
bOSTOK PUBLIC LIBBABT 
COPLET SOUARE 
BUSTOM 17»MASS*

KELEIVIS
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams .......... ................... 14-00
pusei met’j ......................... *2.00

KELEIVIS
M6 Broadway, So. Bootoa 27. Mass.

KELEIVIS
THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

NO. 46

“Keleivio* Telefonas: AN 8-3071
SOUTH BOSTON, MASS., LAPKRIČIO (NOVEMBER) 16,1960 

Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston. Mass., under the Act of March 8, 1879

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Address:
KELEIVIS

Pubiished in So. Boston. 
Sinre Februarv 9. 19OR

63S Brnadvajr. So. Boston 27.

Atskiro Numerio 
Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

Naujas Prezidentas Ruošiasi 
Valdžią Perimti

Naujai Išrinktasis Prezidentas John F. Kennedy Ruošiasi 
Perimti Valdžių; Piezidento Ei*enhowerio Admini

stracija Žada Palengvinti Valdžios Perėmimų; 
Rinkimai Parodė Krašte Pusiausvyrų.

Louisianos Valstijoj Prasideda
Mokyklų Integracija

f ederalinės Valdžios Maršalai Palydėjo Keturias Mažas 
Negrų Mokines į Baltą Mokyklą New Orleans’e 

Integracija Prasideda ir Giliųjų Pietų Srityje; 
Vyriausybė Pasiruošus Neleisti Trukdyti.

Pereitos savaitės balsavi
mas pastatė prie valdžios 
vairo ateinantiem keturiem 
metam demokratų partijos 
išstatytą kandidatą j prezi
dento vietą senatorių John 
F. Kennedy. Jis laimėjo rin
kimus labai nežymia daugu
ma balsų. Dar visi balsai ir 
dabar nėra suskaityti, balsų 
skaitymas tęsiamas! Šį pir
madienį demokratų kandi
dato dauguma , žiūrint pa
duotų balsų skančiaus, sie
kia tik 271,817 balsų iš 67 
milionų iš viso paduotų bal
sų. Tai yra nežymi daugu
ma. Žiūrint išrinktų elekto- 
rių, demokratų kandidatas 
jų turi virš 300, todėl yra iš
rinktas ir jau ruošiasi per
imti vyriausybės vadžias j 
savo rankas.

Naujai išrinktasis prezi
dentas Kennedy valdžią 
perims tik po Naujų Metų, 
sausio 20 d., bet jau dabar 
jis turi pradėti organizuoti 
savo kabinetą, numatyti pa
reigūnus svarbiausioms vie
toms ir paruošti vyriausybės 
programą, kad perėmus val
džią be kliūčių galima būtų 
pradėti valdyti ir vykdyti 
svarbesniuosius užsimoji
mus.

Valdžios perėmimas vyks 
sklandžiai, nes prezidentas 
D. D. Eisenhower, po pa
sveikinimo laimėtojo, tuo
jau pasiūlė jam paskirti ry
šių žmogų, su kuriuo vyriau
sybė ir tarsis, kaip skland
žiau pravesti valdžios per
ėmimą. Šen. Kennedy tokį 
ryšininką jau ir paskyrė. 
Laukiama, kad jau greitu 
laiku šen. Kennedy pasima
tys su gen. Eisenhoweriu ir 
galutinai sutars ryšių palai
kymą ir bendradarbiavimą 
pereinamajame laike, kada 
senoji vyriausybė dar valdo, 
bet naujoji vyriausybė jau 
yra pasiruošusi valdymo 
darbą perimti.

Šį pirmadienį šen. J. F. 
Kennedy Floridoj turi pasi
matymą su viceprezidentu 
Nixonu. Ar tas pasimatymas 
turi kokios politinės reikš
mės, ar yra tik mandagumo 
žestas, spauda dar spėlioja.

Šen. J. F. Kennedy dar 
pačioj rinkimų kampanijos 
pradžioje buvo paskyręs 
studijų komisijos Įvairiems 
vyriausybės darbams aiškin
ti. Dabar komisijos jau yra 
paruošusios visą eilę pasiū
lymų dėl krašto gynimo per
tvarkymo, dėl užsienių poli
tikos ir kitų klausimų. Pa
rinkdamas būsimos vyriau
sybės narius naujasis prezi
dentas aptars su jais įvai
rius ekspertų pasiūlymus ir 
tuo būdu nauja vyriausybė 
galės greit pradėti vykdyti 
savąją programą.

Amerika Protestavo
Šaudymus Kuboje

Amerikos vyriausybė pa
siuntė Kubos revoliucinei 
vyriausybei protestą dėl su
šaudymo Kuboje trijų Ame
rikos piliečių.

Kuboje buvo sušaudyti 3 
Amerikos piliečiai: Antho
ny Zaiba, 27 metų iš Roslin
dale, Mass.; Robert A. Ful- 
ler 25 metų iš Miami, Fla. 
ir Allan D. Thompson 36 m. 
iš Queen City, Tex.

Tie amerikiečiai buvo su
šaudyti todėl, kad jie daly
vavo 27 žmonių grupėje, ku
ri išsikėlė Kuboje su tikslu 
kariauti prieš Kubos vyriau
sybę, bet tie amerikiečiai 
jjghijyn grupes vadai. Kartu į 
su jais buvę Kubos piliečiai 
už tą patį prasižengimą ga
vo tik kalėjimo bausmes, 
bet amerikiečiai buvo išskir
ti ir nubausti mirties baus
me ir net jų lavonai nebuvo 
atiduoti giminėms palaidoti.

Amerikos vyriausybė pro
testavo, kadėl amerikiečiai 
baudžiami ypatingomis bau
smėmis ir kodėl sušaudytųjų 

; lavonai neatiduoti šeimoms.

Vokiečių Oro Bazės
Veikia Prancūzijoje

. Vakarinės Vokietijos ka
ro lėktuvai ir lakūnai galės 
naudotis dviem karo bazėm 
Prancūzijoj. Viena vokiečių 
oro bazė bus prie Istres, pie
tinėj Prancūzijoj, o kita 
Korsikos saloje.

Prancūzai sutiko duoti 
vokiečiams ir jų kariuome
nės lavinimui bazes ir jau 
vokiečių kariški daliniai tre
niruojasi Prancūzijoj.

Prancūzijoj vokiečiai tu
rės nemažai ir savo kariškų 
sandėlių.

VICEPREZIDENTAS

Dabartinis senato daugu
mos vadas senatorius Lyn- 
don R. Johnson išrinktas 
viceprezidento pareigoms. 
Jis yra 52 metų amžiaus.

NAUJASIS AMERIKOS PREZIDENTAS

Demokratų partijos išstatytas kandidatas šen. John F. 
Kennedy išrinktas JAV prezidentu. Tas pareigas jis pra
dės eiti 1961 m. sausio 20 d. Kennedy bus jauniausias 
iš visų buvusių prezidentų, jam tik 43 metai.

V lik’o Suvažiavimas Amerikos Naujas . 
Būva New Yorke ! Elitas Šnipinėja

Su vyriausybės žiniarbet 
vyriausybei nesikišant, tarp 

! Amerikos ir Sovietų Sąjun- 
os vyko “privačių asmenų” 

derybos Dartmouth univer
sitete, N, H. valstijoj.

“Neoficialėse” derybose 
dalyvavo iš rusų pusės ra
šytojas ir politikierius Kor- 
reičiuk, akademikas Čhik- 

Įvadze, A. Karev, Irina La
kūno va, Vano Muradeli, Bo- 
ris Palevo/ Z. Puskareva, 
M. Rubinštein ir S. Jutke- 
vič. Tai mokslininkai, rašy
tojai ir panašūs žmonės, vi
si, žinoma, sovietų valdžios 
žmonės. Iš amerikiečių pu
sės dalyvavo prof. Walt W. 
Rostow, naujai išrinktojo 
prezidento Kennedy patarė
jas, Stuart Chase, tašyto jas, 
George F. Kennan, buvęs 
ambasadorius, prof. J. S. 
Dickey, Greenville Clark, 
Arthur Larson, Richard 
Laghprn, A. William Loos, 
ir eilė kitų žymių žmonių, 
kurie pasišovė lyginti kelią 
oficialioms detyboms vė
liau. Po savaitės derybų, 
privatūs diplomatai pranešė, 
kad pasitarimai buvo vai
singi, draugiški ir bus tęsia
mi vėliau Maskvoje. Dery
bas finansavo Fordo Fonda- 
cija.

1 Pereitos savaitės gale bu- 
Lapkričio 12-13 dienomis vo paleistai dar vienas 

New Yorke buvo Vyriausio = Amerikos satelitas į aukšty- 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi- bes, vadinamas Discoverer 

, teto (VLIK’o) metinis šuva- j XVII. Jis skiriasi nuo kitų 
žiavimas, į kurį visos jame satelitų tuo, kad aukštybė-

i atstovaujamos partijos> ir ki- ’ Sukilėliai iŠ Kubos
tos organizacijos atsiuntė : paleista* Degti apimK žemę,,
savo atstovus. ir tokiu būdu jis gali keisti į Puolė Nikaragvą

\ savo orbitą. j . ------------- .
Suvažiavimą žodžiu svei-! Naujas satelitas skirtas į Nikaragvos, v y riausybė 

kino Lietuvos konsulas J. i kariškos žvalgybos darbui, praneša, kad iš Kubos atvy-
Budrys savo vardu ir per- Į jis fotografuoja žemę, o jo 
skaitė Lietuvos atstovo J. nosis, pagal radijo ženklus
Kajecko sveikinimą, Latvi
jos delegacijos Pavergtųjų 
Tautų seime pirm. dr. Ma- 
sen, JAV Lietuvių Bendiuo- 
menės Tarybos pirm. J. Šle
petys, Paryžiaus lietuvių 
vardu Venckūnienė ir Tau
tos Fondo pirmininkas prel.
J. Balkūnas.

Telegramomis ir laiškais 
pasveikino valstybės depar
tamento vardu Dillon, JAV 
delegacijos Jungtinėse Tau
tose pirmininkas J. Wads- 
worth, Kanados premjeras 
Diefenbaker, New Yorko 
gubernatorius N. Rockefel- 
ler, senatorius Keating, se
natorius Dodd, visi Lietuvos 
atstovai, Latvijos atstovas 
Spekke ir Estijos atstovas.

Suvažiavimo n u o*taika 
buvo darbinga, diskusijos 
svarstomais klausimais bu
vo gyvos ir turiningos. Vi
si dalyviai buvo sukaupę sa
vo mintis, kaip geriau vys
tyti Lietuvos laisvinimo dar
bą.

Vliko prezidiumas ki
tiems trims metams perrink
tas tas pats, būtent pirm. dr.
Antanas Trimakas, vicepir
mininkas Jonas Stikliorius 
ir sekr. Henrikas Blazas.

Vėliau suvažiavimas bus 
plačiau aprašytas, bus pa
skelbtos ir jo priimtos rezo
liucijos. j versmas būtu buvęs Korėjos

Suvažiavimas buvo baig- ar Turkijos perversmo pa
tas Lietuvos himnu. .vyzdžiu.

nuo žemės, atsiskirs nuo sa
telito ir nukris žemyn. Bus 
bandoma krintančią nosį 
pagauti.

Sovietų Rusija grasina, 
kad ii neleisianti Amerikos 
satelitams fotografuoti savo 
teritorijos ir sakosi turinti 
priemonių tokius dangiškus 
“šnipus” padaryti nekenk
smingus ... Išeitų, kad rusai 
visas jūras ir visą erdvę lai
ko lyg ir savo nuosavybe ir 
su satelitais, kaip ir su lėk
tuvais virš jūrų, darys ką 
norės.

Karių Perversmas 
Vietname Nepavyko

Pietiniame Vietname pe
reitą savaitę buvo bandyta 
padaryti kariškas pervers
mas. 3000 parašiutininkų 
buvo užėmę Saigon miesto 
svarbiausius punktus ir bu
vo apgulę prezidento Ngo 
Dinh Diem palocių. Prezi
dentas vedė derybas su mai
štininkais, bet tuo tarpu pa
šaukė sau ištikimos kariuo
menės dalinius, kurie maiš
tininkus išvaikė. Tvarka ša
lyje atstatyta, bet nepasiten
kinimas lieka. Vietnamo ka
riai bandė pašalinti prezi
dentą Diem, kuris daug kam 
Įsipyko tuo, kad valdo su 
savo švogeriais ir kitokiais 
giminaičiais. Vietnamo per-

kę ginkluoti vyrai užpuolė 
Nikaragvos teritoriją ir ban
dė sukelti krašte platesnį 
sukilimą Tarpe ginkluotų 
partizanų esą vyrų ir iš Ku
bos ir Nikaragvos politinių 
pabėgėlių.

Nikaragvos v y riausybė 
skelbia, kad jai pavykę su 
milicija įsiveržėlius atmuš
ti ir net belaisvių paimti.

Būrys maištininkų dar 
laikosi Diriamba mieste mo
kykloje, jie yra apsupti ir 
laiko su savim 200 vaikų. 
Sukilėliai sako, jie paleis 
vaikus, jei jiems bus leista 
laisvai atsitraukti. Vyriau
sybė siūlo “teisingą teismą” 
maištininkams, jei jie pasi
duos ir nestatys į pavojų 
vaikų.

Nikaragvos ir Gvatema
los įvykiai siejami su Kubos 
revoliucininkų veikla ir jų 
bandymu revoliuciją išplės
ti po visus Lotynų Amerikos 
kraštus.

TURKIJA GAL NEIS 
FAŠIZMO SUNKELIU

Turkijos kariškas dikta
torius generolas Gucsel pa
šalino iš karininkų valdan
čios tarybos 14 karininkų, 
kurie bandė valstybės gyve
nimą sukti fašizmo keliu.

Iš to pranešimo, jei jis 
pasirodys teisingas, galima 
spėti, kad dabar valdančioji 
Turkijoj diktatūra bandys 
eiti Ataturko, Turkų respu
blikos kūrėjo, keliu, kuris 
siekė Turkijoj įgyvendinti! 

•demokratinę santvarką.

Viceprezidentas R. M. Nix- 
on pralaimėjo lapkričio 8 d. 
rinkimus, bet labai nedide
liu balsų skirtumu. Jo prie- 
teliai ragina j j 1961 metais 
bandyti atsigriebti.

Gvatemaloj Neramu 
Eina Kautynės

Sekmadienį lapkričio 13 
d. Gvatemalos respublikos 
sostinėje kilo kariškas maiš
tas prieš piezidento M. Ydi- 
goras Fuentes vyriausybę. 
Vyriausybė skelbia, kad ka
rių sukilimas buvęs numal
šintas, bet po to paskelbimo 
Gvatemalos karo lėktuvai 
dar daužė sukilėlių centrus 
šalies šiaurės lytuose.

Pagal vyriausybės šalti
nius keletas atestuotų kari
ninkų sostinėje išsiiaužė iš 
kalėjimo ir su tam tikru 
skaičių kareivių pradėjo 
sukilimą. Sukilo dalis ka
riuomenės ir Puerto Barrios 
mieste, kur sukilimas dar 
nėra numalšintas.

PRANCŪZAI BARASI 
DEL ALŽYRO ATEITIES

Lapkričio 11d. karo vete
ranai ir jaunimas Alžyre kė
lė riaušes prieš gen. de 
Gaulle vyriausybę ir ypač 
prieš paskutinį de Gaullio 
pasisakymą apie ateities Al- 
žyro“respubliką.”

Triukšmas ir muštynės po 
lapkričio 11 d. nebeatsi- 
naujino, bet padėtis yra la
bai netikra. Prancūzijos vy
riausybė dabar aiškinasi, 
kiek ji gali pasitikėti armi
jos karininkais sprendžiant 
Alžyro klausimą referendu
mo keliu. Visa eilė aukštų 
kariškių jau pasisakė, kad 
jie nepritaria prezidento de 
Gaulle politikai.

Kongo Parlamenta*
Jungtinių Tautų organi

zacija nutarė per Kongo 
parlamentą bandyti atstaty
ti tame krašte šiokią tokią 
tvarką. Bet kelyje yra ne
mažai kliūčių. Ir Sovietai 
pasisakė už Kongo parla
mentą.

BANDYS 1961 M.?

Šį pirmadienį mokyklų in- 
’tegracija Amerikoje padarė 
didelį žingsnį pirmyn. New 
Orleans mieste, Louisianos 
valstybėj federalinio teismo 
įsakymu, į vieną baltą mo
kyklą priimtos keturios ne
grės mokinės. Mažos mergy
tės į mokyklą buvo atlydė
tos federalinės v a ldžios 
maršalų. Policija dabojo, 
kad niekas nebandytų truk
dyti mokyklos darbo.

Louisianos valstijos vy
riausybė ir seimelis dėjo vi
čas pastangas, kad dargi 
tokį simbolišką mokyklų in- 

: tegraciją valstijoje sutruk
dytų, bet federalinis teismas 
visus tokius bandymus su
trukdė. Seimelis buvo išlei
dęs įstatymų eilę, kad užkir
stų kelią integracijai, bet 
federalinis teismas tuos įs
tatymus paskelbė priešingus 
konstitucijai ir panaikino. 
Valstija buvo nutarusi per
imti mokyklas iš mokyklų 
komiteto į savo rankas, bet 
federalinis teismas ir tą ta
rimą panaikino.

Louisianos valstija yra 
viena tų, kur mokyklų inte
gracija dar nebuvo nė pra
dėta. Ten dar tik daromi 
pirmieji žingsniai ir moky
klų integracija ten dar ne
greit tebus įvykdyta.

Mokyklų integracija pa
darė didelę pažangą “perei
namose” valstijose, kurios 
nerodė tokio pasipriešinimo 
kaip grynai pietinės valsti
jos, kur žmonių papročiai ir 
ilgų metų praktika yra prieš 
mokyklų integraciją.

Trumanas Giria
Naująjį Prezidentą
Buvęs prezidentas H. S. 

Trumanas, kuris prieš rin
kimus reiškė abejonių, ar 
senatorius J. F. Kennedy 
yra jau pasiruošęs kraštą 
valdyti, po rinkimų rašo, jog 
jis įsitikinęs, kad naujai iš
rinktasis prezidentas suge
bės savo pareigas atlikti tin
kamai ir pasirodys stiprus 
prezidentas.

Kad naujasis prezidentas 
išrinktas nedidele dauguma, 
jo pareigų ir pasimojimų 
negali mažinti, bet jam tai 
bus priminimas, kad jis yra 
visų amerikiečių preziden
tas ir turi lygiai atstovauti 
ir tuos 30 su viršum milio
nus, kurie prieš jį balsavo.

Laose Yra Net’3 Valdžios
Todėl Tvarko* Visai Nėra

Laoso valstybėje vis dar 
tebeina kova tarp trijų vy
riausybių — dešiniųjų, neu
traliųjų ir komunistų. Todėl 
krašte nėra nei tvarkos, nei 
vilties greit ją atstatyti.

f
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NAUJAS PREZIDENTAS
Piliečiai tarė savo žodį, kraštas turi naują prezidentą 

—demokratų partijos išstatytą John Fitzgerald Kennedy.
Naujasis prezidentas buvo išrinktas labai nežymia 

balsų dauguma. Iš 67 milionų su viršum paduotų balsų, 
John F. Kennedy surinko truputį daugiau kaip pusę, jo 
dauguma vos siekia 300,000 balsų. Konstitucija dėl to ne
mažina nei jo teisių, nei pareigų, bet spaudoje jau girdė
ti pastabų, kad su tokia dauguma jis turės atsižvelgti ir 
mažumos notų ir todėl savo planus turės atitinkamai ap
karpyti. Tokių priminimų netrūks ir ateityje . . .

Naujas prezidentas yra pirmas katalikų tikybos žmo
gus Amerikos prezidentūroje. Jo išrinkimas parodė ir pa
čiai Amerikai ir visam pasauliui, kad tikyba nėra kliūtis 
Amerikos demokratijoj iškilti į pirmą vietą. Bet kartu 
tenka pabrėžti, kad kandidatas J. F. Kennedy bažnyčios 
ir valstybės klausimais užėmė aiškią, nedviprasmę pozi
ciją, kuri visai atitinka Ameiikos konstitucijos reikala
vimus. Tuo žvilgsniu J. F. Kennedy buvo daug aiškesnis 
ir griežtesnis, negu republikonų partijos kandidatai, ku
rie neaiškiais pažadais parapijinėms mokykloms bandė 
pavilioti katalikų balsų. Vienuolių pranciškonų laikraštis 
“Darbininkas” dėl J. F. Kennedy pozicijos valstybės ir 
bažnyčios santykių klausimu pastebi, kad “ John F. Ken- 
nedj savo pareiškimais rodė, kad jam labiau rūpėjo bal
sai, negu jo tikėjimas.” (“D.” lapkr. 11 d.). Reikia su
tikti, kad tai ir buvo vienintelis būdas katalikui Įkopti i 
prezidentūrą, nes kas kištų pirmon vieton savo tikėjimą, 
tam Baltųjų Rūmų durys tikrai liktų uždaros.

