — Bet dabar žinosi, tėve, technikos pažanga. Šj kar- 
ryt? kad gerti nesveika. Dakta- tą matysime ne tiek tai,

— Na, o ką gi? ‘ras tą aiškiai pasakė. Jeigu kaip visokios daržovės au-
— Aš norėčiau liuobti tau jo patarimo paklausysi, ii- ginamos, kiek kaip jos par- 

giau pagyvensi.

Kiek ankstyvesniam “Ke- kalinga priežiūra. Tad ir 
leivio” numeryje esu rašęs, čia gražiai nutiestais keliais 
kaip darbo sumechaninimas vis važinėja inspektoriai, 
ir automatizacija, veržda- žiūri kur kas ir kaip auga, 

imies ii- j Amerikos žemės kur kas reikia nuimti, kur 
ūkj, j laukų dirbimą, gyvu- j kas padaryti. Ir kai inspek

toriai savo mašinose turi 
bevielius telefonus, jie tuo
jau iš vietos praneša reika
lingas žinias j faunos biurą, 
o jau iš ten taip pat tuojau 
eina reikalingi Įsakymai 
taip pat telefonais.

Įdomiausia būtų pažiūrė
ti, kaip “Pionieriaus” for
moje yra organizuotas dar
žovių pardavimas. Žinoma, 
farma nesiverčia “kapeiki- 
ne” prekyba ir teturi reika
lo su urmininkais. Eisime 
dabar pas Mr. Cabe j jo biu
rą ir pažiūrėsime, kaip jis 
“sukasi”.. Pas jj biure tik du 
jo padėjėjai, tačiau visur 
pilna susisiekimo aparatų: 
bevielių telefonų, garsiakal
bių, mikrofonų, barškantis 
aparatas, kuris nepaliauda
mas pranešinėja Įvairių dar
žovių kainas Įvairiuose 
Amerikos miestuose. Sieno- 

duodamos Amerikos rinko- je kabo didėlė lenta ir joje

ŠITAIP VEŽA ŠIENĄ

'tautinės gvardijos helikopteris Towsend. Mon., veža 
šieną vandens nuo viso pasaulio atskirtoms karvėms. 
T edarr.s užtvenkus Missouri upę. \anduo užliejo žemes
nes vielas, ir aukštesnėse vietose pasilikę gyvuliai pa
dvėstu. jei jiems šitokia naujoviška susisiekimo prie
mone neaivežtu pašaro.

Senovės žvejybos ūkis
KADA UŽ ŽUVŲ VOGIMĄ NOSIS PIOVĖ IR KORĖ

‘ Tesmvp*

per ausi.
— Už ką?
— Ori už tai, kad liepei 

man pas daktarą nueiti.
— Ne, tėve, aš neliepiau; 

aš tik patariau. Ir aš manau, 
kad tai buvo geras patari
mas.

— Bet aš manau kitaip,
Maiki, Aš norėjau ir tam 
daktarui užtraukti per mar
mūzę.

— O ką jis padarė?
— Maiki, iis tikras vari- —r r_------, .... _..o . • • • • • , . . , , .jotas: liepė man nusirengti, viename Sinkevičiaus romą- Daržovių auginime ir jų par- nų, plepių, priekabiųį peslu- 

paguldė ant tokio stalo, ir ne. >v?me j“ koopeiatinm- kų - su visais jais Mr. Ca
ksi grūdo pirštų, tai misli-' - Nu, vistiek kas taip!*“ ir daržuose be ir du jo padėjėjai turi
nau kad ir akys iššoks. pasakė, bet tu pripažįsti, i negyvena. Jie gyvena arti- atlikinėti

— Daktarai, tėve, žino kad buvo taip pasakyta, to-

sužymėtos daržovių kainos, 
kurias paduoda žemės ūkio 
ministerija.

Farma “Pionierius” kas-

— Maiki, kas iš tokio gy- je. Ir čia yra daug naujoviš- 
venimo, jeigu žmogus nega- ko.
Ii pasilinksminti? O jeigu ir F 1 o r i d o n nuvažiavę, 
negersi, tai vistiek su saule klauskime, kur yra nedide- 
negyvensi. Vistiek reikės lis miesčiukas Belle Glade dien ir per kiauius metus 
numirti. Taigi verčiau pasi- ir kur yra artimoje jo aplin-! turi reikalų su 2 šimtais 
linksminti ir tada keliauti koje daržovių farma, vadi- j Amerikos ir Kanados mies- 
pas Abraomą. Šiaip ar taip, narna “Pioneer ’. Vaikas tų ir juose aptarnauja 241 
tik syki ožkai smertis. Taip farmą parodys “ Pionieriaus” Į pastovų ir didesnio masto 
ir Abraomas pasakė Izao- farmai nepriklauso vienam daržovių pirkėją, neskaitant 
kui. asmeniui. Tai yra sudėtinis pripuolamų užsakymų.

__tėve ne Abraomas biznis, biznierių “koopera- Tarp tų užsakytojų yra
taip pasakė,’ bet Zagloba tyvas”, kuris turi 25 narius, visokių: nervingų pikčiui-

kaip ligonį egzaminuoti, dėl sporo dėl to nekelsime. 
Juk jie ilgus metus to moki- Verčiau tu man pasakyk, 
naši. kodėl daktarai pataria žmo-

— Nu, pasakyk, ar jie ir nėms negerti, o patys ge- 
su moterimis taip daro? Iria? Aš žinau daktarą, ką

— Jie daro kas reikia, tė- numirė nuo gėrimo.
ve. Jų pareiga yra suprasti,! — Tai yra papratimas,
kas ligoniui kenkia. Dažnai tėve. Gėrimas yra toks pat 
turi pacijentą net užmarinti papratimas, kaip ir rūky- 
ir peili pavartoti, operaciją mas. Nors žmogus žiro, kad 
padaryti, kad gyvybę išgel- rūkymas kenkia jo sveikatai 
bėti. i ir kišenei, bet vistiek rūko,

— Maiki, jeigu jis būtų nes Įprato ir negali to nusi-
man peiliu Įdūręs, tai jau, kratyti. Taip yra ir su gėri- 
bai gali, būčiau žiebęs j mu: daktaras zmo, kad gė- 
žandą! irimas jo sveikatai kenkia,

— Bet pasakyk, tėve, ar bet Įpratęs gerti, negali sus- 
dabar ne geriau jautiesi, kai toti
daktaras patikrino sveika
tą?

Bet ar tu šiur, Maiki. 
kad gėrimas kenkia sveika-

— Aš tau pasakysiu, Mai- tai? 
ki, kad aš gerai fylinu tik! .— Aš, tėve, galiu Įrodyt, 
tada, kai gerai išsigeriu. O kad kenkia.
ar tu žinai, ką tas daktaras į — O aš, Maiki, galiu tau 
man pasakė?

— O ką?
— Sako, jei nori dar pa- gyvatinę. Užpilk ant gyva- 

gvventi, tai nustok gėręs, tės snapso, ir žiūrėk, kas at- 
Jei nenustosi, sako, tai bi- sitiks. Ji pasirango l>onkoj, 
le dieną pakratysi kojas, pasiraito, ir sustingsta. Na, 
Kai paprašiau liekarstvų,1 o jeigu šnapsas numarina 
tai pasakė: “Liekarstvų tau tokią kirmėlę, tai jis turi nu- 
nereikia, tik negerk alkoho- marinti ir kiekvieną kvara- 
lio, ir būsi sveikas”. Kai jis bą žmogaus viduriuose Va- 
taip pasakė, Maiki, tai aš dinasi, gerdamas žmogus 
nusispioviau ir pasiėmęs ke- turi ilgiau gyventi, ar ne?

1 įrodyt, kad tas neteisybė, 
j Aš tą patyriau dalydamas

purę norėjau išeiti; ale jis 
paėmė man už rankovės ir 
pareikalavo penkių dolerių.

— Ne, tėve, ne.
— Kodėl ne?
— Todėl, kad žmogaus

Už ką jienki doleriai, sa- kūnas susideda iš mažyčiu 
kau? Juk liekarstvų nedg- narvelių, .kurie palaiko svei- 
vei. O jis sako davęs man katą ir gyvybę. Jeigu degti- 
gerą patarimą ir už tai rei- nė nuramina didelę gyvatę, 
kia užmokėti

— Ir užmokėjai?

visus reikalus 
muose miestuose, daržinin- greitai, tiksliai, gerai ir man- 
kystei vesti samdo direkto- dagiai, kad visi būtų paten- 
rių, tarnautojus ir darbinin- kinti.
kus, o kai baigiasi metai, su-1 Va jie priiminėja užsaky- 
važiuoja pasidalinti pelnu. mus. Kai pirkėjas telefonu 
Didžiausia galva šiame biz- pasako jiems, ko ir kiek no- 
nyje priklauso “kooperaty- ri, jie taip pat telefonu tuo- 
vo” vicedirektoriui Mr. Ca- jau užklausia atitinkamą 
be ir jis boja, kad viskas daržų vedėją ir iš jo sužino, 
gerai suktųsi. Tačiau dau- ką jis gali duoti. .Jei visko 
giausiai sukasi jis pats. neturi, taip pat telefonu su- 

“Pionieriaus” farmai pri- sirišama su fanuos kaimy- 
klauso 5120 akrų puikios nais, kurie taip pat verčiasi 
derlingos žemės. Tai yra su- daržininkyste ir čia pat išsi- 
dėtinė nuosavybė, ir kiek- aiškinanama. kiek užsaky- 
vienam “kooperatininkui” mas gali būti patenkintas, 
priklauso jo žemės dalis, pa- Tą visą pono Cabe ar jo pa
gal kurią jis gauna ir pelną, dėjėjų pašnekesį klausosi 
Įdėjęs j biznį ir atitinkamą užsakytojas ir čia pat gali 
kapitalo dalį. Čia visko au- sumesti, ką jis gali savo už
ginama: tomatų, pupelių, sakyme pakeisti, 
žirnių, salerų, ridikų, agur- Per visą tą pasikalbę j i- 
kų, pipirų, svogūnų ir da, ir mą Mr. Cabe ir jo padėjėjai 
da. Čia viskas dirbarha lau- vis žiūri Į lentą su kainomis 
kuose, sodinant daržoves, ir čia pat sudera užsakomų 
jas auginant, nuimant der- daržovių kainas. Dery os 
lių, jį supakuojant ir ji pa- paprastai būna trumpos, nes 
siunčiant j rinką, naujau- pirkėjas žino kainas, o “rio- 
siomis mašinomis, panaudo- nierius” tarp kitų daržinin- 
jant geriausias trąšas, pas- kų nėra brangininkas, l’ii- 
kutinius mokslo patarimus imtas užsakymas peiduoda- 
ir darbui vadovaujant ge- mas j daržus ir ten sparčiai 
riems specialistams. Dėl to vykdomas. Gerai supakuo- 
žmonių čia dirba nedaug, tos daržovės tą pačią dieną 
nore daržovė reikalinga sukraunamos i šaldomas 
stropios priežiūros, ir visi sunkvežimius ir tą pa Ką 
jie dirba “nuo daikto”. dieną jau rieda puikiais 

