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Amerika Sutrukdė Fašistą 
Perversmą Dominikonuose

Amerikos Karo Laivai ir Lėktuvai Išbaidė Trujillo 
Brolius iš Dominikonų Respublikos; Trujillo Šeimos 

Diktatūra Atrodo Galutinai Palaužta Toje Res
publikoje; Ten Laukiama Naujos Valdžios.

Sekmadieni lapkričio 19
d. Dominikonų respubliko
je buvo beįvvkstąs kariš
kas perversmas, bet jis ne
išdegė. Perversmą ruošė du 
nušautojo diktatoriaus Tru
jillo broliai, abu generolai 
ir abu ėję visokias puošnias 
pareigas jų broliui per 30 
metų diktatoriaujant Domi
nikonų respublikoje. Broliai 
Trujillo, po diktatorius nu-Į 
šovimo, buvo pasišalinę iš 
krašto, tik diktatoriaus sū
nus. ilgi generolas, buvo 
pasilikęs krašte ir ėjo ka
riuomenės vado pareigas.

Pereitą savaitę Trujillo 
broliai grižo iš užsienio na
mo ir tuoj pasklido žinios, 
kad jie įuošiasi daiyti ka
rišką perversmą, nuversti 
prezidento Balaguer vyriau
sybę, kuri po diktatoriaus 
galo nedrąsiai vedė kraštą 
prie demokratiško tvarky
mosi, bet tą darė nedrąsiai 
ii- vis atsižvelgdama j Tiu- 
jillo šeimą.. .

Kaip tik žinios apie ruo
šiamą pei-versmą Domini
konuose pasiekė Washing- 
toną, tuoj buvo duotas Įsa
kymas karo laivams plaukti 
prie Dominikonų respubli
kos, o karo lėktuvai pasiro
dė ir virš tos respublikos.

Perversmininkai greit su
prato, kad jų bandymas 
eis niekais ir abu Trujillo 
broliai vėl susipakavo laga
minus važiuoti Į užsienĮ, o 
Dominikonų armijos vadas 
jaunasis Trujillo nelaukęs 
nė savo dėdžių pabėgo iš 
krašto.

Kai Amerikos karo lėktu
vai pasirodė virš Dominiko
nų teritorijos, tos respubli
kos gyventojai džiaugsmin
gai šaukė: “Dabar tikrai 
diktatūros galas!”

Ši pirmadieni Trujillo 
šeimos diktatūros pelėsiai 
Dominikonų respublikoje 
jau šluojami lauk, kalbama 
apie naują vyriausybę, ku
ri bus sudaryta iš opozici
nių partijų ir išvalys kraštą 
nuo 30 metų diktatūros pa
likimo.

Vyriausybė Remia 
Senųjų Gydyme

Vyriausybė žada dėti vi
sas pastangas, kad ateinan
čiu metų kongreso sesijoj 
būtų priimtas Įstatymas apie 
nemokamą gydymą senes
nio amžiaus žmonių iš sočia 
linio draudimo fondų.

Toki vyriausybės nusista
tymą yra pareiškęs prezi- j 
dentas Kennedy, o pereitos 
savaitės gale tą pakaltojo 
Darbo sekretorius Goldberg.

Prezidentas Kennedy sa
vo priešrinkiminėj kampa
nijoj pakartotinai žadėję 
senų žmonių gydymą pra
vesti kongrese. Prezidentas 
bandė tą padalyti, bet re
akcininkų koalicija jo su
manymą atmetė. Todėl vi
si laukia, kaip vyriausybei 
pasiseks ateinančiais metais j 
toki Įstatymą pravesti.

Alžiriečių Rado 
Streikas Baigėsi

Nuo lapkričio 1 d. Pran
cūzijos kalėjimuose bada
vo apie 4000 alžiriečių, ku
rie reikalavo, kad jie kalėji
muose būtų traktuojami už
laikomi kaip politiniai ka
liniai, o ne kriminalistai.

Prancūzų vyriausybė iš
aiškino, kad suimtieji alži- 
riežiai yra laikomi kaip po- 
litinai kaliniai, o ne krimi
nalistai ir po to badaujan
tieji kaliniai bado streiką 
nutarė nutraukti. Bet penki 
alžiriečių vadai dar tęsia 
bado streiką ir reikalauja, 
kad jie būtų išleisti i lais
vę. Prancūzijos vyriausybė 
žada iuos išleisti, bet tik 
tada, kada bus sutartos ka
ro paliaubos ir teroras bei 
užpuldinėjimai Alžerijoje 
liausis.

SEGREGACIJOS GEDA

šokėjų grupė iš Indijos 
lankosi Amerikoje ir kelio
se vietose jau turėjo visokių 
nemalonumų dėl rasinės se
gregacijos pietinėse valsti
jose. šokėjų grupė nutarė 
atsiklausti savo krašto am
basadoriaus Washingtone, 
ar jai tęsti numatytą marš
rutą, ar lankyti tik tas vals
tijas, kur rasinė segregaci
ja netrukdys jai pasirodyti 
be kliūčių ir nemalonumų.

Indijos šokėjai čia pa
kviesti su valstybės departa
mento laiminimu.

SAM RAYBl'RN

Mirė lapkričio 18 d. sava 
namuose Tekaso valstijo
je. ilgai sirgęs vėžiu, 79 m. 
amžiaus, atstovu rūmuose 
išbuvęs 48 m., iš ju 16 m. 
ju pirmininku.

11 Metų Mergaitė 
į Dienas Juroj

Lapkričio 16 d. jūroje ne
labai toli nuo Bahamas salų • 
buvo atiasta mažame lai.e Į 
lyje 11 metu mergaitė vienų: 
viena ir vos gvva. Mergaitė t 
11 metų kartu su tėvais bu-Į 
vo išvykusi i jūrą, bet jų lai
vas nuskendo ir tik laivo j 
kapitonas ir ta mergaitė iš
sigelbėjo. Laivo kapitonas 
buvo ištrauktas iš vandens 
tris dienas anksčiau, su jo 
laivelyje buvo atrasta kita 
7 metų mergaitė, bet nebe
gyva.

Išgelbėta mergaitė yra 
Terry Jo Duperrault iš Wis- 
consir, laivo kapitonas Ju- 
lien Harvev išgelbėtas iš jū
ros nusižudė. Iš laive buvu
sių žmonių bėra gyva tik ta 
11 metų mergaitė. Policija 
aiškina, kas atsitiko laive, 
spėjama net, kad J. Haivey 
ar nebus tos nelaimės kal-i 
tininkas. Mergaitė ligoninė
je sveiksta nuo badavimo ir 
saulės nudegimo. Kai ji pa-! 
sveiks kiek, policija bandys 
iš jos išgaut, kas laive atsi
tiko. žuvo mergaitės tėvai, 
brolis 14 metų, sesuo 7 me
tų ir kapitono Harvey žmo
na.

Vyskupai Vis Dar 
Reikalauja Pinigų

Romos katalikų vyskupų 
suvažiavimas pereitą savai
tę vėl pasisakė dėl mokyklų 
šelpimo iš Amerikos federa
linio iždo. Kardinolai, arki
vyskupai ir vyskupai nuta
rė, kad jeigu vyriausybė 
šelps iš federalinio iždo vie
šąsias mokyglas, ji turi duo
ti pašalpas ir privatinėms 
parapijų mokykloms. Iš to 
vyskupų nutarimo aišku yra, 
kad jų Įtakoje esantieji kon
greso nariai bus priešingi 
viešųjų mokyklų rėmimui, 
jei kartu nebus duodami 
pinigai parapijinėms moky
kloms. Kadangi kongrese 
vra žmonių, kurie viešosiom 
mokyklom pinigų nenori 
skirti, nes tai esąs “vietos 
-eikalas,” tai šitie konser
vatoriai kartu su vyskupų 
šalininkais gali ir vėl su
trukdyti paramos davimą 
viešosioms mokykloms.

Nikita Trumpins Kai 
Kam Jų Kelnes

Nikita Chiuščiovas da
bar važinėjasi po plačią So- 
vietiją, daro inspekcijas ir 
duoda “velnių” tiems val
dininkams, kurie neparodo 
eikiamo uolumo ir mokėji

mo vyresnybei Įtikti. Taš
kente Chruščiovas grasino 
valdininkams, kad jis pri
vers juos vaikščioti ir žie
mos metu tinmpomis kelnė
mis. jei jie nepadidins med
vilnės gamybos, kaip Chru
ščiovas jiems yra Įsakęs.

Trumpakelniai valdinin
kai gal ir pasirodys Tašken
to gatvėse kitą metą, kada 
bus paskaičiuota, kiek med
vilnės gamyba pakilo ar ne
pakilo.

ŠITAIP LĖKĖ RAKETA SL’ BEŽDŽIONE

viroje kairėj iššauta raketa, dešinėj ji sprogusi po 
30 sek u džių. apačioj kairėj 82 pėdų raketos viena 
dalis krenta žemyn, dešinėj mašinų dalis lekia į rytus. 
Beždžionė nebuvo aprūpinta apsaugos priemonėmis, 
todėl žuvo. bet ji buvo išmokyta vandens siurblį 
valdyti.

Suomię Prezidentas 
Lanko Chruščiovą

Suomijos prezidentas ŠĮ 
penktadieni turi pasimaty
mą su Chruščiovu net Sibire, 
Novosibirsko mieste, kur 
Chiuščiovas daro inspekci
ją. Ten suomių prezidentas
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j Vokiečių Vadas Adenaueris
Į Tariasi Su Prezidentu

—
Vokietijos Vada* Atvyko Tarti* *u Prezidentu Dėl Ber 

lyno Klausimo Sprendimo; Vakarų Valstybė* Vi* 
Lar Nesusigiedojo Tuo Klausimu; Be Vokietijos

Pritarimo Amerika Nenori Derėtis su Nikita.

Prezidentas Smerkia 
Fašistų Veikimą

Prezidentas Kennedy pe
reitą savaitę kalbėjo pieti
nėje Kalifornijoj, kur pas
kutiniu metu pradeda gy
vai reikštis Įvairios fašisti
nės ir perdėtai nacionalisti
nės organizacijos. Pre * • 
dertas neįvardijo tų organi
zacijų, bet kiausvtojams aiš 
ku buvo, kad jis turėjo gal
voje tokias organizacijas 
kaip John Birch draugiją. 

iuinu<.emen” partizanus ir 
panašias mirusio senato

Amerikon atvyko Vaka
rinės Vokietijos vadas dr. 
K. Adenauer tartis su prezi
dentu Kennedy dėl Berlyno 
klausimo vienokio ar kitokio 
sprendimo. Su rusais tuo 
reikalu teks derėtis, bet ko
kias nuolaidas galima da- 
yti ir ko iš rusų mainais 

reikalauti, tą Amerikos vy
riausybė nori sutarti pir
miausiai su Vokietija, o pa
skui ir su kitais sąjunginin
kais. Nuomonių skirtumas 
tarp Vakaių valstybių tuo 
klausimu dar nėra pašalin
tas ir pats Vokietijos vadas 
iš Washingtono vyks i Lon
doną ir Paryžių ir bandys 

nuo
riaus McCarthy pėdomis ei- 
: ančias fašistines viešas ir 'Vakarų sąjunginirkų 
pusiau slaptas organizaci- mones suartinti.

Vokietija dabar vra Ame
rikos sąjungininkas, o to-

Rockefelleriai Po 31 
Metų Nutarė Skirtis

New Yorko gubernato
rius N. Rockefeller nustebi
no visą kraštą paskelbda
mas, kad jis ir jo žmona esą 
sutarė išsiskirti ir vėliau 
prašys teisme skirybų kurioj

jas, kurios visos ieško “ko-
• munistinio priešo” krašto
| viduje ir randa jĮ ten, kur dėl su jos nuomone tenka 
jo nėra. rimtai skaitytis, nes kitaip

i Prezidentas Įspėjo tokių vokiečiuose vėl galį atsirasti 
' organizacijų narius ir va- noras tartis tiesiai su rusais 
dovus, kad jų veikla kenkia ir su jais susiprasti. Bet to- 
kraštui ir didina krašte ne- kiame atsitikime Vokietija 
santaiką. jau nebebūtų Vakarų sąjun

gininkas. Susitarimo su ru-

bandys susitarti su Rusijos!nors kitoj valstijoj, o ne 
valdovu, kad “pasitarimų 
dėl bendro gynimosi” visai 
nebūtų, kaip rusai to reika
lauja. Rusų pranešimai sa-

New Yorke. Rockefelleriai 
turi 5 vaikus, visi jau suau
gę ir yra vedę jau 31 metai. 

SekmadienĮ N. Rockefel-
ko, kad Suomijos preziden- ier gavo žinią, kad jo vienas 
tas vyksta tartis kaip tik dėl sūnus, 23 metų Michael, yra 
to “bendro gynimosi, bet dingęs kažkur Naujojoje 
suomių šaltiniai sako, kad Gvinėjoje ir tėvas skrenda 
Kekkonen nori Įtikinti rusų j N. Gvinėją bandyti suras- 
diktatorių, kad jokie pasita- ti dingusį sūnų.

Spauda spėlioja, kad N.rimai nesą reikalingi. 
Prezidentas Kekkonen iš- Rockefellerio skirybos, jei

vykdamas iš Suomijos atsi-j jos Įvyktų, gali pakenkti 
sveikinime su tauta sakė, |New Yorko gubernatoriaus 
kad Suomija siekia išlaikyti' politinei karjerai, 
savo neutralumą ir nepri-! --------------------------
klausomybę.______ Į Kongo Kareiviai
SVEIKINA LATVIJĄ

ŠVENTES PROGA
Nužudė 13 Italų

Kongo respublikoje pra- 
Valstyoės sekretorius D. cit3 savaitę Kongo karei- 

Rusk Latvijos tautos šven- viai nužudė 13 italų lakūnų 
tės proga larkričio 18 d. kurie beginkliai pateko Į 
pasiuntė I a’vijos atstovui, Kongo karių rankas ir tuoj
Washingtone sveikinimą ir 
amerikiečiu tautos vardu 
pareiškė vilt’, kad "latvių 
tautos siekimai vėl bus Įkū
nyti ’-enrikb"soma Latvijos 
valstybe.” Valstvbės ;nkre- 
torius vėl patvirtina Ameri

pat buvo nužudyti, bet prieš 
mirti jie dar buvo mušami ir 
kitaip karkinami. Italai la
kūnai dirbo Jungtinių Tau
tų organizacijos transporto 
srityje ir su transporto lėk
tuvais nusileido K indu ae-

ko* nusistatymą nepri pa-, rodrome. Ten Kongo karei- 
žinti Latvijos Įjungimo į Į t ?uėmė ir tuoj pat

nužudė, bet JT organizacija
Valstybės sekretorius sa-' ?anė' kad lakūn,us P*-?**-’

i._j *__ „«i,„ ___ _ dar gyvus išvaduoti ir su
kareiviais bandė derėtis. 

Italus lakūnus nužudė

Sovietų Sąjungą.

ko, kad Amerika rems ir 
toliau latvių tautos teisę lai
svai apsispręsti ir laisvai
gyventi. Gizengos kareiviai.

Mirė Sam Ray bum sais Šalininkų Vokietijoje 
Atstovų Rūmų Pirm.

----------- tartį ir nevengtų tų dviejų
Pereitą ketvirtadienį Te- diktatorių keliu eiti. Kiti 

xas valstijoj, Bonham mie- vėl prisimena Rapallo sutar
tyje mirė atstovų rūmų tį, kada demokratinė Vokie- 
oirmininkas Sam Rayburn, Gja buvo susitarusi su So- 
sulaukęs 79 metų amžiaus, vietų Sąjunga į>o pirmojo 
JĮ pakirto vėžio liga ir gy- pa?aulinio karo. Tada rusų 
dytojai jau prieš kelias sa- bolševikai ir vokiečių nacio- 
vaites buvo nustatę ligą ir nalistai bendrai šūkavo ir 
akė, kad ligoniui nebėra rėkavo prieš Versalio “dik-

vilties pagyti.
Sam Rayburn 17 metų iš

buvo atstovu rūmų pirmi
ninku ir buvo daugelio de
mokratų partijos kongresų 
nirmininkas. Jis buvo popu
liarus visame krašte ir i jo 
•aidetuves, be gausybės kon
greso narių, buvo nuvykęs 
prezidentas Kennedy, bu
vęs prezidentas Truman ir 
buvęs prezidentas Eisenho- 
wer.

FROL KOZLOV

Chruščiovo dešinioji ranka

įtatą” ir bendrai ruošėsi 
“diktatą” laužyti.

Vokietijos vadas Ade- 
raueris išbus Amerikoje 3 
dienas ir per tą laiką jis 
tu»ės kelis pasikalbėjimus 
su prezidentu ir valstybės 
-ekretoriu. Pasitarimai bus 
svarbūs tuo, kad paruoš dir
vą deryboms su rusais ir gal 
prives prie Vakarų valsty
bių vieningo nusistatymo 
Berlyno klausimu.

Kas Užmušė Kongo 
Politiką Lumumbą?
Jungtinių Tautų viena 

komisija, paskirta išaiškin
ti, kas užmušė Kongo politi
kierių Lumumbą, pereitą sa
vaitę paskelbė savo pirmą 
pranešimą. Komisijos nariai 
Konge visai nebuvo, bet 
rankiojo žinias iš visokių 
liudininkų apklausinėjimo.

Savo pirmame pranešime 
komisija paduoda net tris 
versijas, kaip Lumumba bu
vo nužudytas. Vieną versi
ją komisija skaito rimčiau
sia, bet nenurodo šaltinių, 
iš kur ji žinias gavo.

Pagal tos komisijos pra
nešimą, Lumumba buvo nu
žudytas Katangoje gal net 
pačiam tos provincijos pre
zidentui Čombei stebint.

tą
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Suomijos neutralumas
Sovietų Rusija neseniai pasiuntė Suomijai keistą 

laišką (notą) ir kvietė suomius pasitarti dėl bendro pa
vojaus iš vokiško miltarizmo ir revanšizmo. Jokio “ben
dro pavojaus” nėra. Tą žino suomiai, tą žino ir rusai. 
Bet rusai išgalvojo pavojų ir pasiremdami sutartimi, pa
sirašyta 1948 metais, reikalauja bendru pasitarimų “vo
kiškam pavojui” atremti.

Rusai pakvietė suomius ‘"tartis” tuo metu, kada Suo
mijos prezidentas Kekkonen lankėsi Amerikoje ir čia 
kalbėjo apie Suomijos neutralumą ir norą turėti gerus 
santykius su Rytais ir Vakarais. . . Rusų pakvietimas bu
vo grubus priminimas suomiams, kad jie negali būti neu
tralūs, kad rusai laimėjo karą prieš suomius ir juos api
plėšė, o todėl turi teisę reikalauti iš suomių meilės ir “ben
dro gynimosi” daigi prieš nesamą pavojų.

Rusai savo laiške suomiams dėl “bendro pavojaus”, 
daug ir piktai kalbėjo apie Norvegiją ir Daniją (NATO 
kariškos sąjungos nariai), esą tos dvi valstybės susidėjo 
su vokiečių militaristais, duoda vokiečiams karo bazes ir 
tas sudaro tą “bendrąjį pavojų,” dėl kurio reikia tartis. 
Piktas minėjimas norvegų ir danų daromas ne be tikslo. 
Rusai deda dideles pastangas suardyti NATO karišką 
sąjungą ir, kviesdami suomius tartis dėl vokiško pavo
jaus, taiko į danus ir norvegus, kad jie trauktųsi iš Va
karų bendro fronto, arba rusai privers suomius duoti jiem 
Suomijoj kariškas bazes, o gal sugalvos koki nors kitą bū
dą bausti suomius už jų geių kaimynų danų ir norvegų 
artimą bičiulystę su Vakarais.

