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54-TIEJI METAI

Prezidento Dmigystės Kelionė 
Vyksta^Sėkmingai

Lankėsi Romoje, Ankaroje, Karači, Vyksta j Indiją; Vi
sur Pasitinkamas Labai Širdingai; Paskelbti Pasitari

mų Pranešimai Pabrėžia Vakarų Vienybės Rei
kalą ir Teisingos Taiko* Siekimą; Romoje 

Aplankė Popiežių.

Prezidento D. D. Eisenho- 
howerio kelionė iki šiolei 
vyksta labai sėkmingai. Jis 
jau aplankė trijų tautų sos
tines — Romą, Ankarą ir 
Karaci. Romoje dėl šlapio 
oro pasitikimas buvo ne 
toks įspūdingas, kaip galėjo 
būti, bet užtat Turkijos sos
tinėj Ankaroj prezidentą 
pasitiko šimtatūkstantinės 
minios. Panašiai ir Pakista
no sostinėje.

Po pasitarimų preziden
tas ir jo lankytos vyriausy
bės skelbia pranešimus, ku
riuose pabrėžiama svarbiau
sieji užsienių politikos ben
dri siekimai ir atsižvelgia
ma į atskirų tautų pageida
vimus. Pavyzdžiui, Turkijai 
labai svarbi yra ekonominė 
pagalba, kurią ji gauna iš 
Amerikos, todėl į pranešimą 
buvo įrašyta apie Turkijos 
ekonominį rėmimą jos pas
tangose sustiprėti ūkiškai ir 
būti stipriu taikos ramsčiu 
šių dienų pasaulyje.

Svarbiausias prezidento 
kelionės tikslas yra sulipdy
mas didžiųjų Vakarų valsty
bių vienybės ir to bus sie
kiama keturių valstybių va
dų pasitarime Paryžiuje 
gruodžio 19-21 dienomis.

Romoje prezidentas ap
lankė popiežių Joną 23-čią. 
Tai antras atsitikimas, kad 
Amerikos prezidentas susi
tinka su Romos katalikų 
bažnyčios galva. 1919 m. 
prez. Wilsonas lankė popie
žių.

BROOKLYNE STAIGA 
MIRĖ N. LEITA

Lapkričio 19 d. staiga mi
rė Napoleonas Leita, 68 
metų amžiaus, per 38 metus 
laikęs brangenybių krautu
vę, kurioje buvo pardavinė
jamas ir Keleivis. Palaido
tas lapkričio 23 d. Kalvari
jos kapinėse, greta žmonos, 
kuri mirė 1924 m. Laidotu
vėse dalyvavo labai daug 
žmonių, karstas skendo gė
lėse. Liko duktė Monika ir 
žentas Juozas Beliauskas, 
kurie dabai' vadovaus velio
nio paliktai krautuvei (56 
Hudson Avė.), Keleivis jo
je ir toliau bus parduoda
mas.

Į Provincetovvn iš kelių 
kartų atplaukė banginis. 
Pakraščių sargyba kelis 
kartus banginį išvilko į jū
rą, bet jis ir vėl grįžo. Paga
liau keli daktarai sugalvojo 
užiekorduoti banginio šir
dies mušimą. “Operacija” 
pavyko, banginio širdies 
mušimas buvo užrekorduo- 
tas, bet pats banginis po to 
greit nudvėsė ir pakraščių 
sargybą jo lavoną išvilko Į 
jūrą... ___

Demokratai Smerkia 
Valdžios Politiką

| Demokratų partijos pata
riamoji taryba, kurioje yra 
žymiausieji partijos vadai 
kongrese ir už kongreso ri
bų, posėdžiavo pereitą sa
vaitgalį New Yorke. Priim
toj rezoliucijoj partija ypač 
griežtai kritikavo vyriausy
bės ekonominę politiką ir 
dėl aukštų nuošimčių, ir dėl 
ūkio stagnacijos, ir dėl vy
riausybės n e s u g e bėjimo 
lenktyniauti su rusais gink
lavimosi ir erdvės tyrinėji
mo srityse.

Dėl vyriausybės užsienių 
politikos demokratų taryba 
pasisakė gana švelniai, nors 
joje buvo ir griežtesnės kri
tikos šalininkų, kaip Dean 
Acheson ir kt

i _____________ _____
12 Tautų Pasirašė 
Antarktikos Sutartį

PREZIDENTAS SU KONGRESO VADAIS Gimdymą Kontrolės Klausimas 
: Dar Kelia Ginčą
Prezidento Pasisakymas, Kad v yri ausybė Tuo Klausimu

Nieko Nemano Daryti ir Nedarys, Daug Kam Nepa
tinka; Ginčą Iškėlė Katalikų Vyskupų PasisaJcy- 

mas; Klausimas Suįdomino Politikus ir
Įvairias Organizacijas.

Prieš išvykdamas į ilgą kelionę prezidentą < rjsennower turėjo pasitari mą su kon
greso abieju partiją vadai4-. Iš kairės į dešine; Šen. J. W. Fulbright (dem. iš Ar- 
kausas), senato demokratą vadas Lyndon Johnson, prezidentas Eisenhower. Antroj 
eilėj: vireprz. Richard Nixon, kongr. Robt. B. ( biperfield (rep. iš Illinois), atsto
vu rūmą respublikoną vadas Charles Hali erk ir senato republikonų vadas Everett 
Dirks-en.

Vengrų Valstiečius
Varys į Kolchozus

Vengrijos komunistų par- 
nusi Reyran upė pietinėj i tijos kongresas, pirmas po 
Prancūzijoj išvertė 197 pė- i 1956 metų tautos sukilimo 
dų aukštumo ir 344 pėdų ii- Į prieš komimistų diktatūrą, 
gumo pylimą, kuris buvo pasisakė už visišką žemės 
supiltas 1952 metais. Rey-

Patvinusi Upė
Išvertė Pylimą

Pereitą trečiadienį patvi-

įan upės pylimas buvo vie
nas ploniausių Europoje, jis 
buvo tik 21 pėdos storumo 
apačioje ir 5 pėdų viršuje, 

i Jis buvo iš cemento ir plie-

Z VISISl
ūkio kolektyvizaciją. Dabai' 
tik apie pusę valstiečių yra 
kolchozuose. Partijos kon
grese buvo pranešta, kad ru
sų armija pasiliks Vengri
joj, kol “tarptautinė situa
cija” to reikalaus.

Kongrese dalyvavo
12 valstybių — Argenti-; no 

na, Australija, Anglija, Či- Dėl liūčių upė nepapras-
li, Naujoji Zelandija, Nor- patvino ir vandens spau- Chruščiovas, sukilusių veng 
vegija, Prancūzija, Ameri- - ...... —
ka, Sovietų Sąjunga, Japo

N.

Saharos Aliejus 
Teka į Prancūziją

Louisiana Balsavo
Savo Gubernatorių

Lousianos valstijos nomi- 
naciniuose balsavimuose 
kandidatų į gubernatoriaus 
vietą, New Orleans miesto 
majoras de Lesseps Morri- 
son gavo daugiausia balsų. 
Plačiai pagarsėjęs savo 
skandalais h* porą kartų be
protnamy buvęs gubernato
rius Earl Long gavo mažiau 
balsų ir atsidūrė 3-čioj vie
toj.

E. Long buvo tikras, kad 
jis bus išrinktas, bet, mato
mai, balsuotojams įkyrėjo 
jo skandalai, sauvaliavimai

Prane ūzijos ministeriu 
pirmininkas Debrė pereitos 
savaites gale atidarė alie- Ir 
jaus vamzdį, kuris jungia Sa- 
haros dykumos aliejaus ka
syklas su Bougie uostu Al
žyro krašte. Iš Bougie uosto 
aliejus bus gabenamas lai-Į šio 9 d. Tada tik bus žino
vais į Prancūziją ar kur ki-• ma, kas užims E. Long vie-

uaznaS i_ i______iaiiivy niasis IIC-
pilnapročių ligoninėj ir to
dėl jie balsavo už naują gu
bernatorių.

Perbalsavimas bus sau-

nija, Pietų Afrika ir Belgi
ja pasirašė sutartį, pagal 
kurią nė viena iš tų valsty
bių nekurs kariškų bazių 
Antarktikoje ir nenaudos to 
kontinento karo reikalams. 
Šiuo tarpu visos tos valsty
bės sutarė nekelti reikalavi
mų dėl Antarktikos žemių 
pasidalijimo. Kiekviena 
valstybė turi teisę Antarkti- 
koj daryti visokius moksliš
kus tyrinėjimus ir gali tik
rinti, kad kitos valstybės 
ten nekurtų kariškų bazių 

Vagia Pabėgėlius

Du, o gal net ir 14, vene- 
cuelos pabėgėlių Meksikoje 
buvo pagrobti nežinomų 
žmonių. Meksikos policija 
tą grobimą aiškina'.

NAVJOS LYCOS VADAS

Buvęs South Dakotos gu
bernatores Joseph Foss su
tiko būti Mojai sukurtos 
futhalo lygos vadovu.

dimas pylimą išvertė. Susi- rų skerdikas. Jis paaiškino, 
tvenkę vandenys užliejo kad kai kurie Sovietų Rusi-
Frejus miestą su 13,500 gy
ventojų. žemesnioji miesto 
dalis buvo vandens užlieta 
ir 323 žmonės žuvo upės 
vandenyje. Dar ieškoma 
dingusiųjų žmonių lavonų. 
Nelaimė įvyko 9:30 vai. va
kare, kada daug vaikų jau 
buvo sugulę, todėl nelaimė
je ir žuvo daug vaikų.

Laivakrovių Unija 
Pasirašė Sutartį

70,000 laivų krovėjų ryti
niuose Amerikos uostuose 
buvo išėję į streiką dėl savo 
reikalavimų. Vyri ausybė 
prašė teismą, kad įsakytų 
laivų krovėjams grįžti į dar
bą 80-čiai dienų. Teismo pa 
tvarkymu laivakroviai dir
bo, o pereitą savaitę jie su
sitarė su darbdaviais dėl 
naujos darbo sutarties.

Laivų krovėjai laimėjo 
uždarbių pakėlimą 41 centą 
valandai, o darbdaviai su
tiko, įvesdami naujas auto
matines laivų iškrovimo ma
šinas, nemažinti dirbančių
jų darbininkų skaičiaus, 
šią savaitę pasirašytoji su
tartis bus balsuojama visuo
se rytiniuose uostuose.

MIRĖ ARK. SKVIRECKAS

Gruodžio 3 d. Austrijoje 
mirė Kauno arkivyskupas 
Juozapas Skvireckas, 86 m. 
amžiaus. Jis Lietuvą aplei
do 1944 m. vasarą.

tur, bet sunkiausiai aliejų 
buvo atgabenti iš dykumos 
į pajūrį.

375 mylių ilgumo alie
jaus vamzdį apvainikavo 10 
metų prancūzų pastangas 
surasti aliejų dykumoje ir

tą.

jos komunistų vadai buvo i išgręžti šulinius. Po didelių 
priešingi pavartojimui rusų 'pastangų ir išleidus 400 mi- 
armijos vengrų sukilimui lionų dolerių aliejus paga- 
malšinti, bet paėmė viršų liau iš dykumos teka į Pran- 
tie, kurie norėjo rusų durtu- cūziją. Ta proga Alžyre vi- 
vais atstatyti Vengrijoj ko- Įsą savaitę vyksta įvairios iš- 
munistų diktatūrą. Chruš
čiovas sako, kad buvo pasi
elgta teisingai.

Dabar einantį Jungtinių 
Tautų seime “vengrų klausi

kilmės.

mo” svarstymą Chruščiovas 
vadina lažybomis, kuriose 
dedami pinigai ant nudvėsu
sio arklio.

PREZ. EISENHOVVER

Jb šiuo metu yra ilsiau
sioj kelionėj, k orioj aplan
kys 11 valstybių ir popie- 
žip ir i Washingtona grįš 
tik prieš palias Kalėdas. 
Tokioj ilgoj kelionėj nėra 
buvęs aė vienas Amerikos 
prerdentas.

Plieno Derybos 
Nejuda Iš Vietos

Pereitą savaitę preziden
tas D. Eisenhovver, išvykda
mas į Europos, Azijos ir Af
rikos kraštus, ypatingai pra 
šė, kad plieno pramonės 
darbininkai ir darbdaviai 
susitartų dėl naujos darbo 
sutarties, kad sausio 26 d., 
kada pasibaigs teismo įsa
kytos 80 darbo dienų pilie- 
no pramonėje, nekiltų nau
jas streikas.

Unija ir darbdaviai po to 
kelis kartus buvo susitikę 
vesti derybas, bet susitari
mas nebuvo pasiektas. Uni
ja pasiūlė, kad vyriausybės 
paskirtoji faktų tyrinėjimo 
komisija pasiūlytų sprendi
mą ir žadėjo tą sprendimą 
priimti, bet darbadaviai su 
tuo nesutiko. Deryboms tar
pininkauja vyriausybės at
stovai, bet susitarti sunku.

Naujasis Sekretorius

Prezidento Kelionė 
Kelia Abejonių

Adlai E. Stevenson, buvęs 
iš dviejų kartų kandidatas 
prezidento vietai, reiškia 
abejonių dėl prezidento Ei 
senhovverio kelionės į Euro
pą, Aziją ir Afriką. Jis sa 
ko, kad visų gerų bičiulių 
aplankyti negalima, todė 
kai kurios valstybės jausis 
aplenktos, o, be to, tokia 
kelionė gali įeiti į madą ir 
Amerikos prezidentas pasi 
dalys lyg keliaujantis “seils- 
monas”.

Prezidento kelionė buvo 
sugalvota lyg ir atsakymas 
į panašią N. Chruščiovo ke
lionę, o būtų geriau ne sekti 
rusus, lx?t turėti savo aiškią 
ir gerai apgalvotą politiką.

Po katalikų vyskupų pasi
sakymo prieš gimdymų kon
trolę ir ypač prieš vyriausy
bės tariamą pagalbą užsie
niams vykdyti gimdymų 
kontrolę, tas klausimas da
bar plačiai aptariamas ir ga
li net atsiliepti ateinančių 
metų rinkimuose. Preziden
tas D. Eisenhovver pereitą 
savaitę spaudos atstovams 
sakė, kad kol jis yra prezi
dentu, vyriausybė tuo klau
simu nieko netars ir nieko 
nedalys, nes tai esąs ne vy
riausybes reikalas.

Toks prezidento pasisa
kymas susilaukė nemažo at
garsio. Visa eilė organizaci
jų mano, kad žmonių prie
auglis yra vienas opiausių 
kiaušinių ypač Ūkiškai atsi
likusiuose kraštuose, kurie 
nepajėgia pakelti savo ger
būvio todėl, kad gyventojų 
priauglis pralenkia jų pajė
gumą gerinti savo ūkį ir to
dėl kiek pastangų jie bedė
tų, jų gyvenimo lygis lieka* 
labai žemas ir kol kas nenu
matoma, kaip tie kraštai ga
li apsiginti nuo skurdo ir ne- 
dateklių.

Visi numatomieji kandi
datai į prezidento vietą, tiek 
demokratų, tiek republikon- 
nų tarpe, pasiaiškino dėl to 
klausimo. Visi pasisakė at
sargiai, bet protestonai kan
didatai aiškiai linksta remti 
gimdymų kontrolę, jei ku
ris kraštas prašytų tam rei
kalui pagalbos.

Arabai Tariasi Dėl 
Jordano Vandens

Krašto apsaugos sekre
toriaus pareigas pereitą sa
vaitę perėmė Thomas Gatės. 
McElroy pasitraukė iš tų pa
reigų.

JIS PASITRAVKfi

Buvęs JAV krašto apsau
gos sekretorius Neil McEl
roy iš savo pareigu pasi
traukė. Jo vieton paskirtas 
buvęs jo padėjėjas Thomas 

Gatės.

Jungtinė Arabų Respub
lika (Egiptas-Sirija) šaukia 
nepaprastą Arabų Lygos 
valstybių susirinkimą ir siū
lo aptarti jame Izraelio pa- 
simojimą Jordano upės van
denį naudoti Izraelio lau
kams drėkinti. Nasserio vy
riausybė sako, kad dėl to 
gresia pavojus arabų vals
tybėms ir jos turi aptarti, 
kokiomis priemonėmis žy
dų pasimojimui priešintis.

Iš arabų šaltinių praneša
ma, kad Nasseris esąs pasi
ryžęs vienokiomis ar kito- 
ciomis priemonėmis žydų 
planus sutrukdyti. Ar jis 
griebsis ir kariškų priemo
nių, žinių nėra.

MUSE ŽMONES~D£L 
MOKSLO

18 metų studentas prisi
pažino užmušęs du žmones, 
nes jam reikėję pinigų mo
kėti už mokslo vadovėlius. 
Tas nepaprastas mokslo ieš
kotojas vadinasi Steptha 
Banjo, jis gyveno Oakland, 
Calif., o dabar yra kalėji
me.
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Nuo Naujų Metų socialinio draudimo mokesčiai pa
kils visu puse nuošimčio darbininkams ir darbdaviams. 
Ir vieni ir kiti turės mokėti po 3‘ - nuo darbininkų uždar
bių j senatvės pensijų fondą, kai šiemet dar mokama po 
2 su puse nuošimčio. Savarankiškai dirbantieji mokės po 
4 su puse nuošimčių nuo savo pajamų.

Prisiminus, kad senatvės pensijomis dabar jau nau
dojasi 13,500,000 senų žmonių ir kad pačios pensijos iš 
kelių kartų buvo padidintos, mokestis i pensijų kasą turi 
kilti ir, be to, tas kilimas buvo Įstatyme numatytas.

Šiuo metu Amerikoje yra 74,000,000 apdraustų žmo
nių, kurie i senatvės pensijų kasą moka mokesčius — mo
ka dirbantieji, moka darbdaviai, moka ir savarankiškai 
dirbartieji. 74 milionai iš savo mokesčių lengvai gali iš
laikyti 13 su puse milionų senų žmonių, kurie savo darbo 
dienas jau užbaigė.

Nežiūrint, kad senatvės pensijos iš kelių kaitų buvo 
pakeltos, jos ir dabar dar lėtai užtikrina senatvėje darbi
ninkui ramų pragyvenimą. Todėl nerimsta kalbos apie 
jų pagerinimą. Bet šiuo tarpu pagerinimas gal pasireikš 
tuo, kad senatvės pensininkams bus užtikrintas nemoka
mas, ar bent dalinai nemokamas gydymas ligoje. Apie 
tokį socialinio draudimo pagerinimą kalbama ir kon
grese.

Paprastai visi senatvės pensijų pagerinimai buvo 
kongreso priimti rinkiminiais metais. Tokie rinkiminiai 
metai bus ii* 1960-ieji metai. Todėl tokiais metais lengviau 
tikėtis, kad socialinis draudimas bus pagerintas ir senat
vės pensininkai bus aprūpinami remokamu gydymu.

Senatvėje ligos dažniau beldžiasi i žmonių duris, bet 
gydymasis iš senatvės pensijų yra veik neįmanomas dėl 
ligoninių, vaistų ir gvdytojų patarnavimo brangumo. Ka
dangi senatvės pensininkai dažnai neturi nė laisvanoriško 
draudimo nuo ligos, tai gydymosi klausimas sename am
žiuje yra labai skaudus klausimas. Išimtis yra karo vete- 
rarai, kurie yra gydomi federalinės vyriausvbės lėšomis, 
bet didelė dauguma senų žmonių ligos atsitikime susidu
ria su nepakeliama našta.

Ne tik senatvės pensininkams, bet ir visiems eili
niams žmonėms Amerikoje liga yra didelė prabanga dėl 
gydymosi brangumo. Didelė socialinio draudimo spraga 
čia yra priverstinio draudimo ruo ligos nebuvimas. Deja, 
ta spraga sunkiai užlopoma dėl gydytojų opozicijos ir 
dėl “laisvo'’ draudimo nemažo išsiplėtimo. Kas jau apsi
draudęs, tas šiaip taip nuo ligos gali gintis, o kas to ne
norėjo ar negalėjo padaryti, — tas tesižino . . .

