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Šen. Kennedy Telkia Būsimon 
Vyriaisybėn Jaunesnius Žmones
Būsimas Prezidentas Jau Skiria Vyriausybės Narius; Šių ;

Savaitę Paskirs Veik Visų Būsimų Vyriausybę; Ne
maža Jaunų Žmonių; Paskirta Komisijų Nedar

bo Sritimis Rūpinti. Republikonai Graužia
Dar Savo Nagus, Tikisi Kažin Ko.

Lietuva, Latvija ir Estija
Naujausios Maskvos Kolonijos

| Kolonijų Klausimas Jungtinių Tautų Seime Jau Sukėlė 
Audrą; Anglijos Dedegatas Lietuvą, Latviją ir Estiją 

Vadino Naujausiomis Rusų Kolonijomis; Rusų
Kolonialinis Jungas Yra Pikčiausias; So

vietų Delegacija Kėlė Didelį Triukšmą.

Būsimas prezidentas šen. 
John F. Kennedy jau pra
dėjo skirti narius Į savo bū
simą vyriausybę, kini per
ims valdžią sausio 20 d.

Jau yia paskirtas sveika
tos, švietimo ir auklėjimo 
sekretorius, juo paskirtas 
Connecticut gubernatorius 
Eibikoff, paskirtas ir pre
kybos sekretorius guberna
torius Hodges iš North Ca- 
ralina, paskirtas biudžeto 
direktorius profesorius Bell 
iš Harvaido universiteto ir 
eilė kitų aukštų pareigūnų. 
Šios savaitės pradžioje šen. 
Kennedy tariasi su šen. Sy- 
mington dėl krašto apsau
gos sekretoriaus skyrimo. 
Visi laukia su nekantrumu, 
kas bus paskirtas valstybės 
sekretorių ir iždo sekreto
rių, nes nuo tų asmenų pa
reis vyriausybės užsienių ir 
finansinė politika.

Kol kas pasirinkti bend
radarbiai rodytų, kad šen. 
Kennedy stengiasi į vyriau
sybę Įtraukti jaunesnius 
žmones. Šios savaitės gale 
ar kitos pradžioje jau bus 
žinomas gal ir visas naujos 
vyriausybės sąstatas. Tuo 
tar pu rinkimus dar turi pa
tvirtinti elektorių kolegija, 
kas bus padaryta gruodžio 
19 dieną. Iki tos dienos vis 
dar bus spėliojimų ir kai 
kieno reiškiamų vilčių, kad 
rinkimai dar gali pasisukti 
ir i republikonų pusę. Nau
jas prezidentas išrinktas to
kia nežymia dauguma, kad 
įepublikonai vis nenustoja 
gr aužti savo nagus ir ruošti 
visokius planus, kad rinki
mų rezultatus gal dar kaip 
nors pakreipus savo naudai, 
ar bent perkėlus t inkimus i 
atstovų rūmus, kur kiekvie
nos valstijos atstovai turėtų 
vieną balsą nuo valstijos. 
Bet atstovų rūmuose 29 val
stijos turi demokratų dau
gumas, todėl ir ten vargu 
ką republikonai galėtų lai
mėti, gal tik pavilioję kai 
kurių valstijų delegacijas i 
savo pusę. Bet vilties repu- 
blikonams laimėti pralaimė
tus rinkimus yra labai ma
ža. Todėl viso vis dar ke
liamo triukšmo tikslas vra 
pa brėžti prieš visą kr aštą, 
kad demokratų kandidato 
mažuma yra labai nežymi ir 
todėl Įkalbėti kraštui, kad 
demokratų prezidentas ne
turi mandato vykdyti pasi- 
motas reformas.

žv riečių Aukot Paryžiuje

Savaitgalyje P a ryžtoje 
nki žmonės buvo užmušti 
jyriečių savitarpinėse ko
še. Nemažai aukų buvo ir 
žerijoj dėl teroro.

Jugoslavijos diktatūra su
sitarė jau su tarptautiniu 
valiutų fondu dėl davimo 
jai 300 milionų doleriu pa
skolos. Tuos pinigus Jugo
slavija panaudosianti savo 
valiutai (pinigams) susti
printi ir padalyti juos iš
keičiamus į kitų kraštų pi
nigus.

Prie paskolos davimo de
dasi h- Amerika ir kelios 
kitos valstybės. Sako. Jugo
slavija bus pirmoji komuni- 

’stinė valstybė, kurios piiji- 
1 gai bent dalinai bus iškei
čiami Į kitų kraštų pinigus 
pastoviu kuisu.

NAUJOS PADANGIŲ S . SISIEK1MO ŽVAIGŽDĖS

Tai naujos rūšies sprausminiai lėktuvai, kurie gali gabenti keleivius 640 mylių per 
valandą greičiu. Jie jau sausio mėnesi pradės vežioti keleivius.

Harry S. Trumanas 
Smerkia Daktarus

Lumumba Katėjime 
Busiąs Teisiamas

Amerikos gydytojų drau
gija neseniai grasino naujai 
išrinktam prezidentui ne- 
bandyt pravest draudimo li
goje, nes Amerikos gydyto
jų organizacija tam esanti 

■priešinga ir panaudosianti 
savo galią tam sumanymui 
paversti Į nieką.

i Dėl šito Amerikos gydy
tojų pasisakymo atsiliepė 
buvęs prezidentas Harry S. 
Truman. Jis sako, kad gydy

tojų organizacija yra di
džiausias trestas pasaulyje 

’ir šlykštus trestas, ta orga
nizacija visada buvo prieš 
eilinių žmonių reikalus. Ta 
organizacija nesugeba iš gy
venimo pasimokyti ir mano, 
kad ji visada pajėgs pasi
priešinti geriems sumany
mams, bet klysta. Žmonių 
sveikatai naudingas Įstaty
mas gali būti išleistas ir 
prieš gydytojų draugijos no
rą. Trumanas sako, kad jis 
jau ne pirmą kartą gydytojų 
draugiją taip vertina.

4/i0Zi&0/U£ Vadas 
Aplankė Popiežių

Anglikonų bažnyčios vy
riausias dvasininkas Can- 
terbury arkivyskupas Geof- 
frey F. Fisher, pereitą sa
vaitę lankėsi Romoje pas 
popiežių. Apie ką dviejų 
bažnyčių vadai kalbėjosi, 
pranešimų nėra, bet svečias 
iš Anglijos pabrėžė, kad pa
simatymas buvęs labai šir
dingas. Jis, iš tikrųjų turėjo 
toks būti, nes anglų bažny
čios viršininkas nesimatė su 
Romos popiežių nuo 16 šim
tmečio, arba nuo atsiskyri
mo anglų bažnyčios nuo ka
talikų bažnyčios.

Jugoslavijos Tito
Gauna $300,000.000

Sovietai Vetavo
Mauretaniją

Jungtinių Tautų saugumo Steponas Kairys, kurio Federalinis teismas Įsakė 
taryboje pnmimnkauja visi ranka yra parašytas Vasa- —ew Orleans, La., miesto Tautų gen. sekretorius Dag 
tos tarybos n anai iš eilės. rfo 16_^.ios nutarimas skel. mokyklų komitetui tęsti j Hammarskjold pasiuntė į 
Šį mėnesi yra Sovietų Rusi- , . T. , , mokslą integruotose moky-I Kongo prezidentui Kasava-
in, eilė nlrmininkaoti. Ma- Lietuvas, nepriklauso- k]o9e> kad dįd„..bu telegramų, reikšdamas

mybę, gruodžio 2 d. buvo dauguma baltųjų tėvų ne- i vilti, kad Lumumba bus tei-
operuotas New Yorko Lu-, leidžia savo vaikų Į inte- 1 Siamas pagal Įstatymų rei-

kas ir pradedant svarstyti theian ligoninėje. Jam nu- gruotą mokyklą. Prie mo- , kalavimus. Sovietų Rusija
Mauretanijos priėmimą į JT : piauta koja virš kelio dėl to, i kyklos renkasi minia ir vi- • JT organizacijoj siūlo tuoj
organizaciją, pasiūlė, kad kad ji pradėjo gangrenuoti. ’^P niekina ir išjuokia tuos pat paleisti Lumumbą iš ka-

jos eilė pirmininkauti. Ma 
skvos delegatas pasinaudo
jo tuo, kad jis yra pirminin-

, pirma būtų priimta rusų glo
bojama Laukutinė Mongoli
ja. Po ilgų ginčų ir pakar
totinų balsavimų L. Mongo
lijos priėmimas buvo atmes
tas. Tada rusų delegatas pa
skelbė, kad Sovietų Rusija 
vetuoja Mauretanijos priė
mimą ir ta naujai iš prancū
zų atgavusi nepriklausomy
bė valstybė palikta už JT 
organizacijos durų.

Rusai Mauretanijos priė
mimą vetavo atsikeršydami 
už tai, kad L. Mongolija ne
buvo priimta Į JT ir, be to. 
neįleidimas Mauretanijos Į 
JT organizaciją patinka 
Marokui, kuris nori visą 
Mauretaniją prijungti prie 
savo teritorijos. Maskva, ne- 
Įvedusi Mongolijos, užgeri- 
no Maroko ir tikis ką nors iš 
jo gauti. Kartu Maskva pa- 
įodė, kad jai mažos Afrikos 
valstybės nieko nereiškia.

Nasseris Už Kongo 
Nubaudė Belgiją

Kongo vyriausybė (Kasa- 
vabu) praeitą savaitę iš
varė iš Kongo lauk Jungti
nės Arabų Respublikos am
basadorių už tai, kad jis ki
šasi Į Kongo vidaus reika
lus. Ambasadorius išvažia
vo namo.

Atsikeršydamas už tai 
arabų diktatorius Nasseris 
užgrobė kelias belgų kom
panijas Egipte. Kodėl jis 
keršijo belgams už Konge 
gautą antausį, belgai sako
si nežiną, bet, matyti, pas 
Nasseiį ir kitus Lumumbos 
šalininkus yra Įsitikinimo, 
jog belgai remia Kasavabu Į 
valdžią Konge.

Steponas Kairys New Orleans Minia !XW“ I ir„r“f!t^ep.ik.

Jau Operuotas Triukšmauja Gatvėj
lausomam gyvenimui visą 

Atvežtą Į sostinę Lumum- eilė kitų tautų, bet kai Va- 
bą kareiviai apstumdė ir ki- karai suteikia laisvę koloni- 
taip ji niekino. Jungtinių jų žmonėms, Sovietų Rusija 

savo kolonijas didina ir vis

Ooeraciia laikoma navv-,tėvus’ kurie vaikus at’ RuSai bo^evikai 7ra
, J56 r J . . , . P. veda į mokyklą mokytis i dideli demokr atijos ir viso-
kusia, ligoms kol, kas jau- kaitu su keliais negrų vai- kių laisvių šalininkai Afri- 
čiasi gerai, bet reikia pa- kais. į Los Kongo respublikoje, kur
laukti dar kelias dienas, ir Vienas protestantų kuni- jų artimas žmogus pakliuvo
X±l_ l_ J_ X »■» i_ _ 1 _ • ___ __ *1_ *__ _ i r.tik tada tebus žinoma, kad gas leidžia savo vaiką i mo 
jokių komplikacijų nebus, kyklą nebodamas boikoto, 

už tai minia jį pakartotinai 
plūdo ir grasino mušti. Di
delės netvarkos minia ne
gali padaryti, nes policija 
budriai žiūri tvarkos, bet 
mokyklų darbas trukdosi.

New Orleans miesto ma
joras prašė spauda, kad ji 
nustotų rašyti apie mokyklų 
boikotą, o kai spauda tylės, 
tai gal ir triukšmadariams 
praeis noras rinktis gatvėje 
ir kelti triukšmą.

Drg. S. Kairiui ateinan
čio sausio 1 d. sukanka 82 
metai.

TELEGRAMA KINAMS

Šen. Kennedy, būsimas 
prezidentas, pasiuntė tele
gramą kinų nacionalistų 
vadui gen. čankaišekui ii 
joje sako, kad naujoji ad
ministracija Washingtone 
sieks sustiprinti Azijos tau
tų laisvės viltis ir progas.

Šen. Kennedy taip atsa
kė Į Čankaišeko sveikinimą.

VISKAS GERAI

Būsimos prezidentienes gy
dytojas dr. John Walsh. da
lyvavęs jai gimdant sūnų. 
praneša, kad viskas gerai, 
kūdikis vidutinio svorio, tu
ri tamsius plaukus ir t. t.

Venecuela Sudraudė 
Riaušių Kėlėjus

Venecuelos demokratinė 
vyriausybė pereitą savaitę 
šūviais sutvarkė riaušinin
kus, kurie norėjo nuversti 
krašto žmonių rinktą vy
riausybę ir Įvesti komunistų 
ir kastrinių žmonių dikta
tūrą. Riaušėse žuvo virš de
šimties žmonių ir daugiau 
šimto žmonių buvo sužeisti.

Visoj Venecueloj Įvestas 
nepaprastos padėties stovis, 
bet vyriausybė nenori už
drausti komunistų partiją, 
kad nesusiaurintų piliečių 
organizacijų laisvės.

Venecuelos v y riausybė 
sako, kad ir Dominikonų re
spublikos diktatūra kišasi Į 
Venecuelos vidaus reikalus 
ir remia ten fašistinių gai
valų pastangas vėl Įkopti į 
valdžią. Krašto žmonių iš
rinktai valdžiai tenka kovo
ti dviem frontais prieš prie
šus iš kairės ir iš dešinės.

Pirmasis nepriklausomos 
Kongo respublikos ministe
rių pirmininkas Patrice Lu
mumba dabar sėdi kalėji

me. Pei eitos savaitės gale ti rusai vėl rodė gerą širdį 
! jį sugavo Kongo diktato- kitų kraštų kolonijoms, tik 
riaus kareiviai provincijoje savo kolonijų neužsiminė nė 
ir atgabeno jį Į sostinę Leo- žodžiu. Bet tą priminė an- 
poldville, kur jis būsiąs tei- glų delegatas, kuiis nurodė, 

■Siamas už sukurstymą ka- kad Anglija jau davė lais- 
jreivių sukilimo ir už sau- svę 500,000,000 kolonijų

Į savo priešų rankas.

Ghana Nutraukė 
Ryšius su Belgija

Ghanos įespublika Afri
koje nutraukė diplomatinius 
ryšius su Belgija. Negrų re
spublikos vadas Nkrumah 
kaltina belgus, kad jie kur
stę ar kui-stą Kongo vadus 
prieš Ghanos valdžią. Už- 
pereitą savaitę Kongo val
džią šūviais išvarė Ghanos 
ambasadorių lauk iš savo 
krašto. Ar belgai dėl to 
kalti, gal ir Ghana nežino, 
bet palikti toki pažeminimą 
be atsakymo būtų mažai 
garbės teikiantis dalykas, o 
dėl to belgams ir kliuvo.

TITO AMNESTUOJA
BET TIK PARINKTUS

Jugoslavijos d i k tatūra 
paskelbė amnestiia ir ne
mažai visokių kalinių iš
leidžia iš kalėjimu, bet ma
lonė taikoma toli gražu ne- 
visiems. Vienas iš daugiau
siai žinomu komunistų dik
tatūros kritikų Milovan 
Džilas, buvęs pats komunis
tas ir Jugoslaviios vicepre
zidentas Tito laikais, palik
tas sėdėti sename ir diėg- 
name kalėjime vien tiktai 
už parašymą knygos “Nau
joji klasė,” kurioje jis nu
šviečia komunistų diktatū
ros parazitini šeimininkavi
mą. Už teisybės pasakymą 

i amnestijos nėra.

Pereitos savaitės pradžio
je Jungtinių Tautų organi
zacijos seimas pradėjo svar
styti “kolonijų klausimą.” 
Tą klausimą pasiūlė svar
styti Sovietų Sąjungos mi
nisterių pirmininkas Chru
ščiovas, o pradėjus svarsty-

traukia Į savo kolonialinę 
imperiją naujas tautas. An
glijos delegatas sakė, kad 
rusų priespauda yra pati 
šlykščiausioji.

Anglijos delegatas D. 
Ormsby Goie nurodė, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
yra trys naujausios rusų ko
lonijos, rusai atėmė toms 
tautoms jų laisvę ir veid
mainiškai kalba apie kolo
nialinių tautų išvadavimą.

Sovietų Sąjungos delega
cija išgirdusi tiesą, kur jie 
yra Įpiatę skelbti savo me
lus, pradėjo kelti triukšmą, 
tik čebatų nenusimovė, kaip 
tą padarė pats Chruščio
vas. Po triukšmo pirminin
kas bandė delegatus ramin
ti, o rusų ir anglų delegatai 
aiškinosi, kodėl jie kalbėjo 
gi iežtai.

Kolonijų klausimas Azi
jos ir Afrikos tautoms reiš
kia kolonializmą, koks buvo 
ir dar yra jų kontinentuo
se. Apie bolševikų Įvestą 
naują kolonializmą tos tau
tos arba mažai ką žino, ar
ba nemato reikalo Įdomau
tis šiuo metu, kada jis joms 
negresia, o senasis koloni
alizmas dar nėra galutinai 
išnykęs Afrikoj ir Azijoj.

Laukiama, kad Azijos ir 
Afrikos tautų pasiūlytoji 
rezoliucija k o 1 o nializmo 
klausimu bus priimta, bet 
praktiškos naudos ji niekam 
neduos ir turės tik deklara- 
tyvinės reikšmės.

VOKIETIJOS ŪKIS

Iš visų Europos kraštų 
šiuo metu Vokietija turi 
“geriausius laikus” tiek už
darbių atžvilgiu, tiek ir dar
bų pasirinkimo atžvilgiu.

Jei praėjusis dešimtmetis 
buvo atsistatymo ir nemažų 
....kiškų sunkumų laikas, 
tai dabar vokiečiai pradeda 
justi “gerbūvį” ir sfavo kas
dieniniame gyvenime.
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Tautos siekimai
Vasario mėnesi prezidentas D. D. Eisenhovver pasky-: 

rė iš 11 žymių asmenų komisiją, kuriai pavedė aptarti ir 
paskelbti tautos siekimus artimiausiais metais. Komisija 
dirbo apie 8 mėnesius, apklausinėjo žymiausius tautoje 
asmenis, visokių organizacijų vadovus ir po rimtų išsi
aiškinimų Įteikė prezidentui surašytą platoką įaštą, ku
riame išdėsto savo pažiūras i tautos siekimus 1960-1970 
metų laikotarpyje. Komisija savo raštą paruošė dar prieš Į 
i inkimus, bet jis paskelbtas tik praeitą savaitę, kada i rin
kimus raštas nebegali padaryti jokios Įtakos.

Nieko revoliucingo tame komisijos rašte nėra, bet 
vyriausybė turėjo pagrindo raštą neskelbti prieš rinkimus, 
nes jame surašyta daug dalykų, kuriuos opozicijos kandi-! 
datas šen. John F. Kennedy sakė balsuotojams savo rin
kiminėse kalbose. Paminėsime tik keletą pavyzdžių.

Prezidento paskirta komisija skaito vienu iš tautos į 
siekimų Įvesti visiems prieinamą draudimą ligoje, kad 
pakėlus tautos sveikatą.

Šalies ūkio kilimas turi būti pagreitintas, o padidė
jusi gamyba duos daugiau pajamų vyriausybei jos užsi
brėžtus tikslus vykinti.

Didžiausias dėmesis tuii būti kreipiamas i jaunimoį 
švietimą ir iki 1970 metų tam tkslui turėtų būti išleidžia- : 
ma dvigubai daugiau pinigų negu dabar, arba ape 40 bi- , 
lionų dolerių. Apie 33 bilionus švietimo reikalams turėtų 
sukelti federalinė vyriausybė, valstijų ir miestų savival
dybės, likusią dali privatūs asmenys, organizacijos, vi
sokios fondacijos ir t. t.

KALBĖJOSI APIE RINKIMUS

Viceprezidentas Richard Nixon lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose ir kalbėjo su prezidentu Eisenhoweriu apie 
rinkimų rezultatus.

