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Pasitarimai, Pradėti Su Gromyko 
Bus Tęsiami Maskvoje

Mongolijos Ginčas
Junguncse i urnose Prezidentas Aiškins Kraštui 

Dar Nenuveiktus Darbus
Prezidentas J. F. Kennedy ir Jo Bendradarbiai Aiškins 

Kraštui Vyriausybės Politiką; Prezidentas Žada iš
kelti Prieš Kraštą Kongreso Neatliktus Darbus, 

Kurie Turės Būti Atlikti Kitais Metais.

PASIRUOŠĘ ŠOKTI Iš LĖKTUVO

ciiijoa nai'iuotaene šoklio, preziuentas .\asseris 
pasiuntė jos malšinti Egipto parašiutininkus, kurią 
oaiį sukilėliai pat m ė i nelaisvę, čia matome pasiruo- 
susius šokti iš lėktuvo karius.
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A autų vigu..uaciją. x ries 
piuituiną se

niau griežta. pa^ioake ir A- 
merika, c-ei t.a a. AmeiiKot 
nusistatymas kiek pasikelt
bet užtat prieš Mongolijo

valstybes sekreto,iaus ii-so-i t're-i'lrnti j'slle.“lln!® ?''’ezLai P®sli^
vietų užsienio reikalu min.-i 1 rezUCIUų naciot aline Kinija, kun J

Pasitarimai Tarp Rusk ir Gromyko Nedavė Vaisių; Gro 
myko Pasimatymas su Prezidentu Kennedy Irgi Nie

ko Neišaiškino; Dabar Pasitarimai Perkeliami 
Į Maskvą; Ten Juos Ves JAV Ambasadorius. 

Pasitarimai tarp Amerikos t Suomija Renka

ietų užsienio reikalų 
stenu Gromyko prie nieko 
neprivedė. Sovietų ministe- 
ris turėjo pasimatymą ir su 
j rezidentu Kennedy, bet ir- 
1 rezidentu Kennedy, bet ir
gi niekokios pažangos ne
buvo padalyta.

ir valsty oes sekretorius D. 
Rusk ir prezidentas įvenne- 
oy, kalbėdamas su A. Gro- 
myko norėjo išaiškint, ar yra

Suomijos prezidento rin
kimai ous ii>oZ m. sausio i 5- 
ib dd., bet Maskva jau da
bar rodo nemažą “susniipi 
nimą ' tais rinkimais. Mas
kvos diplomatai ir k.tokie 
agitatoriai Įkalbinėja Šuo 
mijai, kad tiktai agi arų par
tijos vadas Kekkonen tinka
būti Suomijos prezidentu

X, *7’T* J ***|nes jis moka palaikyti suopi asmes pradėti platesnes1 . . , , ’ f* * * rwm oni’iAfn di’onm’etn
derybas tarp Vakarų valsty
bių ir Maskvos dėl Berlyno 
klausimo išsprendimo. Kol 
kas platesnėms deryboms 
pagrindo nesurasta. A. Gro
myko kalbėjo tiktai tą, ką 
jo bosas Nikita jau seniau

mių-sovietų draugystę.
Lž tą ‘•draugystę" ir uz

Suomijos neutiaiumą pasisa
ko ir kitų partijų kandidatas 
Honka, bet rusai į jį žiuri su 
nepasitikėjimu, ypač kad jį 
remia socialdemokratai, ku-

y ra pasakęs, bet nišų reika- ^ų vadas V aino 1 anner bol- 
lavimai nėra pagrindas de- sevikų akyse yra didžiausias 

Maskvos Di iešas. nes iam va-I j Lrz"xlJVVJI Lri\v-
kias garantijas rusai duoda 
dėl vakarinio Berlyno mie
sto laisves susisiekti su Va
karine Vokietija ir kaip ni
šai mano garantuoti to mie
sto vidaus laisvę, jei jie no- 
u, kad Vakarų valstybės iš 
ten ištrauktų savo kariuo
menę. Rusai pasisiūlė Įvesti 
į vakarinę Berlyno miesto 
dali savo kariuomenę, kuri 
kanu su Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos kariuome
nės daliniais ‘'padės” saugo
ti “Berlyno laisvę.” Ameri
ka nemato reikalo samdyti 
ožį būti daržininku, nes ni
šai, kur tik jie Įkėlė koją, 
visur parodė kaip jie “sau
goja laisvę.”

VVashingtone dabar eina 
Vakarų valstybių pasitari
mai tuo pačiu Berlyno klau
simu ir kai Vakarų valsty
bes aptars A. Gromyko pa
darytus siūlymus ir reikala
vimus, tada Amerikos am
basadorius Maskvoje tęs to
liau pasikalbėjimus su ru
sais dėl didžiųjų valstybių 
derybų Berlyno klausimu.

Amerikos ambasadoriaus 
pasikalbėjimai su rusais bus 
jau i>o Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos kongreso, 
kuris prasideda spalio 17 d. 
Tame kongrese Nikita nea
bejojamai kalbės ir apie 
Berlyną. Kaip dabar reika
lai stovi Maskva, pagal pre
zidento Kennedy pasakymą, 
siūlo obuolį ir nori gauti už 
tai visą sodą. Tokie mainai 
Vakarams yra nepriimtini.

Po visų pasitarimų, gali
ma pasakyti, kad Berlyno 
klausimas nėra pajudėjęs nė 
iš vietos, šiuo tarpu ministe- 
rių deiybos būtų be prasmės 
šaukti, nes nėra pagrindo 
susikalbėti. Gal vėliau bus 
surastas “dervbu pagrin
das.”

dovaujant Suomija kariavo 
už savo nepriklausomybę ir 
ją didelėmis kraujo aukomis 
apgynė.

organizacijoj, kaip ir kito 
didžiosios valstybės, turi v< 
to teisę. Kinu nacinnalista 
masino ?'on°oliios Tsi1'‘if’i j 
mą vetuoti, nes es? lankuti Į 
nė MornrnVi« ^antj Kinijo 
dalis.. t:v n’^Į a
nlėšta r”o TTin"os.

Bet su Mo. golijos kiausi 
mu siejasi tomuos Maurita
nijos klausimas. Rusai neįsi
leidžia į JT Mauritanijos, jei 
kartu nebus Įsileista ir Mon
golija. Jei kinai Mongolijos 
:sileidimą vetuoja, tai rusai 
vetuoja Mauritanijos Įsilei
dimą ir abi valstybės negali 
patekti i JT organizaciją.

Bet Mauritanija turi ne
mažai draugų Afrikos vals- Berlyno majoras (burmis- 
tybių tarpe ir jei kinų naci- tias) Willy Brandt pereitos 
onalistai sutrukdytų Maure- savaitės gale laikėsi New 
tanijos priėmimą Į JT, tai; ir grįžęs į Berlyną užtikrino 
tos Afrikos valstybės žada j vokiečius, kad Amerika la- 
balsuoti už kinų nacionalistų bai rimtai žiūri Į Berlyno gy-

Berlyno Burmistras Kiek Kaštuoja 
Lankėsi New Yorke Prezidento Kinkimai

Sovietai Pripažino
Sirijos Maištą

pašalinimą iš JT ir už įsilei- 
; d imą kinų komunistų. 

RUSAMS DRAUDŽIAMA Toks čigonų “biznis” gali
----------  priversti kinus racionalis-

Devyni sovietų mokslinin- tus perdūmoti visą reikalą 
tai su dviem vertėjais buvo ir gal gi nesipriešinti Mon- 
pasiryžę aplankyti Ameri- golijos įsileidimui.
kos raketų draugijos parodą , .--------
New York, bet jie nebuvo i VokieClūl I UreS
ta parodą Įleisti, nes ir ame-1 Koalicinę Valdžia
rikiečiai nėra Įleidžiami i i ____
ūsų raketų parodas. I Vokietijos politinės par-

Nieko nepešę rusai su sa-' lU°s Jau baigia aiškintis 
vo vertėjais išvažiavo ramo,' naujos vyriausybės sudary- 

al pasimokę, kad raketų mo reikalą. Laukiama, kad 
stebėjimas yra “politika.” P® kelių dienų krikščio

nys demokratai ir demokra
tai susitars dėl naujos koali
cinės vyriausybės sudarymo 
dr. K. Adenauerio vadovy
bėje.

Krikščionių d e mokratų 
vadas kartą buvo užsiminęs 
apie sudarvmą vyriausybės 
su socialdemokratais, bet 
tas buvo padalyta, kad pa
baidytų demokratus ir pri
verstu juos atsisakyti ruo 
reikalavimo, kad dr. Ade- 
nauer trauktųsi iš vadovavi
mo vyriausybei.

~SLĖPTUVES

ventojų laisvę ir neleis ko
munistams tos laisvės pa
naikinti.

Būdamas New Yorke W. 
Branat Kalbėjosi teleionu su 
rezicientu Kennedy ir iš pa
ties prezidento Berlyno va-

Pernai metais prezidento 
rinkimuose partijų naciono- 
liniai komitetai rinkimams 
išleido 25 milionus dolerių, 
arba žymiai daugiau negu 
1956 metais, kada buvo iš
leista 17 milionu dolerių.

Į tuos skaičius neįeina iš
laidos padarytos valstijų ir 
v .etinių partinių komitetų 
o jeigu sudėlioti visokias 
rinkimines išlaidas, tai pre
zidentiniai rinkimai bus kai
navę partijoms apie 175 mi-

Maskvos vyriausyoė Į>e- 
reitos eąvaites gale pripaži
no Sirijos nepriklausomybę 

i ir jos atsiskyrimą nuo E- 
,iptq. Kartu su Maskva Si
ją pripažino Čekoslovaki
ja ir Bulgarija. Egipto dik- 
atorius Nasseris anksčiau 
p-asakojo, kad “imper.aliz- 
mas” sukurstęs Sirijos atsi
skyrimą nuo Egipto, o dabar 
iis turės progos pagalvoti, 
kad ir Sovietų Rusija taip 
pat užsiima “imperializmo” 
bizniu ir nuo Egipto pabė
gusią Siriją glaudžia prie 
savo krūtinės.

Amerikos vyriausybė ir
gi rengiasi pripažinti Sirijos 
nepriklausomybę ir balsuos 
už priėmimą Sirijos į Jung 
tinių Tautų organizaciją.

DARBININKŲ UNIJOS 
SVARSTO HOFFĄ

Prezidentas J. F. Kenne
dy ruošiasi pasakyti eilę pra
kalbų ir aiškinti Kraštui, ko- 
«cią dalį jo programos kon
gresas jgjvendii o ir kokia 

atiko lik pažadais. Prezi- 
icntas ruošiasi skatinti kon
gresą, kad jis neužmuštų to- 
<ių svarbių klaus.mų, kaip 
c nu žmonių gydymas iš se- 
atvės fondų ir paramos 

viešosioms mokykloms.
Prezidentas pasakys ke- 

ias svarbias prakalbas 
Seattle, Phoenix ir kituose 
miestuose, o aukšti preziden
to bendradarbiai kalbės vi
soj eilėj kitų miestų aiškin
dami kas naujos vyriausy
bės padaryta ir kas dar lieka 
daryti. Ta pačia proga pre
zidentas ir jo bendradarbiai 
kalbės ir apie Amerikos už
sienio politiką. Minėtos pra- 

•. kalbos numatomas lapkričio 
mėnesi, kada Berlyno klau
simas bus pačiame krizės 
čiukure, jei viskas eis pagal 
Nikitos suplanuotąją krizę.

uas gavo užtikrinimą, kad'lior.us, Įskaitant ir nomina- 
Amerika dėl Berlyno laisvės cijų kampaniją, 
nedalys komunistams jokių 1960 metais republikonai 
nuolaidų. Todėl ir grįžęs Į ir demokratai rinkimų kam- 
Berlyną W. Brandt užtikri- panijai išleido maždaug to
no Berlyno gyventojus, kad Kias pat sumas, bent organi- 
Amerikos politika dėl Berly- zacijų sentruose ir Įskaitant 
no nėra pasikeitusi ir nepa- ir darbininkų organizacijų 
sikeis. Jei kitaip nebus gali- išlaidas rinkimų reikalui, 
ma Berlyno laisvės išsaugo- Demokratai betgi Įlindo 
ti, Amerika yra pasiryžusi daug giliau į skolas negu re- 
dėl to net kariauti.

Amerikos darbininkų uni
jų vadovybė, A D F—C I O 
šį pirmadienį pradėjo savai
tės posėdžius, kuriuose bus 
vėl aptartas James Hoffa 
vedamos vežikų unijos klau
simas. Darbininkų unijų tar
pe didėja noras J. Hoffą su 
jo vežikais vėl priimti į ben
drąją unijų organizaciją, 
bet tam yra priešingi kai ku
rių įtakingų unijų vadai ir, 
tur būt, tų unijų nariai.

Už įsileidimą vežikų uni
jos pasisako tie unijų vadai, 
kuriems vežikų unijos pa-

PRANCOZU POLITINES 
PARTIJOS ATGIJA

SIRIJOS GALVA

D. Mamnun Al-Kuz.bardi. 
47 m. amžiaus, atsistojo iki 
rinkimą Sirijos vyriausybės 
priešakyje. Kol Sirija nebu
vo susijungusi su Egiptu, 
jis buvo viceprezidentu. Da
bar. atsiskyrus nuo Egipto, 
senieji Sirijos politiniai va
dai vėl iškyla j pirmą vietą.

Apie slėptuvės nuo atomi
nių nuouingų nuosėdų danai 
prauedadma plačiai Kalbėti 
ir daugelis žmon.ų, nelauk
dami valdžios skatinimų ir 
atleidimo nuo mokesčių pra
deda statyti slėptuves. Tik 
tys statyti slėptuves. Tik 
vienoj New Yorko valstijoj 
civilės apsaugos pareigūnai 
šį tą daro ir skatina žmonių 
pastangas apsirūpinti slėp
tuvėmis, gi visur kitur pasi
tenkinama kalbomis, 

i Rimtesnės akcijos galima 
• laukti, kai vyriausybė tuo 
reikalu susirūpins.

LAIMĖJO

šveicarai Oscar Plattner ir 
Armin Van Buren laimėjo 
6 dienu dviračiu varžytynes 
Madison Sq. Garden. New 
Yorke. Varžovu buvo daug 
iš Įvairiu kraštu.

Įpublikonai. Demokratų po- ,, , , . , . . ,
'rinkim.nė skola siekė $3,- galbayralabaisvarbijųko- 
820,000, o republikonai sko-',u darbdaviais, 
lų pasidarė tik $700,000.

lokius skaičius apie rin-
/ Rimines į.ai uju islamas pa
skelbia BrooK.ngs Institu-

įon.

Prieš Hoffos uniją betgi 
griežtai pasisako visu unijų 
vyriusias vadas G. Meanv 
ir kitų didelių urijų vadai. 
Įdomu, kaip bus nuspręsta?