Kiekviename ’darbe rei- Amerikos keliais i jiems 
skiltą vietą. Užsakymai at- 

— Veidiminut! Apie ko- liekami sąžiningai, grekai 
kius naivėlius tu čia kalbi? ir duodamos geros naržo- 
Aš apie juos niekad negir- vės, dėl to “koopera; i: in
dė jau. kai” pelno per metus šimtais

Kita ia iemonė žuvims 
upėse gaudyti buvo įtaiso
ma taip:

Upėje, žuvingoje vietoje, 
i buvo pastatomas bokštas, 
‘šiame bokšte sėdėdavo žve- 
! jys ir laikydavo nuleidęs 
tinklą — “vora”. Kai žu
vys užplaukdavo ant jo, 
žvejys pakeldavo tinklą. 
Lietuvos Statutas nustatė 
net 12 rublių pabaudą ir 
Įpareigoja nuostolius atly
ginti, jeigu kas tokią pasalą 
ar perkalą sunaikintų ar su- 

į gadintų.
Ežeringose vietose (Dzū

kijoje, Rytų Lietuvoje) pa
kako natūralių vandenų, ta
čiau mažiau ežeru turin
čiose vietovėse prie upelių 
buvo Įtaisomi dirbtiniai 
prūdai ir “soželkos”. šešio
liktajame amžiuje Kroku
voje buvo išleistos knygos 
apie žuvų auginimą ir prū
dų Įtaisymą bei žuvų veisi
mą. Dar 1609 m. Stroinovs- 
kis parašė veikalą, kaip rei
kia vesti tvenkinių ūki.

Paprastai prie dvarų bu
vo Įtaisomi specialūs prūdai 
ir “soželkos” ne tik žuvinis 

: veisti bei auginti, bet ir lai
kyti. Atviruose vandenyse 
«upėse, ežeruose) pagautos 
gyvos žuvys būdavo sulei- 

i ūžiamos Į prūdus ir “sožel- 
kas”, kad iš ten galima būtų 
jas kiekvienu metu pagauti 
ir pateikti virtuvei bei par
davimui.

Lietuvos Statutas nustato 
labai griežtas bausmes už 
žuvu vogimą iš svetimu 
pl ūdų ar “soželkų”. Vagis,

— Aš tėvui paaiškinsiu tūkstančių dolerių, kaikurie 
apie juos kitą kartą, nes po milijoną. '

tai ji dar greičiau numarina ;šiandien jau nėra laiko. Į Sumanaus Mr. Cabe gai
štuos narvelius. Vadinasi, ji! — Olrait, Maik, pasima- voje dabar vartosi dar v e-

— Nu, tai kaip nemokė- kenkia žmogaus sveikatai ir tysim kitą kartą, jei būsim na mintis: farmos bizniui 
si? Juk galėjo parsivertes trumpina jo amžių. gyvi. ijis nori panaudoti televizi

ją. Nori taip susirišti su savo 
klientais, kad jie, kalbėda
mi su “Pionierium”, galėtų 

'matyti farmos daržuose, ką 
jie užsako ir tai jau taip 
būtų, tartum, užsakytojas 
pats 'arže pirštu nurodytų, 
ką jis nori pirkti.

Taip tvarkosi Floridoje 
fir. Cabe. sukeldamas pas 
konkurentus ne tik kiek pa
vydo. bet ir noro ji pasekti. 
Ir tikrai paseks. Technika, 
mokslas, žmogaus sumanu
mas daro stebuklus ir šioje 

< mes ūkio srityje. Reikėtų, 
kad 1 ūtų pasiektas dar vie
nas stebuklas, — kad iš to
kios ūkio pažangos turėtų 
m- u bris ne tik “kooperati
ninkai”, bet ir visa dirban
čioji visuomenė.

užtiktas nusikaltimo vieto
je, turi būti atgabentas pas 

| urėdą ir už vagystę lazdo
mis nuplaktas. Jeigu vagį 

1 pagauna antrą kartą va
giant svetimas žuvis, tai 
jam nuplauna nosį. Jeigu jį 
pagauna trečią kaitą — jis 
turi būti baudžiamas kaip 
vagis, pavogęs 10 grašių, 
tai yra, turi būti pakaitas 
net ir tuo atveju, jeigu ne
būtų užtiktas nusikaltimo 
vietoje, bet būtų pakanka
mai kitų Įrodymų, kad vogė.

Visuotinių visai valstybei 
privalomų žvejybos taisyk
lių nebuvo, nes kiekvienas 
vandenų savininkas galėda
vo savo vandenis naudoti 
kaip tinkamas. Didysis ku
nigaikštis valdė stambiau
sius vandenis, jis leisdavo 
savo dvarams taisykles, 
kaip turi būti apsaugojamos 
žuvys. Valakų reformos 
Įstatymas nustato:

“balandžio, gegužės ir 
birželio mėnesiais jokiomis 
priemonėmis nežvejoti eže
ruose, tik žuvis veisti juose 
reikia; to privalo žiūrėti 
urėdas ir nevadininkas”.

Tai trumpa ir labai išsami 
žuvų apsaugos taisyklė. 
Privačiuose dvaruose kiek
vienas didikas ar bajoras 
tvarkėsi savaip.

D e v y n i o likto amžiaus 
pradžioje valstybiniuose 
vandenyse žvejoti buvo nu
statytos gana griežtos tai
syklės. Valstybinių vandenų 
nuomininkui draudžiama 
žuvis žvejoti neršto metu. 
Nerštams praėjus, draudžia
ma žvejoti tas žuvis, kurios 
žvejojimo metu neršia, 
i h audžiama žuvis nuodyti, 
šaudyti, naudoti žeberklus. 
Nuomininkas privalo paleis
ti ne tik neisiančias žuvis, 
bet jis taip pat privalo pa
leisti tam tikrą kiekį dide
lių žuvų, kurios yra natūra
lūs reproduktoriai. Kai ku
rioms pramoninėms žuvims 
buvo nustatyti minimalūs 
dydžiai: šamai neturėjo bū
ti mažesni kaip 3 svarai, la
šišos, karpiai, starkiai ir ly
dekos — 2 svarai, lynai, ka
rosai, vėgėlės — pusė svaro.

Ten, kur vra keli tvenki- 
niai, nuomininkas turėdavo 
iš aukštesnių tvenkinių nu
leisti vandenį i žemesnius 
tvenkinius, kad su vandeniu 
kartu nuplauktų i žemesnį 
tvenkinį plėšriosios žuvys

— lydekos, ešeriai ir kL 
Kad šios žuvys turėtų kuo 

'misti, į tvenkinį buvo sulei
džiamos aukšlės, kilbukai ir 
kitos smulkios baltosios žu
vys.

Nuomininkas įpareigoja- 
jamas tvenkiniuose ir eže
ruose naikinti varles, tačiau 
tausoti žalčius su geltonais 
paausiais, nes jie ėda varlių 
ikrus. Taip pat buvo drau
džiama vandenyse laikyti 
antis.

Žvejojimo metu turėdavo 
dalyvauti miško valdinin
kas, kuris prižiūrėdavo, ar 
nuomininkas griežtai laiko
si žvejojimo taisyklių. Už 
taisyklių nesilaikymą buvo 
dedama 7 rublių 50 kapei
kų dydžio pabauda ir rei
kėdavo sumokėti dvigubai 
už sužvejotą žuvų vertę.

Už savavališką žvejojimą 
valstybiniuose vandenyse 
pagal bausmių nuostatus 
buvo baudžiama nuo 5 iki 
20 rublių sidabru ir konfis
kuojamos sužvejotos žuvys.

Iki penkioliktojo amžiaus 
žuvys buvo gaudomos išim
tinai tik savo reikalams, ne 
pardavimui. K r y ž u o č iai 
Prūsuose nedrausdavo žve
joti savo reikalams, bet 
drausdavo žvejoti pardavi
mui. Vėlesniais laikais spe
cialiai žuvų supirkinėjimu 
Trakuose vertėsi karaimai. 
Yra gerai žinoma, kad še
šioliktajame amžiuje žuvis 
rūkydavo ir sūdydavo, taip 
pat užšaldydavo natūraliu 
būdu. Reikia manyti, kad 
šie žuvies apdorojimo bū
dai buvo žinomi labai se
niai, gal dar prieš mūsų 

'©rą.
Vidaus rinkoje žuvų pre

kyba buvo apdedama Įvai
riais mokesčiais: reikėdavo 
mokėti mokesčius iol nuo 
žuvų kainos, o jeigu žuvys 
būdavo sūdytos — tai 2 gra
šius nuo statinės. Be to, rei
kėdavo mokėti cecho, kvitų 
ir kapos mokesčius. Net ir 
pirkėjai - pirkliai turėdavo 
mokėti 1 grašį nuo statinės 
žuvų. Už mokesčių nemokė
jimą žuvis konfiskuodavo. 
Be to, buvo žuvų pirklių ce
chai, kurie normuodavo pre
kybos taisykles.

