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Didžiulis prez. L. Johnsoso 
laimėjimas lapkričio 3 i

Lapkričio 3 dienos rinkimuose — prezidento Joknsono

istorinis laimėjimas. Už jį balsavo 44 milionai piliečiu,

už Goldwaterį tik 25 milionai.

Kaip ir buvo spėta, lap
kričio 3 d. rinkimus laimėjo 
dabartinis prezidentas Lyn
don B. Johnson, už savo var
žovą gavęs beveik 20 mil. 
balsų daugiau. Tokio dide
lio skirtumo dar nebuvo bu
vę nuo Roosevelto laikų.

Viso labo balsavime galė
jo dalyvauti 114 mil. žmo
nių. bet įsiregistravusių te
buvo 88 mil-, o balsavo 69 
mil. Vadinasi, apsileidėlių, 
kurie neatlieka vienos svar
biausių piliečio pareigų, dar 
yra gana daug.

Už Johnsoną balsavo 44 
milionai. jis laimėjo 44 vals-
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Respublikonai lopo 
savo partiją

»

% į * af *

tik turtingųjų partija.
Buvęs ambasadorius Pie- 

tybėse ir turi elektorių kole-i Vietname Henry Lodge 
gijoje 486 balsus, o Goldua- ' sak°, kad partijai reikia 
teris. laimėjęs 6 mažose
valstybėse, teturi tik 52 at
stovus.

Darbiečių valdžios 
darbą programa

Lapkričio 3 d. atidalytas 
Anginos jianamentas, kurio 
dauguma yra da< bieeių. Ka- 
įaliere j< atidalydama per
skaitė. ku jai patašė minis- 
teris piim.ninkas Wilsonas. 
Tai buvo išdėstyta darbiečių 
darbų programa-. Joje nu
matyta suvalstybinti plieno 
pramonę, padidinti pensi
jas. įx?i žiūrėti mokesčių 
tvarką ir tt.

Taip labai pralaimėję rin- .... . ,kimu,. respublikonai olsirū- .. Užsienio politikoje dide 
pino partijos ateitimi, kaip,1^ 1*. mainų nei.umatoma. 
ją vėl sucementuoti, kad at--^albieclal?k>all) palaikysiu 
eityje būtų galima laimėti,i «*un!»uut- tautas, rtato są 

I jungą n Kitas apsigynimo
Eisenhoueris pareiškė,! sąjungas, kuriose Anglija 

kad reikia savo tarpe susi-J dalyvauja, 
tarti dėl būdų. kaip pašalin
ti klaidingą nuomonę, kad į Kaip jiems vyks savo pro- 
respublikonų partija esanti gramą įvykdyti su tokia ma

progamos, kuri atitiktų tau
tos siekimus, o ne remtis de
magogija.

AiSKiro Numano Kaina 12 Centų

Spalio revoliucijos 47 metų 
iškilmėse 'taikinga’ nuotaika

Į Ma:kvą suvažiavo visų komunistinių valstybių vadai, 
išskyrus Albanijos. Dalyvavo ir Kinijos min. pirmininkas 

Chou en Lai. Brežnevas visiems šį tą žadėjo. Maršalas 

imperialistinius agresorių*“-

Lapkričio 7 d. buvo minė
ta Spalio revoliucijos 47 m. 
sukaktis. Į Maskvą ta proga 
suvažiavo visų. išskyrus Al
banijos. komunistinių vals
tybių atstovai. Pažymėtina, 
kad jų tarpe buvo ir Kinijos 
min. pirm. Chou en Lai. ku-

įspejo

Sovietų kinų ginčą 
nelengva baigti

Johnsonas nusinešė 
džiąsias ir pramoningąsias 
valstybes, bet prarado 5 pie
tines, visą laiką balsavusias 
už demokratus.

Atsotų rūmuose demokra
tai turės 296 (turėjo 257), o 
respublikonai 139 (turėjo 
178) atstovus. Senate demo
kratų bus 68 (buvo 66). res
publikonų 32 (buvo 34).

Nevienoje valstybėje dau
guma balsavo už Johnsoną.

,. Michigano gubernatorius sPa^° mėnesi
Ui-į r,_______ ________________-__ i.*;ruuiniiey iiunižtiu sušaunu

respublikonų gubernatorių 
konferenciją pasitarti, ką 
jie tuo reikalu gali padalyti.

Ginčų kelia ir partijos va
dovo klausimas. Golduate- 
ris. nors ir triukšmingai pra
laimėjo. bet vis dar nori bū
ti dvasinis partijos vadas, 
bet tam priešingi pažanges
nieji partijos žymieji veikė
jai.

žodžiu, respublikonai da
bar turi didelių į-ūpesčių.

ža dauguma, sunku numaty
ti. Žinovai sako. kad jie 
greitai suklups ir gal pava
sari paskelbs naujus rinki
mus, tikėdami, kad tada gy
ventojų didelė dauguma už 
juos daugiau balsuos, negu

Dabartinis prezidentas Lyndon B. Johnson, vėl išrinktas 
pre.icentu. iž ji paduota 42.187,009 baisu, o jo varžovas 
Goldw»ier:- tegavo 26.607,000 bn’-ų. Tokios didelės balsu 
pesvrrcs nėra buvę nuo 1936 m., kada rinkimus laimėjo 
Franklin Roosevelt.

Brežnevo kalba Spalio re
voliucijos 47 m. sukakties
iškilmėse ir jose Kinijos rjs nebebuv0 buvęs nuo 
premjero dalyvavimas rody- 19gl kongl.eso> iškilusio 
tų. kad abi puses norėtų gin- vie5umon kinų ne3u.
cą baigti ar bent jj susvelny. tjkimus. Savo atstovus at. 
ti. bet tai padarai nebus, siuntė ir nekomunįstinių 
lengva, nors ir Chruščiovą

bet vietos pareigūnus išrin- .
ko respublikonus. Pav. Mas- ^aiP sulipyti partijos vieny- 
sachusetts išrinko euberna- bę ir jos \ eiklą sustiprinti.

Ką davė rinkimai 
Mass. valstybėje

Už prezidentą Johnsoną 
balsavo žymi dauguma. Sei
mely demokratų skaičius 
padidėjo 21 atstovu, todėl 
dabar jų bus 171, respubli
konu 68 (buvo 90) ir vienas 
nepriklausomas- Tuo būdu 
demokratai turi daugiau ne
gu du trečdalius.

nuo sosto nuvertus.
Ginčas nėra vien ideolo

ginis- Jis turi ir kitokių prie
žasčių. šiandien nebėra pa- 

: slaptis, kad Kinija nori at
gauti tas žemes, kurias yra 
užgrobę carai ir dabar jas 
vaido Sovietų Sąjunga. Ir 
juo Kinija stiprės, tuo tas

Nuvirto nuo sosto

karalius Saud

Neteko sosto Saudi Ara
bijos karalius Saud. Jo val
džia yra neribota. • reikalavimas didės,
neapsaugojo nuo sosto pra-' O ir ideologinis skirtumas 
radimo. Jo kėdėn atsisėdo i yra gilus. Maskva nebėra 
jo jaunesnysis brolis Faisal, tokia griežta santykiuose su 
kuris esąs pasiryžęs valsty-' Vakarais ir v iešai kalba a- 
bę moderninti, gerinti pa- pie su jais sambūvio reika- 
prastų žmonių gyvenimą. 1 Jingumą. o Peipingas visa

Saud nevargs ii- ateity. Į tai paneigia. Jis tebeišpažįs- 
nes jam paskiita pensijos i ta Stalino “mokslą“ ir tai 
20 mil. dolerių metams. Į neslepia, nes Chou en Lai.

valstybių komunistų parti
jos.

Iškilmėse kalbėjo patsai 
naujasis bosas Brežnevas. 
Savo kalboje jis norėjo pa
sirodyti visiems geras. Jis 
sakė. kad naujoji vadovybė 
stengsis tęsti taikingą politi
ką su Vakarais, siekdama iš
laikyti taiką; kad pripažįsta

j i.-.i _R4U Ti-

Saud turėjo 24 ištaigingus 
rūmus, jo tarnų skaičius sie
kė 5.000- Jis pagal mahome-

nuvykęs j Maskvą, nuėjo nu 
silenkti Stalino lavonui.

Bet laikinos taikos paliau-

sachusetts išrinko gubema 
torium respublikoną Volpe.
Michigan — resp- Romney 

Viso labo gubernatorių 
buvo renkama 25. iš jų iš
rinkta 8 respublikonai (va
dinasi, laimėjo vieną). Tuo; Komunistams jau 14 me- 
būdu dabar bus gubemato- tų neišduodami užsienio pa-

Leido komunistams 
iš JAV išvažiuoti

rių demokratų 33 (buvo — 
34), o respublikonų 17 (bu
vo 16).

šešių valstybių parlamen
tuos (tame skaičiuje ir New 
Yorko) demokratai turi

sai. Aukščiausias teismas š. 
m. birželio mėnesi išaiškino, 
kad tai yra priešinga konsti
tucijai. Taigi dabar ir ko
munistai galės gauti užsie
nio pasus ir keliauti j užsie
ni.daugumą, kurią turėjo res

publikonai. 14 gubernatorių i Tuo jau pasinaudojo JAV 
turės dirbti su seimeliais. • komunistų delegacija, kuri 
kuiių atstovų rūmuose ar se-! vyko i Spalio revoliucijos 
nate bus demokratų daugu- sukakties minėjimą Mask-
ma. voje.

EOLIVIJOJE VALDO 
i KARIAI

Vargo kupinoje Bolivijo
je (P. Amerikoje) po per
versmo valdo kariai, kurių 
priešakyje yra du generolai: 
perversmo metu buvęs vice- 
piezidento pareigose gen. 
Rene Banientos Ortuno li
kai iuomenės vadas gen. Al- 

* f rėdo Ovar.do Candia.

Senate pasiliks, kaip ir 
buvo —28 demokratai ir 12 
respublikonų.

Senatorium perrinktas 
dem. Eduard Kennedy. gu
bernatorium išrinktas resp. 
John Volpe. vicegub. Elliot 
Richarason. gen. prok Ed- 
ward Brooke.

Referendume policininkai 
laimėjo algų priedą $1,058 
bet pralaimėjo seimelio at
stovai. kuriems algų pakėli
mas atmestas. Be to, daugu
ma pasisakė už gubernato
riaus rinkimą 4 metų termi
nui, ir apkarpyta gubernato
riaus tarybos galia-

"Šnipų ausys** JAV 
Varšuvos ambasadoj

tonų tikėjimą turėjo 4 teisė- bos. galima spėti, bus pada
rytos, ir jų metu ramiau aiš
kinamasi. Maskva gal atsi
sakys gruodžio mėnesį šauk-

Sen. Hubert Humphrey. išrink- tas žmonas ir 100 sugulovių, 
tas viceprezidentu. -Jo sūnų esą 40. o kiek duk- 

teių — niekas nežino. Gau- 
Komunistai grasina laJnal2‘L"?‘1;

Bėrimui

kad 
lėk

tuvų sklidimų trimis korido
riais. jungiančiais Berlyną 
su Vakarais. O p i skridimai

Komuristai pranešė, 
neregistruosią Vakaru

ti komunistų partijų suva- 
jos, jis galės ir toliau tadp žiavimą. kurio tikslas buvo 
gyventi, kaip gyvenęs. Spė- numatytas pasmerkti Kim

bama. kad jis Saudi Arabi-; ją.
joje nepasiliks ir apsigyvens '

visų partijų iygyuę 
duje būsią tiek partijoje, 
tiek ir visame gyvenime 
daugiau laisvės, daugiau dė
mesio būsią kreipiama į me
džiagini žmonių aprūpini
mą. būsią panaikinti Chruš
čiovo įvesti suvaržymai kol
chozininkų sklypeliams, bet 
žadėjo nemažinti ir išlaidų 
kariniams reikalams. Taigi, 
sukakties proga jau ne tiek 
pulti visokie priešai, kiek vi
siems stengtasi ko nors pa
žadėti. (Tik krašto apsau
gos ministeris marš. Mali- 
novskis. sveikindamas para
dui išsirikiavusią kariuome
nę. įspėjo “imperialistinius 
agresorius“).

Aišku, naujieji bosai dar
Turkijoje.

Tikslus laikrodis
Chruščiov išdavikas neįsitvirtino savo kėdėse, 

todėl bijo perdaug smarkau-

Kinijos komunistų parti-
ti. Jų tikrąjį veidą tepama- 
tysime vėliau, todėl kol kas 
jų gražiom kalbom netenka 
teikti daug reikšmės, o rei
kia būti atsargiems-

Iš Maskvos pranešama,, jos laikraštis Jenmin Jih 
nebus et’istmoti. tai gali į-! kad Nobelio fizikos premi- 1 ao Spalio revoliucijos 47 
vykti \kokių nelaimių. jos laureatai Basov ir Pro- m. sukakties proga rašo.

. .. chorov. Sovietų mokslo aka- kari Cruščiovas “išdavė le-.
JAA ir Anglija įspėjo, kad nariai, padirbę to-' r inizmą. proletarinį interna-į

sovietu Sąjungą bus atsa-!^ tikslų laikrodi, kuris per cionalizmą. Spalio revoliu-' 
kinga už viską. kas tuose j qqq metų galės paskubėti cija ir sovietų liaudies rei- 

ar pasivėlinti tik 1 sekundę- kalus“.

DĖŽĖJE IŠ TOKIO 
Į AUSTRALIJĄ

Australijos sportininkas 
Spieis. neturėdamas pinigui 
kelionei grįžti namo. papra
šė savo draugų, kad ji pa
siųstų užkalta dėžėje su ki- 
tomU prekėmis apdėtu mo
kės iv (C.O.D.).

Jie tai atliko, ir Spiers po J 
63 valandų negėręs neval-į 
ges iau buvo namie-

bus
__ _ _ __ kas tuose

1 koridoriuose atsitiks.

JAV Varšuvos ambasa
dos naujųjų rūmų sienose 
susekta Įrengti slapti mikro
fonai, kuriais lenkų šnipai t 
galėjo klausytis, kas amba
sadoje kalbama. JAV am
basadorius įteikė Lenkijos 
valdžiai griežtą protestą.

Valsty vės departamento
pranešimu, nuo 1942 metų 

Saigone komunistų būrys į daugiau kaip 130 tokiųAkrono. Ohio. ,_,al5„4lc numunku jo, uaugiau nO1Įj iOU LOKIU ■ .. . Vi^nboueris
sporto lenktynėse greituoju au- norėjo užpulti JAV amba-’ slaptų įtaisų jau surasta i- B«vęs prezidente 
tomobilium išvystęs 536.71 my- sadą. bet buvo laiku pašte- Į vairiose JAV ambasadose *-vPsosi apleisdamas \ a ter

lią greitį per valandą. Jis yra to heti. Jiems pasisekė nuo po-, komunistų valdomase vals-, Reed i’gonin? 
sporto pasaulio ėempionas. Hcijos pabėgti- „ tybėse-

Buvęs prezidentų Kenne
dy ir Johnson spaudos rei
kalų sekretorius Pierre Sa
li nger paskirtas National 
Assn. of Broadcasters prezi
dentu su metine alga. sie
kiančia $75.000.

1

Naujas Čilės prezidentas Edu- 
Uashingtone. ar<jo Frei. krikščionis demokra

tas.

Fortsmouth. N. H., užsi-, 
degė lėktuvas — “skrajo
janti gazolino stotis“ ir žu
vo 5 kariai. ' Dr- Charles H. Tournes. Mass.

Labradore sprogo vos pa- Technologijos Instituto profeso- 
kilęs į orą karinis transpor- rius, gavęs Nobelio fizikos pre- 
to lėktuvas, žuvo 7 kariai. miją kartu su dviem rusais. ..kur jis ?ydė savo gerklę.



TManls antras Kluu v iŠ, SO. BuS i OIm Nr. 46. 1964 m. lapkričio 11

Rinkimams praėjus
Rinkimai, tiek dulkių sukėlusieji JAV gyvenime, pra

ėjo. Laimėjusieji džiaugiasi, pralaimėjusieji kandidatai 
sveikina, amerikiečių papročiu, savo buvusius ir laimėju
sius varžovus, savųjų tarpe svarsto rinkimų metu pada
lytas klaidas.

Ir lietuviai rinkimuose aktingai dalyvavo, nes ir jie 
beveik visi yra piliečiai ir todėl būtų apsileidėliai, jei ne
būtų atlikę didelės piliečio pareigos — nebūtų rūpinęsi 
kad būtų išrinkti geriausi iš kandidatų, ir nebūtų ėję bal
suoti.

Ir mūsų tarpe ne visi esame ir būsime vienos nuomo
nės. todėl ir kandidatus Įvairiaf vertinome. Taigi ir mūst 
tarpe yra tokių, kurie rinkimų vaisiais labai džiaugiasi, ii 
tokių, kurie dėl jų labai liūdi. Mes nepriklausome nė prie 
vienų iš jų. Tiek vienas, tiek kitas kandidatas i aukščiau 
šią vietą, kurie galėjo tikėtis laimėti, nebuvo mūsų žmo
gus- Nė vienas jų neįvykdys mūsų troškimų, bet l inkimi 
rezultatais esame patenkinti, nes patys atžagarieji rinki 
mus pralaimėjo.