Suomija yra nepriklausoma, nors ir pralaimėjo du 
karti prieš savo didelį ir plėšikišką kaimyną—Sovietiją. 
Suomiai savo nepriklausomybę išlaikė tik todėl, kad ge
riau ryžosi gintis visomis išgalėmis, negu nusilenkti rusų 
reikalavimams dėl karo bazių ir dėl atidavimo dalies sa
vo žemių. Suomiai taip narsiai ir ryžtingai gynėsi, kad 
rusai skaitė naudingiau Suomiją palikti nepriklausomą ' 
negu bandyti ją užkariauti ir smurtu subolševikinti.

Bet suomiai žino, o rusai visai to ii- neslepia, kad 
Suomijos nepriklausomybė yra gerokai ribota. Maskva 
jau pakartotinai kišosi į Suomijos vidaus reikalus ir da
bar vėl grasina kištis, jei Suomijoj susidarytų Maskvai 
nepatinkama vyriausybė. Vien dėl rusų spaudimo Suo
mija turi vyriausybę, kuri prie kiekvienos progos mušasi

NUOŠIRDUS, BET AUTAS

Tuk.-> būvu dviejų buvusių prezidentų — Triunano ir 
Eisenhovverio susitikinąs Trumam) vardo bibliotekoj 
Independence mieste. Mo.

Socialistų kelias
Vidurio ir Rytų Europos tą parlamentą, kuris galėtų

Socialistų Unija savo Kon
ferencijoje Romoje 1961 m. 
spalio mėn. 20-21 d.d. pri
imtoje veikimo programoje 
iškelia pagrindinius socia
lizmo principus Rytų Euro
pai. Joje reikalaujama tau
tinės nepriklausomybės, ap
sisprendimo laisvės ir de
mokratijos tautoms. Išei
nant iš šių principų būtina, 
kad tautos turėtų respubli
kinę valstybinę valdymosi 
foimą,kalbų ir spaudos lais
vę, laisvą pasikeitimą nuo
monėmis ir kritika, sąjungų

nuolatos tikrinti vyriausy
bės veiklą. Socialistiškai be
sitvarkančiose valstybėse tu
ri būti garantuota demokra
tija, auklėjimo galimybės, 
nežiūrint į religiją, politinį 
įsitikinimą ir socialinę pa
dėtį.

Programoj numatyta, kad 
valstybių ūkis būtų taip 
planuojamas, jog tuo pačiu 
metu būtų vystomos visos 
ūkio šakos, nedarant piraie- 
nybių sunkiajai pramonei, 
kurios vystymasis galimas

piąųsįų socialinių priemonių i 
įgyvendinimui — butų, ke
lių, geležinkelių statybai, 
pramonės ir žemės ūkio pro
dukcijos pagerinimui. Visos 
pramonės darbininkų išnau
dojimo farmos, kaip ”socia- 
listinis lenktyniavimas“, ar 
stachanovinis darbas ir ne
apmokamos normos turi bū
ti panaikintos. Socialistinėj 
programoj visu griežtumu 
pabrėžiama, kad Rytų Eu
ropos šalims socialistinio 
ūkio sistema yra pati gyvy
bingiausia priemonė jų eko
nominiam, politiniam ir vi
suomeniniam gyvenimui at-
tatyti ir išvystyti. Grįži

mas prie kapitalistinio ūkio 
sistemos tose šalyse yra ne 
ik negalimas, bet ir nepa

geidautinas.
Socialistinė programa — 

tai dokumentas, kuriuo atsa
koma į komunistinę doktri
ną. Joje nurodytų tikslų įgy
vendinimas nebus lengvas. 
Tačiau kova jau prasidėjo, 
ir ji tęsis. Galimas dalykas, 
kad socialistinės santvarkos 
įgyvendinimas Rytų Euro
pos šalyse vyks skirtingais 
keliais, tačiau kad ir ma
žiausias žingsnis kelyje į 
laisvę vienoje šalyje turi tu
rėti gilų revoliucinį poveikį 
visiems kraštams. Remian
tis šiuo teiginiu ir toliau vi
sos socialistų partijos sieks 
dar glaudesnio tarptautinio 
bendradarbiavimo, savo ko
vą už laisvę tampriai riš su 
visų tautų siekiais, dės pa
stangas taikingos koegzis
tencijos politikai įgyvendin
ti, karo ir jungo keliams už

savaite
Kongo painiava Hans Kroli

Jau antri metai “gyvuo- Vokietijos ambasadorius 
ja” nepriklausomas Kongo Maskvoje yra diplomatas 
respublika, bet tvarkos joje, Hans Kroli. Jo vardas da- 
kaip pas tuos senovės rusus, bar skamba spaudoje kaip 
nėra nė už kapeiką. į pagarsėjusios “mūviu” žvai-

Tvarkai palaikyti ir tvar- gždės ir tik todėl, kad jis, 
kai įvesti Kongo vadai pasi- pasikalbėjime su N. Chraš- 
kvietė Jungtines Tautos, ku- ęiovu “beveik” surado būdą 
rios nuskubėjo į Kongo rais- išspręsti Berlyno ginčą taip, 
tus su 15,000 kareivių, su- kad visi būtų patenkinti, 
rankiotų iš viso pasaulio. Sovietų vyriausybė pas- 
Bet tvarkos kaip nėra, taip kelbė, kad vokiečių amba-
nėra. JT “Riurikai” pasiro
dė bejėgiai Kongo respubli
ką sutvarkyti.

Jei niekas nebūtų kišęs 
savo nagu į Kongo raistus, 
šiandieną kuri nors grupė 
ten jau būtų paėmusi vald
žią, o gal visa ta respublika 
būtų subirėjusi į kelias da
lis ir gyventų ramybėje. Ne
laimei Jungtinių Tautų or
ganizacija norėjo sutrukdy
ti, kad nieks ten nesikištų, o 
todėl pati įsikišo ir dabar 
įklimpo į Kongo balą, kaip 
musėlė į išrūgas ir nežino, 
kaip išbristi ir ką daryti.

Kol Amerika moka pini
gus, Jungtinės Tautos “gel
bės” Kongo, o kai Dėdei 
Samueliui pakyrės mokėti,

sadorius Kroli pasiūlęs Ber
lyno ginčą baigti šitokiu 
būdu: Maskva pasirašo su 
rytine Vokietija taikos su
tartį ir į ją įrašo, kad vakari
nė Berlyno miesto dalis tu
ri turėti laisvą susisiekimą 
su vakarine Vokietija. Vo
kietija iš savo pusės pripa
žįsta faktiškai lytinės Vo
kietijos valstybę ir tuo būdu 
visas Berlyno ginčas galėtų 
būti išspręstas.

Jei Berlyno ginčas taip 
galima išspręsti, tai reikėtų 
tik pasidžiaugti. Laisvas su
sisiekimas tarp Vakaių ir 
Berlyno vakarinės dalies 
yra viso sprendimo pagrin
das. Jei susisiekimo laisvė 
būtų rimtai garantuota, vi-

ir susirinkimų laisvę, veiks
mingas garantijas prieš po
licinį terorą ir visų svarbiau-

į krūtinę ir rodo savo draugiškumą Maskvai, bet ir toki, kad jos turėtų laisvą, 
prezidento Kekkonen ir parlamento mažumos remiama 
vyriausybė rusams nesugeba įtikti. Reikalavimas derėtis 
dėl bendrų gynimosi priemonių yra grasinimas, kad suo
miai ir toliau laikytų prie valdžios vairo rasams priim
tiną vyriausybę, gal įtraukant į ją suomių komunistus, ir 
kad jokiu būdu į vyriausybę neįeitų žmonės, kuriais ra
sai nepasitiki.

Vargu buvo supuolimas, kad suomiai gavo rusų kvie- , Tai tiek turi pasakyti apie
timą “tartis dėl bendro pavojaus” kaip tik tuo metu, ka-'.^V110 kruvinojo nuvaini- 
, ,____ ... _ ., . v ,,_  , , - . .__ . XT kavima komunistų vilnies

--------------n »iLr iIcKI^v i iiirvimUV0U i0i mn-

azinio nacionalizmo atsparumui 
lygiagrečiai ten Įvedamos de
mokratinės laisvės. Ir tas jiems 
baisi pabaisa. Verkia vyrai, "bet 
nieko iš to neišeis.”

tik plataus naudojimo pre- _
kių ir žemės ūkio produktų'ki^ti"tvV1^i'uIkaiir laisvei 
gamybos sąskaita. Stalininė jamžinti 
ūkio politika, kuri nukreip- '
ta sovietų apsiginklavimui; ____
ir iu imnerializmo nlitimui— J J-------- -
padidinti, turi būti pa
smerkta ir atmesta. Ūkinis 
planavimas turi būti nu

J. GI.
TADOKITn PWUT i vu a.

KLSD susirinkimas

tada Jungtinių Tautų “ar- sas reikalas atrodytų kitaip 
mija” ir visokie “tvarkda
riai” iš ten išnyks ir Kongo 
tvarkysis pagal savo papro
čius—kas stipresnis, tas
valdys, o silpnesnieji klau
sys valdančiųjų.

Nelaimė ta, kad dabar 
jau gal per vėlu “nesikišti” 

i į Kongo respublikos vidaus 
j košę. Jei Vakarai nesikiš, 
prusai kišis, o jei vakarai ir

da suomių prezidentas Kekkonen lankėsi Amerikoje. Ne 
be reikalo rasai piktai mini norvegus ir danus, kad jie su
sidėję su vokiečių militaristais. Tikslas yra aiškus—ati
traukti suomus nuo jų Skandinavijos kaimynų, arba pri
versti tuos kaimynus trauktis iš NATO. Tikslas yra aiš
kus parodyti suomiams, kad jie, nors ir nepriklausomi, 
bet gali vesti tik tokią užsienio politiką, kuri rusams vi
sais žvilgsniais yra priimtina. Rusų tikslas yra aiškus ir 
dėl Suomijos vyriausybės sąstato. Rusai jau yra parodę ir 
vėl rodo, kad jie nepakęs Suomijos vyriausybėje žmonių, 
kuriuos jie skaito rusams neprielankius. Suomai tą žino. 
Jie vengia visko, kas rasų akyse galėtų būti įžiūrima kaip 
provokacija, bet rasai nėra patenkinti ir norėtų suomius 
arčiau priglausti prie savo kratinės, kad galėtų jų ne
priklausomybę visai užsmaugti. Suomijos prezidentas 
paskelbė parlamento rinkimus, (normaliai jie būtų vykę 
tik 1962 metais), tikėdamas (ar nuduodamas, kad tiki), 
jog naujame parlamente bus daugiau “širdingų” ben
dradarbiavimo su rusais šalininkų ir tuo atsipirkti nuo 
“tarimosi” dėl bendro gynimosi, bet rusai neatstoja ir da
bar pats prezidentas Kekkonen vyksta net į Novosibirską 
pamatyti chaną Chruščiovą ir jį atkalbėti nuo “tarimosi” 
bendrai gintis. Kaip jam seksis? O kodėl suomiai nenori 
to tarimosi? Apie tai pakalbėsime kitą kartą.

kreiptas liaudies gerovei to
liau kelti, visoms sociali
nėms priemonėms kiekvie
noje valstybėje kiek galima 
didinti.

Ypatingai pabrėžiama tai, 
kad žemė turi priklausyti

Bet greit po ambasado
riaus Kroli pasikalbėjimo 
su Nikita vakarinė Vokieti
ja skelbė, kad ambasado
rius Kroli neturėjęs teisės 
tokių pasiūlymų daryti, o 
todėl ir jo asmeniška nuo
monė nieko neriša ir nieko 
neišsprendžia. . .

Visas tas klausimas dėl 
Berlyno šią savaitę vėl bus 
aiškinamas Washingtone,I aDkričio 26 d sekma- rusai kišis’ Ui Kongo bus 

dienį, Ž^vaL popiet Lietu- savotiška Ispanija, ku, visi į VokkU^"'™-
vių Namuose yra šaukiamas "° truPut! ka,!1?Į0. sa,v0 na'! das dr. K. Adenauer tartis
Kanados Lietuvių Socialde- e“5’ ° lsPanal 1,eJ° k,au»', su prezidentu.

Kaip Jungtinių Tautų or-
ganzacija bebandytų Kon- D.
go painiavą sutvarkyti, pa-;-----------------------------------
dorios tvarkos ten nebus, , Visur tam linksma, kieno šir-

APŽVALGA
LIEJA KATINŲ AŠARAS

Sovietų Rusijoj eina Sta
lino nuvainikavimas. Stali
no vardas naikinamas, kaip 
koks nepadorus daiktas. O 
ką apie tai kalba lietuviški 
komunistai Amerikoje?

Ką gi kalbės biedni sira- 
tos. Daugiausia tyli, o jei 
prasižioja, tai kalba kaip 
pagiriomis sirgdami, štai 
vienas pavyzdys iš komuni
stų “Vilnies” 223 Nr.

“Kai Tarybų Sąjungoje vyk
sta destaiinizacija, panaikini-

šiaip jau biurokratizmo, tai vi
sokiausio plauko atžagareiviai 
baigia užverkti akis. Girdi, bai
sūs dalykai tenai dedasi! Kur 
tu matei, Staliną išniekina; Mo
lotovą, Malenkovą, Kaganovičių 
šluoja iš partijos!

vienas redaktorių S. J. Jo- ūkininkams. Valstybiniai u- 
kubka. Jei tikėti tam pus- kiai turi būti išlaikyti tik 
galviui, tai Molotovas, Ka-į tokiu mastu, kiek jie reika- 
ganovičius, Malenkovas ir,1 lingi žemės ūkio specializa- 
rodos, dargi Stalinas yra ar vimui ir mokslinio tyrimo 
buvo “prisiplakėliai, avan-| darbams. Priverstinės prie- 

ir tuo jis išaiškina volės turi būti panaikintos 
ir kiekvienam ūkininkui tu
ri būti suteikta galimybė

tiūnstai 
viską. 29 metus Stalinas bu
vo “genijus” ir galas žino 
dar kas, o dabar? Dargi ne- 
dakeptas Jokubka ant jo 
kapo seiliojasi. . . Tai da- 
sigyvenome. -Jokubka net 
sakosi žinąs, kad Moloto
vas, Kaganovičius, Malen
kovas vedė partiją iš “mar
ksizmo - leninizmo
principų!” Kas tai per gy
vuliukai tie “linijos princi
pai,” Jokubka kada nors tu
rės klausti Joniko, kuris vi
sokias bolševikiškas gudry
bes yra gerai išstudijavęs...

Valymasis nuo stalinizmo 
Sovietijoj eina gana rimtai, 
bet Jokubkos, Jonikai, Mi
zaros ir Bimbos nesusigau
do Chruščiovo vingiuose ir 
todėl turi atsipirkti plepėji
mais apie “asmeninio kul
to” likučius ir “šiaip jau 
biurokratizmo” naikihimą!

O kur “destalinizacijos” 
galas? Apie tai lietuviški 
komunistai ir užsiminti bi
jo. Jie juk pritarė komuni- 

’stų naikinimui Rusijoje Sta
lino laikais, o dabar turi“Jie be galo norėtų, kad Ta 

rybų Sąjungos kompartijoje giedoti iš kitokių kantičkų
veistųsi visokie prisiplakėliai, ir nėra tikri, kad pataikins 
■avantiūristai, kad partija būtų į “linijos principus,” O todėl 
išvesta iš marksizmo-leninizmo ir graibstosi kaip girti tvo- 
linijos principų, kad ji liautųsi ros. Liūdna pašlomėkų bui- 
buvus darbo žmonių kovos avan- tis!
gardas. Apie kitų Mizarovų ir

“Atžagareiviai mano, nyks- Bimbovų pasisakymus pri-
asmenin?') kulto likučų ir tant Tarybų Sąjungoje buržu- siminsime kitą kartą.

laisvai, savo nuožiūra rea
lizuoti jo ūkio gaminius. Pa
brėžiamas tas faktas} kad 
priverstinis kolektyvizavi
mas Rytų Europoje ypatin
gai nuskurdino valstietį, su
mažino iki minimumo že- 

linijos mės ūkio pelningumų, ver
giško darbo sistema visiškai 
prislėgė kaimo gyventoją.
Sovietinio kolektyvizavimo 
žala, atnešta į Rytų Euro
pos kaimą, gali būti išgy
vendinta tik tada, kai vals
tietis taps savo žemės šei
mininku, kai jo ūkininkavi
mui bus suteikta plati ir tik
ra laisvė. Tačiau socialistiš
kai besitvarkanti valstybė 
negali likti nuošalyje nuo 
žemės ūkio. Vyriausybės pa
reiga nuolatos rūpintis že
mės savininku, sudaryti vi
sas sąlygas žemės ūkio dar
bams mechanizuoti, pavers
ti ūkį aukšto pelningumo 
žemės ūkio produktų gamy
bos įmone.

Kapitalo sukaupimas so
cialistinėje valstybėje turi 
būti taip apribotas, kad jis 
taptų viena iš pagrindinių 
priemonių valstybės ekono
mikai vystyti, tačiau, kad jo 
papildymui dirbantieji ne
būtų apiplėsianii. Kas tokiu 
keliu einant gali būti sutau
pyta, turi būti nukreipta o-

mokratų Sąjungos Toranto 
skyriaus narių susirinkimas.

Nariams siunčiami pa
kvietimai, bet jeigu dėl an
trašų netikslumo ar kitų 
priežasčių paskvietimas ne
pasieks sisų narių, tai pro- 
’om šiuo pranešimu pasi
naudoti ir į susirinkimą at
vykti.

Sekretorius

“ŠLUOTOS“ JUOKAI

Vilniuje leidžiama 
šitaip juokiasi:

'šluota'

Ne&alška komisija

Mūsų gamyklos butų komisi
ja labai objektyvi: kiekvienas 
komisijos narys stengiasi gauti 
butą ne sau, o tik savo geriems 
bičiuliams. Mat, patys nariai 
jau seniai apsirūpino butais..

Kol vaikščiojo pėsti

Viena moteriškė sielvartingai 
pasakoja savo kaimynei:

— Kai vyras nusipirko moto
ciklą. tuoj pakliuvo į ligoninę. 
Pasveikęs įsigijo "Pobiedą“ ir 
atsidūrė kalėjime. Kol vaikščio
jome pėsti — viskas buvo gerai.

Patikslino

Milicininkas: ”Už naminės 
degtinės pardavinėjimą tamsta 
būsi nubaustas.“

Pilietis: “Atsiprašau, čia vi
sai ne naminė: ji gaminta miš
ke.“

kol viena iš Kongo frakcijij 
nepaims savo priešininkus 
už gerklės ir gerai pakedens 
kudlas. * * *
Nepriklausomybė

Kongo išsilaisvino iš ko- 
lonialinio jungo, bet nepri
klausomybė ten atėjo su ne
tvarka, skerdynėmis, vai
dais ir visokiais trūkumais.

Kitose naujai nepriklau
somybę atgavusiose ar ga
vusiose šalyse nepriklauso
mybė irgi nedavė žmonėms 
didesnių permainų jų gyve
nime. Bent kol kas nedavė. 
Gal geriausiai paruošta ne
priklausomam gyv enmui 
buvo Afrikos Ghana koloni
ja, bet laisvės reikalas ir 
ten tik pralaimėjo. Praeitą 
savaitę vienas politinis pa
bėgėlis iš Ghanos aiškino, 
kad kolonijos laikais Gha- 
noje buvo daug daugiau lai
svės, negu nepriklausomoje 
Ghanoje. . . Tą pat, turbūt,

dis linksma. O kieno širdis juo
da, kaip juodos šito ežero vilnys, 
tai liūdna tam ir su jaunimu ir 
kunigo dvare.

V. Krėvė
* * *

Iš davatkos nei Dievui žva
kės. nei velniui šakės.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Vytautas Alantas: TARP

KNYGOS JAUNIMUI

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI, įdomūs pasakojimai jaunimui, 108 pe)., kai
na   $2.00

MlLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitts vaikam*, 69 psL 
kąloo ...................................... tlJO

NAKTYS KARALISKIUOSE. Uo
do. Dovydo apytaka, IM įjeg tvarką

DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
gali pasakyti ir daugelio ki- pusi., kaina $4.50. 
tų nepriklausomų Afrikos ir 
Azijos žmonių. Turės praei
ti nemažai laiko, kol nepri
klausomybė ir laisvė reikš 
tą patį. Tai, žinoma, nėra 
argumentas prieš Afrikos ir 
Azijos tautų nepriklauso
mybę, bet verta atsiminti, 
kad nepriklausomybė ir lai
svė nėra tas pats.