Naujasis prezidentas prieš rinkimus davė daug pa
žadų, daug ir daug kam. Kaip jis galės juos Įvykinti, jei
gu tikrai norės tą padaryti? Iš naujojo prezidento paža
dų ir Įsipareigojimų galima paminėti tokius, kaip krašto 
kariško pajėgumo sustiprinimas nedelsiant; paskatinimas 
šalies ūkiško plėtimosi; pagalba nedarbo ištiktoms šalies 
sritims; pagerinimas socialinio draudimo; parama moky
kloms ir, bendrai, švietimo kėlimas; Užimti pirmą vietą 
erdvės tyrinėjimo lenktynėse ir t. t. Visą savo Amerikos 
pirmyneigos programa naujasis prezidentas vadino ati
darymu “naujų rubežių,” krašto išjudinimu i naują 
ūkišką, mokslišką, socialinę pažangą po astuonių metų 
“konsolidacijos” ir savimi pasitenkinusio tupčiojimo.

Bet platesniems užsimojimams vykdyti bus reikalin-

TRl MANAS ATSPfiJO

Buvęs prezidentas Harry S. 
Truman prieš rinkimui vi
sur kartojo, kad demokra
tai laimės, o Nixon pralai
mės. Rinkimai parodė, kad 
šį kartą jis neklydo.

sai sąmoningai užmiršo, kad 
katalikų bažnyčios vienas 
vadų labai ryškiai Įsikišo Į 
kandidatų statymo reikalą 
ir dabar, be abejonės, gali

o autonominė J. A. Valsty
bių dalis — Puertoriko sa
la — rinko savo guberna
torių ir vietinę valdžią.

Puertorikos balsavim a s 
tuo Įdomus, kad i jj šiais 
metais Įsikišo katalikų baž
nyčios vadovybė ir paskel
bė per visas bažnyčias, kad 
tikintieji negali balsuoti už 
gubernatoriaus Munoz Mar
tin vadovaujamą liaudies 
demokratų partiją! Puerto
riko vyskupai iš dviejų 
kartų skelbė ganytojiškus 
laiškus ir visose bažnyčiose 
tie jų laiškai buvo- skaitomi. 
Abejuose laiškuose buvo 
Įsakoma katalikams nebal
suoti už liaudies demokra
tus.

Rinkimų dieną Puertori
kos žmonės turėjo pasirink
ti : papildyti nuodėmę ir 
balsuoti už gero gubernato
riaus vedamą partiją, arba 
laikytis vyskupų nurodymo 
ir balsuoti už naują “krik-* v w •

Puertoriko sala gautų val
stijos teises ir būtų 51-oji 
Amerikos valstija, surinko 
250,638 balsus; Krikščionių 
akcijos partija, kurią rėmė 
vyskupai, gavo 51,072 bal
sus ir Puertorikos nepri
klausomybės partija, kuri 
reikalauja atsiskirti nuo J. 
A. Valstybių, surinko 24,- 
047 balsus.

Tai šitaip Puertoriko 
žmonės atsakė Į vyskupų 
reikalavimą nebalsuoti už 
Muhoz Martin partiją. Jie 
balsavo už nuodėmę ir dėl 
to visai nesigaili, nes prie 
valdžios vėl stovės patyręs 
ir sumanus gubernatorius, 
kuris salos gyventojams 
patinka savo sumanumu ir 
žmoniškumu.

būti patenkintas, kad jo in
tervencija Į politiką pasise-ščioniškos akcijos” "partiją,
kė puikiausiai. -----

Kaip tik šen. John Ken-
kuri atsirado prieš rinkimus 
ir kuriai vyskupai pasku
bėjo Į talką su savo ganyto
jiškais laiškais.

Puertorikos žmonės, 90% 
katalikai, pasirinko nuodė
mę! Jie balsavo už liaudies 
demokratų partiją, kuri rin-

nedy pasiskelbė esąs kandi 
datas, laikraštininkai jį už
puolė kamantinėti, kaip jis 
žiūri Į bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės. Kandidatas 
pasisakė visai korektiškai,1 
kad jis stovi už bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės ir 
iš to padarė visas išvadas 
tiek dėl parapijinių mokyk
lų šelpimo, tiek ir dėl kitų 
klausimų, kuriuose bažnyčia

išrinktas 87-sis kongresas bus trupučiuką dešinesnis, negu ir valstybė čia Amerikoje 
1958 metais rinktasis 86-tasis kongresas. Pora demokratų aiškiai nesutinka.
senatorių jame bus mažiau ir apie 20 demokratų kongres- , Po šit0^° sen* F-—----- . —
monų nebegrįžo i atstovų rūmus. Tiesa, demokratų dau- nedy Pasakymo katalikų balsuoti, ą kitur J. A.
guma lieka užtikrinta su kaupu kongrese, bet Į tą daugu- kaltinti^dėl jį°nutopL V’ ribos^^alima. girJįs.’,kad 
mą Įeina ir pietinių valstybių ultrakonservatyvus demo- mo nuo bažnyčios (katali- m*S ne9lklsame 1 Mitoka ir 
kratai, kurie, be to, turi Įtakingas pozicijas Įvairių kon- i kų) linijos. Būtų ir pešioję,
greso komisijų vadovybėje, o kongresinės komisijos yra bet prabilo kardinolas Cu- 
viena iš svarbiausių Amerikos valdymo aparato šaka. Iki shing ir pasakė, kad katali- 
šioliai kongrese vyravo tyli republikonų ir pietinių demo- kiškieji kritikai “nesuprato” 
kratų koalicija, kuri gali ir ateityje geriausius prezidento sen. J. F. Kennedy pasisa- 
J. F. Kennedy sumanymus palaidoti dulkėtuose stalčiuo- kymų ir po to niekas dau- 
se, o pinigų skyrime gali pasirodyti šykšti. .. £*au nebegirdėjo nė žodžio

gas lėšos, o pinigų maišas yra kongreso rankose, naujai

gramoje nebelieka vietos krik
ščioniškajam gyvenimui ir sie
los pasišventimui . . .”

t^*___ l*___ __ i_ ~±Z ~~Z^ X!ivą galima sanyti apie »i- 
tokią dvigubą buhalteriją? 
Puęrtorikoje galima tikin
tiesiems sakyti,, už ką jie ne-

HUGH GAITSKELL

Anglijos darbiečių partijos 
kairysis sparnas norėjo jį 
pašalinti iš vadovavimo 
partijai, bet parlamento 
frakcija jį vėl išrinko vado
vauti partijos politikai.

kritikos katalikų eilėse prieš 
sen. Kennedy pažiūras . . .

Jei tai nėra kišimasis į 
politiką, tai kas gi tai yra?

Jei prie šitų vidaus sunkumų pridėti užsienių poli
tikos skaudžius klausimus, kaip tai vokišką klausimą su 
Berlyno skauduliu, santykius su komunistine Kinija, 
nerimą Pietų ir Centęalinės Amerikos kraštuose, varžyty- ! Milionierius Joseph Kenne- 
nes kylančias iš kolonialinių imperijų likvidacijos ir visą dy vra parėmęs bažnyčios 
ūkiškai atsilikusių kraštų problemą, tada tik gausime “pamatus” labai stambio- 
maždaug vaizdą, prieš kokius sunkumus atsistos naujoji mis aukomis (už kurias ir 
krašto vyriausybė. taksų juk nereikia mokėti),

Naujasis prezidentas jau minėjo, kad jam jo pasimo- o Cushingas suprato savo 
jimuose bus reikalingas viso krašto parama ir pasiaukoji- i pareigą ir nutildė kritikus, 
mas. Kiek to pasiaukojimo kraštas parodys, tiek ir nau- Ranka ranką numazgojo, o 
jasis prezidentas galės savo “naujų rubežių” ir atsiekimų
programą vykinti. Stebuklų neturėtume laukti. buvusi

APŽVALGA
KADA SAKYKLA YRA 

“BAČKA” ir KADA
laikraštis “Draugas.” Jis

NE? rinkimų išvakarėse (lapkri- . Htik
. .. - j x. • cio < d.) rase: 1Amerikos prezidentimuo-i

“Kai J. A. Valstybėse

katalikų ierarchija 
visai bešališka . . .

Dabar žodis dėl Puertori
ko. Ta sala yra dalis J. A. 
Valstybių ir ten vyskupai vi
sai atvirai ir net neprisi
dengdami figos lapeliu ki- 

ir paskelbė,

Kaip balsavo Puertoriko
Lapkričio 8 d. Amerikos, kimuose gavo 456,217 bal- 

gyventojai rinko savo ša- į sų; Puertorikos respubliko- 
lies prezidentą ir kongresą, nų partija, kuri nori, kad

Po rinkimųI
I Pereitos savaitės rinkimai 
“per plauką”” davė laimė
jimą demokratų partijos 

i kandidatui sen. J. F. Ken
nedy. Senatoriaus rinkimų 
kampanijos darbuotojai sa
ko, kad jo laimėjimas buvęs 
“stebuklas.” Tą rinkiminį 
stebuklą padarė republiko
nų kandidato klaidos, ypač 
jo nenoras ar nesugebėjimas 
patraukti Į savo pusę “ma
žumas,” — negrus, ispaniš
kai kalbančius piliečius ir 
kitus.

Republikonams nemažai 
padėjo Puertorikos vysku
pai, bet tos pagalbos neuž
teko. . .

Pagal balsų skaičių kan
didatai išėjo beveik lygio
mis: demokratų kandidatas 
surinko 33,627,060, o repu
blikonų kandidatas 33,348,- 
000 balsų. Pagal “elektorių” 
skaičių demokratų kandida
tas žymiai pralenkė republi
konų kandidatą ir turi jų 
332, o republikonų kandida
tas tik 191.

Galima suprasti, kad re
publikonai dabar yra linkę 
nagus graužti, bet tas nie
ko nepadės. Aš kartą norė
jau greitai pralobti ir nusi
pirkau loterejos biletą ir 
paskui ilgai norėjau savo 
nagus graužti. Mat, tik per 
vieną numerį pralošiau. Jei 
tik vienas numeris būtų pa
sisukęs, būč laimėjęs 10,000

I A_________ 1_flpmauao 1-----ouvu uaug,

se rinkimuose daug girdėjo
me apie “tikybos klausimą.” 
Vienas kandidatas buvo ka
talikų tikybos žmogus, o 
trys ketvirčiai Amerikos gy
ventojų via protestantai, ar 
jokiai bažnyčiai nepriklau
santieji žmonės, todėl kai 
kurie protestantai šiaušėsi 
prieš mintį, kad “papistas” 
gali būti jų prezidentu. Bu
vo ir tokių protestantų, ku
rie ir bažnvčiose pasisakė 
prieš kataliką prezidentą, 
bet tokių nebuvo daug. Tik 
retoje bažnyčioje protestan
tu kunigai ragino tikinčiuo
sius pastoti katalikui kelią Į 
prezidentūrą.

Tokius bažnyčiose politi
kuojančius protestantų ku

rnės nesikišame Į politiką ir 
tik tie protestantai yra tokie 
netikę, kad jie iš sakyklų 
padarė politines “bačkas!” 
Kodėl taip nemandriai veid
mainiauti ir argi “Draugo” 
skaitytojų tarpe nebėra vi
sai žmonių, kurie tokią dvi
šaką moralę ir dar dvišakes- 
nę politiką pasmerktų ir pa
sakytų marijonams, kad jie 
neišmanėlių ieško?

Marijonų pasakos apie 
“griovimą dorovinio gyveni
mo pagrindų” yra tik pasa
kaitė davatkėlėms, o ne pro
taujantiems žmonėms. Pa
tys katalikai žino “sekretą” 
kaip apsisaugoti nuo vaikų, 
bet jei kur gydytojas turi 
teisę patarti tėvams, kaip 
planuoti šeimą, katalikų va
dai rėkia, kad “doroviniai 
pagrindai” griūva!

O gubernatorius Munoz 
Martin ir dėl to nėra niekuo 
dėtas, nes Įstatymas apie 
davimą tėvams patarimų 
šeimoms planuoti buvo pri
imtas 1937 m., kada jis vi
sai ir nebuvo gubernatorių. 

Puertoriko gyventojai pa

PASLAPTINGAS DULKIŲ 
LIETUS

kad balsuojantieji už guber- 
Kat. natoriaus Munoz Martin 

Bažnyčios hierarchija tylėjo ir liaudies demokratų partiją rodė, kad jie'dviejų airišių 
...------- kandidatą niekur papildys nuodėmę. Tą jie ir vieno jspaniška pavarde

paskelbė ir pakartojo. Visos vyskupų sugalvotą “nuodė- 
vad. konservatyviųjų pastoriai, i Puertoriko bažnyčių sakyk- mę” skaito už bloznų prasi- 
kaip praneša spalio 31 d. The los buvo paverstos politinė-: manymą ir balsavo už tą,

mis propagandos bačko- k« jje norėjo. Vyskupai 
mis,” bet marijonų “Drau
gas” šitą “bačkinę” bažny
čios politiką visiškai patei
sina. Jis rašo:

ne uz vieną 
neprasitarė,

NY Times, pavertė savo sakyk
las politinės propagandos bačko
mis, skatindami klausytojus ne
rinkti prezidentu kataliko. Jų 
supratimu, jei prezidentas bus 
katalikas, tai Bažnyčia nebus 
atskirta nuo valstybės . . .”

“. .. Bažnyčia negali būti neu
trali tenai, kur naikinama yra

Jei tikėti marijonų dien-

paliko kvailokoj padėty, 
bet jie to ir nusipelnė. Juos 
gal tik marijonai užjaus ...

Beje, popiežius visiškai 
pritarė Puertoriko vysku
pams jų pasimojime diktuo-

Šių metų pavasari (ko
vo m.) ir rudenį (rugsė
jo m.) smėlio ir dulkių 
tiršti debesys užgulė Bul
gariją, Rumuniją, Vengriją, 
Jugoslaviją, pasiekdami net 
Triestą ir Šiaurės Afriką. 
Vietomis tie debesys buvo 
tokie tiršti, kad dieną pa
sidarė tamsu kaip -naktį. 
Vietomis jis pratrūko dum
blo lietumi. Ilgai tylėjusi, 
pagaliau prabilo ir sovieti
nė informacija apie dumblo 
lietų Ukrainoje, Krime, 
Moldavijoje.

Atitinkamos mokslo ištai
gos tą gamtos reiškinį 
pradėjo tyrinėti ir išaiškino, 
kad tai Chruščiovo plėšinių 
Kazachstane padaras. Savo 
laiku Kazachstano stepes 
nuo smėlio audrų saugojo 
žolė. Stepes paverčiant ari
mais, nėra kas jas saugotu 
nuo smėlio audrų, nes nrieš 
sėją ir derlių nuėmus ilges
nė sausra tokioms audroms 
sudaro labai palankias są
lygas. Savo laiku Amerikos 
atitinkami specialistai buvo 
Įspėję Chruščiovą apie toki 
pavoju, bet, Kremlius toki 
kapitalistų Įspėjimą laikė 
tik kapitalistine propagan
da.

Kr.

apreiškimo šviesa ir griaunami, ti žmonėms UŽ ką bateuoti 
raščiui “Draugui”, katalikų dorovinio gyvenimo pagrindai. Iar nebalsuoti. New Yorko 
bažnyčios vadai visiškai ne- K čia suprantama yra ir Puer- .kardinolo Spellmano bandy- 
sikišo Į politinę kovą ir pa- toRico vyskupų susikirtimas su mas Puertoriko vyskupu iš
liko tikintiesiems patiems gubernatorium Munoz. Kat. į sišokimą sušvelninti, Vati- 
apsispręsti, už kokią partiją Bažnyčia yra neutrali vienokios (kano buvo atmestas. Todėl 
jie nori balsuoti. Bet ar yra ar kitokios politinės partijos pa- kartu su Puertoriko vysku-
pagrindo tikėti? Taigi, čia

nigus bene griežčiausiai pa-, tai ir yra visas klausimas, 
smerkė vienuolių marijonų! Atrodo, kad “Draugas” vi-

sirinkimo klausime, bet ji nega
li būti neutrali partijų progra
mos klausime, jeigu toje pro-

pais ir Vatikanas gavo “pa
moką” nuo Puertoriko bal
suotojų.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

pinigų nė cento!
Rinkimai nėra lotereja, 

bet apmaudas gali būti 
ir didesnis, juoba kad vie
nas kitas kitoks pasisaky
mas gal būtų galėjęs rinki- 

• mus ir kitaip pasukti...
•

Naujas kongresas
1960 metų rinkimai neda

vė griežto posūkio politiko
je. Jei demokratų preziden
tas sugebės toki posūki pa
daryti, tai bus jo nuopelnas.

Palyginus su 1958 me
tais, kraštas šiais metais pa
sisuko šiek tiek Į dešinę. Tą 
‘aiškiai rodo kongreso sąsta- 
įtas. Prieš rinkimus senate 
j demokratai turėjo 66 sena- 
i torius, o dabar turės tik 64. 
Tai yra nemaža dauguma 
(iš 100 senato narių), bet 
visgi mažiau negu buvo.

Atstovų rūmuose prieš 
rinkimus demokratai turėjo 
283 kongresmonus, o dabar 
turi tik 259, arba 24 ma
žiau. (Republikonai turėjo 
154, o dabar turi 178).

Su tokiu šiek tiek apkar
pytu demokratišku kongre
su naujas prezidentas turės 
vykinti savo plačiai užsimo
tą programą.

Zlotkienė ir Mizara
Grįžo iš Lietuvos Veroni

ka Zlotkienė, 63 metų mote
ris gyvenanti Rochester, N. 
Y. Ji grįžo bolševizmo san
tvarka visai nesusižavėjusi. 
Brooklyno “Darbininko” at
stovui ji papasakojo savo Įs
pūdžius iš Lietuvos ir griež
tai išpeikė rusų bolševikų Į 
Lietuvą atneštą tvarką. Jai 
ypatingai puolė Į akis Lie
tuvos valstiečių skurdas kol
chozuose, o juk kolchozų 
baudžiavoj dabar gyvena 
daugiau kaip pusė Lietuvos 
gyventojų.

Dėl Zlotkienės pasisaky
mų bolševikų “Laisvė” pir
miausiai ją išplūdo, išvadi
no girtuokle ir dar piktes-

niais vardais, o paskui paė
mė žodį “pats” Mizara, bu
terbrodais pavaišintas bol
ševikų unteroficeris ir nuo
lankus Maskvos liokajus.

Per tris su puse ilgas 
špaltas Maskvos gizelis Mi
zara bara vienuolius pran
ciškonus ii- V. Zlotkienę, ba
ra ir pravardžioja, o paga
liau, kai jau visą tulžį h* pik
tumą išliejo, tada ėmė ir 
pasakė šitokį perlą:

“Pranciškonai turi užtenka
mai laiko melams rašyti, tad su 
jais į polemiką neisiu. Mums 
tenka rašyti laikraščiui straip
snius, kuriais darbo žmonės ga
lėtų pasinaudoti savo gyveni
mui gerinti.”

Per tris su puse špaltas R. 
Mizara barėsi ii* polemizavo 
su vienuoliais, o paskui ėmė 
ir pasakė, kad jis su jais “Į 
polemiką neis.”

Narsus vyras, ką ir kalbė
ti. Pirmiausiai išplūdo mote
rį, kad ji prasigėrusi, pas
kui plūdo ją ir pranciško
nus, o atlikęs tą pasilengvi
nimą, nuo “polemikos” atsi
sako.

Neprotingam Mizarai bu
vimas Lietuvoje ant valdiš
kos duonos neišėjo i gerą. 
Jis grįžo įsivaizdavęs esąs 
didelis žmogus, kuris gali 
ir nepolemizavęs davinėti 
įsakymus savo kvailiems 
skaitytojams.

Mizaros argumentai
Mizara visaip niekina V. 

Zlotkienę tik todėl, kad ji 
grįžusi iš Lietuvos negilia 
bolševikų tvarkos ir nepasa
koja pasakaičių apie lai
mingą gyvenimą Lietuvoje. 
Mizara sako, kad Zlotkienė

“Už medžių Lietuvoje ne
matė miško, nematė to mil
žiniško progreso, kokį mūsų 
tauta daro ekonomikoje ir 
kultūroje.”

