
30STON PUBLIC LI33ARY 
COPLEY SOUARE 
BUSTOM 17,MASS.

ELEIV1S
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams ............................ $4*00
pusei metų ........................ 92.00

KELEIVIS

S3C Broa4*ay, So. Bm(m 27.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Published in So. Boston, 
Since February 9, 1905

Address:
KELEIVIS

•3C Broadvay. So. Boston 27.

THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

NO. 50
“Keleivio” Telefonas: AN 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., GRUODŽIO (DECEMBER) 16, 1959 
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Pos t Office at Boston, Mass., under the Act of March 8, 1879

Atskiro numerio 
Kaina 10 Centų

54-TIEJI METAJ

Respublikonai Rinkimuose 
Bus Dž ’ Taiką Ir Gerovę

Partijos Nacionalinis Komitetas Numatė Sukelti Si*™, 
bias Pinigų Sumas Kongresmonų Rinkimams; Ban* 

dys Prikergti Demokratams “Karo Partijos”
Vardą; Farmų ir “Brangių Pinigų” Klausi* 

mai Opūs.

I

Republikonų partijos na
cionalinis komitetas posė
džiavo Chicagoje tris die
nas. Svarbiausias aptartas 
klausimas buvo pasiruoši
mas ateinančių metų rinki
mams. Nacionalinio komite
to pirmininkas šen. Morton 
pakartotinai nurodė, kad re
publikonai yra geriau pasi
ruošę išlaikyti taiką negu 
demokratai, kaip tą rodo 
pats gyvenimas. Partija gali 
laimėti rinkimus keldama 
“taikos ir gerbūvio” šūkį ir 
kaldama tą šūkį į žmonių 
galvas. Atvirai niekas ne
tvirtino, kad demokratų 
partija yra “karo partija”, 
bet iš visų diskusijų aišku 
buvo, kad 1952 metų rinki
muose sugalvotas “karo 
partijos” vardas bus plačiai 
naudojamas. ’

Rinkimų kampanijoj re
publikonai tikisi, ar bent sa
kosi tikį, kad jie gali net 
100 vietų atstovų rūmuose 
laimėti. Tuo tikslu atstovų 
rūmų rinkimų kampanijai 
bus skirta iš centro net 2 
milionai dolerių, kai seniau 
tam reikalui būdavo skiria
ma iš centro tik ketvirtoji 
tos sumos dalis.

Posėdžiuose republikonai 
aptarė savo “silpnąsias” vie
tas, kaip tai žemės ūkio po
litikos trūkumus, “brangių 
pinigų” (aukštų nuošimčių) 
politiką ir kaltinimą, kad 
republikonams vadovaujant 
Amerika atsiliko nuo Rusi
jos raketų gamyboje ir erd
vės tyrinėjime.

KINIJA BARASI 
SU INDONEZIJA

Herteris Įspėja
Laikytis Atsargiai
Valstybės sekretorius Ch. 

Herter sekmadienį atvyko į 
Paryžių, kur jis dalyvaus 
NATO valstybių užsienių 
reikalų pasitarime šį antra
dienį, o gruodžio 19-21 dd. 
dalyvaus keturių dižiųjų 
Vakarų valstybių vadų pa
sitarimuose.

Tik atvykęs į Paryžių 
valstybės sekretorius įspėjo 
NATO valstybių vadus, kad 
dar neatėjo laikas atleisti 
pavadžius, nes nėra tikrumo 
lmin seksis susitarti su So
vietų Rusija. Per didelis op
timizmas gali būti visiems 
pavojingas.

PREZIDENTAS BISENHOWER1S PAKISTANE

ligoje draugystės kelionėje prezidentas E tseniioueris lankėsi ir Pakistane. Jis (kai- 
LnkA u..L -n. j uijrej j SJl KaKiSiano prvzramiu Jionamnrea 

išdaigas sugeba krėsti raiti Pakistano kariai.
Io.’ kam nxiaii iiKibioci visa*__Ctiutvuv

JT Seimas Baigė 
Savo Posėdžius

Kaip 14 Centų 
Virsta 15 Dolerių?

Senato viena komisija,, 
vadovaujama šen. E. Ke- 

seimas fauver, apklausinėjo liūdi-

Brazilijoj Komu i Prancūzų Kolonijos 
Paragvajuje Samdosi Gali Atsiskirti

Brazilijos oro pajėgų ka- Prancūzijos • vyriausybė
rininkų maištas pasibaigė pripažino savo buvusioms 
tuo, kad maištininkai pabė- kolonijoms, dabar sudaran- 
go į Argentiną. čioms autonomines reespub-

Bet užtat Paragvajuje ei- likas Prancūzų Bendruo-

Jungtinių Tautų
sekmadienį ankstį rytą bai- ninkus iš vaistų fabrikantų 
gė savo posėdžius ir išsis- tarpo. Pasirodo, kad kai ku- 
kirstė. Paskutinį momentą rie vaistų fabrikantai lupa1 na dar kautynės tarp iš Ar- menėje, teisę visai atsiskirti
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Amerika Padėtą Ginti Indijos 
Sienas Rno Kiną

Prezidentas Ei»enhoweris Atsisveikindamas Su Indija
Sakė, Kad “Laisvi Žmonės Turi Padėti Vieni Ki

tiems”; Formalio Pasižadėjimo Amerika Neda
vė ir Indija Neprašė Dėl Jos Sienų Gynimo;

Prezidentas Artinasi Prie Paryžiaus.

Plėšikai Įsilaužė 
Į Vliko būstinę

Elta praneša, kad plėši
kai, kurių kilmę gali kiek
vienas be paaiškinimų ats
pėti, lapkričio 28 į 29 d. (iš 
šeštadienio į sekmadienį) 
įsilaužė į VLIKo Vykdomo
sios Tarybos-Eltos būstinę 
Reutlingene ir išvogė “Eltos 
Informacijų” bei “Elta-Pre- 
sedienst” biuletenių adre
savimo aparatui paruoštas 
korteles .

įsi laužikai tąja proga ap
daužė dar dvi įstaigos rašo
mąsias mašinėles, lyg norė
dami simboliškai išreikšti 
savo priešiškumą lietuviškai 
įstaigai.

įsilaužikų nuotaikas api
būdina dar faktas, kad jie 
numetė į aslą gražią lietu
višką lėlę — lietuvaitę tau
tiniais drabužiais.

įsilaužikai — tai reikia 
pripažinti — savo “uždavi-

Prezidento Eisenhowerio 
kelionė po Azijos, Afrikos 
ir Europos kraštus eina prie 
galo. Pakistane ir Indijoje 
prezidentas buvo pasitiktas 
labai iškilmingai, žmonių 
minios abiejose tose valsty
bėse jį sveikino kaip bran
gų svečią. Ypač Indijoj mi
nios labai triukšmingai ir 
širdingai pasitiko aukštąjį 
svečią iš Amerikos.

Prezidentas dabar per 
Iraną, Graikiją ir Tunisą 
vyksta į Paryžių, kur šį šeš
tadienį pradės posėdžiauti 
Vakarų keturių didžiųjų 
valstybių vadai ir aptars sa
vo politikos subendrinimą 
derybose su Sovietų Rusija. 
Paryžiuje prezidento laukia 
sunkiausias darbas. Ten 
teks susitarti dėl nuomonių 
skirtumo pašalinimo tarp 
Vakarų valstybių, kas nebus 
lengva padaryti, nes pažiū
rų skirtumai yra dideli.

Paryžiaus derybos pasi-

seimas sutarė, kad į saugu- nesvietiškas kainas. Pavyz- gintinos įsiveržusių per Pa- nuo Prancūzijos ir gyventi ir latvių kartote-
mo tarybą įeis Lenkija vie- džiui, Upjohn Company, ran3 upę “politinių emi- nepriklausomai. kas’ lšvogė PLB Vokietijos
niems metams, o 1961 me- Kalamazoo, Mich., iš 14 grantų” ir diktatoriaus Sto- Dvi autonominės respub-
tais saugumo taryboje bus centų vertės žaliavų gamina 
Turkija. Tokiu būdu suras- hormonus, kuriuos parduo
tas kompromisas, nes nei da už 15 dolerių. Kompani- 
Lenkija nei Turkija negalė- jos pirmininkas aiškino, 
jo surinkti dviejų trečdalių kad tokie skaičiai klaidina, 
seimo balsų užimti saugumo nes jo bendrovės bendras 
taryboje vietą dviem me- metinis pelnas yra tik 

13.7%.
Komisijoj paaiškėjo ir 

kitų panašių lupikavimų. 
Ateinančią savaitę komisija 
aiškins plačiai naudojamų 
antibiotikų aukštas kainas.

essnerio kariuomenės. Para- likos, Senegalija ir Prancū- 
gvajaus diktatūra skelbia, Zų Sudanas, sudarė Mali Fe- 
kad ji laimėjo visu frontu, deraciją ir nori atsiskirti 
bet maistininkai skelbia ki- nuo Prancūzijos, bet nenori 
tokias žinias. yjsai nutraukti ryšių su

Brazilijos vyriausybė sa- Prancūzija. Gen. de Gaulle

nj" atliko ne medžiaginio baigs ateinantį pirmadienį, 
grobio tikslais. Jų tikslas po to prezidentas dar lan- 
buvo aiškus. Išvogė jie savo kys Ispaniją ir Maroko ir 

prieš Kalėdas grįš namo.
Prezidento nepaprasta 

kelionė po kai kuriuos Azi
jos, Afrikos ir Europos kraš
tus ilgai bus aptariama 
spaudoje ir jos pasėkų lau
kiama net ir ateinančių me
tų rinkimuose.

Komunistinė Kinija dabar 
karštai barasi su Indonezi
ja. Indonezija įsakė visiems 
kiniečiams pirkliams išsi
kelti iš kaimų į miestus. Ki
nija dėl to protestavo ir pa
tarė kiniečiams pirkliams 
neklausyti Indonezijos vy
riausybės įsakymo. Dėl to 
tarp tų dviejų valstybių ir 
prasidėjo piktas susirašinė
jimas. Kinai vadina Indone
zijos patvarkymą “žiauriu”, 
o Indonezija pataria Kinijai 
nesikišti į jos vidaus reika
lus.

Ginčas tarp tų dviejų vals
tybių yra tuo įdomus, kad 
nelabai seniai Kinija ir In
donezija širdingai draugavo 
ir net bendrai Bandungo 
mieste Indonezijoj buvo su
tarusios gero sugyvenimo 
principus. Dabar viskas nu
ėjo niekais.

Kom. Kinija kaip su In
dija, taip ir su Indonezija 
-£8ns„ .ų feitef oabs opamd 
venimą” užmiršo.

tams.
Alžyro klausimu JT sei

mas nieko nenutarė, Ven
grijos klausimu viskas pa
liko, kaip buvo.

KAS UŽPUOLĖ LENKŲ
DIPLOMATO ŽMONĄ?

Tik dabar paaiškėjo, kad 
lapkričio 29 d. trys vyrai 
įsiveržė į Lenkijos ambasa
dos antrojo sekretoriaus 
,butą Washingtone ir ten 
bandė apklausinėti p. Cza- 
jer, diplomato žmoną, apie 
nuo lenkų pabėgusį pulk. 
Monat, Lenkijos šnipų tink- 
lo viršininką. Kas užpuoli
kai buvo, dar nėra žinoma. 
Diplomato žmona buvo mu
šama ir gąsdinama.

ATRASTA 5400 METŲ 
SENUMO MUMIJA

Libijoj italų mokslininkai 
užtiko 5,400 metų senumo 
gerai išsilaikiusią žmogaus 
mumiją (balzamuotą lavo
ną). Tokio senumo mumijų 
neatrasta net Egipte.

4 Rusai Zavo
Erdvės Kelionėse

Italijos žinių agentūra 
Continentale praneša, kad 
Sovietų Rusija jau 4 kartus 
bandė iškelti žmogų į erd
vę ir visus keturius sykius 
bandymas nepasisekė. Visi 
keturi erdvės tyrinėtojai 
žuvo. Pirmas žuvęs Aleksiej 
Ledowski, kuris buvo iššau
tas raketoje į erdvę tuoj po 
antrojo “sputniko” paleidi
mo, antras žuvęs keliaunin
kas buvo Serenthy šiborin, 
trečias Andriej Mitkov ir 
paskutinis bandymas buvo 
daromas su moterimi Mari
ja Gromov.

Italų žinių agentūra sako
si žinias apie rusų bandy
mus gavusi iš anapus geleži
nės uždangos. Rusai apie 
savo nepasisekimus niekoAtrastoji mumija yra jau

no vaiko, kūnas prieš laido- • neskelbia, bet ilgainiui to- 
jant buvo išdžiovintas, o vi- kios paslaptys visvien išky-
duiiai išimti. i11a aikštėn.

ko, kad karo aviacijos kari
ninkų būrelis bandė sukelti 
maištą “pagal Kubos Castro 
pavyzdį”. Maištas neišdegė. 

TEISINASI

Senato antilrustinis pako- 

mitis tyrinėja vaistą biz

nį. Vaistus gaminančios 

bendrovėse stengiasi suda

ryti monopoli, kad galėtu 

dar daugiau pelnytis, nors 
ir dabar, tyrinėtoją duome

nimis, gaunama pelno tūks

tančiai procentą. Francis 

Broun, vienos vaistą ben

drovės prezidentas, aiškina 

tyrinėtojams, kad bendro

vės kaltinamos he jokio 

reikalo, žinoma, kiekvienas 

biznierius moka savo biz

nį ginti.

užtikrino Mali Federaiijos 
atstovus, kad Mali Federa
cija turi teisę į nepriklauso
mybę ir Prancūzija žada 
jiems net padėti tapti nepri
klausomomis. Derybos dėl 
atsiskyrimo vyks Paryžiuje 
sausio mėnesį.

Mali Federacijos sostinė 
bus Dakar miestas, naujos 
valstybės kalba yra prancū
zų.

Tivining Kritika
Supykdė Prancūzus
Generolas N. Twining, 

Amerikos Jungtinių Štabų 
viršininkas vienoje slaptoje 
kalboje kritikavo prancūzus 
už tai, kad jie nesilaiko sa
vo pasižadėjimų NATO ka
riškai sąjungai ir neside
da prie tos kariškos sąjun
gos stiprinimo. Ta kalba 
kokiu tai būdu pateko į 
spaudą ir prancūzai mano, 
kad Amerikos vyriausybė 
tyčia tą kalbą pakišo spau
dai, kad padarytų spaudi
mą į prancūzus stipriau 
remti NATO karo pajėgas.

šį antradienį NATO vals
tybių užsienių reikalų minis
teriai posėdžiauja Paryžiu
je. Ten bus aptaita ir gen.
Twining kritika.

krašto valdybos kartoteką 
Wenheime. Pasikėsinimas į 
VT-Eltos būstinę 1956 me
tais nuėjo niekais. Pasikėsi
nimų vykdytojai galėjo 
keistis, bet pasikėsinimų su
manytojai buvo vis tie pa 
tys, jie vairavo tuos “žyg
darbius” iš už geležinės už
dangos.

Jie truputį sutrukdė mūsų 
darbą, bet jo užgniaužti ne
pajėgė. “Eltos Informacijų 
ir “Elta Pressedienst” biu
leteniai eis į laisvąjį pašau 
lį kaip ėję ir skelbs toliau 
pasauliui, kad Lietuva yra 
pavergta ir lietuvių tauta 
siekia laisvės.

Republikonai Už
Bensono Pašalinimą

Republikonų partijos na
cionalinio komiteto pirmi
ninkas šen. T. B. Morton 
sako, kad kai kurie naciona
linio komiteto nariai daro 
spaudimą į vyriausybę, kad 
žemės ūkio sekretorius Ezra 
T. Benson būtų pašalintas 
iš savo vietos.

Šen. Morton sakė, kad jis 
praneš Bensonui apie tokias 
nuotaikas partijoj. Daugelis 
farmerių yra nepatenkinti 
žemės ūkio sekretoriaus po
litika, ypač kad farmerių 
pajamos ir šiais metais žy
miai sumažėjo, o farmerių 
perkamos prekės pabrango 
ir vis dar brangsta.

Prarado $20,000
Atgavo Tik $10

Juan J. Carillo iš Wil- 
mington, Cal., neturėjo pa
sitikėjimo bankams. 1929 
metais jis prarado visus sa
vo pinigus banke ir po to 
laikė savo sutaupa.^namuo- 
se. Tų sutaupų susirinko 
$20,000 ir lapkričio 30 d. 
kas tai pinigus jam pavogė.

Kai spauda aprašė jo ne
laimę, jis gavo laišką su ka
lėdiniais sveikinimais pasi
rašytą “Virginia, 
tesville”. I^aiške buvo $10 ir 
linkėjimai, nežiūrint vagių 
padarytų nuostolių, turėti 
linksmas Kalėdas.

J. Carillo, jau 72 metų, 
sakosi nesupratęs, kodėl 
vienas žmogus jį apvogė, o
kitas nori jį švenčių proga Stephen Rukstalis mirė pe- 
pralinksminti . . . ’reitą antradienį.

DEL TĖVO MIRTIES 
VAIKAS NUSIŽUDĖ

James Rukstalis, 9 metų 
berniukas Providence, R. I., 
pereitą savaitę nusižudė 
įšokdamas į Providence 
upę. Vaikas ką tik buvo ne
tekęs tėvo ir sakė artimie
siems, kad jis nebenori gy
venti ir šoksiąs į upę. Tėvas
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Siūlo varžyti spaudos laisvę
Popiežius Jonas XXIII šiomis dienomis pasisakė vi

sai aiškiai ir nedviprasmiai už spaudos laisvės vai žymą. 
Laisva spauda jam nepatinka. Jis norėtų, kad Įstatymai 
suvaržytų spaudos laisvę rašyti prieš “dorovę ir religiją.”

Amerikoje, kur spaudos laisvės principas yra Įrašy
tas konstitucijoje ir kur dėl spaudos laisvės būta nemaža 
kovų, popiežiaus balsas mažai ką Įtikins, kad spaudai 
yrą reikalingas apynasris, kad žmonės nesugeba pasirink
ti, kokią spaudą jie nori skaityti, ar neskaityti.

Bet katalikiškuose kraštuose, kur bažnyčios Įtaka 
yra didelė, popiežiaus žodžiai apie reikalą pažaboti spau
dos laisvę, ras nemažo atbalsio ir visokie Salazarai ir kru
vini Frankai pasisems iš Jono XXIII žodžių stiprybės tęs
ti savo režimų spaudos smauyirno politiką. Tokiuose kraš
tuose popiežiaus žodžiai pasitarnaus juodai reakcijai ir 
demokratijos priešams. G juk buvo kalbų, kad naujasis 
popiežius esąs “demokratiškesnis” ...

Nei spaudos laisvės, nei religijos laisvės popiežiai 
niekada nepripažino ir jeigu nuo jų priklausytų, mes dar 
gyventume viduramžiuose. Eet, gyvenimo aplinkybių ver
čiami, popiežiaus idėjų vykintojai ir sekėjai kai kada gra
žiai Dakalba anie -naudos laisve ir kitokias demokratiškasA i
laisves, bet duok jiems valią ir progą, jie tuoj ims vykin
ti Jono XXIII patarimą apie reikalą suvaržyti spaudos lai
svę ir tą darys su dievobaiminga mina. lyg tarsi gelbėda
mi aveles nuo piktųjų vilkų . . . Popiežiaus žodžiai ypač 
Įsidėmėtini mūsų “katalikištai tautai” ir net Amerikos 
balsuotojams.

DEIMANTINfi SUKAKTIS

parujos paiariamoji laryua Niujorke su
rengė pokviĮ Eleonorai Rooseveltienei jos 75 metu 
sukakties proga. Pokvlv buvo visa demokratu grietinėlė, 
visi galhni būsiantieji kandidatai prezidento vieton. 
Viršuje ji kalbasi su Minnesotos senatorių Hubert 
Huphrev, o apačioje su Massachusetts senatorių John 
J. Kennedy.

APŽVALGA

ŽUDYMAS NEGIMUSIU?
Ar galima žudyti tą, kas 

dar rėra gimęs? Tain, gali
ma. Pavyzdžiui, sterilizavi
mas žmonių priverstinu bū
du gali išsimmti Į ateities 
kartų “žudvmą,” o jei to
kios priemonės bū u varto
jamos plačiu mastu ir tai
komos atskiroms tautoms, 
kaip vokiški račiai tą pla
navo, “rerimrrsiu žudymas” 
galėtu išsigimti ir i tautų 
žudymą.

Bet kas apie tokias “ne
gimusių žudynes dabar kal
ba ar tą praktikuoja? Nie
kas. Amerikoje kartais pa
kalbama apie “gimdymų 
kontrolę” arba apie “šeimų 
planavimą.” bet nuo šeimos 
planavimo iki “žudomo ne
gimusių” yra m'lžiniškas 
tarpas. Todėl labai keista 
yra skaityt pranciškonų vie
nuolių “Darbininke” rėks- 
ningai užvardintas straips
nis, kad “Amerikiečiai no
ri pagarsėti žudydami negi
musius.”