Ne be pagrindo ir mes 
lietuviai, kai kalbame apie 
būsimą nepriklausomą Lie- 
tuvą, kartu kalbame apie 
laisvą, demokratinę Lietu
vą, kurioje Lietuvos žmonės 
patys galės spręsti savo ša-

Gliauda, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50. _

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRĮŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadtvay, So. Boston 
27,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKLA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS

Mačiau tris kartas, 
kartu dirbančias

Spalio 29 d. buvau SLA 
apskr. suvažiavime

Lowelly. čia buvo trijų kar
tų atstovai — senųjų, naujų-

2-sios

Įrašė net 7 narius
SLA 57 kuopos organiza

torius Jonas Dvareckas šį 
mėnesį įrašė net 7 narius. 
Jų tarpe yra Vytautas ir

...................... . .. . Marijona Prapuoleniai. Vy-i7J±'"U “ Ame,lk°J tauti Prapuolenis yra ga-

bus dainininkas, uoliai toj
, , . x- • x srity besilavinąs. Sveikina-landas pabuvoti jų tarpe. |sij fį lietu.

xi]\7Q7iovi»nin vonnvovn . ° c
viską bendruomenę.

Mirė

Suvažiavimui vadovavo 
malonus, sumanus Leonas 
Paulauskas, sekretoriavo 
Juozas Gedmintas, banke
tui vadovavo taipgi L Pau
lauskas su Vytautu KaĮiec- 
ku.

Ten susipažinau su Bal
tic Realty draudimo įstaigos 
So. Bostone savininku Vy
tautu Stelmoku. Tai gabus, 
išmokslintas žmogus. Jis 
buvo atvykęs kaitų su Juo
zu Lekiu.

Jadvygą Tumavičienę ir 
mane suvažiavimas išrinko 
šitos seniausios Amerikoje 
lietuvių bendruomenės na
rių verbuotojais — organi
zatoriais. Prašome visus 
mums padėti.

Pradėsime rinkti 
naujas valdybas

Kito mėnesio pradžioje 
organizacijos pradės rinkti 
valdybas kitiems metams. 
Visi sąmoningi nariai turė
tu tuose susirinkimuose da-

Paskutiniuoju metu mirė: 
Morta Reklaitienė-Kazlaus- 
kaitė, Marijona Sabaliaus
kienė, Vincas Keršis.

Kitos naujienos
Worcesterio muzikų uni

jos pirmininku išrinktas Al
bertas Jodžionis.

J. Krasinskas

BALTIMORĘ, MD.

Šis tas iš mūsų padangės
Pirmieji lietuviai, kurie 

čia atvyko, apsigyveno 
Bruklyno priemiesty, nes 
čia buvo stambūs geležies 
dirbinių ir chemijos fabri
kai, kuriuose buvo galima 
gauti nuolatinio darbo. Ap
sigyvenę daugumas įsigijo 
nuosavą namelį, gabesnieji

KAS SKAITO RAIO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAI TRAUKINYS ĮVAŽIAVO J NAMUS

Erie-Lackawanna elektrinis traukinys turėjo sustoti Hea- 
pack-Gladstone stoty, bet, matyti, dėl stabdžių sugedimo 
jis nesustojo ir trenkė į čia pat buvusį namą. kuriame mal
dinga Conover šeima ką tik buvo baigus: bibliją skaityti 
ir buvo išėjusi į virtuvę, dėl ko liko nesužeisti.

poėius, išleidęs šio veikalo 23 
tomus, Krėvės raštus ir daugy
bę kitu knygų. Jis ruošiasi ir 
Br. Kviklio “Mūsų Lietuvą“ iš- 
įikiuoti greta šių svarbių darbų.

'tačiau vieno kito asmens pa
stangos bus bevaisės, jeigu jų 

: nei arodys visa lietuviška vi
suomenė, užsisakydama iš anks
to šj leidinį. Šiam reikalui J. 
kapočius paruošė ir išsiuntinėjo 
pedalų kvieslį. Kreipiamasi ir 

šiuo raštu į mielus “Keleivio“ 
kaitytojus: parsikvieskite į na

mus knygą, kuri bus jūsų tikra
sis vadovas po visą Lietuvą! Iš 
nksto užsisakiusieji šį vertin

gą leidinį, vietoje $15 kainos 
iž vieną tomą, mokės $10. Už

sakymai (tuo tarpu dar be pini- 
rų) siunčiami adresu: Lietuvių 
Enciklopedija, 265 C Street, So.
Boston 27, Mass.

Jurgis Galiais

URUGVAJUS

KAS NAUJO BROOKLYNE
MIRĖ J. TYSLIAVA

ATVAŽIUOJA J. GLEMŽA ti Vliko Vykd. Tarybai. Tas 
---------  paregas tebeeina ir šiandie.

Jau buvo minėta, kad į ------------------------------
Vliko posėdžius lapkričio 25 
-26 dienomis New Yorke iš 
Vokietijos atvyksta Vliko

MCSŲ LIETUVA“

Kalbama apie "kongresą**
Peniai gruodžio mėnesį 

Aigentinos sostinėj Buenos 
Aires įvyko Argentinos ir 
Urugvajaus lietuvių katali
kų kongresas, kurį kai kas 
skelbė buvus visų Pietų A- 
merikos lietuvių kongresu. 
Bet tai klaidinimas, nes nei 
Argentinos, nei Urugvajaus 
demokratinės organizacijos

Lapkričio 11d. d. New 
Yorke širdies smūgis nukir
to Vienybės redaktoriaus 
poeto Juozo Tysliavos gyvy
bės siūlą.

Lietuvių laikraščių redak
cijų žmonėms šie metai ypa
tingai nelaimingi:

Kovo 9 d. Toronte mirė 
Tėviškės Žiburių redakto
rius, žymus istorikas dr. A- 
dolfas Šapoka; kovo 13 d. 
Chicagoje, kaip ir dr. Šapo
ką, širdies smūgis nukirto 
Margučio redaktorių dr. 
Bronių Dirmeikį; rugsėjo 7 
d. Brooklyne mirė senosios 
kartos ateivis, Tėvynės re
daktorius Mikas Vasil- Va
siliauskas, o štai lapkričio 
11 d. lietuvių laikraštininkų 
šeima neteko Juozo Tys
liavos.

Velionis gimė 1902 m. 
lapkričio 1 d. Geisteriškių 
km., Ketui valakių valsč.,

buvo sumesta po doleri kitą, 
pavaišinta pranešėjai už ne
blogus pranešimus ir pačių 
pasivaišinta. Susirinkimas 
buvo gana gausus.

Kuoptetis

NEW BRITAIN, CONN.

"Jaunuolių klubo“ metinės
Spalio 19 d. Auksinio ju

biliejaus metų vyrų klubas 
minėjo vienerių metų sukak
tį. Dalyvavo beveik visi na
riai, viso 74, ir turėjome 
svečią iš Hartfordo Bene
diktą Vedeikį.

Klubo sekretorius P. Na
unčikas padarė klubo vie
nerių metų veiklos apžvalgą. 
Svečias B. Vedeikis pagyrė 
New Britaino "jaunuolius“, 
kad jie davė pavyzdį ki
tiems, ir linkėjo klubui sėk
mės.

Klubas įsteigtas 1960 m. 
spalio 30 d., pradžioj narių 

Vilkaviškio apskr. Į JAV at-‘buvo 19, o dabar jau yra 75 
vyko 1932 m. ir čia beveik ir kas mėnuo įsirašo naujų 
visą laiką redagavo (vėliau narių. Tas rodo, kad klubas 
buvo ir leidėjas) Vienybę, o buvo reikalingas. Tikimasi,

______________ _____ _______ Nuoširdžiai mylį savo gimtą-
Vykdomosios Tarybos piim. Ją žemę Amerikos ir kitų kraš- jame nedalyvavo, o jei kas 
Jonas Glemža, kuris pada- ty lietuviai išeiviai jau se- nors dalyvavo, tai katali- 

atidarė krautuves, smukles, įys, be ko kita, pranešimą niai pasigedo knygos, kurioje kų jie buvo ignoruojami.
. . kepyklas ir kt. apie pavergtos Lietuvos gy- būtų aprašyta jų gimtosios vie- Minėtame kongrese buvo

lyvauti ir rinkti tokius as-j kaitai užaugus venimą. .tos: miestai, miesteliai, bažnyt- nutarta, kad kitaskongre-
mems, kurie non ir sugeba ..'jauna-»ai Karuil.,uzau?us’ Reikįa manyti, kad J. kaimiai kaimai taipgi buvu-'sas būtų sušauktas Urugva- 

Glemža aplankys ir vieną šieji dvarai, miškai, upės, eže-jjaus sostinėje Montevideo. 
kitą didesnę lietuvių kolo- rai. Ir tikrai, negalint nuvykti Į Čia apie tai jau kalbama,

uicriiio, nuiic nui i ai -
darbą dirbti, o ne tuos, ku- £JS rą jonas nepatiko, nes 
rie i viršūnes mušasi dėl gar- chemijos ir geležies fabri-
hės ar atlvtrinimo.---- —r- — -vo---------

• • •Gražiai reiškiasi 
sporte ir moksle

kai labai teršdavo orą, to
dėl jaunieji iš to rajono pa
bėgo, paliko senieji tik tie, 
kurie su tokiu ar kitokiu

Sporte gražiai reiškiasi verslu surišti.
Alg. Garsys, Juozas Zapa- Geriausiai įsigyvenusi yra 
rackas, Brašiškis, Trumpai- Polianskienė, kuri turi dide- 
tis, Letukas, Tagmenas. Ii viešbutį. Jos vyriausias

Moksle gabūs Julius Svik- sūnus Juozas turi stambią 
las, J. Babrauskas, Violeta geležies dirbinių ir dažų 
Matulevičiūtė, Joyce Šarkų- krautuvę, o jaunesnysis Ed- 
tė, Barbora Paleskiūtė, Ka- vardas — gražų saliūną. 
rolina Truncaitė, J. Petkiūtė, Atvykusiems iš toliau pa- 
Zuzana Zdanavičiūtė, Ka
rolina Paškevičiūtė ir kt.

tartina apsistoti Polianskie-

___________1UUC1 tit plūgą pi it vai -
žodžius

----•x»il«_»ivb vt i I lAtll_ ir'iiiviii.'nm upiunnj v*

apie vas, būtų labai gerai po ranka 
Į turėti knygą, kurios puslapius 
skaitydamas galėtum pakeliau-

Min- 't* P° Lietuvą...

kurį laiką ir "Lietuvos Žur
nalą“.

Velionis buvo ir poetas, 
išleidęs net 7 savo eilėraš
čių rinkinius.

Velionio palaikai lapkri
čio 15 d. sudeginti Maspeth 
krematoriume.

Liūdinčiai žmonai Vale
rijai ir sūnui Juozui reiškia
me gilią užuojautą.

bet Argentinos Lietuvių 
Balsas primena, kad jei ir, LDD 7 kp. susirinkimas 
šiame kongrese lietuviai busi Lapk,.^ 12 d. F Bnlio 

salėje buvo Lietuvių Daibi-

Kame bus Klubo namai
Nauji Lietuvių Klubo na

mai išaugs Vernon ir Whin- 
trop gatvių kampe. Už skly
pą ir dabar ten esančius na
mus sumokėta $61,000. Jų 
vietoje bus pastatyti gražūs 
klubo namai.

VVorcesteriečiai jų seniai 
laukia.

Centiniai išpardavimai
Lietuvai Remti Dr-jos 

centinis išpardavimas bus 
gruodžio 2 d., o Seniems 
Žmonėms Gelbėti Dr-jos — 
Gruodžio 9 d. *

minint 2 metų sukaktį, na
rių turėti virš 200.

Klubo nariai susirenka 
kiekvieną savaitę |>enktadie- 
niais nuo 1 iki 5 vai. vakaro. 
Jie susiėję pasikalba, pažai
džia ir tt.

J klubo narius priimami 
visi be pažiūni skrtumo. 
Klubo tikslas pagelbėti vie
ni kitiems. Jei naiys suser
ga, jį lankome, mirus atsi
lankome į šermenis, daly
vaujame laidotuvėse, jei 
šeima nori, parūpiname irskirstomi į sūnus ir posū

nius, tai jis bus vėl ne visų 
lietuvių, o tik tam tikros jų 
dalies kongresas.

Komunistų jaunimo 
suvažiavimas

ninku Dr-jos 7 kuopos na- S grabnešius. Nario mokestis 
rių susirinkimas. Kadangi tik $1,00.

Mes kviečiame visus seno 
amžiaus asmenis rašytis klu
bo nariais.

niją
tu tarti kelis 
šį tolimą svečią, 

i J. Glemža gimė 1887 m.'
'čipėnų valsč., mokėsi
lnujos gimnazijoj, buvo Į šią mūsų išeivių mintį atspė- 
veiklus 1905 m. revoliucijos jo kai kurie vyrai. Ir štai vienas 
dalyvis socialdemokratų ei- jų. Bronius Kviklys, jau eilę 
lėse, dalyvavo užpuolant metų sėdi prie įtempto darbo. 
Šiaulių kalėjimą, norėda-' ruošdamas Lietuvos vietovių 
mas išvadūoti politinius ka- aprašymą. Jis peržiūrėjo dau- 
linius, buvo suimtas, karo gelį mūsų krašto bibliotekų, pri- 
teismo nuteistas kalėti Trii. vačius rinkinius, parsisiųsdino 

įvairių knygų iš svetimų kraš
tų. peržiūrėjo daug senų lietu
viškų knygų ir laikraščių, ap- 
kl ausine j o apie 150 žmonių, ku
rie gimė augo ir gyveno Lietu
voje. Iš <»urinktos medžiagos 
gimsta mūsų gimtosios žemės 
vietų aprašymai. Knygos paruo
šimas jau yra tiek toli pažen
gęs, kad kiekvienas ras daug ką 
įdomaus ir nežinomo apie savo 
gimtąją vietą. Turėdamas gal
voje. kad vaizdai veikia nema
žiau kaip geras aprašymas, au 
torius surinko apie 3,000 gra 
žiausių Lietuvos vietovių vaiz-, 
du, kurių didelė dalis nauja ir! 
nebuvo paskelbta mūsų spau
doje. Dauguma jų bus atspaus
dinti “Mūsų Lietuvoje“. Taigi, 
skaitydamas apie savo gimtąją 
žemę. ne tik iš knygos pusla
pių pažinsi ją, be' matysi ir pa
veiksluose.

Suprantama, šios rūšies dar
bas yra nemenkas. Surinktos me
džiagos jau susidarė didelės 
knygos. Vien tik rankraščiai 
siekia 2,500 puslapių, o kur dar 
paveikslai, žemėlapiai ?

Iki šiol nususįrado leidėjo, 
kuris šią brangia medžiagą pa
skelbtų ir padarytų prieinama 
eiliniams skaitytojams. Prieš

ir 3 mėn., išėjęs iš kalėjimo
nės viešbiMy vieninteliame J gyVeno petrapily, baigė ko- 
hetuvių viešbuty Baltimo- mercjjos institutą, karo me
rėj. Polianskienė yra sena įu buvo Petrapilio lietuvių
Keleivio skaitytoja ir žada 
su juo nesiskirt^ JM grabo 
lentos.

Stambios vaistinės savi
ninkas yra Radauskas.

tremtiniams šelpti komiteto 
sekretorius, grįžęs į Lietuvą 
kariuomenės intendanto pa
dėjėjas, iš kariuomenės pa
sitraukęs, pasinėrė Į darbus

Paminėtinas Juozas Pet- kooperacijos srityje, 
ruška. Jis yra vedęs vengrę, j Jis yra vienas žymiųjų
kuri išmoko gražiai lietu 
viškai kalbėta, lietuviškai 
kalba ir jų vaikai. Petruš- 
kienė ne vienam lietuviui, 
ją užkalbinusiam angliš
kai, atkerta: "O lietuviškai 
ar nemoki kalbėti?“

Kazys

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5

‘Keleivio’’ leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo 
1962 metų pradžios pakelti iki 5 dolerių metams.

Per aštuonius metus laikraščio kainą išlaikėme 
keturius dolerius metams, bet visų reikmenų, kaip 
popierius, rašalas, miesto ir valstijos mokesčiai, vi
sokie pataisymai, paštas, elektra, telefonas, mašinų 
dalys ir viskas kita žymiai pabrango, todėl už seną
ją kainą laikraščio leisti nebeįmanoma.

Laikraščio darbininkų uždarbiai yra labai žemi, 
palyginus su kitų darbininkų uždarbiais, bet ir juos 
reikėjo nors šiek tiek pakelti.

Tikime, kad skaitytojai supras, jog nelengva šir
dimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem
ti laikraštį, jį platinti ir jame bendradarbiauti.

Siais metais laikraštį užsisakyti arba atsinau
jinti galima senąja kaina.

“Keleivio”

Lietuvos kooperatininkų. Y- 
pač jo dideli nuopelnai pie
nininkystės srityje, ją orga
nizuojant kooperatiniais pa
grindais ir jos centrui—
Pienocentrui vadovaujant.
Jis visą laiką buvo jo valdy
bos pirmininkas.

1940 m.pradžioje Pieno 
perdirbimo bendrovių narių 
buvo 106,000. Tada žemės 
ūkio sodybų savininkų buvo 
274,815, taigi kas trečias jų 
buvo pieno statytojas koo
peratinėms pieninėms. Viso 
labo veikė 186 pieninės, iš 
jų 156 garinės, kuriose svies
to pagamindavo apie 15,000 
tonų. Jį paimdavo Pieno
centras ir, ką vietos rinkoje 
nesunaudodavo, išveždavo 
Į užsienį, ten už jį gaudavo 
apie 50 mil. litų, tai yra apie
20% viso Lietuvos eksporto. I kelerius metus šį darbą įvyk-

Spalio pabaigoje čia buvo 
komunistų vad ovaujamo 
jaunimo suvažiavimas, į ku
ri atvyko po keletą iš Argen
tinos ir Brazilijos daugiau
sia iš lietuvos kilusių tėvų 
lenkų, gudų ir kitų slavų 
vaikai, kurie kalbėjo, daina
vo ir vaidino ispaniškai jur 
portugališkai.

Lietuvių Komunistų Cent
re ta proga surengtame ban
kete, kaip visuomet, dalyva
vo ir šeši Sovietų S-gos at
stovybės valdininkai, kurie 
kalbėjo apie Sovietų S-gą, 

’ šlovingą komunistų partiją, 
bet nė žodžio apie Lietuvą 
ir lietuvius.

M. Krasinskas

LIETU VOŠ KVOTA

Visa tai buvo organizuota 
J. Glemžai vadovaujant.

Veiklus buvo J. Glemža 
ir kitų kooperatyvų centrų 
vadovybėse, o pasitraukęs į 
Vokieti j ją — tenykščių lie
tuvių tarpe. Prieš kelerius 
metus jam pavedė vadovau-

dyti buvo apsiėmusi Tėvynės 
Mylėtojų draugija, ėmusi telk
ti net prenumeratorius, tačiau 
ji, neturėdama savųjų spausdi
nimo priemonių, pabūgo. Dabar 
šią knygą išleisti ryžosi mums 
jau gerai žinomas Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas Juozas Ka-

pirm. B. Spūdienė neatvyko, 
tai susirinkimui vadovavo 
vicepirm. J. Rimavičius.

