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Amerikos Santykiai Su Kuba 
Dar Labiau Pablogėjo

Santykiai Tarp Amerikos ir Kubos Vis Blogėja; Kuba
“Laukia Invazijos,** Ginkluota Milicija Sutelkta; Ma

rinų Būrys Guantanamo Bazėje Sukėlė Didelį 
Triukšmų; Santykiai Gal Negreit Pagerės.

Pereitą savaitę Amerikos Šiaip Taip Įsiūlė
karo laivynas paskelbė, kad 
savaitgaliui į Guantanamo Pagalbą Gvinėjai

Aftikos Gvinėja ir Ame-karo laivyno bazę rytinėje d ,
Kuboje .skeliama 1450 ma- davim0 kraš{ui.

Kanai buvo įskelti sa- ®nru.
vaitgalio poilsiui ir pramo- Derybos ėjo ištisus metus, 

nes Gvinėjos vyriausybė no-
kėlė tikrą ar gal tik tyčia iš-T .ėjo pagalbos be jokių sųly-

KETURI DARBININKŲ JŲ 3ŽJ1M0 VETERANAI

Iš kairės į dešinę: Stasys Michelsonas, dr. pijus Grigaitis, Steponas Kairys 
ir Kipras Bielinis, visiems pažangies rms iietuviams žinomi, o daugeliui ir 
pažįstami. Jie susitiko LSS suvažiavi .2 šių metų rugsėjo 4 d.

gų, o pagal jau nusistovėju-
pusta aliarmą. Kubos spau- k Amerika, duoda-
da didžiausiomis laidemis ..

piadejo saukti ‘ Invaziją! Moliuoti, ar jos teikia- 
daug revoliucines milicijos kuriam buvQ

reikalui, 
prašyta ir duota.“kraštui ginti," nors žinoma 

jokio pavojaus nėra ir Ku- ^.7,,^ aiškiįO(
bos vyriausybe tą zmo, bet komunistiniai kraštai+-1 er r I mo Ir ll z-a I«vzi* O-. I » *

Gvinėjos

triukšmas keliamas lyg tik
ram reikalui esant. jam duoda pagalbą be jokių 

sąlygų, ar beveik be jokių, 
“gąsdinimais” todėl jis norėjo, kad ir 

Amerika duotų pagalbą be 
jokių sąlygų dėl kontrolės

Kartu su
dėl tariamos invazijos Ku 
bos vyriausybė kelia kaltini
mus Jungtinių Tautų orga
nizacijoj, - bet ir tų skundų 
svarstymas nieko neišaiš
kins ir nepakeis įtemptpose 
santykiuose. Amerikos vy-
liausybė iš savo pusės at- Erdvės Programa 
kreipe Amenkos Valstybių 
Organizacijos dėmesį į tą, 
kad Kubos vyriausybė pas
taruoju laiku įveža daug 
ginklų iš komunistinių kraš-
tų. Amerikai tie ginklai ne 
gali būti pavojingi, bet ky 
la Įtarimas, kad Kubos vy
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Kandidatai Rodo Pasitikėjimą 
Rinkimų Kova Baigiasi

Paskutinė Rinkiminės Kovo* Savaitė; Ar Sulauksime Ko
kių Nors Rinkiminių Staigmenų? Nizonat Sako, Pa

sisukimas Įvyko Jo Naudai Balsuotojų Ūpe;
Demokratai Sakosi Tikri Dėl Laimėjimo.

Kuba Dar Nusavino 
Amerikiečių Turtą

Paskutinė rinkimų savai
tė. Abu didžiųjų partijų 

____  kandidatai yra pasiruošę
Kubos vyriausybė pereitą rinkiminę propagandą tęsti 

iki paskutinės minutės be 
mažiausio atleidimo. Repu
blikonų partijos kandidatas

Kennedy Išlaikys Steponas Kairus Vėl Kinai, Rusai Remia 
Dolerio Pilną Vertę Šankiai Susirgo
Demokiatų kandidatas į j Iš New Yorko praneša, 

prezidento vietą šen. J. F. kafj drg. Steponas Kairys
Kennedy padarė platų pa
reiškimą apie dolerio vertės 
išlaikymą. Y re grtpknliantiK 
kurie laukia, kad dolerio

ir kitų dalykų. Pagaliau su- vertė bus sumažinta. Tokie
tartis buvo pasirašyta tokia 
pat, kaip ir su kitomis val
stybėmis.

Tyčia Buvo Apleista
Demokratų kandidatas į 

viceprezidento vietą šen. L. 
Johnson paskelbė “baltąją 
knygą” apie Amerikos atsi
likimą erdvės tyrinėjimo

riausybė siekia apginkluotų srityje. Jis sako, kad Ameri- 
kitų Pietų ir Centralinės | kos armija siūlė paleisti 

žemės satelitą du metus 
anksčiau negu rusai tą pa
darė, bet vyriausybė tą siū
lymą atmetė ir reikalas bu
vo atidėtas. Šen. Johnson 
duoda ir daugiau visą eilę 
pavyzdžių, kaip Amerika, 
ar tai dėl taupumo, ar nebo
jimo leido rusams save pra
lenkti erdvės tyrinėjimo sri
tyje. Dėl to nukentėjo Ame
rikos prestižas.

ir
Amerikos valstybių opozici
ją ir tuo būdu pastūmėti sa
vąją revoliuciją už Kubos 
ribų. Šitą Amerikos prane
šimą svarstys Amerikos Val- 
styvių Organizacijos viena 
komisija ir galimas daiktas 
pasiūlys tai organizacijai 
imtis kokių nore žygių pi ieš 
Kubos revoliucininkų kiši
mąsi į kaimyninių valstybių 
vidaus reikalus.

Amerikoje jau yra kelios 
dešimtys tūkstančių pabėgė
lių iš Kubos ir tas skaičius 
nuolat didėja. Daugelis Ku
bos piliečių nesijaučia sau
gūs Castro revoliucininkų 
globoje ir stengiasi ištrūkti 
iš savo krašto. Bėgimas vyk
sta Įvairiais būdais. Pavyz
džiui, vienas lėktuvas iš Ku
bos salos skrido į Pines salą. 
Pakeliui, keli kubiečiai nu
šovė lėktuvo sargybinį, su
žeidė pilotą ir dar du kelei
viu ir privertė sužeistą pilo
tą skristi į JAV. Iš 34 kelei
vių 9 pareiškė norą čia pa
silikti, o kiti grįžo į Kubą. 
Toks nuotykis buvo šešta
dienį.

Santykiai su Kuba daro
si blogesni ir gal tik įsikiši
mas kitų Amerikos valsty
bių galėtų suvesti prie dery
bų stalo JAV ir Kubos at
stovus priešingumams ir 
nesusipratimams pašalinti. 
Kol kas betgi niekas rimtai 
nesisiūlo tarpininkauti.

PASAKOJO APIE CASTRO

Anradeo Barlgtta, Kubos 
laikraščio “EI Mundo” sa
vininkas pasakoja. kaip 
Castro pagrobė jo tėvo 
įkurtą dienraštį. Jis liudijo 
Amerikos valstybių spau
dos laisvės komitetui.

spekuliantai Londono bir
žoje pakartotinai buvo su
kėlę aukso vertę apie 40 do
lerių už unciją, nors Ame
rika už aukso unciją skaito 
tik 35 dolerius.

Šen. Kennedy sako, kad 
spekuliacija dėl aukso ver
tės kilimo (ar dolerio nu
vertinimo) neturi nieko 
bendra su rinkimais ir su 
demokratų partijos progra
ma. Tikrojo priežastis, ko 
dėl kai kurie žmonės abejo
ja dolierio pastovumu yra ta, 
kad nuo 1953 metų Ameri
kos mokėjimų balansas pa
svyra mūsų nenaudai ir to
dėl daug aukso apleido šalį.

Demokratų k a n didatas 
sako, kad jis imsis priemo
nių, kad mokėjimų balansas 
būtų išlygintas, o tuo pačiu 
ir pavojus dolerio pastovu
mui bus pašalintas.

Pagauti 2 Sovietų 
Šnipai — 1 Rusas

Pereitą savaitę Amerikos 
policija suėmė du sovietų 
šnipus ir padėjo juos į kalė
jimą. Suimtas Sovietų Są
jungos diplomatas Jungti
nių Tautų organizacijoj Igor 
Jakovlevič Melech ir vokie
čių kilmės dailininkas Wil- 
lie Hiisch. “Grandžiurė” 
Chicagoje abu suimtuosius 
apkaltino ir jie bus teisiami 
gana greitu laiku.

Sovietų Rusijos delegatas 
Jungtinių Tautų organizaci
joj paskelbė, kad Meiecho 
areštas esąs “purvina politi
nė provokacija” ir reikalau
ja, kad JT generalinis se
kretorius suimtąjį šnipą “iš
laisvintų.” žinoma, JT se
kretorius neturi galios areš
tuotus šnipus išleistais kalė- 

j jimo, jis tik gali patarti ru- 
. sams nebesiųsti į JT organi- 
izaciją savo šnipų, i i

sunkiai susirgo. Padėtis la
bai rimta.

Kaip žinoma, drg. S. Kai
rys šį pavasari buvo sunkiai 
susirgęs, bet po ilgesnio lai
ko jis pasveiko, vasarą pra
leido Paknių “Trakų” va
sarvietėje, gerai sustiprėjo, 
nuolat rašė savo atsimini
mus. Tik prieš mėnesį jis 
sugrįžo į New Yorką.

Nuošė džiai linkime drg. 
Steponui Kairiui ir ši kartą 
ligą nugalėti.

ŠNIPAI LEBANONE

Lebanoro valdininkai sa
kosi suiadę “labai svarbius” 
dokumentus apie šnipų vei
klą prieš Lebanono saugu
mą. Kol kas Lebanono vy
riausybė dar neskelbia, kie
no naudai šnipai dirbo ir 
kaip pavo°ti dokumentai 
gali pakenkti to krašto sau
gumui.

Lebanonas vra greta Siri
jos, kul ia valdo Egipto dik
tatorius Nasseiis.

GRAŽI PATARNAUTOJA

Ueslem lėktuvu bendrovės 
patarnautoja išrinkta kitu 
metu “Miss Wings.’’ Tos 
garbės siekė dar 13 gražiu 
lėktuvu patarnautoju.

savaitę dar nusavino 166 
, amerikiečių prekybos ir
pramonės įmones Kuboje ir , . .
dabar ne daug kas iš ameri- i Nix°n sa^°’. kad pas-
kiečių turto belieka Kuboje. • butinėmis dienomis balsuo- 

Iš viso Amerikos piliečiai i nuotaika žymiai pasi- 
ir bendrovės buvo investavę keitė jo naudai, o demokra- 
Kuboje į įvairiausias pra. i tų partijos kandidatai sako- 
monės šakas, i prekyba ir į ?! e?^ de laimėjimo, 
žemės ūki apie 1,250,000 Kune ^teisus, parodys tik 
doleriu. Beveik visas tas P^s ?nkimai’ nes abu kan- 
turtas dabar yra perimtas į dld?tol. sutraukia dideles 
Kubos vyriausybės rankas, muuas zmomų ir kuns kan- 
Kada nore, žinoma, Kubos dlda!?s ^.^Piesnis gali- 
vyriausybė dei ėsis su Ame- ma tiktai spėlioti.

Sekmadienį “reformaci-

Alzyro Sukilėlius
Alžyro sukilėlių vadas 

F. Abbas sako, kad Maskva 
ir komunistinė Kinija pasi
žadėjo daug stipriau remti 
Alžyro sukilėlių valdžią Tu-

negu jos [ėmė iki šio-I visai neUlbama ir amen-
leL F. Abbas sako. kad kinų kiečiai už nusavintų turtų 
kemumstai duos aizvne- J nfekb Q 
ciams ginklų, o ką duos Ma-'

rika dėl kokio nore atlygini
mo už nusavintą turtą, bet

♦'otmii onin o + lum mnvo DIUU UCUĮ/U CX|7XX^ avi jr£xxxxrci<£

1 j~l * A/I U i • i • Siūlo Vatikanuijo, kad ir Maskva padidins: .
[savo pagalbą. į įteikti Protestą

Alę™ vadai plačiai gar-1 p,.otestantų ir kit ame.
ino Kncimo nonrolno io lzn_ i

rikiečių organizacija už at
skyrimą bažnyčios nuo vai

sina būsimą pagalbą iš ko
munistų kraštų, kad paveik
tų Ameriką daryti spaudimą 
į Prancūziją ir JT seime 
balsuotų už tarptautinę kon
trolę Alžyro referendumui.

Maskva de fakto pripaži
no Alžyro sukilėlių vyriau
sybę, o visa eilė komunisti
nių ir arabų kraštų tą val
džią jau seniai yra pripaži
nę. Tą padarė ir komunisti
nė Kinija.

Prez. Eisenhoicer 
Padeda Nixonui

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą penktadienį 
buvo nuvykęs į Philadelphi- 
ją pasakyti rinkiminę kalbą 
už viceprezidentą Nixoną. 
Savo kalboje prezidentas 
gana griežtai kritikavo de
mokratų partiją ir ragino iš
rinkti prezidentu republiko
nų kardidatą Nixoną.

Kandidatas R. M. Nixon 
vėliau prezidento kalbą pa
kartotinai minėjo ir jąja rė
mėsi savo rinkiminėse pra
kalbose.

Prezidentas Eisenhower 
dabar gyviau agituos už re
publikonų partijos kandida
tą, nes tuo būdu jis kartu gi
na ir savo aštuonių metų 
valdymo rekordą. 

LAIKRAŠČIŲ STREIKAS?

stybės kreipėsi į valstybės 
sekretorių Ch. Herter su rei
kalavimu, kad jis pareikštų 
Vatikanui protestą prieš Pu
ertoriko vyskupų kišimąsi į 
tos salos rinkimus.

Puertoriko sala turi la
bai sumanų ir patyrusį gu
bernatorių Munoz Martin, 
kuris jau eilę metų Puerto
riko salą tvarko pavyzdin
gai. Amerika Puertorikos 
tvarkymą stato pavyzdžiu 
visoms Pietų Amerikos ir 
Karibų jūros kraštams, o 
dabar vvskupai išsimiegojo 
ir atrado, kad Munoz Mar
tin ir jo vedama partija yra 
“nekrikščioniški.

ABU PATENKINTI

Ralph Houk su savo žmo
na. Houk paskirtas New 
Yorko Yankiy beisbolo ko
mandos menadžieriu vieto
je buvusio Casey Stengei. 
Patenkinta ir jo žmona, nes 
vyras gaus $30.000 meti
nės algos.

Rinkimų išvakarėse New 
Yorko spaudą gali ištikti 
streikas. Derybos dėl algų 
pakėlimo tarp laikraščių lei
dėjų ir Newspaper Guild 
dar tęsiasi, bet jei nebus 
susitarta, jau šį antradienį 
New Yorke kils streikas.

jos” dieną, daugelyje prote
stantų bažnyčių konservaty
vūs kunigai įspėjo tikinčiuo
sius dėti pastangas, kad ka
talikas nebūtų išrinktas pre
zidentu, bet daugelyje baž
nyčių kunigai ragino žmo
nes balsuoti neatsižvelgiant 
kandidatų tikybos. Todėl ne
žinia ir niekas nesiima pra
našauti, kaip “tikybos klau
simas” atsilieps rinkimų iš
davose.

Paskutinėmis rinkiminės 
kovos dienomis laukiama 
kokių nors staigmenų, bet 
ar jų bus? 1952 metais ge
nerolas Eisenhower prieš 
pat rinkimus paskelbė, kad 
jeigu jis bus išrinktas, jis 
“važiuos į Korėją.” Šitas 
pažadas sukėlė nemažai vil
čių ir daug kas laukė iš to 
“važiavimo” kažin ko. Tas 
padėjo rinkimuose balsus 
gaudyti, bet ar šiais rinki
mais bus kas nors panašaus. 
Republikonų kandidatas R. 
Nixon jau skelbė, kad jis, 
jei bus išrinktas, važiuos į 
Europos Rytų komunistų 
valdomus kraštus su laisvės 
.“pranešimu,” bet tas pareiš
kimas didesnio dėmesio ne
sukėlė. Tiesa, iki rinkimų 
dar savaitė laiko, todėl gal 
dar kas nors ir pasiskelbs 
su kokia nepaprasta naujie
na.

Debatų per televiziją ne
bebus. Kandidatai nesusita
rė dėl temos ir ne abu ly
giai norėjo dar papildomų 
debatų.

Republikonų eilėse lau
kiama, kad prezidento Ei- 
senhowerio gyvesnis daly
vavimas rinkiminėj kovoj 
gali prisidėti prie republiko
nų kandidato pasisekimo.

Paskutinėmis dienomis iš
kilo lyg ir skandalas. R. Ni- 
xono brolis Donald sakosi 
gavęs iš Howard Hughes 
kompanijos $205,000 pasko
los, nors R. Nixono atsto
vas pereitą savaitę tą faktą 
užginčijo. Nixono brolis sa
ko, kad paskolą jis gavo be 
brolio pagalbos.
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ALT atsišaukimas j visuomenėj
I Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatų 

programą yra įdėtas “kolonializmo” klausimas su Ame
rikos delegacijos pataisa, kad būtų svarstomas ir Sovietų 
Rusijos kolonializmas Rytų Europoje.

Šiuose debatuose bus proga Vakaių demokratijoms 
iškelti tautų pavergimo politiką, kurią Sov. Rusija prakti- j 
kuoja vadinamuose satelitinėse šalyse ir ypatingai Lietu- į 
voje, Latvijoje ir Estijoje.

Šias tris Pabaltijo respublikas Rusijos valdovai oku-| 
pavo savo ginkluotomis jėgomis, sulaužydami taikos su
tartis, pasirašytas su jomis, prievartos ir teroro priemonė
mis užkorė joms priešingas gyventojų norams komunisti
nes valdžias, sukonfiskavo bankus ir pramones miestuose 
ir sukolektyvino privatinius ūkius sodžiuje, paversdami 
laisvus ūkininkus komunistinių dvarų baudžiauninkais.