Jeigu Mizarą galima būtų 
laikyti atsakingu žmogumi, 
kuris gali ir pats galvoti be 
partijos linijos ir paikų gu
dravimų, galima būtų jį pa
klausti, kas gi yra giria? Ar 
tai nėra atskirų medžių rin
kinys? Ir jei bolševikiškoj 
“girioj” auga galybė nušiu
rusių, užguitų ir išdvasintų 
medžių, tai kokia gali būti 
visa ta pašlovintoji giria?

Ir kokia gali būti visa 
visuomenė, jei paskiri jos 
nariai yra užguiti, išnaudo
jami, nuolat ujami prie 
darbo ir “plano vykdymo” 
žmonės? Ar tai nėra šlykš
čiausią vergovė ir prakaito 
siurbimas? Apie laisvę iš vi
so netenka kalbėti, nes bol
ševikai įvedė savo “vierą” 
ir visus verčia tą jų vierą iš
pažinti. Juk visa spauda, vi
sos Lietuvoje leidžiamos 
knygos, visos mokyklos kal
te kala žmonėms į galvą vis 
tą pačią bolševikišką “vie
rą” ir ilgainiui vien jau dėl 
to žmogus gali pasiusti. Te
gu Mizarai bolševikiškos 
tiesos patinka, bet kodėl jis 
mano, kad visi žmonės turi 
būti tomis bolševikiškomis 
tiesomis penimi prievarta?

Žinoma, į tokius klausi
mus Mizara neatsakys, jis 
“nepolemizuoja,” o dėl Ve
ronikos Zlotkienės jis tik 
dūsauja, kad ji ir vėl atsi
verstų į Lenino dvasią ir pa
bėgtų iš “pranciškonų bu-99ciaus.

Mizara užmiršo, kad pra
regėjusi sunku bėra už no
sies vedžioti.

J. D.
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KAS MUKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEISU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Lietuviai ir lenkai bendrai 

paminėjo Žalgirį
Lapkričio 4 d. Lenkų 

Kultūros Insjituto patalpose 
to instituto bendrai su Lie
tuvos Tyrimo Institutu bu
vo organizuotas Žalgirio 
mūšio 560 metinių minėji
mas. Dalyvių prisirinko pil
nutėlė, tiesa, nelabai erdvi 
instituto salė. Daugiau len
kų, bet nemažą, ir lietuvių. 
Buvo vienas kitas ir kitų 
tautų bei amerikiečių atsto
vas.

Po trumpų įvedamąjį žo
dį tarė Lietuvos ir Lenkijos 
delegacijų Pavergtųjų Tau
tu Seimo pirmininkai: V. 
Sidzikauskas ir S. Korbon- 
skis, abu pabrėždami Žal
girio posūkį tolesnei Euro
pos dalies istorijai.

Pagrindinius pranešimus 
padarė dr. K. Jurgėla ir 
prof. O Haleckis. Pirmasis 
išryškino Žalgirio priežasti 
ir vadas, antrasis daugiau 
jo pasekmes. Abu pabėrė 
naujų minčių. Dr. Jurgėla 
argumentuotai paneigė pa
staruoju laiku sovietinės 
propagandos ypatingas pas
tangas Žalgiryje suteikti 
rusams kuone lemiančio po
veikio, tuo tarpu kai fak
tiškai ten rusų visai nebuvo 
ir negalėjo būti.

Kadangi net ir tarp isto
rikų pasitaiko nuomonė, 
kad Žalgirio laimėjimas 
nebuvo politiškai išnaudo
tas, abu pranešėjai paryški
no po Žalgirio susidariusią 
tarptautinę padėtį. Krik
ščioniškieji Vakarai ordino 
pralaimėjimą laikė savo 
pralaimėjimu ir telkė koa
liciją prieš Lietuvą ir Len
kiją. Iš antro šono, rytuose 
Maskva smarkiai kilo ir 
jos grėsmė Vytautui su Jo
gaila kėlė naujų rūpesčių.

Šis bendras lietuvių-lenkų 
minėjimas parodė du gerus 
požymius: 1) minėjimui 
bendresni požiūrį į patį 
dalyku(Žalgirį), sakyčiau, 
europinį požiūrį ; 2) Žalgi
rio reikšmei suteikė plates
nį tarptautinį charakterį.

Kor.

BROOKLYN, N. Y.

Iš ALT skyriaus 
susirinkimo

Spalio 28 d. Atletų Klu- 
Jbo svetainėje Brooklyne 
įvyko metinis Amerikos Lie
tuvių Tarybos New Yorko 
skyriaus susirinkimas, ku
riam pirmininkavo sanda
riečių atstovas A. Ošlapas.

Metinius skyriaus susirin

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Jojo aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirtie* kįonis; Suakmenėjęs įūiikas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Paa mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
NeUmatuoti Tisas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
KsĮp gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po leme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių I Sa grašiais peveikaleie.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
irančiame. Kaina 75 centaL

kimus sudaro Tarybai pri
klausančių idėjinių srovių 
ir šiaip organizanijų atsto
vai Šį kartą tokių atstovų 
susirinko apie 30, trys jų 
nuo studentų organizacijos. 
Socialistų srovei atstovavo 
adv. S. Briedis, B. Spūdienė, 
V. Barčauskas ir J. V. 
Stilsonas.
Išklausyta valdybos prane
šimų. Pernai New Yorko 
skyrius pasiuntė ALT Cen
trui į Chicagą $1,000; vie
tos ižde dar yra kiek eina
miesiems reikalams.

Ilgokai pasiginčyta, kaip 
įtraukti į Tarybos veiklą 
jaunimą ir nuošaliai stovin
čius kai kuriuos profesiona
lus. Pusėtinai pakedentas 
jau seniai tautininkų srovės 
siūlomas statuto pakeitimas, 
kad į Tarybos valdybą bū
tų įsileista ir jaunimo atsto
vai ( dabar valdybą suda
ro ketuiių idėjinių srovių 
atstovai). Tautininkų siū
lymas vėl atmestas, bet 
priimtas nutarimas, kad 
naujoji valdyba paruoštų 
planą, kaip įtraukti jauni
mą į Tarybos veiklą ir tą 
planą prieš metinį susirinki
mą patiektų draugijoms 
apsvarstyti.

išrinkta nauja skyriaus 
valdyba. Pirmininko vieta 
atiteko katalikų srovės at
stovui A. Skėriui, vicepir
mininkų — A. Ošlapui ir 
B. Spūdienei; iždininku 
antram terminui išrinktas 
adv. S. Briedis, sekr. P. Ali
šauskas.

Po susirinkimo įvyko ben
dros vaišės kurios praėjo 
geroje nuotaikoje.

Dalyvi*
“Kriaučių Klubas” gal 

likviduosi*

Ilgus metus gyve n ę s 
Brooklyne ir susitaupęs ke
lias dešimtis tūkstančių do
lerių, “Kriaučių Klubas” 
prieš kiek laiko turtą pa
sidalino, bet ižde dar liko 
apie $350.

Savo iždo likutį “kriau- 
čiai” (siuvėjai) nutarė pa
naudoti nemokamoms vai
šėms, kurias suruošė spa
lio 29 d. Atletų Klube.

Šiuo metu “Kriaučių Klu
bas” turi apie 50 narių. 
Dauguma jų stoja už klubo 
likvidavimą, bet yra ir to
kių, kurie nori klubą palai
kyti kaip socialinį vienetą.

Nekriaučiu*

Plėšiką* pašovė 
J.

Lapkričio 3 d. 8:30 vai 
vakare į Jono Vaitekūno

27,

VIRGIN1A Už REPUBLIKONUS

Virginijos valstija skaitosi “demokratiška,” bet kai 
ateina balsavimo diena, ji balsuoja už republikonus. 
Taip buvo ir šiais metais, nors ir ten buvo nemažai de
mokratų kandidato Kennedy šalininkų. Virginijos bal
suotojai daugumoje betgi balsuoja už reakcingą de
mokratą sen. H. F. Byrd, kurs vadinasi demokratu, 
bet balsuoja visada su reakcingais republikonais. ...

maisto krautuvę (79 Wyc- 
koff Avė) įėjo ginkluotas 
vyras ir pareikalavo skubiai 
atiduoti jam pinigus. Vaite
kūnas nepasiskubino rei
kalavimo išpildyti taip grei
tai, kaip plėšikui atrodė 
reikaliga, todėl pastarasis 
paleido į Vaitekūną du sū= 
ivius ir pavojingai sužeidė. 
Pagrobęs iš vieno krautuvėj 

į buvusio pirkėjo $3, iš antro 
$170 ir kasoj buvusius pini
gus,plėšikas išbėgo iš krau
tuvės, sėdo į automobilį, 
kurį vairavo kitas asmuo, 
ir nuvažiavo.

Pašaukus policiją, Vaite
kūnas buvo nuvežtas į 
Wyckoff Heights ligoninę.

Statys naują areną
Prieš 35 metus New Yor- 

kas turėjo Madisos Souare 
Garden, kurioje yra 15,000 
sėdimų vietų. Dabar ir ta 
patalpa jau atrodo per ma
ža,todėl bus statomas 38 
mil. vertės pastatas, kuria
me bus viena salė su 25,000 
sėdimų vietų, kitos dvi ma- 
ženės, plaukykla, čiuožyk
la, teatras, restoranas.

K. Žemaitis

VVORCESTER, MASS.

Meno Mėgėjų Rateli* 
dalyvaus antroj dainų 

šventėj
Neseniai įvykusiame M. M. 

Ratelio narių susirinkime, 
nutarta dalyvauti antroj 
dainų šventėj Chicagoj atei
nančių metų liepos mėn. 
pradžioj. Ratelis jau pradė
jo ruošti repertuarą. Taip 
pat numato pastatyti vai
dinimą, o pavasari surengti 
koncertą. Lapkričio 19 d. 
rengia šokių vakarą Mairo
nio parke, o lapkričio 27 d. 
dainuos Auditorijoj rengia
moj Lietuvių Dienoj.
šeštadieninėj Lituanistinėj 

Mokykloj mokosi apie
60 vaikų

šiais mokslo metais Li
tuanistinę Mokyklą lanko 
apie 60 mokinių. Pamokos 
vyksta dviejose vietose: Šv. 
Kazimiero parapijos moky
klos patalpose, kur mokosi 
apie 40 vaikų ir moko trys

mokytojai (Pr. Pauliukonis, 
St. Raudonis ir V. Mačys), 
ir Aušros Vartų parapijos 
patalpose, kur mokosi apie 
20 mokinių ir moko — kun. 
J. Steponaitis, J. Baškys 
ir B. Glodas. Worcestery ir 
apylinkėse yra žymiai dau
giau lietuvių vaikų mokykli
nio amžiaus, bet tėvai sa
vo vaikų nesistengia išmo
kyti lietuviškai. Didelis ap
sileidimas.

Šiais mokslo metais šv. 
Kazimiero parapijinėj mo
kykloj panaikinus lietuviš-' 
kas klases mokafttie m s 
lietuviškai, šeštadieninė Li
tuanistinė Mokykla pasiliko 
vienintelė vieta, kur galima 
išmokti lietuviškai skaityti 
ir rašyti.

V. St.

BALTIMORE, MD.
h*
Žuvo P. Indrešiuna*• < - • •• , - 5 ; v - •

Spalio 28 d. 9 vai. vaka
ro automobilis užmušė sker
sai gatve einantį 84 m. amž. 
Praną Indrešiūną. Velionis 
buvo kilęs iš Voronių kai
mo, Pašvytinio valsčiaus, 
buvo malonaus būdo žmo
gus, todėl turėjo daug gerų 
draugų, kurie jo liūdi kaipo 
tikro tėvo.

Laidotuvėmis rūpino s i 
An. Polianskienė, nes čia 
giminiu velionis neturėjo.

Palaidotas Gleen kapinė
se.

Velionis laukė laisvos 
Lietuvos, kad galėtų ten 
grįžti, bet nesulaukė. Ilsė
kis, Pranai, svetimoj Ame
rikos žemėj.

Kazys

Žalgirio mūšio 550 metų 
minėjimą*

Lietuvių salėj (Colins 
St.) lapkričio 19 d. (šešta- 
dienyj) 7 vai. vak. Žalgi
rio mūšio bus 550 metų su
kakties minėjimas. Jame 
dainuos televizijos solistas 
A. Vokietaitis, paskaitą 
skaitys prof. A. Kučas iš 
Scranton, Pa., dalyvaus tau
tinių šokių grupė, B. Bra
zausko vadovaujama.

Bilietų kainos: nuo $1.50 
iki $2.00, studentams ir

vid. mok. po $0.75, šešta
dieninei mokyklai nemoka
mai. Šokiai, bufetas, baras.

Rengia k V. S. “Ramo
vė*’ ir L. B. Baltinu# ės apy
linkė.

TORONTO, ONT.

NEW BRITAIN, CONN.

SLA 4-sios apskr. 
suvažiavima*

Spalio 23 d. buvo $LA 
4-sios apskrities ąuvažįąvi- 
mas, kuriame dalyvavo 
penkių kuopų bene . 30 atsto
vų. * : . .J

Suvažiavimą pra dėjo 
kuopos organizatorius tyar- 
tynas Turskis. Pariškinęs 
suvažiavo tikslą, jis vado
vavimą perdavė apskrities 
pirmininkui.

Apie suvažiavimo nuta
rimus nerašysiu, nes orga
nizacija turi savo korespon
dentą, kuris galės tą pada
lyti. Aš čia tepriminsiu, 
kad po pirmojo posėdžio 
suvažiavimo atstovai buvo 
pakviesti pietų, kuliuos pa
gamino 34 kuopos patyru
sios šeimininkės Pinkevičie- 
nė ir Neimonienė. Joms pa
dėjo V. Vitkauskas, A. Kva- 
das, M. Grimaila ir pora 
mergaičių, kurių pavardžių 
nesužinojau.

Pietų metu buvo kalbų, 
kurios sukosi apie Susivie
nijimo reikalus, išskyrus 
Alksninį, kuris išgyrė New 
Britain lietuvius ir jų nuo 
1912 m. turimą gražią salę.

Po pietų buvo kitas posė
dis. Jam pasibaigus, atsto
vai dar tęsė privačius pa
sikalbėjimus. Visi išsiskirstė 
geros nuotaikos ir pasiryžę 
dirbti Susivienijimo labui 

Pranas Naunčikas

CHICAGO, ILL

Lapkričio 27 d. 2 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj 
(3131 So. Halsted St.) bus 
minima buvusio Lietuvos 
prezidento dr. Kazio Gri
niaus mirties 10 metų su
kaktis.

Kalbės iš Washingtono 
atvykęs dr. Juozas Pajau
jis, bus meninė dalis

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų Centras nutarė 
šių metų gruodžio ,3-5d. 
Argentinos sostinėj sušauk
ti Pietų Amerikos ’ lietuvių 
kongresą. Tai bus pirmas 
Pietų Amerikos lietuvių 
kongresas.

Mes neturime žinių, kokia 
tvarka tas kongresas šau
kiamas, kokie klausimai ja
me bus svarstomi, bet ne
abejojame, kad ir Lietuvos 
laisvinimo klausimas bus, 
be kitų, taip pat svarsto
mas ir kad iki kongreso 
sušaukimo teliko maža lai
ko, o štai JAV lietuvių 
spaudoj iki šiol negauta 
apie tą gerą sumanymą 
daugiau žinių.

Kongreso rengėjai priva
lėtų suteikti daugiau žinių 
JAV lietuvių spaudai. Ne
abejojame, kad kongresui 
svečiai ir iš šiaurės Ameri
kos būtų pageidaujami, o 
jei čia apie kongresą mažai 
težinome, tai ir tų svečių 
sunku tikėtis.

Z. K.

Bankeli* “Talka” plečiasi
Jau šešerius metus sėk

mingai veikia bankel i s 
‘Talka”. Jis turi 500 na
rių, kapitalas pasiekė 270,- 
000,00 dol.

Bankelio reikalus tvarko 
prityrę pasitikėjimo verti 
žmonės: Pirm. E. Sudikas, 
vicepirm. J. Giedrait i s, 
sekr. J. Dalius, ižd. ir ve
dėjas E. Lengnikas ir kiti. 
Tai gražus šešerių metų 
sunkaus darbo vaisiai.

Reikia tikėtis, kad ir 
daugiaus tautiečių istos na
riais į savąjį bankelį tuo 
keldami ekonominį pajėgu
mą mūsų pačių reikalams.

Gražus pasirodymas
Spalio mėn. 29 d. Uni

ted Nations Hamiltono sky
rius “Delta Collegiate Au
ditorium” salėje suruošė 
didelę šventę. Programą 
atliko 10 tautybių. Toje 
šventėje gražiai pasirodė 
Breiverienšs vadovaujama 
tautinių šokių grupė. Gra
žiai buvo paruoštas lietu
viškų saldumynų stalas ir

KANADOS NAUJIENOS

Lietuvoje gaminto* filmo* 
ir parduota tėvų meilė

Toronto mieste prieš ke
letą metų apsigyveno labai 
suvargęs ir į benamį katiną 
panašus lietuvis. Pradžioje 
jis buvo toks pat lietuvis, 
kaip ir visi kiti. Bet porą 
metų pagyvenęs ii- gerai 
apsidairęs, susidraugavo su 
boįševikuojančiais lietu- 
viais, gavo iš jų tėvynėje 
gamintų filmų, įsigijo toms 
filmams rodyti tararaiką 
ir pradėjo filmų rodymo 
biznį. Pradžioje rodė tik 
torontiečiams. lietuvi a m s, 
bet vėliau pradėjo trankytis 
ir po kitas lietuvių vieto
ves.

Nesinori tikėti, kad jis 
pasidarė bolševikiniu pro
pagandistu. Greičiausi a i 
jis taip daro norėdamas su 
lopyti skylėtą savo gyveni
mą. Mat, yra vedęs. Nors su 
žmona ir negyvena, bet 
dviems savo vaikučiams 
duoti išlaikymą teismas 
privertė. Turėdamas suvar
gusio katino svoij mažai 
teuždirba, o gerklę tokią 
plačią, kad gerdamas alų, 
jeigu tik su rankomis sti
klinių neprilaikytų, tai ir 
jos į pilvą nugarmėtų.

Jo tėvas nepriklauso
mybės laikais buvo karo 
Vnmonflantn TnHpl hnlšp- 
vikai kartu su žmona jį iš
vežė į lytų dykumas. Be 
abejo, būtų išvežę ir jį, bet 
išvežimo metu lankė gim
naziją ir kartu su tėvais 
negyveno. Tėvas ten mirė, 
o motinai leido grįžti į tė
viškę. Grįžus sūnaus nesu
rado, o ūkyje gyveno visai 
svetimi žmonės, kurie jos 
nei pernakvoti neįsileido. 
Del to gavo nervų pakriki
mą ir buvo uždaryta i be
pročių namus. Todėl, jeigu 
jo gyvenimas būtų ir dar 
labiau suplyšęs, bet užlipus 
ant tėvo. kaulų ir per moti
nos vargo plyšius' rodyti 
bolševikinio rojaus propa
gandinį gyvenimą tikrai 
šlykštus darbas.

J. Rainis

HAMILTON, ONT.

, parodėlė.
Už šitą gražų pasirody

mą kreditas priklauso B-nės 
pirm. G. Skripkutei su tal
kininkais.

Pasikeitimai V. A. V. 
parapijoje

V. A. V. parapijoje vie
toje kun. Jurkšos choro 
vedėju būti įsipareigojo 
mums gerai žinomas toron- 
tietis solistas Y. Verikaitis.

Iš Amerikos atvyko kun. 
V. Polmanskis it apsigyveno 
naujoje klebonijoje. Jis eis 
vikaro pareigas.

Sunkiai susižeidė
A. Muliuolis darbo vie

toje sunkiai susižeidė koją. 
Gydosi nam„ ose. Linkime 
jam greitai pasveikti.

„ Hamiltonietis

VISIEMS BALFO 
SKYRIAMS

Balfo 10-sis seimas įvyk
sta lapkričio mėn. 25-27 dd. 
Chicagoje, Jaunimo Centre, 
5620 S. Claremont Avė.

Seimo atstovų registraci
ja pradedama lapkričio 25 
d. nuo 12 vai. dienos virš 
minėtuose patalpose.

Visi atstovai bus aprūpi
nami maistu ir nakvyne 
(privačiuose butuose) ne
mokamai. Nakvynės reika
lais prašoma kreiptis į K. 
Bružą, 10734 Ebenhart A- 
ve., Chicago 28, III., Tel.: 
IN 8-6189, arba į budintį 
komiteto pareigūną Jauni
mo Centre.