Antoinette Buivydienė, j Iki šiol klubui priklausė
tuopos sekretorė, perskaitė 
įaskutinio susirinkimo pro- 
okolą ir aukų J. Stilsono 
ondui sąrašą. Iš jos prane

šimo paaiškėjo, kad ba to, 
tas jau buvo skelbta, dar 

gauta: iš LDD 21 kuopos 
įer N. Jonušką $120; iš LSS 
116 kuopos per F. Bronskį 
$15; iš Kazanauskų, Union, 
M.J., ir P. Kriaučiuko, Mia
mi, Fla., po $10; iš detroi- 
tiškių Em. Umbrazienės, U- 
brazų, M. Juškos ir Ch. 
Martyno po $5; iš paterso- 
niškių A. Kalvaičio, K. Jan
kausko ir M. Strioko po $1, 
K. Dulkienės, F. Budriko, 
K. Dibulskio po $2 ir Ra
gausko $4.

tik vyrai, bet nuo šių metų 
spalio mėnesio pradėjo ir 
moterys rašytis. Jau įstojo 
17 moterų.

P. Naunčikas
‘ — ------------- —r

LAWRENCE, MASS.

J. Stundza išrinktas
John A. Stundza didele 

dauguma balsų išrinktas į 
Mokyklų tarybą trečiam 
terminui.

Linkime sėkmės ir toliau 
dirbti miesto mokyklų labui.

Mirė J. Bajorūnas
Lapkričio 10 d. mirė Juo

zas Bajorūnas, ilgametis lie-
Iš viso per spalio mėnesi tu™J autinės parapijos ka-

Per metus į JAV gali at 
vykti tik 384 Lietuvoje gimę 
asmens. Tai Lietuvos kvota. 
Valstybės Depertamentas 
praneša, kad š. m. rugpiūčio 
1 dienai buvo užsiregistravę 
JAV vizai gauti 2,502 as
mens, Lietuvoje gimę. Iš jų 
176 yra privilegijuoti, nes 
turi JAV artimų giminių 
Lengva apskaičiuoti, kad ar
timu giminių JAV neturin
tiems teks laukti vizos gana 
dang metų.

Tremtiniai lietuviai gali 
atvvkti be kvotos ir laukimo, 
deja. dėl i vairiu priežasčių 
įie labai lėtai registruojasi, 
o nrivilegiiu laikas baigiasi 
(1962 ra. liepos 1 d.). 

Akmuo ir be šaknų auga.

gauta $185. Anksčiau gauta 
$ 566.61, todėl iki minėto
susirinkimo viso labo gauta 
$751.61.

Kuopos delegatai pranešė 
apie LDD suvažiavimą Bos
tone. Jie, be ko kita, pabrė
žė, kad bostoniškiai labai 
gražiai delegatus priėmė.
Visada bostoniečiai ir bos- 
tonietės suruošdavo puikias 
iškilmes, bet šį kartą buvo 
ypatingai pasistengta. Dele
gatams pagerbti buvo su
ruoštas banketas, o suvažia
vimą baigus, jie buvo dar 
kaitą gardžiai pavaišinti.

Pasivaišinę delegatai tu- , . . .
rėjo progos ir žodį tarti. Sa- sKallytoJai- 
vo kalbose jie pabrėžė, kad 
turime ypač kovoti su komu
nistais ir klerikaliais, nes 
ir vieni ir kiti yra atžagarūs, 
demokratijos priešai.

Susirinkimui pasibaigus,

pų ir parko tvarkytojas.
M. Stanie

BLOCK ISLAND, R.I.

Atvažiuo daktaras
Apie 10 mylių nuo Rhode 

Island valstijos kranto esan
ti Block Island sala, kur gy
vena apie 500 gyventojų, iki 
šiol neturi nuolatinio gydy
tojo. Dabar savaitgaliais 
ten nuvažiuoti sutiko dr. 
Bronius Apšega iš Matta- 
poisett, Mass.

Daktaro tėvai gyvena 
Roslindale ir vra Keleivio

Pakalbinkim draugus, pa* 
žįstamus ir kaimynus užsisa* 
kyti “Keleivį.’’ šiemet kai* 
na dar tik $4.00 metama.
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Tie patys poteriai, 
tik iš naujos maldaknygės

Raudonosios davatkos te
žino vieną maldelę, bet mal
daknyges labai dažnai mai
no.

Dabar jos visos meldžiasi 
iš Maskvos atsiųstos malda
knygės — Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos Prog- 
įamos. Ir nuostabu, kad visi 
meldžiasi iš jos: ir moksli
nu kai, ir dailininkai, ir mu
zikai ir kiti. Tuo požiūriu 
te n tikra lygybė.

štai ir paskutiniajame 
Lietuvos Tarybinių Rašyto
jų S-gos žurnale ' Pergalė“ 
iš tos maldaknygės meldžia
si ir Mokslų Akademijos 
viceprezidentas J. Žiugžda 
ir tos akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūios institu
to direktorius K. Korsakas, 
ir liaudies dailininkas J. Mi
kėnas, ir Muzikų S-gos pir
mininkas St. Vainiūnas, ir

Statistikos Valdybos virši- 
.inkas Dubasov (Iš kur at- 
ibastęs?) sako, kad nuo 
netų pradžios iš kiekvienos 
carvės vidutiniškai pri
melžta po 1.392 litrus pie
no, o pernai jo buvo primel
žta po 208 litrus daugiau.

lr ką tu padalyti toms 
almargėms, šėmėms ir kito
kio plauko karvutėms? Nei 

Sibirą išsiusi, nei i kalėji
mą uždarysi. O jei galvą nu
busi, dar mažiau pieno tu- 
ėsi.

Nebijojo karvės nei Stali
no kruvinojo, nebijo jos nei 
Chruščiovo plepėlio.

gavo garbėsŠimtas
"Tiesa4* lapkričio

raštus

11 d.

Vasario 16 gimnazijos šauksmas
ingi visais atžvil- .vybės židinio ugdytojos, 
o Vasario 16-sios' Turint tai visa galvoje.

Palaimin 
giais buv 
įimna.-.ijos piaejusieji 

mokslo metai. Apie ją buvo 
daug rašoma ir dedama is 
,os gyvenimo nuotraukų 
spaudoje, ypač j c p. Račiū
no atsilankymo joje. Spau- 
loje, sus ii lakiniuose buvo 

keliami ir svarstomi šio tai: 
var baus jaunajai kartai 

lietuvybės ir mokslo ugdy
mo židinio dabartinė būklė 
ir ateitis. Buvo reiškiama 
Įvairių nuomonių dėl jos ga
limos reformos.

Gyve. imas gi ėjo savo 
keliu. Būrelių vadovai su 
nemažesniu uolumu, kaip ii 
anksčiau, stengėsi surinkti 
dolerines mėnesines aukas 
iš savo būrelių narių, atskiri

Akademinio dramos teatro 
direktorius Pr. Treinys, ir 
kultūros ministerio pava
duotojas.

Visiems jiems ta malda
knygė — tai ”tokia vėliava, 
kuii didingai iškeliama vir
šum viso pasaulio*4, kurioj 
"moksliškai išanalizuotas 
dabarties žmonijos vysty
mosi kelias ir numatyta jos 
artimiausioji ateitis**, kad 
tai "toks turiningas doku
mentas, kad jis apima visą 
nūdieni gyvenimą, visus 
svarbiausius jo reiškinius, 
paliečia visą mūsų pasaulė
žiūrą, sujaudina giliausius 
mūsų jausmus**, K. Korsako 
žodžiais tariant; kuri ”ryš-

paskelbė šimtą aukštųjų mo-j asmen:'s bei v ienetai (k-a. 
kyklų darbuotojų, kurie "už i bankai, klubai, draugijos) 
nuopelnus ruošiant specia-• te*kė gausių aukų. 
listus ir aktyvų dalyvavimą Iš 136 veikiančiųjų būre- 
visuomeniniame gyvenime** J ių: ~9 veikė labai gerai, 
apdovanoti Aukšč. Tarybos 1» gerai, 16 vidutiniškai, li- 
'rezidiumo garbės raštais, kusieji — blogai, t. y. nepai-

Jų tarpe nedaug senosios sydami nei reguliarumo, nei 
kartos. Iš jų paminėtini: aukų kiekybės.
Kauno medicinos inst pro
rektorius B. Abraitis, Vil
niaus univ. ekonomijos do
centai M. Ragevičius ir M. 
Gregorauskas ir katedros 
vedėjas A. Gučas.

KOMUNISTŲ JUNGAS 
NEBUS AMŽINAS

Pereitą kaitą išspaust! i- 
Jlemžos kalbą į 

Lietuvą, pasakytą per Ro-

Iš būrelių, atskirų asme
nų ir organizuotų vienetų 
per metų laikotarpi (1960. 
iX.l-1961.IX.l) yra gauta 
aukų 133.408,33 DM. 
džiai reikšminga buvo ir 
BALFo maisto produktų pa
rama.

šalia šios tauriųjų lietu
vių duoklės prisidėjo dar ir 
vietos Land’o pirmą kaitą

, . ,, ..nuteiktoji Gimnazijos išlai-nome J. Glemzos kalbą l|kymui 30 000 . DM parama 
ir padidinta iki 40.000,- DMmos radiją. Čia

me J. Vilčinsko, kuris kartu

ir vežimų. Į tiesiamas gatves 
molį ir žvyrą suvežė ūkinin
kai. Kuo turtingesnis buvo 
ūkininkas, kuo daugiau tu
rėjo arklių ir vežimų, tuo 
daugiau uždirbo. Buvo to
kių ūkininkų, kurie į er vie
ną savaitę uždirbo tieK, kiek 
bernui mokėjo už ištisus 
metus, o bedarbiai negavo 
uždirbti nė vieno cento.

— Nėra čia ko prasidėti 
su skurdžiais (biednus jis 
vadindavo skurdžiais)! Jei 
jiems darbus pavesiu, tai 
terliosis visą rudeni ir dar
bo prieš žiemą neužbaigs,— 
sakydavo puik. Augustaus- 
kas.

Kadargi už toki mažą at
lyginimą reikėjo dirbti ii 
sekmadieniais, buvau jau 
besirengiąs mesti darbą, 
bet vieną dieną netikėtai 
pataikiau pulkininkui žotb, 
ii' jis atsileido.

Grižo pulkininkas išrau
dusiu sprandu iš Raudon
dvario, kur dalyvavo vals
čiaus tarybos posėdyje (Ku
lautuvos kurortas buvo Rau
dondvario valsčiaus ribose). 

° Kadangi tuo metu Įstaigoje 
aš vienas, tai jis

LAUKIA VANDENS NUSĖDIMO

Graikijoj siautė baisus viesulas, kuris sostinės Atėnų 
priemiesšiuose sugriovė mažiausiai 3.000 namu. dėl 
jo vanduo užliejo didelius plotus, žuvo 37 asmenys, 
tūkstančiai sužeista. Vienos šeimos motina su 3 
vaikais laukia, kada nusės jų namą užliejęs vanduo.

kas augsciau yra suminėta, 
ę alima suprasti, kas teikė 
Gimnazijai galimybes pra
ėjusiais mokslo me.ais išsi
versti be ypatingų sunku
mų ir kodėl tas laikotarpis 
galima vadinti j aiaimmgu.

Neturint tuo tarpu pasto
vių pajamų šaltinių iš vai 
džios Įstaigų, vienintelis Va 
sario 16-sios Gimnazijos iš
silaikymo šaltinis pakeka i: 
toliau laisvojo j asauiio lie
tuvių aukos.

Pradėjus po vasaros atos
togų tolimesni mokslo metų 
laikotarpi, Vasario 16-sios 
Gimnazijos šauksmas krei
piamas vėl i savo užjūrio 
brolius ir seseris lietuvius: 
i būrelių vadovus ir narius, 
i atskilus asmenis ir viene
tus, k. a. bankus, klubus, 
organizacijas. Jei išvardin
tieji asmenys ir vienetai pa
rodys tokio pat aukingumo, 
kaip per praėjusįjį mokslo 
metų laikotarpi, tai ir atei 
tyje Gimnazija išsivers be 
ypatingų sunkumų.

Būtų skaudu, jei tuo me
tu, kada vokiečiai pradeda 
mūsų Gimnaziją labiau 

| šelpti (jie pažadėjo net 
”1300.000,- DM suteikti nau

jiems klasių rimams staty
ti), patys lietuviai liautųsi 
šią vienintelę savo pilną 
Gimnaziją remti ir, gailėda- 
mi vieno kito dolerio, ar dėl 
kokio nors nepasitenkinimo, 
leistų jai nustoti gyvuoti. 

Gimnazijos Vadovybė pil
nai tiki, kad šis pagalbos 
šauksmas ras atgarsi tau 
riųjų lietuvių širdyse.

165-ių Vasario 16-sios 
Gimnazijos moksleivių akys 
ir širdys nukreiptos i Jus, 
laisvojo pasaulio lietuviai! 

Neleiskite jaunajai kartai

buvau tik
ir pradėjo tiesiai man "skųs- Konsillūtas įieško
tis*4. Girdi: ______ J

— Iškėliau klausimą pa- Bimbaitė, Verutė, iš Bimbų 
didinti kurorto reikalų ve- km.t Panemunėlio vai., Rokiš- 
dėjui algą. Kažkoks moky- kjo ap<
tojas išdrįso prieštarauti. , B)až^ Antanas ,r Kazimie.

Nors taryba jo pasiūlymą^ a Lukiiu km Jurbarku 
priėmė ir patvirtino, bet
pulkininkas vis dar buvo iš
raudęs ir jaudinosi, kad 
"kažkoks** mokytojas išdrį
so prieštarauti. Tą mokytoją 
aš žinojau, todėl paban- 
Ižiau pulkininką nuraminti.

— Tas mokytojas — ka
rininkas, atsargos leitenan- 
.as, pone pulkininke,—pa
sakiau.

— Aaa... Štai kame da-
i rrlr

Amerikon prasidėjus Antra- 
1 jam Pasauk Karui.

Sekmokas, Pranas, gyvenęs 
South lialsted St., Čikagoje.

Tendiene - Raliugaitė, Adelė, 
gimusi Palangoje, vyras Ten- 
dys, Martyt as, ir j > brolis My
kolas, abu gimę Alksnių km., 
Klaipėdos apsk.

Žukauskas. Simonas, jūreivis, 
gyvenęs 230 Ten Eyck Street. 
Brooklyn. N. Y.

vai., turėjo brolį Izidorių.
Černius, Vytautas, Petro sū

nus. gimęs 1926 m. Marijam
polėje.

Dailidonis. Leonas. Aleksand
ro sūnus, gimęs Panevėžyje.

Gurauskaitė, Ona. iš Grūstės 
km.. Sedos vaL, gyveno Čika
goje.

Jocevienė - Andriuškaitė, Le- 
vosė, ir jos sesuo Motuzienė, 
Pranė. Prano dukterys, iš Paka
pių krn., Zžiiginiū vai., RasCifiiu 
apsk.

Pashko. Viktorija, jos sūnūs 
Jacob ir VVilliam. ir duktė, gy
veno 610 East 5th St. Nevv 
York, N. Y.

Petkaitė. Polionika ir Zosė. 
Tamošiaus dukterys, iš Dunaus- 

ar Vrviškės km.. Sedos vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai pra-omi atsi
liepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82-nd Street 
Nevv York 24, N. Y.

pau>dina-i ,a^aj bendrabučio remon
iimc irortn l1 4 .tams. Taip pat ir Pabėgėlių 

Ministerija pakėlė teiktąją 
prieš kuri laiką pašalpą iki

su J. Glemža dalyvavo soci
alistų kongrese Romoje:

(Elta) Komunistinė san-
jėgų didžiuliams žygdar- tvarka, kaip rodo pastarųjų, skritai reikia pabr4žti kad 
biams- (J. Mikėnas); kuns metų patyrimai, prieina vokieij i#tai kutiniu
ir muzikų vadovą St. Vai- liepto galą. Ekonomine ęks- metu pladėj() Iabiau domė.|. 
niuną skatina pasižadėti ploatacija n tautu persek.o- hci ive,tinti mflsu Gim 
žengti kartu su gyvenimu, jimas negales ilgai trukti.

pateisinti partijos ir liau- Žmonės siekia laisvės ir de
dies rodomą dideli pasiti- mokratinės santvarkos, to- 
kėjimą“. i kios santvarkos, dėl ko-

m .. . c* i- j kios kovoja ir Lietuvos so-INaikina Stalino vardą • , , , . .’ (cialdemokratai.
Ne tik Sovietų Sąjungoj, t Socialdemokratų konfe

rencija priėmė naują prog
ramą Rylų Europos kraš
tams. Joje plačiai nušviečia-

Iriojmui nncvintn 11 vac* ▼ iv vv tiLrclovirvei^, ciitoilzS cuvv irvv

bet ir kitose už Geležinės 
uždangos valstybėse (išsky- 
ius Kiniją ir Albaniją) sten
giamasi nusikratyti Stalino 
vardo. Visur keičiami mies
tų. gatvių, aikščių, fabrikų 
ir kt. vardai, kurie turėjo ką 
nors bendra su Stalino var
du. Tas pats daoma ir Lietu
voje.

Kaune didžioji centrinė 
miesto gatvė—Laisvės Alė
ta buvo pavadinta Stalino 
Alėja. Dabar ji vadinsis Le
nino Alėja. Kas šiandien 
pasakys, ar ilgai?

Jaunimas nepasiduoda
Komunistai daug dėme

sio kreipia jaunimui i savo 
eiles Įtraukti. Partijos na
rio biletų įteikimas papras
tai vykdoma kokių noi’s y- 
patingų švenčių ar kitokių 
i vykių proga.

Toks įvykis buvo neseniai 
pasibaigęs 22-asis kom par
jos suvažiavimas, ir todėl 
\ ilniaus universitete naujų 
partijos narių priėmimas

Wk i AZ.WV,- IAYI
JLF31 mėnesiui. Ap \1 ŪMO 1TAUIIV ? tiAfiirur nn-

musų Ulm.,kirpti svetimųjų jūroje! 
r azi jos reikšmę, kaip lietu- Gimnazijos Vadovybė

Trys pulkininkai
(Lietuvos kariuomenės 

dienos proga)
Pirma karta savo

direkcijoje, 21 klm. nuo 
Kauno. To kurorto direkto
rius buvo pulkininkas Au-

■stebino to žmogaus akiplė- 
iškumas. Nieks neprieštara- 
.o, tik jis. N’a, žinoma, ga- 
ėjo... Kodėl ne...—nebaigęs 
sakinio, pulkininkas, jau 
kiek aprimęs, užsidarė savo 
tabinete.

To šio pokalbio sekma
dienį sargas jau neatėjo 
šaukti manęs į darbą. Šis 
pulkininkas buvo neblogas.

Trečią pulkininką suti
kau prieš pat karą Finansų 
ministerijos kanceliarijoj,

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di- 

kių ar Urviškės km.. Sedos vai. džiausią ir visiems supran- 
Petkus, Juozapas, iš Kulšėnų tarnai parašyta knyga, 947 

km.. Sedos vai. psl.. su trimis žemėlapiais
Petkus, Nikodemas, kunigas. jr daug paveikslų. Kaina 12 

gyvenęs Klaipėdoje, išvykęs doleriu.

mas musų kelias į demokra- me sutikau pulkininką 1919 
tini socializmą, į santvarką, 
kurioje kiekvienas žmogus 
galėtų jaustis žmogumi, ku
rioje darbininkas galėtų 
naudotis savo darbo vai
siais, o ūkininkas galėtų 
laisvai šeimininkauti savo 
nuosavame ūkyje.

Konferencija griežtai pa
sisakė prieš rusų nacionalis
tinę programą, kurią šiomis 
dienomis priėmė Sovietų 
Sąjungos komunistų kon
gresas Maskvoje. Pagal šią 
programą msų komunistai 
vra užsimoję išnaikinti visas 
ne rusų tautybes dabartinės 
Sovietų Sąjungos ribose, 
priverčiant užmiršti savo 
praeitį, savo tradicijas ir sa
vo kalbą.