DU 1YMCS EUROPOS VYRAI

Prancūzijos prezidentas jren. Charles de Gaulle (kairėj) 
sveikinasi su Vokietijos kancleriu Konrad Adenau- 
riu. kai šis praeitą savaitę lankėsi Paryžiuje.

vadovybėmis, tad bus gali
ma po truput) apsivalyti nuo 
“tarakonų ir blakių”, ta
riant nuo rusų, kurie Lietu
voje užima vadovaujančias 
vietas. Iš tų lūkesčių beveik 
nieko neišėjo. Laisvės lais
vai tvarkytis nesusilaukta, 
“tarakonai” tebesėdi savo 
vietose ir punta, pastangos 
lietuvius surusinti dar padi
dėjo.

Šių metų pradžioje pas
kelbta Sovietuose mokyklų 
reforma dabar vykdoma 
ir Lietuvoje, Į lietuviškas 
mokyklas dabar įvedama 
daugiau rasų kalbos. Yra 
Lietuvoje ir grynai rusiškų 
mokyklų ii* jų skaičius pagal 
paskutinius potvarkius iš 
Maskvos bus padidintas. 
Naujam mokyklų įstatyme 
pasakyta, kad lietuvių vai
kai gali lankyti rusiškas 
mokyklas, jei to panorėtų 
jų tėvai. Aišku kam tas pa
sakyta. Ir pas mus atsiras 
Maskvos pataikūnų, visokie 
sniečkai ir niunkos, kurie, 
Maskvai įsipiršdami, pra
dės savo vaikus siųsti į rasų 
mokyklas. Jei dar prisimin
sime, kad rusų kalbą reikia 
vartoti, susinešant su Mas
kva raštu ar gyvu žodžiu, 
susiduriant su rusu pačioje 
Lietuvoje įmonėje, įstaigo
je, organizacijų susirinki
muose, mokykloje, spaudo
je, geležinkeliuose ir da 
daug kur, bus aišku, kad 
komunistinė Maskva daro 
daug daugiau pastangų Lie
tuvą surusinti, kaip tai bu-

Socialinis draudimas Kas savaite

APŽVALGA

Kas paklupdys Sovietų Sąjungą
V. KYMANTAS

MIZARA TARP 
VYSKUPŲ

Vot atėjo laikai! Rokas 
Mizara, lietuvišku bolševi
kų Amerikoje veikėjas, ra
sų armiiai pasidarbavus ir 
Lietuvoje bolševizmui rasų 
durtuvais isigalėius, gavo 
rrogos nuvykt? i Lietuvą ir 
ten jis lankė vvskupus, val
gė nepaprastai gardžia 
kamendorius. Jis aplankė 
Starkevičių, lenkė taurę su 
klebonais ir kalbino eilinius 
kamendorius. Jis aplnakė 
net kunigų mokyklą — dva
siškąja seminarija ir su se
minarijos rektoriumi kalbė
josi apie šio pasaulio gud
rybes.

Keista? Visai ne. Jeigu 
ne rusu armiios buvimas 
Lietuvoie, Rokui-Rojui, dar
gi nuvykus i Lietuva, nebū
tų buvę progos klabenti 
vyskupu ir seminariios rek
torių duris. Jr kokiu galu 
bolševikiškas redaktorius 
landžiotu ras vvskupus ir 
klebonus? Jr koks reikalas 
būtu vyskupams ir kanau
ninkams leistis i kalbas su 
bolševikišku redaktorių, ku
ris kunigą pamatęs gatvėje 
nusispiauna. kad paralyžius 
jį neištiktų?

Rusu anriros buvimas 
Lietuvoie “situacija” pakei
tė. Dabar boFeviku redak
torius gali landžioti pas 
vyskupus, o vvskupai ta re
daktorių priima ir aiškina 
jam “bažnyčios laisvę” ir 
kitas geradėiystes. kokias 
Lietuva turi iš rusų armijos 
buvimo Lietuvoje.

Kad Lietuvos vyskupai

turi r riimti Mizarą ir su juo 
kalbėtis, kaip su oficiali- 
liu svečiu, tatai visai su
prantama. Jie juk negali at
sisakyti priimti NKVD 
agentu, kai tie juos aplanko. 
Negali atsisakyti jie priimti 
nė NKVD ideologijos re
daktoriaus. atvykusio ekstra 
pašnipinėti ir savo propa
gandai ši tą ir iš vyskupu 
išmelžti.

Bet kodėl R. Mizara taip 
susirūpino bažnyčios padė
timi Lietuvoje, kad jis, pa
siskolinęs ilgaveidės akis, 
landžioja pas vyskupus ir 
klebonus, tą sunkiau supras
ti. Argi jis nežino, kad jis 
1 ietuvoje yra Paleckio ir 
NKVD globojamas agentas, 
kuri ir kunigai ir valdinin
kai turi priimti ir “pagal li
niją” painformuoti? Jei jis 
+o nesupranta, tai jis žmo
giškųjų santykių vaikų 
darželio mokslo nėra išėjęs. 
O jei iis supranta savo rolę 
ir visvien landžioja pas 
vyskupus propagandai me
džiagos ieškoti, tai iis yra 
gera akių vyras, kuris gali 
drąsiai ir pati Bimba “su- 
bytinti”.

Bolševiku “Laisvės” re
daktorius Rokas-Rojus Mi
zara Lietuvoje aplankė vys
kupą Maželi Telšiuose, ar
kivyskupo pareigas einanti 
kanaunmk?> Stankevičių, vy
riausią NKVD bendradarb' 
Lietuvoje, jis aplankė ir 
Kauno kunigu seminariją, 
kurios rektorius yra kun. 
Alf. Lapė. Apie kunigus 
bendrai R. Mizara sako:

“Lengvą duonelę, taip, Lietu
voje jie turi. Kiek kunigų suti-

Bolševikai ir savo parti- sę 1940 metais, kai į Lietu- 
jos programoje, ir viešai pa- vą vėl įriedėjo Sovietų tan- 
sisakydami neužmiršta pa- kai ir kai metai prieš tai 
sigirti, kad jie esą už Iais- Stalinas su Hitleriu buvo su- 
vą tautų apsisprendimą, tarę užgrobti ir pasidalinti 
Sovietų konstitucijoje yra tarp Rusijos ir Vokietijos 
net pasakyta, kad kiekviena buvusius nepri klausomus 
“broliška” respublika, kuri kraštus. Pirmosios bolševi- 
dabar yra įjungta į Sovietų kų okupacijos pasėkoje, į vo daroma carų ir Muravje 
Sąjungą, gali iš sąjungos iš- kaip ir carų laikais, liko vo-Koriko laikais. Apie tai 
eiti, jei tik pati to panorėtų. Maskvos pavergta.

Mes esame du kartus pa-1 Dabar, nuo 1944 metų, 
tyrę, kaip Maskva tikrumo- Lietuva gauna jau kasdien 
;je vykdo tą laisvo apsis- pajausti, kas yra Maskvos 
grendimo pradą. Kai pir- tautinė poftika. Lietuvių 
mojo pasaulinio karo pabai- tautos masiniai trėmimai į 
goję bolsevikai-rusai, suda- Sibirą prasidėjo jau pirmai- 
rydami taikos sutartį su vo- siais okupacijos metais ir 

: kiečiais, buvo vokiečių pri- jje vykdomi iki šiai dienai,
versti atsižadėti Pabaltijo, kad ir kitokiais kaip iš kar- ________________
jie tai padarė. Padarė pasj- to būdais. Ištremtųjų vieton zachstano, kad ir ten pri 
sakydami, kod jie leidžią Maskva grūda pas mus ra- plūdo rusų, kad jie ir ten 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai sus, jp Lietuvos didesniuose užima visas geresnes vietas,
laisvai apsispręsti. Bet kaip 
tik raudonoji armija sustip- 

jrėjo, ji 1918 metų pabaigo
je buvo Lenino pasiųsta vėl 
užgrobti Pabaltijį ir Lenki
ją. Vincas Kapsukas tebuvo 
Lenino valios vykdytojas.

Antrą kaitą Lietuva paty
rė, kaip Maskva daboja tau
tu laisvo apsisprendimo tei-

:au. visi išsiganę, visi pas ten- 
inę: aaugelis statosi nuosavuf 

'.amus, kai kurie važinėja auto- 
nobiliais. Lengva duonelė! . . ”

Aplankęs kunigų semina
riją, kurioje dabar mokosi 
57 klerikai (leidžia mokyti 
50), R. Mizara šitaip “pa
juokavo” su seminarijos 
ektoriu Lape:

“Kai pasakiau, jog esu iš 
aikraščio “Laisvės”, redakto- 
ius (kun. Lapė) pastebėjo:

— žurnalistai — pavojingi 
monės.

— Iš kur Tamsta tai žinote? 
— klausiau.

— Aš pats kadaise žumaliz 
no mokiausi.

— Manęs nesibijokite — ra- 
ninau. — Mano mokykla buvc 
kirtinga nuo jūsų: visuomel 
ašau tik teisybę”.

Rojus Mizara ir teisybė! 
Jei kun. Lapė nesijuokė, 
tai tik todėl, kad jo pavar
dė yra Lapė.

Kaip pridera, kunigas 
Stankevičius ir Mizara nie
kino pabėgusius iš Lietuvos 
vyskupus ir arkivyskupą, 
bet nei Stankevičius, nei Mi
zara visai neužsiminė nė 
vienu žodžiu išvežtuosius į 
vergų stovyklas kunigus, 
kurių buvo nemažai, o apie 
juos žino ir Stankevičius ir 
Mizara. . •

miestuose rusai sudaro pu
sę gyventojų. Dabartinėje 
tarybinėje Lietuvoje rusai 
vadovauja visam kam. Jie 
prižiūri Maskvos pastatytą 
Lietuvos “vyriausybę”, yra 
vyriausiais fabrikų direkto
riais, tvarko Vilniaus miesto 
reikalus, kišasi įr į

kyklaš, prižiūri spaudą ir 
rašytojus, ir jau slenka ko
lūkių pirmininkais Į lietu
viškąjį kaimą.

Neseniai Paleckis, “Lietu
vos prezidentas”, parašė 
Maskvos laikraštyje straips
nį apie tai, kad tarybiniam 
žmogui reikia švariau gy
venti. Straipsnyje priminė, 
kad dažnoj kolūkininko tro
boje, dažnai net tarnautojo 
bute dabar aptiksi tarakonų 
ir blakių. Ar tik nėra Palec
kis pagautas “revizionizmo” 
dvasios? Ir ar neskelbia čia 
slaptos minties? Prieš ru
sams ateinant, mes Lietuvo
je jau buvome bebaigią bla
kes ir tarakonus išnaikinti. 
Tie sutvėrimai vėl grįžo 
Lietuvon kariu su komuniz
mu iš Maskvos. Bet ai* ne
reiškia prezidentas Paleckis 
slaptos minties, kad Lietu
va, besigindama nuo rusiškų 
blakių, tikrumoje turi gin
tis nuo pačių rusų?

Nikita 1957 metais pas
kelbė pramonės ir statybos 
“decentralizaciją”. Įsakymu 
iš Maskvos atskiroms Sovie
tų respublikoms turėjo būti 
leista laisviau tvarkyti savo 
pramonės ir statybos reika
lus. Buvo ir Lietuvoje ma
nyta, kad bus galima lais
viau tvarkytis ir su įmonių

ir vėl tenka kalbėti, nes, 
kaip minėjau, pastaruoju 
laiku iš Maskvos duotas įsa
kymas padidinti rusiškų 
mokyklų skaičių Pabaltyje 
ir Ukrainoje.

Rusinimo politiką Mas
kva vykdo ne tik Pabaltyje. 
Tą patį ji daro ir Sovietų 
rytuose. Ateina žinių iš Ka-

darosi vietos žmonių “mo
kytojais”, gi tikrumoje da
rosi jų valdovais ir okupan
tais. Bet ir ten jie susilaukia 
tų pačių rezultatų, kaip ir 
Lietuvoje — vietos žmonių 
piktos neapykantos ir noro 
nusikratyti svetimu jungu. 
Patys Maskvos laikraščiai 
ra$o,.kad*gM, Kazachsta
no “nacionalistai”* reiškią 
didelio nepatenkinimo, kad 
Maskva siunčia ir pas juos 
rusus, kad tie užima Ka
zachstane visas geresnes 
vietas krašto administraci
joje ir krašto ūkyje, kad 
vietos gyventojai pas save 
namie yra nustumiami į pas
kutines vietas. “Nacionalis
tai” reikalauja, kad visi 
atėjūnai turėtų mokėti vie
tos žmonių kalbą.

Tur būti Kazachstane yra 
blogiau, kaip rašo Maskvos 
laikraščiai. Tie “kazachai” 
turi savo seną istorinę pra
eitį. Turi savas tradicijas, 
kalbą ir kultūrą, turi savų 
inteligentų, kuriems Mas
kvos batas labiausia mina 
ant kojų. Iš jų nepasitenki
nimas eina į savą liaudį ir 
virsta pasipriešinimu. Kai 
to pasipriešinimo Maskvos 
grobiam viešpatavimui vis 
daugiau atsiranda Kauka
ze, Ukrainoje, Pabaltyje, 
kartu su laisvės reikalavi
mu visoje Sovietijoje, tauti
nės laisvės reikalavimas at
skiroms Maskvos chanato 
pavelytoms tautoms arti
mesnėje ar tolimesnėje atei
tyje, atrodo, sudarys tą 
sprogstamąją medžiagą, ku
ri lems komunistinio režimo 
Rusijoje likimą,

Antarktika be ginklų
Po kelių savaičių derybų 

susitarta, kad Antarktika, 
žemynas apie pietinį žemės 
ašigalį, maždaug tokio di
dumo kaip Europa, nebus 
naudojamas karo reikalams. 
Nė viena valstybė Antarkti- 
koje nekurs kariškų bazių ir 
nelys ten su savo ginklais.

Taip pat ir Antarktikos 
padalijimas tarp Įvairių 
valstybių lieka šiuo tarpu 
nesprendžiamas. Į Antarkti
kos žemes reiškia pretenzi
jų daugelis valstybių. Tik 
Amerika nėra pareiškusi jo
kių pretenzijų, bet, jeigu 
prieitų prie dalybų, tada ii* 
Amerika pareikalautų sau 
dalies.

šiuo tarpu susitarta, kad 
Antarktika yra visiems pri
einama mokslo reikalams, 
bet nė viena valstybė ten 
negali kurti kariškų bazių ir 
net sutarta šitą susitarimą 
kontroliuoti, kad niekas jo 
nelaužytų. Tai pirmas susi
tarimas dėl kontrolės, o tas 
klausimas daugiausiai ginčų 
ir kelia kalbant apie nusi
ginklavimą, ar bent dėl 
ginklavimosi aprėžimo. Pir
mas, tegu ir nežymus žings
nis, visgi padalytas. 

Brazilijos maištas
. Nespėjo Lotynų Ameri
koje sumažėti diktatorių 
skaičius, kaip ir vėl pasis
kelbė Brazilijos karo avia
cijos kariai su savo maištu. 
Pirmos žinios apie maištą 
yra dar neaiškios, bet ir iš 

Į jų jau aišku yra, kad kariai 
sukilo su tikslu nuversti gy
ventojų rinktąjį prezidentą 
Kubitschek’ą. Savo pirma- 

;me pasisakyme maištininkai 
kaltina vyriausybę, kad ji 

: priveisusi krašte bolševikų 
1 ir ko tai dar.

Brazilijos vyriausybė sa
ko, kad maištininkai bus su
drausti. Krašto apsaugos 
ministeris tvirtina, kad ar
mija “atliks savo pareigą”.

Gal taip ir bus. Bet pats 
faktas, kad karininkų dalis 
griebiasi ginklo prieš savo 
krašto vyriausybę, rodo, jog 
diktatūrligė nėra dar išgy
venta didžiausioj Pietų 
Amerikos valstybėj.
“Šeimos reikalas”

Jėzuitas J. Venckus, bos- 
toniškiams šiek tiek pažįs
tamas iš vienos paskaitos 
apie Ispanijos Franko “ge
raširdiškumą”, ėmėsi aiškin
ti pranciškonų “Darbinin
ke” Darwino mokslą. Aiški
no jis per du numerius ir vi
są jo aiškinimą galima su
vesti prie tokio jo paduoda
mo pamokymo:

“Karta kapelionui (mokyklo
je) aiškinant šią tikėjimo tie
są (kad Dievas sutvėrė žmogų) 
berniukas klasėje šūktelėjo: 
‘mano tėvelis aiškina, kad mes 
paeiname" iš beždžionės!’ Kuni
gas ramiai atsakė: ‘Vaikeli, mes 
čia nesikišame i jūsų šeimos 
reikalus’ ”.

Sąmojingas kunigo atsa
kymas berniukui jėzuitui 
Venskui ir dabar prie šir
dies. Kaip gera būtų, jei vi
sus paklydėlius galima būtų 
“išvesti iš beždžionės” ir 
tuo būdu nemalonų klausi
mą baigti. Gera būtų, bet 
deja .. .

Deja, pats jėzuitas Venc
kus turi pripažinti, kad gam
tos mokslai po Darvino pa
sidarė visai kitokie negu jie 
buvo prieš Darviną, “šei
mos reikalais” atsikalbėti 
nebegalima.

Darvinas laimėjo, bet jė

zuitai dėl to visiškai nesi
deda pralaimėję. Apie tai 
teks plačiau pakalbėti prie 
progos.

Didvyriai skundžiasi
| Prieš keletą metų Sovie
tų Rusijoj buvo karšta pro
paganda už naujų žemių 

I plėšimą ir dirvonų išnaudo
simą Kazachstano platybė- 
; se. Jauni žmonės buvo ragi
nami ir tempte tempiami į 
“naująsias žemes”. Daug 
jaunų žmonių ten išvyko ir 
pradėjo naudoti kviečių au
ginimui milžiniškas to kraš
to platybes.

Dabar tie jauni žmonės 
skundžiasi, kad jie yra visų 
užmiršti. Javus jie augina, 
bet krautuvėse negali nusi
pirkti daržovių, sakosi visai 
nematę dešrų, kai kada po 
dvi dienas jie negauną nė 
duonos nusipirkti. Metus ir 
kitus jie sakosi kentėję, bet 

, dabar jų kantrybė priėjo 
liepto galą ir jie šaukiasi 
pagalbos. Jie reikalauja, 
kad jiems į krautuves būtų 
pristatoma būtiniausių pre
kių! Sovietų spauda jiems 
lyg ii* pritaria, het nuo spau
dos pasisakymų iki pilniu 
krautuvių kelias yra ilgas, 
ypač jis ilgas biurokratų 
viešpatijoj — Sovietuose. 
Erdvės keliauninkas

Pereitą savaitę Amerikos
' **«Vi*k?**in*; Į-ZCSSV.Į VI\I-
vę gyvą keliauninką, vieną 
beždžionę. Gyvulėlis iškilo 
raketoje 55 mylias į aukšty
bes ir paskui nusileido toje 
pačioje raketoje į Atlanto 
vandenyną, iš kur ji buvo 
karo laivo išgelbėta.

Ne pirmą kai tą raketa iš
kelia gyvius į erdvę. Rusai 
buvo iškėlę į aukštybes šu
nį satelite, kur jis nugaišo, 
amerikiečiai yra iškėlę bež
džiones, kurios grįžo į mūsų 
žemę. šį karią bandymas 
tuo įdomus, kad beždžionė 
buvo iškelta raketoje, ku
ria kada nors ir žmogus kel
sis į aukštąsias dausas. Tam 
svarbu, kad iškeltas į auk
štybes žmogus galėtų grįžti 
į mūsų nuodėmingąją žemę 
ir nepaliktų erdvėje, kaip 
siela klajoklė.

Bandymų bus ir daugiau. 
Klausimas, kas pirma pa
sieks erdvę — amerikiečiai 
ar rusai?
Vengrijos klausimas

Jungtinių Tautų seimas 
nutarė posėdžiauti vieną sa
vaitę ilgiau ir per tą laiką 
apsvarstyti “Vengrijos rei
kalą.” Tą klausimą seimas 
turėjo svarstyti jau praėju
sią savaitę, bet nesuspėjo, 
įsikišo Alžyro ginčas .. .

Tuo tarpu Vengrijoj ko
munistai turėjo savo kong
resą ir klausėsi Chruščiovo, 
Budapešto budelio, išmin
ties. Chruščiovas aiškino, 
kad vengrų sukilimą 1956 
metais iššaukė stalinizmo 
klaidos ir jo paties kalbą 20 
sovietų kompartijos kongre
se, kur jis nuvainikavo bu
delį Staliną. Dabar, pagal 
Chrašiovą, tokios klaidos 
nebepasikartos, o kad nebū
tų abejonių, rusų armija ir 
toliau lieka Vengrijoj. Lie
ka neribotą laiką ir lieka 
tam, kad vengrai ir vėl ne
bandytų nusikratyti komu
nistinės diktatūros jungo.