* * *

Kuboje statytis bazes atominėms raketoms prieš JAV.»jam danguje neatsitiktų • i ■ ■ •
Nekask kitam duobės, pats Įkrisi. Kaip dažnai ta sena taip. kaip atsitiko 1954 me.; P||ma||a ęii ęn/tmlil AHIAh

tiesa kartojasi, ji paraidžiui pasikartojo ir Nikitos Chruš- Belgrade, kai. vizituo- aJUl VjJCl DU uUViCllUVlIlUAl UIUID 
čiovo atveju. Iškilmingai jiažadėjęs ”my vas pockoro- maršalą Tito. tiekį
nim“ (mes jus palidosime), pats i savo iškastą duobę buvo pns^tirbė jugoslaviškos Į Iškalbingi paskutiniųjų rinkimų skaičiai

savo ”dįaugu’* ir auklėtinių Įstumtas. slivovicos. kad net nugriuvo'
nuo Tito rezidencijos laip-Į Kas seka politinius vėjus ja. kaip valstybinė partija, 

Taip praeina pasaulio galbė, anot te lotynų posakio, tų! ; senajame pasaulyje, nebū- yra pati populiariausia visa-
Šiandien Chruščiovo iškeltieji ir ji patį nuvertusieji ji jau 
"zuikiasmegeniu“. "tuščiu barškalu“ ir panašiai išvadino.

Taigi, palikim ašaras Maskvai- Tegu mirusieji miru
siuosius laidoja ir patys save apraudoja. Mums nėra ko 
nei vieno nežmoniško despoto gailėtis, nei kitais tokiais

»damas jokiu pranašu klai- 
Verta dešimties tūkstančių!, dos nepadarys, jei išpiana-

Varšuvoj komunistų parti- š*“8- j°£ visa laisvoji Euro- 
—------.----------------------- ivj omu <u socialdemokra-1viena senute atnešė į taupy

mo kasą savo iš senų laikų 
lepiamas 10,000 zlotų su

jo imperializmo ir despotizmo moky klos auklėtiniai, šie- jOS pmigai nežus, 
kia savo "tikėjimą“ platinti agi esi ja. jei tiktai kur kada ? —Garantijos? Argi Go- 
kokia proga pasitaiko, o apie taiką ir taikingą sugy veni- mulkos asmuo tamstai nėra 
mą kalba, kada mato. kad pavojinga kitaip kalbėti, arba
kad taip greičiau visokius lengvatikius savo pusėn galima 
pakreipti.

šie rinkimai, sako, buvo patys nesvariausi“. Juost 
ne tiek svarbiausi klausimai buvo svarstomi, kiek purvais 
drabstomasi. Koks didžiulis skirtumas tarp Anglijos ii 
JAV rinkimų! Ir ten buvo išsišokimų, neapsieita be vienc 
kito nereikalingo asmens puolimo, bet pagrinde buvę 
rimtas svarbiųjų klausimų aiškinimas.

Ir ne tik tas skirtumas. Ten rinkimų vajus tesitęsė 
kelias savaites, o pas mus — menesių mėnesius. Ir kam 
Ui reikalinga? Gal tada gera buvo. kai dar nebuvo radijo 
televizijos, tiek daug spaudos, lėktuvų. O šiandien juk tą I 
pačią kandidato kalbą tuo pačiu metu gali girdėti visa ! 
šalis. Kas pasakyta Bostone, tą tuoj žino Los Angeles. 
Miami ir tt- ir tt.

Kam abiem prezidentiniam kandidatam reikėjo su
karti po 100.000 mylių, pasakyti po 250-350 kalbų, kurio? 
nebebuvo Įdomios, nes buvo kartojamas!?

O visa ta ilga kampanija ne tik per 200 mil. dolerių 
atsiėjo, bet ir tiek dulkių sukėlė, kurios ne taip greitai 
išsisklaidys.

Bet čia via Amerika, ui ir rinkimai amerikoniški, 
kurie, iš svetur žiūrint, atrodo tarytum cirko vaidinimas.

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

užtenkama garantija? 
paklausė.

—Na. taip. aišku, kad 
laip, — sutiko moteriškė.— 
Ale. matote, drauge pone. 
ji gali vėl pasodinti, kaip 
kadaise buvo pasodinę. Kas 
tuomet? — abejojo moterė 
lė.

—Tuomet turime Cvran-

Jis

Jau tuoj ir Kalėdos. Jau galvojame, ką duoti savo 
artimiesiems. Tų dovanų beieškodami krautuvėse, sugaiš
tame daug laiko ir pavargstame. To viso išvengtume, jei 
atsimintume, kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio kevičių.. 
metinė prenumerata. Ji pigi. nes užsakant Keleivį Kalėdų -Turime tai turime.-ne- 
dovanų duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė sdl?x e s^nut^ < 51 anke-
prenumerata tik $4-00. Ją gavęs per istisiu metu. mine, , .. paguWyti
tą, kas ją dovanojo, nes Keleivi* jj lankys sa žinoma, ir jis nėra nemirtin-

U 2 sakyk Keleivi savo giminėms, draugams ir kitiems ag
bičiuliams Kalėdų dovanų! ________ —Tuomet lieka partija...

—Kaip čia pasakius, par
klupęs pasakė: Mis? Hig-' ti ją gali paleisti ir uždariKUR NIKITA?

Išėjo į

Marguarite Higgins. sav o j padarvsiu. Kai aš nueisiu i
-iltine t nmcr-in-i * *

pa eina 
tais.

štai neseniai sekėme rin
kimus Švedijoje. Danijoje ir 
Anglijoje. Pirmose dviejo
se šalyse socialdemokratai, 
kaip iki šiol valdė, taip liko 
išrinkti toliau kraštą valdy
ti; trečiojoje piliečiai, kad 
ir nežymia dauguma, nuver
tė savo konservatorius ir vėl 
susigrąžino darbiečius. ku
rie Haroldo Wilsono asme
nyje turi didelio masto po
litikos vyrą. tinkamą britų 
tautų bendruomenei vado
vauti šiokiais laikais- Bet 
kas Įdomiausia, kad beveik 
nepastebėti praėjo labai 
reikšmingi rinkimai Vokie
tijoje ir Austrijoje, kurių re
zultatai rodo. jog ir šiose ša
lyse evoliucija eina ta pa
čia kryptimi.

Federalinės Vokietijos 
Respublikoje, trumpiau ta
riant Vakarinėje Vokietijo
je. praeito spalio 25 d. trijo
se sufederuotose pietinėse 
valstijose — Hesse. Rein- 
lande ir Saaro krašte įvyku-

Palikini ašaras Maskvai
Keista.

vienodi!
kaip visų žmonių visur jausmai kartais yra

suose

Hesseno

me krašte-
savivaldybių rin- 
socialdemokratai 
krašte iš 47.8%

1960 metais šiemet pakilo 
iki 51.7' <. krikdemai iš 27.1 

pakilo vos iki 28.9 % . 
Reino krašte, pačioje krikš
čionių demokratų tvirtovė
je. patys k. d. padaugėjo iš 
turėtų 42.9% vos iki 43-7' i , 
kai socialdemokratai iš turė
tų 37.7% pasiekė 45.3%, 
taigi s. d. sumušė k. d. pa
čioje ių tvirtovėje!

Saaro krašte Įvyko pana
šiai: krikščionys demokra
tai. prieš 4 metus turęję 
374%. kai socialdemokra
tai, pliek 4 metus turėję 
29.7%. dabar turi 39.9% !

Austrijoje socialdemokra
tai ir liaudies partija turi 
daugumą ir valdžią ir ją pa
silaikė. Vienoj socialdemo
kratai laimėjo tą pačią 60 
vietų daugumą, nors šios 
provincijos naujajame sei
mely liaudies partija laimė
jo 2 naujas vietas ir dabar 
turi 35.gir.s, tamsta apie mane ra- ir keturiais vėjais išblašky- 

komunistų dangų! Įsai supelėjusius dalykus. O.tk. ka?P ^au buvo atsitikę
■ aš tamstai pasakysiu, ką as I Eidininkas netekes kant-'s*UOS€ savivaldybių rinki-

V žodis už Chraščio-i l,ada,'>'?lu- Ka> as nue,slu -1: nb& visiškai arti priėjęs muos« kur 6000 vietlJ buv0 tas: liaudies partija 31. šo
va : Jis nors nebuvo nuobo- komu“*at« dan^ “.Pas?*: sušuko: i perrenkami 60,000 miestų ir i cįaldemokratai 25.

, _ , . rvbės. visiškai
komunistų dangų, as paša- sįguko.
kyšiu komunistų dievui: ~ _D_J malonės, jeJ valsčių tarybų nariai, bal-
”Įleisk ir ją, dieve, nes ji ne- Gomulką pasodins Cyran-1 s“°tojų masių socialdemo- 
žino. ką daro“. kevičių paguldys ir partiją jaunis parodytos simpati-

Atrcdo. kad Nikita jau išblaskvs keturiais vėjais. labai įeik&minga 10-

dus“. pasakoja toki šiuo mo
mentu suaktualėjusi dalyką:

”Baigęs savo stalo Jung-j
tinėse Tautose daužymą I greitai eis Į savo dangų nes tai ar Uffistai ffiSer- dYkiė- ku,.link krypsta vo-
1960 m., vėliau per priėmi- komunistų rojuje jau nebe- nų dešimties tūkstančių zlo-k’e^P nusistatymas, kuri jie 
mą Chruščiovas mane už- turi ka veikti. Tiktai kad tu gaila? ’ 1 visoje pilnumoje galės pa-

rodyti po dešimties mėnesių.

Žemutinėje Austrijoje a- 
bidvi valdančios partijos iš
laikė tas oačia? turėtas vie-

DIDINGĄ DARBĄ 
BAIGIANT

Tokia antrašte ilgą raštą 
gavome iš Lietuvių Komite
to Pasaulinei Parodai Nevv 
Yorke. su pirm. prof. Jokū-

—----- kai Įvyks visuotiniai parla- bo Stuko, vicepirm. ir Spau-

Štai keli konspiratoriai. slaptai susitarę, nuvertė kitą 
} save panašų. ŠĮ kartą kalba sukasi aplink Nikitos Chruš
čiovo išvertimą iš Jono Baisiojo ir Stalino Kruvinojo sos
to Kremliaus pilyje- Ir ką išgirdome? Išgirdome, kad senio 
pavojingo despoto beveik vienodai "pagailo“ kai kuriem< 
satelitų satrapams ir... laisvųjų Vakaių jausmingiem? 
vyrams.

Štai vis dar neatsipalaidavusios iš raudonųjų grandi
nių Lenkijos Gomulka ir Kremliaus vietininkai rytinėje 
Vokietijoje ir Vengrijoje apraudojo nedėkingą savo boso 
nuvertimą, o Italijos ir Prancūzijos komunistai piktai pa
prašė, kad konspiratoriai pasiaiškintų, dėlko taip ir taip 
nemandagiai padarė. O štai Chicagos dešiniausių laikraš
tis American išvedžiojo, kad "vargšas Nikita“ buvo nu
verstas. kadangi norėjo ir negalėje išpildyti savo 1957 • 
metų pažadų duoti rusų žmonėms iki 1960 ir 1961 metų 
tiek mėsos, kiek jos turi amerikiečiai, tai yra daugiau • 
gaminti žmonėms reikmenų, negu raudonajai armijai 
ginklų.

Tiesa, kad Nikitos 11 metu valdvmo laikas buvo 
vienas spalvingiausių, kokių kada nors Kremliaus valdo
vai yra parodę. Pats tik buvusio vergo vaikaitis, mužiko 
sūnus, atsisėdęs Lenino-Stalino soste, juos abudu aptemdė 
savo tokiais veiksmais, kaip savo boso Stalino, kuri pats 
pagelbėjo 1953 m. nusiųsti pas Leniną Į mauzoliejų, para
noiku. pamišėliu, masiniu žudiku, kruvinu despotu prieš 
visą "aukščiausią tarybą“ išvadinimas. savo batu viso 
pasaulio parlamente — Jungtinių Tautų visuotiniame po
sėdy Į stalą daužymas, "slava Bogu“ Į komunistinį žargoną 
Įmaišymas ir pan- Taigi, iš vienos pusės, jis buvo smarkiai 
panašus Į modernų klouną, mėgstantį ir sugebanti sugal
voti staigius "komikus“, todėl ne be reikalo, sako. kažkoks 
Amerikos cirkas žadąs Nikitą samdyti ir mokėti gerą algą.

O iš antros pusės — nereikia iš akių išleisti fakto, 
kad tas pats Nikita, dar kruvinajam Stalinui siaučiant, 
buvo jo ištikimiausias dekretų vykdytojas, kad jis rusiš
kais tankais ir kulkomis sutriuškino Rytų Vokietijos ir 
Vengrijos darbo žmonių sukilimą, kad jis su savo ištiki
miausiu batlaižiu Walteriu Ulbrichtu pastatė Berlyne 
kruvinąją Gėdos sieną, prie kurios jau yra žuvę arti šimto 
jaunu žmonių, norėjusių pabėgti į laisvę.

Jis gi prižadėjo "palaidoti“ didžiausią tautų laisvės 
gynėją Ameriką ir tam tikslui ne juokais buvo pradėjęs ;

mento rinkimai-
Vakarų Vokietijoje nuo 

Conrado Adenauerio gady- 
[ nės tebeviešpatauja kriks-
• čionys demokratai su kanc-
* leriu Liudviku Erhardu 
I priešakyje. Socialdemokra- 
| tai tenai per visą Adenaue- 
j rio laiką ir dabar prie Er-

dos bei informacijos sekci
jos pirai- kun. dr. Stasio Va- 
liušaičio ir Inform. sekc. vi
cepirm. Albino Trečioko pa
rašais.

Jame išdėstyti visi sunku
mai. kuriuos teko komitetui 
nugalėti, ir dėkojama vi
siems. kurie tuo ar kitu bū-

i hardo yra opozicijoje. Pa- du padėjo jam rugpiūčio 23 
skutiniu laiku jie pradėjo d. surengti tokią Lietuvių 
pagyvinti veiklą, ruošdamie- dieną, kuri "iš visų tautinių 

i si iš ojiozicijos pereiti i po- grupių buvo gausiausa ir ge- 
ziciją. tai yra laimėti rinki- 1 iausiai organizuota“, kaip 
mus ir valdžią. Taigi, spalio tai pripažino ir didžioji a- 
25 d. buvo pii-masis "pulso 1 merikiečių spauda.
patikrinimas parodęs, kad; Iš pridėtos piniginės apy- 
pulsas socialdemokratų pu- j skaitos matyti kad iki a. 
šen yra gerokai pakilęs.-! Ho 6 d Komitetas turėjo pa-
aplamai 0%. o daug kur , janHJ $26507.66 ir išlaidų 
net iki 9%. v ūkiančioji par- Į 42^.41 
tija — krikščionys demo-

Privatiskumas yra vienas nuostabiąją 
dalyką, susijusią su pridėtiniu telefonu

Kodėl jums Saukti garsiau, n«gu TV triukšmas? Arba kitus varyti 
iš kambario? Pridėtinis telefonas leis jums skambinti tyliai ir priva
čiai ir sutaupys daug bėgiojimą po namus. Jausitės ramūs, jeigu jis 
bus greia lovos. Pridėtinio telefono mėnesinis mokestis yra tik maža 
dalis pagrindinio, o padvigubina jūsą telefono patogumą. Pašaukite 
savo telefono Įstaiga. Jos numerį rasite telefonu knygos pradžioje.

Nevv England Tėlephone

kratai tik tik vargais nega
lais savo pozicijas atlaikė.

Tuo tarpu labiausiai nu
kentėjo Erhardo valdžios 
koalicijos jaunesnioji daly
vė — laisvųjų demokratų 
partija, bet visi su dideliu 
susidomėjimu jau dabar 
laukia lemiamųjų rinkimų 
po 10 mėnesių, kada susi
kirs "du didieji“: krikščio
nių demokratų armijos prie
šakyje Liudvikas Erhardas 
su labai populiaria patapu
sia Willy Brandt vedama 
socialdemokratų partija.

Kaip šios partijos vadai 
tvirtina, ji paskutiniais mė
nesiais smarkiai priauga ir 
Vokietijos šiaurėje. Legen- 
dariniu tapęs Vakarų Berly
no meras (burmistras) Wil- 
ly Brandt. kuris eina į Va
karų Vokietijos rinkimus, 
siekdamas ne daugiau ir ne | 
mažiau kaip atimti iš Er
hardo kanclerio sostą, pa
reiškė. jog šie savivaldybių; 
rinkimai aiškiai nustatė, 
kad socialdemokratų parti-

ATSINTĖ PAMINĖTI

Žvilgsnis atgal, parašė 
Bronius Milašius, 173 psl., 
kaina $2.00. išleido Rūta, 
89 Napier St.. Hamilton, 
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Gyvenimo lašai, Alės Rū
tos eilėraščiai. 58 psl.. kaina 
nepažymėta, išleido Nida, 
I Lad broke Gardens. W II, 
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Lituanistika Pensilvani
jos universiteto bibliotekoj,
medžiagą paruošė dr- V. 
Maciūnas, spaudai paruošė 
prof. S. Dirmantas. M. 
Krikščiūnas ir dr. P- Mačiu
lis. išleido Lietuvių Profeso
rių Dr-ja Amerikoje, lėšo
mis paremta dr. P. Jaro ir 
prof. A- Milaknio, 119 psl.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
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galite gauti Keleivis 

niatracijoj ui 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Baltimorės Lietuvių Svetainės 
Bendrovės SO metų sukaktis

Prieš 50 metų, 1914 m. i vadovavo Ona Kairytė. Da- 
gruodžio mėn. 29 d.. Įteisin-; lyvavo taip pat mergaičių 
ta (inkorporuota), kaip kad choras, vadovaujamas V.