Visi seimo atstovai pasie
kia seimo būstinę savo lė
šomis ir priemonėmis, o tik 
iš čia bus parūpintos susi
siekimo priemonės į nakvy
nių vietas ir seimo posė
džius.

Registracijos metu kiek
vienas atstovas gaus Balfo 
10-jo seimo žyminį, į kurį 
bus įrašoma atstovo pavar
dė ii- vardas. • L

Lapkričio 26 d. bendri 
seimo darbai visą dieną, 
o 7 vai. 30 min. vakare 
Congress viešbutyje, 520 S. 
Michigan Avė., įvyks seimo 
banketas su menine progra
ma. Įėjimas į į banketą 
10 dol. asmeniui. Jokių 
išimčių atstovams nedaro
ma.

Lapkričio 27 d. pamaldos 
šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedos Dai
navos ansambli*?.

Į Seimo Garbės Komitetą 
yra pakviesti ir sutiko įeitį 
šie asmenys: J. E. Vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos atsto
vybės patarėjas Washing- 
tone dr. St. Bačkis ir Lie
tuvos konsulas Chicagoje 
dr. P. Daužvardis.

Kadangi tik seimo metu 
galima sustiprinti Balfo 
veikimo pagrindus, todėl 
prašoma visų skyrių kuo 
pilniausia išnaudoti skyriui 
priklausomą atstovų skaičių 
ir kuo skaitlingiausiai daly
vauti seime.

Išrinktuosius seimo atsto
vus prašome atydžiai pa
galvoti apie Balfo direkto
rių rinkimą seimo metu. 
Konkretūs pasiūlymai šiuo 
reikalu sutaupytų daug 
brangaus laiko .seimui.

Tad visi į 10-jį seimą 
• Chinagoje!

Rengimo Komitetas
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Negeroves sovchozuose
(E) Paprastai manoma, į komitetas, 

kad darbininkai sovcho- į Iš vienos ck svarstymų
Sniečkus pliekė inteligentu* žinoma, į Chruščiovo “vei- Zuose (“tarybiniuose ūkiuo- ' pastraipos aiškėja, kad kai 

Vilniuje buvo sukviestas New ^ol^e įėjo ir gerai gyvena, bent jau
“kūrybinės inteligentijos nus)aut0 1)310 akrobatika... geriau, negu kolchozinin-
darhuotųju” pasikalbėjimas Lietuva siunčia maista — kak Let iš Komunistų Pai- 

į Kubą tijos centro komiteto svar
stymų sovchozų klausimu 

(E) Žiniomis iš Lietuvos, g^iima išskaityti, kad Lie- 
Panevėžio mėsos kombina- , tuvos sovchozuose ir jų dar- 

XX o.u« Pradėj° £aminti nauj3 bininkų aprūpinime yra
komunizmu^ Irto“ “eakri- i da“g neSarovi«-

. jautienos mesos> dezutese Centro komitetas pnpa-
‘ . . ...... su ispanų kalba etiketėmis. jicto kad dalis sovchozųKliuvo ir užsienio lietu- ...... Kaa . tolis sovcnozų

su partijos vadais. Pasak, 
Sniečkaus, negali būti ne
partinio rašytojo ar meni
ninko. Rašytojas ar meni
ninkas galis tarnauti arba

jai

viams, kurie vadinami “lie
tuviškųjų buržuazinių na
cionalistų likučiais”.

Moderniškas fabrikas — 
išleidžia broką

(E) Negalima neigti, kad 
pereitais metais paleistas i 
darbą skaičiavimo fabri
kas Vilniuje yra vienas 
moderniškiausių vis a m e 
krašte. Ir mašinos naujoviš
kos ir specialistai jau iš

Konservai skiriami “did
vyriškosios Kubos darbo

1959 metais turėjo nuosto
lių, kad gyvenamųjų namų

žmonėms”. Jau pagaminta statybos planai “daugelvje 
50.000 dėžučių. Viso arti-j ūkių kasmet žlugdomi”, 
miausiu metu bus paruosta kad per 8 šių metų mėne- 

. k „ko i en nnn gyVeramųjų namų ati
davimo naudotis planas iš
pildytas tik 21,6%, kad

ir išsiųsta i Kubą 180.000 
dėžučių.

Mirė dail. Jonas Šileika
(E) 1960 spalio 27 d. 

Kaune po ilgos, sunkios 
ligos mirė dailininkas Jo
nas Šileika, 77 metų am
žiaus. Buvo gimęs 1883 m.

anksto buvo apmokyti ki- i liepos 2 d. Šakių apskr. 
tuose specialiuose fabrikuo-: Jadagonių kaime. Dar jau- 
se. Ir vis dėlto... Vilniaus > nas išvyko i Ameriką, 
“Tiesa” 248 numeryje at- studijavo dailę JAV-se,
skleidė eilę to fabriko ne
gerovių, kurių ydingiausia

Paryžiuje, Miunchene, Mas
kvoje. Pirmojo karo metu

tur būt — brokas. Įmonės (1915 m.) grižo i Ameriką, 
profesinės sąjungos ataskai- • bet 1921 metais galutinai 
tiniame pranešime apie tai apsigyvena Lietuvoje. Dės- 
buvo plačiai informuota
“Nuo balandžio mėnesio 
gamykloje kalbama apie 
kovą su broku, tačiau nėra

tė Kauno meno mokykloje, 
vėliau Vilniaus dailės aka
demijoje. Išėjęs i pensiją, 
nenustojo dirbęs, kaip pa

to mėnesio, kada neateitų : prastai ir kiti pensininkai 
reklamacijos iš Maskvos irį dailininkai. Laidotuvės ivy 
Kiev

kur kolchozus pertvarkant
į sovchozus nebuvo sutvar
kytas buvusių kolchozinin
kų, ypač senesniojo am 
žiaus, socialinis aprūpini
mas.

GOMULKOS LENKIJA 
ATSISAKO VILNIAUS

Ką pasakė ekskursantė
Ar tiesa, kad 60% ko- Propaganda vienas daly- 

munistų partijos narių jau kas, o gyvenimas kitas. Jie

eilė ūkių neneguliariai ap
rūpinami būtinomis prekė
mis, kad blogai organizuo
tas viešas maitinimas, kad 
eilėje sovchozų nėra kul
tūrinių klubų, arba jie yra 
apleisti, kad laikraščiai 
blogai pristatomi ir pan

(E) Vienintelė lietuvaitė 
korespondentė, akredituota 
Jungtinėse Tautose, Salo
mėja Narkeliūnaitė per pa
sikalbėjimą su Lenkijos 
vadu Gomulka New Yorke 
pastatė jam tokį klausimą: 
“Kokia yra Jūsų nuomonė 
dėl sienų su Lietuva? Ar 
jas laikote galutinėmis, tai 
yra, ai- Vilnių ir jo kraštą 
pripažįstate Lietuvai”?

Į tai atsakė, kad, savai
me aišku, Lenkijos dabarti
nės sienos esančios galuti
nės,- tarptautinėmis sutar
timis patvirtintos. Gomulka

gyvena savuose namuose?

Tokio procento nežinau, 
apie tai nesiteiravau, bet 
patyriau, kad pirmon gal
von viskuo aprūpinami sa
viškiai partiniai žmonės. 
O savo pastogę turėti visi 
nori, bet negali.

O kodėl? Ar neskatinama 
privatinė statyba?

Ji labai brangi, darbinin
kai negali tiek pinigų su-

pastabų dėl matomų nege
rovių?

Taip, buvo. Ypatingai pa
sižymėjo savo drąsa ir su
manumu Zl-nė. Ji kirsdavo 
raudoniesiems iš peties. Už 
pastebėtas negeroves ji 
kaltino komunistus. Kartais

jau 40 metų savo penkme
čiais vejasi Ameriką, o vis 
viena visa ko trūksta ir jos, pagalvodavau, ar jai beįeis 
atrodo, kad niekada nepa- Į įčvažiuoti, bet leido. Buvo
sivys.

Kokie bažnyčių reikalai?

Tai vienintelė nusirami
nimo vieta. Štai jums baž
nytinių, apeigų nuotrauka. 
Juose ir aš dalyvavau, nes 
tuo metu arti bažnyčios bu
vau. (Ji parodė einančios 
aplink bažnyčią procesijos

Esąs neišspręstas ir jau- , ... _ , , . T i •
nųjų sovchozininkų bendro dar kad “• Lenk|-
lavinimo klausimas (čia b“8 vakarines sienos esan-
matyt turima galvoje faktą, či°s galutinės.. 
kad jaunuoliai verėiamieitiį . ^.etuvaIte korespondente 
darbus, neužbaigę kaip rei- tureJ°- P"*08 Pažibėti
kia bendrojo išsilavinimo. 
E. ).

ir Lenkijos usžsienio reika
lų ministerių Adomu Ra-

ekskursantų, kui ie pradė
davo Ameriką peikti. Ji 
tokius sudrausdavo paklaus
dama : “Ar tu .čia atvažia
vai Amerikos šmeižti”?

Paskutinis klausimas: Ką 
tamsta norėtumi palinkėti 
Lietuvoj gyvenantiems tau
tiečiams?

Geresnės ateities ir išlikti 
lietuviais. Padoriems val
dininkams daugiau savisto
vumo ir greičiau atsipalai- 
doti Maskvos vyi avimo.

Mūsų pasikalbėjimas už
truko daugiau kaip 2 vai. 
Padėkojęs mielai ekskur
santei už vertingas žinias, 
atsisvekinau.

L. Norkus

Konsulatas įieško

taupyti. Statyti tegali di- nuotrauką. L. N.). Mačiau 
dieji “kombinatoriai”. Ben- uždarytų bažnyčių, 
drai ir toj srity ten keista j Amerikoj ir virs 3 dole- 
tvarka. Aš pavyzdžiui pa- rjų per valandą uždirbantie-
tynau tokį faktą. jį darbininkai sustreikuoja.

Kolchozininkas gavo dar- o kaip tenai _ ar gaH dar. 
bą už 5 kilometrų nuo tos bininkai streikuoti., ir- tuo 
vietos, kur gyveno. Jis pa- būdu mėginti, savo., sunkų
norėjo ten perkelti savo gyvenimą pagerinti? 
klojimą, bet kolchozas ne
leido. Jis turėjo jį nupirkti, i Gal įstatymas ir nedrau- 
Nupirko, perkėlė, gavo lei- džia to daryti, bet niekas 
dimą kitame kolchoze jį nedrįsta streikuoti. Tai būtų 
pastatyti ir pastatė. Bet ap- pasipriešinimas valdžiai, o 
siriktum, jei manytum, kad už tai ten labai sunkiai 
dabar tas klojimas yra jo , baudžiama. Visi tą žino. idankienė Agota,
ir jis jį gali kiton vieton j Nėra ten nė tokių unijų Jocius vincas> Vineo sūnus> iš 
perkelti. Ne, tuo atveju jis kaip Amerikoj, kurios gintų
turėtų jį vėl nupirkti. Arba,!darbininkų reikalus. Ten Stasys, kilęs

1 kolchozininkas gyvena savo unijų uždavinys kaip gali- Kauno ir ten 
buvusioj sodyboj, valdžiai ma daugiau išspausti iš 
moka už tai mokesčius, jis darbininkų prakaito.

ĮS

gyvenęs prieš ka

lki šiol buvo manoma, Pack^a» klabai palan-, apmoka ir draudimo išlai- galite pasakyti apie
kad tik kolchozuose sti- “^i ^tnl «*•*» dėjimą?

“priva- kU°Je gyvenančius lietupriau tebesireiškia . T. A . j t
žios nuosavybės atgyvenos”. "V8-. Lletuv,'i ™rdas 
Bet, pasirodo, ir sovcho- kijoje esąs gerb.amas. Kai

ne jis, bet kolchozas gaus 
atlyginimą. Esant Sibirui, kalėjimai

Ir daugiau tokių keiste- Lietuvoj nereikalingi.
<ievo”, rašoma pranešime, ko Kaune spalio 29 d. zuoU tos “atgyvenos” dar kurie lietuviai aukš- nybių ten pastebėjau. Jų
Kodėl gi išleidžiama neti- Reikia pastebėti, kad ši- neišdilusios. Centro komite- tus postus. Lenkijos įstaigo- tikslas — išnaudoti žmogų.

kusi produkcija” — stato-. leika buvo ne “tarybinis” to Cvar5t^"ose tuo w»usi- “• Tarp kitko minėi° He
mas klausimas, j kuri deja, dailininkas, o išugdytas mu šitaip būdingai išsirei- tuv* Dlūt* kuris šešerius 
nė laikraštis neranda atsa- ------ —p s
kvmo. Kitos negerovės:
stovinėjimas mėnesio pra- nekartą dekoravo meda- privaclo, 
džioje, štui mavimas mene- (liais ir garbės raštais.

Vakai-ų meno mokyklų, įįiama- ~ ° " metus išbuvęs diplomatiniu
nors sovietinis režimas jį • Reiki, atkakliai kovoti «> atst0™ Romoje, o dabar 

nuosavybės atgy- Lenkiją užsienio rei-

Žmonės tą supranta, bet 
jie, išgyventų žiarumų įbau
ginti, kenčia ir tyli ir kieno 
nors paklausti, kaip gyvena, 
atsako, kad gerai. Ir mano

Ar siuntiniai ten reikalin
gi ir kas naudingiau siųsti?

Be abejonės reikalingi. 
Siųsti vilnones ir nailonines 
medžiagas.

šio pabaigoje. Gamyba ne
vykusiai planuojama. “Daž
nai pasitaiko, kad vienų į 
detalių pagaminta perdaug, 
o būtiniausių — trūksta.
Nepatenkinamai automati- (E) Lietuvos Auksė. Ta- Tuo tarpu, kai kolchozi- 
zuojama ir mechanizuoja- rybos prezidiumo pirminin- ninkai yra iš profesinių 
ma gamyba. Arba toks kas J. Paleckis, Sovietų sąjungų išskirti, sovchozi- 
reiškinys: Darbininkai me- Sąjungos delegacijos šefas ninkai joms priklauso. Bet 
nėšio pradžioje neaprupi- buvusioje Tokio mies t e koks profesinių sąjungų 
rami medžiagomis, darbu,: Tarpparlamentarinėje kon- svarbiausias uždavi nys? 
tad dėl “vienos paskyros ferencijoje, su dideliu pa- Reiktų manyti, kad darbi- 
yaižosi keli”. Bloga esanti vėlavimu Vilniaus “Tieso- ninku buities gerinimas, 
ir saugumo technika. Ne !je” paskelbė savo įspūdžius Komunistų Partijos centro 
visos staklės aptvertos, dar- (Nr. 252). Kaip žinoma, i komiteto svarstymuose ta- 
bininkai suvirintojai neap- apįe tą konferencija ir so- čiau pasakyta- “Profsajun- rūpinti akiniais, cechuose vietinės delegacijos vaid- P *
per silpnas apšvietimas, ■ meni joje Maskvos ir Vil- 
trūksta vandens. Darbinin- niaus propagandininkai bu
kai nusiskundžia ir bufetu. vo paskleidę nemažai klai- 
Jei tai pranešama apie “vie- dinančių dalykų. Paleckis 
na moderniausių fabrikų”, inei savo “įspūdžiuose” ne
kaip turi būti tose dirbtu- drįso tų klaidų atitaisyti.

KĄ PALECKIS
PRIPAŽINO, KĄ 

TYLOMIS APĖJO

venomis žmomų sąmonėje... kaI1. ministerijos vakanj mamytė gyrė kolchozo ve- K~P ten žmones atsike
ls tolimesnių Žarstymų ^ynaus vfidžjas' deją, kad jis jai davė ir;P» «P« Amenką?
matyti, kad sovehuozuose 2emaitls’ Lenkijos antrą namų galą, kurį ji iš-1 Labai palankiai. Valdžios
stinga ir “darbo drausmės” i Pramooes ministeris, dabar nuomoja ir gauna mėnesiui priešinga agitacij a n e- 
ir “socialistinio bendravi- .planavimo 40 rublių. Tuo būdu ji turi turi pasisekimo.

—o kelis HjĮjĮjug būtinoms iš-mo komisijos pirmininkas.

vėse, kur darbas jau kelio
liką metų eina senomis ma
šinomis.

Nauja įmonė su Į.000 
darbininkų

(E) Alytaus pakraštyje 
statoma nauja įmonė, kuri 
būsianti viena didžiausių 
Lietuvoje ir turėsianti 1.000 
darbininkų. Gamins komu
nalinių skalbyklų įrengimus 
visai Sovietų Sąjungai.
I irmąją produkciją išleis 
1963 metais. Alytuje se
kančiais keliais metais pas
tatysią dar dulkių siurblių, 
metalo konstrukcijų ir kino 
aparatų Įmones. Simne sta
tysią konservų fabriką.

Tik pripažino, kad “konfe
rencijoje atsispindėjo ben
drasis tarptautinis įtempi
mas, diskusijos vyko gana 
šiurkščioje atmosfero j e”. 
Girdi, buvę norima į konfe
renciją “įnešti šaltojo karo 
dvasią”.

O kas Paleckiui taip ne
patiko: Pav., kai vienas 
Vakarų delegatas ėmęs 
“šmežti” sovietinius “par

ginęs organizacijos svar
biausią dėmesį turi skirti 
socialistiniam lenktyniavi
mui gerinti. Jų uždavinys — 
plačiai vystyti komunistinių 
darbo brigadų ir spartuolių 
judėjimą”, kitaip tariant, 
išspausti iš darbininkų kuo 
daugiau jėgų ir gaminių. 
Ir jau tik tarp kita ko trum
pai minimas ir darbininkų 
buitinių sąlygų gerinimo 
reikalas. Kai dėl tų buitinių 
sąlygų tenkinimo, centro 
komitetas sovnhozams pa
taria nelaukti geiybių iš 
kitur, o kiek galint patiems 
apsirūpinti. Statykitės na
mus patys, arba bendrai

laidoms. Gauna ji ir žemės 
skypelį, kurį giminės išdir-

______ ba, turi ožkelę, kuri duoda
V. Sidzikauskas, kalbė- ^.V8 Panelio gauna rie

damas Pavergtųjų Tautų kl9 utinei! .s Amen- 
Seime apie Sovietų Sąjun- ko?~ ?auclasl visapusis- 
gos kolonializmą, priminė, j sįsptūptpto. . , t 
kad pagal Sovietų Sąjun-1 ^at jai praminiau, ar 
gos konstituciją kiekviena nebuvo gaila pūslėtom ran-
respublika galt pasišalinti kom uzdl,b‘»8 z 
iš Sąjungos, jei tik nori, 
bet gyvenimo tikrovė ką 
kita rodo.

Stalinas, vieno korespon
dento paklaustas ar tikrai 
sovietinės respublikos gali 
išeti iš Sovietų Sąjungos, 
nė nedvejodamas atsakė:
“Lai tik pabando”. Ne ki
taip mano ir dabartinis 
diktatorius Chruščiovas.

TŪKSTANČIAI KALBŲ

LAI TIK PABANDO

Pritarė Chruščiovo 
batu akrobatikai

lamentus”. Anot Paleckio,'su “tarpkolūkinėm organi- 
buvę “įžulu” nuvertinti so- zacijom’*, užsisodinkite pa
vietinius “parlamentus” po kankamai bulvių, daržovių, 
to, kai šie iau eilė metų; pasigaminkite kas reikia 
yra Tarpparlamentarinės U- patys, isirengkite siuvyklas, 
nijos nariai. Sovietiniams batų dirbtuves, kirpyklas 
delegatams tokie pasisaky- ir pan., patarinėja centro
mai taip nepatiko, kad jie, _______ ______________
anot Paleckio, įau buvę

žemes ir so
dybos, ji atsakė, kad pra
džioje labai gailėjusi, ma
niusi, kad neištversianti, 
bet dabar apsipratusi ir tik 
bijanti, kad blogiau nebūtų.

Ten daugumas žmonių 
būkštauja dėl savo ateities.

Kaip atrodo pačios val
džios statomi, trobesiai,- į 
kuriuos žada perkelti visus 
kolchozin inkus ?

Jų dar maža tepastatyta. 
Statomi 2 aukštų namai, 
kin ių butai vien ir 2 kamba
rių su maža virtuve. Juose 
nebus krosnies duonai kep
ti, tvartelio vištelei, ožkelei, 
kiaulelei laikyti, nebus ir 
žemės sklypelio. O visa šita 
ten yra begalinės reikšmės. 
Jei namuose galima išsikep
ti duonelės, nereikia už ki
logramą mokėti pusantro 
dolerio, vištelė padeda kiau
šinėlį, kui is ten taipgi labai 
brangus.