Lietuvių liaudis, pergyve
nus caristinės rusifikacijos 
laikotarpi, dabar turi būti

;gustauskas, Generalinio ka
i t * i -i riuomenes štabo ūkio sky- kur tuo laiku dirbau. Tai 

- , , ..-i.-- Ai - (naus virsminkas. buvo pulk. Vitkauskas, da-
taus pradžios mokvklos 4- Paprastai visą savaitę jo bailinęs tarybmes Lietuvos 
tojo skvriaus mokinys. Tai nematydavau. Jis atvykda- generolas - didvyris. Atvyko 
buvo pulk. Antanas '.Juozą-1™ tik praleist, savaitgalio. Jis leidimo užsienio va hutai 
pavičius, pirmojo pėstininkų ėau pirmų, sekmadienį man i'11 >■ ei smas uz m o
pulko vadas. Jis buvo taikus. te^° pažinti jo karišką
nerodė didybės, nešaukė .'bausmę . Dai man betai- 
"kulnis suglausk“, negąsdi- ^ant pusi y čius, atėjo sargas 
to, nebaksnojo pistoleto maukti į darbą. As nustebau.

1 Kai atvykau j įstaigą, pulk.
Augustauskas pareikalavo 
pasiaiškinti, kodėl laiku ne-

amzdžiu i nosį ir negrasino 
ištrauksiąs per pakaušį lie
žuvi

šis pulkininkas buvo ge- atvykau J darbą
ras, deja, jis buvo... negy
vas. Jį sutikau kiauliatvar
tyje ant lentų, "ratelninko4* 
Jasinsko sodyboje, prie Ne
muno tilto Alytaus I-jo 
nieste, kur jis. matyti, buvo 
įaslėptas nuo priešų. Jis ne- 
>.vėjo blizgančių batų ir ne
dėvėjo žvaigždėto munduro, 
enkinosi vien kelnėmis ir 

marškiniais. Jo veidas buvoo pasiruošusi pergyventi dar
. sunkesnius laikus. Lietuvos ramus, atrodė, lyg jis mie 

partija
kviečia Lietuvos darbo 
žmones — kolchozininkus, 
miestų darbininkus ir tar- 

ir L. Pažusis ir nautojus, laikytis vieningai 
Jarmolavičius šiu° mūsų tautai didelio pa

buvo organizuotas suvažia 
vimo dienomis. Socialdemokratų

Bet iš didelio debesies te
buvo mažas lietus: tik du 
studentai teistojo į partiją:
\. Morozov
vienas— J.

vojaus metu. Mes sveikina
me mūsų tautiečius Tėvynė
je su tvirtu įsitikinimu, kad 

u nepaklusniais žmonė- mūsų tauta pagaliau nusi- 
mis komunistai greitai susi- kratys vergijos jungo ir įsi- 
tvarko, bet karvučių ir kitų jungs į pasaulio laisvųjų 
nepaklusnių gyvulių jie ne- tautų šeimą.
g,ali sutvarkyti. --------------------------------

Štai ir Lietuvoj Centrinės nesuteps.

{‘lašėsi priimti.
Karvės užtrūko

c*.

gotų gilų miegą, o ant jo 
smakro buvo dėmelė kraujo. 

Antrą pulkininką sutikau 
o daug metų, būdamas 

studentas. Sunkios buvo stu
dento dienos tiems, kurie 
negaudavo paramos iš na
mų. laimingas buvo tas, ku
ris gavo teisme ar policijos 
nuovadoje raštininko vietą, 
gi daugumai reikėjo tenkin
tis atsitiktiniais uždarbiais.

Vienais metais man pasi
taikė proga gauti raštininko

— Šiandien sekmadienis, 
pone pulki ninke,— aš atsa
kiau.

— Jei direktoriui nėra 
sekmadienio, tai ir raštinin
kui negali būti,— paaiškino 
man pulkininkas, gaunąs 
dvi dideles algas. O man 
kurorto direkcija mokėjo 
tik 126 litų per mėnesį ir tu
rėjau dirbti 7 dienas per sa
vaitę.

Vasarojimo sezonui pasi
baigus, prasidėjo kurorto 
gatvių statyba. Kurortas tuo 
laiku buvo dar tik pradinėje 
statybos stadijoje. Lėšos 
gatvių statybai buvo gautos 
iš valstybės Viešųjų darbų 
fondo. Tos lėšos buvo duo
damos neturintiems nuola
tinio darbo darbininkams 
aprūpinti darbu, bet pulk. 
Augustauskas nė vieno dar
bininko prie gatvių tiesimo

vietą Kulautuvos kurorto damas, kad jie neturi arklių

porą minučių.

IŠEINA NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSO.NAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus- 
— Štai raštas, prašau pa- lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 

rirasyti,—ir viskas tvarkoje., Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
Netrukus mane pasišaukė išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 

banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę ‘‘Aušros’’ miestą, vėliau virtusį Nevv 
Amsterdamu ir dar vėliau Nevv Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išli{ię Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš Nevv Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vysku,‘ai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija įūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 

! kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu-

kanceliarijos viršininkas.
— Ponas pulkininkas la

bai įsižeidė, kad tamsta ne
parodei jokios pagarbos.

— Atsiprašau, pone vir- 
ininke, aš jo niekuo neįžei- 
žiau ir patarnavau labai 

?reitai. Jam neteko laukti 
.ė vienos minutės.

— Taip, taip. Žinau, bet 
tamsta neparodei pagarbos. 
Patarnavai kaip kokiam ei
liniam piliečiui.

— Pone viršininke, tokių 
nuostatų nėra...

— Prašau man nekalbėti 
apie nuostatus, —pertraukė 
mano kalbą viršininkas. — 
Tamsta labai puikiai žinai, 
kas ir kaip turi būti daroma 
ir ka aš turiu galvoje. Kaip ( 
pasiklosi, taip ir išmiegosi 
Prašau pasiaiškinti raštu.

tas.
Sis pulkininkas buvo blo- -inio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 46 metų. Patar

St. Kriaučiūnas

šykštumas — kaip ugnis: kuo 
daugiau dedi malkų, tuo karš- 

darbų neprileido, pareikš- jč’au dega.
Vokiečiu priežodis

tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.
Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai

na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktoNr 47, Lapkričio 22, 1961

Balsas iš apačios
Laisvos pastabos apie žmones, vietas ir įvykius, 

kuriuos pažinojau

STASYS GRIEŽĖ

(Tęsinys)
Kad geriau pažintume į vertu kinkytos blizgančios 

’ano meto sąlygas lietuvių i karietos su ga Borais išsiu
vinėtom livrėjom aprėdytaisaltai tarpti Eišiškių bažny. 

eioje, turime peržvelgti ap
linkumą, kuri supė ją ir su- 

jsipažinti su praeitimi. 
į D.LK. Žygimantas Senis,

>riskirdamas Eišiškes Nau-
•ųjų Trakų priežiūron (pre— 
.•ozitmon) 1524 m., Įsakė 
taikyti du kunigus, kurių 
bent viei as mokėtų lietu- 

iš kai pamokslus sakyti, 
v adinasi, jau prieš 400 me
ti E. bažnyčioje lietuvių 

; alka buvo antiaeilė, tik po- 
dukia. Žinoma, ir vėlesniais 
taikais lietuvių kalbai sąly
gos tik blogėjo, o ne gerėjo.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
katą E. parapijoje buvo arti 
13,000 tikinčiųjų. Tai bene 
didžiausia parapija visoje 
Vilniaus vyskupijoje. Jos 
ribos siekė iki 16 kilometrų

vežėjais buvo paprastas re
ginys, o pet didesnes šven
tes, ypač vasatą, nestigdavo 
ir šešetu kinkytų su aksomu 
išpuoštais liokajais, mikliai 
nušokančiais nuo ožių, at
lenkiančiais karietų paku
las ir baltom pirštinėm pri
laikančiais išlipančias šilku 
ir satinu čežančias suse. u- 
sias velmožas.

Sunkau- dariu išvargin
tam prasčiokėliui, mažaže
miui darydavo nemažo įspū
džio, ir kepurė pati smuk
davo nuo galvos tokiai po
nijai arčiau pasirodžius. Jie 
ir bažnyčioje sėdėjo atski
ruose suoluose, už Dievo 
'talo. Pats dekanas, išėjęs 
sumos, jiem nusilenkdavo. 
Varėnoj, Valkininkuose ar 
Kalesninkuose rieko pana-

EKVADORAS Tl RI NAI JĄ PREZIDENTĄ

o- :
' i

Varios Jose Arosema. naujas Ekvadoro re spublikos prezidentas, priima priesaiką. 
Jis huvo viceprezidentas, kai prezidentas lliarta buvo kariu nuverstas; kariuomenė 
nenorėjo, kad jLs užimtu prezidento vietą, het karo aviacijos 3 lėktuvai bombomis 
ir raketomis "įkėlė“ jį j prezidento sostą.

v'

(šiaurėje net Visinčios u-. , . „ , .
pę); ir pats miestas Vii-'?,aus ne^uu’ mauti. Karla n 

1 niaus - Lydos - Gardino tri
kampyje buvo didžiausias.

Gintautu - Dzievaltovskiu.. viešai niekada nekalbėjo ir , duoti, o uždelsus jau būda- 
Jis tada galėjo būti apie 60-1 jokių pagerinimų lietuviams vo nelabai patogu. Tai arba 
05 m. amziaus, tiesus, nesu-. ažnyeioje neįvedė. Ar ant- surūkydavo, ar stačiai nu- 

įas vikaras - lietuvis atsira- mesdavo. Bet tai labai reti

— Sveikas, tėve! Ar vis mas, tėve?
dar tebepyksti ant manęs? ' — Matai, jeigu atneštos Kaip jau minėjau, jos ribose

— Žinai, Maiki, ateina malkos išeidavo poromis, tai apstu dvarų, folivarkų, oko- 
Kalėdos, tai verčiau pada-• merginos bėgdavo laukan litų su namine lenkiška kal
niam ugadas. Gal nupirkai j klausytis, kurioj pusėj šunys Įba. Iš čia yra kilusių dido

kas būrys lenkų pasauliečių 
šviesuolių ir dvasiški jos: gy
dytojų, inžinierių, teisininkų 
ir kitų. Mano atmintyje E. 
bažnyčioje buvo visa eilė 
primicijų, o vieną vasarą 
net trejos, kai tuo tarpu kai
myninėse Valkininkų ir Ka
lesninkų atmenu tik po vie
nas.

Ir garsusis Vilniaus kapi 
tūlos narys —aršus lietuvių

man kokį prezentą? i cja. Jų lojimas reikšdavo,
— Geras sumanymas, tė- kad iš tos pusės piršliai at

ve, Nupirksiu puikią kny- ažiuos. 
gą, kuri šiomis dienomis iš- — O ką reiškia piršliai? 
eis iš spaudos. Ji vadinasi — Vot, Maiki, tu ir to ne- 
”Lietuvių išeivija Ameriko- žinai. Aš jau ne sykį sakiau, 
je" ir apiašo mūsų išeivi- xad tu savo škulėj nieko gė
jos gyvenimą, burdingierių o neišmoksi.
gadynę, vestuves, peštynes — Bet ar tėvas negali to 
n taip toliau. paaiškinti?

— Bet kad aš ant tokių —šiur, Maiki, kad galiu, 
knygų nelabai gi amotnas, ' I. ietu\ oje piršliai suvesda- 
vaike. Verčiau nupirk man vo jaunus žmones į ženybas.

dribęs, ramaus būdo, santū- 
i us, pražilęs, kiek praretėju- do jau prie naujo, ar dar 
siais plaukais, apie 1,74 mtr. prie senojo klebono, šian- 
!(5 pėdų ir kokių 8-0 colių) dien negalėčiau pasakyti.

Bet šiaip ar taip, jie būdavo 
tokie trumpalaikiai, kad re-

iš kur L. apylinkėje priviso 
‘iek lenkiško elemento, teks
įkalbėti atskirai. ... . , ....

Skaitydami lietuviška raš- “kscl'J' U<*u''?slHu kklbeJu 
laisvai, išpažinčių klausė, 
oet viešai kalbančio ar pa
mokslą lietuviškai sakančio 
neteko girdėti.

tiją. ypač periodinę, neretai 
užtinkame net su pašaipa 
minimą dzūkų neturtą — 
smėlynus ir grikių laukus. 
Varėnos, Valkininkų. Eišiš
kių, Rodunės, Butrimonių

Dabar, iš 50 metų nuoto
lio, galime jau šalčiau svars-

oiie Šalčios (Gaila, LE net *r J° padėtį: staiga už
kluptas reikalavimų įvestinepaminėtu, kurių prašome 

nesumaišyti su Alytaus ap
skrities Butrimonimis, LE 
klaidingai aprašytais, kaip 
esančiais 54 klm. į pietry
čiu* nuo Trakų (LE III to
mas 388 psl.), kai tikrumoje 

piet vakariuose apiepriešas kun Liubiancas bu- Jiey^ 
vo eišiškieiis. Čia net pa-minutes pakrypę į vaka- 

i;__ i.,.* rus nuo T’aku » ir kitu nara-

oaznycioje lietuviškas pa
maldas, vargu ar galėjo vie
nu mostu tai padaryti, nesu
ėjęs į didesnę trinti su kuri
ja ir lenkiška visuomene.
Užtatai visą reikalą nukrei- reikalus, l>et
>ė i Vilnių..--t -------

Čia prisidėjo dar viena 
palanki aplinkybė: 1908 m.

las kuris ištvėrė metus. Daž
niausia po kelių mėnesių 
dingdavo iš akių, ir kol nau
jo parapija sulaukdavo, 
trukdavo keli mėnesiai. Ko- 
vingiausias jų buvo kun. 
Vincentas Bobinas, anks
čiau apie 3 metus išbuvęs 
Valkininkuose. Bet E. išsi
laikė, rodos, net nepilnus 8 
mėnesius. Tai buvo kietas 
kovotojas už lietuviškus 

gal nedidelis

kvortą snapso Kalėdoms. Matai, sename krajuje žmo
— Tėvas žinai, kad šnap- . ės ženiįosi kitaip, negu A- prastais sekmadieniais ket- nuo Trakų) ir kitų para . . ..

sui aš priešingas. merikoje. Čia piršliai nerei-|_ POy» valakinis lietuvis buvoĮ^ale buvo išparduotas Gilvi-
— Ale aš jį myliu. Gali kalingi, o tenai be piršlių - 

ir knygą nupirkti, tai duosiu nė žingsnio. Kavalierius vie
kad man pa-gaspadinei, 

skaitytų. Jes 
snapso ir

— Ne, ne, tėve, šnapsas, 
su knyga nesiderina.

— Tai kas, kad nesideri
na. bet per Kalėdas reikia 
pasilinksminti. Žinai, kad 
Amerikoje Kalėdos būna 
markatnos. Nei plotkelių, 
nei šližikų. nei kisieliaus — 
nieko. Vot. Lietuvoje tai bū
davo Kalėdos! Iš vakaro tū
li (lavom kūčias, kurių ypač 
mergos laukdavo.

— Gal dovanu laukdavo?<■
— Ne, Maiki, Lietuvoje 

tokios mados nebuvo: ale 
buvo kitokia mada — mer
gos spėdavo, ar po Kalėdų 
susilauks savo veselijų, ar 
ne. Būdavo, po kūčių bėga 
atsinešti malkų iš lauko — 
griebdavo visu glėbiu, o 
gl ičioj suskaitydavo pliaus
kas: jeigu išeidavo lygiai 
poromis, tai būdavo geras 
ženklas.

— O ką tai reikšdavo?
-- Jeigu išeidavo poro

mis. tai reikšdavo, kad po 
Kalėdų merga susiporuos, 
kitaip pasakius, apsiženys.

— Sakyk: susituoks, arba •>
ištekės.

— Plungės parapijoj. Mai
ki, mes tokių žodžių nejuzi- 
nom, sakydavom: apsiže
nys. Ale būdavo ir fonių: 
karta mergina atsinešė glė
by katina su malkom. Su-

Maiki, nupirk
nas pats pas merginą neva
žiuos. Ji turi nuvežti piršlys, 
kuris moka gražiai pakalbė
ti ir biskį pameluoti.

— Tai reiškia, jis turi bū
ti ir melagis, ar ne?

— Jes, Maiki, geras pirš
lys turi turėti gerą liežuvį. 
Nuvažiavus pas merginos 
tėvus, jis raidavei atsisėda 
už stalo, pastato ant stalo 
bonką ir sako: ve, mieli tė
veliai, čia yra gražus ir ba
lotas jaunikis, kuriam yra 

j reikalinga gera gaspadinė 
;?d mokėtų geros duonos 
iškepti, baltos drobės isaus- 
i, karves pamelžti ir sūri 

nuslėgti. Jam patinka jūsų 
duktė, ir aš mislinu, kad jis 
ai taip pat patiks. Juk a- 

biem jau laikas ženytis, ba 
ko gi veidas viengungis vy- 
as? Juk tai vistiek, kai) 
•i1 ūkas be pypkės. O jūsų 
lukteriai reikalingas apie- 
kūnas. Nu. tai vot, čia yra 
butelis očiščenos, sugerkim 
magaryčias ir pradėsim 
įuosti veseiiją.

—- O kurgi būna mergi
na? Ar ii tose derybose ne
dalyvauja?

— Ji, Maiki, pasikavojus 
už durų klausosi, ką piršlys 
kalba apie iai peršamą ka
valierių. O pii-šlys meluoja, 
kad tas jaunikis turi didelį 
Įvarą, važinėjasi karietoj 
-u kurmonu, ketvertą ark-

labai retas,—tik kas kelin-d iškių folivarkas, o 1909 m. 
tame ar net kas kelioliktame Į pavasarį pradėtas skirstyti 
kaime. Daugiausia buvo tre- Į vienkiemius pats Gilviniš- 
čiokai ir ketvirtokai . Yala- kių kaimas. Penki šio kaimo 
kas čia svyravo taip 20-30 ūkininkai (visi kaip vienas 
dešimtinių. Su tokiais tur- Moliai, o du netgi Motiejai, 
tais didelių mokslų pasiekti, čia Mačiais vadinami) pri-

magaiyčias. Tokia vra že- 
nybų pradžia, Maiki. Tuo 
tarpu motina pasišaukia sa
vo dukterį, piršlys supažin
dina ją su jaunikiu ir klau
sia, ar jis jai patinka? Bet 
mergina susisarmatina ir ty-įžiroma, neįmanoma. Ūžta- pirko po sklypą,—trys po 8, 
li. Tada motina sako, kad tai šis Dzūkijos kampas sa- vienas 10 ir LE minimo Juo- 
jodvi vienos nori apie tai va šviesuomene buvo pats zo tėvas 22 dešimtines. Pir- 
pamislyti. Piršlys išsitraukia skurdžiausias. Neturint švie-
ir kitą bonką snapso. Prade- sesnių vadovų ir net kiek 
da gerti iš naujo. Begeriant pakenčiamesnių medžiagi- 
ir besigiriant, pradeda gie- nių išteklių, stoti į kovą su 
doti gaidžiai. • isa bažnytine ir pasauline

— Kodėl jie gieda? ! diduomene,— Vilniaus ku-
— Seniau, Maiki, Lietu- rija, didžponiais bajorais ir 

voje žmonės dziegorių netu- dėkta, buvo lygu vaikui sto-
ėjo, tai dziegorius atsto- ti į kovą su būriu mil- 
lavo gaidžiai. Kai žmonės žinų.
šsimiega, tai gaidžiai pra- O vierok į kovą stota. Lie- 
leda giedoti, kad jau čėsas tuviško ra-to uždraudimas, 
keltis prie darbo. įperšama kirilica, iš Prūsų

— Bet piršliai dar nebuvo pargabenta viena kita mal-
ižmigę, tėve. jdaknygė. pasitaikę kratos

— Gaidžiai, Maiki, neži-[f’čl jų ir agaliau 1905 m. 
io, ar kas miega, ar ne. A-.revoliucini- sukrėtimas ir 
tema čėsas, ir jie gieda, spaudos a /avimas išjudino 
kaip užsuktas budilninkas. ;>r šio kar.r o užguitą pras- 
Taigi, kai piršliai išbūna iki! iokėli ir uždegė kovai už

ravo teises.
Žmonės ėmė svarstyti:

aidžių ir nesusipranta iš
eiti, tai gaspadinė ateina ir
•ako piršliui: ”GaI, ponu-■ jeigu Valkininkuose vienam 
liai, noiėtumėt nakvoti? Ve'-Joniui iš kudlų (pasirašy-

liu pasikinkęs, liokajai jam 
skaitė pliauskas, išėjo lygiai kasdien batus nušveičia, ku- 
poromis: ale vyrai pradėjo koriai kasdien šviežius py- 
iuoktis, kad katinas buvo ragus kepa ir medum tepa: 
lyčnas, tai piršliai vistiek jis maudosi piene ir miega 
neatvažiuos. Nu, ir ji nėjo "o šiltom duknom, 
klausytis, kurioj pusėj šunys žodžiu, jis gyvena kaip 
loja. tikras bagotvrius. Kai viską

— O ką reiškia šunų loji- išpasakoja, pradeda gerti'tai

jūsų kepurė ir botagas...“
— 0 ką tas reiškia?
— Tas reiškia, Maiki,

kad gaspadinė jau varo juos 
namo. Ale jeigu piršlys turi 
gerą liežuvį, tai atsikerta: 
"Kad ir per naktį sėdėsime, 
ale nakvoti nerakvosime!“ 

— Tai visgi įdomu, tėve. 
— Jes, Maiki, veselijos 

Lietuvoje prasidėdavo su

davo Henris;;: Kudlos 
folivarkas ir atokiau nuo jo 
7 sodybų okolica to paties 
žardo), ar'a Varėnoje Hop- 
panui kas sekmadienį skai
toma lenki-ka evangelija ir 
keli miestelėrai gieda len

ko ir mano tėvas, atsikėlęs 
š Mištūnų kaimo, Valkinin
kų vals.

