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Sausra JAV pridarė didelių 
nuostolių

Del nepaprasto* sausros šimtai gaisrų, išdegė tūkstančiai

ekerių miškų, trūksta vandens, žūsta pasėliai

Gamta mėgsta lyg pajuo
kauti: ji tam tikruose plo
tuose kas keleri metai su
stabdo lietų- Šiemet tokia 
sausra yra didžiuliuose JAV 
plotuose, nuo pat Rocky 
kalnų iki Atlanto pakraščio.
Pav. spalio mėnuo Illinois 
valstybėje buvo sausiausias 
šiame šimtmetyje.

Tas gamtos išdykavimas 
kelia didelių rūpesčių jos 
paliestų sričių gyventojams 
ir vyriausybei. Dėl sausros 
kyla daugybė gaisrų. Vien 
W. Virginijoje išdegė 80,
000 ekerių miško. Indianoje 
2,500, Illinois 12,000 ir tt.

Kita didi bėda—vandens 
trūkumas. Jau daug vieto
vių nebeturi vandens, jį 
gauna tankais ii- kitokiais

Second-ciass postage paid at Bestos, Mascachusetta

Kairėje buvęs Vokietijos kauele.b Kon rad Adenauer kalbasi Paryžiuje su Pran
cūzijos preidentu gen. de Gaulle. tarp jų stovi Vokietijos ambasadorius Man- 
fred Kleiber. Dešinėje JAV valstybės sekretorius Dean Rusk sveikinasi su Bel
gijos užsienių reikalų ministeriu Paul- Henri Spaak, kuris buvo atvykęs į Wa- 

shingtoaą.

Baigėsi pasitarimai 
su Chou En-lai

Baigėsi pasitarimai Mask
voje su Kinijos ministeriu 
pirm. Chou En-lai, kuris ten 
išbuvo ilgiau už kitas dele
gacijas. atvykusias į Spalio 
revoliucijos sukakties minė
jimą.

Jis atvyko pašnipinėti, 
kas tie naujieji Maskvos 
valdovai, kaip jie jaučiasi 
ir kiek yra galima su jais su
sitarti. Pasitarimai buvo ve
dami didelėje paslaptyje. 
Paskelbtame bendrame pra
nešime tėra tik pasakyta, 
kokie asmenys dalyvavo pa
sitarimuose ir kad pasitari
mų nuotaika buvo draugi 
ka.

Pasitarimai, matyt, nebu
vo labai vaisingi, nes užsie
nio korespondentai buvo į- 
spėti nerašyti apie juos la
bai optimistiškai.

Dabar abi pusės nepuola 
taip grubiai viena kitos, at
rodo. kad Maskva nukels 
gruodžio 15 d. žadėtą su
šaukti komunistų partijų su
važiavimą, kuriame dar 
Chruščiovo buvo numatyta 
pasmerkti Kinijos komunis
tus. ir kad į Peipingą vyks 
Maskvos sovietų delegacija 
skirtumų aiškintis-

Maskvos bosai sako. kad 
esą pasiryžę daryti nuolai
dų, bet nuo principinių po
zicijų neatsisakysią. O tos 
pozicijos yra skirtingos ne 
tik ideologijos srityje. Juk ir 
kinai, ir sovietai nori vado
vauti visoms komunistų par
tijoms. Jie varžosi ir dėl įta
kos atsilikusiose Afrikos ir 
kt. valstybėse. O ir teritori
niai klausimai kiniečių vis 
dažniau primenami.

Taigi "draugams“ nebus 
lengva susitarti.

PERONAS IŠGĄSDINO

Argentinoje prieš kele
lius metus nuverstasis dik
tatorius Peronas turi nema- 

. žai šalininkų. Jie vis drą- 
’ siau kelia galvas. Jų dele
gacija neseniai lankėsi pas 
Peroną, kuris dabar gyvena 
Ispanijoje. Jis pats viešai 
pareiškė, kad žadąs sugrįžti 
į Argentiną.

Gal tas ir davė pagrindo 
pasklisti Buenos Aires gan
dams. kad Peronas jau gre- 
tomoje Peru valstybėje ir 
rengiasi atskristi į Argenti-

Naujas Japonijos ministeris pir- na
alininkas Eisaku Šato, kuris, Kariuomenė ir policija 
kaip ir jo pirmtakūnas. yra buvo pakelta į kojas, bet be 
bendradarbiavimo su Vakarais rejRalo. nes pasirodė, kad 
Salininkas. tai buvo neteisingas gandas.
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čia ne tik pasėliai, miškai, 
bet taip pat ir pramonė, kuri 
daug vandens reikalinga.

Dėl sausros ne tik šių me
tų derlius bus mažesnis, bet 
gali išdžiūti žieminiai pasė
liai, jei netrukus dar neturė
sime lietaus.

Baisus potvynis 
Piety Vietname

Uraganas Joan sukėlė di
džiulį potvynį, kokio nebuvo 
per 60 metų. patvindęs di
delius Pietų Vietnamo plo
tus. Žuvusių žmonių skai
čiuojama virš 5.000, milio- 
nas neteko gyvenamųjų na
mų. Kariuomenė helikopte
riais pristato maisto į potvy
nio atskirtas vietas.

Potvynis sustabdė ir karo 
veiksmus.

Neseniai pastatytai civili
nei vyriausybei potvynis yra 
didelis smūgis. Bėdos ji tu
ri ir su studentais, kurie vėl 
demonstruoja ir reikalauja 
pašalinti kai kuriuos vyriau
sybės asmenis, kurie buvo 
arti seniau nuversto Diemo.

Anglijoje keliami 
mokesčiai

i
Darbiečių vyriausybė, tik 

pradėjusi darbą. ėmėsi 
griežtų priemonių konserva
torių nualintam tautos ūkiui; 
tvarkyti. Ji suvaržė įveži-: 
mus iš užsienio, pakeldama! 
muitus, pakelta gazolino 
kaina, sveikatos draudimo į 
mokestis 28 centais savaitei, 
vėliau bus padidintas paja
mų mokestis daugiau uždir
bantiems ir kai kurie kiti. 
Bet vyriausybė žada padi
dinti pensijas, pagerinti 
sveikatos aprūpinimą ir tt.

Fordo darbininkai 
streikuoja

Astuonių Fordo įmonių 
35.000 darbininkų streikuo
ja jau virš savaitės, nes jose 
nesusitariama dėl kai kurių 
smulkmenų. Bendrovė žada 
uždaryti ir likusius fabrikus, 
jei streikas nebus baigtas- 
Tada nustotų darbo dar 
daugiau kaip 30.000 darbi
ninkų.

INDIJOJE BADAS

Indijoje siaučia badas. 
Keralos provincijoje alkani 
žmonės ir studentai išėjo į 
gatves plėsdami krautuves, 
sandėlius, protesto ženklan 
daužydami langus. Jie šau
kia: ”Duokite duonos arba 
nužudykite!“

Net sostinės meras de
monstruodamas sėdi prie 
savo įstaigos durų. Reika
laujama iš centro valdybos 
pagalbos maistu-

Toje valstybėje yra labai 
stiprūs komunistai, jie net 
buvo valdžioje iki 1959 m. 
Dabartiniai sunkumai gali 
juos vėl į valdžią grąžinti, 
nes jie moka žadėti, o val
džią paėmę lengva širdimi 
neištesa to. ką pažadėję.
NUTEISĖ. BET BAUSMĖS 
NEVYKDO

Lenkai nuteisė 18 mėn. 
kalėti rašytoją Wankowicz. 
JAV pilietį- Jis nuteistas dėl 
to, kad Lenkiją šmeižiančius 
rašinius buvo pasiuntęs į už
sienį. Tai buvo jo kalba, ku
rios jis neturėjo progos pa
sakyti rašytojų susirinkime, 
kuriame buvo reikalaujama 
daugiau laisvės.

Naujas Kietų Vietnamo minis- 
teris pirm. Tran Van Houng.

Nušovė žmoną, 
t vaikus ir save

Praeitą šeštadienį 49 m. 
amžiaus John Jenderseck iš 
Sartell. Minn., nušovė savo 
žmoną, keturis vaikus iš tu
rimų dešimties ir pats nusi
šovė.

Jenderseck žmona vyrui 
buvo iškėlusi skyrybų bylą 
dėl jo žiaummo. ir teismas' 
nusprendė, kad kaltinama
sis turi apleisti savo šeimą.

Darbieeiai antrą
tearta laimėjo

Anglijos darbiečiai. kurie 
parlamente teturi tik 5 bal
sų daugumą, jau du kartu 
laimėjo. Konservatoriai bu
vo įnešę du nepasitikėjimo 
pasiūlymus dėl dagbiečių 
numatytos darbų progra
mos. bet nesurinko daugu
mos-

Praeitą vasarą Harlemo (New 
Yorke) negrų riaušių metu po- 
Hefaiinkas Thomas Gilligan nu
šovė 15 metų vaiką, kuris, sako.i 
jį puolęs su peiliu nudurti. Poli- ( 
dalukas buvo apkaltintas žmog.! 
žodyste. bet pagaliau išteisin
tas.

Vokiečiai perka JAV 
ginklų už 700 mil.

Šiomis dienomis Washing- 
tone lankėsi Vokietijos kraš
to apsaugos ministeris Kai- 
Uwe von Hassel. Susitarta, 
kad Vokietija pirks ginklų 
už $700 mil., jai pastatys 3 
modernius raketų naikintu
vus ir kt-

Pasitarimuose buvo vie
nodas Vakarų strategijos 
supratimas.

Pirmas streikas 
per 30 metų

Sustreikavo Ramiojo van
denyno pakraščio popie
riaus fabrikų darbininkai, 
viso labo per 20,000. Tai 
pirmas streikas nuo 1934 
metų. kada tos pramonės 
darbininkai buvo suorgani
zuoti Į uniją.

Mažina mokesčius

Finansų sekretorius Dilon 
sako. kad bus pasiūlyta pa
naikinti mokesčius, kuriais 
dabar tebėra apdėtos kai 
kurios prekės, pav.. kosmeti
ka. brangakmeniai, kailiai, 
telefonas ir kt. Viso labo tuo 
būdu būsią sumažinta apie 
pusė biliono dolerių mokes
čių.

JAV LANKOSI 
JUOZAS BALTUŠIS

Į JAV atskrido su Sov. 
Sąjungos literatūros ir me
no veikėjų delegacija ir lie
tuvis rašytojas Juozas Bal
tušis, kuris sugeba rašyti 
taip. kaip partija reikalauja.

MOKYKLOJE SPROGO 
BOMBA

Hanau mieste. Vokietijo
je. kur po karo buvo didelė 
lietuvių tremtinių stovykla. 
11 metų mokinys atsinešė 
mokyklon kažin kur rastą 
bombą, kuri mokyklos kie
me krapštoma sprogo. Su
žeisti net 46 mokiniai.
PABĖGO ČEKŲ 
DAILININKAS

Čekoslovakų dailininkas 
Ladislav Svatos. atvykęs į 
JAV su kitais ekskursan
tais. nuo jų pabėgo ir papra
šė prieglaudos JAV.

Respublikonai sumišę kaip 
žydų bitės

Rinkimų rezultatai suskaldė respublikonų partiją. Dideli*

susirūpinimas, kaip atstatyti vienybę

Nevykęs kandidato pasi
rinkimas ir dėl to skanda
lingas respublikonų pralai
mėjimas rinkimuose suskal
dė partiją, ir jos ateitimi su
sirūpinusiems yra didelio 
galvosūkio, kas daryti, kad 
vieny oė būtų atstatyta ir su
stiprėjusi partija galėtų 
laukti kitų rinkimų.

Skilimas yra toks didelis, 
.kad Goldvvateriui tokie žy
mūs respublikonai kaip gub. 
Rockefelleris, gub. Romney, 
šen. Scott. Kuchel jau yra 
ne tikri, bet ”taip vadinami 
respublikonai“.

Goldvvateris siūlo net vai
dą pakeisti ir respublikonų 
partiją vadinti konservato
rių partija, o demokratai tu
rėtų vadintis liberalų parti
ja. Prieš tai jau griežtai pa
sisakė buvęs ambasadarius
UCill jr

Goldwateris, nors rinki
mus pralaimėjęs, vis dar no
ri būti partijos dvasios vadu.

Sausio mėnesį šaukiamas 
partijos centro komitetas 
posėdžio. Jame bus išspręs
tas ir partijos vadovybės 
klausimas. Daug kas reika
lauja. kad pirm. Burch būtų 
pakeistas. Kas bus tas dva
sios vadas, kuris pajėgs vėl 
viską sulipinti, šiandien dar 
nežinoma. Goldwateris nuo 
tos pareigos dar nenori atsi
sakyti, bet nuosaikiesiems 
jis nėra priimtinas.

CLAY OPERUOTAS

Bokso sunkaus svorio čem
pionui Cassius Clav. kuris 
praeitą pirmadienį turėjo 
Bostone ningtis su Liston, 
padaryta herai jos operacija, 
todėl rangtynės atidėtos iki 
pavasario.

Į Japonijos uostą Sabebo 
atplaukęs JAV povandeni
nis laivas komunistuojančių 
buvo sutiktas piktomis de
monstracijomis.

Napoleonas buvo 
nunuodytas

Anglų mokslininkas dr. 
Hamiiton Smith. ištyręs 
Prancūzijos imperatoriaus 
Napoleono I plauką atomo 
pagalba, tvirtina, kad jis 
mirė pamažu nuodijamas 
arseniku- Toks būdas anais 
laikais buvo įprastas kara
liškuose rūmuose, kai buvo 
norima atsikratyti kurio 
nors nepageidaujamo as
mens.

Pats Napoleonas, kuris! 
mirė 1821 m. tolimoje Šv., 
Elenos saloje, lyg nujausda-> 
mas prieš savo mirtį rašė, 
kad jis bus nužudytas Ang
lijos oligarchų ir jų samdi
nių. Napoleonas neėmė jo
kių vaistų, bijodamas būti 
nunuodytas, bet jis, žinoma, 
negalėjo pastebėti, jei į val
gį buvo maišoma maži arse
niko kiekiai, kurie galų gale 
jį nunuodijo.

Kas tai padarė, tebėra pa
slaptis. Dr. Smith tvirtina, 
kad tai prancūzų darbas.1 
Yra reikalaujančių, kad bū
tų leista atkasti Napoleono 
lavoną, kuris guli po Invali
dų bažnyčia Paryžiuje, ir jį 
ištirti-

Taigi, tiek anuomet jau
dinusiam pasaulį imperato
riui Napoleonui ir po virš 
šimto metų neduodama ra
miai ilsėtis žemėje.

Br. Kviklys gavo 
premiją

Bronius Kviklys už savo 
veikalą ”Mūsų Lietuva“ ga-į 
vo Ohio gydytojų draugijos 
premiją $1.000. To veikalo 
vienas tomas jau išėjo, dar 
bus du tomai-Jį leidžia Lie-į 
tuvių Enciklopedijos leidyk-j 
la.

KATALIKAI IŠLEIDO 
UŽDRAUSTĄ KNYGĄ

Kitoje žinutėje čia rašo
ma. kad katalikų tarpe ke
liamas klausimas reabili
tuoti 17-jo amžiaus moksli
ninką Galilėjų. Neseniai pa
sirodė kun. Paskini, kurį po
piežius Jonas XXIII pakėlė 
į vyskupus, prieš 30 metų 
parašyta knyga "Galilėjaus 
gyvenimas ir darbai“. Ta 
knyga buvo bažnyčios už
drausta. bet dabar popie
žiaus Pauliaus VI įsakymu 
ji išvydo dienos šviesą.

Tai reiškia, kad bus kata
likų bažnyčios nuo Galilė
jaus nuimtas ir eretiko var- 
das-

Mirė New Orleans arkivyskupas 
Joseph Francis Rummel. 88 m- 
amz„ didelis segregacijos prie
šininkas. savo žinioje turimose 
mokyklose segregaciją panai
kinęs anksčiau, negu aukščiau
sias teismas tai nusprendė, ir 
dėl to turėjęs daug nemalonumą 
iš (ariamu krikščionių.
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Lenkai susirūpinę Vilniaus 
rusinimu

bė“ tėra tik tam. kad garsiai 
pritartų visiems Maskvos 
nutarimams ir juos aklai 
vykdytų, neatsižvelgdami 
nė savo gyventojų gerovės.

Tai Mizara gerai žino. bet 
bijo prasižioti.