“Klaidų nebebus,” bet ne
laimingi vengrai vis bus ra
sų durtuvų dabojami, kad 
jie nepaklystų.
______ i. P.
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FAS DUONOS SEP RAAO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Lietuvių Studentų

Lapkričio 27-20 dd. Chi
cagoje Conrad Hilton vieš
butyje jvyko metinis Lietu
vių Studentų Sąjungos suva
žiavimas. Dalyvavo virš 
200 atstovų iš įvairių vieto
vių ir universitetų.

Šalia eilinių Sąjungos or
ganizacinių klausimų buvo 
keletas aktualių paskaitų, 
kaip: “Santykiai tarp jauni
mo organizacijų: kova ar 
bendradarbiavimai” (V. 
Kavolis, V. Vardys, mode
ratorius A. Mickevičius), 
“Žvilgsnis ateitin” (E. Ka
minskas, L Mockūnas, R. 
Stakauskas, moderatorius 
R. Maželis), “Lietuviai išei
viai ir politika šiandiena” 
(M. Mackevičius, J. Paplė- 
nas, K. Šidlauskas ir inž. 
Narutis, moderatorius Ju
lius Šmulkštys), “Išeivis lie
tuvis studentas” (I. Užgi- 
rienė, K. Skrupskelis, S. ši- 
moliūnas, moderatorius A. 
Iljasevičius), “Aš, Amerika 
ir Lietuva XX amžiaus an
troje pusėje” — Jonas Me
kas.

Visos paskaitos buvo pa
čių studentų paruoštos ir 
svarstomos. Tik viena “Lie
tuviai išeiviai ir politika 
šiandieną” buvo paruošta 
keturių politinių srovių at
stovų, kurie atvyko paskai
tyti akademiniam jaunimui, 
kaip jų srovės šiandieną 
žiūri i mūsų politiką. Toji 
paskaita ilgokai užsitęsė ir 
parodė atskirų srovių pažiū
rą, kaip reikia veikti ir kas 
reikia nurodyti jaunimui.

Krikščionių Demokratų 
pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas savo paskaitą skaitė 30 
minučių. 'Jis išdėstė, kad 
reikia remti VUKą, ALTą. 
Pasmerkė Stasio Lozoraičio 
laikyseną, taip pat neigia
mai nušvietė Nepriklauso- 
somybės Talkos ir Fronti
ninkų veiklą, kaip atskilu
sius nuo vienybės ir savo 
laiku net bandžiusius ardyti 
VpTKo veiklą.

'Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos atstovas 
Mečys Mackevičius (savo 
paruoštoje paskaitoje apž
velgė Amerikos lietuvių 
veiklą ir nuopelnus nuo lie
tuvių išeivijos atsiradimo 
šiame žemyne. Jis pavyz
džiais nurodė, ką nuveikė 
SLA bei kitos organizacijos 
nuo 9-to šimtmečio pabai
gos ir tai vis darbas tada 
buvusių jaunų studentų lie
tuvių, kurių jau šiandieną 
yra nemaža mirusių, kiti pa

siekę vyresniojo amžiaus 
daktarai, inžinieriai, advo
katai ir t. t. Prelegentas nu
rodė, kad paprastai iki šiol 
vis daug kalbama apie jau
nimą, bet už jį kalba jau se- 
nesniojo amžiaus žmonės, 
todėl ragino jaunimui pa
čiam apsispręsti ir veikti. 
“Nelaukite, kol seniai Jus 
pakvies, patys turite išsiko
voti sau tinkamą vietą” pa
reiškė prelegentas.

Diskusijų metu apie tuos 
samprotavimus pareiškė sa
vo nuomonę jaunųjų veikė
jų atstovas V a 1 d e m a ras 
Adamkavičius. Jis pasisakė, 
kad tokia jaunimo taktika 
būtų irgi nepateisinama, 
išeitų, kad jaunimas turėtų 
skelbti kovą seniems veikė
jams veteranams ir užsipel
niusius asmenis savo vei žlu- 
mu ir jėga stumti iš veiklos. 
Jei kuris veteranas tęstų 
darbą iki 100 metų, tai jau
nimas bekovodamas pats 
pasiektų 75 metų.

Tautinės Sąjungos atsto
vas J. Paplėnas pareiškė 
kiek kitokią nuomonę mūsij 
veiksnių atžvilgiu. Jo many
mu, dabartiniai veiksniai 
apsileidę, pasenę ir -mažai 
teturi Lietuvos reikalų su
pratimo. Kaip charakterin
gus pavyzdžius J. Paplėnas 
nurodė 4 netolimos praeities 
atsitikimus: 1) Jaunimo pe
ticiją, 2) Vatikano įvykius, 
3) Sportininkų išvyką į Pie
tų Ameriką ir 4) O. Mila
šiaus minėjimą Paryžiuje, 

j Visiems tiems reikalams 
buvo prašyta veiksnių para
mos, bet iš niekur negauta, 

i Visur buvo neigiamai atsa
kyta. Tik dėka jaunimo 
veržlumo ir Lietuvos reikalų 
supratimo buvo Įvykdyti šie 
uždaviniai. Kada jaunimas 
rinko peticiją, abejingai 
veiksnių ir mūsų senių žiū
rėta, bet kada darbas buvo 
atliktas, tai prezidentūroje 
prie foto objektyvo jau at
sirado ir jie, panašiai buvo 
ir kitais atvejais. Prelegento 
nuomone, mūsų veiksnių 

j veikloje pilnas sustingimas, 
ne pažanga, bet atžanga ir 
jei reikia Įvesti naujų jėgų, 
tai reikia laukti kieno nors 
mirties, kaip pavyzdi nuro
dęs A. Olio mirtį, kada į 
•ALTą galėjo įeiti jaunesnis. 
ALTo adresu J. Paplėnas 
pareiškė, kad jis žengia at
gal, bet ne pirmyn. Lygiai 
pasmerkė VLIKą ir taip pat 
Nepriklausomybės Talką, 
kurie savo veiklos nepatei
sina ir siūlė kurti naują po
litinį centrą rinkimo būdu, 

įkur būtų daugiau įtraukta

8RIUKAS — ČEMPIONAS

(. hitai;os žemės ūkio parodoj šitas 95 svaru ėruikas .'‘ja
vo nirmaja dovan?. Su juo varžėsi 257 jo “taui iečiai*’. 
Ji laiko jo savininkas Aiste Frank Real iš Kerrvilla. 

kuris! i parodą teatvežė tik šitą ėriuką, nors jis
viu turi 2,309.

Tex„

jaunų jėgų. Jaunimui kon- Chicagos Lietuvių Tarybos 
krečiai dar siūlė veržtis į pirmininku, dabar yra jos 
Amerikos spaudą ir didžią- sekretorius ir dalyvauja 
sias partijas, kad ateity ga- : daugelyje lietuvių organiza 
lėtų skinti sau kelią į kon
gresą ir kitas atsakinga/; 
politines vietas, kur galima 
būtų daugiau ir Lietuvos

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto :ki Pacifiko: 
Darbininką fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; 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; Šulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
EStapta, kuriame žmogus neskęsta;
Nattmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
KajP gyvena rezervatų indėnai; Nuostabus požemių urvai; 
Upe po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! So gražiai* pareikštai*

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

“KELEIVIS”
So. Boston 27, Maaa.

, Dalyvavo apie 30 bendra
darbių ir korespondentų.
Pagerbtas Chicagos Balfo 
pirmininkas

Lapkričio 22 d. Jaunimo 
Centro namuose buvo su
ruoštos Chicagos Balfo pir
mi nir kui kun. St Šantarui 
pagerbimas jo kunigavimo 
25 metų proga. Pagerbimu 
rūpinosi Balio veikėja St. 
Semėnienė. Pobūviui vado
vavo kun. A. Juška, gi pa
grindiniu kalbėtoju buvo 
kun. Baltinis. Sveikinė jubi
liatą daugelis asmenų: L. 

i šimutis, N. Gugienė, dr. P. 
'Daužvardis ir kiti. Dalyva
vo apie 200 asmenų. 
Antano Smetonos koncertas

Lapkričio 29 d. Lietuvių 
j Studentų Sąjungos Chica- 
i gos skyrius Jaunimo na- 
I muose, globojant atitinka- 
į mam komitetui, daugiau
siai iš tautininkų sluogsnių, 
buvo suruoštas jaunojo pi
anisto A. Smetonos koncer
tas. Buvo pilna salė daly
vių. Pianistas pasirodė laba: 
gerai.

HUDSON, MASS.

LAWRENCE NAUJIENOS
aerodromo senąjį pastatą 
N. Ardovery, išdaužė lan
gus, duris ir kitką.

Jis buvo lapkričio 23 <1. Tą pačią dieną vandalai 
Lietuvių Pil. Klubo salėj. Jį norėjo Įsilaužti i Kennedy 
pradėjo 41 kp. J. Savulionis. p]aukiojamaji baseiną, bet 
Suvažiavimui vadovauti jis nejsilaužė, pasitenkino 80 
pakvietė apskr. pirm. J. Ar- svai-ų cementinį dangtį nu- 
lauską. neše apie 10 pėdų.

Atstovai, kurių buvo 27 iš
7 kuopų (nuostabu, kad di
džiausia 43-ji kuopa neat
siuntė nė vieno atstovo), 
rimtai svarstė Susivieniji-

SLA 2-sios apskr. 
suvažiavimas

M. Stonie

NEVV YORK, N. Y.

mą liečiančius reikalus. Pla- Lietuvos pasiuntinybės
čiai svarstyta ir Laisvės zilijoje rūmų konkursas
Varpo radijo rėmimo reika- _ .... . . .1 Brazilija statosi naują

Apskrities komitetas pa- Brasilia kur yra pas-
liktas senasis. Nauju vise- klrtas Lle uvos P?
pirmininku išrinktas L. Pau- ąuntinyhei. Nors dar nears-
lauskas iš Lotvelio. ar "aPius f3'

Posėdžiui pasibaigus, 41 kma greitai statyti, Iaetu-
* . įme? Poaninrimn mvn H !VIa_

kuopa atstovams ir svečiams
surengė vakarienę, kurią 
tvarkė kuopos pirm. J. Sa

vos Pasiuntinio min. F. Me- 
ierio iniciatyva Pasaulio 
Liet. Inž. ir Archit. S-ga su
mose konkursą tarų lietu-

cijų. Linkėtina jam sėkmės ^ar 5 lietuviai 
šiose atsakingose Chicagos Vėl 5 lietuviai amžinai iš- 
didmieščio pareigose. jsiskyrė iš mūsų tarpo: Ta

rnas Orlauskas, 72 m.; Jo
nas Greska, 72 m., kilęs iš 
Žaslių parapijos; Marijona

Kipro Bielinio “Penktieji 
Metai” pasiekė chicagiečius

Chieacroie iau srauta ne- Paulauskienė. 72 m., kilusi 
seniai iš spaudos išėjusi mū- (iš Gegužinės parapijos, 
sų veterano veikėjo Kipro į “Keleivio” skaitytojas Jo- 
Bielinio “Penktieji Me- inas Taurušūnas, 64 m., ki
tai”. Tai yra ltfbai įdomus les iš Deltuvos parapijos, ir

vulionis. Tarp kitų kalbėto- . ...
ių buvo ir dr. D. Pilka, ku- ychitektų pasiuntiny-
ris pasakė trumpa, bet gia- tbe.s 7"? PT
Ha kalba tuL Lapkr. 28-29 New Yor-

ke posėdžiavo konkurso Ju- 
SLA 41 kp. susirinkimas ry Komisija: pirm. arch.

Gruodžio 20 d. 1 vai. po- Kriščiukaitis (iš Bos-
piet Lietuvių salėj bus SLA !°n0)’ nar.,a!: a!'Čh’ E'3' 
11 kuopos narių mėnesinis ^r?as’ “.?• * Gimb“-
iusirinkimas. Visi nariai da- ‘as; a'<?- ?į: Svipas ir inz. 
lyvaukime, nes, be kitu svar- Art Novickis Gauto vie- 
bių klausimu, jame bis no- r.uolika projekto. Pagal ko-
minuojami Centro Vykdo- ™S1JOS ba!?>i Pe
niosios Tarybos nariai. mlJos Pairtos siems archi-

tukt ūmi • T.rr>oji Edm. Arhuj
ALTo susirinkimas -Arbačiauskui iš Sacramen-

Amerikos Lietuvių Tary- JŲ* Algim- Že-
bos skyriaus susirinkimas Ipaiciui 1S Čikagos ir III-jįtai^. iai yra uwai jaomus ęs is ueituvos parapijosį, ir — ~ dviem autoriams, patieku-

leidinys, būtinas kiekvie- Petras Stonis, 78 m., kilęs ę??azi°,.. siems viena nroiekta- Vvt
nam lietuviui nerskaitvti i§ Unninku Daramios Viri Klubo Vlsl atsto’ ? * * £Oj,eK;ą:.nam lietuviui peisnaityt., is Upninkų parapijos. viu hfti fli dalvvaukime’ Germanui ir Kęst. Jeciui is
Jame atvaizduojamos musų palaidoti parapijos kapuose. *ai Dunnai «aiy\ autame.
tautos kovos už laisve ir Ilsėkitės ramiai, o liku- Operuotas W. Legūnas 
gerbūvį su rusų caru siems artimiesiems reiškia- } .rf izacij

Knygą galima gauti pas ma gili užuojauta. *
Pijų Venclovą, 6324 So. Gimusių praeitame šimt-j... . T . . ,,
Maplewood Avė., Chicago mėty mūsų miestely jau ne- 13. , Sunui s n0 1_;
29, III. Telefonas PRospect bedaug beliko, o kurie liko, ; UV° °Pe" '
6-0174. tai daugiau yra moterų.

Čikagos. Premijas suaukojo 
PLIAS nariai.

J. Got

JiS DAR DERĖSIS

reikalą kelti
Frontininkų atstovas pa-

oolzA nnninfroDane Ul£^xxxxx£^^
kitokio pobūdžio kaip anks

tyvesnieji prelegentai. Jis 
politiką ir surištą su ja veik
lą padalino į dvi grupes: 
taikos meto politika ir karo 
meto politika.

i Imdamas šiandie ninę 
okupuotos Lietuvos padėtį 
ir veiksnių kovą dėl Lietu
vos išlaisvininmo, dabartinę 
veiklą jis sulygino su karo 
meto politine veikla. Todėl, 
pranešėjo nuomone, kaip 
kad ir karui prasidėjus lie
tuviams sukilus ginklu vyti’ Lituanistikos mokymasis Nyksta ir komunistai 
iš savo krašto bolševikus Chicagoje Prieš kelias dešimtis me-

Chicagoje sėkmingai vei- čia n^uvo galimaap- 
pri&'mip ZabaMyįai kia Aukštesnieji Lituanisti- v » n-
visi turi eiti kovon urieš bol- kos Pedagogikos kursai. Jų č/, 2 — if visoKiems rei
ferizma įtiksiąs ir paskirtis paruošti ¥‘aI?s W
sevizmą. ! iita»nL<!tiko«s mokvtniiic hū «a atvykęs kalbėti net pats-adiSSiovuiP^^aS; si^Tkartoms/1kada se- Amerikos komunistų vadas 
vad Chruščiovui atvykus i ..... ____ . .. \Vniiam Foster. Nors skel-

padaryta ope 
racija. Ligonis jau grižo na
mo ir gydytojo priežiūroje 
sveiksta. Linkime greičiau 
pasveikti.

kad
JAV, kai kur buvo organi 
zuojami protesto mitingai ir mi,'s 
eisenos, bet girdėjosi iš stu
dentų pasakymų — “Politi
ka mus nedomina ir mes ne
dalyvausime”. Tokią laiky
seną prelegentas pasmerkė.
Kiek'liečia kovą su bolševiz
mu nei vienas negali likti 
nuošaliai. Čia yra gyvybės 
ir mirties klausimas. Kas 
sakosi, kad jo nedomina po
litika, tas bus to paties ko
munizmo sutriuškintas. Jis 
nurodė, kad niekas nežino, 
kur rengia bolševikai savo 
smūgį, tad dėl to visi turi 
budėti ir kovoti.

Po to, dar buvo kiekvienos 
grupės atskiri pasisakymai 
ir diskusijos. Prelegentus 
pristatė Julius Šmulkštys.

A. Wellz — susisiekimo 
teismo pirmininkas

Chicagos miesto teismo 
teisėjas Alfonsas F. Wells 
paskirtas pirmininkauti su
sisiekimo (trafiko) teismui.
Jo žinioje bus keli teisėjai 
ir apie 500 tarnautojų. Be 
to, jis pirmininkaus specia
liai 9 asmenų komisijai, ku
ri rūpinasi kaip pagerinti 
susisiekimą Chicagoje. A.
Wells yra 2 kartu buvęs

‘ resnioji karta pasens ii- iš- , . . , .,bimai buvo įsspausdmti ir 
Kursus lauko 18 klausv- ištinti anglų kalba, bet
. . - . . . • cncimnIrrt tik- liorimoi vien

tojų, tai yra daugiausiai stu
dentai. Jose dėsto patyrę li 
tuanistai ir istorikai: A. 
Liaugminas, kursų direkto
rius, lektoriai — dr. P. Jo
nikas, A. Dundulis, Liulevi- 
čius, dr. V. Sruogienė, O. 
Krikščiūnienė.
Naujienų bendradarbių 
pobūvis

Lapkričio 28 d. “Naujie
nų” patalpose to laikraščio 
administracija buvo suruo- 
šusi savo bendradarbiams, 
korespondentams pobūvį. 
Dr. P. Grigaičiui jį pradė
jus ir pasvarsčius laikraščio 
reikalus, visi dalyviai buvo 
pavaišinti.

SOPHIERARCUS

susirinko tik lietuviai, viso 
velnio tuzinas: 4 motervs irv
9 vyrai. Vedėjas Fosterį pri
statė lietuviškai.

O Pruseika su Bimba čia 
buvo nuolatiniai svečiai.

Vienas žemaitis verslinin
kas iš miesto valdžios už ke
lioliką šimtų nupirko seną 
mokyklos namą ir padova
nojo bolševikams. Šie namą 
sutvarkė, įsteigė jame klubą 
arba geriau pasakius pap
rastą smuklę, ir susivedę 
našles ūliuodavo.

Bet šiandien jau vieni iš
mirė, kitų rankos dreba ir 
nebegali iš krano alaus stik- 
linėn įpilti, todėl nutarė tą 
biznį uždaryti, namus par
duoti ir pinigus pasidalinti.

Yoliz

BROOKLYN, N. Y. 
Pasveikinimas

Transporto unijos preziden
tas Michel Qvill žada dar 
tartis su autubusą savinin
kais Niujorke, todėl strei
kas atidėtas 2 savaitėm, 
.iocccc isoner.' ?oeoo<

Mirė A. Stundžienė

Lapkričio 18 d. Clover 
Hill ligoninėj mirė Ona 
Stundžienė (Solomonas), 
Miesto mokyklų komiteto 
nario John Stundzos motina. 
Velionė gimė ir augo Lietu
voje Panemunėje, atvykusi 
į Lawrencą, netrukus ištekė
jo už Antano Stundzos, ku 
ris mirė prieš porą metų. Ji 
priklausė Moterų Adoraci
jos Dr-jai, Lietuvių Motera 
Piliečių Klubui, Lietuvių 
Tautiškai parapijai.

Laidotuvėse dalyvavo net 
pats miesto majoras Johr 
Buckley ir kiti miesto aukšti 
pareigūnai, o taip pat daug 
eitų tautų žmonių. Palaido
ja Lietuvių Tautinėse kapi
nėse iš C. Volungus koply
čios.

Paliko liūdinčius dukterį 
Emiliją Stundzaitę ir sūnų 
John Stundzą su šeima.

Ilsėkis, Ona, įamiai šio 
krašto šaltoj žemėj, o Tavo 
likusiai šeimai reiškiu gilią 
užuojautą.

Vandalai viz tebesiaučia

Sode prieš miesto salę yra 
seniai pastatytas didelis gra

DETROIT, MICH.

’evyksta valstybei pinigų 
auti

Mūsų valstybei trūksta 
>:nigų, bet naujų pajamų 
altinių ji nesugeba surasti.