Tūkstančiai Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo valsty
bių piliečių tapo išgabenti j prievartos darbo stovyklas 
šiaurinėje Rusijoje, Sibire ir centralinėje Azijoje, ir dabar 
šių tautų jaunimas yra siunčiamas dirvonų plėšti Ka
zachstane. . •

Žodžiu, Sovietų Sąjungos valdžia vykdo šių tautų at
žvilgiu genocido, turtų plėšimo ir darbo žmonių*išnaudo- 
jimo politiką, kurios nežmoniškumas dažnai praneša se
nųjų kolonialinių imperijų valdymo metodus Azijoje ir 
Afrikoje tamsiausiais kolonializmo laikais.

Šita komunistinės Rusijos politika privalo būti dema
skuota ir pasmerkta Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos debatuose.

Amerikos Lietuvių Taiyba kreipiasi i plačiąją lietu
vių visuomenę, kviesdama ALT skyrius, draugijų sąry
šius, atskiras draugijas, klubus ir kitokius lietuvių sambū
rius, nedelsiant siųsti rezoliucijas JAV atstovui Jungtinė- 
sese Tautose ambasadoriui James Wadsworth (2 Park 
Ave., Nevv York, N. Y.) ; valstybės sekretoriui Christian 
A. Harter (Department of State, Washington, D. C.) ir 1 
prezidentui Dwight D. Eisenhower (White House, Wash- 
ington, D. C.):

a) paremiant pataisą prie rezoliucijos apie kolonia- j 
lizmą:

b) prašant iškelti sovietų genocido ir kolonializmo' keturf jaunosios
politiką Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, ■ j- jaunuolių 2 — mano

c) raginant JAV delegaciją, su prezidento ir valsty-| irving Jenkins Jr. 18 m. 
bės sekretoriaus parama, reikalauti, kad Sovietų Rusija amžiaus, Hawaii universi- 
tuojau ištrauktų savo armiją bei policiją iš Pabaltijo vai- teto studentas, ir Stasio 
stybių žemių ir leistų jų žmonėms laisvu balsavimu išsi- Grubliausko, sobostoniečio, 
rinkti savo valdžias.

Sukruskime! Neatidėliokime! Stipriai ir vieningai 
paremkime Lietuvos žmonių troškimą laisvės ir nepriklau
somybės!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

BALSUOKITE Ut ENERGINGĄ DEMOKRATŲ VADOVĄ KENNEDY

Jaug priežasčių yra, kodėl balsuotojai turi pasirinkti demokratų kandida
tą į prezidento vietą. Svarbiausia yra tas, kad taip pataria mums mūsų pa
čių interesas. Darbininkai, fermeriai, pensininkai, būsimi pensininkai, visi 
smulkūs biznieriai, balsuokite už de mokratų partijos kandidatus.t

(Politinis skelbimas) John J. Grigalus, So. Boston

Kas savaite

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

pasirinkti už ką balsuoti, 
nes aziatiškas bolševizmas 
atnešė Į Lietuvą ir kai kurių 
fašistinių režimų praktikuo
jamą vienos partijos dikta
tūrą, kurioj pilietis yra ra
ginamas balsuoti, bet jam iš 
anksto pasakoma, už ką jis 
turi balsuoti. . .

Rinkimai čia pat

Ateinantį antradieni apie | 
70 milionų balsuotojų iš
rinks naują šalies preziden
tą, naują kongresą ir daugy-1 
bę vietos pareigūnų, Įstaty
mų leidėjų ir savivaldybių Į 
tvarkytojų.

Balsuojamo amžiaus pi
liečių Amerikoje yra 107 

į milionai, bet daugelis pilie
čių nebalsuoja. Nebalsuoja 
ne tiek dėl apsileidimo, kiek 
dėl visokių kitokių kliūčių. 
Didžiausioji kliūtis yra 
amerikiečių judrumas, jų 
palinkimas keisti gyvenamą 
vietą ir iš tos priežasties mi
lionai piliečių netenka tei
sės balsuoti, nes nėra išgy
venę vienoje vietoje Įstaty
mų reikalaujamo laiko. Ki
ti negali balsuoti dėl jiems 
daromų kliūčių, užsiregis
truoti, kaip, pavyzdžiui, pie
tinių valstijų negrams, nors 
tos lūšies klūtys vis mažėja. 
Kiti vėl negali balsuoti dėl 
to, kad Įstatymas jiems ati
ma balsavimo teisę dėl jų 
prasižengimų, o kiti ir dėl 
apsileidimo.

Jei rinkiminė kampanija 
išjudins piliečius, tai apie 
70 milionų paduos savo bal
sus ir lapkričio 9 jau žinosi
me, kokią vyriausybę turė
sime ateinantiems ketu
riems metams.

Guantanamo . . .

Jau 57 metus Amerika tu
ri rytinėj Kuboj karo laivy
no bazę—Guantanamo. Tai 
nedidelis žemės plotas, kurį 
Kuba perleido Amerikai pa
gal seniai pasirašytą ir vė
liau atnaujintą sutarti.

Guantanamo A m erikos 
karo laivynui yra pratimų ir 
karo metu submarinų bazė, 
iš ten lengviausiai pasiekti 
Panamos kanalą ir saugoti 
jūros kelius Į Pietų Ameri
ką. Amerikos vyriausybė vi
sai neseniai Įspėjo Kubos 
dabartinę valdžia, kad Gu
antanamo bazė būtų gina
ma, jei Kubos barzduočiau 
bandytų amerikiečius iš ten 
išvaryti, o Kubos Castro dar 
tik praeitą savaitę sakė, kad 
jis ir jo prieteliai nesą “idi
otai,” kad jie amerikiečių 
bazę pultų ginklais. ..

Pereitos savaitės gale ka
ro laivynas paskelbė, kad 
savaitgaliui Į Guantanamo 
bus iškelta 1450 marinų po
ilsiui ir pramogai, nes grą
žinti marinus iŠ jų pratimų 
vietos Karibų jūroje parei
kalautų daugiau laiko.

Į savo karišką bazę ame
rikiečiai gali iškelti marinus 
ar kitus karius, bet Kubos 
spauda tuoj pradėjo šaukti, 
kad tai jau “invazija” ir 
garsiai šaukia “revoliucinę” 
miliciją ruoštis “mirti už tė
vynę.”

Žinoma, mirti dar nerei
kės, nes marinų dalinys ne
siveržia Į Kubą, bet kodėl 
nepasmarkauti, jei dėl to 
galima pigiai parodyti savo 
karingumą ir drąsą?

Santykiai su Kuba visą 
laiką eina blogyn, bet prie 
kraujo praliejimo, reikia ti
kėtis, neprieis.

Kada nors, jei Kuboje ne
įvyks naujo perversmo, san
tykius tarp dviejų šalių teks 
lopyti derybomis, bet kol 
tas bus, praeis nemažai lai
ko ir bus dar daug triukšmo.

J. D.

pakvietimą, ir pageidavo, 
kad daugiau tokių sueigų 
Įvyktų. Gi senelis Grubliaus- 
kas tiesiok reikalavo, kad 
privalome susiorganizuot i 
Amerikos lietuvių klubą ir 
veikti organizuotai, kaip 
lietuviams pridera.

Bet visiems buvo nema
lonu, kad vienas iš žymiau
sių šios sueigos sumanytojų 
negalėjo dalyvauti. Tai dr. 
Bernatavičius su žmona, 
vienas iš žymesniųjų Ha
vajų universiteto moksli
ninkų, kuris tą pačią dieną

A. JENKINS

Šaunus lietuvių pažmonys , nei i galvą neatėjo, kad čia 
galėtų būti lietuvių kilmės 
jaunuolis ir visiems buvo 
didžiausia staigmena, kai 
asmeniškai su juo susipa
žino. O kai jis tapo įšauk
tas kalbėti, tai visų pirma 
padėkojo savo tėveliams 
už išauklėjimą, pagerbė sa
vo senelius ir visus nuste-

Spalio 15 d. Honolulu 
’ Įvyko šaunus vietos lietuvių 
pažmonys, kuriame dalyva
vo trijų generacijų dvide
šimts vienas aSTnuG. oenv-

anukutė Geraldine 13 m. 
amžiaus, kuri pasiryžusi 
siekti advokato profesijos. 
Dešimts dalyvių gimė ir au
go Lietuvoj, devyni Ameri
koj, o abu jaunuoliai Hava
juose.

Vakaro vietą parūpino, 
'valgius užsakė, svečius su- 
Į kvietė, elegantiškai kiekvie
ną pasitiko, prie vieno di
delio stalo visus susodino ir

_---------------- vakaro tvarką vesti iparei-
VYSKUPAI IR RINKIMAI nimas pasirodė be jokio pa- gojo šių žodžių autorių

Puertorikojc.kuri^azu- ®Ti"d0;-;, . . ..... mū:1u. Blon« J*
tonominė JAV dalis, katali- :. ^rtonko yra katahte- meikiene. 
kų vyskupai (du vyskupai ir.kas. krastas' .Ten , ' Kiekvienas dalyvių buvo
vienį arkivyskupas) pa-L' °- ’ Įbesti tart. zodj kitų,
skelbė tikintiesiems, kad jie katalikai Je. jie vra klau- kad vis. geriau sus.paz.n- 

J sytų vyskupų įsakvmo, tai tume. Štai jie:

i P Ž VALG

negali balsuoti už liaudies 
demokratų partiją, kurios 
priešakyje yra gubernato
rius Luis Munoz Martin!

Toks vyskupų “Įsaky
mas” avelėms, kaip balsuoti 
ar nebalsuoti, sukėlė didelio 
susidomėjimo. Mat, čia ka
talikų vyskupai tokiu Įsaky
mų dar nedavinėja, bet kas 
žino, kaip bus ateityje?

Kol kas JAV kardinolas 
Spellman pasisakė, kad pu- 
ertorikiečiai nenusidės, jei 
jie nepaklausys savo vysku
pu Įsakymo, bet pasirodo, 
kad New Yorko kardinolas 
neturi palios skelbti, kas pu- 
ertorikiečiams yra nuodėmė 
ir kas ne. Vatikanas labai 
greit davė žinoti, kad Puer- 
toriko vyskupai turėjo pil
niausia teisę Įspėti savo ave
les, už ka ios negali balsuo-

Puertoriko turėtų klerikalų Algirdas ir Danutė, jau- 
valdžią ir gal net inkvizici- na porikė, suvalkiečiai nuo 
ją, nes iš vyskupų, kurie ta- Seirijų; John Bal — hava- 
riasi turj teisę Įsakyti už ką jietis, jo žmona Aldona 
nebalsuoti ar balsuoti gali- (buv. Grubliauskaitė), gi

mus ir augus So. Bostone, 
jų dukra Geraldutė, 13 me
tų, gimus ir gražiai auga 
Havajuose; Stasys Grub- 
liauskas, senas Bostono 
siuvėjas, siuvėjų unijos uo
lus darbuotojas, iš Lietuvos

ma visko laukti. Laimei bet
gi, Puertoriko gyventojai 
moka balsuoti ir be savo vy
skupų patarimo ir, kaip pra
eityje, taip ir ateityje mokės 
išsirinkti valdžią be vysku
pų Įsakymo.

Pats faktas betgi, kad ka- aukštaičių kilmės, 
talikų vyskupai Puertoriko- Profesorė Bronė Jemei- 
je be ceremonijų veržiasi Į kienė, gimė ir augo Biržų 
tikinčiųjų sąžinę su savo mieste, naujakurė, apie ją 
politiniais Įsakymais, rodo, jau buvo mūsų rašyta ir 
kad katalikų bažnyčia vi- skaitytojai atatinkamai su
sai neatsisako nuo pastangų pažindinti su šia žymia as- 
daryti politinės Įtakos Į rin- menybe ir didžios garbės 
kimus. Jei Amerikoje to ne- lietuvaitė.
daroma, bent atvirai neda
roma, pareina nuo ypatingų 
vietinių sąlygų, bet garanti-

ti . . . Vatikano padrąsinti, jos ateičiai nėra. O kituose
Puertoriko vyskupai pereita 
penktadieni vėl pasiskelbė

Jenkins šeimos dalyvavo 
visi penki, bet didžiausia 
garbė atiteko jauniausiam 
Irving Jenkins Jr., kuris 
mokosi Havajų univesite- 
te. Tos dienos rytiniam

kraštuose, kur bažnyčia yra 
didelė jėga, ji atvirai perša- 

su ganytoiišku laišku, ku-1 si Į politinį vadovavimą per dienraštyj “Honolulu Ad- 
riame griežtai pabrėžia, kad savo rikiuojamas ir Įkvėpia- vertiser” buvo išspausdin- 
neklausantieji jų Įsakymo mas politines partijas. tas jo kūrybos darbų pla-
tikintieji papildys nuode-i----
mę, jei jie balsuos prieš vy- Pakalbinkim draugiu ir

tus aprašymas. Šio vakaro 
dalyviai jau buvo skaitę 
apie jauno studento žymųskupų nurodymą. Vadinasi, kaimynu* užsisakyti “Kelei 

kardinolo Spellmano rami- vį.” Kaina metams tik $4-00 meninį talentą, bet niekam

bino, kai aukštai Įvertino .... . ..
ir didžiavosi savo bočių S8™ h“dni» z!n‘f “ W°T 
turtinga praeitimi. Jis daul cester, Mass., kad jo moti- 
giausiai gavo aplodismentų
ir vėliau komplimentų.

Petras Laurinaitis, gi
mė ir augo Newark, N. J., 
gražiai kalba lietuviškai, 
žmona portugalų tautybės, 
pavyzdingai Įsikūrę gyvena 
Honolulu.

Dr. Aldona Look, dantų 
gydymo specialistė, nauja
kurė. iš tremties atvyko Į 
Baltimore, Md., ten daly
vavo lietuvių veikloj, jos 
gyvenimo draugas kinų tau
tybės irgi dantistas, gra
žiai Įsikūrę pavyzdingai 
gyvena Havajuose.

Emilija Menagh, jauna 
našlė, gimus ir augus Penn- 
sylvania valstijoj, gražiai 
kalba lietuviškai, gyvena 
Honolulu.

Treinavičių šeima: senu
tė Marija Treinavičienė gi
mė ir augo Alytaus apskri- 
tyj, Merkinėje, atvykus A- 
merikon, kone visą laiką 
gyveno Nashua, N. H., jau 
gerokas laikas kai gyvena 
Havajuose, labai pasilgus 
lietuvių, sena
skaitytoja, kuris
nors suvėluotai, bet kas sa
vaitę, ir jei ne “Keleivis”, 
tai, senutė sako, “nei pati 
nežinau ką aš čia dary
čiau”. Bolesius (Wm.) Trei- 
navičius gimė ir augo Na
shua, N. H., ten tampriai 
dalyvavo lietuvių veikloj, 
gražiai kalba lietuviškai ir 
didžiuojasi savo tėvų tau
tybe. Jo žmona Sera-Jean 
amerikiečių kilmės.

Agotėlė Venslauskaitė gi
mė ir augo Pennsylvania 
valstijoj, sunkokai, betgi su
sikalba lietuviškai, laiko 
už garbę būti lietuvaite.

Būdinga, visi savo kal
bose išreiškė didelį pasi
tenkinimą, kad šitas pa
žmonys Įvyko, dėkojo už

“Keleivio” 
ją lanko

na ten mirė ir ūmai išvyko 
Į laidotuves. Sueigos daly
viai nutarė pasiųsti gėlių 
vainiką ant mirusios kar
sto, o daktarui ir jo šeimai 
gilios užuojautos telegramą.

Ką jaunuolis Jenkins 
sukūrė?

Mes jau buvom rašę, kad 
šių metų sausio mėnesį pas 
mus svečiavosi kun. Wm. 
Tennien iš Burlington, Vt., 
kuris savu laiku man padė
jo suorganizuoti Vermonto 
darbininkus į darbo unijas. 
Kunigas besisvečiuodamas 
susipažino su mano anuku- 
čiu, kuris mėgsta piešti. 
Svetys, tą pastebėjęs, ji Įpa
reigojo atlikti dideli dar
bą — nupiešti Kristaus 
erškėčių kelionės Į Golgotos 
kalną 14 stočių jo naujai 
statomai bažnyčiai Burling- 
tone, kur Vermonto griešni 
katalikai turės klupsčiuoti 
ir prašyti Dievo atlaidų už 
nuodėmes.

Iš sykio man atrodė, kad 
tas kunigas juokus krečia 
su mano anukučiu, gi vėliau 
pasirodė, kad visai rimtas 
dalykas. Visų pirma, vaiku
tis padarė braižinius ir pa
siuntė kun. Tennien. Tas 
gi, pamatęs braižinius, tuoj 
parašė $100 čeki rankpini
gių ir Įsakė taip nupiešti, 
kaip suplanuota.

Vaikutis dirbo išsijuosęs 
vis atliekamu laiku, nu
piešė 14 paveikslų, dailinin
kai apžiūrėjo ir Įvertino, 
kaipo nepapastų gabumų 
darbą, ir išstatė vietos di
džiajam knygyne. Ten juos 
matė daug žiūrovų, laikraš
čių reporteriai darė nuo
traukas, spausdino jas lai
kraščiuose. Jų nuotraukos 
bus ir vieno iš žymesnių 
žurnalų — Paradise kalėdi
niame numeryje.
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O už ką balsuoti ? Pasirin- 
į kimas vieno iš didžiųjų par
tijų kandidato negali būti 
sunkus tiems, kurie Įdomau- 

Jjasi šalies politiniu gyveni- 
į mu, kurie turi savo pažiūras 
Į Į šalies užsienių politiką ir 
lyra ar jaučiasi dalyviai ša
lies darbininkų judėjimo.

Keleivio skaitytojų tarpe 
!yra visokių pažiūrų žmonių 
I ir kiekvienas jų pasirinks 
už ką balsuoti pagal savo 
geriausią supratimą, čia tik 
norėtume palinkėti, kad juo 
didesnis skaičius lietuvių 
dalyvautu rinkimuose ir tuo 
būdu atliktų savo pilietinę 
pareiga ir pasinaudotų de
mokratinės tvarkos teikia
ma privilegija kiekvienam 
piliečiui dalyvauti laisvuo
se rinkimuose ir pareikšti 
savo nuomonę dėl šalies 
tvarkymo.