Chicagoje leidžiamas lenkų dienraštis Dziennik Chi- 
cagoski vedamajame „Rusyfikacja tVilna“ (Vilniaus rusi
nimas) pastebi, kad nors lietuvių proporcija Vilniuje
esanti Įspūdinga, tačiau jų ir lenkų ateitis ten. rusifika- i vilnies redakcija lapkričio 
cijai plintant, atrodanti liūdna. 6 d. duoda atsakymą Į pa-

„Pagal sovietų oficialę statistiką, kaip LWIL spaudos klausimą siuntinių i Lietuvą 
tarnyba pateikia. Vilniaus gyventojų tautybių santykis siuntimo 1 eikalu- 
atrodo šitaip: lietuvių —34 procentai, rusų — 30. lenkų— Girdi, nepraktiška siųsti
20, Toliau seka žydai — 7 procentai ir gudai —6 procen- iš čia tokias ar kitokias pi e
tai. Kadangi rusai užima geresnę padėtį ir daugiau už- kės. Geriau siųsti pinigus, 
dirba, dėl to ir nišų kalba dažniausiai girdima kavinėse. ^^4. ten už pinigus nusi- 
restoranuose. teatruose, ir iš to gaunamas Įspūdis, kad 11 noie^-
miestas jau yra surusintas. Be to. visam tam padeda ii Juk tai aiškiai suktas pa- 
sovietinė teisdarystė. kuri pirmenybę atiduoda rusų kai- tarimas. Vilnies redakcijos 
bai“, rašo minėtas dienraštis. nariai važinėjosi Lietuvoje

ir gerai žino. kad ten gami-
Toliau tame straipsnyje atpasakojamas Eltos pasi- nių kokybė yra daug pras- 

kalbėjimas N ewYorke su iš Vilniaus atvykusiu lietuviu tesnė negu JAV. todėl užsie- 
Pasak ji, autobusų konduktoriai gatvių pavadinimus šau- ninės prekės labai pagei- 
kia rusiškai, didžiosiose Vilniaus krautuvėse i paklausimą daujamos ir už jas mokama 
lietuviškai dažnai gaunamas atsakymas rusiškai, aero- labai aukšta kaina. O štai 
drome didžioji dalis personalo yra rusų. panašiai ir vieš- Vilnies bosai pataria tų pre- 
bučiuose. o milicija savo tarpe vartoja tik rusų kalbą. Pa- kių nesiųsti.
našiai rusinamas Klaipėdos miestas, tik Kaunas išsilieką. Patarimas siųsti pinigus 
lietuviškiausias, užtat laikomas '‘reakcijos židiniu“. vra jar suktesnis. Už pa-

Ba;9rdamas lenkų ltikraštis lietuviams duoda tok: ^Mstus ten $10. žmogus gaus 
,,pata*"inią 111 tik 0 įublius. čia už $lo gali

. , _ ..... nupirkti gerus batus, o ten
Kas viršuje pasakyta, turėtų atverti akis visiems už tą sumą — daugiausia tik 

liet. Lams išeivijoje ir jiems duou supratimą, kad ne iš vieną baU| Q yra d 
•lenkų pusės, bet iš Maskvos buvo ir yra didžiausias pa- kitų prekiUt kurios tenai ke-

SUKTAS VILNIES 
PATARIMAS

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

Jau tuoj ir Kalėdos. Jau galvojame, ką duoti savo 
t. Tų dovanų beieškodami krautuvėse, sugaiš- 

dauf laiko ir pavargstame. To viso išvengtume, jei 
atsimintume, kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio 
metinė prenumerata. Ji pigi. nes užsakant Keleivį Kalėdų 
dovanų duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė Į 
prenumerata tik $4.00. Ją gavęs per ištisus metus minės Į 
tą, kas ją dovanojo, nes Keleivis jį lankys kas savaitė.

Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugams ir kitiems 
bičiuliams Kalėdų dovanų!

koks Ivanas. Nei vienas iš jų išsigydyti, nors jieškos viso- 
nesutiks duoti mūsų kraštui kių priemonių sulaikyti vi- 
laisvės- Ją atgausime tik ta- dujiniam puvimui. Laikas 
da. kai komunistinis žvėris dirba mūsų tautos laisvės 
neturės jėgų valdyti savo ubui ir visų tautų, kurios y- 
pavergtų tautų. Sekdami ko- ra nelaisvėje, ir tų. kurioms 
munistų žvėries judesius ga- nori laisvę pašalinti.“
lime prieiti išvados, kad jie______________________
iau netokie, kaip buvo dvi- ... . . v- . . . dešimt metų atįal. Dėlto. Ul£aksrk Kele,v> savo 
kad jo organizmų pradėjo draugam, Kalėdų dovanų, 
naikinti „vėžio liga“. Ture- Tuo atveju metinė prenurae- 
kime vilties, kad nepajėgs rato tik $4.00.

leriopai brangesnės ir dar 
prastesnės. Na. o Vilnis pa
taria jų nesiųsti.

Patardama siųsti pinigus, 
Vilnis neabejotinai rūpina-1 
si. kad bolševikai gautų J 
daugiau svetimos valiutos ’ 
savo „dvasininkams“ užsie
nyje apmokėti, o ne ruso nu-

VOJUS .

Šventi žodžiai, deja. jais galima pasikliauti tik laba: 
trumpą atminti turint. Juk tas patslei.kų dienraščio veda
mojo rašytojas pačiame pirmajame savo straipsnio saki
ny pabrėžė, kad. esą. „prieš antrąjį pasaulini karą lietuviai 
Vilniuje sudarė tik „mažą nuošimtį“ (tilko drobny od- 
setek) ir buvo „visiškai laisvi“...

Kodėl lietuviai savo istorinėje sostinėje besudarė tik 
„mažą nuošimti4, gal atsakytų autorius, bešališkai pastų- jodyto vargano žmogaus ge- 
dijavęs Lietuvos-Lenkijos unijos ir krikšto rezultatus. į rovė.
vėliau tuos laikus, kada rusai buvo pavergę abi tas tautas, 
ir pagaliau tą laikotarpi, kada Lenkija Vilnių valdė ir 
paspartintai savo „kultūrą ir vierą“ diegė.

Kokią lietuviai Vilniuje lenkams valdant (po Pil
sudskio su Želigovskiu išdavikiško sąmokslo) turėjo katalikų bažnyčia pasmerkei 
„pelną vvolnosc“ (visišką laisvę), galėtų paliudyti dar Galileo Galilėjų už tai. kad 
daugelis gyvų išeivijoje esančių lietuvių iš Vilniaus ir i!-

•__ i___ i_______ noAioTn ’Thvionrilmi
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niaus krašto, kurie galėtų ir tam pačiam Dzienr.ikui apie 
tų

VYSKUPAI SIŪLO 
REABILITUOTI...

Septynioliktame amžiuje

5 -z

Socialistų Internaconalas 
kovoj dėl tautų laisvės

(Jo 100 metų sukakties proga)

šių metų rugsėjo 28 d. pa
sibaigė 100 metų. kai buvo 
įsteigta Tarptautinė Darbi
ninkų Sąjunga, vadinama 
Socialistų Internacionalu.

Soc. Internacionalo su
kakties proga Maskvoj pra
pliupo Kremliaus bolševi
kai. mat, Soc. internaciona
lą. po pertraukos naujai at
kurtą ir pavadintą Il-ju So
cialistų internacionalu, Le
ninas paneigė, Įsteigdamas 
įil-ji Maskvos Internaciona
lą. Kurio didieji tikslai buvo 
tokie: klasta bei apgaule ne
priklausomų valstybių val
džios grobimas, žiauraus te
roro priemonėmis tautų pa 
vogimas ir kolchozinės 
baamirių baudžiavos Įgy
vendinimas.

jis skelbė mokslo tiesas, ku 
rias bažnyčia laikė erezija: 
kad žemė sukasi aplink sau
lę, o ne atvirkščiai. Dėl to 
inkvizicijos teismas privertė 
Galilėjų prisipažinti „sukly
dus“ ir prisiekti būti ištiki 

s-

laisvę“ parašyti-
Kaip lenkai vėl elgtųsi, jei lietuviams „atsivertų“ 

akys, kaip lenkų laikraščio redaktorius nori, ir jeigu jie 
„susidėtų“ su lenkais, rodo jau ir dabartiniai lenkų dar
beliai : kur tik jie turi progos, ten lietuvius arba visiškai mam bažnyčiai ir paklus 
lenkais padaro (filme Aldona)). arba vaizduoja urvinius niam popiežiui, 
laukinius (filme Kryžiuočiai). šiandien nebėra tokies

O iš tikrųjų lietuvių kilmės valdovai ir kultūrininkai pradžios mokykloš. kurioje 
sukūrė visa didžiausiąji Lenkijos istorijos laikotarpi nuo dar būtų mokoma taip. kaip 
Joeailos iki pat Pilsudskio. anuomet liepė katalikų baž-

Po skaudžios istorines pamote? ir patirto lenkų de- Rad dabaf vykstančiame Vi_ 
kingumo“ ir „broliškos meilės" ir dabartinėje situacijoje suotinįarne Bažnyčios suva- 
lietuviai labai gerai atsimena du savo priežodžius, kad šlavime Romoje atsirado 
„nuo meškos bėgdamas gali užbėgti ant vilko“ ir kad balsų, siūlančių reabilituoti 
„abu labu tokiu“. Galilėjų-

Tą klausimą iškėlė tenai

Kas kitur rašoma vyskupas Uon

V-
Doyou

feelmiles away - 
jv/ienyourphone 

rings in the midd\e
ofthe night ?

ROJAU, KAM MULKINI 
SKAITYTOJUS?

„Man atrodo, kad N. 
Chruščiovas padarė taktinę 
klaidą, kai jis 1959 metais 
lankydamasis JAV, be nič 
nieko pažadėjo kun. J.
Prunskiui išleisti iš Lietuvos 
vykti Į Ameriką jo motiną. 
Juk I.ietuva turi savo vy
riau-;, bę, tai kodėl Chruščio
vas nepatarė J. Prunskiui 
tuo reikalu kreiptis Į Vilnių 
pas Tarybų Lietuvos vyriau
sybę“.

Taip „Laisvės“ numery 
99 rašo Rojus Mizara neva 
kažkurios savo veikėjos lū
pomis.

Sakykim, kad ta jo „vei
kėja4* galėjo nežinoti, kiek 
galios turi ta „Tarybų Lietu-

Jis pasiūlė nuplauti nuo 
vos vyriausybė44, bet Rojus Galilėjaus „erezijos“ dėmę 
Mizara tikrai žino. kad ji y- įr užimti teigiamą nusistaty- 
ra bejėgė spręsti net toki mą mokslinių tyrinėjimų at- 
menką kausimą — leisti ar žvilgiu.
neleisti senai moteriai iš ~
Lietuvos išvažiuoti. Bet jis _Pai*a.' truputi“ per
tai veikėjai to nepaaiškino. v®*ai >1U0 klausimu susirū- 
nepasakė atvirai, kad ne Pin.ta. nes dabar jau ir bol 
Vilnius sprendžiaą ką i už
sieni leisti ir ko ne. Maža to. 
jis savo skaitytojus dar mul
kina, norėdamas juos nu
teikti, kad Lietuva tikrai tu
ri savo vyriausybę. Tėviškės Žiburiai lapkri-

Juk ta Chruščiovo taria- & d- išspausdino iš Euro- 
moji „taktinė klaida“ kaip Pos atvykusiųjų pasisaky
ti.; aiškiausiai ir aptemėliui mus- V ienas jų šitaip atsilie- 
„Laisvės“ skaitytojui aiš- Pla aP1€ Chruščiovo nuverti
mai rodo. kad tik jis buvo m$:
tikrasis okup. Lietuvos „rau- „Mums. lietuviams, ir mū- 
donasis ponas44, o ne kokia sų kraštui kol kas nedaro 
ten „vyriausybė4, ir kad jo jokio skirtumo, kas sėdės 
žodis buvo Lietuvoje Įstaty-

ševikai savo mirusiuosius re
abilituoja...

LAIKAS DIRBA MŪSŲ 
TAUTOS LABUI

PRIDĖTINIO TELEFONO 

MĖNESINIS MOKESTIS 

TIK TRUPUTI DIDES

NIS, NEGU PAGRIN

DINIS, O PATOGU

MAS DVIGUBAS

PAŠAUKIT SAVO TELEFONO 
IŠTAIGĄ, jos numeri rasit
SAVO TELEFONU KNYGOJE<-

Nevv England Telephone
Artrito!

mas. Ta Lietuvos „vyriausy-
Kremliaus diktatoriaus sos- 
te — Josifas. Aleksiejus ar

Taigi, jau vien dėl to. kad 
I-sis ir II-sis Soc- Internaci
onalai savo esme yra prie
šingi šitam Lenino Interna
cionalui, Kremliaus bolševi
kams turėtų būti gėda šią 
sukakti minėti ir dar naudo
ti varaą Markso, kuris savo 
ideologija, mokslo darbais 
bei veikia yra priešingas 
bolševizmui.

Tarptautinę Darbininkų 
į Sąjungą, arba Socianstų In- 
i tei nauonaią. įsteigė Angli- 
i jos dai bininkai, susitarę su 
; rrancūzijos (Paryžiaus) 
darbininkų atstovais. Būdin- 

' ga. kad šiai sąjungai steigti 
didysis ir lemiamas veiks- 
nys buvo ne darbininkijos 
siektino socialinio teisingu
mo tikslas, o politiniai tautų 
laisvės motyvai. Tatai buvo 

i Anglijos ir Prancūzijos dar
bininkijos pasipiktinimo dėl 
Lenkijos-Lietuvos padalini-

traukti rasų kariuomenę iš 
visų Lenkijos žemių, turėda
mas galvoje čia Lietuvą ir 
Gudiją. Siuvėjas Odgeris. 
prof. sąjungų tarybos sekre
torius, Įspėjo:

„Jeigu mūsų vyriausybė 
šiuo reikalu nieko neveiks, 
ji nustos tautos pasitikėji
mo- šio krašto darbininkai 
drauge su Prancūzijos dar
bininkais trokšta teikti su
kilėliams rimtą paramą.“

Piancūzų vardu kalbėjęs 
Tolainas kvietė vieningai 
„remti sukilėlius, vis dar ko
vojančius. žaizdotus ir 
kraujuojančius, bet vis dar 
nenugalėtus44.

Kitą dieną profesinių są
jungų tarybos prancūzų de
legacijai suruoštame priėmi
me buvo nutarta išrinkti 5 
narių komitetą, kad paraoš- 
tų anglų darbininkų atsišau
kimą į Prancūzijos darbi
ninkus. kviečianti pastoviai 
bei vieningai bendradar
biauti, pabrėžiant, kad pir
maeilė šio bendradarbiavi
mo sąlyga turi būti rapestis 
teikti pagalbą kovojančiai 
Lenkijos-Lietuvos liaudžiai. 
Atsišaukimą paruošti paves
ta OdgeriuL Jis buvo pa
ruoštas ir pasiųstas Pary
žiun.

Prancūzijos darbininkija 
ne tiktai palankiai atsiliepė 
i atsišaukimą, bet ir uoliai 
ėmėsi energingų žygių. Bu
vo paruošta peticija Napole
onui III su 6.467 parašais. 
Deja, peticija valdžios pa
reigūnų nebuvo priimta dėl 
to. kad pagal konstituciją

mo n oarbai iško Rusiios ei- Pe«ciJ°sgali būti įteikiamos , mo n oai Dai isko kusijos e. karaliui bet senatuigesio malšinant 1963 metų Kaianui. Dėt .enatui.
i sukilimą vaisius. Praėjo 8 mėnesiai, kol Į
į * j v • , Londoną buvo pasiųstas! Anglijos darbininkų pro-i Prancū2ljos darbi„V„kų at-
: Sų‘.'ilSityS Saltymas‘ Atsakym“ ‘ Lon‘
i kandžio Ž d Sone^ d°n* atV^ del~

, , -, ,.. . , . . ną suaare jau minėti Tolai--Jokubo saleje įvyko viesas / - * . •
susirinkimas, pirmininkau- 11 Antoine

; jamas griežto demokratinio kniousmas. Tuo metu suki-
; nusistatymo istorijos bei po- ^in?as. lau ..^uv?
utinės ekonomijos universi- Pjaunamas. Savo atsiliepi-
teto profesoriaus Eduard
Spancer Beasly. Susirinki
mas pareiškė pritarimą su- 'Sukilęs kraštas (Lietu- 
kilimui Lenki jo je-Lietuvoje vos-Lenkijos) vėl yra krūvi- 
ir nutarė reikalauti iš Angli- nuošė vystykluose, o mes pa
jos valdžios ginkluotos in- siliekame tiktai bejėgiai ste
lei vencijos prieš Rusiją. Bu-į bėtojai. bet jausmas, kuris 
vo išrinkta delegacija, kuri ™us Yra geresnės atei- 
iteikė susirinkimo nutarimą didysis laidas tautoms 
lordui Palmerstonui- Dele- išsilaisvinti. Kraujuotų ka- 
gacijai buvo paaiškinta, kad riinų krauju pasruvusiais 
intervencija yra negalima veidais karaliai ilgiau nebe- 
be Prancūzijos dalyvavimo, i sidalins tarpusavy tautų, di- 
Dėl to Anglijos darbininkai dikų grobiamų, žiaurių karų 
nutarė veikti bendrai su naikinamų. Vienos tautos 
Prancūzijos darbininkais. pavergimas graso kitų tau-

1863 m. liepos 22 d. toje !?isve*: Sa™08 ?arbės 
pat salėje Įvyko susirinki- ^a*du kiekvienas laisvas 
mas jau su iš Paryžiaus at- žmogus? arba kiekvienas 
vykusių darbininkų atsto-
vais — T olainu. Perachonu,
Ribaliu, Cohadonu ir Mura-

me Prancūzijos darbininkai 
taip rašė:

kuris trokšta būti 
laisvas, privalo padėti savo 
pavergtiems broliams“.

J. Va.
(Bus daugiau)-

LAISTYTUVAS PO ŽEME

tu. šiame susirinkime stalius 
Cremeris reiškė pagarbą su
kilėliams Lietuvoje ir pasi
piktinimą dėl žiaurybių mal
šinant sukilimą, Įvertinda
mas šį sukilimą kaip vieną Dar vienas palengvinimas 
iš tauriausių iki šiol Įvyku- žmogui gyventi šiame pa- 
šių revoliucijų. Jis pasiūlė šaulyje: Chemetron Corp- 
rezoliuciją, kurioje, be kita išrado kiemo žolei laistyti
ko. buvo reikalaujama, kad 
Anglijos vyriausybė nesi
leistų Į deiybas su Rusija 
kitaip, kaip tiktai su sąlyga 
tuojau nutraukti dabar siau
čiančius karo veiksmus ir iš-

po veja įrengiamus plastiki
nius švirkštus, kurie palais
tys veją vien kraną atsukus. 
Nebereikės pačiam kasdien 
tąsytis su žarnomis ir kilno
ti švirkštus iš vietos į vietą.

t
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KAS NIEKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT. 