Praninsko. Programa buvo 
labai įvairi: deklamacijos, 
solo. duetai, dialogai, muzi
kos kūriniai, dainos. Progra
mos dalyviai: O- Laukiūtė. 
J. Danieliūtė. St. Kazlaus
kaitė, Ed. Matusevičius. K. 
Tropoška. J. Galkauskas, 
Ed. Matelis. Step. Mikučiū- 
tė. Lilė Rekiūtė. Jieva Pau- 
liukevičiūtė. J- Narijauskai- 
tė. Ona Kalinauskaitė. Al- 
Čepaitytė, M. Juoząpaičiū- 
tė, A. Juozapaitytė. Ona Ži- 
gonytė J. Ruzgas. Ant 
Uoksiūtė. P. Adomaitis. F. 
Metelis. Al. Grajauskaitė 
Ona Makusiūtė. Ona Kali
nauskaitė, L. Geležiūtė, O 
Mastauskaitė. Ona Čepaity
tė. A. Štreimikaitė. FI. Da- 
mininkaitvtė. Vik. Mastaus
kaitė. L. Naujalytė. Vytau
tas Jaras, M. Krivickaitė, A- 
nelė Grigaliūnaitė. B. Rin
kevičiūtė.

Pabaigai suvaidinta "Lie
tuves vaizdelis“- Vaidino: 
St. Kazlauskaitė. A. Glėbiū- 
tė. 0. Mičiulvtė. M. Kveda- 
raitė. J. Danieliūtė. Režisa 
vo Magd. Mačiulytė. Vaka
ro pirmininkas — Antana 
Kurelaitis-

Vakarinė mokykla 192': 
m. buvo gausiai lankoma 
ką parodo gausus progra
mos vykdytojų skaičius.

Lietuvių Svetainės Bend 
rovės balius Įvyko 1921 m. 
spalio 31d.

Gimnastika ir koncertą- 
vyko 1921 m. lapkričio 5 6. 

Atliko Amerikos Lietuvių 
Atletų ' Klubas. Vakaro pir 
mininkas J. A- Naikus, gim 
nastikos vedėjas J. Milunai- 
tis, dainų vedėjas W. A. 
Shavvker.

Gimnastikai: K. Alyta, J. 
Augaitis. E. Barniškis. A- 
Brazauskas. S. Černauskas. 
V. čėsnavičius, J. Jasaitis. 
B. Juočys, J. Klevička, A.: 
Matusevičius, S. Meškis. P- 
Paplauskas. P. Petrauskas. 
J. šakalys. Ig. Urniežius. B. 
Velžis.

Dainininkai: 0. Abro-
maičiūtė. B. Aleknavičius, 
J- Balčiūnas. A. Gurklis. O.

Įstatyme rašoma. "Lietuvių 
Kooperatyve S vetainės 
Bendrovė“. Tikslas: "kul
tūrinimas savo narių ir ug- 
dinimas draugvbos jų tar
pe“.

Atsižvelgiant Į anų laikų 
mažus uždarbius, Šeras bū
vu bet ir tą sumą dau
guma mokėjo dalmis. Be to. 
buvo rengiamos gegužinės ir 
kitos pramogos namų staty
bai.

Taip dirbdami, po 7 me
tų Ba-ltimorės lietuviai susi
laukė nuosavos svetainės-

Svetainės atidarymas neli
ko nepastebėtas to meto A- 
merikos lietuvių. Vienybės 
metraštis 1926 m. pamini: 
"1921 m. spalio mėn. 21 d. 
cituojama Baltimorės lietu
vių didelės iškilmės atida
rant naujai pastatytą Tau
tos Namą.“

Atidarymo iškilmės tęsė
si 4 savaites. Pirmas atida
rymo vakaras Įvyko 1921 m. 
spalio 17 d- Ji pradėjo P. 
Lazauskas. pirmininkavo 
med. dr. I. B. Bronušas, kal
bėjo Albert C. Ritchie — 
Marylando gubernatorius, 
Wm. F. Broening—miesto
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vybės Amerikoj narys. Am- 
brožius Laukaitis. Lietuvių 
Svetainės B-vės piimininkas 
ir kiti.

Koncertas A-L.D.L.D. 25 
kuopos choro Įvyko 1921 m. 
spalio 22 d. Chorui vadova
vo W. A. Showker.

Be choro, dar buvo due
tai. solo. piano muzika, de
klamacijos. Šią dali atliko 
M. ir K. Vilčinskaitės iš Phi- 
ladelphia. Pa-, M. Radavi- 
čiūtė. J. Rangeliūtė. J. Pili- 
pauskaitė. E. Mikuckaitė, 
M. Maciūtė. Atrodo, kad 
A.L.D.L-D 25 kuopa tuo me
tu buvo stipri, nes turėjo 
chorą. Taip pat tenka spręs
ti. kao 1921 m. nebuvo ir 
griežto atsiribojimo vienų 
nuo kitų, nes A.L.D.L.D. 25 
kuopa suruošė koncertą, gi 
visų atidarymo proga mos
tų parengimų pelnas buvo 
skiriamas svetainei.

1921 m. spalio 24 d. su
vaidinta V. Nagornoskio 5 
veiksmų 8 paveikslų trage
dija "Pilėniečiai“. Vaidini
mą rengė Amerikos Lietu 
vių Atletų Klubas. Vakarai 
pirmininkavo J. Bajoras, re
žisavo J. F. Skorka. jam pa 
gelbėjo J. A. Naikus. Vaidi
no : J- P- Saurusaitis, J. Mi- 
lunaitis. V. čėsnavičius. A. 
Mockevičius. P. Ginkus. P. 
Čėsna, J. B. Vėlyvis. J. čes- 
navičius. J. Umiesius, P. 
Grikšas, J. F. Skorka. O 
Ginkus, M. Maslauskienė 
J. Galinaitis. J. Damijonai 
tis. J. Jasaitis, K- Lemanta 
vičius. A. Rasimas. M. Rai 
la. J. Klevička, J. Augaitis 
F. Gričiūnas. J. Vaitkevi 
čius. St Gustaitis-

Linksmas vakaras Įvyko 
spalio mėn. 29 d. Programą 
atliko vakarinė mokykla. 
Programoje dalyvavo or
kestras iš 15 smuikų, kuriam

V iršuje Saulės, žemės ir Marso pozicijos, apačioje 570 
svaru Mariner. kurį iš Cape Kennedy paleido i .Marsą. 
Iki gruodžio 1 d. bus paleistas dar vienas Mariner. 
Lapkričio mėnesį Marsas yra arčiausiai prie žemės, bet 
vis dėlto tas atstumas sudaro 141,000.000 myliu.

apie bendrovės reikalus. J. Sabickas. J. Skrickus. J.
Bendrovės valdybą 1921 Stanis. J. Tarasevičius. A. 

m. sudarė: A. Laukaitis— Trumpickas. A. Vabalas, K- 
pirmininkas. P-Lazauskas— Vaitukaitis -J. B. Vėlyvis. 
vicepirm. (Apie P. Lazaus- A. Zablockis A. Žalnierai-
ką svetainės atidarymo pro- tis.
gramoje taip pažymėta: 
"Užmanytojas šios Bendro
vės ir pirmas prezidentas 
nuo 1914 iki 1916“). Jonas 
Alyta—iždininkas, J. B. Vė
lyvis—protokolų sekr.. V. 
Lukoševičius—finansų sek-

L. S. B-vės prezidentai 
(valdybos pirm ) 1914-1939 
m. laikotarpyje yra buvę: 
Stasys Butkus, Jonas Čėsna, 
Vincas Čėsna, Jonas Deke- 
nis. A. Laukaitis. W. F. Lau
kaitis. P. Lazauskas. J. Mi-

retorius. Revizijos komisiją lunaitis. M. Milinauskas. V. 
sudarė: J. Lukoševičius, A- J- Velžis. P. Včeisengoff. 
Jankūnas. J. Pravadzevi- Bendrovės veikliausi na

riai 1914-1939 m.: M. Ake
laitis, T. Ivaškevičius, J. 
Juškevičius. P. Krakauskas, 
V. Martinaitis. V. Montvi-

cius.
1921 m. direktoriais bu

vo: M. Akelaitis. J. Alyta. J.
Bliūdžius. M. Bliūdžius. V- 
Čepaitis. F. Čėsna, S. Čėsna-į la. J. Petriką. A Trumpic-
vičius. J. S. Galinaitis, K. kas. J. Vėlyvis. A. Zabloc- 
Galinis. J. Galkauskas. A. kis, J. žigas.
Jankūnas. F- Jovaiša. J. Juo- liįėtuvių Svetainė jj 
zapaitis. A. Kalinauskas, K. 1921 m. tapo Baltimorės Hf-
Kalinauskas. P. Kalinaus- tuvių kultūrinio ir visuome-

Lukoševičienė, A. Miliaus-- 
kienė. M. Rutkus. F. Rut- 
kus.

Vaikai sportininkai: E. 
Bederavičius. J. Geležiukas. 
J. Reklickis, F. Ruikis. P 
Vasiliauskas.

Svetainės atidarymo iškil
mės pasibaigė pokyliu lap
kričio 13 d. Vakaro pirmi-j 
ninkas —A. Jankūnas, pro
gramos vedėjas dr. A. Žel- 
vis.

Liet- Koop. Svet. B-vės 
valdymosi būdas toks. Šėri- 
ninkai metų pradžioje susi
renka ir išrenka direktorius 
(25). Lietuviškos draugijos, 
atsižvelgiant Į turimą šėrų 
skaičių, paskiria direktorius 
iš savo pusės. Direktoriai 
pirmame susirinkime išren
ka valdybą ir revizijos ko
misiją. Direktorių susirinki
mai būna kiekvieną mėnesĮ. 
kurių metu valdyba praneša

kas, L. Kašinskas. M. Ka- ninio gyvenimo židiniu. Čia 
šinskas. M. Kilikevičius. P. vyksta visų draugijų paren- 
Krakauskas. M. Kučinskas, girnai ir susirinkimai. Dar 
P- Kundrotą, A. Laukaitis, prieš svetainės atidarymą 
P. Lazauskas. J. Lukoševi- čia Įsikūrė Tautinis knvgy- 
čius. V. Lukoševičius, V. nas-
Martinaitis. V. Matukaitis. Patalpų nuomos svetainės 

i D. Mičiulis. A. Mikušaus- išlaikymui neužtektų, dėl to
įkas. J. Monkevičius. V- 
• Montvila, J. Pravadzevičius.

čia veikia baras. 
Kartais ir pati

1965 METŲ KELEIVIO

Lietuviu

KALENDORIUS
JAU RIŠYKLOJE 

Jj redagavo Stasy* Michelsonas 

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- 

1 numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.
PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA

LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY

TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

KELEIVIS“
636 E. Broadway — s — South Boston, Mas*. 02127

Svetainės B-vė suruošia kon
certus ir kitokius pasilinks
minimus.

1946 m. buvo paminėta L. 
Svetainės sidabrinis jubilie 
jus — 25 metų sukaktis, šis 
minėjimas pradėtas spalio 
12 d. solistės Barboros Dar- 
lvs koncertu. Be jos. buvo 
solistas K. Andreikus ir 
“Dainos“ choras- šokių va
karas Įvyko spalio 18 d. 
1946 m. spalio i9 d. banke
tu tos sukakties minėjimas 
buvo baigtas.

Liet. Svet. B-vė kartais 
suruošdavo ir linksmo pobū
džio vakarų. Pav. "Lietuviš
kas kabaretas“. Įvykęs 1940 
m- kovo 31 d. čia programą 
atliko dainininkas Jonas 
Atkočius iš Brooklyno. N.Y., 
čekoslovakų "Pohrok“ dar
bininkų susivienijimo šokė
jai. lietuvių kaimo jaunuolių 
kvartetas, gudų šokėjos A li
ną Goodzuk ir Alma Zissi- 
mos. Jonas Urbonas (armo
nika), Kazys Stapukas, Kl. 
\ndreikaus vedamas "Dai
nos“ choras ir jo solistai.

Į “Lietuvišką kabaretą“ 
buvo kviečiama tokiais rek
laminiais žodžiais:
Kas tik gyvas, kas tik gali. 
Traukit i Lietuvių Salę!
Bus naujenybių visokių: 
Muzikos dainų ir šokių. 
Nauja gadynė atėjo —
Visi šoka "koja. koja“.
Bus migdolų ir margučių 
Ir gintarinio alučio. 
Muzika ir dainos liesis. — 
Kas nebus, tai tas gailėsis.
Šiais metais Lietuvių Sve

tainės B-vės jubiliejus bus 
paminėtas šitaip:

1- "Rūtos“ ansamblio ir 
solistų koncertas lapkričio 
mėn. 14 d. 7 vai. 30 min. va
karo Lietuvių svetainės di-Į 
džio joje salėje (851-853 
HollinsSt.). Ansambliui di
riguoja muzikas Algirdas 
Kačanauskas. Po koncerto 
šokiams gros "Mellovv Men“ 
orkestras. Veiks baras ir bu
fetas- Įėjimas $2.00, moks
leiviams $1.00.

2. Šv. Mišios už mirusius 
ir gyvus Liet. Svet. B-vės 
darbuotojus bus atnašauja
mos lapkričio 15 d. 8 vai. 
30 min- ryte šv. Alfonso baž
nyčioje.

3. Iškilmingas pokylis- 
banketas lapkričio 21 d. 7 
vai. 30 min. Lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje. Šo
kiams eros Lekevičiaus or
kestras- Veiks baras. Įėji
mas $5.00.

Auksinio jubiliejaus pro
ga kvietimo dar niekas ne
sueiliavo. taigi tenka ir da
bar naudotis senovišku są
mojum:
Kas tik gyvas, kas tik gali. 

Traukit i Lietuvių salę! 
Muzika ir dainos liesis 
Kas nebus, tai tas gailėsis’ 

Morkus Šimkus

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
L. B. Socialini* Klubas

klubas jau veikiaSis
metus.

Klubo 
pirm. Pr

a

valdybą sudaro: 
Šulas, vicepirm- ir

deja. Klubo veiklą norima 
išplėsti, kad jis galėtų patar
nauti ne tik JAV gyvenan
tiems tautiečiams, bet taip 
pat Kanadoje ir kitur. 

Išlaidoms padidėjus, ives-
ižd. A. Čepulis ir sekr. A. tas nario mokestis metams 
Gintneris. Valdybos nariai $i.oo. Norintieji gauti atsa- 
rašo straipsnius socialiniais| kymą. prašomi pridėti sau 
klausimais, rengia paskai-' adresuotą ir pašto ženklu 
tas, teikia veltui informaci- apmokėtą voką. iš užsienio 
jų jų reikalingiems. rašantieji prideda

Klubo reikalų vedėjas A-Į pašto kuponą.
Čepulis valdybos yra igalio- Klubo adresas: A. Čepu- 
tas atstovauti ir ginti narių lis. 3548 So- Emerald Avė., 
reikalus visur, kur tik reika- Chicago 9, III.
linga. ! Klubo valdyba paskelbė

Dabar klubo narių yra nai v 
per 70. jų skaičius nuolat di-;

tarpt.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETI VOS RESPUBLIKO 
lbTORLJ.-V su spalvotu ženi- 
iapiu. 96 psi., kaina .. $0- '»

LIETUVOS
na ....

ŽEMĖLAPIS sa 
......................... $0.5

NIHILISTAI, 3 veiksmų trag 
kaina ............................. $02

GYVULIŲ PROTAS. 212 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGU. 3 veiksmų dra 
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. ka 
na »•••••••••••.••• • $©.•>•

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma 
tulaitis. 24 psl., kaina *0.2!

SS A. 1 HPTPTTTJ A I-I EJ J V v r-tstabotei-ijisiva
32 psL, kaina................ $0.1’

LIETUVOS SOČIA LDEMt 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 pst. 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DĖKLAM v 
GIJOS, 96 psi., kaina . . $0.2?

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO 
Nr 4 ir 5. kanu

SIELOS BALSAI, -L Srreisto 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai 
na...................................... $0.7?

_>Dr r C“ Li l k
FREEDOM. paraše S. A. Vik 
toras. 32 psi.. kaina 50 venti

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka 
rys, 225 psi.. kai u* .. $5 ’H

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai 
ra...................................... $t. l f

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $l.Ot

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.1?

KAI1 SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAL 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.2?

MATERIALISTIŠKAS ISTOR1 
JOS SUPRATIMAS. 80^psL 
Kaina

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks 
’no komedija, 29 psL ka: 
kaina .............................. $0Ji-

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
kaina .............................. $0.2?

DAINOS APIE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 pel., kai 
na ......................................  $0.7?

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir Irt 
59 pel., kaina................$2.00

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovy klos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir PAPARČIO zIEDAS ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo.
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

KAS
K.
na

YRA SOC1ALIZACIJA, 
Kautsky, 31 psL, kai-
.................................... $0-3f

Užsakymus 
ma siusti:

su pimrais pra.«<

Pranešama suinteresuo
tiems. kad 1965 m. sausio 15 
d. baigiasi terminas paduoti 
prašymus nukentėjusiems 
dėl kai o Lietuvoje anuo me
tu buvusiems JAV pilie
čiams. Atlyginimo gali rei
kalauti ir repatriantai, tar
navusieji vokiečių kariuo
menėje patys ar jų Įpėdiniai.

Tais klausimais informa
cijų duoda

L. B. Socialinio Klubo 
valdyba

NORWOOD. MASS.

Mirė Petras Blažis

Trumpai negalavęs, spa
lio 15 d. Nonvoodo ligoninė
je mirė Petras Blažis. 73 m. 
amž.. palaidotas spalio 17 d. 
Highland kapinėse-

Petras buvo kilęs iš Ro
kiškio apskr.. Pandėlio vai., 
augo gausioje šeimoje. I A- 
meriką atvyko 1913 m., ap
sigyveno Nonvoode.