Mūsų broliai Lietuvoje 
varu varomi balsuoti, bet jie 
gali tik balsuoti, be teisės

WATERBURY WATERBURY WATERBURY
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed bv Intourist)
6 JOHN ST., WATERBURY, CONN. Tel. PL 6-6766
Siunčia atneštus arba naštų atsiųstus siuntinius j LIETUVĄ ir j bet kurią 

: SSSR dalį, be tamininku tiekiai, pigriai ir greitai.
Siuntiniai andransti; Pristatymas garantn*»as; Gavėjas nieko nemoka. 
Mūsų SPECIALYBĖ—STANDARTINIAI SIUNTINIAI, atpieinti. geros ko- 
l vl>es. pritaikyti skoniui ir reikalavimams, kokie dabar yra LIETUVOJE, 

i MEDŽIAGOS: J visas punktuose 1—JI paminėtas kainas jau įskaityta me
džiagos kaina ir kitos išlaidos. Gavėjas nieko neprimoka.
J. 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. kliionkės
1 jd., siūlu, 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; 
0. 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 
591” pi. 6 jardai už $40; 10. 100% vilnos vvr. ar moter. paltui 58” pi. 3 jar
dai už $30: 11. geresnės kokybės $45. PASTABA: jeiku norite prie siun
čiamos medžiagos paltui šilto pamušalo (ųuilted lining) pridėti, primoka
ma $8.75. Prie paminėtų medžiagų (1—11) siuntėjas gali papildomai pridėti 
ivairiu daiktu: (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 it kartūno $1: Salikas vyr. už $2.25; šali
kas moter. Orlon $3.50; Megstinukai moter. viln. $6. o vvr. $8.50; kojinės 
moter. medvilnės 85 cnt., nailono moter. $1.20, vyr. viln. $2. nailono streeh 
$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. 12’4 kv. pėdų $16; 
imnort. odos 7% ket. pėdų (chromas) $13.60; import. jucht-chromo 15 kv. 
pėdu $27: Austriškų impilų 4 jardai $8.60; 4 jardai baltos medžiagos paklo
tiems $7.50; viršutiniams maršk. vvr. 4 jardai $4.26. .
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.
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KAS NIUO MITOKU

10 MOKAS N VOKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
— -

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Chicago* Lietuvai Tarybų*

Spalio 16 d. Jėzuitų na
muose įvyko Chicagos Lie
tuvių Tarybos konferencija. 
Į konferenciją, kuri buvo 
metinė, savo atstovus at
siuntė 68 draugijos, viso 
160 atstovų. Buvo išklau
sytas pirmininkės E. Mikū- 
žiūtės metinis atliktų darbų 
pranešimas, iždininko atas
kaitinis pranešimas ir kitų 
organų. Priimta atitinkama 
Lietuvos laisvinimo klau
simais rezoliucija, kuri pa
siųsta vvriausvbės nariams 
ir sudaryta nauja. Taryba 
1961 metams. ALTo Cen
tro Valdybos vardu prane
šima padarė dr. P. Grigai
tis. Ta proga draugijos at- 
atsiuntė 800 dol. auku Ta
rybos darbams paremti.

Priimtoji rezoliucija yra 
šitokia:

- “Kadangi Sovietu Są
jungos deklaracija Jungti
nių Tautų Generalinės A- 
samblėjos XV sesijoje pa
tiekė rezoliuciją, siūlant, 
kad visiems kolonijų kraš
tams, protektoratams ir 
priklausomom teritorijoms 
būtų duota visiška nepri
klausomybė ir laisvė kur
ti savo valstybes pagal tų 
tautu laisvai išreikštą va
lią ir pageidavimus;

“Kadangi Amerikos de
legacija prie tos sovietų 
ant-kolonialistinės rezoliuci
jos pridėjo pataisą (amend- 
’menta). siūlančią išplėsti 
rezoliucijos prasmę, įjun
giant ir Sovietų Rusijos 
kolonijomis laikomus kraš
tus Rytinėje ir Centrinėje 
Europoje ir Azijoje;

“Kadangi Sovietų Rusi
jos komunistinė valdžia 
1940 savo ginkluotomis pa
jėgomis įsiveržė į nepriklau
somos Lietuvos Respubli
kos ir kitų dvieju Pabaltijo 
valstybių teritorijas, sulau
žydama savo įsipareigoji
mus, pareikštus sutartyse 
tarp Rusijos ir Pabaltijo 
valstybių, ir užkorė joms 
žiaurias komunistines dik
tatūras, visiškai svetimas 
jų gyventoju norams ir 
dvasiai, ir palaiko jas savo 
ginkluotomis pajėgomis bei 
policijos teroru;

“Kadangi, panaudodama 
tuos diktatūros režimus 
kaip savo įrankį, Sovietų 
Rusija šias tris ansčiau bu
vusias nepriklausomas val
stybes — Lietuva. Latviją 
ir Estiją — pavertė Rusijos 
kolonijomis, atimdama gy

ventojams politines ir civi
lines teises, konfiskuodama 
jų nuosavybes ir negailes
tingai Išnaudodama juos 
komunistų imperijos labui, 
— todėl:

“Tebūnie nutarta, jog 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
metinė konferencija pil
niausiai remia Jungtinių 
Valstybių reikalavimą, kad 
kolonializmas būtu pas
merktas ne vien tik Afri
koje, bet ir visur kitur, ir 
ypatingai pati pikčiausioji 
kolonializmo forma, kokią 
Sovietų Rusijos tironija 
pratikuoja Centro ir Rytų 
Europoje; toliau,

“Tebūnie nutarta prašyti 
Amerikos delegaciją šioje 
Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos sesijoje 
iškelti viešumon Sovietų 
Rusijos veidmainystę, at
skleidžiant prieš pasaulio 
akis neišpasakytą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių 
vargą nežmoniškoje komu
nizmo priespaudoje, ir pa
galiau,

“Tebūnie nutarta ragin
ti Amerikos delegaciją, kad 
ji, stipria valstybės sekre
toriaus Herterio ir paties 
prezidento Eisenhower i o 
parama, reikalautų, kad So
vietų Rusijos vyriausybė 
tuojau ištrauktu savo armi
ja ir policiją iš Lietuvos ir 
kitu dvie.ių Pabaltijo val
stybių teritorijų ir leistų jų 
žmonėms išsirinkti savo 
valdžias, atatinkančias jų 
norus ir laisvai pareikštą 
valią”. ,

Rezoliucijas šituo reika
lu turėtu pasiųsti visos or
ganizacijos ir visi raštingi 
ir sąmoningi lietuviai. Nėra 
reikalo rašyti tokių ilgų 
rezoliucijų, pakaks kelių 
sakinių, iš kurių būtu ma- 
tvti, kad prašoma Chruš
čiovo kolonializmą oasmer- 
kti ir reikalaujama Lietuvai 
laisvę grąžinti.

Žada išeiti mirusiojo Juozo 
Liūdžiaus raitai

Mirusiojo gegužės 31 d. 
Clevelande Juozo Liūdžiaus 
našlė Petronėlė Liūdžiuvie- 
nė, padėjusi liepos 2 d. sa
vo vyro pelenus Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse, kurį 
laiką buvo palikusi Chica
goje arčiau savo vyro pa
laikų. Tuo metu ji sutvar
kė ir aptarė savo vyro raštų 
išleidimą.

Velionis nemažai ben
dradarbiavo pažang ioje 
spaudoje ir yra parašęs 
įvairiais klausimais nema-

PREZIDENTAS D t KOJ A PALYDOVAMS

Prieš išvykdamas iš San Francisco prezidentas Eisen- 
hower dėkoja policininkams, kurie jį atlydėjo į oro 
uostą. Prezidentas lankosi įvairiose vietose su ‘nepoli-
tūlėmis’ rinkmų prakalbomis.

meno dainų ir muzikos 
vienetai, muziko Jono Bei- 
noriaus vadovaujami.

Šio parengimo visas pel
nas skiriamas vargstantiems 
lietuviams — vaistams, 
drabužiams ir maistui nu
pirkti. Neatsilikime nei vie
nas nepasinaudoję šia pro
ga. Padarykime gražų dar
belį. Kalėdų senelis jau 
nebetoli. Visi jo laukia.

Iki pasimatymo bankete. 
Kviečiame norwoodiečius, 
bostoniečius, broktoniečius 
ir kitų apylinkių lietuvius.

BALFO 22 skyriau* 
Valdyba

MIAMI, FLA.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Pavalyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; i 
Darbininkų fabrikai Vakaruos*; “Proletariato diktatūra”; 
ĮipMŪai U Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; {
Apie HoHywoodo žvaigždes; Kaip lietuvi* vyną.daro; 1 
Amerikos dykumos; Mirties kloni*; Suakmenėję* miškas; 
Yellowstone Parka* su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.;

ža prasmingų rašinių. Iš 
jų atrinkta tiek, kad suda
rys per 200 pusi. knygą.

P. Liūdžiuvienė sugrįžo 
į Clevelandą pas dukrą ir 
žentą Čiurlionius.

Mirtys

Spalio 15 d. Chicagoje 
mirė sulaukusi senatvės 
Veronika Dargytė-Šmot e- 
lienė, ilgamečio Naujienų 
darbuotojo ir tos bendro
vės direktoriaus Juozo šmo
telio žmona. Atsisveikinant 
su velione Lekavičiaus ko
plyčioje, kalbą pasakė No
ra Gugienė ir kapinėse Nau
jienų administratorius Mar
tynas Gudelis. Velionė jau 
geroką laiką sirguliavo.

Didelio būrio draugų ir 
pažįstamų buvo palydėta 
į Lietuvių Tautines kapines 
š.m. spalio mėn. 18 d.

Spalio mėn. 17 d. mirė 
naujas ateivis ekonomijos 
mokslų daktaras Steponas 
Stankus. Velionis buvo Vil
niaus universiteto ekonomi
jos katedros asistentas, vei
klus Lietuvių Tautinės Są
jungos narys. Nepriklauso
moje Lietuvoje jis buvo 
Finansų Ministerijos Pre
kybos Departamento refe
rentas. Mirė sulaukęs 54 
metų.

Marijonai ir kultūra
Chicagos Vyrų Choras 

neseniai surengė koncertą 
savo veiklos dešimtmečiui 
pažymėti. Kaip tą svarbų 
kultūrinį vienetą remia vie
nuoliai marijonai, rašo 
“Vienybė” Nr 34:

“ ... chorą nemaloniai 
nustebino Draugo patiekta 
sąskaita už koncerto gar
sinimą 401 dolerio sumoje. 
Šaipomasi, kad Draugas 
horįs atlyginimo ne tik už 
garsinimus, bet ir visas ta 
proga pasirodžiusias kroni
kos žinutes, vedamąjį ir 
kun. J. Prunskio reportažą 
iš to koncerto. Pripažįstant 
reikalą atsilyginti su spau
da, pabrėžiama, kad šį kar

tą nesitikėta iš koncerto 
jokio pelno, už tat kiti 
laikraščiai ir radijo progra
mos garsino visai be atlygi
nimo arba už labai kuklų, 
kaip Naujienos. Spėjama, 
kad Draugas šį kartą pa
reikalavo žymiai daugiau 
negu už operų garsinimą 
dėl to, kad negavo spaus
dinti programos, kurią žy-’ 
miai pigiau atspausdino 
Morkūnas”.

NORWOOD, MASS.

Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pa* mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;' SOPHIE BARČUS
Msttiaštnoti Tena valstijas tartai;
MmMo* vaMai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena reservatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po leme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Si

Knyga Jau Išėjo. Užsisakiusiems knyęą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 eentaL

"KELEIVIS”
So. Boston 27,

RADUO VALANDA 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kil. AM 102*7 FM 
KasSiea: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 1*—11 eal. ryta. 

šeštadieni ir ■r^Tnndirnj 
nno 8:19 iki 9 J* rai. ryta 

VAKARŪSKO8: pirmad. 7 eaL ▼.
Tol.: HEmlock 4-1413 

7159 S. MAPLBWOQD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

■ ' • ■ e"
Sušildykim vargstančius
Ateina šalta ir gili žie

mužė. Visi kas gyvas sten
giasi pasiruošti sutikti ir 
praleisti ją įmanomai ge
resnėse sąlygose. Šalta ir 
gili žiema ypatingai palie
čia mūsų senąją tėvynę Lie
tuvą ir tremtyje, šaltajame 
Sibire ir Vokietijoje esamus 
brolius lietuvius.

Žiemą reikalingas šiltes
nis drabužis , sotesnis 
maistas. Kada žmogui daug 
ko trūksta, tai dąr daugiau 
prisikabina ir visokių ligų. 
Vaistai kartais yra reika-' 
lingesni negu maistas. Mes, 
Amerikos lietuviai gyvena
me visko pertekliuje. Lie
tuvių priežodis sako: “so
tus alkano neužjaučia”. 
Dėsimės, kad tokiais nebu
vome ir nebūsime. Daug 
kas asmeniškai savo gimi
nes ir draugus siu n t i- 
nėliais sušelpė, bet daug 
yra tokių, kurie Amerikoj 
neturi nei giminių nei drau
gų, o galų gale ir adresų. 
Tokiems būtinai reikalinga 
bendra visų pašalpa. Ben
dromis jėgomis padėkime 
visiems į vargą patekusiems 
fiziškai ir dvasiškai sušilti.

Norwoodo BALF vietinis 
skyrius kasmet ieško for
mų , kaip ir kada rasti ge
resnė proga, kad visi galė
tų padaryti gerą darbelį 
kenčiantiems. Šiemet greit 
tokia gera ir linksma proga 
visiems ateis, senimui ir 
jaunimui.

Lapkričio 5 d., šį sekma
dienį Norwoodo Lietuvių 
namų salėje, 13 St George 
Ave. norwoodiečiai su at
sidėjimu ruošia didelį ban
ketą su skaniais užkan
džiais, gražia ir linksma 
programa ir su pramoginiu 
orkestru šokiams. Pradžia 
4 vai.

Meninę programa atliks 
Worcesterio ir Providenso

Buvo Klubo susirinkimas
Įvykusiame susirinkime 

išklausyti ir priimti valdy
bos ir statytos komisijos 
pranešimai. Klubo salė bai
giama didinti ir netrukus 
bus jos oficialus atidary
mas. Baras ir dabar sėk
mingai veikia. Jam vado
vauja J. Mo rozas, o valgius 
gamina S. Sabai. Kiekvie
ną sekmadienį yra vis kiti 
patiekalai, labai gardūs ir 
ne brangiau kaip kitur.
A. Dambrauskaitė sveiksta

Buvusi Lietuvos operos 
dainininkė Antanina Dam
brauskaitė buvo stipriai su
sirgusi, bet jau sveiksta į 
sveikatos pataisos namuose 
(Convalescent Home, 126 
N. E 12 St.).

Mirė J. Kubilius
Vėžio liga mirė dar ne

senas Jonas Kubilius, liko 
žmona ir daug giminių, jis 
buvo kilęs iš New Yorko, 
o jo žmona iš Bocktono. 
Ilsėkis, Jonai, Dėdės Šamo 
žemėj.

Svečiai ii Bostono
Stanley Virbickas, Bord- 

man su žmona, Gladys Tiš
ko ir Mary Peskino, kurie 
dalyvavo Amerikos Legio
no konvencijoj, atstovau
dami Bostono Stepono Da
riaus postui, atsilankė ir 
į Lietuvių Klubą.

Studentė lietuvaitė 
ii Argentinos

Keleivio ir kitų laikraš
čių bendradarbio C. K. 
Brazes giminaitė Elvira Ol
ga Puščius atvyko iš Argen
tinos sostinės Buenos Aires 
ir pradėjo čia studijuoti.

L. J. Stasiulis

DANBURY, CONN.

Mirė V. Vaitkunskas

Spalio 16 d. mirė Wil- 
liam Vaitkins (Vincas Vait
kunskas), gyv. 13 Wa- 
shington Ave.

Velionis buvo gimęs 1891 
m. Lietuvoje,, atvažiavo į 
Ameriką 1909 metais, bu
vo vedęs Stasę Radzevičiū
tę. Ansčiau yra gyvenęs 
Yonkers, N. Y., Bridgepor- 
te, Conn., ir Norwalk, Cnn.

Paliko sūnų Feliksą, duk
terį Eleną, žentą Povilą 
Selelonį ir tris anūkes.

Ilsėkis, Vincai, ramiai 
Dėdės Šamo žemė !j

E. S.

KAS NAUJO BROOKLYNE
SLA 38 kuopos metini*

Brooklyne didžiausia Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopa, su 600 na
rių, kas metai rengia 
banketą. Šiais metais ban
ketas rengiamas šeštadienį 
lapkričio 19 d. 7:30 vai, 
vak. Uetuvių Piliečių Klu- 
ho salėje, 280 Union Ave. 

- Kuopos narės šeiminin
kės visuomet prigamina 
įvairių skaniausių valgiu, 
o vyrai aptarnauja bėri
mais. Tad susirinkę SLA 
nariai ir svečiai būna ma
loniai priimti ir pavaišinti. 
Po gerų vaišių bus ir šokiai. 
Patartina visiems dalyvauti, 
nes tokios programos retai 
kada būna.

Maspetho Klubo auksinė 
sukakti*

Lapkričio 13 d. MasDe- 
tho Lietuvių Piliečiu Klubas 
minės savo gyvavimo auk
sinę sukaktį. Minėjimas su 
gera programa bus klubo 
salėje, 69-61 Grand Ave. 
Maspethe. Ta Droga laimė
jimui bus leidžiama: Tele- 
viziios aparatas, plokšteliu 
grojimo aparatas ir radijo 
aparatas.

Maspetho lietuviai yra 
žinomi kaip draugiški ir 
svetingi. Tad šia auksinio

viskas niošiama ir visi ga
lės rasti didžiausią Kalėdų 
dovanų pasirinkimą.

K. Žemaiti*

WATERBURY, CONN.

Kerštingas Lietuvių 
Bendruomenė* pirmininkas

Šių metu spalio mėn. 8 
d. Waterbur:o Lietuvių 
Bendruomenės Apvlin k ė 
buvo suruošusi koncertą, 
į kurį atsilankė gana daug 
vietos ir iš apylinkių lietu
vių. Programą labai gražiai 
atliko solistė Lionė Juody
tė, Mrozirskas ir Radio- 
novas.