Į nulis, o prie Torontiečio pne- 
kašito “Keleivyje” spalio 19 d. 
pridėjus šitam priekaištui jo 

Miestų atjauninimui tenka skirti daug dėmesio ir Įrodymus “Keleivje” lapk. 23 d. 
tam tikslui per metus reikėtų išleisti apie 4 bilionus do- SlSSTo h^p^seno^^S 
lerių daugiau. Federalinę vyriausybė turėtų gyviau rem-'apie tiltus. Pasigyręs, kad iro- 
ti butų statybą, kad parūpinus butų prieinama kaina pla- ToL’tfeU? v£
čiosioms masėms. j ton bent vieną mano straipsnių

Rasinė diskriminacija aukštosiose mokyklose turi Tor<jnt.° ,“Tž” pacituoti sakini, 
būti visai išnaikinta iki 1970 metų, o pradinėse ir vidun- Ged. Galvą ir 'Pr. Alšėną. Tai 
nėse mokyklose visose valstijose turi būti padaryta es- ne darbas, kur penki vyrai vie- 
mine pažanga tos diskriminacijos išnaikinime. ’ X pSBa ?MakŠS£

Vesti nenuolaidžią užsienių politiką santykiuose su mišrainę,” ne Maskvą “ca-ca”
Sovietų Sąjunga ir krašto gynimas turi būti “bet kokia °. antrais .prik??.us.°
i • •• vr. v i S13.1. Kuri sv. ivHsrc ZIUFl, OCt
k iii nu 117rpriK!im2e Lrructn eonnmmmUšVCiRUUHŠo ni mtvv cougumui uz,Linnnu.

Vieversiai, Italas, Amerika ’r t.t.
VYT. SIRVYDAS

Prie nieko pridėjus nieką bus i plyšį tarp senųjų ir naujųjų lie

nemaio, Kiaušo,
Būtinai reikia remti mokslo ir meno pažanga ir fe- Tot,ėl, gaila, dalykas pasilieka

deialine vynausybe tun finansiškai remti moksliskus ty-;skaldyti mėgstąs p. Torontietis, 
rinėjimus. be to, matyti serga liga be įro-

Komisija pripažįsta, kad federalinė vyriausybė galų: ^žiu" noTpr’nyŽV MairS 
gale tun nešti atsakomybę už tautos siekimų vykdymą, ir Vaižgantui. Laimingos klo- 
nors mano, kad pirmon galvon atskiri asmenys, ūkiškos t^es; Tik—ant akmens pasėjęs, 
orgamzacijos ir savivaldybes turėtų tų siekimų vykdyme koma, gerais norais išgrįstas, 
pasidarbuoti. Kai kurie komisijos nariai, priešingai, no- Į Kadangi Torontietis irodv- 
rėjo daug griežčiau pabrėžti federalinės vyriausybės atsa- mus po.skėčiu pasiliko, gal “K”
komybę tų tikslų vykdyme. Bet ir komisijos ‘dauguma b^Stkuri^JS^k^ir ma- 
pripažĮsta, kad centralinė vyriausybė yra atsakinga ir jei no straipsnių temos mielojo To- 
privačios iniciatyvos neužtenka, turi tų čia paminėtų ir 18 1S zm°"
kitų komisijos išvardintų siekimų vykdymu rūpintis.

Komisija sako, kad reikia susirūpinti dideliu bedar
bių skaičiumi ir reikia siekti, kad jų skaičius neviršytų 
4% dirbančiųjų. Be to, komisija numato, kad dėl žemės 
ūkyje vykstančio ūkių stambėjimo, 1,700,000 žmonių iš 
žemės ūkio turės susirasti darbo miestuose ateinančio de
šimtmečio bėgyje. Tiems žmonėms, dabartiniams bedar
biams, kaip ir gyventojų prieaugliui tenka užtikrinti dar
bą pramonėje ir visokios rūšies patarnavimuose.

Dėl ūkio plėtimo komisija pasidalijo. Mažutė dau
guma mano, kad 3i'2c( metinis ūkio kilimas gali būti už
tenkamas, bet kita komisijos pusė manė, kad toks ūkio 
kilimas yra neužtenkamas. Šen. J. F. Kennedy rinkimi
nėj kampanijoj sakė, kad reikia 4% metinio kilimo ar 
gamybos padidėjimo.

Naujajai vyriausybei, kai ji perims valdžios vadžias, 
prez. Eisenhovverio paskirtos komisijos surašytas raštas 
pasitarnaus ir kongrese ir už kongreso ribų jos progra
mos vykdyme. Eisenhovverio administracija su tokiu ko
misijos raportu negalėjo balsų gaudyti, todėl raportas tik 
dabar išvydo dienos šviesą.

Prezidento komisija sako, kad jos surašytieji sieki
mai artimiausiam dešimtmečiui yra būtini ir jų vykdymas 
gali pareikalauti nemažai pasišventimo iš atskilų pilie
čių, nes tikslų vykdymui gali tekti padidinti ir mokesčius.
Apie populiarų šūkį “mažinti taksus” nėra ir kalbos, kaip, 
beje, tokių kalbų nebuvo nė demokratų kandidato rinki
minėse kalbose. Vadovavimas laisvojo pasaulio daliai, 
kaip ir rūpinimasis tautos bendraisiais reikalais be aukų 
nėra galimas. Jei piliečiai tą supras, vyriausybė reikalui 
esant ras juose ir paramą ir pritarimą.

pėt negirdi.

Su klaidinga idėja ir 
užrištomis akimis

Prieš kelerius metus (1953?) 
Vokietijoje gyvenąs mūsų filo
sofas ir Dostojevskio raštų ži-

tuvių.
Kitais žodžiais “naujieji” lie

tuviai Amerikon, sakoma, atvy
kę sv pagrindiniai nerealia poli
tine mintimi apie Lietuvą bei 
užmerktomis akimis apie Ame
riką ir Amerikos lietuvius. Aiš
ku, kreivas medis davė kreivų 
vaisių.

Lietuva kalėjime—kas daryti?
Lietuva dabar kalėjime, nes 

Rusija, ir prie carų ir prie bol
ševikų yra “tautų kalėjimas.” 
Kaip išlaisvinti? Lengviausiai 
yra šaukti, kad Amerika pultų 
Sovietiją, diktatūrą išverstų ir 
Lietuvą išlaisvintų. Pasikalbėji
me su įš Vokietijos Amerikon 
apsigyventi atvykusu Jonu Sto
niu (buvusiu Voice of Ameri
ca lietuvių skyriaus darbuotoju 
Muenchene) “Draugo” speciali 
korespondentė Jungtinėse Tau
tose S. Narkefiunaitė išsinešė 
įspūdį, kurį antraštėje šitaip 
nusakė: “Amerika yra nelygi
nant šv. Kristupas turįs lietu
vius pernešti per audringus 
vandenis ir išgelbėti iš vergi
jos.” (Draugas 1958 m. xll. 30).

Kadangi Amerika, pasirodė, 
nenori šv. Jurgį vaidinti ir ka
ru išgelbėti skaisčiąją karalaitę 
iš devyngalvio siaubūno nasrų, 
nes tretįjį pasaulinį karą ne
skaito gyvybiniu Interesu, “T 
ž” (ir kituose mūsų laikraščiuo
se. kur “senųjų” Am. lietuvių 
laikraštininkų veik neliko) pasi
pylė eilė piktų pašaipų, prasi
manymų ir iš didelio rašto išė
jimų į kraštą, įžeidinėjimu Ame-

. . , ... į rikos ir jos politikos vadų, nesnovas dr.?A.,Maceina pastebėjo,«^ba senyn—liežuvis ilgyn. Ma
no straipsnių siekis buvo iškel
ti šitokių priekaištų abejotiną

kad “naujieji” lietuviai tremtyje 
serga manymu, i iems iš Lietu
vos išvyk, tant, jie išsivežę tau-• pagTjstumą ir nerealų pagrindą, 
tą, Lietuvos saulę, laukus ir vie- j esu «senas»» Amerikos lie- 
versi ir tokiu budu sustabdė

MIEGOJO IR BARASI
‘Keleivyje” aiškinasi kai

kritiką V. Sirvydo rašinių, 
o išsimiegojęs Donkichotas

kuriuos mūsų visai išeivijai Tyslia\a ,Paman\ kad tai
Įdomius klausimus Vvt. Šir- . . , ... v j5 A{
* , • m „ jam i kaili. Vvt. Sirvydo lai-vydas ir Torontietis. J tą pa- - ; , • • __ •r ..... , ... -i ,• me, kad jis pats moka apsi-siaiskinimą skaitė reikann- ....?.. T ginti ir neturi laukti keliųga įsijungti ir Juozapas Ty- * , , . u . „ *
cliava Tis «oko mnti n Šir- meul K01 J° gynėjas Pa snava. Jis šoko ginti p. Su bug .. . . Rreivai
vydą ir vanoja kad, p. To- gkaitęs joks Raip di_
ronieciui. dvyriškas “prūsas su surūdi-

Torontietis savo atsaky- • k dėl
me paminėjo prieš kelis me- J , •
tus “T. Žibiniuose” tilpusią,** %

Lietuvos istoriją. Sąlvgoms pa
kitus, vylėsi karžygiais grįžti 
tėvynėn, vėl pasodinti ten tau
tą. Lietuvos danguje iškabinti 
Lietuvos saulę, žemę išbarstyti 
Lietuvos laukuose, o padangė
mis paleisti vieversį giedoti ”či- 
ru-viru pavasaris.”

Dr. A. Maceina sakė: “Yra ti
kra tremtinių nelaimė sustab
dyti tautos istoriją tą valandą, 
kurią jie peržengė tėvvnės sie
nas. Tautos istorija, vistiek ar 
mes joje dalyvausime ar ne, ei
na toliau. Gyvenimas vystosi, 
gema naujos kartos, atsiranda 
naujų idėjų, nauju papročių, 
naujų visuomenės formų. Tuo 
tarpu tremtiniai stingsta. Jie 
maitinasi kas praėjo. ne kas tu
ri ateiti.” CCituoiu iš Worcest- 
er, Mass. ėjusio “Amerikos Lie
tuvio” 1954 m. geg. 29 d., kuris 
citavo “Margučio” žurnale pa
skelbtąją dr. Maceinos straips
nio ištrauka iš krikš. demokratų 
žurnalo “Į laisvę.”)

šios nelaimės greta, jei tikė
ti Kauno “auxiliarus” vyskupui 
Brizgiui (1954 m.), naujieji lie
tuviai Amerikoje negaluoją ir 
neprimatymu. Sakė, dipukai tu
ri “pripažinti, suprasti ir įver
tinti faktą,” kad Amerikos lie
tuviai jau seniai gyvena bend
ruomenišku. organizuotu lietu
višku gyvenimu, į kuri jiems 
privalu įsijungti ir jį stiprinti- 
-gvvinti. Jam pritarė šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje rekto
rius dr. kun. V. Tulaba, pasikal
bėjime su “Draugo” bendradar
biu Bostone 1959 m. Jis sakė:

tuvis, gal būt net perstorai su- 
amerikonėjęs. kuris mano, kad 
dr. A. Maceina ir vysk. Brizgys 
tiksliai apibūdino kai kurių nau
jųjų mano brolių “blūdą.”

Eina garsas nuo rubežiaus— 
Amerika jok į karą!

Pasiklausykime karo norėto
jų. Vienas “senųjų” mūsų re
daktorių, dr. P. Grigaitis, ap
žvalginiame straipsnyje dėl p. 
Vitkaus priekaištų Amerikos 
Lietuvių Tarybai, pastebėjo:

“Vitkus, matyti, nežino, kad 
ALT (“senųjų” Am. lietuvių 
organizacija) jau daugiau kaip 
dešimtį metų dirba paruošti dir
vą ilgai kovai Lietuvai išlais
vinti. Dipukai gi po karo (1945 
m.) laukė, kaip gervė giedros, 
kad kils karas tarp JAV ir SS ir 
iie vėl griš Lietuvon. Kai, vis
tiek, atvažiavo Amerikon, dau
gelis nenorėjo čemodanų iškrau
styti, kad suskubtų pirmuoju 
laivu namo grižti.” (Naujienos 
1958 m. rugpiūčio 9 d).

S t u d entų redaguojamame 
“Mūsų žingsniai” skyriuje Nau
jienose (1960 m. lap. 12 d.) J. 
Garnys prikiša į užsienį pasi
traukusiems absoliutinį tikru
mą, kad kils JAV-SS karas. Sa
ko: “Dėl to suprantamas šiapus 
geležinės uždangos atsiradusių- 
ju politinių pabėgėlių (o tuomet 
visa lietuvių masė buvo “politi
nė,” įskaitant ir vadinamus 
“kultūrininkus”) ruošimasis pa
vasario karui, o šiam neįvykus, 
jo atidėjimą rudeniui. Dar dau
giau. Šveicarijos Berne 1946 m. 
įvykusioje lietuvių politinėje

“Viena didžiųjų Amerikoje ap- konferencijoje vienas mūsų di 
sigyvenusių tremtinių klaidų pamatas deklaravo, kad greitas 
buvo, kad naujieji ateiviai, karas „era išvengiamas.'’ J. 
užuot skverbtis į senąsias lietu- Garnys straipsnį baigia su “Vie
viu organizacijas, panoro kurti na kaltinimą politinei vadovybei 
visai naujas, tuo pagilindami galima mesti—ji perilgai gyve

no greito karo iliuzijomis.”
Tos iliuzijos tebebuvo stiprios

[ 1956 metais, kai “Tž-iuose” 
j (sausio 12 d.) išvardinau jų vi
są eiię. Gerai savųjų nuotaikas 
žinąs, gabus Kanados “Nepr. 
I ietuvos” redaktorius, senas 
žurnalistas J. Kardelis nr 46 
(1955) pareiškė: “Didelis karas 
neišvengiamas. Tiktai kada, 
kaip ir kokiu būdu?” Kitas se
nas r.aujųjų lietuvių laikrašti
ninkas, St. Vykintas, 30 metų 
darbuotės sukaktį minėdamas, 
“Vienybės” bendradarbiui pa
reiškė: “Vienintelis ginklas bol
ševizmui nugalėti tai visų lais
vųjų valstybių, tautų ir žmonių 
vienybė ir organizuotas rengi
mas Laisvės žygiui” (1955 m..
!ap. 25 d.).

.Kadangi karo paskelbimą 
Amerika delsė, tai, gardų ra
dęs dar gardesnio ieškodamas 
Ged. Galva (buvusio Lietuvos 
premjero Ernesto Galvanausko 
brolis) iš piršto išlaužė išvadą: 
“Vakarų pasaulis paženklintas 
jei ne žuvimo tai bent pairimo 
žymėmis. Amerika grėsmingo
je išvakarėse. Ji tragiškai nusi
gyvenusi. Praėjęs dešimtmetis 
įrodo, kad išdavoje turėsime ne
išvengiamą Vakarų pasaulio su
sinaikinimą. šiandieną belieka 
vienintelė neaptarta galimybė: 
pokarinis žmogus bus laisvas 
nors tarp griuvėsių ar įrikiuotas 
į komunistinęę vergiją visame 
pasaulyje.” (Tž, 1955, XII. 29).

Rašlusai Pr. Alšėnas gi išra
šė Amerikos vadams dekretą: 
jie skirti gyvulių vagonams į Si
birą, o Vakarai, girdi, gyvena 
“savo galybės saulėlydį” (Tž, 
1956, rugp. 23 d.). R. šemeta 
“Naujienose” (1956. gruodžio 
8 d.) rašė: “Amerikonai neša 
kaltę dėl Pabaltijo ir kitų Rytų 
Europos kraštų pavergimo.” 
Vengrų sukilimas, tačiau, esąs 
“paskutinis skambutis pakeisti 
kovos būdą,” nes Amerika bus 
“kada nors priversta Sovietijai 
kelią kardu pastoti, jei nenorės 
kapituliuoti komunizmui.”

Gilyn į mišką—daugiau medžių
St. Dzikas “Drauge” (1957 

m. sausio 22 d.) išjuokia Ame
riką dė! “liguistos baimės ato
minio karo,” o jos piliečių dau
gumos nuotaiką išvadina “biz
nierišku abuojumu.” Dr. A. Mu
steikis sprendė: “Vakarų pasau
lio politikai, ypač amerikiečiai 
yra naivūs partneriai ir pasy
vūs rezistentai prieš rusų užma
čias ir žygius . . . Tarptautine 
plotme naujasis ateivis Ameri
koje rodo esmingesnį principų 

i kelią, paremta visuotinu teisin- 
tgumu.” (Tž, 1957. kovo 7 d.).
’ Viską apkepurėjo drąsuolis, 
pasislėpęs Bijūno slapyvardžiu, 
štai, jo priekaištai “jankiams ”

• Tėviškės žiburiuose nr. 11, 1957 
' m.: girdi, 1945 metais “jankiai 
džiaugėsi Rusiją sudaužysią.” 
Netrukus jie sušuko rusų pa
vergtoms tautoms: “jus sudau
žykite rusus.” Po to, “trečioje 
apkvaišimo stadijoje” pas “jan
kius pasigirdo Made in USA 
šūkiai: Rusija jau griūva, ji 
pati sugrius.” Kada “dikensiš- 
kai” apsiėmiau “savo skrybėlę 
suvalgyti,” jei mielasis Bijūnas 
Įrodys, kokie “jankiai” pakvaiši
mo stadijomis sirgdami tokius 
pareiškimus šūkavo, garbingas 
slapukas pasiėmė savo slapyvar- 
dę iš mūsų spaudos skilčių ir 
dingo it kamparas. Dalykas pa
siliko kaip dabar su mieluoju 
Torontiečiu: aš pasižiūrėjau į 
žvirblį, žvirbly s pasižiūrėjo į 
mane. Bijūnas, matyti, pajuto, 
kad girtam ir ožka velniu vir
sta.

Kitų rankomis keptas bulves 
iš ugnies imti norinčiųjų tebe
turime. Jau mūsų sykį cituo
tas dr. kun. V. Tulaba pasikal
bėjime su “Draugo” bendradar
biu Bostone 1959 m. tarė: “Lie
tuvos laisvinimo bylos eiga sun
ki, bet ne beviltiška, kadangi 
laikas ir ekonominiai reikalai 
abu bloku privers spręsti ‘to be 
or not to be’—kapituliuoti arba 
siekti laimėjimo bet kokia kai
na.” O “Tž-iuose” Ged. Galva 
cituoja draugo laišką, kuris jam 
prikišo: “Rašai, kad vakarie
čiams lieka dvi galimybės: ka
ras ar pasidavimas. Aš ir to
liau lieku šalininku teori ios, kad 
trečias karas neįvyks, o Maskva 
nepajėgs įsigalėti visame pasau
lyje.” Matyti, ne visus savo 
draugus Galva įtikino, kad prez. 
Eisenhoweris yra “dangaus kar- 
žygis Lohengrinas,” o geras 
Rusijos istorijes žinovas, Pu- 
litzerio dovaną už veikalus lai
mėjęs, George Kennan esąs 
“menkysta” (mat, jis tiki, kad 
demokratija su komunizmu taip 
gyvens, kaio gyvena musulmo
nai ir katalikai, katalikai ir pro
testantai, nors visi ilgai karia
vo už ideologiją).

Iki kokių ribų neapsigalvoji- 
mas nueina, paskaitykime Vo
kietijoje gyvenančio J. Basčio 
veik nacišką straipsnį “Drauge” 
(1958 m. lapk. 6). Jis sakė: 
“Kas liečia Kremlių. USA su ki
tais Vakarais visą laiką vedė ir 
tebeveda klaidingą politiką. Ne-

Kas savaite
Lumumbos likimas

Kongo džunglėse pereitą 
savaitę Įvyko nekasdieninė 
drama. Buvęs pirmas tos ša
lies ministerių pirmininkas 
P. Lumumba, iki šiol saugo
mas JT karių ir iš atokiau 
dabojamas Kongo karių, bu
vo pabėgęs kaž kur “Į bu- 
šius.” Bet po keturių dienų 
Kongo žandarai ji susekė ir 
pagavo. Jis buvo pargaben
tas Į Leopoldville, kur jis 
būsiąs teisiamas.

Didžiausias Patrice Lu
mumbos “nuopelnas” savo 
kraštui yra tas, kad jis, sto
jęs vyriausybės pi iešakyj. 
sukurstė kareivių maištą 
prieš baltuosius karininkus, 
o paskui ir prieš visus bal
tuosius. No to ir prasidėjo 
Kongo respublikos vargai, 
kuriems galo dar nesimato.

Dėl Lumumbos arešto 
verkia krokodiliaus ašaro
mis gailestinga Maskva, jo 
gailisi Ghana, Egiptas, Gvi
nėja ir daug kitų “neutralių” 
valstybių, o Chicagos And
riulis patylom ašaroja.

Jei nebus “likviduotas,” 
Lumumba gali dar iškilti ir 
į pirmą vietą, nes kartais !tavo 
kalėjimas yra laiptai Į val- m^’ ’

džios aukštumas.
Lumumbos likimas dabar 

duos spaudai progos apra
šyti Kongo politinę bylą, ga
lėsim palyginti su Braziule- 
vičiaus “teismu.”