Jau beveik ištisi metai, 
tai norima išleisti padidintą 
.pyvai tos mokestį (sales 
ax), kuris duotų per 100 
nik pajamų.

Dabar to mokesčio ima
ma 3 G , valstybės seimelis 
buvo nutaręs jį pakelti iki 
1%, bet aukščiausias teis
mas jį panaikino.

Gubernatorius AVilliams 
(demokratas) siūlė pakeltiRADIJO VALANDA 

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

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

n^^5r"ki's:"™ Tak ryL t binio gyvenimo 50 metų su-Jį nuvertusieji niekšai nesu-i Visoki “lobistai” stengia- 
akaruskos: pirmad. 7 vai. v.t kakties proga ir linkime rasti. si apginti turčių rpikaina,

Tel.: HEmlock 4-2413 jiems dar ilgų ilgų laimingų Lapkričio 26 d. naktį to- kad nebūtų įvesti tokie mo- 
7159 AVE*Ii kie pat niekšai įsiveržė į kesčiai, kurie labiau juos

-___ ' _ - - . „ B B. Pugzlienė su feima Richard F. Condon miesto spautų. M. L. B.

Sveikiname Veroniką 
jir Marceliną Stukius, gyv. 
1732 Mehanen gt., jų vedy-

žus paminklas, kuri vanda- mokestį tiems, kurie di 
lai buvo nuvertę. Jį atstaty- dėlės pajamas, bet jis buvo 
ti miestui kainavo $1,500. atmestas.



Puslapis Ketvirti

Į Iš Pavergtos Lietuvos Lietuvos laisvė visus liečia
VLIKO MEMORANDUMAS ĘISENHOWER1UI

J. Paleckis ragina kovoti 
su blakėmis

(E) Aukščiausios Tary
bos prezidiumo pirmininkas 
J. Paleckis Maskvos laik
raštyje “Iz vesti ja” ir Vil
niaus “Tiesoj” parašė 
straipsnį, kuriame Sovietų 
Sąjungos gyventojus ragina 
stipriau kovoti “su musėmis, 
tarakonais, blakėmis ir kita 
šlykštyne”. Ragina įsirengti 
geresnes prausyklas, išvie
tes ir apskritai daugiau žiū
rėti švaros. Jo straipsnyje 
yra ir toks sakinys: “Saky
sime, visko turi kolūkietis, 
jo materialinė padėtis gera, 
o gyvena žmogus taip, kaip 
kad gyveno jo senolis: Ir 
prausiasi pasistatęs kibirą, 
ir paršelį laiko pirkioje, ir 
miega be paklodės, nors ir 
guli ant brangios lovos”.
Priekaištauja Paleckis ir dėl 
kaimų namų stogų, kurių 
“daugelis stovi apgriauti”.

Kažin, ar čia vien tik kai
miečių ir prižiūrinčių kaimo 
pareigūnų apsileidimas. Ar 
tik čia neatsiskleidžia var
ginga kolchozininkų būklė 
sovietinėje santvarkoje? O 
kai dėl apgriuvusių stogų — 
jei žmonės gyvena nevilty
je, jei nežino, kiek ilgai sa
vo lūšnoje liks ir jei iš nie
kur negauna medžiagų na
mams remontuoti, ką jie tu
ri daryti? Tai vis “pasitu
rinčio sovietinio gyvenimo” 
vaizdai . . .

Birštono elektrinė jėgainė 
būsianti kelis kartus galin
gesnė už Kauno HES

(E) Kaune įvyko moksli- 
nė-technikinė konferencija
Nemuno elektrifikacijos remontą atlieka “nekokybiš- 
klausimais. Dalyvavę dau- kai” ir, kas kolchozams ne- 
giau kaip 150 specialistų, maloniausia, už stačiai plėši- 
Konferenciją sušaukė Moks- kiškas kainas. Dėl to tarp 
lų Akademijos Energetikos RTS ir kolchozų kyla gin- 
ir Elektrotechnikos Institu-. čai. Analizuojant traktorių 
tas. Su pranešimais dalyva- remonto ir naujų traktorių 
vo A. Žukauskas, M. Lasins- (DT-54) kainas, išryškėjo 

žymus tų kainų nesuderini- 
mas. Traktorių remonto 
kainos padidėjusios tiek, 
kad šiuo metu siekia 12-15.- 
000 rublių, o kartais net iki

kas, V. Stukas, Maskvos 
“Hidroergoprojekt” Institu
to darbuotojai Šeinman ir 
Chanin. Dalyviai apsvarstė 
rekomendacijas prie Nemu
no statyti iš viso 6 elektri-' 18,000 niblių. Tuo tarpu 
nes jėgaines. Stambiausia iš naujas traktorius I)T-54 
jų būtų Birštono jėgainė, kainuojąs 25,000 rublių, 
netoli Birštono kurorto, kur Kolchozams apsimoką ge- 
upė sudaro didžiulę kilpą, riau naują traktorių pirkti, 
Birštono jėgainės pajėgu- negu sena remontuoti
mas būtų kelis kartus di
desnis už Kauno. Tos jėgai
nės energijos savikaina ga-
lėsianti būti 4-5 kartus ma- i vai kyta iki šiol vi a žemės 
žesnė, negu naujausiose, ūkio mechanizacija, 
kad ir labai ekonomiškose'... .. . . .
šiluminėse elektrinėse. Bu- Nera P'eno ,r kt-
vo kalbama ir apie projek- Pati Vilniaus Tiesa rašo, 
tuojamąją jėgainę prie Jur- kad “spalio mėnesį Veisie- 
barko, kurios statybai jau jų vartotojų kooperatyvo
ruošiami projektai.
Kolchozams įbruko 
sugedusius traktorius

(Elta) Jau kai buvo vyk
domas MTS (Mašinų-trak- 
torių stočių > inventoriaus 
pardavimas kolchozams, tai
ne tik mūsų, bet ir sovieti- kooperatyvo parduotuvėje
nėję spaudoje buvo užuo
minų, kad kolchozai yra ver
čiami aukštomis kainomis 
perimti seną, nusidėvėjusi 
“tranta”. Praktika parodė, 
kad tikrai taip ir buvo. Lie
tuvos Komunistų Partijos 
centro komiteto žurnale 
“Komuniste” (š. m. spalio 
mėn. laidoje) straipsnyje 
“Spręstini klausimai” gana 
atvirai pripažįstama, kad 
“rajono (Nemenčinės) ko
lūkiai techniką iš MTS pir
ko jau gerokai susidėvėju- jo patvirtinti planą Lietuvos 
šią ir darbų eigoje tekoį liaudies ūkiui išvystyti, pri-

daug senų bei sulūžusių da
lių pakeisti naujomis . . .
Buvo daug atsitikimų, kai 
karšto darbymečio metu 
technika prastovėdavo vien 
dėl atsarginių dalių trūku
mo . .. Turint galvoje, kad 
traktoriai daugumoje seni ir 
jų dar nepakankamas kie
kis, priverstini prastovėji
mai darbymečio metu labai 
nuostolingai atsiliepia lau
kų darbams. Šiais metais 
žiemkenčių sėją ir rudenini 
arimą . . . kolūkiai uždelsė 
vien dėl to, kad laiku nega
lėjo gauti atsarginių dalių”.

Tuo, žinoma, nusiskun
džia ne vien tik Nemenčinės 
rajono kolchozai. Kolcho
zams buvo Įbrukti seni, nu
sidėvėję traktoriai, kuriuos 
sovietinė valstybė būtų turė
jusi jau greit nurašyti i su
sidėvėjusio inventoriaus sąs
kaita. Kolchozai už juos tu
rėjo atsiskaityti gera kaina, 
o visvien negali tais trakto
riais kaip reikiant pasinau
doti, nes jie nuolat genda, 
o atsarginių dalių trūksta.

Geriau naują traktorių pirk
ti, negu seną remontuoti

“Komunistas” atidengia 
dar vieną reiškinį, kuris taip 
pat keistokai apibūdina so
vietinės valstybės Įmones. 
Ne visi kolchozai turi tech
nikų ir Įrengimų savo trak
toriams remontuoti. Daug 
kur buvusios MTS-tys buvo 
paverstos i RTS (Remonto\ 11*7
ucrviillirvvro ovvvic j y nurivAj vccj

atlyginimą remontuoja kol
chozų traktorius ir kitas ma
šinas ir parūpina atsargines 
dalis. “Komunisto” straips- 
inyje nurodoma, kad RTS

Visa tai rodo, kaip sovie
tinė valstybė elgiasi su kai-» <37
mo kolchozais ir kai]) nesu-

parduotuvėse nebuvo mar
garino, aliejaus, sviesto, jo
kios dešros, miltų, pieno ir 
pieno gaminių, smulkaus 
cukraus, stigo ir eilės pra- 
moninų prekių”.

Panašiai buvę Kuršėnų 
rajono Pavenčių vartotojų

prie - -Vizdergių durpyno 
Vilkijos miestely iki šiol ne
są prekiaujama pienu ir pie
no produktais, o mėsos par
duotuvėse mėsa būnanti tik 
2-3 kartus per savaitę ir daž
niausia tik vienos rūšies.
Suvažiavo, paplojo ir 
ižsivažinėjo

Lapkričio 24 d. susirinko 
Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba (parlamentas), ir kitą 
dieną išsiskirstė, bet ji spė-

Ryšium su Vakaių di
džiųjų valstybių viršūnių 
konferencija, kuri įvykstįa 
š. m. gruodžio 19 d. Pary
žiuje, o taip pat JAV prezi
dento kelionės į įvairius 
kraštus proga, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas įteikė prezidentui 
Eisenhoweriui memorandu
mą Lietuvos bylos reikalu.

Savo memorandume 
VLIK pabrėžia, kad Lietuva 
yra užinteresuota tarptauti
nės įtampos atlydžiu ir kad 
lietuvių tauta vertina Ame
rikos pastangas siekti teisin
gos taikos. Sovietai tačiau, 
laikydami Lietuvą ir kitas 
Rytų Europos tautas pa
vergtas, tuomi pat kelia ir 
didina tarptautinės padėties 
netikrumą. Vakarų valsty
bės, kurios bandė keliais at
vejais Teherane, Jaltoje, 
Maskvoje, Potsdame ir Ge- 
nevoje tvarkyti Europos 
reikalus, turėtų dabar baig
ti tą uždavinį ir pasiūlyti 
sovietams konstruktyvią tai
kos programą, kuri laiduotų 
Lietuvai ir visoms Europos 
tautoms laisvę ir nepriklau
somybę. Pusiau priemonės 
gali tiems reikalams tik pa
kenkti ir sustiprinti Mas
kvos pozicijas, kas vėliau 
atsigręžtų prieš pačius Va
karus.

VLIK pripažįsta, kad da- 
bartinioji tarptautinė padė
tis reikalauja tam tikro 
lankstumo diplomatiniuose 
žygiuose, tačiau kariu pa
brėžia, kad būtų tragiška, 
jei tas lankstumas sutiktų 
su Sovietų Sąjungos reika- 

i lavimais naujų koncesijų 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
tautų teisės sąskaita gyven
ti laisvai savo laisvų rinki

imti kitų metų valstybės 
biudžetą, patvirtinti 1958 
m. valstybės biudžeto apys
kaitą, Tarybos prezidiumo 
sesijų protarpy išleistus Įsa
kus ir tt

Tai bent vyrai tie dabarti
niai Lietuvos “Įstatymų lei
dėjai”, “vyriausieji krašto 
šeimininkai”! Kaip našiai 
jie moka dirbti: ką Maskvos 
pastatytieji sargai pakišo, 
tą paliaupsinę (vaidinti jie 
moka — kalbėjo net 26 at
stovai) tuoj priėmė ir išsis
kirstė. Tai bent demokrati
ja. O tame supuvusiame

1 Washingtone, žiūrėk, posė- 
idžiauja mėnesių mėnesius.
Jie su visais taip 
bendradarbiauja

Puoselėdami kulutūrinius 
mainus su sovietais, britai 
Maskvoje atidarė 4,000 an
gliškų knygų parodą. Sovie
tai visas tas knygas cenzūra
vo ir kelias dešimtis knygų 
neleido rodyti. Jų tarpe yra 
Bullocko knyga apie Hitle
rį, Trevor-Roper knyga apie 
paskutines Hitlerio dienas, 
nes jose tokiu ar kitokiu po
žiūriu minima nelemtoji 
Molotovo-Ribentropo sutar
tis pasidalinti Pabaltijo 
kraštais ir Lenkija.

Plečiama Druskininkų 
vasarvietė

Čia baigiamas įrengti 100 
vietų viešbutis “Turistas”. 
Kurorte yra 8 sanatorijos ir
2 poilsio namai. Druskinin
kai yra “visasąjunginis” ku
rortas, kuriame gydosi daug 
“broliškų respublikų” ligo
nių. Kurortas veikia ištisus 
metus. Peniai ten gydėsi 23,- 

1000 asmenų.
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mų keliu pasirinktoje politi
nėje ir socialinėje — ūkinė
je santvarkoje. Tam sudaly
ti reikalingas sąlygas, sovie
tai turi pirma iš tų kraštų 
pasitraukti.

Lietuvos laisvės byla yra 
visos Eurpos laisvės ir sau
gumo reikalas. Lietuvių 
tauta tikisi todėl, kad Vaka
rai pagelbės jai laisvės ko
voje. Tos paramos ji yra 
pilnai nusipelniusi. Nuo 
1940 m. Lietuva paaukojo 
per 30,000 gyvybių už lais
vę. Per tą pat lakią 350,000 

. lietuvių buvo Sovietų Sąjun
gos ištremta į vergų stovyk
las, iš kur tik mažai kam bu
vo leista grįžti. Ne pirmą 
kaitą istorijoje lietuvių tau
ta yra sudėjusi tiek aukų už 
'bendruosius savo ir visos 
[Europos laisvės idealus ir 
tikslus.

Šiuo metu, kada Maskva 
spaudžia Ameriką panai
kinti jos karines bazes užsie
ny, kaip nusiginklavimo pa- 
! grindinę sąlygą, JAV ir Va
karai turėtų išeiti su savo 
sąlyga ir pareikalauti lais
vės ir nepriklausomybės 
Lietuvai ir visoms kitoms 
pavergtosioms Europos tau
toms. šio reikalo nesutvar
kius, šia prasme, negalima 
tikėtis taikos, nei Europos 
saugumo.

—o—
Panašiai surašytą memo

randumą VLIKo V. Taryba 
kartu su Baltijos Taryba 

! įteikė vakarų Vokietijos 
' kancleriui dr. Adenaueriui. 
Lietuvos diplomatiniai at
stovai Londone, Paryžiuje ir 
Washingtone yra savo ruož
tu padarę atitinkamus žy
gius sostinėse, kur jie yra 
akredituoti.

300 metų namas Panevėžy
Panevėžy Kranto gatvėje 

išliko namelis, statytas 1614 
metais (karaliaus Žygiman
to laikais). Numatoma jį at
naujinti. Jame yra Krašto
tyros muziejaus skyrius.
Japonų liaudies meno 
paroda

Čiurlionio vardo dailės 
muziejuje Kaune buvo ja
ponų liaudies meno paroda. 
Tai esanti pirma tokia paro
da Lietuvoje.

KĄ LAIMĖJO ŠIEMET 
DARBININKAI

Nelengva ir Amerikoje 
pagerinti darbo srities įsta
tymus, bet šiemet vis dėlto 
šiokių tokių pagerinimų pa
daryta. čia suminėsime kai 
kuriuos pagerinimus.

22 valstybės padidino ne
darbo pašalpas. 23 valstybės 
pratęsė jų mokėjimo laiką.

Pašalpos nelaimingų atsi
tikimų atveju padidintos 29 
valstybėse.

Mažiausias atlyginimas 
nustatytas N. Carolinoj — 
75 centai. Maine ir Wa- 
shingtone mažiausias atlygi
nimas nustatytas $1. Ver- 
monte jis pakeltas iki $1 
(buvo 75 cnt), Alaskoje iki 
$1.50 (buvo $1.25). Iki $1 

pakeltas daugumai dirban
čiųjų New Hempshire (bu
vo 85 cnt.) ir Massachusetts 
(buvo 90 cent).

Keliose valstybėse buvo 
įneštas “right to work” įs
tatymo sumanymas, bet ne
buvo priimtas.

RIAlšĖS PANAMOJ

Kaž keno sukurstytas panamiečiu būrys prie Amerikos 
valdomos kanalo zonos šukele r:aušes. Riaušininkai 

norėjo įsiveržti į kanalo zoną, bei kariai ju neįleido. 
Tn<in jie mieste išdaužė daug langu, išplėšė krautuvių 
ir tt. čia matome kaip kariai sulaiko riaušininkus.

Nevyksta persitvarkyti

Prancūzija
Šio krašto Lietuvių Ben

druomenės taiybon lapkri
čio mėnesį išrinkti šie asme
nys: O. Bačkienė, B. Venc- 
kuvienė, O. Gecaitė-Peru- 
che, dr. E. Aleksandravičie
nėj J. Matore, S. Pagnier, 
kun. J. Petrošius, J. Dai- 
nauskas, P. Klimas, Br. 
Vrublevičius ir Br. Bara
nauskas.
Italjia

Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos prezidiumą suda
ro: Pirm. kun. dr. V. Bal
čiūnas, vicepirm. prof. dr. 
Z. Ivinskis, sekr. kun. K. 
Dobrovolskis. Į krašto val
dybą įeina: Pirm. kun. V. 
Mincevičius, vicepirm. ir 
sekr. kun. dr. S. Matulis, 
ižd. kun. prof. J. Zeliauskas. 
Didž. Britanija

Lapkričio 14-15 dienomis 
Londone buvusio Didž. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos 
narių suvažiavimo, kuriame 

.dalyvavo 23 atstovai iš 19 
'skyrių su 650 narių, išrink-

(Elta) Nepaisant įvairių kankamai tinkamų trąšų, ta šitokia valdyba: Pirm. 
bandymų kolchozuose įgy- pašarų ir technikos, žemės St. Nenortas, vicepirm. J. 
vendinti naują darbo apmo-' ūkio gamyba negali taip Vilčinskas, ir J. Lūža, ižd. 
kėjimo tvarką, šiais metais 'greit kilti, kaip kad metai V. Strimas, sekr. A. Prans- 
dar tik 20 kolchozų (iš apie iš metų užplanuojama. Tad, kūnas, nariu socialiniams 
2,000) praktikuojamas nau-! kai reikia darbininkams iš- reikalams S. Kasparas, 
jas uždarbio mokėjimo bū- • mokėti tvirtus atlyginimusi Tarybos pirmininku iš- 
das, mokant tvirtą dieninį'—nebėra iš ko. rinktas S. Kuzminskas, vice-
atlyginimą (vieton apskai- į Yra, žinoma, ir tokių kol- pirm. kun. A. Kazlauskas, 
čiavimo pagal darbadie- [chozų, kurie geriau verčiasi, sekr. K. Klegeris, nariais: 
nius). i Vieną tokį “Komunistas” i dr. K. Valteris, P. Bulaitis

Iš L. Komunistų Partijos pai*odė kai]) pavyzdį: Šiau-jV. Ignataitis, K. Deveikis, 
centro komiteto žurnalo bų rajono Liepsnos kol-, y<jcietija

L. Bendruomenės Krašte“Komunisto” straipsnio tuo choze dar 195b metais UZ

klausimu (š. m. 10-toje lai- uaroatuem ouv^ įsuuuva po
dniel matvti kad nasiurie- i,50 rb pinigais ir 1 kg vaioynoj yra. nrm. įnz. ix. doje) matyli, Kda paupį ie .. Prosinskas, vicepirm. kun.
šinimas naujai sistemai ky- Nuo me.ų P g Liubinas ižd J Bataitis
las ne tik iš Dačiu kolchozi- dzios buve pereita pne nau- nuomas, iza. j. talaitis, ląs ne uk is pačių Koienozi uždarbiu suskirs- sekr- J- Stankaitis, narys dr.ninltų, bet ir is kolchozų va- « \' 9 SrteX J- Grinius.
dovybių. Is pirmo žvilgsnio Unt ctai ous Pa*al 0 Ratego- 
turėtų būti nuostabu, dėlko (žiūrint koks darbas
žmonės nenori priimti to- dirbamas) ir mokant 5-10 
kios tvarkos, kad už darbo rublių dienai. Tiaktonnin- 
dieną per visus metus gautų kams už dienos normos

EKSKURSANTAI IŠ 
LIETUVOS

____. --------------x < Su Sovietų Sąjungos že-
tvirtą atlyginimą. Tačiau įvykdymą nustatyta tame m^g Qj<j0 darbuotojų eks- 
reikalas nėra taip papras-I kolchoze, su \iksimiu trak- kursjja lankėsi ir pavergtos 
tas. j tonum oO rublių, su ratiniu Lietuvos žemės ūkio minis-

Pasirodo, kad daugelis • J^kto! įum 4o rubliai teris V. Vazalinskas.
kolchozų, kurie perėjo j į &a turėti galvoje, kad trak-| Su Sovietų Sąjungos 
tvirtus uždarbius, arba kurie ; l01_:U> . tenaudojamas 2-3 krepšininkais atvyko ir du 
mėgino tąja tvarką perimti, menesius metuose). Daiųdo- Hetuviai: Stepas Butautas ir 
negalėjoJos įgyvendinti dėl į™’ kad tame kolchoze 60% Jurate Daktaraitė. Butautas 
to, kad kolchozų kasos ne-; uzda\ uo .™okama Pim&ais, yra atvykusios moterų ko
pa jėgė sukrapštyti pakan-:0 ;b/' lsduodam.a natūra mandos treneris, o Dakta- 

i lėšų. Čia ir vėl remsi- ^ auk",ta o1”?’, lv^mant raitė jos žaidėja. Atvykę
mės "Komunisto” duomeni- "ludus P° ~ r^k uz kilogia- krepšininkai žaidė Niujor- 
mis. Pvz., Šakių rajono Le- ............................... ke, Peorijoj, III., Clevelan-
nino vardo kolchoze iš pris
kaičiuoto kolchozininkams 
uždarbio 2,013,000 rublių
sumai iki šių metų liepos sukrapštyti lėšų uždarbiams A. Bimba su Brazauskiene 
mėn. 1 dienos buvo išmokė- apmokėti, peržiūrėti “įkai- įr Petrikiene su jais pasima-

... ... t __ niiic” Vilui,, fu,•iant nvriar- x =ta tik 400,000 niblių. Jona
vos rajono Lenino keliu kol
choze jau tris mėnesius po 
įvedimo naujų uždarbių ta
rifų paaiškėjo, kad darbi
ninkams nėra iš ko nustaty
tų uždarbių išmokėti, o pra
ėjus pusei metų kolchozas 
buvo priverstas vėl visa per
kainuoti iš naujo, sumažinti 
uždarbius.