Paskutiniu laiku Petras 
mažai judėjo dėl stuburkau
lio sutrikimų. Prieš 15 metų 
jam buvo padaryta stubure 
sunki operacija, ir dabar ta 
liga atsiliepė. Jis buvo prisi
rišęs prie lietuviškos veik
los, prie lietuviškų organiza
cijų. tais reikalais jautriai 
sielojosi ir susirinkimų ne- 
apleisdavo- Daugiausia jo 
veikla reiškėsi SLA. B ALF. 
ALT vietiniuose skyriuose 
ir Norwodo Amerikos Lie
tuvių Piliečių Draugijoje. 
Jis buvo ne tik jų veiklus 
narys, bet protarpiais joms 
ir vadovavo. Ypač ilgai jis 
buvo L. Pil. Dr-jos pinninin- 
ku, o šios draugijos vicepir
mininku išbuvo iki pat mir
ties. Dar savo mirties išva
karėse jis kaip vicepirminin
kas dalyvavo ALPD visuoti
niame susirinkime ir. pasi
baigus posėdžiui, po poros 
valandų atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. -Jis buvo BALF ir 
ALT Nonvoodo skyrių vie
nas iš pirmųjų organizatorių 
ir rėmėjų- Šiems reikalams 
jis buvo dosnus, kartais ir 
dvidešimtpenkinę išmesda
vo ir kitus ragino taip daly
ti.

Būrys giminių, draugų ir 
pažįstamų palvdėjo ji i am
žino poilsio vietą. Nonvoo
do lietuvių kolonija neteko 
veiklaus nario, kuri ji ilgai 
minės.

K. Šimėnas

kitos a
py sakos, A. Antarov, 45 ps- 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Rrnadwas 

27,

Užsakyk Keleivį savo
i

' draugams Kalėdų dovanų.

i Tuo atveju metinė prenume
rata tik $4-00.
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Iš pavergtos Lietuvos ji
Lietuvių jaunimas j Ryty 

Vokietiją

(E) Spalio mėn. antroje 
pusėje R. Vokietijos mies
tuose (Berlyne, Halėje. 
Karl-Marxstadt. Leipcige ir 
Erfurte) su koncertais pasi
rodė Vilniaus Pedagoginio 
Instituto Dainų ir Šokių an
samblis. Lietuviai buvo nu
gabenti į Minską ir iš ten. 
propagandiniais sumetimais 
išvyko kelių tautybių vadi
namasis Draugystės trauki
nys. Prie lietuvių studentų 
prisijungė gudų, ukrainie
čiu ir armėnų jaunimo gru
pės.

(vertino dirigentų Geniušų

(E) Pastaruoju metu Lie
tuvoje. kaip operos ir bale
to dirigentas, plačiai minė
tas Rimantas Geniušas. Jam 
neseniai buvo suteiktas liau
dies artisto garbės vardas. 
Apie Geniušą rašydamas 
"Tiesoje“ (nr- 244) Vil
niaus operos ir baleto teatro 
direktorius V. Laurušas pri
minė, kad R. Geniušas yra 
vieno iš žymiausių lietuvių 
operos dirigentų M. Bukšos 
auklėtinis. Geniušo dirigen
to debiutas įvyko 1945 m. 
tuo metu dar Kaune veiku

sioje operoje. Nuo 1958 m. 
Geniušas yra Valst. operos' 
ir baleto teatro vyriausias! 
dirigentas- Jis dirigavimo 
meno mokėsi Leningrade. 
Pokario metais Geniušas 
pirmų kartą atliko M. K. 
Čiurlicnio simfoninę poemr 
"Jūrą“ (kompozitoriaus E. 
Balsio ji buvo naujai sure
daguota). Jam diriguojant, 
pirmą kartą atlikta komp. 
J. Juzeliūno Herojinė poe
ma ir kiti kūriniai.

Grafikų paroda Rygoje

(E) Spalio 15 d- lygoje 
ouvo atiaaiyta lietuvių gra
fikos paroda. Eksponuota 
-±20 darbų, sukurtų 1960- 
i964 metais. Lapkričio mėn. 
viduryje paroda iš Rygos 
perkiaiiama i Leningradą.

Lermontovo poezijos 
rinktinė

M. Lermontovo 150-jų gi
mimo metinių proga okup. 
sietuvoje išleista poeto 
rinktinė "Poezija". Eiiėraš- 
ius vertė ištisas iietuv ių ra

šytojų būrys (Putinas, J. 
Graičiūnas, E- Matuzevičius 
J. Marcinkevičius ir kt.) Iš
leista ir V. Bložės išversta 
drama "Maskaradas”.

KELEIVIS. 90. BOSTONMt*M„—attaa«—

Medicinos stebuklas: šitie 5 broliai gimė akli, bet po Caltanisetta ligoninė
je. Italijoje, padaryty operacijų dabar visi penki išvydo šviesų. Vyriai 
jų yra 15 metų, o jauniausia* 4.

šiandien graikų imigrantų | Norvegijos 843,867. dau-

DETROITO NAUJIENOS
nutis Puodžiūnas. Po trijų 
savaičių, t. y. lapkričio 21 
d. tradicinį balių rengia jau- 

Detroito Lietuvių namai nimo stovyklos "Dainavos** 
buvo nuplikti 1962 m. rug- globos komitetas. Balius į-

Lietuvių namams treji 
metai

piūčio 7 d., bet pirkimo do
kumentai įsigaliojo tik tų 
metų spalio 4 d.. o spalio 
27 d. įvyko iškilmingas jų 
atidarvmas.

J. Kenedy apie eaigraciją
Paskutinioji velionio John 

F. Kennedy knyga, baigta 
rašyti prieš mirtį, pavadinta 
"A Nation of Immigrants*’. 
Knygoje yra Jungtinių Vals
tybių žemėlapis, kur nužy
mėta. kurioje valstijoje ko
kių imigrantų yra daugiau 
atvykę ir kokie dabar tebe
sudaro daugumas arba 
stambesnes gyventojų gru
pes.

Lietuviai pažymėti tik Il
inojuj kartu su vengrais, 
rusais, lenkais ir švedais, 
kai kur yra tik po porą tau
tybių, kaip tai ispanai ir 
meksikiečiai Naujojoj Mek
sikoj ir Arizonoj, kai kur tik 
po vieną — prancūzai Loui- 
sianoj ir Pietų Karolinoj, 
anglai Šiaurės Karolinoj. 
Georgijoj ir Alabamoj.* ju
goslavai Montanoj. Bet yra 
ir po pustuzinį tautybių, pa
vyzdžiui. : anglai, olandai, 
rumunai, belgai, sirijiečiai ir 
lenkai Michigane; lenkai, 
graikai, olandai, rusai, bel
gai, airiai, italai New Yor
ke; vokiečių, švedų, norve
gų yra visose šiaurinėse 
valstijose; rusai, šveicarai, 
italai, prancūzai, japonai, 
armėnai, kinai, meksikie
čiai. ispanai Kalifornijoje ir 
tt

Knygoje pažymėta, kad 
nuo 1607 m. pirmųjų anglų, 
atplaukusių Mayflower lai
veliu, iki dabar iš viso 42 
milionai imigrantų yra atke
liavę į šį Naująjį Pasaulį 
naujos tautos kurti-

Iš Didžiosios Britanijos 
atvyko piligrimai, kurie čia 
ieškojo laisvės; kvakeriai, 
kurie mylėjo savo brolius, 
bet jiems nebuvo leidžiama 
juos mylėti taikoje. Atvyko 
kresni škotai ir velšiai. Iš 
Britanijos, aplamai, atvyku
sių suskaičuota 4.642.096. 
Daugiausia atvyko 1880 me
tais.

Drąsūs, vaizduotės kupi
ni airiai apleido savo kraštą 
bado metais, ieškodami pro

gų krašto. Iš Airijos imi
grantų viso priskaičiuojama 
iki 4.693.009. Daugiausia at
vyko 1851-60 metais.

Iš Vokietijos atvyko libe
ralai ir tie. kurie norėjo pa
bėgti nuo persekiojimų. Iš 
Vokietijos iki šiandien imi
grantų priskaityta 6.798. 
313- Daugiausia atvyko jų 
1881-90 metais.

Bėgdami nuo carų ir ko
munistų priespaudos atvyko 
apie 3.344.998 rusai, jų tar
pe apie 40 nuošimčių nuo 
persekiojimų pabėgusių žy
dų. Daugiausia — 1901-1 C 
metais.

Iš Prancūzijos imigrantt 
priskaičiuota 698.188. J: 
atvyko daugiausia 1851 me 
tais.

Japonai ir kirai atnešt 
savo švelnius sapnus į vaka 
rinius pakraščius. Iš -Japonė 
jos imigrantų priskaitoma 
338.087. atvyko daugiausia 
1907 metais. Iš Kinijos yra 
411.585, daugiausia 1SM 
metais.

Graikai čia rado sau že
mę. kur gali nokti vynuogės

priskaičiuojama 499,465. Jų 
daugiausia atvyko 1907 me
tais.

Ir Lenkijoje žmonės išgir
do apie šalį. kur yra laisvė, 
-š Lenkijos imigracijos pri
skaičiuojama 451,010. Dau
giausia atkeliavo 1921 me- 
ais.

Is -_ustro-Vengrijos ištisi 
am.ai susidėję išvyko nau- 

jO gyvenimo susirasti. Iš 
-ius.iijos ir Vengrijos imi- 
i racijos skaičius buvo 
4,280,863. daugiausia atvy 
kusių 1907 metais.

Is Rumunijos priskaičiuo
jama iki 159,497, daugiau
sia 1921 metais.

italai apsigyveno rytų pu
sės miestuose ir vakarų pu- 
-ės lygumose- Iš Italijos imi
gracijos priskaičiuojama 
5.017.625. Daugiausia atvy
ko 1907 metais.

Skandinavai viduriniams 
vakarams atnešė žemdirbys
tės patyrimą. Iš Danijos i- 
migrar.tų priskaičiuota 354, 
331. daugiausia 1882 me
tais. Iš Suomijos 28,358, 
daugiausia 1902 metais. Iš

giausia 1882 metais. Iš Šve
dijos — 1,255,296, daugiau
sia 1882 metais.

Yra ir naujausių imigran
tų. kurie suteikė nuolatinę 
srovę kūrybinių gabumų ir 
idėjų, praturtinusių mūsų 
tautą.

"Imigrantai, kuriuos mes 
mielai sveikiname, šiandien 
ir rytoj tą tradiciją tęs ir 
.oliau, padėdami mums iš
laikyti, pagyvinti ir sustip
rinti Amerikos dvasią“, rašo 
Kennedy-

Pastebėtina, kad apie lie
tuvius, nors ir žemėlapyje 
suminėti, —tekste apie juos 
nieko nepasakyta.

J.Pr.

Ar skaitei 
šias knygas?

NEPASI VĖLINKITE!

Ar jau užsuakete

kalendorių 1965 m.7 

ne* ji* netru

kus išeis ir galite nebegauti 
Pernai jo pritrūko 
kurie vėliau jo 
Kalendoriuj yra įvairių įdo
mių ir reikalingų žinių. Jo 
kaina tik 96 centai.

▼to

Ne wYorke automobiliu metali
niu lentelių 1965 metams nebe-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 
PRANEŠIMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
2-ji atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus gaiiroa gauti 
knygynuose ir pas knygų piatintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU. LIETU VA — 480 psL, kietais viršeSais, su autoriau* 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETU VA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
toros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dienojant ” * $6.00 *» $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai " “ $6.00 ” $4-00
K. Bielinio Teroro ir Vergi jes
Imperija Sovietu Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moks 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $1930 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%xll’i) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maptarood, Chicago 29, IB.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 56, IB.

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio. 

J. Novog, 87 Windennere Avė Toronto 3, Ont, Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuodirbs, o ant šių metų lentelių 
lipdys plastikines su reikalingu adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SU lOth R, Nnr York, N. Y. 
pakeitimu. 10019.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo KraHkausko 

premijuotas romanas, 246 
peL, kaina $3. 

SIDABRINES KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2. 

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. Paulinos Kalvaitytės 
Karvelienės idomūs atsi 
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGES IR KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei-

- lėraščių rinkinys, 96 pel. 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS Už MIES 
TO, Mariaus Katiliškio 1"

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi 

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įda 
mių straipsnių, 278 psl. 
Vaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
oremijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St Michelso 

no vaizdžiai parašyta šp 
krašto lietuvių istorija 
50G puslapių, kaina mink 
štai? viršeliais $4.00, • 
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet 

ronėlč Liūdžiuvienė. 8>
psl. kaina............... $1.(X

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINTMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina

MURKLYS, A. Giedriaus gra? 
apysaka jaunimui, 130 pel 
kaina.............................$13«‘

VIENTŠT MEDŽIAI, mm? 
nas, parašė Aloyzas Bare 
nas. 117 psl.. kaina $1-5'

NEPRIKLAUSOMĄ LIF 
TUVĄ STATANT. Rapob 

Skipičio atsiminimai. 44< 
psl.. kaina. . . , $5.0< 

TŪZU KLUBAS, Antao. 
Talio 11 novelių. 196 psl
kaina ................... $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATTKA. 215 psl., kieti vir

šeHai kaina.............. $3.5<
VEIDU PRIE ŽEMES, para 

šė Kotryn aGrigaitytė. 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje *
So. Boston 27,

E.

Dveji metai! Per tą laiką 
Lietuvių namai taip pasikei
tė. kad jų vidų sunku ir be- 
atpazinti. Buvo išgriautos 
kai kurios sienos, o kai kur 
naujos patalpos atitveitos 
Pataisyta scena, įrengta pui
ki. moderni virtuvė ir val
gykla. išdažytos, išdekoruo- 
tos lietuvių dailininkų pa
veikslais nukabinėtos trijų 
didelių salių sienos. Da 
i iaus-Girėno klubo valdo
mas baras (didžiausias L. 
namų pajamų šaltinis!) ak
linai nuo kitų patalpų ati
tvertas ir puikiai įrengtas 
su dirbtinu vėsinimu, spal
vota televizija, gražiais, pa
togiais baidais, biliardu. Iš 
suderėtų 45.000 dolerių jau 
apie 27.000 dol. išmokėti, 
nes bent du šimtai šėrinin- 
kų-šimtininkų atėję į pagal
bą sunešė kas po vieną, kas 
net po kelias šimtines. Lie
tuvių namus valdo Detroito 
Lietuvių Namų Dr-ja. suda
ryta iš šimtininkų ir Dariaus 
Girėno kl. narių.

Š. m- spalio 25 d. dvieju 
metų sukaktis buvo šauniai 
atšvęsta. Ta proga buvo pa
kviesti du jauni ir gabūs mu
zikos žmonės iš Chicagos: 
dainininkė Nerija Linkevi
čiūtė ir pianistas Monegir- 
das Motekaitis. Jie atliko 
gražią lietuvių kompozitorių 
ir svetimtaučiu kūriniu pro
gramą. Po to buvo vaišės ir 
šokiai, grojant Chicagos Ne- 
olituanu orkestrui. Gaila, 
kad vaišės tiuputį pritemdė 
respublikonų partijos kele
to narių (panelių) pristaty
mas ir visą vakarą jų už 
garbės stalo laikymas. Ka
dangi iškilmės buvo prieš 
oat prezidentinius rinkimus, 
tai jeigu jau L. namų vado
vybė nesugebėjo (ar neno
rėjo!) pasikviesti abiejų 
partijų kandidatų, tai nerei 
kėjo publikos įžeidinėti 
vienpusiškumu.

Reikia manyti, kad per 
sekančius porą metų L- na
mai dar labiau išgražės

vyks toje pačioje puošnioje 
graikų ortodoksų salėje- O 
N. Metų sutikimui bus ren
kamasi bent dviejose vieto
se: Lietuvių namuose balių 
rengia DLND-ja, o puošnia
me Tuler viešbutyje, miesto 
vidury,—inžinieriai. Tai va. 
Bet jei pridėsime šį rudenį 
įvykusias ne vienų šaunių 
vestuvių puotas, tai matome, 
kad Detroito lietuviai, kaip 
tie griūvančios Lietuvos- 
Lenkijos valstybės bajorai, 
ėmė gerti ir šokti kiekvieną 
savaitgalį. Tikiu, kad atei
nančiais metais organizaci
jos susiuostys iš anksto ir 
vietoje balių suras kitokį 
būdą publikai sutraukti, ir 
daigi ne į svetimas sales, o 
i Lietuvių namus.

Mirė B. Umbrasas

Senosios kaitos lietuvis 
Boleslovas Umbrasas stai
giai širdimi mirė 1964 m. 
spalio 17 d-. Gimęs Lietuvo- 
je prieš 76 metus ir. berods, 
pusšimtį metų išgyvenęs A- 
merikoje. Iš Charles & Son 
laidotuvių įstaigos į Green 
Lown kapines išlydėtas spa
lio 21 d. Paliko žmoną Emi
lę ir vieną sūnų su šeima.

E. ir B. Umbrasai Detroi
te atsirado prieš keletą me
tų. čia atvažiavę iš Brook
lyno. Keletą metų jie pri
klausė LSS 116-tai kuopai, 
bet beveik prieš metus iš 
kuopos buvo pasitraukę. 
Kiek man žinoma, velionis 
New Yorke ilgai siuvėjavo. 
ueiruue apsigyvenu ua į
pensiją išėjęs- Buvo gero bū
do ir gražios išvaizdos vy. 
ras. ir apie jo amžių tik po 
mirties sužinojau, nes atro
dė visada daug jaunesnis. 
Tebūna jam lengva laisvos 
Amerikos žemė!

Mes dar be laikraščių

Rai iiepos 13 sustreikavo 
abiejų Detroito dienraš
čių—The Detroit News ir 
The Detroit Press—darbi- 
ninkai, tai streikas dar nesi- 
baigia. Ir šitaip atsitiko rin- 
kiminiais metais! Kažkokia 
juoda ranka čia yra įsimai-

x._ _ x . .. x .n siusi .nes vieną dieną atro-
taps tikra Detroito lietuviu
pasididžiavimu.

Baliai, baliai, baliai

Kažkodėl šio rudens pa 
rengimų sezonas prasidėjo 
baliais ir. atrodo, iki N. Me
tų iš jų rengimo neišsiva
duos. nes jau viskas supla
nuota ir žodis duotas.