Fordo Streikas
Dar Nesibaigia

Fordo koi paracijos dirb
tuvėse 12b,oOJ darbininkų 
uar tebcstreikuoja, bet tarp 
unijos ir darbdavio jau pri
eitas susitarimas, bet dar
bas dar i epradedamas dėl 
vietin ų darbo sąlygų neuž- 
oaigimo aiškinti.

Kai]> 350,000 General 
Motore korporacijos darbi
ninku, ,taip ir 120,000 For
do darbininkų nenutraukia 
streiko, iki paskutiniai susi
tarimai dėl vietiniu darbo 
sąlvgų bus baigti aiškinti.

Bendrai, Fordo susitari
mas su unija yra toks pat, 
koki kiek seniau parirašė 
General Motors korporacija.

MIRŠTA

Ilgametis atstovą rūmą pir
mininkas Sam Rayburn. 79 
metu amžiaus, serga vėžiu 
ir nebėra vilties pasveikti.

Prancūzijos politinės par
tijos ir visas parlamentas 
us griežčiau pradeda kriti- 
Kuoti prezidento de Gaulle 
vyriausybę už jos nesiskai
tymą su parlamentu ir už 
nebojimą kai kurių gyvento
jų sluoksnių interesų.

Daugiausiai šiuo metu dėl 
vyriausybės politikos skun
džiasi ūkininkai, kurių pro
duktai turi būti parduoda
mi žemomis kainomis, nes 
vyriausybė nesutinka palai
kyti aukštesnių kainų. Dėl 
to parlamente keliama vi
sokių kaltinimų prieš vyriau- 
>ybę, o politinės partijos 
nradeda vis garsiau kelti 
baisa už Prancūzijos konsti
tucijos peržiūrėjimą iš nau
jo ir jos pakeitimą.

Bet prezidentas de Gaulle 
visai nemano klausyti parti
jų suvažiavimų ir jų vado
vybių pasisakymų. Prezi
dentas sako, kad kraštas 
jam pritaria ir tikrai visuose 

i savo kelionėse po kraštą, 
prezidentas žmonių sutinka
mas labai širdingai ir jo pra
kalbos randa didelio atgar- 

; šio plačiojoj visuomenėj.
Gen. de Gaulle žada Pa

leisti parlamentą ir skelbti 
nauius rinkimus. Bet prie 
to dar nepriėjo.

i Gen. de Gaulle dabar žūt. 
būt nusistatęs išspręsti 
Alžc’ i’ns klausima, kuris 7 
metai jau stovi kaip kaulas 
Gerklėje. Tame klausime de 
L-flidle vra dideliame kon
flikte su dešiniomis prancū
zų grupėmis.
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Vokiškas mazgas
“Vokiškas klausimas” visus pokarinius metus buvo 

vienas iš sunkiausiai išsprendžiamų klausimų tarpe ant- 
įojo pasaulinio karo pergalėtojų. Po ilgo ir kruvino karo 
pergalėtojai nemokėjo susitarti dėl Vokietijos likimo iš
sprendimo. Kokie naivūs buvo stipriausios sąjungininkų 
valstybės—JAV—vadai matosi iš to, kad jie karui einant 
prie galo nematė reikalo užimti Berlyno, nors tą galėjo 
padalyti. Aliantų karo vadas gen. Eisenhovveris savo nuo
sprendį neiti imti Berlvno ir dabar teisina. Panašiai są
jungininkai nepaėmė ir Prahos, nors jų kariuomenė sto

ALT pilnai supianta pade- Olandu PolicHa policija nesutinka leisti tos;
ties rimtumą ;r pasitiki, kad !>> >. , moters važiuoti į Rusiją,lietuvių visuomenė š-as mū- Moko RUSUS 1 Vttrkos kol j j Ja nepasualbėjo be 
sų pastangas vieningai rems. į .. . “ — . rusų ambasados valdininkų
ALT Vykdomasis Komitetas
Chicago. 1961 m. spalio 6 d.

Lenku Rašytojai
Moniio Komunistus

Du Lenkijos žymūs rašv- 
.abu “ištikimi' komu-

Šį pirmad.eni olondų po- nuaijimo. 
ija susimušė kur 

Sovietų Sąjungos
vos ir Petiovos bylą sovie- 

atiodrome. P o 1 i c ininkų ambasodos šešėlyje toli- 
kumsciai pasirodė stipiesni. rnOje Olandijoje, 

lieikaias toks, kad į ulan-
u.ją atvy kę sovietinių turis
tų j^iUi-ė, kurioje bu* o vie-

litija susimušė kum; tinus su fokios yra
amoasa- njos apje naują Kaseako- 

gos valdininkais Scniphol

vėliausios ži-

Į Lenkų Kolegijas

Kas savaite
įsius nuomonių skirtumus ir 
vienašališko nusiginklavimo 

Gaitskell darbo re
zultate šiais metais kraštu-

Sirijoj ramu
Egipto radijas ir spauda , , . .

■ skelbė, kad Sirijoj vyk- ai 3-
sta žmonių bruzdėjimas

! prieš karininkus, kurie paI _j _ — 1 *1* • j_1__ T O*
konferencijoje vyravo opu 
mistiška nuotaika ir pasiruo- 

E^iuto Šimas partijos uždaviniams 
dalv i)O būsimų rinkimų, kurie

■ad'imaš F*.!1 būti ir «ana «rei,u
kandus la,1;u- a '

Anglijos darbiečių vadą
o. .. . _ x . . renka ne partinė konferenci-Sirnoi ramu. Bet ar taip - , . , . • - r ,- J ja, bet parlamentarine frak-

darė
Įstojo 160,000 Stud. riją nuo Egipto. Taip rašė il

tinių pacifistų pozicija buvo 
□kilimą ir atskyrė Si- ?tmasta> ’.?**<* darbiečių

luts cbtnui.as su žmona. Jie
•įaušės”

kaip jis kų kairiųjų politinių emi
grantų žurnalas Paryžiuje
Kultūra.” Tuose savo raš

tuose kritikas Stavvart griež
tai smerkia komunizmąą ir 
jo praktiką Lenkijoje.

didžioji kvailybė ir pagimdė "vokišką klausimą.” 
yra šiandien—su suskaldytu Berlynu, prie kurio net pri
ėjimas nebuvo raštiškai iš rusų išsiderėtas.

Iš klaidų, ar politinio nepatyrimo gimęs vokiškas 
klausimas dabar pasidarė opus, nes rusai yra įimtai pa
siryžę “savąją” Vokietijos dalį padalyti sovietiška val
stybe ir tuo būdu Vokietijos padalijimą padaryti pastoviu Kitas rašytojas yra Jerzy 
dalyku. Tam jiems reikia kaip nors “išspręsti” Berlyno Kornacld, jis nuo 1945 metų 
padalijimą, kad “jų” Vokietijos centre nebebūtų atviros buvo ištikimas komunistas ir 
žaizdos—vakarinio Berlyno. Rusų tikslas “įamžinti” net stalininkas,, bet dabar 
Voketijos padalijmą ir išplauti "Berlyno vėžį.”

Koks yra Vakarų tikslas, pasakyti sunkiau. Atrodo,. 
kad su Vokietijos padalijimu Vakarai jau sutinka, bet ne- niams emigrantams Paryžių 
nori leisti save išmesti iš Berlyno ir net reikalauja, kad !1ek_ skelbti. J. Koinacki ban- 
visas Berlyno miestas, o ne tik jo vakarinė dalis būtų pri- i Pan žiu -'a%0
einamas iš vakarų ir kad to miesto “laisvė” nuo visokių dienoraštį, kuriame labai 
komunistų pasikėsinimų būtų apsaugota. Dėl tų dalykų britiškai ir pajuokiančiaijat- 
dabar ir pradedama kalbėtis su rusais.

Vokietijos padalijimas į dvi valstybes bus. tur būt. 
ilgesnio laiko “faktas.” Dėl to gal per daug niekas ir ne
dejuoja, tik vokiečiai rodo nepasitenkinimą. Dvi Vokie-

jis areštuotas ir kaltinamas 
siuntęs savo raštus polititi-

kų. Vėliau nežinoma kokiais 000 daugiau kaip pernai me 
sumetimais chemiko žmona tais. Iš viso Lenkijoje>labar 
vėi grižo pas sovietų turistų vra 71 aukštojo mokslo mo- 
grupę ir sovietų ambasados kykla.
valdininkai ją apspito ir no- Visose Lenkijos aukšto- 
rėjo pasidint į lėktuvą skris- siose mokyklose jau iyn><p.er- 
ti į Sovietiją, bet olandų po- nai metų vėl įvestas priver- 
1 iei j a tam pasipriešino, stinas marksizmo-leninizmo 
Olandų policija aiškino, mokymas, po penkių metų 
kad ji netrukdys chemiko pertraukos, kada tas daly- 
žmonai vykti į Sovietiją, jei- kas buvo paliktas studentų 
gu ii nori ten važiuoti, bet pasirinkimui.

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5

bus ir toliau, tai jau kita is
torija. Sirijos naujoji vy
riausybė skelbia, kad ji per 
4 mėnesius paruoš parla
mento rinkimus, o kol kas 
bandys kraštą tvarkyti de
mokratiškai. Iš netolimos 
nepriklausomos p r a eities 
keliasi politinės partijos, ke
liasi ir profesinės darbinin
kų organizacijos, keliasi ir 
valstiečių judėjimas už že
mės reforma, keliasi ir vi-

cija, dėl to H. Gaitskell ir 
po pernykščio pralaimėjimo 
konferencijoj galėjo stovėti 
partijos priešakyje ir aiškin
tis su organizacijos nariais 
partijos politiką. Jo pastan
gos ir sveika anglu darbinin
kų nuovoka laimėjo ir parti
ja padėjo i šalį tuščius gin
čus dėl vienašališko nusi
ginklavimo ir kalbėjo anie
Angliios ūkišku lieTi gydv-

, • , , /* m? darbiečiams priėjus vėlsokios problemos, kurios . , 1
diktatūros laike buvo

siliepia apie Lenkijos komu
nistinius valdovus.

J. Komackio dienorašti 
dabar skaito komunistų poli
cija. o pats ištikimas komu-tijos yra geresnė taikos apsauga Europoje, negu viena . . . ... , ....x * i • . • • i • t , i j i - i i \to i kSaCiįmcgalinga /O milionų \ okietija. kuri bet kada salėtu pakilu

. „r, * - • ” j - u - .. „j , • • •,i laukia, kokia bausmę iami Rytu žemių vadavimą, aioa i zudetu teisiu atgavi- , . ... , . . . -. .7 . . . •• -• . ' . . , L- • duos io išjuokti komunisti-mą, arba ir į Austrijos Įjungimą į bendrą vokišką sei- . . »
mą.” Todėl už Vokietijos ribų mažai kas ir jaudinasi dėl jnlag ?
numatomų dviejų \ okietijų ilgesnio buvimo. . Ru5ijos ražv1ojų dienoraš.

Kitaip į reikalą žiūri vokiečiai. Jie sako, kad \ okie-!čiai fa. slapt*j užl’.ašai įškns 
tija dabar esanti padalinta į tris dalis ir Berlynas esąs lyg viešumon> sužinosime
ketvirtoji dalis. Tos trys Vokietijos esančios: Vakarinė daug paslapčių ipie bolše- 
Vokietija, rytinė rusų okupuota ir “vokietija už Oderio vjzin0 vadus ir jų visokias 
ir Neissės upių (lenkų valdoma). Austrijos šiuo tarpu vo- sunvbes.
kiečiai nevadina atplėšta ar atskilusia Vokietijos dalimi.

Dabar dažnai minima, kad deiybose dėl Berlyno vo
kiečių vadinamoji “trečioji Vokietija” už Oderio-Neissės 
būsianti “panaikinta’’ pripažįstant Potsdame nustatytas 
Lenkijos-Vokietijos sienas kaipo galutinas.

Padalijimu baigti vokišką klausimą, bent kuriam lai
kui padaryti padalijimą vokiečiams priimtiną, nebūtų joks , 
originališkas sprendimas. Po antrojo pasaulinio karo "pa
dalijimas’’ pasidarė valstybės vyrų paskutinė išmintis. Pa
dalyta Korėja, padalytas Vietnamas, dabar ir Laosas gal 
bus padalytas, jei Vakarai sugebės nors dalį jo išgelbėti 
iš komunizmo nasrų, padahla liktų ir Vokietija.

Suprantama, kad radus koki nors kompromisą dėl 
vokiško klausimo tegu ir laikino sprendimo, faktiškai bū
tų išspręstas ir visas Europos lytų ir centro klausimas. Ir 
Baltijos valstybių likimas kartu su vokišku klausimu lai
kinai būtų skaitomas išspręstu, paliekant esamą padėtį 
kaip palankiausią taikos išlaikymui.

Žinoma, padalijimai ir tylus pripažinimas rusams to, 
ką jie karo eigoje ir po karo iš sąjungininkų gavo dova
nai, galėtų būti tiktai laikinas "taikos išgelbėjimas.” To- 
kis kompromisinis susitarimas nepatenkintų tų tautų, ku
rios už Vakarų-Rytų kompromisą savo kailiu ir laisve tu
rėtų mokėti. Toms tautoms tektų laukti naujų 1956 metų, 
kai vidaus negalavimai ims purtinti sovietišką tautų kalė
jimą. Tokia krizė iškils, dėl to nėra pagrindo abejoti.

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

Per aštuonius metus laikraščio kainą išlaikėme slopintos. Ir Sirija, jos de- _
keturius dolerius metams, bet visų reikmenų, kaip mokratija turės išlaikyti gv-| XT tocia 
popierius, rašalas, miesto ir valstijos mokesčiai, vi-iven^mo kvotimus, arba Siri- * esemai pašė ziavo n 
sokie pataisymai, paštas, elektra, telefonas, mašinų Pa?uks perversmų ir 1 aneuzijos sočia utų pai
dalys ir viskas kita žymiai pabrango, todėl už seną- keliu,
ją kainą laikraščio leisti nebeįmanoma.

Laikraščio darbininkų uždarbiai yra labai žemi,

pi i- Prie valdžios.

ALT Vykdomojo 
Komiteto Posėdis

Spalio 15 d. ALT Vykdo
masis Komitetas, dalyvau
jant visiems keturiems na
riams—L. Šimučiui, F. Bart
kui,, dr. P. Grigaičiui ir M. 
Vaidylai, be einamųjų orga
nizacijos reikalu, svarstė ko
kių žygių imtis Lietuvos lai
svinimo byloje, ryšium SU ' 17, 
dabartine padėtim tarptauti
nėj politikoj.

Tiems klausimams toliau 
svarstyti bus sukviesta ir 
ALT centro valdyba.

Vykdomojo Komiteto po
sėdis nutarė pasimatyti su 
JAV užsienių politikos vai-

sovietų kolonializmo politi
ką. vykdomą Lietuvoje.

Nutarta šiam reikalui su
rinkti kiek galima daugiau 
faktinos medžiagos ir doku
mentų ir pamošti memoran
dumą.

Bus prašomi talkos ALTo 
skyriai, bendradarbiaujan
čios organizacijos ir paskiri 
asmenys.