Taip pat pasirodė, kad 
net geriau besiverčiantieji 
kolchozai ne visada pajėgia 
įgyvendinti naują uždarbių 
tvarką. Maskvos įsakymu, 
kolchozams, kaip žinoma, 
uždedamos vis naujos sun
kios prievolės. Čia jie turi 
mokyklas savo lėšoms staty
ti, ten kultūros namus, arba 
turi savo lėšomis kelius ties
ti, nekalbant apie eilines iš
laidas už savas ūkines in- 
vestacijas. Gi “nedalomieji” 
fondai gerokai buvo patuš
tinti perkant iš MTS-čių se
nas padėvėtas mašinas. 
Prievolės valstybei taip pat 
būna pirmaeilio išpildymo. 
Iš kitos pusės, kai nėra pa

Keistokai atrodo “Komu- de, Kansas City, Denver, 
nisto” siūlymas tiems kol- Colo, ir Seattle, Wash. 
chozams, kurie napajėgia į Laisvė rašo, kad Niujorke

muš , kitai]) tariant, uždar
bius sumažinti.

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgai* žie
mos vakarais

draugą.

turės gerą

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

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

Kai]) 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. Broadsray 

So. Boston 27, Mass.

L. BENDRUOMENĖS 
VADOVYBĖS

tė.Į ___
MŪS VATSTOVOANGL1- 
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellsbill 

Lanarksbire. Scotland
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— Sveikas gyvas, tėve!
— Denkiu, Maik, už pas

veikinimą, ale mano sveika
tai būtų geriau, jeigu tu ga
lėtum išrasti man gerų lie
karstvų.

— Ar ir vėl nesveikas?
— Taip, vaike, nesveikas. 

Jau kelintą dieną po krūti
ne kažkas vis spaudžia ir 
spaudžia.

— Turbūt nesukramtytas 
kalakutas, tėve. Po Padėkos 
Dienos šventės daug kas ne- 
sveikuoja. Persivalgė.

— Maiki, aš negalėjau 
persivalgyt, ba kalakuto ne
gavau nei paragauti.

— Ar nemėgsti?
— Mėgstu, ale kas duos? 

Mano gaspadinė buvo vieną 
parsinešus, ale kai pasvėrė, 
tai supyko, nunešė bučeriui 
atgal ir atsiėmė pinigus.

— Kodėl?
— Nugi pasirodė, kad ją 

apgavo. Turke svėrė tik 10 
svarų, o bučeris parokavo 
už 12. Vadinasi, apgavo ant 
dviejų svarų. Valuk to ir 
supyko moteris. Sako, bie- 
sas jų nematė; apsiėjo čigo
no veselija be karavojaus, 
tai aš galiu apsieiti ir be 
turkės! Ir aš jos nebleimi- 
nu, Maiki. Juk tas Denksgi- 
vink biznis yra tokia šven
tė, kad gerai pavalgius rei
kia padėkavot ponui Dievui, 
ar ne?

— Tas tiesa, tėve, tradi
cija to reikalauja.

— Nu, bet ar galima dė- 
kavot Dievui, kada bučeris 
nusuka tau du svaru kalaku
to, a?

— Tas, tėve, neturi nieko 
bendra su tradicija.

— O kas yra ta tradicija, 
Maiki? Ar tai kokia patro- 
va, ar kas?

— Tradicija, tėve, yra įsi
gyvenęs paprotys, kuris rei
kalauja, kad Padėkos Die
noj ant kiekvieno amerikie
čio stalo būtų keptas kala
kutas, virintų spalgenų ir iš 
pumpkino iškeptas pajus.

— Bet pasakyk, kas tokią 
madą išmislijo?

— Ji atsirado, tėve, dar 
pirmųjų kolonistų laikais, 
būtent 1621 metais. Tais 
metais jie susilaukė pirmo 
gero derliaus, ir kai rudenį 
jie tą derlių nuėmė, guber
natorius Bradfordas paskel
bė visai Naujai Anglijai 
šventę — gerai visiems pa
valgyt ir už tas gėrybes pa
dėkoti Dievui. Todėl ta

šventė ir buvo pavadinta 
Thanksgiving Day, kas lie
tuviškai reiškia Padėkos 
Dieną.

— Olrait, vaike, bet ko
dėl tai šventei kaneč reikia 
kepto kalakuto?

— Todėl, tėve, kad kala
kutas priklauso tos dienos 
tradicijai. Matai, tais laikais 
kolonistai dar neturėjo tiek 
naminių paukščių ir gyvu
lių, kad galėtų juos plauti 
puotai; todėl jie giriose pri- 
medžiojo laukinių kalakutų, 
prisirinko pelkėse spalgenų 
uogų, prikepė pajų iš gelto
nųjų arbūzų, ir už viską dė
kojo Dievui. la padėkos 
šventė įėjo madon, tėve, ir 
užsiliko iki šių dienų.

— Bet kaip aš rokucju, 
Maiki, tai ta mada dabar 
jau turėtų būt išėjus iš ma
dos, ba dabar jau viskas 
persimainė. Pirmieji grino- 
riai galėjo dėkavoti Dievui 
už kalakutus, ba buvo gali
ma jų primedžioti giriose, 
taigi gali žmogus sakyt, kaci 
turkės buvo Dievo duotos, 
taip pat ir tos vuogos, ką 
pačios balose augo. Bei da
bar giriose kalakutų jau nė
ra.; juos turi auginti patys 
žmonės.. Tą biznį išmoko 
jau ir lietuviai. Ve, vienas 
lietuvis farmeris Mišiugino 
Šteite šįmet užaugino 10,- 
000 kalakutų, bet už dyką 
niekam jų neduoda: jis par
duoda juos bučeriams. Pas 
bucerį kalakuto irgi negau
si, jeigu neturėsi penkinės. 
Net ir penkinę užmokėjęs 
gali būt apgautas ant vogos. 
Nu, tai už ką ir kam čia dė
kavoti? Teisybė, krenberių 
dar galima baloj prisirinkti, 
ale tu žinai, kad dabar jau 
jas aplieja poizinu. Net 
žiurkės nuo ju pastimpa. 
Taigi figeriuok kaip nori. 
o dėkavoti nėra už ką.

— Tėve, jeigu žiūrėsi per 
juodus akinius, tai visas pa
saulis bus juodas, nesinorės 
nei gyventi. Bet pasaulis nė
ra taip blogas. Jame yra 
daug gerų ir gražių dalykų. 
Blogumų nereikia ieškoti, 
bet reikia naudotis tuo, kas 
yra gražu, gera ir naudinga.

— Maiki, man tavo pa-* 
mokslų nereikia. Jei negali 
padaryti man liekarstvų nuo 
tos kvarabos, ką po krūtine 
spaudžia, tai aš einu pas Za- 
cirką. Gudbai.

— Lik sveikas, tėve. Gal 
pasimatysimo kitą syki.

’Dr. A. Matulevičiui mirus
J. VLKS

Daktaras Andrius Matu
levičius buvo vienas iš tų 
gydytojų Lietuvoje, kuris 
besiorganizuojant ligonių 
kasoms, pats atėjo ir pasi
siūlė bendradarbiauti. Jis 
buvo parinktas gydytoju 
kontroliuotoju. O, keliems 
metams praslinkus, buvo iš
rinktas Kauno miesto ligo
nių kasos medicinos sky
riaus vedėju, vyriausiu gy
dytoju.

Gydytojas kontroliuoto
jas daugiausia reikalų turi 
su sergančiais. Jis namuose 
lanko ligonius ir patikrina, 
ar jie vykdo visa kas jiems 
gydytojo yra Įsakyta. Dėl 
mažesnių susirgimų, bet bū
tinai reikalingų poilsio, ser
gantis gauna keliolika die
nų ar savaičių poilsio. Gydy
tojas jam įsako kas reikia 
daryti, kaip ligos metu lai
kytis. Pasitaiko ir tokių iš 
apdraustų tarpo, kurie jiems 
skirtą poilsio laiką mėgina 
praleisi aludėje, o kiti su
siranda iš šalies koki nors 
darbą. Tada liga ilgiau už
sitęsia ir sudaro ligonių ka
sai bereikalingas išlaidas.

Ligonių kasose nesčios 
moterys gauna tokias pat 
pašalpas, kaip ligos atveju 
— dvi savaites prieš gimdy
mą ir 6 savaites po gimdy
mo, be to, dar gauna žindy- 
mo pašalpą, jei jos pačios 
vaikus maitina. Ir čia būti
na gydytojo kontrolė, kad 
jis prižiūrėtų ir patikrintų, 
ai* pati gimdytoja maitina 
vaiką ir ar ji prisilaiko jai 
ligoninėj duotų nurodymų, 
kaip vaikas reikia auginti.

Gydytojas A. Matulevi
čius tose pareigose buvo ne
pakeičiama asmenybė. Jis 
mokėjo ir sugebėjo paveikti 
ir tuos, kurie nebuvo linkę 
paklusti kas jiems Įsakyta 
ligos metu daryti ar kaip 
naujagimį prižiūrėti. Tose 
sunkiose savo pareigose, 
niekuomet gydytojas A. 
Matulevičius neturėjo jokių 
nesusipratimų. Visiems li
goniams, o ypač gimdyvėms, 
jis buvo dideliu autoritetu.

! Jis nenutylėdavo ir dėl 
ligonių kasoje bendradar
biaujančių gydytojų, jei kas 
jų įsišokdavo, šaltai, taktin
gai ir tokius mokėjo su
drausti, jei kas to buvo rei
kalingas. Nebuvo tokio atsi
tikimo, kad dr. A. Matulevi
čiaus įspėtas gydytojas i li
tų kreipęsis į gydymo kon
trolės komisiją su skundu

Lietuvoje mirė vaikų Ii-Į 
gų specialistas, Medicinos 
Instituto bendradarbis Kau
ne gydytojas A. Matulevi
čius. Su gydytoju A. Matu
levičium teko kartu organi
zuoti ir dirbti Kauno ligonių 
kasoje.

Ligonių kasos yra sociali
nio draudimo viena iš šakų 
— draudimas ligos atsitiki
me. čia, JAV veikia komer
cinis draudimas ligos atsiti
kime. Jis nėra privalomas 
dirbantiesiems. Tik tų pra
monės įmonių tvarkytojai 
apdraudžia dirbančius nuo 
ligos atveju, kur dirbantieji 
per unijas tą teisę yra išsi
kovoję.

Gi ligonių kasos steigia
mos valstybės atitinkamu 
įstatymu ir jose yra privalo
mas visų dirbančių apdrau
dimas. Ligonių kasos tvar
kosi savivaldybių teisėmis. 
Jose apdraustieji demokra
tiniu būdu išsirenka tarybą, 
o ši valdybą. Kadangi į li
gonių kasas mokesčio dalį 
moka ir darbdaviai, tai ir 
darbdaviai atskiru savo są
rašu renka savo atstovus į 
bendrą ligonių kasos tarybą,

į Daugumoje ligonių kasų, be 
1 apdraustųjų nario mokes
nio, darbdaviai daro tokius 
[pat primokėjimus, kiek mo
ka įnašų apdraustasis ligo
nių kasoje.

Visi apdraustieji ligonių 
kasose ir jų šeimos nariai,

! tai yi a tėvai, jei jie nedirba, 
ir nepilnamečiai vaikai, gau 
na pilną medicinos aprūpi
nimą ligos atsitikime. Na
riai gauna nemokamai ir 
vaistus, gi šeimos nariai už 
vaistus kaip kuriose ligonių 
kasose primoka ir jie ligos 
metu negauna pašalpos. Li
gonių kasos nariui susirgus, 
jei jis kurį laiką tampa ne
darbingu, per tą laiką gau
na pašalpą ne mažesnę, 
kaip 50 5 c gaunamos algos. 
Jei jis turi šeimą, tai toji 
pašalpa atatinkamai pake
liama. Jei jis gydomas ligo
ninėje, tai pašalpa atitinka
mai sumažinama. Ligonių 
kasos nario įnašų ir gauna
mos pašalpos dydis priklau
so nuo ligonių kasos turimų 
lėšų ir sugebėjimo taupiai 
tvarkyti visus reikalus. Pa
šalpų normas ir dalinai šei
mų nariams primokėjimus 
už vaistus nustato ligonių 
kasos taryba, sudarydama 
savo metinę sąmatą. Įvairio
se šalyse, kur socialinis 
draudimas pilnumoje veikia, 
Įvairiai ligonių kasų reika
lai tvarkomi.

Yra viena neabejotinai 
aišku, kad socialinis draudi
mas darbo žmonėms yra la
bai naudingas. Todėl darbo 
žmonės iš seno kovojo ir te
bekovoja ten, kur dar socia
linis draudimas nėra įgyven
dintas.

Ligonių kasose gydymas 
turi atitinkamą priežiūrą — 
kontrolę tiek besigydan
tiems, tiek suteikiantiems 
gydymo paslaugą.

Prie ligonių kasų veikia 
gydymo kontroles komisija, 
kuiią sudaro ligonių kasos 
valdybos skilti atstovai. Ji 
sprendžia įvairius skundus 
gydymo reikalu.

Socialinis draudimas tu
rėjo ir turi priešų ir pačių 
gydytojų tarpe. Mat, ligonių 
kasose gydymas nėra gydy
tojo privatus reikalas, bet 
jis savotiškai atsiduria pa
čių apdraustųjų priežiūroje. 
Tokia priežiūra'kaip kam iš 
gydytojų nepatinka.

dėl dr. A. Matulevičiaus elg
senos.

Įsidėmėtini dr. A. Matu
levičiaus žodžiai, pasakyti 
!ligonių kasos bendradarbių 
ir jos narių viename atstovų 
pasitarime:

“Vieni i traukinio stotį ei
na pėsti, antri vežiku va
žiuoja, o treti samdosi auto- 
taksi, bet visi pasiekia stot: 
ir toliau važiuoja kui reikia. 
Elgiasi kiekvienas kaip jam 
įtinka ir pritinka, kaip jo ki
šenė leidžia. Kam netinka 

į socialinis draudimas, jie ga
li juo nesinaudoti, bet ligo
nių kasose apdraustiems 
yra geriausia, pigiausia prio- 
;monė pasveikti, savo svei- 
• katą grūdyti. Ta paslauga 
jiems sulyg jų kišenės. -Jie 
atsiekia to paties, ko siekia 
ir privačiai besigydantieji 
—sveikatos.

Šie šaltai ištarti d r. A. 
‘Matulevičiaus žodžiai ligo
nių kasoje dažnai buvo kar
tojami.

Į Dr. A. Matulevičiaus as- 
(menyje okupuoki Lietuva

VULKANAS VEIKIA

Kauajų saloje vėl išsiveržė Kilauea vulkanas, iš
mesdamas laivą net 1.700 pėdu aukščio. Nuotrauka da
ryta 1,200 pėdu atstume.

LIETUVIAI KITUR
VOKIETIJA

Lietuvių šeima mažėja

Bamberge tragiškai žuvo 
Antanas Klevinskas, 44 m. 
amž., 7 vaikų tėvas. Jis dir
bo prie metalo laužo presa
vimo aparato ir kaž kokiu 
būdu jo galva pateko po vei
kiančiu presu: 20 centnerių 
presas sutriuškino jo galvą. 
Liko našlė ir 7 vaikai nuo 
pusės iki lo metų amžiaus.

Memmingene vėžio liga 
mirė Gustavas Vaitkūnaitis, 
Bendruomenės narys, “Dar
nos” choro dainininkas, 
Lietuvoje buvęs karinio or
kestro muzikantas, dalyva
vęs Lietuvos nepriklausomy
bės kovose.

Hamburge tragiškai žuvo 
(suvažinėjo sunkvežimis) 
23 metų amž. Egonas Ta- 
džius, kuris neseniai buvo 
atvykęs iš Lietuvos.

Eocholte mirė Balys Bal
čiūnas, 1918 m. gimęs Šiau
lių mieste, čia palikęs žmo
ną ir 4 metų dukrelę, o Lie
tuvoje motiną.
Vienintelis choras

Memmingene veikia vie- 
rantelis Vokietijos lietuvių 
choras “Darna”, kuriam va
dovauja muz. M. Budriūnas. 
Tas pats Budriūnas vado
vauja ir "Vargo mokyklai. 
Memmingene veikia ir L. 
Karių Veteranų “Ramovės” 
skyrius, kuriam vadovauja 
ats. kap. J. Kairioms. Sky
rius kasmet pamini Lietuvos 
kariuomenės šventę. 

Lietuviukai nugali vokiečius
Vasario 16 gimnazijos 

mokiniai ne tik gerai moko
si. bet taip pat gerai ir krep
šinį žaidžia.

Lapkričio 5 d. gimnazijos 
krepšinio komanda žaidė su 
Mainco Policijos Sporto 
Klubo ir universiteto rinkti
ne, kuri dalyvauja Rheinhe-

neteko nuoširdaus sociali
nio draudimo šalininko, ge
ro, pareigingo savo profesi
jos specialisto, o medicinos 
mokslą studijuojąs jauni
mas neteko geio mokytojo.

Dr. A. Matulevičius buvo 
kilęs iš miestelėnų šeimos. 
Jo tėvas dar caristinės Ru
sijos okupacijos metu Lie
tuvoj buvo Vilkaviškio mies
to buimistru (majoru).

.Miręs gydytojas A. Matu
levičius taipgi bendradar
biavo sveikatos reikalams 
skirtoji' spaudoje.

sseno krepšinio lygos pirme
nybėse ir dabartiniu metu 
yra antroj vietoj. Mūsų jau
nuoliai pirmąjį kėlinį laimė
jo 40:23, o antrąjį 82:51.

Lapkričio 11 d. gimnazi
jos komanda žaidė su Hei
delbergo Universiteto Spor- 

i to Klubu, kurio krepšinio 
komanda jau trečius metus 

į yra Vokietijos krepšinio 
į čempionas. Jį trenuoja 
[Vokietijos krepšinio rinkti
nės treneris Toni Kartak. 
Jis turi geras sales, jo žai
bėjai gali stebėti geras nmg- 
; tynęs ir iš jų mokytis ... ir 
vis dėlto lietuviukai to klu
bo žaidėjus nugalėjo 50:34 
(pirmajame kėliny 23:22).