Šių metų spalio mėn. 16 
d. Waterburio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. dr. 
Petras Vileišis, dėkodamas 
visiems koncertan atsilan
kiusiems per vietos lietu
višką radijo valandą, pa
stebėjo, kad nevisi lietu
viai į koncertą buvo atsi
lankę. Girdi, tie, kurie ne
dalyvavo, visi yra sure
gistruoti ir ateityje bus 
imtasi atatinkamų prie
monių. Kokių priemonių 
tas lietuvių bendruomenės 
vadas imsis — nepaaiški
no. Nejaugi jis mano, kad 
jis vis dar yra aukštoje 
Smetonos tarnyboje ir “ne
klaužadas” lietuvius galės

• ? VolAnmiig Vnn-
,ubilie.»us minėjimo proga J st0J klo’n> at.
,.e maloniausiai priims ir ,; darbų.
gera. pavadins ne tik v.e-| Gai, k /dr Petras y* 
tinius, bet ir atsilankiusius
kaimynus brooklynieči u s 
lietuvius.

Šis klubas pavyzdingai 
gyvuoja. Turi gražų nuosa
va. naujai įrengtą erdvę 
salę, barą ir bplne. Patar
tina visiems ne tik šiame 
minėjime dalyvauti, bet ir 
tapti klubo nariais, kad jis 
galėtų savo pavyzdingą 
veiklą palaikyti ir plėsti. 

Sutkaus vargai

Lietuvių priežodis teisin
gai sako, kad viena bėda 
ne bėda, kuomet susideda 
kelios bėdos, tai gyvą žmo
gų suėda.

Spalio mėnesio pirmas 
dvi savaites Brooklyne bu
vo malonus oras. Saulė kar
štais spinduliais kaip ada
toms badė ir visus raginte 
ragino važiuoti į Conev Is- 
land maudytis. Sutkui tai 
ideališkiausia vieta, bet 
netikėtai susirgo jo baro 
patarnautojas Jonas Šnei
deris ir tapo išvežtas į ve
teranų ligonine. Sutkus tapo 
pririštas prie baro biznio ir 
Conev Island kad ir su šird
gėla turėjo pamiršti.

Kita bėda — kaž kokie 
piktadariai išlaužė Sutkaus 
baro patalpų užpakalinėje 
sienoje esantį langą. Ka
dangi langas buvo ap
saugotas stipriu geležų už
tvara, tai įsilaužimas nepa
vyko, bet langą reikėjo 
taisyti.

Ginlcai iau ruošiasi 
Kalėdom*

Juozo ir Onos Ginkų sal
dainių krautuvėje, 495 
Grand St Brooklyne, Ka
lėdų proga specialiai būna 
šokoladinių zuikučių. įvai
riausių saldainiu ir įvairių 
gražiausių sveikinimui kor- 

Itelių.

leisis pamiršo, kad čia yra 
demokratinė šalis ir iš 
jo grasinimų visi tik pa
sijuokia.

- Vargdieni* 

SEATTLE, WASH.

Mirė H. Madin
Spalio 1 d. mirė Henry 

Madin, Keleivio skaitytojas.
Velionis yra gyvenęs 

Baltimore, Brooklyne. Iš 
Brooklyno i Seattle jis at
vyko 1944 m. ir čia 1 Somė
tų turėjo muzikos instru
mentų taisymo dirbtuvę.

ŠILTAI PRISIMINĖ 
V. POŽĖLA

“Nepr. Lietuvos” redakto
rius J. Kardelis spalio 26 
d. šiltu žodžiu paminėjo 
Australijoj mirusi Vladą 
Požėlą.

Jis be ko kita priminė 
V. Požėlos veiklą Vokieti
joj Freiburg (Br.) mieste. 
Jis buvęs veikliausių to 
miesto lietuvių komiteto 
narių.

Po karo J. Kardelis su 
V. Požėla buvę sutarę leis
ti “ Lietuvos Žinias”, bet 
prancūzų okupacinė valdžia 
nedavusi leidimo.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
BIULETENIS

Pakalbinkim
kaimynus užsisakyti "Kelei
vį.” Kaina mrtaim tik *400 Į Šių metų Kalėdoms jau neturėjo

Chicagoje spalio mėnesį 
išėjo jo pirmasis numeris, 
24 puslapių knygos forma
to, leidžia Illinois Lietuvių 
Gydytojų Dr-ja, redaguoja 
5 asmenų komisija su dr. 
S. Biežiu priešaky.

Lietuviai inžinieriai, miš
kininkai jau seniai turi sa
vo spaudos organus, bet 
gydytojai, nors jų krašte 
yra gana daug, iki šiol jo



Puslapis ketvirtas
-V. -V.-.

Iš Pavergtos Lietuvos
NAUJI RUBLIAI KELIA 

BAIMĘ

(E) Kaip jau žinoma. 
Lietuvoje ir kituose sovietų 
valdomuose kraštuose 1961 
m. sausio 1 d. Įvedami nau
ji rubliai. Nuo tos dienos 
senieji rubliai bus keičiami 
santykiu 10 senųjų rublių 
i vieną naują. Šiuo metu 
visoje Lietuvoje ir visoje 
Sovietų Sąjungoje atlieka
mas milžiniškas darbas vi
sose Įstaigose, Įmonėse, 
kolchozuose ir sovchozuose 
perskaičiuojant senus ru
blius i naujus. Laisvojo pa
saulio ekonomistai krato 
galvas ir stebisi, kam tas 
perskaičiavimas iš viso rei
kalingas. Juk santykis 1:10 
yra visiems aiškus ir be 
ypatingų formalumų. Bet 
sovietinis biurokratizm a s 
yra toks išbujojęs, kad be 
to formalaus apskaičiavi
mo sutriktų visa sąskaityba, 
ypač dėl kapeikinių trup
menų.K

Sovietų Sąjungos finansų 
ministei is Garbusovas nese
niai laikraštyje “Ekonomi- 
českaja gazeta” gyventojus 
patikino, kad neturima gal
voje rublio pagrindinę per
kamąją galią pakeisti, o 
tik Įvesti naujus rublių 
banknotus ir monetas. Ban
knotai ir monetos jau at
spausdinti ir atmušti ir da
bar išsiuntiėjami i atskiras 
respublikas. Rublių keiti
mas i naujuosius prasidės 
sausio 1 d. ir truks 3 mėne
sius. Nuo tos dienos visos 
kainos, visi uždarbiai, visi 
mokesčiai, geležinkelių ir 
kiti tarifai bus 10 kartų 
mažesni — skaitmeniškai 
žiūrint.

Buvusios iki šiol išpūstos 
kainos daugeliui prekių 
ateityje išoriniai nebeatro
dys taip “baisios” .Bet, iš 
kitos pusės, ir uždarbiai 
atrodys pernelyg menki.. 
Juk kas iki šiol uždirbo 
500 rubl. per mėnesf, gaus 
jau 50 rublių, o uždirbusis 
1.500 rublių gaus 150 ru
blių. Atitinkamai sumažės, 
žinoma, ir visos santaupos. 
Ypač kolchozininkai po 
Naujų Metų pasijus dirbą 
savo “ponui” už pernelyg 
menkuti atlyginimą.

Kaip pranešama iš Lietu
vos ir kitų sovietų valdomų 
kraštų, gyventojai naująją 
rublio foimą sutinka su
n epas imu, nes visos
teisybės apie būsimą re
formą nė finansų ministe
ris Garbusovas nepaskelbė. 
Pav., ar pinigus keičiant 
nebus reikalinga Įrodyti 
jų kilme, išpildyti anketas
ir panašiai?

Vienu atžvilgiu raujoji 
rubliu refoima Lietuvos 
gyventojams ir Lietuvos 
gyvenimo stebėtojams bus 
parankesnė. Naujųjų ru
bliu skaičiai palegvins pa
lyginti sovietinio ūkio lygi 
su prieškarinės, nepriklau
somos Lietuvos ūkiu. Sa- 
kvsim kad ir Lietuvos 
valstvbinis biudžetas, kuris 
dabar viršija 4 milijardus 
rublių. Kai iš jo pasidarys 
maždaug 400 milijonų ru
blių. bus bent parviršutiniai 
panašu Į prieškarini Lietu
vos valstybini biudžetą li
tais. Bet ir kitas krašto 
ūkio jKizicijas bus galima 
paprasčiau palyginti, ži
noma, vis turint galvoje, 
kad ir naujojo rublio per

kelio atkasta 16 m. šito 
kelio plotis 4,5 m. Šalia 
kelio stovėjo gyvenamieji 
ir ūkiniai mediniai pastatai, 
ėjo tvoros iš rastų ir lentų. 
Taip pat rasta nemaža odos, 
ivairių apavo liekanų iš 
XIII-XIV amžių, ivairių 
medinių daiktų. Viename 
name išlikusi net šluota. 
Šitokie radiniai Lietuvoje 
užtikti pirmą kartą. Kasi
nėjimo darbai vyksta to
liau.

Lietuvoje rasta nafta
(E) š. m. “Tiesos” 221 

nr-je pakartotinai rašoma, 
kad Lietuvos vakaruose 
geologai, begręždami gilų 
gręžinį, atrado skystos naf
tos. Lietuvos Geologijos ir 
gelmių apsaugos valdyboje 
jau kuris laikas buvo žino
ma, kad vakarinėje Lietu
vos dalyje esama naftos ir 
dujų. Tačiau iki šiol pavyk
davo iš gilių gręžinių su
sekti tik naftingų uolienų 
bei sunkiųjų dujų pėdsakus. 
Dabar gi surastoji nafta 
visiškai patvirtino, kad spė
jimai buvo teisingi. Gilaus 
gręžimo ir seisminiai dar
bai tebevyksta. Sekančiais 
metais prasidės naujas geo
loginių darbų etapas — bus 
tiriamos naftingosios struk
tūros. Atlikti tyrimai lei
džia padaryti išvadą, kad 
Lietuvos gelmėse slypi pra
monės naftos ir dujų atsar
gos, nors dar nežinia, ar 
apsimokės jas eksploatuoti.

!
BALFO REIKALAIS

kamoji galia yra reliatyviai 
.menka. Sovietinės valstybės 
gyventojų išnaudojimo me
todai juk ir prie naujųjų 
rublių nepasikeis.

Dar 53. 000 ha nenukąstų 
bulvių

(E) “Valstiečių laikraš
tis” ir Vilniaus radijas 
aliarmuojančiai skatina kol- 
chozin inkus kasti bulves. 
Kolchozų laukuose spalio 
viduryje dar buvę nenukąs
tų bulvių 53.000 ha. Šven- 

•čionių, Telšių, Kovarsko ir 
kituose rajonuose bulvių 
kasimas dar nė Įpusėjęs. 
Meteorologinių stočių pra
nešimu esą galima laukti 
smarkaus atšalimo. Keista, 
kad kolchozinėje santvar
koje tokie raginimai karto
jasi kasmet.

Vilniaus radijo splaio 14 
d. pranešimu, iš Vilniaus 
miesto i apylinkinius rajo
nus bulviu kasti buvo nu-£
vežta apie 2.000 žmonių.

Patys komunistai 
atskleidžia negerovių

! (E) Spalio 13 d. pasibai-
,gęs dvi dienas trukęs Ko- 
' munistų Partijos Centro 
: Komiteto suvažiavimas y- 
pač plačiai svarstė žemės 
ūkio ir kitus ekonominius 

: klausimus. Buvo atskleista 
■ daug negerovių kolchozų ir 
sovchozų veikloje. Tais 
klausimais kalbėjo ilga eilė 
kalbėtojų. Barė kolchozi- 
ninkus ir partijos pirmasis 
sekretorius A. Sniečkus. 
Plenumas priėmė eilę nuta
rimų.

Kiek suplanuota ir kiek 
įvykdyta statybų

(E) Vilniaus “Tiesa” 
240-je laidoje paskelbė, kad 
iki spalio 1 d. Statybos mi
nisterijos žinioje esančiuose 
statybos trestuose buvo Į- 
vykdyta ?3,2% metinio 
plano. Gyvenamojo ploto 
atiduota naudotis 103.825 
kvadr. metrų (metinis pla
nas siekia 156.130 kv. m.).

Kaip pasiaiškina dėl 
prakiurusio stogo

(E) Vienų naujų namų 
gyventojai Kaune pasiskun
dė ir Įstaigose ir per laik
raščius dėl ivairių tų ramų 
trūkumų. Kai reikalas iš
kilo jau viešai, paliestos 
Įstaigos ėmė viena po kitos 
aiškintis. Originaliausiai at
siliepė statybos valdybos 
nr. 10 viršininkas Boiodu- 
linas. Į skundus, kad namų 
stogas kiauras, jis atsiliepė 
trumpai ir sausai: “Namo 
nr. 118 stogas bus sutvar
kytas, kai bus gautas rei
kalingos markės bitumas”. 
Kol statybos viršininkas 
tos dangos negaus, stogas 
taip liks nesutvarkytas. 
Kasinėjimo darbai Vilniuje

(E) Š. m. “Tiesos” nr-je 
K. Navickas rašo, kad Vil
niuje, Gedimino kalno šiau
rinėje papėdėje, Lietuvos 
Mokslų akademijos istori
jos institutas nuo 1955 me
tų tyrinėja Žemutinės Vil
niaus pilies teritoriją, šiais 
metais buvo atkasti žemu
tiniai sluoksniai. Čia buvo 
pirmą kartą Lietuvoje ras
tas XV amžiaus pradžios 
akmenimis grįstas 5 metrų 
pločio kelias-gatvė. Po šiuo 
akmeniu grindiniu 3,3 m. 
gylyje buvo aptiktas dar 
senesnis XIV amž. grįstas 
skeltais rąstais kelias, šio

Lapkričio 25-27 d. Įvyks 
dešimtasis Baifo seimas- 
Chicagoj. Ta proga kele
tas pastabėlių.

Balfas — vienintelis or
ganizuotų lietuvių sudarytas 
bendi am pašalpos darbui 
sambūris, kuris turi visų 
lietuvių ateivių palankią 
spaudą. Visi laikraščiai 
noriai deda Balfo Įvairius, 
kaip kada ilgokus ir kaip 
kada nuobodokus jo prane
šimus. Tais pranešimais 
mūsų spauda kaip r kada 
turiniu panašėja, bet Į tai 
nepaisant visi laikraščiai 
Balfo reikalams užleidžia 
daugiau ar mažiau vietos.

Visų Į Balfą žiūrimą, kaip 
Į visų bendrą ir kilnų darbą. 
Darbą ne vien šiai dienai, 
bet ir ateičiai. O kas svar
biausia, kad tas veik visas 
darbas paskirtas Lietuvai. 
Gražu, kilnu ir didinga!

Deja, Balfo veikloj pra
deda atsirasti kai kurių ne
malonių šešėlių, kurie or
ganizuoto vieningo darbo 
vienybę rausia.

Balfas sudarytas lietuvių 
ateivių didžiųjų organiza
cijų ir keturių politinių 
srovių atstovų bendru susi
tarimu. Jo direktorija turi 
susidėti iš visų organizuotus 
lietuvius atstovaujančių di
džiųjų organizacijų ir po
litinių srovių išrinktų atsto
vų.

Jau pradėta nuo to ben- 
Įdro susitarimo nuslysti. Pe
reitame Balfo suvažiavime 
Detroite nepabota to ben
dro susitarimo ir nukiypta 
kiek nuo jo nesusitarus su 
tų organizacijų iš anksto 
atstovais, kurios Balfą or
ganizavo ir jo daibą re
mia.

Štai ir dabar skelbiama, 
kad Balfo Įstatai papildyti, 
pataisyti, bet iki šiol tas 
naujas Įstatų projektas 
spaudoj nebuvo paskelbtas. 
Tad nebebūta progos 
su juo susipažinti ir spau
doje viešai pasisakyti.

Jei Balfo vadovybė ga
bi mūsų laikraščiuose gra-

KELEIVIS ,S0.’ BOSTON

Ką komunistas nuslėpė
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

vardai pakartotinai 
iicenzūruoti

Vis dėlto gyventojai nors mą” girdi, tai esą “šiukšlės,
netiesioginiai sužinojo tiesą

(E) Klausantis Vilniaus 
radijo transliacijų ir sklai
dant Vilniaus “Tiesą’ aiš
kiai matyti, kaip kruopščiai . . . , .
sovietiniai cenzoriai išbrau- aP,a ,man.e k.a,b«.Jotc

kė iš pranešimų apie Jung
tines Tautas Pabaltijo tautų 
priminimus. Visiems žino
ma, kad Pabaltijo tautų 
vardai JT buvo minimi 
bent trijais atvejais. Vil
niaus “Tiesa” tai ignoravo, 
apeidama tuos paminėjimus 
bendrais žodžiais. Taip iš 
“Tiesos” gyventojai ir ne
galėjo sužinoti, kad Kana
dos premjeras, ir JAV de
legatas ir Filipinų atstovas 
aiškiai ir nedviprasmiai kė
lė klausimą, kodėl Sovietų 
Sąjunga tebelaiko kolonia
lizmo padėtyje Lietuvą, ka komunistai. Bet nuosta 
Latviją ir Estiją? Žinoma, Į bu, kad rusinimo ligos mi- 
Lįetuvos gyventojai visvien ; krobų užtinkame ir laisva-
tai sužinojo, nors ir netie
sioginiai. Sužinojo, mokė
dami skaityti “tarp eilučių”, 
sužinojo taip pat iš laisvojo 
pasaulio lietuvių translia
cijų Į kraštą.

Nuslėpė Vilniaus“Tiesa!
nuo savo skaitytojų ir f savo tautybę, o rusų. Bet 
smulkmenas komiškų inci- jis susidūrė su vienu griežtu 
dentų, kuriuos surengė JT
plenume Chruščiovas. Nu
slėpė ir pačią komiškiausią
sceną: kai Chruščiovas, no-[agentas prablaivėjęs, 
rėdamas Filipinų atstovą! Tokiais mikrobais apsi 
sutrukdyti kalbėti apie Pa-Į krėtusių yra ir lietuvių tar 
Daitijo tautų pavergimą, ■ pe.
nusimovė savo batą ir juo
grūmojo delegatui. Nuslėpė 
ir stalų daužymą kumštimis. 