Irisus era? Prabangus balius buvo su
rengtas graikų salėje spalio 
10 d., programai atlikti pa
sikviečiant Čiurlionio an
samblį iš Clevelando. Pro
grama buvo pasigėrėtinai 
puiki, bet žmonių atsilankė 
tik apie pustrečio šimto, nes 
į balių Įėjimas porai buvo 16 
doleriu, na, ir reikėjo tinka
mos aprangos, ypač poniom 
ir panelėm. Balių rengė, tu
rėdami labai geras tikslus. 
Vilniaus krašto lietuviai. 
Šiaip taip jie išsivertė ir. re
gis. gavo gal 50 dol. pelno-

Jau minėjau Lietuvių na
mų balių. O kai šias eilutes 
skaitysime, tai bus praėjęs 
kitas koncertas-balius, ren
giamas biratininkių spalio 
31 d. Čia programą bus atli
kę gerai žinomi baleto solis
tai Violeta Karosaitė ir .lan

do, kad susitaikys, o kitą— 
kad streikas tęsis dar mėne
sius.

Alfonsas Nakas

SKAITYK STASIO Mi 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: '“Lietuvių Iieivija 
Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

STAIS VIRSA1S $4.00, 
KIETAIS—SSJM

Richard Devenport, Nebraskon 
valstijos banko direktorius, per 
14 metą pasisavinęs iš to banko 
pusantro miliono doleriu.
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asikalbčjimas 
Maikio sn Tėvu

būiys vyrų. kurie visa tai 
j matė ir girdėjo, kaip nelai
mingasis šaukėsi pagalbos,

' tačiau nieko nedarė- Todėl 
galima sutikti su paukščių 

\ žinovu Henry W. Beecheriu, 
kuris sako. kad varna yra iš
minti! gesnė už žmogų.

— Argi iš tikrųjų yra to
kių žinovų, kurie rūpinasi 
varnomis?

— Yra, tėve. Paukščiais 
rūpinasi ne tiktai atsuki 
mokslininkai, bet ir valei. >.s 
ekspertai juos studijuoja. į 
Agrikultūros Depai tan- į 
tas VVashingtone 
ne tiktai paukščius, bet ii 
mažesnius vabzdžiu.-, uu: ,:s.1 
skruzdėles, net tokiu*. kuriui 
nuoga akimi nepamatysi. A-, 
pie varnų gyvenimą i pa-’ 
pločius trs <k-pamamentas 
turi išleidęs - et i. b . k ti-* A C
ni. kuris aiškina. a:p jos 
minta, kaip ginasi ni.o p kę
sų ir tt-

— O ką mokslininkas. sė-Į 
dėdamas Vašinktono ofise, 
gali žinoti, kaip varnos gi-

į rioje gyvena ir kuo jos min
ta?

— Žino, tėve. 1 as biuleti- 
nis pasako, kad varnos mai
tinasi visokiais daiktais; 
nors lesdamos javus ir gau
dydamos viščiukus jos pri- i mažiau kaip $2.000. 
daro žmonėms nuostolių,

KELEIVIS, SO. BOSTON

KELEIVIO KALENDORIUS JAU RIŠYKLOJE. APIE 
j LAPKRIČIO VIDURĮ JIS BUS PRADĖTAS SIUS -i 
: TIEMS, KURIE JAU UŽSISAKĖ. PRAŠOM?. ES - -

LINTI, NES PERNAI KALENDORIAI .
KAINA 95 CENTAI.

.ai gūsių

m?

t.i.

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

apie
-o m 
ia- bo 
n v ::

miniu

• s . studentai sukilo prieš v. ldžią.
. toe -lėkius .'tudentus, varomus j kalėjimą. 

Prezirenta.- /iclor Paz Estenssoro su šeima pabėgo 
i Per r valdžia i savo rankas paėmė kariai.

Skurdas turtingiausioj šalyje
Ekonominio Progreso mis pragyvenimo sąlygomis 

Konferencija išleido savo be skurdo, bet su trūkumais, 
darbų apžvalgą, pavadintą į tai yra neišgalint turėti viso

<<

"Skurdas ir trūkumai JAV- 
bėse“. Skurdu (poveity) ap-

— Uskiuzmi. Maik, kad pėdavo medžio viršūnėje ir. 
praeitą kaną as norėjau už- pamačiusi svetimą žmogų 
tepti tau per marmūzę- Ne- ^teinant ar atvažiuojant, 
žinau, kodėl mane buvo ap- tuoj pradėdavo rėkti, ir taip 
ėmęs toks piktumas... ; munšainieris visada galėda-

— Ar dabar jau nebe- vo pasislėpti.
pyksti? į — Maiki, aš nenorėčiau

— Ne, Maiki. aš ilgai ne- ' tikėti, kad varna galėtų būti 
pykstu. Kai tik užsidega tul-j tokia kytra. 
zis, tai nueinu pas Zacirką,
atsisėdu prie baro. ir dūšiai 
vėl pasidaro linksmiau. Ale 
ši kartą Zacirka mane įžei
dė.

— Kokiu būdu?
— Pavadino mane varna.

Sako. nesišaipyk prie baro, 
kaip sena varna. Norėjau 
liuobti Į kakarinę, ale da
viau pakajų- Nu. tik pamis- 
lyk. kokią jis turi tiesą ma
ne taip vadinti?

— Turi ar ne, bet pavadi
no — ir nieko jam nepada- x , .. , . . ...

Tačiau aš pasakysiu, truPutĮ. kJtok,a;. ”egU
vos: ji truputi mažesne ir 
visa juoda, bet jos prigimtis • 
ir papročiai tokie pat Vai-, 
kus peri ir juos maitina po-Į• i J •_ __ —__

rysi. i aciau as 
kad tėvas neturėtum dėl to 
užsigauti.

— Nu, o kaip tu neužsi
gautum. jeigu tave kas pa
vadintų varna?

— V isai ne. Juk varna nė
ra žioplas paukštis.

— Tu. Maiki. Lietuvoje 
nebuvai, tai apie varnas nie-

bei te:

:o amz.aus zmo- 
7 milionai pri-

-moka-
oeomu g- upei.— 
i e ( .* i jii. i j . ka i 
lėkščių plovė- 

u bininkai ir 
Pliki, ai šian 
gaunantieji

A

Aa

kl
metų ai 
ba • . .i 
ei

rankpc’.niai. Da. apii pusė 
mi iono yra vargstančių in- m 
dėr.u. ke i šimtai tūkstančių ■ a: 
"paslydėlių“ (Skid Row) J- 
vyrų ir moterų. Panašiai ne
tiki ą gyvenimą turi likę pu
siau bedarbiais buvę ang-:koliū n? 
liakasiai. plieno darbinin-Į gulienę su 
kai. mėsininkai, automobi-i tuvoje dvi

i-.a.i j. 
pusšimti

to, ką turi kukliai patogiai 
gyvenanti amerikiečio šei-

žvalgoje vadinama tokia ma, yra reikalinga nuo $
būklė, kada skaitlinga šei 
ma turi išgyventi iš mažiau 
kaip $4.0(>0 metinių paja
mų. o pavieniai žmonės iš

u<xi u iiuumuiiu, . A .i .bet tuo oačiu laiku nadaro ToklU ZR)onių Amenk°Je 
audo< —'1960 metais buv0 38 mili0‘ 
peles.
as, išj

tokius kenkėjus. Nuo priešų

4.000 iki $6.000 šeimai ir 
nuo $2,000 iki $3.000 pavie
niam asmeniui. Tokių, tai 
yra be skurdo, bet su trūku
mais gyvenančių amerikie
čių yra daugiau kaip 39 mi
lionai žmonių.

Kraštutiniam skurde (in' ir naudos nemaža, nes gau- .... , , „ .
nzduT1?^1^?^!^^- džiMu 5™ dau2iau kaiP vi’ utter destįtution) gyvenan- 

" gas tautos penktadalis. čių amerikiečių šiandien yra
varnos ginasi vieningai. Viš-į Vidutiniškos pajamos vie- dau^au kaip pustrylikto
tos. pamačiusios vanagą, vi- nai šeimai 1960 metais buvo 

$6.800. Bet kas via "viduti
niškos pajamos“? Tai labai

sada nusigąsta ir slapstosi, 
o vainos visada vieningai jį

miliono. tai yra apie 7 nuo
šimčiai visų Jungtinių Vals
tybių gyventojų.

puola, ir vanagas, jų nusi-'klaidinantis savęs ir kitų ra-1 Kaip tos skurdo ir trūku- 
gandęs. nešdinasi. Varnų! minimas, štai kaip "viduti- mų kategorijos nustatomos?

— Tai ne viskas, tėve- A- 
merikos gamtininkų draugi
jos leidžiamas žurnalas 
"Nature Magazine4* sako. 
jog varną galima išmokyti 
net ir kalbėti, jeigu pradėti

gandęs. nešdinasi. vamų| 
lizdus dažnai nakties laiku 
užpuola pelėda ir užmuša 
miegančius varniukus. To
dėl kada tik varnos užklum
pa pelėdą dienos laiku, jos 
visos puola ją urmu ir. kel
damos didžiausią riksmą,

nisKos pajamos" padaro- • Paprastai pagal tai. kiek 
mos: ' normaliam "vidutiniškam“

Sakysim, visame miesto reikalinga &
bloke yra vieni rūmai, ku- ,eistL

Darbo statistikos biuras 
tvirtina, kad vienam asme

jC. ė eiianvio

ją mokyti iš mažens. Kai ku- muša ją ir drasko. Tokiu pat
_i__ • ii___ i__x__ ii______ x ii.: l-orios jų išmokstančios net iki 
100 žodžių ir frazių.

upu jos atakuoja šunis, ka
tes. lapes ir kitus savo prie-

- - Maiki, aš galiu bečyti, šus. Taigi iš varnų vienmgu-
kad tu varnos dar nematei. 

— Mačiau, tėve, mačiau. 
— Nu, tai pasakyk, kaip

tas paukštis atrodo.
— Amerikos varna yra

mo galėtų ir žmonės pasimo
kyti. Ir todėl aš sakau, jog 
tėvas neturėtum užsigauti 
kad Zacirka pavadino tave j 
varna-

— Tfu, Maik. ant toki 
tavo šnektos!

DAR GALI V. A GAUTI

nuošė
turi $2C •'Hi metinių paja
mų. Tanu loke gyvena dar

us. ano turtuolio1 kalinga 
:s metinių paja- $1.500. 
>00. iš tų dviejų 

:nio darant 
• a lamas to blo-

ko nežinai. _ ___
— O aš gal daugiau apie! romėnėje nelabai sugyve

jas žinau, negu Lietuvoje a- na tėve, dažnai susipeša- 
pie jas žino. j y arnų bendruomenėj ginčai

— Kaip tu gali žinoti, kad nežinomi. Paukščių gyveni- 
Amerikoje varnų nėra. i mo tyrinėtojas Alan Devoe

— Yra. tėve, yra, tik ne. rašo minėtame žurnale, kad 
tiek gausu, kaip Lietuvoje- į vantos iš prigimties yra la- 
Aplamai. čia visų paukščių bai vieningos ir viena kitai 
mažiau, o vantas farmeriai njeko blogo nedarys. Jeigu 
net ir naikina.

— Sakai, gubija?
— Aš. tėve. kalbu lietu

viškai, todėl sakau ne "gu
bija*4, bet naikina.

— Nu. tai kam jie jas nai
kina?

— Naikina dėl to. kad pri
daro jiems nuostolių: išva
gia viščiukus, išlupa ir su
ryja pasadintus komus ir ki
tokius pasėlius. Bet kai kam 
varna gali būti naudinga.
Syki apie tai jau kalbėjau.

— O koks gali būti iš jos 
pažitkas?

— Yra sakoma, kad 
Georgijos valstijoje vienas 
degtindaris turėjo užsiaugi
nės vantą, kuri saugodavo 
ji nuo valdžios agentų. Ji tu-

Dar tunme latrai n ota
rorr.is. bet šiaip jau mėgsta: kjekj kun M Valadkcs ido-:
gyventi didelėmis bendruo-j mios* knygos__
menėmis — pulkais.

— Tai taip. kaip dypukai.
Maiki, ar ne? Juk ir jie turi 
bendruomenę.

Bet dypukai savo bend-

nieko blogo nedarys. Jeigu 
vienai varnai atsitinka ko
kia nelaimė ir ji negali pa
ti sau maisto susiiasti, tai 
kitos prineša jai visko ir rū
pinasi, kad ji atsigriebtų, 
nitas paukščių gyvenimo 
tyrinėtojas, būtent. Edward 
Howe Forbush. pasakoja a- 
pie sužeistą varną, kuri į- 
krito j Merrimacko upę ir, 
plasnodama sparnais, ėmė 
"šauktis pagalbos44. Bema
tant suskrido pulkas varnų

vieras z 
šoferiu 
mų turi 
pajai 
vidų* 
ko g.

’ sude 
pack 

' na.
ridi 

i 3CC' 
daro: 
lenteb 
O faktiš 

Pusė
sai

niui kukliai pragyventi rei- 
per metus turėti 
neskaitant išlaidų

liu piamonės darbininkai, 
kurie anksčiau gerai dirbo 
ir uždirbo, bet buvo pakeisti 
mašinų ir atleisti.

Visų šių kategorijų betur
čių žymi dalis yra negrai, 
kurie anksčiau koncentravo
si pietinėse valstijose, o pa
skutiniaisiais metais jų du 
trečdaliai išemigravo į mies
tus. Jie sudaro 22 nuošimčiu 
visų Amerikos skurdžių, tai 
yra pagal savo proporciją 
du kartu didesnis nuošimtis, 
kaip yra kitų skurdžių. Vi
sas dešimtadalis šeimų, ku
rių galvos yra virš 65 metų 
amžiaus, gyvena iš mažiau 
kaip $1,000 metinių paja
mų. kas reiškia kraštutini 
skurdą (utter destitution), 
o pavieniai gyvenantieji se
ni žmonės laikomi gyveną Todėl ir šermenyse bei 
dar blogiau. Jų keturi penk-' laidotuvėse dalyvavo gausus 
tadaliai gyvena neturte, ir lietuvių būrys. Prie gelių 
pusė iš jų kraštutiniame ' vainikais apsupto ka: rto 
skurde-Ta žmonių kategori-_ fctovįjo legionierių g- is 
ja kasmet daugėja po 325.igaj.avKi lpeionLriai ir 
000. j karstą.

Kaip tokia išdidi, savimi4 po laidoti 
legionierių

viengungis, gyveno pas sese
rį, su visais mokėjo gražiai 
sugyventi.

Paskutiniojo karo metu 
JAV karių eilėse kovėsi Vo
kietijoje, buvo patekęs į ne
laisvę, po karo norėjo ap
lankyti Lietuvą, bet. žino
ma. negavo leidimo ir dėl to 
labai pyko.

Velionis Aleksandras pri
klausė SLA, Lietuvių Pil. 
klubui, Lietuvių legionierių 
Sobonio vardo postui. Lie
tuvių parapijos vyrų klubui, 
Hartfordo vyrų ir mišriam 
chorui, ne viena organizaci
ja rinko jj j savo vadovybę, 
nes jis buvo draugiškas, su
manus ir energingas.

> ir.
pasitikinti ir turtingiausia 
pasaulyje besivadinanti ša- 

! lis prie tokių statistikų priė- 
Dar 1959 metais JAV į j0? — nustebę pradeda sa- 

Darbo departamentas, pa-] VęS j, kits kito klausinėti pa- 
ustatė,|ų-s amerikiečiai. Ir atsaky-!' 

2ct uz-, mui randa dvi svarbiausias;

maistui ir šilimai. zacijos bv\
ono pala:;-

Luck.

9-'i
koks yra kukius"

. ».*. Kauras seimos 
:as“- Vidutiniška; 
biudžetas buvo ap: 
iš tos sumos išmol 
$4,v60 už maistą.

oiudže-
šeimos j ,a jg žem

priežastis: masire migraei- 
ūkiu i pramonės,

STE ’C: c 
PORT

$6.000.; miestus ir pramonės mecha j 
nt apie nizacija, atimanti darbą ne] 

tik iš nepatyrusių naujų at-!
ant
pastogę.

įokesčius. sveikatą ir darbo 
r ikalams išlaidas. Taigi) niai dirbusių darbininkų.

- ..vin lAOlomil

Kele?
galima
domo

eivių. bet ir iš patyrusių se-įneprikla 
mo akto r 
no Kairi > 
8 x 6 cc 'dmetu

aM darbų. Darbus, kuriems ne-. 
s buvo reikalingi patyrę dar-

ADMiNlS i La.c1JO^
PKAS1 MAS 

■‘Keleivio ’ aamimstraci*
ja prašo mielųjų SHaivio u 
kurte keičia adresą, prane 
sant naująjį adresą neuž
miršti parašyti tr senąjį

ziau kai;‘ o $4.000: 22 nuo- Ameiikoje yra 54 milionai 
šimtini v amerikiečių šei- bet tame skaičiuje yra 
mų itzdi po mažiau kai’) milionai tokių, kurie per me- 
$3.000: i > nuošimčių po ma- tus pajamų teturi iki $1.000 
žiau kaip $2.000 ir b nuo-[įr $3.000 (pavieniai ir šei 
šimčiai amerikiečių šeimų
uždirba per metus mažiau 
kaip $1,000.

Tuo tarpu kai dabartinė-

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

ir išvilko ją j krantą. Žmo- sakos. Jos kalbu graži, t 
nės tokia užuojauta vieni ki
tiems nepasižymi. Anądien 
Bostone banditai užpuolė 
gatvėje seną žmogų, sumu
šė. suspardė, apiplėšė ir pa-1 
sitraukė. palikdami savo au-j 
ka žado. Ton pat stovėjo

mos), šių skaičiuje yra apie 
8 milionai gyvenančių "kai
muose“, tai yra tarpe farme- 
rių; kiti 8 milionai yra su-

TIKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasit* 

Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Sovieb 

Sąjungą."