Ryšium su numatomomis 
Vakarų derybomis su Sovie
tų Sąjunga dėl Berlyno, 
ALT stengiasi panaudoti 
kiekvieną progą Lietuvos 
reikalui iškelti, kaip ir iki 
šiol kad buvo daroma, ir rei
kalauti jai laisvės grąžini
mo.

ALT susisieks dėl bend-
ruotojais ir padėti jiems iš-1 ros akcijos su latviais ir es_ 
kelti Jungtinėse Tautose' tais.

palyginus su kitų darbininkų uždarbiais, bet ir juos 
reikėjo nors šiek tiek pakelti.

Tikime, kad skaitytojai supras, jog nelengva šir
dimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem-

Kas bus JT sekretorus?
Jungtinėse Tautose eina 

pasitarimai, deiybos, derė
jimasis dėl klausimo, kas 
bus naujasis JT generalinis 
sekretorius. Rusai ir Ameri
ka. kaip jau iprasta, stovi

tijos konferencija ir svar
biausiai tarėsi apie tai, kaip 
Prancūzija turėtų tvarkytis 
po de Gaulle pasitraukimo 
iš prezidento - diktatoriaus 
vietos ir kaip Prancūzijon 
grąžinti parlamentarinę san
tvarką, kuri dabar vra nu
smelkta. Socialistų pasiųsta 
delegacija pas gen. de Gaul
le daug klausimu išaiškino

ti laikraštį, jį platinti ir jame bendradarbiauti. priešingose pozicijose. Ru
giais metais laikraštį užsisakvti arba atsinau- sai nori JT sekretoriaus, ku- • -*• ~1 - • * , . ir vpac įsidėmėtina socialis-hutu kphn rua^AkrAtnmi . * . 2 . . , ,tų susirūpinimas, Kan

A 1» TV* jum gamua iicįjct žvaina.

“Keleivio” Leidėjai

TAIP, MIELOJI, 
AIŠKU AS TURIU 
LAIKO KALBĖT'"

PALENGVINK SAU GYVENIMĄ...
I

SU TELEFONO PRATĘSIMU!

:«xzx.xv.

Jie gaunami trijų stilių, kaip čia parody* 

. . ir didelis spalvų pasirinkimas. Dėl 

kainų pašaukite Jūsų Telefono Biznio Ofisą.

ta

NBW BNOLANO

VU
ganomas 
Amerika
JT sekretorius būtų viso JT ^nLjamš. 'kūrie‘“'pasiliktų 
aparato seimininkas ir ea e- ten tj tam kraštuį £a;
tt, be trukdymų vykdyt., kų vus nįprikiausomvbę.
JT seimas ar saugumo tary-| If An ,j oj ir ^ncūzijoj

i-”“" Alže-
11 -' etu°jamąs’ ,°! rijoj būtų sutartos ai.'kios 

non, a naujasis garantijos prancūzams gy-

ba nutaria.
Ginčas esmėje yra tas 

pats, kaip jis buvo Chruščio
vo sukeltas garsiajame JT 
seimo posėdyje, kuriame 
Nikita su čebatu daužė sta
lą ir reikalavo “troikos” se- 
kretariate—būtų trys sekre
toriai ir kiekvienas su veto 
teise.

Deiybose gyvai dalyvauja 
ir mažosios valstybės, ku
rios rusiškai “trijulei” nepri
taria. Todėl mažosioms val
stybėms raginant ir rusai 
atrodo sukalbamesni. Jau 
kalbama, kad užtektų, jei 
generalinis sekretorius apsi
statytų penkiais padėjėjais, 
kurie betgi neturėtų veto 
teisės. Taip gal ir bus sutar
ta. Jau minimas ir kandida
tas gen. sekretoriaus vietai. 
“Visiems priimtinu” būsiąs 
Burmos ambasadorius U 
Thant.

į Anglų darbiečiai
Anglijos Darbo Partija 

pereitą savaitę turėjo savo 
metinę konferenciją Black- 
pool mieste.

Tos konferencijos vaizdas 
buvo visai kitoks negu per
nykštės. kurioj vienašališko 
nusiginklavimo š a lininkai 
pravedė savo rezoliuciia ir 

į buvo inešė i Angliios darbi- 
%inku iudėiimą netikrumą ir

dezorientacija.
Anglims darbo partijas 

vadas Hugh Gaitskell. no 
nernvkščio nra laimėiimo 
konferenci ioi. ėmėsi darbo 
ir nėr ištisus metus nenu- 
ilstamai važinėjosi ir aiški
nosi su partijos nariais kilu-

socialistai švaistė degamuo
sius dienos klausimus išeida
mi iš to. kad jiems gali tekti 
greitu laiku stoti prie val
stybės vairo ir nešti atsako
mybę už savo kraštu likimą.

J. D.

NEMOKAMA DUONA

Žinomas britų dienraštis
”I)aily Telegraph“ išspaus
dino skaitytojo laišką, ku
riame komentuojamas So
vietų komunistų partijos pa
žadas duoti savo gyvento
jams po 20 metų nemoka
mus butus, apšildymą ir 
maistą.

Visa tai, be abejonės, jau 
seniai yra gaunama Brita
nijoj, jeigu tik kas nori nuei
ti į Pentonville. Dartmoor. 
Wandsworth, Parkhurst 
(keturių garsiųjų kalėjimu 
vardai — Red. pastaba.) ir 
kitas panašias institucijas. 
Rusiia su dabartiniu režimu 
yra kain tik tokios rūšies 
milžiniška įstaiga, sako ang
las.

”B. Darba.“

KNYGOS JAUNIMU!
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 nsl.. kaina S2 00

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

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
rono apysakaites vaikams, 69 psl- 
kaina ....................................... J1.S0

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu
do Dovydtno apysaka. 168 psl., 

....................................... 12 00
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
SLA deimantine sukaktis

Mūsų didžiausioji frater- genda prieauglio. Tad SLA 
nalinė organizacija — Susi- veikėja: turi plačią veiklos 
vienijimas Lietuvių Ameri- dirvą, nes minėto plano vyk- 
koje sukėlė plačiausią akci- dymo metu ir per šį vajų jie 
ją švęsti savo reikšmingąjį gali Įrašyti naujus nai ius į 
Deimantinį Jubiliejų. Ne tik visas draudimo klases, ku-

lies yra paskelbtos Susivie- ; 
nijimo pranešimuos. Susivie- 
i i j imo draudimas via pritai
kytas kaip vyresnio amžiaus 

apie SLA kuopų jau įvykdy- asmenims, taip pat ir jau
tus parengimus ir artimiau- nuoliams, kurie rūpinasi už- 
sioje ateityje numatomas • tikrinti sau ateitį ir greta gy-

SLA organe Tėvynėje, bet ir 
kituese Susivienijimui pa
lankiuose laikraščiuose da
bar sutinkami pranešimai

jubiliejines šventes.
Svarbus . sumanymas — 
iki ateinančių metų., su
rasti Susivienijimui 1,000 
naujų narių.
SLA Centras Vajaus Ko

misijos pritarimu paskelbė 
naują svarbų planą, kurio 
pagalba tikimasi iki šių me
tų pabaigos surasti 1,000 
naujų narių. Daromas labai 
l>aprastas apskaičiavimas, 
kad jeigu visi pasižymėję 
SLA darbuos veikėjai, kurie 
iki šio laiko uoliai jam dir
bo, suras tik po tris naujus 
narius, tai organizacija turės 
jau visų tūkstantį naujų na
rių. SLA Centre yra suorga
nizuota daugiau, kaip 350 
pasižymėjusių veikėjų. Į 
juos dabar kreipiamasi at
skirais laiškais ir nuoširdžiai 
kviečiama praktiškai pa-

vybės draudimo taupyti sau 
pinigus, kuriuos visus jie, 
tei minui atėjus, gali gauti 
pagal veikiančias taisykles 
ir pagal jų draudimo liudiji
me nurodytas sąlygas.

O svarbiausia, kad, sie
kiant gauti 1,000 naujų na
rių, išjudinami praktiškam 
darbui visi žymesnieji SLA 
veikėjai ir aktyvūs šios fra- 
ternalinės organizacijos na
riai. Jie visi kreipsis į dau
gelį lietuvių, kuriems yra bū
tinai reikalinga apsidrausti. 
Šis draudimas jiems priei
namas ir jį užtikrintai gali 
duoti Susivienijimas, turėda
mas pakankamai didelius 
piniginius rezervus ir finan
sinius išteklius. Reikia ma
nyti, kad SLA veikėjus, ku
rie dabartinio Deimantinio

HAMMARSKJOLDO LAIDOTUVĖSE

žuvusio Jungtinių Tautu gen. sekretoriaus jJag Ham- 
piarskjoido laidotuvės Švedijoj buvo labai i.tkūmin- 
gos. JAV prezidentui jose atstovavo viceprezidentas 
Lyndon B. Johnson. Paveiksle jis sveikinasi su Švedi
jos ministerių pirmininku Tage Erlander’iu.

kartu su jais apsigyveno. Tai 
Jonas Rulskis, visada gerai 

<iK.c~s uaijinin- 
moki-

x i.... i ~, n
:.g nusitei- 

i y psenos. k
c*-

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS

V. Barčiauską; kiti du na- du ii us metus gyveno Sa
nai palikti nominuoti LDD lem, Mass., bet 1922 metais 
7-jai kuopai. Ateinančiais atsikėlė i Rovvley, kur Kartu 
metais ateina eilė Tarybai su broliu Feliksu nusipirko 
pirmininkauti LSS grupei, ir didelį ūkį. Feliksas Egounis 
tas pareigas buvo pavesta vėliau atsiskyrė ir išvažiavo

Paskaitos, paskaitos lietuviškai mokyklai. Visų
Pervasar, KanadosŪ Mi- susidomėjimas bavo didelis 

ir jį dar sužadino ' .reto pa- 
chigar.o ežeruose besimau- skaitos rengėjai, prieš ap- 
dę, ilgai vieni kitų nematę, leidžiant salę paraginę visus 
Detroito lietuviai gražiai važiuoti į pikniką. Vienas 
pradėjo salėse parengimų kitas, tiesa, iš salės ten ir 
sezoną. Kadangi vakaramsnuvažiavo.Betdaugumavy- 
su vaidinimais ir šokiais dar ko į namus pavalgyli. Tuo-

..xi.tų j - .Ilfcjui paminėti 
e^-iai suR-.i-iė gausų bū- 

kainų, :.ų ir pažįs- 
.-u .• \Lus gi ožiai pavai- 
u. . gounio se juo ir jos vy- 

. oo: ai iš Salemo yra 
.1 -.arę jų vedybose prieš 

lasdešhnt metų, taigi 
e ir daba., po penkiasde- 
mt metų, įvedė į vaišių sa- 

ę jaunuosius ir susodino už 
talo. Fiie jų susėdo šeimos 
ariai ir giminės bei svečiai. 

Duktė Stanislava Haley su 
yru, sūnus Alfonsas ir Fe- 
iksas su žmona ir „jaunųjų“ 

anūkais Clement, Willy ir 
Cavid bei anūkėmis Cyntia 
ir Nancy. Beje, vienas anū
kas jau vedęs ir dalyvavo su 
žmona ir mažu ”jaunųjų“ 
oroanūku. Tai jau ketvirta 
karta. O anūkė Cyntia irgi 
ištekėjusi atvažiavo į iškil
mes iš Vermont. Egounio 
brolis Feliksas atvažiavo iš 
Boscaven, New Hampshire, 
su žmona Bernice ir sūnu
mis Constant, Raymond ir 
Bernard, o sesuo Tautarienė 
atvažiavo iš Gardner, Mass. 
Mavnard, Curtis ir Harry’ 
Haley su šeimom susigimi
niavę kaimynai iš Rovley. 
Mrs.Frank Drake iš Nantas-

ankstoka, tai beveik nėra 
sekmadienio ar šeštadienio, 
kad kuri organizacija ne
ruoštų paskaitų.

Antai, rugsėjo 17 d. kal
bėjo dr. Zenonas Ivinskis, 
neseniai svečiuosna iš Ro
mos atvykęs ir po lietuviš
kas kolonijas su paskaitomis 
bekeliaująs. Daugiausia jis 
kalbėjo apie Vytautą Didijį 

į ir davė eilę naujų bei mūsų 
pamiištų faktų. Jį išklausė 
nepilnai šimtas žmonių, bet 
būtų buvę dvigubai tiek, jei 
būtų buvusi paimta didesnė 
salė. Dabai gi ankštoje sa- 
liukėje buvo sausakimšai 
publikos, kad net kvėpuoti 
buvo sunku. Rengė Lietuvių 
Bendruomenė.

Rugsėjo 24 d. kalbėjo ki
tas tūzas, sulietuvėjęs švei
caras, prof. d r. Juozas Ere
tas, irgi trum palaikis svečias 
šioje šalyje. Nežinau, kokia 
tema yra jo paskaitos kituo
se miestuose, bet Detroite jis 
valandą kalbėjo apie velion- 
nį prof. Kazį Pakštą, nes bi>

met užėjo toks lietus, koks 
Detroite retai būna. Per no
rą valandų iškrito 2 coliai 
lietaus! Piknike uesusii ir.ko 
rei šimtinės žmonių, ir ren
gėjai vos ves galą su galu 
suvedę. joKio »r no negau
dami. Gaila, kad tokiam ge
ram tikslui vergtas piknikas 
taip blogai baigės:

Alfonsas Nakas

COCOA, FLA.

Linksma gegužinė

Lietuviu Darbininkų Dr— 
jos 36 kuopa s kmadieni, 
spalio 29 d., renčia gegužinę 
fferai žinomoj ir lengvai pa
siekiamoj vetoj — Kazio 
Hennano sode, prie kelio 
Nr. 1. tarpe Kavs motelio ir 
Indian River Trailer parko 
Frantenac. Jei kas paklystų, 
skambinkit telefonu Nevvton 
6-7958.

Gegužinės pradžia 12:30 
valandą.

gyventi į New Hampshire, 
o dabartiniai jubiliantai pa
siliko ūkininkauti Rowley. 