Žemė pirkta su Vilniaus 
kernos Banko pagalba, tai 
kol sudarė reikiamus popie- 
ius, teko dažnai nuvažiuoti
Vilnių. Tos kelionės buvo 
anaudotos ir kuriją su me

morandumais aplankyti. Bet 
ie pradėti ne 1910m., kaip 

LE rašoma, o dvejais metais 
mksčiau, nes Juozas Molis, 
aigęs Trakų keturklasę, 
908 m. buvo paimtas į ca- 
o kariuomenę ir grižo tik 
1911 m. prieš Kalėdas. Tai 
uvo labai susipratęs ir 

•/eiklus jaunuolis, turėjęs 
tražią rašyseną ir aštrų lie
žuvį. Jis ir buvo vieras iš 
memorandumų sumanytojų 
ir techniškųjų vykdytojų. 
Grįžęs iš kariuomenės ir pa
sisvečiavęs apie mėnesį lai-. 
<o, išvyko į Maskvą, kur vė
jau buvo vieno pašto virsi- 
tinku, bet 1917 m. mirė.

Lenkškos nuotaikos kuri
ja ir kanceliarinė biurokra-

diplomatas: užsidegęs ”ne- 
Į.avožiodavo“ (nepaisyda
vo, dekanas ar kuris ponas, 

droždavo į akis: čia Lie
tuva ir turi būti lietuviškai. 
Vėliau lenkų okupacinės 
valdžios teismo buvo nu
smelktas 8 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo už kažkokį 
nepalankų jiems politinį 
veiksmą. LE jo nerandame.

Dėl spaudos užsisakymo 
>er kunigus — buvo ne jos 
lingimas pašte, bet kita 
niežastis. Eišiškių bažn v-• t. «.

ia nuo miesto yra už dviejų 
ilometrų į šiaurę: trys ket

virtadaliai tikinčiųjų ją pa
siekdavo ne per miestą, o 
taštas tuo tarpu buvo mies
te, sekmadieniais ir šven
tadieniais atdaras, regis, tik 
ki 9 ar 10 vai. ryto.

Kaimiečiai paštą atsiim
davo dažniausia tik šventa-

n tik atsitiktiniai atvejai.
Ir ano meto periodinėje 

spaudoje buvo tam tikra 
priemaiša propagandos ar- 

il.a stačiai autoriaus asmeni
nes nuotaikos. Kalbant apie 
palankų asmenį ar įvykį, 
stengtasi iškelti, nudailinti, 
o nepalankius aprašyti tam
siem, sutirštintom spalvom. 
Paėmus jas nekritiškai, gau
nasi ne visai tikslus įvykio 
aprašymas.

Šia proga noriu padalyti 
porą išnašų:

Vėžionių kaimo vardo 
pirmas skiemuo vietoje ta- 
iamas trumpai, kaip veži

mas, vežioti, o ne vėžinti ar 
vėžiauti. Taigi, turėtų būti 
ašoma ”e“, o ne ”ė“, kaip
E parašyta.
Tai didelis lietuviškas 

įaimas, caro laikais seniū- 
įijos vardas, 1913 m. rusiš- 
a pradžios mokykla, o nuo 
915 m. rudens iki 1918 m. 
;alo Vilniaus Ryto Draugi
os įsteigta lietuviška. Vedė- 
as Kazys Simanavičius.

1915 m. rudenį stipriai 
įasipriešinęs vokiečių sau
valėm rekvizicijom ir už tai 
/ieną ankstyvą rytą, spalio 
gale ar lapkričio pradžioje 
(datos neatsimenu), visi 
•y ventojai, dideli ir maži, 
/yrai ir moterys, apsiavę ir 
iasi, apsirengę ir vienmarš
kiniai, I “Uvo suvaryti galan 
zaimo už kapinių ant užša
lusios pievos ir išlaikyti ant 
ledo kelias valandas, kol at-

- . , • , , i * įlinko ”kaltesnius“. Patam-lieniais, tai kad nereikėtų , , . ,j . .. i nę keletą vvrtj no kalėjimus,laryti žygio į pastą, daug ‘ , .. ,
»atogiau jį buvo atsiimti 
klebonijoje. Be to. ne visi 
mokėjo ir užsiprenumeruoti. 
Jeigu kartais dingdavo laik
raščiai, tai ne pašte, o pake- 
iui į namus. Atvykęs vienas 
iažnai paimdavo viso kai
no, arba bent artimesnių 
aimynu. Ne tiek apdairus 

nesiskubindavo atnešti ati-

;>o trijų ar keturių menesių 
paleido. Vėliau buvo įsteig
ta vokiečių žandarmerijos 
stovykla ir rekvizicijų surin
kimo punktas. Dabar apy
linkės centras ir paštas.

2-ū-klonių kaimo nėra. 
Yra Užuklonių kaimas (U- 
žuklonės, l’žuklonių, Užu- 

(Nukelta i 7-tą psl )

tija sprendimą uždelsė. Tuo 
•cb’kai gaJzinkas kada tik i tarpu parapijiečiai lietuviai 
r.oii, tai Ėriškių bažnyčioje spaudė ne ką kitą, o klebo- 
lietuviškor pamaldom turi-ną. Prasidėjo nepasitenkini- 

Ibūti vietos, nes čia yra ne-1 mas, priekaištai ir 1911 ar
didelėm ceremonijom. Kitą H'^-Virina mai daugiau lietu- 1912 m. jis buvo įskeltas. Ir 
sykį aš tau papasakosiu dau- kaip : "ai lenkų. jo įpėdinis, taipogi kartu n

Vienu j giau apie jas. Aš turėjau ge-1 šitai,) b--varst ydami ėmė dekanas, neaukštas, petin- 
rą armoniką ir vaikščioda- klabenti klebonijos duris ir gas, tamsiaplaukis, apie 49 
vau jio veselijas muzikantu,|i urnoje eilčje. žinoma, susi- m. \\ras, lietu\iškai mokė- 

viskn atsimenu. įdūrė su klebonu kun. N. J. jo, išpažinčių klausė, bet

“Keleivio” Metu
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UŽS IŠAKYTI
"Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.
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(glaudė našlaičių namuose, -60 rublių per mėnesi. O jei 
o Marija Amata vėl įvedė I jos nori pasisiūti suknelę, Į

DAINA APIE DAG1L11 KĄ

MOTERŲ SKYRIUS

VIENUOLIS

Medviagalio pilis
(Tęsinys)

Greit buvo nutiesta per balas, raistus ir Sietuvą ke
letas tiltų, iš Paršežerio atplukdyti plaustai, ir piliakalnio 
puolimas pagal karaliaus duotą ženklą prasidėjo iš visų 
pusių. Puolikai per griovius permetė savo prietilčius, pri
stūmė plaustus su taranais ir sienų griautuvais ir pradėjo 
daužyti kalno papėdės sustiprinimus—zomatus. Žemai
čiai iš pradžių paleido į puolikus vilyčių debesį, iš svilk
snių apipylė juos akmenų kruša ir pasirinkdami ėmė 
smaigstyti ietimis taranų ir griautuvų aptarnautojus.
Tuos, kurie persirisdavo i>er zomatus, pasitikdavo ilga
kočiais kiniais, buožėmis, kalavijais. O kai puolikai pra
lauždavo zomatus ir pasidarydavo sienoje angą, žemai
čiai pro tą spargą ridendavo nuo kalno girnų didu
mo akmenis, kurie traiškė apačioje priešą ir savo sunku
mu daužė prietilčius ir taranus. Kai zomatai jau buvo 
pralaužti keliose vietose, žemaičiai ant kryžiuočių prie
tilčių permetė savuosius prietilčius ir susiėmė vyras su 
vyru. Kryžiuočiai kovėsi pasikeisdami, tuo tarpu žemai
čiai gynėsi be poilsio ir kreipė didžiausią dėmesį į tara
nus bei sienos griautuvus, stengdamiesi juos arba nu
stumti nuo plaustų į vandenį, arba taip sugadinti, kad ne 
taip greit galima būtų juos pataisyti.

Greit grioviai prisipildė puolikų ir gynėjų lavonų, ir 
vanduo juose pasidarė tirštas ir raudonas. Kai vieni la
vonai krito į vandeni, kiti grimzdo į dugną, lyg užleisda
mi vietą naujiems. Kovėsi dieną ir naktį be atvangos.
Kiekvienas žemaitis kovėsi prieš šešis priešus. Kryžiuo- 
čams, čekams ir samdytinei kariuomenei vadovavo pats 
karalius, o žemaičiams, pasak priešų kronikos, dešimties 
pėdų aukščio karvedys. Kai piliakalnio apačioje buvo iš
griauti visi zomatai. žemaičiai pasikėlė į kalno viršūnę.
Kai ir kryžiuočiai prikopė pilies sienas, aršiausia kova 
užvirė iš naujo. Apgultieji pylė nuo pilies sienų ant puo
likų galvų degančią dervą, verdantį akmenį, prikopu
siems užberdavo akis karštais pelenais, smėliu, nublokš
davo žemyn ąžuoliniais rąstais, tačiau puolikai, prisi
dengdami tam tikrais stogais "širmen,” rausė kalno pa- dies vienuolyne San Dona 
pėdę, kasėsi po sienomis ir griovė jas kitąkart ir ant savo ,di Piave mieste (Italijoje, 
jgalvų. . .

Pagaliau dešimtą parą žemaičiai pristigo ridena
mųjų akmenų, pristigo dervos, iššaudė visas vilyčias, su
trupino į priešų galvas ąžuolines buožes ir išsvaidė ietis, 
liet pasiduoti gyvi nenorėjo, čekų karalius iš naujo pasiū
lė jiems pasiduoti ir pažadėjo likusiems piliakalnio gynė
jams už narsumą dovanoti gyvybę. Karalius pasiūlė tik 
tada, kai pamatė, kad ir jo kariuomenė žymiai sumažė
jo, o likusiems išsisėmė drąsa ir jiatvarumas, tuo tarpu 
jam reikėjo paimti dar keletą žemaičių pilaičių, apgrobti 
kraštą, pasimedžioti kuo daugiau belaisvių ir dar pajė
giems pasirodyti Prūsuose ir netuščiomis rankomis su
grįžti namo į Čekiją. Žemaičiai, kad galėtų prisikasti iš 
kalno akmenų, pasiūlė jam vienai dienai paliaubas pada
lyti—neva nukautiems palaidoti ir dėl sąlygų pasitarti.
Karalius nesutiko ir, nedavęs žemaičiams nė atsikvėpti, 
vėl pradėjo pulti.

Pagaliau dvyliktą dieną sąjungininkai, paėmę pilį, 
rado kalno viršūnę gynėjų lavonais ir krauju pažliugusią.
Nukautųjų tarpe rado ir žemaičių vadą, dešimties pėdų 
žmogų-milžiną. Kai apie tai pranešė karaliui, ir jis susi
domėjo nukautu milžinu ir užkopė į kalną jo pažiūrėti.
Dievobaimingojo kryžiaus kario nestebino kalno viršūnės 
vaizdas. Nesidomėjo jis ir išlikusiais gyvais žemaičiais, 
kurie, susispietę venoje kalno kertėje, su panieka ir ne
apykanta žiūrėjo į laimėtojus. Nors jie dar ir buvo gyvi, 
bet retas kuris nebuvo sužeistas ir pritrenktas; kiti, ir 
sveiki išlikę, iš nuovargio vos laikėsi ant kojų.

—Kur tas milžinas pagonis?—paklausė karalius.
—štai, viešpatie, pažiūrėkite, kokios rankos, kokios 

kojos, o kiūtinę — kaip eržilo. Tikras laukinis!
Karalius prisiartino, apžiūrėjo lavoną iš visų pusių 

ir su pasibiaurėjimu paspyrė jį koja. “Lavonas” staiga at
gijo, stvėrėsi ginklo ir dar gulėdamas norėjo kirsti kara
liui, bet ginklanešiai išmušė jam iš rankų ginklą ir jį patį 
sukapojo kalavijais.

Tėvai vienuoliai, palydėdami karalių nuo kalno, pa
klausė, kas daryti su išlikusiais gyvais žemaičiais.

—Visus išžudikite ir nė vieno gyvo nepalikite!—įsa
kė supykęs karalius.

—O kokiu vardu prieš nužudant juos pakrikštyti?
—Nė vieno nepakrikštykite: tegul visi eina pragaran 

ir tegul juos ten per amžių amžius velniai mėsinėja! Pra
keiktieji, ir visą savo mantą, ir maisto atsargas sudegi
no!—dar pridėjo karalius ir ranka davė ženklą žudyti 
piliakalnio gynėjus. Mat, jam gėda buvo su tokiu mažu 
belaisvių skaičiumi pasigirti Prūsuose ir pasirodyti če- 
j^uose.

TORTAS MARINAMS

Fedru Franchiolo stovi Paryžiuje prie savo iškepto 
175 svaru torto, kuris skirtas JAV marinu lKfi metu 
sukakčiai pažymėti. Viršuje JAV herbas ir Atlanto 
karinės sąjungos vėliavos.

vienuolyne geležinę discip-!už paprastos medžiagos

KARTAIS LAIMĖ

Kartais laimė ir tai,
Ką esi iškentėjęs,
Kas tau draskė ir plėšė kiūtinę perpus . . . 
Juk atgija šaka,
Nors aplaužo ją vėjas,
Ir į saulę vėl kelia žaliuosius lapus.
Vėl žaliuoja
Ir žydi šaka sužeistoji . ..
Jai žydėjimas šitas 
Brangesnis daugsyk,
Nes atlaikė audras,
Nepalūžo, kovojo . . .
Ar gyvenime šitaip nebūna, sakyk?

Eugenijus Matuzevičius

Sukilimas vienuolyne

| liną.
rraėjo mėnuo. Iš Romos 

gautas pranešimas, kad Ma
rija Amata ekskomunikuo
ta, jos šalininkės iš ordino 
pašalintos.

Jes gavo apleisti vienuo
lyną ir Venecijoj ieškoti 
prieglaudos. Mielašardingu- 
mo vienuolynas jų nepriė
mė, bet švenčiausios Širdies 
seserų pensionatas davė 
joms vienos nakties prieg
laudą, lėkštę sriubos, gaba
lėlį duonos. Netoli esantis 
drabužių pirklys aprūpino 
jas drabužias, kuriais apsi- 
vilkusios buvusios vienuolės 
pradėjo naują gjvenimą.

Koks likimas Marijos A- 
mata, nežinoma. Spėjama, 
kad ji išvyko į Romą prašyti 
pasigailėti—leisti jai vie
nuolyne būti paprasta vie
nuole.

Skaisčiausios Širdies vie
nuolyne dabar šeiminnkau- 
ja Clara Sorge.

Tikrai neramius laikus gy
vename, keti net vienuolės 
—Kristaus sužadėtinės su- 
klimus kelia.

MOTERŲ GYVENIMAS 
SOV IEI JO J E

jardą turi mokėti 7 rublius, 
o kiek geresnės—8-10 rub
lių. Moteriški bateliai kai
nuoja 30-60 rublių. Lašinių 
svaras kainuoja 1 rublis 20 
kapeikų, todėl, kuri uždirba 
per mėnesį 30 rublių, už die
nos uždarbį negali net laši
nių svaro nusipirkti.

BRIDGEVVATER, MASS.

A. Liutkuvienes sukaktis
Lapkričio 26 d. Anele 

Liutkuvienė, didelė Keleivio 
bičiulė, minės savo amžiaus 
84 metų sukakti. Linkime 
jai dar ilgų ramių metų!

PADĖKA

Gero. V. Zlotkienei už atvirą, 
teisingą ir nuoširdų žodi 
straipsnyje “Nustokime mela
vę“ (Keleivio Nr. 40 ). reiškiu 
padėką ir pagarbą.

“Keleivio“ skaitytojas
St. Kriaučiūnas 

Suindon. Anglija.

Lengviau yra nupinti vainiką, 
negu rasti jam vertą galvą.

Goethe i šunis giedant!

Padainuosim mes ant kelių
Apie mirimą paukštelių.
Ar pažįsti Kazį Pūką?
JLs turėjo dagiliuką.
Tas dagiliukas čiulbėjo.
Visi klausė ir žiūrėjo.
Dagiliukas mažai tvėrė,
Gryčios dūmais pasigėrė.
Dagiliukas greitai kripo,
Paplavenęs ir nustipo.
Pukienė ėmė raudoti,
Kati nebuvo kam giedoti.
Atsirado viens meilingas —
Tam jjagrabe reikalingas.
Visus kaimynus suprašė.
Grabą dirbo, lentas tašė.
Tom mergiotėm už pakąrą
Pirko už tris rublius skarą,
Litaniją atgiedojo,
Sode sniege pakavojo.

•
šią dainą pokyliuose mėgo 

danuoti “daraktorius“ Mykolas 
Jokūbaitis iš Vadoklių. Iš da
bartinės Lietuvos ją atsiuntė 
Veronika Jokubaitytė-Ruzgienė 
savo anūkei Vidai žvirgždaitei, 
o ši dėdės Mykolo broliui A. J. 
Jokūbaičiui, kad šis galėtų Įdė
ti į savo šeimos rinktinę kūry
ba — Vadokliai.

Kur girdėjai gaidžius lojant,

Visokių gražių “tetrų” išskrido i Italiją, pasiryžu- 
lūna ir vienuolynuose, bet j si vėl vienuolynui vadovau-
nažiausias neseniai buvo lti.— -----  f--
Skaisčiausios Marijos

netoli nuo Venecijos): porą 
valandų vienuolynas buvo 
virtęs moterų vienuolių su 
vyrais vienuoliais ir su po
licija smarkaus mūšio lauku. 
Ta mūšio priežastis—šitų 
Kristaus sužadėtinių ginčas, 
kaip dievobaimingiau savo 
viešpačiui tarnauti.

Minėtame vienuolyne bu- 
vo 18 vienuolių, jų viršinin
kė Marija Amata buvo labai 
griežta, ji reikalavo perdi- 
delio pasiaukojimo iš savo 
pavaldinių.

Toki griežta tvarka vie
nuoles suskaldė i dvi dali: 
7 vienuolės palaikė savo vir
šininkę, o kitos visaip reiš
kė savo nepasitenkinimą. 
Apie tai sužinojo ir vysku
pas, kuris pranešė Romai. Iš 
ten atėjo įsakymas viršinin
kei važiuoti į vienuolyną 
Amerikoje, Ohio valstijoj, 
o jos vieton buvo paskiita 
Tiara Sorge, motiniška mo
teris, kuri ir vienuolyno 
tvarką sušvelnino. Atrodė, 
kad taika viešpataus. Deja, 
naujoji viršininkė apsiriko. 
Ji nenumatė, kad 7 vienuo
lės liko buvusiai viršininkei 
ištikimos ir pradėjo jos il
gėtis. Jos net davė Marijai 
Amatai telegramą: “Pra- 
'ome, tuoj atvažiuok.” 