SLA kuopai 30 metų

SLA 26-jai kuopai spalio 
mėnesi suėjo 30 metų. Jos! 
veiklos, ypač iki po antrojo 
pasaulinio karo. istorija yra 
|domi ir turininga. Tada jai 
teko įvairiose srityse gilią 
vagą varyti- Po antrojo pa
saulinio karo atvykus nau
jiems ateiviams, sukūrus 
Bendruomenę, da;>g darbų 
pasiėmė paskutinioji. Ji ren
gia Vasario ii- kitų svarbių 
Įvykių minėjimus, rūpinasi 
lietuviška mokykla ir tt. Se
niau visa tai gulė ant SLA 
kuopos pečių, bet ir šiandien 
ji tebėra visų gerų dal bų rė
mėja.

Spalio 24 d. kuopa savo 
sukakčiai atžymėti surengė 
koncei cą-banketą. Toronto 
lietuviai, vertindami kuopos 
veiklą, gausiai atsilankė Į 
sukakties minėjimą. Svečių 
buvo iš Hamiltono. St. Ca- 
tharines, Detroito ir Cleve- 
lando. Meninę programą at
liko šokėjos Jokūbaitytės ir 
dainininkė Braziulienė. vi
sos iš Clevelando. akompo
navo Skrinskaitė-
Visa programa buvo neilga. 
Įdomi ir graži.

f minėjimą buvo atvykęs 
ir SLA prezidentas Povilas 
Dargis, kuris ti-umpoje ir 
gražioje kalboje papasakojo 
SLA tikslus ir jo reikšmę 
lietuviams seniau ir dabar.

Vaišės ir šokiai tęsėsi iki 
vėlumos.

Publikos dauguma buvo 
pagyvenusių, bet nemažai 
buvo ir jaunimo.

Lietuvių bankui 10 metų

Antram pasauliniam ka
rui pasibaigus, ir Kanada 
atidarė savo duris ”išvietin- 
tiems“. Tuo pasinaudojo ir 
lietuvių nemažas skaičius. 
Jų tarpe buvo daug išmoks
lintų, Lietuvoje ėjusių atsa
kingas pareigas, todėl ir čia 
atsidūrę jie sukūlė Įvairių 
organizacijų, iš kurių minė
tini Lietuvių Namai ir koo
peratiniais pagrindais Įsteig
tas bankas. Jo oficialus var
das Parama (Toronto). Cre- 
dit Union Ltd-

Į Įmonės nekilnojamojo turto 
1 vertė tebuvo daugiausia 
$40.000. Minėta Įmonė pa
galiau bankrutavo.

Pradžioje ji vadino ban 
keliu, bet per 10 metų jis iš
augo Į didelį banką su virš 
2,000 narių ir 3 mil. dolerių 
apyvarta.

Banko valdyba ir kiti pa
reigūnai su mažais pasikeiti 
mais buvo visą laiką ta pati, 
nors kai atsirado milionai, 
prasidėjo ir varžybos dėl 
tarnybos ir pareigų banke, 
nes čia jau niekas be užmo
kesčio nedirba.

Nors Paramos banko du 
rys yra visokių pažiūrų žmo
nėms atidarytos, bet atsira
do tokių, kurie prie pranciš
konų parapijos sukūrė kiti, 
panašios rūšies bankelį, bet 
apie tai gal kita proga pa 
kalbėsime.

Paramos narių skaičius ir 
kapitalai auga. Bankas duo
da paskolas ne didesnes 
kaip 607© turimo nekilnoja
mojo turto, bet kažkokiais 
sumetimais vienai lietuvių 
valdomai mėsos apdirbimo 
Įmonei Courtland Packėrs 
paskolino $138,000, nors tos

Į šitą reikalą Įsikišo ir 
valdžios kontroliuojanti Į- 
staiga- Jai Įsakius, lapkričio 
1 d. suvo sušauktas specia
lus narių susirinkimas. Jame 
vieni kitus kaltino, Įspūdis 
buvo blogas, nuotaika pri
slėgta.

Valdžios atstovas pasiūlė 
pakeisti Įstatus taip, kad 
juose būtų pasakyta, jog 
valdžios auditoriai daro me
tinius patikrinimus ir apie 
tai praneša narių metiniam 
susirinkimui. Vadinasi, val
džia griežtai prižiūrės ban
ko veiklą.

Yra tikra, kad dėl minėtos 
paskolos nenukentės nei tar
nautojai. nei šerininkai, o 
tik sumažės atsargos kapita
las. bet ta nelaiminga pasko
la bus gera pamoka atsar
giau elgtis su bankui patikė
tomis lėšomis. Bankas veiks 
kaip veikęs, ir Toronto lie
tuviai juo galės džiaugtis ir 
didžiuotis, kaip iki šiol tai 
darė.

J. N-

URUGVAJUS

Ruošiamasi kongresui

Pirmasis P. Amerikos Lie
tuvių Kongresas buvo Ar
gentinos sostinėje Buenos 
Aires. Nors ir nekviestas nu
vykau | ji ir aš kaip Keleivio 
ir A- Lietuvių Balso kores
pondentas. nuvežiau kongre
sui Dr. K. Griniaus Dr-jos 
sveikinimą, bet nei tas svei- 
rinimas nebuvo skaitomas, 
korespondentas minimas, 
nes jie buvo kito negu kon
greso rengėjai plauko.

Antras kongresas buvo 
šernai Montevideo mieste, 
airį rėmė visi lietuviai, iš
skyras komunistus, nors to 
congreso buvęs pirm. Vyt 
Dorelis vėliau Urugvajaus 
ietuvius blogesniais negu 
comunistai išvadino tik dėl 
;o, kad Dr. K. Griniaus Dr- 
jos atstovas A- Gumbaragis 
pasipriešino klerikalų tak
tikai.

Dabar laukiama trečiojo 
kongreso, kuris bus šaukia
mas ateinantį vasario mėne
sį Brazilijos lietuvių sostinė
je Sao Paulo mieste

Du senatoriai Kennedžiai: Edward tebeguli Bostono 
ligoninėje, kur jj aplankė brolis Robert. kai jis jau 
uvo išrinktas senatorium iš New Yorko.

NEW BRITAIN, CONN. 

Senųjų banketas

Lietuvių Auksinio Jubilie-

RAC1NE, WIS.

Mirė A. Peik

Spaiio 23 d. mirė ilgai sir-
jaus Amžiaus Klubas spalio, gęs Antanas Peik. gyv. 124C 
29 d. surengė banketą, ku-; Schiller gatvėje, palaidotas 
riuo atžymėjo savo veiklos
4 metų sukaktį- Bankete da
lyvavo 160 narių ir svečių.
Paskutiniųjų tarpe buvo 
Vietinių Draugijų Sąmyšio.
Varpo Dramatinio Klubo 
valdybos, lietuviai grabo- 
riai, klebonas dr. Gaurans- 
kas ir neseniai čia apsigyve
nęs vargonininkas Jonas 
Beinorius.

Lavvn kapinėse su karinėmis 
apeigomis, nes buvo karo 
veteranas.

Velionis gimė 1895 m., Į 
JAV atvyko 1913 m. baigęs 
vidurinę mokyklą- čia jis 
baigė asbesto specialistų 
kursus ir ta specialybe ver
tėsi. Jis priklausė savo pro
fesijos unijai. Brolių-seserų 
šalpos draugijai, kuri jau 
likviduota.
1950 m. velionis vedė Mari
joną Groinytę-Stiklienę. ku
rią paliko dideliame liūde
sy-

Tebūna Tau. Antanai.

Kalbėjusieji svečiai pa
brėžė klubo naudingumą, 
net klebonas paprašė jį pri
imti nariu. Tas jo pasisiūly
mas buvo gausiu plojimu su
tiktas. Vargonininkas Jonas
Beinorius yra mūsų šeimos , - , • -, , • -j - lengva stos laisvos salies ze-narys ir labai pageidauja- ° ~ . -J r & j me o <pavo hudinciai žmo

nai reiškiu gilią užuojautą.
J. K.

WORCESTERIO NAUJIENOSPIETŲ AMERIKOJE

Dailininkas Jonas Rimša,

neseniai turėjęs savo darbų 
parodą Argentinoje. Bue 
nos Aires mieste, Meno Ga
lerijoje. susilaukė didelio 
pasisekimo.

Prof. Antanas Krapovic
kas iš Buenos Aires išvyko 
i Prancūziją mokslo studi
joms. Pagilinimas ir papil
dymas žinių jo specialybėje 
truks vienerius metus laiko.

Trečiasis Pietų Amerikos 
lietuvių Kongresas žada Į- 
vykti Brazilijoje, Sao Paulo 
i.ieste. vasario mėnesį 1965 

metais. Antrasis kongresas 
yra buvęs Urugvajuje, o pir
masis — Argentinoje.

Šviesos žiburys Medelline
(Kolumbijoje)- Rugpiūčio 
mėn. čia buvo Lietuvių Na
mų atidaiymas. Į tą istorinę 
šventę buvo suvažiavę lietu
vių iš visos Kolumbijos— 
apie pora šimtų žmonių. Jo
je nedalyvavo tiktai Lietu
vos konsulas Sirutis, pareiš
kęs, kad "neturėjęs laiko“.

Meno programai atlikti 
buvo atvykusi iš JAV solistė 
Prudencija Bičkienė. 

TĖVO-MAIKIO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanų:

Po $1.00: B. Mištautas. 
A. Savickas. Rockford. III.. 
S. Ridikas. Hartville, Ohio. 
S. Parazinskas, Brooklyn. 
N- Y.. J. Herman. Sharpes. 
Fla.. G. Višniauskas. Cleve- 
land, Ohio. J. Masvs. Mont
real, Canada. V. Montvilas. 
So. Boston. Mass.. J. Ado
mėnas. Montreal. Canada. 
J. Kvietkus, Hallandale. 
Fla-, J. Balčiūnas, Waterbu- 
ry. Conn.. V. Šurna. Phila- 
delphia. Pa.. J. Dvareckas. 
Worcester, Mass., W. Am- 
šie. Atlanta. Ga.. L. Sholt- 
man, Hartford. Conn-. Mrs. 
Weick. Woodhaven, N. Y.,

Žemaitaičių sukakti*

Lapkričio 1 d. Lietuvių 
karių veteranų salėj Shrevv- 
sburv buvo suruošta puota 
Žemaitaičiams pagerbti jų 
vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukakties proga- Svečių 
susirinko apie 150. Progra
mai vadovavo Jonas Palu- 
beckas. Kun. Jonas Bakanas 
pasakė gražią kalbą. Sūnus 
Jonas dėkojo savo tėveliam 
už gerą išauklėjimą. Buvo 
malonus pobūvis, tik gaila, 
kad sveikata neleido jame 
pabūti iki vėlumos.

Kas vadovaus klubui

Lietuvių Piliečių Klubo

k turi šitas 
knygas?

.IETUYOS RESPUBLIKO 
IS'iORD.A su spalvotu žeme 
lapių, 96 pei., kaina .. $0-7

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS <a 
.........................$0.5»

NIHILISTAI, 3 
kaina ...........

veiksmų trage 
............... $0.2’

pirmininkui A. Šeškevičiui 
atsisakius kandidatuoti, be
liko du kandidatai Į pirmi
ninko vietą: puikus vyras ir 
geras lietuvis Leo Misiūnas, 
ilgus metus buvęs klubo šei
mininku. ir Charles Tagme
nas. kepyklos savininkas.

Daugumai kitų pareigų 
tėra po vieną kandidatą, tik 
fin. sekretorius Vytautas 
Mačys turi du varžovus.

V. Pigaga laimėjo

Vytautas Pigaga išrinktas 
ketvirtą kartą i Mass. seime
lį. Jis neturėjo oponento.

. Edvardas Struckus. I apv- 
! -linkėję kandidatuodamas i 
seimeli, pralaimėjo respub
likonui. Ta apylinkė yra res
publikonų tvirtovė.

Lankėsi J. Beinorius

Lapkričio 9 d. mane ap
lankė muzikas Jonas Beino
rius ir mano giminaitis Kos
tas Valiūnas iš Nevv Britain, 
Conn.

J. Beinorius neseniai atsi
kėlė Į New Britain iš Provf- 
dence. R. I.. bet jau vado
vauja 4 chorams, kurie jau 
mosiasi bendrai pasirodyti 
Vasario 16 minėjime.

Gražio* ir gabios lietuvaitės

Amerikiečių spauda daug 
rašė apie Barborą Dirsiūtę. 
23 m- amž.. turinčią komer
cinio lakūno diplomą.

Kathleen Grinkevičiūtė- 
Grinke išrinkta Sacred 
Heart akademijos studentų 
karaliene.

Bus centinis išpardavimas

SLA 57 kuopos Centinis 
išpardavimas bus lapkričio 
22 d. 3 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių Klube ir seniems 
žmonėms gelbėti draugijos 
ten pat gruodžio 6 d.

GYVULIŲ PROTAS, 212 oe. 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų drj» 
ma L. Tolstojus, 62 psl.. ka> 
np............... ..................... $0.3-

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. M» 
tuiaitis, 24 psl., kaina *0.2

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 psl., kaina ...............  $0.1

LIETUVOS SOCIALDEMC 
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psi 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.2$

mas. nes jis ir bankete mus 
palinksmino puikiu skambi
nimu. Kas norėjo, galėjo ir 
pašokti.

Šia proga norima padėko
ti visiems, kurie padėjo ban
ketą suruošti: Draugijų San- 
ryšiui už salę, Varpo Klu
bui už auką. indus, šeminin- 
kėms — O. Snarskienei. 
Batz. šeškevičienei. Macevi- 
čienei. padavėjoms F- Juk
nienei, S. Mitiųkięnei ię kt, 
G. Aržuolaičiui. J. Paulaus
kui. J. Miežlaiškiui. A. 
Snarskiui. F. Juknai. M. Gri
mailai. J- Bendoriui, J. Liū- 
džiui. Jei ką pamiršau, atsi
prašau.

Dabar lieka laukti kitų 
metų. kada i panašų banke-

MIAMI, FLA.

Mirė

Širdies smūgio ištikta, 
staiga mirė Julija Šimkienė, 
sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Paliko sūnus, duktė, sesuo

ljb — visį-su šėmomis-įF., Milickas. Waterbury.

Nors ir kaip norėtum, vie 
na ranka negali paimti dvie
jų arbūzų.

Persų priežodi*

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos Ida-
’ - j u- • • susirinksime 5 metų su-i m1^‘r‘-"os «.
mes kad busimasis kongre- atžvmMi. Ar Romo. pop.ez.u. yra

Tiki-

sas bus nuoširdesnis ir de-i 
mokratiškesnis, kuriame P. 
Amerikos lietuviai tam tikrų 
autoritetų nebus skirstomi Į 
sūnus ir posūnius.

M. Krasinskas

Koresp. Pranas Nauncikas
Kristaus vietininkas?**
227 psl.. kaina tik $1.20.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

■blELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. kai- 
D 3 •-••••••• ••••••••• $0.75

r

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERG1JO. 

IMPERIJA SOVIETŲ
RUSUA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose i 
kentėjo ir žuvo mūsų TI NEPASIVĖLINKITE! 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo.
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

1965 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU IŠSPAUSDINTAS 

Jį redagavo Stasys Michelsonas 

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

Kalerdorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- 
1 numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY-

Conn.^ • Končienė. So. Wey- 
mouth. Mass.

Po $0.75: Glaveckienė, 
Baltimore, Md-. M. Peik. 
Racine Wis.

Po $0.50: F. Urban. Pro- 
vidence. R. I-. A. Jonkevi- 
čius, Dorva!, Canada. A. 
Šernus. Lavvrence. Mass.. 
A- Songaila. Harrison, N.J.. 
A. Kėkštas. Omaha, Neb., 
J. Vizbar. Altą. Canada. K. 
Genčienė. Gary. Indiana.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

16 kalėdinių kortelių su
paveikslais iš Kristaus gyve 
nimo. kaina $1.00. išleido 
Draugo leidykla.

Sieninis kalendorius 1965,
išleido Nidos Knygų Klubas 
(Nida Book Club. I Ladbro- 
ke Gardens, London. W II, 
Gr. Britain).

FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEFIilKLAUSOMOS LIETI:
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 2Z5 psl.. jkaiiia .. $500

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
M3 ••••••••• $0.15

Iš DOMINĖS LŪŠNELĖS. K
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KAll SENOVĖJE ŽMONĖS
FERSISTADYBAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir Irt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl. 
aina ............................. $C.2«

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veno 
-no komedija. 29 psl., ka. 
kaina ............................. $0ut

ALKOHOLIS LR KŪDIKI A 
kaina ............................. $0.2

DAINOS APIE LAISVŲ. Z 
Giedraitis, 32 psl., kai 
na ...................................... $0.7;

vARPAS NR 3-4 (Vinco Kudii 
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir F’ 
59 psl., kaina.............. $2.(M

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadvray — s — Boston, Mas*. 02127

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

KAS YRA SOCIALIZACIJA 
K. Kautsky, 31 psl., kai 
na ..................................... $0-8<
Užsakymus su pinigais praš> 

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a 

pysakos, A. Antanov, 45 psl. 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvray

27. Mana.

Mirė šie lietuviai

Marijona Dusevičiūtė- 
Zunde, 52 m. amž-, Viktoras 
Buda. 61 m., Povilas Guzas. 
Elena I/andžiūtė-Vitkauskie- 
nė. Kristina Nedzevickienė. 
Antanas Labanauskas ir A- 
domas Žičius.