Kuopos valdybon išrinkti: | pėdžioje, užėjus depresijai, 
ūkininkauti sunkiai sekėsi, 
bet Egouniai dideliu darbš
tumu ir pasiiyžimu sunkius

pasiimti drg. S. Briedžiui.
Kuopos valdyba

adv. S. Briedis — pirminin
kas, A. Žilinskas — iždinin- 

Jubiliejaus metu kreipsis, kas> j. pakalka — sekreto
rius.gerbti SLA Deimantinį Jubi- , patriotai lietuviai sutiks pa 

lieju, padarant šį nedidelį, Į lankiai, kadangi Susivieniji- 
bet ypatingai reikšmingą pa- me jįe ne tik gaus gerą drau- 
tarnavimą savo organizaci- dimą, bet kartu įsijungs į lie
jai. Savo nuolatiniam darbe tuviškos organizacijos pla- 
SLA veikėjai ir organizato- čia veiklą.
riai kai kurie suranda net iki gLA veikėjaį j savo arti- 
šimto naujų narių, o įrašyti miausiu3 darbus žiūri, turė- 
tiktai tris naujus nariu§, darni tvirtą viltį, kad jie bus 
kaip pagal planą iš jų pagei- sėkmingi ir našūs, 
daujama, nesudarys jiems

J. S. P.
ROWLEY, mass.

Keleivio skaitytojų Egounių 
50 metų vedybinio gyvenimo 

sukaktuvės

laikus ištvėrė ir ūki išlaikė.
Daug lietuvių iš Salem. Ha- )kett, Mass., ir Miami, Flori- 
verhill, Lawrer.ce, Boston ir Ida, Egounienės mirusio bro-
kitų miestų dažnai lankyda
vosi Egounių ūky, ir lietu
viai darbininkai visą laiką 
pas juos dirbo. Egouniai 
gražiai prasigyveno, laiky
davo virš šimto karvių, galy-

lio žmona. Mrs. Agurkas ir 
Miss. Agurkas iš Brookline, 
Mr. ir Mrs. Skiotis iš Salem, 
Mass., Scott iš Rowley, Earl 
Perkins iš Beverley, Stanley 
Laskovsky iš Salem, Harry

Kuopos vardu prašau vi- 
vo kaip tik Pakšto mirties PYS v^tos ir toliau gyvenan- 
metinės minimos (rengė De- čius lietuvius atvykti ir kar- 
roito ateitininkai). Ir dr. E- tuju mumis linksmaiJaiką 
reto paskaita, kaip ir Ivins- praieisii. visiems bus idoniU 
kio, buvo nepaprastai įdomi, į *r malonu tarp žaliuojančių 
dargi nepaprasto oratoriaus medžių prie gražios Indian 
sakoma, kuriam nereikalin- upės pabūti. Mūsų gabios

daug rūpesčių. Šis planas 
tuo svarbus, kad tikrai su
stiprins organizaciją narių 
skaičiumi, o iš kitos pusės 
galės išjudinti ir tokius vei
kėjus, kurie pasitenkindavo 
tik vieno kito nario prira
šymu.

P. Vingilis

NEW YORK, N. Y.
J. V. Stilsoną parėmė
LSS 19-ji kuopa savo me

tiniame narių susirinkime, 
įvykusiame rugsėjo 29 d., 

Visas SLA darbas Jubilie- Į paskyrė $50.- pašalpą ser- 
jaus proga darosi gyves- pančiam drg. Stilsonui. Čia
ms ir vaisingesnis.
SLA Pildomosios Tarybos 

patvarkymu iki naujų metų 
paliktas vaiku ir jaunuolių 
terminuotas pigus ..draudi
mas — už $1,000,00 apdrau-

pat dar keletas susirinkimo 
dalyvių asmeniškai sumetė 
$35.-. (Patirta, kad ir LSS 
Centro K-to prezidiumas 
tam pat reikalui davė $50.). 

Susirinkimas buvo pain-
dos vaikai ir jaunuoliai mo- formuotas, kad drg. Stilso- 
ka tik $3,00 mokesčių me- nas jaučiasi kiek geriau, per- 
tams. Tuo būdu tikimasi į eina per kambarį ir ima do- 
SLA įtraukti didesni skai- mėtis spauda.
čiu jaunuomenės, kas šiais „ . . . .. _
laikais ypatingai svarbu, nes uopo» a » OTai e 
visos veikiančios lietuvių Kuopa nominavo į N. Y. 
organizacijos kaip tik pasi- Lietuvių Tarybą S. Briedį ir

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nao Atlanto iki Pacifiko; Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; (spūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną dartf;Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs Ėdikas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indinai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centaL

“KELEIVIS” 
So. Tf,

Ilgamečiai Keleivio skai 
tvtoiai Egouniai atšventė sa-i°§ vištų, kalakutųrir kitokių London iš Saugus. Stasiuliai" J - L . . - I - -__ t: .•----- l l X. -1___ 1 • •*-iš Peabody, Šveikauskai iš 

West Roxbury, Maksvyčiai 
iš Haverhill, Kraszynskiai iš 
Wenham, Leopoldas Švei
kauskas doktorantas iš Yale 
universiteto, New Haven, 
Conn., ir Gediminas Švei- 

' kauskas, doktorantas iš Co
lumbia universiteto New 
Yorke , specialiai atvyko

vo vedybinio gyvenimo 50 i sutvėrimų. Jie visara buvo 
metų sukaktuves. Klemen- ' labai svetingi ir vaišingi, 
tas Egounis atvyko į Ameri- Daug kas pas juos yra ap- 
ką 1906 mėtis iš Mainiavos! silankęs ar tai vasaros atos- 
kaimo, Čedasų parapijos, o togų praleisti, ar taip dienai 
jo žmona Zofiia Gaigalaitė- kitai pasisvečioti. \ isada is- 
Egounienė atvyko 1910 me-: si veždavo gerų prisiminimų 
tais iš Pandėlio parapijos, apie malonius seimininkus.
Jiedu susitiko Salem, Mass., 1960 metais Egouniai 
kur abu gyveno ir dirbo. Ta- ūkį sulikvklavo: išpardavė 
čiau susijungti jie nuvažiavo gyvulius, padarynę ir žemę.! Egounių pagerbti. Jiedu 
į South Bostono lietuvišką o sau pasiliko nedideli gaba-į prieš keliolika metų yra pra - 
bažnyčią pas kun. Gricių. lą žemės, kur pasistatė, šalia Į leidę vasarą Egounių far- 

1912 metais jiedu nuvyko savo dukters, gražius namus, moję. Visi pobūvio dalyviai, 
į Lietuvą, bet 1913 metais daržinę ir tvartą. Jie vis te-i gerai nusiteikę, sveikino ju-
grįžo atgal. Tas grįžimas belaiko penketą karvių ir 
jiems laimingai išėjo, nes jie kiek smulkesnių sutvėrimų, 
nebuvo užklupti pirmojo pa- Du darbininkai, kurie ilgus 
saulinio karo Europoje. Jie- metus pas juos dirbo, irgi

biliantus ir linkėjo jiems 
sveikatos, laimės ir ramaus
gyvenimo.

oSJfflfSn PREVENT FOREST FIRESl

Keleivis irgi siunčia šir
dingus linkėjimus ilgame
čiams skaitytojams jubilian- 
tams Egouniams ir jų arti
miesiems.

BRANCH, MICH.

Išmirštame
Nuo 1960 į-ugsėjo iki šių 

metų įugsėjo 23 d. mūši 
mažoj kolonijoj mirė net 16 
lietuvių: Domicėlė Mustei 
kienė 69 m., Sofija Kelienė 
69 m., Aleksas Willavage 
24 m., Vera Linkienė 76 m 
Agota čarnienė 77 m., Ma
rija RinkeviČienė 68 m., 
Juozapas Kibildis 84 m., Jo
nas Krishtulak 70 m., Joze
fina Žukauskienė 78'm., My
kolas I^ang 77 m., Simonas 
šnurkus 76 m., Mykolas 
Razminas 71 m., Antanas 
.Juckelis 85 m., Ona Miški
nienė 73 m.. Gracija Ruzgie
nė 74 m., B. Sarah Subach 
72 metų amžiaus.

Petras Spurgis

gas nei šalia padėtas mikro
fonas. Publikos čia jau buvo 
apie pustrečio šimto.

Spalio 7 d. vilniečių ren
giamoje Vilniaus Dienoje 
kalbės net du: Aldona Au- 
gustinavičienė ir Stasys Laz- 
dinis, abu iš Clevelando. ( 
(Turėčiau rafeyti ne "kal
bės“^ „kalbėjo“, nes kai ši 
korespondencija skaitytoją 
pasieks, jau bus buvę po 
calbų).

žodžiu, sezonas pradėtas 
cultūringai, ir užtat valio 
visiems, kurie tokias puikias 
pramogas organizuoja!
Lituanistinė mokykla veikia

Noi-s mokinių skaičius nuo 
pernai buvusio 141 šį rudenį 
nukrito į 129,bet lietuviška 
šeštadieninė mokykla gra 
žiai veikia. Spalio 1 d. buvo 
sušaukti mokinių tėvai pasi 
tarimams, bet iš šimto daly
vavo tik 22. Taip yra kasmet, 
nes visi bijo būti renkami į 
komitetą. Deja, visi tie sla 
pūkai, atrodo, bus priėję 
liepto galą: susirinkusieji 
nutarė, kad tėvų komiteto 
neberinks, o skirs pagal al
fabetą 6 žmones, dar komi 
tete nebuvusius ir dėl bend
ro mokyklos labo nepasi 
darbavusius. Taipgi nutarta 
tradicinę Kalėdų eglutę vai
kams rengti gruodžio 17 d 
o mokyklos visą iždą nutar
ta perleisti LB-nei, nes vis
tiek LB kasmet duoda bent 
pusę pinigų mokyklos iš 
laikymui

Nelaimingas paskutinis 
piknikas

šeimininkės svečius sočiai 
pavaišins gardžiais valgiais 
ir gėrimais. Bus ir muzika, 
kas mėgsta, galės pašokti.

Iki malonaus pasimatymo 
gegužinėj spalio 29 d.

J. Hermanas

BRAZILIJA

Paminėjo Pbabaltijo 
tragediją

(E) Sao Paulo mieste 
leidžiamas dienraštis „Tri- 
buna bitiną“ Nr. 266 pasky
rė visa pusb m Pabaltijo pa
vergimo ž!-siomc metinėms 
pavaizduoti. Straipsnis ilius
truotas 10 nuotraukų su bol
ševikų nukank ntų Praveniš- 
kėse, Rainių miškelyje vaiz
dais.

NAUJAUSIOS KNYGOS
NEPRI KLAI SOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina.............. $5.00

TREJOS DEVYNERIOS, 
d r. S. .Aliūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina .................. $1.00

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50

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

Tas knygas galima gauti
Rugsėjo 24 d. LB rengė Keleivio administracijoje: 

pikniką, kurio visą pelną no- i 636 E. Broadway, 
rėjo paskirti šeštadieninei' So. Boston 27, Mass.
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Iš pavergtos Lietuvos
Valdininkų partijos 

suvažiavimas
Rugsėjo 2 (-29 dienomis 

\ uinujv poocuziavo L.eįu- 
\lc x.(_i«il:iiXotU raitijos tu-
\ uz.iu\ kuriame uaiy\ a-
\o oct> atstovai (jų tarpe 
1.3 moterys) su spiendzia- 
n.uoju caisd ii- 119 su pata-

nebuvo pakeltas nei praėju- 
s ais. nei šiais metais. Y isoje 
tileje Kauno Įmonių, kaip 
"i įobės“, ’ Litekso", "Li
mos" labukuose rasime 
xlangius, našius Įrengimu', 
motiem .as stakles, tačiau vi- 
. a tai stovi nenaudojama. 
xasiiodo, sta. v bininkai ne-
susidorojo plečiant, restau-

60,6.6 , unijos narius į.i*ucjaut įmones- 
8.i 4K5 kandidatus. Vilniaus, Negeiesnis
l-.auno .r Klaipėdos atstovų P 
buto 337, taigi beveik pusė. i artine je koniereneijoje pa- 

i aziūrėkime, kas tie su- aiskejo, kati sostinės imo. ė- 
\ažiavimo delegatai. Tauty-.^ dirba 37,000 darbininkų. 
Its požiūriu: 556 lietuviai.! 'ienu°lika \ ilniaus imo- 
153 (20.1 G ) rusai. 29 gu- nhJ Plan4 neišpildė, ir tų 
dai, 15 lenkų, kitų tautv- Ia^rikų tarpe esą stiklo, fa- 
Įjju ję - ’ j neros Įmonės, kul ių gamyba

svarbi liaudies ūkiui. Darbo

įiamuoju. uie ten atstovavo

ir Vilniau, 
aainunės vaizuas. Vilniau^

BERLYNIETIS BĖGA NIO KOMUNISTŲ

\ .vii..?. tKii. r.o gyventojas, l-yrio butas buvo ani sie- 
r.o< tarp rytinio ir vakarinio Berlyno, gavo Įsakymą 
iš komunistu policijos kraustytis iš pasienio, pasiryžo 
<u savo turtu keltis Į vakarinę miesto dali. Savo man
tą jis gabena ant ilgokos kartės. Komunistai “valo*" 
samus pasienyje, kad žmonės nebegalėtų iš vienos 
miesto dalies bėgti i kitą. Patuštinus pasieni, lengviau 
ms siena daboti ir pabėgėlius iš Rytinės Vokietijos 
sulaikvti.

Rusų troika ir veto PATI SAVE IŠPLAKĖ

-Jų paninis stažas:
Nno 1917 metu ......... ... 3
Nuo 1918-1930 .......... .... 24
Nuo 1931-1940 ........... .. 57
Nuo 1941-1951 .......... .. 47
Nuo 1952-1959 ........... 289
Nuo 1960 ................... .. 68
atstovai.

Išsilavinimas: su aukštuo
ju mokslu 317, su nebaigtu 
aukštuoju — 86, viduriniuo
ju — 110. nebaigtu viduri
niuoju — 93, su pradžios — 
82 atstovai.

Amžius: iki 30 m. — 116, 
31-40 m. — 311, 41-50 m.— 
ĮSI. vyresnių — 80 atstovų. 
Darbininkų tik 153, kol

chozininkų 140, bet kiek jų 
tarpe tikrų darbininkų, o ne 
viršininkų, nežinoma.

Ordinais ir medaliais ap
dovanotų 467, t. y .57.9‘<.

i okia publika" susirin
kusi Kaistai ir vieningai" 
pi itale tarybų S-gos Komu
nistų haitijos naujajai prog

našumo srity Vilniaus Įmo
nės šlubuoja — jų net 12 ne
įvykdė užduočių darbo našu
mui pakelti ir jų tarpe vėl 
stambūs fabrikai, kaip odų- 
-avalyr.ės kombinatas, pieno 
kombinatas, ''Žalgirio" ga
mykla ir kt. Įmonėse silpnai 
ar visai nekyla darbo na
šumas.