Visa tai turėdamas, kol
chozininkas jaučiasi nors

Beje, o kokia ten moterų 
padėtis? Ar matėt jas sun
kius darbus dirbant ?

Sunki jų padėtis. Mačiau 
moteris grovius kasant, ke
lius taisant, sunkiai dirbant 
prie statybų, plytas, cemen
tą maišuose nešant ir tt. 
Daug jų buvo basų. Mums 
nebuvo duota progos su jo
mis pasikalbėti. 0 palydo
vai mums aiškino, kad mo
terys turi lygias su vyrais 
teises ir jos pačios norinčios 
sunkius darbus dirbti.

Čia Amerikoj yra įvairių 
moterų draugijų, yra tarp
tautinė jų organizacija.

Kaminskas Aleksas, Vlado sū
nus,-gimęs Kybartuose. 
Kasparavičius Vincas, kilęs 
nuo Varnių, karo metu buvo 
vokiečių paimtas apkasų kasti.. 
Miliauskas Antanas, Juozo sū
nus. kilęs nuo Balbieriškio, gi
męs 1912 m.
Norkus Adolfas ir Alfonsas, 
Juozo sūnūs, gimę Telšiuose. 
Norvilas Zenonas. Motiejaus sū
nus, 1944 m. išvežtas Vokieti
jon iš Kretingos kalėjimo. 
Paukštys Augustinas iš žygū
nų km., Gelgaudiškiu vai., ša
kių apsk., buvęs Belgijoje. 
Švedas Jonas, buvęs pulkinin
kas, ir Švedienė Marija, gyvenę 
Kaune- Šančiuose.
Vaicecliauskaitė Genovaitė, ki
lusi iš Jurgaičių km., Vaiguvos 
vai., Šiaulių apsk.
Vėžys Jonas, prieš karą gyvęs 
Kaune.
Vieversys Mataušas, Antano sū
nus.
Zaremba Algirdas, Antano sū
nus, gimęs 1925 m. 
žičkus Jonas iš Darataičių km., 
Šiluvos vai., Raseinių apsk. ir jo 
sūnus Vaclovas, gyveno Čika
goje.

•i.šknmie i arba apie juos ži- 
aniirji maloniai prašomi atsi

liept i:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA
Joms vertėtų susirūpinti Į 41 We*t 82-nd Street
sunkia Lietuvos moters pa
dėtimi.

Ar iš ekskursantų tarpo 
buvo tokių, kurie darydavo na.

Nevv York 24, N. Y.

Nevisos ašaros kitus graudi-

Kalbininkai skaičiuoja, 
kad mūsų žemėj kalbama 
mažiausia 3,000 kalbų. Į 
tą skaičių neįeina tokios 
kalbos, kuriomis kalba bet 
kuri Azijos, Afrikos, Pietų 
Amerikos užkampio maža 
tautelė.

Didžiausias žmonių skai
čius kalba kinų kalba. To
liau seka anglų; hindustanų 
(Indijoj), ispanų, vokiečių, 
prancūzų, japonų.

Pasak tų pačių kalbinin- _
ęranc?za*LI)€1’ .minutę ^jek nepriklausomas

gali ištarti 350 skiemenų, nut> valdžios. Va, kodėl

99 SS

pagrasinę iš konferencijos ^Ja Pr°£a iškėlė ir Lietu-
pasitraukti. vos, Latvijos bei Estijos ko- _ ___ _______ ____

»xmxauo axvo«* , Nepatiko Paleckiui ir jo lonijinį statusą. Tylomis o koks nors Pietų Jūros sa- žmonės bijo būti iškelti iš 
pirmame puslapyje piane-! delegacijai, žinoma, ir atvi- apeina jis ir tai, kad kon- /los gyventojas tesuspėja gavo sodybų, nors jos 
sa, kad Lietuvos Komunistų ri pasisakymai dėl sovieti- ferencijos dauguma, pnim- per tą laiką ištarti 50 skie- ir apgriuvusios, nes netai-
I’ai tijos centro komitetas nio kolonializmo, kai kolo- dama po diskusijų rezoliu- menų. Įdomu, kad Jungti- somoS.
priėmęs nutarimą kuriuo nializmo klausimas buvo C1J3 pnes kolonializmą, tu- nių Amerikos Valstybių mo- . .
‘ vieningai ^pritart Chruš- 'i konferencijos svarstomas, rėjo galvoje nevien Vakarų tens per minutę pasako Komunistai keikia kap.ta-
čiovo ii jo delegacijos Paleckis tylomis apeina, valstybių, bet ir Sovietų Są- 175 skiemenia, o vyras tik lM»inę Ameriką, o ra wu-
veiklai JT sesijoje? Kaip1 kad kai kurie delegatai kolonializmą. l»0. km, kad ją pravys?

(Ei Vilniaus “Tiesa*

KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūtų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
nu kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendor' is

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay------ :------ South Boston 27, Mas*.
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dar nežinome.
—Bet vistiek, Maiki, rei

kia džiaugtis, kad kartą 
turėsim kataliką prezidentą. 
Po visą svietą plinta bedie
vybė, o Amerikoj kataliky
bė iškilo.

—Iš tikrųjų, tėve, katali
kai gali džiaugtis laimėję 
rinkimus, nors tas laimėji
mas labai menkas. Kenne
dy gavo tik apie pusę nuo
šimčio daugiau balsų negu 

iNixonas. Bet Kongrese jie 
ne tiktai nieko nelaimėjo, 
o turės dar mažiau vietų, 
negu pirma, nes prarado 
du senatorių ir apie 20 
kongresmanų. Vis dėlto 
demokratai turės daugumą, 
nes ji buvo didelė pereitame 
Kongrese.

—Nu, tai vistiek, Maiki, 
turim pripažinti, kad prezi
dento rinkimus laimėjo ro
žančius.

.MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

—Nu, Maiki, dabar tai magaryčioms dar pridėjo 
jau abudu turim pasakyti Berlyną, kuri patys ameri- 
tegul bus pagarbintas ir a- konai galėjo pasiimti. Ir 
budu turim sudainuoti ka- generolas Batonas būtų jau 
runka, kurią aš pats sūdė- paėmęs, ale Trumanas iš 
jau. Aš vesiu, o tu man \ ašinktono sušuko: “Stap, 
paturavok: Bei lynas Stalinui prižadė-

Eina garsas po rinkimų: tas”! Ir Patono vaiskas tu-
Reikia tept ratus — rėjo sustoti prie Berlyno ir

Mūsų skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $2.00: T. Baigis, Regina, 
Canada; John Salas, Akron, 
Ohio; Al. Švedas, Montreal, 
Canada ir J. Ramoška, Man
chester, Conn.

George Malesky iš Emeigh, 
Pa., $1.75,

KARLS ZARINS

Latvijos atstovas Londone, turįs nepapras
tus teisėtus nepriklausomos Latvijos vyriau
sybės įgaliojimus. Įgaliojimai jam buvo 
duoti Latvijos vyriausybės, kol ji dar galė
jo legališkai veikti, o ne kaip S. Lozoraičiui 
Šveicarijos viešbutyje duotieji vadinami 
“Kybartų aktai,” kurie tik svietą juokina.

Latviai J. A. Valstybėse
Laisvajame pasauly gy- fija, Bostonas, Čikaga, Kliv- 

venantieji latviai lapkričio landas, Indianapolis, Mi-
Po $1.25: P. Palapis, Water- 18 d. minė. Latvijo, neprį- niapolis Milvokė Kalama- Jaunieji menininkai irgi 

town, Conn.; Mrs. Anna Nor- kUmomybe. padcelbuno 42 zu, Detroitas, Linkolnas į.,.a užkariJavę dėmosio> Jį

l*wal** iįNebg>> S?etUs’. Tak°aa’ maža pasekmių turi rašyto-
Detroit, Mich.; Mrs Nellie Pu- nm Imkime giminingo San Franciseo, ir Los An- jai Mįtelialiai‘jie silpnįau. 
zen, Edgewater, N. J.; Al. Ra- kraujo kaimynams, kad jų gėlės. Ten tęsiamas latvių *- -- -inn o
mašauskas, Chicago, 111.; J. Ui^ Lą^ijo. vdty. gre.- kultunnis gyvenimu, su- Š Įojai ,er* g

- - Burniauskas, Arbutus, Md., &au išsipildytų. .kurtos latvių sestadiemnes d b Negeriau ir žutna-
Dar-dar-dar, dar-dar-dar! laukti bene tris savaites,'^ p. s. Jenkins, Akron, Ohio.; Norėdami skaitytojus su- mokyklos, kur mokoma lat- iįętik’- Amerikiečiu 
Lietuvon visi daidėsim, iki atmakleno apdriskę bol-- p0 i.oo: a. Duoba, Wellston, paiindinti iu Amerikoj gy- vistikos, o taip pat ir reli- V- diJ*h H,, • '
Ji laisva tuoj bus... šėrikai ir iškėlė Berlyne ! Mich.; K. Janston, Toronto, menančiais latviais, papra- gijos. Čia veikia teatrai, • qn»iidoi- T aiU
—Nesiskubink tepti ratų, savo flagę. O paskui Tru- canada; K. Purvinis, Hobart, šėme Akmentinio parašyti 1 •1 11* * 1 ' _nes dar kelio nesimato. manas visiškai atsirašė Bei-- in(j.; john Zitke, Brockton, 
—Ką tu, Maiki, šneki, lyną Stalinui ir sugrįžęs Mass.; J. Steponaitis, Detroit, 

kad kelio nesimato? Kibą Amerikon pasakė: “Aš Sta- Mich.; J. Rudžius, Detroit, 
tau akys užtemo, ar ka? i liną myliu; jis nais vyras”! Mich.; S. Wikis, Hamilton, Ca- 

—O tėvas matai? Tu, Maiki, gerai tą žinai; nada; S. Juškus, Chicago, III.;
—Šiur, kad matau. Juk tą gerai žino Chruščiovas s. Keturvitis, Elizabeth, N. 

pereitą savaitę išrinkom ir visi jo generolai. Ir už tas: j.; a. Janušauskas, Yucaipa.
naują Amerikos prezidentą, 
o jis dar prieš rinkimus
pasakė, išsistoros Lietuvai tiją. Lai tik Kennedy pe- 
laisvę, jeigu bus išrinktas.: reitą savaitę buvo išrinktas 
Todėl ir aš už jį balsavau. Amerikos prezidentu, rai-
Ir Kennedy buvo išrinktas.

—Prieš rinkimus, tėve, 
politikieriai žada balsuoto
jams visko, nors ir žino, 
kad tų pažadų negalės iš
pildyti-

—Tai tu rokuoji, kad 
Kennedy mūsų Lietuvos ne
išlaisvins?

—Aš nematau, tėve, kaip 
jis galėtų ją išlaisvinti. Jo 
partija buvo Amerikos val
džioje, kai rusai Lietuvą 
grobė, o vis dėlto neprotes- 
tąvo. Tiesa, buvęs tada A- 
merikos prezidentas Roo- 
scveltas pasakė, kad Ame
rika rasų okupacijos nepri
pažįstanti ir kad Lietuva 
būsianti laisva kaip buvusi. 
Paskui tą pati pakartojo 
ir prezidentas Trumanas 
ir prezidentas Eisenhovve
ris. Bet nei vienas jų nieko 
nedarė, kad Lietuva būtų 
laisva. Tai ką gi dabar 
galėtų padaryti Kennedy? 
Juk dėl Lietuvos jis nekels 
Rusijai karo.

—Ale jis galėtų genio ju 
paprašyti Chruščiovo, kad 
pasitrauktų iš Lietuvos.

—Bet ar Chruščiovas 
klausys?

—O ka gali žinoti, Mai
ki? Gal ir paklausytų- Juk 
demokratų partija padarė 
Sovietų Rusijai daug gero. 
Išgelbėjo Stalino kailį iš 
Hitlerio nagų ir davė duo
nos; ne tiktai duonos, ale 
ir sviesto, ir mėsos, ir kito
kių gėrybių. Mums palik
davo kiaulių vuodegas, o 
bolševikams siuntė geriau
sius kumpius ir lašinius. Ir

geradejystes jis m y 1 i j Calif., ir Wm. Stanis, Du Bois, 
Amerikos demokratų par- pa

A. Budinąs, Chicago, Ilk, — 
$0.75.

Po $0.50: J. Savage, No. 
Brookfield, Mass., ir A. S., 
Dorchester, Mass.

Smulkiau atsiuntė: Peter 
Kirvelaitis. Waterbury, Conn.; 
R. Tviska, Luther, Mich.; R. 
Paciunas, Phila, Pa.; B.’ Gudai
tis, Thompsonville, Conn.; J. 
Mockus, New Era, Mich.; Anth. 
Gaidis, Binghampton, N. Y.; 
Mrs. A. Norit, Willimanset, 
Mass.; Mrs. A. Waitekus, Le- 
onminster, Mass. ir A. Jonkevi- 
čius, Dorva, Canada.

Visiems, atsiuntusiems lai
kraščiui aukų, širdingai dėko
jame.

Administracija

davei Chruščiovas prisiuntė 
jam pasveikinimą. Valuk 
to aš, Maiki, rokuoju, kad 
ponas Kennedy dabar ga
lėtų ir be vainos mūsų Lie
tuvą išvaduoti, turėtų tik 
demokratiškai su Maskvos 
bosu pasišnekėti.

—Niekus kalbi, tėve. 
Maskva turi pavergusi ne 
vieną Lietuvą, bet ištisą 
eilę valstybių, nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų, apie 
100,006,000 žmonių. Todėl 
Amerika negali reikalauti 
laisvės vienai tik Lietuvai; 
ji turėtų reikalauti to paties 
joms visoms. Ir Amerikos 
atstovas Jungtinių Tautų 
seime anądien tokį reika
lavimą jau iškėlė. Kai Chru
ščiovas padarė pasiūlymą, 
kad kapitalistų kolonijoms 
Afrikoj ir kitur tuojau bū 
tų duota laisvė ir nepri
klausomybę, tai Amerikos 
atstovas tuojau davė Įneši
mą, kad prie Chruščiovo 
reikalavimo būtų prijungtos 
ir Sovietų Rusijos kolonijos 
kaip Lietuva, Latvija ir ki
tos. Joms taip pat turi 
būt duota ir nepriklauso
mybė. Ir Amerikos lietuviai 
jau rašo Washingtono val
džiai ir minėtam jos atsto
vui laiškus, prašydami, kad 
tas jo reikalavimas būtu 
spaudžiamas be jokio nu
sileidimo. Tos progos davė 
neapsižiūrėjęs pats Chru- 
ščiovas. Bet po Naujų Me
tų šios šalies vyriausybė 
pasikeis; ar atėjęs naujas 
prezidentas norės ' šit u o

Jungtiniu Tautų statistikos Amerikoj jie nemėgsta že- 
įstaigos žiniomis visame pa- mės dirbti, visi persikelia 
šaulyje kas minutę surūkoma Į miestus ir pramonę.
1.700 tonų tabako, išgeriama “Mažomis Latvijom i s” 
50,000 kvortų vyno ir alaus ir pavirto tokie latvių centrai, 

klausimu spausti, to mes ®Pip *4n,000 puodelių kavos, kaip New Yorkas, Filadcl-

NAUJOS KNYGOS

RINKTINĖ NR 7. Turiny 
1410 mūšis Eglijos girioje, 
Švedai Lietuvoj 1701-2 m., 
Nepriklausomybės akto sig
natarai ir tt, 80 pusi., lei
džia Nidos Knygų Klubas 
((•> Landbroke Gardens, 
London, W 11, Gr. Britain), 
raina nariams 50 -centų, 
nenariams 75 centai.

DĖL MŪSŲ SOSTINĖS, 
M. Biržiškos atsiminimai
.s Vilniaus darbo ik. 1919 . jsikūrž NevadoJe 
m metų liepos ld„ 304 "įfek anksčiau, tJjek vėliau 
pusi., kaina nariams $2, jkeIiavusiems „pavyko i- 

$2.50, įleido kurU kompaktini(J (tankių>
Idos (kolonijų miestuose ar ū- 

kiuose. Nore latviai daugu
moj yra žemdirbiai, tačiau

nenanams 
aukščiau minėtas 
Knygų Klubas.

straipsnį, kurį čia tpausdi-

OSVALDS AKMENT1NŠ 
yra veiklus latvių žurnalis
tas, gyvenąs Dorchestery, 
Mass., knygos apie Ameri
kos latvius autorius, pabal-

minimas kaip latvių gyveni
mo pagrindinis centras, ta
čiau dabar ta garbė pri
klauso New Yorkui, kur 
veikia eilė latvių pasaulinių 

tiečių artimo bendravimo ir organizacijų, kurių pagrin-
federacijos < šalin i n k a s. i dinis tikslas—kova už Lat- 
Straipsnį į lietuvių kalbą j vijos jaįsvę

DR' B- Iš anksčiau įkeliavusių 
MIKONIS. latvių, kurių didžiuma jau

Red. buvo nutautėję ar tapę sve- 
. timi laisvės kovai, naujai 

Tikslus latvių, Įkeliavusių ^keliavusieji nesusilaukė rei- 
JAV po antrojo pasaulinio kįamos paramos. Jie vieni 
^ar°J. skaičius nėra žinomas, gavo jėgomis turėjo kurtis , 
bet žiniomis tų, kurie tvarkė jaujose aplinkybėse, turėjo 
praktiškus Įvažiavimo rei- organizuoti draugijas, pa
kalus, jų iš viso įkeliavo rapija.s, pirkti namus ir su- 
apie 50,000. Tuo būdu, iš sisiekimo priemones, au- 
150,000 latvių, kurie aplei- ginti vaikus, patiems per
do savo gimtąjį kraštą ir simokinti ar , naujoj gyve- 
laikinį prieglobstį rado A o- njmo mokvkloj ar pačiame 
kietijoj ar kituose Vakarų mokyklos suole.
Europos kraštuose, vienas i pragyv.eninl? su._____ ............... .................. ..
trečdalis naują gyvenimą 'sjra(jo įvairiausiose srityse,s veikia Amerikos Latviu Są- 
pradėjo J. A. Valstybėse.,pradent .„j piovimu, bai- junga (ALA), kurios vir-
Pnesio skaičiaus pridėjus gjant profesoriavimu uni- šūnėj* jau 10 metų dilba 
anksčiau Įkeliavusius arba
latviškos kilmės amerikie
čius, bendras latvių skai
čius JAV siekia 100,000.

Apie 20,000 latvių Įsikūrė 
rytiniuose pakraščiuose, iš 
jų ape 8,000 susispietė New 
Yorke, tuo čia sudalydami 
didžiausią latvių koloriją; 
apie 20,000 Įsikūrė viduri- 
niose valstijose su centra 
Čikagoje, kur apsigyveno 
apie 6,000 latvių, gi apie 
10,000 Įsikūrė vakariniame 
pakrašty. Latvių galima 
sutikti visur.Tik nežinia ar

versitetuose ar direktoria
vimu pramonės versluose. 
Savo profesijoj dirba be
veik visi medicinos dakta
rai, teisę verstis praktika 
yra isigyję 80, gi likusieji 
dirba bepročių li oninėse. 
Privačios praktikos teisę 
Įsigijo 82 dantų gydytojos, 
iš jų penkios dirba Bostone. 
Apie 2,400 latvių dirba 
namų statyboje New Yorko 
srityje. Ten amerik'etišku 
mastu veikia statybos ran
govu tapęs Janis Risber- 
gas, kuris kaip buvęs lais
vės kovotojas — karys* i- 
važiavo su tuščiomis kiše
nėmis. Nevv Bedforde 
(Mass) apie 50 latvių dirba 
žvejyboje ir savais laivais 
išplaukja i vandenyną žve
joti, jie tapo labai pasitu
rinčia grupe. Plačiai išnau
dotas braižytojo darbas; 
savo • srityse dirba inžinie
riai, technikai ir amatinin
kai, tačiau sau Įprasto dar
bo nesurado mokytojai, tei
sininkai, istorikai, ir kalbi
ninkai. Nevienas iš jų dar 
ir dabar valo Įstaigų patal
pas.