Tik viertšį įvykį “Tiesa” J
pakartojo tokiais žodžiais,1 kratinių laikraščių bendra- 
kurie Lietuvos gyventojams darbis Mikas Krasinskas 
tikrai palengvino skaityti išėjo Į pensiją. Tikėsime, 
“tarp eilučių”. Tai Chruš- kad dabar M. Krasinskas 
čiovo pasikalbėjimas Ame- galės dar uoliau spaudoje 
rikos televizijoje su radijo bendradarbiauti ir daugiau
pranešėju Įvairiais aktua
liais klausimais. Pranešėjas 
Chruščiovui buvo priminęs 
prezidento Eisenhower i o 
pasiūlymą visame pasauly
je suruošti plebescitą, kad 
tautos laisvai pasisakytų, 
kurioje santvarkoje nori gy
venti. “Tiesa”, žinoma, pa
kartojo visą Chruščiovo at
sakymą su Įvairiais užgau
liojimais, tačiau negalėjo 
išvengti nepacitavus ir to
kių televizijos pranešėjo 
žodžių: “Mes nesiūlome 
tokią apklausą surengti Ta
rybų Sąjungoje (Rusijos ri
bose). Bet mes manome ,kad 
yra Rytų Europos salių tau
tos. Tose šalyse ir reikia 
surengti plebescitą, kad jos 
galėtų laisvai pasisakyti už 
apsisprendimo teisę. Kaip 
žinoma, šios šalys paverg
tos, jos yra Tarybų Sąjun
gos orbitoje. Ir drauge mes 
esame tos nuomonės, kad 
nereikia remtis spalio revo
liucija. Mes dabar gyvena
me 1960 metais ir kalbame 
apie laisvą plebescitą, ne
dalyvaujant jokios valsty
bės kariuomenei Rytų Eu
ropos šalyse, o taip pat A- 
zijos ir Afrikos šalyse”.

; žiai, kultūringai skelbtis, 
tai nederėtų nuo skaitytojų 
nuslėpti ir suprojektuotas 
naujas Įstatų pakeitimas. 
Atvykusieji Į Balfo suva
žiavimą atstovai drąsiau 
galėtų pasisakyti dėl tų 
paketimų, jei spauda turėtų 
progos iš anksto skaitytojus 
su jais supažindinti ir savo 
nuomonę pareikšti.

J. K.

Chruščiovas dėl tokių po-! 
sakių, žinoma gerokai py
ko. Kalbėti apie “pavergi-

kurias reikia seniai iš gal
vos išmesti”. Kai televizijos 
pranešėjas paklausė, ar Į 
mandagu taip kalbėti, 
Chruščiovas atsakė: “O

kad aš lojąs i mėnulį, ai
tai kultūringa”? Įpratę per 
ilgus metus “tarp eilučių” 
skaityti, Lietuvos gyvento
jai iš tų pranešimų daug ką 
išskaitė.

URUGVAJUS

Rusinimo ligos mikrobų 
yra ir čia

Netenka stebėtis, kad 
pavergėjas binka viską kas 
savo pavergtiesiems. Tuo 
caro valdžia buvo iš seno 
pasižymėjusi, o ją uoliai se

me Urugvajuje.
Montevideo vidaus pasų

Įstaigoje kurį laiką dirbo 
valdininkas, kuris kilusiems 
iš Rusijos pavergtų kraštų 
duodavo “autoritetingus” 

J patarimus pase rašyti ne

lietuviu, kuris pagrasino 
tą reikalą iškelsiąs viešu
mon. Tik tada tas rusinimo

M. Krasinskas išėjo 
į pensiją

^Keleivio” ir kitų demo-

dirbti vietos lietuvių visuo
meninėj dirvoje ir Urugva
jaus Socialistų Partijoj* 
kurioj jis veikliai ir iki šiol 
dalyvavo.

A. P.
Ne tą darbą dirba

Lietuvos pasiuntinyb ė s 
tarnautojas kultūros reika
lams Kazys Čibiras spalio 
9 d., kalbėdamas katalikų 
radijo programoje, daugiau 
laiko skyrė katalikų propa
gandai negu jėzuitas kun. 
Jonas Bružikas.

Čibiras, gaudamas ne
blogą algą iš nepriklauso
mos Lietuvos iždo likučių, 
turėtų ne tiek laiko gaišti 
kalbėdamas apie Fatimos 
“stebuklus”, ne tiek raginti 
melstis ir rūpintis komunis
tų atsivertimu prie Dievo, 
kiek dabartinės Lietuvos 
padėtimi. Būtų daug nau
dingiau, jei jis dažnai lai
kytų paskaitas Kultūros 
Dr-joj ar kur kitur apie 
Lietuvos praeitį ir dabarti
nę jos būklę. Manau, kad 
ir pats K. Čibiras netiki 
tuo, ką sako, nes neabejo
tinai žino,kad žmonijos 
istorijoje dar nėra buvę 
fakto, kuris liudytų, kad 
maldos būtų sulaikiusios 
priešo puolimą ir kad jo
mis būtų atgauta tos ar ki
tos šalies laisvė.

Man tokie juodi fanatikai 
atrodo visai panašūs rau
doniems fanatikams komu
nistams. Ir vieni ir kiti kal
ba tą, kuo patys netiki, štai 
tų raudonųjų nemaža buvo 
nuvykę Į Lietuvą. Grįžę jie 
viešai sako vieną, o priva
čiuose pasikalbėjimuose ki

ITALAI STATO ATOMINĘ ELEKTRAINĘ

Italija statu atominę elektrainę netoli Neapolio. Vir
šuje matyti rūsio stulpai, o apačioje darbininkai triū
sia apie naujai įrengiamą atominį reaktorių. Nauja 
eleket rainė gamins 150,000 kiknvatų elektros energijos.

tą: Viešai viską giria, o ne
jučiomis prasitardami sako, 
kad ten visur vyrauja “vy
resnysis brolis” (suprask, 
rusas).

Jie žino, kad kadaise 
Lenkijos ponų nuo Lietuvos 
atplėštas Punskas, Seinai, 
Vižainis ir kitos grynai 
lietuviškos vietovės nėra 
Lietuvai grąžintos.

Jie žino, kad Karaliaučius 
tapo pavadintas Kalinin- 
graa, Įsrutis—Černiakovsk, 
Tilžė—Sovietsk, Pilkalnis 
—Dobrovolsk ir tt., kad visi 
Rytprūsiai tapo Kalinin- 
gradskaja oblast, iš kurios 
išvežti visi tame krašte gy
venę žmonės ir apgyvedinta 
rusais kolonistais.

Visa ta žino raudonos 
davatkos, bet jos apie tai 
tyli.

M. Krasinskas

VOKIETIJA

Gražiai paminėtas Pabaltijo 
pavergimas

Spalio 8 d. Baltų Taryba 
gražioj Duesseseldorfo salėj 
paminėjo Pabaltijo valsty
bių pavergimo 20 metų su
kaktį. Minėjimas paliko la
bai gerą Įspūdį ne tik pa
baltiečiams, bet ir vietos 
vokiečiams.

Kalbėjo dr. P. Karvelis, 
Krikščionių Demo kratų 
Partijos atstovas, parla
mento naiys Heiman Eplee 
ir parlamento narys social
demokratas Reinhold Rehs.

Paskutiniuoju metu West- 
falijoje tai buvo antrasis 
pabaltiečių viešas pasirody
mas — prieš kelias savaites 
Bed Yonhausen buvo ati
dalyta pabaltiečių paroda. 
Kai kurie parodos ekspo
natai buvo rodomi net te
levizijoj.

J. P.

PRŪSEIKA — MILŽINAS!
Rojus Mizara, taiybinio 

ragaišio paragavęs, staiga 
praregėjo. Seniau jis mėg
davo spiaudyti Į “draugą” 
Leoną Pi-ūseiką, bet pabu
vojęs Lietuvoje ir pasimatęs 
ten ne tik su Zimanais, bet 
ir su vyskupais, Rojus su
prato, kad L. Prūseika yra 
milžinas. Taip, milžinas! 
Beveik toks pat, kaip ir pat
sai Rojus!

Jei apspiaudytas Prūsei
ka gali būti milžinu, tai ko
dėl Antanui Bimbai to titu-
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lo neduoti, juk Bimbą mil
žiną Prūseika Įsidėjo Į savo 
kelnių kišenę, kai jis ji nu- 

i pirko su visa jo dūšia, su vi
sais vėtryčios įsitikinimais* *
ir su jo “tvirtu būdu” ir 
mazgotės principais.

Lauksime, kada Rojus 
paskelbs savo švogeri Bim
bą supermilžinu, o sau kuk
liai suteiks ragaišio didvy
rio vardą.

M Ali I A ^MVPII

LENTYNA
Pasirodė kropštaus kny- 

1 gų žiurkės A. Ružancovo 
paruoštas Knygų Lentynos 
Nr. 4, kurį gražiai išleido V. 
Saulius. Joje surašytos kny
gos, išleistos 1960 m. ge
gužės- liepos mėnesiais ir 
minėtu laiku laikraščiuose 

[išspausdinti svarbesnie j i 
straipsniai. Be to. tęsiamas 

! 1959 metų svarbesniųjų 
straipsnių sąrašas. Jame 
duodama infonnacijų apie 
Lietuvoje sumanytą išleisti 
“Lietuvių nacionalinę bi
bliografiją”, kurtos būsią 

■ 20-25 tomai ir joje būsią 
surašyti visi lietuviškos 
spauclos raštai.

Jos pirmasis tomas turis 
išeiti 1961 metais.

Bibliografijos redakciją 
sudaro A. Venclova, St. 
Brašiškis, K. Doveika, J. 
Rimantas, R. Šarmaitis, A. 
Ulpis ir L. Vladimiro vas.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi.” Kaina metams tik $4.00

LAIMĖTOJAI

Tas arklys Pennsylvanijos 
arkliu bėgime laimėjo pir
mą vietą, taipgi jojikas F. 
Chapot.

»
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KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Išrinkta* LSS Centro 
Komitetą*

Kanados Lietuvių Social
demokratų suvažiavi m e 
spalio 9 d. Toronte išrink
tas naujas Centro Komite
tas. Suvažiavimui pasibai
gus, komitetas susirinko 
pirmo posėdžio ir pasidali
no sekančiai pa r e i g o- 
mis: Pirmininkas J. Novo- 
grodskas, vicepirmininkai— 
J. Stonkus ir K. Lukoševi
čius, sekretorius — V. Da
gilis, iždininkas — V. Vaš
kelis, nariai: A. Frenzelis 
ir J. šarapnickas. 

i Į revizijos komisiją: L. 
i Novogrodskienė ir V. Šim
kus.

Linkėtina naujam Cen
tro Komitetui paieškoti 
priemonių socialdemokra
tinei veiklai aktyvinti.

Dalyvi*

Krašto Tarybos 
suvažiavimas

Hamiltone spalio 8-9 dd. 
Įvyko K. L. B. Krašto Ta- 
rybos suvažiavimas, šiame 
suvažiavime neteko daly- 

—Alou, Maik!... ikalenija. ' Jvauti. Iš aprašymo “Tėviš-
—Sveikas, sveikas, tėve! —Bet tai nesiriša su mu-, kės Žiburiuose” ir “Nepri-

leris, kad lietuvis žinotų 
kur ir kam duoda.

Atrodo, kad Krašto Ta
rybos plenumas priėmė ne 
esminius pakeitimus, kad 
reporteriai nerado reikalo 
apie juos parašyti. Ben
druomenės idėja graži ir 
reikalinga, tik kol esminiai 
nepakeistas Bendruomenės 
rinkimų statutas ta pras
me, kad visi bendruomenės 
sluoksniai norėtų dalyvauti 
ir rinkti savo atstovus, tol 
aktingos Bendruomenės ne
bus. Ji ir toliau vegetuos 
kaip ir iki šiol.

nary*

HAMILTON, ONT.

Kaip balsuosime
Kai rinkimų diena (an-;vo asmeninę nuomonę, ku- 

tradienis, lapkričio mėn.8 ri bus Įskaičiuota.

Ko taip susirūpinęs?
—Sunkios mislys bade

riuoja, vaike.
—Nereikia blogoms min

tims pasiduoti, tėve

dviejų tema, tėve. Mudu' klausomoj Lietuvoj” maty- 
kalbam apie šių dienų žmo- i ti, kad nedidelė lietuvių 
gaus sveikatą ir amžiaus bendruomenės dalis nemažą 
pailgėjimą. nuveikė lietuvybės išlaiky-

—Vot, vot, Maiki, tu čia mui, bet turint galvoje Ka-
_ jes> Maiki, ti ajinu ne- pataikei kaip pii stu Į akį. į nadoj gyvenančių lietuvių

pasiduoti, ale vistiek mar- Tai yra klausimas, ar is skaičių, įeikėtų bent de- 
katna ant dūšios, kai Į tave tikrųjų žmonės šiandien |šimts kartų daugiau pada- 
duria pirštu ir sako, kad gyvena ilgiau? Aš sakau, pyti. Kodėl maža lietuvių 
lytoj pakratysi kojas. kad ne, ba ir «Zacirkos kny- . dalis teremia Bendruomenę.

Kaš tein'«5»kn? goj vra nasakvta. kad se-!šito klausimo Krašto Taiy-
_ Švento Gabrieliaus su- niau žmonių amžius buvo! bos suvažiavimas nesvars-

saidės prezidentas taip man daug ilgesnis; Leiba Krei- tė. ' .
pasakė ' ' valūpis gyveno net 150 me- j ‘N.L. rašoma, kad Įsta-

—O iš kur jis žino, kada j tai pakeisti, papildyti ir
tėvas mirsi? —Man rodos, tėve, kad suderinti. Bet kokie tie pa-

—Nu, matai, jis rokuoja 
valuk mano metų. Matai, 
norėjau Įsirašyti Į jų susai
dę, ba jie moka pašalpą 
ligoje ir duoda $150 numi
rus. Bet jų prezidentas rai
davei paklausė, kiek man 
metų. Kai pasakiau, kad 
jau persiritau per 80, tai jis 
papurtė galvą ir sako: na- 
ting dujing! Sako, šiandien 
prisirašysi, rytoj pakratysi 
kojas, ir mes turėsime mo
kėti $150? Nausa! Nu, tai 
kaip tu rokuoji, Maiki, ar 
tau nebūtų markatna, jeigu 
tau kas taip pasakytų?'

—Neųusimink, tėve. As
tuonios dešimtys metų dar 
nereiškia, kad turėsi jau 
mirti. Šiais laikais žmonės 
gyvena ir iki šimto metų.

—Aš, Maiki, kalbėjau 
apie tai su Zacirka. Sakau, 
kas reikėtų daiyti, kad ga
lėčiau ilgiau pagyventi? 
Tai jis rokuoja: jeigu nori 
ilgiau gyventi, tai turi gerti 
geresni snapsą. Sako, seniau 
žmonės ilgai gyvendavo ir 
ožkų pieną gerdami, ale 
šiais laikais reikia gero 
šnapso.

—Tėve, Zacirka nežino, 
ką jis kalba. Šiandien žmo
nių amžius yra ilgesnis, ne
gu seniau buvo Ir tai re 
šnapsui kreditas, bet mok
slui, kuris išnaikino daug 
baisių ligų. o kitas išmoko 
kontroliuoti, išrado dau
gybę vaistų.

—Na, tegul jau bus ir 
taip; ale visgi tu nesakvk, 
kad mano frentas Zacirka 
yia durnas. Pas ji ant baro 
visada guli Biblija, ir jei 
tu pradėsi su juo ginčytis, 
tai jis raida vai atsiverčia 
ta knygą ir pradeda skai
tyti : Abraomas paeimdė 
Izaoką, Izaokas Jokūbą ir

tokio žmogaus Biblijoj nė-,kerimai, papildymai ir su
la; bet ji kalba apie kitus, derinimai — nerašoma, 
kurie, anot jos, gyvenę dar j Jeigu Krašto Valdyba 
ilgiau. Tomis pasakomis padarė Įstatams pakeimus, 
tačiau negalima tikėti. . papildymus ir suderinimus 

—Nu, tai pasakyk, kaip ir jeigu visa tai plenumas 
tavo Biblija parodo, kas priėmė, tai kodėl Kanados 
ilgiausia gyvena? Lietuvių Bendruomenė apie

—Mano Biblija, tėve, yra neinformuojama?
tokia pat, kaip ir kitos. Ji Geležinis fondas 
sako, kad išvyti iš rojaus „ .
Adomas ir Jieva turėjo du' ^s.^10. Klasto Taiybo» 
sūnų: Kaina ir Abeli; bet suvaziąvimo aprašymų ai- 
Kainas AbelĮ užmušė ir, hkęJa> mūsų Bendruomene
pabėgęs Į kitą kraštą, va-į!an H’J0
dinamą Nod, susirado tenai; išstotus, bet kokie tie jsta- 
moteri ir apsivedė. Čia jau • 11 ko tas geležinis
Biblija suklumpa, tėve. ji'f°ndas siekia ar sieks, vi- 
parodo, kad Adomas ir Į^mene taipgi nieko nezi- 
Ieva nebuvo pirmieji žmo-1 P0, ^uk 4 Jei8^ Jau fondas 
nės, jeigu kitur buvo jau;11 (Jai geležinis , tai jau 
motei>u ne bet kas, o lietuvių ben-

—Bet aš, Maiki. nenoriu ^-uomenė iš metinio Kraš- 
žinoti, kaip ilgai tada žmo- to Tarybos suvažiavimo pa
neš gyveno.

—Biblija sako, kad Ado
mas susilaukė 130 metų ir 
pagimdė panašų Į save sū
nų, kuri jis pavadino Sifu. 
Tai buvo trečiasis sūnus. 
Po to Adomas gyvenęs dar 
800 metų ir pagimdęs dau
giau sūnų ir dukterų. Jis 
miręs turėdamas jau 930 
metų. Jo sūnus Sifas gyve
nęs 912 metų. Sifo sūnus 
Enos gyvenęs 905 metus, 
gi Enoso sūnus Kainanas— 
910 metų. Kiti Adomo ai
niai irgi gyvenę po 800 ir 
900 metų. Bet ilgiausia gy
nęs Matuzelis, būtent 959 
metus. Jo sūnus Lamechas, 
pagyvenęs 182 metų pagim 
dė Noją, kuri? gyveno 500 
metų ir pagimdė trejetą 
sūnų: Simą, Chamą ir Ja- 
fetą. Dievas, pamatęs savo 
klaidą, kad žmonės pergrei- 
tai veisiasi ir tvirksta. pa
sakė: “Amžinai taip ne
bus”! Ir paleido tvaną, su-

infoi-muota tik tiek, kad 
“Sumanymuose pasisakyta 
už Geleležinio fondo vyk
dymą ir patarti kaikurie 
jo Įstatų pakeitimai”. Ko
dėl nenorima apie tų li
anų Įstatų pakeitimus para
šyti? Reikėtų ne tik apie 
pakeitimus parašyti, bet 
pačius Įstatus paskelbti, 
kad kai bus prašomas do-

tik palikdamas veislei vieną 
Nojo šeimą.