Maskolbernio melas

Laisvė pasipiktinusi vie
no turisto tvirtin.mu, . kad 
Lietuvoj piotlUKių Kainos, 

i c ii. us.io.do . ema- i.anuomcms ualniĮ, Kau ne- palyginu^ su am<i įkietisko-
*iu vUiigtimų lautų kištų įcu gy venau> p»o- yia uatig m augesnes,

viisuuėje testą, tus sKiiausti. iai tas j lašėjai pa ūkimo žmogaus
ūtų ne v enas generalinis pat, Kas 1P39 m. pabaigoje pranešti, kokios via tos kai-
ekertoiius, bet trys—tro.- sovietų Rusijos raudonosios nos. Rugsėjo 29 d. jis jas 
.a. ki kv ienas su veto teise, armijos įgulų įgyvendinimas paskelbė:
Citaip i arus. jei vienas nesu- neva Lietuva; nuo išorinio Vilniaus viešbuty pietūs 
i: ka. lai reilalas laikomas r a.imo priešo apsaugoti. Pa- 1 rublis ir ra n-apeiKos, val- 
leišspręs as, nevvkdintinas. sižadėta į vidaus reikalus gy Muse neblogi pietus 95 

»eto, vai y ta uzu.au«imo nesikišti, lygiai, kaip ir Kat- Kapeikos, genausiame Vil- 
<lsv, yxU x..xivt.xa ts> tolimos rts ii buvo pasižadėta Len- niaus Neringos viešbuty 

kijos v daus santvarkos ne- kam arys vienam 3 rubliai, 
ci»ę vd.vjo »x^i a..o meto Hosti Bet pasižadė'imai liko vieš uty Viln as apie 2 ruo- 
ictuv s A-enki^os seimo na- asi; artėjimais tik popierių- liai. geriausios jautienos ki- 
.ai. avinio at-<.ovals galėjo "e- K a rėš agentai dar di- logramas (2 su penktada- 
uti tis Lajoiai. -jiė ir nau- '’<«•’»'”P’k'mn išvystė Lenki- liu svaro) 1 rub. 50 kap., 

litras pieno (litras truputį 
didesnis, negu kvorta) 18 
kapeikų, kilogramas duo
nos 18 kap.. geriausios deg
tinės bonka 4 rtibliai, pras
tesnės 3 įaibl. 6 kap., gero 
konjako 5 rubl. 30 kap.

Jei tik šitas kainas težino
tume, galėtume pasakyti, 
kad ten tikrai viskas daug 
pigiau, negu Amerikoje, bet 
nelaimė, kad žinoma kai kas 
daugiau, bet ko nei Laisvė, 
nei tas jos informatorius ne
pasako.

Kad galėtume ką nors nu
sipirkti, reikia kišenėj turėti 
pinigo, o tą pinigą reikia 
uždirbti. Juo kas daugiau 
uždirba, tuo tam pigiau 
pirkti.

O kiek uždirba Lietuvos 
ir Amerikos žmogus? Lietu
voj, pavyzdžiui, paprastas 
buhalteris (knygvedys) per 
mėnesį uždirba 60 rublių, o 
Amerikoj toks tarnautojas 
per savaitę uždirba 80 dole
rių, vadinasi, Lietuvoj už
dirbama 5 kaltus mažiau, 
negu Amerikoj.

Amerikiečiui, kuris už do
lerį tegaus 90 kapeikų, mi
nėtos kainos bus žemos, bet 
Lietuvos žmogui jos labai 
aukštos. Ką sakytų pats 
Bimba, jei jis per mėnesį 
teuždirbtų 60 dolerių, tai 
yra per dieną 2 dol., ir už 
paprasčiausius pietus turėtų 
mokėti 95 centus, o už mė
sos svarą 3 dol. 30 centų?

Kauktų, kaip šunelis. O 
kad Lietuvos darbininkas 
ar tarnautojas turi tiek mo
kėti, jis sako, kad tai labai 
pigu. Tokia jau visų komu
nistų prigimtis.

J. VLKS

Niki,
.auja,
atnnn.iM.ia.ijuE>

iojosi ta veto teise geram ir t joje. Da’ar iau iie viešai 
piktam. Ypač veto teise sau- pradėjo organizuoti haiorus,

Maskvos draumis-konfede- 
rantus. kad šie neprileistų 
konstituciją keisti.

Nuo tų metų Lenkijos ir 
Lietuvos valstybė pradėjo 
irti, jos Įtaka užsienyje silp
nėti, ir atėjo jos galutina 
okupacija — Lietuvos ir 
Lenkijos žemės buvo pasida
lintos tarp Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos. Lietuvos žemių 
dalis —Klaipėdos kraštas ir 
Tilžės sritis — pasiliko Prū
sijos žinioje. Tai įvyko 1795 
m. O jau 1796 m. giuodžio 
12 d. rusu carė Katrė net pa
naikino Lietuvos vardą ir 
jos žemes suskirstė guber
nijomis.

Štai kodėl ir dabar Sovie
tų Sąjungos diplomatai bū
tinai nori Jungtinių Tautų 
organizacijos vadovybę ati
duoti į troikos rankas su ve
to teise. Su veto vyriausia 
pagalba carinei Rusijai pa
vyko sužlugdyti Lietuvos - 
Lenki ios valstvhe ir iu že-•7 ""V “** TT ai ■’J
mių dalį įjungti į Rusijos 
valstybės sienas. Tai dabar 
tokiu užsimojimu Maskva 
veto teisės pagalba norėtų 
sužlugdyti Jungtinių Tautų 
organizaciją, kad "jamšči- 
ko“ Nikitos Chruščiovo ge
nama troika skersai išilgai 
pavažinėtų visu žemės rutu
liu. sėdama sovietinės san
tvarkos sėklas.

Katrė II, nors ir panaikino 
Lietuvos vardą ir ištisą šimt-

aliavimas prasidėjo, kai i
Maskvos sostą Įsėdo carė 
Katrė Antroji. Jos buvo sie
kiama Įsigalėti pietuose — 
Juodosios jūros pakraščiuo
se, ir vakaruose — Pabalty. 
Todėl iš pirmų savo viešpa
tavimo dienų jai parūpo 
Žečpospolitos, tai yra Len
kijos, likimas, o kartu ir 
Lietuvos. Jos buvo didis no
ras smukdyti Lenkijos vals
tybės gyvenimą. Slaptu raš
tu ji Įspėjo savo pasiuntinius 
Varšuvoje, kad šie visokiais 
būdais ir priemonėmis krik
dytų Lenkijos valstybės gy 
venimą. kad jos Įtaka tiek

Vienas mano pažįstamų Jis nepaminėjo jo valsti- 
Esą per dideli brokai ypa- atsiuntė man kelis dabar jų vardų, nes tokių nėra, kur 

tingai . Vilniaus Įmonėse. Lietuvoje leidžiamus, bet žemės ūkio darbininkas 
Čia Įmonės vien tik per pus- i maskoliškos dvasios leidi- dirbtų už 70 centų dieną kad 

nius, tarp kitų ir kelis “švy- ir su valgiu ir guoliu. Jis taip 
tūrio“ žurnalo numerius. Ja- pat plepa, lyg nežinodamas,
me yra gruodžio mėnesi kad pigiausių cigarečių pa-[užsienyje, tiek ir viduje silp- 
JAV lankiusio komunistų keli galima gauti už 20 cen- 
rašytojo Alf. Bieliausko tų, o cocoa coia buteli už 10 
straipsnis"Amerika iš arti“, centų. Jis, užsimerkęs akis,

meti dėl broko turėjo dide 
lius nuostolius. Pvz.’Beržo" 
baldų fabrike net 36,3' < pa
tikrintų baldų buvo su dide
liais defektais, odos ir galan
terijos kombinate — 14' < 
visų dirbinių ir pan.

\ ilniaus radijas rugsėjo 
20 d. pranešė, apie Glau
dies ūkio taiybos posėdžius, 
kur finansų skyriaus vedė
jas Gruodis iškėlė akarmuo- 

_ jančius faktus apie tai, kad

nėtų, irtų.
Kai Lietuvos ir Lenkijos 

toliau ateitį įzvelgią bajorai

lamai, jos centro komiteto JS1UO me^u ^ai kui Lietu\ os 
vidaus ir užsienio politikai. Jy,ar*10n^ įmonių gatavos 
Kaip visam tam nepritars, P,odu^CiJ°» sandėliuose 
jei centro sekretorius J. Ma- 1 neI,aSamintų, nereali
niušis, kalbėdamas apie f.uo^ P1ekiu už 13 mil. rub- 
naujaja programą, sakė, į<’ !^įeJe buvo P^igirdę 
kad po 10 m. gamyba ir už- ^lsai Negali būti"). Ten 
darniai kelis kartus padidės, Pat .T pirmininko pava- 
kad Tarybų S-goj darbo die-! du°t°Jas I^džiulis paaiski

Man atsiųstuose nume- Kremliaus bosų Įkvėptas, tu- panūdo savo sakes Konstitu 
riuose nėra nei to straipsnio ri teršti Ameriką, kaij) įma- 
piadžios, nei galo, bet ir is nydamas, kad tiktai ten al
io, ką perskaičiau, pakan- rodytų biog.au, negu Mas
inamai aišku, kaip tas rašė- kolijoje.
jas moka akiplėšiškai me- AB. porina: "...daugiau- 
luoti. Net negabu įsivaiz- šia vienaaukščiai darbininkų 
duoti, kad Lietuvoje rastųsi nameliai, gerokai nudryžę, 
bent vienas neišmanėlis, ku- apsilupę, kur darbininkai 
iis galėtų tokiem A.B. paša- gyvena. Kai kurie neturi nė 
kojiniams apie JAV, ypač namukų: jie. gyvena vago- 
darbininkų skurdą, tikėti. nuos ant guminių ratų, lo

štai kelios ištraukos iš to kius vagonus sunkvežimis 
A. Bieliausko rašinio: gali nutempti Į betkurį mies-

ąją perziureti ir veto teisę 
panaikinti, tai Katrė 11 is 
Maskvos pakartotinai Įspė
jo savo pas.untini Varšuvo-
jv IVCpIIIiJ, R«y 1 rlAiii trtartci

’... važiuojant traukiniu 
teko matyti, kaip baltoji ir

tą ar kaimą*
Tas visaimaskolbernis

na bus trtimpiausia bet na- no’ £arniniai įmonėse iš- juodoji moteris dvylika va- neturi supratimo nė apie 
leidžiami neveiksmingai, bandų važiavo, šalia sėdėda- vienaaukščius namus, nė a-šiausia ir brangiausiai ap

mokama, negu bet kur kitur.
Garbina rusu kalbac. «

(E) Rugsėjo 16 d. ”Kom-

gamvba esanti bloga, neturi 
paklausos pas pirkėją. Pvz. 
"Kauno audinių“ fabriko 
sandėliuose dar nuo 1945 

jaunimo Tiesoje“ technikos Įm- gu^ 39 įvairių pavadi- 
mokslų kandidatas doc. H.
Jonaitis iškėlė, kad, girdi, 
rusu kalba tai "pažangiau
sios mokslinės ir techninės 
minties kalba*’. Pacituoti 
latvių komjaunuolio žodžiai, 
kad be Lenino kalbos esąs 
neįmanomas bendravimas 
su kitomis broliškomis res
publikomis, keitimasis pa
tyrimu. Juk taiybų šalis tai 
esanti žemė, kur "žmogus 
žmogui brolis, kur su šakni
mis išraunamas priešišku
mas kitoms tautoms 
kaipgi nevertinsi tos rusų I 
kalbos... Pagaliau pacituoti 
ir naujos kom. partijos pro
gramos projekto žodžiai, 
kad "rusų kalba faktiškai 
tapo bendra TSRS tautų 
tarpnacionalinio bendravi
mo kalba“.

mos, ir neprasitarė nė žo-: pie vagonus ant guminių 
džio. Ir tai ne JAV pietuos, ratų“. Juk ir turčiai, ir tie į 
—o tarp VVashingtono ir istatosi vienaaukščius namus, 
Čikagos“. nes kiekvienam daug malo-

pastangas pakrikdyti suma
nymą Lenkijos konstituciją 
pakeisti, ypač neprileisti ve
to teisės panaikinti. Mat, 
Maskvos politikai pajuto, 
kad ir jie gali. reikalui išti
kus, panaudoti veto teisę, 
paperkant vieną ar kitą sei
me dalyvaujantį bajorą.
Ir nuo tada veto teisės pikt- 
naudojimas pasidarė dar di
desnis Lenkijos seimo po- 

: sėdžiuose.

Inimų dažai, chemikalai bei 
siūlai už 120,600 rublių. 
Liet. ūkio taryba “pasižy
mėjusiems " "Kauro audi
nių“ fabriko direktoriui Ži 
linskui. Klaipėdos faneros 
fabriko dir. Čeliadinui ir 
vilnonių audinių fabriko 
’ Litekso*’ dir. Gramovui pa
reiškė griežtus papeikimus, 
o visą padėti tiksliai nusakė 
pat* tarybos pirmininkas 
Kulvietis šiais žodžiais: 
' Nežino kairė, ką daro de- 

tadhinė“.

Nežino kairė, ką daro dešinė
(Elta) Kauno miesto par-! 

tim j konferencijoj buvo iš
kelta "nerimą keliantieji* 
reikalai, liečia kaip tik pra
monės vystymąsi.

Matykite, kaip čia juo- 
skr.audžiami! Bet A. 

3. neprimena, kaip neperse
niai Maskvos universiteto 
studentų šok.uose baltieji 

ai/

džiai

Paminėjo Šiaulių Teatro 

sukaktį
Rugsėjo 23 d. Vilniaus ra

dijas paminėjo Šiaulių dra
mos teatro 30 m. sukakti. Iš
kelti B. Dauguviečio nuopel
nai — šiame teatre jis pa
statęs 17 veikalų. Iš senųjų 
aktorių teatre dar dirba 
Bindokaitė. Teatre kūrybos 
darbą pradėjo Miltinis, Jac
kevičiūtė, Rudzirskas, Ja-

gerokai apkūlė studentą 
negrą, kai is kalbino baltąją 
merginą eiti šokti.

A.B. rašo, kad, apžiūriint 
N'ew York Times dienraščio 

’’ spaustuvę, vadovas buvo 
nepatenkintas manim, kam 

kalbuos su spaustuvės dar
bininku". Bet juk tai pasa- 

j ka. Taip yra tik komunistų 
i santvarkoje, kur užsieniečiui 
• net su savo giminėmis nelei- 
l ūžiama be enkavedisto prie
žiūros kalbėtis.

Kad mažai ką mačiusiam 
A.B. naujoviškai įrengta mi
nėto laikraščio spaustuvė ir 
redakcija atrodė "ne redak
cija. o Fordo konvejeris“, 
nėra ko stebėtis. Maskolijoj 
r Stachar.ovo išrasta sparta 

tik ujamų darbininkų rau
menims.

A.B. žino. kad JAV’ ”yra 
daug valstijų, kuriose žemėskavičiūtė, Derkintis, Jukna

įmonės jr kiti aktoriai. Praėjusį se- darbininko atlygini-r* /** n X. \* » x__ _  _______ ____—
mas neviršija 70 centų perdygsta kaip grybai, tačiau... zoną Šaulių teatras surengė 

13 įmonių neįvykdė 8 mene- 265 spektaklius, o 31-jo se
siu gamybos plano.J’Perga- zono atidarymui pastatė eaijma nusipirkti du pake 
lės” gamykla nepatieke pro- Jasiūno pjesę "Sibiro bata- lius pačiu pigiausių cigare- 
dukcijos už 300 tūkstančių Įjonas“ (E). jčiu arba du koka kolos
rublių. Blogiausia padėtis su — ----------------------
darbo našumo kėlimu. Jis K"r la*iniai-ten ir kat,nas*

diena“ ir

butelius".