91-mas vetoi «
Sovietų Rusija “apsivėta- 

vo” ir vėl Jungtinių Tautų 
organizacijoj. Ji jau 91-mą 
kartą pasakė “neleidžiu,” 
tokiu būdu paversdama Į 
nieką saugumo tarybos di
delės daugumos tarimą.

ŠĮ kartą Sovietų Sąjunga 
vetavo Mauritanijos priėmi
mą Į JT organizaciją. Visa 
eilė Afrikos valstybių priim
ta i JT, bet Mauritanijai 
nebeužteko vietos, bent mi
sai mano, kad jai nevieta 
toje organizacijoje.

Rusai 91-mąjĮ veto pa
reiškė su dideliu triukšmu. 
Jie pirma atsiminė, kad jų 
globojama Laukutinė Mon
golija dar nėra priimta Į JT 
organizacija, o todėl siūlė 
pirmiausiai ją priimti. Kai 
dauguma pakartotinai tą 
Maskvos siūlymą atmetė, 
Sovietijos ambasadorius ve- 

Mauritanijos priėmi- 
J.D.

kalbant apie ių klaidas, padary
tas iki paskutiniojo karo pra
džios, bolševizmą pažįstantiems

erini cnru’ontIIt«ZUVVj T J nUĮZI ««1I
ma, USA skubėjimas įstoti į 

j nacių su Maskva sukeltą antrą 
Į pasaulinį karą.” (Mielas Bastys, 
matyti, dar nežino, kad tai na
cių Vokietija paskelbė Amerikai 
karą).

Ne visi katilai juodi
Reikia pasakyti, ne visi “nau

jieji taip sirgo. Pranckūnas, pa
vyzdžiui, rašė: “Galima būtų 
nurodyti net dalį mūsų laikraš
čių nesuinteresuotų skaitytojus 
dominti konstruktyvėmis minti
mis. Jie ir toliau spausdina (ne
trumpindami) į s i b o dėjusius 
straipsnius apie Amerikos nepa
jėgumą, Prancūzijos ištižimą, 
Rusijos galybę ir raudonųjų pa
darytas ar daromas negeroves, 
kartotas vakarykščiame nume
ryje, minėtas pereitą savaitę, 
plačiai aprašytas pereitą mėne
sį ir dar gerai prisimenamas iš 
pereitų metų.” (Tž. 1959 m. ge
gužės 7 d.)

Taip pat buvo ir nemanančių, 
kad Washingtone sėdi, pasak 
Galvos, “naivūs pasakoriai,” ar 
Alšėno kandidatai gyvulių va
gonams į Sibirą. Kada daugelis 
jaudinosi dėl pirmojo rusu spu- 
tniko, prof. S. Kolupaila “Drau
ge” pastebėjo: “Tik Baltieji Rū
mai išlaikė rimtį ir nesijaudino” 
(1957 m. geg. 9 d.). Laikas pa
rodė, kad perdaug jaudintis ne
buvo reikalo.

Mano maceiniškai pažiūrai 
pritaria Lietuvos pasiuntinybės 
Londone patarėjas Balickis, ku
ris kalboje Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos metiniam su
važiavimui 1958 m. rūgs. 27 d. 
tarė: “Niekados nepamirškite, 
kad pagrindas ir užsienyje ir tė
vynėje yra ta pati lietuvių tau
ta, jos bendruomenė. Jei neliks 
tautos, ios kalbos, jos dvasios ir 
jos pajėgumo, tai jokia sveti
mųjų simpatija mums nepadės.”

Šu tuo sutinka ir rašius (tik 
nevisada suprantamu stilių) J. 
Cicėnas, kuris “Naujienose” 
(1957 m. gr. 21 d.) skiltyje 
“Dienų Skeveldros” teigė:

“Mūsų — tremtinių — pačios 
didžiausios ydos yra nenatūrali 
savikliova (selfconfidence?) ir 
neribota savimana (pasipūti
mas?). Ar kam patinka ar ne, 
mes esame tautos trupmena. 
Viską lemia ir sprendžia tauta, 
kuri liko, gyvena ir kovoja tėvy
nėje. Kovoja ir kuria visokias 
vertybes. Emigracija tik tiek 
verta, kiek sugeba išlaikyti iš
keltą protesto vėliavą prieš Lie
tuvos okupaciją. Mes, tremti
niai, negalėjome juk su savimi 
išsinešti į šiapus geležinės už
dangos Gedimino kalno, Trakų 
pilies, Nemuno ir Kuršių ma
rių.”

“Greito karo” gi atžvilgiu pa
laipsniui įsiviešpatauja realesnė 
pažiūra. Jos pirma spindulį bene 
pareiškė prof. J. Kaminskas (S. 
Kairys) VLIKo posėdžiui New 
Yorke. Sakė: “Tenka planuoti

Lietuvos laisvinimo veiklą nu
matant, kad ji gali dar ilgam už
sitęsti ir kad sąlygos jai gali 
būti vis nepalankesnės.” (Drau
gas, 1955 m. gr. 15 d.).

Vitkus, apie kuri rašėme pir
miau, sakėsi patyręs iš dr. Tri
mako ir Sidzikausko pranešimu 
VLIKui 1959 m., kad kova ei
sianti “ilgomis distancijomis.” 
Ryšium su Chruščiovo atsilan
kymu Amerikon, dr. Karvelis 
valstiečių liaudininkų suvažiavi
mui pasakojo: “Mūsų laisvinimo 
veiksniai iš vizitų turi pasidary
ti atatinkamas išvadas ir pakei
sti laisvinimo akciją, jei ji dar 
Įmanoma. Reiktų daugiau dėme
sio kreipti į lietuvybės Ameri
kos lietuviuose išlaikymą, nes 
vizitavimai pakankamai aiškiai 
mums parodė, kad mūsų trem
ties metai gali ilgiau užsitęsti, 
negu mes tikimės. Greitos auš
ros mūsų padangėje nenumato
ma.”

Pavergtų Tautų Asamblėjos 
pirm. dr. Vilis Masons Rytų ir 
Vidurio Europos kilmės ameri
kiečių organizacjos posėdžiui 
New Yorke 1958 m. kovo 29 d. 
pripažino: “Amerikos vyriausy
bė labiau skaitosi su savo pilie
čių reikalavimais, negu Asam
blėjos, kurioje (yra) devynių 
pavergtų tautų tremtiniai.”

Čeko Jaroslavo Stezkos kny
gą “The Kremlin on the Volca- 
no: Coexistence or Liberation 
Policy” recenzuodamas, J. Viz
gins sprendžia: “Esąs nepanei
giamas faktas, kad pavergtosios 
tautos ima daugiau pasitikėti 
savomis pajėgomis negu pagalba 
iš Vakarų. (Draugas, 1960, ko
vo 4 d.).

“Naujiems” kelias
Mano rašiniai “Tž-iuose” ne 

Maskvą liaupsino. Tą darė viso
kių galvų raštai apie Vakarų iš
tižimą, naivumą, nenusimany- 
mą, kas, ipso f acto. kėlė Mas
kvos menama “susiklausymą, 
nusimanymą ir išminti”—daly
kų, kurių Maskvos diktatoriai 
ištikrųjų neturi, nes viską daro 
rusiško lokio kerėplumu. Mano 
raštai turėjo tikslo įrodinėti, 
kad Vakarai ne žuvimo ar suiri
mo ženkle, kad Prancūzija ne 
ištižusi, kad Maskva ne viso pa
saulio gudruolė, kad Amerikos 
užsienio politika vykusiai apgy
nė savo gyvybinius interesus 
(pavyzdžiui, Marshallo planu 
ant kojų Europą pastatė), kad 
tikslus naujiems ateiviams ke
lias būtų, kurį Kauno vyskupas 
auxiliarus pasirinko: tapti JAV 
(ar Kanados) piliečiais (prisi
minkime dr. Vilis Masons žo
džius), visais gabumais įsika
binti į galimai aukščiausias 
naujos tėvynės vietas, išleisti 
jaunimą į aukščiausius mokslus, 
nepamiršti, kad tauta pasiliko 
tėvynėje, kad ji kovoia. o mums 
geriau dirbti ALTo (kaip krašto 
piliečiai), ne kaip VLIKo meto
dais. Jei mielas Torontietis ne 
tą iš mano raštų išskaitė,-ką da
rysi, ne visoms mažoms galvoms 
leista didelę išmintį sutalpinti

i
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TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
ST. CATHARINES, ONT.

“Vilnių*
99 reikalu

“Nepriklausomos Lietu
vos” Nr 45 Prano Daugino 
pasirašytam laiške klau
siama, kada gi pagaliau 
pasirodys knyga anglų kal
ba “Vilnius Lietuvos gyve
nime”, kuriai SL Catharines 
vilniečiai prieš penkeris 
metus rinko aukas?

Kadangi aš pats aukas 
rinkau ir daugiausia tą 
knygą reklamavau, todėl 
turiu duot paaiškinimą, ži
noma kiek apie ją žinau.

Šios knygos leidėjai yra 
ne St. Catharines, bet 
VKLS-gos Toronto skyrius. 
SL Catharines skyrius tik 
talkininkauja, nes tarp šių 
abiejų skyrių visą laiką 
vyksta artimas bendradar
biavimas — vieni kitų

atima iš visuomenės pasi
tikėjimą. VKLS-ga jau pa
siruošusi leisti kitą knygą, 
rašytojo Fausto Kiršos re
daguojama Vilniaus metra
štį, kuriam vėl bus reikalin
gos lėšos. Bet neužbaigus 
šios knygos leidimo, yra 
didžiausia kliūtis kitam 
darbui pradėti.

Reikalinga atkreipti dė
mesys ir j opoziciją, kuri be 
blogos valios nepasisekusį 
darbą visuomenės nusista
tymui prieš VKLS-gą iš
naudos iki smulkmenų. Kad 
ir šis Prano Daugino užklau
simas nėra be tendencijos. 
Sumini, kad šios knygos 
leidimo šūkiu pasinaudo
dami išpopuliarino Jonines. 
O jau visiems gerai žinoma, 
kad kelinti metai dedamos 
pastangos Jonines suardyti. 
Jei ardymas nepasisekė ki
tomis priemonėmis, tai nau

RAŠYTOJAS MOKA IR JOTI

■ ■
' •

Garsus JAV rašytojas VVilliam Faulkner yra didelis 
medžiotojas, mėgsta ir pajodinėti, čia jį matome Far- 
mington apskričio klube netoli CharlottesviUe, Va., jo
jant pirmą kartą užsivilkusį laimėtą ružavą medžiok
lės švarką.

1 antkapio pasakytas kalbas, 
' nuoširdų ačiū organizacijų 
atstovams ir pavieniams 
asmenims darbu ir pini- 

i gais pi isidėjusiems prie 
! paminklo pastatymo ir vi
siems atėjusiems prie ant
kapio pagerbti mirusį brolį 
Vadovą.

Iškilmės baigėsi kapinių 
garsiakalbiu sugiedotu him
nu.

“Naujienos”

Minės M. Krupavičiaus 
sukaktį

W0RCESTER10 NAUJIENOS
WORCESTER, MASS.

Lietuvių diena

Lapkričio 27 d. Lietuvių 
diena puikiausiai pavyko. 
Ja stebėjosi miesto virši
ninkai ir kitų tautybių at
stovai. Gražioji Memorial 
Auditorium buvo kupina — 
virš 4,000 asmenų.

Publika gėrėjosi gražiais 
rankų darbo dirbiniais:

Į pa veikslais, audiniais, me- 
Giuodžio 18 d. 1 vai. zginiais h* kt. meniškais 

popiet Jaunimo Centre ruo- rankdarbiais. Kol visa šita

darbus remia ir vieni ki- jojama perilgai užtęstas 
tiems talkininkauja. Dėl l* neigtas darbas - 
šios knygos ilgo užsitęsimo S1UO atveJu knygos neislei-
su Toronto skyriumi turė
jau keletą pasikalbėjimų 
ii- esu padaręs net aštresnių 
priekaištų.

Man žinomos knygos už
sitęsimo priežastys yra šios: 
Kada buvo paskelbta, kad 
“Vilnius Lietuvos gyveni
me” bus leidžiama anglų 
kalba, ši knyga dar nebuvo 
paruošta angliškai kalban
čios visuomenės dvasiai, 
ir kol buvo paruošta, ilgo
kai užsitęsė (Berods apie 
metus laiko. Tiksliai nega
liu pasakyti ir kitų datų, 
kur ji buvo sustojusi). Buvo 
išsiųsta į Angliją padaryti 
vertimą iš lietuvių į anglų 
kalbą. Vėl nusiųsta į Ame
riką patikrinti kalbą ir iš
taisyti, ištaisytos perrašy
mas ir paties autoriaus pa
tikrinimas. Apytikriai to
kių kelionių ši knyga turėjo. 
Bet prieš metus ar pusantrų 
metų ji vistiek turėjo pa
sirodyti. Kodėl ji vis dar 
riepasirodo, ; tą galėtų smul
kiau paaiškinti tik Toronto 
skyrius.

Aš VKLS-gos Toronto 
skyrių dar karta primigtinai 
prašau; susimildami, ger
biamieji, su šia knyga da
rykite kokią nors rodą. 
Jei negalite išleisti, tai bet 
duokite paaiškinimą, kodėl 
jos išleidimas taip ilgai už
sitęsė? Aukojusieji dėl to 
nerimauja. Net ir VKLS- 
gos St. Catharines skyrius 
užklausimų yra gavęs iš 
Australijos ir Anglijos, šios 
knygos neišėjimas trukdo

dimas.
Tuo pačiu parašu “Kelei

vio” lapkričio 9 d. Nr 45 
korespondencija brenda 
daug giliau. Pagrindiniu 
reikalu pastatyta ne knyga. 
“Vilnius Lietuvos gyveni
me”, bet VKLS-gos St. 
Catharines skyrius ir Joni
nių rengimas. Sufabrikuoti 
net tokie dalykai kaip fan-

nes skyriaus.. Anksčiau, 
jos ir nebuvo skelbiamos. 
Tik išrinkus naują skyriaus 
valdybą, dėl šventos ramy
bės buvo paskelbta “Nepr. 
Liet.” Nr 22(688) 1960. V.- 
25 d.; “Tėv. žiburiuose” 
Nr 20(540) 1960.V.19 d.; 
“Naujienose” Nr 134, 19^0.- 
VI.7 d. ir “Drauge” Nr 
127, 1960. V.31 d. penkių 
metų skyriaus piniginė 
apyskaita, į ją įėjo ir 1959 
metų, bet opozicionieriai to

tastinis vienų metų Joni-,nemari, žinoma, nenorėjo
nių pelnas — $1500, J. 
Diliui primetama, kad jis 
neišduoda kaž kokių “pa
slapčių” (Lyg tai jis būtų 
parengimo Joninių savinin
kas) b. pirm. K. Bogušiui 
ir buv. vicepirm. M. Saukai, 
dėl ko pirm. K. Bogušis ir 
iš pirm. pareigų pasitrau
kęs, apyskaita viešai ne
skelbiama ir pagaliau už
baigia: “Centro valdyba 
turėtų susidomėti mūsų rei
kalais”. Atseit VKLS-gos 
reikalai sykiu ir jos grio
vėjų reikalai.

Kiek šiuose rašiniuose 
yra tiesos, rodo ir šie faktai: 
“N. LieL” rašoma, kad 
knygai aukos buvo pradė
tos rinkti prieš 5 metus, o 
Keleivyje jau prieš 6 metus. 
M. Sauka padarytas vicepir
mininku, o iš tikrųjų .jis 
buvo tik v-bos narys. Jeigu, 
valdybos pirm. ir vice
pirm. nežinotų Joninių pa
slapčių, reik suprasti pini
giniu, tai jų reiktų ieškoti 
pas kasininką, o‘ne. pas 
sekretorių. Nė iš vienos or
ganizacijos nereikalaujazba 
viešų skyriaus apyskaitų,

kitiems darbams ir bendrai tik iš VKLS-gos SL Catari

AMERIKOS ĮDOMYBES

matyti ir tik bubnija, kad 
nėra apyskaitų. Taigi ten
dencija visiškai aiški ir ne
sunku atspėti, už kieno gra
šius tai daroma.

Įdomiausias dalykas, kad 
šiuos rašinėlius rašyti ne 
Pranas Dauginas sugalvojo 
ir ne jis parašė, kadangi 
jis yra mažaraštis ir silpnai 
protaujantis. Juos rašo ki
ti, kurie jau seniai kėsinasi 
VKLS-gos St. Catherines 
skyrių sulikviduoti ar bent 
jo veiklą sustabdyti. Silp
napročių vis susiranda, ku
rių vardu jau seniai bando
ma per spaudą prieš VKLS- 
gos St. Gatherines skyrių 
akciją varyti. Tik visa lai
mė, kad iki šiol spaudoje 
nerasdavo vietos. Šiuokart 
surado spragą — knygą 
“Vilnius Lietuvos gyveni
me” ir pralindo.

Atkreipiu dėmesį ne tik 
SL Catherines ir Toronto 
skyrių, bet visos' VKLS-gos, 
kad prieš VKLS-gą, katip 
rezistenciją, opozicija ' yra 
smarki, kokios kitos -. nei 
eilinės organizacijos, • nei 
rezistencijos neturi. Tas vi
są laiką reik turėt omenyje. 
Gaila, kad tai yra, bet su 
faktais reik skaitytis.

I. Šajauka

čia sutelkė, daug darbščių 
moterų dirbo — Julija 
Lendraitienė, Marcelė Wat- 
kins, Antanina Wackel- 
Vaškelevičienė, Marijona 
židžiūnienė ir kitos, kui* 
čia visas suminėsi.

Daug žmonių dirbo ruo

šiarr.as prel. M. Kiupavi- 
čiaus 75 m. sukakties minė
jimas su J. Matulionio pa
skaita ir menine dalimi, ku
rioj dalyvaus S. Baras, J.
Vaznelis ir A. Kučiūnas.
Kas kaltas dėl bendravimo 

trukdymo?
.... . „ . , _. šiantis šitai dienai, bet jei
Vilnis rašo, kad Chica-i nebūtų buvę Eduardo J. 

gon buvo atvykę Sovietų Struckaus> mie3to 
Sąjungos ambasados antra- ^^0 pažiūrėtojo, 
sis sekretorius Laurynas nebat b ir šitos dien0& 
kapočius ir poetas Eduar-, Jjs buvo b. vyriausias
das Mieželaitis, kuns su programos tvarkytojas. Tą 
kita.8 3 rusų rašytojais at- dieną pragramai vadovauti

. jis pakvietė Mass. seimelio 
Mieželaitis su Vilnies atstovą Vytautą Pigagą,

žasčių sudegė V. Vaškelio 
maišų dirbtuvėlė, kuri sto
vėjo Dundas ir Keele gat
vių sukryžiavime.

V. Vaškelis yra nepa
prastai taupus lietuvis. Da
žnai jis tenkinasi papras-.. . . . x .. x., ---------- -------------- r
tesniu maistu ir vengia ki-1 znJ°^einis teturėjęs tik 2 kurjs tas pareigas gražiai
tokių mažiau reikalingų iš- į ^a‘T f lk,°, kalbėtis, S. atliko.
laidų, kad tik galėtų dau- ■ S; JokubĮta rašo kad re,- Programa pl^džj0 4
giau sutaupyti ir ,ant Sė^eik^ pS’ vat Uetuvhf Vetera*
presmų ekonominių kojų! sveikas piotas, nų būgnų.trim|tų orkestras
atsistoti, bet netikėtas gais= laime® taika, tautų sambų- vėliavom^ atžvorįavo 
ras visas jo gerąsias pas- v!s- Atsivers durys ilges- prie j,, sį^rojo
tangas dūmais išsklaidė. niam lai?Įul atvyktl P38 Amerikos ir Lietuvos him-

mus ne tik mylimam poetui (Orkestrui vadovauia
Fdnnrdni Mieželaičiui hpt nu®> vauuvaujaEduardui Mieželaičiui, oet bug muzikas Albertas
kiekvienam musu tautos y x
garbingam sūnui ir dukrai”. J™?™™)-

Ir mes turime viltį, kad ?’}?■ Steponaitis

sveikam protui laimėjus, maldą, miesto
nukris Maskvos užkarta tarybos narys George Wells 

„ J. . , , ... „„ Lietuvai našta, ir tada bus pasveikino savo ir guber-
Sekmadieni, lapkričio 27į ,ima ten h. čia gyvenan. natonaus Forcolo vardu,

J Mikalauskas

CHICAGO, ILL.