J. Krasinskas

NEW YORK. N. Y.

Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas

Lapkričio 28 d. 6 vai. va
kare (šeštadieni) Carnegie 
Endowment for Internatio
nal Peace patalpose. United 
Nations Plaza, 46 Street. 
N-Y.C.. Įvyksta New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių visuotinis susirinki
mas. Paskaitą apie vertybių 
popierius, investacijas ir 
biržas skaitys jau eilę metų 
toje srityje dirbantis Jonas 
Valiukėnas, o apie investa
vimų fondus (Mutual 
Funds) — Juozas Audėnas. 
Po paskaitų bus bendros di
skusijos ir vaišės.

Dalyvauja nariai ir visi 
• investacijomis besidomin- 
! tieji.

N. Y. Liet. Prek. Rūmai

Namai — ne kiškis, nepa
bėgs.

J



PuBlaph ketvirtai KELEIVIS. SO. BOSTON Nr- 47, 1964 m. lapkričio 18

Iš pavergtos Lietuvos į
Tebetelkiami darbininkai 

j Kazachstaną

(E) Spalio mėn. pabaigo 
je Lietuvos spaudoje pasiro
dė skelbimai apie organi
zuotą darbininkų telkimą 
statyboms į Kazachstaną. 
Estiją ir Kareliją. Darbinin
kai būsią nusiųsti į miško 
pramonės darbus. Perkėlimo 
dr organizuoto darbininkų 
telkimo valdybos įgalioti
niai turi savo įstaigas Vil
niuje. Kaune. Klaipėdoje. 
Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Ukmergėje. Tokiais darbais 
susidomėję dar gali kreip
tis ir į visų okup. Lietuvos 
rajonų vykdomuosius komi 
tetus.

Kai Neringos žvėrys 
nebetenka galvos

(E) Lietuvos spauda jau 
kelintą kartą kelia aliarmą: 
gražioji Kuršių Neringa pa
verčiama šiukšlynu, nepai
soma gamtos apsaugos tai
syklių ir kt-

Apie naujas Neringos bė
das Tiesoje“ (nr. 251) pa 
skelbtas rašytojo B. Budrio 
ii- miškininko V. Lukošiaus 
laiškas dar labiau išryškino 
tas blogybes. Pasirodo, kad 
dėl praėjusią vasarą buvusių 
Neringoje poilsiautojų ar iš
kylautojų padarytų nuosto
lių jau galvojama — po po
ros metų Neringoje liks su
trypti pušynai ir nieko dau
giau. Jau nykstanti ir di
džioji Nidos smėlio kopa

Nidoje buvo jaunimo sto
vykla — jos vietoje palikta 
prišiukšlinta ir sujaukta vie
ta. Keliauti į Neringą jau 
pasidarė mada. Autobusai 
atvyksta iš Šiaulių ir kitų 
miestų- Iškylautojai papras
tai sukuria ugnį. po poros 
valandų pasigirsta dainos, 
ir jos pamažu virsta kažin 
kokiu nemuzikaliu riksmu. 
Palyčiais — daužomi bute
liai. Tik praėjusią vasarą ir 
)udenį dėl stovyklautojų 
kaltės Neringoje buvo kilę 
ir užgesinti 33 gaisrai.

Neringą užplūsta ir gry
bautojai. Jie rėkauja visuo
se miškuose, gi žvėrys ne
tenka galvos. Briedžiai puo
la i marias ir plaukia. Dabar 
keliamas klausimas, ar nėra 
atėjęs metas Neringą pa- 
versti gamtos draustiniu, 
nacionaliniu parku.

Vakaru šnipai — žudikai, 
sovietų — herojai

(E) Lietuvoje su nemaža 
sėkme rodomas Vakaių pa
statymo filmas apie prieš 
20 metų Japonijoje veikusį 
sovietų šnipą Richard Sorgę. 
Pagal "Komjaunimo Tiesą“, 
filmu ypatingai domisi jau
nimas- Esą. vyksta ginčai ne 
tik dėl paties filmo, kiek 
dėl Sorgės asmenybės ir gy
venimo prasmės. Laikraštis 
paskelbė kelių žiūrovų nuo
mones. Vienoje jų teigiama, 
kad Vakarų filmuose vaiz
duojamas šnipas esąs ant
žmogis ir jo neatskiriami 
palydovai — revolveris, di
namitas, nuodai ir kitos mo- 
dėmios žudymo bei naiki
nimo priemonės. Jau kitoks 
sovietinis žvalgas (vengia 
naudoti žodį "šnipas“). Jam 
rūpi komunizmas ir tiesa... 

vis gražios

JT statutas nustato, kad 
per trejus metus atsilikusi 
au savo mokesčiais valsty- 

Tai vis gražios frazės, j b® netenka balso JT visuo- 
Gaila, kad Lietuvos gyven-• tiniame susirinkime.
tojai nėra girdėję apie sovie- Į - --------------------------------- -
tinių šnipų, saugumo agen-į Siūlosi kaip vilkas į ku
tų "darbus“, kai jie, pvz-,' mus.

Muenchene moderniausio
mis žudymo priemonėmis 
sunaikino net ukrainiečių 
išeivių vadus. Panašių pa
vyzdžių atsirastų ir dau
giau.

Kilimai nuvedė į kalėjime

Popiežius Paulius VI sveikinasi su vėliausiai nepri
klausomybę gavusios Zambijos valstybės (Afrikoje) 
prezidentu Kenneth Kaunda.

Už gaminių grobstymą 
Lentvario kilimų fabrike bu
vo nubaustas gamybos vir
šininkas V. Tetianskas. vyr. 
meistro padėjėjai — J. Ja- 
sinskas. P- Staniulionis. P. 
Žemaitis; į kaltinamųjų suo- 
Aą pasodinti ir pavogtų ga
minių realizuotojai — V. 
Štlkauskas. A. Michailovas. 
S. Gurinova ir M. Gamatke- 
vičius. Kilimai ir kiti audi
niai būdavo išmetami į kie
mą pro gamybos virš. V. 
Tetiansko langą, o parda
vus baliai vykdavo paties 
fabriko dir. P- Jurkūno iš
taigingame kabinete. Vogi
mui sąlygas sudarė visiška 
apyskaitos stoka. Vyr. bu
halteris G. Želvys, bandęs 
sutvarkyti apyskaitos reika- 
'us, užrūstino viršininkus ir 
buvo atleistas iš darbo. Teis
mo metu paaiškėjo, jog 
trūksta net 25 tonų vilnonių 
verpalų 62,000 rublių ver
tės.

Nesi 24 m. amžiaus — 
nepateksi į Kauno kavinę

(E) Kaune veikianti "Tar
tu“ kavinė įvedė tvarką: Į 
ją neįleidžiamas ne tik ne
pilnametis jaunimas, bet ir 
18-20 m. amžiaus asmenys. 
Kavinės administratorius 
Dilys patikrina dokumentus 
ir jei pasirodo, kad "jaunuo
liu“ atrodąs svečias neturi 
24 m. amžiaus, jis neisilei- 
džiamas. "Kom. Tiesoj“ pa 
skelbtas trijų "nukentėju
sių“ laiškas.—pasirodo, jų 
tarpe buvo vienas rusas, du 
okup- Lietuvos imtynininkų 
čempionai. Jie klausia: ne
gi į kavinę bus neįmanoma 
patekti net ir Sovietų Sąjun
gos deputatams, nes į sovie
tinį "parlamentą“ gali būti 
išrinkti ir 23 metų amžiau^ 
deputatai?

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VIRŠŪNE

Visagalės Sovietų Sąjun 
gos komunistų partijos cent 
o komiteto prezidiumą da- 
jar sudaro: Brežnev. Kosy 
?in. Mikojan. Suslov. Pod- 
gornyj, Voronov, Kirilenko 
švemik, Palianskij ir Koz- 
lov.

KOMUNISTŲ BLOKAS
SUS1BANKRUTAVĘS

Artėjant Jungtinių Tautų 
visuotiniam susirinkimui, vi
sos šešios komunistų bloko 
valstybės, kitaip sakant. So
vietų Rusija su savo sateli 
tais. yra pavojuje netekt’ 
balsavimo teisės dėl save 
skolų Jungtinėms Tautoms 
nesumokėjimo. Skolingos 
yra:

Baltarusija $1,773.220. 
Čekoslovakija $3.537,004 
Vengrija $2.095.699. Lenki
ja $3.665.051, Ukraina $6. 
777,577. Rumunija $1.268. 
194. Sovietų Sąjunga — 
$52623,137...

Amerikoj 35 miiionai vargšų
Kas nebaigia aukštesnės mokyklos, tas žudo savo ateitį 

(Tęsinys)
Ryšium su kongreso pri

imtu $947 milionų lėšų pa
skyrimu kovai su skurdu, ar-
„a. kaip tas bilius pavadin
tas — "Economic Opportu- 
nity Act of 1964“, prasidėjo 
didelis sambrūzdis, kas pir
miausia tas lėšas gaus ir 
kaip praktiškiausiai jas pa
naudos.

Didžiausioji tų sumų da
lis atiteks prieauglio apmo
kymui, kad tiktų darbui šia
me automatizuotame atomi
niame amžiuje. Mat, prie
auglio reikalai, pasirodo, y- 
ra tragiškai blogi dabar ir 
ateityje bus dar blogesni, 
jei nebus skubiai ir radika
liai reformuota visa apmo
kymo ir gyvenimui paruoši
mo sistema.

Apskaičiuojama, kad me
tusių mokytis, nebaigus 
aukštesniųjų mokyklų, šie
met Jungtinėse Valstybėse 
bus daugiau kaip du milio- 
nai jaunuolių, tuo tarpu dar
bo rinka kasmet labiau už
sidaro nepatyrusiems. neap
mokytiems ir specialybės 
neturintiems ypač jaunuo
liams. Bedarbių santykis y- 
ra tris kartus didesnis aukš
tesnes mokyklas nebaigusių- dviem dideliais frontais:AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS LITERATŪROS FONDO PRANEŠIMAS

Išeinanti prof- Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
Ž-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus gailina gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psL, kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuoto paveikslo, knygos kaina *0.00. Perkantieji TAU, 
LIETL VA gauna so nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
lūros 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 Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ’’ $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku 

ieji. sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moks 
>10.00. t. y. gauna S2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% z U1/:) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo,

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova. 6324 So. Mapletrood, Chicago 29, W- 
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, M.

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

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

J. Novog, 87 Windenuere Avė Toronto 3, OnL Canada. 

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 61127.

Viaaia Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipteaasi šiuo 
: K. Bielinis, 29 West 57tk SL, 16th fL, Now York, N.
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apmokymą* darbui ir prati> skiriama specialiai jaunųjų žastis yra pradėjusi visuo- 
nimas dirbti, tai yra amatų paruošimui per Darbo kor- tiną, taikingą revoliuciją, 
mokyklos ir darbo korpusai,. pusą, kurio konservacijos kuria siekiama 35 milonus 
kulių svarbiausias tikslas y-' stovyklose ir treniravimo Amerikos žmonių ekono- 
ra jaunųjų apmokymas. | centruose (22 tokios stovyk- miškai sulyginti, tai yra jiem 

Ir vienu ir kitu atveju —• los ir centrai jau šiemet vei- duoti progos susilyginti su 
visų svarbiausia yia tinka- kia) 40.000 jaunų vyrų ir kitais. Dėl to ir kongresas 
mas pi.'eauglio apmokymas, motei ų tai p 16 ir 21 metų turėtų administracijai to- 

amžiaus jau šiemet gauna kiuose darbuose palengvin- 
pilną apmokymą, darbo pa- ti, o ne vienu įpročiu nu
mirt}. kitais žodžiais, specia- braukinėti nuo prašomų bū- 
lizaciją pasirinktoje darbo tiniausių sumų dideles dalis 
šiltyje. Programoje kitiems jr kuodus į ratus kaišioti,, 
metams numatyta panašiai kaip tai, be kitko, padarė su 
paruošti jau 100.000 jaunuo- panašiu planu — pagel- 
lių- Negana to, aukštesnio- bėti Apalachijos kraštui at- 
siose mokyklose įvedamas įstatyti ir kaip padarė su 
r. au jiems gyvenimo reika- sveikatos draudimu seno 
lavimams pritaikytas darbo

les nemokytas ir gyvenimui 
bei darbui neparuoštas žmo
gus jau šiandien bendruo
menei daugiau kaštuoja, ne
gu jo išmokslinimas.

Kaip žadama pradėti tas 
milžiniškas darbas su nepil
nu bilionu dolerių?

Darbo programai vado
vauja dar prezidento Ken
nedy skirtasis jo paties svai
nis, Taikos korpuso vadas 
Sergent Shriver, kuris dabai 
yra ii- Darbo korpuso vadas.

Iš kongreso skirtųjų $947 
milionų apie $400 milionų

jų. negu jas baigusiųjų jau 
nuolių tarpe.

šiuo metu nepatynisių ir 
neapmokytų darbininkų bė
ra vos dešimtasis nuošimtis, 
o po penkerių metų. apie 
1970 metus, jų bebus vos 5 
nuošimčiai.

Tarp 16 ir 21 metų am
žiaus jaunuolių kas šeštas y- 
ra bedarbis.

Penkiolika nuošimčių vi
sų nepilnamečių šiandien 
neina į mokyklą ir nedirba.

Skaičiuojant dabartiniais 
duomenimis, apie 1970 me
tus, tai yra už geių 5 metų, 
pusaštunto miliono jaunuo
lių bus metę mokyklas, jų 
nebaigę-..

Tai vis kandidatai į atei
ties vargšus, o vargšų šiame 
turtingiausiame pasaulio 
krašte, pasirodo, jau ir da
bar yra kas penktas žmogus, 
arba vidutiniškai 35 milio- 
nai...

Prezidento John F. Ken
nedy pradėtas ir preziden
to Johnsono baigtas praves
ti įstatymu kovos su skurdu 
planas numatomas vykdyti

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3. 

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psL. kaina $2. 

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

VYNUOGĖS IR KARTI 
SAI. Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
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 įdo 
mių straipsnių, 278 psl. 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, SL Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, < 
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet 

ronėlė Liūdžiuvienė, 8>
psl. kaina............ .. $1.0<

RASTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią
niai. kaina.......... $3.0*

MURKLYS. A. Giedriaus gra' 
aoysaka jaunimui. 130 n?
kaina............................$1.8'

VIENIŠI MEDŽIAI, mm? 
nas, parašė Aloyzas Ban 
nas. 117 nsl.. kaina $1.-c 

VFPR ĮKLAUSOMĄ LTT 
PŪVA STATANT. Rapol 

Skipičio atsiminimai. 44> 
nal.. kaina . . $6.0 

TŪZŲ KLUBAS, Antan« 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.
kaina .................... $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA- 
NfATTKA. 215 psl., kieti vir

šeliai kaina.............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 p«L, kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje
Sa. Boston 27, Mass.

E,

amžiaus žmonėms.
J- Pr.specialybių apmokymas, o 

taip pat jau ir kolegijų stu
dentams numatytos visokios 
galim) bės pasiruošti prak
tiškam darbui. Tikimasi tuo 
būdu apsaugoti apie 200.000 
mokyklų mokinių, kad ne
mestų mokslo, jo nebaigę.

Miesto srityse steigiamos 
darbo korpuso stovyklos 
specialiai apmokyti autome- 
chanikos, virimo, kepimo ir 
kitokių amatų. Apie 140.000 
studentams iš mažai uždir
bančių šeimų pagelbėti 
baigti mokslus yra išdirbta 
darbo ir mokslo programa, 
pagal kurią pačios aukštojo 
moksle įstaigos parūpins 
jiems dalinus (nepilnus) 
darbus.

Darbo korpusas oficialiai 
vadinamas Amerikos Tar
nybos Savanoriai (Volun- 
teers in Service for Ameri
ca). Korpuso darbuotojai 
dirbs ko didesnio skurdo sri
tyse. Programai besivystant, 
numatyta išmokslinti ir pa
ruosti iš bent 10,000-12.000 
narių mokytojų federalinis 
instruktoi ių korpusas. Šie 
korpuso pirmasis uždavinys 
bus išmokyti specializuotus 
mokytojus, kurie norėtų 
dirbti lūšnynuose, tai yra la
biausiai suvargusiose kraš
to srityse, kaip kad Taikos 
korpuso savanoriai-savano- 
rės dabar dirba labiausiai 
atsilikusiuose svetimuose 
kraštuose-

Tai tiek apie jaunųjų 
prieauglio gyvenimui paruo
šą, oe Runos gyvenimas ne
bėra gyvenimas. Bet nema
žiau rėkiantis reikalas yra 
permokyti ir žymią dalj se
nesniųjų darbininkų, kurie 
vis aitiesniais kiekiais atsi
duria Uk dalinai dirbančiųjų 
arba visiškai nedirbančiųjų 
ir nuolatinių bedarbių ene- 
se. Taigi, žymios dalies A- 
merikos gyventojų iš jaunų
jų k senųjų grupių beveik 
pagrindinis perauklėjimas 
yra toks milžiniškas užsimo
jimas, kuriam kongreso pa
skirtas nepilnas bidonas yra 
tik vienas vandens kibiras 
į liepsnojant} gaišią, ir la
bai geras ženklas, kad pa
tys gyventojai per savo 
bendruomenes šiomis likimi- 
nėmis programomis gyvai 
pradeda domėtis ir pačios 
jas planuoja.