Jūrų žvejyba buvo labai 
menka, nes Lietuva jūros 
beveik neturėjo. Apie šešio- 
liktąjį-astuonioliktąji amžių 
iš Rygos buvo importuoja
ma daug silkių, rūkytų men
kių, lašišų, net stintų, o iš 
Rusijos buvo importuojami 
sturiai, karpiai, starkiai, net 
lydekos. Tai labai vaizdžiai 
parodo 1792 m. Lietuvos 
prekybos balansas. Iš visos 
Lietuvos į Lenkiją, Prūsus, 
Kuršą ir Maskvą buvo eks
portuota žuvų tik už 6912 
auksinų, o importuota net 
už 1,012,977 auksinus. Visa 
tai rodo, kad aštuoniolikto
jo amžiaus pabaigoje žuvų 
ištekliai Lietuvoje buvo la
bai sumažėję.

Ž. Balevičius

TRŪKS GYDYTOJŲ

Šiuo metu Amerikoje yra 
249,000 gydytojų, kitaip pa
sakius, kiekvienam 100,000 
gyventojų tenka 140.7 gy
dytojų. Prieš 10 metų to
kiam gyventojų skaičiui te
ko 143.4 gydytojai.

Dabar kasmet baigia me
dicinos mokslus 7,100 xvd\-»' v
tojų. Jei ir ateityje jų tiek 
tebaigs, tai gydytojų trūku
mas bus vis didesnis, nes 
gyventojų skaičius g eliai 

;auga. Po 15 metų gyd- tojų 
turėtų būti 330,000, kad ne- 

i justume jų trūkumo, todėl 
kasmet turėtų baigti 11,000. 
Turėtų būti atidalyta dar 

j bent pora dešimčių medici
nos mokyklų.
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MOTERŲ SKYRIUS
V. Mykolritis-Putinas

Ponas pasikvietė kareivius
_____________ __________ ir

(Tęsinys)
— Gražuolė, tikra gražuolė! Būkite ramūs, ponas 

prievaizde. Nieko blogo neatsitiks. Matau, kad ji mūsų 
nekenčia. Sukelti jos širdy palankesniems jausmams bū
tų ne pro sali suduoti jai dvidešimt rykštelių! Tokia mano 
mažiausia norma. Na, bet jei pono Skrodskio tokia va
lia .. .

Nebaigęs sakinio, jis pasuko arklį piie liepos ka
mieno ir davė ranka ženklą, kad nori kalbėti. Visiems 
aptilus, vėl prabilo tuo pačiu žemu. toli aidinčiu balsu:

— Gaspadoriai! Matote, koks apgailėtinas nesusi-' 
pratimas kilo iš to, kad jūs. suklaidinti nedorų kurstyto
jų, klaidingai išsiaiškinote io imperatoriškosios didenybės 
manifestą ir nuostatus. Aš džiaugiuosi, kad jūs supratote 
savo klaidą ir pranešiu ponui gubernatoriui, kad Bagynų 
dvaro valstiečiai pareiškė visišką klusnumą valdžiai ir 
įstatymams ir nuo rytdienos visi stos i darba. Didžiausius• f

šio nesusipratimo kaltininkus, dėl pavyzdžio ir kitų pa
mokymo, aš liepsiu nubausti — nuo penkiasdešimt iki 
šimto rykščių. Be to, kad būtų pasalinta galimybė toli
mesniems nesusipratimams, kurstymui ir darbo prievolės 
nepildymui, Šilėnų. Paliepių. Karkliškių ir Juodbalių kai
muose pas kiekvieną gaspadorių, kuris valdo valaką, 
stovės po du kareivius ir du arklius, kuris valdo pusę va
lako — po du kareivius be arklių, kol Įsiviešpataus tvar
ka ir visiškas klusnumas valdžios organams ir ponui. 
Be to, skelbti dar kaitą visų gaspadorių žiniai, kad per 
dvejus metus nuo manifesto pasirašymo dienos būtų su
daryti su dvarininkais sutarties lakštai, kiek kas gauna ir 
kokias prievoles už tai apsiima atlikti valstybei ir dvari
ninkui.

— Ai* viskas aišku, gaspadoriai? — klausdamas 
baigė savo kalbą žandi-ų pulkininkas.

Niekas neatsakė i tą klausimą. Tik varnos kranksėjo 
jovarų viršūnėse ir Daubaro šuva staugė tarpuvartėj.

O jei viskas aišku. — pridėjo Skvorcovas, — tai 
taip tegu ir bus. Daba: n ūbausime tuos. kurie daugiausia 
nusikalto.

Pulkininkas, lydimas savo padėjėjo, vachmistro, 
Pšemickio, rotos ir eskadrono vadų, ėjo i kiemą, kur sar
gyba laikė suimtusius. Buvo jų apie trisdešimt vyrų is, 
penkios moterys, Pšemiekis. apžiūrėjęs nusikaltėlius, ta
rėsi su pulkininku. Buvo sutarta, kad pačius didžiuosius 
nusikaltėlius atiduos pono Skrodskio teismui, ir jiems 
bausmė bus Įvykdyta dvare. Išskyrė Pranaiti, Stašių And
rių su Marce, Jankauskų Kaži, Dzidą Morkų. Balsiu 
Vincą ir Noreiką. Norėjo išskirti Daubarą, bet jis papil
kavusiu veidu, užmerkęs akis sėdėjo atsirėmęs i tvorą 
h* taip vaitojo, kad atrodė gyvenąs paskutines valandas. 
Pulkininkas liepė palikti ji ramybėje.

Atrinktuosius išskyrė ir pavedė ypatingos sargybos 
priežiūrai. Likusius čia pat reikėjo nubausti. Keli karei
viai, iš anksto numatė, kas čia bus nėr darbas, jau tem- 
pė iš krūmų karklo rykščių glėbi, kiti nužiūrėjo tinka4 
miausią egzekucijos vietą — veja apaugusi kranteli prie 
Stašio jovaro, kur tvora atokiau nuo gatvės ir yra maža 
aikštelė, gerai matoma iš visų pusių. Vyresnybė norėjo 
kad bausmę matytų kuo daugiau žmonių. Dėl to visus, 
kas tik buvo gatvėje, laikė apsupę dragūnai, o pamatę 
ką nors kiemuose, šaukė ii- varė žiūrėti bausmės.

Pradėjo nuo raitojo valkatos. Iškratę jo kišenius. ap
žiūrėję rastus popiergalius, drabužius ir kepurę, nustatė 
kad jis yra pabėgęs kareivis Liudvikas Mulduras iš Na- 
ciūnų kaimo, priklausančio Lauksodžiu dvarui Biržų 
valsčiuje.

Išklausęs tai. Skvorcovas reikšmingai puse lūpų 
švilptelėjo. Tai štai kas per paukštis! Plakti nereikia. 
Suimt ir atiduot karo teismui. Greičiausia, kad jį nuteis 
penkis kalius pervaryti per pulko rikiuotę, ir jis gaus 
tiek lazdų, kad daugiau nebereikės nieko.

Pirmą paėmė kresną, stiprų vyruką, kuri Skvorcovas 
matė besišaipanti jo prakalbos metu. Be to. jis buvo ap
siginklavęs spragilu ir apskritai pulkininkui nepatiko 
dėl Įžūlios veido išraiškos.

— Šimtą! — nusprendė pulkininkas.
Vyrukas nenorėjo pasiduoti, blaškėsi, mostigavo ran

komis, bet jĮ apipuolė keturi kareiviai, nuplėšė drabužius 
ir pal metė ant žemės. Paskui apvertė kniūbsčią, du laikė 
už kojų. du už rankų, o du dargūnai, atsistoję iš abiejų 
šonų, pradėjo čaižyti — sutartinai, ritmiškai skaitydami 
smūgius. Nelaimingojo kūnas spazmiškai trūkčiojo nuo 
kiekvieno smūgio, bet jis nerėkė, nevaitojo, tik gargalia
vimas skverbėsi pro kietai sukąstas lūpas. Kai budeliai 
baigė savo darbą, jis keturpėsčia nurėpliojo Į patvorį ir 
pasiliko besėdįs, tarsi snausdamas, nusvilusia ant krūti
nės galva.

JIE LAIMINGI

Matthew Gruen. 30 m., ir 3 jo draugai plaukė \anadu 
laiveliu. Netoli llermvdos ju laivelis nuskendo, o juos 
išgelbėjo karo laivas, čia matome Gruen su jo mergaite 
Iiarbara Ilailev. jam sugrįžus į Staten Island, N. Y.

MODERNIOJI ELEGIJA

Man vistiek pat, ar keikia kas, ar giria,
Aš vistiek pat visom valdžiom uolus,
Tiek pat galiu, ar gyvi jūs, ai* mirę,
Visiem tašyti ant galvų kuolus, —
Man vistiek pat, man vistiek pat.
Aš už tiek pat vagiu, perku, parduodu,
Gerbiu niekšus taurelių saliutu 
Ir dėl to pat zyziu prieš tvirtą uodu 
Ir stūgauju prieš silpnąjį liūtu, —
Man vistiek pat, man vistiek pat.
Man vistiek pat, kur giltinė smeigs gairę: 
Dangaus rūke ar žemės pagiriuos.
Iš dešinės aš vis žengiu Į kairę,
O iš kairės Į dešinę iriuos,
Ir vis taip pat, ir vis taip pat.
Taip pat klaupiuos prieš nuodėmingą Jievą,
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Taip pat myliu Liucipierių ir Dievą, 
Nes aš taip pat toks pat jau modernus, 
Man vistiek pat, man vistiek pat.