Atidengtas V. Biržiškos 
antkapis

paskirti asmenys lietuvių 
spaudai informuoti. Aš in
formavau Keleivį, Sandarą, 
Tėvynę, bet apsiėmęs kitą 
spaudą informuoti nieko 
nepadarė. Tarytum, būtų 
boikotavęs tą dieną.

Šia proga noriu padėkoti 
Keleiviui už nesigailėjimą 
vietos Lietuvių dienai gar
sinti.

J. Krasinskas 

GARDNER, MASS. '

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
Amerikos. Joja aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną, daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs rijikas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meikoaris ir tt,; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Šulių kova; 
Pas mormonus; jų tikyba, praeitis ir dabartis';
Seras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tems valstijos tortai;
Floridos vaizdai; Jaunystės ialtinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs pošemlų urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gmžfcji paauAsMs. 

Knyga jau išėjo. UkrisakitMiaing knygą moj pat
Kaina 76 centai.

<36 East Broadvray
LEIVI3*

So. 27, Mase.

TORONTO, ONT.

Mirė J. Panevėžys
Lapkričio 23 d. vietos li

goninėj po širdies smūgio 
mirė Juozas Panevėžys (Jo
seph Penney), palaidotas 
lapkričio 26 d. dalyvaujant 
dideliam giminių ir negi
mimų būriui,

Velionis buvo gimęs 1885 
m. spalio 4 d. Mieliūnų kai
me, Vabalninko valsčiuje. 
Jaunystės dienas praleido 
dirbdamas pas poeto Balio 
Sruogos tėvus Baibokų kai
me, Vabalninku valsčiuje, 
vėliau atvažiavo į JAV, 
apsigyveno Athol, iš ten 
sugrįžo į Lietuvą, ten susi
tuokė su Konstancija Lapė- 
naite. Vėl Lietuvą apleidęs, 
ilgus metus gyveno Bell 
Island, Nevfoundland, o 
pastaruosius 6 metus Gar- 
dnery.

Liko liūdinti žmona, 3 
dukterys — Emilija Pada- 
levičienė, Albina Kalantie- 
nė ii* Ona Glėbąvičienė, 2 
sūnūs ir brolis Stasys Lie
tuvoje.

Velionis buvo “Keleivio” 
skaitytojas.
Mūsų futbolininkai laimėjo

Padėkos dieną baigėsi 
futbolo rungtynių sezonas. 
Tą dieną mūsiškiai žaidė 
su Nashua komanda. Tai bu
vo stipriausias priešas, bet 
ir jį mūsiškiai įveikė. Tuo 
būdu Gardnerio komanda 
nepralaimėjo nė vienų rung
tynių.

Abiejose komandose žai
dė daug lietuvių — Dante
lis Ališauskas, abu Sabuliai, 
Lugbonai.

Gardneriečiams malonu, 
kad šios mūsų futbolo ko
mandos instruktorius yra 
Walter Dubžinskis.

Lietuvis

KAS DARYTI ILGAIS
ŽIEMOS VAKARAIS?

įmesto majoro proklamaci
ją perskaitė ir sveikino 
miesto majoro pavaduoto
jas John Shea. Gražiai svei
kino miesto menedžeris 
Francis McGrath. Be jų, 
dar svekino airių ir armėnų 
atstovai.

Tautinius šokius šoko 
skautai, Onos Ivaškienes 
vadovaujamas Sambūris iš 
Bostono ir šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos mergai
tės, seselės M. Conrad va
dovaujamos. Jiems visiems 
nesigailėta katučių.

Dainavo 4 chorai: šv. Ka
zimiero parapijos vaikų 
(vedėja seselė M. Conrad), 
Meno Mėgėjų, kuriam va
dovauja JonasK Beinorius, 
ir Vyčių 116 kuopos, ku
riam vadovauja Vincas Bur
dulio. Pažymėtina, kad Me
no Mėgėju chore visi daly
viai yra naujieji ateiviai, o 
Vyčių — visi Amerikoj gi
mę, bet visi chorai dainavo 
lietuviškai ir klausytojams 
labai patiko.

Baigdamas noriu dar po
rą dalykų pažymėti.

Pirmajame susirinkime

dieną, Lietuvių Tautinėse įjems žmonėms laisvai ben- 
Kapinėse buvo atidengtas dl.auti.
kuklus, bet labai sko- _________________
ningas didžiajam lietvių 
tautos lituanistui prof. Va
clovui Biržiškai pastatytas 
antkapis.

J kapines susirinko apie 
du šimtai buvusių moksli- 
nihko draugų, bendradar
bių^ studentų, mokinių ir 
didokas būrys gerbėjų. Die
na buvo ūkanuota, saulės 
nesimatė, bet žmonės ne
pabijojo važiuoti į kapines 
jr pagerbti daug lietuvių 
tautai dirbusį mokslininką.

Iškilmės buvo pradėtos 
per kapines aidančiu maršu.
M. Gudelis susirinkusiems 
priminė prof. Vaclovui Bir
žiškai Paminklui Statyti 
Komiteto ilgokai užsitęsusį, 
bet jau baigtą darbą ir pa
prašė Aušrinę Bylaitvtę 
atidengti paminklą.

Prie paminklo kalbas pa
sakė prof. Pranas Čepėnas,
Komiteto pirmininkas ir 

prof. Vaclovo 
bendradarb i s,

Profesorių Draugijos pir
mininkas prof. Matas Krik
ščiūnas; Lituanistikos Insti
tuto prezidentas dr. Petras 
Jonikas ir Komiteto Pamin
klui Statyti sekretorius M.
Gudelis.

NEW YORK, N. Y.

ilgametis
Biržiškos

V. Bacevičiaus radijo 
koncertas“

Vytautas Bacevičius vėl 
skambins Keyboard Mas- 
ters New Yorko miesto ra
dijo stoty WNYC (Munici
pal Broadcasting System) 
sekmadienį, gruodžio 11 d., 
8:30-9:30 vai vakare.

Tai bus jo 44-tas koncer
tas toj stoty. Programoj: 
Chopin’o Etude, op. 25, 
No 12; Ravelio “Oiseaux 
tristes” ir “Alborada dėl 
gracioso” (iš Suitos “Mi- 
roirs”) ir Bacevičiaus du 
kūriniai: Capriccio, op.
28, tik ką išleistas New 
Yorke (Mercury Music 
Corp.), ir Poeme Cosmi- 
que, op. 65.

WATERBURY, CONN.

Žuvo V. Želvis
Niekas iki šio dar ne

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

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 ousl. kaina 
$5.00.

Pranas Nauiokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

Vytautas Aliutas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvay, So. Boston 
27, Mass.

parašė apie Vaitiekaus Žel- buvo išrinktas didelis komi- 
vio tragišką žuvimą Gir- tetas, bet jis nesugebėjo 
dėjau, kad liepos mėnesį sugalvoti, iš kur pinigų gau- 
jis išėjo iš namų ir dingo, ti, ir išlakstė į visus kam- 
Tik dabar sužinojau, kad pus. Tada kun. Justino Ste- 

Paskutinį žodį prie kapo po kelių mėnesių rado miš- ponaičio patarimu aš ir Juo- 
tarė prof. Viktoras Biržiška, ke jo lavoną. Glavecką# buvome pa-
prof. Vaclovo brolis. Savo Velionis buvo kilęs iš kviesti į finansų ir kitas ko- 
ir brolio Mykolo vardu jis Būdviečių kaimo, Pajevo- misijas. Mūsų sumanyta iš- 
padėkojo komitetui už ku- nio valsčiaus, į JAV atvyko leisti laimėjimo būdu 6 
klaus, bet labai skoningo prieš pirmąjį karą. Rodos, kalakutus. Tas sumanymas 
paminklo pastatymą ir pa- jis visą laiką gyveno Water- davė gryno pelno virš $300. 
minklo atidengimo iškilmių būry, todėl tenykščiai lie- Tada visų ūpas pakilo ir 
suorganizavimą; * tarė ačiū tuviai galėtų apie jį dau- jau jr pabėgėliai norėjo 
brolio Vaclovo artimiesiems giau parašyti. grįžti, bet buvo nepatogu*,
bendradarbiams už prie S. M. ii Elizabeth Antras dalykas. Buvo

Sudegė maišų dirbtuvė

Lapkričio mėn. iš 18 į 
19 d. dėl nežinomų prie-

VflBEBEBBHBSBBBfl

SOPHIE BARC
O 7

RADUO VALANDA 
FIbm programos iš WOPA. 
1490 IdL AM lQ2-7 FM 
~ ** sirasėinfe M

M—11 oOa
ir Nkasėteai 

S:M iW »:M rai. ryt« 
VAKAKU9SOS: 4. 7 wl

TsL: HBmlock 4-Z413 
7159 S. MAPLEWOQD AVEJ 

CHICAGO 29. ILL.

Pakalbinkim draugus Ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.00
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K. Petrauskui 75 m.

Lapkričio 23 d. Lietuvos • 
garsiam terorui Kiprui Pe- i 
tiauskui sukako 75 m. am
žiaus. Ta proga pavergtos 
Lietuvos laikraščiai pasi
puošė sukaktuvininko por
tretu, rašo apie ji straip
snius, deda sveikinimus.

Mulkina gyventojus dėl 
naujos rublio vertės

(E) Maskvai paskelbus, 
kad nuo sausio 1 dienos 
10 senųjų rublių sudedami 
i 1 rubli, o neseniai paskel
bus, kad nuo tos pačios 
dienos nustatomas naujas 
įublio kursas santykyje su 
doleriu, visam pasauliui 
buvo aišku, kad čia negali
ma kalbėti apie rublio už- 
vertinimą, o tik jo nuverti
nimą (Senuoju kursu už 
doleri buvo skaičiuojama 
4 rubliai, tad naujais ru
bliais turėtų būti 40 kapei
kų už dolerį, bet kursas nu
statytas 90 kapeikų, vadi
nami už doleiį bus skaičiuo
jama daugiau negu dvi
gubai kapeikų, negu iki 
sausio 1 dienos). Nepaisant 
to, Vilniaus radijas ir 
“Tiesa” nesiliauja mulkinę 
gyventojus, kad rublis e- 
sąs “užvertintas”. Bet ir 
mii etas nuvertinimas įu
blio realybės neparodo. 
“Juodoje biižoje” Lietuvoje 
(tokios “biržos” veikia vi
suose komunistiniuose kra
štuose) už dolerį faktinai 
mokama iki 10 kartų dau
giau, negu yra oficialus 
kursas. Kai nuo sausio 1 
dienos rublis ir oficialiai 
bus nuvertintas, vargu tas 
“neoficialus” kursas page
rės.
“Atilsinėm” reikia jau iš 

rudens pasirūpinti
(E) “Lietuvos respubli

kinė profsąjungų kurortų 
valdyba” paskelbė, kad 
pi iima pareiškimus “vieti
nėms ir sąjunginėms atilsi- 
nėms gauti” iki 1960 m. 
lapkričio 26 dienos. I val
dybą su tokiais pareiški
mais gali kreiptis ne pavie
niai darbo žmonės, o tik 
organizacijos ir įstaigos. 
Joms “atilsinės” ir padali
namos pagal tam tikrą sis
temą, kuiios dėka Lietuvos 
gyventojai gauna kasmet 
tik labai aprėžtą skaičių 
tokių leidimų. Be leidimų 
naudotis kurortais ir gydy
klomis gali nebent tik tie. 
kurie sumoka pasakiškas 
sumas. O leidimų išduoda
ma tiek mažai, kad Lie
tuvos vasarinėse ir gydyklo
se “broliškų respublikų” 
vasarotojų būna žymiai 
daugiau, negu savo piliečių.

Pirma sušaudo, paskiau 
juos pagerbia

(E) Vilniaus “Tiesa” 
atspausdino straipsnį “Liau
dis didžiuojasi savo didvy
riais.” Autoiius — genero- 
las majoras J. Macijauskas. 
“Pagerbė” kaivedžius Obo- 
revičių, Putną ir kitus, bet 
1 utylėjo, kad jie to paties 
Kremliaus įsakymu (įvairių 
“valymų” metu) buvo su
šaudyti.

Ragina skaityti ne tik 
savus, bet ir rusiškus 

laikraščius

(E i Respublikinės spau
dos direkcijos pareigūnas 
Damašius per Vilniaus ra
diją ragina prenumeruoti ne 
tik respublikinius, bet ir

centrinius rusiškus laikra
ščius. Kolchozų ir sovchozų 
pareigūnams siūlomas už
sisakyti naujai pradėjęs eiti 
Maskvoje rusiškas laikraštis 
žemės ūkio reikalams, “Sel- 
skaja Žizn” ir kiti. Lietuvos 
žemdirbiai jau turi savaiti
ni “Valstiečiu laikiašti”, 
plačiai skaitomas nepoliti
nis žurnalas “Mūsų sodai”, 
specialūs leidiniai “Socia
listinis žemės ūkis”, “Ve
terinarija ir zootechnika”. 
Bet Maskva matyt norėtų, 
kad Lietuvos ūkio darbuo
tojai daugiau skaitytų ir 
rusiškų laikraščių.

Lietuviški šokiai 
geriausiai patiko

(E) Spalio pradžioje ke
turi Lietuvos Valstybinio 
liaudies ansamblio šokėjai 
išvyko gastrolių į Lotynų 
Ameriką. Keletą savaičių 
su dideliu pasisekimu pasi
rodė Venezuelos sostinėje, 
kur turėjo 6 koncertus. Ge
riausiai žiūrovams patikę 
lietuviški šokiai, kaip štai 
“Klumpakojis”. Publika rei
kalavo vis pakartojimo. Iš 
čia Lietuvos šokėjai vyko 
į Pietų Amerikos kraštus.

Nesant perdirbimo 
galimumų — vaisiai ir 

daržovės pūva
(E) Lietuvos kolchozai 

šiemet turėjo milžiniškus 
nuostolius (Vilniaus “Tie
sos” žodžiai), kai Maisto 
pramonės valdybos įmonės 
nė iš tolo nepajėgė per
dirbti kolchozų pasiūlytų 
vaisių ir daržovių. Dideli 
kiekiai per tai sugedo.

“Daugelis darbų 
tebeatliekami rankomis”

(E) Vilniaus “Tiesa” 
viename savo vedamųjų 
atvirai prisipažįsta: “Ne 
paslaptis, kad kolūkiuose 
daugelis darbų silpnai me
chanizuoti, elektrifikuoti, 
atliekami rankomis”. Lai
kraštis ragina atitinkamas 
įstaigas pasirūpinti, kad 
žemės ūkio mašinoms ga
minti būtų parūpintas rei
kalingas kiekis metalo (ma
tyt, jo stinga).

Dailininkui Vytautui
Kairiūkščiui 70 metų

(E) šio vyresniosios kar
tos dailininko ir dailės kri 
tiko sukaktis buvo lapkri 
čio 14 d. Ilgus metus dėstė 
gimnazijose. Nuo 1944 ik. 
1951 m. dėstė Kauno Vai 
stybiniame dekoratyvinės 
ir taikomosios dailės insti
tute meno istoriją ir kompo
ziciją. Yra dalyvavęs įvai
riose parodose, pai ašęs 
daug rašinių dailės temo 
mis. Kairiūkštis žinomas 
kaip nuoširdus M. K. Čiur
lionio kūiybos gerbėjas.

Kur eina Lietuvos silkės
(E) Vilniaus radijo pra

nešimu, Lietuvos silkės eks 
poituojamos šiuo metu į Če
koslovakiją, Bulgariją, Len
kiją, Rumuniją, Vengriją, 
Vokietijos sovietinę zoną — 
žinoma ir į “broliškas res
publikas’”.

Šiauliečiai linksmino 
leningradiečius

(E) Šiaulių statybos tres
to liaudies dainų ir šokių 
ansamblis buvo išvykęs 
gastrolių į Leningradą, kui
siau I iečiai koncertavo tris 
dienas.

Lietuvos gyventojai
J. AUDĖNAS

(Tęsinys >
1959 m. sovietų surasi- ir su vidui iniuoju 64 asme

nys (dabar 13 ir 175) kiek
vienam 1000-čiui gyvento
jų. Tai maždaug tame pa
čiame lygyje su Kirkizų ir

nejimo blankuose buvo 
įtrauktas gyventojų išsilavi
nimo klausimas. Buvo klau
siama aukštasis,, vudurinis, 
specialus mokslas ir pan. Tandžikų respublikom i s. 
Suprantama, kad surašinė- Kadangi 1939 m. Lietuvoje 
tojas, apklausdamas sura- gyventojų surašinėjimo ne- 
šomąjį, pažymi jo išeitąjį buvo (jis buvo Sovietų Są- 
moklsą. Tai labai vertigos jungoje) ii- bendrai laisvo- 
statistikos žinios gyventojų je Lietuvoje niekas ir per 
išsimokslinimui pažinti. anketas tokių žinių netuiė- 

Pagal paskelbtuosius duo-, jo, tai dabar sovietų skel- 
menis (Vestnik statistiki biamasis ‘Lietuvos gyven-
š. m. Nr 2) Lietuvoje kiek
vienam 1000-čiui gyvento
jų 1959 m. piadžioje teko 
13 asmenų su aukštuoju 
mokslu ir 175 su pilnu ar 
nepilnu viduriniuoju mok
slu. O bendrai Sovietų Są
jungoje buvę 18 su aukš
tuoju mokslu ir 263 asme
nys su pilnu ar nepilnu vi
duriniuoju mokslu kiekvie
nam 1000-čiui gyventojų.

Imant vadinamomis at
skiromis respubli komis, 
Gi-uzija aukščiausio išsi
mokslinimo tauta. Ten su 
aukštuoju mokslu esą 38 
asmenys ir su viduriniuoju 
— 315 asmenų kiekvienam 
1000-čiui gyventojų. Antro
je vietoje stovi Estija. Jo-
je esą 21 su aukštuoju ir praktikuojamas ir neteisin 

į 304 su viduriniuoju mokslu gas. O jeigu surašinėjimo 
kiekvienam 1000-čiui gy- lapuose ir būtų buvęs 
ventojų. klausimas apie gyventojų

Bendrai Lietuva gyven- 1939 m. išsimokslinimą, tai 
tojų su aukštojo mokslo po 20 metų po nepaprastai 
išsilavinimo požiūriu pa- didelio gyventojų sudėties 
statyta ketvirtoje iš apa- pasikeitimo, jokiu suraši- 
čios vietoje, o su viduri- nėjimu ar kitokiu apklausi- 
niuoju mokslu paskutinėje nėjimu to kas tada buvo 
iš visų vadinamųjų penkio- neatstatysi.
likos respublikų. į Mes netųrųne duomenų

Tai gana būdingos Lie- atsikirsti prieš sovietiškąjį 
tuvos atžvilgiu žinios. Kiek melą, bet mes žinome, kad 
jos tikros, kitas klausimas, tai ką čia paskelbė, jie nie-
Bet jos gali būti tikros, nes k0 apie tai nežinojo ir 
sovietams lietuviai dau- dabar nežino.
giausia priešinosi; ilgos la
bai kruvinos partizanų ko
vos, nepaprastai didelis pa
sipriešinimas žemės ūkio 
kolektivizacijai, dide 1 ė s 
žmonių depoitacijos ir kt. 
buvo tokios sąlvgos, kuriose 
švietimas negalėjo tarpti.

Drauge su šiais išsimok
slinimo , duomenimis yra 
paskelbti duomenys ir apie 
gyventojų išsimokslinimą, 
buvusį 1939 m., t. y. koks 
jis buvęs prieš 20 metų. 
Abeji duomenys gretimai 
ir tuo parodomas skirtu
mas, kas yra per 20 metų 
padalyta švietimo srityje. 
Čia parodoma, kad 1939 m. 
Lietuvoje su aukštuoju 
mokslu buvę 2 asmenys

Panevėžio dramos teatro 
dvidešimtmetis

(E) Vilniaus radijas ir 
spauda paminėjo, kad Pa
nevėžio dramos teatmi šio
mis savaitėmis suėję 20 
metų. Pirmasis jos režisie
rius buvo J. Miltinis (pa
starais metais apie jį nebe
girdėti). Per 20 metų esą 
pastatyta 72 premjeros. 
Panevėžyje ir gastrolėse 
buvę per tą laiką 3.800 
vaidinimų, kuriuos aplankė 
maždaug 2 milijonai žiūro
vų.