—Ar tai tu, Maiki, sakai, 
kad čia tik pasaka?

—Taip, tėve, tai yra Bi
blijos pasaka. Bet ji yra 
gana Įdomi, nes parodo, 
kaip mažai Biblijos kūrė
jai žinojo apie pasaulĮ ir 
kokių nesąmonių jie pripa
sakojo apie žmonių gyve
nimą.

—Maiki, tu čia nelabai 
gerai nušnekėjai. Aš norė
čiau užduoti tau dar dau-

Statoma Lietuvių namu*,
“vyskupiška” klebonija 

jaa pastatyta
Dabartiniai Lietuvių na

mai jau nebetenkina visų 
reikalavimų, todėl valdyba 
nutarė juos parduoti ir jau 
beveik užpirko miesto cen
tre (Ferguson ir Hunter 
gatvių sankryžoje) 47,430 
kv. pėdų dydžio skypą, ku
rio kaina $40,000. Tame 
sklype numatoma pastatyti 
gražius namus su didele 
naujoviškai Įrengta sale. 
Čia bus vietos ir 100 auto
mobilių sustoti.

Neturėtų likti nė vieno 
Hamiltono lietuvio, nepri- 
sidėjusio prie šio kilnaus 
darbo — kiekvienas nupir- 
kim nors vieną Šerą.

Parapija su klebonu kun. 
Tadarausku dar greitesnė. 
Klebonas sumanė pastatyti 
naują kleboniją ir jau pa
statė. Joje 14 kambarių, 
naujoviškiąusiai Įren g t ų, 
nauji brangūs baldai, viskas 
kaštavo virš 40,000.

Teisybė, nevisi parapi
jiečiai tuo patenkinti. Yra 
nemaža tokių, kurie sako, 
kad tokios brangios “vysku
piškos” klebonijos nereik., 
būtų pakakę pastatyti už 
$12,000, arba senąją patai
syti.
Posėdžiavo Kražto Taryba

Spalio 8-9 dienomis čia 
vyko KanadosKrašto Tary
bos suvažiavimas. Jame 
daug dėmesio kreipta jau
nimui, kad jis nenutaustų. 
Tam reikia daugiau jauni
mą organizuoti, ruošti jau 
nimo dienas, kurti jaunimo 
meno sambūrius, sporto 
klubus, rengti ekskursijas 
ir tt. To klausimo iškėlimu 
daug rūpinosi hamiltonietis 
K. Baronas, Krašto Tary
bos narys.

Hamiltonietis

SKAITYTOJŲ BALSAI

giau klausimų, ale tegul 
taip atsirado visa žydų pa- naikindamas visą žmoniją, jau šiam kariui užtenka.

Gerbiamieji,
Siunčiu čekį. Tai bus metinei 

prenumeratai ir už kalendorių, 
o kas liks, tą atiduokite Maikio 
tėvui gyvatinei nusipirkti, nes 
aš žinau, kad senam žmogui 
tai geriausia “ pasilka” kelionėj 
po platų pasaulĮ. Jis drąsus ir 
karingas vyras, turi aštrų kar
dą. Aš linkėčiau jam neap
lenkti ir to karingojo izvoščiko 
(kaip jj daug kas vadina) Chru
ščiovo ir pamokyti jį, kaip su 
žmonėmis kalbėtis.

Kada jis kalba apie imperia
lizmą, pirmiausia turėtų prisi
minti savąjį ir kiek nors susi
laikyti meluoti- Nejaugi jis ne
jaučia, kad tie jo melai jį patį 
ir jo “vieros” išpažintojus sta
to į kvailą padėtį.

Keliauk sveikas, tėve, o aš 
stebėsiu kaip tau sekasi.

Senas Julius 
įYV. Hollywoo«l, Fla.

d.) ateis, turėsi vykti Į tą 
vietą, kur registravaisi, ar
ba Į kurią jiors kitą oficia
liai balsavimui paskirtą vie
tą. Jei ta vieta bus ta pati, 
kur registravaisi, rasi prie 
to pačio stalo tuos pačius 
rinkimų inspektorius ir tas 
pačias surašymo knygas. 
Be to, ten bus keli kiti žmo
nės, stebĮ balsuotojus, be- 
sieiliuojančius prie stalų. 
Šie žmonės yra politinių 
partijų darbuotojai, ku
riems yra Įstatymais leista 
stebėti balsavimo eigą. Pa
prastai kiekvienai partijai 
yra leista turėti du tokius 
stebėtojus prie balsavimo 
urnos.

Kai linkimų dieną atvyk
si prie stalo, rinkimų ins
pektorius dar kailą tavęs 
paklaus pavardės. Radęs 
knygoje tavo registracijos 
metu duotą informaciją, jis 
uždengs tavo parašą ir pa
prašys dar kaitą pasii-ašyti. 
Tada jis palygins abu pa- 

! rašus tapatybės patikrini
mui.

Tą atlikęs galėsi balsuo
ti. Jei vartosi balsavimo 

‘mašiną, pasitikrink, ar mo
ki ja naudotis prieš einant 
Į balsavimo vienutę. Jei ne
si tikras, paprašyk oficia
laus rinkimų asmens, kad 
parodytų, kaip balsavimo 
mašiną naudoti. Jei atitin
kamai nemokėsi naudotis, 
tai tavo balsas gali būti 
prarastas. Jeigu vartosi bal
savimo kortelę, nepamiršk 
pažymėti ”X” vidurvie čir- 
kelio ar keturkampio, esan
čio šalia tavo pasirinkto 
kandidato pavardės.

Įėjus Į balsavimo vienutę, 
jei vartosi balsavimo ma
šiną ar kortelę, kiekvienu 
atveju balsuok už ką tik . 
nori. Niekas nežinos, kaip' 
tu balsuosi. Balsavimo kor
telėje tavo pavardė neuž- į 
rašyta. Nei jos nei mašinos 
pagelba negalima patikrin
ti, už ką balsavai.

Nesvarbu, kuriai partijai 
priklausei, kai registravaisi, 
gali balsuoti už bet kurį 
kandidatą, nežiūrint kuriai 
partijai jis priklausytu.

Nutark, už kurį kandi
datą balsuosi prieš eidamas 
į balsavimo vienutę. Gali 
su savim pasiimti kandida
tų sąrašą, jei nori, bet neik 
Į balsavimo vienutę iš ank
sto neapsisprendęs. Tokie 
neapgalvoti momento nu
tarimai yra neteisingi kan
didatų ir tautos atžvilgiu 
ir jie parodo, kad savo bal
savimo teisės neraudoji 
apgalvotai. Be to, jei užimsi 
per ilgą laiką balsavimo 
vienutėje, kol apsispręsi, 
negalėsi laiku pabalsuoti, 
nes kiekvienam asmeniui 
ra leista nuo trijų ligi pen

kių minučių vienutėje.
Tačiau, jei piieš ateida

mas balsuoti apsvarstei 
.<andidatų nuopelnus ir nu- 
istatei, už kuriuos balsuosi, 
ai turėsi pakankamai laiko 
balsavimui. Pabaigus bal
suoti balsavimo mašinos 
būdu, tavo balsas bus už
registruotas, kai apleisda
mas balsavimo vienutę, 
rankeną pastumsi atgal. 
Balsuojant rinkimų korte
lių būdu, sulenk kortelę, 
pasiimk su savim ir išeida-

nės padėties sąlygose. Teks 
ne tik tą padėti išnagrinėti, 
bet ir nužymėti gaires to
limesniam Lietuvos laisvi
nimo darbui.

ŽMOGŽUDŽIŲ BYLA 
EINA PRIE GALO

Balsavimas yra papras
tas, bet labai svarbus veik
smas. Jis yra teisė, nuo ku- ---------
rios priklauso mūsų laisvė. Masinių žudymų Lietuvo- 
Žmonės kovojo ir mirė dėl je byloje Ulmo apygardos 
šios teisės. Tau gi reikia tik teisme jau dvi savaitės ap- 
laiko, pastangos... ir apgal- klausinėjami liudinink a i. 
vojimo. Prokuratūrai pavyko suras

ti tris buvusius vokiečių la
kūnus, kurie davė parody
mus apie šaudymus Palangoj 
ir jais apsunkino kaltina
mojo Schmidt flammer pa
dėti. Buv. lakūnų puskari
ninkis ir keli kiti lakūnai 
smulkiai atpasakojo, kaip 
buvo iš tiktųjų Palangoje 
1941 m. birželio 39 d. Kal
tinamasis anksčiau buvo

American Council

VLIKO MĖTINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto meti
nis suvažiavimas Įvyks 1960 
m. lapkričio mėn. 12 d
(ne lapkričio 13 d., kaip . ,. .... x .
buvo anksčiau paskelbta), jUOS įvykius kitaip atvaiz- 
New Yorke, Baltic Free- davęs. Netikėtas raujų bū
dom House, Lexington avė.
ir 70 gatvės kampas.

Kaip ir anksčiau, i VLI- 
Ką Įeinančios politinės gru
pės ir rezistenciniai sąjū
džiai siunčia Į VLIKo su
važiavimą po tris atstovus 
ir paskiria jiems antrinin
kus.

Darbotvarkė numaty t a 
tokia*:

1) Atidarymas — Dr.
Antanas Trimakas;

2) Sveikinimai;
3) Komisijų sudary

mas; '
4) Pranešimai:

a) VLIKo Prezidiu
mo,

b) Vykdomosios Ta
rybos,

c) VLIKo komisijų:
Diskusijos;

5) Tarptautines politi
kos padėties vertinimas—
V. Sidzikauskas;

6) Lietuvos laisvinimas 
kintančiose sąlygose —

H. Blazas;
7) Demografiniai pasi

keitimai okupuotoje Lie
tuvoje — J. Audėnas:

Diskusijos;
8) Finansiniai reikalai:

a) Tautos Fondo 
valdybos pranešimas,

b) VLIKo Finansų 
komisijos pranešimas,

c) Revizijos komisi
jos Europoje praneši
mo skaitymas,

d) VLIKo ir jo Įstai
gų apyskaitos ir jų 
tvirtinimas;
9) VLIKo organizaci

niai reikalai;
10) VLIKo Prezidiu

mo rinkimai;
11) Rezoliucijų pri

ėmimas ; x
12) Protokolo skaity-

dininkų pasirodymas Įnešė 
Į šią revizijos bylą naujus 
momentus.

Lakūnai 1941 metais bu
vo dar tik 18 m. jaunuoliai. 
Vienas jų dabar pareiškė: 
“Ką mes tuomet patyrėme 
Palangoje — tai neišdils 
mūsų atmintyje visame 
amžiuje”.

Spalio 18 d. buvo apklau
sinėti paskutiniai liudinin
kai. Vienas jų, buvęs kari
ninkas, paliudijo, kad jis 
karo metu atsisakęs daly
vauti masiniuose šaudymuo
se, bet jis buvęs patrauktas 
atsakomybėn ne dėl to at
sisakymo, bet dėl savo kri
tiškų pastabų tekių masinių 
ekzekucijų atžvilgiu. Ir ki
tas liudininkas, buvęs kari
ninkas, paliudijo,kad, prie
šingai teisiamojo Schmidt- 
Hammer tvirtinimui, buvę 
galima nuo tokių uždavinių 
atsisakyti, nepastatant sa
vęs Į dideli pavojų.

Spalio 21 d. Ulmo byloje 
kalbėjo prokurorai, po to 
gynėjai.

LIETUVIŲ DIENOS APIE
SOCIALDEMOKRATUS
Lietuvių Dienų spalio mė

nesio numery yra platus 
Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos suvažiavimo aprašy
mas, pailiustruotas 2 nuo
traukomis.

Jame yra Įdomus S. Lū
šio straipsnis, kuriame aiš- 

1 kiai pasisakoma, kad Vy- 
• riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vilkas) yra 
ir turi būti visų lietuvių vy
riausiuoju išlaisvinimo or
ganu.

Kaip žinoma, iš Vliko 
yra pasitraukę tautininkai 
ir frontininkai, kurie viso-

mas ir susirinkimo uždą- mis progomis Vliką niekina 
rymas. ir siūlo kurti kitą “aukštes-
VLIKo šių metų pilnaties ni” organą.

susirinkimas Įvyksta ne- “Lietuvių Dienų” nume- 
prastai Įtemptos tarptauti- lio kaina 60 centų.

99

mas iš vienutės, Įmesk Į 
urną.

Tai Įvykdžius, kaip pilie
tis pasinaudojai demokra
tinio valdymosi būdo privi

legija ir užsiregistravai sa-

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

bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Jau laikas ji 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
na kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;

“KELEIVIS”
636 E. Broadway----- :-------South Boston 27, Mas*.
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V. FUNKIENĖ-GRINKEVICIŪTĖ

GRĮŽIMAS NAMO
Kas man daryti? Kas man daryti? Vienų viena likau 

svetimame krašte. Tiek metų—ilgu ir liūdnų metų buvo 
praleista Įvairiose stovyklose, sunkiose sąlygose, bet vis 
dėlto tada buvau ne visai viena, o su savo šeima. Vienas 
kitą guodėnie, vienas kitam padėjome, lengviau buvo 
nešti.

Bet vieną po kito turėjau palaidoti savo artimuosius, 
kassyk palaidodama kartu ir savo širdies dalĮ. Kai turėjau 
amžinai atsisveikinti su savo paskutiniu gyvenimo drau
gu, tai, rodos, sudužo kažkas negrąžinama mano širdyje 
ir neviltis apgaubė mane. ....

Kam man čia gyventi? Kam aš reikalinga? Bėga die
nos, savaitės, mėnesiai. Tik egzistuoti, neturėti jokio sa
vo gyvenimo, neturėti nė vieno artimo šalia savęs, min
džioti kojomis svetimą žemę. neturėti jokios perspektyvos 
ateičiai?’ Xe! Kam tada iš viso gyventi? Verčiau grįšiu 
namo . . .Ar pasiseks man nugalėti visus sunkumus? Ar 
apskritai Įleis mane i Lietuvą, i Kauną, į Linksmadvarį? 
Ar? Ak, daug yra visokių “ar,” bet reikia pamėginti. Da
bar vėl turėsiu tikslą gyvenime. Tai jau bus, greičiausia, 
paskutinis mano tikslas, bet jis vertas pastangų. Tas tik
slas vadinasi Tėvynė, ir aš noriu grįžti namo! Man užteko 
klajoti po pasauli. Aš gerai žinau, kad ir tėvynėje rasiu 
tik kapus, bet dar syki noriu pamatyti savo namus, savo 
sodą, savo miestą.

Aš noriu namo! Tik ar užteks man jėgų ir sveikatos 
tenai nuvažiuoti? Pamėginsiu. x

Štai sėdžiu traukinyje. Su savim turiu tik mažą ry
šulėlį—man daug nereikia. Sėdžiu prie lango, o trauki
nys skuba, dunda vis tolyn, vis greičiau Lietuvos link. 
Taip, LIETUVOS link! Galų gale važiuoju namo. Na
mo! Mes važiuojame dar per Vokietiją, ir aš sėdžiu už- 
merktom akim. nes nenoriu dar žiūrėti pro langą, nenoriu 
varginti savo akių svetimais vaizdais. Sėdžiu ir stengiuose 
negalvoti, kad per tiek ir tiek valandų pasieksiu Lietu
vą .. . Kauną. Ar išlaikys mano širdis tą pasimatymą? 
Pasimatymą, kurio laukiau tiek ilgų, ilgų metų? Nors ma
no akys ir užmerktos, bet praeities vaizdai aiškiai stovi 
prieš mane: mano Linksmadvaris . . . Kometų gatvė . . . 
mūsų namas. Puikus reginys iš balkono į Nemuną ir mie
stą. Erdvė ir natūralumas. Ir sodas. Mūsų mylimiausias 
sodas. Kiekvienas medis buvo sodintas tėvelio ar mano. 
Jų buvo nemažai. Buvo Įvairių rūšių obelaičių, kriaušių, 
slyvų, vyšnių, lazdynų. Buvo agrastų, serbentų, aviečių 
krūmų. Bet buvo ir lieknų, baltų beržų, alyvų, akacijų, 
ąžuolų. Buvo net “pušynas” viename sodo kampe. Kai 
tęvas sodindavo eglaites ir kitus panašius medžius tame 
sodo kampe, tai kaimynai juokdavosi ir sakydavo, kad 
tie medeliai čia neaugs ir neprigis. Tėvas gi ramiai atsa
kydavo, kad jie augs ir prigis, nes reikia tik mokėti so
dinti, nereikia medžio “apsukti.” Dėl to jis, iškasdamas 
miške medi, pririšdavo prie vienos jo šakos, kuri žiūrėjo į 
pietus, baltą juostelę ir pats savo sode sodindavo neap
sukdamas—ta šaka vėl žiūrėdavo į pietus. Visi medeliai 
puikiai užaugo, ir po kelerių metų mes ten net grybų jau 
rasdavome.

Taip gražiai mes visi gyvenome savo namuose, kol... 
o ne! Aš negaliu ir nenoriu vėl visą tą biaurų, žiaurų laiką 
prisiminti ir nors mintyse pergyventi. Tai per sunku. 0 vis 
tiek vienos valandos vaizdas—atsisveikinimo valandos— 
stovi ir stovi prieš užmerktas mano akis. Aš net, rodos, 
girdžiu savo mamos balsą sakant: “Namus galima bus ir 
naujus pasistatyti, bet sodo . . . sodo taip greit neužau-•_ • Mginsi.

Paskutini syki—PASKUTINĮ—einu Į savo sodą atsi
sveikinti. Mano akys sausos, bet širdis verkia, tyliai ir 
graudžiai verkia.