“American Men of Sci
ence” patiekė žinių apie 
latvius mokslininkus, kurios 
yra stebinančios: 150 lat
viškų pavardžių čia randa
me. Moksle latviai yra už
kariavę stipriausias pozici-

gj Įatvių Spaudoj:chorai, ruošiami konceitai, ,New h. JAmplikas
meno parodos ir pan. Vestnesis'‘"'('Bostone')'“'iik 

Anksčiau Bostonas buvo 6-7 žurnalistai.
Priimtina dėmesin ir tai, 

kad latviai neturi nė vieno 
Dienraščio, bet tik savait
raščius ar dvisavaitinius. 
Veikia apie 15 knygų lei
dyklų, kurios per 10 metų 
yra išleidusios apie 419 
knygų. Lenktyniauti šiuo 
atveju gali tik Stokholmo 
latvių kolonija, kur yra an
tras knygų leidimo centras. 
Be kultūrinio veikimo, vyk
stančio latvių centruose, 
minėtinos dainų . šventės, 
Įvykusios Čikagoje, Milvo- 
kėj, New Yorke, ir Indiana- 
poly, sutraukusios choras 
iš visų JAV ir tūkstančius 
klausytojų, tuo paverčiant 
jas Į ryškiausią tautinę de
monstraciją svetumoj.

Be Latvijos pasiuntinybės 
Vašingtone, DC, kuriai va
dovauja dr. A. Spekke. dar

RYGOS OPEROS ROMAI

prof. P. Lejinš, Maryland 
U-to profesorius. ALA lai
koma “Amerikos Latvių 
Vyriausybė”, nes atmetus 
komunistus, yra apjungusi 
visas latvių organizacijas 
ir atstovau'anti prie JAV 
vyriausybės. Kartu su lie
tuvių ir estų organizacijo
mis, ji turi nuopelnų Ker
steno komisijos tyrinėji
muose, nustatart Sovietų 
Rusijos nusikaltimus Balti
jos kraštuose. 1959 m. pa
baigoje ALA atstovavo 
160 latvių organizacijų. 
Prie ALA išsivystė Įvairios 
kultūrinės įstaigos: kultū
ros biuras, latvių kultūros 
seminaras, literatūros, ap- 
įūpinimo, sporto, ir kt. 
Įsteigtas lektorių centras 
su 46 paskaitir inkais. Kul
tūros Fondas kasmet skiria 
premijas už laimėjimus li
teratūros, mokslo, ir meno 
srityse, bet premijos nėra 
didelės — apie 500 dolerių. 
Nelaimė ta, kad latviai ne 
prekybininkų tauta, tad ir 
šiame krašte jie nėra užsi
kabinę už riebaus prekybos- 
pramonės grandinės nario. 
Tad visos lėšos susidaro iš 
pavienių, palyginamai ma
žų aukų, kurios vis labiau 
mažėja, ilgėjant emigraci
niam gyvenimui. Lėšų trū
kumas neleidžia išvystyti 
didesnės veiklos kultūrinė
se srityse.

Be ALA, dar veikia bu
vusių karių organizacija 
"Dauguvas Vanagi” (Dau
guvos Vanagai), turinti 
apie 1,700 narių. Jie nu
dirba daug šalpoj, siunčia 
paramą invalidams, liku
siems Vokietijoje, seniem 
žmoniem, taip pat paramos 
reikalingiems Latvijoj ir 
Sibire. Visumoj, beveik 
kiekvienas latvis per metus 
nusiunčia 1 siuntinį gimi
nėms Latvijoje ir taip A- 
merikos latviai yra tapę 
geriausiais “dėdėmis” lais
vajame pasaulyje.

Be latvių organizacijų 
ir pavienių veikėjų pastangų 
iškelti Latvijos vardą lais
vame pasauly ir darbų kul
tūrinėj ir visuomeninėj plot
mėj, vyksta ir kita atkakli 
kova prieš nutautimą. Fak
tas, kad anksčiau įkeliavu
sių vaikai yra pilnai užmir
šę latvių kalbą ir tautinę 
sąmonę, iššaukia didelį rū
pestį dėl šios jaunos kartos 
likimo. Ar ir ją ištiks tas 
pats likimas? Kas bus tie, 
kur ie ateity tęs kovą už La
tvijos laisvę.

Šeštadieninės ir sekma
dieninės mokyklos (pasta
rosios veikia prie bažnyčių) 
negali išsaugoti gyvos lat
vių kalbos. Vaikai mažai 
skaito latviškų knygų, lai
kraščių, jie dažnai sueina 
Į konfliktą su savais tėvais. 
1944 m. rudenį tėvai gel
bėjo vaikus nuo rasų, bėg
dami i vakarus, kad juos 
išsaugotų Latvijai, bet ko
kios bus iš to išdavos? 
Latvių jaunimas yra darb
štus amerikiečių mokyklo
se, kur jie dažnai iškovąja 
pirmas vietas: gauna sti
pendijas ir studijuoja, dau
gumas techniškus mokslus 
ir- kalbas. Proporcionaliai 
daugiausia studijuoja ir 
baigia mokslus JAV. Pav. 
Kalifornijoj, kur gyvena 
apie 1,500 latvių. 50 studi
juoja vietiniuose universi
tetuose.

Dauguma latvių via liu- 
teronys, tik nedaugelis iš 
jų katalikai ir baptistai. 
Parapijos turi namus ir 
bažnyčias. Latviai yra nu
sipirkę farmų, kuiios nau
dojamos kaip jaunimo va-

(Nukelta į 7-tą psl)
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Kaip lapė buvo teisėju
LEZGINŲ PASAKA

Įsibrovė lapė i vištininką ir sako:
—Ramiai, vištos, ramiai. Dėmesio! Aš ne kokia 

laukinė žiauri lapė! Aš neturiu bjauraus įpročio grieb
ti ir suėsti, kas pakliuvo, be jokios atrankos, be teismo 
ir tardymo, Tai negražu, tai šlykštu, tai akiplėšiška. 
Aš mėgstu elgtis pagal įstatymus. Kaltuosius baudžiu 
mirtimi, teisiuosius užtariu.

Lapė atsisėdo ant apverstos sėtuvės, užsidėjo aki
nius, atsivertė storą knygą, paskaitė, paskaitė ir sulojo:

—Gaidy! Prieik arčiau. Įstatymuose parašyta, 
kad tu privalai kakarikuoti tiktai auštant, o tu, nieko 
nepasiklausęs, ir dieną rėkauji. Bet sakyk, prašau, ai
tu žinai kad kiekviena? geras sūnus turi klausyti savo 
tėvo? Kodėl gi tu, suradęs slieką, sušauki prie jo visos 
apylinkės vištas, o kai tik prieina gaidys, net ir tavo 
tikras tėvas, tu šoki ant jo, plasnodamas sparnais 
ir akdamas žemę savo pentinais? . . Na, tiek to. 
Knygoje parašyta: du nusižengimus galima atleisti. 
Bet tada pasikalbėkime apie pentinus. Kaip tu drįsti 
nešioti pentinus, neturėdamas nieko bendra su kava
lerija? Tu ne kavaleristas, tu menkysta pėstininkas, 
tai kodėl vaikštai su pentinais?! Už visus šiuos įstaty
mų pažeidimus, už visus šiuos nusikaltimus tave, gai
dy, aš, lapė, privalau suėsti. Taip sakoma knygoje.

Ir suėdė.
Išbėgo lapė iš vištininko į lauką ir ten pamatė 

kiški.
—Ramiai, kiški, ramiai! Aš nesu iš tų akiplėšų, 

kurios, pamaeiusios kiškį, pameta sąžinę ii* nei iš šio 
nei iš to jį suėda. Aš visada elgiuos pagal įstatymus.

Lapė atsisėdo ant kupsto ir atsivertė knygą. 
Akinių taip pat nepamiršo ant nosies užsikabinti.

—Prieik arčiau, žvairy! Atsakyk: kodėl tu, ir 
pavasarį, ir rudenį keiti kailį? Ar tik ne todėl, kad 
nori apgauti medžiotojus? Tarp kita ko, tai mažas nu
sikaltimas. Įstatymai sako: už vieną nusikaltimą bausti 
negalima. Bet štai pasakyk man, kodėl tu visą laiką, 
žvairuoji? Kodėl niekad nežvelgi tiesiai? Ar tik ne 
todėl, kad nori nuslėpti savo piktas mintis? Tačiau ir 
už šiuos žvairius žvilgsnius dar galima atleisti. Bet 
pasakyk man: kam tu užsiauginai užpakalines kojas! 
ilgesnes negu priekines? Ar tik ne todėl, kad paspruk
tum nuo Įstatymo? Už visus šiuos nusikaltimus priva
lau tave suvalgyti.

Ir suvalgė.
Iš lauko lapė nubėgo į mišką ir ten ant medžio 

šakos pamatė paukštį, kurio galva buvo papuošta gra
žiomis, ilgomis plunksnomis.

—Artai tu, kukuti? Nagi, tūpk žemiau, kas tau lei
do nešioti karaliaus karūną?

—Pats išmintingasis karalius Saliamonas.
—Tu meluoji, o tai didelė nuodėmė! Knygoje pa

sakyta: vienas melas trijų nuodėmių vertas. Tarp kita 
ko tu gali išsiteisinti, jeigu turėsi liudininkus. Taip, 
knygoje pasakyta: melagį gali išteisinti verti pagarbos 
liudininkai. Atvesk juos čia, bet tik žiūrėk, kad nebūtų 
tokie smulkūs, kaip tu pats. Atvesk, kaip sakoma, 
daug sveriančius paukščius — žąsis arba kalakutus. 
Tegu jie nedelsdanji atvyksta ir prisiekia, kad tu 
nemeluoji.

—Prisiekiu karaliumi Saliamonu, aš juos atve
siu! — pasakė kukutis ir nuskrido ieškoti liudininkų.

Bet pasišaukė jis ne žąsis ir kalakutus, ne antis 
ir gulbes, o piktus šunis. Tų ilgai laukti nereikėjo. Jie 
atbėgo ir ėmė kandžioti lapę. Ta vos - ne - vos kailį iš
nešė. Įlindo lapė į savo uolą ir pravirko.

* * *
Taip tau ii- i eikia, raudonuodege! Maža tau kal- 

• inamųjų, dar ir liudininkų prireikė.

PASTABA. Mielas skaitytojau, ar perskaitęs tą 
pasaką nepagalvojai, kad šitos lapės elgęsis yra pana
šus i Sovietų Sąjungos elgesį su atskirais piliečiais ir 
tautomis.

JOS NEPADĖJO RINKIMŲ LAIMĖTI 
r

“Ni\on-Lodge” Sūkiu pssipuoūusiou Fort Worth. Tex^ 
mergaitės stovi prie pbtfnrmne, kurioj kalbėjo vice
prezidentas Nixon, bet dauguma tos valstijos balsuo
toju savo balsus atidavė kaadidatui Kennedy.

DAINININKAI

Žalios pievos, kiek dailės, bet dalgelis negailės. 
Sesutėlė lankoje, jai grėblelis rankoje,
Kai dainuos, tai dainuos, kvepia šienas pradalgiuose.

Rudenėlis greit užstos, paukštužėliai negiedos. 
Medžiai lapų neturės, bet dainelė vis skambės.
Be dainos nė vienos nepraleisime dienos.
Šiaurūs vėjai netylės, girioj medžių negailės.
Baltos snaigės kelią klos — nenutildys mūs dainos. 
Linksma vėl, linksmas vėl, grįžk greičiau pavasarėl.
Dainininkai mes maži, bet dainelė mūs graži. 
Tesueina čia daugiau, tai dainuosim dar gražiau. 
Linksma bus, linksma bus, besiklausant dainų mūs.

Kazys Jakubėnas

J. SJgJg Tį l-jkSV - y. -• •—

Perdaug triukšmo L

V. FUNKIENĖ g

KAS DARYTI ILGAIS 
ŽIEMOS VAKARAIS?

Žiema artinasi, o su ja ir 
ilgi vakarai. Kad jie nebūtų 
nuobodūs, skaityk šias įdo
mias knygas-romanus:

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTI N £, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į

KALNUS, 509 pust, kaina
; $5.00..

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusk, kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij e j 
636 Bioadway, So. Boston

į 27, Mass.

Mūsų šių dienų tokiame 
moderniame gyvenime, ku
riame pažangi technika 
tarytum stengiasi jį palen
gvinti, yra daug ko “per
daug”. Perdaug triukšmo, 
šviesų, spalvų. Be to, vis 
naujos dirginimo, viliojimo 
ir erzinimo bangos užplūsta 
mus — triukšmo, šviesų, 
spalvų, baimės, propagan
dos, reklamos ir kt. bangos. 
Daktarai sako, kad “erzini
mo ligos” per mūsų sielą 
veikia į kūną ir sudaro jam 
tikrą organišką žalą.

Mokslininkai ir dakta
rai jau ištyrė triukšmo 
veikimą ir gali jį “matuoti”. 
To matavimo vienetą jie 
vadina “phon”. Kuo dau
giau phon’ų, tuo daugiau 
triukšmo, tuo stipresnis gar
sas.

Triukšmą galima pada
linti i tris laipsnius. Pirmas 
laipsnis yra nuo 0 iki 30 
phon’ų. Jis nuolat apsupa 
mus. Mes jaučiam šitą laip
snį kaip tylumą: tai mūsų 
drabužių čiužėjimas, mūsų 
alsavimas, ir pan.

Antras laipsnis yra nuo 
30 iki 65 phon’ų ir jame 
jau gludi pavojus, nes šis 
phon’ų laipsnis gali sukelti 
žmoguje nervų ir apytakų 
sukrikimą.

Trečias triukšmo laipsnis 
yra virš 65 phon’ų ir gali 
paralyžuoti ir žudyti. 65 
phon’ų atatinka maždaug 
didelės salės, kur yra daug 
rašomųjų mašinėlių, triukš
mui. Didmiesčio gatvėse 
triukšmas pasiekia 90 pho
n’ų. Jeigu žiūrovų minia 
sutinka ar pritaria kokiam 
nors herojui entuziastiniu 
plojimu, tai triukšmo jėga 
jau yra virš 90 phon’ų.

O tokiam triukšmui esant, 
daugelio žmonių pulsas jau 
keičiasi, vis viena ar tas 
triukšmas sudaro jiems 
malonumą ar ne. Žmonių 

{reagavimas iki 65 phon‘ų 
'ribose yra kitoks, nes ten 
jie skiria triukšmą malonų 
nuo nemalonaus. Radijas 
mūsų kambaryje gali kelti 
daug didesnį triukšmą, negu 
kur nors toliau nuo mūsų 
kokia mašina. Tačiau ra
dijas maloniai veikia mūsų 
nervus, o ta mašina be galo 
erzina. Bet kada mes nori
me turėti ramybę, o pas 
kaimyną groja radijas, tai 
irgi mūsų nervus erzinar.- 
čiai veikia.

Tas triukšmas kasdieni
niame gyvenime yra sub
jektyvus dalykas. Vieni 
žmonės gali lengvai pakęsti 
daug triukšmo, kada kiti 
nuo jo tiesiog suserga. Jie 
gauna neurozą su visomis 
nemaloniomis pasekmėmis. 
Gali nukentėti įvairių orga
nų apytaka, širdies ir liau
kų veikimas.

Triukšmas virš 90 phon’ų 
gali. sužaloti mūsų ausis, 
nes dėlto galime net ap
kursti. Viena moteriškė ėjo 
pas dantų gydytoją ir pake
liui buvo visi sanariai su- 
paralyžuoti nuo triukšmo, 
kurį sukėlė raketins lėktu
vas garsui lūžtant.

Didelis triukšmas yra 
kūno žalojimas. Tai pui
kiai žino pelės ir jos visos 
pasitraukė nuo aerodromų, 
nes jos žino, kad jos miršta 
nuo lėktuvų triukšmo, dun
desio. O mes, žmonės, ką 
apie tai žinome?!

Nori nenori, juoktis reikia. 

Pirštu sienos nepradursi.

AR VAIKAI ATSAKO
UŽ TĖVŲ NUODĖMES?

—
Į tą klausimą - oficialus 

Vengrijos valdžios atsaky
mas yra: Taip, vaikai atsa
ko už tėvus. Provincijoje 
leidžiamas partinis laikraš
tis “Delmagyaroszag” yra 
kiek švelnesnis šiuo atžvil
giu: Jis mano, kad buržu
azinės klasės tėvų vaikai 
neturėtų būti baudžiami už 
savo tėvų nusikaltimus; 
jiems reikia padėti ta pras- 

. me, kad jie galėtų susirasti' 
savo vietą socialinėje tvar
koje. Tačiau būtų klaidinga 
ir pavojinga, rašo tas laik
raštis, atidaryti jiems uni
versitetų duris arba duoti 
jiems, darbo valstybinėse 
įstaigose.

Tas laikraštis taip pat 
nusiskundžia, kad iki šiol 
per daug buvo duota “so
cialistinių stipendijų” vidu
rinės klasės vaikams. Gir
di, tai esanti per* daug blo
ga politika. .

ĮSPĖJIMAS GIMDYVĖMS

Anglų daktaras Jems S. 
Robertson Įspėja nėščias 

j moteris, kad jos neliestų 
I naminių gyvulėlių savo ran
komis. Šitas daktaras para
šė apie naujagimių mirtin
gumo įvairias priežastis, 

i Tarp kitų priežasčių dakta- 
: ras mini apie dar mažai 
žinomą užkrečiamą ligą —

I “toxoplasmasis”, kuris per
siduoda nuo kačių, šunų, 
triušių i»- papūgėlių. Jis la
bai pataria netrukus būsi
moms motinoms būti atsar
gesnėms su šitais gyvulė
liais ir neliesti jų savo ran
komis.

Gražina
r. < r:- ;___________________
' VELTUI LAIKRAŠTIS

SAULEI NEŠVIEČIANT
j

Pensininkų mieste St. 
Petersburge, Fla., jau 50 
metų eina “Independent” 

i laikaštis. Jis yra paskelbęs, 
į kad tas dienas, kada saulė 
i nepasirodys 24 valandas, 
laikraštis duodamas veltui. 
Tą pažadą jis ir šiandien 
vykdo. Per 50 metų tokių 
niūrių dienų tebūta tik 211, 
kitaip -sakant nė penkių 
dienų per metus.

ŽALGIRIO MŪŠIS

į “Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”. 
Neturintieji laiko storų kny- 

• gų apie tą Lietuvos istori- 
jos svarbų įvykį skaityti 

i šioj knygelėj ras tą, ką 
■kiekvienas turėtų žinoti.

Knygelės kaina 50 centų.

GERI BIČIULIAI

Tai Londono Trafalgar aik
štės vaizdas, šitas ponas čia 
kasdien ateina ir maitina 
karvelius, todėl jie nebijo 
nutūpti ant jo pečių ir 
skrybėlės.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Skaitau nuo piemenystės laiką

Pirmą kartą su Keleiviu su
sipažinau karves ganydamas 
pas latvį Kurše, 7 kilometrai 
nuo Žagarės. Tai buvo 1912 
metais. Nuo to laiko esu “ge
nerolo” draugas. Prieš trejus 
metus susirgau paralyžių, bet 
beskaitydamas Keleivį užtikau 
vaistų ir šiandien galiu be laz
dos vaikščioti ir žadu pradėti 
valsą šokti.

C. Janstan
Toronto, Ont.

DRAUGAI AUTOBUSAIS 
NEVAŽINĖJ AS1

Rumunijoj miesto per
pildyto autobuso kondukto
rius kreipiasi į keleivius:

“Mano ponai, prašau su
sispausti”.

“Ne ponai—draugai”, už
protestavo vienas keleivių. 
Ši pastaba konduktoriui 
nepadarė nė mažiausio įs
pūdžio.

“Prašau susispausti, ma
no ponai. Draugai perpil
dytais miesto autobusais ne
važinėja—jie turi ištaikin- 
gus limuzinus”;

KNYGOS JAUNIMU!

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos > iškaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS. A. Giedrius, 

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

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
p/sakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina ................ ........... $1.00

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

NAKTYS KARALIŠKI T TOSE, Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psL, 
kaina ....................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 60 pri.. 
kaina ....................................... $150.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono KainV 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai. tain IJetuva kėlės? 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga. gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio formato. Kaina ____$5.50

DIENO.TANT. “knygnešiu karaliaus** 
sunaus Kip-o Rieljnio įdomūs atsi
minimai, 464 ds1_ kaina.... $6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai 
Kaina ........................................ $6.00

ŽVILGSNIS T r>n .» FITj K ?u|.o 
domus atsiminimai, 477 r>Si. kai
na ......................................7 $5.00.

PASAUT.TO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugv- 
bė žinių lietuvių i* anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasnnlv. 

464 psl. Kaina ....................... $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas 
lys, 472 damos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina .......................$5.00

MAŽOJI LTETT’VA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. T ingis. J. 
Balys ir J. Žilevičių?, 236 psl. 
kaina ........................................ $5.00.