Keistas ir rerdėm netei
singas vienuoliu laikrašč’O 
straipsnis paraš’las sąryšy 
su dabar Amerikos spaudoj 
aptariamu “oimdymu kon
trolės” klausimu, ypač ūkiš
kai atsilikusiuose kraštuose, 
kur gimimų skabaus v; a di
delis ir kur vaikų mirtingu
mas dėl medicinos - a žarnos 
yra žvmiai sumažėję? ir to
dėl lenktynės tam žmonių 
prieauglio ir mai“ o gamy
bos vyksta be jok;os gerbū
vio pažangos. Klausimas 
kai kuriems kraštams vra 
itin skaudus ir. 'ei tų kraš
tų vadai prageria nrona- 
guoti “gimdomu kontrole.” 
ju žygis gaH būt’ t’k rari- 
rfcmas. o ne s^erk’amas. 
Taip yra Ja^oniloi. Trr roj. 
Apie gimd’ mu kontrole bu
vo pradėję kalbėti ir kir.u 
komuristai, bet greit ir vėl 
nutilo.

Pati griežčiausia “frimdv- 
mu kontrolė” yra “celiba
tas,” kuri turi prakrikuoti 
kataliku kum<m; priešingai 
Švento ra-to žodžiams kuris 
net vyskupam- leidžia būti 
“vienos žmonos” vvrams. 
Kunigai ir vienuoliai, pasi
žadėdami gyver*i be gra
žiosios lyties, “nužudo” ne
mažai nerimu? u o jeioru 
jie to pasižadėjimo nesilai

ko, tai jie elgiasi kaip tos 
gegutės, kurios deda kiauši
nius Į svetimą lizdą. Įsivaiz
duokime valandėlei, kad vi
si žmonės pasektų pranciš
konų, jėzuitų, marijonų ir 
kitų vienuolių pavyzdžiu, 
kas atsitiktų? Nagi, turėtu
me “svieto pabaigą”. Visi 
būtų “negimusiųjų žudikai” 
ir žemė vė! pasidarytų tuš
čia. . .

Todėl jau kam kam, o tik 
ne vienuoliams reikėtų pa
sakoti pasakas, kad “ame
rikiečiai nori pagarsėti žu
dydami negimusius.” Bet 
vienuolių organas juodu ant 
balto meta amerikiečiams 
toki kaltinimą ir net sako, 
kad tai daroma norint pasi
tarnauti bolševikinei Rusi
jai I “Darbininkas” 'gruo
džio 10 d. laidoje sako:

“Alkanos Azijos tautos rei- 
alingos sau didesnės vietos, 

"e; užleisti joms tuščius plotus 
—ce. niekados. Geriau tegul bus 
'asiūiyta jom kitokia pagalba— 
sukontroliuoti gimimus, suma
žinti prieaugli. Tik tegul toki? 

i gera širdis’ bus parodyta pe:
Jungtines Tau eas . dar geria- 
per .Ameriką . . . (Sovietai už 
tenkamai pagarsėjo žudydam 
suaugusius, tegul Amerika gar 
sės, padėdama žudyti negimv 
sius ir pasitarnaudama Soviet, 
valdomos teritorijos nelieeiamy 
bei).”

Vadinasi, ir vienuolių or 
garas pripažista, kad “alka 
r.os tautos” reikalingos di 
desnės “vietos”, kitaip sa
kant, turi žmonių peiteklių 
Tad kodėl “gimdymu kor 
trolė” tokioms tautoms ne 
salėtų pasitarnauti? Bet ne 
pranciškonų laikraštis mir 
Amerikos vyskupų pasisa 
kyna, kuris skamba šitaip

“Amerikos kataliku vyskupe 
atsakė, kad katalikai neparem 
jokios viešosios pagalbos n< 
nanve nei užsieniuose gimim 
skaičiui mažinti dirbtinu budi 
Pasisakė prieš viešųjų fondi 
vartojimą tam reikalui.”

Griežtas pasisakyma; 
prieš gimdvmų kontrolę 
kartu pripažįstant, kad kai 
kurioms tautoms reikia rau- 
jų vietų gyvenimui (Lebens- 
raumo, sakydavo Adolfas) 
reiškia pripažinimą karo 
kaip priemonės gauti naujų 
vietų gyvenimui. Karo idėja 
ir kyšo už dievobaimingų

Kalnai dega
A JENKINS

Prieš porą savaičių di
džioje Hawajų saloje vėl 
trūko kalnas, išsiveržė ug- 
niS ir ineut iSYĘ iŠ Vi-
durių i dangaus aukštybes. 
Kaip aukštai ta lava išme
tama čia duosime pavyzdĮ: 
San Franciskoj, Golden 
Gate tiltas turi 746 pėdų 
aukščio; Paryžiuj Eifelio 
bokštas turi 984 pėdas aukš
čio; New Yorke, Empire 
State Blgg. — 1,250 pėdų; 
Havajų ugriakalnis Kilau- 
ea Iki išmeta lavą 1,700 pė
dų aukščio.

Vulkano gerklė nėra taip

vienuolių dūsavimų dėl al
kanų tautų, nes be karo nė
ra būdo tuščias sritis atimti 
iš bet kokios stiprios valsty
bės Taip ir prieiname, kad 
vienuolių akyse karas gali 
būti reikalingas, bet gimdy
mu kontrolė yra smerktinas 
dalykas. Atrodo', kad kai 
kuriems vienuoliams nagai 
įiežti laiminti Į karą trau
kiančius karius ir jų atomi
nius pabūklus.

Tą minti pranciškonai pa
brėžia nurodydami pakar
totinai Į tuščias Azijos viė- 
>as. Jie sako:

“Azijoje Sovietai valdo la- 
•'ausiai tuščius plotus. Juo' 
er.giasi dabar pripildyti, ga 
’ndami gyventojus iš Europos 
•ganizuodami ‘plėšinių’ sody- 
is ir pramonės miestus.
“Tačiau vis tiek sovietinėje 
rijoje gyventojų tirštuma- 
•a menkas. Sovietų valdom 
zijos plotai yra natūrali vieta 
zjos gyventojams plėstis. Sy- 
’u yra grėsmė, kad alkanos 
n kos ten pirmiausiai bus iš
ėstos į plotus, kuriuos gamta 

aido lygiai visiems.”

Tos “lebensrauminės” idė- 
os nėra naujos. Apie pavo- 
ų rusams iš kinų pusės čia 
au seniai kalba geopoliti

kos pasimokę Amerikos vy- 
ai, tą pačią idėją neseniai 

minėjo ir gen. de Gaulle ir 
visai galimas daiktas, kad 
apie tai galvoja ir rusiško 
bolševizmo vadai siųsdami 

1Į “rytus” prievarta ir vilioji- 
mais vis daugiau žmonių.

jau didelę gal nedaugiau 
kaip 10-15 pėdų, atrodo lyg 
fontanas, žemės viduriuose 
spaudimas neapsakomas, to
dėl taip aukštai tą lavą ir 
dangaus aukštybes atrodo 
lyg aukso stulpas, gi ten 
aukštybėse pleišėja, plečiasi 
ir krinta ugnies lašais. Be- 
krisdami laipsniškai keičia
si Į daugybę spalvų, ir kol 
pasiekia žemę, jau būna me
džiaga juodesnė už juo
džiausią anglĮ. Spalvų keiti
masis sudaro neapsakomą 
vaizdą.

Prieš kelioliką metų ame 
rikiečiai liepos 4-tą ir Nau
jų Metų išvakarėse leisdavo 
Į padanges raketas. Vėliau, 
tas buvo užginta. Dabai* ta 
proga miestų savivaldybės 
arba patriotinės organizaci
jos savo lėšomis svaido ra
ketas, kurių pamatyti susi
renka kone visi vietas gy
ventojai ir taip būna atžy
mėta didžios šventės sukak
tis. Pereitą savaitę Hawa- 
jai šventė tris dienas šios 
valstijos priėmimą Į Ameri
kos uniją atžvmėti. Prieta
ringi žmogeliai taip ir sako, 
kad ugnies dievaitė Pale 
ėmė svaidyti raketas Į dan
gaus aukštybes, norėdama 
tą sukaktį kuo geriausiai 
paminėti.

šia proga prie degančio 
kalno renkasi ne vien vie
tos gyventojai, nevien iš ki
tų salų hawajiečiai, o taip 
iau atvyksta sprausminiai? 
lėktuvais iš Amerikos ir vi
so pasaulio tūkstančiai žmo
nių pamatyti nedažnai pasi
rodžiusi gamtos vaizdą, ku
rio žodžiais niekas nepajėgė 
Hgšiol atvaizduoti.

Didžioji sala, Hawaii, tu
ri gyventojų apie 65 tūks
tančius, jog didžiausias 
miestas Hilo turi gyventojų 
truputį daugiau, kaip Me
thuen, Mass., apie 45 tūks
tančius ir Įsivaizduokime, 
jei tokiam miestely ūmai 
be menkiausio pasiruošimo 
atvyktų 10-15 tūkstančių 
žmonių, kur juos būtų gali
ma sutalpinti, kuo pavalgy
dinti. Neįmanoma. Susikim
šimas neapsakomas, sveika
tos žvilgsniu gresia pavojus.

Smalsumo dilginami žmo- 
neliai atvyksta laivais, dau

giausia orlaiviais ir visi 
traukia link ugniakalnio, ku
ris yra nuo Hilo už 30 my
lių. Vieni eina pėsti, kiti kas 
ką turi važiuoja — seni, jau
ni ir moterys nešasi ant ran
kų kūdikius. Automobilis 
prie automobiliaus slenka 
vėžio sparčiu, prasilenkti 
nėra kur ir kaip, pilnas ke
lias žmonių slenka Į abi pu
ses.

Atrodo, kad pėstieji eina 
greičiau negu automobilis 
važiuoja; žmogus sėdi ma
šinoj, į-ūko vieną po ki
tos cigaretę, nervuojasi ir 
nežino ką daryti. Praeiviai 
nuolatos kruta slenka Į kal
no viršūnę, o jis nė iš vie
tos nejuda, jaučiasi lyg kil
pose Įkliuvęs, taip išsėdi 5, 
6 ir net keliolika valandų, 
kol darikapsto ligi ugnia
kalnio.

Kuomet vėjas pučia iš 
ten, kur lankytojai artėja, 
galima visai arti prieiti ir 
dirstelėti lyg peklon, kur 
smala verda, kunkuliuoja ir 
dideliais kamuoliais verčia
si. Bet kai vėjas sušvelnėja, 
baisiausias karštis svilina 
veidus, akis, rankas ir visas 
nuogas kūno dalis. O kai 
vėjas pūstelėja iš kitos pu
sės, visi bėga atgal, karštis 
jau nepakenčiamas, jau žie
žirbos ir karštos dulkės 
krinta ant galvų.

Prieš 4 metus, kai buvo 
vulkano išsiveržimas, taip 
aukštai lavos neišmetė, o 
vien tik deganti lava tekėjo 
lyg upė Į jūras ir pakely 
naikino kas tik papuolė. Pri
darė nuostolių viensė
džiams, sunaikino daug pas
tatų, vaismedžių, daržovių, 
gyvulių ir daugiausiai nu
kentėjo cukraus plantacijos. 
Bet greit Dėdė Šamas atėjo 
pagalbon ir bematant išlygi
no nuostolius. G lankytojai 
atgabeno ir čia paliko virš 
10 miiionų dolerių; Dabai* 
nuostolių niekam nepadarė, 
o lankytojų atvyksta dvigu
bai, bet kiek jie čia milio- 
nų paliks — sąskaitos nesu- 
vestos.

Anuomet ugniakalnis vei
kė be perstojimo tris mėne
sius, šiuo sykiu veikia su 
pertraukomis. Pirmas išsi
veržimas veikė ištisą savai
tę, antras 36 valandas, tre
čias dvi dienas. Rašant 
šiuos žodžius, viskas ramu, 
bet kaip ilgai niekas nežino, 
visi ženklai rodo, kad kiek
vieną minutę vėl gali pra
dėt veikti. Lankytojų jau 
ne tiek daug, bet dai* vis. 
ypač iš toliau atvykę, apžiū
rinėja ugniakalnį.

Aiskiru siuntiniu išsiun
tėm keleiviečiams parodyti 
išmestos iš žemės vidurių la
vos gabalą. JĮ galės ir arti
mesni kaimynai pamatyti.

Kiek anksčiau pasiuntėm 
geroką krūmą koralų. Tai 
šiltųjų jūrų gyvūnas, kuris 
auga pas mus po pat langu 
jūras dugne, čionai koralai 
kaip papuošalas matyti dau
gely raštinių ir didesnių 
krautuvių. Pastarasis siunti
nys pasieks bostoniečius 
apie Kalėdas.

* * •
Lavos gabalą jau gavome. 

Ačiū drg. A. Jenkins’ui. No
rintieji jį pamatyti prašomi 
užeiti Į mūsų Įstaigą.

Red.
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Mūsų nuotirdžiauM linkė
jimai skaitytojams, bendra-

ir iteieivio

Kalėdas fa* laimingai smauk
ti Naujų Matų.

Mr. & Mrs. A Janina*

Taikos misija
Prezidentas D. D. Eisen- 

howeris nuvežė Į Azijos, Af
rikos ir Europos kraštus 
“taikos viltį”. Taip bent 
skelbia spauda Įsikvėpusi iš 
oficialinių šaltinių.

Kad Amerika nori taikos, 
taikos siekia ir už taiką 
daug ką yra pasiruošusi au
koti, niekas neabejoja. Jo
kios ypatingos misijos ne
reikėjo, kad dabai* lanko
mųjų kraštų žmonės būtų 
tikri, jog Amerika yra taiki 
šalis. O tie, kurie tiki bolše
vikų zaunoms apie “Baltųjų 
Rūmų kariauną,” tų ir as
meniškas prezidento apsi
lankymas • tolimuose kraš
tuose neįtikins kitaip.

Asmeniškas prezidento 
lankvmasis įvairiuose kraš- 
tuose neabejojamai sustip
rins draugystę tarp tų kraš
tų ir Amerikos. Kiek ilgam 
ir kaip stipriai, tai jau yra 
kiti klausimai ir pareis nuo 
to, kiek Amerikos kongre
sas norės prezidento genis 
žodžius paremti gerais dar
bais, stiprinant lankytų 
kraštų ūkį, remiant juos kai 
kur ii* ginklais, padedant 

jiems švietimo srityje ir ki
tais būdais.

Į
Būtų daugiau Įspūdžio

žodžiai apie taiką puikiai 
skamba. Ir kas nenori tai- 

! kos, jei tik ta taika yra tei
singa, pastovi ir paremta 
kultūringu tautų sugyveni
mu, o ne prievartavimu ir 
išnaudojimu silpnesnio?

žodžiai apie taiką būtų 
įepalyginamai Įspūdingesni, 
jei Amerika būtų pirmau- 
janti valstybė ir moderniš- 
kiausiųjų ginklų — raketų 
gamyboje, jei nebūtų leidu
si save pravyti įusams 
erdvės tyrinėjimo srityje, 
jei jos ūkio kilimas būtų 
toks, kad bolševizmo būbni- 
jimas apie “pasivijimą ir 
pralenkimą” būtų tik tušti 
barškalai.

Pokariniais metais gyve
nome “Amerikos amžių”. 
Ar ir dabar tame “amžiuje” 
tebesame, daug kas pradeda 
abejoti. Ypač tokių abejo
nių turi Amerikos draugai, 
kurie norėtų matyti šią šalį 
galingą ir pirmaujančią vi
sose srityse — ir ginklų, ir 
ūkio, ir mokslo, ir taikos 
siekime. Taikos norinčių 
yra daug, taiką išlaikyti ga
li tik galinga, pažangi ir 
taiki šalis.

Maskva — Pekinas

P r e z i d e nto lankymosi 
proga Įvairiuose kraštuose 
keista muzika girdisi iš 
Maskvos - Pekino “ašies”. 
Maskva kelionei pritaria ir 
net “pataria” saviškiams vi
sur prezidentą pasitikti šir
dingai. Italijos komunistai 
Maskvos pageidavimą pildė 
ir niekur nešūkavo “Ike go 
home”, kaip jie tą darė be
silankant gen. Eisenhowe- 
riui prieš keletą metų.

Pasitaiko net juokingų 
nuotykių. Afganistane So
vietų ambasados tarnauto
jai ėjo pasitikti Amerikos 
prezidentą ir ėjo ne kiauši
niais ir tomeitėmis nešini, 
o su kreiva šypsena veiduo
se ir dar kreivesniu drau
giškumu žodžiuose.

Tuo tarpu Pekinas — ant
ras ašies galas — triūbija 
seną giesmę, kad Eisenho- 
weris lanko Azijos šalis tam, 
kad jas Įtrauktų Į imperia
lizmo bloką prieš kinietiš-

kus proletarus . . . 
j Nesuderintos stygos ar 
skirtinga politika? Jei tai 
plyšys politikoje, tai kur tas 
plyšys nuves? O jei tai su
tartas išsiskirstymas rolė
mis, tai amžinatilsi Makia- 

ivelis kape vaitosi iš pavydo 
toki veidmainiškumą stebė
damas.
O gal klydo?

Kas yra dvasios vergai 
galime dabar dar kaitą ste
bėti, komunistų pasisaky
muose dėl Alžyro.

Visai dar neseniai Pran
cūzijos komunistai visaip 
niekino generolą de Gaulle 
dėl jo žadamos apsisprendi
mo teisės Alžyro gyvento- 
jems. Prancūzų komunistai 
aiškino, kad de Gaulle nori 
alžyriečius apgauti, suvilio-. 
ti, nuginkluoti ir paskui vėl 
lupti alžyriečiams du kailiu.

Taip rėkavo prancūzu 
komunistai, taip turavojo ir 
mūsiškiai komunistai Brook- 
lyne ir Chicagoje. Tokia 
buvo jų “linija”.

Bet atsitiko nenumatytas 
dalykas. Chruščiovas, — 
pats Chruščiovas! — ėmė ir 
pagyrė gen. de Gaulle poli
tiką Alžyro atveju. Taip, be 
jokio Įspėjimo ėmė ir pagy
rė.

Ką gi daro prancūzų ko
munistai? Nagi, jie tuoj šo
ko muštis Į savo krūtines, 
kad padarę klaidą, neteisin
gai vertindami de Gaulle 
politiką Alžyre. Mušė save 
i krūtinę ir ateityje žadėjo 
gen. de Gaulle politiką Al
žyre teisingiau vertinti.

O ką daro mūsiškiai Mas
kvos sriublaižiai ? Aišku, 
jie irgi “suprato”, kad de 
Gaulle politika nėra jau to
kia klaidinga ir sako “Lais
vėje,” kad prancūzų komu
nistai iš tikrųjų bus padarę 
klaidą.

Jei kas nori matyti politi
nių avelių būreli — pažvel
kit Į mūsų Andriulius, Prū- 
seikas, Bimbas, Vidikus ir 
panašią mizeriją. Tai ave
lės su avelių smegenimis, 
tik be avelių švelnios vilnos. 
Plieno ginčas

Plieno pramonės ginčas 
tęsiasi. Tiesa, pramonė dir
ba, bet 80 dienų laikas grei
tai prabėga ir kas tada? Kol 
kas atsakymo nėra.

Plieno pramonės atsitiki
mas rodo. kad kolektyvinės 

(deiybos priėjo krizę. Lais
tos derybos tarp organizuo- 
įtų darbininkų ir ištisų pra- 
i monės grupių darbadavių, 
pasirodo, nevisus ginčus ga
ji išspręsti ir kyla klausi
mas, kaip kolektyvines de- 
^rybas papildyti, kad dėl uni
jų ir darbdavių negalėjimo 
susikalbėti visas kraštas ne
nukentėtų?

Kadaise buvo madoje 
kumščių dvikovos. Jei du 
mušdavosi, kiti sustoję ap
linkui žiūrėdavo ir Į “gin
čą” nesikišdavo. Jei maž
daug du lygūs persiima, gal 
didelės bėdos ir nėra, kad 
niekas Į ginčą nesikiša.

Visai kitas reikalas yra, 
kada ištisa pramonės šaka ir 
kartais labai svarbi šaka su
stoja todėl, kad unija ir 
darbdaviai nepajėgia susi
kalbėti. Tokiame atsitikime 
nukenčia darbininkai, nu
kenčia kiek ir darbdaviai, 
bet daugiausiai nukenčia 
“pašalinis trečias” — visa 
visuomenė, kuri to ilgainiui 
gali ir nepakęstu .