Kaip įrodymas, jog visas 
kraštas yra rimtai susidomė
jęs aanumstiacijos paskelb
ta kova skurdui ir nori akty
viai prisidėti, rodo Shriverio 
pranešimas senato paskirs
tymų komitetui, kad dau
giau kaip 10,000 mokytojų 
ir patarėjų kreipėsi su pasiū
lymu jaunųjų labui dirbti 
Darbo korpuso stovyklose ir 
treniravimo centruose; dau
giau kaip 100 bendruome
nių užsiprašė naminio taikos Mes atstovaujame organi- 
korpuso savanorių ir dau- zuotam terorui. Mes nepri- 
giau kaip 100 miestų papra- pažįstame pasigailėjimo, 
šė kovai su skudu projektų.1 Deržirokit,

Prezidento Johnsono ad- pirmasis baisiosios komunis- 
ministracija savo puolimą tų slaptosios policijos 
prieš skurdo ir neturto prie- viršininkas

BREŽNEVAS 3 KARTUS
PABUČIAVO NIKITĄ

(E) Prieš pusmetį, š. m. 
balandžio 16 d. Sovietijoje 
iškilmingai minint N. Chruš
čiovo 70-sias gimimo meti
nes. tas KP CK,. Chruščio
vą spalio 14 d- nuvertęs, 
drauge su anuomet L. Brež
nevo vadovaujamu A. Tary
bos prezidiumu ir Ministe
rių Taryba. N. Chruščiovą 
pasveikino tokiais žodžiais:

"Visas Jūsų gyvenimas,
brangusis Nikita Sergejevi- 
čiau. j ra ryškus pavyzdys, 
kaip reikia pasiaukojamai 
tarnauti Lenino partijai ir 
tarybinei liaudžiai... Jūsų 
veikla mūsų Tėvynės ir vi
sos pažangiosios žmonijos 
labui nusipelnė didelio tary
binės liaudies ir viso pasau
lio darbo žmonių dėkingu
mo, pagarbos ir meilės“.

Chruščiovo, kaip pirmo
jo partijos sekretoriaus, vie
tą dabar užėmęs L. Brežne
vas balandžio mėn- kalbėjo:

"Jūsų nuostabūs darbai 
nupelnė Jums... milionų do- 
tųjų žmonių pagarbą ir mei
lę...“

Čia pat L. Brežnevas 
Chruščiovą apkabino ir tris 
kartus pabučiavo ir įteikė 
jam Lenino ordiną bei Auk
so žvaigždės medalį.

N- Chruščiovas savo at
sakyme nurodė:

"Ne nuo manęs viskas pri
klauso. Mes veikiame visi 
kartu, ir tai mūsų jėga. Viso
mis jėgomis stengsiuos ati
dirbti avansą, kurį jūs man 
duodate.“

Žinoma, Chruščiovą ne
paprastai "nuoširdžiai“ ta
da sveikino ir okupuotos 
Lietuvos pairtinės bei val
džios įstaigos.

T okie tėra tik plėšikų ir 
gengsterių papročiai! Pagal 
juos elgiasi ir komunistiniai 
šunuodegiai. nes jie geriau
siai išreiškia jų moralę.

VAKARAI VILIOJA 
SOVIETŲ MERGAITES

Sovietų pedagogas Vladi- 
mir Nemcov rašo žurnale 
"Sovietskaja Kultūra“, kad 
sovietų mergaitės iš galvos 
eina dėl tvisto, prancūzų ak
torės Brigitte Bardot šukuo
senos, tokių filmų, kaip ita- 
•lų "Italijos stiliaus skyry
bos“ susitikimu su vyriškąja 
lytimi šokių salėse.

žodžiu, jis sako, kad Va
karai sugadino sovietų mer
gaites.
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STASYS MICHELSONAS

renka partijų vadai po vi-’ 
suotinių rinkimų.

— O kada jie jį renka? •
— Paprastai, gruodžio 

mėnesį.
— Tai išeina, kad prezi

dentas dar neišrinktas, kų?
— Faktinai, tėve, yra iš

rinktas Johnsonas. Nors 
konstitucijos nustatytas for
malumas dar nėra atliktas, 
tačiau nėra abejonės, kad 
rinkikų kolegija patvirtins 
visuotinių balsavimų rezul
tatus.

— Nu, jeigu tu taip daug 
žinai, tai išvirozyk. kaip da
bar bus?

— Prezidentu bus John
sonas. tėve.

— Ale pasakyk, ar dabar 
Amerikoj bus geriau, ar 
blogiau?

— Kol kas, tėve. bus taip. 
kaip iki šiol buvo — nei ge
riau, nei blogiau. Bet toliau 
gali būti visaip- Dabar pra
monė dirba gerai, ir darbi
ninkai turi gerų uždarbių. 
Bet iš praeities žinome, kad 
po gerų laikų visada prasi
dėdavo depresija ir nedar
bas. Galima spėti, kad ir 
dabar galėsim to susilaukti.

— O kaip būtų. jeigu

Keikia daugiau tautos namų
Jei lietuviai būtų sąmo- bažnyčias ir vienuolynus, 

ningesni lietuviai negu kata- gii įasi visa tuo prieš kitatau- 
likai, jie, užuot statę bažny- čius. o patys neturi kur su- 
čias, kulių ir taip yra pa- sirinkti ir Chicago j štai net 
kankamai statytų Lietuvių archyve pasidėti.
Tautos * Namus, kuriuose Kunigų skaičiumi mažo- 
kauptųsi lietuvybė: mokyk- ji Lėtu v a Europoje stovėjo
la, skaitykla, senienų laikyk 
la (muziejai) menės suei-

prmosiose vietose. Vienuo
lynų buvo pristeigta ne tik

goms. pa.'itarimams. svetai- didesniuose miestuose, bet 
nės pasilinksminimams, vai- ir mažuose užkampiuose- 
dinimams ir kt. 1 štai kur jų buvo:

Tokiuose namuose bujotu Jėzuitų: Kaune, Pagrįžu- 
lietuvių dvasia ir tautinis su- vy *>laulluose- 
sikaupimas. Svarbiausia, to-

Puslapis penktas

Graikijos karalius, neseniai susituokęs su Danijos 
princese, kuri jau laukianti Įpėdinio.

kie namai visuomet liktų lie
tuvių tautos nuosavybė. Lie
tuvių Tautos Namai glaustų 
ir vienytų visus lietuvius. Vi
si lietuviai juose jaustųsi lyg 
tėviškės pastogėje.

Bažnyčios ne visada ma
žą lietuvių skaičių vienija, 
dažnai jos net skaldo, nu- 
teikaamos vienus prieš ki
tus skirtingų pažiūrų tau
tiečius. Ten tautiniais reika
lais vienybė tik labai pa
viršutiniška teimanoma. O 
blogiausia, kad dabartinėse 
sąlygose bažnyčia dažnai 

GoWwkte7k‘'būrųUIš.^kuš!ue\P^l«‘™u lietuvių nu- 
„rezidentu? tautejimą. kalbėdama | lie-
- Būtu tas pats. tėve. kasi tuvius svetima kalba ir sve-

ir prie Johnsono bus.
— Kažin. Maiki, ar ne-

Kapucinų: Plungėj. Šiau
liuose.

Domininkonų: Raseiniuo
se.

Kryžiečių: (šv. kryžiaus 
sesei ų): Anykščiuose.

Benediktinų: Čiobiškyje 
Kaune. Kolainiuose, Perna
ravoje ir Žąsliuose.

Kazimieriečių: Kalvarijo
je. Kaune. Panemunėje, Pa
žaisly ir Telšiuose.

Kotriniečių: Krakėse. Ši
lutėje. Streveniškėse ir Uk
mergėje.

Marijonų: Kai vari jo je. 
Kaune. Marijampojėje, Pa
nevėžyje ir Ukmergėje-

Pilkųjų seserų: Kaune ir 
Švėkšnoje.

Pranciškonų: Kaune. Kre
tingoje ir Troškūnuose.

Vargdienių seserų: Kau
ne, Marijampolėje. Telšiuo
se ir Utenoje.

Jau nuo Vytauto didžiojo 
laikų tikyba pasidarė lietu
vių tautos nutautinimo ir su- 
tarptautinimo priemonė

SOC. DRAUDIMAS GYVATĖ PADEGĖ ŽOLĘ 

Klausimai ir atsakymai

KLAUSIMAS: Aš gaunu 

senatvės pensiją ir turiu ne-

Ellwood Canyon dauboje, 
netoli Santa Barbara. Kali
fornijoje, vieną gražią va
saros dieną ramiai sau per 
žolę šliaužė paprasta gyva-

pilną darbą krautuvėje. Bet kai bešliaužiant staiga iš 
mano darbdavys vis dar is dausų ant jos nutūpė vana- 
mano uždarbio atskaito so- gas jr> ją nagais įsikibęs, pa
dalinio draudimo mokestį. sikėiė aukštyn. Bet. vos ke- 
Ar tai teisinga? liasdešimt pėdu paskridęs,
ATSAKYMAS: Darbdavys jis Staiga pa‘eid°-

Gyvatė nukrito ant 16.000
privalo išskaityti socialinio voltų elektros energijos lai- 
draudimo mokestį iš bet ko- dų ir bandė ko atsargiausiai 
kios algos, kurią jis kam iš- stulpu nusivynioti žemėn, 
moka. nepaisant amžiaus bet per neatsargumą, ar taip 
nei fakto, kad esate išėjusi jau jai buvo lemta, ji sujun- 
į pensiją ir gaunate sociali- gė srovę, kuri ne tik iškepė 
nio draudimo pensiją. pačią gyvatę, bet žaibu šo- 

, vusi žemėn, uždegė ir nusvi- 
KLAUSIMAS: Aš esu 68 lino aplink stulpą augusią 

aukšta žolę 15 akrų plote.
metų amžiaus ir šiemet tris
mėnesius nedirbau. Ar aš; STREL^AS DOVANOMIS

tima dvasia- Dvasininkija, 
ypač jeigu ji pati nutautėju- 
si. nesisieloja tautos likimu, 
o daugiau rūpinasi išlaikyti 
savo parapijiečių aklą klus
numą. Pagaliau, kam ir be
sirūpinti tautos likimu, kai 
bažnyčios ir vienuolynai lie
tuvių pinigais jau pastatyta

būtų buvę blogiau? Žmonės 
sako, kad jis tuoj atimtų 
darbininkams scšcl sekiuri- 
ti. senatvės pensiją ir pradė
tų vainą. pradėtų kristi ato
miškos bombos, visam svie
tui būtų galas

e. tokioms 
kalboms, nes tai yra nesą
monės. Viena, Goldvvateris 

! vra aiškiai nusistatęs pi ieš

— Maik. koman pas Za- kandidatą, štai pavyzdys,
cirką! i Massachusetts valstijoje

— Ko? ; daugiausia balsų gavo de-
— Aš užfundysiu. Reikia mokratų kandidatas, todėl

pasilinksminti. !ir rinkikų sąrašą čia sudarė
— Kodėl? j tos partijos vadai. Aišku,
— Nu, demokratų asilas |->ie turžt,i balsuoti, kad jų "“^Tetikėk tėv 

nugalėjo respublikonišką i kandidatas butų preziden- 
slonių- Reiškia, mano parti-itas; tačiau būna atsitikimų,
ja laimėjo rinkimus, mister 
Džiansonas išrinktas prezi
dentu. Balsavau ir aš už jj.

— Tėvui tik taip rodosi. 
Iš tikrųjų gi nežinai, už ką 
balsavai.

— Kaip tai nežinau?
’— Nežinai, nes nemoki* 

skaityti ir negalėjai kandi
datų sąrašą perskatyt.

— Maiki, tu nemislyk. 
kad aš grinorius. Juk aš ži
nau. kad prezidento vardas 
turi būti pirmoj baloto vie
toj. Taigi toj vietoj aš ir pa
dėjau kryžių.

— Kad ir taip būtų. vis- 
tiek tėvas ne prezidentą rin
kai-

kad tokie rinkikai balsuoja į
už kitą kandidatą. Kaip sa~į karą; antra, joks Amerikos
l/ion cterti Izi I _ _ * ...kiau, toks atsitikimas buvo prezi’dentas negali karo pra 
trijose valstijose renkant 
velioni Kennedj.

— O kiek tokių rinkikų 
būna, Maiki?

— Jų būna kiekvienoje 
valstijoje tiek. kiek valstija 
turi savo atstovų kongrese, 
ravyzdžiui, New Yorko 
valstija turi 45 atstovus ir 
tiek pat rinkikų prezidentui 
rinkti; bet Wyomingo vals
tija turi tiktai 3. Todėl- ren
kant prezidentą, kiekviena 
partija stengiasi laimėti di
delėse valstijose, kurios turi 
daugiausia rinkikų. Ai* bus 
aišku?

— Ne. Maiki, nelabai aiš
ku.

— Kodėl nelabai?
— Nepasakei dar, kaip 

tie rinkikai prezidentą ren
ka. Ar jie važiuoja Į Va- 
šinktoną. ar kaip?

— Ne, jie niekur neva
žiuoja. Kiekvienas jų sąra
šas susirenka savo valstijos 
sostinėje ir tenai balsuoja. 
Nubalsavę suskaito balsus

— Maiki, nevesk mane j 
zlasti, ba susipyksim. Kaip 
tu gali sakyti, kad aš prezi
dento nerinkau? Juk aš ži
nau. kad kryželį padėjau 
pirmoj vietoj.

— Tėvas turėtum žinoti, 
kad balsuotojai prezidento 
nerenka. Jie renka tiktai 
rinkikus, angliškai vadina
mus eiectoriais, ir tie elec- 
toriai išrenka prezidentą.
Daugelyje valstijų balsuo
tojai ir žinoti to nežino. Jie , . , , ,
balsuoja tik už kandidato kiekgavo kandidatas Į^pre- 
vardą. Bet kai kuriose vals-

dėti be kongreso pritarimo. 
Prezidentas negali ir senat
vės pensijos žmonėms atim
ti, nes ji yra kongreso pa
statyta institucija. Tik neiš
manėliai gali tikėti, kad pre
zidentas gali šokdinti Ame
riką kaip nori-

— Nu. tai dabar galim? 
paduoti viens kitam ranką ir 
pasakyti gudbai. kol vėl su
sitiksim.

— Būk sveikas, tėve!

81 METŲ PLĖŠIKAS

šiomis dienomis Sydnėju- 
je (Australijoje) už geleži
nių grotų vėl pasodintas 2 
metam 81 metų plėšikas už

jime jis praleido zu metų. 
Įdomu, kad jis plėšikauti te
pradėjo tik 60 metų sulau
kęs. Policija ji vadina nelai
mingiausiu plėšiku, nes jis Į 
policijos rankas pakliūdavo 
dar besirengdamas ką api
plėšti arba tuoj pat tik savo 
„darbą“ baigęs.

ir svetimtaučiams vysku-imą. buvo sunaikinti gražūs 
pams jau užrašyta! Lietu- senieji papročiai, senieji lie- 
viai ten tėra tik Įnamiai, o
svetimtautis Vatikano atsto
vas vyskupas visa

. ... x.. ... .galiu gauti socialinio drau-
bkeloiant nayJ4Jl ’ dimo išmokėjimus — nedar

bo pašalpą už tuos mėne
sius?

X----įvai nu,

tu viski vardai, dingo daug 
senoviškų liaudies dainų.
LuaaL-- KsiVfi minimi

kaip Kremliaus komisaras! viškieji dievai ar žygiai ir tt. 
dabartinės Lietuvos reika
lus.

Turint galvoje praban
gioms bažnyčioms ir vie
nuolynams statyti ir išlaiky
ti išleidžiamas sumas. Lie
tuvių Tautos Namai pastaty
ti ir išlaikyti atsieitų daug 
pigiau. Jau vien tik tokia 
Chicaga galėtų išlaikyti 5 
ar 6 Tautos Namus.

Interracionalinės tikybos , . ...
sapnas ne lietuvybės naudai I v.ardes. Paarta keičia sve-

1 - 1 timomis. Čia gana primintiveikia lietuvio sąmonę jau 
per 700 metų. Lenkai ar su
lenkėję kunigai, skelbdami 
tikėjimą lenkų kalba, per 
šimtmečius lietuvi taip nu
tautino. kad ir atsikūrusi 

dar

v —-- *
mybės metais ir lietuvių ku
nigų nepaprastai padaugė
jo, ir naujų bažnyčių bei 
vienuolynų pristeigta.

O ii dabar čia iš DP sto
vyklų atvykusieji ir Lietuvo
je prusinti lietuviai vėl sta
to daugiausia tik naujas

Senlis apylinkės ūkinin
kai. Prancūzijoje, padėjo 
vieškeliuose sustabdinėti 
pravažiuojančius automobi- 

ATSAKYMAS: Jei Tamsta ijus įr jiems Įteikti dovanų

Tas sąmoningai ar nesą
moningai vykdomas nutau
tinimas, ypač čia Amerikoj, 
dar ir šiandien tebevyksta.
Tą žino visi, kurie lanko
bažnyčias ar leidžia savo - , tėra ;įmokamos iki 
vaikus į vienuolių seselių Pulpos teia išmokamos iki
vedamas mokyklas, kurios, 
pačios neturėdamos jokios 
lietuviškos tautinės sąmo
nės. dažnais atvejais net 
lietuvių vaikų vardus bei pa

dar praeitą pavasarį Chica 
gos Marijos aukšt. mokyk
los lietuvaičių protestus ir 
skundus dėl seserų kazimie
riečių priešlietuviškos politi
kos-

Jeigu mes šiandien turė
tume bent dalelę to skai
čiaus Lietuvių Tautos Namų. 
kiek čia turime internacio
nalinės dvasios bažnyčių, 
vienuolynų, brolijų ir seseri
jų. tai mums dabar tikrai 
nebetektų tiek daug sielotis 
ir lietuvybės išlikimu.