’ u
Antanas Gustaitis

(Bu.s daugiau)

nuoluje Suljjt Uk •jeiiEUda-puiirtlkiIUii.ul \ y i l«(u.-> >»c inai \isu«»inet ui šus tradici
jos gynėjai, dar ilgai nešios 
“purdas” tuo labiau, kad už 
“purdų (šydų) stovi kuni
gas su Koranu, didžiausias 
autoritetas beraščiui ir gi
liai religiniam kaimiečiui.

lis žemės yra dirbamos., bando Kovoti ik Įstatymais, 
Pramonė yra dar tik užuo- bet pavyzdžiais Ji sudaro “ 
mazgoję. Kraštas retai ap- būrelius motetų, ifurios savo
gyvendintas, todėl pramo
nės plėtimas susiduria su 
darbo jėgos klausimu. Iš kur

pavyzdžiu užki ečia kitas 
moteris. Neseniai iš turtingų 
Afganistano šeinių buvo pa

imti žmonių? Kai laukuose rinktos jaunos merginos ir 
reikia nuimti derlių (o der- i joms pasiūlyti darbai aero
bus Afganistane nuimamas dromo ir kitose viešose Įs- 
du kart per metus), darbi- taigose, jeigu jos sutiks atei- 
ninkai pameta mašinas, fa-įti dirbti be šydų. Tokiu bū- 
brikai sustoja, ir vyrai išei- i du gyventojai pripranta 
na Į laukus. Moterys, užsi- į matyti moteris be šydų ir 
dengusios ilgais šydais, ku- • matyti jas dirbant tokiose
iie dengia ne tik veidą, bet 
ir visą figūrą, sėdi namuose. 
Nežiūrint, kad darbo jėgos 
trūksta, daugelis Įstaigų yra 
atskftos vyrams ir moterims. 
Atskiros yra ligoninės, mo
kyklos ir kt. viešos Įstaigos. 
Nors šviesesni žmonės su
pranta beprasmiškumą ir 
žalą tokios tradicijos, kuri 
išskiria moteli iš šalies eko- 
nominio gyvenimo, bet to
kių yra mažai. Tradicija yra 
sena ir galinga. Kai Afga
nistano kaimynai Turkija ii 
Iranas panaikino savo kraš 
tuose šydo nešiojimą, Afga 
nistano karalius Amanullah 
(1919-29 m.), pasinešęs} re 
formas, pabandė panašia: 
padaryti Afganistane. Tarr 
pasipriešino musulmonų ku 
nigai ir sukurstė neraštingu* 
ir fanatiškus tradicijoj 
saugotojus. Karalius buvt 

: priverstas sostą apleisti, c 
moterys ir toliau vaikščiojt 
užsidengusios šydais.

Po antrojo pasaulinic 
karo nuošalusis Afganista 

Inas susidūrė su Vakarų pa
sauliu. Lėktuvai iš Ameri- 

į kos ir Europos skrenda i ę 
į Aziją per Afganistaną. Di
džiuosiuose miestuose buvc 
Įrengti aerodromai tarptau į 

itiniams lėktuvams sustoti ;

vietose, kur pirma dirbdavo 
tik vyrai. Taip pat žymių 
šeimų moterys kviečiamos Į 
diplomatinius vakarus, kur 
jos turi progos susitikti su 
Amerikos ir Europos diplo
matų žmonomis ir dukteri
mis.

Nėra abejonės, kad su 
laiku šydai miestuose bus 
užmiršti, bet nuošalūs kai-

AR NORI ŽINOTI,

kas daugiau sudeda bažny
čioms — žydai ar lietuviai? 
Greičiausia pamanysi, kad 
žydai, o kaip iš tikrųjų yra, 
tai sužinosi, paskaitęs “Dar
bo” Nr. 3, kurio kaina 
$1.09. Metinė prenumerata 
$3.00.

Galite gauti ir Keleivio 
administracijoje.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi”- Kaina metams $4.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

JETUVA BUDO, Stepono Kairio 
laba: vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kviesi 
įš miego. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

9IEN0JANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Mielinio-įdomūs atsi
minimai, 464 psi.. kaina.. . .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina .................................... $6.00

ŽVILGSNIS f PRAEITI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ..................................... $5.00.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina .......................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što iaiku. kieti apdaiai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
<1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 153 psl. Kaina ...................$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Gt.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*. 536 psl. Kaina $5.00Į TASAUI.IO LIETUVIŲ ŽINYNAS 

f paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis SUŽADĖTINĖ. J. Titfnio 15 trumpu
apie lietuvius visame pasauly. I pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00 

464 psl. Kaina ....................... $6.50 Į

IAŽOJĮ LIETI J VA. paraše M= Gint, 
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ..................................... $5.<»0.

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori-
I nė apysaka, laimėjusi Nobelio prč- 
! miją. Kaina .......................... $2.25

pietos ir amerikietes keliau- 
i jančias vienas ir nesaugo
mas nei vyrų, nei šydų 

Afganistano vyriausybė 
kuri stengiasi krašte išplėsti 
pramone, supranta, kad už- 

1 dengtos šydais (jie vadinasi 
■purdos’) ir atskiltos na- 

šiar.dien, kai sprausminis taip susiaurėjo, kad jame j muose moterys yra išskirtos 
fjet) lėktuvas per 5 valan- vietos liko tik vyrui, vai- riš darbo jėgos. Moterų išsi 
das nulekia iš New Yorko i kams ir moteriškiems plet- laisvinimo (emancipacijos) 
dryžių, o per kelias paras kams. Gi plačiajame pašau- i klausimas yra ne “moralės 
įplekia visą žemę, atrodo, ly, vyro valdomame pašau-j ir teisingumo” klausimas, 
kad gyvenimas visose šalyse ly, joms visai nebeliko vie- į bet tiesiog ekonominė būti- 
urėtų suvienodėti. Turėtų tos. Šydo gabalėlis, dengiąs j nvbė. Tačiau vyriausybe ži-

5JU3 Tjurcrc

t Kova dėl atvirų veidų
M. PAKARLIENĖ

j Afganistano vyrai ir mote- Į jsngvas būdas išmokti ang-
j »*vc viq tyimIo Piim •' L/IŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-, ri- ’ tidZnidU nldlO eui O dedantiems angliškai mokytis.

šnykti keisti papročiai, at- moters" veidą nuo smalsių ko, kad fanatiški gywnto-
?ilikęs gyvenimo būdas, nes akių, kaitų uždengė nuo 
temė pasidarė tokia mažu- moters pasaulį; 'Šydas pasi- 
.ė, išradimai ir naujos idė-‘darė ne “njada”, kuri, kaip 
•os taip greitai persimeta iš kiekviena mada, ateina iri 
ienos vietos i kitą, kad nė praeina, bet vienintelis gy-į 

jokia šalis nebegali gyventi! venimo būdas, vyrų priim-j 
atsiskyrusiu, savitu gyveni- tas, musulmonų kunigų pa
nų. Tačiau ir atominiame laimintas, moterims primes- 
imžiuje nelengva yra pa- tas, perduodamas iš kartos 
teisti Įsisenėjusias tradici- i kaitą, iš motinos dukte- 
as, ypač tokias, kurias re- riai, Įčiulpiamas su motinos 

mia fanatiškas tikėjimas. pienu.
Pažiūrėkime i musulmo-J Bet ir musulmonų kraš- 

įų kraštus Arabijoje, Egip- tuose moterys pradeda ju- 
e, Alžyre, Afganistane — dėti. Egipte, ypač prasidė- 
noteiys vis dar dengia savo jus tautiniam arabų judėji- 
zeidą šydu, vis dar gyvena mui, moterys vis daugiau 
itsiskyrusios viename vyro priimamos kaip beveik ly- 
įamų šone, prižiūrėdamos-giateisės būtybės, kurios 
amus (jei jų turi) ir na-į drįsta viešai parodyti savo 
nus, bet nesikišdamos Į na- į veidą. Alžyre, prasidėjus ju
rų tvarkymą ir visai neįsi-: dėjimui prieš prancūzus, 
jungdamos Į viešąjį gyveni-, motei ims prancūzų mestas 
ną. Koranas, šventoji mu-i sūkis buvo “nusiimkit šy- 
suimonų knyga, kadaise mo-j dus”. Turkijoje šydas buvo
<ė moteris būti “kukliomis”' panaikintas prez. Ataturko 
y nesididžiuoti prieš žmo-j pastangomis. (Prezidentavo 
įes savo papuošalais, o ro-; 1923-38 m.) Tvirčiausiai šy- 
lyti juos tik savo vyrams'das laikosi Afganistane, bet
ar vyro giminėms. Per ilgus 
amžius šis pamokymas iš
virto Į keistą tradiciją ir net

ir ten vyriausybė deda pas
tangas šį paprotį pašalinti. 

Afsanistanas yra sena,
religinę dogmą: moterys j musulmonų tikėjimo šalis, 
turėjo dengti savo veidą šy- j įsispraudusi p i e t v a k ariu 
du ir laikytis nuošaliai, gy- Azijoje tai*p Pakistano, So-
venti atskirame namų šone, 
prieinamos tik savo vyrams 
ir kitoms moterims. Jų pa
saulis, užsidarius namuose,

vietų Rusijos lr Irano. Di-1 
durno ji maždaug kaip Tex- 
as; gyventojų turi 13 mili-: 
jonų. Kalnuotoje ir akme-j

duoda ištarimą, angliškus pasikal
bėjimus. Kaina .................. 75 Cnt.

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie ne
paprastų žemaitį, kuris daug ką 
nadarė. tik vieno daikto neoadarė. 
kurį tikrai turėjo padaryti. 237 pu-
siania'. Kaina ...................... $3.60

'ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an-
MAM.BOROUGHS LITHUANIAN I troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge- Į
ras vadovėlis lietuvių kall>os mo- ' ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū-
kvtis angliškai 
psl., kaina . . ..

kalbanti tm. 144 
. $1.25

sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
lašytojos paveikslu, 123 puslapiai, 
kaina ......................................50 Ct.1EMOKRATINIO S OCI A LIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudingai „
knyga šių dienų klausimams su- LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
prasti. Kaina ......................... 50c.

1IEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483

Parašė dr. 1». Pilka. 
Amerikos lietuviams 
piu. Kaina ................

Pritaikinta 
1 14 pusla- 
........ $1.00

puslapiai. Kaina $5.00.

IIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., 
kieti viršeliai Kaina .......... $5.00.

jai, kurstomi m ašutai 
kunigu, priešinsfe tif

Graži popiečio suknelė va
sarai iš balto perkelio su 
juodomis gėlėmis. Gilus ii- 
kirpimas ir juodo satino 
diržas, papuoitas šviesia 
rože, daro ja j-pnė puošni.7 
ir tinkam:) takarui.

JEMENO 
ko romanas iš

! jos ūkininku -sukilinjn piįeš.S 
j diktatūrą .Piftna: dalis ;

.EMUNO SCNCŠ Andriaus Valuc
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ......................... $4.00

VLTORIŲ ŠEŠĖLY. Y. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunicas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalvs įrištos į vieną 
knyirą. kieti viršai. f3l puslapis. 
Kaina ................................ $6.00.