Marija Amata nieko ne-

šii- Vidurnaktyje ji paskam
bino vienuolyno vartų 
skambutį. Durininke pasi
taikė naujosios viršininkės 
šalininkė, todėl durų neati
darė. Tada kita vienuolė, 
Marijos Amata šalininkė, 
atitraukė durininkės ranką 
ir atidarė duris. Nuo šitos 
valandos prasidėjo tas, ko 
šitame vienuolyne, o gal ir 
kituose, nebuvo buvę. 

Dvidešimt vienuoliu

, Praeitą vasarą Lietuvoje 
■lankėsi Chicagos biznierius 
I Kazys Ūkelis. Dabar jis 
Naujienose dalinasi savo įs
pūdžiais. i

štai ką sako apie moterų 
“laimingą” gyvenimą ko
munistų pavergtoj Lietuvoj:

“Sunkiausią darbą, mano ma
nymu. Vilniuje dirba moterys— 
•tęsė toliau savo Įspūdžius iš 
■tarybinės“ Lietuvos sugrįžęs 
Kazys ūkelis, žinomas Chica
gos biznierius ir lietuvių ger
biamas žmogus. — Išeidavau 
anksti į gatves pasivaikščioti, o 
moterys jau rasdavau prie gat
vių valymo darbų, purvą į sunk
vežimius vertė ir vairavo sun
kius trokus. Stovėjau, žiūrėjau 
į tas dirbančias moteris ir ste
bėjausi. Turiu pripažinti, kad 
jos darbą atlieka skubai, griež
tai ir gerai. Vilniaus gatves šva- 
ios. švaresnės negu Chicagos. 

Tos pačios moterys vasarą tris 
kartus tas gatves vandeniu lai
to, kad nedulkėtu.

“Mačiau moteris ir prie sta-

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 osl.. kaina... .$6.00

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

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

PAsAui.TO Likt v™ iv 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 

lietuvius visame pasauly.apie 
464 psl. Kaina $6.50

pra
dėjo muštis tap, kad jų kud- tybos darbu. .Vienos cementą 
los lakstė, rožančių karolių- maišo ir velka į viršų, kitos ant 
kų buvo pilnos grindys, to- nugaros plytas į antrą ir trečią 
li buvo girdėti sudraskytu, aukšta neša. o trečios plytas 
sukandžiotų venuolių skaus- pačiam mūrininkai padavinėja, 
mingi šauksmai. 'Amerikoje moterys tokių sun-

Aukščiausio įtempimo tas kių darbų nedirba, bet senoje 
mūšis betgi pasiekė, kai mo- Lietuvos sostinėj jos atlieka vy- 
terų vienuolių Šauksmus iŠ- rų darbą. Mačiau sunkų darbą 
girdo netoli esančio vienuo- lirbančias moteris ir Maskvoje, 
lyno kapucinai ir 4 jų atbė- Traukuose matėme moteris, 
go vienuolių sutaikyti. Pa- kasančias griovius ir tiesiančias 
matė, kad geruoju nieko ne- naujus kelius. Miestuose jos dir- 
padarys, ir jie pradėjo veik- bo prie gatvių valymo ir taisy
ti lazdomis, nežiūrėdami, mo. prie naujų namų statybos.’ 
kurią vienuolės kūno dalį j O kiek jos uždirba taip 
lazda palies. 'sunkiai dirbdamos?

Tada tarp savęs besipe- 
šančios vienuolės pakeitė 
taktiką ir visos vieningai 
puolė kapucinus ir du poli
cininku, kurie taip pat at
skubėjo i vienuolyną tvar-; 
kos atstatyti.

Mūšis tęsėsi porą valan-į 
dų. Jį laimėjo Marija Ama
ta. Nugalėtoji vadė Clara 
Sorge su savo “kariuomene

Ir K. Ūkelis patvirtina 
kas ir kitų jau sakyta: 30-

laukdama sėdo į lėktuvą ir apleido vienuolyną, jas pri-

Kai visi pilies gynėjai buvo išžudyti, karalius su
kvietė į kalno viršūnę visus vadus, kunigus, vienuolius, 

I ir visi drauge pagiedojo pergalės giesmę, atlaikė šventas 
mišias ir padėkojo savo Dievui už pagonių nugalėjimą.

Vakare karalius surengė vaišes kalno viršūnėje va
dams ir didikams,, o apačioje ant prietilčių—riteriams, 
broliams, broliukams, knechtams ir samdytinei kariuo
menei, kurios skaičius taip sumažėjo, kad, kai vadai ap
žvelgė ją iš viršaus, nebesaldi pasidarė jiems ir pergalės 
puota.

( Bus daugiau )

D2IALGIASI

Trijų mėty Michelle Delora 
džiaugiasi gavusi gražy ka
tinėlį.

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

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

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

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ...................  '5 Cnt.

MARLBOROT’GH'S LITHUANIAN 
SELF-TAL’GTTT. 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

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dali* 380 
psl. Kaina................................ $3.00.

ti j
ko romano antlmji 
Iapiai. Kaina .........

dalis. 426 pus-
$4.09

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I^tbai 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 PA UNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina....................................... $2.50

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, (domūs argumen
tai. Kaina ............... ............20 Cnt.

ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasari* išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas 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

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

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

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

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 114 pusla
pių. Kaina ................................  $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $5.00

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

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

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 
5EVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 

Kaina........................... 25 Cnt

I SOCIAI.IZMĄ. 
Bliumas.

TAVO KELIAS
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl., geras popierius, 

....................................... »10.0»

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KBLEIVUOI E. BroUvaf ---1— 8*
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VIETINĖS ŽINIOS
Sandariečių padėka Mockus apleidžia ligoninę

Sandaros Moterų Klubo Kazys Mockus jau tiek 
lapkričio 5 d. surengtas na- sustiprėjo, kad iš Kingstono 
šilu banketas buvo visais ligoninės grįžta į Bostoną ir 
žvilgsniais sėkmingas. Naš- čia baigs sveikti^ 
lių karaliene buvo išrinkta
Helen Gudonienė iš So. Bo
stono, o ji pasirinko kara
lium Vincą Pigagą iš So. 
Bostono. Palydovėmis iš
rinktos

Laimėta prie* Sylvania

Praeitą penktadienį į So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

K. Mikėnienė iš Draugijos klubą buvo atvy- 
Dorchestero, Jean šarpienė, kusi Sylvania šachmatų ko- 
iš N. Weymouth ir M. Vec- manda, sudaryta iš elektro- 
balienė iš Brocktono. Se- nikos inžinierių, tarpklubi-
niausiai našlaujančia (45 
metus) pripažinta Veronika 
Rusienė iš Nonvoodo. .

Reiškiame mūsų viešą pa
dėką visiems į banketą atsi
lankiusiems, teisėjams—Br. 
Kontrimui, p-niai M. Young, 
p-niai Kasperienei, I. Har- 
rington’ui ir J. Kasperui.

Reiškiame širdngą padė
ką Jurgiui Kropui, Rokui 
Žukauskui ir And. Vadeliui 
už suteiktą mums paramą 
banketo reikaluose.

Ačiū laiKraščiams Kelei
viui, Sandarai ir Tėvynei. 
Ačiū visoms ir visiems, pri- 
sidėjusiems prie našlių ban
keto pasisekimo.

Klubo Valdyba 

Latvių šventė

nėms rungtynėms su L. P. 
Draugijos komanda. Rung
tynės pasibaigė lie
tuvių naudai. Taškus ko
mandai pelnijo Aleksis Kli- 
ncvas ’/2 (lygiom su buv. 
Massachusetts valstijos mei 
stenu d r.

Lapkričio 18 d. Bostono 
latviai minėjo Latvijos ne
priklausomybės 43 metų su
kaktį Boys Latin mokyklos

Skautų pranešima* Į Nauja* lietuvi*

Bostono
“Žalgirio7’

lietuvių skautui Lapkričio l(i d. Riman- 
Ivaška kartu su kitais

advokatas' nas šveįkaųskas buvo “pą- 
Į veiktas” pralaimėjimo ir

tunto vadovybė tas 
praneša tėvams ir visuome- 256 teisininkais Mass. vyr. 
nei, kad Bostone jūrų skau-j teisme buvo išklmingai pri 
tų vienetas "Nemunas”

pasitraukė iš žaidimų vie
nose rungtynėse. Jį mačiu
siems Gediminas neatrodė 
paveiktas, o pasitraukimo 
priežasčių įvairių gali būti.js-į saikdinti ir gavo diplomus 

teigtas be lietuvių skautų advokato praktika verstis. į Tik pats asmuo galėtų sa- 
vadovybės žinios ir pritari- Į Ivaška yra ne tik kyti savo priežastis. Kadan-
mo. teisės mokyklą baigęs, bet gi rungtynės buvo asmeniš-

Minėtas vienetas “Žalgi- jis prieš tai baigė Bostono'kos, o ne komaudos, tai, be 
rio” tuntui nepriklauso ir Kolegijos verslo mokvklą, paties pasitraukusio, niekas 
tunto vadovybė nesiima jo- kas jam daug padės jo ad- nenukentėjo. O korespon-jam daug padės jo 
kios atsakomybės už to vie- vokato praktikoje, 
neto vadovų ir narių darbus, Sėkmės jam; 
elgesį bei pasėkas. Į_________________

Bostono lietuvių skautų 
“Žalgirio tunto vadija.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS(Atkelta iš 5-o psl.)

BALSAS 13 APAČIOS

klonėmis, Užuklonėse), tar
miškai — Žuklonės, nes čia 
prielinksnis ”už“ tariamas 
žu“ ir kai kuriais atvejais 
užu“: žu stalo, žu lango,

žu tvoros, žu klonės.
LE prenumeratoriai, ku

rie skaitys šį straipsnį, be 
baimės gali šių kaimų var
dus ištaisyti turimame LE V 
tome 406 psl. iš Vėžinių į 
Vėžionių ir iš žūklonių į 
Užuklonių.

(Bus daugiau)

JUOZAS STALINAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellsbill

Lanarkshire, Scotland.

a

Jieškojimai
Juozus Babilius grvvenanlir. c/ru- 
KVajuje ieško savo bro]io lionijinko 
BABILIAUS. kilusio iš Balandžių 
kaimo, Eržvilko vals,, Tauragės aps. 
Paskutiniu laiku jis gyveno 6332 
So. Kedvale Ave., Chicago, 111. Ji«j 
pats ar kas jį žino prašom atsiliep
ti šiuo adresu:

Juozas Babilius
C no Castro 441 (Prado ►
Montevideo
K. O. bei Uruguay

dentui, matyt, kas nors pri
degė, kad jis gana neįpras
tai ėmė kito asmens nuotai
kas aiškinti.

Į tuos aiškinimus tuojau 
Lietuvių Darbininkų Dr-'atsiliepė kitas koresponden

tas A. Zujus. Jis už karto 
pasiskelbė dvigalviu kala-

LLD Centras duos knygą

Mus aplankė B. Bagočienė‘jos centro komitetas pereitą 
šeštadienį turėjo posėdį ir

Praeitą ketvirtadienį mū
sų įstaigoje lankėsi Bitutė 
Bagočienė, adv. F. Bago- 

Keilsonu), kJ čiaus našlė, kuri iš Miami, 
Merkis 1, 16-metis A.’Leo-Į Fla., atvažiavo pasisvečiuo- į

nutarė telkti pinigus sa-'kutu. Tuojau viena galva
vo nariams duoti S. Michel- 
sono greit išeinančią knygą 
“Lietuvių Išeivija Ameri
koje.” Reikia tikėtis, kad

ėmė aiškinti, kaip Gedimi-

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb-

nas Šveikauskas jautėsi: j tas didžiausiu žmogžudžiuZ/1 • w» 1- • • 1 . • 1 1 ■ •_ 1___ •*__ _a._ •*

navičius 1, J. Starinskas l.'ti l,as savo senus draugus organizacijos skynai^ ir at 
Šiuokart tik vienam 16-me- Margaretą ir Stksį Michel- 
mečiui jaunuoliui Makaičiui i sonus.
teko pralaimėti. Iš Bostono viešnia išskri-

Dera pabrėžti, kad pirmo- do į Phoenix, Ariz., savo
se rungtynėse lietuviai su- dukters aplankyti.
žaidė su Harvardo universi---------------------------
tetų lygiomis, o dabar lai- Malonu* tėvų banketas
mėjo prieš Sylvania. Sylva- . ---------
nia gi pirmose rungtynėse Lituanistinės Mokyklos 
įveikė Cambridge antrąją. Tėvų komiteto metinis ban-

skiri nariai padės centro ko
mitetui sutelkti lėšų knygai 
įsigyti.

LDD skyriai ir atskiri na
riai gaus platesnių paaiški
nimų dėl knygos dalijimo 
nariams sąlygų. Visais orga

kaip čia galėjo įvykti, kad 
aš ekspertas, Bostono čem
pionas, prakišau partiją ir 
tt., ir tt.,” o paskui kita gal
va bara Gediminą Šveikau
ską, kad toks galvojimas 
nesportiškas. Tuo tarpu abi 
galvos A. Zujui priklauso! 
Jis turėtų tik savo galvoseną 
reikšti, o ne kitų.

Svarstant rimtai, niekasnizacijos reikalais prašom 
rašyti centi o sekretoriui N. į dėl to įvykio nenukentėjo. 
Jonuškai: 15 Cotton St., Patys jaunuoliai nesibara

Po tų rungtynių Globė rašė, ketas lapkričio 19 d. sutrau- 
kad stipri Sylvania gali būti kė mokinių tėvų ir kitų mo- 

Į varžovu dėl pirmos vietos kyklos bičiulių beveik pilną 
Bostone. didžiąją Lietuvių P. Dr-jos

Roslindale, Mass.

Viešnia iš Floridos

Šį pirmadieni mus aplan 
kė mūsų laikraščio skaityto- i 
ja Margareta Chiras iš Mi-! 
ami, Fla. Ji seniau gyveno

---- -------------r._o------------ . . . j z- „ • i- So. Bostone, o dabar jau mi-pasveikino Lietuvių Tarv-1 dalyvauja 6 komandos (jų Programų atliko visokio amktė bet ^„„.,1, " ir 
............ — ir l>ajėgumo moky- žiminį neužmjršta. Sa.

kosi pabuvusi čia visą mė
nesį, padėjo išleisti už vy
ro sesers dukterį, aplankė 
simines Maine ir N. H. val-

Tarpklubinėse Bostono p- 
bėse (Metropolitan Chess 
League) dalyvauja viso 26

salę. Jį pradėjo pii-m. Dana- 
sas, sveikino L. 'Bendruo
menės pirmininkas P. Žič-

ir atrodo abu maloniai nu 
siteikę. Reikia jiems ir pa 
likti jaunas nuotaikas. Se
nimas neturėtų jų gadinti.

D. G.

Amsiai išvyko j Georgią

ir jo lavonas ..išmestas is 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 1S metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Knygelė* autorius J. Pili- 
pauskas JAU TADA STA
LINĄ APIBŪDINO TAIP, 
KAIP ŠIANDIEN jį vadina 
paty* komunistai, nors ir ve
da tą pačią Stalino politiką.

Įsigykite tą knygutę!

Paieškau KONSTANTINO VENC
KAUS, Kilusio iš Ylakių vai.. Gailai
čiu km. ) Ameriką atvyko prieš 1- 
mąjį pasaulinį karų, gyveno ar te
begyvena So. Bostone.
Prašau atsiliepti jį patį, ar žinančius 
apie jį, pranešti jo adresų. Būsiu la
bai dėkinga. Yra žinių apie jo brolį 
muzikų Venckų Albinų ir kitus gi
mines. Rašyti šiuo adresu:

Mrs. belfina Tričys 
!il‘J W. 34-th Plače 
Chicago 8, 111. (48

salėje. Juos ta proga žodžiu! komandos. \ yriausioj klasėj kus. 
pasveikino Lietuvių Tary- 1 dalyvau->3 6. komandos (jų Pi 
bos Bostono skyriaus pirmi- ^alPe lietuvių komanda), A • amžiaus 
ninkas adv. A Young. Be kL—14 ir B kl.—6 koman- klos mokiniai, kurie smui- 
jo, minėjime buvo ir būre- dos. Vyriausioj grupėj pir- kavo (A. Gineitytė, G. Ka
lis lietuviu.

Padėka

mauja Cambridge I su 2 lai
mėjimais. Jie įveikė Boyls- 
tcn klubą ir Har-

rosas), pianu skambino (S. 
Paniko, L. Antanavičiūtė, 
G. Karosaitė). deklamavo-

William ir Ona Amsiai, 
gerai žinomi Bostono ir 
apylinkės lietuviams drau
dimo ir nekilnojamų nuosa
vybių verslininkai, išparda
vė čia paskutines savo nuo
savybes ir šią savaitę išvy-

KAS MOKA VAIRUOTI MAŠINA?
Paieškau vyro. kuris mo'a vairuoti 
automobilį, ren-i'-os keliauti, bau
giau žinių per laiškų.

Mrs. A. floverienas 
221 Ashbumham St.
W. Fitchburg, Mass.

Vedybos

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATŲ IR ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina 

KATALOGAS
Dykai siunčiamas pagal 

pareikalavimų
PALANGOS 

TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būt visados sveikas, turėtų vartoti 
TRE.1ANKĄ, nes tai geriausias vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo, bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligos.

Kaina su persiuntinmu $1.25 
Visada gaunama pas:
UOKAI. HERB (OMPANY

8OX 3S5. CLINTON, INDIANA 
bept 5

PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildysime. Kanadoje 50 centų 
ekstra.io26 d. vėl’ko į Atlanta. Ga.. kur jie== i lo l'klzviz*5VIJL73CT II iaį/n.x iv Noriu susipažinti su lietuvo moteri

mi nuo BO iki (iš metų amžiaus, kari 
būtų kiek pasiturinti. Aš turiu savo 
namus, baugiau žinių laišku. Rašyti:

Petras Kubilių-.
1500 W. 67th Street 
Chicago 36, III.

vardą 4-1. Lietuviai turi 1 skaitė (V. šnekutytė, D. Ba- 
laimėjimą ir 1 lygias, po rūnaitė, Alg. Antanavičius, grįžta į Miami.
viena laimėjimą turi Sylva- J. Jasaitis, G. Galinvtė, V. i į,
nia ir CambridgeH, Har- Durickas, E. Subatkevičiū-Ive“ 243 S W 2nd St., M.- 
vadas turi tik 1 lygias, o tė) ir dainavo (D. Kleinai- I3.™1.36’ Fla: Jel•kas n"n pa' 
Baylstono klubas net du tė su V. Adomkaičiu). ^informuot, apie apsigyvg-, 
pralaimėjimu. j Pabaigai jau buvęs moki-'™?’ F1°nd0J’ ga" Pa‘
ios^iamiiiiii^įJrhmarirdnkn ’ n^S'ada^'>l‘Rai‘ Viešnia atsinaujino laik- 
JOS jaunųjų šachmatininkų, mundas Žickus tikrai meis- -ti naiibn Tėvui

Atidaryta* požemio garažas J triŠkaj P3^3^ .gusUitišką nusp’adžiams ir sakė neuž-
fd m°.n.°l0gą (aut0,',«tenka tlk mirsianti Bostono,

lapkncio 23-2o dd. paremti spėti, nes jis nebuvo pas- 
paaukojo: dr. A. Kapočius

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems giminėms ir drau
gams, kurie dalyvavo mano 
mylimos sesers dukters Idos 
Chirun šermenyse ir laido
tuvėse. Ačiū visiems.

Eva Wytan*ky

turi pasistatę modeniskus 
namus ir prisipirkę daugiau 
nuosavybių. Jie yra ilgame- J 
čiai “Keleivio” skaitytojai Į 
ir jiems linkime malonios 
kelionės į pietus. 