LENGVAS PŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pastirsi 

bėjimus. Kaina ................... *5 Cnt.
MARLBOROVOP'S LITHUANIAN 

SELF-T4UGTIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis Petuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14' 
psl., kaina ............................ $125

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAT. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va,ne
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukti’mo. prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3«n 
psl. Kaina............................... $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’ui- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina . ....................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių fermų nlėtoiimcsi nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ’š Amerik<?s lietuvių gyve
nimo. 17« psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TETSYRft APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trrmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera

• popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas AT. Valadka. Svarbu su«i 
pažinti. Kaina ....................., $120

MTLŽTNO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos triloriška isterijos kroniką, 73 
psl.. didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina....................................$2.50

KODftL AS NETIKTU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs amumen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

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

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

ŽEMft DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psL Kaina................... $4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 4r 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvai ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

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

SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

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

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

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 260 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, konigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina.........................$2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.60, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

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

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

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

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ- 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL. 
RftS, 32 psl., kaina...........25 Cnt.

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybes, 80 psl. kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 398 psl., geras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

ALTORIŲ SESftLY. V. Puttaio-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į rieną 
knygą, kieti viriai, 081 puslapis. 
Kainą .................................... $8.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S3S E. Broadway —i—— Įfo. Botton, Maa$. ,



VIETINES ŽINIOS
Gaidom* leisti jau 

viri $700

Rašėme, kad smuikinin
kas I. Vasyliūnas rūpinasi 
ir mūsų kompozitorių kū
rinių išleidimu. Po paskuti
nio tam tikslui rengto kon
certo Detroite minėtų kū
rinių leidimo fondas išau
go iki $726.28.

Galima sakyti, vieno 
žmogaus pastangomis jau 
pralaušti ledai lietuviškos 
muzikos kūriniams išleisti.

Dariau* posto moterų 
nauja vadovybė

Kitiems metams į valdy
bų išrinktos: Pirm. Paula 
Ketvirtienė, vicepirm. Don- 
na Drevinskienė ir Kazė Ja
neliūnienė, sekr. Irena Ken- 
tienė, ižd. Ona Kontrimie
nė, kapel. Elena Bušmanie- 
nė, marš. Mary Ross ir Isa- 
bel Moulis, istorikė M. Ross.

Direktorės: Monika Ple- 
vokienė, Emilija Kiburienė, 
Petronėlė Verbickienė, Bet- 
ty Thiessen, Ona Krasaus
kienė ir Elena Mikulskienė. 
Naujoji valdyba j pareigas 
Įvesta lapkričio 15 d.

Dvidešimts kartų didesni* 
nuostolis

Bostono miesto susisie
kimo Įmonė (MTA) numa
to šiemet turėti nuostolių 
20 milionų dolerių, o prieš 
10 metų ji turėjo tik 1 mil. 
dolerių nuostolių. Bostono 
miestui teks iš savo kišenės 
pridėti beveik 13 milionų.

Kodėl miesto traukiniai 
ir autobusai duoda nuos-* 
tolių, yra daug priežasčių, 
viena didžiųjų — vis dides
nis privatinių automobilių 
skaičius.

WATERBURY WATERBURY WATERBURY
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by Intourist)
6 JOHN ST. WATERBURY, CONN. Tel. PL 64766

a5ne.štus arba. p*štu atsiųstus siuntinius į LIETUVĄ ir j bet kurių 
SSSR dali, be tarpininku tiesiai, pigiai ir greitai.

Pristatyieas garantuotos: Gavėjas nieko nemoka. 
Musų SPECIALYBE—STANDARTINIAI SIUNTINIAI, atpiginti, geros ko
kybės. pritaikyti skoniui ir reikalavimams, kokie dabar yra LIETUVOJE. 
MEDŽIAGOS: J visas nunirtuose 1—11 paminėtas kainas jau įskaityta me
džiagos kaina ir kitos išlaidos. Gavėjas nieko neprimoka.
1. Nailonas 47” pločio 17 jardų $34.50; 2. Dirbtinas šilkas 44” pločio 17 jar
dų $27.50; 3. 2 vyr. kostiumams DACRON mėlynos, rudos, juodos, pilkos 
spalvų, smulkiais ruoželiais, 57” pločio, 7 jardai, pamušalo 6 jrd. klijonkės
1 jd., siūlų, adatų, guzikų už $37.00; 4. 2 vyr. kostiumams vilnonės medžia
gos su priedais paminėtais punkte 3 už $47.00; 5. 2 vyr. kostiumams 100% 
vilnos medžiaga, aukštos kokybės, importuota su priedais už $59.00;
6. Rajono (georgette) suknelėms ružava, mėlyna, žalia spalva 46” pločio
2 suknelėms 8 jardai už $24.50. 3 suknelėms 12 jrd. $33 ir 4 skn. 16 jrd. $43.
7. 100% vilnos suknelėms 56” pločio 6 jardai $27; 8. Gėlėtos import. 40” 
pločio 8 jardai $32; 9. 100% vilnos aukštos kokybės (Forstman) suknelėm 
59” pi. 6 jardai už. $40; 10. 100% vilnos vyr. ar moter. paltui 58” pi. 3 jar
dai už $30: 11. geresnės kokybės $45. PASTABA: jeiku norite prie siun
čiamos medžiagos paltui šilto pamušalo (ąuilted lining) pridėti, primoka
ma $8.75. Prie paminėtų medžiagų (1—11) siuntėjas gali papildomai pridėti 
įvairių daiktų: (čia nurodoma vieno vieneto kaina medžiagos ir muitas, sun
kesniems daiktams ir svoris. Tokių vienetų galima siųsti ir daugiau). 
Skarelės vilnonės už $2.50: šilko ir kartūno $1; Salikas vyr. už $2.25; šali
kas moter. Orlon $3.50; Megstinukai moter. viln. $6. o wr. $8.50; kojinės 
moter. medvilnės 85 cnt., nailono moter. $1.20, vyr. viln. $2, nailono strech 
$1.15; Slips nailono $3.50, rajono $2.95; kelnaitės rajono 80 cnt., medvil
nės 60 cnt. ir šiltos $1.55, marškiniai $4.25, pirštinės viln. $3, odinės nuo 
$4.25 iki 5.25. Plaukams kirpti mašinėlė su priedais $3.75; skustuvas 
Solingen $3.75; žirklės $2.85; žieminiai moter. batukai $9; padai 1 po
ra $2.50; 5 poros Germ. $9; viršutinės odos amerikon. 12’A kv. pėdų $16; 
import. odos 7V» ket. pėdų (chromas) $13.50; import. jucht-chromo 15 kv. 
pėdų $27: Austriškų impilų 4 jardai $8.50; 4 jardai baltos medžiagos paklo- 
dėms $7.50; viršutiniams maršk. vyr. 4 jardai $4.25.
Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti savo arba paštu atsiųs
tų daiktų, apmokant tik už muitą ir svorį. Reikalaukite katalogų siuvamoms 
mašinoms, akordionams. ADRESAS: _____
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. S JOHN St. WATERBURY, CONN„ 

E. ir M. GURECKAI

HARTFORD HARTFORD HARTFORD
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto leidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri 
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuvą ir kitus rusų okupuotus kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
643-647 ALBANY Avė. HARTFORD 12, CONN. Telef. CH 7-5164

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerą vardą bei reputaciją sąžiningai ir greitai patarnauda
ma savo klijentams. Per šią firmą siunčiami siunti niai, pilnai apdraasti ir garantuoti, pasiekia adre
satą per 5-6 savaites, oro paštu—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė-
KviečiameIwh»nJrv«,PAa^AGE EXPRESS tt TRA VĖL AGENCY, Inc. Hartforde ir įsitikinti didžiu
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40%. 
žemiau normalios kainos. . __ _ _______ ... . .
Atkreipkite dėmesį į mūsų specialinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už^..................................... $29.00
2. 100%, vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumams su pasiuntimu tik už .................................t. $39.00
3. 100%, angliškos vilnonės medžiagos 6 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustoms.................... $65.00
Minėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotos 20 dienų laikotarpyje.
Per šią firmą užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairūs reikme
nys, toip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogu, prašom teirautis 
apie kainas. įvairūs vaistai ss receptais čia užsakomi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1.00__  10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais,
prašome kreiptis laiškais į __ ___P PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, Inc.

HARTFORDE, CONN. . _ ________ __  __ ■
Darbo valandos: kasdier. nuo 8:30 ryto Iki 6:30 vak. kitądien? ir sekmadien. nuo 8:30 iki 4 vai. p. p.

Vaidelučių šokiai

Bostono skaučių “Vaide
lučių” skiltis Padėkos Die- 
ną (lapkričio 24) Strand 

/Hali (370 Broadway, So. 
|Bostone) rengia Įspūdingus 
šokius. Gros geras orkestras 
Veiks gausus bufetas.

Visi kviečiami dalyvauti.
V. K.

Lietuvi* įveikė jugoslavų

Boston Sunday Globė lap
kričio 13 d. atžymėjo Ka
zio Merkio laimėjimą Ame
rikos komandai korespon- 
dencinėse šachmatų rungty
nėse su Jugoslavija, kuriose 
jis Įveikė Ivan Maričič, Za- 
greb. Globė Įdėjo Merkio 
laimėtą partiją. Tai trečias 
jo pelnytas taškas JAV ko
mandai. Iki šiol Merkis Įvei
kė Kanados, Ispanijos ir Ju
goslavijos komandų daly
vius. Su Argentina baigė 
lygiom.

Ką Mas*, išrinko

Massachusetts valstijoje 
už Kennedy paduota be
veik pusė miliono balsų 
daugiau negu už Nixoną, 
bet respublikonai laimėjo 
gubernatoriaus ir senato
riaus vietas. Gubernatorių 
išrinktas John A. Volpe ir 
perrinktas senatorių Leve- 
rett Sa'ltonstall.

Demokratai išrinkti: vi- 
cegubernatoriu Edward J. 

t McLaughlin, valst. sekre
torių Kevin H. White, gen. 
.prokuroru Edward McCor
mack, iždininku John Dris- 
coll, auditoriu Thomas Buc
kley.

Į kongresą išrinkti 8 de
mokratai ir 6 respublikonai. 
Mass. valstijos senate bus

26 demokratai ir 14 res
publikonų, o atstovų rū
muose demokratų 165 ir 
respublikonų 85, guberna
toriaus patarėjų taryboj vi
si 8 demokratai.

1 ---------------------------
Pavyzdingi tėvai

Gaila, kad yra tėvų, ku
rie savo vaikų neleidžia Į 
Lituanistinę mokyklą, bet 
džiugu, kad yra ir didelio 
pagyrimo verti tėvai, kurie 
net tolokai už Bostono gy
vendami savo vaikus leidžia 
Į Bostono Lituanistinę mo
kyklą.

Pavyzdžiui Kerbeliai ir 
Rastoniai gyvena Providen
ce, R. I., o vaikus kas šeš
tadienį atveža Į Bostono Li
tuanistinę mokyklą.

S. Dariau* posto nauja 
vadovybė

Lapkričio 15 d. So Bos
tono Lietuvių Pilečių Dr-jos 
didžiojoj salėj Įvyko iškil
mingas Stepono Dariaus 
posto naujosios valdybos 
Į pareigas Įvesdinimas. Iš
kilmėse dalyvavo ir Ame
rikos Legiono aukštų pa- 
.reigūnų.
Į Naująją valdybą sudaro: 
j Posto vadas William J.Ca- 
isey, jo padėjėjai James W. 
Kenty ir Joseph C. Lubinas, 
fin. sekr. Joseph W. Powell, 
adj. John J. Roman, kapel. 
Alexander J. Chaplik, kapel. 
Bronis Kontrim, narys soc. 
reikalams Joseph P. Rudis, 
nariai: Stanley L. Drevin- 
sky, Emund L. Ketvirtis, 
Anthony Rimkus, Jan Wer- 
bicki ir Stanley Werbicki.

Šiemet posto vadu buvo 
Edmundas L. Ketvirtis.

Pavogė dr. J. Repšio liūtu*

Praeitą sekmadienį dar 
neišaiškinti vagys pavogė 
du iš granito iškaltus liūtus, 
kurie stovėjo prie dr. Jono 
Repšio namų 495 Columbia 
Rd. Dorchesteryj. Jie svėrė 
po 200 sverų.

Pavogtas ir iš metalo nu
lietas liūtas, apie 300 sverų, 
kuris buvo namų fronte 286 
Bunker Hill, Charlestown, 
Mass.

Koks medžiotojas tais 
liūtais susigundė ir kokiu 
tikslu, gal policijai pasiseks 
išaiškinti.

LIETUVOS VALSTIEČIŲ
LIAUD. VADOVYBĖ

Dabartinę Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų Sąjun
gos vadovybę JA Valsty
bėse sudaro šie asmenys: 
Pirm. L. šmuklkštys, vice
pirm. J. Audėnas ir dr.K. 
Karvelis, sekr. Z. Dailidka, 
ižd. A. Kučys.

Atstovais Vlike išrinkti: 
H. Blazas, L. Šmulkštys ir 
J. Audėnas.

Saulės atgal neatsuksi. 
Savo vagies šuo neloja.

KELEIVIS ,SO. BOSTON _
Ilsėkis ramiai mūsų dva- 

LAWRENCE, MASS. !sjos vade!

Mirė lran. A..Bakūna*

Lapkričio 1 d. po trumpos 
ligos mirė tautinės Lawren- 
ce lietuvių parapijos klebo
nas Albinas Bakūnas. Lai
dotuvių bažnytines pamal
das atlaikė tautinės bažny
čios vyskupas J. Soltysiak iš 
Manchester, N. H., su pagal
ba aplinkinių miestų tauti
nių parapijų kunigų: kun. 
A. W. Pietras iš Lawrence, 
kun. T. Kozieja iš Lowell ir 
kun. Juozezce iš Camb
ridge.

Laidotuvėse, bažnyčioje 
ir kapinėse, be velionio ku
nigo seserų ir kitų artimų gi
minių iš Pennsylvanijos, da
lyvavo skaitlinga minia 
žmonių tiek iš Lawrence, 
tiek ir iš kaimyninių miestų. 
Mat, kun. Bakūnas buvo la
bai draugiškas žjnogus, tad 
per 22 metus, klebonavimo 
Lawrence Įsigijo daug drau
gų ir gerbėjų. Jo laidotuvė
se matėsi daug ir kitataučių, 
kurie jĮ irgi buvo spėję pa
žinti, kaip malonų ir gerą 
žmogų.

Laike pamaldų P. Mari
jos choras, vadovaujamas J.
C. Nadausko, giedojo lietu
viškas gedulingas mišias. 
Laike aukojimo laidotuvių 
direktorius K. Volungus gie
dojo “Pas Tave, Dieve, atei
nu. »»

Mirė Kazy* Palaima

Spalio 18 d. Tautinėse 
Kapinėse palaidotas Kazys 
Palaima,48 metų lietuvis. 
Velionis buvo gimęs Law- 
rence ir čia baigęs pradinį 
mokslą. Velionis buvo uolus 
Tautinės paripijoe ir P. Ma
rijos choro narys, priklausė 
vietos Lietuvių Piliečių Klu
bui. Velionis buvo nevedęs, 
paliko tik pusbrolį su šeima.

Ilsėkis, drauge, šalia sa
vo tėvelių.

Parapijos reikalai

Kun. A. Bakūnas paliko 
mūsų parapiją labai gerame 
stovyje visais žvilgsniais. 
Parapija yra gerai susitvar
kiusi, stipri finansiniai ir 
moraliai. Turime vilties, 
kad ir būsimas mūsų klebo
nas taip pat nuoširdžiai rū
pinsis parapijos ir parapijo- 
nų reikalais..

Padėkos pietūs

Lapkričio 20 d., ŠĮ sekma
dienį, kaip ir kiekvienais 
metais, pobažnytinėje salė
je rengiami Padėkos Dienos 
Pietūs.

Tautini* Parkas

Praėjusiais metais Lietu
vių Tautiniame Parke Įvai
rių tautų žmonės beveik kie
kvieną sekmadienį, tankiai

KARALIENĖS MIKALDOS SABIJOS PRANAŠYSTES

Seniaus Lietuvoje žmonės labai jdomavosi Karalienės Mikal
dos Sabijos pranašysčių knygele, nes esą jos pranašavimai išsi- 
pildydavę. Dabar teko gauti originalą tos knygelės, kuri 1880 me
tais buvo į lietuvių kalbą išversta. Knygelę išleido Petras Pleske- 
vičius, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, laisvės kovų karo 
invalidas kuris dabar gyvena Kanadoje. Pas jį prašom kreiptis 
dėl tos knygelės. Kaina už vieną knygutę 50 Centų.

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu:
P. Pleskevičius 288‘Enenrid Btį NorthHsmiRen, Ont. Canada

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42 ........................................$33.00
dydis virš 42 numerio ........... .................................$37.00

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu. šone. užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo 36 iki 42.................$61.00
dydis virš 42 numerio.................$70.00

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42 ..................................$95.00
virš 42 numerio..............................106.00

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL- 
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42........................$98.00

virš 42 numerio....................$110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS, naujai išrasto šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ........................... $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMSIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ........................... $38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas .......... $09.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastos pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas...........$75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų tū_ 
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo............. . $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO- 
. TOC1KLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MCSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

< T A Z AB
SI Roerroir St, CAMBRIDGE, Mau. Tel. KI 74706

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram UetuvUkam darnai, aludėj* 

tautinį soUdarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remi* ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 610,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA Od >10,000 (Minčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumų,

SLA—mažamečių apdrauda—rinitas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMU 
apdrauda duoda patalpos iki |S25 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NRFBA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo -ftatao Manus Iki 
gilios senatvė*.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose 
tonijoee ir SLA Centre. Rašykit* tokio

Dr. M. J. VINIKAS 
307 We*t 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

ir šeštadieniais, rengė išva
žiavimus ii* kitokias vasa
ros pramogas, gėrėdamiesi 
gražia ir patogia vieta.

Ateinančią vasarą Tauti
nis Parkas bus dar geresnia
me stovyje, bus daugiau ap
rūpintas stalais, suolais, Į 
jį Įvestas bėgantis vanduo ir 
jame Įrengti kiti patogumai, 
pavyzdžiui, paskiita didelė 
vieta mašinoms pasistatyti.

Lietuvių organizacijos ga
li pasinaudoti proga ir reng
ti T. Parke visokiausias pra
mogas. Patartina vietą už
sisakyti iš anksto pas Lith. 
Nat’al Park, 158 Garden St.

Koresp. N. N.

NESUPRANTA SOVIETŲ 
TIKSLŲ

Natūralu, rodos, būtų, 
kad iš koloninio jungo iš
kankintos ir nepriklausomy
bę gavusios Afrikos-Azijos 
tautos rikiuotųsi prieš ko
lonizmą, nepaisydamos, ko
kios jis pats ar jo aukos 
yra spalvos. Faktiškai betgi 
taip nėra. Ir Jungtinėse 
Tautose susidaro keista pa
dėtis: juo daugiau ateina 
JT nariais buvusiųjų kolo
nijų, juo sunkiau darosi 
JT plotmėje pasireikšti prieš 
sovietinį kolonizmą. Daugu
mas buvusiųjų kolonijų, ta
pusios nepriklausomom i s 
valstybėmis, sovietinio ko- 
lonizmo atžvilgiu rikiuojasi 
su vadinamais neutraliai
siais. Šioks naujųjų Afri
kos-Azijos valstybių nesu
sivokimas kelia susirūpini
mo ne tik sovietinio kolo- 
nizmo aukoms, bet ir Jung
tinių Tautų blaiviai galvo- 
jantiems delegatams.

Būdinga šia prasme Aus
tralijos delegato Jungtinėse 
Tautose W. C. Wentworth 

f Pavergtųjų Seimui patari
mas:

“Jungtinėms Tautoms, — 
sako jis, — trūksta trijų 
dalykų: 1) sovietinių sieki
mų visumos supratimo..., 
2) iniciatyvos..., 3) valios 
savo politikai iki galo vyk
dyti...”

“Kol mes neperprasime 
sovietinės strategijos pa
grindinių uždavinių ir jiems 

■ vykdyti vartojamos lenini- 
!nės taktikos, mūsų (JT) 
politika negali būti paveiki. 
Deja, aš esu pritrenktas 
fakto, — sako Wentworth, 
— kad šiuo atžvilgiu JT 
delegatams labai trūksta 
teisingo supratimo”.