St'NŪS. Andriaus Valuč
io melų Suvalki- 

Srac.

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

/ALGIU GAMINIMAS, parašė ketu
rios namų ūkio agronosnės: E. Drą- 
sutienė, O. Kadaiti, nė, E. Statkie
nė ir A. šližienė. Didelio formato, 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina ..................................... $7.50

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Iaitrai daug informacijų, !*» psl. 
Kaina ................................. 50 Cnt.

VEPRĮ K LA USOMOR LI ETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ..................... $5.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės palo 1797> metais. 
Parašė Je nas Karys, daugybė pa
veikslų. 396 psl., geras popierius, 
kaina ..................................... $10.00

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- 
gos trilogija istorijos kronika. 73 
paL, didelio formato, gera popie- 
ra, kaina ................................ $2.50

CEZARIS. Mirko Jesuiiė i-omanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........ . $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, patašė 
M. Michelsonienė. 250 ;vairin !ietu_ 
viškų ir kitu tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 

i ^jp«^a)>šx.^Kai»a . i....... .. . $2.50
4 kišš IN TH.ę: DARK. J. Jažmiro 

anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. I’. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė \'ardū_ 
nas. Kaina .............. •........... 25 Cnt.

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

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ix3»nas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip. 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina..........................25 Cnt.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu suai. 
pažinti. Kaina ...................... $1.20

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS C,AI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūruose nė
ra vienybės, ŠO psl., kaina .. $1.00

i

Užsakymus ir pinigas prašome siųsti šiuo adresu:
KCLltlVIS

636 Ea«t Broadway So. Boston 27, Mam.
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PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS jėju. Po 3 metų Papen buvo girdyti galima ir kūdikius

PHILADELPHIA, PA. Lietuvą Sibiro žvėrims dras
kyti, su doleriais prikimštu 
lagaminėliu pasiekęs Cleve- 
landą ir truputį joje pailsė
jęs, pirmiausiai aplankė Fi- 

“redak-

Tautininkams nesisekė 
šokti krokioviaką

Su didele pompa vietos 
tautininkai ruošėsi atšvęsti jladeifiją. Tas pats 
savo skyriaus dešimtmeti, torius” Gužutis, leidžiąs ne- 
Apie tai jerichoniškomis įmokantiems skaityti laik- 
triūbomis jie pūtė iš visų 1 vaštj, “tautos vadą” pasitiko
kampų: ir tolimajame Cle
velande iš B. Gaidžiūno ir 
ponios E. Lekienės šiltos 
pastogės, ir j>er šv. Jurgio 
parap. vargoninko Petraičio 
ir kapitono Adolfo Gaigalo 
radijo programas. Į talką 
tam baliui garsinti savano
riškai stojo žymusis Filadel
fijos “redaktorius” p. Gužu
tis, kuris nemokantiems 
skaityti leidžia popierinę

ant Muzikalinio Klubo laip
tų su duona, druska ir bon- 
kute “Galingos Mosties”, o 
jo geras frentas Geležėlė, i 
kaip ir Gužutis nepaprastas j 
oratorius, pasakė svečiui' 
sveikinamąją kalbą.

Daug anksčiau prieš “tau- j 
tos vado” apsilankymą J.: 
Tysliava įamžinimui spaudė 
į vasaros saulės karštai įkai-

hJ',14',1 V 1.1,

JOS IŠLIKO GYVOS

National bendrovės lėktuvas DU-7 B su 42 keleiviais 

sudužo Meksikos Įlankoj, žuvusiųjų tarpe yra ir šitos 

lėktuvo patarnautojos.

EASTON, PA.
tintą Broad gatvę savo pė- .Nelaimėje zmazgotę. Mat, sujudusiems! das. Filadelfijoje jis atrado 7žuvo 

rantim'nknmc P.irintlc tib-stautininkams Gužutis tikė
josi išparduoti per penkias-

poetų apdainuotą "miegan
čią karalaitę” ir nuo Filadel-

i turi ko gėdytis 
; tuviškos kilmės, 
f jąja didžiuotis, 
i Velionis paliko be savo

Sekmadieni, lapkričio 15 sužeistos žmonos vieną sūnų 
dešimt metų jo platinama i f i jos pradėjo savo ameriko- automobilio nelaimėje studentą, motiną, brolį
Galingą Mostj ,kuria issi- mską karjerą. Ir dabar, pas- ; metu’seris

tepus, pasak jo, ir tautiniu- kolėlei gauti ar kitus finan- \ n
kai butų įssigydę nuo viso-i Simus Vienybes reikalus iš- i . . . . • ė- bu*
kių “rojuj”. Tad dėl tauti-^spręsti, Brooklyne skvernais Yr
ninku ruošiamo lapkr. 10-tą • suplasnojęs J. Tysliava iri,. . ... " te
baliaus iš gilaus miego buvo i atidumia į Filadelfiją. Tys-|g°mnej' .
prikelti beveik visi Filadel- liavos šalininkai Filadelfijo-i . m-as J. o i? ^ve" 
f i jos lietuviai. Džiaugėsi je — seni Amerikos lietu- Beeder St., Eastone.
našliukės ir kavalieriai naš- viai, o smetonininkai-dirvi- ,.ls ouvo visų mūsų miesto
laičiai, kad bus didelis ko- niai — naujieji ateiviai. lietuvių mylimas, o ypač jj

i T _ mėgo vaikai. Mūsų mieste
dr. Milutis apsigyveno 1941

jų patrepsėjimas!
Tačiau, besiruošiant ba- 4 ,

liui, bruzdelninkus lydėjo nors lietuviško klubo salėje, • te £fel P° 0 uvopa-
T.-. ~_______ K J sauktas į karo tarnybą ir

tarnavo gydytoju karo lai-

Jubiliejinį balių tysliavi- 
niai norėjo rengti kuino

įvairios nesėkmės. Jū “tau- kuinų čia esama keturi, bet 
tos vežimėlis”, nors ir Į pa- dirviniai, būdami šefų gar- 
kalne stumiamas, sunkiai bintojai, nutarė balių rengti
riedėjo. Ne visi tautininkai 
suprakaitavę jį stūmė. Kiti 
kaišiojo į jo ratus pagalius 
arba traukė jį atgal. Tokie 
reiškiniai huvo sudarė nava.------------------ - --------- r-
jų tautininkų jubiliejinį ba
lių paversti eiliniu karatų 
kopūstų vakaru.

Apie tai išgirdę pražilę ir 
nuplikę Filadelfijos lietuvių 
veikėjai didžiai stebėjosi, 
dėl ko “tautos vado” buvę 
bizūnuotojai tarp savęs taip 
smarkiai susikivirčijo. Dar 
neseniai jie linksmai pūtė Į 
vieną dūdą, vienodai rėmė 
“Vienybę” ir “Dirvą” ir “ne
priklausomai” Talkai rinko 
pinigus į vieną bendrą kap
šą, o jubiliejinį balių ruo
šiant dirviniai vadovavimą 
stengėsi paimti vieni ir tys- 
liavinius suvalyti į ožio ra
gą.

Nebuvo ko daug stebėtis, 
nes tarp “Dinos” ir “Vieny
bės” jau kuris laikas eina 
“šaltasis karas”, o ir pati 
Filadelfija abiem pusėm is
torinė vieta. Pav., “tautos 
vadas” A. Smetona, palikęs

“Keturių Šefų” užeigos sa-į 
Įėję. Tik vieną nutarimą te
ko padalyti tysliaviniams 
palankų: šalia dirvinių ir 
iuns rmlrėin sndinti už trar- 
bės stalo. O Filadelfijos lie
tuvių našliukės ir septynios- 
dešimtys našlaičių bernu
žėlių nė dirvinių nė tysliavi- 
nių nebuvo prisiminta suso
dinti už garbės stalų, kaip 
daug Lietuvai nusipelniu
sių. Taip jie ir neatnešė do- 
leriuko į tautininkų banketo 
kasą

vyne. Po karo jis grįžo į 
Eastoną ir čia visą laiką 
vertėsi gydytojo praktika. 
Dr. Milutis buvo gimęs lie
tuviškame Šenadoryje, den- 
tisto mokslus baigė Pitts
burghe, po to du metus dir
bo Massachusetts vaikų li
goninėje dantų gydymo 
skyriuje, o paskui apsigyve
no mūsų tarpe ir čia turėjo 

igerą praktiką.
Eastone dr. Milutis buvo 

įsirašęs į

Dr. Milutį automobilio 
nelaimė ištiko Wilson, Pa., 
miestelyje jam sekmadienio 
nakčia iš vaišių pas dr. R. 
Johnson grįžtant. Dėl neiš
aiškintos priežasties daktaro 
vairuojamas automobilis iš
sisuko iš kelio ir atsidaužė į 
medį. Daktaras mirė vietoje, 
o žmona sunkiai sužeista 
buvo atgabenta į Eastono 
ligoninę.

Senas Eastonietis

POPIEŽIUS PAGERBĖ 
HITLERIO PADĖJĖJĄ

paskirtas atstovu į Austriją, 
kui- raošė jos prijungimą 
prie Vokietijos, vėliau jis 
buvo atstovu Turkijoje.

Po karo buvo teisiamas 
Niurenbergo teisme, bet 
jam pavyko išsisukti, vėliau 
patys vokiečiai jį teisė ir pa
sodino 8 metus į kalėjimą, 
bet netrakus dėl amžiaus ir 
sveikatos iš kalėjimo išlei 
do.

Dabar jis popiežiaus pa
gerbtas davus jam kamer- 
Kerio titulą.

Demokratiškai galvoją 
vokiečiai tuo yra pasipikti
nę. Vienas jų laikraštis ra
šo, kad Papenas yra labai 
geras raitelis — jis daug 
kliūčių įveikė: pergyveno 

savo lie- hitlerinnikų valstybės griu- 
bet gali j vimą, Niurbergo tribunolą, 

nunacinimą, o dabar įveikė 
ir šiaip atsargaus Vatikano 
pasipriešinimą. Visam tam, 
sako, tereikėjo klastingumo, 
lankstaus stuburkaulio ir 
gražių manierų.