Gimnazijos rėmėjai gali 
džiaugtis, kad jų remiamieji 
ne tik moksle, bet ir sporte 
kitiems nenusileidžia.

URUGVAJUS

Rodė lietuviškus filmus

Iš Argentinos atvykęs J. 
Gilvydis lapkričio 14 d. 
Kultūros Dr-jos patalpose, 
o kitą dieną lietuvių parapi
jos salėje rodė kelis trum
pus, bet gana įdomius fil
mus. Jų taipe buvo du spal
voti iš Nepriklausomos Lie
tuvos laikų. Visiems labai 
patiko Dainų šventė Kaune, 
Vilniaus atidavimas Lietu
vai, kariuomenės paradas 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukakties proga.

Be to, parodė daug gražių 
naujoviškų mokyklų ir kitų 
viešųjų pastatų. Iš jų buvo 
galima susidaryti vaizdą, 
kokią pažangą darė Lietuva.

Kadangi buvo gi ažus 
vakaras, tai filmų pažiūrėti 
susirinko ne tik senimo, bet 
taipgi ir jaunimo pilnas 
Kultūros Dr-jos kiemas. Se
nieji atėjo pamatyti seniai 
apleistą gimtąjį kraštą, o 
jaunieji idomavosi savo tė
vų gimtine, o be to, jie ga
lėjo vėliau ir pašokti, nes 
griežė N. Budreikos orkes
tras.

Tenka pastebėti, kad tų 
filmų pažiūrėti atėjo ir ko
munistų bei jų simpatikų. 
Ir jie turėjo progos pamaty
ti nepriklausomos Lietuvos 
gražių mokyklų ir kitų vie
šų pastatų, kuriais komunis
tai savo spaudoje ir propa
gandos leidiniuose didžiuo
jasi ir nutyli, kad jie pasta
tyti dar prieš komunistų 
įsiveržimą į Lietuvą.

M. Krasinskas

18 KANADOS.
DRUMHELLER, ALTA

Nemalonios metinės

Gruodžio 15 d. sueina me
tai, kai aš širdžiai sušluba
vus patekau į vietinę ligoni
nę, kurioje ne kartą mirčiai 
stačiai į akis žiūrėjau, bet 
gero daktaro ir ligonirtės 
slaugių pastangomis po 5 
mėn. ir 4 dienų galėjau li
goninę apleisti, nors dar vi
sų jėgų ir neatgavęs. Aš 
jiems visuomet liksiu dėkin
gas. Daug stiprybės man 
teikė ir mano mieloji žmo
na, dukterys, sūnus ir se
suo, kurie mane lankė, pa
kaitomis prie mano lovos 
budėjo. Bet ne apie tai aš 
įoriu čia įašyti. Man rūpi 
nors trumpai pavaizduoti 
gydymosi sąlygas Kanados 
provincijos ligoninėj.

Kalėdos Kanadoje yra 
ypatinga šventė. Iš vakaro 
visus ligonis aplankė Įvairių 
draugijų atstovai. Ypač pa
sižymėjo Eikš organizacija. 
Ji jaunas mergaites apren
gė angeliukais ir vieną seną 
žmogų “Kalėdų seneliu”. 
Jie lankė ligonius, giedojo 
.kalėdines giesmes, o Kalė
dų senelis dalino kuklias 
dovanėles. Vakare bendras 
choras visiems ligoniams 
giedojo šventas giesmes.

Maistas ligoninėj visuo
met geras, o per Kalėdas 
dar geresnis. Jau prieš ke
lias dienas buvo pranešta, 
Kad Kalėdų dieną pietums 
bus kalakutiena ir kad kiek
vienas ligonis gali pasi
kviesti bent vieną svečią. 
Aš tą dieną pietavau kaitų 
su ssvo žmona.

Naujuosius metus sutin
kant, 12 vai. naktį atėjusi 
slaugė pasveikino Naujai
siais metais. Pietums buvo 
.aipgi kalakutiena.

Ligoninėj teko būti ir per 
i Velykas. Tą rytą ant lėkš
tės buvo gražiai padėta kaip 
ir gūžtelė, kurioj buvo keli 

į pailgi saldainiai ir kiškelio 
kiaušinėliai. Aš tą gūžtelę 
pasiėmiau ir šiandien tebe
laikau kaip atminimą.

Už gydymą nereikia mo
kėti, jei turi “Gydymo kor
telę (Medical card: Ją ne
visi teturi. Sąlygos jai gauti 
nėra visur vienodos. Alber- 
tos provincijoje jai gauti 
yra šios pagrindinės sąly
gos:

Turi būti Kanados pilie
tis, Albertos provincijoj iš
gyvenęs 10 metų, kaitų su 
žmona neturėti daugiau 
kaip $2,000 pinigų (vien
gungiui ta suma nustatyta 
$1,000) , nuosavas namas 
neturi būti valdžios įkainuo
tas daugiau kaip $1,000.

Aš su žmona toms sąly
goms atitikome ir todėl tik 
savaitę prieš man atsigulant 
į ligoninę minėtą “gydymo 
kortelę” abu gavome.

Kas turi “gydymo korte
lę”, tas veltui gauna ir aki
nius, už dirbtinius dantis 
reikia pusę kainos primokė
ti. Gydantis ligoninėj veltui 
duodami ir vaistai, bet išė
jus iš ligoninės už vaistus 
reikia mokėti, o gydytojo 
pagalba gaunama veltui.

Seniau “gydymo kortelę” 
turintiems vaistai veltui bu
vo duodami ir gydantis na
muose, liet kai valdžia su
sekė, kad veltui gautus vais
tus žmonės pradėjo kitiems 
pardavinėti, nutraukė jų da- 

jvimą. Dabar namie gydan
tis tik retais atvejais teduo- 

: da vaistų veltui.
A. Vaisnis

Kiekvienas nori pirma būti 
laimingas, o paskui išmintingas.



V. Mykolaitis •Putinas

Ponas pasikvietė kareivius
(Tęsinys)

Žmonės skubiai skirstėsi paniurę, su širdyje degan
čia neapykanta, apmaudu ir keistu. Paliepių, Juodbalių 
ir Karkliškių kaimiečiai greitai bėgti namo su bloga ži
nia, kad ir pas juos bus pastatyti saldotai. Reikėjo tam 
pasiruošti, kai ką paslėpti. O kareiviai jau nardė po Ši
lėnų kaimą, ieškojo geresnių pirkių, šnipinėjo, kur dau
giau mantos ir pašaro, kiti smalsiai žvalgėsi, kur jaunes
nės gaspadinės, gražesnės merginos, šiaip taip pašalinę 
nuo kelio liepą, atvarė vežimus su manta. Atsirado deg
tinės. Netrukus vienur kitur nuskambėjo kareiviška dai
nuška, sukvarksėjo armonika. Dragūnai, išgirdę, kad gre
timuose kaimuose trobos geresnes ir moterys linksmes
nės, sėdę ant arklių jojo Įsitikinti.

Tuo tarpu vyresnybė, o netrukus ir suimtieji nusikal
tėliai, apsupti dešimties dragūnų, pasiekė dvarą. Vyres
nybę tuojau pakvietė i pono rūmus, o suimtuosius uždarė 
daržinėj, už kurios buvo užpakalinė pašiūrė su loviais. 
Rubikis žinojo, koks darbas jo laukia, ir viską tinkamai 
paruošė.

Prieš pietus ponas Jurkevičius pakvietė i pono 
Skrodskio kabinetą atvykusius vyresniuosius, prievaizdą 
ir vaitą posėdžio. Trumpas buvo posėdis. Atvarytiesiems 
priteisė aukščiausia noi mą rykščių. bausmę įvykdys dvaro 
kotas Rubikis, dragūnams padedant. Kariuomenę po kai
mus išskirstys prievaizdas, vaitas ir vachmistras. Vaitas 
ryt užvarys visus i darbą dvaro laukuose ir praneš ponui, 
kas nestos. Pabėgusius Bals; ir Pranaiti suieškoti, suim
ti ir pristatyti Į dvarą arba atiduoti policijai. Tuo posė
dis ir baigėsi.

*1.1.«.r.i V x»*>; k»« i «.».

NEPAPRASTI NAUJOKAI

Pu?k. Rebert Thomas (Los Angeles, CaL) prisaikdina 
naujokus. Kairėj Nancy Hazard. užpakaly jos brolis 
Rofccit. Dešinėj Barry Kribs įr jos sužadėtinis Jackie 
Alibrock, kuriuodu susipažino užkandinėj.

Nn 49, CitipMlzio9. I ?>:>!-'

dieniniu rūpestėliu. 
Sakykite, kodėl mums ne

žiūrėti Į gyvenimą švieses
nėmis akimis? Kodėl būti 
niūriems? Kodėl? Juk mes 
tegyvename vieną gyvenimą 
ir tas gyvenimas turi tiek 
juokingų dalykų. Kodėl jų 
nematyti, kodėl iš jų nesi
juokti, jei pati gamta mus 
skatina tą dalyti? ! Juoktis 
yra labai sveika, todėl nesi
gailėkime dažniau juoktis

ŠEIMININKĖMS
Greitai iškepama boba

Imkime 10 kiaušiniu, 
1 puodeli grietinės, 
pusantro puodelio 

raus,
1 puodeli sviesto,
6 uncijas mielių,

cuk-

miltų, kiek reikia vaflių
tikru sveiku juoku. Mums i kietumo tešlai, 
taip elgiantis gyvenimas prieskonių, kokių norima 

; bus daug malonesnis ir svei-’ (citrino, vanilės, šafrano ir mu 
kesnis, nes daug nemalonu-,tt.).

į mų visai nepajusime, o pa- i Išplaktus kiaušinius su- 
jutę lengviau juos išgyven- Į maišyti su cukrumi, supilti

i sime.
i Onutė

DIDELĖS MEILĖS GALAS

JAUNYSTĖ

Jaunystė su žiedais balandžiais nuplasnojo. 
Atsimenu šventai: lelijos saulę mojo.
Aš skyniau jas ir mylimajai dovanojau.
Kokia graži ir lelija ir mylimoji!
Senas knygas — naujom, senas maldas kartoju, 
Pavasariai tie patys: ir paukščiai ir artojai.
Ir lovon guldamas kaip kūdikis žegnojuos. 
Jaunyste, ko tu kaip šviesi uola sustojai?

Faustas Kirsa

Juoktis sveika
j Mes pamirštame, kokia i Garsusis prancūzų rašy- 
! brangi gamtos dovana yra tojas Victor Hugo sakė, kad 

Pietus vyresnybei > >:.rooskis Įsakė paruosti juokas. Tai geriausi vaistai, juokas yra saulė, kuri išvaro 
valgomajame. Agota sr; ' r n is rūmų tarnais dirbo visą Jei mes tą visuomet atsi- žiemą iš žmogaus, o vokie- 
priešpietę, kol sutvarkė tą užleistą kambarį. Svečių ponas mintume, tai dažniau juok- čių rašytojo Lessingo žo- 
Skrodskis seniai nebepriiminėjo. Nelabai jais džiaugėsi tumės ir tada mažiau ir re- džiais, kur daugiau juoko, 
nė šiandien. Tokie čia ir svečiai. Nebent vienas pulkinin-;čiau tereikėtų mums vaisti- ten mažiau vęrksmo 
kas Skvorcovas. na. dar jo padėjėjas oficierius. Ilgai svy- ,neJ vaistų pnKti. i

Tai buvo/ didelė meilė, 
apie kokią mes skaitome se
nuose, išgalvotuose roma- 

! nuošė. Bet šita istorija buvo 
i tikra. Jos didvyris Geraid 
Kirkland ir jo žmona Jose 

■Collins. Ta istorija tokia.
■ 1918 m. Jose Collins, ta
da 31 metų amžiaus, buvo 
šviesi operetės žvaigždė. Ji 

i vaidino “Kalnų mergaitės” 
operetėj. Vieną vakaią i jos 
drabužinę atėjo jaunuolis ir 
be ilgesnių žodžių puolė 
prieš ją ant kelių, prisipaži
no ją mylis ir prašė jos ran
kos.

Išlepinta pasisekimais ak
torė padėkojo už pasiūlymą, 
patarė jam išmesti iš gal
vos tokias mintis ir baigti 
pradėta medicinos mokslą. 
O kai jau baigs ir ko nors 
pasieks, tada čia ateiti.

Kirkland laukė 18 metų. 
Jo galvoje ir širdyje nebuvo 
vietos kitai moteriai, jis vis 
svajojo apie Jose. 0 ir ji, 
nors jau du kartu buvo iš-

į tirpytą sviestą, sudėti pries
konius, mieles ir miltus ir, 
viską gerai išplakus, supilti 
Į foi mą. Tešlai antratiek pa
kilus, kišti i krosnį ir kepti 
1 valandą 400 laipsnių karš
tyje.

Dauguma žinonių yra ap- _
ravo Skrodskis, ar kviesti Į stalą vachmistrą Fiodorovą' Bet ir juokas juokui ne- dovanoti Jinksmą nuotaika, • tekėjusi, nepamiršo to nuos- 
ir prievaizdą. Jurkevi čiaus patariamas nutarė kviesti.! galima juoktis tik, įumoni,Judėja. neviena-? jaunuolio>

1936 m. Kirkland vėl pa- 
Joses rankosr ŠĮ kartą

. . . ____ _ *__49 m., bet vis dar
. . . . ... . ... ------- juoktis u- tikra ne- varoj nuslopina, toks zmo-. - žvaigždė
lai eis kuo puikiausiai. \ alstieciai. tinkamai pamokyt!,'dil.btinu juoku, kuris eįna gus pats sau yra plėšikas, .. ® k ė j u- 39 smett
bus klusnūs ir nuolaidūs sudarant sutartis. Jurkevičius žmogaus gilumos. Tik šis nes jis nuo savęs išplėšia Į . J Pep 23 metus ~
jam pritarė. Bet dvarininkas buvo santūrūs. Šia proga ’ pastarasis juokas yra visą brangiausią jo gyvenimo ® •
Skvorcovas pakėlė tostą už io imperatoriškąją didenybę ; kūną ir dvasią skatinantis, tuitą ir viską gydančią prie

vysta, i

ciesorių Aleksandrą Antrąjį. Visi atsistoję išgėrė. Skvor- Po tokio juoko nebejausi monę. Taigi, nebūkime pa- 
covas įsišnekėjęs papasakojo ne vieną Įdomų atsitikimą iš dvasinio Įtempimo, būsi at- tvs sau plėšikai.
savo praktikos, malšinant valstiečius įvairiose Lietuvos Į sinaujmes, pasilsėjęs. J Bet jei gamta am n ne
vietoj > Geras ju°kas paskatina davė pakankamai sveiko

' į kūne kraujo apytaką (Is- humoro, galime ji išvystyti.
. i Tuo tarpu vežėjas Pranciškus vaikštinėjo apie kluo- 'panai sako: “Juokas padaro Pradėkime 'ieškoti juo
kius ir prižiūrėjo svečių arklius. Įėjęs Į galinę daržinę, už į gerą kraują”) ir prakalta vi- kįngĮų dalykų.-jų yra visur 
dienos, užpakalinėj pašiūrėj jis išgirdo keistą triukšmą, Intą, išsklaido susijaudinimą,, ąpBak musį pnunyse.If pa
šūkavo, švilpavo, kvatojo keletas vyriškių balsų. Valan- juodas’mintis,išvėdinaplau* čfoj blogiausioj padėty bu

čius, masažuoja visus kūno damas gali surasti iš ko ver- 
vidaus organus ir tt. ta pasijuokti.

Todėl ne be reikalo gar-! Teisybė, gyvenime gali

dėlę jie aptilo, ir staiga išsiveržė už širdies stveriąs mo
ters klyksmas. Paskui ėmė rėkti vyras, paskui keiksmai, 
šūkavimai, dejonės — viskas sumišo i vieną baisų, nesu
vokiamą ūžesį. Pranciškus suprato, kad ten dirba Rubi
kis su savo padėjėjais. Paklausė valandėlę vežėjas, sus-;
paudė kumščiais smilkinius ir išeidamas iš daižinėsprako-i ^'gimimą/jau sakė,’kad blogiausia yra, kad dauge 
šė pro dantis iš Balsių Petro girdėtos dainos žodžius: juokas yra sveikesnis už sau- lis mūsų nustoja humoro nei

Nebetoli jau ta diena.
Kai iš iūs nebus nė vieno.

susis graikų filosofas ir ma- būti laikotarpių, kada nesi- 
tematikas Pythagoras, gy- nori juoktis, kada žmogų 
venes 500 metų prieš Kris- užgula didelė nelaimė. Bet 

‘ ‘ ‘ įge-
net

susidūrę su menkiausiu kas-

buvo laimingiausi žmones. 
Geraid vis dievino save 
žmoną, ji metė sceną ir pa
dėjo savo vyrui. Neseniai ji 
sulaukusi 71 metų mirė, o 
vieną mėnesį vėliau Kirk
land buvo rastas negyvas 
su “Kalnų mergaitės” pa
veikiu rankose: jis nusižu
dė, nes jam gyv'ėnfftias be 
savo mylimos žmonos atro
dė nieko nevertas.'

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

(Daugiau nebebus)
Jt - s = r r - s• s •: s -~Z:i,.' r s a's » - x jx r. e s g

GLUOSNIS

Sumeikęs kojas vandenyje, 
vidudienio kaitins virpėjime 
gaivinasi pasenęs gluosnis, 
suplyšusią, dryžuota miline 
ir kepure žalia.

Prie kojų balto 
pražydusios (.it ■

. jos,
gerklikės,

vos beužčiuc: : tėkmėj linguoja.

Aplinkui plačiabryliai lapai supas, 
pilki padangių debesiukai
ir kitas gluosnis, aukštyn kojom.

Antanas Rūkas

JA! DAVĖ ANTAUSI

Irano diplomato šunim Ferhard Atfjoodani davė antausį 
savo mergaitei amerikietei už tai, kad ji pradėjo skirti 
pasimatymus su kitais Youngstmrn, Ohio, kolegijos 
studentais, kur ji studijuoja. Farhard negali Mti pa
trauktas teismo atsakomybėn, nes jin naudojasi diplo
mato neliečiamybe.

Mr. Alex Miškinis, iš Eas- 
ton, Pa., užsakė laikraštį 
Mrs Marthai Kuzen, ten • 
pat.

•
. Vaišnis, iš East Coulee. 

Alberta, Canadoje, užsakė 
kalendorių dukterims Mis. 
W Belik. Vancouver, B. C., 
ir Mis. J. Mikai, Sundre, 
Alberta.

o
•

A. Tamkus iš Worcester. 
Mass., atnaujino prenume
rata ir užsakė kalendorių 
J. Jakaičiui, Flushing, N. Y. i 

• Į
Anna Gustaitis iš George-' 

to\vn, III., atnaujino prenu
meratas savo draugėm V. 
Kazakovaitis ir J. Nargėlė- 
nas, gyvenančiom ten pat.

Stasys ir Elzbieta Norvai
šai iš Ocala, Fla., atnaujino 
prenumeratą ir užsakė ka
lendorių Juozui Strumskiui, 
SpaiT. Fla. Kalėdų proga 
Norvaišai prisiuntė Maikiui 
su Tėvu $1.50.

Migdolinis tortas

Imti 10 kiaušinių balty
mų,

1 puodelį migdolų,
1 puodelį cukraus. 
Migdolus nušluostyti ir 

sumalti su žievėmis, išplak
ti baltymus, cukrų sumaišy
ti su migdolais ir supilti į 
išplaktus baltymus. Viską 
atsargiai sumaišyti, supilti į 
2 formas ir kepti 20 minu
čių 400 laipsnių karštyje. 

Perdėti kokiu nori kre-

AR SKAITEI 
“DARBĄ”?

“Darbo”Jei neskaitei 
žurnalo paskutiniojo nume
rio, tai būtinai pasirūpink 
jį gauti, nes jame rasi daug 
įdomių skaitymų. Numerio 
kaina $1. Galima gauti ir 
Keleivio administracijoje.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
laba: vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geiiausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

DIENOJ ANT. "knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minima'. 404 psl.. kaina... .$6.00

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

ŽVILGSNIS J PRAEITŲ K. Žuko j- 
dc.mūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ...................................... $5.00.

’ASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
naruose Anicetus Simutis,' daugy
bė žinių lietuvių 
apie lietuvius 

454 psl. Kaina .

ir anglų kalbomis 
visame pasaulv, 

....................... $n.ou

TAŽOJI LIETUVA, parašė AI. Gim
butienė. .1. Gimbutas. J. Linais, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina ...................................... $5.00.

ENGVAR BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT. M. Ir.kienė, pe
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .......................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ..........................  50c.

'IEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne. 
užmirštamas aprašymas, k? jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 4$3 
puslapiai. Kaina ..................  $5.09.

'IŠKAIŠ ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanus. 514 nsl.. 
kieti viršeliai Kaina .......... $5.90.

’EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1SS." metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tenos diktatūrą. Pirma dalis 
psl. Kaina................ ............: S-'I.OO.

’EMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ..........................  $4.00
LTORIU ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunitras Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalvs įrištos į vieną 
knypą. kieti viršai. C.71 puslapis. 
Kaina .................................. $6.00.

JETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $$.50

7A1.GIŲ GAMINIMAS, parašė ketu
rios ramu ūkio agronome*: E. Drą- 
sutienė. O. Ra laitienė. E. Starkie- 
nė ir A. šiižienė. Didelio formato, 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina ...................................... $7.50

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

t IKRĄ TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labui daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

NEPRIK1 -A USOMOS LI ETŲ VOS
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 galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veik s h;. 396 psl., geras popierius,
kaina ...................................... $10.00

MILŽINO PA UNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina.................................. $2.50

\NGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20.000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina .......................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
119:59-1945) užrašai. Pirmoji da
lis. 453 psl. Kaina .................. $4.50

SCCI.ALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Gt.

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpu 
pa.-akojiir.ų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARAKAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio Dre- 
mijų. Kaina .......................... $2.25

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie re- 
parrastą žemaiti, kuris daug ką 
na^arė. tik vieno daikto neoadarė, 
kuri tikrai turėjo padaryti. 237 pu- 
sb»nįa>. Kaina ...................... $3.00

ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina — .$4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ...................................... 50 Ct.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina .............................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
tiijose dalyse, kiekviena dalis do 
$2. ara visos 3 dalys .......... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 250 ivairiu lietu, 
vpkų ir kitu tautų valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M- ¥ąlarik»$ parašyta, knyga, 250 
puslapių. Kaina .  $2.50

A KIS35 IN T»IE T>ARK. J. Jazmino 
anglu kalb3 sodrūs vairdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.09. o mink
štais viršeliais ...................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kair.a .......... $4.90

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

SOČI AI.DEMOKRATU A IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaulskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leoną* Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininm.as. Kair.a 25 c.

KODĖL AŠ NETIKIU Į 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 susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

Lt ETŲ VOS SOČI A LDE .MOK R ATŲ
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL 
RĖŠ, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEIVIS

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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KORESPONDENCIJOS
MIAMI, FLA.

Pagerbė Mockų

Mockus prieš kelerius 
metus, draugų paragintas, 
savo lėšomis nupirko vielinę 
tvorą Lietuvių Piliečių Klu
bo sklypui aptverti, o šie
met jis nupirko gerą piani
ną.

Už tai lapkričio 29 d. 
Klubas surengė jam pokylį. 
Jame dainavo Ždanas, H. 
Norris ir Ona Navickaitė, 
skambino Kriščiūnaitė iš 
Brooklyno.
Kitos naujienos

Lietuvių gyvenimas slen
ka sena vaga: už baro, prie 
baro, daug šnekų, maža 
darbų. Kultūrinio darbo jo
kio, mirė ir Balfo skyrius.

Kalėdų švęsti atvažiavo 
Janina Narūnė-Pakštienė su 
vyru prof. Pakštu, kuris pro
fesoriauja Steubenville, 
Ohio.

Lietuvė

DETROIT, MICH.

Jonis į jį atsilankyti. Ir daug 
į jų paklausė. 0 tuo tarpu iš 
; savo lietuviškos bažnyčios 
klebono Reikaus Lietuvos 
laisvės ar šalpos reikalams 
paramos negauname, 

į B. Kovaičiui pajuokinus 
savo gražiais sąmojais, pra
sidėjo vaidinimas. Jis taipgi 

į buvo geras.
j Vėliau susirinkusieji mė
gino savo laimę “Laimės 
šuliny”, šoko, užkandžiavo, 

į Pelno Balfas turės kelis 
šimtus dolerių. Skyriaus 

I valdyba yra dėkinga vi- 
'siems, kurie šiuo ar tuo pri- 
•sidėjo prie šio vakaro pasi- 
1 sekimo.
t Dirbkime visi iš vieno, tu
rėsime gausių vaisių!

Perkūn*

PENKTIEJI METAI

LSS 116 kp. susrinikimas
Lietuvių Socialdemokratų 

S-gos 116 kuopos narių su
sirinkimas bus šeštadienį, 
gruodžio 12 d. 6:30 vai. 
vak. Hispano Unida salėj 
(25 St. ir W. Vemor Hwy) 
trečiame aukšte.

Visi nariai prašomi daly
vauti ir atsivesti naujų. Ši
tame susirinkime turėsime 
išrinkti naują valdybą ir nu
statyti kitų metų veiklą.

Kuopos valdyba 

ROCKFORD, ILL.

Tai vadinamasis cicilik- 
metis, kada ir Lietuvos 
žmones buvo sukilę caro 
valdžios nusikratyti. Juos 
beatsimena jau tikrai seni 
žmonės, o visi* kiti tik pasa
kų pasakas apie juos tegir
dėjo. O įdomūs ir reikšmin
gi mūsų tautai buvo šitie 
metai.

Kipras Bielinis pats pa
mokslus sakęs, proklamaci
jas metęs, žodžiu, visokiais 
būdais caro valdžią vertęs, 
savo knygoje “Penktieji 
metai” įdomiai, visiems su
prantamai pasakoja, kas ta
da dėjosi. Kiekvienas są-
mnnin(rac lioiiivifi. tnrot™ iaaa\^ww»Takz ««aav>vaj
perskaityti. Knyga turi 592 
pusi., įrišta gražiuose virše
liuose, tinka Kalėdų dova
na, jos kaina $6. Galima 
gauti ir Keleivio adminis
tracijoje.

SU CIGARU DAR NESISKIRIA

Anglijos didysis politikas Winston ChurchiH įžengė j 
S6-sius metus. Ji čia matome sukakties dieną grįžtantį 
iš parlamento posėdžio, kur pasakė kalbą. Ten jis ne
buvo kalbėjęs nuo to laiko, kai apleido ministeria pirmi
ninko vietą. ChurchiH yra didelis cigaru rūkytojas, jis 
dar ir dabar nuo to malonumo neatsisako.

Mirus LSS 116 kuopos Detroite pirmininkui 
JUSTINUI PILKAI

Kuopos nariams ir velionius artimiesiems 
reiškiame gitą užuojautą.

LSS CENTRO KOMITETAS

.Mirus LSS 26 kuopos, nariams Akrone. Ohio. 
ADOMUI GUTAUSKUI

IR
ANTANUI MACKEVIČIUI 

20 kuopos nariams ir mirusiųjų artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą

LSS CENTRO KOMITETAS

VIETINES ŽINIOS

valkijo.-. Liudvinavo parap., Gulbi
niškių km.; atvažiavo Amerikon 
prieš pirmąjį karą. Gyveno Xew Jer- 
sey, apie Xewarką. Ieško sesuo 
Uršulė, Lietuvoje. Jis pats ar jį ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

Simon Naujalis 
R II 1.
Edinlx>ro, Pa. (52)

Ieškau Prano Norkaičio (Krank 
Norkaitisį. Jis 1915 metais gyveno 
Peš Aloines, Iowoje. Kas jį žino, arba 
jis pats, atsiliepkite

Krank liagdzevich 
Uiwlereliff Hospital 
Main Builūing. 202 War<l 
Meridin, Conn.

Morta Mačekaitė. Lietuvoje, ieš- 
i ko Ka ūrniero Maėeikio, atvykusio i 
Ameriką prieš 1-jį pasauk karą. Ro
dos gyveno Chicagoje. Jis pats ar 
jį žinantieii atsiliepkite adresu:

Miss 1). Jonuškaitė 
i<> “I” St.,
So. Boston 27, .Mass. (49)

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS SENATORIŲ MOKAMOS 
ALGOS GIMINĖMS

Susirenka Dorchesterio 
Klubo moterys

Sėkmingas Balfo vakaras
Balfo 85-jo skyriaus va

karas gerai pavyko, nes jam 
uoliai ruošėsi ne tik pirm. 
A. Pocius, bet ir kiti: vice- 
pirm. P. Savickienė, ižd. B. 
Kovaitis, St. Špokienė ir vi
sa eilė padėjėjų.

Kalbėjo kun. tėv. J. Ku
bilius. Jo kalba visiems pa
tiko. Po jo B. Kovaitis pris
tatė vietos ortodoksų para
pijos kleboną Vasilij Anto- 
nijevą.

Jis trumpoj kalboj pa
vaizdavo savo išgyvenimus 
Sibiro katorgoj ir kaip iš 
ten išsilaisvino. Čia verta 
pažymėti, kad jis apie Bal
fo vakarą paskelbė savo 
bažnyčioj ir ragino parapi-

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno* 
įant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji
metai”, kaina $6.00.,

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Boston 27, Mass.

i SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

I •

SU DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUL 28 — J29.SO

3 su trečdaliu jardų grynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
3 su trečdaliu jar. 85',/ vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui

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

XG1 — S42.0S
3 jard. 85*% vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

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

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

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

MAR 19 — *45.*0S
3 janlai 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 afgalir.e kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai 

mėlynos, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ruiavos 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 bo ekstra išlaidų už pershitimą paštu)

E-59 — $7746
• Nailono kailinis apsiaustas, lengvas, šiltas, labai pagei

daujamas Rytų Europoje.
(Dvigubas pamušalas su ledvilne $6.00 ekstra.)

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

VAISTU IR MEDIK ALINIŲ PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBE. MŪSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT.

51
TAZAB

CAMBRIDGE, Mm Td: KI 74705
(Offiaaa atdaru vbs laiką)

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kalendorių, atsiuntė Mai
kiui su Tėvu dovanu:-

Mrs. E. Glas iš Kenosha, 
Wis., $5.50.

S. Naujalis iš Edinboro, Pa., 
$3.00.

Po $2.00.: Mrs. Rose Buches. 
Denver, Colo.; A. švedas. Mon- 
treal, Canada. ir John Schultz, 
Woodhaven, N. Y.

N. Leita iš Brooklvn, N. Y., 
$1.25.

Po $1.00: P. V., Pittsburgh, 
Pa.; Mrs. B Keblaitis; Detroit, 
Mich.: Ant. Strazdas, Detroit, 
Mich.; John Šimkus. Phila.. Pa.; 
Z. Gapsis, Baltimore. Md.; S. 
Yanulis. Dorchester. Mass.; A. 
Bujavičius, Manchester, Conn.;
M. L. Balchunas, Detroit. Mich.; 
Mrs. A. Styrienė, Woodhaven,
N. Y.; J. A. Bartach. Windsor,

1 Conn.; Mrs. M. Kizelevvich,
Union City, Conn.; John Bun- 
ker, Mexico. Maine; Mrs. A. 
Polianski, Baltimore, Md. ir L. 
Greviskis, Baudette. Minn.

Po $0.50: P. Teleiša. Ozone 
i Park. N. Y.; A. Jonkevičius,
• Lachine, P. Q.. Canada; J. Va
laitis. IVoreester, Mass.; Mrs. 
S. Ruibis, Linden, N. J.; John 
Yocas. Becklev, W. Va.; A. 
Bundorius, Bedford, Mass.; L. 
Visnauskas, Hudson. Mass.: J. 
Puida, Easton. Pa.; J. Maceina, 
Chicago. III.: J. Shopis, St. Pe- 
tersburg. Fla.; Joe Survilla, 
Allegan, Mich.; Mrs. J. IVaitie- 
kus, Leonminister. Mass.; V. 
Mockevičius, Baltimore. Md.; 
Ant. Stadalius, Waterbury, 
Conn.; F. Vaivil, Dunville, Ca
nada; A. Kvietkus, Phila.. Pa.; 
A. Vitkauskas. Mavnard, Mass. 
ir Mrs M. Laukaitis, Freehold, 
N. J.

S. Cibulskas, Stamj- 
fbrd; Forrn. ir Peter Brikis, Mia
mi. Ęla. č '

E. ■ Suslavičius iš Methuen, j 
Mass.. $2.00. I

Po $1.50: T. Dagys, Kenora, 
Ont.. Canada: K. Račkatis. Ro- 
chester, N. Y.; S. ir E. Norvai
šai, Ocala. Fia.. ir V. Austi kai- 
tis, San Jose, Calif.

G. Palukaitis iš Montreal, 
Canada. $1.25.

Po $1.00: Mrs. E. Peldunas, 
Huntington. N. Y.; P. Vizbaras, 
Montreal. Canada; Vi ncent Liu- 
iza, Torrington, Conn.: Fr. Lip- 
ikis, Mexico. Maine; Ch. Puza- 
cke, Thomaston. Conn.; S. Mi- 
kelonis, Dubois, Pa., ir Mrs. 
Zalpis. Jamaica. N. Y.

Po $0.50: P. Maleeka?., Kear- 
ny, N. J.: Mrs. V. Vitkauskas. 
Poųuonock. Conn.; A. Balis. So. 
Boston. Mass.; J. Walent, 
Stoughton. Mass.; W. Arnaus- 
kas. Camden, N. J.; Mrs. F. Ka- 
lit, Antelope, Canada; J. Bra
zauskas, Detroit. Mich.: A. Du- 
gis, Alberta, Canada; Mrs. Ali- 
ce Kunda, Seattle. \Vash.; S. 
Butautas, Manchester, Conn.;
J. Klimas, Rochester. N. Y.; 
Mrs. D. Evans, Rockford, III.; 
P. Aukštikalnis, Pontiac, Mich.; 
Mrs. Mary’ Stauski. Lilly, Pa.; 
V. Rudinskas, La Šalie, Canada; 
Geo. Skinzera. Bristo!. Conn.; 
j. Saugus. Baltimore, Md.; S. 
Naujalis. Edinboro, Pa.; J. 
Stankus. Rodney. Ontario, Ca
nada: T. Navarsky, Salem De
pot. N. H.: Mrs. Kavaliauskie
nė, Springfield, 111.; K. Sherei- 
va. Sudbury, Ontario. Canada ir
K. Paulauskas, Dorchester. 
Mass.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui paramos, nuoširdžiai dė
kojame.

Administracija

Niekas nesistebi, jei kuris1 
biznierius moka algą savo į

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas ir 
“Christmas Party” įvyks 
keviitadienį, gruodžio 10 d., 
7:30 vai vakaro, So. Bosto
ne, Liet. Pil. Dr-jos patal
pose, 368 W. Broadway. 
Narės prašomos atnešti do
vanų.

Bus gardžių valgių ir gė
rimų.

vaikams ar kitiems giminai- T>rpHul>inž, 
ciams, nes tai jų privatus *
biznis. Kas kita, jei lėšos
imamos iš valstybės iždo.

Seniai buvo žinoma, kad
Bostono lygos šachmatų 

rungtynėse Harvardo antro
ji B komanda praeitą penk-

ir senatoriai valstybės iždo jtadienj iveik4 Lietuvių B,
santykiu 3-2. Edmundas 
Spirauskas ir Algis Makai- 
tis pelnė po pustaškį, su
žaidę lygiomis, pilną tašką 
pridėjo J. Petronis, paskuti

giminaičius ir jiems moka’ 
dideles algas, bet jos buvo 
slepiamos ii’ niekas tikrai 
nežinojo, kam ir kiek moka
ma.

šiomis dienomis senato
riai gipdprato ir paskelbė vi
sų senatorių samdinius ir jų 
algas.

Pasirodo,, kad ir senato 
daugumos vadas Lyndon 
Johnson samdąs savo brolį 
ir jam iš senato lėšų mokąs

nėj lentoj. Šiuokart koman
doj trūko Ged. Kuodžio ir
TT_ 1__1 • _ Cta.__12__ TT__nerKuno otrouos. renKia- 
dieni Lietuvių B susitinka su 
Brandeis universitetu So. 
Bostono L. P. D-joj.

Pr. šeštadienį Lietuvių A 
komanda buvo nuvykusi į 
Woltham, Mass., kur susiti

$15,000 metinės algos. Esa-i^ su gyivanja< Rungtynės
ma giminaičių Kennedy 
(Mass.), Smith (Me.) ir ki
tų sąrašuose.

Gal ne tiek svarbu, kad * Iiki šiol tebeslepiamos ir 
samdo savo giminaičius, • senatorių kelionių užsienin 
kiek tas, kad nevisi tie gi- į išlaidos, kai senato posė- 
minaičiai tinka toms parei- (džiai pasibaigia. I tas kelio- 
goms; kad esama tokių, ku-’nes jie važiuoja neva me- 
rie, gaudami didžiausią ai- džiagai įstatymams rinkti, 
gą, nieko nesugeba dirbti ir Jie važiuoja su savo žmono- 
atsakingą darbą dirba kiti, mis, sekretorėmis į tokias 
kurie gauna daug mažės- visų mėgiamas vietas, kaip 
nius atlyginimus . , Paryžius, Roma ir kt

Atstovų rūmų nanai savo Rinkikai turėtų ir apie 
kortų dar neatidengė. tas keliones daugiau žinoti,

greičiausia baigsis lygiomis,

Daktaro Pilkos 
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

46 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.

SUSIVIENIJI MAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jaugto lietuvius bendram lietuviškam daroui, aukMJa 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dsUmOal 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos somą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda patalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir NKPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienas iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudss galite 0U« 
ti SLA kuopuoss, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ka- 
lonijose ir SLA Centre* Rašykite tokiu adreeu:

DR. M. J. VINIKAS
JOT Wa« Mh StrMl, Nmt Y«k 1, N. V.

j Ieškau Vinco Povilonio ir Andriaus 
_i Vaičkelonio. Gyveno Brooklyn, N.

1 , ! Y., taio pat Juozo Povilonio, Miko
nors šiuo metu padėtis 2* J sūnaus. Jis gyveno Buenos Aires, 
- i/jj mūsų naudai. Atidėtoj
partijoj nedaug vilčių. Po 
tašką laimėjo Gediminas ir 
Leopoldas Šveikauskai, pus
taškį pridėjo K. Merkis.

Šeštadienį Lietuvių A su
sitiks su Bostono lygos meis

Argentinoj. Visi iš Buckūnų 
Simno valsčiaus, Alytaus apskr. Jie 
patys ar juos žinantieji atsiliepkite 
adresu:

P. Vfcl-dus 
P. O. Box «506
Pittsburgh 12. Pa. (49>

teriu Cambridge 
save So. Bostone.

‘Y” pas

SKAITYTOJŲ BALSAI

Gerbiamieji,
Nustebau iš Keleivio Nr. 43 

sužinojęs, kad Paulina Jasilio- 
nienė komunistinėj spaudoje ra-

K1MBARAS 2OLR

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

Medieva žievės yra vienos iš ge
riausiu dėl viduriu užkietėjimo.

šanti Savo įspūdžius iš-kelionės Pas mus gante gauti visokių žo- 
į Lietuvą. Kaip ji gali rašyti. ;lt? !r šaknų, kurios tik randasi 
kad ji yra beveik beraštė? I Ne- pasaulyje. Turime ir me- 
jaugi ten nuvykusi per 25 tiie-į V.au,s Kubos medaus, Inpos 
nas visko išmoko?’ žiedų medaus, dobilų ir orencių

Ji, kaip ir dr. Margeris, iš
Lietuvos pavergėjų gavo kelis 
tūkstančius rublių už savo vyro 
ten išleista knygą. Už tai, ži
noma, reikia kuo nors atsidėko
ti — reikia pavergėjus pagar
binti.

J. P.
Miami, Fla.

medaus. Medaus per paštą 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kad 

New Era shamooo yra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvuEų tanką 
gali užlaikyti diržingą odą, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai. naturališka spalva, nežiū-

Erint amžiaus.
Siųskite $2 už 8 oz. butelį. 