Bus “liaudies” teismų 
rinkimai

“Liaudies” teismų tei- karo nuostoliams apskai- 
sėjų rinkimai Lietuvoje čiuoti. Komisiją sudarė A. 
įvyksią gruodžio 18 d. J. Sniečkus, M. A. Gedvilą, 
“liaudies” teismų tarėjų J. M. Bertašiūnas, prof. A. 
rinkimai vyksta nuo lapkri Purenąs, J. M. Jurginis ir 
čio 25 d. iki gi-uodžio 15 V. S. Zubarevas. Ši ypa- 
dienos. tinga valstybinė komisija,

tojų 1939 m. buvusis išsi
mokslinimas yra ne kas 
kita, kaip grynas melas. 
Tuo pačiu duoda pagrindo 
manyti, kad ir 1939 m. 
skelbiamieji statistikos duo
menys, kaip statistikai sa
ko, yra frizuoti. Ir štai 
skelbiama ne kokiu kieno 
nors parašytu straipsniu, 
kuriam nebūtų reikalo 
kreipti daug dėmesio. Bet 
šituos, t. y. 1939 m. Lie
tuvos gyventojų išsimoksli- 
nimos duomenys, kuriems 
anketose visai nebuvo klau
simo, skelbia ne kas kitas, 
o Maskvos Centrinė Statis
tikos Valdyba. Šitoks duo
menų pateikimas statisti
koje yra neleistinas, ne-

Pagaliau Sustosime ties 
pačiu svarbiausiuoju Lietu
vos gyventojų klausimu, t 
y. ties gyventojų nuosto
liais, kaip karo ii- okupaci
jų pasekmėse Jau buvo pa
sakyta, kad per 16 metų 
laisvoje Lietuvoje viduti
niškasis gyventojų prie
auglis buvo 1,2%. Bet ka
dangi vidutiniškasis prie
auglis paskutiniaisiais me
tais buvo kritęs iki 1%, 
tai šiuo rodikliu matuosime 
1940-1959 dvidešimtmečio 
gyventojų prieauglio tiki
mybę. Pagal tai šiandien 
dabartinėse Lietuvos sieno
se turėtume plius- minus 
4 milijonus gyventojų. Tu
rime tik 2.711.000. Reiškia 
mūsų krašto gyventojų 
nuostoliai siekia apie 
1.300.000 žmonių. Tai bai
sus mažos tautos žmonių 
nuostolis.

Iš antras pusės turime 
pasakyti, kad fiziniai iš
naikintų Lietuvos gyventojų 
skaičius yra žymiai mažes
nis, palyginus su ta tikimy
be, kiek gyventojų Lietu
voje būtų dabar, jeigu ne 
karas ir ne okupacijos. Čia 
turime padaryti kad ir 
trumpą Lietuvos gyventojų 
nuostolių analizę.

Sovietai, 1944 m. grįžę 
į Lietuvą, buvo sudarę spe- 
cialę valstybinę komisiją 
vokiečių okupacijos metu 
(1941-1944) padalytiems

apskaičiavusi visus vokiečių 
Lietuvoje padarytuo s iu s 
karo nuostolius, savo platų 
aktą paskelbė 1944 m. 
gruodžio mėn. 20 d. Mas
kvos Pravdoje Nr 304. Ta
me akte dėl gyventoju 
nuostolių pasakyta: “Ne 
visai išsamiais duomeni
mis jie( vokiečiai. J. A.) 
Lietuvos teritorijoje kon
centracijos stovyklose iš
naikino 165.000 karo belai
svių;
sušaudė,., sudegino, ir., nu
kankino daugiau, kaip 
300.000 ramių gyventojų”, 
(m. p.)

1948 m. Vliko sudarytoji 
Lietuvos karo nuostoliams 
apskaičiuoti komisija, ku 
riai man teko pirmininkauti 
apskaičiavo, kad vokiečiai 
išnaikino apie 308.000 lrie- 
tuvos gyventojų. Kaip ma
tome abiejų komisijų ap
skaičiavimai beveik sutam
pa ir todėl, turime pagrindo 
šiuos apskaičiuotus duome
nis laikyti tikrais ir visai 
patikimais. Jais galime nau
dotis bet kuriam reikalui 
esant. Jais jau buvo pasi
naudota teikiant žinių tarp
tautiniams leidiniams.

1959 m. gegužės 30 d. 
sovietai Kauno IX-me for
te, kur vokiečiai išžudę 
apie 80.000 gyventojų, ati
darė Žudynių Muziejų. 
Tos pat dienos dienraštis 
Tiesa parašė: “Apie 80 
tūkstančių žmonių buvo 
išžudyta prie IX forto. 
O iš viso Lietuvoje nepil
nais duomenimis hitleri
ninkų ir jiems pasidavusių 
nacionalistinių banditų bu
vo išžudyta daugiau, kaip 
700 tūkstančių” ’ Iš šio 
pranešimo reikia spręsti, 
kad sovietai, pravedę sausio 
15 d. gyventojų surašinėji
mą ir pamatę nepaprastą 
gyventojų sumažėjimą, ne
žiūrint net to, kad į kraštą 
buvo prigabenta gana daug 
svetimo elemento, turėjo 
paskelbti tokio nepapras
tai didelio Lietuvos gyven
tojų sumažėjimo naujas 
priežastis. Tuo pačiu vokie
čiai buvo apkaltinti išžudę 
dai’ 400 tūkstančių gyven
tojų. Mums gi yra aišku, kad 
tuos 400 tūkstančių ar apie 
tiek išnaikino bolševikai 
šaudydami vietoje, išvež- 
dami į Sibirą, kariaudami 
su partizanais ir kitais bū
dais.

Visi laisvajame pasaulyje 
esančiųjų veiksnių ir rim
tų asmenų apskaičiavimai, 
kiek bolševikai išnaikino 
Lietuvos gyventojų, visuo
met sukdavosi apie 350.- 
000-500.000. Todėl 400 
tūkstančių reikia priimti 
už tikrą skaičių.

Mums nekyla jokios abe
jonės, kad okupantai fizi
niai išnaikino apie 700 tūk
stančių Lietuvos gyventojų: 
apie pusę to skaičiaus iš
žudė vokiečiai, o jau di
desnę pusę bolševikai.

Yra dar vienas momen
tas, didžiąją Lietuvos gy
ventojų tragediją padidi
nantis. Ir būtent! 1 Lietuvos 
vietinių gyventojų jau ir 
taip sumažėjusį skaičių yra 
įtraukta apie 170.000 žmo
nių, Lietuvai visai svetimo 
elemento. Pagal surašinėji
mo duomenis 1959 metų 
pradžije buvo 231.000 ru
sų ir 18.000 ukrainiečių. 
Viso 249.000 asmenų. Tuo 
tarpu šio .svetimo elemen
to Lietuvoje niekuomet tiek 
daug nebuvo. Ukrainiečių 
iš viso nebuvo, o 1942 m. 
pagal vokiečių okupacijos 
metu surašinėjimą, rusų 
Lietuvoje buvo tik 85.000 
asmenų ir tai su Svyrių ir

Ašmenos apskritimis, ku
rios į dabartinę teritoriją 
neįeina.

Visa tai turėdami prieš 
akis, prie jau nurodytųjų 
700 tūkstančių išžudytųjų 
turime pridėti dar 170.000 
asmenų. Tuo būdu Lietuvos 
gyventojų nuostolis, jų iš
naikinimas, siekia iki 870 
tūkstančių asmenų.

Paskutinėje statistikoje 
rodoma, kad visoje Sovietų 
Sąjungoje lietuvių esą 2.- 
326. 000. Lietuvoje lietuvių 
yra tik 2.151.000 ir Latvi
joje 32.000 asmenų. O kur 

; dar 175. 000 lietuvių? To- 
! kių žinių sovietų statistika 
neduoda. Reiškia šiuo metu 

'tiek dar nežinia kur esan
čių gyvų lietuvių nuo savo 
tėvų žemės atplėštų, tiek 
pat svetimo Lietuvai ele
mento yra į kraštą privež
ta. Tai tas pats tautinis 
genocidas, be paliovos ei
nąs toliau.

• Tos pačios karo ir okupa
cijų aplinkybės Lietuvos 
gyventojų skaičių ir kitais 

i būdais bei keliais žymiai 
sumažino. Pav. žmonių į 
Vokietiją darbams išveži
mas, lenkų ir vokiečių re
patriacijos, karo meto pa
bėgėliai ir kt. Jų .pusėtinai 
yra po platųjį pasaulį iš
siblaškiusių. Netenka ma
nyti, kad daug kas iš jų į 
išlaisvintą Lietuvą besugrįš. 
O tie, kurie sugris, Lietuvos 
gyventojų nuostolį nedaug 
tepapildys.

O vistik tauta laukia 
mūsų; jei ne mūsų pačių, 
tai mūsų darbų. Pasisteng- 
kime jų lūkesčių neapvilti. 
Turime apsčiai intelektuali
nių pajėgų.

Pasirūpinkime (ir patys 
padirbėkime) tas visas pa
jėgas įjungti į darbus, ku
rie ir Lietuvos laisvinimo 
kovoje būtų geri kovojan
čiai tautai, talkininkai, ir 
kurie lietuvių tautos istori
joje ir kultūroje būtų pa
teisinamas įrodymas mūsų 
emigrantinio gyvenimo.

YRA LAIKRODĖLIŲ, 
NĖRA RĖŽIUKŲ

GRĄŽINA I SENĄ VIETĄ

Ramusis vandenynas buvo supykęs ir didelėmis ban
gomis užpylęs Oregono valstijos,pakraščius. Daug na
mų bangos buvo nustūmusios į šonų. Dabar savinin
kai juos grąžina j senąsias vietas.

esi, reikia gyventi; gyve
nant visa ko reikia, o pas 
mus kol kas n e visko tegali
ma gauti.

“Mano namo langai supu
vo, vėjas išpūtė stiklus ir 
sudaužė. Kadangi pats mo
ku, pasidirbau naujus rė
mus, sulaukiau geležėlių ir 
stiklo, bet neturiu rėžiu- 

(ko stiklui piauti ir jo mūsų 
miestely negalima gauti.

“Mielas drauge, gal ne
sudarytų jums sunkumų 
atsiųsti man rėžiuką.

“Bloga, kad mes darbų 
laiku nenudirbame. Štai 
spalis baigėsi, o bulvės dar 
nenukąstos. Kartą pasakiau 
vyrams: “Reikia paskubėti, 
gali užsnigti”, o jie man: 
“Mes bulvių neturim, o jei 
tu turi, eik ir kask”. Karas 
mūsų žmones visai sugadi
no”...

Patartina tai raudonajai 
poniutei, važiuojant i Lie
tuvą, ne laikrodėlių vežtis, 
bet rėžiukų.

J. Shaw

TEISYBĖ AKIS DEGINA

Keleivyje buvo rašyta, 
kad viena poniutė, nuvykusi 
iš Amerikos į Lietuvą, ne
rado žmogaus, kuris priim
tų iš jos laikrodėlį dovanų, 
nes visi turėję ir jų laikro- 
liai buvę geresni.

Mano kaimynas iš Lietu
vos šitaip rašo:

“Mielas jaunystės drau
ge, manau, kad aš jau jums 
įkyrėjau su savo laiškais, 

•bet ką padarysi. Aš jau 75- 
jtus metus einu ir kol gyvas

Kai lapkričio 28 d. Didž. 
Britanijos atstovas David 
Ormsby-Gore, Jungtinė s e 
Tautose svarstant kolonia
lizmo klausimą, palietė So
vietų Sąjungos vykdomą 
kolonializmą Europos vidu
ryje ir Azijoje, Maskvos 
atst. Zorin nepajėgė ramiai 
klausytis, nes teisybė akis 
degino, todėl jis rėkavo ir 
daužė stalus, protestuoda
mas, kad kalbėtojas kišasi 
į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus. Pagal Zorino ko
mandą elgėsi ir kiti Sovietų 
bloko atstovai.

O Britanijos atstovas pa
sakė gryniausią teisybę, 
kad Sovietų Sąjunga yra 
didžiausia šių dienų paver
gėja, kad tuo metu, kai Didž. 
Britanija davė nepriklau- 
mybę pusei bilionų žmonių, 
Sovietų Sąjunga 
“prievarta įjungė i Sovietų 
Sąjungą 6 valstybes su 22 
mil. gyventojų,., jų. tarpe 
yra ir 3 naujos kolonijos: 
Lietuva, Estija ir Latvija”.

Savo kalbą tęsdamas, 
Britanijos atstovas priminė, 
kad Sovietu valdomos tau
tos daug kartų mėgino at
gauti nepriklausomybę, bet 
tos jų pastangos buvo su
triuškintos.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00
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Balfo seimas
Lapkričio 25-27 dienomis sekr. dr. P. Grigaitis, be-

—Maiki, kai tu viską 
nai, tai pasakyk man, 
pirtis yra geras daiktas 
nam žmogui, ar ne?

—Tai priklauso nuo
kokią pirtį tėvas turi gal
voje. Viena piltis gali būt 
geras daiktas, o kita — ne.

—Nu, o koks čia difren- 
sas? Juk pirtis yra pirtis, 
ir dac oi.

—Yra skirtumo, tėve.

ži-. —Tėve, galima daug da- 
ar lykų žinoti visai jų nema- 

se- čius. Tą pasakoja istorija, 
tik nereikia tingėti ją pa

to, studijuoti.
—Nu, jeigu taip, tai 

aš galiu tau pasakyti 
istoriją, lai bus istorija 
apie Lietuvos pirtį. Vienas 
geras mano frentas neseniai 
atsiuntė man iš Kanados 
doleri ant makorkos ir pa-

ir
gerą

Paprasta to žodžio prasme, aiškino, kaip Suvalkijoje 
pirtis yra vieta, kur žmonės išnyko pirtis. Sako, seniau 
maudosi arba mazgojasi. * Suvalkijos ūkininkai turė- 
Tokia pirtis reikalinga vi- davo tokias 'pat pirtis kaip 
siems. Bet jei kas pasakytų ir Žemaitijoj. Vyrai nuei- 
tėvui: “Aš užkursiu tau
gerą pirtį”, tai jau nuo to
kios pirties nešdinkis, nes 
gausi į kailį.

—Aš tą gerai žinau, Mai
ki, ba ne sykį tokios pirties 
esu gavęs. Ale aš norėčiau 
žinoti, ar sveika senam 
žmogui maudytis. , .

—Ne tik sveika, bet bū
tinai reikia. Ar tėvas to

Chicagoje Jaunimo namuo
se posėdžiavo Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Fondo 
(Balfo) Dešimtasis Seimas, 
kuriame buvo apie 80 at
stovų, suvežusių aukų apie 
$ 10,000.

Seimą surengti ir juo 
rūpintis Chicagoje buvo 
sudarytas specialus komi
tetas: St. Semėnienė, V. 
Šimkus ir J. Arštikys.

Penktadienį popiet seimą 
atidai ė komiteto pirminin- 

i kas V. Šimkus ir po to buvo 
išrinktas Seimo prezidiu
mas: St. Lūšys —pirminin
kas ir nariai J. Goodwill iš 
Holywood, Fla. ir A. Saba
lis iš Rochester, N. Y.

Ten pat prie Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę pamin
klo pagerbti BALFo direk
toriai ir veikėjai, kurie 
mirė nuo organizacijos įsi
steigimo pradžios.

Per dvi darbo dienas 
Seimas išklausė visų vyk
domųjų organų pranešimus, 
apyskaitas, revizijos komi
sijos, reikalų vedėjo, sky
rių pranešimus, priėmė įsta
tų pakeitimą, aptarė kitus 
šalpos reikalus ir išrinko 
raująjį direktoriatą 1961- 
1962 metams.

Vakare, lapkričio 26 d. 
Congress viešbutyje, Chi
cagos didmiesčio vidury, į- 
vvko ‘banketas, kuriam va
dovavo lietuvių sluoksniams 
ir amerikiečių visuomenei 
žinomas pramonininkas An
tanas Rudis ir jam padėjo 
,dr. Vytautas Vardys, uni-

w » z\ •» 4- y-k 4- /"k
vcimiuvu Hx narv.Q

odavo pirma išsimaudyt, 
moterys paskui. Ale mote
rys sužinojo, kad sutemus 
ateina pusberniai pasižiū- 

jos 
jos

rėti per
nuogos maudosi

langelius kaip

susitarė pavaktuoti; kai tie adresai, 
latrai sutūps prie langelių,: Be to,

iš Milvvaukee, Wisc. Ban
kete buvo pagerbti iš Wa- 
shington, DC, atvykęs G- L. 
Warren, Pabėgėlių ir Mi
gracijos Reikalų viršininkas 
prie State Departamento 
ir Chicagos arkivyskupas 
kardinolas Albert Meyer, 
kuriems iteikti atitinkami

dalyvavo iš Wa-
tada jos visos išbėgs, įsi- ;shington, DC, atvykęs Lie- 
trauks juos į vidų ir išdirbs j tuvos atstovai J. Rajeckas, 
jiems kailį, arba, kaip tu

dar nežinai?
—Taip sako ir mano 

gaspadinė. Sako, jeigu ne
nueisi pirtin, tai turėsi išsi- 
muvyt iš burdo. O aš, Mai
ki, pirties bijau.

—Kodėl bijai?
—Bijau sušlapti. Juk ga

lima gauti zapaleriją, a; 
kitokią kvaiabą. Atsimenu 
Lietuvoje taip atsitiko vie
nam kriaučiui. Nuėjo pirtin 
ir parėjo šlubuodamas. Pri
traukė vieną koją. Pasku: 
nukrito nuo pečiaus ir nu
silaužė antrą. Tai vot tau 
ir pirtis. Ir pasakyk, ka^ 
tokią kvailystę išmislijo? 
Juk seniau tokių zababonų 
nebuvo.

— Kivsti, tėve. Civil. tau- 
tos vartoja pirtį jau per 
ilgus amžius. Senovės Grai
kijoje ir Romoje pirtys bū
davo statomos labai ištai
gingos, puikesnės ir už ba
žnyčias. Romoje į vieną 
pirtį sutilpdavo pusantro 
tūkstančio žmonių. Tenai 
grodavo muzika, veikdavo 
teatras: žmonės maudėsi 
linksminosi, gerdavo vyną.

—Ar tu tenai buvai, ma
tei kaip jie linksminosi?

—Aš. tėve, negalėjau 
tenai būti, nes tai dėjosi 
dar Kristui negimus, prieš 
du tūkstančiu metų. Tai 
parodo, kaip seniai pasau
lyje vartojama pirtis.

—Jeigu tu negalėjai te
nai būti, tai kaip tu gali 
žinoti, kad taip buvo, a?

sakei, užkurs jiems gerą 
pirtį. Nu, kaip tarė, taip ir 
padarė: kaip tik pajuto, 
kad už. langelių jau kažkas 
tupi, jos visos ariop iš pir
ties ir sučiupo tris smalsuo
lius. Įtraukė juos į vidų ir 
davai vanoti vantų drūt
galiais. Ale pasirodė, kad 
tai buvo ne paprasti pus
berniai. o trys klierikai. 
Jessa, klierikai. Jos nusi
gando ir išvanotus klie
rikus paleido. Tie nusinešė 
kaip zuikiai ištrūkę iš gon- 
čų nagų. Ir niekas nebūtų 
apie tai žinojęs; ale viena 
davatka raidavei nuėjo į 
spaviednį ir pradėjo spa- 
viedotis, kad mušė klieri
kus pirty. Kunigas raidavei 
pranešė apie tai vyskupui 
ir tas pareikalavo, kad vi
sos pirtys Suvalkijoj būtų 
pakasavotos. Nuo to laiko 
pirtys tenai ir išnvko.

—Ar tėvas nori pasakyti, 
kad Suvalkijoje dabar pir
čių nėra?

—Maiki, aš negalėčiau 
pasibažyt, kad jų nėra: ale 
taip sako tų klierikų istori
ja.

—Bet kaip gi žmonės 
galėtu tenai būti nesimau- 
dę?

—Mano kanadei s k a s 
frentas rašo, kad suvalkie
čiai dabar maudosi kubi
luose. Sako pripila kubilą 
vandens, pirma išmaudo 
vaikus, paskui išsimaudo 
tėvas, paskui motina,

konsulas P. Daužvardis, 
daug vietos veikėju — AL
To pirm. L. šimutis, ALTo

veik visi Chicagos lietuviš
kų parapijų klebonai, daug 
kunigų, biznierių ir įvairių 
sričių garbingų svečių, vi
so 818 asmenų.

Naujam direktoriatui rin
kti buvo sudaryta nomina
cijų komisija: M. Rudienė, 

idr. K. Drangelis, J. Tala- 
las ir Alb. Trečiokas.

Direktoriai buvo renka
mi dvejopu būdu: 12 pa
skyrė politinės srovės, o 13 
išrinko suvažiavimas.