Kadangi ten tautinis gė
rimas yra vynas, tai visišką 
susilaikymą nuo jo gėrimo 
sunku skelbti, pasitenkina
ma raginimu negerti dau
giau kaip vieną kvortą vy
no per dieną.

Alkoholinių gėrimų ga
myba Prancūzijoje užimti 
apie 5 mil. gyventojų, tai i 
yra beveik kas 
žmogus.

Sofija Klišauskienė Lietuvoje, 
ieško savo pusbrolio Juozo Shalt- 
mer ir dukterėčios Annos Shaltmer 
(ištekėjusios pavardė nežinoma). 
Ankščiau Joseph Shaltmer gyveno 
Stan’f. rd. Conn.. ”8 W. Broad St. 
Kas apie juos žino rašykite adresu: 

Sofija Klišauskienė
Vainių rajonas.
Karštėtų apyl.
Vidmantų km.
Varnių paštas
Littu\os T. S R. < 18)

Paieškau Jono Radžiūno iš Su
valkijoj Liudvinavo parap.. Gulbi
niškių km.: atvažiavo Amerikon 

Į Prieš pirmąjį karą. Gyveno Xew Jer- 
ticsiiiiuts j apie Ncwarka. Ieško sesuo

į Uršulė. Lietuvoje. Jis pats ar jį ii. 
autieji malonėkite atsiliepti adresu: 

Sinion Naujalis
R I) 1.
Kdinl*oro, l’a. (52)

l
PAŽADĖJO, BET KAIP

IŠTESĖS i -
_________ | Ieškau Vinco Povilonio ir Andriaus

z-,, »». . , _ , , i Vaičkelonio. Gyveno Brooklyn. N.Chrusciovas Įsake, kad j Y., taip pat Juozo Povilonio. Miko 
eikia padidinti kasdieninio • t“"3“’;-. Jis ~?ven° Ajres’

Vartojimo prekių gamybą, j Simno valsčiaus, Alytaus apskr. Jie 
bet kaip tas vyks, dar pa-i J’jty■. ar JUOS ž,nanti«j> atsiliepkite 
matysime. Naujų fabrikų i p. vbi-dus
toms prekėms gaminti nenu- j

PRANCŪZAI — 
GIRTUOKLIAI

Statistika rodo, kad pran
cūzai alkoholio suvartoja 
daugiau kaip kas kitas. 
Dauguma prancūzų kasdien 
išgeria nuo vieno iki trijų 
kvortų alkoholinių gėrimų, 
daugiausia raudono vyno.

Daug gerdami prancūzai 
turi ir daug nuostolių. 
Skaičiuojama, kad dėl alko
holio valstybė turi per me
tus apie pusę biliono dole
rių nuostolių. 1956 metais

~ . v. T wttt 20,279 asmenų mirties prie-Popiezius Jonas XXIII ... . n iqk7
suteikė kamergerio (eham- 
beilain) titulą Franc von

jžastis buvo alkoholis, 1957 
į metais tas skaičius ^mažė

damas jį jo 80 metų am
žiaus sukakties proga.

Papen yra vienas tų, ku
rie padėjo Hitleriui įsigalė- 

lietuviską klubą, ,jį jjs yj.a buvęs Amerikoje 
bet kada musų tą klubą bu- Vokietijos karo atstovu, bet
vo užvaldę bimbiniai žmo-, prez Woodrow Wilson jį 

Tai lapkričio 10-tą ir bu- nės’ ^r; Milutis iš narių tar-. išprašė lauk už šnipinėjimą, 
vo “Keturių Šefų” užeigoje P° Pasltrąu^ė ir man aiški- į 1932 m. jjs buvo Vokietijos 
tautininkų jubiliejinis ba- n.°’ kacl nenori būti na- j kancleriu, išvaikė socialisti- 
lius, kuris praėjo aiškiame i Į™ organizacijos, kun įes- Prūsijos vyriausybę, lei- 
tautininku skilimo ženkle. 1 lkvopimo ne Amenkoje jo oreanizuotis hitlerininku 
Kažkieno paleisti gandai, iir ne hetuv,u 1311108 siekl
1 1 • 1 i* a 1 t m :

matyta, nežinia iš kui* teks 
imti ir medžiagas. Ragina-; 
ma panaudoti visokias at-: 
matas, seną laužą, bet ar' 
tik jomis pavyks daug kas 
padalyti.

Pažadama ne tik dau
giau, bet ir geresnių prekių. 
Ką tas ten reiškia, galime
suprasti iš balandžio 18 d. į 
Pravddje dviejų aukštų• 
prekybos inspekcijos parei 
gūnų paskelbto laiško

Jame rašoma, kad 
riaušių

P. O. Box <>5O*; 
Pšttshurph 12. Pa. (40,
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Gera žmona — vyro vainikas.

KIMBARAS ŽOL£

Kimbaras gerai 
nuo inkstų ir pus* 

lės ligų, šlapinimosi 

kanalo uždegimo ir 

nuo odos išbėrimo. 

Ramunės žiedai eu* 

ropiški ir Ramunės 

arbata yra visada 

gerai išsigerti.

i Med'leva žievės yra vienos iš ge- 
4 Į riaušių dėl viduriu užkietėjimo. 

, . ... • 1 Pas mus galite gauti visokių žo-televizijos fabrikų liu ir kurios tik randasi
gaminamų aparatų didelė I kur pasaulyje. Turime ir me
dalis buvo grąžinta fabrikui i d.a’;s — Kubos medaus, li?pos 
. . . _ y-iTL. I žiedu medaus, dobilu ir orenciųtaisysiu ne vėliau kaip po 5 • Medaus per paštą ne-

mėnesių. J siunčiame.
Alex. Mizara 

414 W. Broadway

, . So. Boston 27. Mass.
je buvo uždarytas, nes jo . Užeikite į A!ex»nder’s vietą, 

gaminami šaldytuvai buvo ’ sb

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato. kad, 

New Era shampoo yra kasdie-J 
riinis reikalas. Tik švelnus dar-, 
žovią miilas be tryvuliu taukų* 
jrali užlaikyti diržintrą odą,* 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai. naturališka spalva, nežiū
ri:1’ amžiaus.

Siuskite $2 už 8 oz. butelį.'
Erank Iti t autas 

527 East Exaositien k 
____ Pen ver. Colorado , >

ŽOD YNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lte»uvių

1256 Puslapiai

dvigubos špaltos

Vienas gerai žinomas 
šaldytuvų fabrikas Maskvo-

netikę. Panašiai pasielgta ir juuji 
su kitu šaldytuvų fabriku. S 

Kursko baldų fabriko pa- B 
dirbtu baldų 95% buvo erą- i B 
žinti jam, nes buvo netinka
mai padirbti.

Panašiai yra ir kitose sri
tyse. Kiek gelbės Nikitos 

.Įsakymas gaminti geresnes.

t

ueirniH) ūmią rranv vuii-j() jRi j- 7-3 praeitais
Papen, buvusiam Hitlerio |jr ~ais metag alkoholio au. 
padėjėjui, tuo budu pagerb- kų skaifius vė,

Su alkoholizmu rimtai ko
voti ten pradėta įsteigus at
skirą komitetą. Jis buvo įs
teigtas 1954 m., kai minis
terių pirmininku buvo Pie
ne Mendes-'France, didelis 
alkoholio priešininkas, kuris 
visokiomis progomis ragino 
daugiau pieno gerti.

Minėtas komitetas, kurio 
metinis biudžetas yra apie 
pusę miliono dolerių, viso
kiais būdais aiškina alko
holio žalingumą. Mat, ir ten 
yra plačiai skelbiama “tie
sa”, kad alkoholis tai sveika
tos, laimės ir jėgos šaltinis,

dailesnes prekes, ateitis pa-! 5 
rodys. Sovietijos žmonės vis į g 
dar maitinami pažadais.

Jei tavo draugus ar kaimv- 
teskaito -Keleivio”, para į 

iisiraSvti. N^ina me į
tik «4 į

do organizuotis hitlerininkų 
kariniams daliniams, tarpi
ninkavo tarp prez. Hinden-kad į balių atvyks J. Tyslia-imuose’ Maskvos dikta ,__________ r_____________

va ir su buv. Vienybės ben- s^vo jburgo ir Hitlerio ir to tarpi-
dradarbe ponia E. Cekiene ;Iletyvi:?ka krime didzmoda- ninkavimo pasėkoje Hitleris 
pašoks krokoviaką — nepa- yosi,_norsjietuyiskai silpnai buvo pag^btas Vokietijos 
sitvirtino.
toks

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
Mažam ūkely išnuomoju kamb. 

butą. Labai jrera vieta .seniems žmo
nėms. Mažas mieste]puikus oras. 
Telef.: P-938G4 Homer City, N. Y. 
Rašyti: ”

Mrs. M. Stasiūnas
24 Copland Ave.,
Homer, N. Y.

Jieškoįimai
įtvirtino. Balius iSėjo sakydavo, kad foncleriu, o Papen jo padį- daug kas Baile,>ka4iVjnMJ ■ ’ •' ■'t.-';-; ■ -
oks, kokio tikėjosi dirvi- abai retas ams šiame kras- _ . c, --------------------- —.X2.—».
,iai. Baliaus metu jautėsi * moka ainskai kalbėt., bet y.. o . .-įį.mai.

tarp dirvinių ir tysliavinin- 
kų auganti trintis.

K. T.

visi airiai nepailstamai gi
riasi savo airiška kilme. Pa
našiai, girdi, ir lietuviai ne-

AKTORĖ LINKSMINASI

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

su DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUL 20 — $29.00

3 su trečdaliu jardų ųrynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
3 .-u trečdaliu jar. R5'> vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui

(10 svarų kitokių daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti i tą pa
ketą be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XG1 — $42.00
3 jard. S5'5 vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

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

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

<* svarai kilų daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti j paketą | 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų). *

M AR 19 _ $15.000 I
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 atgaline kftsdi^ninei suknelei mėlynos, karališkai 

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

(10 svarų kitų daiktų iš mūsų katalogo galima nridėti j .šitą pa
ketą be ekstra išlaidų už persiutimą paštu)

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

daujamas Rytu Europoje.