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugicnės įna 
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šuni. jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienė? kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta kavas, sudaromos kariškos sąjungos,
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų. joje rasite bendrų žinii 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors Sovietiją. apie jos pa
ir jam tenka priešu dantų ir aštriu sr2im paragautu į .......

H (lėti, kaip bolševikai paem*
Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems; . ,.

skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-: va*dzią, bar o u į, o

bininkai specialistai, kokių
paprastai ieško i miestus at
sikėlę naujieji ateiviai, iš 
darbininkų atėmė mašinos, 
automatai. Nuo 1957 iki 
1962 metų pramonės gamy
ba Amerikoje pakilo 20 nuo
šimčių. bet darbų dirbtuvėse 
ne tik nepadaugėjo, o visu 
milionu dar sumažėjo... 
Naujų darbų atsiranda tik 
baltkalnieriams profesiona
lams ir administracijos pa
reigoms. ir tokiems darbams 
niekas iš suvargusiųjų. ne
mokytų ir netreniruotų iš 
farmu i miestus atėjusiųjų 
netinka-

Ką Amerikos visuomenė, 
jos'atstovybė kongresas ir 
vyriausybė tokios situacijos 
akivaizdoje mano daryti,

Keleivio a- 
galite gauti š-u-... 
nam reikalingus žodynas

Anąhplietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 36d 
psL apie 20.000 žodžių, kai 
na • • ••*••••• • • ••••»««• • • •••» IH

Lietuvių-anglų kalbų žo-
redagavo Karsavi- 

naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

a. pąsakojim^sktofe darbinink, padėtis, apie,
oro dimarutevičiau? "au?.ai įlius.ruo-, įoncentracijos stovyklas, są-' J. Pr.

rr-*mirničiam- '•

Lietuviškai angliškas
Viliaus Peteraičio. H 

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
30,000 žodžių, o8-3 puslapiai.

kUna .......................... $6.00.

Dabartines lietuvių kai-o

saka dailininko Viktoro
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jaunins giminaičiams
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1 su persiuntimu. į sroės lajsvę tr t.t. ir t.t ,

Ypač šiuo metu ji naudin- Užsakyk Keleivį savo, Jodytas,.redagavę pre
] draugams Kalėdų dovanų.. Balčikonis ir kt.. yra r 

ga ir įdomi paskaityti. Jos Tuo atveju metinė prenume-' 45,000 žodžių, 990
rata tik $4.00. kaina ...... ................... $12.1*0

Užsakymus ir pinigus prašom siusū šiuo adresu:

“KELEIVIS"
636 E. Broadvray - ■ So. Bo^on 27, Mass. 1 kaina tik 50 centų.

t t z
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A. SVEIKAS

Kerejda prie kelio
Ar kada nors buvai didelėje girioje naktį ir audros 

metu? Jei nebuvai, tai nematei majestotiško grožio. Nema
tei stebėtinos galybės, kada šimtamečiai medžiai lenkia
mi, vėjo drąskomi verkia. Va. žaibas akimirksniui nu
šviečia tamsios girios užkampius, ir griausmas rieda pa
dangėmis- Paskui, medžių viršūnėmis nuaidėjęs, jis su
lenda į gilius tamsius raistus. O audra drasko šakas, ji 
lenkia medžių viršūnes senajam dievui Perkūnui pagar
binti. Kas nesilenkia ar šaknimis nesilaiko tvirtai į žemę 
tas yra skeliamas per pusę ar raunamas ii- tvojamas an: 
šono. Ir tik kitą rytą matai suskaldytus ir apsvilusius ąžuo
lus, išverstas ir rekečių gulinčias egles.

Bet naktį audroje tu girdi tik miško verksmą, audros 
ir perkūno siautimą; girdi skaldomus ir griaunamus me
džius. Giria keleriopai padidina tuos garsus, ir gamtos 
mūšio kavalkada nuaidi toli. žaibai akimirksnio prožek
toriais nušviečia mūšio lauką. Tik tada pamatai virpan
čias šakeles, eibes sudraskytų ii- skraidančių lapų. Matai 
besilenkiančias viršūnes, kartais verčiamą ar skeliamą 
medį- Bet po to akimirksnio vėl tamsu, dar tamsiau negu 
buvo. Rodosi, žaibas taip apakino tave. kad daugiau iz 
matyti negalėsi. Tada nematai nieko, tik girdi draskomo 
miško verksmą. Ir vėl žaibas nušviečia mišką... Tada žmo
gus jauti galybę..- Nors šiurpas veria tavo kūną. mintyje 
gimsta pasiryžimas, bręsta jėga...

Ir visada po audros jautiesi tvirtesnis. Nepalyginti 
audros nei su saulėtoms ar ramiai mirštančiom rudens 
dienomis, nei su sodriai merkiančiu ir niūriu lietaus metu. 
Nepalyginti nei su vasaros kaitra, su gaivinančiu ir svaigi
nančiu pavasario ramiuoju laiku. Lž tai aš myliu audrą. 
Daug artų iš reikalo, o vėliau iš pamėgimo esu ją stebėjęs 
miške.

Audra yra šiurpi, bet ji atgaivina ir mišką, ir žmogų- 
♦ * *

Kartą teko man raitam miško keliuku joti. Jojau pa
mažu. apsižvalgydamas ir arklį tvirtai prilaikydamas. 
Šis veržėsi namo. Bet audroje pavojinga per mišką greit 
joti. Ir be to... norėjau audroje tuo mišku dai- karta pasigė
rėti. Tą pasigėrėjimo norą teisinau sau pavojumi greitai 
joti, teisinau galimybe, kad žaibas gali mane ir arklį nu
trenkti- Ir nors grėsė pavojus, kad užeinanti liūtis per
merks mane iki gyvo kaulo, vis resiskubinau ir r.uo miško 
atsitraukti negalėjau.

Liūtis aplinkui siautė, audra per mišką ūžė, žaibai 
tviskėjo ir perkūnas griaudė, bet lietus vis dar neskubėjo 
atgaivinti vėjo draskomo miško. Tik išjojus iš miško 
liūtis mane užklupo. Arklys, savo gaivą nuo lietaus pa
lenkęs. ristele bėgo. Dabar ir aš, nepaisydamas žaibų ii 
perkūno, norėjau namo skubėti. Lietus pylė kaip iš kibiro, 
ir mano peršlapę drabužiai ant balno žliogčiojo. Vos ke1/ 
kilometrai iki namų beliko. Reikėjo dar prajoti upelį, gi
liam slėnyje tekantį, ir "sukilimo tris kryžius“, 
perbridau upeli ir risčia skubinau į kaimą Tiršti debesys

Arkliui molyne slidinėjant. iš lėto nusileidau Į slėni 
rodos, pasiekė medžių viršūnes ir prakiuro vandens marė 
mis į ištroškusią žemę. O toji nepajėgia visą vandenį su
gerti. jis varva jai per kraštus, tekėdamas į žemesnes 
vietas. į klonius ir upelius.

Bematant pakelio grioviai sklidini prisipildė, žaibui 
blikstelėjus, vanduo grioviuose tviskėjo. Tolumoje pa
stebėjau tris kryžius. Žmonės kalba, kad tie kryžiai buvo 
pastatyti toje vietoje, kur kadaise trys sukilėliai rusų buvo 
nušauti. Ėję jie iš miško, ėję mieste žinių pasirinkti ir buvę 
užklupti laukuose. Gynėsi ir savo gyvybes padėjo- žmonės 
šnekėjo, jog kartais jie iš miško karstų išeina, šalykeh 
stovi.

Man niekada neteko jų matyti. Bet artėjant prie kry
žių. staiga apie juos pagalvojau. Prisiminiau ir senos 
davatkos Agnieškos pasakojimą, kad kartą vienos lietin
gos dienos pavakare einant jai pro tuos kryžius, oželis j: 
pasekęs. Ji atsisukusi ir, matydama gyvulėlį ją sekant 
pratarusi:

— Biednas oželis, sušlapęs, sušalęs...
O ožys galvą pakratęs ir barzdą atkišęs, storai, vel

nišku balsu nušnekėjęs:
— Biedna bobele, sušalusi, sušlapusi-..
Agnieška kaip dūmas į pirmą sodybą atkūrusi. Buvc 

išsigandusi ir drebėjo. Ji sakė: mačiau velnią, velnią ma
čiau... Iš po trijų kryžių, ožiu pasivertęs, mane sekė... Aš 
paguodžiau sušlapusį gyvuliuką, o jis tokiu velnišku balsu 
iš manęs pasityčiojo-..

Bobos klausydamos žegnojosi ir paslapčiomis Į kry- 
žiu pusę dairėsi. 0 vienas vyras pasijuokė:

__Agnieška mato viena akim ir ta pačia gerai ne-

Benediktas Rutkūnas 

RUDENS MOTYVAS

Rugsėjis, apsiraizgęs gijomis voratinklių,
nubrido per purvynus, darganas į šaltą tolį.
Spalis. Lapai kugžda gedulingą gėlą. 
po kojomis variu nupuolę.
Brendu ir nežinau, kur veda takas — __
Ar ne vistiek:
į nežinią. į ateitį, ar praeitin saulėton?
Širdis, prie žemės-motės prisirišus, atminjp>ri* plaka — 
(o atminimų, o sapnų tų kiek!) — 
ir džiaugiasi, ir liūdi, kad to aukso rudeninio tiršta — 
Ir viskas miršta, miršta
nuolankiai- Iš lėto.

O kas po rudenio saulėto,
apjuosto giesmėmis poetų? —
Žiema, ir pūgos, ir sniegai — —
O neilgai.
Ir vėl pavasaris margai
žydės.
bučiuojamas karštos gyvenimo žvaigždės.

šitie trys vyrai suimti ir kaltinami pavogę iš New Yor
ko gamtos istorijos muziejaus brangenybių, kurių ver
tė siekia $400.000.

Kodėl moterys atsparesnes
Seniai mokslininkai tiria, to, mergaitės lengviau įvei 

kodėl įnoterys yra atsparos-. kia ir vaikų ligas.
nes. kodėl jos lengviau pa
kelia visokius sunkumus. 
Daug ka jie jau išaiškino, 
bet dar daug neaiškumų te
bėra ii toie sritvie.— 0--------- ur —

Škotijoj Ben Adler kalne 
ddelis šaltis ir audra staiga 
užklupo laipiotojų būrį ir 
užpustė vieninteli apledėju
si išėjimą. Laipiotojų tarpe 
buvo ir viena 22 metų mote
ris. Keturi vyrai mirė dėl 
nuovargio ir šalčio, du iš jų 
dar ilgiau laikėsi ir bandė 
gelbėti moterį, bet ir jie mi
rė jos rankose- O moteris 
vargais negalais prasikrapš
tė kelia i kaima ir išliko gv- 
va.

Tą atsitikimą aiškindami, 
mokslininkai sako. kad mo
teris išliko gyva. nes moterų 
kūnas yra atsparesnis, mo- 
.ers sirdis per minutę supla
ka apie 11 kartų mažiau ne
gu vyro. todėl kūno šilimos 
ir energijos sunaudojimas 
moters kūne yra mažesnis.

Moterys pajėgia ir dides
nį skausmą iškęsti negu vy
rai. Skausmui matuoti yra 
išgalvotas aparatas — dolo- 
rimeteris. Juo yra patilta 
kad. pavyzdiui, gimdant 
moteris gali iškęsti 9 laips
nius, o, sakysim, vyrai, susi- 
žeidę ar kokia liga sirgda
mi. turėdami skausmo tik 6 
laipsnius, retai išlieka gyvi.

J- Kapsas
i PS. šia proga noriu pataisy
ti korektūros klaidą, kuri į- 
si brovė į mano korespon
denciją ape Kanados lietu
vių dieną (Kel. Nr. 44). Ten 
parašyta, kad dr. Musteikis 
skaitė paskaitą apie "Ane
miją ir rezistenciją", o turė
jo būti "Anomiją ir rezis
tenciją“.

J. Kapsas

Šeimininkėms
Kepta žuvis be kaulų

2 sv. žuvies be kaulų, 
druskos.
1 vidutinis pomidoras.
6 riekutės sūrio.
1 dėžutė (5 unc.j piausty- 

tų grybų.
pusė puoduko kapotų svo

gūnų,
2 šaukštai sviesto arba 

margarino.
pusantro šaukšto miltų, 
pusė šaukšto druskos, 
pusė šaukšto sunkos nuo 

grybų, jei trūksta, pridėti 
vandens.

ketvirtadalis puoduko ka
potų petruškų.

puodukas grietinėlės, 
du šaukštai sherry vyno, 
trys puodukai karštų vir

tų ryžių.

Naujagimių tarpe mergai
tės irgi yra atsparesnės negu 
berniukai. Statistikai sako. 
kad gimdant ar po gimdymo 
didesnis skaičius miišta ber
niukų negu mergaičių. Be

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- j 

kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisės' 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro' 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.: 

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 lielgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02x31.

Klausimas

Mano draugė mane vežė 
į sueigą savo automobiliu. 
Ji pati vairavo. Lijo. ir gat
vės buvo slidžios. Automo
bilis. kuris važiavo prieša
ky, staigiai sustojo, praleis
damas praeivį. Mano drau
gė sustabdė savo automobi
lį, bet ne laiku, ir mes Įva
žiavome į priešakini auto
mobilį. Tuo tarpu užpakali
nis automobilis irgi laiku 
nebuvo sustabdytas ir įva
žiavo į mūsų automobilį. Da
bar savininkas priešakinio 
automobilio traukia mano 
draugę ir jos vyrą į teismą, 
o mano draugė ir jos vyras 
įraukia į teismą užpakalinio 
automobilio vairuotoją.

Nors visi buvo sužeisti, 
vieni daugiau, kiti mažiau, 
bet aš tai tikrai nukentėjau- 
Aš turėjau 15 susiuvimų 
(stichesj virš akies ir dar 
dabar negaliu dirbti, ne* aš 
taip išsigandau, kad drebu 
automobilį pamačiusi. Taip 
pat man visą laiką skauda 
galvą. Visi buvome pas dak
tarą, ir man daktaras sako. 
kad negalėsiu grižti i dar
bą mažiausiai mėnesi. Savo 
advokato aš neturiu, nes 
draugė man sako. kad jos 
advokatas ir mano reikalus 
žiūrės; jeigu ji gaus pinigų, 
tai ir aš gausiu. Mano vy ras 
man sako. kad aš turėčiau 
turėti savo advokatą, nes! 
mano draugės advokatas 
žiūrės jos reikalų, o ne ma-! 
no. Ar tai teisvbė?

M. S.
Massachusetts.

į Atsakymas
I

Tas pats advokatas, kuris 
veda Tamstos draugės vai
ruotojos bylą. pilnai gali at
stovauti ir "svečio“ (pas- 
senger) reikalams- šituo at
veju reikalai nėra tokio po
būdžio. kad advokatas tu
rėtų pasirinkti vieną arba 
kitą pusę. kaip tai būna kai 
kuriose bylose.

Teisiniai Tamstos pozici
ja yra stipresnė, negu Tams
tos draugės pozicija. Mas
sachusetts valstijoje vairuo
tojas. kuris savo paties ne
atsargiu elgesiu (negligen-Į 
cel prisideda prie nelaimiu-į 
go įvykio, gali negauti kom-i 
pensacijos už savo sužeidi-'
mą. Tai vadinama "contri- 
butory negligence“. Tačiau, 
ir tokiu atveju Tamsta kaipo 
"keleivis“ (passenger) savo 
teisiu nenustoji ir. jei bus į- 
rodyta. kad Tamsta buvai; 
sužeista dėl užpakalinės ma
šinos vairuotojo neatsargu-! 
mo (negligence). Tamstai 
būsi kompensuota.

JUOKAI

Vyrai amerikiečiai
Vienas San Francisco Ex-J 

aminer reporteris, aprašyda-1 
mas Aukso Vartų architek
tūrą. stebisi:

—Tiltas kabo panašiai.

Dabai styti žuvies mėsą 
druska ir suvynioti 6 vieno
do dydžio rutuliukus. Sudėti 
į išteptą negilų kepimui in
dą eilutėn. Supiaustyti po
midorą į šešias riekutes. Sū
rio riekutes supiaustyti, kad

primato. O kad ji ir gerai neprigirdi, tą visi žino. Bala 
žino. kas jai iš baimės galėjo pasirodyti. Gal ten ožys blio
vė, o gal koks pusbernis lietuje kailiniukus išsivertęs ėjo.

Man tada to vyro šnekta labai teisinga atrodė. Bet 
tą naktį jodamas ir prie kiyžiaus artėdamas, kažin kaip 
prisiminiau senos Agnieškos pasakojimą.

Man šitaip begalvojant, staiga arklys šoko į šalį. Maž
ne išvirtau iš balno, bet greit sutempiau pavadžius ir su- 
valdžiau arklį. O šis tik piestu stoja, šonu trepsi ir pirmyn 
neina.

(Bus daugiau).

būtų maždaug pomidoro rie
kules oydzio ir sudėjus rie
kutę sūrio ir pomidoro kar- 

• tu ir įterpti tarp kiekvieno 
žuvies rutuliuko. Nusui kti 
grybus ir pakepinti keptuvė- ; 
je kartu su svogūnais. Sūdė-. 
ti miltus ir druską. Pakepi-1 
nus supilti skystį r.uo grybų 
ir grietinėlę. Užvirinus su
dėti kapotas petruškas ir vy
ną- Dar pakaitinti maišant! 
ir užpilti ant žuvies. Kepti 
400 laipsnių karštyje 20 mi
nučių arba iki žuvis irus iš
kepus.

Prieš duodant į stala. vir
tus kaistus ryžius sumaišyti 
su kapotomis petruškomis ir 
sudėti prie žuvies iš abiejų 
indo šonų. Duoti į stala ta
me pačiame inde. kuriame 
kepė.