Krank Bitautas 
527 East Espositioa 

. Denver. Coktrado
r-xxusx<xK»xczz»xaB

iiik^-i^ius rauna, naiziuo

griauna.

IEŠKO KAMBARIO
Floridoj, Tampos arba St. Peters- : 

bunr apylinkėj, ieškau nebrangaus 
kambario, kur galima būtų pasiga- 
mint ir valgį. Rašykit:

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

Vedybos
I

Esu 39 metų. Vedybų tikslu noriu I 
susipažinti su atitinkamo amžiaus • 
moterimi. Turiu nuosava namą ir 
pastovų darbą. Atsakysiu j visus | 
rimtus laiškus. Rašvti:

K. S.
528 Dovercourt Rd.,
Toronto 4. Ontario, Canada <5>,

Jieškojimai
Paulina Plerpienė. Lietuvoje, iiš- 

ko Antano Gudonio ir Paulines Gri- 
Jtaliūpsitės-Gudonienės vaiku: Jono. Alfreda ir Elenos. Paulina O’ulon ie- 
ne baejo iš Galbvoku km. Kas Gu- 
•*onh» vaikus žino. arba jie patys, ra
šykite adresu:

John Petronis.
929 E. Kourtb St.. So. Bo ston

arba
P. Plerpienė. Vabalninko raionas 
Kunreliškio paštas. Galvokų kainia-. 
Lietuva.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
: ■ . .4. z,

Pinigus siųsti kartu sdH

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

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

46 metai aprūpname WorcesterĮ ir apylinkę vaistais
SygsėgfflMBMBBCi ............. . HV

Jf£S ATLIEKAI ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

' ♦BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivic” spaustuvė padarys tamstoms viakg 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adreso: 

“KELEIVIS”
<M Kast Broeduray, Sooth Bostam 27,



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 49, Gruodžio 9, 1959

(įdomus koncertas Mūsų kompozitoriai kuria

Pasiklausykime, kas 
už “Geležinės uždangos

Pagerbs seniausių 
So. Bostono lietuvį

Nedaug kam iš mūsų ten
ka savo akimis pamatyti,

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

So. Bostone, 89 Old Harbor St., 
išnuom. butas iš 3 kamb. ir virtuvės. 
Vonia ir kiti įrengimai. Aliejaus šil
dymas. Vienam ar dviem suaugu
siems. Kreiptis vakarais, jx> G vai., 
į l_mą arbų 3-čia aukštą, ten pat.

---------8- --—i

Rinks L Piliečių Dr-jos 
valdybą

B. Kontrimas operuotas 
antrų kartų

Senam bostoniečiui visuo-
So. Bostone gyvenantieji

kompozitoriai Julius Gaide-, . , . _ ...... .
lis ir Jeronimas Kačinskas meninkm Bromui Kontrimui

Ateinančių metų kovo 
2.1 d. 3 vai. po pietų Muni- 

; cipal salėje, So. Bostone,
Lietuvių Bendruomenės vai- nesėdi rankas sudėję: jie 

tamdyba rengia įdomų koncer
tą, kurio programoj bus 
daugiausia lietuvių meni
ninkų kūriniai, o juos at
liks amerikiečiai. Bus atlik-

Sandaros 7 kuopa gruo- ta: J. Gaidelio Smuiko so- 
džio 13 d. 5 vai. popiet savo nata su fortepionu; J. Bavi- 

kas dedasi už vadinamosios salėj (124 F St.) rengia po- cchi dainų ciklas, parašytas 
‘‘geležinės uždangos”, tai kylį savo veiklos 45 m. su- pagal St. Santvaro poezi- 
yra komunistų valdomuose kakčiai atžymėti, o taip pat ją; J. Kačinsko daina ”Au- 
kraštuose. O kas ten dedasi Kaziui Pratapui pagerbti, i dra ’ pagal Pr. Lem berto 
visiems įdomu ir būtina ži- K. Pratapas bus bene se- eilėraštį; N. van Slyck for- 
noti. niausiąs So. Bostono lietu- tepiono kūriniai; J. Kačins-

Dr. Marija Gimbutienė, j vis, nes jis yra gimęs 1868 ko septetas klarnetui, fago- 
vienintelė Bostono lietuvė,; m. gegužės 24 d., taigi jis tui, valtornai, smuikui, vio- 
ten buvo. Ji aplankė Čekos- jau eina 92-rus metus. lei, violenčelei ir fortepijo-

I Ameriką jis atvyko nui; J. Brahmso foitepiono 
1892 m., pirma apsigyveno kvartetas g minor op 25. 
Chester, Pa., bet po keliui Šie kūriniai bus atlikti 
mėnesių atsikėlė į Cam- aštuonių gerai muzikiniai 
bridge, Mass., o 1902 m. į pasiruošusių amerikiečių

kuria, nors ir neturi 
tinkamų sąlygų.

Paskutiniuoju metu J. 
Gaidelis sukūlė kamerinį 
veikalą smuikui, klarnetui ir 
valtornai, o J. Kačinskas 
didelį simpfoninį veikalą, 
kuii kovo mėnesį atliks 
Cambridge Civic simfoninis 
orkestras, pačiam kompozi
toriui diriguojant.

“Lapinai” rengia kažką 
nepaprastą

Lapkričio 17 d. So. Bos-
. . .......................... . .tono Lietuvių Piliečių Dr-

miesto ligoninėj praeitą sa- - jos narįaį rinks valdybą. Vi-
v.a?tę Pralyta antra, opera- gj narjai turėtų rinkimuose 
cųa. Ligonis jaučiai gerai, dalyvauti }r išsirinkti drau_
bet ligoninėj dar teks pagu- 'gijos vadovais geriausius iš 
Ietį. Linkime jam greičiau .geriausių, 
pasveikti. * *
SLA 306 kp. jau nominavo Ačiū

Dėkojame Juozui Kunce
vičiui iš So. Bostono, Mass., 
už Keleivio knygynui pado-

Gruodžio 5 d. SLA 308 
kuopa nominavo Centro 
vykdomosios Tarybos na
rius. Daugiausia balsų gavo 
Apskrities suvažiavime pa
siūlytieji asmenys. Dalyva
vo 23 nariai.

vanotas knygas.

Jei Jums Reikia
■J įsigyti namus, ajidraustl turtą, 

užpildyti mokestines formas 
line. Tas) ar Notaro patarna
vimai,

k.-eipkitės į
KALVAtTJ IX STELMOKĄ'— 
— BALTIC REALTV

Itcal Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadnay, So. Boston 
Tel. A N - 8 - G030

iovakiją ir Lenkiją. Lenki
joje ji turėjo progos susipa
žinti su ten gyvenančių lie
tuvių gyvenimu, nes ji ap
lankė ir Suvalkų trikampį, 
kur duagiausia lietuvių gy
vena. Todėl ji turi daug ko 
įdomaus mums papasakoti. 
Ji tą padarys šį šeštadienį, 
gruodžio 12 d. 6:30 vai. 
vak. Tautinė* S-gos namuo
se (484 Fourth St.). Savo 
paskaitą ji dar pavaizduos 
spalvotomis nuotraukomis.

Paskaitą rengia Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos sky
riaus valdyba, kuri kviečia 
visus lietuvius šitos įdomios 
paskaitos ateiti pasiklausy
ti.

Susirenka Dorchesterio 
Lietuvių Klubas

So. Bostoną, kur ir šiandien 
tebegyvena.

Jis daug yra padėjęs San
daros organizacijai, jis vie
nas “Ateities”, Jaunimo Ra
telio ir Gabijos Dr-jos stei
gėjų. Veikius jis buvo ir ki
tur.

Pažymėtina, kad 
buvo geras šokėjas,

menininkų, kurie įvairiomis 
progomis dažnai pasirodo 
Bostono koncertinėse salėse.

Mokytis visuomet nėra vėlu

Antradienį, gruodžio 15 
d. 8 vali vak. Shatvmut Klu-
R..uu A 1 *___ /I CIA x/vi —
chester Avė.) bus Dorches
terio Lietuvių Piliečių Klu
bo visuotinis susirinkimas, 
kuriame bus renkama kitų 
metų valdyba. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

SLA 43 kp. susirinkimas

Ii Hawajų gavome 
nepaprastą dovaną

Mūsų uolusis bendradar-
“Lapinai” gruodžio 26 d.

Strand Hali (376 Broad- 
way) rengia nepaprastą bis Hatvajuose A. Jenkins 
“Serenadą”; grieš V. Mari- oro paštu atsiuntė iš Kilau- 
no orkestras, bus metinė sea vulkano išsiveržusios la- 
programa ir gausus bufetas, vos gabalą. Lava atrodo

IEŠKO DARBO PRIE VAIKU
Ieškau darl>o prie vaikų priežiū

ros, dalį dienos, pagal susitaiiioų.
Skambinti po 5 vai. telef. 

AN - 8-7744.

PARDUODAMI BALDAI
4 kambarių baldai gerame stovyj, vi
sai naujas šaldytuvas, televizija, ra
dijas ir visi riti reikalingi baldai. 
Apžiūrėti kasdien iki 10 vai. ryto ir 
ekmadieniais iki 12 vai. Parduodami 

greitu laiku. Kreiptis 3J Story St., 
3 aukštas. Telefonas AN 8-8378. Ga
lima ten ir gyventi. (50

st x x x x* x x x :< x s x x X x x

| Peter Maksvytis |
ARI ENTEK & BLILDEItl

5 . S
iį Atliekam visokius narnų tai-g 

y"i<> darbus iš lauko ir viduje:  ̂
g pi.iazas, langus, duris, grindis,K
Š laiptus, dedame aliaminijaus lan-§ 
2 gus ir duris, darome viriu ves ka

Pradžia 7:30 vai. vak. kaip anglis, bet lengva.

čia atvykusio mūsų “žaliojo 
jaunimo” išmokęs šokti 
naujoviškus šokius, tuo bū
du davęs progos susipažinti 
ir nevienam vėliau bendrac
gyvenimą sukurti, nors pats 
ir šiandien tebėra viengun
gis.

Koresp.

Irena Kamantauskienė, 
kalbininko, vertėjo Viktoro 

jis i Kamantausko našlė, kitais 
daug ' metais neakivaizdiniu būdu

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai irengia su visomis kontiolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

Bendruomenės nariu

baigs meno mokyklą. Jos 
darbai mokytojų įvertinami 
labai gerai. Piešti ji tegali 
tik savaitgaliais, nes kito
mis dienomis tenka neleng
vai dirbti kasdieninei duo
nai pelnyti. Iškeltinas jos 
pasiryžimas nors pavėluotai 
savo jaunų dienų svajonę 
įvykdyti.

Lietuvoje buvęs miškinin
kas Albinas jau
turis sūnų inžinierių, North- 
easter universitete uoliai 
studijuoja elektroniką.

Taigi, kas turi noro ir pa
siryžimo mokytis, tas nuga
li visas kliūtis.

Atsiimkite laimikį!

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ Už GALIONĄ

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER

GE 6-1204Naktį, Sekmadieniais ir šven
tadieniais ŠAUKIT 
Nauji šiito o.o, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindu. ,--------------------------- ‘

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

(•k-c

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
‘ociklų, veikia sekma die 
niais nuo 2:3C iki 3 va) 
beną. Perduodamos lieto 
viškos dainos, muzika v

gilutes Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 

Haltic Florists gelių ir do 
• anų krautuvę, 502 Easi 
broadvvay, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
amas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus 
jtsssrmssssBsssri ssssssk

lt bmetus ir kitokius vidaus įren-’ 
£ gimus. Naujiems pastatams turi-j 

mų įvairių standartinių projektų.?
Oarlias garantuotas. Išsaukite, 
dėi įkainavimo.

4<h St., So. Bostone^ 
Tel. A N 8-3630 »
: % x x x x x x *x x x x X

Dll. D. PILKA
Valandos:

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-132©

■TS«E«t-*4Wrj,

nuo ž iki 4 
nao 7 tki V

Kas perk* ar
namus, ūkius,

IrroinlriUici i

parduoda
biznius

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

I iKiekvienas Lietuvių Ben
druomenės narys kasmet tu
ri mokėti nario mokesti: dir
bantieji po 2 dol., nedirban
tieji po 1 dol. Gruodžio 
mėnesį valdybos nariai ap
lankys visus bendruomenės 
narius ii- rinks tą mokestį.

SLA 43 kuopos mėnesi- i Nelaukiant rinkėjų atsilan- 
nis susirinkimas bus gruo- kant į namus, tą mokesti 
džio 9 d. 7 vai. vak. Lietu- galima iš anksto sumokėti 
vių Piliečių Dr-jos patalpo- šiose vietose: Kalvaitis-Stel- 
se. Visų narių dalyvavimas mokas real estate įstaigoje 
būtinas, nes bus kuopos vai- arba Ivaškienes Lithuanian 
dybos rinkimai ir Centro Furniture Co., \\. Broad- 
Vykdomosios Taiybos narių vvay, S. Bostone, 
nominavimas. į

________________' .2030 dolerių gimnazijai
Kaukiu vakaras v- .z.“ vasario 16 gimnazijai

Sausio 31 d. S. Bostono remti būrelis Nr. 120, kuris 
I ietuvių Piliečių klubo salėj jau veikia nuo 1952 m. rug- 
bus nepaprastas kaukių va- sėjo mėn., kiekvieną mėnesi 
karas, kuriame jau ruošiasi tai gimnazijai pasiunčia po 
dalyvauti jaunimas ir seni- 20 dol. Pinigai surenkami iš 
mas. Už Įdomesnes kaukes būrelio narių ir pasiunčiami 
bus skiriamos dovanos, per Balfą. Per tą laiką bū- 
Veiks įvairus bufetas, grieš relis jau yra pasiuntęs 2030 
linksma muzika. Vakarą dolerių. Šiuo metu būrelis 
rengia Bendruomenės vai- išlaiko septintos klasės mo-
dyba. kinę Valdą Šiugždaitę.

H *
EdeMESIO! DĖMESIO!*U ------------------- _ _---------- S

K k b k
J Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- * 

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą £

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE 5M
S:-ritiniai apdrausti, apmuitinti. Gavėnas r.ieko ne ». .ka. Siunti- * 

nia: gavėjus pasiekia per 4-8 sav., o oro pastų — 8-12 d. Mūsų į 
r ia:. ,uvt. c y. a didelis pasirinkimas vietinių ir inTportuotų medž.agų « 
vy r. ii moler. kostiumams, paltams, pamuša.ų, įpilu, deimonto stiK- 3 
iu. pjauti rėžtukų. laikrodžių, rašomųjų mašinėlių. asperitio, anacino, u 
buferino, saenarino ir vitaminų. 3

l'i.uome receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 
specialius standartinius siuntinius 

pav. 5 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 1C’.» yd. tik 
uz $».5.-; *, vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos l:»‘u yd. 
tii, už $.2.50. Siuvamas* mašinas — $100. — Akordeonus nuo ST5.5O 
iki iUIso. — Cukraus 20 svarų — $14.-

I paminėtas kainas Įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti
mas. apurauda. Gavėjas nieso nemoka, 'lai tik keii pavyzdžiai iš 
n.u ų bendrinio kataiogo kuriame rasite 30 pavyzdžių įvairiomis 
..aii.omis nuo $20.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- 
d o turi įrašų ".M adė in Engiami”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pirktos medžiagos atkarpėlę.

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

ADRESAI:
397 A Mest Broadvvay. SO. BOSTON 27. Ma-s. AN' 8-2718

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

o šeštadieniai- nuo 9 vai. ryto iki I vai. |x> pil tu.
Sav. Mvkolas GI’RECK.AS.

Laimėjęs Nr. 80 Skautų 
tėvų komiteto surengtoj lo
terijoj lapkričio 22 d. prašo
mas laimikį atsiimti iki 
gruodžio 12 d. Neatsiėmus 
laikysime nuo jo atsisakiu
siu. Skambinti AN 8-8384.

Komitetas/

Adv. A. O. Shallna aukštes
niojo teismo auditorius

Vyriausias teisėjas Rear- 
son adv. A. O. Shallną pas
kyrė Suffoik apskrities aukš
tesniojo teismo nuolatiniu 
auditoriu. Jis ir iki šiol Suf- 
folk ir Middlesex apskričių 
teismuose nekaitą yra laiki
nai tas pareigas ėjęs.

Majorui rinkimai atsiėjo 
$164,546

Viešai paskelbta, kad 
Collins, kuris išrinktas Bos
tono majoru, rinkimų vajui 
išleido 8164,546, o pajamų 
tam reikalui turėta $136,- 
180.

Pralaimėjusio Powers iš
laidos dar nepaskelbtos.

I
a

■
_________________

• Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-
{mis kairėmis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
jriežtukų nuo 1.05 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
Į Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

Į General Parcel & Travel Co., Ine.
! 308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040
• (Tik vienas Mokas nuo Broaaway, einant *D gatve)

įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. . 6 P- M. 
šeštadieniais 8 A. M- - 1 P. M.

i

Pristatymas garantuotas * 
Siuntiniai apdrausti

Praną Lemtfertą
REALTOR

S97 E. BROAI»WAT 
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak. 
Tek: A N 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
i

-AagRTMrantsfUJįJmaK

Vedėjas: M. Kavaliauskas

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

re-Parduodame tiktai vaistus, išpildeme gydytojų 
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 vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuei L. Rosengard, B- S., Reg. Pharro.,

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

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

ji
Tet AV X-402« ’’

Dr. John Repshis 1
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir £-8 
Nedeliomia ir Sventadianiaia:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Upkam n Corcei

DOkCHESTER, MASS.

i
ODA SIUNTINIAMS *

Parduodu pirmos rūšies oc>, au-* 
lėlius, gatavus batus tinkamus* 
siuntiniui, padus vitpadžius siun-J 
tiniams nupiginta kaina. *

4 Atlieku visus batsiuvio darbus^ 
jgreit, sąžiningai ir duodu patari-* 

raus apie oaas. Adresas: F
173 Eighth SL, So. Boston J
uo 7 ryto iki *7 vai. vak, išsky-ff 

trečiadienius ir sekmadienius.^
Telefonas: AN 8-0055 £

Charles J. Kay 5
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plur.ibing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Varnon, Dorsbaster, Mass.

i F. Vadeiša

lel. AN 8-2712 irba BI4-901S
I

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) j

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* ) 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA t Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nue 2-4, nuo 7-e 
531 BROADMAY

SOUTH BOSTON. MA

Tel. AN8 2805

Dr. J. L. Pasakarms 
Amelia E. Rodd t

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis —oi įsas

vakaro.
uždarvt

417 BROADWAY 
šOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY I

REAL ESTATE & INSURAN4 K

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
PAMALDOS LIETUVIAMS 

KYANGELIKAMb .
Kas sekmadienį, 12.00 vai 

6o. Bostone, L ir 4th St. BAZ 
N YClOJE įvyksta pamaldus lie 
tuviams protestantams. Pamai 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

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

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 3-6764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas KURIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynes, meuaiagų, mauto, vautų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSK muitų apmoaa siuntėjas.
VAISIUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašu ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavy, 
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 dydis yra 15 s 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KRKIPKlTfiS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia/ patar

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

Siaaliniai priimami kasdien r.uo 9 iki 5 vai. valu, Ketvirtadieniais aa*
• rv>A iki ? vai. vak ir iešiadieniaiu nuo N rvlo iki ? vai. P« pintą 

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Amerikiečiai grieš 
J. Kačinsko kūriniu*

Gruodžio 16 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan salėj Naujosios 
Anglijos konservatorijos or
kestras atliks komp. Jeroni
mo Kačinsko 4 miniatiūras 
fleitai, klarnetui ir violen
čelei.

Pirmojo sniego auka
S Ona Kuzmickienė, gyve- 

nanti 906 Broadvvay, lapkri
tį čio 29 d. eidama į bažnyčią,
S paslydo ir nusilaužė koją. 
J Tą rvta, kaip žinoma, buvo 
!

5

»we*M<msM*s***s*******s******************s****«*k pasnigę.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
jHtiee th* Peace—Conntabto 

598 E. Broadway 
So. BsMon 27, Mass.

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-248J

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
8aytninkaa A. J. A

<28 Esat Brotdtray 
Sovtk Boston 27, M

Telefonas AN 8-4148

ray &
Mass. C
i48 į
*-os rBenjamin Moot* Mat 

Poniero* Sienoma
Stiklas Lanaiv

V4sr>lti» Reikmenys Narname 
Reikmenys Plumberiams
Vuo*ie Geležies Daiktai

“I
I