.liau gyventi atskirai, nesusi- 
giūdus butas prie buto.

A.B. nežino, kad tie "va
gonai ant guminių .atų“ 
Raštuoja tiek pat, kaip vie
naaukštis namas. Asmuo, 
neturintis automobilio, r.etu- 

i nė lokio "namuko ant gu
minių ratų“. Tokio namuko 
.urėjimas reiškia ne neturtą, 
bet prabangą. Daugelis dar
bininkų, kurie mėgsta važi
nėtis, stengiasi tokiu.* "na
mus ant guminių ratų“ įsigy
ti. kad turėtų savo patogią 
pastogę bet kur nuvažiavę, 
fokia naujoviška prabanga 
komunistinėje Maskolijoje, 
aišku, nežinoma.

Galima būtų visą virtinę 
A.B. melų suminėti, bet pa
kaks ir šito, kad suprastume, 
kaip "bešališkai“ infonnuo- 
ama apie JAV.

Beje, dar dėl to mandagu
mo, kuriuo A.B. giriasi. Jį 
čia puikiai parodė Sovietijos 
vadas Chruščiovas, kai 
Jungtinių Tautų posėdy, nu
simovęs batą, juo daužė sta
lą. Jis yra pavyzdys visiems

Bet Katrė Ii savo sumany- 1 me^i rusuose tas vardas buvo 
i mui uzgroou Lietuvos ir! slepiamas, o vienok jos gy- 

enkijos žemes talKininkų
įesKojo ir tarp kitų valsty-

komunistams. Koks vadas, 
kad už šią sumą tokia ir jo sekėjų gauja.

ar

Tėvai peni vaikus žuvimis, 
vaikai tėvus—šunimis.

»ių. uau l<t>4 m. balandžio 
men. Katre ll pasirašo slap
tą sutarti su Prūsija. Tos su
tarties viename iš skyrelių 
ouvo numatyta dėti bend
ras pastangas neprileisti 
Lenkijos keisti savo konsti
tuciją. Vėliau toji sutartis 
buvo pakeista ta prasme, 
kad Lenkijos ir Lietuvos že
mės ateityje numatomos pa
sidalinti tarp Rusinote it Prū
sijos. 1939 m. panašią slap
tą sutartį Lenkijos ir Lietu
vos žemėmis pasidalinti bu
vo pasirašiusi kofnunistinė 
Rusija su nacine Vokietija.

Kadangi dėl Lenkijos ir 
sietuvos valstybes išardymo 
galėjo būti susidomėjusios 
rrancūzija ir Anglija, galė
jo jos nesutikti su tokiu že
mių pasidalinimu, tai Katrė 
ir čia nesnaudė.

Tada Rusija sudarė su 
Anglija jai palankiomis są
lygomis prekybos sutartį. 
Prancūzija taip pat visaip 
buvo veikiama, kad užmig
dytų jos budi-umą.

Rusija tuoj sudaro progą 
pasiųsti Lenkijon savo ka
riuomenės dalinius neva ap
saugoti ten gyvenančius 
provoslavus nuo Įvairių už
puldinėjimų. Prūsija taip

ventojų tarpe jis buvo išsau
gotas, ir 1918 m. vasario 
16 d. paskelbtu nepriklauso
mybės aktu ir Lietuvos var
das ir valstybė buvo atsta
tyti,

Maskviniai raudonieji 
diktatoriai Leninas, btali- 
uas, Chruščiovas nedrįso 
Lietuvos vardo panaikinti. 
Jį tik užteršė trimis pridėto
mis raidėmis — TSR, Lietu
vos gyventojams reiškian
čios—"Lietuvi, tave smau
gia rasas."

KAIP JIE MANO LAIMĖTI

"Mirtina kova tarp kapi
talizmo ir komunizmo yra 
neišvengiama. Savaime su
prantama. kad mes nesame 
dar šiandien pakankamai 
sti plūs pulti. Mūsų valanda 
ateis po 20 ar 30 metų. Mes 
laimėsime pasinaudodami

f netikėtumu. Buržuazija turi 
Bet raudonieji diktato- ibūti užmigdyta., Mes turime 

riai nusavino visus Lietuvos pradėti nuo teatralinio tai-
gyventojus su turtais. Jie lyg 
^asityciodami leidžia pa
sidžiaugti Lietuvos vardu, 
oet jos žmones retina, nutau
tina, svetimus jų vieton at
gabena. Ir vienus ir kitus 
verčia dirbt Maskvos nau
dai, jos garbei ir šlovei.

Anas rasų carės Katrės 
II karo žygis į Lietuvą buvo 
įvykintas tikslu apsaugoti 
pravoslaviją, o dabar raudo
nųjų maskvinių Lietuvos o- 
kupacija buvo įvykdinta tu
rint tikslą sukomunistinti 
jos gyventojus. Anos caririės 
okupacijos metais nei supra- 
voslavinti, nei surusinti Lie
tuvos gyventojų nepavyko. 
Būkime tikri, kad ir šis pa
kartotinas Maskvos žygis

pat pasiuntė Lenkijon savo' nenusiseks. Taip ir maskvi-

kos sąjūdžio išgarsinimo. 
Kapitalistiniai kraštai, kvai
li ir degeneratai, dideliausiu 
stropumu dirba savęs su
žlugdymui. Dar geriau juos 
galima apgauti, siūlant 
jiems mūsų draugystę. Ir kai 
jų apsaugos priemonės at
kris, mes juos sutriuškinsime 
savo vieni nga kumšti
mi,“ — taip rašė 1939 m. 
Manuilskis, tada Maskvos 
Karo Akademijos profeso
rius.

Nėra tos pirkios, kurios nereikė
tu šluoti.

nė troika, "jamščiko“ Niki
tos suplanuota, bus nesėk
mės palydėta.

biog.au
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Dar viena vinis POSĖDŽIAVO ALTo 
VYkD. KOMITETAS

Dėl mirties bausmės įve- nykių visiškai, tai bent ture-
dimo Sovietų Sąjungoje už 
visuomeninio turto pasisavi
nimą darbiečių dieni aščio 

i aily lierald“ diplomati
nis korespondentas W. N. 
Ewer rašo:

'kaip pasaulis būtų nu
stebęs, jeigu tai įvyktų Izra- 
Jy ar madų Jungtinėj Res
publikoje. Tai būtų ne.tikė- 
una. bet Sovietų vyriausybė 
sako oausti mirties bausme 
už nus kaitimus, už kuriuos

; ana ios bausmės nebuvo 
į .aikcmos amžiais jokioje ci
vilizuotoje valsty beje, net 
.skaitai t carinę Rusiją. Tai 
yra daroma įsaku, be jokių 
ne katu ar diskusijų. Ir mes 
tai priimam nė mažiausiai 
nenustebę.

"Mes laikome visai su
prantamu dalyku, jog tai tu
rėjo įvykti valstybėje, kuri 
sakosi turinti "aukščiausią 
demokratijos formą“. Mes 
prie to esame pripratę. Net 
;ie mūsų, kurie tikėjo, kad 
vai pasibaigė su Stalinu ir
Kad Chiuščiovas atnešė nau- • 
ją ir labiau "liberalų“ toną 
į. Sovietų politiką.

"Tikrai sukrėtė, manau, 
tik tuos mano bendraam
žius, kurie pergyveno anų 
revoliucijos ankstyvųjų die
nų viltis prieš pusę šimtme
čio. Jeigu kas anais laikais 
būtų mums pasakęs, kad 
1961 metais "darbininkų ir 
valstiečių“ valdžia įves mir
ties bausmę už vagystę ir

— Ei, tėve, ko taip svy- 
Ar tik nebuvai pas 

Zacirką?
— Jes, Maiki, bu-bu-vau. 
— Ir išsitraukei?
— Šiur, Maik. Juk išsi

traukti reikia.
— Tokio reikalo nėra, 

tėve.
— Jes, Maik, yra. Ir ne 

vienas reikalas, ale trys.
—Kodėl trys?
— Ogi tai valuk to, kad 

jau atėjo ruduo, atšalo oras
iv «ar>iLrio eilelei Llvt np.li i vmia euciciivij V} n-**—
prisikabintų kokia kvaraba. 
Nu, o kaip tu susišildysi be 
snapso, ką?

— Tai tik įsivaizduotas 
reikalas, tėve.

— Bet tai ne viskas, Mai
ki. Yra dai' didesnis reikalas. 
Chruščiovas atmeta mūsų 
prezidento notas vieną po 
kitos, taigi atrodo, kad gali

• • o
1UOJ1.

— Aš manau, kad nebus.
— Nu, tai kaip bus su 

Berlynu?
— Dėl Berlyno, tėve, bus 

kaip noi-s susitarta be karo.
— Tai rokuojasi, kad nė

ra ko bijotis ir nėra reikalo 
gerti ant drąsos, ar ne taip?

— Taip, tėve.

ių sumažėti. Su pačiais nusi
kalt mais, tikriausia, butų 
Kovojama humanišku būdu 
—daugiau gydymu, nesu 
bausme. Mes tikėjome, kad Į 
visais atžvilgiais tai bus įa- 
iau civilizuota bendruo

menė.
"O dabar?
"Mirties 1 ausinė už va

gystę ii’ klastojimą. Bau- 
ziamojo kodekso žiauru

mas, kok.o mes nesame gil 
ėję per tirmmetĮ. ir lai tik
ai tam, kad būtų su la myti 

paplitę nusikaltimai pi įeš 
.isuomeninę nuosavybę. 
’The Times“ aną dieną va

dino "liūdna reklama '. Bet 
seniems socialistams tai yra 
tragiškai daugiau, negu tai. 
Tai yra dar viena vinis gra
bui palaidoti mūsų viltims, 
kurias mes dėjome i Rusijos 
revoliuciją*'.

’’B. Darbas*' . .

ERDVĖJE NE ŠALTA, 
BET KARŠTA

Profesorius d r. J. Bartels 
neseniai Hamburge laikė pa
skaitą apie įvairias proble
mas ryšium su pasaulio erd
vės tyrinėjimais. Jis pabrė
žė du naujus nepaprastus 
paskutiniųjų metų atradi
mus. JAV mokslininkams 
pasisekė pirmą sykį istorijoj 
gauti pilną saulės spektrą

— Jei taip, tai aš tau pa 
,-akjsiu, kad išgerti vistiek j pl^kotu-
,nieko nei.kadis, ba 11 arki- me, kaf, jjs vra pamįįęS Ly.

giai tiek pat, aš manau, mes 
būtume pagalvoję, kad jis

vyskupas pasakė savo para- 
pijonams, kad šnapsas yra
i dnvuna ir knžnas turi

PRANEŠA. KAD BLOGI REIKALAI

.Aiuer v Karinėj unuonRoj), ištikimas prezidentu Nasse- 
;ij bendradarbis, atvyko i Egiptu pranešti, kad Siri
joj kariuomenės sukilimas nutraukė Sirijos ryšiu* su 
Egiptu. Maršalu pasitiko aerodrome viceprezidentas 
Kamai E. Hussein (vidury).

Kaip veikia estai
(Elta) 1946 metais, dviem Kokie informaciniai dar- 

metain praslinkus nuo pa- bai estų įvykdyti tremtyje, 
kartotino sovietų įsibrovimo gali paliudyti šie keli pa- 
Estijon, Siockholme buvo vyzdžiai: Išleistas buv. Esti- 
įsteigtas Estų 1 autinis Fon-Į jos valst. prezidento Augusi 
das (estų informacijos cent- Rei veikalas "Have the
ras), šis fondas turi tikslą
kovoti už estų tautos išlaisvi
nimą iš sovietinio pavergi
mo, jis siekia laisvės ir ki
tom Rytų Europos tautom, 
ir vienas jo uždavinių — 
apie šias pastangas infor
muoti laisvąjį pasaulį. Šiuo

Smal! Nations a Right to 
Freedom and Independen- 
ce“ (1945), toliau A. Kaelas 
“Human Riglits and Geno
cide in Baltic States“

s. m. i ug. ėjo -o u. posė- 
u^iavu .i. t kuomasis 

..cinneias. kuriame ualyva- 

.o visi nariai.
1 osėdyje sekieiu us dr. 

?. Grigaitis pi ane. e apie 

.i.i o seiiretoiiHiO uarbus.

Ui Gilė, Kit i piiS/ue US gl'ieŽ- 
as protestas lec.aneijai ly- 
n in .u 5e\v loik ’i iinc pa
rodžiusiu C. L. Sulzberge- 
io straipsniu, kur.uo jis įtai- 
ojo pripažinti Baltijos 

i naštų okupaciją, s,»rcn- 
ziam Bei lyno klausimą, ir 
o nuorašas i asiųstas Vals- 

t\ h ės Departamentui; pra
nešė apie išleistus ALTo pa
langėmis naujus le.dinius 
—\ asario 16 d.'paminėjimą 
Kongrese su visomis kong- 
resmanų bei senatorių kal
ėmis ir kitų pareiškimais. 

Jis siuntinėjamas vyriausy
bės įstaigoms, knygynams, 

laikraščių bei žurnalų redak
cijoms, svetimų kraštų pa
siuntinybėms, ALTo sky
riams ir paskiriems asme
nims. Gaunamas Amerikos 
Lietuvių Informacijos Cent
re Nevv Yorke; pranešė apie 
ALTo pasiųstą Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centrui 
bolševikų pragaištingą veik
lą demaskuojančią medžia
gą, kurią lietuviai panados 
Commitee for American 
Education surengtose pa- 

’ skaitose Detroito universi-
(19)0), <lai minėtini E. Ka-jtete, jr j)at nušvietė kl
iena studija Teehni<iue oi įUS einamuosius reikalus. 
Economic Sovietization

(visas spalvas). Iki šiol jie požiūriu estų organizacija
pilno spektro neturėjo, nes 
saulės spinduliai keičiasi 
ionospheroje (taip vadinasi 
atmosferos sluoksnis, prasi-

maždaug 60-70 kilo-i na,1M

lygintina su kitų pabaltiečių 
laisvinimo organizacijomis.

(1947), A. Yarma darbas 
"Lie historischen, politi- trukus vėl 
che n und rechtlichen1Estų fondo nariai išrenka Grundlagen dės Freistaates 

ir valdybą. Pajamas sudaro į Estland“ (1960), didžiulis
savanoriški inašai.

............. . . ... . . i yra pamišęs, jeigu ispfana-
ki ikscioniskai pasilmksmin- kad gegužės pirmoji
u‘ „ , ,- j.- .Maskvoje bus švenčiama - ... o„n ...- Tėvas, turbu girdėja. masiškaJis kaliniais ,!«•» maždaug ik, 800 k.lo

ir [metrų nuo žemes.)apie Anglijos arkivyskupą daj _ __________
A beitą E. Momsą, kuns Taip smarkiai ,.ea,yb4 ski. 
tokią nuomonę yia pasakęs, ldagį nu0 maSų jaunatviškų 

svajonių.
"Šių priemonių priežastys

ar ne?
— Aš, Maiki, jo pavardės 

nežinau, bet jeigu tu žinai, 
tai paaiškink ir man, kas jis

yra ne mažiau slegenčios,
,.... , . A.. . . negu pats faktas. Mums sa-kilti adonių Vaina. O ar tu per vienas — tikras arkivys-1 koma kad stambios vagys.

dedąs 
metrų
ir apimąs visą likusią atmos-

apie 900,090 švedų kronų 
(arba apie 170,000 dol.)