Srovių pasiūlytieji: So 
cialdemokratų — Bronė 
Spūdienė, Stepas Briedis, 
Vladas Barčiauskas; san
dariečių (liaudininkų) — 
Alena Devenienė, Juozas 
Audėnas ir Antanas An
driulionis; LRKSA (katali
kų) — Antanas Bendorius. 
Tadas Alinskas ir Petras 
Montvila; tautininkų — 
Antanas Senikas, Albinas 
Trečiokas ir Teodoras Blin- 
strubas.

Seime išrinkti: Kun. dr. 
J. Končius, N. Gugienė, I. 
Daukus, M. Rudienė, V. 
Abraitis, E. Pauzarienė, V. 
Šimkus, A. Bakas, dr. O. 
Labanauskaitė, kun. V. 
Martinkus, kun. B. Sugintas 
ir E. Armonienė.

Reviziios Komisijon iš
rinkti: St. Lūšys, St. Dzi- 
kas ir M. Klimas.

Lapkričio 27 d. susirinko 
pirmo posėdžio naujas di- 
rektoriatas ir išrinko iš savo 
tarpo dviem sekantiems 
metams šio sąstato valdvba 
(vykdomąjį komitetą): Pir- 

Irsm JT KončiusHllIIUlZVCtO ti;
1 vicepirmininkas Alb. Tre
čiokas, 2 vicepirmininkas 
M. Rudienė 3 vicepirmi
ninkas St. Briedis ir 4 vice
pirmininkas J. Audėnas; 
sekretorė N. Gugienė. fi
nansų ir nrotokolo sekreto
rius VI. Barčiauskas ir iž
dininkas V. Abraitis.

Be to, nutarta pakviest’ 
spaudai ir propaganda1 
vesti atskira komisija, nasi- 
taru« su tos srities darbuo
tojais ir jiems sutikus.

J. Tis.

nepriklausomos valstybė s 
paskelbimo.

Šios šventės proga Povi
las P. Dargis per savo ve- 
mąją Liet. Radio programą 
tinkamai atžymėjo latvių 
kovas už nepriklausomą 
gyvenimą ir sykiu pateikė 
klausančios visuomenės ma
lonumui tautinių dairų bei 
muzikos.

Kaunietis

LAWRENCE, MASS.

Klubas nominavo 
vadovybės kandidatus

Lietuvių Piliečiu Klubo 
lapkričio 4 d. susiiinkime 
buvo nominuoti kitų metų 
valdybos kandidatai. Rin
kimai bus šį sekmadie i, 
gruodžio 11 d. Visų narių 
pareiga rinkimuose daly
vauti.

Kandidatai yra šie:
Pirmininko vietai — J. 

Stundza, vicepirm. — E. 
Billa, fin. sekr. — A. Yuk- 
no ir J. Paulekas, ižą. — J. 
Miliauskas ir A. Blazevich, 
sekr. — J. Vilimavičius, 
triustisto — T. Kidildis, 
soc. glob. J. Zautra ir F. 
Linčiauskas, direktorių vie
tai: Ch. Andrews, J. Bla
zevich, J. Stackelin, A. 
Tauronis, A. Pollack, J. 
Zurwell, P. Milius, L. Ax- 
tin, G. Blažonis, M. Blaze
vich ir Ch. Vaitiškis.

Klube rodo filmus
šeštadienių vakarais Lie

tuvių Piliečių Klube rodo
mi įdomūs filmai. Įėjimas 
veltui, todėl kviečiami visi 
ateiti ir įdomiai laiką pra
leisti.

MALONI S SAPNAS

Jauna ūkininkė Connie Shafer, 16 metų. sapnuoja, kad 
jos jautis laimės ųyvalių parodoj Chicagoje.

Mirė 0. Baltuškoniene

Lapkričio 25 d. po ilgos 
ligos Tautinėse kapinėse 
palaidota Ona Baltuškonie- 
nė, kilusi iš Kauro gub. 
Liko liūdintis vyras. Velio
nė priklauso šv. Onos 
Dr-jai.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė!

Buvo “bazaras”

Tautinė 
džio 3 d.

prapija gruo- 
rengė “bazarą”.

J. C. N.

BROOKLYN, N. Y.

*ri—v_ 
IVIUDO

v_lurum-ourum

KORESPONDENCIJOS

P1TTSBURGH, PA.

Fra temai ių organizacijų
seimas

Visos fratemalės organi
zacijos, gyvuojančios Penn- 
sylvarijos valstijoje yra 
susibūrusios į bendrą orga
nizaciją, vadinamą Frater- 
nal Congress of Pa. Į ją 
įeina ir S. L. A.

Seimas įvyko šių metų 
lapkričio 14 d. ir 15 dieno
mis Roosevelt Hotel, Pitts
burghe.

Šiame seime išsamiai bu
vo apsvaratytos naujos pro
blemos, ryšium su frater- 
nalių organizacijų veikla.

S. L. A. atstovavo prezi
dentas Povilas P. Dargis 
ir sekretorius dr. M. J. Vi- 

' nikas.
S. L. A. 3-čio apskrities 

suvažiavimas
Lapkričio 20-tą dieną 

Pittsburghe, Lietuvių Pilie
čių salėje, 2 valadą po

merga, bernas, o ant galo 
piemuo.

—Aš to dar nebuvau 
girdėjęs, tėve.

—Nu, vot, nora sykį tu 
prisipažinai, kad aš dau
ginu už tave žinau.

• pietų įvyko 3-čio apskri
ties ribose esančių SLA 
kuopų atstovų metinis su 

. sirinkimas.
j Susirinkime buvo gera 
nuotaika. Vienbalsiai buvo 
užgirti apskrities valdybos 
ir seimo rengimo komisi
jos darbai, ryšium su įvy
kusiu SLA seimu, praeit? 
vasarą Pittsburghe.

Į apskrities valdybą iš
rinkti: S. F. Bakanas pir
mininku; J. Virbickas vice
pirmininku: Jurgis Žilin
skas prot. sekretorium: Ger- 
trudė Dargienė fin. sekre
tore; Bronė Pivaronienė iž
dininke: B. Aglinskierė ir 
A. Mičiūlienė iždo globė
jomis.

Laike suvažiavimo SI.A 
prezidentas P.P. Dargis pa
darė platu pranešimą apie 
SLA ateities darbų planus 
ir ragino visus narius įsi
jungti į bendrą darbą naujų 
narių į SLA įtraukimui, y- 
patingai laike 1961 metų. 
vadinamų SLA Jubilėjinių 
Metų.

Paminėta Latvių
Nepriklausomybės diena
Mūsų kaimynai latviai 

lapkričio 18 dieną minėjo 
40 metų sukaktuves nuo
Latvijos kaipo laisvo ir j tautos labui".

Padėkos dieną Lietuvių 
Piliečių Klube buvo šurum- 
bunim. Buvo rodomas filmas 
— Paryžius, buvo 15 lai
mėjimų, jų tarpe kalakutas 
arba $10 ir 50 galonų alie
jaus.

Pobūvyje dalyvavo viiš 
100 asmenų.

M. Stonie

Naujas klebonas Tautinėj 
parapijoj

Lapkričio 11 d. Lietuvių 
tautinė parapija sulaukė 
naujo klebono kun. Juliaus 
Gaspariūno. Tai dar jaunas, 
kupinas energijos žmogus, 
kilęs iš Švenčionių apskr. 
Jis pradžios ir vidui iniąją 
mokylą baigė Lietuvoje, o 
aukštuosius mokslus užsie
ny. Nuo 1947 m. mokėsi 
Vokietijoje Willbaldo ii 
Waburgo kunigų seminari
jose, o 1950 m. atvykęs į 
Ameriką, mokslą tęsė Wil- 
son kolegijoje Chicagoje ir 
Savonorola kunigų semina
rijoje Scrantone, Pa. Čia 
1955 m. lapkričio 23 d. 
vysk. L. Grochov. skis jį iš- 
šventino į kunigus.

Kun. J. Gaspariūnas ge- 
ai kalba lietuvių, lenkų 
ūsų. vokiečių, anglų kalbo
ms ir blogiau graikų ii- lo

tynų.
Lapkričio 20 d. Tautinės 

parapijos salėj Padėkos 
dienos metu kun. J. Gas
pariūnas, oficiališkai užim- 
lamas parapijos klebono 

vietą, savo susipažinimo 
kalboje tarp kitko pasakė:

“Atėjau pa? uis skelbti 
Dievo žodį ir artimo meilę, 
ir ugdyti jumyse mūsų bran
gios Tėvynės meilę, jos 
gražius papročius ir išlai
kyti šioje šalyje mūsų gra
žią lietuviu kalbą. Atėjau 
ne tam, kad ardyčiau jūsų 
darnu sugvvenimą, bet kad 
galėčiau dirbti bažnyčios ir

Mirė Petras Sniečkus

Lapkričio 23 d. vakare 
mirė daug metų Brooklyne 

Įgyvenęs Petras Sniečkus, 
' paliko žmoną ir du brolius. 
Vienas velionio brolis Broo
klyno lietuviams yra pla
čiai žinomas, nes kelis 
metus buvo velionio Mil- 
čiaus avalynės krautuvės 
vedėjas, kurioj Brooklyno 
lietuviai daug pirkdavo.

atliktus darbus, naujosios 
v-bos 1961-iems metams 
rinkimas ir eilė kitų svar
bių dalykų. Visi kuopos 
nariai {įrašomi būtinai da
lyvauti.

Žiaurios Balčiūnų nelaimės
“Keleivio” koresponden

to ir lietuviškų org-jų vei
kėjo Miko Balčiūno (Mike 
Balchunas) šeimą ištiko 
didelės nelaimės. Lapkričio 
11 d., pačiame amžiaus 

j gražume, tesulaukus vos 46 
metų, mirė sūnaus Leono 
žmona Bernice, o po savai
tės Ona Balčiūnienė gulė 
į ligoninę, kur jai buvo pa
dalyta sunki operacija. 
Balčiūnų draugai skaudžio
je nelaimės valandoje reiš
kia jiems užuojautą, o O- 
•lai Balčiūnienei linkį grei
tai pasveikti.

A. N.

MEDIKU DR-JA — AMA 
SAVANAUDĖ

Mirė Jonas Kazlauskas

Lapkričio 25 d. mirė Jo
nas Kazlauskas, 62 metų 
amžiaus. Velionis Brookly
ne buvo plačiai žinomas 
siuvėja?. Liko žmona ir 
brolis. Velionis buvo ener
gingas ir veikus lietuvis.

K. Žemaitis

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų
susirinkimas

Ateinantį šešta d i e n i. 
Tuodžio 10 d.. 5 vai. n. p. 
B. ir V. Keblaičiu namuose 
<11631 Indiana Avė.) šau
kiamas LSS 116 kp. narių 
visuotiris metini? susirinki
mas. Programoje: senosios 
valdybos pranešimai apie

>7

“Ką jūs manote apie A- 
merikos Medikų Draugijos 
(A. M. A.) skelbiamą kovą 
prieš būsimo prezidento 
Kennedy planą — teikti 
pensininkams nemokamą 
gydymą? — klausė kores
pondentai buvusį preziden- 
Harry S. Trumaną.

Buvęs prezidentas atsa
kė:

“A. M. A. yra didžiau
sias trestas pasauly ir labai 
žemas, gėdingas. Medikų 
draugija visad buvo nusi
stačiusi prieš viską, kas tik 
padeda ir kas raudinga pa
prastiems žmonėms”.

Minėta draugija numato 
iš padidinto narių mokes
čio surinkti pusantro biliono 
dolerių kovai su Kennedy 
paskelbtu socialinio drau
dimo ligos atveju įvedimu.

KELEIVIO
KALENDORIUS 1981 METAMS
Mūra kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

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

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

Tėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
na kaina parduoti nebegalime, šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendoi iaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Į Kair.a 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broad way ------- :---------South Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRUS
KMZnnHHMI

SUŠALDYTO MAISTO 
ATŠILDYMAS

MARIUS KATILIŠKIS

Vyskupo sutikimas

KALĖJIMO PIRŠLYBOS BAIGĖSI VEDYBOMIS

(Iš Užuovėjos)

Vartai iškilniai niūksojo ant kalnelio. Laukai 
tvaskėjo. Kaip tyčia, dienos gražumu negalėjai atsi
džiaugti. Saulė žiro iš aukštos mėlynės ir nekaitino taip 
plikinančiai, o tik švelniai juokėsi. Iškilminga ir kiek 
kraupi šventės nuotaika apsiaubė Gružiškes.

Sodžiaus gale, dobilienoje, Girdvainis baigė ri
kiuoti savo raitariją. Susitaisė tų vyrų net aštuonioli
ka, ir dveja tiek dar turėjo atjoti iš Kiburių. Raitųjų 
skrybėlės blizgėjo, juostos maskatavo, surištos šonuo
se. Kairiose rankose po ilgą virpti, nuvyniotą žaliu 
popierium. Ant viipčių smaigaliu plazdėjo vėliavėlės.
Smarkiai nešėsi Girdvainis. Kaip vadui tinka, jis tie
siau laikėsi balne ir arklys nuolat stojosi piestu. O 
patsai vis braukė ūsus aukšyn, lyg norėdamas juos už 
ausų suversti. Maršalka tuo reginiu neatsidžiaugė.

Išmiklinta ir žygiui paruošia, marga Gražiškių 
kariuomenė budėjo. Saulė persisvėrė ir pamažiukai 
riedėjo vakaruosna. Ežiomis, laukų ir papievių takais, 
keliūtomis ir genatvėmis traukė kaimynai. Brido ko
jas nusiavė per upelius, pluošė ganyklomis, markstėsi 
karvių išmakotais lieknų kupstais, rinkdamiesi kur 
tiesiau, kad nepasivėluotų. Iš Pakarnių, Basiuliškių,
Trumpaičių, Taručių. Bolavo skarelės ir vyrų marški
niai. Vaikai kovėsi i medžius.

Tvirčiau užkilojo kiaulių gardus, suvarė žąsis i 
apluokus, karves ir arklius perkėlė per visą grandinės 
ilgi . Sodybose ir laukuose galėjo kažinkas atsitikti j 
— kas gyvas traukė prie vartų — nepasilikdami nėj 
lopšiuose Įmigusių vaikų: auklės persikreipusiosĮ 
tempėsi kariu. Atgiiotavo Įnamio Mėlio karšinčius iš1 
Pakam i ūkų alksnynės, iki kelių nusi vyniojęs baltus j 
autus apivarais. Kelionę jis pradėjo tuojau po pusryčių,’ 
kelis kartus pavirsdamas pakrūmėje atsipūsti. Kelinti 
metai toliau Pakamiukų ganyklų, kur ganė karvę, ' 
nebebuvo paėjęs, ir dabar jam pasirodė, kad vėl pasi
leido Į platųjį pasauli. Nusimuš kur nors už Šiaulių ar 
už Panevėžio ir pradės iš naujo bandininko dienas.
Išpustęs sveikatą, vienok atsirado ant kalnelio, kur jo 
akys apraibo nuo grožybės:

— Ut, kiek svietelio unt parado, kaip...
Vaitiškis Aleksandra davė jam tabakos prisikim

šti, klausė kaip žiemą išmitęs, ar dar nužerglioja koki 
krepšeli. Pabalusios iš senatvės akys, paraudo ir tan
kiai mirkčiojo, nebeskirdamos, kur žmogus, kur arklys.
Tvirtos tabakos užtraukus, ji apėmė seilėtekis, ir 
spiaudėsi sau ant pašukinių kelnių.

Ir Bartkienė senelė, jau visai apkurtusi, bet dar 
net iš knygos paskaitanti, nuolat kreipė drebantį 
smakrą ir bedantę burna čiaupėsi, susigraudinusi ga
lutinai. Senoji Dryžienė vaistė rožančių geltonais, 
kaip grėbliadančiai, pirštais ir juoda skarele apsigo
busi, šluosiesi juo kampučiu ašaras.

Maršalka lakstė nuo vieno prie kito. Perstatė sta
leli, iš naujo pertiesė gražiausių raštų apklotą.Iš Kibu
rių dar vis nieko. Bet kai sulaukė jaunojo kunigo ir 
klierikų, ir iš jų sužinojo, kad choro nebus, kad be jų 
daugiau nieko laukti nebetenka, senis nusigando. Kaip 
tai, juk žadėjo? Žadėjo — nežadėjo, o sutikimo cen
tras bus prie bažnyčios vartų, kur tinkamai ir pasiruo
šta. Ten — jau kaip pridera, o čia — jų pačių išmany
mui. Kada jis išgirdo, jog kunigas tik sutikime daly
vaus, bet niekuom neprisidės — Maršalkos akys 
pažaliavo. Atseit — viskas ant jo rankų. Taip, taip ir 
yra. Bet nusiminti neverta. Iš viso matosi, kad praeis 
gražiai. Minutėms kelioms vėliau Maršalka atsigavo 
ir pasijuto tokiu dideliu ir tokią didelę atsakomybę 
nešąs jog einant kojos painiojosi — žemė kažinkaip 
siūbavo ir- smilko. Vadinasi — dar geriau. Jis bus 
vienintelis. Jis su sūnumi, ir su niekuom nereikės
šlove dalintrs. kraujo apytaka būtų gėrės-

Jau turėtų atvažiuoti, bet vis dar žvalgai neduoda nė 
žinios, šešėliai pailgėjo, laukai pasidarė garsūs, lyg 
ištuštintas indas. Maršalka, jau galutinai nurimęs ir 
susikaupęs, laikėsi prie pat stalelio. Ten pat ir Stepas, 
naujomis kelnėmis ii- ką tik iš po adatos švarkeliu.
Šilkinis kaklaraištis jam labai pritiko. Ilgi plaukai 
dailiai sušukuoti ir- sutepti kvepiančia alyva. Toks 
plonas ir aukštas, pablogusiu veidu ir kietai sučiaup
tomis lūpomis — merginos kuštėjosi apkalbėdamos jį, 
net senosios turėjo drausti.

Pagaliau iš miško išnėrė vaikinai su dviračiais ir 
baisiu greitumu artėdami, bliovė nuo tolo:

— Jau! Jau! Per Gružmiški važiuoja! Dulkės tik 
rūksta.

— O Jėzau, jau važiuoja! Greičiau, greičiau, 
mergaitės! — puldinėjo Ievutė, statinėdama savo

Paul N. Dwver. 41 metų, ir jo žmona Mrs. Caroiine F. 
Pinkas, 40 metų, po sutuoktuvių Norway, Me. Juodu 
susidraugavo, kai jaunasis sėdėjo kalėjime nuteistas 
kalėti iki gyvos gaivos už žmogžudystę, kurios jis sa
kėsi nepapildęs. Jis išėjo iš kalėjimo jau prieš metus 
laiko, bet vedybos tik dabar galėjo įvyktu Savo laiku 
Dwyer byla labai jaudina Maine ir visos N. Anglijos 
žmones, dabar kalbama apie vestuves . . .

TAU

Kad lakštutė meiliai tau čiulbėtų, 
švilptų tarp rožių šakų 
ir tau dainą nunešti galėtų 
iš žaliuojančių laukų.
Bet lakstutės giesmių negirdėti, 
skaisčios rožės nuvyto šalnoj.
Dirvom plaukia dejavimas lėtas, 
skamba raudos lūšnelėj skurdžioj.

Akys regi draugus ir kaimynus 
velkant jungą be lašo vilties, 
ir pakyla daina nusiminus ti 
priešais norą iš mano širdies.
Ta daina neatneš tau linksmumo, 
bus karti, kaip ir vargas kartus, 
ir dainuos ji ne meilės skaistumą^ 
bet brėkštančius laisvės metus.

Kazys J aku be na s

KAIP SUMAŽINTI 
SĖDĖJIMO NUOVARGI

Daug moterų jaučiasi 
pavargusios po to, kai jos 
daug valandų sėdėjo be- 
dibdamos raštinėj arba sė
dėjo ilgai važiuodamos 
traukinyje. Ypatingai jos 
skundžiasi tada skausmais 
nugaroje ir strėnose. Kai 
kurios skundžiasi savo da
ktarui, sakydamos, kad ne 
pats darbas, bet ilgas sėdė
jimas vargina jas, nora jos 
ir turi gerą ir patogią kėdę.

Tokių skundų ir rūpesčių 
turi dabar daug žmonių. 
Kokiu būdu čia galima 
padėti?

Daktarai pataria daugiau 
pasivaikščioti ir prirašo 
masažus ir sėdimąsias vo
nias, kad susitraukę rau
menys nugaroje vėl atsipa- 
laidotų, pasiliuosuotų, kad

Bet yra ir kitų prastesnių 
priemonių, kuriomis galima 
kovoti prieš šitą nuovargį. 
Iš patyrimo yra žinoma, 
kad moteris ne taip pa
vargsta, jeigu gali sėdėda

Kadangi perkate užšal
dytų produktų krautuvėse, 
gera žinoti kaip juos tinka
mai atšildyti.