Traidenio Ainis

ryšulius su sviestu. cinui ir
nuo to laiko kai.pirmą kai- k ūkio gėrybėmis. aiš-
U buvai be darbo, dvylikos kindami kad kainos už že. 
men. bėgyje jte.ke. preten. ūkio duktus yra tiek
zijų pareiškimą. Tamsta ga- j<£ neapsimoka net
lesi gauti čekius uz tuos me-. . . J 7 - 
nesiūs, kuriuos buvote be , 1 tU'CT veztu 
darbo. Socialinio draudimo

12 mėnesių atgaline data 
nuc prašymo įteikimo datos. 
Jei dar nesate užpildęs savo 
pareiškimo formos, turėtu
mėte nieko nelaukęs nuvyk
ti ir pasiteirauti artimiausio
je Sočiai Security įstaigoje-

„GINKLUOTI“
LAIŠKANEŠIAI

tijose balsavimo kortose 
tuoj po kandidato vardu y- 
ra paduotas ir pilnas tokių 
rinkikų sąrašas. Jie suside
da iš vietinių partijos vadų. 
Įstatymas reikalauja, kad 
jie balsuotų už tą kandidatą, 
kuris buvo prie jų sąrašo; 
tačiau būna atsitikimų, kad 
jie vaduojasi savo nuožiūra 
ir balsuoja už kitą kandida
tą- Taip 1960 metų rinki
muose buvo Mississippi. Ok- 
lahomos ir Alabamos valsti
jose. kur ne visi norėjo bal
suoti už Kennedį.

— O kas tuos lektorius 
renka?

— Juk sakiau, kad juos 
išrenka balsuotojai, kurie 
balsuoja už prezidentinį

zidentus ir kiek kandidatas 
į viceprezidentus. Šitą bal
savimo lakstą su savo para
šais jie nusiunčia apdraus
tam voke į Washingtoną se
nato prezidentui. Tas gi su
renka visus tokius vokus ir 
atidaro juos senatorių ir 
kongresmanų akivaizdoje- 
Tada suskaičiuojami visi 
rinkikų balsai, ir. kuris kan
didatas bus gavęs tokių bal
sų daugiau, tas skelbiamas 
Jungtinių Valstijų preziden
tu. O jeigu balsai tarp dvie
jų kandidatų būtų pasidali
ję lygiai, tada kongresma
nai balsuoja, kuris iš jųdvie
jų turi būti prezidentas. Tai 
štai, tėve. kodėl aš sakau, 
kad nežinai už ką balsavai, 
nes piezidentą galutinai iš

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės ina 

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir da-agiau visokn 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiem; 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nor 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiam1 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina S 1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broaduray —— -------go. Boston 27, Mass.

NEPASIVĖLINKJTE!

Ar jau užsisakėte Kelei

vio kalendorių 1965 m.? 

Paskubėkite, nes jis netru

kus išeis ir galite nebegauti- 

Pernai jo pritrūko tiems, 

kurie vėliau jo paprašė.

Kalendoriuj yra įvairių įdo
mių ir reikalingų žinių. Jo 
kaina tik 95 centai.

Laiškanešiai priemies
čiuose ir mažesniuose mies
teliuose ypač daug kenčia 
nuo šunų, kurių šio krašto 
žmonės laiko dažnai dau
giau. negu savo vaikų, ir tie 
šunys gatvėje jaučiasi tikri 
šeimininkai, o ypač piktai 
puola kasdien pastą išnešio
jančius laiškanešius.

Kadangi šio krašto šunys 
dažnai turi net didesnes tei
ses ir laisvę už žmogų, tai 
žmonės nuo jų negali gintis 
nei juos šaudytšami. nei 
mušdami kokiu mirtingu Į- 
rankiu. Dėl to Philadelphi
jos pašto viršininkas savo 
tam tikrais švirkštais, purš
kiančiais tam tikrą ” pipirini 
skystį“, nuo kurio šunys lai
kinai apanka, bet tai neken
kia ju sveikatai. Laukiama, 
ką į tai pasakys šunų savi
ninkės- Reikia manyti, kad 
jos įsitaisys atitinkamus 
švirkštus tiem laiškanešiam 
apipurkšti...

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci- 
la praio mielųjų skatytojų. 
kurie keičia adresą, 
iant naująjį adresą 
miršti parašyti ir senąjį.

« X.

TIKRA TEISYBĖ
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
•aidžią, tvarko ūkį, kokia 

yra darbininkų padėtis, apie 
l oncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir t.t.

Ynn^ šiuo metu ii naudin 
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 60 centų.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 2(>.0o0 žodžiu, kai
na .................................  $4.<K)

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir Šlapob< rskis, apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio, 11 
•aida, daugiau Kaip 30,000 
iodžių. 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
30,000 žodžiu, 583 puslapiai,

k»ina ......................_ $6.00.

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., vra apie 
45.000 žodžių, 990 t»sL, 
kaina ........................ $12.00

f r i
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| MOTERŲ SKYRIUS

A. SVEIKAS

Kerėpla prie kelio
Žaibas sutviskėjo ir akimirksniui nušvietė blizgančius 

griovius, lietaus prie žemės priplotus javus ir... storą sto- 
vylQ, prie kelio riogsančią..- Lyg storas ir aukštas vyras 
stovėtų prie kelio. Ir vėl tamsa užgulė. Šiurpas perėjo per 
mano sumirkusi kūną.

Na, dabar, pagalvojau, kas čia galėtų būti? Ir vėl 
žaibas blykstelėjo, šįkart pastebėjau griovio nuolaidumą 
žmonėms į laukus įvažiuoti. Dingtelėjo mintis joti iš kelio 
į lauką.

Tuojau pasukau arklį ir perjojęs griovį sustojau 
lauke. Dabar galėjau tą vietą aplenkti ir per laukus name 
kurti- Toji galimybė man pridavė arąsos. Nutariau žaibo 
palaukti ir iš kitos pusės į tą žmogų prie griovio pažiūrėti. 
Žaibas nušvietė, bet jis vistiek stovi kur buvęs. Iš vietos 
nepajudėjo. Surikau rūsčiu balsu: "Kas ten?“

Tyla... tik lietus kiek susmulkėjęs. vanduo grioviuose 
mažiau šniokščia. O balso jokio.

Suku arklį aplink, ratu apjoju ir vėl sušunku: "Ka- 
čia? Atsakyk!“ Bet niekas neatsako-

Kaip tyčia žaibuoti nustojo. Tik laikas nuo laiko toli
mesnės pašvaistės nublykčiojo, ir manau, kad kerėpla te
beriogso prie kelio. Kirsiu jam su kančiuku per galvą 
pagalvojau ir pats tos minties nusigandau. Bet pamažu 
su ta mintimi apsipiatau. Kančiuką gerą turėjau: su švino 
galiuku, gražiai plonomis odelėmis suaustą. Tai buvo stir- 
nakojis. su rankena ir ant rankos užkabinti odele, kad be 
jodamas kaltais paties kančiuko nepamestum.

Tai tas kančiukas ėmė mano rankoje degti. Kirst per 
galvą tam prie kelio stovinčiam, ir tiek- Pažiūrėsiu, kas 
gi čia bus?

Taigi, dar kelis kartus ratu apjojau ir gerokai pašūka
vęs prisiartinau ir kad drošiu su kančium per galvą iš vi
sų jėgų. O kirtį iš peties gerą turėjau. Bet kerėpla tvirtes
nis buvo. Pagavo mano kančių ir nepaleidžia.

Arklys nuo mano varinėjimo ratu ir rėkavimo nera
mus pasidarė. Movė pro šalį kerėplos ir veržėsi pirmyn. 
Nespėjau pavadžių užlaužti, ir arklys neša. o kerėpla, 
už kančiaus galo pasigavęs, atgal traukia. Tik tik ir nuo 
balno būtų nutraukęs. Bet odelė ant rankos trūko, ir kan- 
čius man iš rankos išslydo- Palikau ant arklio, bet jau be 
kančiuko.

Viskas įvyko akimirksnyje. Nespėjau nei susigaudyti. 
1 ik šaltis perėjo, ir visas sudrebėjau. Suspaudžiau arklį ir 
pasileidau zovada per laukus namų link. Tik gerą galą 
palėkęs, atgal atsigrįžau pažiūrėti, ar nesiveja. Bet niekas 
nesivijo.

Parjojau namo drebėdamas, išsigandęs ir perlytas. 
Bet lūpos ir skruostai degte degė- Pasiutęs Įkarštis mane 
apėmė. Ir pikta, ir gėda, baugu ir neaišku — kas gi ten 
buvo?

Pastačiau arklį į tvartą, pašėriau ir pats nuėjau į vi
dų. Radau palikto karšto viralo, užvalgiau, parūkiau. 
Kiek ramiau pasidarė. Namiškiai visi tvirtai įmigę, o man 
ne miegas galvoje. Taip ir prasėdėjau iki ryto.

Ėmė švisti. Ūkanota prieblanda skverbėsi pro langą. 
Žemė, sodriai lietaus prisisunkusi, nakties gobtuvą nusi
klojo ir pro rytmečio ūkanas vasaros gražumu sužvilgo, 
visu savo puikumu pro miglas surasojo- Ir miglos pilkai 
nuteikė žemę, lyg skaisčią ir iš ežero brendančią vandens 
atgaivintą merginą. Saulė dar nesirodė, bet pažiūrėjęs 
į gamtą jautei, kad greit ji nublaškys miglas ir apvilki- 
žemę daugiaspalviais rūbais.

Pasigėrėjau rytmečio grožiu, giliai gėriau gamtos 
drėgnąjį kvapą. Kilo manyje pasiryžimas ištirti kerėplą 
prie kelio.

Išsivedžiau arklį ir greitom apžergęs pirma ristele, o 
paskui ir zovada pasileidau prie nakties įvykių vietos.

Juo labiau artėjau, tuo daugiau nekantrumu degiau. 
Ryte viskas Uip aišku, žmogus gamU gyveni, esi jos dalis. 
Ir negali suprasti, kaip Ui galėjo būti joje kažkas nesu
prantamo, paslaptingo.

Iš tolo pamačiau kerėplą, prie kelio bestovinčią- Ir 
kokią kerėplą? Tai būU seniai nupiauto šalykelio gluos
nio. Kamienas paliktas maždaug žmogaus ūgio, kad nau- 
jos atžalos aUugtų ir padabintų kamieno viršų. Ant ka
mieno likusios nuo seniau storos atžalos, aukštokai nu
kirstos ir netekusios mažų atšakėlhi ir lapų, atsikišusios 
riogsojo. Tarp vienos tokios atšakos kabojo mano kan
čiukas, stipriai įsispraudęs ir švino galiuku kieUi užsikir
tu Todėl ir ištraukti jo negalėjau. Arklio pėdos, giliai šla-

&ita graži hauaijietė Patsy Takemoto yra išrinkta i 
JAV atstovų rūmus. Ji yra respublikonė. Kairėje se
natoriai respublikonas H i ram Fong (viršuje) ir demo
kratas IJaniel k. Inouye.

V. Mykolaiti* - Putina* 

MARGI SAKALAI

Lydėdami gęstančią žarą, vėlai 
Pakilo j dangų margi sakalai.
Paniekinę žemės vylingus sapnus, 
Padangėje ištiesė savo sparnu*.

Ir tarė margieji: negrįšim į žemę.
Kol josio* kalnai ir pakalnės aptemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums-

Mes, skaisčiąją aušrą dangum pasiviję. 
Iš josios vainiko nuskinsim leliją 
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus.

Ir tarė, suplojo iš naujo sparnais.
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais 
Pavytusios saulės ieškota liepsna 
Ir žemei užgims pranašauta diena.

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus, 
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus, 
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei Vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai.

Šeimininkėms
Virtiniai iš jautienos

Dvi stiklinės miltų, pusė 
ar visas kiaušinis, druskos, 
pusė stiklinės vandens.

Įdarui: trečdalis svaro 
jautienos, penktadalis svaro 
lajaus, druskos. 1 svogūnas. 
2 šaukštai sultinio, žiupsne-

Dorothy Crowfoot-Hodgkins. 54 
m.. amžM Oxfordo universiteto 
profesorė, yra trecioji moteris, 
gavusi Nobelio premiją.

t

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

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 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

tranko taisyklėms išrašant 
; tikėtą. Patricia Hoban, 21 
metų amžiaus mergina. į- 
kando jam i ranką, i petį ir 
į nugarą ir. be to. "vartojo 

Į nevartojamą kalbą“. Atsi
vežęs | policijos nuovadą ge
ležinėmis grandinėmis su
pančiotą, jis jai iškėlė bylą 
už sužalojimą.

' DAUGIAUSIA ŽMONIŲ 
• MIRŠTA PLAUČIŲ VĖŽIU

Aplamai mirimai nuo vė
žio pradeda mažėti. —pra
neša Amerikos vėžio drau-

Klausimns

1953 m. balandžio 2 d. 
mano žmona pradėjo dirbti. 
Jos darbovietėje dirbo ir 
dirba apie 80-100 darbinin
kų ir. jei kas iš jų būdavo 
laikinai atleidžiamas iš dar
bo, tai gaudavo nedarbo pa
talpą. Alano žmona, sulau
kusi 62 m. amžiaus. 1959 
metais išėjo į pensiją ir gau
na $62.40 pensijos mėnesiui. 
Išėjusi pensijon, ji neprašė 
nedarbo pašalpos, nes neži
nojo, kad turi teisę ją gauti.

S- m. liepos 13 d. "Drau
go“ laikraštyje buvo pa
skelbta. kad išėję pensijon 
asmenys gali gauti nedarbo 
pašalpas. Mano žmona tuoj 
kreipėsi į Sočiai Security į- 
staigą pašalpos reikalu. Ta 
įstaiga ją pasiuntė Į Nedar
bo įstaigą, o ten jai pasakė, 
kad jau pavėluota.

Ji norėtų duoti prašymą, 
kad jai būtų padaryta išim
tis pašalpai pavėluotai gau
ti. bet nežino, kur prašymą 
nukreipti.

Prašau patarimo šiuo rei
kalu.

ji išėjo į pensiją, ji turėjo 
teisę tada gauti nedarbo pa
šalpos. Tačiau, jei ji nori ne
darbo pašalpos už tą laiką, 
per kurį ji nedirbo prieš tai. 
kai ji išėjo į pensiją, t- y. 
prieš 1959 m., tai tie reika
lai yra pavėluoti, ir jokie 
prašymai nepadės.

Žmogus tik tada gali įgyti 
teisę nedarbo pašalpai gau
ti. jei jis yra ’lpasiruošęs 
dirbti“, bet nėra jam darbo. 
Kai jis nutaria išeiti pensi
jon. sulaukęs "pensininko“ 
amžiaus, jis nėra "pasiruo
šęs“ dirbti ir darbo nebe
ieško.

KANDANTI MOTERIS

Policijos patrulis Hinsley 
Woodwards iš East Hart
ford. Con.. ateityje, išrašy
damas moterims tikėtus, ža
da būti atsargesnis ir stovėti 
iš užpakalio. Mat. šiomis 
dienomis, už nusikaltimą

gija. bet nemažėja plaučių 
. kasos (blužnies) liaukos ir 
kraujo vėžys, arba iiaukemi- 
ja-

Knygutėje "Faktai ir 
skaičiai apie vėžį 1965 me
tais“ pastebima, kad plau
čių vėžys daba;- užima pir
mą vietą įvairių piktybinių 
auglių tarpe. Spėjama, kad 
nuo plaučių vėžio ateinan
čiais metais mirs 47,000 a- 
merikiečių.

VIŠTŲ PEŠTUKAS

Automatizacija išstumia 
žmogų net iš tokio (laibo 
kaip vištų nuperimas- Viena 
Narsas City kompanija įsi
vedė automatines viščiukų 
pešimo mašinas, kurių viena 
nupeša per valandą 6.000 
vištų.

Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume
rata tik $4.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

lis druskos, pipirų, truputis 
cukraus, mairūno.

Iš miltų, vandens, kiau
šinio ir druskos užminkyti 
nekietą tešlą ir palaikyti 
pusvalandį, kad sustingtų.

Mėsą. nuvalius plėves, su
malti kartu su svogūnu. La
jų suskųsti peiliu į smulkius 
gabalėlius. Į sumaltą mėsą 
dėti suskųstą lajų. druską, 
miltus, pipims, cukrų, mai-; 
runą. sultinio ir. viską ge-; 
l ai sumaišius, daryti mažus į 
kukuliukus-

Ant pabarstytos miltais 
lentos plonai iškočioti tešlą. 
Truputį toliau nuo krašto 
sudėti mėsos kukuliukus. 
tešlos kraštą užlenkti ir su 
specialia rantuotais kraštais 
to; mele arba su stikliuku iš
plauti virtinukus.

Virtinukų kraštus ap- 
spausti. ir juos dėti ant mil
tais pabarstytos lentos eilė
mis. Kad virtinukai verdant 
neatsiuarytų. galima tešlą 
apie mėsos kukuliukus 
užlenkiant patepti kiaušinio 
baltymu.