J. D.
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KAS KUKO NIVEIKIA 

TO NIBKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimą
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Nenori lietuvių paviliono
1959 m. Chicagoje vyko 

tarptautinė pasaulinė paro
da. Joje Lietuvos Konsulo 
Chicagoje iniciatyva ir pas
tangomis, Lietuvių Prekybos 
Rūmai buvo sudarę specialų 
komitetą pavilionui įrengti, 
kaip skaitytojai atsimena, 
Dėl to paviliono įrengimo, 
spaudoje buvo įvairių nuo
monių. 1960 metais Chica
goje vėl bus rengiama tarp
tautinė paroda. Šį kartą jo
je dalyvaus ir Sovietų Są
junga. Lietuvos Konsulas 
vėl dėjo pastangų, kad būtų 
Lietuvių Pavilionas, 1 ..ris 
primintų lankytojams pa
vergtą Lietuvą ir būtų Ne
priklausomos Lietuvos sim
boliu. Tačiau šį kartą Lietu
vių Prekybos Rūmai Chica
goje savo posėdyje nutarė 
neberemti paviliono rengi
mo idėjos ir dėl to specialus 
komitetas gruodžio 1 d. sa
vo posėdyje nutarė likvi
duotis. Prieš balsavo tik vie
nas dr. K. Drangelis, kuns 
ir toliau siūlė sudalyti komi
tetą pavilionui įrengti.

Toks Lietuvių Prekybos 
Rūmų nutarimas ir iniciaty
vos stoka nekaip nuteikė 
patrijotinę visuomenę. Dar 
manoma ieškoti kitų kelių 
lietuvių pavilionui įrengti. 
Griečiausiai čia teks vėl im
tis iniciatyvos Lietuvių Ben- 
di-uomenei.
Parėmė lituanistikos

Lietuvių Studentų šalpos 
Fondas nutarė apmokėti 12 
studentų po 25 dol. už moks
lą, kurie Aukštesniuose Chi
cagos Lituanistikos Pedago
giniuose Kursuose klauso 
paskaitų. Viso bus apmokė
ta $300.

Tai gražus Lietuvių Stu
dentų Šalpos žygis, konkre
čiai remiant Lituanistikos 
reikalą. Tuose kursuose, au
kodami savo laiką, lanko 
keliolika lietuvių studentų. 
Be tų, dar paskirti $300 stu
dijuojantiems lituanistiką 
Forthamo arba kituose uni
versitetuose paremti. Tuo 
tarpu negrąžinamai skuta 
$600.

Ameriką, nelyginant ameri
kiečiai jo būtų laukę di
džiausio entuziazmo apimti, 
visur garbinę jį ir t t

Iš laiškų turinių matyti 
aiškus pavergtos Lietuvos 
žmonių nusivylimas, kad 
amerikiečius bolševikų pro
paganda gali visai užmigdy
ti ir jie nesupranta Chruš
čiovo suktų politinių užma- 

. čių.
I Jau dabar matyti, kokios 
žalos pavergtoms tautoms 
padarė šis vizitas JAV.
SLA nominacijos

šiuo metu Chicagoje eina 
nominacijos į SLA Pildomą
ją Tarybą. Organizacijos 
nariai labai pasyvūs ir ma
žai nominacijomis domisi. 
Greičiausiai bus nominuota 
ir išrinkta visa Pildomoji 
Taryba ta pati, kokia yra. 
36-ta kuopa į iždo globėjus 
pasiūlė dr. K. Drangelį. 
Kiek girdėti daugiau sukru
tę Lietuvos Valstiečiai Liau
dininkai. Jie nori įvesti bent 
porą savo žmonių. Į vicepir
mininkus jie stengsis pra
vesti A. Devenienę ir į iždo 
globėjus J. Daugėlą iš Cle
velando. Kai kurie norėtų ir 
Liudą Šmulkštį prastumti, 
bei vargu tos kombinacijos 
turės teigiamų rezultatų.
Chicagos Lietuvių Tarybos 
veikla

Gruodžio 5 d. Lietuvių 
Auditorijoje Chicagos Lie
tuvių Taiyba rodė D. Kurai- 

į čio kelionės po įvairius 
kraštus filmus. Buvo susi
rinkę pasižiūrėti apie 200 
žmonių.

I " —“•
ST. PETERSBURG, FLA

.US TVRIN -<? f*?PYE

įai Jaguar raketa, kuri matuos žemę apsrpantj spinduliavimą. Ji fi.eria 1,700 
svarų, iranema, kad galės pakilti 500 r-.yiię. Ji i erdvę tos paleista nuo bom
bonešio B-38.

torkimės į S L A
Susi vienijimo Lietuvių . Kanados lietuvių 

Amerikoje (SLA) auksinis kartos visuomenę.
seimas, buvęs Čikagoje 1958 
m., davė visiems Susivieniji
mo pareigūnams ir nariams 
svarbų uždavinį: iki kito 
seimo, kuris bus 1960 m. 
Fittsburghe ir minės Susi
vienijimo deimantinę (75 
metų) sukaktį, įrašyti kuo 
daugiau narių.

Aš čia nesiimu aiškinti, 
kas yra SLA', ką jis per sa
vo veiklos 74 metus vra nu-

1*10uao

W0RCESTJU0 NAUJk-.b.
Skliutas, Jonas Vieraitis, 
•Jonas Vaitkevičius, Ignas

. , . . t> Mar asas, Vincenta Timins-
kursantas tai musų Eonu- kaitė.Jankauskienė ir Jonas 
ninkas Jusius. Jis sugrįžęs
iš Lietuvos daug nepasako- } Kirvuku
ja, negina, kad ten kepti____________________
karveliai iš dangaus krinta.
Jis ne toks mulkis, kaip kiti, 
kurie sugrįžę niekus pasa
koja.

Girdėti, kad jis jau ir 
siuntinių saviems pasiun 
tęs.

Rimčiausias ekskursan as
1 Turbūt rimčiausias eks- 

tai mūsų Comi-

Mirė Bakšienė ir Kosk’e

LYG SUSITARĘ 
DERGIA

kaičiai ir 5 jų vaikai.
Mes visi nuoširdžiai dėko 

! jame giminėms, draugams ii
kaimynams už mums pa 

snesnės reikštas užuojautas, dalyva
vimą šermenyse ir laidotu

naujosios V£S3 įr gėles.
Duktė Louise Raižyto

Jei tos 
ateivių bangos lietuviai su
siprastų ir bent dauguma jų 
įsijungtų į SLA, tai netru- ’ 
kus jie galėtų vadovauti j 
tūkstančiams jo narių ir pa
veldėti, globoti senosios kar
tos sudėtus milionus. Ar 
naujakuriai susipras tą pa
daryti, gyvenimas parodys.

waterbury, conn.

ii Lietuvos apie 
Chruščiovo vizitą JAV

Kai kurie čikagiečiai lie
tuviai gavo laiškų iš Lietu
vos, ‘kuriuose aprašoma, 
kaip Lietuvoje kino teatruo- į 

se vaizduojamas Chruščio-, 
vo vizitas Amerikoje. Bolše- i 
vikų pastatyti propagandi-j 
niai filmai taip vaizduoja 
Chruščiovo važinėjimą po

Apsigyveno Juikos
Gruodžio mėnesį iš Dea- 

born, Mich., atvyko K. Juš
ka su žmona ir apsigyveno 
2435-13 Ave. North. Juškos 
yra seni Keleivio skaitytojai. 
Laimingai jiems gyventi 
naujoj vietovėj.
Gražus SLA kuopos 
banketas

Lapkričio 27 d. SLA 373 
kuopa surengė pirmą šio ru
dens pokylį. Vietos choras, 
Kazio Stapans vadovauja
mas, sudainavo kelias dai
nas, kurios visiems labai pa
tiko.

Kitas banketas bus gruo
džio 31 d. — Naujųjų metų 
sutikimas toj pačioj salėj 
(314-15 Ave. So). Rengėjai 
kviečia visus lietuvius tame 
bankete dalyvauti.

Petras Ketvirtis

l_y .z^zsI VVlIkVO, II
lietuviams yra gerai žinoma.
Turėtų būti tas žiroma ir 
naujiesiems ateiviams, jei 
jie seka lietuvių spaudą, ku
rioj apie SLA rašoma. Ne
galiu aš čia pasakoti, kiek 
ir kuo SLA yra prisidė
jęs, kol Lietuva tebebuvo 
rusų pavergta, kai ji kėlėsi 
nepriklausoma valstybe ir 
dabar prisideda prie Lietu
vos vadavimo reikalo.

Dabar, po 22 nepriklauso
mo gyver imo Lietuva vėl , , .A. 
komunistų pavergta. Kas nanal ,
žino, kiek metu praeis, kol "esnni draudimo sglygu rie
ji atgaus laisvę. Mūsų poli- kur. negausite, oi? antros 
tikos vadai, kultūrininkai ir PUS€S tampriai i didelę orga- 
visi taurūs lietuviai sieloja-

Iš Lietuvių Klubo veiklos
Spalio 31 d. buvo Lietu

vių Piliečių Folitinio Klubo 
metinis susirinkimas ir va- 

Aš juos raginu tuo reika- įkaiienė, kuria daugiausia 
lu ilgai negalvoti, nes reika- rūpinosi C. Krivickas ir ba
las aiškus. Prie SLA srali vi-;10 patarnautojas.

’ Kitų metų valdybon

“Naujienų’’ iei. Dr. P. 
G igaitis per 42 m. ya ar
šiausiu Spal’o . evol.u^L °* 
prieu /.metikes l e’uviuo- 
se ’. fita’p jį kairi na komu-

~ , nislinė Vilniaus “Tiesa” .. .Mirė 78 m. amz. Juze _ o__
Bakšienė, palikusi 6 tekėju-! £metonos paSekėjų “Čir- 
sias dukteris ir sūnų, ir Mor- va ir voi;>mariškuių smo- 
a Busiūtė-Koskie, palikusi iku ..Laisvoji Lietuva” jau 

sūnus ir dukter;, brolius , ik;ai demagogiš-
Vdomą (los Angeles, Cai.) cjergįa įr visaip šmeižia 
r Kostą ir seserų Grasildą tau:ujj lietuvį j atriotą, 
sakavicienę YVorcestery. įdealista veteraną veikėją 

dr. Pijų Grigaitį, — “Nau
jienų” redaktorių, ilgametį 
'visų c1 orų jų Amerikos Lie
tuvių Tarybos sekretorių.

Tokių pa Navų pylimu yra 
atsižymėjęs” buvęs tauti

ninkų generalinis sekreto
rius V. Rastenis, (tas 
pats, kurio pirmosios bolše
vikų okupacijos metu tardy- 
ojui jo paties su.ašyti šlykš

tūs j arodj mai neseniai pas
kelbti ir Amerikos lietuvių 
> audoj). Neblogas tuo po- 
iūriu Pašte: io talkininkas 
ra ir “Dirvos” redaktorius 

3. Gaidiiūnas.

Susižiedavo Palevičiūtė
Viena gražiųjų vietos lie- 

uvaičių Marijona Faltys- 
aleviciutė, baigusi Worces- 
erio kolegiją ir Chicagos 
miversitetą, dabar dirbanti 
Vmerican Airlines bendro
ms Francisko, Cai., stotyje, 
usižiedavo su chemijos in
žinierių Raymond Camp- 
ell.

sis tas iš Worcesterio 
lietuvių istorijos

Jos pradžia buvo Nr. 46
ir 48. čia tęsiu toliau.

Kai a. a. Paltanavičius
apsigyveno Worcestery, aš

AMERIKOS ĮDOMYBES
S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėt 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Altaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kaliforr.i jos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
YeUowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos: Bulių kova.* 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;*
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai. 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių 1 Su gražiai*

si dėl lietuvybės ir jos sa
vitumo išlaikymo. Tam ge
riausia priemonė gyvenant 
svetur yra jungtis į esamas 
seniau sukurtas lietuvių or
ganizacijas.

SLA jau jungia virš 11,- 
J00 lietuvių ir turi virš 3 
mil. dolerių turto. Per savo 
ilgą gyvenimą jis turėjo di
lelių sukrėtimų, bet visus 
juos atlaikė. Į jį įstojęs nau- 
as r.aiys paterka į tūkstan

tinę tautiečių šeimą su mi- 
ionais kapitalo. Nelaimės, 
igos ar mirties atvejais jis 
yauna ne tik tinkamą mate- 
nalinę pagalbą, bet ir šiltą 
brolišką užuojautą. Kur ki
tur visą šitą gausi?!

Lietuvių naujakurių į 
kmeriką ir Kanadą atvyko 
er 30,000 ir ris dar atvyks

ta. Daugumas jų būdami 
jauresnio amžiaus, pasiekę 
geresnio išsimokslinimo. Tai 
didelis įnašas į Amerikos ir

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

-KELEIVIS’
CM East Broadway So. Boston 27, Maaa

SOrHIE BARČUS
I •

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš W0PA,

Į 1493 kil. AM 102-7 FM 
Ka-dien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio JO—11 rai. ryto. 

SeStadieni ir aekmadienj
nno 8 30 iki 9:30 vai. ryta 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
Tel.: HEm?o**k 4-2413

(7159 S. MAPLfcWOOD AVE. 
CHICAGO 29, ILL.

si priklausyti — vyrai, mo-} e meLri vaiayDon įs- 
terys, vaikai. Iki šio gino-! linkti:
džio pabaigos ypač be galo ; Pirm. T. Matas, vicepirm. ___
lengvomis sąlygomis a - ‘ • Krivinckas, ižd. J. Norei- tebebuvau Lietuvoj tik pus
draudžiami vaikai. Nė vie- ka, Prot- sekr. F. Ramanos- bėrais. Ką apie jį radau V. puu
nas tėvas neturi tos progos Ey, se’<r- **• Svmkūnas. KUpSto ir A. Janušonio už- d05 jr raudonos diktatūros
praleisti. Smulkesnių infor- Mirė A. Colney rašuose, tą parašiau. šalininku sutartinė!
macijų galite gauti kuopo-i Antnn- ętmmitė- Paltanavičiaus agentūra. <lai ' paskait kit-, ką
se, kurių vra visose lietuviu '■ ;'-ue Aąta..ma Strugute- “Amerikos Lietuvio” redak-

Visaip savųjų “patriotų” 
engiamas, c r. P. Grigaitis 
na ir komunistu žiauriai 

puolamas. Tai i, t'kra juo-

gyvenamose vietovėse. Colney, prieš kelelius metus c--a -r administracija buvo 261) apie^ Grigaiti°ra?o riuo 
Todėl,broliai ir ses’s lie- <;a-;tar<? Motiejaus 15J <ne 19) M;,bltJurv st

tuviai naujakuriai, nelauki- <?>«>' <ĄV^ka,nl0> nas-
te kol susupsite, ar visiškos m.Į laidotuves buvo atvykęsusirgsite.
senatvės sulauksite. Tuoj , T. .

t ct i is Niujorko Lietuvos kor sulis i k-e- , , J_. ,. . . ,.•as A. Simutis, žymus tauti
ninku atstovai: V. Rastenis. 
V. Abraitis, A. Serrikas. 

Antanas Dzimidasnizaciją sus’’spiete būsime 
stiprūs ir lietuvybei šiame 
krašte ilgus ilgus metus iš
laikyti.

Z. Jankauskas

PROVIDENCE, R. L 

Mirė Juozapas 'Raižis
Lapkričio 24 d. savo na

muose (60 Lennon St.) mi
rė mano tėvas Juozapas Rai
žis, 87 metų amž. Jis buvo 
gimęs Vilniuje 1872 m. ge
gužės 25 d., į Ameriką atvy
ko prieš 60 metų, dirbo 
Brown & Sharpe fabrike be 
1940 metais išėjo į per siją 
Velionis buvo vienas seniau 
šių Lietuviu Piliečių Klubo 
narys, kurį laiką buvęs ir jo 
pirmininkas, taip pat pri
klausė ir Kun. Gedimine 
draugijai.

Palaidotas šv. Opos ka 
pinėse Cranstone. Bažryčio- 
je garbės sargyboje stovėjo 
Piliečių Klubo nariai. Kars
tą nešė 3 vaikaičiai — Pe
tras Rudis, Albertas Kiku
tis ir Ronald Sadler ir Lie
tuvių Klubo nariai: J. Mic
kus, A. Cyckeris ir A. Kli
mas.

Liko velionio žmona, mū
sų motina Ona Kazakevičiū-

UŽSAKŠ LAIKRAŠTI 
DOVANŲ

Senas “Keleivio” skaity
tojas ir rėmėjas Simona 
Nau'alis iš Edirboro, Pa 
užsakė laikraštį ir kalendc 
rių Jonui Kaper, Wint 

-Taven, Fla.

Miss Nellie Walent i 
Tredonia, N. Y., užsak 
’aik’ aštį dovanų savo mot’ 
-.ai Mrs. B. Walent, Nev 
'uryport, Mass.

Anna Zalpis iš Jamaic;
V., švenčių proga atrai 

ino prenumeratą ir užsak 
alendorių P. Balčiūnu 

VVorcester, Mass., ir užsak 
a’krašti su kalendoriur 

Nellie Mačėnienei, Omahr 
Nebraska.

•
J. Šneideris iš North Ch' 

aeo. Ilk, užsakė laikraš 
dovanu savo dukrelei Mrr 
M. Tassent, Waukegan, IV

DAR VIS JAUNESNI 
TUOKIASI

15 (ne 19) Milblbury St. metu ) ietuvoie besitrankąs 
Aš į M orcesterį atvykau okupantu užkulnius laižyda-

1915 meių pradžioje — mas “laisvės” redaktorius 
Naujųjų metų dieną, čia ir pojus Mizara:
šiandien tebegy-venu. O da- 
ar grįšime prie praleistų

lab kų.
Beno vadovais, be minė 

uju, dar buvo Povilas Stir 
:a ir jaunas gabus muzika 
omas Mi auskas, kuris žu 
o pirmajam 3 pasauliniam 
are, turėdamas leitenante 
aipsni. Jo vaidu mieste y r; 
avadinta viena aikštė.
Kun. Jakščiui išvykų 

-oj atvyko kun. Julius F ad 
? ičirs. bet jis, labai tran 
ii pabuvęs, apleido VvTo 
sterį. Tada jo vieton atsi 

Tlė kun. Bukaveckas. 
Nepriklausomos Tautinė 

iraąijos klebonu, be Mi< 
vičiaus ir Delionio, da 

i o kun. Giriotis.
Kun. Bukaveckui ap! 
s Worcesteri, 1913 m.

.rio 23 d. atvyko kun. J< 
is J. Jakaitis. Jam kleb* 
lujant baigta statyti šv 
azimiero bažnyčia. Įsteig 
s draugijos: šv. Onos. Ma 
os, Angelų Sargų, Blaivi 
nkų, Moterų Šą jungo 

uopa, Lietuvos Vyčiu Kuo 
a ir Tautos Fondo sky rius 
kurį vietos lietuviai sudėję 
pie $50,000,. nupirkta 
Tarno*-io parkas ir net da 
artinio vienuolyno Mari
anapolio vietovė Thomp 
son, Conn.

Jis nekartą su adv. F. Fa- 
gočiu lankė JAV preziden
tus Lietuvos laisvės reika
lais. Tai buvo erabus ir iškal-

‘Aršiausiu spalio revo
liucijos priešu Amc-ikos 
lietuviuose pažiro _ė P. 
Grigaitis — “Naujienų” 
r e d a k t o rius Čikagoje. 
Toks jis ir pasiliko ligi 
šių laiku. Pirmomis revo- 
liuc’jos dienomis jis tikė
les', kad revoliucija neiš
vengiamai turės žlugti, 
kad ai įvyksią po savai- 
*~s arba ; o mėnesio. Kiek- 
vieną kontrevol’u ini ic- 
tojimą Furijoje “Naujie

nos” sve’kino, ka’p “tik
ros demokratijos” nešėją. 
Jos gynė ginkluotą impe
rialistų intervenciją Rusi
joje.

Maty ’ama?, kad Tary- 
’ os tarp A menkos lietu- 

’u *a~o labai populiarios, 
i3. Grigaitis nu ari o~ga-
rizuoti “Čikagos lietuvių 
tarybą”. Fastanros, žino
ma, buvo tuščios: darbo 
žmonės tuojau supra'o, 
kuo tai kvep;a.

Ir taip per 42 metus ta
sai žmogelis, palaikomas 
klerikalu ir kitokios spal
vos liaudies priešu, eilrvo- 
?os:. 'mriždamas p'nniau 
Fusiią. o vėliau Tarybų 

junga, pra^a'an damas
jai žlugimą, mirt ”.