Vaisiai dedami į puodą 
ir atšildomi kambario tem
peratūroj. Puodą uždengti 
su viršeliu, kad neišeitų 
malonus vaisių kvapas.

Daržoves supilti neatšil- 
dytas Į verdantį vandenį. 
Jos išverda daug greičiau 
negu šviežios daržovės.

Mėsa turi būti prieš pa
ruošimą visai atšildyta. Tas 
gali trakti net visą dieną, 
kol ji atšils kambaryje. Vė
liau ją gaminame kaip švie
žią mėsą. Tiktai “steak” 
ledamas neužšaldytas Į kep
tuvę.

Žuvis turi būti taip pat 
pirmiau uždarytame puode 
iš lėto atšildyta,1, paskiau 
išvalyta ir pridėta draskos. 
Išimti sudaro jau paruoš
tos mažos porcijos kaip 
žuvų file ir pan., kurios ne- 
atšildytos tiesog dedamos 
i keptuvę arba Į verdanti 
vandeni.

V. F.

LIZDAS ANT AVIES 
KUPROS

, Popiežius Honorius III Prū
sijos vyskupui suteikė teisę 
atleidinėti nuodėmes asmenims, 
skelbiantiems lietuviams prū
sams krikščioniu tikyba — 
1218 m. .

•
i Švedijoj vienas dantų gydy
tojas yra 1,550 gyventojų, o 
Indonezijoj — 280,000 gyven
tojų.

UŽSAKĖ KELEIVĮ 
DOVANŲ

Mrs. Barbora Kraszinis iš 
Chicagos, UI., atnaujindama 
savo prenumeratą ir užsisa
kydama kalendorių, užsakė 
laikraštį ir kalendorių P. 
Radvilienei, Chicago,’III.* ♦ *

Dcnoty Sekan (Čekana- 
vičiūtė) gimtadienio proga 
atnaujino prenumeratą sa
vo tėvui Adomui čekanavi- 
čiui, New Britain, C., ku
riam dabar, gruodžio 11 d. 
sueina 80 metų.* * *

Mrs. Mildred Whitney iš 
So. Portland, Me., švenčių 
proga atnaujino prenume
ratą savo motinai Mrs Mary 
Laukaitis, Lawrence, Mass.# * *

Mrs. Angelą Travis iš 
Johnson City, N. Y., atnau
jino - prenumeratą Frank 
Pranaičiui, Brockton, Mass., 
ir užsakė jam knygų.* * *

Mr. & Mrs. Charles Lei- 
ner iš Hasbrouck Heights, 
N. J., atnaujino prenumera
tą ir užsakė kalendorių Wi- 
limui Niekei, Brooklyn, NY.
aooooMaossc&scccs

Mrs. Alukonis iš So. Bo
stono atnaujino prenume
ratą savo sesutei Mrs. M. či- 
žius, Stoughton, Mass.

ŽALGIRIO MOSIS
“Keleivis” išleido istori

jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis’. 
Neturintieji laiko stora kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų Įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
'kiekvienas turėtų žinoti, 
i Knygelės kaina 50 centų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Vienas avių augintojas 
Adelaidėje Pietų Australi
joje spalio mėn. paskutinį 
savaitgali ant avies-kupros 
surado varnėno-šnekučio li
zdelį su trimis jaunučiais 
paukšteliais. Tas lizdelis 
buvo stipriai Įpintas i avies 
vilnas ir buvo atrastas tik 
avi kerpant.

PIRŠTINĖ SU KIŠENE

Paskutiniausia mada yra 
piratinės su mažute kišene, 
i kurią galima įkišti biletą, 
lūpoms paišiuką, ar net 
ir mažą pudrinę.

ĮVAIRENYBĖS
Senovėje didžiūnai mėgo ne

šioti dirbtinį galvos apdangalą
__  peruką. Pirmasis jį pradėjo

j nešioti Prancūzijos karalius 
amžiuje.

ma atsiremti savo kojas Į 
kokį nors žemą suoleli arba 
į stalo lentjuostę. Daugu- L,udvikas 13-tame 
mai padeda, jeigu kas pus- Kryžiuočiu kare jis neteko plau-
valandj atsistoja ir padaro 
kelius mankštos judesius.

Korsetų fabrikai stengiasi 
gaminti tokius korsetus su 
strypais iš nylon’o, kad 
moterų raumenys būtų tin
kamai atsirėmusioos ir tuo 
būdu palengvintų sėdėjimo 
nuovargį. Tokie korsetai 
labai padeda moterims, ku
rios turi sėdėti ilgas valan
das. šitie korsetai duoda 

;tam tikrą tvirtumą visam 
kūnui ir raumenys jau nesu
sitraukia nuo Įtempimo.
Šitie korsetai palengvina 
taip pat ir vidurinių organų, 
kaip skilvio, kepenų ir žar
nų, laikysena.

V. Funkienė

galvų išpešti reikalingą kiekį 
plaukų ir jų padaryti jam gal
vos apdangalą. Tai buvo pirma
sis perukas. Vėliau kiti pradėjo 
karalių pamėgdžioti ir turėdami 
plaukų nešiojo perukus.

» * *
žąsys ir katės gali iškęsti 

didžausią šalti, net iki 166 laip
snių žemiau nulio, baltosios 
meškos ir ruoniai tegali pakęs
ti ki 112 laipsnių, o dauguma 
žinduolių tik iki 49 laipsnių 
žemiau nulio.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Dar turime dr, V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947

- pel. kaina $12. Kainą pakė-
- lėkleidėjai.

baltąsias mergytes.
Kraupus nerimas surėmė laukiančiųjų širdis. Kas 

ne savo vietoje, tuojau stojosi kur reikią. Vaikai 
spraudėsi pro pažastis didiesiems. Motinos mažuosius 
iškėlė ant rankų. Ir arkliai neramiai sumosavo uode
gomis, sudrebėjo iškeltos raitelių jietys, suplazdėjo 
vėliavėlės.

(Bus daugiau)

VĖLIAVŲ SKRYBĖLĖ

Lynn Cooper iš Riverside, 
III., sugalvojo šitokią skry
bėlę iš 300 tautinių vėlia
vų ir ją padovanojo būsimo 
prezidento žmonai sūnaus 
gimimo proga.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Laetuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

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

ŽVILGSNIS T PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na .......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i~ anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

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

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

MAŽOJI LIETUVA. parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina .......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTT ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... '5 Cnt.
MARLBOROVGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................. $1.25

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

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo. prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valu<- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .......... ..................  $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimcsi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dangvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... $8.50

SIAURUO.IU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, 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 Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................  $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI. 
STAUS VIETININKAS? 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

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

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

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

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

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika 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
mijų. Kaina ............................. $2.26

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

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

CEZARIS, Mirko Jesuiič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis oo 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

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

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

A KISS IN THE DARK, J. Jazmino 
anglų kalba sodru* vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................%. $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 tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1765 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina .......................................... $10.00

ALTORIŲ SESfiLY. V. Futino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos p vienų 
knygų, lrieti viršai, 681 puslapis. 
Kaina ...................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

136 E. Broadwax ■ i So. Bootoa, Maso.
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Ir augalai mėgsta muziką SKAITYTOJŲ BALSAI

Indijos prof. Singh jau: 
kelerius metus darė bandy
mus su augalais, norėdamas 
patirti, kaip juos veikia mu
zika.

Jis pradėjo nuo sėklų. 
Pasodino kambary įvairių į 
sėklų ir pradėjo joms duoti 
ivairių muzikos garsų. Taip 
bebandydamas, jis patyrė, 
kad vieni garsai nieko ne
veikia, o kiti paskatina sėk
lą net visu trečdaliu grei
čiau išdygti.

Tada jam parūpo patirti, 
kaip muzika veikia augalų 
augimo greitį ir jų derlių. 
Jis ir čia pastebėjo, kad 
vieni augalai mėgsta vienus, 
o kiti kitus garsus ir tų 
mėgiamų garsų gavę grei
čiau auga ir derlius dides
nis. Bet tos muzikos turi 
būti duodama su saiku — 
vienas augalas jos nori dau-

ADMIN1STRACIJOS
PRAŠYMAS

"Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti para
švti ir senojo.

giau, kitas mažiau.
Pavyzdžiui, Mimosa Pu- 

dica (labai švelnus auga
las) dvigubai greičiau auga, ’ 
jei jai kasdien per 4 savai-' 
tęs smuiku griežiama švel
nios melodijos.

Prof. Singh patyrimu, 
labiausiai mėgiami fleitos, 
smuiko ir veena (savotiškas 
indų smuikas) garsai.

Prof. Singh patyrimą jau 
naudoja Pondicherry pran
cūzų gyvenamos kolonijos 
Indijos pietų pajūry admi
nistracija ir teigia, kad mu
zikos džiuginamų ryžių ir 
kt. augalų derlius pakilo 
28-61%.

Indijos žemės ūkio žino
vai dar abejoja dėl prof. 
Singh teigimų ir pasikvietė 
jį į sostinę Delhi. Jei prof. 
Singh pavyks ir juos įtikin
ti, tada valdžia plačiu mas
tu pradės taikyti prof. 
Singh būdą. Gal taip pa
vyktų Indijai žemės ūkio 
gaminių  ̂derlių pakelti. Jai 
labai trūksta maisto. 
—

KUR KIEK BERAŠČIŲ

Baugiau tolerancijos

Amerikoje įsivyravo papro
tys iškilmingus susirinkimus 
pradėti malda, vadinama invc- 
kacija (pagalbos prašymu).

Gerai žinomoj jaunimo or
ganizacijoje — YMCA, kur 
susirenka įvairių religijų žmo
nės — protestantai, katalikai, 
ortodoksai, žydai, mahometo
nai ir kiti, invokacijos turinys 
parenkamas toks, kad tinka 
betkurios religinės pažiūros 
žmogui.

Dažniausiai sakoma šitokio 
turinio malda: Dieve (ar Vieš
patie), palaimink mūsų susi
rinkimų, pripildyk mūsų širdis 
meile ir kantrybe...

O tuo tarpu mūsų Bostono 
lietuvių susirinkimuose invo- 
kacija kalbama tokia, kuri te
tinka katalikų tikybos žmo
nėms, nors susirinkime daly
vauja ir kitaip tikinčių.

Lietuvis protestantas

MANO PADĖKA

J RAJECKAS APIE 
DR. K. GRINIŲ Vietines žinios

Sandaros 7 kuopos 
susirinkimas

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad cr*riniiQia dovana bu? 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio ‘'Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Bnston 27. Mass.

Didžiausias beraščių gy
ventojų nuo 12 metų am
žiaus procentas yra šiose 
šalyse:

Liberijoj 95,
Pakistane 87,
Gvatemaloj 72,
Pietų Afrikoj 71,
Bolivijoj 69,
Turkijoj 65,
Laose 63, n
Malajuose 61,
Dominikonų Resp. 57,
Brazilijoj 51,
Tailande 46,
Ekvadore 44,
Portugalijoj 42,
Filipinuose 38,
Kolumbijoj 37.

LENKIJA MIRKSTA 
ALKOHOLYJE

Gerbiamoji Keleivio
administracija.

Prašau atleisti, kad aš tik 
dabar pratęsiu prenumeratą 
ir užsakau 1961 m. kalendorių. 
Mat, sirgau 7 mėnesius, turė
jau dvi operacijas li
goninėj išgulėjau 10 savaičių, 
kitą laiką gydžiaus namuose. 
Dar ir dabar nesu visai pa
sveikęs.

Aš maniau, kad nebeteks 
Maikio su tėvu pamatyti, nes 
aš jau 79 m., bet likau gyvas, 
todėl noriu per Keleivį nuošir
džiai padėkoti visiems, kurie 
mane lankė ligoninėje ir na
muose, siuntė linkėjimų laiš
kais, meldėsi, kad pasveikčiau.

Alik Armin
Gary, Ind.

BŪK5TAUJA DĖL
AMERIKIEČIŲ LAIVŲ

Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas dalyvavo Chica- 
goję lapkričio 27 d sureng- Sandaros 7 kuopos pus.
tame dr. Kazio Griniaus metjnjg susirinkimas, ku- 
mirtres dešimtmečio mine- riame bus renkama 1961 m. 
jime n pa;ake šitokią vaĮUyba, įvyks giuodžio 18 
kalb3: ld. 2 vai. popiet nuosavoje

salėje (124 F St.). Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Valdyba

L. Bieliukienes paskaita

Šį šeštadienį, gruodžio 10 
d. 5 vai. vak. Tautinės S-gos 
namuose bus Moterų Klubo 
narių metinis susirinkimas, 
kuriame iš New Yorko atvy
kusi Lietuvių Moterų Tary
bos pirmininkė Ligija Bie- 
liukienė skaitys paskaitą. 
Be to, bus įdomi meninė 
programa, o vėliau kava.

Moterų Klubo valdyba 
maloniai kviečia visas na
res ir viešnias susirinkime 
dalyvauti.

Choro banketas

šiandien minime mūsų1 
valstybės vyro, dr. K. Gri
niaus, mirties dešimtmetį.
Atsilankymu į šį minėjimą 
noriu pabrėžti, kad tiek aš 
asmeniškai, tiek visi Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos 
nariai turi gilų pagarbos 
jausmą dr. K. Griniui, ku
ris beveik porą metų buvo 
Lietuvos Ministru Pirminin
ku ir vėliau Respublikos 
Prezidentu. Dr. K. Grinius 
ėjo aukščiausias pareigas 
sunkiausiu Lietuvos kūri
mosi laikotarpiu. Jis buvo 
išvaręs didelę ir plačią va
gą mūsų tautos kovoje dėl 
Lietuvos Laisvės ir Nepri
klausomybės, dar prieš 
Lietuvos prisikėlimą.

Kada 1940 m. Lietuva bu
vo Sovietų, o 1941 m. Vo
kiečių okupuota — dr. K.
Grinius nepalūžo, bet gar
bingai įsijungė į Lietuvių 
tautos kovą už jos šven
čiausias teises.

Antrą’ kart Sovietams 
okupavus 1944 m. Lietuvą, 
jis, kiek ir kur galėjo, sten
gėsi Lietuvai ir lietuviams 
padėti ir ragino visus į 
bendrą, vieningą darbą 
kovoje už Lietuvos Laisvę 
ir Nepriklausomybę. Savu
laiku jis yra pasakęs, kad ĮMTO Dažistamienis k 
žmones praeina, bet tautos' nems -į^' kur JAV 
nemiršta, kaip žmones. .. ausim, jei gausime $4 65 

Savo atsilankymu j sį paliudytą čekį ar money or- 
minejimą nonų prisijungti derj ir gavėjo adresa. 
pne šio minėjimo dalyvių,

Bostono mišrus choras, 
kuriam vadovauja komp. 
Julius Gaidelis, sausio 22 d. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėj rengia metinį banketą.

Gera Kalėdų dovana

Kalėdų švenčių proga už
sakykite Bostono Lietuvių 
Mišraus Choro įdainuotą L. 
P. 17 dainų plokštelę sau,

Mirė A. Mizara Šveikauskai padėjo

J2&
KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ii 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

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

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl.. 
kaina ............................... $1.00

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

NAKTYS KARALISKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina ......................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl- 
kaina ......................................... $1.50.

*---------
Varšuvos radijo žiniomis 
Lenkijoje šiuo metu esą 
apie 400.000 kroniškų al
koholikų, kuriems reikia 
medicinos ir socialinės pa
galbos. Dalis tų asmenų per 
metus alkoholiui išleidžia 
daugiau, negu reguliariai 
uždirba. Kyląs klausimas, iš 
kur tie nepataisomi girtuo
kliai sudaro sau lėšų deg
tinei pirktis. Vyriausybei 
ir katalikų bažnyčiai pra
dėjus kampaniją prieš al
koholizmą, degtinės ir kitų 
stipriųjų gėrimų vartojimas 
truputį sumažėjęs, bet už 
tai žymiai pakilęs vyno, a- 
laus ir panašių gėrimų su
vartojimas. (Alkoholizmas 
neapsiriboja tik Lenkija. 
Apie panašius reiškinius 
pranešama ir iš kitu komu
nistinio režimo kraštų. E.).

(E) “Pravda” (Maskva) 
įsidėjo V. Menšikovo straip
snį, kuriame kreipiamasi 
prieš amerikiečių karo 
laivų buvimą Baltijos jū
roje. Amerikos generalinis 
štabas esąs numatęs Balti
jos jūroje laikyti karo lai
vyno vienetus, Maskvos 
laikraštis tokius užsimoji
mus vadina “provokacija”, 
kuri galinti padėtį Šiaurės 
Europoje paaštrinti. Be to, 
tuo būsią nuodijami tar
pusavio santykiai tarp tų 
valstybių, kurios prieina 
prie Baltijos jūros.

REDAKCIJA ATSAKO

HARTFORD

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

Aniui Rūkui Chicagoje.
Šventa teisybė, kad labai 
peiktini tie lietuviai, kurie 
savo vardus ir pavardes 
taip suamerikonina, kad 
iš jų ir Saliamonas ne
suprastų, kad už ju yra 
pasislėpęs lietuvis. Teisin
gai tamsta sakai, kad jei 
jau keisti pavardę, tai taip, 
kad ji paliktų lietuviška.

šių metų rugsėjo 4 d. suėjo 
100 metų, kai iš Daugpilio į 
Vilnių atvažiavo pirmasis trau
kinys. *

pareikšti pagarbą garbin
gam ir ištikimam Lietuvos 
sūnui.

Dr. K. Grinius ilgo ir 
turtingo Lietuvai darbo bei 
pasišventimo pavyzdys te
primena mums mūsų visų 
misijos Lietuvai laikinumą, 
bet Lietuvių tautos nemir
tingumą per amžius.

Tat, dirbkim ir kovokim 
vienybėje ryžtingai ir ne
nuilstamai, kad Lietuvai 
patikrinti geriausias sąly
gas greitesniam prisikėli
mui nepriklausoma valsty
be.

Tik laisva, nepriklausoma 
ir demokratinė Lietuva 
yra tautos gerovės ir laimės 
laidas. Anot Vaižganto, 
“Laisvė tai siela, kuri gai
vina mano Tėvynę. Nėra 
laisvės — nėra nei Tėvynės, 
nėra Tėvynės — nebus nei 
laisvės. Mylėdamas Lietu- 
vą.myliu Laisvę, kuria te
gali man laiduoti nepriklau
soma šalis, mano Tėvynė”. 
Dr. K. Grinius dėl tokios 
Tėvynės gyveno ir dirbo. 
Jo pavyzdžiu pasėkimas 
— geriausias ir kilniausias 
jo atminties pagerbimas.

Rašyti: H. Gineitis,
84 Greenwood St. Dorches
ter 21, Mass.

Socialdemokratų valdyba

LSS 60 kuopos gruodžio 
2 dienos susirinkime kitų 
metų kuopos valdybon iš
rinkti: Pirm. N. Jonuška, 
sekr. J. Sonda, ižd. P. Bra
zaitis ir fin. sekr. V. Anesta.

Atstovai ALTo skyriuje 
palikti tie patys, kurie ir 
šiemet ten buvo, būtent: S. 
Michelsonas, J. Sonda, N. 
Jonuška ir P. Brazaitis.

Pagerbė savo veikėjus

LRK Susivienijimo aps
kritis gruodžio 4 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salei pagerbė savo veikėjus 
adv. John J. Grigalų, Joną 
Glinecką- ir Vincą Kudirką 
iš Norwoodo, surengdama 
jiems banketą.

Banketo meninę dalį at
liko parapijos mokyklos 6 
mokinės smuikininkės ir 
Stasys Liepas, jiems akom
ponavo Jeronimas Kačin- 

įskas.

HARTFORD HARTFORD
Konsulatas įieško

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto 1 eidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri 
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuvą ir k itus rusų okupuotus kraštus

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

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerą vardų bei reputaciją sąžiningai ir greitai patarnauda
ma savo klijentams. Per šią firmą siunčiami siunti niai, pilnai apdrausti ir garantuoti, pasiekia adre
satą per 5-6 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 TRAVEL AGENCY, Inc. Hartforde ir įsitikinti didžiu
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidauj amų 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 .....................................$39.00
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 5 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustams....................$65.03
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. Įvairūs vaistai su receptais čia užsakomi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mua aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais, 
prašome kreiptis laiškais Į

PACKAGE EKPRESS A TRAVEL AGENCY. Inc.
HARTFORDE, CONN.

Darbo valandos: kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vak. šeštadien. ir aekmadien. nuo 8:30 iki 4 vai. p. p.