GREITESNIS UŽ KULKĄ

Penktadienį iškilmingai 
atidalytas garažas automo- „ n n
biliams po miesto sodu. Jis O0, Bronius Bajerčius S10, 
yra trijų aukštų ir visi žemė-1 Juoz^s Vembrė $10, K. 
je, juose sutilps 1450 auto-1 Merkis $50. Šachmatų klu- 
mobilių. Garažas buvo pra-,*535 visiems taria ačiū. 
dėtas statyti prieš metus,
atsiėjo virš 7 milionų do
lerių.

kelbtas, bet visi nusprendė įlchmatininkų nlK>tailn!
juo esant A. Gustaitį)— 
Nuosmukis—kaip realistas 
ir modernistas piešė pasa
kotojo žmoną.

Programai vadovavo mo
kyt. Janina Ambroziejienė.

Svečiai sočiai ir gardžiai 
vaišinosi, šoko, loterijoje 
kiekvienas galėjo laimėti, 
žodžiu, buvo malonus ir tur
būt rengėjų kasai pelnin
gas banketas.

Kas dėl to kaltas?

aiškinimo

Majoras White bando
muoju raketiniu lėktuvu 
X-15, pakilęs didelio bom
bonešio pagalba, 100,000 
pėdų aukšty išvystė greitį 
4,000 mylių per valandą, 
arba vieną mylią su ketvir
tadaliu per sekundę. Vadi
nasi, jis skrido greičiau, ne
gu šautuvo kulka.

Lėktuvas turėjo atlaikyti 
baisų karštį, kuris pakilo 
iki 1,000 laipsnių, besitri- 
nant į oro dalelytes.

SPECIALISTAI 
Persiusti pinigus i S S S K 

Venintelė turinti leidimą 
ir bondyta—turinti užstatą. 
PERSIUNTIMU TARNYBĄ 

Pilnai garantuojama 
Klausk smulkmenų:
f. R A M E R C Y 
744 Broad Street 

NEWARK, NEW JERSEY
Įsteigta 1947

DĖMESIO LIETUVIAMS
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas, 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 

, apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
; yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 
1 ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu: 

' L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS”

*96 E. Broadvvay, So. 27, Maaa.

Prieš kelerius metus So. 
Bostone Broadway pasodi
no daug medelių, o kiek jų 
šiandien beliko? Štai Kelei
vio bloke tik ties Kelei
vio įstaiga ir dar du. Se
niai nebeaugtų ir prie Ke
leivio, jei nebūtų rūpintasi 
nulaužtą kuolą pakeisti, me
delį pririšti ir t. t. Bet nėra 
garantijos, kad koks nors 
išdykėlis ir dar išlikusiems 
medeliams žievės nenuskus 
ar juos nenulauš.

Vasarą dar likusieji me
deliai beveik visi buvo ap
augę stačiai piktžolių miš
ku, ir niekas, nei miesto val
dytojai, nei savininkai, nesi-į 
rūpino tų piktžolių nurauti.’

Tai mažmožiai, bet visas 
gyvenimas susideda iš maž
možių ir pagal tą mažmožių 
tvarkymą galima spręsti ir 
apie didesnių reikalų tvar
kymą. Kame yra gera tvar
ka, ten ji ir mažmožiuose 
pasireiškia.

Šachmatai 1 i e tuviškoje 
spaudoje dažnai pagarbiai 
minimi. Ir jų lietuviški žai
dėjai susilaukia pagirimų ir 
pasigėrėjmų. Bostone K.
Merkis dažnai yra mini
mas ir kaip žaidėjas, ir 
kaip oganizatorius. Jis bū
na ir oficialus koresponden
tas, berods, “Drauge” ir Tėvynės dūmas už svetimą 
“Dabininke.” Turbūt jo ži- ugnį šviesesnis.
nučių ir “Keleivyje” pasi- _______________________
taiko. Paprastai tos žinutės 
yra faktiško pobūdžio. Ta
čiau, jo ar ne jo rašytoj vie
noje žinutėje pasirodė “as
meninės nuomonės” reiški
mas. ““

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 

Tai yra, kad Gedimi- už 50 centų.

MES NEŠĖME LAlSVę
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIčIAL’S atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuvių gyvenimas po 
rusų caru. vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius, Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:

PLESKEVIflUS. 193 East Ave.. No. Hamilton. OnU Canada 
Pastaba: Už $2.<K) autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
IQ0e0999i9Q9OMCO>90O9COXOXOM0Q009000000000000e0e0ri

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važraojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Ud Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Holly woodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texsa valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs pošemlų urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais pavslkalaia.

Knyga jau išėjo. Uieiaakiuaieina knygą tuoj pat 
aunčiame. Kaina 78 centai.

“KELEIVIS” 
*3* East Broadaray So. 27, Mase.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungta lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę lr remia ku 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI f10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 dešimčiai 

lr dvidešimčia, metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimu atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NEIJUM1NGŲ ATS1TKIMV 
apdrauda duoda pašalpos iki >326 į mėnesi.

SLA apdrauda—S A UGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gtiioe senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.



Puslapis aštuntai KELEIVIS, 80. BOSTON Nr 47, Lapkričio 22, 1961Vietines žinios
Solisto Arnoldo Voketaičio 

koncertas
Kai biznis pagerėjo, 

ginčų nebebuvo
ir

L. Pil. Draugija nominavo 
kandidatus į vadovybę

d. Louell’y
So. Bostono Liet. Piliečių Memorial salėj buvo tarp- 

Draugija lupki Rio 16 d. no- tautinis vakaras, kurio pio- 
minavo valdybos kandida- gramoj dalyvavo keliolikai 
tus, kūne bus balsuojami tautų—šoko, dainavo, gro- 
giuodzio 21 d. ; jo, buvo ir atskirų tautų val-

į Kandidatai i pirminin- gių stalai ir kt. žiūrovų bu
kus: E. Ketvirtis (252 bal- vo apie 2,500.
su), A. Matjoška (106); į! Lietuviams atstovavo bos-

Matė keli tūkstančiai Strazdo sveikata negerėja

Al tia jam šios serijos i Didžiausios Bostono Lie-, . . , _ v . w. .i J i- i i*- •• n ♦ • -i • vicepirmininkus: adv. J. ^l- tonieciai—Ono^ Ivaškienėskoncertui laba Itieeiu Drau-, tuvių draugijos— bo. Bosto-1 * Q uho, .ut-Mtue.Moskus (222), S. Drebins- vadovaujamas Tautinių šo
ky (193); i sekretorius A. kiu Sambūris, kuris, kaip 
Neviera: į lin. sekretui ius: į visuomet, buvo palydėtas 
J. Roman (228), V. Stelmo- ilgais plojimois.

gijos yra pakviestas solistas 
Arnoldas Voketaitis (basas- 
baiitonas). Koncertas įvyks 

penktadienį lapkričio 24 
d . 8-30 vai. vak. Jordan 
llall j atalpose.

A; ie ai noldą Voketaiti 
pianai via lasiusi ameriki-

r o Lietuvių Piliečių Di nu
rijęs spalio mėnesio susirin
kimas buvo gana “kaistas,” 
nes tada valdyba pranešė, 
kad draugijos biznis blogas 
—pajamos labai sumažėjo.

Visai kitoks buvo susirin
kimas praeitą ketvirtadienį

nė ir lietuvių spauda. Tikrai, janie diaugijos reikalai ki
tai vra talentas su gera mo
kykla.

bol. Arnodlas Voketaitis 
nuo 1959 m. iki 1961 m. yra 
dainavęs New Yorko City 
City Center Opera, Phila
delphia Grand Opera, New 
Orleans Opera, Connecticui 
Opera Assoc., ir Central Ci
ty Opera in Colorado. Jis 
taip pat dažnai dalyvauja 
televizijos ir radijo progra
mose. Ateinanti mėnesi yra 
pakviestas garsios Fleluds 
Records Co. įdainuoti Dvo- 
rako biblijines giesmes.

Savo koncerte Bostone 
Arnoldas Voketaitis turi vi
sai naują repertuarą, ku
riame atliks Alekso, Dirven- valandą, 
skalės ir Vanagaičio kūri
nius. Iš pasaulinių kompo-

uKic au ot*e: rer menesi 
mirė 3 nartai, kurių atmini
mas buvo pagerbtas susi
kaupimo minute, o naujų 
narių šiame susirinkime pri
imta net 10: pajamų per 
spalio mėnesį turėta $10,- 
Z59, išlaidų $6,652. Šių me
tų spalio menesio pajamos 
buvo didesnės negu pernai 
tą pati mėnesi, bet šių me- 
t; dešimties mėnesių paja
mos vis dėlto yra mažesnės 
už pernvkščių metų to lai
kotarpio pajamas $16,913.

kas (205); i iždininkus S. 
Griganavičius (362); į mar
šalkas: Juozas Markelionis 
(l'iO), J. Glineckis (145); 
i kontrolės komisiją: Ado
mas Druzdis (274), Stasys 
Jakutis (255), E. Rudis 
(201), A. Šidlauskas (198), 
I. Gedmintas (164).

ilgais plojimois.

Lankėsi Bylaičiai

W. BESUKĄS

Išrinktas .didžiausios .Lo
vį e). Mass_ . lietuvių dr-jos— 
Kun. Vytauto Klubo pirmi
ninku. Jis tose pareigose yra 
au nekartą buvęs ir sėkmin
gai jas ėjęs, kelis kartus yra 
buvęs ir SI.A 173 kuopos 
pirm., dabar jau pensininkas, 
liet iš visuomeninio darbo 
nepasitraukia.

Steponas Strazdas vis dar 
tebėra miesto ligonnėj sun
kioje padėtyje. Jo sveikata 
staiga sušlubavo prieš porą 
savaičių ir kol kas dar ma- 
iai tėra pagerėjusi.

Smuikas Kultūros Klube

NECVIIl SIUVAMA MAŠINA 
19H0 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja. dilba mououia aa . 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su peili ių nie ų g a raut ja 
525 už viskų - galima mo. vii po 61._5

p»r savai v 
MA 6-3MO

Jo-
su

Bostone lankėsi dr. 
nas-Gediminas Bylaitis 
žmona Dalia (vehoi io poe
to Balio ir istorikės Yando 
Sruogų duktė). Daktaras čia

Kultūros Klubo šio šešta
dienio, lapkričio 25 d., susi- 
. inkimas skiriamas smuikui. 
Apie jį kalbės žinomas 
smuikininkas Izidorius Va
syliūnas, kuris taipgi pa- 
grieš komp. J. Gaidelio so
natą smuikui.

Susirinkimas bus Tarp
tautinio Instituto patal|>ose 
(190 Beacon St.), prs 
7:30 vai. vak.

'iay View Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED UROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkau
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namu.-, ūkius, ir ver„- 

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4141 
ites. A V 8-4*11 ir CO o-88411“

buvo atvykęs pasirinkti me- 
Į direktorius: Adv. J. Ori-’jįįagos savo dviem moksli- 

,alus (235), J. Lekys (224), n;am darbam.niam darbam.
Dr. J. G. Bylaitis yra žy

mus nervu, smegenų gydy-
adv. A. Young (210), A.
Chaplik (199), O. Ivaškienė
U82), J. Kasper (176) J. tojas } chirw Jis „uola, 
Lubinas (17o), dr. A. Ka-* ' pochy (169), A. Namaksy g^'ena dagoje.
(148), B. Kontrim (145), J.
Balukons (120), ir LL Išeina į kariuomenę

Balfo drabužių vajus

Kantrybė — geriausia moky
toja.

IŠNUOMOJAMI:
I. Kambarys ir virtuvė su baldais ir 
pšildymu. 2. Vienas kambarys su 
aidais ir apšildymu. Kreiptis 3M>
Broaduav, So. Bostone.
Tel. A N' 8-4618.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 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.

Balfo skyrius skelbia dra
bužių ir avalynės vajų nuo 

Studentas Juozas Gomas, i lapkričio 20 d. iki gruodžio 
kuris kelis mėnesius dirbo !2C d. Dosnius aukotojus jis 

.“Keleivio” spaustuvėje, o'j rašo aprangą atnešti į iž- 
17 d. posėdyje vakarais lankė grafikos me-Alininko V. Stelmoko įstaigą 

ii, ,. - w groadway^ go. Bo-
minejimo pro-Išeina į kariuomenę atlikti;stone, tel. AN 8-6030), kur

Vasario 16 programa 
jau sutarta

Tokius pranešimus nariai' —
išgirdę, matvti, buvopaten-i Lapkričio r------
kinti ir jokių ginčų nekėlė. ĄLT skyrius aptarė Vasa- no mokyklą, gruodzo 
Susirinkimas baigėsi per 1 rio 16-osios

PARDUODAMI PEČIAI
Pietai parduodami mažai va-loti 2 
aliejaus pečiai fronto kambariui. 
Priedo dar duodama po 1 statine ir 
kane aliejui laikyti. Kreiptis City 
Point 12 S»al|ow St., So. Bostone.

gramą. Jo meninę dalį at- 
Kadangi tą dieną buvo ir komp. Jeronimo Kačin- 

valdybos kandidatų nomi- ?k°s \adovaujamas choras 
zitorių girdėsime Hendelį, nacijos, tai susirinkimas bu- V Onos Ivaškienės vadovau- 
b\ oi aką, Alozaita, Bonousi- \-q gausesnis negu papras- j^nias Tautinių šokių Sam
ni, Gounod.

kariškos prievoles. Gero gautas patogus sandėlis ap-1 
jam pasisekimo! rangai sudėti.

Reikalingas
Spaustuvės Darbininkas

Gali kreiptis ir be patyrimo, 
t Rašyti ar asmeniškai kreip
tis į Keleivio spaustuvę dar
bo valandomis:<
636 Broadvvay, So. Boston

Telefonas: AN 8-3071

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETITVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
493 Columbia Road

Arti llpham’s Corner 
Dorchester. Mass.

PABALTIEČIŲ DRAUGIJOS 
Bostono Skyriaus

tai.
Tikrai puiki proga Bosto- Susirinkimas buvo gauses-

no ir apylinkės lietuviams
išgirsti retai puikų koncer
tą.

Kurie
ietų. tie galės įsigyti kasoje 
prie įėjimo, studentams ir 
moksleiviams tik vienas do
leris.
Pabaltiečių Draugija kvie
čia gausiai dalyvauti, nes 
Jūsų dalyvavimas ir para
ma duos galimybę ir toliau 
ruošti šio lygio koncertus.

Aukojo Balfui

nis, bet vis dėlto jame neda-
lyvavo nė pusės narių. Atro
do, kad daugumai net nerū- 

neturi serijinių bi- pi, kokie kandidatai drau- 
gijos vaidybon bus išstaty
ti. Neleistinas apsileidimas!

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
923 E. Fourth St,

Balfo skyrius iš SLA 2-os 
apskrities gavo $15, o So. 
Bostono Liet. Piliečių Drau
gijos $25.00.

būris
Su pagiindinių kalbėtoju 

dar nesusitarta, tuo rūpinasi 
pirmininkas adv. A. Young. 
Jam pavesta pasirūpinti pa
kviesti ką nors iš amerikie
čių politikų, o taip pat ta 
proga gauti gubernatoriaus 
ir majoro proklamacijas,

šia proga draugijos susi-’ Minėjimas bus vasario 18 
rinkimų is salies stebėtojas d sekmadienį, 2 vai. popiet 
galėtų pasakj ti, kad draugi- Įgo gostono aukš. mokyklos 
ja be\ykdo tik dalelytę tų salėje. Vakare Tautinės S- 
tikslų. kui iems ji buvo ikui- .gOS namuose kuklus pokylis.
ta ir kurie numatyti jos įsta-' ______________
tuose. Ten. be ko kita, pa
sakyta. kad “draugijos tik
slas—rūpintis kultūros ir

Mūsų liaudies dainos

NUOSTABI SIS 

“M A Z O W S Z E”
100 šokėjų ir dainininku

iš LENKIJOS
BOSTON GARDEN, BOSTONE
še Uujer.i vakare, gruodžio 9 
meną. 8:30 vai.
Sekmadieni popiet gruodžio 10 
dieną 2:30 vai. popiet.

Biletų kainos:
$5.00. $4.00. $3.00 ir $2.00 

Bileių is anksto galima gauti: 
l’AS BALTIC FLORISTS 

5o2 E. Broadvvay, So. Boston

Subatvakario programoje 
■porto reikalais, skleisti (lapkričio 18 d. apie jas įdo- 
s\ietimą lietuuų taipe ... mją paskaitą skaitė didelis 

tautosakos žinovas d r. Jo-
LOVANOS I LIETUVĄ nas Balyį *£7^ iš

mgtono, D. C. Jis ne tik pa-
Sių skite dovanų siunti- aiškino jų atsiradimą, iškėlė 

nius giminėms j Lietuvą per jų gausumą, žodžių ir me- 
•nūsų Įstaigą. Siuntiniai nu-, lodijų grožį, bet taipgi davė 
jina tvarkingai ir be trukdy- progos pasiklausyti jo JAV 
mosi. Dabar pats laikas siųs-1 užrašytų būdingiausių pa
ti dovanas Kalėdoms. Neuž-. vyzdžių.

PROGRAMOJE:

SOLISTAS ARNOLDAS VOKETAITIS 

(Bass-Baritonas)

Akomponiatorius LAWRENCE FOUNTA1N

1961 m., LAPKRIČIO mėn., 24 d., 8:30 Vai. Vak. 

JORDAN HALL, 290 Huntington Avenue

SUTAUPYK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 
Leiskit įdėti naują 1962 JOM AR aukš. spaudimo al. krosnį

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jtsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

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

Free Ėst i matės
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai« 
Garantuojame gerą darbą«

j Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

* Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytąją* ir Oii-tiritas 
Vartoji, vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROAD’.VAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

TELEFONAS AN 8-2806

mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8*2868

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus i visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 Mest Broadvvay. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš nauju rūbu, avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąra.-a ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 4 4 svarų paketus, iei siunėiamieii daiktai.tel 

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

ISTMGA L»ETUV|*K A. KREIPKITfiS LIFTITVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad musu ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sų INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nno S iki *> vai. vak.. ketvirtadieniais w
• vai. ryto iki 7 »al. vak. ir leštadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VKD£J AS: JONAS ADOMONIS

Viena jų buvo iš So. Bos- į 
tono užrašytųjų, kurią 
dainavo Rozalija Pivariū 
nienė, peniai mirusi. Ji 1950 
metais dr. Baliui padainavo • 
kelioliką dainų.

Dr. J. Balys vien Ameri
koje yra užrašęs virš 1,000 
dainų, iš jų kelis šimtus iš
spausdino knygoje “Lietu-' 
vių dainos Amerikoje,” ku
rią galima gauti ir Keleivio 
administracijoj, kaina $5.

Kalėdų eglutė

Pa-į
I

Į ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus hurneris • automatiš
kos kantrolės termostatas 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionų tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.

Už specialią kainą tiktai

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester. Mass.

GEneva 6-120 i

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeaee—-Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos Kalėdų eg
lutė vaikams bus gruodžio 
17 d. 2 vai. po pietų Draugi
jos patalpose.

Draugijos ‘šurum-burum’ 
bus gruodžio 3 d 2 vai. po 
pietų.

Balfas rengia simfoninį 
koncertą

Balfo skyrius susitarė su 
Melrose simfoniniu orkest
ru. kuriam vadovauja kom
pozitorius Jer. Kačinskas, 
po N. Metų rengti koncertą. 
Koncerto diena ir vieta bus 
vėliau paskelbtos.

21 vai. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

Visiems mūu NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

toeeeesicooeeeeaoeeeeooeooM

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

4 
4 
4 
4

Namus iš lauko ir viduje. 4
Lipdau popierius ir taisau 4 

; viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Dažau ir Taisau

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plombine—fleathi»—Gas—Oil 
I Gaza šilim* permainyti |27S 

Telefonas: CO 5-5839 
fc12 MT. VERNON STREET S

DORCHESTER 25. MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Kūpestiru-ai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardware 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