J. Leonas
Gyventojų surašymo įs

taiga skelbia, kad nuo 1950 
metų susituokiančių am- 

tė-Raižiene, 4 dukterys: Ne- žius sumažėjo puse metų. 
llie De Nicola, Rudienė, šiandien vedančių vyrų vi-[bintas dvasiškis.
Ann ir Louise Rudytės, visi riurkio amžius yra 22 m.' 1913 m. buvo Įsteigta Bi- 
Providcnce, sesuo Uršulė 1 mėn., o ištekančių ameri- rutės Dr-ja, kurios pirmąją

Suprantamai i'ai-kinn
Se^as rran'-ūm ^’’T-u 

rius Vaurice Che alier. k ;r'uo 
motėm s ir Hab 'r dar žaviri ’ - 
vo paklaustas:

— Kcdėl sPpno’i lytis i' ” 
r u jų yra st ip re - r ė

— D'd o 1 «ti ’j j-ruviuenve, tecuu oisuie i inen., o menančių amen- ruies ur-ja. Kurios pirmąją <t]-
ijVictor (Bulplitt, 111.), 4 vai-^kiečių vidurkio — 20 m. .valdybą sudarė; Feliksas turi siįny oę šilpnesniai lydai-
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prieš 41 metus
sija toli pralenkia vyrą. Juk 
ji, o ne kas kitas ateities 

Lapkričio 17 d. Kaune mi- kartų gimdytoja. Moteris 
rė teisininkas Silvestras Le- — motina ir auklėtoja nau- 
onas, 65 metų amžiaus. Ve- josios kartos”, teisingai ra- 
lionis dalyvavo Nepriklau- šo ji, bet matyti, kad ko- 
somybės kovose, už pasižy- munistinėj tvarkoje mote- 
mėjimus buvo apdovanotas riai nebėra kada savo aukš- 
Vyčio kryžiumi. Iš kariuo- čiausiai misijai tarnauti, jai 
menės pasitraukęs pulkinin- reikia plytas nešioti, cemen- 
ko leitenanto laipsny, velio- .tą maišyti, traktorių vairuo- 
nis perėjo į teisingumo ži- ti ir kitus vyriškus darbus 
nybą, pradėjęs taikos teisė-(dirbti. Gerai, kad Urmonie- 
ju ir galų gale pasiekęs Vy- nė sugebėjo tą pamatyti, 
riausio
vietą.

Kada lietuviai komunistai ėjo išvien su lenlnf 
legionieriais.

Mirė S. Leonas
J. VLKS

1918 m. gruodžio 15 d. tais. Tokia provokacija len- 
Vilniuje buvo sušauktas kų legionieriams patiko ir

Tribunolo teisėjo ...... . .
Iškilmingai sutuoks

Kurį laiką velionis yra bu
vęs karo teismo pirmininku. 
Jam teko pirmininkauti ir 
sprendžiant garsiąją Klai
pėdos krašto nacių bylą. Jo 
taktas ir sugebėjimas visas 
teisines aplinkybes tinka-

Dabar Sovietijoje subruz
do burnas aušinti apie iškil
mingas jungtuves, raginama 
tai daryti su didesnėmis ce
remonijomis. Tas daroma ir 
Lietuvoje. Vilniuje rengiasi 
net savotišką bažnyčią šta

mai įvertinti nesuteikė nei Tyti, kurioje butų atlieka-
hitlerinei valdžiai pagrindo 
šališkumui prikišti.

mos civilinės santuokos. 
Ten bus graži salė, svečių

1938-1939 m. velionis bu- kambariai, kavinė, bufetas, 
▼o vidaus reikalų ministeris.| kuriame galima bus gauti ir

K o m u n i stams Lietuvą ' šampano, 
užėmus, jis buvo suimtas ir •
visą laiką kalintas, išvežtas Atrado senovės pinigu 
j Maskvos kalėjimą ir ten (E) Kelmės rajono Lau- 
net 72 kartus tardytas ir vi- gįriškių apylinkės arimuose 
šokiais būdais verčiamas pa- vaikai atrado dideli skaičių
smerkti N e p r i k lausomos 
Lietuvos vyriausybės veiks-

senų lietuviškų pinigų. Nu
nešę i mokyklą, parodė mo-

mus, prisiimti kaltę už ne- Rytojui, o‘ šis apie radini 
būtus bolševikų išgalvotus pranešė Šiaulių “Aušros” 
apkaltinimus. Iš ten buvo istoriniam etnografiniam 
grąžintas Į Lietuvą ir išlais- muziejui, kurio vedėjas 
vintas, kai karas prasidėjo. Adolfas Nezabitauskis nus- 
Antrą kaitą atėję komunis- tatė, kad tai daugiausia se
tai vėl jį suėmė ir ištrėmė, ^ioliktojo amžiaus pradžios 
Tik 1956 m. jis grįžo į Lie- -Žygimanto III sidabriniai 
tuvą be sveikatos. Vargais grašiai ir kitos monetos. Be- 
negalais buvo gavęs pečku- kasinėjant toje dirvoje rasta 
rio vizitą. įr daugiau senovės liekanų
.... — odinio maišiuko liekanosUzd.rb,., ir kun. *ir mo]inio fado šukos Mu_

Šią vasarą su komunistų ziejaus mokslinės bendra- 
ekskursija Lietuvoje buvusi darbės Irenos Griškaitės pa-

pirmas ir paskutinis Vil
niaus Darbininkų Tarybos 
posėdis.

Kai tų metų Lietuvos Ta
ryba nutarė pakviesti kara
liauti Lietuvoje nusigyvenu
sį vokietijos kunigaikštį 
Urachą ir kai socialdemo
kratai, protestuodami dėl 
to nutarimo, pasitraukė iš 
Lietuvos Taiybos, Vilniaus 
ir Naujos Vilnės Lietuvos 
S o c ialdemokratų Partijos 
organizacijos narių tarpe 
kilo sumanymas sudalyti 
darbininkų tarybą. Jos tiks
lu turėjo būti spirtis prieš 
dygstančią ateities reakciją 
ir prieš Vokietijos okupaci
ją

Visas tada Vilniaus darbi
ninkų judėjimas ėjo pogrin
dyje. Vokiečių okupacija 
buvo rūsti, žiauri. Tokios 
sąlygose Vilniaus Darbinin
kų Tarybos organizavimas 
ėjo lėtai. Bene spalio mėn. 
darbininkų tarybos organi
zacinis vienetas turėjo apie 
20 narių. Jis išimtinai susi
dėjo iš socialdemokratų, žy
dų “Bundo” ir jiems prijau
čiančių. Kai iš Rusijos atvy
kusieji komunistų agentai 
pajuto Vilniaus Darbininkų 
Taiybos organizavimą, jie 
pradėjo reikalauti sau vietų 
ir kaip kuriose pramonės bei 

į amatų įmonėse darė savo 
: rinkimus. Tuo būdu lapkri

buvo priimtina — dar nau
ja proga pagązdinti Vil
niaus gyventojus komunis
tais.

Buvo sutarta gruodžio 
15 d. sušaukti Vilniaus Dar
bininkų Tarybos posėdį. 
Susirinko atstovų veik 200. 
Mat, gelžkeliečiams buvo 
pripažinta virš 60 atstovų. 
Bet ir tuomet socialdemo
kratai ir žy dų Bundo šali
ninkai jautėsi esą daugumo
je. Karštas, veik kumščiavi- 
mosi, kilo ginčas dėl tary
bos prezidiumo sudarymo.

Čia žvdų Bundas neatlai
kė — skilo. Per dešimts jo 
narių atidavė savo balsus už 
komunistinį sąrašą. Jiems 
balsus sumetė, dideliam vi
sų nusistebėjimui, ir gele
žinkeliečiai. Balsavimo pers
vara buvo 2 balsais komu
nistų naudai.

Vilniaus Darbininkų Ta
rybos posėdį atidarė dr. A. 
Domaševičius. Jis visų tų 
ginčų buvo labai paveiktas. 
Tarė trumpą žodį. Jis pa
reiškė, kad jei jau visų tų 
įvykių akivaizdoje tektų 
Lietuvoje įgyvendinti sovie
tinę santvarką, tai tegu tas 
būva Lietuvos darbo žmo
nių reikalas ir tegu jie Lie
tuvą tvarko nepriklausomai 
nuo kitų.

Vilniaus darbininkų po

liai. .
Pirmininkas Eidukevičius?* |

Tai fotokopija to nutari
mo. Ji įdėta knygoje Salo- | 
mėja Nėris. O štai “Lietuvos ~ 
TSR istorijos šaltiniuose** 
tas skelbimas taip jau sure
daguotas:

“Vykdydami valią visuo
tino susirinkimo Vilniaus 
darbininkų atstovų tarybos 
gruodžio 15 d., apie perėji
mą visos valdžios į Tarybos 
rankas, Prezidijumas tary
bos šiuo praneša gyvento
jams, kad nuo šiol taryba 
skaito save vienatine įgalio
ta valdžia, kurios turi klau
syti visi gyventojai. Ištekan
tieji iš šito Tarybos įsaky- 

nutarimai ir paskyri- 
feuri visiems priverstinę

Pirmininkas Eidukevičius.
Sekretorius Simelevičius 

(Raisenas).**
Taigi, “Lietuvos TRS is

torijos šaltiniuose’* jau atsi
rado ir sekretorius. Bendrai 
yra priimta istorinius doku
mentus skelbti taip, kaip jie 
parašyti. Komunistų mik
liems pirštams visa leistina.

Iš vieno ir kito skelbimo 
turinio nematyti, kur val
džią ima į savo rankas — 
Vilniuje ar ir kitur.

Tai ir buvo

Julija Urmonienė Vilnyje 
rašo savo įspūdžius. Jos žo
džiais, pramonės darbinin’

reiškimu, tai esąs pirmas 
toks stambus radinys Že
maitijoj pastarais laikais.

kai uždirba per mėnesį 600 Monetų radinys mokslinin- 
-1,200 rublių, o kvalifikuoti kams suteiks, be kita ko,
specialistai iki 1,800 rub
lių.

Ma ž iausias atlyginimas 
mėnesiui 300 rublių, bet ji 
nežino, ar daug yra tokių, 
kurie tokį atlyginimą gau-

naujų duomenų apie anų 
laikų krašto ūkinę padėti.

Plečia Kauno telefonų 
tinklą

Kaune yra 214,000 gy-
na. Tačiau ji žino, kad valy- įventojų. Jo telefono stotis 
tojos, viešbučių patarnauto- būsianti padidinta iki 5,400
jos gauna 400 rublių. “Mi
nėtų žmonių darbas irgi ne
lengvas, o jie gauna mažiau

abonentų, Petrašiūnų iki 
600, Šančių iki 1,00, o Žalia
kalny būsianti pastatyta

negu pramonės darbininkai, j nauja stotis su 2,000 abo- 
Kalbantis su žmonėmis, gau- nentu.

Praplėtimo projektavimo 
darbus atliko Leningrado 
projektavimo įstaiga, kurios 
atstovai jau atvyko į Kauną 
ruoštis būsimiems darbams.
Naujas saugumo 
viršininkas

nančiais minimalų atlygini
mą, jie man sakė, kad pra
gyvena,” rašo Urmonienė, 
bet nuo savęs drįsta pridėti, 
kad “vis tik minimalus atly
ginimas yra mažokas”.

Ir kur nebus mažokas, jei, 
tos pačios Urmonienės žo
džiais, pieno kvorta 95 ka- Nauju saugumo viršinin- 
peikos, sviesto svaras 12 ku paskirtas A. B. Randa- 
rublių, moteriški bateliai kevičius, iki šiol buvo Kazi- 
200-350 rublių, moteriškas mieras Liaudis, 
vilnonis kostiumas 300-800 Į Didelių pakeitimų yra ir 
rublių. i kitose Maskvos pavergtose

Ką pasakytų amerikietė respublikose. Estijoje taipgi 
darbininkė, jei ji per mėnesį j.akeistas saugumo viršinin- 
teuždirbtų moteriškus bate- kas, Latvijoji pavarytas mi- 
lius ar patį prasčiausį kos- nisteris pirmininkas Latsis 
tiumėlį? Į jr jo vieton pastatytas moks-
Moterų padėti. akademijos pinn Peise,

’ jo prezidentu Kalnberzins,
Ta pati Urmonienė rašo, kuris iki šiol buvo komunis- 

kad moterys Lietuvoje turi tų partijos sekretorių, 
lygias su vyrais teises, “bet Pakeistas ir Azerbeidža- 
jos ir dirba lygiai su jais”, no prezidentas. Matyti, pa- 
Girdi, jos dirba ir prie staty- šalintieji nesugebėjo visų 
bų, ir įmonėse prie staklių, Maskvos noių įvykdyti, pir- 
ir žemės ūky su traktorių ir mon galvon jaunuomenės 
tt Suprask, visus sunkiau- sau palenkti. Ryšium su tuo 
sius darbus. Matyt, tas pa- baiminamasi dėl naujų trė- 
darė jai blogą įspūdį, nes mimų, grįžę iš Sibiro esą 
rašo pasigedusi moterų or- naujai suregistiuoti ir įsa- 
ganizacijų. kyla nepasišalinti iš gy-

“Moters paskirtis jos mi- venamųjų vietų.

STEPONAS STRAZDAS

■

Nuotrauka iš tu laiku, kada jis “Keleivį” spausdindavo.

S. Strazdo 75 metų sukaktis
Gruodžio 15 d. tokio am- gos, kurią jis mėgo ir tebe- 

žiaus sulaukė vienas senųjų mėgsta, nes ir šiandien di- 
Amerikos lietuvių spaudos i dėlę dienos dalį praleidžia 
darbininkų, vienas tų ide- knygą skaitydamas, 
alistų, kurių mūsų pilkame Drg. Stepas anksti paste

bėjo turįs lengvą ranką, mo
kąs gražiai raštu savo min-

gyvenime netaip daug tėra.
Deimantinės sukakties su-, .

laukęs ir vartydamas savo, tis dėstyti, todėl ir pradėjo 
gyvenimo storos knygos pus- Jo spausdinti eilė-

paskutinis i lapius, drg. Steponas galii faščiai pasirodė 1908 m. 
Vilniaus Darbininkų Tary-i džiaugtis, nes jie nėra tušti, Į “Kovoj”, vėliau “Aušrinėj” 
bos susirinkimas. Kai 1919' nes juose yra daug vertingų ir kt. Tų eilėraščių jis yra 
m. sausio 5 d. vakare Vilnių 'dalykų. Drg. Steponas į juos daug prirašęs ir būtų įdomu, 
okupavo Raudonoji armija,! įrašė tą, ko kiti vengė, kas
ji paskelbė savo revoliucinį jam tik darbo, vargo, siel- 
komitetą. Kas jį sudarė, ne- ; varto ir medžiaginių sunku- 
buvo pranešta. O Vilniaus mų teikė (ar reikia aiškinti 
Darbininkų Taryba, nė jos i Amerikos lietuvių socialisti- 
prezidiumas su Vykdomuo- ■ nės spaudos erškėčiais klo
ju komitetu daugiau nebuvo tą kelią), bet kas buvo rei-

jei jis vienon vieton surink 
tų. Anuomet jį vadindavo 
Sąjungos (suprask LSS) 
poetu.

Kai 1914 m. Čikagoje bu
vo sumanyta leisti “Naujie
nas”, drg. Steponas buvo 
vienas tų, kurie prie to dai 
bo prisidėjo. 191-5 m. jis 
pradėjo jų redakcijoje dirb
ti ir dirbo iki 1922 m., vė
liau su Kaičių ir kitais leido 
“Žinias”.

nai praslinkus, tai 1918 m. vo Lietuvos padangė. Ne- . ^35 nyis ateikėlė į Niu- 
gruodžio 16 d., Vileikoje ; daug tebuvo tokių, kurie su- »į°”c?.„ir dirbo ,auJOJuįa’ 
buvo paskelbtas ir Laikino- rado toli žibančią išvaduoja- dyneJ » ® n?.° _m? Ke-
feios Revoliucinės Lietuvos į mąją žvaigždelę. Stepas bu-j elv^ ia ps tnūsė, kol jė- 
Darbininkų ir Vargingųjų į vo vienas tų, kuris pirmoje ?os. Įr tik 19oo m. įsė- 
Valstiečių valdžios manifes- Į jaunystėje ją pamatė ir pra-

šaukiami — nepasitikėta. 
Bolševikinės Maskvos im-

kalinga, būtina kitiems. 
Drg. Stepas — Lietuvos

čio mėn. Vilniaus Darbinin- ^dzių pirmininku buvo is~ perializmui buvo reikalinga šiaurės lygiųjų laukų kume- 
kų Taryba jau susilaukė !1?.nkt^.r,a”?s sudaryti toks Vilniaus aktas čio sūnus, patyręs tokio
per 100 narių. Bet steigia-iC1US* ,,„ Jis sėdėjo antįįp jįs suktais ,apgaulės ke- i“aukšto luomo” visus “sal- 
mąjį tarybos posėdį vis dar tvoros ♦ Nors jau tada buvo iįaįs buvo sudarytas. O die- , durnus”. Tamsi ir juoda bu- 
delsė sušaukti. Ėjo visoke- įtrinktas į komunistų centro
riopos dervbos ir iš komu- komitetą, bet dar švaistėsi 
nistų tarpo visokios intri- į _ ,sociaIdemokratų ir 
gos. Ypač jos padidėjo, ka- skaitėsi sočia Idemokiatų
da iš Maskvos per Daugpilį 
atsirado Z. Aleksas-Anga-
rietis, tada Antanaičiu pasi
vadinęs; Cichovskis, dangs- 
tęsis Podgurskiu, ir dar vie
nas kitas. Jie dėjo pastan
gas būsimoje darbininkų ta
ryboj sudaryti sau palankią 
daugumą, bet nesisekė. Kur 
čia seksis, Jei Vilniuje, be 
komunistų agentų, veik kitų
komunistu nebuvo. Grižu- »■
šieji darbininkai iš Rusijos 
tiek .baisenybių pripasakojo 
apie bolševikines žiaurybes, 
kad jų visų bijotasi.

Vilniaus geležinkelių ruo
že dirbo žymus skaičius dar
bininkų, išimtinai lenkų. Jie 
buvo atsisakę Vilniaus Ta
ryboje dalyvauti. Jiems ne
tiko, kad jos organizatoriais 
yra Lietuvos socialdemo
kratų ir Bundo žmonės. 
Tarp tų geležinkeliečių liz
dą buvo susukę lenkų legio
nieriai.

Komunistai metėsi i ge-a. C?

ležinkeliečius. Juos prikal
bėjo dalyvauti darbininkų 
taryboje ir palenkė, kad jie 
balsuotų kartu su komunis-

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
>renumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti parašy
ti ir senojo.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill

Lanarkshire, Scotland

“Darbo Balso” vienu leidė
ju

Įsakmiai nebuvo pasiūly
ta rezoliucijos, kad Vilniaus 
Darbininkų Tarybos “ima 
visą valdžia į rankas,“ bet, 
dienai kitai praslinkus, pa
sirodė toks mažai raštingas 
skelbimas:

“Vilniaus miesto gyven
tojams!
Išpildydamas visuotino po
sėdžio Vilniaus darbininkų 
atstovų tarybos nutarimą 
nuo 15. 12. 18 apie tą, kad 
visa valdžia pereina į darbi
ninkų tarybos rankas, Tary
bos .prezidijumas ..šiuomi 
praneša gyventojams, kad 
nuo šio laiko darbininkų ta
ryba skaito save vienintine 
pilnateise valdžia, 
įsakymus visi gyventojai 
tinai privalo pildyti. Paei- 
nantieji nuo Šio

tas. Mat, carinės Rusijos ca
rai taip pat skelbdavo savo 
manifestus, tai juos sekda
mas V. Kapsukas savo ma
nifestą išleido.

Deja, tada faktinoji val
džia priklausė Vokietijos 
kariuomenės okupacijos da
liniui Vilniuje ir visoje Lie
tuvoje. Vokiečiai iš Vilniaus 
pasitraukė tik gruodžio 31 
naktį.

Vilnių tada užėmė lenkų 
gimnazijos vyresnių klasių 
paaugliai, lenkų legionierių 
tvarkomi geležinkeliečiai, iš 
tų pačių tarpo, kurie prieš 
pora savaičių savo balsais 
Vilniaus Darbininkų Tary
boje rėmė komunistus.

Na, bet dabar maskviniai 
komunistai okupuotoje Lie
tuvoje gali pasididžiuodami 

tarybos nutarimai, visi jos sakyti, lyg ana musė jau
čio ausyje:

— Ir mes arėme!
įsakymai, paliepimai ir pas
kyrimai yra visiems privers-

^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.