(Dvigubas pamušalas su ledvilne $5.00 ekstra.)

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

VAISTU IR MEDIKALINIŲ PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MC- I 
St: SPECIALYBĖ. MCSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARV | 
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT.. .

TAZAB Viršuje garsioji filnui ak

torė Elizahtth Tavlor šoka 

su savo vyru Eddie Fislier, 

n apačioje ji kažką knibžda 

i ausį princui Aly Khan.

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.

kuri* 1943 m. buvo įvežto’ i 
kietiją darbams. Jis pats ar jį 
nantieji rašykite adresu:

9 Perry St.,
Joseph Walent 
Stoughton, Mass.

Vo-
žin-

Kaina >14

Pinigus siųsti kartu su
užsakymu į

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

51 R St. CAMBRIDGE, Mrm. Tel: KI 7-9706
(Offiaas atdaras visa laika)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuyiSkam darosi, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. I> 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda patalpos iki >325 | mėnesj.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir N8PRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
giltoe eenatvta.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymssatae lietuvių k»> 
lonljose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adreeu:

OR. M. I. VINIKAS
tn W«t SM Sm, Na» Yafc t, N. JT.

VAISTUS f LIETUVA
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski

te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.

VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNK KAS. Reg. Ph. sav. 

100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS. 
46 metai aprūpname \Yorcesteri ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO RORčIUKIŪ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ 
^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Kelehic” spaustuvė padarys tanistoms viską 
ir noriųa greičiau ir pigiau, negu kuri nota 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS"
27, Mase.

t
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Lietuvių kūrinius atliks• 1 • oro •amerikiečiai

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba 
kovo 27 d. rengia įdomų 
koncertą. Jame lietuvių po
etų ir kompozitorių kūrinius 
atliks žymūs amerikiečiai 
menininkai.

Sandaros sukaktuvinis
pokylis

Sandaros 7-ji kuopa 
gruodžio 13 d. savo patal
pose (124 F St.) rengia po
kyli savo veiklos 45 metų 
sukakčiai paminėti. Pra
džia o vai. vak.

O. Ivaškienė mokys ameri
kiečius lietuviškų šokių

Bostone veikia “Interna
tional Students Center”, ku
ris, be ko kita, puoselėja ir 
Įvairių tautų šokius. Tuo 
tikslu jis kviečia tų šokių 
žinovus mokytojus jų pamo
kyti.

Lietuvių tautinių šokių 
mokyti gruodžio 12 d. pa
kviesta Bostono Lietuvių 
Tautinių šokių Sambūrio 
vedėja Ona Ivaškienė.

Ten tų šokių mokytis su
sirenka studentai ir mokyto
jai ne tik iš Bostono, bet ir 
visos Nauj. Anglijos.

Bendruomenės kaukių 
vakaras

L. Bendruomenės Apylin
kės valdyba prieš Užgavė- 
nias rengia kaukių balių.

Netrukus Bostono 
nebepažinsime

Bostono miesto planavi
mo Įstaiga paskelbė, kad 
per 20 metų miesto centro 
l>ertvarkymui, jo naujoms 
statyboms bus išleista 620 
milionu dolerių. Apie Dock 
- Scollay aikštes išaugs di
džiulių administracinių na
mų virtinė, apie Washing- 
ton-Winter-Summer — pre
kybos centras, pakeis veidą 
pajūris prie Atlanto a v., 
South stoties rajonas ir tt.

P. Žičkus baigė
elektronikos studijas

Už veikimą pogrindy sė
dėjęs nacių koncentracijos 
stovykloje, dabar gyvenan
tis So. Bostone Povilas Žič
kus baigė už akių dėstymo 
būdu elektronikos studijas.

DĖMESIO!

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

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą 
VNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE

Šimtiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėjas nieko nemoka. Siunti
niai gavėjus paneida per 4-8 sav., o oro pustu — »-lž d. Musų 
kraui.uve.-e yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų medžiagų 
vyr. ir moter. kostiumams, paltams, pamušalų, jp.lų, deimonto stik
lui tijajti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių. aspeTino, ai.a ii.o, 
bulei Ino, sacharino ir vitaminų. ,

Pildome receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 
specialius standartiniu^ siuntinius

I av. ." vyr. kostiumams angliškos vilnonės meJžiago.-. ifi’z yd. tik 
uz S35.-; k vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 19 -• yd. 
tik uz $72,50. Siuvamas mašinas — SiGO. — Akordeonus nuo $75.50 
iki įOėO. — Cukraus 20 svarų — $14.-

j paminėtas kainas Įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pa-iunti- 
mas, apdrauda. Gavėjas nieko nemoka. lai tik keli pavyzdžiai iš 
musų bendrinio katalogo kuriame rasite 30 pavyzdžių Įvairiomis 
t.ainorr.i.- nuo $2S.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno var
do turi įrašų “.Made in Engiami”. Užsakytojas Kauna nuo kiek
vienos pirktos medžiagos atkarpėlę.

Pageidaujami rimti atstovai J. A. V., Kanadoje ir 1’. Amerikoje 
standartiniam.- siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėms.

ADRESAI:
397 A Mest Brnadway, SO. BOSTON 27. Mr*. AN 8-2718

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

e šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki t vai. po pietų.
Sav. Mykolas GURECRAS.

Inžinieriai išsirinko 
naują valdybą

Lapkričio 14 d. Manomai- 
čių bute įvyko metinis Bos
tono inžinierių gausus su- 
sirinkimas. Inž. E. Mano
maitis skaitė paskaitą “Kak
tas į sėkmingą vadovavi
mą”. Valdybos pirmininkas 
inž. VI. Adomavičius pada
rė pranešimą apie veiklą ir 
patiekė metinę apyskaitą. 
Inž. K. Kriščiukaitis, iždi
ninkas, patiekė piniginę 
apyskaitą. Buvo kukliai pa
minėtas Bostono ALIAS 
skyriaus įsteigimo dešimt
metis (skyrius buvo Įsteig
tas 1949 metais). Inž. J. 
Gimbutas papasakojo pir
mąsias skyriaus veiklos die
nas. Buvusiai valdybai pa
baigus savo metinę kaden
ciją, į naujai išrinktą val
dybą įėjo šie inžinieriai: Z. 
Gavelis, pirm. ir nariai A. 
Treinys ir J. čereška. Po 
susirinkimo p. Manomaitie- 
nė pavaišino kavute ir ska
niais valgiais.

Lietuvių radijo talentų 
popietė

Stepono ir Valentinos 
Minkų vadovaujama Radi
jo programa vasario 7 d. 
Piliečių Klube rengia Talen
tų popietę ir gražuolės ba
lių. Prašoma kitų orga
nizacijų tą dieną savo po
būvių nerengti.

I. Vasyliūnas kalbės apie 
mūsų muziką

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas Kultūros Klubo 
susirinkime šeštadieni, lap
kričio 2S d. 7:30 vai. vak. 
ne tik žodžiu apžvelgs lie
tuvių muzikinę kūrybą, bet 
duos progos ir ją išgirsti pa- 
grieždamas K. V. Banaičio 
sonatą.

Susirinkimas bus Tarp
tautinio Instituto patalpose 
(190 Beacon St.)

S. Janeliūnas jau sveiksta

Steponas Janeliūnas, ku
riam neseniai buvo padaly
ta trečia operacija, gerai 
jaučiasi ir tikisi Padėkos 
dieną apleisti Veteranų li
goninę. Steponai, gana jau 
ligoninių! Tavęs laukia Įvai
rūs darbai tose organizaci
jose, kurios dirbai, kol svei
kas buvai.

DĖ M ĖSI O! į
3 * ► *
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Choras ruošiasi koncertui.

Bostono Liet. Mišrus Cho
ras, vad. muz. J. Gaidelio, ją partiją, 
sparčiai ruošiasi savo pir- ------
majam koncertui, kuris bus 
1960 m., sausio 17 d., So. 
Bostono Aukštesnės Mokyk
los Auditorijoje Thomas 
Park, So. Bostone. Po kon
certo Liet. Piliečių klubo 
salėje įvyks pokoncertinis 
banketas su įdomia progra
ma.

Choro valdyba prašo apy
linkės lietuvių minėtą dieną 
kitų parengimų nerengti ir 
visus maloniai kviečia į 
koncertą bei banketą.

Taip pat visi lietuviai 
kurie mėgsta dainą ir yra 
pasiryžę palaikyti seną lie
tuvišką tradiciją, yra kvie
čiami Įsijungti į chorą tuo 
sustiprindami šį vienetą. 
Repeticijos vyksta sekma
dieniais 2 vai. p. p. ir antra
dieniais 7:30 vai. p. p. Tau
tinės Sąjungos namuose, 
484 E. 4th St., So. Bostone.

Longinas Izbickas, 
pirmininkas

Pagerbs P. Pečiulį

Amerikos L e g i o n ienų 
Stepono Dariaus postas sek
madieni, gruodžio 6 d. savo 
patalpose rengia pokylį sa- 

įvo buvusiam vadui Petrui 
Pečiuliui pagerbti. Pradžia 
6 vai. vak.

Skautai minėjo dešimtmetį

Žalgirio ir Baltijos tuntai 
lapkričio 22 d. minėjo savo 
dešimtmeti. Iškilmingoje 
tuntų sueigoje, žiūrovais da
lyvaujant gana dideliam tė
vų ir kitų skautų bičiulių 
būriui, buvo įteikti ordinai 
už nuopelnus skautybeij j 
prof. I. Končiui, F. Karosie- i i 
nei, inž. V. Kubiliui, M. }
Alanomaičiui ir J. Vaičjur- 

įgiui. Juos Įteikė A. Banevi
čius. Keli pasižymėję skau
tai buvo apdovanoti tam ti
krais ženklais, kuriuos pri
segė inž. A. Treinys.

Ta proga kalbėjo prof. I. 
Končius, garbės konsulas A. 
Shallna, VVorcesterio skautų 
atstovas Molis, kun. S. Yla, 
E. Gimbutienė ir Tėvų komi
teto piim. I. Vilėniškis.