Avietės taip gražiai išrikiuotos ir sutvarkytos. Kas 
jas prižiūrės dabar? Pamidorai—120 jų,—nauja rūšis, 
kas juos skins? Pasakiau lieknoms, jaunoms vyšnioms: 
“Stenkitės jau laikytis savo vietų—nevaikščiokit man po 
visą sodą. Oi, negerai tada bus.” Beržus, egles, obelaites 
—kiekvieną medi paglosčiau. Priėjau prie savo “jauniau
siųjų,” prie 48, tik užpelnai mano sodintų specialių že
mų vaismedžių. “Jūs. mano mylimieji, stenkitės kuo giliau 
ir plačiau Įleisti savo šaknis Į žemę, laikykitės už jos sti
priai, nepasiduokit. Gal aš dar spėsiu grįžti ir padėti jums 
sveikai toliau augti, o jeigu ne .. . tai...” Ties mūsų na
mais stovėjo aukštas, senas ir didelis jovaras. Aplink jį 
suolas. Kiek kartų čia buvo sėdėta, kiek kalbėta, kiek iš
gyventa . . . Priėjau, prisiglaudžiau prie jo, apkabinau jį. 
Tik neverkit, tik nedejuokit, tik . . . Bet staiga kritau že
mėn. Pirštais ir nagais Įsikabinau į ją. Gulėjau prispaudu
si drebančias lūpas prie žemės, prie savo žemės. Aš neno
riu skirtis, aš nenoriu pasakyti “sudie,” gal visam laikui! 
O, kaip sunku ir kaip man skaudu!

(Bus daugiau)

HALLOWEEN ŠVENTĖ’—VAIKŲ HDAK.OS

Didžiulė Visą šventą išvakarių liktarna sugundė 4 
mėty Janice Įdėti ‘baidyklei’ arbūzą į gerklę . . .

RUDUO

Tu ne mane juk myli. Ne . . 
Svajonę tylią, —
Ne mane.
Jinai jauna. — Jinai šviesi, 
Nes tu pati daina esi.
O aš, mieloji,
Daug dienų
Linguoju topoliu senu.

Ruduo arti.
Atskris šiaurys.
Pilki, greiti— y cy---
Lapeliai kris.

Tu rankų topoliui netiesk. 
Tu lapų topeliu neliesk.
Nes, kai lapus 
Nupūs šiaurys, —
Tave jie

Sopuliu
Apkris.
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Br. Mankevičius

mes sekmadieniais pietum 
venlam, kada ir kur atos
togų važiuojam! O mes 
dar patys to nežinom. Be 
to, ar tai jų reikalas? Ir 
visi šie klausimai taip sta
tomi, lyg ji iš anksto žinotų, 
kad nieko gero neišgirs, 
visui tik blogo ieško.

— Gal blogo jie ir neieš
ko, kaip tu dabai* nieko 
blogo negalvodama t a i 
poniai pasakei, bet ar po
niai S. tavo klausimai pati
ko?

— Aš tikrai jai nieko 
blogo nenorėjau, bet ką tu 
pasakysi apie tokius, ku
rie, su savo klausimais taip 
prie tavęs ir “kimba”, kaip 
ta, kuri, pavyzdžiui, klau
sia panelės “Kiek Jums 
metų? Ach, jau 25 ir dar 
neištekėjusi?! Nors draugų 
turite?” ir panašiai.

— Pažįstu tokius, — sa
ko Aldona, — todėl prieš 
duodant kokį klausimą rei
kia pirmiau pagalvoti, ar 
nebus jam arba jai skaudu 
dėl jo, ar nelendam į gry
nai privačius asmens reika
lus su savo klausimais? To 

? nedaryti ir mandagumas
reikalauja.

VONIOS

Perdaug neklausk
V. FUNKIENE

Aldona su Maryte buvo 
nuėjusios krautuvėn kai 
kurių išparduodamų prekių 
pažiūrėti, ir nusipirkti, o 
dabar panorėjo užeiti kavos 
išgerti ir apie visokius rei
kalus pakalbėti. Prie pat 
kavinės jos sutiko ponią S., 
kurios seniai nematė, nes 
ji buvo susirgusi.

— Ach, ponia S., — su
šuko Marytė.

— .Jūs, vargše, matyt, 
dar nevisai pasveikote, nes 
atrodote labai liguista? Ar 
labai blogai jaučiatės? Il
gai teko jums ligoninėj gu
lėti? Taigi baisu, tiesa?

Ponia S., kuri galvojo, 
kad ji jau beveik pasveikus 
ir pradėjo tuomi džiaugtis, 
išgirdus tokius žodžius, lyg 
susmuko, paniuro ir jai pa
sidarė nesmagu. Bet Aldo
na, slaptai kumštelėjusi Ma
rytei į šoną, pasakė:

— O ne! Aš to nerandu, 
miela ponia S.! Marytė 
šiandien tokio ūpo, jai vis
kas blogai rodosi, bet aš 
galiu tiktai pasakyti, kad 
jūs visai gerai atrodote. Aš 
irgi girdėjau, kad jūs sirgo- 
te, bet, matyt, jau viskas 
gerai praėjo?

— Taip, — pakėlusi 
galvą atsakė ponia S., — aš 
jaučiuosi neblogai.

Ir tikrai jai lyg lengviau 
pasidarė ir, atsisveikinus 
su jomis, ji vikriai nužygia
vo toliau.

, — Na, žinoma, tu savo
idėjomis, — burbtelėjo Ma
rytė, — vėl prikibsi prie 
manęs su “pamokslu”.

— Tikrai prikibsiu!, — 
atsakė Aldona, — bet pir
miau užsakysim sau kavos 
su pyragaičiais.

Kada kava su pyragai
čiais buvo atnešta ir pada
vėja pasitraukė, Aldona 
pradėjo:

— Ponia S. tikrai taip 
blogai neatrodė, bet ar tau 
buvo reikalinga būtinai tai 
jai pasakyti?!

— Na, taip blogai gal ir 
ne, bet ką čia tokio aš pasa
kiau?

—Tikrai nieko ypatingo, 
tau nuo to nei šilta nei 
nebuvo, bet ar nepastebėjai 
kaip tavo žodžiai ją pavei
kė? Ji tik po ligos, dar per 
jautri, jos jėgos pilnai dar 
neatstatytos, jai “ kaip tik 
reikia padrąsinimo, paguo
dos, o tu su savo žodžiais 
netyčia atbulai ją paveikei. 
Ir kam tai reikalinga? Ar 
ne geriau stengtis pasakyti 
kitiems malonių dalykų ir 
bendrai perdaug neklausi
nėti.

— Klausinėti! Tai tu 
tikrai tiesa pasakei, — su
šuko Marytė. — Mano kai
mynė man tiesiog ramybės 
neduoda su savo klausimais. 
Viską jie nori žinoti: Kiek 
algos mano vyras gauna, 
kiek suknelė kainoja, ką

Jau pasibaigė vasara, jau 
nebegalime maudytis jū
roje, ežere arba upėje. To
dėl dabar kaip tik laikas 
prisiminti ir pasinaudoti 
ypatingai sąmoningai savo 
vonia bute. Per dažnai imti 
vonias — nesveika, nes jos 
perdaug ištraukia iš odos 
jai reikalingą riebumą. Du. 
tris svkiuš savaitėje pilnai 
užtenka. Kol jūs leidžiate 
karštą vandenį į vonią, ge
rai padaryti kelius mank
štos pratymus, jeigu yra 
pakankamai vietos vonios 
kambaiyje. Karšto vandens 
garai ir judėjimas labai 
Gaivina jūsų kraujo apyta- 

; ką. Nei vingiems žmonėms 
’ garai padeda citrinos vo
nios. Penkias, šešias citri
nas supjaustyti, padėti ke
lioms valandoms į šaltą 
vandeni, vėliau šarmą per
košti per sietelį į vonią. Tai 
su laiku labai ramina ner
vus. Kas nori suliesėti, te
gul ima putų vonias.. Vais
tinėse yra įvairus visokiu 
vonių pasirinkimas, reikia 
tik žinoti ir rasti tinkamą.

Gražina

Statistika rodo, kad ir Kana
doj vyrą amžiaus vidurkis yra 
67.6 metai, o moterų 72-9, o 
prieš 30 metų vyrų amžiaus 
vidurkis tebuvo 60, o moterų 
63. Taigi ir ten moterų am
žiaus vidurkis labiau didėja, 
negu vyrų.

GEMBLERIS ir GRAŽUOLfi

Mickey Cohen, žinomas pa
dugnių “veikėjas,” išeina iš 
kalėjimo užstatęs 100,000 
dolerių užstatą. Su juo ma
tosi graži mergaitė, jo vė
liausioji širdies patieks.

PRAKTIŠKI PATARIMAI

Norint iš citrinos daugiau 
sunkos gauti, reikia ją prieš 
vartojant kiek sušildyti ir 
pavolioti tarp rankų arba 
ant stalo. * * *

Prieš išplakant kiaušinių 
baltymus, reikia juos palai
kyti šaltoj vietoje ir, be to, 
įdėti į baltymus trtipučiuką 
druskos arba cukraus, arba 
1 lašiuką vandens bei citri
nos sunkos. Tas palengvina
baltymų išplakymą.♦ ♦ *

Virdamos bulves, įpilkite 
į vandenį kelis lašus citri
nos sunkos. Tada bulvės iš
verda daug gražesnės.

Šeimininkė

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarksbire. Scotland

KAS DARYTI ILGAIS 
! ŽIEMOS VAKARAIS?

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

Juęzas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų <įt a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Pranas Naujokaitis: U- 

PELIAI NEGRĮŽTA į 

KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vytautas Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 16€pusl., 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio ądministracij o j 
636 Broadway, So. Boston 
27, Mass.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miejro, geriausia dovana kiek
viena proza, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio formato. Kair.a ____ $5.50

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus** 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai, 4C4 psl., kaina....$6.00

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

žVli.ūšNrs T PkAEiTj. K. Žuke ?- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i” anjrlų kalbomis 
apie lietuvius visame pas^ulv. 

464 psl. Kair.a ........................ $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE,

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai Tekalbantiems, jrišta 
S26 pusi. kaina ____g............ $5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 psl.. 
kaina •.•»•«»••.. — *•■*.... $o.00.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... '5 Cnt.
MARLBOROVC,P‘S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, jre- 
ras vadovėms Beturiu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. M4 
psl., kaina ............................. $1.25

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

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukiHmo. prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3S0 
psl. Kaina................................. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES .MENAS, jo 
meninių formų plėtoiimesi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pop’eriuje. Kaina .................... $8.50

SIAURUOJU TAKELTIT, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir »5 Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė .Tonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

AR ROMOS POPIFŽTTTS VRA KRT. 
STAUS VJETTNTNKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

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

KODfiL Aš NETIKTU T DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLU-LTETUVTU KALBU 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

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

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalia, 414 psl. kaina ....$4.50

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

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

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

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

ŽEjfAITfiS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo kam meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
" ‘ ........................................ GO 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 po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietn- 
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu- 
\oje. Kaina.............................25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RCS, 32 nei., kaina...........25 Cnt

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

SENOVCS LIETUVIŲ PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ...................................... $10.00

ALTORIŲ SEŠfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina .................................. $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

836 E. Broadway --------j------- So. Boston, Mas*.
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PERRINKITE
Jūsų Vyresnįjį J. A. V. Senatorių 

LEVERETT

SALTONSTALL

• Veteranas—3-jų Terminų Gubernatorius—16 Metų JAV Senatorius

• Vyresnis Narys Ginkluotų Pajėgų ir Pinigų Skyrimo Komitetų

• $835 Milionai Pagerinimui Mūsų Miestų

• Saltonstall-Kennedy Įstatymai Pade ti Mūsų Žuvininkystės Verslui

• Vienas Bilionas Dolerių per Metus ir 130,000 Darbų Massachusetts Pra
monei Krašto Gynimo Kontraktų

• Civilinių Teisių Gynėjas Visiems Mūsų Piliečiams

Massachusetts Valstijai Reikia

SALTONSTALL
Dominic DiMaggio 

500 Broadvvay, Lawrence

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vielines žinios
Svečias ii Argentinos

Praeitą penktadienį mus 
aplankė Vytautas Cibavi- 
čius, kuris neseniai atvažio- 
vo iš Argentinos. Jo moti
na su dviem broliais jau se
niau atvyko, o tėvas su 
vienu broliu dar pasiliko 
Argentinoje. .

Svečią atlydėjo jo teta 
V. Kulbokienė.

FYigh 
Your 
Fote..

i Svarbus Pranešimas
VISIEMS, KURIE SIUNČIA SIUNTINIUS 1 LIETUVĄ,

ARBA J KITUS KRAŠTUS.
Artinantis šv. Kalėdoms, mes paruošėme eilę žemiau išvardintų 

standartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių siuntnių kai
nas ir Jūs įsitikinsite, kad jų kainas yra labai pigios, tačiau jie 
turi didelę vertę Lietuvoje.

1. Pusvilnonės medžiagos penkiems vyriškiems arba mo
teriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų, Pamušalų 7Į£ 
jardo, Siūlų 5 špūlės. Sagų 3 tuzinai ir adatų 1 pokelis .. $49.90

2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1
Prie to pridedama 100% vilnonės 2 medžiagos vyriš

kiems, arba moteriškiems paltams. Viso 6 jardai................$79.90
3. 100% vilnonės medžiagos 2 vyriškiems, arba moteriš

kiems paltams. Viso 6 jardai.
100% vilnonės medžiagos trims vyriškiems kostiu

mams viso 10 jardų
100% vilnonės medžiagos dviems moteriškoms sukne

lėms. Viso 6 jardai.......................................................................... $99.90
4. Cukraus 20 svarų; Miltų 10 svarų; Kakao 5 svarai; 

šveicariško šokolado 24 plytelės po 3Į£ oz, Viso 5 svarai. . .$49.90
Į aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas 

Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garan
tuotas. Pire kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti bet 
kokius pageidaujamus daiktus ir už tai reikės primokėti tik pa
pildomą muitą.

Visų siunčiamų prekių kokybė yra garantuota, prašome įsiti
kinti, jog siunčiant per mus Jūs tikrai sutaupote iki 50%.

Papildomų informacijų ir pavyzdžių reikalu prašome rašyti lie
tuviškai ir Jūs tuojaus gausite lietuviškai atsakymą.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0.
132 FRANKLIN AVĖ. HARTFORD, CONN.

TEL. CHapel 6-4724
1imRUIWIBMWWM WBHH> W

Lapkričio 6 d. Sandaros Mo
terų Klubo banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos maž. salėje.

•

Lapkričio 13 d. So. Bostono 
aukšt. mokykloj (Thom a s 
Park) Laisvės Varpo koncertas.

•

Lapkričio 20 d. Lituanistikos 
mokyklos banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos maž. salėje.

•

Lapkričio 27 d. Žalgirio mū
šio 550 metų sukakties minėji
mas Lietuvių Piliečių Draugijos 
didžiojoje salėje, rengia ALTo 
skyrius.

•

Vasario 5 d. Lietuvių Radijo 
Korp. talentų popietis Lietuvių 
Pil. Dr-jos didž. salėj.

•

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji. 
mas So. Bostono akšt. mokyklo
je. Rengia ALI skyrius.

•

Balandžio 21 d. Prudencijos 
Bičkienės koncertas Jordan 
Hali salėje, rengia Pabaltiečių 
Draugija.

HARTFORD HARTFORD HARTFORD
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto leidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kori 
siunčia įvairios sudėties siuntinhia 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 apdrausti ir garantuoti, pasiekia adre
satą per 6-6 savaites, oro paštu—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė
jui nieko netenka primokėti.
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS A TRA VĖL AGENCY, Ine. 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 .................................... >3940
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 5 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustams................... >65.00
Minėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotas 20 dienų laikotarpyje.
Per šią firmą užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairūs reikme
nys, taip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogų, prašom teirautis 
apie kainas. J vairūs vaistai sa 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 ____

PACKAGE EXPRES8 4 TRAVEL AGENCY, Iae.
______ _______________ _ HARTFORDE, CONN._ __  __ __________________ __

Darbo valandos: kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vak. šeštadienTir sekmadien."nuo >.30 iki 4 vtL p. p.

šį sekmadienį, lapkričio 
6 d. 3 vai. po pietų švJ 
Kazimiero bažnyčios salėj 
bus skautų-skaučių vadijos 
vakaras. Programą atliks, 
Bostono mišrus choras, 
komp. J. Gaidelio vado-! 
vaujamas, ir moterų treje-į 
tukas.

Bostoniikių 
hartfordkUuams

Rašytojas Antanas Gus
taitis ir . Bostono moterų 1 
trejetukas (I. Mickūnienė,
V. MaKšauskaitė ir A.Dou-1 
šiene), kuriam vadovauja 
komp. J. Gaidelis, praeitą 
šeštadienį dalyvavo Hart
fordo Skautų Tėvų Komi
teto surengto vakaro pro-] 
gramoje.
SLA 308 lq>. susirinkimas

Šį trečiadienį, lapkričio 2 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių' 
Pil. Draugijos patalpose bus ] 
kuopos susirinkimas, į kurį 
visi nariai kviečiami atsi-l 
lankyti. Bus renkami dele
gatai į SLA antros apskri
ties suvažiavimą ir bus ta
riamasi banketo reikalu, ku- !Į 
ris rengiamas lapkričio 12 H 
dieną. ,«

VOTE

JOHN A. VOLPE
1 GUBERNATORIUS

PASVERK VOLPE'S PATYRIMĄ . . . Pradėjus plytų nešiotoju
unijistu tinkuotoju (plasterer), John A. Volp' * 'rč;~ ^nnkų Ji« ®”kūrė savo biz"i xx*r
akmeninę iniciatyvą, mokėjimą tvarkyti ir sunkiu darbu ... Jo mokėjimas pasirinkti ryž
tingus ir atsakingus bendradarbius padarė iš jo “team man” visur kur. Jo platus patyri
mas hiznio pasaulyje ir Valstijos bei viso kria.o tamybo.e Jaro iš jo vyrą, kokio .uassa- 
chusetts dabar kaip tik reikia!