Virtinukus reikia virti pa
sūdytame vandenyje 5-10 
minučių. Iškilusius virtinu
kus išgriebti, sudėti į pakai
tintą gilią lėkštę ir užpilti, 
kad apsemtų, tuo pačiu sul
tiniu. kuriame virė, arba tir
pytų sviestu.

pioje žemėje Įmintos, aiškiai rodė, kokiais ratais mano 
jota aplink tą gluosnį.

Jojau atgal žingsneliu. Tekančios saulės šviesa skver
bėsi pro miglas ir rausvai ausinėmis spalvomis apšvietė 
nunuogintą žemę. O toji lyg susigėdus dar tirščiau apklojo 
daubas miglomis, gi kalvas ji dabino žaliais, raudonais, 
geltonais rūbais, šen ir ten dar kitokiomis spalvomis iš- 
segiotais-

Sidabrinė rasa visur dar žvilgėjo. Linksma ir plakan
čia širdimi parjojau namo. Dar daug metų niekam nei 
žodžio nebuvau pasakęs apie šitą mano nakties nuotykį. 
Mat, buvo gėda sakyti.

M. T.
Detroit. Michigan.

Atsakymas

Jei aš teisingai supratau 
Tamstos klausimą, Tamstos 
žmona norėtų gauti nedarbo 
pašalpos už tą laiką, per ku
rį ji nedirbo dar prieš tai. 
kaip ji išėjo į pensiją-

Nedarbo pašalpa (uncm- 
ployment benefits) moda
ma tiems darbininkams, ku
rie yra nustoję darbo dėl 
darbo stokos ar dėl kitos 
ne nuo darbininko priklau
sančios priežasties. Jei dar
bininkas savo noru nustoja 
dirbęs, jam nepriklauso ne
darbo pašalpa.

Nedarbo pašalpos reika
lai ir nedarbo pašalpų mo
kėjimas tvarkomi vietinių 
valstybinių įstaigų (Em- 
ployment beeurity offices), 
ir nieko bendro neturi su fe
deralinės valdžios tvarkomu, 
Sočiai Security įstatymu. I 
Nors aš neskaičiau liepos 13 I 
d. "Diaugo“. bet man atro
do, kad Tamsta neteisingai 
supratai ten paduotą infor
maciją. Reikalas yra toks: 
jei pensininkas, gaunąs se
natvės pensiją, grįžta dar
ban (ir tai jis. žinoma, gali 
padalyti) ir, išdirbęs tam 
tikrą laiką atleidžiamas dėl 
darbo sumažėjimo, jis turi 
teisę gauti nedarbo pašalpos 
(unemployment benefits) 
kaip ir kiekvienas kitas iš 
darbo atleidžiamas dubi
ninkas.

Tamstos atsitikime, jeigu 
Tamstos žmona būtų grįžusi 
į darbą po to. kai išėjo pen
sijon, ir kuri laiką (6 mėne
sius) išdirbusi būtų atleista 
dėl darbo stokos, ji galėtų 
gauti nedarbo pašalpos, ne
paisant to fakto, kad ji yra 
pensininkė. Jei ji buvo at
leista iš darbo prieš tai, kaip

LEAVE YOUR TEARS IN, 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus keliu“ Sibire 
aprašymai, surašė A. L. Nas- , 
vytis, 222 pusi., kaina .. $3.95. j

JEI. LAISVOS LIETUVOS. Lieti. Į 
vos oti^.oe.o ..k. t" ų rakta* dėl b©« Į 
ievikų okupacijos >r įeroic Lutu i 
voje. Kaina .............................. 25 vo* Į

!
ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. X. Žuko | 

Ponius atsiminimai, 477 psl., k a. 
Qa ..••••••••••• $*..lib

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sursus K tiro bieiirno jConius atsi
minimai. 464 psl.. kaina.. ..$♦..00 :

1905 METAI. Kipro Bielinio aleimi- i 
nimų antroji uaiis, 552 puslapiai. 1 
Kaina ................................................ S6.0J,

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, i 
auni.k.. ir 3--«i-tuagavo Jonas da
lys. 4.2 daines su said&rais. Ang- i 

lisKai duotas kiekvienos damos 
turinys, todėl tinka aovandti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pi*sJ. kai .ia *•*-——.•••• - $5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rase E. Vandervelde. vertė Va<-<2ū 
nas. Kaina .............................25 Cnt '

ilABLBOROUOlPS 1.1 f n GANIAS 
SELF-TAUGit 1. M. inkienė, ge 
ras vadovėlis lietuvių xa;;r>s mo
kytis anglis;- ai kalbančiam. 144 
psi.. kaina S- .25

ŽEMAITES RASIAI. Garsiosios ir.' 
sų rašytojos pirmojo kaio n-et 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s. 
rašytojos paveiksiu, lž» pusiama 
k.liną...........................................50 Gi

TAVO KELIAS f SOClALlZMų 
Parašė Leonas Bliumas. Trunka 
socializmo a’ž.inii«jnas. Kama 25 i

NEMUNO SUNOS, Aadnaas Varne
lio romano antroji daiis, 426 pus
lapiai. Kaina............................ ii.ui

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaune, didele kny
ga sa daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ....................... Sb.ou

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kama ..................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybe pa
veikslų, 396 psL, geras popierius 
kaina ...................................... tlO.OC

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyje. 
Visos trys dalys jriitos j vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasari? išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygų, kieti virtai, 081 poslapis. 
Kaina .................................. $6.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina ..•••••••• — ••••• 53.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE,
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viriai? ......................................... $4.00

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

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.60

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

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
be žinių lietuvių ii anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psL Kaina ........................ $6.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GA1_ 
RES, S2 psl., kaina.........  25 Cnt.

."'OZAS STALINAS. arba kata 
Kaukam išponis buvo pasidaręs 

Rusijos dihtatoriu. Kaina 25 Cnt

i lETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė or- D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam*. 144 pusla
pių. Kaina ................ $1.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mosuoae nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. ti OG

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. F. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $'.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k 5 apie tad sa- 
ko mokslas? Kaina ........... 20 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, patašė 
M. ichelsonienė, 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaiua ............... JI .21

CEZARIS, Mirko Jeamhč romano 
trijose dalyse, kiekviena daii? pu 
$2, ara visos t- dalys........... $6.0*

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kama ........................ J5.K

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir ’« Amerikna Itelnviu vwe- 
nimo. 178 psL, kaina ........... $2.0*

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parooo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir i.ydėl ji dar 
keisis. Kaina ..•.•••••••• 25 CL

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiam ir naudinga 
knyga siu cienų kiasšimair.a su
prasti. Kaina ..........................Mt

Uiaakymai ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVISfli B. Brarfwaz- :- Sa. Beataa 91,

. Z 4
1 1
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Komunizmas ir utėlės
Kaip jau iš pirmosios bol- krašto gyventojai nuo žilos 

ševikinės okupacijos atsime-Į senovės statinėse prausda- 
name, sovietų raudonoji ar- vosi. Nesiginčysime; tačiau 
mija ir mūsų kraštą užplūdę nenorintiems lįsti j statines 
įvairūs sovietų enkavedisti-j brangiai kainuoja šios tra- 
niai paieigūnai į Lietuvą at- dicijos,— juk važinėjant į
nešė ne tiktai žmogaus svei- pirtį Kaune ar kitur nuken-
ką protą išdeginančią ”Sta- čia piniginė. Tad ir tapome 
lino saulę“, bet ir gausybę pasenusios tradicijos auko- 
tarybinių utėlių, cholerinką mis-
ir kitas epidemijas- Nėra a- Veiveriai, 
bejonės. kad tų utėlių pagal P. Jankus
planą dabar dar daugiau
priveista, bet lietuviams pa
sistatyti pirčių neleidžiama. 
Štai ką tuo aktualiu reikalu 
rašo jų pačių "šluota“:

Iš pirties padarė gyventi 
butą

"Pergalės“ kolūkyje iš
dygusius pirties sienos užsi
dengė stogu. Tačiau nese

PLASTIKINĖS ŠIRDYS 
PUIKIAJ MUŠA TAKTĄ

Kaip veikia plastikiniai 
vožtuvai?

Tie plastikiniai vožtuvai 
yra mažyčiai iš vielos nupin
ti narveliai, kurių dėka try. 
žmonės iš kiekvienų keturių 
šiandien yra gyvi. kai be to-

generolas Rene Barrientos kalba, perimdamts B: ii-, i 
jos prezidento pareigas. Kaip žinoma, š’.orr.is dieno
mis Bolivijos valdžia buvo nuversta dabar jos prie
šaky stovi du generolai.

VIETINES ŽINIOS

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
uraugui, tai atsiminkite, 
nau geriausia dovana bus 
čios knygos:

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva“, kaina $6.00.

htepono Kairio 
budo", kaina $530

rkipro Bielinio 
tneiai”. kaina $630.

Kipro Bielinio 
jant”. kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5,00.

niai tą stogą nukėlė kaip ke- kių vožtuvų turėtų būti mi-
purę ir pradėjo lipdyti antrą 
aukštą. Kalbama, jog ilgai 
laukta (ir nesulaukta!) pir
tis bus paversta gyvenamuo
ju namu. Panašiai nutiko il
su "Gintaro“ kolūkyje sta
toma pirtimi. Ją žada pa

rę. Tai buvo pranešta Ame 
rikos Chirurgų kolegijos mi
tinge, prasidėjusiame Chi
cagoje spalio 5 dieną.

Daktaras Michael Deba 
ckey iš Baylor universiteto 
Hostone. Texas, tokį plasti-

versti tai kolūkio kontoros kinį vožtuvą įdėjo į paciento 
patalpomis, tai gvvenamuo- < širdį lygiai prieš 3 metus ir
j u namu, tai ambulatorija..- 

Kviečiama laisvalaikiu pa-
nuo to laiko panašiai pada
rė 364 širdies ligoniams, iš

sukti galvas ir pamėginti i-i kurių 275 tebegyvena, nors 
spėti, kuo iš tikrųjų bus pa-'turėjo būti mirę jau prieš
verstos šios pirtys?
Kauno rajonas.

Sovietų kultūra jau pasiekė 
Veiverius!

porą metų. Ir tų mirusiųjų 
dalis mirė ne dėl širdies, o 
visokiose nelaimėse, kaip 
tai automobilių susidūri
muose ir kitur.

Įdomu, kad tie plastiki-
..... , -..ai vožtuvai nerodo jokių

matę d.delese statinėse pa- ženk, kad susidėVžtų> 0 
sinertisnis žmones neissi- ; normaliai keliasj ir 
gąskne ir nepulkite jų gel- ,ei(ižiasi kiekvi kart, 
beti. Jeigu juos įsgelbesite
(ištrauksite iš vandens), ne 
padėkos, bet pasipiktinimo 
žodelį išgirsite. Ir supranta
ma: žmogus liktų nesiprau-i 
sęs. žmonės kalba, kad vie
tinė valdžia, nestatydama 
pirties Veiveriuose, tęsia 
tradicijas: jie sako. jog šio

Atvykę i Veiverius ir pa-

taktan su širdies mušimu. 

HARTFORD, CONN.

Atitaisoma klaida

Matysime, ko nesame matę 

.Šį sekmadienį, lapkričio

Pavykęs lituanistinės 
mokyklos banketas

Praeitą sekmadieni buvęs 
22 d- 4 vai. popiet So. Bosto- Lituanistinės mokyklos ban- 
no Lietuvių PiL Dr-jos 111 a. ketas geraį paVyko. 
salėje vaidins iš Chicagos
atvykęs satyros teatras 
"Antras Kaimas“. Tokio te
atro Bostone dar nesame tu
rėję, todėl bus tikrai įdomu 
jį pamatyti ir išgirsti tai, a- 
pie ką viešai vengiama kal
bėti.

Šis teatras jau yra sukėlęs

i ieškojimui

Kazimieras Šamas prašo at
siliept i savo tetą Pauliną Sta- 
ienkevicienę-Jankauskažtę šiuo 
adresu:

I ithuania. Kaunas 5,
Višinskio 73.5
Šamas Kazimieras

Jo programa atliko akto- -------------------------------
rius Vitalis Žukaus kas ir Pilkauskienė-Stasiūnai-
. _ ...... lyte. L lijonos Stasiunaitienes-
komp- Juliau? ’jaideiio \a- Mackevičiūtės duktė, gyvenanti 
dovaujamas VVių sekstetas. Jurbarko apylinkėje, Lietuvoje,

V. Žaukauskas davė visai Adomo Velmuso ir Onos
_ Ve!mus«enes-Mackevičiutes, irnaują sa\o humoiirtmę pi o- paĮ SQnaus Adomo Vėl- 

gramą, labai vykusiai me- muso. gyvenusių 1923 metais 
eilę * Brooklyne — New Yorke.

PALENGVINKITE MŪS V 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja

Praeitame numery Luc- 
kienės korespondencijoje ne 
dėl jos kaltės įsibrovė ne- 

j tikslumų. A, a. Sabeikos 
i iaidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti vaišių ne į legionie
rių patalpas, bet į Lietuvių 
Piliečių Klubą, ir juos vaiši
no velionio sesuo. Dėl to at
siprašome.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

daug triukšmo spaudoje ir 
visuomenėje, tai bus reta 
proga patiems įsitikinti, ku
rioje pusėje teisybė.

Ten bus paminėta ir Lie
tuvoj kariuomenės diena

Rengėjai — Ramovės ir 
Studentų S-gos skyriai ma
loniai kviečia visus dalyvau
ti 10 vai. pamaldose S v. Pet
ro lietuvių parapijos bažny
čioje ir 4 vai. Lietuvių Pil- 
Dr-jos salėje vaidinime.

Čia veiL* bufetas, bus šo
kiau

inž. A. Zikas išskrido
Inž. Algirdas Zikas tarny

bos reikalais išskrido į Ara
bą ir Curacao salas (Karibų 
jūroje) kur užtruks vieną 
savaitę. Dar dvi savaites pa
ilsėjęs Jamaicoje. sugrįš į 
Bostoną-

Čia jo naujas adresas:
824 5th St.. So Boston,
Mass. 02127.
A. Gustaitis išskrenda 

į Montrealį

Rašytojas Antanas Gustai
tis šį šeštadienį išskrenda į 
Montrealy dalyvauti Nepri
klausomos Lietuvos laikraš
čio parengimo programoje, 
kur skaitys savo satyrinę 
kūrybą.
Idealizmas ir materializmas

Apie tai kalbės magistrė 
Aldona čekienė Kultūrinia
me Subatvakary lapkričio 
21 d. 7:30 vai. Tautinės S- 
gos namuose.

niškai "nupasa.Koję 
trumpesnių satyrinių 
liukų, paskaitęs savo eilė-i 
raščių ir atvaidinęs "vieno 
veiksmo ir vieno aktoriaus' 
šeimyninę dramą“.

Vyrų sekstetas nuotaikin- s 
gai sudainavo kelis lengvo-, 
sios muzikos dalykėlius, la
bai tikusius banketo progra
mai.

eaba-

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE . MUITŲ
MAISTO SIUNTINIAI 
į LIETUVĄ IR LSSR 

TIK L'ž $34.60

11 sv. k\ rietiniu miltų, 6'/-, 
sv. ryžių, 4*4 sv. rūkyto kum
pio, 2^4 sv. degintos kavos, 
l sv. kakavos. 1 sv. šokolado, 
*4 sv. arbatos.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

Galime sūdanti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI Į LETUVĄ 
PINIGŲ KURSAS
9 rubliai — S10 
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75.
virš $30 — 10% 

Prašome reikalauti veltui
katalogų

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

Tel. YU 2-1530 
Mes, patarnaudami tūkstan
čiams lietuvių daugiau kaip 
per 10 metą, turime dideli

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntiniu saugumą.

R-šyti:
John Butkus. 34 Park Terr^ 
Bridgeport, Conn. 06604.

(47)

Sandėlis visokių 
ARBATŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
Katalogas

..pareikalavus pasiunčiamas veltui..
Palangos trejos devynerios

yra augalinis mišinys. Jis susideda 
tiktai iš šaknelių, lapų, žiedų sėklų 
ir žolių. Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ. Tai geriausias vaistas 
nuo aisepsijos, vidurių iixkiete}SS5tt, 
nervingumo, apetito stokos, širdies 

j supykinto, išpūtimo, pilvo sugedimo, 
reumatizmo, neuralgijos, kosulio,

' gerklės skaudėjimo, karščiavimo 
' krupo, biogo ūpo, aplamai nusilpimo. 
' inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu $1.50
Visada gaunama pas 

FLORAL HERB COMPANY 
Box 305, Clinton. Ind.. Dept. 5. 

J. Skinderis
Pastaba: Kartu su užsakymu pri- 
siųskite ir pinigus, kitaip užsakymų 
nevykdysim. Kanadoj 50 cnt., ekstra.

Lankėsi Keleivyje 
dr. K. Drangelis

Praeitą pirmadienį Kelei
vy lankėsi dr. Kazys Dran
gelis iš Chicagos. čia atvy
kęs į Sandaros 50 metų veik
los sukakties minėjimą.

Reikšmingi laimėjimai

Pastaruoju metu lietuviai 
y* a pasiekę svarių laimė ji- Į 
mų šachmatuose- Illinois t 
meisteris Povilas Tautvai- 
šas pakartotinai laimėjo 
Illinois pirmenybes, pasie
kęs 100% pergalę. Jis įvei
kė visus savo varžovus sau
sai 8:0!

Kazys Škėma laimėjo Mo
tor City pirmenybes Detroi
te.