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

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti š&io adresu:

KELEIVIS 

636 E. Broadway

So. 27,

dėjo jos siekti. Tos žvaigž- Gadynėj ir Kelei-
delės viliojamas jis ir 1905 Y? Steponui teko viso- 
m. audron nebijojo patekti k-1 dar^ dirbti redakci- 
ir dėlto gavo apleisti savo J°s n spaustuvės. Galų gale
gimtąją padangę. i™*?1* Upo

1906 m. balandžio 21 d. ™°,latini“ “Keleivio spaus- 
jis išlipo Niujorke į Dėdės dintoju, liet n tada neiskęs- 
Samo žemę. Sunkios buvo ir davo plunksnos j lankas ne- 
čia pirmosios dienos; reikė-'em?s a tuo ai kitu įeikalu 
jo su paprasta lopeta ir dal- neatsiliepęs.
ba laužyti uolą po Hudsono . Nepaminejuu,. kad jis ku- 
upe ir tiesti kelią dabarti- P Vilnies
niam požeminiam susisieki- Redakcijoje. Tai tuo metu, 
muj kada ne tik jį vieną is rytų

“Kūjis, kaltas ir lopeta ' ėjusi audra^buvo pagavusi į 
buvo patikimi darbo įran- 8370 veiPRtus. Bet drg. Sti
klai. Būdavo, išdinamituos PaR netrukus susivokė, kur 
po upe uolos dali ir visas Pakliuvęs ir vėl išėjo į tą 
jaunų vyių būrys, kaip ir aš, kebą, kuriuo pradėjo savo 
lendam į pekliškus dūmus ^ni^nmgą visuomenini gy- 
uolos atplaišų kasti. O jei venim4- b' malonu, kad jis 
atsitikdavo taip, kad ce- Renusivylė, kaip kai kurie, 
mentas buvo supiltas ne Jr nepasitraukė iškovos tau
tai p kaip reikėjo — ir jį ar- iko’ ^.et atvirkščiai dar su di- 
dome. Kaltą ašmenimis at- 'desniH užsispyrimu žengė 
remi Į cementą — iš viršaus demokratinio socializmo ke- 
ar apačios — o vienas drau- kuriame ir šiandien te
gu ir tvoja kūju per kaltą, be^’
net žiežirbos lekia. Jei ne- Paskutiniu metu drg. Ste- 
pataikytų į kaltą, ranka bū- P°no sveikata kiek pašlijo, 
tų sutriuškinta. Pradžioje J.au aktingai veikti
buvo baisu, bet pripranti, ^am ar^lm°se organizacijo- 
darbininkas Įpranta tiksliai se’.
smogti,” yra pasakojęs drg.' v. a ProSa linkiu jam 
gtepas džiaugtis dar ilgais ramiais

Plačiau apsidairęs, drg. ™eta!s sa.v? ?eros žmonos 
Stepas įsijungia į lietuvių ™anJos globojamam, 
socialistų eiles, nes jis jau Žemaitis
ir Lietuvoje jų eilėse būda
mas dragūnų nagaikos buvo 
ragavęs. Gerb>>

Po kurio laiko drg. Ste- Pranešu savo draugams ir pa
pas atsikėlė i Čikaga ir čia žįstamiems, kad dabar cy- 

.... venų Miami. Seniau srvvenautuoj pasinėrė sočiai demo-, Vyilkes r(arre, phikidelphia .Pa. 
kratų sūkury. į Kas norėtų su manim pasimaty-

Drg. Siepas mokėjo ries- V ar susirašyti, prašau rašyti 
kučiomis mokslą semti ne 42 SW Sizth St,
tik iš gy venimo, bet ir kny-, jnrRjs Rusėtas

SKAITYTOJŲ BALSAI
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Pasikalbamas 
Maikio sa Tęva

— Alou, Maik!
— Sveikas, tėve. 

šiandien jautiesi?
— Šiandien jau geriau fy- 

linu, ir atėjau ne liekarstvų 
prašyt, ale nonų vieno daik
to paklausti.

* — Gal nori žinot, kaip 
toli Kalėdos?

— Maiki, apie Kalėdas aš 
jau nelabai kėrinu. Jos atei
na ir praeina, o aš vis tą pa
čią seną pypkę turiu rūkyt.

— Nusiramink, tėve, gai 
gausi naują.

— Jes, vaike, reikėtų ką 
nors gauti. Reikėtų ne tiktai 
pypkės, ale ir naujų kelnių. 
Gal tada ir dipukai priimtų 
mane i savo panabemą 
klumpaniją.

— Na, o ko tėvas norėjai 
šiandieną manęs klausti?

— Norėjau paklausti, 
tu frentauji su dipukais.

— Sueinu reikarčiais. 
kas?

— Ir pasišneki su jais?
— Pasišneku.
— Ar tu supranti jų kal

bą?
— Kodėl negalėčiau su

prasti. Juk jie gerai kalba 
lietuviškai.

— O jie tavo kalbos ne
kritikuoja?

— Ne, tėve.
— Tai kodėl jie kitus kri

tikuoja?
— Tėvo kalbą jie irgi kri

tikuotų.
— Kodėl? Ar aš negerai 

kalbu?
— Ne, tėve, negerai. Var

toji perdaug slavizmo ir 
anglicizmo. Kitaip pasakius, 
maišai savo kalbon nemaža 
slaviškų ir angliškų žodžių. 
Darkai savo kalbą.

— Maiki, nebūk tu ant
ras dipukas. Aš tau pasaky
siu, kad aš esu regli žemai
tis iš Plungės parapijos, ir 
aš kalbu taip, kaip visi plun
giškiai kalbėdavo. Jessa! 
Atsimenu, kai važiavau 
Amerikon, tai nabašninkas 
mano tėvukas, Dieve duok 
jam viečną pakajų, palydė
jęs mane j vagzalą, peržeg- 
nojo treiną ir pasakė: Sū
nau, no mader kur būsi ir 
kokį štofą gėrei, ale plungiš
kių parapijos ir jų kalbos 
neužmiršk! Ir aš pasibaži- 
jau, kad kas bus, kas nebus, 
ale plungiškių šnekta ne
pražus. Valuk to, Maiki, aš 
nesoglasnas su dipukais, 
kurie primaišė mūsų kalbon 
visokių dzivuliongų. Jessar!

Kaip

ar

O

— Palauk, tėve, palauk! 
Pasakyk, iš kur tokie žo
džiai, kaip “jessar,” “što- 
fas,” “no mader,” “dzivu- 
liongai,” “nesoglasnas” ir 
jiems panašūs’ Ar tėvas iš 
Plungės parapijos juos atsi
vežei?

— Ne tavo biznis, iš kur 
aš juos atsivežiau.

— O ką reiškia “biznis,” 
tėve? Ar tai Plungės žemai
čių žodis?

— Pasakyk, ko tu dabar 
nuo manęs nori?

— Aš noriu Įrodyt, kad 
tėvas ir žemaitiškai nemoki.

— Ale tu manęs nekriti
kuok, ba aš plačiai po svie
tą keliavęs ir jau labai senai 

j Amerikoj, tai galėjau biski 
'ir užmiršti. Taigi uskiusmi, 
•jeigu per pamilką padarau 
kur misteiką. Bet dipukai, 
Maiki, vos vakar Amerikon 

i koją Įkėlė ir jau sunku jų 
šnektą suprasti. Nu, tai ką 
tu ant to pasakysi?

— Aš galiu pasakyti, tė
ve, kad jų kalba yra apvaly
ta nuo svetimybių. Kai Lie
tuva tapo nepriklausoma 
respublika, tai valstybės is- 

i taigoms ir mokykloms rei
škėjo spausdinti jau lietuviš
kas knygas; bet sena mūsų 
žmonių kalba knygoms ne
tiko, nes joje buvo daug 
svetimo žargono, nelietuviš- 
Ikų žodžių. Todėl kalbinin- 
įkai ją persijojo, išvalė, ir 
kas buvo nereikalinga, tą 
atmetė, o kur reikalingų žo- 

Jdžių trūko, tenai sudarė nau
jus. Ir naujieji lietuviai, va
idinamieji “dipukai,” varto
ja jau pagerintą kalbą, 

i — Ne, Maiki, ji nėra pa
gerinta, ale sugadinta. Ot. 

j paimkim kad ir dienų pava
dinimus. Pirma lietuviai sa-•
ikydavo: panedėlis, utarnin- 
• kas, sereda, ketvergas, pėt- 
,nyčia, subata ir nedėlia: a 
dabar išmislyta: pirmadie
nis, antradienis, trečiadie- 
'nis, ketvirtadienis, perkta- 
j dienis, šeštadienis ir sekma
dienis. Nu, i ką tai padab
ina? Jeigu jau norėjo pada
lyt mandriau negu panedė
lis, utarninkas, tai reikėjo 
padalyt: pirma diena, antra 
diena ir taip toliau. O jeigu 
jau tie kalbininkai manė, 
kad pridėčkas “dienis” rei
kalingas mūsų tautos pakė
limui, tai šventą dieną jie 
turėjo pavadinti septinta- 
dieniu, o ne sekmadieniu. 
Juk visi lietuviai sako: sep- 
tyni ir septintas. Tiktai se-

d

Justino Pilkos netekus
ALFONSAS NAKAS

Liga ir mirtų
O p e r u o tas Michigano 

universiteto ligoninėje Ann 
Arbor’e, Justinas Pilka 14 
parų kovojo su mirtimi. Ka
dangi niekas iki paskutinės 
dienos tikrai nežinojo, ko
kios ligos šitas dvasios mil
žinas yra kankinamas, žinia

; apie vidurių vėžio operaciją 
ir beviltišką padėtį po jos 
išplito Detroito lietuviuose 
ugnies greičiu. Vieni meldė
si, kiti ašarojo, dar kiti ir 
tikėti nenorėjo, kad gyvybė 
gęsta, kad liga jau toli per- 
toli nuėjusi. Ilguose ir trum
puose telefoniniuose pašne
kesiuose, arba keliems ar
čiau ligonį pažinusiems (o 
kas gi jo nepažino!) susiė
jus, ėmė aiškėti visa save 
užmiršusio, kitiems gyvenu
sio ir dirbusio žmogaus tra
gedija. Pasirodo, vienam 
jau keliais žodžiais skundė
si savo sveikata prieš metus, 
kitam prieš trejus, ar net 
prieš penkerius. Čia rašan
tis prisimena Justino pasi-

• guodimus sutrikusiais vidu
piais bene prieš porą metų.
Bet kokie gi ten skundai? 
Besirūpindamas socialdemo
kratų veikla, Alto seimais 
arba Organizacijų Centro 
įeikalais, jeigu su šypsena 
veide ir įterpdavo kokį žo
delį apie sveikatos pablogė
jimą, tai negalėdavai pati
kėti, kad tokiam stipruoliui, 
kurio rankos paspaudimas

• verčia tave pritūpti, kas 
j nore gali rimtai skaudėti... 
j Dabar jis gulėjo mirtininkų 
į palatoje, čia prarasdamas 
sąmonę, čia vėl atgauda
mas, apstatytas gal tuzinu 
aparatų, apkaišiotas vamz
džiais į visas kūno dalis.
Gausūs lankytojai, visų pa
kraipų geraširdžiai tautie
čiai, pagrįstai nepageidau
jami ligoninės personalo, li
goniui turint sąmonę, nea
bejotinai, jį dvigubai kanki
no, kadangi retas kuris čia 
pat, palatoje, vyrai ir mote
rys vienodai, susilaikydavo 
neverkę.

Nors daugelis meldė ste
buklo, bet stebuklas neįvy
ko. Bene dvyliktą dieną šir
dis tiek nusilpo, kad pulsas 
vos bebuvo juntamas ir są
monė ligonį visiškai paliko.
Praėjus lygiai dviem savai- 
iėms nuo operacijos, 1959 
m. lapkričio mėn. 24 d. 2:40 
vai. po pietų, Justino širdis 
austojo plakusi .. .
^aidotuvės

Sekančią dieną velionis 
buvo pašaivotas Brazio- 
Baužos laidotuvių įstaigoje. 
Tą patį (trečiadienio) va
karą piadėjo plūsti gėlių 
vainikai ir lankytojai. Tas 
pats buvo ketvirtadienį ir 
penktadienį. Beje, ketvirta
dienis nebuvo eilinis, o Pa

ža, o pavakaiy prisirinko 
pilnas didžiulis kambarys.
Penktadienio vakare nebe
galima buvo rasti vietos 
mašinai pastatyti 25-je gat
vėje, o laidotuvių įstaiga 
buvo sausakimšai (vietos 
yra bent porai šimtų žmo
nių). Gėlių vainikų tiek pri
siųsta, kad tik dalis sutilpo 
prie karsto; kiti buvo iš
skirstyti visais koplyčios 
pakampiais, kad būtų vietos 
bent statiems lankytojams.

Velionis buvo laidojamas 
šeštadienį, lapkričio 28 d.
Nors ceremonijų pradžia 
paskelbta 10 vai., bet jau 
nuo devintos prie velionio 
karsto sunkiai buvo begali
ma prisiartinti — tiek pri
sirinko žmonių. Tyliai var
gonų muzikai (plokštelėse) 
maišantis su velionies naš
lės ir kitų moterų pusbalsiu 
verksmu, visų nuotaika pris
lėgta.

Lygiai dešimtą prie kars
to prisiartino velionies kai- 
mynas-anykštėnas visuome
nininkas dr. Kazys Karvelis.
Jis papasakojo apie Justino j dešimtieji metai ir ne žinių 
kilmę iš mažažemio šeimos, j reikalingumas Lietuvių En- 
apie atvykimą į Ameriką,! ciklo; edijai, kažin dabar ar 
bpie darbą pavergtai Lietu- ' žinotume ir tikslią Justino 
vai ir vargstančiam broliui-i gimimo datą. Apie save jis 
lietuviui. Jautriai nuskam- turėjo šiek tiek pasipasako- 
bėjus kalbėtojo paskutiniam ti tik neatlaidžiai ir pakar- 
“sudiev”, atsisveikinimo žo- tolinai spiriamas, 
dį pasakė Detroito Lietuvių Justinas Pilkauskas-Pilka 
Organizacijų Centro valdy- (pavardę sutrumpino imda- 
bos pirmininkas Ignas Skir- mas JAV pilietybę) gimė 
gaudas. Tarp kitko jis pas- igS7 m. vasario 6 d. Leliūnų

JUSTINAS PILKA

lio šermenų dalyvių verks-j tam dalykui!), 
mas, raudonos rožės . . .irĮ Tačiau yra antroji, gar- 
kelias atgal. , bingoji Justino medalio pu-

Paskui vaišės Detroito sė. Tai asmenybė! Jis visuo- 
Lietuvos Piliečių Klubo pa- menininkas nuo ankstyvos
talpose. Tylūs, liūdni .pašne
kesiai jų metu.

Apie asmenį ir asmenybę
Kai prieš nepilnus trejus

jaunystės. Kada išmoko ge
rai skaityti ir rašyti, deja, 
nebegaliu patikrinti. Tik
kad skaityti išmoko iš jo 
jaunystėje šiame krašte mo-

metus su džiaugsmu minėjo- dėmiausio, “elementoriaus” 
me Justino 60-ties metų su- — “Keleivio”, tai yra pasa- 
kaktuves, tai Naujienose ir kojęs keletą kartų. Nereikia 
Keleivyje daviau jo trumpą ir abejoti, kad “Keleivis” 
biografiją. Kad ne tie šešias- Justinui davė daug daugiau, 

negu raktą į knygą ir laik
raštį: davė jam atitinkamą 
orientacijos kryptį, kuri vė
liau jį nuvedė ir iki mirties 
paliko socialdemokratų ei
lėse. Reikėtų ką nors pa
klausti, kokiai LSS kuopai 
Justinas yra priklausęs už 
Detroito ribų, bet LSS 116 
kp. protokoluose jį randa
me nuo pat įstojimo į šią 
kp. 1934 m. iki mirties

tebėjo, kad dirbdamas su kaime, Anykščių vis. Ute- (paskutinį dešimtmetį čia 
velioniu Organizacijų Cen t- nos apskr. Buvo vyliausias tul'ėj° progą su
re, tik paskutinėmis savaitė- į« penkių vaikų. Gal rašyto- Justinu nuolat bendraaar- 
mis prieš Justino mirtį pas-!jo* Jono Biliūno užkrėstas
tebėjęs velionio liguistumą, j (Pilkauskai su Biliūnais —
Šiaip gi Justinas, nuo jo artimi giminės), Justino tė-
(Ski r g a udo) kadencijos 
pradžios ankstyvą pavasari, 
iki pat Org. Centro tradici
nio vakaro spalio vidury, 
visas pavestas kaip valdy
bos nariui (iždininkui) pa
reigas atlikęs geriau negu 
kiti sveikieji. Po to visi gau
sūs šermenų dalyviai, apie 
du šimtai žmonių, ašaras 
braukdami ėjo pro velionio 
karstą, paskutiniu žvilgsniu 
tardami paskutini sudiev. 
Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos 116 kp. nariai Pranas 
Bronskis, Antanas Rudžius. 
Juozas Kudžius, Vincas Ke- 
blaitis, Antanas Sukauskas 
ir čia rašantis nešė velionio 
karstą.

Kelionė į Woodmere ka
pines gal nevienam kėlė 
maišytus jausmus. Gatvės 
ir medžiai buvo apdengti 
lygiu, baltu bent pusės 
sprindžio šviežio sniego 
sluogsniu. Vėjelio r ė jokio, 
tartum gamta sulaikė kva
pą. Pro ir šiaip jau akinanti 
baltumą, pro skystus, balz
ganus debesis bandė šypso- 
tis žema lapkričio saulutė. 
Tikra ankstyvos žiemos pa

vas anksti pasinešė į revo-

biauti). Tai buvo pagrindi
nė (ir politinė) Justino or
ganizacija, kuriai jis auko
davo daugiausia laiko, dėl

liucionierius ir 1905 m. ne-!kurios visada labiausiai jau- 
ramumams praėjus buvo Gindavosi. Kaip LSS 116 
taip neatlaidžiai ruskių per- Lp. atstovas, nuo pat DLOC- 
sek’ojamas, kad turėjo pasi- i (Oig. Centro) jsisteigimo 
šalinti Į Angliją. Vos 11 ar (° buvo J*s vienas steigėjų) 
12 metelių “vyras”, Justu- 1?43 m., Justinas, tik su 
kas turėjo būti ir tėvu ir vięnU metų pertrauka, iki 
maitintoju savo dviems jau- Hnirties išbuvo . DLOCo v- 
nesniems broliukui ir sesu- bos nai iu-iždinmku. 1913- 
tei. Pats pasakojo, kad ei- , 1916 m- ir yėhau nuo 
damas arti, arkliui pavalkus 1941 m. iki mirties SLA 
užmaudavo pasilipęs ant ^52 kp. narys ir v-bos na- 
tvoros, o kai laukuose reikė- rys- Nuo 1928. m. Detroito 
davo pavakary juos numau- į Lietuvių Piliečių Klubo na- 
ti, tai turėdavo šauktis kai-i r-vs-Nuo 1935m. Hamtram- 
mynų. Tėvui grižus iš Angli- cko Lietuvių Piliečių Klubo 
jos, kai caro persekiojimai; uaty’S, iždo globėjas, \ ice- 
kiek sušvelnėjo, buvo nutar- į pirmininkas, o nuo 1959 m. 
ta Justiną, jau penkiolikme-: pradžios jo pirmininkas, 
ti, leisti į Ameriką, nes ten ; jsuo 1952 m. Žiburėlio D- 
buvo artimų giminaičių. Į i jos Detroito sk. naiys, pas- 
JAV Justinas atvyko būda- į butinius kelerius metus v- 
mas lygiai 151 A metų 1912 Los vicepirmininkas.
m. rugpiūčio 6 d. Nore ir di- Nei LB užuojautoje Drau-
dclio pasirvžimo, tvirtos va- ge, nei prie velionio duo
bos, bet dar vaikiškai jau- pbės Detroito sk. V-bos pirm. 
nas, visiškas bemokslis (su- V. Kutkus nepaminėjo, kad 
zlebizavodavęs rusiškomis ■ Justinas Pilka buvo vienas 
raidėmis ir ta pačia kirilica iš kelių Lietuvių Bendruo- 
mokėjęs pasirašyti — tiek menės Michigano apygar- 
to “mokslo”), dirbo viso- rios steigėjų, berods, 1953 
kius pripuolamus darbus Si- m. ir pirmosios Michigano

.buvo Lietuvos kariuomenės
Rūrėjų-savanorių vėliava. O 
tai todėl, kad Justinas vė
liavą šventinant, buvo vie
nas jos krikštatėvių (kūlė
jai savanoriai tokiais kvietė 
tik keletą garbingiausių De
troito visuomenininkų).

! Kaip matome, velionis 
buvo daugelyje organizaci
jų, o dviejose jų, LSS 116 
kuopoje ir Hamtramcko 
Lietuvių Piliečių Klube turė
jo aukščiausią — valdybos 
pirmininko postą. Jeigu kur 
Justinas Pilka buvo, pri
klausė, tai nereiškia, kad 

. tik “buvo”, o reiškia kad 
dirbo, dirbo, dirbo. Jo ne
paprasta tolerancija, jo mo
kėjimu prie kiekvieno žmo
gaus prieiti, suprasti, už
jausti, jo nepaprastu sąži
ningumu, jautrumu varg
šams ir kitomis gerosiomis 
būdo savybėmis stebėdavosi 
visokio plauko žmonės, Jus
tiną gerbdami ir mylėdami. 
Tiesa, daugelio mūsų meilė 
jam buvo dažnai egoistiš
ka, nes įkalbėdavome Į pa
reigas, kurias eidamas Jus
tinas užmiršdavo ir savo 
sveikatą.