PASVERK JO TARNYBOS REKORDĄ
linio karo Volpe padeda lavinti karo laivyno kovojančius Seabces ... jis stovėjo prieša
kyje Seabees aprūpinimo įstaigos . . . paskui Massachusetts viešųjų darbų komisionierius ir 
vėliau, kaip Federalinis Kelių Administratorius jis sutaupė mokesčių mokėtojams milionus 
dolerių, padėjo nutiesti platų tinklą modemiškų kelių. Kaip pripažintas Didžiojo Bostono 
visuomenininkas Volpe padėjo sudaryti planu s. kurie pakeis Bostono išvaizdą ir duos ger
būvį ir geresnį gyvenimą visam Massachusetts.

ir

PASVERK VOLPE’S PROGRAMĄ
kingą vadovybę ir atstatyti mūsų valstijos vyriausybės garbę.
iždo integralumą. 3. Atstatyti Massachusetts. Pritraukti daugina pramonės . . išlaikyti

1. Duoti taip reikalingą atsa- 
2. Atstatyti Massachusetts

čia esamas prsmonėt įmones ir darbus ir išp lesti juos. 4. Vykdyti mūsų miestų plėtimą ir 
reabilitacija, sulaikant miestų sunykimą. 5. IssDręsti susisiekimo su priemiesčiais klausi
mą. 6. Parūpinti “vyriausybę su širdimi,” jautrią tikriems mūsų senųjų ir paliegėlių reika
lams, mūsų varguomenei ir parūpinti švietimo ir darbo galymybių mūsų jaunimui.

BALSUOK už VYRĄ! BALSUOK už VOLPE

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meitono 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 meitono pamu
šalu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo 36 iki 42..................>6140
dydis virš 42 numerio...................>70.00

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 36 iki 42 ....................................>96.00
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.................... >11040
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. >1640
• TROPĄ LINAS, naujai išrasta 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 ............................. >88.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su sutino pamušalu 3/4 3g. >9640 
pilnas apsiaustalo ilgumas........... >9940

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. >71.90
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas............>76.00

• Stora, minkšta MEDVILNES (FLEECS) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms, suknelėms, varnų ru_ 
bams ar chalatams, 1 jardas 60” platumo .................. .. >240

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

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, DVIRAGIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBE. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO Iš TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TAZAB
51 Reserroir St, CAMBRIDGE, KUm. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungi* netartas bendram lietaviikam darnai, aualijs 

tantinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti ttetarybą ir ramia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 910,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 Minčiai 

ir dvidešimčia: mėty ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 mėty apsidraudęs gauna pilny apdraudos stoną.

SLA—mažamečių apdrauda—rimta* aprtptarimaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki 9826 { miami.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAMA lr 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nu* gimimo 
gilios senatvis.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galit* gos- 
tl SLA kuopuose, kurio* yra visose žymesnis* Sėtuvių ko> 
tonijoee ir SLA Centru. Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. X VINIKAS 
307 West 30tk Street, N«w York 1, N. Y.

WALTER J. TRYBULSKI, 22 Carlton Avė., Chicopee, Mass.

A- Beliauskui yra laiškas
Antanui Beliauskui yra 

laiškas iš Lietuvos. Prašome 
atsiimti iš Keleivio įstaigos.

PENSININKEI VIETA

Noriu gauti pensininkę moterį, 
kuri sutiktų pas mane gyventi. Esu 
našlė. Prašom rašyti ar asmeniškai 
kreiptis adresu:

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

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

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

J ieškojimai
Aš, Jonas Žagaras, ieškau savo 

draugų ir parapijonų: Wilimo Griu- 
BO iš Detroit, Mich., Stanley Buklio 
3 Warcester, Mass., (aš su juo dir
bau 1910 m. Swift Co.), Felikso Pla- 
tonio, kurs gyvena kažkur Kussel Si., 
Detroit, Mich., ir kitų savo draugų 
ir pažįstamų. Atsiliepkite adresu:

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

5v. Rašto Tyrinėtoju 
SKELBIMAS

e

PRISIKĖLIMAS
Kristaus tikslas yra pareikštas Jo 

paties žodžiais: Aš tam esu gimęs ir 
i svietą atėjęs, kad liudyčiau apie 
tiesą. Jono 18:37 v.

Visi tikri Kristaus pasekėjai pri
valo liudyti apie teises Dievo paskir
tas tiesos liudijimui. Laikas atėjo, o 
Dievo valia dabar yra. kad visos 
tautos sužinotų apie Dievo karalystę. 
—Mato 24:13 e. Tikri krikščionys 
klauso Viešpaties įsakymo ir ištiki
mai apsako Jo karaliją, ir kad Jeho
va yra vienatinis tikras Dievas, ir 
kad Jėzus Kristus Jo Sūnus yra iš- 
pirkėjas žmonijos,'Išeanytojas teisė
tas žemės karalius. Mirtinas žmogus 
Begali išganyti nė vieno už pinigus, 
bet vienas Dievas suteiks žmonėms 
tą, ko jų širdys geidauja, būtent: tai
ką. laisvę įr amžiną gyvenimą nesi- 
baigiančioie linksmybėje Jo Karali
joje. Nukels naštas sunkybių nuo 
liaudies pečių ir suteiks viršminėtas 
palaimas čionai ant žemės. Dabarties 
pasaulis yra suklaidintas, milionus 
teisingų žmonių nukreipiant jų min
tis šalin nuo Dievo ir Kristaus per 
melagingus pamokslus, jie atsisakė 
suprasti ir nenori klausyti Dievo pri
sakymų ir eina tolyn į tamsybę. To
dėl Dievas nusprendė ir pareiškė, 
kad turės ateiti ant pasaulio tokis 
suspaudimas, kokio dar nėra buvę. 
Prarakas Dangielas 12 per., ir tame 
vargų laike vardiška krikščionija 
sunyks. Tada Jėzus Kristus kaino ka
ralius pilnai užims valdyti pasaulį. 
Visas pasaulis turės pažinti liesą, be 
to neregės nė vienas Dievo Karalys
tės, kurie atsisakys nuo Dievo prisa
kymų ir Jėzaus aukos.

Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 4 lat St, Cleveland 5. Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių, 

atsiųsime nemokamai paprašius.

Aš, Marijona šešdaitė-Loveikienė, iš 
Ye'uikių km., Skaudvilės parap., ieš- 

i kau savo brolio Antano vaikų ir se- 
I sers Agotos šešdaitės, ištekėjusios 
■ už Simo Yankausko iš Kalniškių km. 
• Skaudvilės parap. Jie patys ar juos 
| žinantieji rašykite
i Mrs. Mary Smith 

125O Zenobia St.,
Denver 4. Colo. (47

DABAR JŪS GALITE
APLANKYTI 

SAVO GIMINES 
LIETUVOJE

J IR KITAS U. S. S. R. VIETAS 
Į PAVIENIAI AR GRUPĖMIS 
į Tūkstančiai pasitenkinusių lanky-
• tojų sako apie darbingumą

COSMOS TRAVEL 
Į BUREAU, Ine., New Yorke,
Ž kuris tvarkė jų keliones į įvairias 
į SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis.
• MES PADEDAME JUMS
5 SUTVARKYTI VIZŲ IR
į KELIONIŲ REIKALUS.
į Informacijų dėl vizų reikalavimų 
5 ir rezervacijų, prašom rašyti
• arba kreipkitės:

COSMOS TRAVEL
BUREAU, Ine.

45 West 45th Street, 
New York City, N. Y.

Tel. CI 5-7711 
COSMOS . . . padeda keliauto

jams jau nuo 1898 metų.

Ž

TRUKŽOLĖS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėj i- 
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.
AlezandeUs 

395 Broadvray
South Bostoa 27, Maaa.
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AR ATLIKAI PAREIGA? PADĖKA

Ar jau parašei Amerikos 
delegacijai Jungtinėse Tau
tose prašymą iškelti Pabal
tijo valstybių kolonizavivo 
klausimą? Jei neparašei, tai 
tuoj rašyk. Dabar yra ge 
riaukia proga Lietuvos pa
vergimo klausimą viso pa
saulio parlamente iškelti.

s

Ir mes taip padarykime

Inž. K. Earimas iš Dor- 
chesterio parašė laiškus vi
soms Jungtinių Tautų dele
gacijoms prašydamas iškel
ti JT posėdy Pabaltijo tautų 
pavergimą ir nutarti reika
lauti, kad komunistai pasi
trauktų iš Lietuvos ir kad tų 
kraštų gyventojai galėtų iš
sirinkti tokią valdžią, ko
kios jie nori.

Kodėl kiti negali to pada
rui? Paskubėkime, parašy
kime nors Amerikos delega
cijai.

R. U tenis — lėktuvų 
instruktorius

Komercijos lėktuvų la- 
kūnas-mechanikas Rimvy
das Vtenis išlaikė valdžios 
nustatytus egzaminus ir ga
vo lėktuvų instruktoriaus 
diplomą.

Rimvydas yra naujas a 
teivis. Jis BavYzdingai žen- 
gia pirmyn pasirinktos pro
fesijos srityje. Linkime jam 
dar didesnių laimėjimų. 

Žuvo J. Kapočiūnas

Lietuvių Darbin inkų 
Draugijos 21 kuopos spalio 
22 d. Strand Cafe salėj su
rengtas koltų vakaras bu
vo labai sėkmingas.

Dalis svečių atnešė ir do
vanų, kurias vėliau lošėjai 
laimėjo.

Didžiausią dovaną atne
šė Wm. Kiškis (98 Claire 
Ave, Hyde Park, Mass.), 
būtent labai gražų staleli 
šachmatams žaisti. Jis toks 
gražus, kad negali atsižiū
rėti. Vakaio komisija už 
•okią vertingą dovaną ger
biamajam Kiškiui yra ypa
tingai dėkinga.

Dėkojame visoms ir vi
siems kitiems atnešusiems 
dovanų: 0. Andriukaitie
nei, M. Anestaitei, A. Al- 
seikienei, P. Brazaičiui, C. 
Janeliūnienei, V. Jonaičiui, 
S. Jonuškienei, E. Ma- 
zuraitei, M. Michelsonienei, 
H. Milvidienei, E. Mozu- 
raitienei, S. Mikėnienei, Z. 
Penkauskienei, O. Stonkie
nei, A. Valeikai, K. Valan- 
tienei, P. Šveikauskui, E. 
Sank, J. Vinciūnienei, M. 
Jalmokienei, O. Zinskienei,

EDWARD J. McCORM A( K SU ŠEIMA

Massachusetts valstijos generalinis proku oras EDward J. McCormack su žmona 
(Emilija Ruplytę) ir 12 ir 10 metų sūnų nis. E. J. McCormack yra vėl nominuo
tas toms pačioms Attorney General pareigoms, kurias jis sėkmingai atlieka. Yra 
kalbama, kad jis yra ateities Massachus ils gubernatorius.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Hyde Parke, gražioj vietoj, ižnuo- 
■lojamas kambarys su visais pato

gumais. Galima ir su valgiu, kreiptis 
.uo 0 vai. vak. telef. E.ti 1-3975

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
šnuomojaaaas butas iš 4 kamb. ir 
utuiės 1^3 "L* Su, So. Bostone. Ga
li šiluma, nau. ai atiernontuoti, 11 
ui štas. teirautis lll-ciame aukšte 
o 5 vai. p. p. aroa teic.'. AN 8-5195

(44)

PRANEŠIMAS

Nuo kepyklos darbininko 
iki vidaus ligų specialisto

Spalio 29 d. dr. Stasys 
ir Laima Jasaičiai gausaus 
draugų ir bičiulių būrio tar
pe paminėjo savo vedybinio 
gyvenimo pirmąjį dešimt
metį.

♦ n • TV . Poetai S. Santvaras, Pr.
A. Zabitienei, P. Žuoliui, Lembertas ir A. Gustaitisv/l %-Z, 1 ZV S ■ m • veilerasciais, o F. Kirsa gra-

navijos valstybes, Angliją, 
Vokietiją, praeitą savaitę 
buvo Prancūzijoj. Spalio 

Pabaltiečių Dr-jos ren- 24 d. rašytame laiške jis 
giamas Prudencijos Bičkie- siunčia linkėjimų iš Gre- 
nės koncertas tui ėjo būti roble ( Pietų Prancūzijos) 
gruodžio 2 d., bet dėl tam miesto. Iš ten, rašo, važiuo- 
tikrų priežasčių jis nukel-, sias į $larseille (uostas prie 
tas į 1961 m. balandžio 21 Viduržemių jūros), 
d.

P. Bičkienės koncertas 
tebus balandžio mėnesi

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 

į prekių.
Šiuo būdu siuntėjaiųs 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, 
skal elių ir kt

(Skelb.) (—)

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.

Ba# Fieir Realty Co
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Keal Estate Brokeriai

Namų, farmų ir biznių pard?vi
lnas, paskolų išrūpinimas. visokia 
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

M. Strazdienei 
Ačiū ir visiems į vakarą

atsilankiusiems.
Komisija

Vilniečiu susirinkimai

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Bostono skyriaus 
visuotiniame sus irinkime 
spalio 29 d. išklausyta ir pa
tvirtinta valdybos apyskai-

Spalio 25 d. vakare trims Valdyba palikta senoji: 
automobiliams susidūrus ^17n' B. Galinis, sekr. 
Ncnvoode, žuvo Juozas Ka- Sonda, ižd. A. Andiiulio- 
počiūnas, apie 70 metų ms.

žiais žodžiais, o taip pat dr. 
B. Baškys, inž. K. Šarūnas, 
dr. B. Mikonis, inž. C. Mic- 
kūnas, I. Galinienė, inž. Ma-i-_„„ienas, T«J. cvmia pi įminė feu=

Dr. V. Kaupas dar Europoj

P. Ramanauskienei 
padaryta operacija

ir Valy
(Custom Tailor Shop & Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadvvay, So. Boston 

Telef. AN 8-2125
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS 
KASDIEN PO 5 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių,

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone 

šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

amž., ir 4 asm. sužeisti. Ve
lionis gyveno So. Bostone 
(61 Thomas Park), tą va
karą važiavo pas savo

Auka gėlių vietoje
Emilijai Lileikaitei mirus 

se- Brocktone, Končių seimą
šen, gyvenančią Walpole.! vainikų vietoje aukojo $10

Velionis buvo nevedęs,. Vasario 16 gimnazijai, 
veiklus sandarietis, priklau-! E. Lileikaitė mirė spalio 
sė So. Bostono Lietuvių Pi- 22 d., jos kūnas sudegintas 
liečiu Dr-jai ir SLA. krematoriume spalio 25 d.

SANDAROS MOTERŲ KLUBO
rengiamas šaunus, metinis

NAŠLIŲ BANKETAS
Šį Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 6, 5 vai. vakare

S. B. LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE 
368 W. Broadvvay, So. Bostone

Kviečiame visas našles ir visus našlius dalyvauti. Iš jų 
tarpo bus renkami 1961 metų našlių karalienė ir karalius

Meninę programą išpildys grupė dainininkių, vadovau
jama muziko J. Gaidelio.

Anksčiau ar vėliau visiems teks būti našliais ar našlė
mis, todėl visi maloniai prašomi atsilankyti šiame paren
gime ir su prieteliais maloniai laiką praleisti. Širdingai 
laukiame.

Rengimo Komisija
en -

Pranciškai Ramanauskie- 
Dr. Vladas Kaupas, jau! nei iš Norwoodo padalyta 

ilgesnį laiką Europoj be- įsunki operacija. Linkime
skraidąs, aplankęs Skandi- ' ligonei greičiau pasveikti.

kaktuvininkų pirmąsias šia
me krašte sunkias dienas.
Jie betgi visas kliūtis įveikė.

Dr. Stasys, kuris medici
nos studijas buvo įpusėjęs 
Vokietijoje, prieš 11 metų 
šiame krašte pradėjo nuo 
cepyklos darbininko darbo, 
vėliau tęsė studijas, jas bal
nis.
alisto vardą ir šiandien jau 
yra plačiai žinomas kaip ge
ras gydytojas.

Dr. Stasys čia atvykęs ve
dė, žmona kiek galėdama 
padėjo vyrui mokslus eiti,
šiandien minėdami bendro______
gyvenimo 10 metų sukaktį JstaiRa atd7r?.' 
juodu gali džiaugtis auginą kasdien 9 A.,M. 6 P. M. 
gražų prieauglių—dukrelę šeštadieniais š .A. M. - 4 P. M 
Dalią ir sūnų Jurgį, kurie 
jau lanko mokyklą, žinoma, 
ir lietuviškąją.

Abu sukaktuvininkai yra 
kilę iš plačiai Lietuvoje ži
nomų inteligentų šeimų: dr.
Domo ir Sofijos Jasaičių 
(dabar Tampo je, Fla.) ir 
Jurgio (mirusio Chicagoj) 
ir Sofijos Bobelių šeimų.

Ilgų, laimingų metų Lai
mai ir Stasiui Jasaičiams!

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS 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 
i riežtukų nuo $’.65 už štoką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

Į General Parcel & Travel Co., Ine.
}359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

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

Free Estimates
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
Jostice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

J. V-gas

Pavyko ir skautų tėvams

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

t

Tel. 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.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc
399 West Broadway, So. BOSTON 27. Mass., Tel. AN 8-8764 

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

1- naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitų apmoka sientėias.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

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

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

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

IŠTAIGA LIFTU VISK A KRFIPKITftS UFWVWK Al
Visi siuntėjai isitikino, kad mūsų istaisra greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO jealioiimai«.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki '> vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai ryto iki 7 vai. vak. ir ieatadieoiais nuo ft ryto iki 2 tai. po pietų.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Skautų Tėvų Komiteto 
spalio 30 d. banketas L. Pil. 
Dr-jos salėje sutraukė gana
dideli bostoniečių buri. Jo «. *. *■ 
įvairią programą atliko Bal
tijos (vadovė Mučinskienė) 
ir Žalgirio (vadovas Vaič- 
jurgis) tuntai. Programai 
vadovavo Makaitytė ir A.
Manomaitis.

Įspūdingas koncertas

Pabaltiečių D-jos spalio 
28 d. koncertas, kurio pro
gramą atliko latvių pianis
tas Herman Godes, buvo ti
krai įspūdingas. Godes yra 
tikrai puikus pianistas. Ir 
amerikiečių spaudos muzi
kos kritikai Godes koncertą 

| labai palankiai įvertino.

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
15 DORSET ST., DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- /nrri /» 79/14
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. —-----------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir .'rinte vi-tis gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

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

į Dažau ir Taisau 5

> Lipdau popierius ir taisau^ 
į. Namus iš lauko ir viduje 
J viską, ką pataisyti reikia, 
t Naudoju tik geriausią 
{e medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839
12 MT. VERNON STREET;

; DORCHESTER 25, MASS. I
Uimmnmi ■ »iri a rt aa^

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadieni, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
VYčlOJE įvyksta pamaldos U* 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JUR* 
NAS.

A Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver 
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuešalus

379 W. BROADAVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
H ar dinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