To patiekalo bus 6 porci
jom

"Moteris“

kaip balinė moterų suknelė 
be perpečių. Kas ją laiko, 
negali žmogus suprasti, bet 
baisiai įdomu įsivaizduoti.

Ideali žmona
Jaųues Chardonne. žino

mas prancūzų rašytojas, siū
lo toki idealios žmonos api
būdinimą :

—Tai yra kažkas tokio, 
kas labai jautriai rūpinasi 
tavo įūpesčiais. kurių prieš 
apsivesdamas tu nė nežino- 
kai. kad turi.

Sąžiningumas
į škoto vaistinę Aberdeen 

mieste įbėga labai susijau
dinęs skolas ir sako farma
ceutui:

—Žinai tamsta, kas atsi
tiko? šįryt pas tamsią pir
kau vaistų savo žmonai...

—Žinoma, žinoma, pui
kiai atsimenu, — sako far
maceutas.

—Taigi, atėjau pasakyti, 
kad tamsta vietoj chinino 
davei strichnino!

Farmaceutas nudžiugęs:
Tai pono sąžiningumas! 

I ats atvykote man apie klai
dą pranešti- Maža šia gady
nę bėra dorų žmonių, kaip 
tamsta! Taigi, kaino- skir
tumas bus nedidelis. Tams
tyte gausite primokėti tris 
šilingus ir šešis pensus...

Užsakyk Keleivį savo 

draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume

rata tik $4.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės ” Kry šiauš kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusk. kaina . ..$3.95.

>21. LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
v:,s -<x.-:a>ner.aokfatų rašt*’ dėl bol 
ierika okupacijos ir teroi-c Lietu 
voje. Kaina ............................ 25 Cnt

VI! G»;s 1 S.. ŽUKO t
donpj£ atsiminimai, <7? naL, iuu 
na ........... .. ........................... 4- -uv

DIENOJ ANT, “knygnešių karaliaus' 
-ar aet Kipro Kičinio lOunids ut&i 
minimai, 4C4 pat. xaina.—<c.0ė

n>6 .METAI, Kipro Bielinio at6imi- 
antroji c&us. 5»2 colaptai.Kaina ..........................  <6.03

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE.
•..n.-Ki, u :rure<;aga«o Joraa Sa
lys, 472 flaiiic® au caidomis. .ang

liškai duotas kiekvienos as.aor 
turinys, todėl tinka dovanoti u 
liefjv.sr.ai nafcalbaiitiemu, ;r:šta 
>26 pust karna ...........................<5.0i>

SOCIALIZMAS IF. RELIGIJA. Pa 
rasė E. Vanderve^rte. vertė VarJfc 
įas Kaina ..................... .. 26 Cnt
.-kKLSOROVGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGUl. M. Inkienė, ge- 
.-as vadovėlis keturių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
pel., kaina ............................ C .26

*.EMAITE? RAŠTAI. Garsios** mu 
stj rašytojos pirmojo kaio nett 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
-asytojos paveikslu. 128 puslapiai 
kašsu ......................................... 60 Ct

IAVO KELIAS I SOC1AUZM4 
Parašė Leonas Bliumas. Truropa» 
socializmo aiškinutmas. Kaina 26 c

NEMUNO SCN'CS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji Galia, 426 pus
lapiai. Kaaia ................. .. $1.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų pėtojimos: pagrin
dai. Faunus Gaiaune, didele kny
ga su daugybe paveiksiu, gerame 
popieriuje. Lama <8.ov

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra fa .tų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo i.-torija ir ^aidytno praktika. 
Larai aaur informacijų, 96 dsL 
Kama ..................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laiku iki Lietuvos ne- 
prikiauscmy&ės galo i Z95 metais 
Parašė Jor.&s Karys, daugybe pa 
veiksiu. S96 dsL. g*ra« popierius 
kaili* ................................... <10.04

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose daiyse 
Viso? trys dalys Įrištos Į viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigą' Vasaris išriša 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knyga, kieti viriai. 621 pusi* nik 
Kaina .................................... 16.00

NEMUNO SUNTJC. Andriaus Valuč
io romanas iš 1936 metų Suvalki- 
joa ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
pel. Kaina...............................<3.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
cheisonas. virš 50*1 puslapių. Kai
na kietais viršais <5.00. minkštais 
viršau .......................................... <4.00

.J SIUVA BUDO, Stepono Kaino 
iaoai vaizdžiai lr Įdomiai parašyti 
atsiminimai, saip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia acvar.a kiek
viena proga, gražiais kietais vtr- 

šeiiais, iliustruota, 416 puslapiu 
d:deiio formato. Kaina .— <oJM

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį nau
jausiomis žiniomis yarildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Ca*.

PASAULIO LIETUVIŲ 2INTNA8 
paruošė Anicetas Simotis. aaugy- 
oe z.utų lietuvių » angių kalbomis 
apie neturtus visame pasauly, 

<64 psl. Karna ........................ <6.50

JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL. 
KĖS, 32 psl, kaina ........ 25 Ca*.

•L’OZAS STALINAS, arba kals
Kaukaze išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

..1ETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina................................. <1.06

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose bė
ra vienybės. 80 psl„ kaina .. <1.66

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Abeikio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... <3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar gebėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tad sa
ko mokslas? Kaina.......... 29 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYC-A, patašė 
M. j.'icheisonienė. 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptą, 
132 puslapiai, kaina............... <1.26

CEZARIS, Mirko Jesuilč romanu 
trijose dalyse, kiekviena daria po 
<Ž, ara vnoa dalya........... <6.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la* 
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................  <6.06

SIAURUOJU TAKELTU, K. & 
Kriaučiūno atsiminimai iš JJeto* 
vos ir i* Amerikos lietuviu a ves* 
nimo. 178 psl-, kains........... <2.06

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aiškiai parodo, kais keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 29 CK

DEMOKRATINIO SOC1ALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
kaiyga šių dienų klausimau.s su- 
prasti. Kaina ........................... 60c.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
KELEIVIS

f3| E. Broadway------ <------ Sa. Bestos 17,
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VIETINES ŽINIOS
Atidaryta dailininko 

Juozo Pautieniaus paroda

Praeitą šeštadienį So. 
Bostone. Tautinės Sąjungos

30 naujų darbų, kurie šio 
meno specialistų vertinimu 
rodo dailininko pažangą, 
jo tvirtą kūrybinį pasitikėji
mą spalvose ir kompozicijo- 

narnuose. atidaryta žinomo je ir aplamai regimą pažan- 
dailininko Juozo Pautie- gą nuo buvusios parodos lai
maus darbų paroda. Parodą kų.
surengė Lietuvių Bendiuo-.
menės Bostono apylinkė- 

Parodos atidarymo trum-
Meno mėgėjai jau atida

rymo vakarą dail. J. Pautie
niaus kūryba gyvai domėjo-pą zo< | tarė apylinkes pn--; sj jr & t ilko fce, 

mininkas S Oi lezeJurgele- (iarb _ ju s|)alvingųjų pei. 
vicius. pasidžiaugdamas ne- !saž^Kiek teko 1>adlli tik 
pavaigstaneiais kultūrinių ati(la, vaka 
vertybių kūrėjais ir nese jais: .... , \
i. jų mūsų materialėjančių!dle"lJau P^uota 13 pa 
iruomenę gaivinančia dva-l v?lks.'«- 0 Ul >T:‘ “f1"1.1 P“’ 

šia. Po to jaunosios kartosi Vadinas.,
dailininkas Julius špokevi- musų visuomene dailininkus
čius suglaustai susirinku- a -“nt i*

• ~ o ka laukti, kad ir kitas kury-siems pakalbėjo aplamai a- , . . , . a /1 . J ; bos sakas taip pat paremtu.pie meną. jo sroves ir vysty-i
mosi k.-vptis ir davė trumpą Į Paroda bus atidaryta iki 
dailininko J. Pautieniaus Į sekmadienio, lapkričio 15 d. 
kūrybos apžvalgą. Šis sim-' Darbo dienomis ji atvira 
patingas jaunas prelegentas nuo 6 iki 9 vai- vak., šesta- 
buvo publikos sutiktas su dien. nuo 10 vai. ryto iki š 
nuoširdžiais plojimais. Dai- vai. vakaro, o paskutinį sek- 
lininkas J. Pautienius dar madieni nuo 10 vai ryto iki 
tarė padėkos žodi parodos 4 vai. popiet, kada bus jos 
jams. drauge paliesdamas ir uždarymas.
: engėjams ir jos lankyto-1 .................. .
mūsų meno ir šiaip kultūri- j Siuvėjų unijos 149 skyr. 
nes kūrybos dabartinę pade- '• nariam*
ti ir uždavinius, ii' tuo paro-' . ..V v. 1 Visi lietuviai. Amalgame-da bu\o atidaryta. ... , .T r . . j -i- ted Clothing VVorkers of A-J. Pautieniaus dailės pa- &

v

Nancy Loverisg, Emerson kolegijos studeni*-, j uri
ninkas veda i Lynn, Mass., policijos būstinę. Ii kalti
nama nailonine kojine pasmaugusi 83 metu n..s!ę.

rungiasi su Boylstono klubu siaubą.
ir vra ju svečiai. Dvidešimt ketveri metai

T , ... , t • , prabėgo, bet mūsų seseių irLapkričio 20 d- Lincoln. į *
Sylvania atvvksta i So. Bos- ** 1 ? 
tono Lietuvių Pil. Draugiją, nenublo. Jie savo prašymus 

■ kreipia > mus. JAV hetu-
LOWELL, MASS.

garbingo lietuvio, nei vie
nos lietuviškos šeimos, kuri 
per tą mėnesį neatiduotų sa
vo aukos Balfui-

V ajaus komitetui kiekvie
na mūsų auka — didesnė ar 
mažesnė — bus lygiai bran
gi. o visi tomis aukomis su

šelptieji bus už jas giliai ir 
nuosii džiai dėkingi. Aukos 
Baliui yra nutašomos nuo 
metinių mokesčių.

Tegul dosnumu ir gailes
tingumu būna padabinta 
kiekvieno lietuvio širdis 
\’ew Yorke. Padėkos Dieną 
švenčiant, Kalėdų belau
kiant.

Artimiausiu laiku laukia- 
• me -Jus atsiliepiant. Auką 
prašome siųsti ar įteikti su 
nridedamu lapeliu — 105 
Grand St.. Brooklyn. N. Y. 
11211.

Lž visas aukas tautiečių 
šalpai iš anksto širdingai dė 

: kojame-
Dr. J. K. Valiūnas,

Vajaus Globos Komiteto 
pirmininkas

Vitalis Žukauskas,

rodą čia yra buvusi bene 
prieš penkerius metus ir jau 
tada turėjo gerą pasiseki
mą- Si kartą jis atsivežė per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
MAISTO SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ IR USSR

merica Local 149 nariai, 
lapkričio 12 d. 5-6 vai. vak. 
prašomi ateiti į unijos patal
pas (85 Essex St.) ir atsi 
nešti savo nario kortelę, iš
duotą š- m. liepos mėnesį, 
nes be jos negalės dalyvauti 
valdybos rinkimuose. 

Direktorius Vladas Noreika

Mirė Ona ivienėTlKl'ž $.14.60
11 sv. kvietinių miltų, G’-į 
sv. ryžių. 4*Ą sv. rūkyto kum
pio, 2’4 sv. degintos kavos,
1 sv. kakavos, 1 sv. šokolado,
(4 sv. arbatos.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI Į LETUVĄ 
PINIGŲ KURSAS 
9 rubliai — $10 
PASIUNT1M S 

iki $30 — $2.75. 
virš $30 — 10%

Prašome reikalauti veltui 
katalogų

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street,
New York, N. Y. 10010 

Tel. YU 2-1530
Mes, patarnaudami tukstan-Bj Harvardas veda 2:1. bet 
čiams lietuvių daugiau kaip y vjj^įes padėtį išlyginti iš 
per 10 metų, turime dideli s į ^ar nesužaistų Gedimino

patyrimą i Šveikausko ir Algio Makai-
Mes garantuojame jūsų r Q<>

siuntinių saugumą. Lapkričio 13 d. lietuviai

Pirmadienį palaidota O- 
! na Ivienė-Jakimavičiūtė.
1 plačiai žinomo lietuvių tar
pe nekilnojamojo turto tar
pininko Antano Ivo-Ivaške- 
vičiaus žmona-

Užuojauta visai didelei 
i velionės šeimai.

Tarpklubine* rungtynės

Penktadienį prasidėjo Bos
tono tarpklubinės šachmatų 
rungtynės (Metropolitan 

jChesb League). So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos šachma
tų komanda, sutrumpintai 
vadinama ”Lituanian“, pir
mose rungtynėse susitiko su 

Į lygos meisteriais — Harvar
do universitetu jų patalpo-

į vius, tikėdami mūsų gailes- 
} tingumu.

Širdį veliantys šauksmai; 
ateina iš nesvetingo ir mirti 
nešančio Sibiro, iš Lenkijos, 
iš nuolat grobiamos Lietu- 

kviesti gardžios vakarienės, vos bei Y akarų \ okietijos. 
už kurią kai kurie atstovai Balfas visomis jėgomis 
šeimininkes ne tik išgyrė, stengiasi tą kenčiančių tau- 
bet ir išbučiavo. i tiečių šauksmą išgirsti, sten

giasi iš žlugdančio skurdo 
juos gelbėti, bet jis bejėgis, 
jei visi nesto.-im talkon ir 
savo gera širdimi Balfo iš
tekliu nepadidinsim.

Aukų rinkimo vajus šiais

Buvo ir gardi vakarienė

SLA 2-sios apskr. spalio 
25 d- suvažiavimo dalyviai, 
baigę darbotvarkę, buvo pa-

wt.w tvkiv

P. B.
*.! XZ 
IV. I .

Balfo vajus

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo-
žai, 176 psl., K3ina • • ««•• .......$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 pel. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00

Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psL..50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina • ••• • ••••• •••• • ••••••••••• •••••••• • • $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina •••••• •••««•••••••.. $1.00
M. Zoėčenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valutis 
196 poslapiai, kaina eeee e ;o •eeeaaB.e2exe~e.oeee.uMoeeee

Eaifo Šimtojo Skyriaus 
pirmininkas

DAILIDKA KULTŪROS
FONDO PIRMININKAS

Zigmas Dailidka. JAV 
LB Centro Valdybos vice
pirmininkas, yra pakviestas 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Fondo pirmi
ninku. Kultūros Fondo val
dybą sudaiys pirmininkas ir 
pristatys Centro Valdybai 
tvirtinti- Pirmininko adre
sas: Z. Dailidka, 5921 So. 
Fairfield Avė.. Chicago. III. 
60629. Tel. PR 6-5674.

DAUG KRAŠTŲ. DAUG 
ŽMONIŲ

Nevisi galime keliauti, ki
tus kraštus pamatyti, bet su 
jais susipažinti galime skai
tydami, ką kiti keliaudami 
matė.

Iš lietuvių vienas didžiųjų 
keliauninkų yra Dan Kurai
tis. Jis yra savo keliones į- 
domiai aprašęs, todėl įsigy
kite jo knygas ir bent jas 
skaitydami pakeliaukite po 
platųjį pasaulį. Jo knygos:

Daug kraštų, daug žmonių,
239 psl., kaina $2.00-

Anapus geležinis uždam
kaina $2.00.

Magiškuoju kilimu į Vii
nių, 331 psl., kaina $3.00-

Atsiminimai, 208 pel.,kai
na $2.00. '

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 psL kaina . . fUSU

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psL, kaina $1.80.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovam. 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys Kaina tik $2.00.

fcSLYNl KARVELIAI, AJoys* 
rono apysakaites

JDOMfOS KNYGOS
ROMANAI

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50.

AM Rūta, PRIFC •'
Didžioji meilė, n d. • 
nas, 309 psl.. kaina 

Jurgis Gliaudą. 5IK** •

SPARN1Ų SOSTAS 
juotas romanas iš poliu, 
emigrantų gyvenimo. 26> 
psl, kaina $2.50.

Vytautas Volertas. Ur’ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl., kaina $3.50.

* Vacys Kavaliūnas. KAI 
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 rwb kai"* 
$2.50.

Kraiikauskas. i 
NAGO UGNIS, premijuotar 
romanas, 205 pusk. kai 
S2.se.

Aleysaa Barona»
51 MEDŽIAI, 11;
ia 5 1,60.

S vaistas; Zi o 
RIAI PLAUKIA, romanu, 
ik knypiekio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 naL, 
kaimtKSO.

Šiandien dirbančiai mer
gaitei daug lengviau vyrą 

metais pradedamus lapkri- gauti, kadangi ii savo algos 
• čio 7 d. ir baigiamas gruo-i jį galį vyrų išlaikytu

Mieli ir brangūs 
newyoi kiečiai lietuviai,

Jau dvidešimt ketveri me
tai. kai lietuvių tauta kenčia j džio 7 d. Tegul Didžiajame 
sunkų trėmimų ir naikinimo’ New Yorke nelieka nė vieno

Po Bien Hoa aerodromo Pietų Vietname o puolimo. 
Ten partizanai patrankomis sudaužė 21 JAV lėktuvą.