J
Palikome nuliūdę . . .

1 Įprasti nekrologai, išskai
čiuodami mirusiojo arti
muosius gimines, visuomet 
pradeda: “Paliko dideliame 
nuliūdime ...” Taigi, pali
ko .. . Pirmiausia, paliko 
velionio našlė Stefanija 

-Pilkienė, Lietuvoje dvi se
serys ir du broliai su šeimo
mis (viena sesuo tik ką grį
žusi iš Sibiro, bet savo šei
mą — kelias dukteris, pali
ko, kolkas, Sibire, nes na
mie nėra ko valgyti; čia 
reikia priminti, kad Pilkaus
kai buvo tikri buožės, su 15 
hektarų smėlio ir keliolika 
burnų ir todėl didžiai nusi
kalto darbininkų ir valstie
čių rojaus valdovams . . .); 
taipgi Lietuvoje liko Pilkie- 
nės 5 seserys ir 3 broliai su 
šeimomis (vienas brolis 
bolševikų nužudytas). Pali
ko vaikais vadinti Galina ir 
°ranas Gobiai su sūnum, 
Kiškiai su sūnum ir gal dar 
vienas kitas čia neprisimin- 
as giminaitis.

Be negausių giminių, pa
likome dideliame nuliūdime 
jo draugai, bendradarbiai ir 
politiniai priešai, kurie visi 
Tustiną gerbėme ir mylėjo
me: visokių politinių Įsitiki
nimų, visokių pasaulėžiūrų, 
visokio amžiaus, ir tai ne
vien Detroite: paliko dide
liame nuliūdime Justino 
gerbėjai Čikagoje, Cleve- 
|ande, Niujorke, Bostone, 
Pitsburge, Filadelfijoje ir 
daugelyje kitų JAV vieto
vių, kuriems buvo kada 
lemta Justiną pažinti seimų, 
suvažiavimų ar atsitiktinų 
Nutikimų metu.

Tebūna Justinui lengva 
laisvoji Amerikos žemė . . .

ATSIŲSTA PAMINĖTI

dėkos Diena, tačiau ir t, P-“'
šventadienį, tik per patį pie
tų laiką lankytojų buvo ma-

noviškoj Pulsuose drukavo- 
toj maldaknygėj yra pasa
kyta: “sekmą smutką pana 
turėjo”.

— Galimas daiktas, tėve, 
kad dabartiniai mūsų die
nų pavadinimai nėra labai:tojai: “žiburėlio” Dr-jos 
vykę. Bet kalbininkai nega-Į Detroite valdybos pirminin-

cesijoje. Ir kokioje! ... še
šios dešimtys su viršum ma
šinų beveik mylios ilgio vo
ra slinko, artinosi i Wood- 
mere mirusiųjų miestą, iš 
kurio, visi žinojome, griši-

uox City, Iovva valst, paskui 
Rockford, Ilk, Kansas City,

apygard. valdybos naiys 
(V. K, rašė ir sakė, kad ve-

viai ir iki mirties įsikūrė 
Fordo automobilių fabri
kuose. Prieš apsigyvenda- 

me be Justino. Ankstyvos imas Detroite, keletą metų 
žiemos pasaka ir anksty vos Į vairavęs tarpvalstijinius pre- 
mirties klaikuma!

Prie duobės dar du kai’'ė

Missouni. Nuo 1922 m. apsi- i iionis buvo vienas pirmųjų 
gyveno Detroite, kur pašto- ; LB narių).

kimus sunkvežimius ir tą

Daugelio seimų-suvažia- 
vimų dalyvis (Alto, SLA, 
LSS ir kt.).

J a u n y s t ėję “Ateities” 
(1925-39 m. m.) ir “Dailės” 
(1928-41 m. m.) chorų daly

nelemtą darbą dažnai pami- vis, mėgėjų scenos artistas, 
vėdavo kaip sveikatą ardan- jaunimo organizatorius, 
t • (ar tik neatsiliepė nemigo Pokarinais (turiu galvoje 

Įėjo nieko geresnio išgalvo-kas dr. Juozas Brundza ir naktys, skilvį graužianti ka- II pas. k.) metais keliolikos 
ti, ir šiandien mes to jau ne- Lietuvių Bendruomenės De- va, sausi sumuštiniai, ir vėl tremtinių globėjas, su kaiku-

LIETUVIŲ SPORTO 
DEŠIMTMETIS S. AMERI
KOJE 1949-1959, redagavo 
įr iileido Edvardas Šulaitis, 
60 pusi., gausiai iliustruota, 
kaina nepažymėta. Sportu 
ęusidomiejusieji čia ras 
daug jiems įdomios medžia
gos, nes aprašyta ne tik Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas, Rytų Sporto 
Apygarda, bet ir 23 sporto 
klubai JAV ir Kanadoie.

pataisysim. troito sk. v-bos pirmininkas kava, kava. ginantis nuo riais jų susigyvenęs taip,
— Gerai, Maiki, kad ant į Vytautas Kutkus. Dar karta miego?). Tiek, deia. Justino kad vadindavo savo vaikais

šito punkto tu su manim so-Į pabrėžta Justino geraširdis- pilkosios biografijos. Nei Reje, aprašyda 
glasnas. Kitą sykį pakalbę- kūmas, tolerancija, meilė sukrautų turtų, nei įsikabi- tuves, praleidau, 
sime apie šitą biznį biskį,Lietuvai ir lietuviui. Vėl rimo i bizni (nore gabumų velionies kareto, perrišta 
plačiau. ’ I klaiki našlės rauda, dauge-Tikrai netrūko ir tam ii- ki- juodu kepiny, visą laiką

Pasak žinovu. N. A: e i e 
namas, kuri 1941 m. I avi li
pia pastatyti už $7.. d..'...r 
kaštuoja $19.b50.

ydamas laido- ! < Paragink tavo bičiulį Ke- 
kad prie leivį išsirašyti — ilgais žie

mos - vakarais turės gerą 
draugą.
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Pavysim ir pralenksim Ameriką
Toks šūki.' >».: kii .-• i e:^ū.mas Sovietų Sąjungoje, ta

čiau tos Ameriko.- ne tik negali pavyti, bet ir pačių bū
tiniausių dalykų vis negali pasigaminti tiek. kad nors 
šiaip taip galėtų gyventoju reikalavimus paten- 
kinati. O taip yra dėlto, kad ten Įmonėse yra daugiau 
visokių veltėdžių nerti darbininkų: vienas dirba, o keli 
prižiūri, ir už tą priežiūrą daugiau gauna negu tas. ku
ris dirba. Kaip ten ne ūkiškai šeimininkaujama, gražiai 
pavaizduoja šiame n.šiny L. Bogdanov. Jis rašo pajuok
damas. I>ęt pajuokia tikrąjį sovietinį gyvenimą.

Red.

Žymus žemės ūkio ministerijos veikėjas Tolkupin, 
grįžęs iš Amerikos, tuoj sušaukė atsakingus savo ben
dradarbius.

— Taip, draugai, pasakysiu aš jums: žmogui višta 
ir žmogui kiaušinis, mes toli atsilikę nuo Amerikos. Jų 
didžiulės ūkio fermos išaugina per metus dvidešimts tūks
tančių vištų, o dil ba vyras su žmona — du. O kaip paą 
mus tie reikalai? — klausia Tolkupin savo bendradarbių.

Vieton atsakymo, savo erdviam kambaryje jis išgir
do tik dūsavimą.

— Negalima taip. draugai. — pamokinančiai ii 
priekaištaujančiai kreipėsi Tolkupin. — draugas Leninas 
mus mokė, kad komunizmo kovoje su kapitalizmu lai
mės darbo našumas. Mes turime, taip sakant: Pavyti ii 
pralenkti. Jeigu pas juos vienas žmogus augina dešimtį 
ttūkstančių vištų, tai mes turime duoti penkiolika tūks
tančių !

— Geriau dvidešimis tūkstančių, — tuoj atsiliepė 
partorgas Babarazian ir leninistiniai marksistiniu nuo
saikumu paaiškino: — dvidešimts daugiau negu penkio
lika.

— Teisingai, — sutiko Tolkupin. — visas reikalas 
technikoje. Technika — pagrindas. Jei mes taip organi
zuosime kaip amerikiečiai, tai laimėsime, tavorščiai?

Susirinkime buvo tarta daug paskatinančių žodžių. 
Visiems, kam buvo leista pasisakyti, pakaltojo tą patį.

PAGERBĖ DVI AKTORES

Apačioje matome lentą S5i ilgiau ne 50 metu vaidinusių 
filmų aktorių Lilian ir Dorothy Gish portretais, o 
viršuje tu aktorių fotografijos toj pačioj pozoj kaip 
paminklinėj lentoj, kuri bus iškabinta Niujorke nau
joj garsinių filmų studijoj.

Už NESlUMą. 
į KALĖJIMĄ

Martinez (Kalifornijoje) 
dvi jaunos moteiys gavo eiti 
i kalėjimą už tai, kad jos ta
po nėščios. Reikalas toks.

Lucy Martinez ir Lucy 
Turrieta, abi 24 m. amž., abi 
iš Pittsburg, Cal., abi nete
kėjusios, bet per 10 metų pa
gimdė 10 vaikų ir jiems iš-

“KANK1NIMŲ 
KARALIENĖ** BUS 

LAISVA

Kas mūsų yra skaitęs Ba
lio Sruogos “Dievų mišką”, 
kun. S. Ylos “Žmones ir 
žvėris” ar kurią kitą knygą 
anie nacių koncentracijos 
stovyklas, tas žino, kokių
žiaurumų ten būta, kokie 

laikyti iš savivaldybės gavo žvėrys tose stovyklose šei- 
daugiau ne $21,000. Už ap- imininkavo.
gavikišką pašalpos ėmimą Ypač buvo 
jos buvo nuteistos kalėti.

Prieš metus teisėjas jas 
buvo iš kalėjimo išleidęs su 
sąlyga, kad jos neturės su 
vyrais lytinių santykių, kol 
ištekės. Bet kur čia tau: Tu-

pagarsejusi 
Buchenwaldo stovyklos ko
mendanto žmona Use Koch, 
praminta “kankinimų kara
liene”.

Ji išgalvodavo stačiai ne
įtikimų dalykų. Ji buvo kal

inėta pagimdė vienuoliktą-į įinama už įsakymą lempų 
ji, o Martinez launia dvynių. įgaubtus (abažūrus) dirbti iš

Kai teisėjas šitą sužino
jo, jis Įsakė abi vėl už grotų

kalinių odos. Ji vertė kali
nius stumti akmenų prikrau-

yraSįL.

SVAJOJIMAS .. .

Sidabro žvaigždės žybčioja lytuos’,
O tarpe jų mėnulis plaukia.
Ir, rodos, aš prie motinos glaudžiuos,
Ir ji ranka man glosto plaukus . . .

Jos akys dega meilės žiburiais. 
Man džiaugsmas teka lyg šaltinis. 
Ir, rodos, visos žvaigždės nusileis 
Ant mano laimingos krūtinės.

štai tako posūkis, o ten namai 
Tarp liepų susigūžę laukia —

V ----- ------------- ----------------

pasodinti. Bet ( ivilinių Lais- vežimus ii- dainuoti, kaj 
vių Sąjungos advokatas pa- i 
davė skundą nurodydamas, 
kad teisėjas neturėjo teisės \ 
reikalauti iš tu motėm netu- I 
rėti lytinių santykių. Apy- ■ 
gai dos teismas nutarė jas; 
iki bylos nagrinėjimo išleis- ■

[ti už $1,000 užstato, bet po !
| kelių dienų be paaiškinimo i 
tą nutarimą atšaukė ir įsakė • 
abi Lucijus sugrąžinti i ka
lėjimą.

ŠEIM1N
SALDAINIAI

Su romu

Paimti pusę svaro kartaus 
šokolado, 1 stalo šaukšto

Apšviesdavo gimtas palaukes!
Iena* Smigeltkis

O partorgas Babarazian patenkintas iausmingai pasakė 
apie komunizmo visanaikinaneias idėjas ir apie kapita
lizmo galą. Po tokių šnekų, Tolkupin pabarškino pieš į

fllVli i elnio >!• nv.tnnčn • ktuku į stalą ir pranese.
— 0 dabar, draugai, dvidešimties tūkstančių fer

ma kokius etatus turi turėti? A?
— Palaukite, lūktelkite, draugai! Kokios šneko:

gali būti apie dvidešimties tūkstančių vištų fermos etatus? 
Suprantama — du, pageidautina vyras ir žmona, 
kišo vienas jaunesnių.

Netrukus ir vėl Kalėdos 
ateis su džiaugsmu ir rūpes
niu dėl dovanų.

Ypač jų laukia vaikai, bet 
isj. j ir kiti jūsų šeimos nariai,

draugai ir bičiuliai laukia 
Kiti senesni už ji tarnautojai sužiuro į jį priekaiš i;e* ne dovanų, tai bent pap- 

taujančiai, i tą geltosnapį. dar nepasiekusi aukštesnių i as^° l'asvei inimo- 
laktų ūkio tarnyboje.

— Taip sakant, reikia gi vedėjo tos vištininkvstėe 
fermai, — kas tai tylomis pastebėjo.

— O kur ekspeditorius, kas kiaušinius išvežios? 
Mišina būtina su vairuotoju, — ir vėl balsas.
» Į — Atskaitomybė, draugai’ Reiškia, reikia buhalte
rio, — dar kas pasiūlė.

Tolkupin susimąstęs atsiduso žiūrėdamas i lubas ir 
paskelbė:

— Jau penki tarnautojai. Vogs šunsnukiai. Vištas 
keps, kiaušinius ės. iš lesalo samagoną darys! Žinom, 
pažįstam. Būtinai reikalingas sandėlio prižiūrėtojas: vie
nas lesalo, o kitas kiaurinių. O kur dar padvėsusiai vištai 
sudaryti aktai? Būtinas zootechnikas ir labaratorija su 
laborantu . ..

— Nutarta, kad vištų fermos vedėjui būtina mašina 
su vairuotoju į visokius pasitarimus, susirinkimus važinė
ti. O kadangi bus dvi mašinos, tai reikalingas garažas. 
O jei garažas, tai ir jo prižiūrėtojas. Atskaitomybei būti-.

i Dovanas reikia mokėti ne 
ik duoti, bet ir jas priimti. 
Užeiti į krautuvę ir pasku
bomis neapgalvojus ką nors 
kad ir brangų dalyką r.u- 
lirkti yra lengva. Bet ar tik
rai jūs nupirkote tą, ką jis 
ar ji norėtų turėti, kas jam 
ar jai tikrai džiaugsmo su- 
eiktų.

Jeigu jūs iš kito priimate 
kokią nors dovaną ir ją ver- 
.inatė bei džiaugiatės tik 
pagal jos piniginę vertę, tai 
jūsų reikia tik pasigailėti, 
nes jūs nežinote tikro širdin
gumo ir draugiškumo ver
tės.

Kartais laiške idėta gėlė 
yra vertingesnė už puošnią 
dovaną. Kas turi pinigo, tas

nas sąskaitininkas, reikalinga sekretorė: kaip čia be ra- visuomet gali pirkti bran-
šomos mašinistės — būtina: reikės gi vištų fermos ūkis! 
planuoti, tai vietoje bus ekor.omistas-planuotojas. Jam 
darbo užteks. Jis turės kovoti dėl taupumo, dėl kiaušinių 
svarumo, jų dydžio, sovietinėje santvai koje taupumas —, 
svarbiausia.

— Tokiu būdu reikalingas vištų specialistas, o di-Į 
rektorius turi turėti pavaduotoją. — jau pats Tolkupin 
pridėjo.

— O kaip su vištų mėšlu? — šūktelėjo partorgas 
Babarazian, — reikia, draugai, reikia kas vištų mėšlą 
prižiūrėtų ir atskaitomybę vestų. Tai vis būtina liaudies 
bendram ūkiui.

— Be mėšlo prižiūrėtojo — negalima apseiti, — vi
si susirinkusieji vienu balsu pritarė . . .

— Jei taip, draugai, tai jau be kadių viršininko ne
apleisi, ir sąskaitybos vedėjui ~ pagelbininkas, — įsak
miai pasakė Tolkupin.

— Draugai, draugai— maldaujančiai prabilo jau
nuolis Mamašenkov. — jei toks skaičius tarnautojų, tai 
kokia kalba gali būti apie “pavyti ir pralenkti”?

Čia pratoigas nusišyjisojęs atsistojo ir pasaka;

gausias ir gražiausias dova
nas, bet už jokius pinigus 
nepirksi tikro širdingumo, 
meilės ar draugiškumo.

jūsų didelių dovanų pridėti . - , , , ...
ir mažų, bet labai reikšmin-j-’“08 so,!ola<io "’iltehno^. 
gų: šiltą, gerą žodį, švelnų ! Marcipaniniai 
žvilgsnį, rankos paspaudi- i
mą.

tuo metu juos kareiviai mu
šė šautuvų buožėmis.

Amerikiečių teismas ją 
buvo nuteisęs iki gyvos gal
vos, bet nutarimą apeliavus, 
ji buvo išteisinta. 1951 m. 
ją teisė Bavarijos teismas ir 
vėl nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos, bet manoma, kad 
kitais metais ji bus išleista į 
laisvę. Jos advokatas teis
mui paduotame prašyme nu
rodo, kad amerikiečiai už 
panašius nusikaltimus nu
baustuosius jau išlaisvino, 
tai ir patys vokiečiai nebetu
rėtų Ilzės kalėjime laikyti.

15 pėdų vandens gilumoje 
raudona spalva atrodo ružava, 
o dar 15 pėdų giliau — juoda. 
Geltona spalva 100 pėdų gilu
moje atrodo žalia.

Pakalbintum draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi" rr**t»rn* $4

anuo ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
laba: vaizdžiai ir Įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
P miego. geriausia dovana kiek
viena proga. gražiai; kietais vir

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

|
DIENOJANT. ‘'knygnešių karaliaus” 

sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs atsi
minimai, 464 psi.. kaina.... $6.00

i 1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimu antro ii dalis, .502 puslapiai.

! Kaina ........ ............................. *6.00

’VII.GSNLS Į PRAEITI. K. Žuko i- 
donn.s atsiminimai, 477 psL, kai-
ra $5.00.

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

464 psl. Kaina ...................... $6.50kondensuoto pieno, 1 arba
tinį šaukštą romo ir šokola 
do miltelių. Ištirpyti šokola
dą, pridėti kondensuoto
pieno ir romo, pastatyti šal- .enc-vas būdas išmokti ang- 

J toj vietoj, kol sukietės kaip į LIŠKAI. Geriausia vadovėlis pra- 
; tiršta tešla. Padaryti mažus į

/kamuoliukus ir pavoiioti

1 IAŽO.JI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. I.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl., 
kainu ..................................... $5.00.

pra
dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

UARLBOKOUGHS LITHUAN1AN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, pe
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai 
psl., kaina ....

kalbančiam, 144 
.................. $1.25

, Paimti pusę svaro maltų į >emokratinio socializmo 

i migdolų, tiek pat cukraus ! pradai, populiari h- nuuding? 
ipudros, 1 kiaušini, pusę ar-!
balinio šaukšto vanilijos, pu
sę citrinos sunkos. Migdolus
gerai sumaišyti su cukrum,'
įdėti kiaušini, vanilijos ir •
citrinos sunką, kad pasida- tiškais ateina ruduo. m«- 

riaus KatOjJkio romanas. 514 nsL, 
kieti viršeliai Kaina ............ $5.00

knyga 
prasti. KainaV. Funkienė

R e d a k c i jos prierašas.

Galvodamos apie dovanas, 
atsiminkite, kad viena ge
riausių dovanų yra knyga.
Kodėl nedovanoti tokių , _ x A .
knygų, kaip S. Kairio “Lie- •an1t ^ertos’ pabarstytos su . -EMUNO sūnūs. Andriaus Vaivc 
tuva' budo” K Bielinio 1 įkraus pudra ir palikti sto- 1.-0 romams iš r 55 metų suvaiki
“Dienojant”,“Penktieji me- vėti: ko1. ™«etės. Vėliau ;

supjaustyti gražiais gaba-' 
liukais.

50c
' 0IEVŲ MISKAS. Balio Sruogos ne 

užmirštan'.as aprašymas, ka jis ii 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 48? 
puslapiai. Kaina .................. $7>.O9.

»ytų tiršta tešla. Iškočioti,

tai” ar kurią kitą. Jų Kelei
vy nemaža skelbiama, gali
ma pasirinkti. Gera knyga 
tinka ir vyrui ir moteriai do- ' 
vanoti. Turime ir vaikams 
bei jaunimui tinkamų kny
gų-

Arba kodėl nedovanoti 
Keleivio” — jis lankyda

mas tą, kuliam dovanosi, iš- 
’ tisus metus primins kas jį
* dovanojo.