Ignas Žalys laimėjo Que- 
beco provincijos pirmeny
bes ir bus pakviestas į visos 
Kanados pirmenybes Van- 
couvery.

Romanas Arlauskas iš P. 
Australijos eina pirmuoju 
pasaulio koresp. pirmenybė
se. Jis gavo tarptautinio 
meistei io vardą.

Gediminas Šveikauskas 
pasidalino pirmą vietą Bos
tono pirmenybėse. Tai ant
ras jo laimėjimas Bostono 
pirmenybėse- Pirmą kartą 
jis tapo Bostono čempionu 
1959 metais.

Kazys Merkis, kaip rašo 
New Yorko ChessRevievv ir 
Bostono Sunday Globė, yra 
naujai vertinamas trečiuoju 
visos Amerikos Postai Chess 
šachmatininku. Taigi ir bos- 
toniškiai gražiai prisideda 
prie lietuvių laimėjimų šach
matuose.

KNYGOS JAUNIMUI

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelis’ 
su įdomumu ir malonumu
skaitys. Kaina tik $2.00. 

MCLYNI KARVĖM Al, Aloyzo Ba
rono apysakaitei vaikams, 69 pal.

....................................... tUV'

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina . . $2.50.

Jurfio Gliaudą, ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
pet, kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

JO SU- 
ŽADĖT1NĖ, premijų o t a s 
romanas fi Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pust kaina 
$4-00

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina 52.00: 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., Kama.......................................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimą 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 T955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik................................................... $2.00

Prof. P. Pakarklio 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. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas ValaitU 
196 puslapiai, kaina —.... ...... ... w |2.0ū

1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotą organizacija gyvu*ja nuo 1S36 metu ir 
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
ŠLA didžiausia Ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir ,a,Uo iiažiausi ka
pitalą. _
isąmoniagas Betėvis hKIESKO KJTT1* APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apara UUrt 
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi,' nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo 2100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalingu šiais laikais kiek
vienam. - • ’
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atvedu narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dieno« ki gilios se. 
natvės.
SLA kuom? yra *vme«nė»e lietuviu kolonijose, jo? teikia 
žinias apie andraudas ir istoiimo sąlygas. J '
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo j SLK Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«at SOth Street N«w York 1- N. Y.

i i_)-įj-i- — — — — — — — — — — —i-,- — .

ČYSHIPPING Co.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

TURINTI VNESPOSYLTORG
LEIDIMĄ PARDUOTI MAISTO 

IR DOVANŲ SIUNTINIUS
Iš UJS.SJL sandėliu.

Vidutinės kainos. Jokio muite. 
Pristatoma per 3-4 savaites

Gavimas pakvituojamas
Automobilis MOSKOVICH, eko
nomiškas aut..................... $1620.03
ZAPOROŽETS, 4 vietų automo
bilis. 27 H.P........................$1004.00
Motociklas PLANETA, dvi sė
dynės ..................................... $351.38
šaldytuvas OKA (125 ltr.) $179.00

DIDELIS PASIRINKIMAS

PUIKIŲ DOVANŲ 
Įvairių rūšių gardaus 

MAISTO SIUNTINIAI

;r-23-economy giant $2i.et> 
Iii sv. kvietinių miltų. 11 sv. ryžių, 
p’s sv. taukų, 2.3 sv. degintų 
[kavos pupelių. 400 gr. daržovių 
I alyvos.
|(.R 31 IIOUSEMTFES CHOICEl 

$26.77
[11 sv. kvietinių miltų. 11 sv. ryžių. 
|4.6 sv. gabalinio cukraus. 5.6 olan- 
| disko sūrio. 1.4 sv. puikiausios rū 
[sies arbatos.
| Rašykite angliškai ar lietuviškai 

ir gausite pilnų katalogų.

PINIGAI I U.S-SJL 
PILNA! GARANTUOTA 

|rURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
(NJ.) LEIDIMĄ IR 

APDRAUSTA IKI $20.000.00 
PILNAI IŠMOKAMA
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI

| PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
Nuo 1946 m. tiesioginis 

|BANK FOR FOREIGN TRADE 
Maskvoje agentas

|Vertė: 9 rubliai už $10
Persiuntimas: iki $30.00—$2.7.1 

per $30.—,0%
GRAMERCY SHIPPING Co.
Į118 East 28 St.. New York. N.Y.

Tel. MU 9-0.798 
Atidaryta 9-5:30, įešt. 9-1

GRAMERCY SHIPPING INC 
744 Broad Street

Newark. N. J.

GINTARfiLE, J. Narūne® 
ka, gražios iliustracijos, 24 
psL. kaina ................ $1.00

Ts pati knyga anglų kalba 
kaina ......................... $1.(M

TRYS SAKALAI, Alf. VarabuU 
15 pasakų ir padavimų, ls« 

pusi., kaina ..................... $2.0t

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, I 
tomas, 336 psl., kaina $L

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba 
gražiai išleista, daug {>a 
veikslų, 374 psl., kaina $6

Knygoje pirmą 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 poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraciioi.

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
. .Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk ėj skdbiuaą Ir 
savo vardą su antrašu, ir 
atsiusime vaistą iibandrmui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta^ P.O. Box 9112
Newark 4, Naw Jaraoy 

C<1)

Naujokaitis: U- 
PEL1A1 NEGRjŽ T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$6.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą h 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pinais žmonėmis ir ti« 
krais lietuviais, 397 psL 
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- 
THUANIAN NATION, pa
raše Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

"Twenty years’ struggie 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

’Leave your t 
kew.M parašė B.

in Mos-

of h^ 
parašė L. Valiukas,

kaina $4.76.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psk, kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Jose 
Dsušvsurdienė* ^0**^0 $2.

I
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Vietines žinios
Vatikano nutarimai ir 

problemos kultūros klube
uždaviniai ir galimybės Va- Sandara minėjo 50 metų 
tikano II susirinkimo nutari- sukaktį

Pagerbė adv- Z. Dainienę Didžiausios draugijos 
valdybos kandidatai

mų šviesoje, bus išryškinta , utA. ... oBostone L. B. Kultūros Ku- , ^"C1° 15 * buvo San 
, .... , . . . daros I-sios apskr. suvaziabo susirinkime, kuris įvyks
lapkričio mėn. 28 d. 7 vai-

leb-vvkstasant-'30 """• vak' Tarptoutimo sukaktis 
Ori' “to patalpose.

Vatikanas visais laikais 
turėjo ir tebeturi žymios įta
kos į pasaulio valstybių ne 
vien įeiigini. bet ir politinį
gyvenimą 
rasis \ atikano susirinkimas

vimas, kuriame paminėta 
50 metų veiklos

Reikalinga moteris gerai di
delei šeimai Belmonte. duoda
mas kambarys ir geras atlygi
nimas. Į.

Skambinti IV 9-0867.

PARDUODAMI:

|mmuminnmnrv« 
REAL ĖST ATE

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UCENSEO IROKERS

KETVIRTIS REALTY $
J7S WEST »ROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649

„„ . , .. T» ! Bustu- šald, to,as. mažai naudotas, Ia-
ną at\ \ ko bandaiOS centio bai patogus; aliejum kūrenama 

Commcnwealth Avė.. Bos- valdybos vicepirm. dr. Ka- krosnis su 50 galionų sutinę ir
287

kelia daug dėmesio ne vien 
ki ikš iol ių. bet ir visai neti- 

Peregzaminavi- 
nusivalymas

Sekmadienį Cambridge 
Verslininkių ir ProfesionaljM
Klubui, kuris pavadintas . . . - nusivaivmas
Zuzanos Salnienės vardu. Pi*- Dr-jos nariai nominuos
Continental viešbuty iškil-, va dybos kandidatus. "Xvbeš blž^č^ kusijose šiame svarbiame ir
mingai įteiktas' žįjterfc. Ja-! gn Drevi'nS sueiti i'dialogą 'i moder-į °P*ame klausime.

adv 7 šalntonė Ti deniai Neviet a tekandidatuo- muoju pašaunu ir žmogum. Salia paskaitos bus pa- 
uoliai veikia tarp verslinin-Į J3 i sekretorius, nėra varžo- Suprantama, kad nauja Va- liestas ir Kultūros Klubo sū
kiu ir profesionalių kuri lai-i^os- Carperui į iždinin- tikano minties kryptis palies sirinkimų perkėlimas į pie- 
ka buvo jų klubų Mess. są- *nisirJ- Markelioniui į mar- jr lietuvių krikščionių būk- Tr1'l'~ ,—,~’

- - • saikas. lę tiek šioje, tiek anoje gele-
Į vicepirmininkus eina V. žirės uždangos pusėje. Ko- 

Stelmokas ir Long. švelnis, kia lietuvių katalikų vieta,

Šį ketvirtadienį, lapkričio
tone. Paskaitą skaitys kun. 
dr- Valdemaras Cukuras. Po 
paskaitos susirinkimo daly
viai kviečiami dalyvauti dis-

jungos prezidentė.

Su Harvardu lygiomis

Lietuvių šachmatininkai 
su Harvardo šachmatinin
kais baigė lygiomis. Ką tas 
reiškia, suprasite žinodami, 
kad Harvardo klubas pernai 
buvo lygos nugalėtojas.

Gediminas Šveikauskas į- 
veike Harvardo šulą Eber- 
leiną.

Pamaldos evangelikams

Lapkričio 22 d. 2:30 vai. 
popiet First Lutheran 
Curch, 299 Berkeley St..

o į fin. sekretorius Ad. Druz- 
dis ir John Roman.

Į direktorius yra 24 kan- T 
didatai: Ona Ivaškienė, 
adv. J. Grigalus, adv- A. 
Young. A. Matjoška, Br. fį 
Kontrim. Ad. Namaksy, J. 
Vaičaitis ir kt. --

J rev. komisiją yra 5 kan
didatai: A- Keturakis, E. 
Keslerienė. S. Jakutis. A. 
Baika ir D. Wallace.

Nariai balsuodami gali ir 
naujų kandidatų įrašyti. 

Trauks kalakutą

tinį Bostoną. Klubo lanky
tojus kviečiame gausiai da 
lyvauti.

Kultūros Klubo Valdyba

Bostone bus pamaldos Bos- sį šeštadienį, lapkričio 21 
tono ir apylinkėse gyvenan- d.. Sandaros salėje bus San- 
tiems lietuviams evangeli- daros 7 kuopos kalakutų 
kams. Jas laikys kun- H. traukimas. Visi prašomi da- 
Dumpys. į lyvauti.

LA i b V ES VARPAS ’

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ r 
hULTCRIM RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais S-S »aL ryte 
A>1 Bartomis lisO kiiociklu JĮjr

FM Baidomi.* lOa.7 megaciklų g* 
•š V»’XOX, Framingnam. Mass.

VEDĖJAS—p. VIŠČINIS 
173 Artbur SL

BftOCKTON 18. MASS.

TeL J Lai per 6-7209

zys Drangelis. Jis apie San
daros nuveiktus darnus kal
bėjo per Laisvės Varpo ra
diją, suvažiavime ir po jo 
nurengtame bankete.

Suvažiavimas paliko se- 
! rają valdybą — pirm. B. 
Bajercius. vicepirm- T. Mi- 
lauskas. sekr. V. Bajerčius. 
ižd. A. Andriulionis, iždo 
glob. A. Tamkus ii- J. Šala- 
viejus.

Laisvės Varpui paskirta 
auka $50 ir Altui $10.

Suvažiavime dalyvavo 
kelios dešimtys atstovų, y- 
pač gausiai buvo atstovau
jama Worcesterio kuopa

Banketui vadovavo B. Ba
jerčius. Čia. be minėto dr. 
K. Drangelio. sukaktuvinin
kus sveikino Keleivio red. 
J. Sonda. 16-sios kuopos 
oirm. A- Tamkus, Brockto-į A

i no pirm. J. Valeška (čia gi- 
1 męs), J. Tuinyla, P. Vaičiū
nas su J. Lekiu prisiminė

S Lenais; maža kilnojama elekt
rinė krosnelė; skalbiamoji ma
šina.

Skambinti: 524 0196.

PARDUODAMI: 
mažai \artota skalbiamoji maši
na už $100 ir šaldytuvas Fri- 
„idaire General Motors už $30.

Skambinti po 5 vai. vakaro 
tel. AN 8-2814.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

sardariečių veiklą Bostone.į Vedėjas J. Vaičaitis

5—oouocBonuoocnnrnonnnr

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. bixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

000000000000000000000*

Telefonas: AN 8-2805 }
•Dr. Jos. J. Uonovan j 
Dr. J.. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETttiSlAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

frans- Atlantic Travel Service
Bi lėtai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

t adrda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
AIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
39« West BROADWAY, So. Boston 27, Mass_ Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LltiL l.j ir t isao 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuot&s maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje*
laip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- 
’atams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai or^mami ka«-iien nuo 9 iki 5 va!, vak.. Ketvirtadieniai? nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. d

VEDCJAR: JONAS

Išpardavė du trečdaliu 
paveikslų

Tautinės S-gos salėje nuo 
lapkričio 7 d- iki 15 d. buvo 

Į dail. Juozo Pautieniaus dar- 
į bų paroda, kurioje buvo iš- 
I statyti 33 paveikslai. Iš jų 
net 22 ir. be to. dr. Pi Kala
dė įsigijo savo portretą, ku-, 
rį dailininkas nupiešė paro
dos metu.

Paveikslus įsigijo: inž. J. 
Kasys. Grušas, Reg- Levec-; 
kaitė, A. ir E. Treiniai, inž.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
j Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją fa- Estiją _ o taip pat į 
Ra.ltgildiją. TTkraina ir Sovietu Sąiuzura_—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštas4*
d o v a n ų—s i u n t i n i ų

c.................... . ,., . . .. i Z. Gavelis, V. ir V. Kulbo-
bkynuje jus rasite dideli pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko i j UJpienė. E- ŽiŽniaus- 
medžiagų. taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems Į kienė M. Jurgelevičienė. T. 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės ■ Leveckienė. Rastonis. J. ir 

E. Kuncaičiai, A. ir A. Gus
taičiai, A- ir J. Lapšiai. Al
gis Lapšys, E. ir I. Manomai- 
čiai. J. ir E. Valiukoniai, Ja
kutienė. ir dr. P. Kaladė.

Jau tik nupirktų paveiks
lų skaičius rodo. kad susido
mėjimas dail- J. Pautieniaus 
paroda buvo labai didelis. 
Ir iš tiesų jo šie naujausieji

maisto produktų siuntinius neribotu Riekia ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCYJnc. 
396 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistan, iipildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. Reg. Pnarm.

382 a W. Broaoway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir

"^aaaoa

Vienas pašaukimas telefonu vertas $£25.00|

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington SL

SHELHEAD 
MODEL

Kodėl nepadaryti taip. 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lu sutvarkė. įsijrydanii 
SHELHEAD burnerj. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD burneris —

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon
is worth

NAME ...............................................
STREET ...............................................
SITY.............................. TEL..................
We wouid likę further Information about 
your spėriai offer on oil burr.er installation

.......sumažins jūsų koro sąskaitas.

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį.

....garantuos gerų ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

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

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Bostoa
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir vicuje, gyvenamų namų h 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
’ūi»e«tirizai tapome luikrodkim. 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS,

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 ssc.; veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

j 
* t

Siųskite dovanų sintinius 
darbai, beveik visi peisažai. Į giminėms į Lietuvą per mūsų 

įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Pataraau- 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami. 
Siuntiniai nueina tvarkingai 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

rodo didelį dailininko talen
tą. tviitą subrendimą, pasi
tikėjimą savokūryboje.

Dail. J. Pautienius rengia 
savo parodą dar ir Provi- 
dence. R. I., kur vežasi -visą 
eilę ne tik šioje parodoje 
dar nenupirktų gerų darbų, 
bet ir visiškai naujų.

Parodą globojo Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
linkė. ypač jos pirm. Satsys 
Griežė-Juigelevičius. ir dai
lininkas atsidėkodamas pa
dovanojo Bendruomenei pa
veikslą ”Jūra“.

Linkėtina dail. J. Pau- 
tieniui ir kitur tokio pat ge
ro ir nupelnyto pasisekimo.

Iš Lituanistinės mokyklos 
gyvenimo

Bostono Lituanistinės mo
kyklos tėvų visuotinis susi
rinkimas nustatė tėvam me
tinį mokestį už vieną vaiką 
$45, už du ir daugiau $55.

Komitetas dėkoja Bosto
no Skaučių Židiniui už $25 
auką.

Mirė O. Zinskienė

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Justire of thePi

598 E. Broadvay J
So. Boston 27, Mass. J

; Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488 Į

FVWWW^
Dažau ir Taisau

»<VWWWWWWVS

Lapkričio 12 d- mirė Ona 
Zinskienė-Greviskaitė. pali
kusi vieną brolį Miami. Fla., 
antią Kanadoje. Velionė 
Driklausė Lietuvių Darbi- į 
ninku Dr-jai ir St. Dariaus X 
legionierių postui.

Namus iš lauko ir viduje. 
a Lipdau popierius ir taisaus 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STARINSKAS 

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

TsL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: J— 
Sekmadieniais ir

ir 6—B
šventadieniais ♦

pagal susitarimų 
495 folombia Road 

Arti Upham’s Corner
Mam.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas' 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS ano 2 iki 4 ir 6 ild 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ckfe:
287 Ceucerd Rd^ Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estete & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savhdulua K. J. ALEKNA
«« EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bųsjamin Moore Dažai 
PopiurtM Sienoms

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys namams

Reikmenys plnmberiama 
Visokis geležies daiktai

į