Antras didelis pasiseki- Estų Tautinis h or.das, kurį ir
mas yra — anot prof. Bar- n.ai skaičiaus požiūriu ga- ---- —--------------------
Įels __ atradimas dviejų ^ma laikyti viena pačių slip- F. LAVINSKO DOVANA
spindulių juostu, kurios di-Į est“ -organ>zacijų i
deliame atstūmė apsupa žc-! a,gaJameFasaulsrJe’vtikia f),deI,s lietuviško rašto 

keliomis kryptimis: 1. leis

D_I CInuo žemės paviršiaus A VI pasta r uosiui 15 metų 
fondas tuo būdu surinko

leidinys 
Proseni“ 
sudaryta 
z va Iga
Published 

kita.

’Estonia Lašt and 
(i959), E. Kangro 
bibliografinė aj>- 
"Estonia Books 

in Exile" 1960

Ryšium su tarptautinės pa
dėties įtempimu, nutaita ne- 

aukti Vykdomo
jo Komiteto ir po to Centro 
Valdybos posėdžius tolimes
nei ALTo veikimo taktikai 
dėl pavergtos Lietuvos lais
vinimo problemų kėlimo 
kiekviena proga visapusiš
kai aptarti.

ALTo Sekretorių*

MOKAI
Ieško komunizmo šaknų

žinai, ką adominė vaina 
reiškia?

— Na, o kągi?
— Smertį! Jes, Maik, a- 

dominė vaina reiškia visiem 
mums kaput. Nu, todėl rei
kia išsigerti, kad nebaisu bū
tų mirti. Turėtum ir tu išsi
gerti. Koman pas Zacirką!

—Man rodos, kad tėvas 
klysti. Aš manau, kad grei
čiau karo nebus, negu bus.

—Iš kur tu žinai, kad 
nebus?

— Aš sprendžiu iš to, tė
ve, kad Vakarai jau pradėjo 
keisti savo politiką. Yra aiš
kus palinkimas nusileisti 
Maskvai. Šita mintis vis daž
niau ir dažniau išlenda A- 
merikos spaudoje. Mūsų pre
zidento anądien nusiųstas 
Berlynan generolas Clay 
irgi pasakė, jog vakariečiai 
vokiečiai turi jau apsiprasti 
su tuo faktu, kad yra Rytų 
Vokietija, kas reiškia komu- 
ristų Vokietiją, su kuria 
Chruščiovas ruošiasi pasira
šyti sutartį. Vakarų vokie
čiai dėl to generolo kalbos 
labai susijaudino. Washing- 
tonas puse lūpų pareiškė.

koks nezaležnin-

inės rutulį.
Žmonės anksčiau galvo- 

tės ir visuomeninio turto pa- [davo ir kalbėdavo apie 
s savinimai pasiekė tokį j "pasaulio erdvės šaltį“, bet|m;s q 

jog sudaro pavojų ! tai klaidinga nuomonė. Ver-' 
čiau reikia kalbėti apie "pa
saulio erdvės karštį“, šešių 
šimtų kilometių aukštumoje 
nakties meto temperatūra 
yra 2000 Celsiaus (3,600

kupas, ar 
kas?

— Jis, tėve, yra tikras .ai,)sn,
Anglijos bažnyčios arkivys-į pajaj valstybei. Taip pat 
kūpąs ir valdo Valuos ark.- klastojimai. -Taip pat kyši.
vyskupiją, kui greitu laiku nįnkavimas partijos ir val- 
bus balsuojamas klausunas, džjo3 pareigįnų u,.^.

ta, Si klausimą velkiai dTfe kX ZoriZg ^Farenheito), o die- 

oar kaistai diskutuoja, ir į ‘ 
tas diskusijas įsikišo arkl
.■yskupas Morris. Jisai para
kė ir išleido 15,000 žodžių 
Knygelę "Krikščioniškas al
koholinių gėrimų vartoji
mas“. kurioj pataria balsuo- 
i. kad sekmadieniais saliū- 
įai būtų atdari. Jis aiškina, 
kad blaivybė nėra krikščio
nių bažnyčios mokslas nei 
krikščioniškas privalumas. 
Vartojami su saiku alkoho- 
’iniai gėrimai turi teigiamos 
vertės žmorių draugijoj. Ir 
koheliniai gėrimai yra "Die- 
jis stačiai pareiškia, kad ai
žo dovana žmonėms“.

— Nu, matai, Maiki, tu 
eini į mokslus, o dar nežino
jai, kad snapsą mums davė 
pats Dievas.

— Bet kiti Anglijos dva-

kitus kalinius ir prižiūrėto
jus. "Išsisukinėjimas nuo so-1 
eia’iai naudingo darbo“ taip 
pat didėjąs. Bet tai, pagal 
naujus įsakus, nebus bau
džiama mirtimi, o tiktai 
"priverčiamuoju darbu kito-1

nos metu pasiekia net iki 
3000 Celsiaus (5400 Faren
heito) šilimos. Bet kadangi 
oras tokioje aukštumoje yra 
labai skystas, tai karštis ne 
taip jau stipriai veikia, kaip

je -vietoje 
metų.

"Kftks yra iš tikiu jų pasi- 
’ aisėtinas Sovietų bendruo
menės 1961 metu vaizdas, 44 
metams praėjus po revoliuci
jos. Aiškus dalykas, kad pa
našūs nusikaltimai pasitaiko 
ir kapitalistiniuose kraštuo- 
e. Bet už juos niekas ne-

kad jo kalba buvusi "labai rininkai tą arkivyskupą kri-
netiksli“. Bet vienas laik
raštininkas mano, kad ta

ukuoja, tėve. Jie teisingai 
nurodo, kad alkoholis yra

iki penkerių
žemėje.

I V. C. G.

SOVIETIJOJ BGS VIENA 
KALBA

.. . mėgėjas J'iank Lavinskas, Varšuvoje netoli partijos
damas įnioimacijos biule- atsiuntė ~ Keleiviui savo iš-j n.(mu statomas požeminis 
lemus ii kRus leidinius pa- leistų laštu klišes. Ačiū jam į praėjimas pėstiesiems. Iš 
grindinėmis vakaių kalbo- už jas. į’ ažkur atvykęs žmogus, ne-

icnc*(ieiniHs politinio iScivo iuiskc I". Junvinskcis kas čia (iii*foa*
pobūdžio raštus ir memoran- iaso: paklausė vežiką: "Ką
durnus J. Tautoms, valstybių Mano sveikata nekokia, č:a kasa?“
vyriausybėms ir viešajai pa- , neoįrou, reikia n butą pagal —Matai tamsta, čia netoli 
aulio opinijai, 3. skatinda- Kišenę samdyti, todėl jame Partijos namai. Jų šei- 

daug vietos nebus, begaliu bininkai nori žinoti, kaip 
pasnikti, tik kas labiausiai 'ribai komunizmas įleido 
reikalinga. Dalį savo knygy- šaknis.
no perleidau Philadelphijos 
universitetui, o ir Lą, ką nar 
turiu, reikės kam nors per
leisti, kad nenueitų į šiukšly- į

Sovietų žurnalas "Vopro- 
sy Jazykoznanija“ (Ra: »o- 
tyros klausimai) 1959 m. 
Nr. 5 išspausdino vedamąjį 
Istrainsni Tautinių kaihu

baudžiamas mirties bausme!vyst4masis is soc.alizmo ii.., ..
komunizmą pareinamam lai- -iKumar deportacijomis.

"Bet tai kaip tik ir yra
svarbiausia. Mes (ir žmonės, 
kurie vadovavo Rusijos re
voliucijai) tikėjome, kad 
rios rūššies nusikaltimai yra 
kapitalistinės bendruomenės

tai pyje.** straipsnyje pasa
kyta, kad Sovietų valdomų 
tautų kalbos turės išnykti, 
užleisdamos vietą ru ų kal
bai.

shingtono pareiškimas yra žalingas žmogaus kūnui ir 
tik "lapės žodžiai“, kuriais' protui, ir ne Dievas jį žmo- 
negalima tikėti. eui davė, bet pats žmogus

— Maiki, aš vistiek neži- pasigamino. Tinkamiausia Į — Olrait. Maiki, tegul jie 
nau ka tu čia nori man paša- alkoholiui vieta esanti ma- i sau kalba, kaip nori, bet aš 
kyti. Pasakvk man aiškiai: šinos inžine. o ne inžinierių- laikysiu to arkivyskupo pu- 
bus vaina, ar nebus? °1 >r gndbai.

.nas estų pabėgėlių veiklą 
užsienio politikos, kultūros 
ir kitose srityse. Šiuo atžvil
giu ETF rengia estų kultū
rinius parengimus, lemia 
,aunimo veiklą, organizuoja 
viešas ir privataus pobūdžio 
paskaitas, diskusijas, paro
das ir t. t.

įvairaus pobūdžio publi- 
istiniams uždaviniams vyk- 

ti f ondas ligšiol yra pa
kyrės daugiau kaip 500,000 

sv. kronų, šiuo metu, bend- 
adarbiaudamas su kitomis 

tu organizacijomis, fondas 
leidžia biuletenius anglų, vo
kiečių. prancūzų, ispanų, ir 
švedų kalbom, ir specialų 
"‘ondo leidinį vokiečių kalba 
’Naebrichten aus dem Bal- 

Angių kalba leidi
nio "Newsletter from Be- 
b'nd the Iron Curtain“ per 
14 metu išleista 430 numerių 
su į er 2500 puslapių. Be to, 
fondas yra išleidęs per 50 
įvairių knygų ir brošiūrų

ŽALGIRIO MŪŠIS
i

“Keleivis" išleido istori
nę, kaip nuėjo ne v leno kny- jos daktarės Vandos Sruo
gų rinkėjo ilgų metų surink
tos knygos ir laikraščiai.

“Mes, senieji, taupėm, rin
kome lietuviškus raštus, o 
jaunieji — jų nebrangina. 
Liūdna.“

Pakalbinkim draugus ir 
kaimvnns užsi*akvti “Kelei
vį.'’ Kaina metams tik $4.

pusi.gienės parašytą 24 
knygelę “Žalgirio mūšis’’. 
Neturintieji laiko storų kny*

gu apie tą l ietuvos istori
jos svarbų įvyk; skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

Knygelės kaina 50 centų.

Kelciv-o” ;^2 M etų

K A LENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME Jj 

U2SIS AKYT I
•'Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas

.... aktualiomis Pabaltijo temo- ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų,
ligos. Socialistinėje bend- MŪSŲ ATSTOVO ANGLĮ- ,r]< bendro^ 2400 puslapių ehu, juoku, patarimų ir plati kalendorinė dalis, 
i-uomenėje, jeigu jie ir neiš-JOJE NAUJAS ADRESAS apirr)t;es

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Motsend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

Visa. kas po antrojo pa
saulinio karo via oasirodę 
įvairiomis kalbomis apie 
Estiją, tai didelėie daugu
moje RTF nuopelnas.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadway —So. Boston 27, Mass.
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DOROŠEVIč

Karaliene tiesa

demijos.
Yra žinoma, kad viruso A

Rytų padavmas

Už aukštų kalnų, anapus tankių miškų, gyveno 
karalienė Tiesa.

Apie ją buvo pasakojama visame pasauly.
Niekas jos nematė, bet ji buvo mylima. Apie ją

kalbėjo pranašai, jos gai bei poetai kūrė dainas. Tik 
pagalvojus apie ją, kraujas imdavo smarkiau tekėti J 
gyslomis. Ją sapnuodavo.

Vieni savo svajonėse vaizdavosi ją meilia, gera 
ir švelnia mergele; kiti svajodavo ją, kaip aistringą 
ir karštą juodaplaukę gražuolę.

Tas pareidavo nuo poetų nuotaikos ir jų dainų.
Vieni dainuodavo:
— Ar tu neregėjai, kaip saulėtą dieną, tarsi jūra, 

aukso bangomis plaukia nokstąs vasarojus? Tokie gra
žūs yra karalienės Tiesos plaukai. Jos akys spindi, kaip 
žibuoklės nunokusioj kviečių dirvoj. Palauk ankstyvo 
ryto ir tu pamatysi, kaip atrodo jos veidas. Kaip amžinas 
žiedas žydi be palivos jos lūpų šypsena. Visiems ir visada 
šypsosi Tiesa, kuri gyvena ten, už kalnų, anapus tankaus 
miško.

Kiti dainuodavo:
— Kaip tamsi naktis juodi jos kvapūs plaukai. Kaip 

žaibas žvilgčioja jos akys. Išblyškęs gražus veidas. Ir tik 
išrinktajam nusišypsos ji. juodakė, juodplaukė, aistringa 
gražuolė, kuri gyvena ten, anapus tankių miškų, už 
aukštų kalnų.

Ir jaunas karžygisChaziras ryžosi surasti ir pamatyti 
karalienę Tiesą.

Ten už aukštų kalnų, ten anapus tankių neperžian- 
giamų miškų stovi rūmai, iš dangaus mėlynės pastatyti, 
debesų stulpais paremti, — sakė dainos. — Laimingas 
tas drąsuolis, kuris neišsigąs aukštų kalnų, kas peržengs ; 
tankius miškus. Laimingas bus, kai pasieks žydriuosius' 
rūmus, nuilsęs, išvargęs, ir parkris ties laiptais ir uždai
nuos šaukiamąją dainą. Pasirodys jam nuoga gražuolė. 
Alachas tik vieną kaną regėjęs jos grožį. Geri ir laimę 
pajus savo širdy jaunuolis. Nuostabios mintys kils jo 
galvoje, nuostabūs žodžiai pravers lūpas, ir miškas pra- ' 
siskirs prieš ji, o kalnai iki žemės nulenks savo viršūnes 
ir padarys jam lygų taką. Jis grįš į pasauli ir papasakos 
žmonėms apie karalienės Tiesos groži. Ir, klausydamiesi 
jo pasakojimo, visi, • kiek tik yra pasauly žmonių, visi 
pamils Tiesą. Tik ją vieną. Ji viena viešpataus žemėje 
ir žmonijai išauš auksinė gadynė. Laimingas, laimingas 
tas, kas ją pamatys.

Chaziras ryžosi surasti ir pamatyti karalienę Tiesą. į
Jis pasibalnojo arabų veislės žirgą, baltą, kaip pienas. 

Tvirtai susiveržė plačią rašytinę juostą, pasikabino prie 
seno auksinį kardą.

Ir, atsisveikindamas su susirinkusiais jį palydėti 
draugais, moterimis ir seniais, karžygis tarė:

— Palinkėkite man laimingos kelionės! Aš keliau
ju pamatyti karalienę Tiesą ir pažvelgti Į jos akis. Grįšiu 
ir papasakosiu jums apie jos groži.