Wentworth manymu Pa-

Sv. Raito Tyrinėtoju 
SKELBIMAS

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Mesijo viešpatavime nebus leidžia

ma klerikalams bauginti žmones ir 
laikyti nuo pažinimo tiesos. Tada ži
nojimas Viešpaties garbės pripildys 
visą žemę, kaip vanduo dabar aptvin- 
dęs jūrų dugną, ir kiekvienas žmo
gus sužinos apie Viešpatį ir Jo tei
singus kelius nuo mažiausio iki di
džiausio, ir tos žinojimas bus veltui, 
šventos Raštas parodo, Abakuko 2: 
ir Jere. 31: per. 34 E. Prie tos tei
singumo valdžios ant žemės negalės 
daugiau vadinami daktarai prakti
kuoti ant žmonių ir paslėpti savo 
klaidas kapuose, nes tada Viešpats 
ves žmones keliu teisybės ir atves 
juos į ramybę, sveikatą, gydydamas 
visus jų nedateklius iki nei vienas 
nesakys: aš sergu. Tada ir nedorieji 
turės progą palikti nedorą kelią ir 
grįžti pas Viešpatį klausyti Jo ir elg
tis teisingai ir nemirti amžinai. Eze- 
kielio 18: per. 27, 28 Biblijoje tai 
rasite.

Tada bus tos laikas, apie kuri Jė
zus kalbėjo, kada jis sakė: Jeigu 
žmogus laikys mano žodį jis mirties 
nematys. Sv. Jono Evang. 8: per. 51. 
E. ir kurs gyvens ir tikės į mane, 
tas niekada nemirs. Evang. šv. Jono 
11: per. 26 E.

Tame laike seni žmonės grįš į jau
nystės dieną. Darbai Apaštalų 3: per. 
19-23 E.

Matom, kaip Dievas prirengė lai
minti žmonija per Kristaus karaliją, 
kuri jau arti ir tą visi ženklai parodo.

Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41st SU Cleveland 3. Ohie
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

ir atsiųsime nemokamai šitos kny
gas. Tik parašykite mums:
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia; Dievas ir pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarą.

Puslapis septintoj

vergtųjų Seimas turėtų 
Įsteigti specialų informaci
jos ir tyrimų centrą, kuris 
JT delegatus aprūpintų 
teisingais objektyviais duo
menimis JT svarstymuose 
iškilusiais klausimais.

Kr.

LATVIAI J. V. 
VALSTYBĖSE

(Atkelta iš 5-o psl.)

sarvietės. Tokios jaunimo 
stovyklos yra Catskill kal
nuose, NY, ir New Hamp- 
shire.

Baigiant šią trumpą ap
žvalgą, tebūnie man leista 
Latvijos tautinės šventės 
dienos proga padėkoti už 
galimybę pabūti gausios 
“Keleivio” skaitytojų šeimos 
draugystėj ir kartu palin
kėti mums, brolių tautoms, 
ir ateity laikytis išvien, 
kaip vienai bendrai giminei, 
su bendru tikslu — už savo 
laisvę, už tautų nepriklau
somybę ten tolimame, bet 
■mums mielame, Baltijos 
jūros pakrašty.

JUOKAI

Dar neapsisprendė

—Tamstos vyras, rodos, mi
rė?

—Taip, praeitą sava i t ę. 
Vargšelis!

—Ar Tamsta, tekėsi antrą 
kartą ?

—Šiandien dar tikrai nežinau. 
Ateik tamsta po savaitės.

Senatvė ne pyragai.
Skolintą arklį botagu šeria.

Jieškoįimai
Gedminienės Amelijos duktė Adolfi
na Plavičienė ieško JUOZO ŽIRONO, 
kuris gyveno ar gyvena Chicagoj ar 
apylinkėse. Jis pats ar jį žinantieji 
rašykite:

Adolfina Plavičienė 
Kolchozas “Tarybinis Balsas” 
Rudiškių paštas, Joniškio rajonas. 
Lietuvos T. S. R. (46

Aš, Jonas Žagaras, ieškau savo 
draugų ir parapijonų: Wilimo Griu
vo iš Detroit, Mich., Stanley Buklio 
iš Warcester, Mass., (aš su juo dir
bau 1910 m. Swift Co.), Felikso Pla- 
tonio, kurs gyvena kažkur Russel St., 
Detroit, Mich., ir kitų savo draugų 
ir pažįstamų. Atsiliepkite adresu:

Jonas Zagars 
492 W. Coomer
San Antonio, Texas (48

Ieškau savo draugo Stanislovo Yu- 
rašėno (iš Lietuvos paeina nuo Kel
nės). Jis anksčiau gyveno Waterbu- 
ry, Conn., o dabar girdėjau farmoje, 
Thomaston, Conn. Turiu svarbų rei- 
:alą. Jis pats ar jį žinantieji atsi- 
iepkite adresu:

R. Praspaliauskas
2435 W. 45th St.,
Chicago 32, III. (46

\š, Marijona Sešdaitė-Loveikienė. iš 
eluikių km., Skaudvilės parap., ieš- 
au savo brolio Antano vaikų ir se- 
ers Agotos šešdaitės, ištekėjusios 
- Simo Yankausko iš Kalniškių km.

Skaudvilės parap. Jie patys ar juos 
'inantieii rašyki!e

Mrs. Mary Smith 
1250 Zenobia St.,
J>enver 4, Colo. (47

PENSININKEI VIETA
Noriu gauti pensininkę moterį, 

kuri sutiktų pas mane gyventi. Esu 
įašlė. Prašom rašyti ar asmeniškai 
.reiptis adresu:

Mrs. A. Yarusienė
25 Armisten St.,
Brockton, Mass. (45

TRUKžOLfeS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
>3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.

395
South Boaton 27, Mas*.
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Padėkime lietuvybė* 
židiniui

Nueikime pažiūrėti, kaip 
bu* pagerbta ir mūsų 

tautietė
Bostonas gali didžiuotis 

turis tokios apimties Litua
nistinę mokyklą, kokią tik 
viena antra JAV lietuvių 
vietovė teturi. Joje ir šie
met apie pusantro šimto 
jaunimo mokosi lietuvių 
kalbos, istorijos, geografi- 
josii- tt., jiems ten skiepija
ma savo tėvų žemės meilė. 
Vadinasi, ji yia didelis 
ramstis tiems tėvams, kurie 
nori savo vaikus lietuviais 
išauklėti.

Ji yra svarbus židinys 
lietuvybei šiame krašte kov

ilgiau išlaikyti. 0 tas jau 
turi rūpėti visiems sąmo
ningiems lietuviams. Todėl 
Lituanistinė mokykla turėtų kinietis, 
būti visų remiama.

ši sekmadieni, lapkričio
20 d. Tėvu komitetas Lietu-£
viu Piliečių Dr-jos II aukšto 
salėj rengia banketą, kurio 
pelnas eina mokyklos rei
kalams, Tai svarbiausias 
jos pajamų šaltinis, todėl 
visi turėtume prisidėti, kad

Praeitame numery buvo 
parašyta, kad ši ketvirta
dienį, lapkričio 17 d. 8:30 
vai. vak. Technologijos in
stituto Kresge auditorijoje 
(Cambridge) Pabėgėlių ko
mitetas ir Jaunųjų Preky
bos Rūmai pagerbs iš Įvai
rių tautų pripažintus dau
giausiai pasižymėjusius pa
bėgėlius. Jų tarpe yra ir 
mūsų tautietė dr. Mai ija 
Gimbutienė.

Be dr. M. Gimbutienės, 
bus dar pagerbti vengras 
biochemikas, dr. Albert 
Szent-Gyorgi, Nobelio pre
mijos laimėtojas 1937 m., 

elektronikos inži
nierius, dailininkas John 
Way; Maho Bogucanin, 
metodistų kun. Richard 
Skobė ir kinietė Helen Hsu.

Komitete, kuris tuos as
menis išrinko, be kitų, bu
vo kard. Cushing, gaisus 
širdies specialistas dr. P. 
White, Northeastern univ.

JOHN A. VOLPE

tiri aktas Massachusetts 
valstijos gubernatorių, bet 
išrinktas vienų vienas. Visi 
jo padėjėjai ir bendradar
biai išrinkti demokratai, o 
jis yra republikonas. Kaip 
jam seksis stovėti valstijos 
priešakyj tose sąlygose yra 
tur būt ir jam mįslė.

Mirė J. Rudi*

GAVOME NAUJĄ siuntiniai yra apdrausti ir jų
ŽODYNĄ t pristatymas užtikrintas.

--------- Prašome pasinaudoti šia
Lietuviškas angliška* žo- reta proga ir atvykti pas 

dynas, paruošė Vilius Pete- mus apžiūrėti standartinį 
raitis, 586 puslapiai, kaina siuntinį, o taip pat pasiti- 
$7.oo < krinti ir palyginti prekių
____________ _•___ 2___ kainas.

Pastebime, kad į standar- 
SVARBUS PRANEŠIMAS tinį siuntinį papildomai ga-
Vuiems .iuntinių siuntė- i *rsav0. atsineštų

jam* j Lietuvą ir kitus

įstaigoje galima pirkti įvairių namų 
ne tik Bostone, bet ir apylinkės mies
tuose, nes virš 120 kitų miestų Ne
kilti. Turto Pardavimo {staigų listin- 
gai (aprašymai) su fotografijomis, 
gaunami jo įstaigoje, kuri randasi: 

597 E. Rroadway, So. Boatoae 
Telef. AN 8-7031 ir AN 8-1453

(46

S. S. S. R. kraštu*

General Parcel & Travel 
Company

359 West Broadway, South 
Boston, praneša, kad dabar 
turi didelį pasirinkimą visų 
rūšių vietinių ir importuotų 
prekių, kurios reikalingos 
siuntinių sudarymui. Visos 
prekės yra parduodamos ur- 

Įmo kainomis ir jų kokybė 
yra garantuotas. Daugelis iš 
Jūsų, kurie siuntėte siunti
nius per šią Įstaigą, įsitiki
note, jog mes dedame visas 

{pastangas, kad persiuntimo
_ . ..." ,, išlaidos susidarytų kuo pi-
Lnpkfic10 7 d. \ eteranų gesnė§, ir, kad Jūsų siunti- 

hgomnėj mirė senas Relei- nyg gaiįmaį greičiau pasiek
to skaitytojas Jonas A. t adresatą.
Rudis, gyvenęs Belmonte, i Pradedant rudens sezoną, 
Mass. Velionis priklausė mes sudarėme 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos
21 kuopai, Lietuvos Sūnų ir 
Dukrų Dr-jai Cambridge,
Užsienio Karų Veteranų

specialų standartinį siuntinį,
kurio kaina yra nepaprastai 
žema—pigi, tačiau jis turi 
didelę vertę Lietuvoje. Šio

. , . JT- •• Amerikos Legionui, į siuntinio sudėtis vra sekanti:
banketas ko genau pasisek- prof. čhepard, Imigracijos abiem Cambndge lietuviu Pn«vilnnnė^ mp
tų. O jis pasiseks, jei ko įstaigos patarėjų pirm. AU-'klubams, South Bostono rusvunones ančiuko, me 
gausiau jame dalyvausime.' ce O’Connor. Piliečių Dr-jai ir Brigh-

Jo meninę programą at- Jiems visiems bus įteik- tono Lietuvių Klubui, 
liks mokyklos vyr. mokiniai, ta sidabrinė taurė su Paul, Iš artimesnių giminių liko 
Pradžia 5 vai. vak. Revere, didelio Amerikos pusbrolis Juozas Rudis, gyv.

-------------------------- ' nepriklausomybės kovų me-
Ateikite, būsite pagerbti! i to patrioto atvaizdu.

Tame iškilmingame pa
iri.

So. Bostone, kuriam reiš
kiame užuojautą.

Prieš 50 metu. tai LFVCTAIS . rrzkvkimn LrolLkAr*

1910 m. liepos 10> d. Bosto- senhowerio patarėjas ma- 
n° lietuviai minėjo Žalgi- žUmų klausimais Maxwell 
io mūšio 500 metų sukaktį.. Rabb, o meninę dalį atliks 
Didelė eisena su vėliavomis filmų aktorė Lov. 
ruo lietuvių bažnyčios So.. Biletų po §1 gaunama 
Bostone žygiavo į Faneiulo. Ivaškienės baldų krau- 
Hall Bostone, kur kalbėjo tuvėj, General Parcel & 
kun. Urbonavičius,. adv.; Travel įstaigoje (35 9 
Bagočius, kun. T. Žilinskas, Broadvray), Lemberto (597 
dr. F Matulaitis ir kt. Į Broaduay) ir adv. Shall- 

Reikia manyti, kad iš nos (395 Broaduay) ofisuo- 
tame minėjime dalyvavusių gg
dar nemažai yra gyvųjų Patartina kas gali tame 
tai-pe, todėl jie kviečiami pagerbime dalyvauti, 
dalyvauti ir Žalgirio mūšio , __________________

džiagos vyriškiem ar mote
riškiem kostiumam—20 jar
dų, pamušalų 7(/> jardų, siū
lų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir 
adatų 1 pokelis. šio siunti
nio kaina tik 49.90 dol. ir į 
šią kainą įeina visos per
siuntimo išlaidos—pristaty
mas adresatui. Visi mūsų i

550 metų sukakties minėji
me, kuris bus sekmadienį, 
lapkričio 27 d. 5 vai. vak. 
L. Piliečių Dr-jos salėj III 
aukšte. Ten jie bus atitinka
mai pagerbti.

Parapijos choro šokių 
vakaras

Mimes

Šv. Petro parapijos cho
ras, kuriam vadov au j a 
komp.J. Kačinskas, šį šeš-

Kariuomenės dieną i^dienĮ- J??1??8® ?9 d'
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-

VTVUL* A Dn MpTORMAPk'

Perrinktas Mass. valstijos 
generaliniu prokuroru. De
mokratas.

Sandaros kortų vakaras

ar vietoje pirktų daiktų, tik 
jų išlaidas papildomai patys 
sumokate.

Mums bus malonu suteik
ti atvykusiems visas reikia
mas informacijas siuntinių 
siuntimo reikalu. Įstaiga ati
darą kasdien nuo 9 iki 5:30 
vai. vak., ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 7:30 vai. vak. ir 
šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. 
po pietų.
General Parcel and Travel 

Company
359 West Broadvray
South Bostęn, Mass. 

Telef. AN 8-5040
(Skelb.)

NAMAI PARDAVIMUI
SO. BOSTONE Col. Rd. 3 šeimų 
3-4-4 kamb. $>5,900; 6 šeimų netoli 
jūros, S-4-4-3-4-4 kamb. $7,500 ; 6 šei
mų, netoli jūros, 3-4-4-3-4-4 kamb., 
4 vonios, balti pečiai ir sinkos už 
$10,600 ; 6 šeimų 3-4-4-S-4-4 kamb.
alii pečiai ir sinkos, 6 nuolatiniai 

vandens šildytuvai iš rūsio, naujas 
>lu-r.ingas, 6 vonios, kaina sumažinta 

tik $9,000 ; 3 šeimų, netoli jūros,
1-4-4 kamb., 3 vonios, balti pečiai ir 
sinkos, kietos grindys $0,500 ; 3 šei
mų 4-5-5 kamb., 3 vonios, balti pečiai 
ir sinkos $7,500 ; 3 šeimų 3-4-4 kamb. 
už $3,790 ; 3 šeimų 5-6-6 kamb., bal
tos sinkos ir pečiai, didelis daržas už 
$19,000.

9 šeimų 3-4-4—3-4-4 ir 3-4-4 kamb., 
tajamų $255 mėn., $11,500. 
DORCHESTERY: netoli Col. stoties 
3 šeimų 5-5-5 kamb., balti pečiai ir 
ir.kos $14,000; Netoli busų linijos 3 

šeimų colon. 6-6-6 kamb., 3 st. su 
aliejumi, baltos sinkos ir pečiai, di
delis kiemas $19,500; 3 šeimų 6-6-6 
kamb., 3 st. aliejumi, balti pečiai ir 
sįn' os. didelis kiemas $18,500.

Prano Lemberto Namų Pardavimo

SIUNTINIAI J UETUVĄ
IR Į KltAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

; Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

} Turime pasirinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- } 
* mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti * 

riežtukų nuo $’.«5 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

: General Parcel & Travel Co., Ine.
j359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040

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

Šį šeštadienį, lapkričio 19 
d. 7:30 vai. vak. Sandaros‘ 
patalpose bus įdomus kortųŠĮ šeštadienį, lapkričio Įg j (m aukšte) rengia šokių 

19 d. Tautinės S-gos na- vakarą, į kurį visi kviečiami Į vakaras, kurį rengia San- 
muose bus minima Lietuvos atsilankyti. Pradžia 8 vai. daros 7 kuopa. Bus vertingų 
kariuomenės diena. Pradžia Vak.
7 vai vak. _________________

Paskaitą skaitys dr. J. 
Leimonas, meninę dalį at
liks solistė Irena Mickūnie- 

( akomponuoja Julius

dovanų ir skanių užkandžių, 
visi kviečiami atsilankyti.

Pagerbs savo veikėjus

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JGSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (buenerį) visiš
kai įrengia su visomis kontrolėmis ir 2Y5 gal. aliejaus tanku

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

ne

Nominuos valdybos 
kandidatus

Šį ketvirtadienį, lapkričio 
Gaidelis)), ir Aleksandros 17 d. nuo 7 iki 9:30 vai vak.
Gustaitienės vadovaujamo bus nominuojami So. Bos- 
Dramos Sambūrio nariai. tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 

Minėjimą rengia L. Ben- valdybos kandidatai. Visi 
di uomenės Apyl. ir L. V. S. nariai turėtų nominacijose 
Ramovės skyrius. dalyvauti ir pasiūlyti jų

Rengėjai kviečia ko gau- nuomone geriausius kandi- 
siau minėjime dalyvauti. datus.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, hc
390 West Broadu ay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

t; -»•»,,-u rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėja*.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tu sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTHC.* f.tFTI VKK* KREIPK ITftS LlF'T’tTVTAK*l
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame <u INTI RISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien mm *» iki ' vai. vak.. ketvirtadieniais n no 
vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nun 8 ryto iki 2 vai. pn pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

R. K Susivienijimo N. 
Anglijos Apskritis gruodžio 
4 d. 5 vai. L. Piliečių Dr-jos 
didžioj salėj rengia banke
tą adv. Jonui Grigaliui 
Jonui Glineckiui ir Vincui 
Kudirkai pagerbti.

Sylvania pas lietuvius

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

i FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER 

I Nakti, Sekmadieniais ir šven- zvo /» 79/1 /! tadieniais ŠAUKIT CrUt
j Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
f pagrindų. ------------------------------------------------------

šeštadienį, lapkričio 19 d. 
7:30 vai. v. S. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos klube 
matysime Sylvania koman
dą, atvykusią Bostono tarp- 
klubinėm rungtynėm su lie
tuvių komanda. Įėjimas lai
svas.

Pirmosios rungtynės su 
Harvardo universitetu pra
laimėtos 4:1. Mūsų koman
doje nebuvo Šveikauskų, 
kurių vienas—Gediminas, 
Bostono meisteris, rengiasi 
daktaratui Columbia uni- 
versitetui, o brolis Leopol
das lektoriau ja Yale uni- ‘ 

j versitete, New Ilaven, Conn. I,

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

Parduodame tiktai vststvs, išpildome gydytojų re 
ceptiif. ir i* rime viens gatavus vaistus.

Turine vaistų ir ’Ttaminu persiuntimui J Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W BROADtVAY. tarp E Ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Nuo H ryto iki 9 vai. vak. išskyrom Aventadienina. ir sekmad

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų namas 5-5 kamb., apačioj 

šildymas garu, elektra šildo vandenį, 
yra 3 a., rai žemės, daržinė gyvu- 
tauis. Savininkui mirus, parduoda- 
ias prieinama kaina. Kreiptis į Mrs. 

Davis. 192 Spting St., (kampas Ply-
iouth St.) Bridgewater, .Vlass.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šio), ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—)

siuvykla ir Valyklą
J (Cnstom Tailor Shop & Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadway, So. Boston 

Telef. AN 8-2125
ATDARA ŠEŠTADIENIAIS ir 
\ASDIEN PO 5 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių,

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

■»»BinnM$aaBaB—bmbm

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Eatimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą |

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jostiee of thePeace—Constable 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

i Dažau ir Taisau 5

* Lipdau popierius ir taisau* 
X Namus iš lauko ir viduje. 4 
£ viską, ką pataisyti reikia. *

Naudoju tik geriausią *' 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil * 
i Gazo šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET | 
DORCHESTER 25, MASS. S

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
x>. Bostone, L ir 4tb St. BAŽ 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
m viams protestantams. PamaI 
das laiko teologas A. JURft 
SAS.

A. Jurėnas yra Harvard* 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

Bay Vieic Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų isrūpininias. visokia 
apdrauda (insurance) namų. bak 
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas periu ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone

Šaukit nuo a iki 7 vai. vai 
TEL. AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0699

r

b

Tek AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuašalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
*28 EAST BROADMTAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