Ir gyvuliai serga piaučių, 
gerklės uždegimu, vidurių ne
virškinimu. slogomis, jaučia 
gaivos skausmą ir t. t.

Yra karvių ir arklių, kurie, 
kaip ir kai kurie žmonės, ėda be 

_ , , „ . .. . . saiko, sako žymus gyvulių gv-
Todėl neužmirškite pine dytojas.

— Galop draugas Mamašenkov sučiupo reikalo es
mę. Galop jis prabilo rimtu reikalu. Gal jis prisiminė 
tuos žodžius tardamas apie komunistų partijos tikslus, 
apie jos sugebėjimus tinkamai organizuoti darbą. Jei no
rima “pavyti ir pralenkti”, yra būtina į vištų firmos tar
nybą įtraukti dar partorgą, proftorgą ir nepamiršti kom- 
somolo atstovo. Jie sugebės darbą organizuoti ir įkvėps 
visus dirbti iš pasišventimo, kad pavytume ir pralenktu
me, — pasakė ir atsisėdo.

— O kas dėl vištų fermos darbininkų, tai galima 
palikti tik vieną. Amerikoje du, bet jie ten ne dirba, o tik 
dūlinėja. O pas mus, mes mokami priverati vieną dirbti 
už du. Iš vieno mes gausime kiek iš dviejų. Leninas gi 
mokė. kad įveiks gamybiniai pajėgesnė sistema. Ir mes,

j draugai, įveiksime, nugalėsime, — užtikrino^Tolkupin.

Šeimininkė

IA?iė L ANKĖ MOTINĄ

fcL6ennnwer:enė nevažiavo 
kartu sn prezidentu, ja pa
vadavo jos marti. Ji pasili
kus! Maskingtone aplankė 
savo sergančią motiną Ele- 
virą Doud Denvery, Colora- 
do valstybėje, čia ją mato
me išlipančią iš traukinio, 
atvykus į Denver Motį.

jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina......................... .... $3.00.

VEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina .......................... $4.00

, \LTORIU ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
j koiaičio romanas trijose dalyse.

Autorius, pats buvęs kunjjras, ap- 
i rašo, kaip kunisras Vasaris išsiža- 
1 dėjo kunigystės dė: moterystės.

Visos trys dalys Įrištos Į vieną I 
knygą, kieti viršui, (531 puslapis. 
Kaina ................................. $6.00.

1 LIETUVIŲ LIAUDIE? MENAS, jo i 
meninių formų plėto'imosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS. virš 29.000 žodžių, 36$ pus
lapiai. kaina ......................... $4.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
•< 15*351-1945) r žrašai. Pirmoji da
lis 4-53 psL Kaina ..................$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvai ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct.

•
BĖJUSIEMS NEGRJžTI, 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 
Dasakoiimu. 180 dsL Kaina .. S2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ......................... $2.25

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie ne
paprastų žemaitj, kmis daug ką 
radare, tik vieno daikto neradarė. 
kuri tikrai turėjo padaryti. 237 pu- 
slania*. 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 
lašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina .....................................  50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams,
pių. Kaina ..................

144 pusla- 
........ $1.00

7EZARIS, Mirko Jesnlič 
trijose dalyse, kiekviena
$2, ara visos 3 dalys

romanas 
dalis po 

. .. $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 Įvairiu lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina .............. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta kuy.f-n. 250 
puslapių. Kaina ........................$2.50

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

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
. . rašė E. Vamlervelde, vertė Yarriū_

V ALGIU GAMINIMĄ. . parašė ketu- } nas. Kaina ..........................25 Cnt.
rios namu ūkio agronomės: E. Drą- ;
sutienė O Radaitienė K Starkie-, tjpeijs, juokingas Pulgio Andriu- 
nė ir A. šlizien.e. Dide.io formato, , jjo romanas, 240 psl. kieti virše- 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. |iai. Kaina .............................. $3.00
Kaina ..................................... $7.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu- 

c vos ir iš Am< rikes lietuvių gyve- . 
į nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00 '

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ ; 
RUSIJA, arira komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa liolševiz- 
mo istorija ir valdymo praktika, 
ratai iiaug informacijų, 06 psl. 
Kaina ................................. 50 Cnt.

N EPRIK LA USOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Joną- Karys, la
bai d3ug oaveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 

i priklausomybės galo 1705 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų. 306 psl., geras popierius, 
kaina ..................................... $10.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumą.-. Trumnas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo i&popis 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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PAKTUOS PROGRAMINĖS GAI. 
KĖS. 32 pal„ kaina...........25 Cnt.

VLIRO GRUPIŲ“ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mflsnote nė
ra vienybės, 80 psl., kaina . .11.00

MILŽINO PAUNKS.MĖ. Ralio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 

i psl.. didelio formato, gera pooie. 
ra, kaina ................................... $2.50

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELIEMS

! 636 Eut Broadway S©. Boston 27, Mm.
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Savos mokyklos klausimu
Bostono Lietuvių Kultūros 

Klubo artimiausiame susi
rinkime rengiamasi Litua
nistikos mokyklos klausi
mą svarstyti. Tas pats reika
las ir toje pačioje vietoje 
buvo svarstytas ir prieš ke
lerius metus.

Jeigu ir ši kaitą diskusi
jos liks vien Kultūros Klubo 
programos dalyku — nau
dos bus maža.

Išryškinimui, kad Mokyk
la yra netinkamose vėžėse, 
diskusijų nereikalinga, nes 
kiekvienas tai labai gerai 
žino. Pats reikalas didelis, 
nes būtinas daugelio darbo 
rankų, jo reikšmė lietuvių 
tautai milžiniška, todėl ver
ta žvelgti i ji iš esmės. Rei
kia tikėtis, kad Kultūros 
Klubas imsis iniciatyvos su
burti pastovų organą šiam 
reikalui nagrinėti ir suras 
tinkamas sąlygas tautiniam 
auklėjimui šiame krašte.

Viena iš pagrindinių prie
monių šiam tikslui siekti bū
tų mokyklos teikiamų žinių 
programa. Turint programą, 
jau galima rūpintis vadovė
lių, skaitymo knygų, moky- neprivertė nieko branginti 
tojų paruošimu, bei pertei- — nei tėvynės, nei asmens.

veiksniai jaustis lietuviu, ko
voti už Lietuvą ir visus tau- į 
tinius rūpesčius padaryti sa-; 
vais rūpesčiais. (Žydų tau-1 
tos pavyzdys).

Kita svarbi geros progra
mos sąlyga — neišleisti ii 
akių auklėtinio dvasinio ir 
protinio imlumo teikiamosi 
medžiagos esamų sąlygų! 
įtakoje. Nebuvo sunkumų i 
Lietuvoj išauginti lietuviu-, 
ką, bet būtų didelių sunku-! 
mų išauginti anglą, kinietį 
ar amerikietį, tokį pat, Į 
koks jis išauga Anglijoj, Ki-' 
nijoj ar Amerikoj, taikant!
tas pačias, jų kraštų, mokyk- j------------------------------------
lų programas. Neteisi nuo- dicijas. šios žinios ieškotų 
monė, kad daug užsiprašysi programoje vietos traku-
— nemažai gausi. Nesame mams šeimoje atsverti, ku- ---------
turgavietėj ir neprekiauja- ne kaip natūrali būtinybė Vežiojo po Europą ir 
me bevaliais daiktais, o kai- turėtų egzistuoti. Lietuvos pasienį
bame apie jauną žmogų, ku- j 2»il».ni. į mokytoje ly-

KrjLrd Vizi, 5«>. 7n/Sn
SENIAU VAIKŲ LAUKIAMAS

Kalėdų senelio vaikai jau seniai laukia, netrukus jis 
juos aplankys ir apdovanos.

Vietinės žinios

kimu auklėtiniams, bet tai 
jau būtų smulkmenos.

Ruošiant programą reikė
tų bent teoriškai nusistovėti,

liame glūdi sąlygos priimti gjai svarbus, kaip ir kitos Jau buvo rašyta, kad dr. 
ar atmesti. Atmesti vien to- aplinkybės. Kiek mokytojas Marja Gimbutienė spalio 
dėl,, kad mums nežinomi pajėgus būti mokytoju šio- mėnesį dalyvavo Jungtinių 
teikimo būdai, priemonės gg sąlygose; ar jo šių dienų Tautų švietimo, mokslo ir 
nei medžiaga, kuri vaiko vertinimas yra tikras, ar ša- ■ kultūros reikalams sukur- 
galiomis gali būti priimta, Jjškas; ar jo politinis bei tos organizacijos (UNES- 
Niekas reikalavimais bei f i- religinis nusistatymas ne- GO) sukviestame Prahoje 
zinėmis priemonėmis dar griauna tautinio auklėjimo tarptautiniame archeologų 
~ i— i A" ’ pastangų, kiek jo išmoktas i kongrese, kuriame daktarė

mokymo būdas tinkamas: su kitu mokslininku atstova- 
šiandien taikyti; ar jis daro vo Amerikai. Ta proga jiPriešingai — panaudotos fi

zinės priemonės meilei įgyti 
duoda priešingą išdavą — 
neapykantą. Nepasielkime ir

ar auklėjimasis gyvena šia- mes su savo jaunimu taip. 
me krašte, ar grįš į Lietuvą. Jeigu nesugebam dėl savų 
Abiejais atvejais reikalavi- kalčių padėti, tai bent pa- 
mai būtų skirtingi. Prabėgęs tys nežalokim.
dešimtmetis grįžimo vilčių i Nemaža svarbos sustatant—- «. i
ženkle padarė tautai žalą,; mokyklos programą turėtų 
neprisotinęs mokyklos auk-: ir žinios apie tėvus. Tėvų 
lėtinių žiniomis ir tėvynės | tautinis nusiteikimas, jų 
meile, taip esminga, nesant' santykis su vaikais ir kiek 
galimybės grįžti prie tautos vaikai gauna iš tėvų žinių ir 
kamieno. Mokėjimas lietu- meilės Lietuvai, taip pat 
viškai skaityti ir i-asyti, taip kiek vaikai brangina tėvus 
pat ir istorinės bei geografi- iš požiūrio, kad jie lietuviai 
nės žinios nėra svarbiausi ir puoselėja lietuviškas tra-

pastangų naujam metodui 
įgyti; ar jis dirba mokyklo
je iš noro bei pamėgimo, bet 
ne iš pareigos; ar jo asme
nybė kelia mokinių pastan
gas sekti mokytoją ir ar jis 
sugeba sukurti klasėje dar
knW iiuuv<ui\a ciirl/YmiiAli LTCI 0UVXV7XXX1XXIA
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SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

si DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
St'L 29 — S29.S0

su trečdaliu jardų errynos \i)n©« mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
” su trečdaliu jar. 85'> vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui

<30 svaru kitokių daiktų iš mūsų Katalogo galima pridėti j tą pa
ketą Ik- ekstra pašto jHisiui.timo išlaidų).

XGl — $42.00
jard. Sū'l vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil
ka ar mėlynos spalvos

" su trečdaliu jar. grynos vilnos vvorsted kostiumams mėlyna, pil
ka ar ruda su juostelėmis

3 su puse jardų dirbtinio šilko pamušalui pritaikintos spalvos 
i - svarui kitu daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti j paketą 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidą)..

MAR 19 — $«.««•
jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda 

ti jard. grynos vilnos Tw«-ed moterų kostiumams juodos, mėly
nos. pilkos, žalios, geltonos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų 

t! jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikinto* spalvos
i jardai rajono a traline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai 
mėlynos, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų

3 setas moterų apatinių rajono medžiagos 
1 škotišku vilnonė skara 

<10 svarų kitu daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketu l.e ekstra išlaidų už persiutima paštu,

E-59 — $77.30
• Nailono kailinis apsiaustas, lengvas, šiltas, labai pagei

daujamas Rytu Europoje.
(Dvigubas pamušalas su letlvilne $5.00 ekstra.)

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

VAISTŲ IR MED1KAIJNTV PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MŪ
SŲ SPECIALYBE. MŪSŲ DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOK \M Al TEIKIAMAS REIKALUI ESANT..

dėstomuoju dalyku, šitų at
sakymų žinojimas irgi įga
lintų tinkamesnės progra
mos paruošimą.

Už mokyklos ribų visos 
jaunimo organizacijos turi 
įtakos mokyklos darbui, to
dėl pravarti studija apie 
esančias ir planuojamas or
ganizacijas. Veila ieškoti 
būdų jaunimo oiganizacijas 
padalyti mokyklos talkinin
kėmis.

Tai toks apytikris žvilgs
nis į sąlygas švaistant mo
kyklos keitimo programą. 
Jeigu į tai nebus kreipiama 
pakankamo dėmesio, valgu 
ar vaisius bus geresnis už 
ligšiolinį. Tikslas savo svar
ba ir dydžiu vertas visų lie-. 
tuvių pastangų, o ne vien 
tėvų, mokytojų ar kultūrinių 
organizacijų, šiandien ne
turime nei ministerijų, nei 
departamentų, nei vadybų, 
o visi rūpesčiai ir atsakomy
bė tenka mums patiems. Te
gul nebūva nei vieno lietu
vio dezertyro, kuris atsisa
kytų talkinti šiam didžiam 
darbui.

Z. G.

i
i

I 51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mm. Tel: KI 7-9705
I (Offisas atdaras visą laiką)

TAZAB

Prieš vedybas žiūrėk visiškai 
atviromis akimis, o po vedybų 
jas pusiau primerk.

Benjamin Franklin

l Suomijos miškai užima 
viso žemės ploto.

70

Už nosies tik asilus vedžioja.

. dėl ten rusiškos dvasios dar 
! nematyti. Piraias žodis, ku- 
i rį ji išgirdo iš lenko apie ru
sus, buvo “choliera” (kei
kiamas žodis). Lenkai kiek 
įmanydami sėkmingai gina
si nuo Maskvos “tvaiko”.

Vaiguva buvo labai su
griauta, bet jos senamiestis 
atstatytas toks, koks buvo. 

! Skurdas didelis, bet lenkų 
moterys dėvi puošniau negu 
čekės.

Daktarė turėjo progos nu
važiuoti ir į Lietuvos pasie
nį — Gardino, Suvalkų sri
tyse. Ji parodė daug ten da
rytų nuotraukų, kurios aiš
kiai bylojo, kad čia tikra 
Lietuvos žemė — tokia pat 
gamta, tokie pat pastatai, 
kryžiai ir, žinoma, žmonės.

Sunki tenykščių lietuvių 
ekonominė ir kultūrinė būk
lė. Visa sritis ekonomiškai 
atsilikusi ir lyg užmiršta, 
lietuviams tenka gintis nuo 
komunizmo ir nuo lenkų. 
Apie Amerikos lietuvių gy
venimą jie labai mažai ką 
težino, nes laikraščių iš čia 
negali gauti, o reta knyga te- 
įleidžiama. Visa literatūra, 
kurią jie turi, yra iš paverg
tos Lietuvos.

Iš Lenkijos į Vilnių atsi
lankiusių žodžiais, Vilnius 
jau žymiai surusintas — la
bai daug rasų.

Skyriaus pirm. inž. B. Ga- 
i linis visų vardu padėkojo

Atsilaikyta prieš meisterį

Septiniai

Visad sveika turėt saiką. 

Vaikai seka tėvus.
So. Bostono Lietuvių Pi

liečių Draugijos pirmoji
šachmatų komanda pr. šeš-, Xuo pruodžio x <L išnuomuojamas 
tadienį turėjo rungtynes sulotas •; kauburiu. *u vonia, su-
■r, . * , • . • tas vanduo ir elektra. $25.00 mčne-Bostono lygos meisteriu į S.ui. Teirautis I-ame aukšte, IJtt 
Cambridge “Y”. Rungtynės A!,K< st Mas*,

baigėsi 21/{» - 2* -.
Gediminas Šveikauskas 

pirmoj lentoj sudorojo D.:
Schefferj, kitą tašką pridė- j
jo Jonas Stai'inskaS, įveikęs |ni;kiii kra.; atvažiavo Amerikon 

, -i . "n x ' prieš pirma ii kara. Gyveno \’cw Jer-VmCent, ll pustaskl Petias jsey, apie Newarką. Ieško sesuo 
Uršulė, Lietuvoje. Jis pats ar ji ži
bantieji malonėkite atsiliepti adresu: 

Simon Naujalis
R l> 1.

LšN UO.M l'OJAM AS III TAS

J ieškojimai

Paieškau Jono Radžiūno iš Su- 
jvalkijo.-. Liudvinavo parap., Gulbi. 

S i n i č k* i 11

Kontautas iš lygiųjų su Che- 
eevers. P-bėse pirmauja 
Northeastem universitetas 
seka Cambridge, Boylston, į 
Lietuviai ( Sylvania, ir abi 
Harvardo univ. komandos. į 

Lietuvių B. komanda ga-

Edinboro. Pa.

Vedybos

(52)

Esu 39 metu. Vedybų tikslu noriu
VO taškus be kovos neatvv- ' sus*Pa5!T5ti su atitinkamo amžiaus VU ue nuvufe, IlCdlVJ ; moterim:. Turiu nuosavą namą ir
kus Brandeis universiteto į pastovu darbą. Atsakysiu Į visus 

’ rimtus laiškus. Rašyti:
K. S.
528 Dovereourt Rd.,
Torontu -1. Ontario, Canada (50)

ancafiBBBav

komandai. Penktadieni,! 
gruodžio 18 d. B. komanda- 
vyksta į Brookline High 
School.

Tolesnės rungtynės Įvyks 
po Naujųjų Metų.

KIMBARAS ŽOLE

Rungtynėse su Argentina

Tarptautinėse korespond. 
rungtynėse tarp JAV ir Ar
gentinos Kazys Merkis iš 
So. Bostono pelnė pustaškĮ 
Amerikos komandai, sužai- 
dęs lygiomis su inž. J. Mar- 
?ussi, Buenos Aires.

lankėsi Lenkijoje, grįždama 
skaitė kelias paskaitas Ang- paskaitininkei ir palinkėjo, 
lijoje. kad ji dažniau turėtų pro-

Praeitą šeštadienį Vii- gos panašiose kelionėse da
rnaus Krašto Lietuvių S-gos i lyvauti ir grįžusi su mumis 
skyriaus paprašyta ji sutiko ! įspūdžiais pasidalintų, 
kas norės pavežioti ten, P I. Galinienė su savo du-
Iriu* *11 aT/-kvirizgiu rvi*ici_xvui ji K/vtTvr. xąav~z«2 j/iici-
rinko pilna Tautinės S-gos 
salė. Juos dr. M. Gimbutie
nė tikrai pevežiojo po 
Olandiją, Angliją, Austriją,
Čekoslovakiją Gr Lenkiją, 
parodydama ekrane iš tų
vietų daug jos pačios dary-_______________ _
tų įdomių nuotraukų ir jas; Sandaro# nauja valdyba
trumpai bet išsamiai paaiš- _____
kindama. Sandaros narių visuotinis

Žinoma, įdomiausia buvo • susirinkimas gruodžio 13 d. 
‘‘važinėtis” už “Geležinės > išrinko šitokios sudėties
uždangos” — Čekoslovaki-Valdybą: Pirm., S. Jakubaus- 
joje ir Lenkijoj, o ypač į kas, vicepirm. B. Bajerčius, 
Lietuvos pasieniu (Gardino,!sekr. Pr. Kesleris, fin. sekr. 
Suvalkų krašte). J. Lekys, ižd. A. Andriulio-

Čekoslovakijoje matyti j n’s\ >ždo glob. J. Keslerie-
didelė Maskvos įtaka. Atro
do, rusams pavyko labiau 
čekus palaužti.
i Kas kita Lenkijoje. Visi 
lenkai neapkenčia rasų, to

Lm/yvmL, iTiotio zlolvrvriiic? i-vovoi- Muilui viouo uaijviuo p«v«x-
šino kava ir pyragaičiais. 
Visiems buvo dar progos dr. 
Gimbutienę paegzaminuoti 
ar savo tarpe kitais reika
lais pasikalbėti.

Ž-tb

ne ir P. Zokas.

KUR PIRKTI DOVANAS?
Baltic Florists Gėlių bei Do

vanų Krautuvės skyriai vis tur- 
ėja. Savininkai Steponas ir Va- 
entina Minkai nuoširdžiai kvie
čia užeiti pamatyti puikias ver
tingas dovanas, lietuviško meno 
Įvairu pasirinkimą, taip pat 

į amerikoniškas ir importuotas iš 
' Vokietijos ir Italijos dovanas.
! Baltic Florists Gėlių Imu Do-
anų Krautuvėje rasite didžiau

sią pasirinkimą lietuviškų ir vo
kiškų knygų, kalėdinių sveikini
mo atviručių, importuotų iš 
Įvairių Europos kraštų ssildai- 
nių, medžio drožinių, gintarinių 
dovanų, audinių ir odinių dova
nų. originališkų aliejiniais da
žais sieninių paveikslų—Lietu- 
Vos vaizBų. Krautuvės adresas: 
502 E. Broadwav. So. Bostone

Atidarą: kasdien iki S vai. va
karo, o sekmadieniais ir šventa
dieniais, taigi ir Kalėdų dieną, 
iki 5 vai. po pietų.