Iškilmingam posėdžiui pa
sibaigus, buvo skautų lau
žas, kuriam vadovavo L. 
Katauskaitė ir Petrauskas. 
Vėliau svečiai vaišinosi tė
vų suaukotomis gėrybėmis, 
mėgino laimę loterijoje, ku
rioj kiekvienas galėjo ką 
nors laimėti, ir šoko kiek 
kas norėjo.

S. Bobelienė jau namie

Sofija Bobelienė,-daktaro 
Stasio Jasaičio uošvienė, j 
prieš 3 savaites namuose 
nusliaužusi koją, iš Carney 
ligoninės sugrįžo pas žentą 
ir, atrodo, netrukus galės 
ir polkutę šokti.

P. Čepėnas išvyko

Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius Pranas Čepė
nas, suredagavęs 19-jį tomą, 
išvyko į savo nuolatinę gy
venamąją vietą Čikagoje.

V. Vakauzas pasveiko

Valentinas Vakauzas, il
gai sirgęs, pasveiko ir lap
kričio 22 d. jau galėjo daly
vauti Bostono lietuvių skau
tų tuntų 10 metų sukakties 
minėjime.

Paminėjo G. Šveikauską

Boston Globė plačiai ap
rašė, kaip Gediminas švei

kauskas laimėjo Bostono 
šachmatų Čempiono vardą ir 
įdėjo to laimėjimo lemiamą-

pagerinimas

Jau ir iki šiolbuvo gali
ma pačiam savo telefonu su
sijungti su kaikuriomis vie
tovėmis be centrinės stoties 
tarpininkavimo, o dabar vi
si Bostono abonentai gali! 
tiesioginiai susijungti su 
pustrečio tūkstančio vieto
vių JAV ir keturiomis Ka
nados provincijomis. Jei kas 
nežinos kitos vietovės nume
ri, tas gaus informacijų savo 
centrinėj, arba galės ir pats 
pažiūrėti į kitų miestų abo
nentų knygas, nuėjęs Bos
tone į 175 Franklin St.

Plačiau paaiškinta skel
bime antrame pusi.

LAWRENCE, MASS.

J. Stundza vėl išrinktas
Lietuviškų organizacijų 

veikėjas John A. Stundza

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOPE 43 KUOPA, 
Atžymėdama savo veiklos 55 metų sukaktį, rengia

SUKAKTUVINI BANKETĄ
S. B. LIETUVIŲ PIL. DRAUGIJOS AUDITORIJOJ 

368 West Broadvvay, So. Bostone

Lapkričio 29 d. 5 vai. vak.
Kalbės adv. P. S. Šalnienė ir SLA centro Atstovai. 
Grieš nuolatinis Piliečių Draugijos orkestras. 
Kviečiame visus SLA narius ir jų bičiulius atsilanky

ti mūsų vakarienėje ir kartu su mumis atžymėti ilgą mū
sų nueitą kelią. Iki pasimatymo sekmadienį!

SLA 43 kp. Valdyba

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigosI1I■! I ■ I• Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-j 

mis kainomis. Gavome aust riskit deimantinių stiklui piautig
Jriežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su inturisto leidimu. Į 
i Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių- Į

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

(Tik vienas blokas nuo Eroadvvay, einant D gatve)

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

I

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildeme gydytojų re

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

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

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

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

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 Weit Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 3-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

lutas RUMJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynes, meuiiagų, muistą, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir AS&K muitų apmoka siuntėjas.
VAISiUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėju ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kamuoja persiuntimas.

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

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

Ištaiga lietuviška. kreipkitės lietuviškai 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo t» iki 5 val. valu, aetvirtadieniab ano
• rvte iki 7 val. vak. ir nešt adoniais nuo x rvto iki ? vai. po pietą 

VKDkJAS: JONAS ADOMONIS

prieš 2 metus buvo išrinktas * Bet prieš kelerius metus kyklos duris sudaužė didelį 
į miesto mokyklų komitetą vo jau gražiausius audinius, 'stiklinį indą, ant sienų pri- 
ir ten sėkmingai dirbo. Ne- ir tas fabrikas nustojo dir- rašė visokių nešvankių saki- 
seniai buvusiuose rinkimuo- bęs. Šiandien daugiau ne
se jis didele balsų dauguma pusė jo pastatų nugriauta, 
vėl perrinktas į tų patį ko-; Daug kainavo juos pastaty- 
mitetą. Sėkmingo darbo ir ti, o dabar nemaža gaus 

išleisti, kol juos nugriaus.
Pastatai pagal Merrimac 
gatvę nebus griaunami.
Išdykėlių darbai RoUins 

nugriauti ir perkelti į mokykloje

toliau!

Nugriaus kalėjimų
Nutarta mūsų kalėjimą

perkelti
Salem, Mass. Jo vietoj sta
tys didelius gyvenamus na
mus. Prieš kalėjimą antroj 
gatvės pusėj viso bloko se
ni namai (jų tarpe buvo ir 
lietuvių) jau nugriauti, ir 
jų vietoj miestas stato di- loeikly, 
delius gyvenamus namus, 
kuliuose būsią nedideli su 
patogumais butai seniems 
žmonėms.
Viskas turi pradžių ir galų

Pagal Merrimac upę ir pa
gal Merrimac gatvę tęsėsi 
milžiniški Woolen trobe
siai. Į tą fabriką pro vienas 
duris atveždavo iš užsienio 
vilnas, o pro kitas išvežda-

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Vedėjas: M. Kavaliauskas

Kažkokie išdykėliai į mo-

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo programa

iš stoties WLYN, 1360 ki 
veikia sekma d i

niais nuo 2:30 iki 3 vai 
iieną. Perduodamos Leta 
viškos dainos, muzika i* 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir d«» 
.anų krautuvę, 502 Eas’ 
Broadway, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.
aouiuuuucuu

Kmm perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR 

5»7 E. BRO A l»W AT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 r. vak.
Tel. j AN 8-70.31 

o kitu laiku: AN 8-0699 E 

rrn

3 V. Vadeisa Ė
J ODA SIUNTINIAMS £
-»Parduodu pirmos rūšies odų, au-Į,
Sielius, gatavus batus tinkamus^ 

siuntimui, padus, vitpadžius siun-» 
Utiniams nupiginta kaina. P
^Atlieku visus batsiuvio da-busi^ 
4Įgreit, sąžiningai ir duodu patari-* 
^mus apie odas. Adresas: J

173 Eighth St., So. Boston^ 
uo 7 ryto iki 7 ual. vak, išsky-C 
s trečiadienius ir sekmadiųnius.T 

Telefonas: AN 8-0055 t

OBznnam

Charles J. Kay J 
(KUČINSKAS) £ 

Lietuvis Plumberis *
Atlieka visokius “plumbing’ __ 
aliejaus ir guzo vamzdžių įvedimoM 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. l^rm negu ką darote, pas 

Skambinkit, paklauskit mūsų kainų. 
Telefonas CO 5-5S3S 

12 Mt, Vernon, Dorshester, Mass._3

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

NAMŲ SAVININKAMS ' 

Pentiname namus iš lauko j 
ir vidaus: apkalame šinge- p 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengtam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
Y«L: JA 4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo poltc, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreipeis :

BRONIS KONTRIM 
of the Peaco—Consuble

598 E. Broadvsy 
Ho. Boston 27, Mt

Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-2481

nių ir tt. Policija ieško kal
tininkus.

M Stonie

Jei Jums Reikia
Įsigyti Manius, apdrausti turtų, 
užpildyti Mokestines formas 
(Ine. Tas) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI STELMOKĄ — 
— BALTIC RKALTY

Real Esiute ir Insurance 
Brokerius

389 VV. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 - olCiU

^xxxxxxxx  XX XX XX X XXX X XX* XX >

f Peter Maksvytis g
?-<’ARPENTER BL’ILDElR

Atliekam visokius namų tai-j 
į švino darbus iš Iau'o ir viduje 
i pijazas, Įaugus, duris, grindis,! 
[laiptus, dedame ai i ūmini jaus lan-j 
i gus ir duris, darome virtuvės ka- 
[ binetus ir kitokius vidaus įren
ginius. Naujiems pastatams turi-į 

Į me įvairiu standartiniu projektų.* 
Ltarbus garantuotas. Pasaukite* 

[dėl įkainavimo.
4th St., So. Bostone*
Tel. A N 8-3630 

XXX X XXXX«XXXXX 3

DR. I). PILKA
Ofiso Valandos: W ž lk< 4 

ir nuo 7 iki t
546 BROADVVAY
so. Boston, Mass. 
Telefonas AN 8-1320

TB—TrTjt— t-k-rrc

TeL AV 2-024

Dr. John Repshis
UF-TVVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 8-8
Nedeliomia ir Šventadieniais: 

pagal susilarinut

495 Columbia Ror.d 
Arti U p b atars Corner 

IWlwl U *?.< F k!S2 M AKM
1

Jei. AN8-2712 irba BĮ4-901?

Dr. J, C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuv te <3yoy tujas tr CMrorjaa 
Vartoja vėliausios konstrukrijoe

X-RA f Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuc 2-4, nuo 7-B 
£34 BUOAOtaAY 

SOUTH BOSTON, M ASS.

I

1
1 Tel. AN8 2S05

į Dr. J. L. Pasukame# 
i Dr, Amelia E. R(#ld
I OPTOMETRISTAI ,
! VALANDOS:

Nuo '? ryto iki fi 
Seredomis--ofisas

vakaro.
uždarytas

417 BROAI)WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

’ A. J. NAMAKSY
į KKAL ĮSTATE & INSURANC.lt

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, M ASS. 

Office Tel. AN X-0»18

KETVIRTIS A CO. 
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
ttūpe»tingai tai.--ome laikrodžiu* 

žiedus, papuošaiua 
379 W. BROADVVAV

• SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. 1. štefcas

Kast BvvMttay 
Bosth Boston 27, Mas*.

Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moore Ma!**os 
r’opiero? Sienon*

Stiklą* lankome
Vlentrta Reikmenys Narname 

Reikmenys Plumberiam* 
v». Hite Geležie* Dtikžai 1

INSURANC.lt