Ališauskas Juozas, Liucė 
Stasė, Juozo vaikai.
Bielskus Andrius, Juozo sūnus, 
iš Margavos km., Igiškėlių vai., 
Marijampolės apskr., ir duktė 
Julija, gyveno Kanadoje.
Brown ar Braun Bernardas, 
Lida, Mirdza ir Robertas. Jų 
tėvo pavardė buvo Kiškis Jonas, 
gyveno Čikagoje Fulton ir 
Huron gatvėse.
Bunikienė Izabelė.
Eitutis Mataušas, Mataušo sū
nus, iš Padubysio vai.
Grikinis Antanas, išvykęs į 
Australiją.
Marcinkevičiūtė Elzbieta ir 
Magdalena, Andriaus dukterys, 
ištekėjusių pavardės nežino

ir

mos.
Matukas Juozas, Simonas ir 
Stanislava, vaikai Simono, gy
veno 62 Springfield St., Law- 
rece, Mass.
Pralinskas Balys ir Prelinskatė 
Ona, Juozo vaikai, iš Panevėžio. 
Proncketis Antanas ir Ignas 
iš Šeduvos parap.
Rukštelis Aleksandras, An
driaus sūnus.
šiaudinaitis Emanuelis, inžinie
rius, ir šeima.
Stanulytė Rūtelė iš Vilniaus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 Weat 82-nd Street 
New York 24, N. .Y.

Gruodžio 3 d. miesto li
goninėj staiga mirė Alek
sandras Mizara, senas Bos
tono gyventojas, širdingas 
patriotas ir Sandaros orga
nizacijos darbuotojas. Ve
lionis per eilę metų šalia sa
vo darbo vertėsi ir gydomų
jų Soliu pardavinėjimu, o 
ir išėjęs į pensiją gydomų
jų žolių prekyba vertėsi iki 
pat savo mirties. Jo “par
duotuvėje” tarp visokių žo
lių ir žolelių kvapu velionis 
triusdavosi, vaišindavo sa
vo svečius naujausios mados 
arbata ir klausydavosi ka- 
narkos čiulbėjimo. Visų at
mintyje velionis pasiliks 
kaip malonus Dzūkijos sū
nus, savo tėvynės Lietuvos 
mylėtojas ir širdingas žmo
gus. Jo artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

Velionis Aleksandras pa- 
šarvuotas Kaspero koplyčio
je ir laidojamas antradienį 
1 valandą.

Tarpklubinėse B o stono 
šachmatų pinnenybėse So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos šachmatų koman
da, neturėdama Šveikauskų, 
dukart suklupo: prieš Har
vardą 1:4 ir Sylvania 2:3. 
Praeito šeštadienio rungty
nės su Boylston klubu nu
trauktos pasekme 
su dviem nebaigtom. Taš
kus pelnijo abu Šveikaus
kai: Gediminas sudorojo J. 
O’Keefe, o Leopoldas baigė 
lygiom su Brandweinu. 
Giuodžio 10 rungtynės su 
Cambridge So. Bostono Lie
tuvių Pil. Draugijos klube.

Jieškojimai
Ieškau Petro Burdulio, (Peter Burdu- 
les), kuris seniau gyveno Missoari 
valstijoj, 4620 June Ave., North- 
woods, Mo. Iš ten jis išsikėlė. Kas 
žino jo dabartini adresą, rašykite:

M rs. Julia Burdulis 
«;64 E. Fifth St.,
So. Boston 27, Mass. (50

St Liep&s dainuoja
Solistas Stasys Liepas 

gruodžio 11 d. dalyvauja 
Cambridge lietuvių parapi
jos 50 metų sukakties ban
kete, o gruodžio 14 d. Ded- 
ham amerikiečių chore, ku
riam vadovauja komp. Ba- 
vichci, kalėdinio koncerto 
programoje dainuoja Bacho 
kantatos solo partiją.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
vyru 55 metų ar vyresniu. Daugiau 
informacijų per laiškų. Rašykite:

Mrs. C. Stankus 
11019 96th Street, (50
Edmonton, Altą, Canada

Vidutinio amžiaus vyras vedybų tik
siu ieško merginos arba našlės. Esu 

! negirtuoklis, pasiturintis. Plačiau pa
rašysiu per laišką. Rašykit lietuviš- 

! kai ar angliškai. Adresas:I John Casey 
311 Walnut St., 
Newark 5, N. J. (49

KARALIENĖS MIKALDOS SABUOS PRANAŠYSTĖS
Seniaus Lietuvoje žmonės labai Įdomavosi Karalienės Mikal- 

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

Užsisakę knygutę paremsite visai nedarbingą invalidą. Rašy
kite ir pinigus siųskite šiuo adresu: -
P. Pleskevičius 288 Emerald St., North Hamilton, Ont. Canada 

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

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

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

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

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

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu. 3 /4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL- 
NIERIL’, tamsių spalvų, dydis nuo 36 iki 42........................$98.00

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

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

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

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $95.00
pilnas apsiaustalo ilgumas ...........$89.00

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

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

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

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

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

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TAZAB
51 Reservoir St., CAMBRIDGE, Mass. Tel. KI 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpoe iki $325 į mėnesį.

ŠIA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTLNA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro- Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

i
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ALTo padėka Nepaprastas tautinių 
šokių vakaras

Sandaros 1-sio* apskr. 
suvažiavimas

šiuos būdu naudojame 
padėkai pareikšti visiems, 
kurie tuo ar kitu prisidėję 
prie Žalgirio mūšio 55( 
melų sukakties minėjime 
paruošimo ir kurie jame 
dalyvavo.

Ačiū prel. P. Yirmausku 
už invokacijos sukalbėjimą 
be atlygirimo progiami 
a’likusiems — paskaitinin 
kui prof. Simui Sužiedėliui 
solistams — Stasei Dauge 
lienei ir Benediktui Povi 
lavičiui, jų akompaniato 
riams — Jeronimui Kačin 
skui ir Rūtai Daugėlaitei 
aktorei Reginai Nikolsky 
tei: skautams ir ramovė 
nams už vėliavų Įnešimą i 
prie jų budėjimą: L. Ben 
d ruomenės Apyl. valdybai 
savo premijomis paskatinu
siai jaunimą domėtis Lietu
vos praeitimi ir ju įteikimu 
šiame minėjime ji paįvai
rinusiai; gai bės konsului 
adv. Anthonv Shallnai su 
tikusiam tas premijas Įteik
ti: Tautinės S-gos skyriaus 
valdybai už tribūnos kalbė
tojui paskolinimą, o A. Vi- 
lėniškiui su E. Eitavičiu už 
jos atvežimą; H. Mozurai
tienei už paskolinimą iš 
Lietuvos gauto audiny iš
austo Lietuvos himno, ku
riuo buvo papuošta tribūna 
kalbėtojui; inž. K. Daugė
lai, F. Karosienei, P. Bliu
mui. P. Račkauskui ir V. 
Vilučiui; Keleivio, Naujie
nų, Draugo, Darbininko ir 
Tėvynės redakcijoms ir vi
sų 3 radijų vedėjams už 
minėjimo gai-sinimą.

Dar kaitą ačiū visiems
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Skyrius

Majoras A. Žilinskas — 
geras fotografas

Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūris praeitą 
vasarą turėjo dideli pasise
kimą visos Amerikos tau
tinių šokių šventėje Wa- 
<hingtone. Tokia šventė ten 
ius ir šiemet. Bostono Sam
būris taip pat pakviestas 
joje dalyvauti.

Kadangi išlaidos, susiju
sios su dalyvavimu toj 
ventėj, via didelės, o Sam

būris atsargų neturi, tai 
•eikalingoms lėšoms sutelk
ti gegužės 7 d. Lietuvių Pi
liečių Dr-jos didžiojoj sa
lėj Sambūris nutarė i engti 
nepaprastą šokių vakarą- 
banketą.

Jo programoj dalyvaus 
ne tik patys rengėjai, bet 
taip pat kitų N. Anglijos 
vietovių šokėjai. Be to, bus 
ir muzikos, dainų ir kt. 

Dar apie Žalgirio sukaktį

Keleivio praeitame nu
mery išspausdintame Žal
girio mūšio sukakties mi-

Sandaros 1-sios apskrities 
suvažiavimas bus ši sekma
dienį, giTiodžio 11 d. San
daros patalpose (124 F St). 
Pradžia 12 vai.

Posėdžiui pasibai gus, 
ruošiamas banketas dele
gatams pagerbti. Visi na
riai kviečiami suvažiavime 
ir bankete dalyvauti.

Valdyba

Mokyklų šachmatų 
pirmenybės

Jūsų, kurie siuntėte siunti- nuo 9 iki 7:30 vai. vak. ir
nius per šią įstaigą, įsitiki- j šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. 
note, jog mes dedame visas• po pietų.

Metinis Klubo susirinki-' pastangas, kad persiuntimo i General Parcel and Travel

Dorhcesterio Moterų Klubo 
susirinkimas

mas bus šį ketvirtadienį, išlaidos susidarytų kuo pi-
gruodžio 8 d. i :30 vai vak. 
So. Bostono Lietuvių Dr-jos 
patalpose. Susirinkimo da
lyvės bus pavaišintos i» ap
dovanotos.

Valdyba

Dorchesterio Moterų Klubo 
kortų vakaras

Bostono mokyklų šach
matų pinnenybės piasidės 
gruodžio 10 d. 9 vai ryto 
Cambridge “Y”, šiose var
žybose gali dalyvauti visi 
Bostono ii- apylinkės mo
kyklą mokiniai, svarbu, 
kad mokėtų bent kiek žais
ti. Beveik kiekvienas gali 
būti tikras, kad ras už save 
silpnesnių. Tad yra graži L.

Šį šeštadieni, gruodžio 
10 d. 8 vai. vak. Strand Ca
fe, 378 Broadvay, So. Bos
tone, bus Dorchesterio Ly

gesnės, u\ kad Jūsų siunti
nys galimai greičiau pasiek
tų adresatą.

Pradedant rudens sezoną, 
mes sudarėme 
specialų standartinį siuntinį,
kurio kaina yra nepaprastai 
žema—pigi, tačiau jis turi 
didelę vertę Lietuvoje. Šio 
siuntinio sudėtis y ra sekanti:

Pusvilnonės angliškos me
džiagos vyriškiem ar mote
riškiem kostiumam—20 jar
dų, pamušalų jardų, sė

tuvių Moterų ko: tų vaka- lų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir 
ras, bus gardžių užkandžiu adatų 1 pokelis. Šio siunti- 
ir vertingų dovanų. Visi nio kaina tik 49.90 dol. ir į

Company 
359 VVest Broadway 
South Boston, Mass. 

Telef. AN 8-5040
(Skelb.)

GERAS BITAS NUOMAI

Moderniškai įrengtas butas iš trijų 
kambarių, virtuvės ir vonios, išnuo
mojamas Dorchesteryje, netoli nuo 
•'ran lin Par o, trečiame aukšte, au

tomatiškas karšto vandens šildymas, 
karštas vanduo, 3 mašinų garažas. 
Nuoma su garažu^SO, be garažo 
$46 mėn. Kreiptis telefonu EA 3-5075 
»o 5 vai. vaKaro.

Vargas visko išmoko.
Savi dūmai nekartus.

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.

prašomi dalyvauti.
Valdyba

Dr. A. Kapochy pasveiko

šią kainą įeina visos per
siuntimo išlaidos—pristaty
mas adresatui. Visi mūsų 
siuntiniai yra apdrausti ir jų 
pristatymas užtikrintas.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado-

Dantų gydytojas Antanas Prašome pasinaudoti šia naonis, praneša siuntėjams, 
Kapochv jau pasveiko ir reta proga ir atvykti pas kad užpirktas didesnis kie- 

proga pabandyti savo su-1 vėl priima ligonius savo of i- mus
gebėjimus šachmatuose. Jo- se, 517 E. 
kio mokesčio nebus imama ■ Bostone.
už dalyvavimą. Dalyviai■______
bus dar pavaišinti kava ir 
užkandžiu. Kas turi, pra
šomas atsinešti savo šach
matus. Iš šių varžybų stip
resnieji bus atrinkti į p-bių 
baigmę: gruodžio 17 ir sau
sio 6 d.

Praeitas pirmenybes š.nėjimo aprašyme praleista, 
kad tribūna kalbėtojui bu- me^l pradžioje laimėjo mū- 
vo papuošta audiniu su Algis Makaitis, nepralai- 
jame išaustu Lietuvos him- dėdamas nė vienos partijos, 
nu. Tą audinį iš Lietuvosi Eliminavimo rungtynėse jis 
gavo Elena Mozūraitienė, sukorė 3-0 ir baigmėje 5*A-
gyv. Dorchestery.

__ • — • _ W__ •
□uvazineju ir į»uv5w

y> taškų. Makaitis kaip 
Boston School Champion 
buvo pagerbtas vasario 22 
'd. Massachusetts valstybės

Broadvvay, So.

proga ir atvykti pas 
apžiūrėti standartinį 

siuntinį, o taip pat pasiti
kįs prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos

Bay Vtew Realty Co |
1672 DORCHESTER AVĖ. į 
DORCHESTER 22, MASS. »

Tel.: AV 8-4144 ,
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

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

__________________ _____ I kainas
SVARBUS PRANEŠIMAS Pastebime, kad į standar

tinį siuntinį papildomai ga 
Visiems siuntinių siuntė- lite pridėti ir savo atsineštų 

jams į Lietuvą ir kitus ar vietoje pirktų daiktų, tik

krinti ir palyginti prekių bus parduodamos savikaina 
' (norintieji galės patikrinti

pirkimo sąskaitas), nes ši
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

S. S. S. R. kraštus j jų išlaidas papildomai patys | Šiuo būdu siuntėjams su-
General Parcel & Travel įmokate. siUup^ daug Saidų. Gali-

Pnmnanv I drabužiu siuntas, pagal ma pasirinkti įvainųvilno-
eompany .----------- - taftos medžia-Inturisto naujausią leidimą, rajano,

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

359 West Broadway, South i galima įdėti kavos pupelių, gų, import impilams medž.

Majoras Anthony Žilin
skas, kuris šiuo metu tar
nauja Korėjoje, visų JAV 
karių pėstininkų fotografų 
varžybose laimėjo antrąją 
vietą už kūdikių ir vaikų 
nuotraukas ir garbės pažy
mėjimą už spalvuotų por
tretų nuotraukas.

Majoras A. Žilinskas yra 
Marijonos ir Juozapo Ži
linskų, gyv. So 
629 Sixth St., sūnus. Jo 
sesuo Cicilija Sullivanienė 
kurį laiką dirbo Keleivio 
raštinėje.

Praeitą trečiadienį sunk
vežimis užvažiavo ant per 
Mass. Avė ties Beacon St. 
einančio Juozo Klinavičiaus 
iš Cambridge, numetė jį Į 
šoną ir čia a., erą kartą 
ant jo užvažiavo lengvasis 
automobilis, kurį vairavo 
moteris. Sunkvežimis ir 
lengvoji mašina nesustoję 
nuvažiavo. J. Klinavičius 
užmuštas.

Nusipirkai žirgą, pirk 
ir kamanas

Lietuvių Piliečių Dr-ja 
turi naują gražią didelę sa
lę, bet jai trūksta kai kurių 
būtinų dalykų. Vienas tokių 
yra tribūna (pakili vieta 
kalbėtojui). Rengiant salėj 
pobūvi su ilgesniu praneši
mu tribūna būtina. Tokiu

Bostone, i atveju tribūna reikia iš kur 
kitur atsivežti. Taip daryti 
turėjo ir Žalgirio mūšio su
kakties minėjimo rengėjai.

Draugijos valdyba turėtų 
tokią tribūną parūpinti.

Pavyzdingas lietuvis
Ausiejutė — išrinktoji 

gražuoleVienas broektonietis (pa
vardės prašė neskelbti), ne
galėdamas dalyvauti ALTo ‘‘Boston University 
Bostono skyriaus rengtame News” paskelbė, kad uni- 
Žalgirio mūšio sukakties Į versiteto futbolo komanda 
minėjime, atsiuntė jam Ritą Ausiejutę išrinko gra-

šachmatininkų suvažiavime.
Jis ir dabar rengiasi daly
vauti draug su Algirdu Leo
navičium, Kazimieru Vai
čaičiu ir kt.

Praeitose varžybose be 
Makaičio į baigmę buvo 
patekę dar-Juozas Venckus,
Gintaras Karosas, Algu- 
das Leonavičius.

Lietuviai Bostono moky
klų p-bėse nuo pat pradžios 
yra gražiai pasirodę. Pav.
1957 m. Saulius Vaičaitis,
Gediminas Kuodis, Edmun
das Spirauskas laimėjo an
tras vietas savo grupėse.
1958 metų Bostono mokyklų 
p-bes laimėjo šveicarietis F. ^tadieniais s A. M. 
Schaepfer 17 metų, o Ge
diminas Kuodis 13 m. bai 
gė antruoju. Tose p-bėse 
Algis Makaitis 13 m. buvo j 
apdovanotas šachmatų kny
ga už trumpiausią turnyro 
partiją, kai jis 7 ėjimais už- 
matavo jaunuolį iš Boylsto- 
nO klubo R. O’Keefe.

Kviečiu ir raginu lietuvius 
moksleivius dalyvauti šiose 
mokyklų pirmenybėse. Pa
rodykime, kad lietuviai 
domisi ir mėgsta karališką 
žaidimą — šachmatus. In- 
formuokitės pas mane tel.
AN8- 1282. '

Kazy* Merki*

Boston, praneša, kad dabar šokolado plytelių ir kietų 
turi didelj. pasirinkimą visų saldainių, 
rūšių vietinių ir importuotų : Mums bus malonu suteik- 
prekių, kurios reikalingos ti atvykusiems visas reikia- 
siuntinių sudarymui. Visos‘mas informacijas siuntinių 
prekės yra parduodamos ur- siuntimo reikalu. Įstaiga ati- 
mo kainomis ir jų kokybė 1 dara kasdien nuo 9 iki 5:30 
yra garantuotas. Daugelis iš vai. vak., ketvirtadieniais

odų, megztinių, itališkkų 'ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—)

$5.00 auką.
c-jc.

žuole.
•j/- -•jr;”'- ' ' c “ ■ •' — ■ - •

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
39® Wcst Broad wa y. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbo. avalynės, medžiagų. maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
i» SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

pa dežėje. kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIFTUVMKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami ka«4ien nno S iki "> vai. vak.. ketvirtadieniais nno 
9 vai. ryto iki 7 rai. rak- ir šeštadieniais nuo R ryto iki 2 rai. po pietų.

VEDfJAS: JONAS ADOMONIS

Naujųjų metų sutikimas 
Tautinės S-gos namuose

LT S-gos skyi ius savo 
patalpose rengia Naujųjų 
metų sutikimą, kurio pra
džia 9:30 vai. Norintieji 
vietas užsako pas Vaičaiti 
(tel. AN 8-5040) arba A. 
Vilėniškį (tel. AV 2-4093).

Subatvakary lietuvių 
papročiai

Gruodžio 17 d. Subatva- 
kario programoj bus lie
tuvių papročiai. Jai vado
vauja L Čepienė, skaučių 
motei-ų ir mergaičių pade- 

j dama.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Denaiame Stoaus—------ -
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- J 
giame aliuminijum ir dažo-« 
me iš lauko sienasi

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą |

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.

v

I

I

{Turime pasirinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio-
♦ mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti
j riežtukų nuo $1.65 uz štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu, 
t Siuntiniai nueina per 4—6 savaites
i

į General Parcel & Travel Co., Ine.
♦ 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040

{staiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P. M.

4 P. M.

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ *

| Draudžiame nuo polio, viso- 
• kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
1 mių (ugnis, audra ir kt.) ..
‘ Visais insurance reikalais

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Justice of thePeace—Constable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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.
_____ 1

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

UŽ SPEC1ALINĘ KAINĄ $275.00
j GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 

14 CENTŲ UŽ GALIONĄ
I________________________ _

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

Dažau ir Taisau 4 *
Lipdau popierius ir taisau* 

> Namus iš lauko ir viduje.
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mašs.

TeL CO 5-5854

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STn DORCHESTER 

i Naktį, Sekmadieniais ir šven- /i F 4? 190 i
T tadieniais ŠAUKIT O-14V*
J Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
; pagrindų. -------------------------------------------------------

l

R

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistine

Pardundame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir tarime virus gatavus vaistus.

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

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

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

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis J 
Dr. Amelia E. Rodd J

OPTOMETRISTAI
VALANDOS: J

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. j

į____________________ •

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuašalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

!

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