(Skelb.)

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

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

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

mn^jTiuunrn
NEW ERA

SHAMPOO NAUJOJI 
GADYNĖ

Tūbstančiai suprato. kad 
New Era shamo<x> ym kasdie-, 
r.’nis reikalas. Tik švelnus dar-Į 
ž«viu muilas be gyvulių Lauką 
ąali užlaikyti oiržiniru oda, 
nuo ko' priklauso gražūs iiiau- 
k::i. naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus. Į

Siųskite $2 už S nz. buteljj
Krank Bi t autas j

527 fiast Eaposition J
. Denver. Colorade j

t

Kad jauni sveikiau žiūrėtų, 
Kad seni daugiau galėtų, 
Būtu ir giesmė kita. . ,

Maironis

Daktaro Pilkos
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

40 MILE 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.

1 Vatikano (popiežiaus) valstv- ; 
■bė. užima 108 akerius jiiota su i 
921 ^gyventojų, bet turi '2,500 j 
tarnautojų, kurių daugumas' 
gyvena Italijos valstybės ribo
se.
;!^ei'-.tavv tfrausms ar kai m v- 

ResKaito '‘Keleivio’’.
rink ’ iėnirašvti

para
gina me

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių

į 1256 Puslapiai
dvigubos špaltoa

Kaina >14 •: y t*
Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu
Dr. D. PILKA

546 E. Broadway 
So. Boston 27, Mase.

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

46 metai aprūpname \Vorcesteri ir apylinkę vaistaisSUSIVIENIJIMAS UETUVl^ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnu!, su idėja 
tautinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 810,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 310,000 dsiimčial 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 V 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki |325 į mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA, Ir NCPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienoa iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SI-A Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wot« Mik Hmt, Nnr Y«* 1, N. T.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
M tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTV VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"KeMric” fpacetuvč padarys taaiitoma 

ir nmiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nora 

IdU spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
CM Eaat Broadvray, South Bestom 27, Maaa

patarnavimu.ite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos pat
SIUNTINIAI SIUNČIAMI f SOVIETŲ RUSIJA,

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJA, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. Ine.
138 W«t 14tb Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583

Lkensed by U S S R.
MOŠŲ SKYRIAI:

Pasinaudokite

141 Second Aveawei39 Raymond Pfaua WJ 132 FrankHs Ave. Į 900 Literary Rd.
NBW YORK CITY NEWARK, N. J. , HARTFORD, CONN. Cleveland 13. Okio TeL GR 6-74M I TeL MArfcct 2-»77| Tsl. CH <-4724 iTeL T0wer 1-1(61

308 W. Fourth SL I 11330 Jsa Casynu
BOSTON 27, MASS. DBTROIT 12, MICH.
Tek AN4mr 8-5040 ,Tek TOwmd 0-3080 

Mūsų didžiais firma turėdama tAkstaačios pat«ddnb| klijentą 1SS«£ garaataela statinių prbtstgmą. 
Kiekvienas siuntinys ifcriundiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekis per 6 - 7 savaites (oro paitu 
per 7 - 12 dienu). Mūsų Įstaigose ym pirmos rtžfes didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuos saite informacijų apie nauj&a muitų nosmas ir patvarkymus. At- 
dminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.
Atidaryta kasdien nee » iki sekmadieniais nue 9 iki 4 vaL pe pietų. Tiktai vyriausioje Įstaigėlė

332 Filhaore Ava 
BUFFALO «, N. Y. 
TeL MOkawk 2674

632 W- Girard Avė. 
Phifadelpkia 23, Ės. 
Tek WAlnwt 5-4878
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Mūsų šokiai televizijoje
Inžinierių susirinkimas

Vietinės Žinios
' mas, kuriame inž. dr. J., B. Kontrimas jau 
I Gimbutas kalbėjo apie pirtis sveiksta
! Z Y • X * • 1 •A V

Lituanistikos mokyklos
eglutė

j S. Paplauskienę ištiko 
nelaimė

Bostono L i t u a n istikos Mūsų gerą bičiulę ir ilga- 
Mokykla gruodžio 27 d. 3 metę “Keleivio” skaitytoją 
vai. popiet šv. Petro parapi- Stellą Paplauskienę, Haver- 
jos salėj rengia Kalėdų eg- hillio gyvintoje, šiomis die- 
lutę. Meninę programą at- nomis ištiko skaudi nelaimė, 
liks mokyklos mokiniai, ku- Triūsdama savo virtuvėje ji 
11 uos paruošė Mokyklos Tė- paslydo ir griūdama nusi- 
vu Komiteto vicepirmininkė laužė kairiąją koją per keli. 
Ona Ivaškienė. Dabar koja yra Įtverta i

Kalėdų senis, žinoma, gipsų ir taip turės išbūti 5 
mokiniams atneš dovanėlių, savaites, iki nulaužtas kau-

Kengėjai kviečia atsilan- las suaugs, 
kyti ne tik tėvus, bet ir vi- į Išgulėjus ligoninėj 10 die- 
sus, kas mokykla domisi, o nų, ligonė buvo perkelta i 
ja domėtis turėtų visi lietu- ligonių poilsio namus netoli 

nuo Paplauskų rezidencijos. 
Išėmus koją iš gipso, Pap
lauskienė turės dar pabūti 
kiek laiko daktaro priežiū
roj ir turės dar koki laiką 
vaikščioti kojūkais pasirem
dama. Taigi bostoniečiai il
gai jos dar nematys savo pa
rengimuose, kuriuose ji 
dažnai dah’vaudavo.

Negalėdama dabar asme
niškai išsiuntinėti kalėdi
nių atvirukų, ji siunčia savo 
ir savo vyro linkėjimus vi
siems savo pažįstamiems ir 
draugams per ši “Keleivio” 
numeri.

Į Gaila, kad mūsų draugę 
; ištiko tokia nelaimė kaip 
' tik prieš šventes. Linkim jai 
kuo greičiausia pasveikti.

viai.

ŠACHMATŲ ČEMPIONAS

Gediminas Šveikauskas, lai
mėjęs Bostono šachmatu 
čempiono vardą, todėl jam 
šiemet teko ir pereinamoji 
Lietuviu Piliečiu Dr-jos 
taurė. Jis studijuoja vals
tybinius mokslus Kolumbi
ja- universitete Niujorke, 
pavasari tikisi gauti ma
gistro laipsnį.

Nauja Moterų Klubo 
valdyba

Gruodžio 6 d. buvo Pa
baltijo Lietuvių M oteių Klu- 

I bo metinis susirinkimas, ku
riame kalbėjo E. Vasyliū- 

| nienė, meninę dalį atliko A. 
Gustaitienė. Išrinkta nauja 
valdyba: Elena Vasyliūnie- 
nė, Aldona Grinienė, Meilu
tė Žiaugricnė, Veronika

Simfonijos orkestras 
važiuos į Japoniją

Bostono simfonijos orkes-Kulbokienė ir Irena Gali
nas nutarė kitais metais va-,m®ne; . s
žiuoti koncertuoti į Japoni-! _ I klubą įstojo 6 naujos na- 
ja. Tai būtu pirmoji to or- 1®s: ^r- Gimbutienė. M. 
kestro kelionė į Tolimuosius Jansomene, P. Kalvaitienė, 
y»vtus L Mickūnienė, T. Stankū-

*1952 m. orkestras sėkmin- ii M. Žiaugnenė. 
erai koncertavo Europoji, o' 9a.u.tjnS° sanatorijos 
1956 m. Sovietų Sąjungoj, džiovininkams ir Vasario 16

________________ gimnazijai surinkta apie
Bostono uostas nestreikuos §70 aukų, kurių sąrašas bus

. . A ;—... . vėliau paskelbtas.Atlanto pakraščio uostų __ ________________ .
krovėjai dirba teismo isaky- Sudegė dr. Bodsrick 
ti. Praeitą savaitę Bostono kabinetas
uosto krovėjai nutarė pri-: --------
imti pasiūlytas sąlygas ir Gruodžio 10 d. vakare 
teismo nustatytam terminui So. Bostone sudegė namas, 
praėjus nebestreikuoti. Da- kuriame buvo d r. Veronikos 
limis per 3 metus krovėjai Boderick kabinėta 
gaus 41 cnt. priedų. Mizaros įstaiga.

1’»*uu»**»»***»»***4MĮ»*4HM4********** “»**************»>

ir

DĖMESIO! DĖMESIO!

SIUNTINIAI J LIETUVĄ S
Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- g 

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

S1..1.ūmai apdrausti, apmuitinti. Gavėnas nieko i;c.n<>Ka. Siunti
niai ravėjus pa.-ier.ia per 4-8 sav., o oro pastų — a-12 d. .Mūsų 
nanlu.e. v yia didelis pasirinfciiiias vietinių ir importuotų medž;agų 
vyr. n moter. kostiumams, paltams, pamušalų, )p>.ų. deiiiionio stiK- 

n rjauii rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinętių. a.-permo, anacino,
bulei mo. sactianno ir vitaminų.

ri.dome' receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrankius ir 
specialius standartinius siuntinius

. av. vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos ]<>‘4 yd. tik 
uz $<k>.-; <> vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 19'z yd. 
io. uz $72.50. Siuvamas mašinas — $lo0. — Akordeonus nuo $75.50 
iki $yso. — Cukraus 20 svarų — $14.-

) paiirinėuis kainas Įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pa-Stinti
nius ajkirauda. (.avėjas nieso nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
i.iū ų in-nurimo katalogo kuriame rasite 30 pavyzdžių įvairiomis 
. amo'nis nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno yar- 
d o turi įrašų "M adė in England”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos (.liktos medžiagos atkarpėlę.

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

ADRESAI:
597 A Wot Ernadvav. SO. BOSTON 27. Ma*s, A N S-2718

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuntiniai priimami kasdien nūn 8:3® ryto iki fi:30 v.»!. vakaro J 

o šeštadieniai* nuo 8 vai. ryto iki I vai. po pietų. a
Sav. Mykolas Gl'RECKAS. «

i«WMrtMMMHHn«t*»*V********************************»

Inž. A. Škudzinsko bute Į (Lietuvoje ir kitur), savo
Pirmadienį, gruodžio 14 buvo eilinis lietuvių inžinie- ' pranešimą pavaizduodamas 

d. 6 vai. vakaro televizijos ,rių ir architektų susirinki-1 pa veikslais ekrane, 
stoties WBZ (kanalas 4) *
žiūrovai matė Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamą Tauti
nių Šokių Sambūrį šokant 
“Malūną”.

Šį šeštadienį, gruodžio 19 
d. 2 vai. popiet tos pačios 
stoties žiūrovai galės maty
ti* tarptautinę Kalėdų eglu
tę. Toj programoj 6 metų 
Gintaras Subatkevičius ir 
tokio pat amžiaus Birutė 
Račkauskaitė puoš eglutę 
lietuviškais papuošalais, ku
riuos paruošė Vilija Čepai
tė.

Mūsų mieliems bičiuliams ir.bendradarbiams 

ZITAI ZARANKAITEI

Kas turi 1 dolerį

Jei kas turėtų bent 1 at
liekamą dolerį, likusį nuo 
kalėdinių pirkinių ir norėtų 
jį paaukoti VASARIO 16 
lietuvių gimnazijai Vokieti
joj, prašome tą auką pri
siųsti ar įteikti Keleivio re
dakcijai arba Lithuanian 
Furniture Co., So. Boston, 
Mass. Šiuo metu gimnazijai 
pinigai reikalingi kurui pir
kti, remonto išlaidoms ap
mokėti ir maisto atsargoms 
sudaryti.

i Jei kas galėtų kiekvieną 
mėnesį aukoti 1 dolerį ir tuo 
prisidėti prie vieno mokinio 
gimnazijoj išlaikymo, tai ir
gi prašom pranešti savo ad
resą. Šiuo metu gimnazijoj 
yra 139 mokiniai.

Lietuvių Piliičių Dr-jos

ir

JUSTINUI ZARANKAI,

jų mylimai mamytei mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Bostono Dramos Sambūris

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš- Į 
kai įrengia su \ įsomis kontrolėmis ir 2(5 gal. aliejaus tanku J

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ 

i ------
21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

Liems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER

Nakti, Sekmadieniais ir šven- RE (1-4204
tadieniais ŠAUKIT * Y ...... ..
Nauji šilto oro, garo ir karato vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindu. ,------------------------

NEMOKAMAS JKAINAVIMAŠ

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos narių vaikams 
ir jų draugams Kalėdų eglu- j ! 
tė bus gruodžio 20 d. 2 vai. • | 
popiei. S '

Tą pačią dieną 5 vai. vak. 
bus kalėdinis pokylis drau
gijas nariams
gams.

ir jų drau-; i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos ___ _

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

II1S- ! ! Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio-j
Abiejų subuvimų dalyviai ‘ 1 mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piautiį

gaus ir dovanų.

Sandara minėjo 45 m. 
sukaktį

jriežtukų nuo 1.G5 už štukę- Siunčiame su Inturisto leidimu. J 
Į Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių- Į

i General Parcel & Travel Co., Ine. Į

Praeitą sekmadienį San- j~ 
daros 7 kuopa nuosavose 1 . 6 P- M.
patalpose surengė pokylį šeštadieniais 8 A. M- - 4 P. M
savo 45 m. veiklos sukakčiai! -r------------------------------------
atžymėti ir kartu savo daug' -
nusipelniusiam nariui Kazi
mierui Pratapui, kuris jau 
eina 92 metus, pagerbti. Į s 

Pokylį pradėjo kuopos ’ 
pirm. S. Jakubauskas. Trum
pą žodi taręs, jis vadovavi- ’ 
mą perdavė J. Lėkiui.

Po vakarienės, kurią pa-i 
įuošė J. Keslerienė su savo 
padėjėjomis, kalbėjo A.
Chaplikas, M. Venys, A. •
Rąstelis, St. Kontautas, V.
Stelmokas, Pr. Zokas, B. j 
Bajerčius, prof. I. Končius,
A. Matjoška, L. Janulis, | 
adv. J. Sonda ir J. Keslerie
nė, kuri Sandaros Moterų 
Klubo vardu įteikė K. Pra
tapui ir kuklią dovaną.

Visų linkėta Sandaros 
kuopai sėkmingų darbų, o 
K. Pratapui dar ilgų laimin
gų metų.

! 308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 j 
! (Tik vienas blokas nuo Broaoway, einant D gatve) j

i

Vedėjas: M. Kavaliauskas

b The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tikhy vaistus, išpildome gydytojų re

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

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

Jei reiK vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. flosengard, B- S., Reg. Pharm., 

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

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. TeL AN k

P. Čepą ištiko širdies 
smūgis

Gruodžio 7 d. Petrą Čepą, 
gyvenantį 103 Beech St. 
Belmont, Mass., ištiko šir
dies smūgis. Jis dabar guli 
Cambridge M t. Aubum li
goninėj. Linkime Petrui 
greitai pasveikti, o jo mie
lai žmonai ištvermės, kol 
sulauks savo mylinio vyro 
grįžtant namo.

A. Valeika

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas antis, 

iš naujų r ulių, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitų apmoka siuntėja*.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sųrašų “■ aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dėžėje, kurios dydis yra 16 s J5x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

(STAIGA LJETUViah KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar*

aauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunėiame sa Inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 tai. valu, aettlrtadleaiata aoa
• rtto iki 7 vai. vak ir »»4»adien»ais nuo « rvto iki 7 vai an pieta.

VF.DtJ \S: JiiNAS ADOMONIS

Bronius Kontrimas, kuris 
praeitą savaitę buvo ope
ruotas, po operacijos gerai 
jaučiasi ir jau vaikštinėja. 
Greitu laiku žada grįžti na
mo. Jis dėkoja visiems drau
gams ir pažįstamiems, ku
rie jį lankė ligoninėje arba 
raštu linkėjo jam sveikatos 
ir ištvermės ligoje.

Ateinančiuose klubo rin
kimuose Br. Kontrimas dar 
negalės asmeniškai dalyvau
ti, bet jis tikisi, kad draugai 
ir jį gerai žinantieji klubo 
nariai neužmirš atiduoti už 
jį savo balsus.

PARDUODAMI BALDAI

1 kambarių baldai gerame stovyj, vi
ai naujas šaldytuvas, televizija, ra

dijas ir visi kiti reikalingi baldai. 
Apžiūrėti kasdien iki JO va!, ryto ir 
ekmadieniais iki 12 vai. Parduodami 

"reitu laiku. Kreiptis 39 Story St., 
3 aukštas. Telefonas AN 8-8378. Ga
lima ten ir gyventi. (50

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
'neikiu, veikia sekmadie 
niais nuo 2:30 iki 3 va! 
Beną. Perduodamos Lėtu 
viškos dainos, muzika i 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir di 
.anų krautuvę, 502 Eas1- 
Broadway, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. T en gau 

-«mas ir “Keleivis.”
Steponas M inkus

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

5S7 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

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

o kitu laiku: AN 8-0699
4Bvnmnn*nTTmnn>

3 V. Vadeiša
* ODA SIUNTINIAMS
ųfParduodu pirmos rūšies ocų, au-

elius, gatavus batus tinkamus! 
■iuntimui, padus, vitpadžius siun
tiniams nupiginta kaina.
\tliekw visus batsiuvio darbus { 

^greit, sąžiningai ir duodu patari
mus apie odas. Adresas:
173 Eighth SL, So. Boston!
įuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir 9ekmadi>nius.|

Telefonas: \N 8-0055»»**♦♦*******'
^»mramnmnmnTr

Charles J. Kay š 
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—, 
aliejaus ir ga/.o vamzdžių įvedimo| 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
•įamos. Pirm negu kų darote, pas 
sanibinkit, paklauskit mūsų kainų g 

Telefonas CO 5-5S39
>2

Telefonas CO S-5839 J 
Mt Vemon. Dnrshaster, Mass !

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
5o. Bostone, ~L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamai 
das laiko teologas A. JŪRĖ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvard* 
universiteto doktorantas ir ver 
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.OMMMUMMMM

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ LR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jntie* ef tbe Peuce—ConutnbU 

598 E. Broadwa>
S*. Boston 27, Mt

1*L AN 2*1781 ir AN *-2483

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

So. Bostone, 89 Old Harbor SL, 
išnuom. butas iš 3 kainb. ir virtuvės. 
Vonia ir kiti įrengimai. Aliejau šil
dymas. Vienam ar dviem suaugu
siems. Kreiptis vakarais, po 6 vai., 
į l_mų arba 3-ėių aukštų, ten pat. 
■------------- ■

j Jei Jums Reikia Į

A įsigyti namus, ap Irausti turtų, A 
foriiiMsužpildyti mokestines formas 

line. Tas) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
K \LVAITJ IR STELMOKĄ — 
— BALTIC KEALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 603®

ejat x x x xrx x •

Peter Maksvytis
[CARPENTER & BUILDERj

Atliekam visokius namų tai-Į 
-tymo darbus iš lauko ir viduje:j 
pijazas, langus, duris, grindis., 
laiptus, dedame aliuminijaus !an-$ 
gus ir duris, darome virtuvės ka
binetus ir kitokius vidaus įren-J 
gimus. Naujiems pastatams turi-j 
ne įvairiu standartinių projektui 
llarhas garantuotas. I**saukitc$ 
dėl įkainavimo.

925 E. 4th St., So. Bostone! 
Tel. A N 8-363®

;5Q©iXXXXXXXXXXXXXXXX^

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos' noe 2 Ik* 4 

i nuo 7 iki t

546 EROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4826

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniški

pagal susitarimų

Uclumbie Roed 
Arti L'pl'apn s ( oi

DOkCHESTER, MASS.

TeL AN8-27& irba BI4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis gydytojas ir Chirurgu* 
Vartoj* vėliausios konstrukcijou

X-RA f Aparatų 
Pnlaiicc Akiniu* 

VALANDOS: nux. 2-4, nuo 7-8 
534 BKOAI>WAY 

SOUTH BOSTON. MASS

i

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Dusą ko r uis 
Dr. Amelia E. Rinki 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždai ytau

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL LSTATE & INSURANt S

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8 0948

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
ftapcatingui taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
379 YV. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. A N 8-4649

-bie®n®®ooc9oo<&3af»(X'k-^«a<jaw®<i
FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininku* A. t. Aleksu

<28 Euat BruLduuy 
South Boston 27. Man* 

Telefonas A N 8-4148
Benjamin Moore Malnvoe 

Popieros Sienom*
Stiklas l.an»uvu»

Vleoįria Reikmenya Narna’ 
Reikmenys Plumheriamv 
Vuokie Geležius Daiktui

:s