SUSIVU^^

AMERIKOJE (SLA)
Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo >'6 metų ’.r 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia f ra t emalinė orzani/ariu 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių »r lipiausi ka
pitalą. * ;___ ___ . - "
sąmoninęs? neto*e- H.SiiJiKC v-t-tttu A.PDRAVDOS. be1 
stoja nariu j SLA. ne? žmo: 1) kad SLA aporauja g^n*. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal- 
bo? pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pero neieško 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą para'bą ir fra 
ternalir-ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugu nes rarėmta di
deliais rezervais.
SI. A DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo Si00.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ’t ?eimo? 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga «iai? įnikai® kieV 
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svartji kad ligo? an*1'" narvs jj, 
gauna pats.
ŠLA galima gauti anerauda nuo gimimo dieno® :ki gilios se
natvės.
SJ. A kuopos yra *yme®^se Beturiu kolonijoje, ris teikis 
♦inias apie andmuda? ir istoiimo salvga«.
Kas nori platesniu informacijų tesru rašo i pi ą Centrą-

LITHVANI AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 301h Street New York 1. N- Y-

- — r^.^r

GRAMERi Y SHIPPING Co.
{STEIGTA ly45 METAIS

TtkIMi V-\Ls< ošinai
pakuloti maisto

ik Dovani sionit.\«us
it> sanuei;y.

KMinob. jokio muilo.
tr.Miiou.i per Mvaties

Gavima,, paavituojaniaii
.-kutontoolus VmLAjtA --- lUKbUbi-
-*,s ........................
rkUio.i.obiii2> ZAFOKO2ETS —
-i.o.,<.ini5- a.- aut..........SiiMit.OO
•joterišk&s dviratis 21 V .. $37.88 
^aluytvvas Z1L Moskova 240 lit-
-M .......................................... $265.22
.»iouM'xlas K 175, pu dviem aė- 
.ynėnis ............................. $262.78

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ

{vairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI

G R 32 FAMILY STAPLE $30.50 
1J sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 4.6 sv. gabalinio cukraus, 4.6 
v. d, gintų kavos pupelių, 2.3 sv. 

rūky»' s salami.
R 33 — HOLIDAY — $36.69

5.9 sv. kvietinių miltų, 6.9 sv. ry
žių, 6.9 sv. gabalinio cukraus, 4.0 
sv. derintos kavos pupelių, 4.6 sv. 
tankų, 2J1 sv. rūkyto bekono, 1.4 
v. puikiausios rūšies arbatos 1.2 

>v. kakao.
Rašykite angliškai ar lietuviškai 

ir gausite pilnų katalogų.

PINIGAI { UJSJSX 
PILNAI GARANTUOTA

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
t N J.) LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20,060.00 
PILNAI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIKASYTI KVITAI

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
Nuo 1946 ai. tiesioginis 

BANK FOR FOREIGN TRADE 
Maskvoje agentas

Vert*: 9 rubliai už *19 
Persiuntimas: iki $39.99 $2.75

per $39.-19%
IGRAMERCY SHIPPING Co. 

118 East 28 St.. Neur York. N.Y.
Tel. MU 9-9598 

Atidaryta 9-5-39. šeūt. 9-1 
GBAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
Nenark, N. J.

ai a*
GINTARĖLĖ, J. Nartnia jmi 

ka, giažioe ūiiutradjM, 24 
peL, kaina ................ $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1A

TRYS SLAKAT.AT Alf Vamhnbi 
16 pasakų ir padavimų, 180 

pusi., kains .................... $2.0)
NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, AT5
MINIMAI IR MINTYS, i 
tomas, 336 psl.. kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA 
i GEVIČIUS, jo gyvenimo b 
i darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 pel., kaina $6

Knygoje pirmų kartą pla- 
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go-

Jonas Aistis, POEZIJA
Joje yra šio žymaus poett 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos i» 
Keleivio arimipwtr-»'*»»«-

Jieškofimai
Stasė PiBuunkienė-StaslAmi- 

tytė. UHjonos Stasiūnaitienia- 
Mackevičifitės duktė, gyvesuati 
Jurbarko apylinkėje, Lietuvoje, 
ieško Adomo Veimuao ir Onm 
Velmusienės-MaekeviėMtfs, ir 
taip pat jų sūnaus Adoaro Veš- 
muso, gyvenusią 1923 motai 
Brooklyne — New Yorke. ..

Rašyti:
John Butkus, 34 Park Terr.
Bridgeport, Conn. 06604.

(47)

S4-09

JO SU- 
premiju etas 

Vinco Kudirkų* 
894 pusi kaina

M1G
LOTAS RYTAS, 166pusl.. 
kaina $2.00.

LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 nsl 
kaina $3,90.
' Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ’ GYVENIMU »«• 
pust, kaina $4.50

Naujokaitis. U 
PELIA1 NEGRJ2 T A J 
KALNUS. 509 pus)., kaina 
$5.00.

Alė Rika, MOTINU' 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai- 
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais. 397 pat, 
kaina $4.00.

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE U- 
THUĄNIAN NATION, pa-

$10-

for
vo X 

aa$r-SO.

m

GREITA PAGALBA

Nenašia ink.
Vaistai, kurie buvo 

kiami, nuo 
kojų nutirpimo ir 
jao yra.

Tuojau siųsk šj skelbbną 
savo vardą su antrašo. Ir 
atsiųsime vaistą išbandomai.

ROYAL PRODUCTS
North Sta^ P.O. Bov 9112
Nevrark 4, New Jersey

•f hm> 
L. Vainikas,

Doko of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANL 
AN RECIPES- paraše Jusi 
Daužvardiomo. kaina $2.

f
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lenai Smith; SLA centro 
už auksinį ženklelį, gėlių 
puokštę ir gražią kalbą, ku
rioje ji mūsų kuopą iškėlė 
į pavyzdingųjų eiles ir tuo 
dar labiau paskatino dirbti 
SLA naudai; adv. Z. šalnie- 
r.ei už gražią kalbą; Sanda
ros Moterų klubui. Sandaros
7 kuopai, našlių karalienėm 
ir karaliam per H. Piragie- 
nę. Gabijos dr-jai per St 

į Kon tautą už pinigines do
vanas: Baifo pirm- A. And- 
riulioniui už knygą. V. ir St. 
Minkams ir. Sandaros Mo-

finas skausmo kilniam tiks
lui išleisti. Gerai nuotaikai 
palaikyti dar reiks bufetas 

Sį sekmadienį, lapkričio ir baras. Taifi—iki pasima* 
15 d. 5 vai. popiet, So. Bos-, tymo!
tono Lietuvių Pil* Dr-jos 111
aukšto salėje įvyksta banlc^Į Nauja karalienė 
tas bostono Lituanutmei Sandara Moterų Klubo
-- ■ naremta. Su tredi- bankete lapkričio 8 d. iš-
e.n.s parengimas turėtų bu- rirkta našlių karalieūe Ona 
ti Visu —pamirštas, nes jo Dekofski iš Peabody. kuli: 
v'”s ,-dnas yra skiriama. kalalium pasMnko Ign^ 

Kubiliūną. Jos palydovėmis 
išrinkta Konstancija Vasi- 
liūnienė, Kotryna Mikėnie* 
nė ir Elena Jurkevičienė.

Ilgiausia našlaujanti (44 
metus) pasirodė Dora Jero- 
nienė.

Bankete svečių buvo pil
na salė. Vadovavo, kaip pa
prastai. pirm. Jadvyga Kės 
lerienė.

LAISVES VARPAS

VU jtfeloe ANGLUOS lietuvių j 
i LTCKist radijo programa

Sekmadieniais 8-9 raL ryt*
AM Bangomis likv kihėcikiu 

FM Bangomis 105.7 meg&ciklų 
IS WKOX, Framir.gham. Ma

mokyklos banketo!

ahti .Minusiam mūsų šios d
— mūsų pačių 

levuką jam auk
sinui palaiky - 

. . p ogramoje da-
. ;i?:ius Žuicaus- 
Yorko ir komp. 
ciio vedamas 
*, tad ir tą au- 
s a Įima be di-

:4,

K - > esio ir pini-

židinietė. dėkoj. j jį

Židinietės dėkoja visiems •> 
atsilankiusiems į jų suruoštą $ 

_ _ maskaradą spalio 24 d. Bu- •
lifornijoje, susilaukė antro- i y° n^*’onu matyti per 50 
sios dukrelės — Brigitos. kaukllf. kūnų « b“™ apdo-i
n-- i - • a,-__ • X__ Z— \rf\r\f\tt\o

Lembertai antrą kartą

Danutė ir Vitalis Lember
tai. kurie dabar gyvena Ka-

Tuo būdu jų tėvai Monika ir 
Pranas Lembertai antrą 
kaitą tapo seneliai

vanotos. Didelė padėka ten-Į 
ka betkokiu būdu prie šei
mininkavimo. salės papuoši-

VEDEJAS—P VttČftMS 
173 Artbur St 

8ROCKTON 18, MASS 

TsL /Uaiper 6-7209

Sveikiname naujagimf n.° beiprogramos prisidėju-
Brigitą, jos tėvus ir senelius. •61ems-
_________ _____________ Į Iš savo kuklaus pelno ži-

Laimingaa, kuris smėlio dinietės skyrė $25 Lietuvių 
grūdelyje mato pasaulį, o Fondui ir $25 Bostono LitU-
laukinėje gėlelėje— dangų, aniatinei mokyklai.

I rans-Atlantic Travel Service

«

REAL ESTATE
BDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICKN6ED IR9KIM

KETVIRTIS REALTY ;
m WE»T OROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

TeL 268-4649

Hiii-klaa Mas- t klubui už gėles; SLA 
Mchw.Ua generahn.u prakura- ...... p Dargįui. Sandaros
ru. Tai pirmas negras tokiose 
aukštose pareigose Mass. vals
tybėje.

Package Expres$ & Travel 
Agency Ine.

______________________ _________ ______ Masu agentūra, turinti ilgametę praktiką-siuntisių peraiuntimo

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, ~ ~ 0 uip pat *
-ta sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- 

sas valstybes.
Baltgudiją. Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslą pristatymą į tuos kraštus 

d e y a a S L i u ■ t 1 ■ i B

AIDŽIAUSIA SIUNTINI 
NAUJOJ)

IŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
OJ ANGLIJOJ

LOBE PARCEL SERVICE, Ine.
v, .... BUOADWAY. So. Boston 27. Mass., TeL AN 8 - 8764 | 

Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS j 
ki<.!s Rv'ijos valdomas sritis.

r.-. ii Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-'
nius, jei siunčiami daiktai te’pa dėžė 

? • ’x20’’ coliu. Iš tolimesniu vietų sius-

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir Šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY PRER

ma siu-1 i iki 44 svai 
je, kurios dydis yra 1 
hite siuntinius mūsų v 
tėjo ir gavėjo adresus

Visi dokumentai par
tie -

; ru odytu ad/e įdėdami aišk.us siun-

■-.mi rusų k..?- i r ■
‘8 valanda« ■ • rriė.r.i-
■ą apmoka as.
. mėgstini •- - .. gaiin:

ynos US-- 
Sraaan

ir siu virs 
?. n. ūsų is~.

n...~irinkt:

iam:

Pristatymas — nuo 10 iki 29 dienu

Ger o. k dentų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
I: it rmavijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCYJac. 
596 W. BROADWAY, 80. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120
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The Apothecary

• • \ S . \. KRE!
i\O. t '

v k? Ai ’A ir GKhb :.k v'-iA.
'- • Ml S. SIUNTINI*
Siunčiame su INTUitISTO Įgaliojimai-

■siuntiniai Dr’miami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir eeitadieniais nuo 8 vaL ryto iki 12 vai. d.

lt 3OMA8 ADOMONIS

N-
IA

L VISKĄ TIKRA VAISTINE
s- G-jKiacĮč tiktai vaistas, išpildome gydytojų k

urime visus gatavus vaistus, 

reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę, 

r-..v Emanuei L. Rosengard, B. Beg. Pnarm.

582 a H. iiroaaway, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

prez.
prez. S. Gegužiui, SLA ižd. 
N. Gugienei, K Paulauskui 
iš Canteraech. N.Y., J. Ged- 
minta»ns iš Los Angeles. P. 
Budd šeimai iš Lee. Mass., 
už sveikinimus raštais; vi
siems kitiems sveikinto
jams — vietiniams ir kurie
buvo atvykę iš įvairių vie
tų — Lowellio. Brocktono. 
Bridgevvaterio, Lynno, Nor 
vcoodo, Chelsea ir kt; Ke 
leivio. Sandaros ir Tėvynės 
redaktoriams.

Ačiū visiems-
E. Keslerienė

Ramovėnai ir studentai 
minės kariuomenės dieną

L.K.V. Sąjunga ”Ramo- 
vė“, Bostono skyrius, lapkri
čio 22 d- ruošia Lietuvos ka
riuomenės šventę — minėji
mą.

10 vai. ryto lietuvių para
pijos šv. Petro bažnyčioje 
bus pamaldos už žuvusius 
karius, partizanus, šaulius ir
dabar žūstančius Sibiro tai-i „ ..
z,nCz, 155 Fenno. Revere, Mass.guac.

Tuoj po pamaldų prie 
bažnyčios A. L. K. , veteranų 
St Dariaus posto legionie
riai karišku saliutu pagerbs 
žuvusius-

į pamaldas kviečiame vi
sas Bostono lietuvių organi
zacijas, studentiją, skautus., 
ateitininkus ir kt. kuo gau
siausiai dalyvauti su savoj 
organizacijų vėliavomis.

Į
Renkamės 9:45 vai. po 

bažnyčia salėje.
Vėliavas tvarko ir vado- •

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atnetcu visus pataisymo, 
tu ir projektavimo darbus ii 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reiks- 
iavėną. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3680

vauja A. Tumas. }
11

Tą pačią dieną 3 vai. po { 
pietų So. Bostono Lietuvių JRūp«,tįnz,i 
Kl- Dr-jos III aukšto salėje ♦ 
bus banketas ir vaidinimas. »

Vienas pasaukimas telefonu vertas $125.00|

FORTŪNA OIL CO.

HELHEAD 
’ODEL

Ketvirtis & Co.
—JEWELEK5š— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodtina. 

žiedus, papuoiahis

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ 

Siųskite dovanų sintinius

^aeoeeueMoooooooaoMOM»
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

moeeMeeeeooocGeooeoaM

Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Uonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPfi DIN IS 
OPTOMETiUSlAS

Valanaoe:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL vak 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia, E. Rodd
(EUDOKIUTĖ)

0PT0M ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Eadijc 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gsunn 
ma® ir Keleivis.

. I
šis minėjimas bus skirtin

gas nuo ankstesnių ir tuo,. 
kad atsisakyta prakalbų.

- • į
Tuoj po atidarymo pirmą 

kartą Bostone pasirodys iš!
Chicagos pakviestas daug' 
triukšmo sukėlęs, susilaukęs
didelio spaudos ir kritikų giminėms į Lietuvą per mūsų 
dėmesio ir pagyrimų satyri-: įstaigą. Čia kalbama lietu* 
nis teatras ”Antrasis kai- , viskai, žemomis kainomis 
mas«( ‘ galima gauti Lietuvoj labai

vertinamų prekių. Patarnau-
Jo programoj numatyta n , jam įr sąžiningai.

Bostono gyvenimo aktuali-1 PaJtu sintiniai
JU* 1 pertvarkomi ir pasiunčiami.

Po vaidinimo veiks bufe-1 Siuntiniai nueina tvarkingai 
tas ir baras, šokiams gros' COSMOS PARCELS 
F. Smito orkestras. EXPRESS CORP.

. ..................... , i 174 Millbury Street
Šis minėjimas naujas dai WORCESTER, MASS. 

ir tuo. kad ji ruošia senimas 
su jaunimu — ramovėnai 
kartu su A. L- Studentų Są
jungos Bostono skyriumi.
Tai bus lyg dviejų kartų su
siartinimo šventė, kurion vi-

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8*2866

TeL A V 2-4020

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

irValandos: 2- 
Sekmadieniais fr šventadieniais 

pagal soaitarivią
49S Columbia Road

Arti Upham’š Corner 
Dorchester,

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų Šildymo reika
lų sutvarkė, Įsigydami 
SHELHEAD burneri. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisa 
žiemų. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas, šitas 
modelis tinka visokie tipo 
gyvenamiems ir komerci-

SHELHEAD burneris —

487 Washington St 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rū
■coupon

E worth 626
NAME ............................................
STREET ............................................
6ITY............................... TEL................
We wouid likę furtber Information about 
your speciai offer ©n oil burrer installation

jūsų karo suskaites.
....ažtikrias mažiausių šilimos nuostolį,
....garaataes gerų ir tylą veikimu

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNER1UOSE7

ŠILDYK NAMUS MOŠŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso 

{kių kitokią ligą ir nuc nelai- 
Iki malonaus pasimatymo! • | miu (ugnis, audra ir kt.) ..

Visais insurance reikalais 
kreiptis:

as AiL BRONIS KONTRIM
Mano padėka j JBStice <rf thePeaee—ConstaMe

J 598 E. Broadtray
širdingai dėkoju Sanda

ros Moterų klubui ir Sanda
ros 7-ti kauopai už taip gra
žaus banketo surengimą: 
komisijos nariams — Julijai į
Martinkienei. A. Kropienei, f Dū^ūU ir I ūlSaU 
J. Gudelienei. M. Vadelie-
nei. M. Ross. Elz. Žukienei. . - - - . „.« • a tnską. ką pataisyti reikia.Br- Bajerciui. A. Ar.dnulio- Naudoju tik geriausią 
niui. J. Lėkiui; banketo ve- *
dėjai A. Januškevičienei, ► 
meninės programos atlikę- | 
jams Onai ir Jonui Dii-ve- * 
liams, J. Sabaliauskui ir E-

si maloniai kviečiami daly
vauti.

Valdyba
i:

J So. Boston 27,
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2489

Namus iš lauko ir viduje 
Lipdau popierius ir taisaG

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mana. 

Tek CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą- 
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS ea© 2 iki 4 ir ♦ ilsi 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Ceeeord Rd„ Bilierica. Mam 

TEL. MO 3-2948

A.J.NAMAKSY
Real Estate & Insuraace

4«9 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Bardware Co.

šariainkaa E. J. ALEKNA
<28 EAST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
ropiBros ov

Visokie reikmenys
Reikmenys plumberiama

f I t

Mchw.Ua