Pasakė, paspaudė pentinais žirgą ir nujojo.
Viesulu skrido žirgas per kalnus, daubas ir bedugnes. 

Jr po savaitės Chaziras prijojo didelio tankaus miško 
kraštą.

Miško pakrašty stovėjo mažos trobelės, kuriose gy
veno nuo viso žemiško pasaulio pasitraukę išminčiai.

Jie vadinosi “Pirmieji Tiesos sargai.”
Išgirdę žirgo kanopų dundėjimą, jie išėjo iš savo 

trobelių ir džiaugsmingai pasveikino atjojusį jaunikaitį. 
Seniausias tarė:
— Tebūnie palaimintas kiekvienas jaunuolio atsi

lankymas pas išminčius! Dangus laimino tave, kai tu 
balnojai savo žirgą.

Chaziras nušoko nuo balno, nusilenkė išminčiams 
ir atsakė:

—Mintys, proto žiliaplaukiai! Sveikinu jūsų žilus 
plaukus ir jūsų žilą protą.

Seniams patiko jaunuolio atsakymas ir seniausias 
jų tarė:

—Dangus jau palaimino tavo sumanymą: tu lai
mingai pasiekei mus per kalnus. Koks reikalas tave pas 
mus atvedė?

Aš joju pamatyti karalaitę Tiesą. Visas pasaulis 
apie ją dainuoja. Vieni sako, kad jos plaukai šviesūs, 
kaip auksiniai kviečiai, kiti tamsūs, kaip naktis. Bet vi
si pripažįsta, kad karalaitė graži. Aš noriu pats ją pama
tyti, kad paskui galėčiau papasakoti žmonėms apie jos 
tikrąjį groži. Tegul visi, kiek tik yra pasaulyje žmonių, 
ją pamilsta.

—Geras sumanymas! Geras sumanymas!—pagyrė 
senis,—ir tu nieko geriau nė negalėjai sugalvoti, kaip at
vykti tą sužinoti pas mus. Nubalnok žirgą, eikš pas mus,

AR TAI NAUJA MADA?

Yitas Chicagos balandis pasipuošė naujausios mados 
skrybėlaite—ąžuolo gilelės kepuryte. Kai geri žmo
nės atgabeno balandi i gyvuliu globos draugiją, pasi
rodė. kad kaž kas priklijavo balandžiui gilės kepurytę 
prie galvos plunksną.

RUDENS ELEGIJA

O kiek stebuklingų spalvų 
Su šaltu rudeniu ateina!
Bet sieloj darosi graudu,
Kai vėjai suokia liūdną dainą,
Kai krūvos lapų ir žiedų 
Kapuosna, tarsi žmonės eina. . .
Menu, pavasari, tave
Žiedais baltaisiais vainikuotą, 
Gegutė krykštaujant sodne,
Lakių kregždučių šaunią puotą 
Ir valtis plaukiant Nemune 
Bangoms sidabro paauksotoms. . .
Ir, rodos, nuplaukė tada 
Žiedai jaunystės ir svajonės, 
Gimtos padangės šiluma 
Ir tie taip brangūs—mieli žmonės. 
O liko vien tik aimana,
Palūžę dienos ir klajonės.

Pranas Lembertas

Geri patarimai
Žmonoms

Stenkis būti namie, kai

iuo atveju, jei tau reikėtų bes laukti ir prašė vyrą 
per kambarį pereiti. . duoti jai laisvę, kad ji galė-

Xe\a. gink žmonos vis tais Į tų už kito ištekėti. Aš ne-'sukeltas gripas siaučia kas 
a iai> uokais. | begaliu ilgiau laukti, kol tu 2-3 metai, o viruso B sukel-
Yeūųek jos švelniai pabu-i ko nors pas.eksi”, kaioėjo 

viešoj vietoj. Ji su- š,ani žmona.
tas gripas kas 4-6 metai. 

Paskutinieji “Azijos in-
-. ai ’.itk supyks, bet iš S.<auGūs jam ouvo tie žo- fluenca” (ją sukėlė virusas 

. t bus labai patenkinta džiai, bet jis galų gale sutiko buvo iveikta 1960 m. ko-
. laiminga.

\'esak ' Įdomu, kuo ga- 
tūri visą dieną už-

i t M •
ii a. t dovanėlė be jokios 

• nr.inges pro' cs tari dide-
' 1 eikš ’

yiai-'.c ir žmonoms
i<e.abi. kitę viens kito 

•.it.-r. n motuše ir venkite 
tų. kuiie tai daro, nebent 
.? būtų miš SO metų.

Ne ki.e guiti nc-susitaikę.
Intais elkitės taip, kaip 

ką tik susituokę.
Bent kaitą per du mėne

sius viens kitam pasakykite:
' Tu šiandien gražiai at- 
iodai“..

Stenkitės nebūti blogo 
ūpo abu vienu kaitų.

Bendras pasivaikščioji
mas pavasari lietui lyjant 
daro stebuklus.

Kartą per tris savaites 
viena vakarą praleiskite at
skirai kiekvienas su savais 
pažįstamais.

Kaltais išjunkite radiia ar 
televizija ir pasikalbėkite.

Neatsisakvkite visų šian
dieniniu malonumų, atide
dami juos ateičiai.

Niekados nedarykite vie
nas antram piktų pastabų

žmonos piasynm pacSUKinti.'^vo mėnesi, o viruso B sukel- 
Atsi i.iu tai •, kaa Lir.-iujtą sunkų gripą jau beturė- 

ko p.asimusti, jCme prieš 6 metus, šitie
; ratui tetų tada jo žmona - * —
net; tikt

ouomerys ir verčia šią zie-
">ugrižo ir j ra.-ė \el ją priim- mQ laukti gripo epidemijos, 
i-L. b-Yu paprašė ją atsėsti s susirūpino krašto ir 
sot: vali-šen. i: i.ų J ant <vpiksi.os reikalus tvarkanti mes. ži.u

T
tai ivvkdė.

. ada km-Y u lie ė jai vėl tą 
ardenb susemti.

’Laip aš sus. msiur
e zmoi.a, 

liejau?“
•eigų

klau- " ;

sveikatos reikalus tvarkan
čios Įstaigos.

Fatariama skiepytis nuo 
įgriro, vrač asmenims vyre-
sniems kaip 65 m., nėščioms

as JI ^' moterims ir sergantiems 
i chroniškomis plaučių, šir- 

Lm.- iu žydgt. lejo i \ un- skrandžio ir cukraus
Meng ir nuėjo. liromis, nes paskuriniei: ir

Yur-Meng suprato, kad 
kaip išlieto vandens nebe-į 
galima susemti, taip ir užge
susios meilės nebegalima at
gaivinti.

minui greičiau pasiduoda. 
Skiepytis reikia du kanu

•su 2 savaičių pertrauka, ge
riausias laikas dar prieš

i žiemą.

RUOŠKIMĖS GRIPĄ t Pakalbinkim draugus, pa-
PASITIKTI* ...žįstamus ir kaimynus uzsisa-■ I

Žinovai spėja, kad šią žie- kyti “Keleivi.” Šiemet kai
mą galima laukti gripo epi- na dar tik $4.00 metams.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 n«l. 
kaina .......................................... $1.25

DlENOJANT. “knvmešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi.

kitų žmonių, net gerų draų-
rimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina .......................................... $6.00

gų akyse.
Niekados nevartokite to

kių išsireiškimų: ”Po to, ką 
aš tau esu padaręs...

ŽVILGSNI? T PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na .......................................... $5.00.

O dabar, perskaitęs (-čiu- pasaulio lietuvių žinynas 
naruos^ A nice*as Simutis, daugv- 
bė žinių lietuvių j- anglų kalbomis 
spie lietuvius visame pašauto. 

464 psl. Kaina ......................... $6.50

si) šituos patarimus, pasa
kyk antrajai pusei, kad esi 
laiminga ar laimingas, kad 
ji ar ją turi. šitie patarimai, 
žinoma, tinka tik norma
lioms poroms.

Atsiminkite, kad ne tiek 
svarbu žinoti šitie faktai, 
kiek įsisąmoninti, kad lai- 
mingam sugyvenimui, be

UETUVTŲ DAINOS AMERIKOJE.
surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
tos. 472 dainos su sraidomis. Ang

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

MAŽOJT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. T.ingis. J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina.......................................... $5.00.

į nedarna: ”Ar mane myli?” pratimo ir net apsukrumo. O jeigu jis tai pasako, tikėk. 1 1
meilės, reikalinga kiek su- lengvas bėdas išmokti ang-

• ■ t Nekviesk svečių vato ne-vvras gnzta iš darbo ir ne- ... . *. , . . , ., atsiklaususi.sveikink jo savomis bėdo-! 
mis.

Kai turi vyrui pranešti ką ;
Niekados ir niekados ne

sakyk vyrui, kad iis senas

VANDUO IR MEILĖ

Lin-Yu buvo didelis bė
džius. Jis ne visuomet tepa-, .. . tam ar kitam darbui, kuri .. . . , ... • •__„ •nors, kas yra susiję su įslai-Į . Miege net butiniausiems rai

domis, sakysim, reikia dūk- i - i .... i balams uždirbti. Dažnai jis’ * , . Didele klaida seimimn-rai ar sau naujos suknios, , , , ., . 3 - ’ kauti namuose ne pagal ki-pasistenk kad pietus butų L
riek galima gardesnį.

Tavo drabužiai, kuriuos Vyrams
dėvi namuose, vyrui svar 
jesni, negu išeiginiai.

Nedalyk vyro baidykle,
Tegąsdink vaikų sakydama:
’Palaukit, kol tėvas grįš, ar- 
)a ”Aš jums leisčiau, bet tė- 
/as nesutiks“.

Nora kartą atnešk žmonai 
pavasarinių gėlių.

Pagirk žmonos talentą 
valgius gaminti, nors ji toj 
srity ir nepasižymėtų.

Pabučiuok žmoną nors 
kartą per dieną.

Nekankink vyro, klausi- Uždek jos cigaretę net ir

semumn- *eturgjo vandens, kurio jam 
iš šulinio atnešdavo žmona 
Yun-Meng, ir saują ryžių.

Betgi Lin-Yu vis tikėjosi 
ulaukti geresnių laikų, tik 

io žmona nebeturėjo kantry-

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis r>ra 
dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, anglišku? pasikal

bėjimus. Kair.a .................... 75 Cnt.
MAKLBOROUGH'S LITHUANIAN

SELF-TAL'GTTT. M Inkierė. pe
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga 
kn; rga Siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 59c.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukibimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dalis 380 
psl. Kaina..................................$3.90.

NEMUNO SCNŪ, 
ko romano ant:roji

Audriaus Valic- 
dalis, 426 pus

mes tau papasakosim viską apie karalienės Tiesos gro
žį. Tu galėsi iš mūsų grįžti i pasaulį atgai ir papasakoti 
žmonėms, ką iš mūsų girdėjęs.

—O ar tu matei Tiesą?—paklausė jaunuolis, pavy
džiai žiūrėdamas į senį.

Senis išminčius nusišypsojo ir gūžtelėjo pečiais:
—Mes gyvename miško pakraštyje, o Tiesa gyvena

štai ten, už miško tankmės. Kelias į ten sunkus, pavojin
gas, beveik neįmanomas. Bet ir kam mums, išminčiams, 
ten keliauti, veltui daryti sunkų žygį? Ko mes eisime 
žiūrėti Tiesos, jei mes ir patys žinome, kaip ji atrodo? 
Mes išmintingi, nes žinome. Eiva, aš papasakosiu tau 
apie karalienę viską smulkiai.

Bet Chaziras nusilenkė ir įkišo koją į balno kilpą. 
—Ačiū tau, išmintingasis seni! Bet aš pats noriu savo

akimis regėti Tiesą.
Ir užšoko ant žirgo. Išminčius pasipiktino:
—Nedrįsk joti—sušuko jis.—Kaip tatai? Tu netiki

mūsų išmintimi? Tu drįsti manyti, kad mes klystame? 
Drįsti nepasitikėti mumis, išminčiais? Vaikeze, šunsnuki, 
pienburni!

(Bus daugiau)

N Al'JOS MADOS KAILINIAI

New Yorke rodo šitokius 
audinės (Mink) kailinius.

lapiai. Kaina ............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų plėtojime?1 nagrm- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina..................... S8.5C

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimr.i iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 ps.Ų kair.a ............ $2.00

TIKRA TEISYBĖ ARTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T.abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT. 
STAU3 VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina.........................................$2.50

K9DCL AS NETIKTU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

ALTORIŲ SESfiLT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą® Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kama ...................................... $6.00

LIETUVA BUDO. Stenamo Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai naraėvti 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena pnoga. gražiais kietai® vir

šeliais. iliustruota. 416 pasienin, 
didelio formato. Kair.a .... $5.50

2EMATCIU KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istormis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $3.50

ŽEMC DEGA. J Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 458 psl. Kaina .................... $4.50

ŽEMC DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kair.a ____ $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir

<ne^s sumtvarka ir kodėl ji dar 
kdm«. Kaina ......................... 25 Ct.

I5C TUSIEMS NEGRJŽTT. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kain 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADCTINC. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

žETdAITCS RA5TAT. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyt: vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina........................................... 50 Ct.

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

CEZARIS, Mirko Je«ulič romanas 
triiose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys............ $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 259 Įvairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
122 puslapiai, kaina...................$1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina........................... $2.5C

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

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas i.š Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ............ $4.00

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

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

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

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DCL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.............................25 Cnt.

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodtl mnsuose nė
ra vienybė*. 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veiksiu, 396 psl., gera® popierius, 
kaina ...................................... >10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS<91 E. Bradwax ---S*
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STOCKHOLMAS

Švedijoje
GYD. VL. K.

Tęsinys
salė, kurion patenku, vadi
nama mėlynąja, nors jos sie-

Gražūs, parkais ir dide- nos raudonų plytų, bet grin- 
liais butų namais nusėti dys iš švediško marmuro, 
Stockholmo salų pakraščiai, platūs laiptai i balkoną per 
Lutų namai, kad ir dauguma visą sieną ir, jei tiksliai pr.- 
jų statyyti apie 1930 melus simer.u, ar ne 1C,GGO dūdų 
ar kiek vėliau, atrodo mo- vargonais, šioje salėje ir 
derniškai — gražių linijų vargonų koncertai vakarais 
aukšti namai su balkonais, daiomi. Eilė iškilm.ngų sa- 
9C‘< Stockholmo gyventojų lių: senato su 100 vietų 
g\ vena butų namuose. Pra- miesto senatoi iams, komisi- 
plaukiame Reimersholmo orderių, arba vykdomosios 
alą, kur butai buvo stato- trybos, kur jų 12 posė- 

mi 1930 m. su šūkiu:“Saulės ; džiauja kartą per savaitę, 
ir šviesos“. Tokiuose na- Miesto senate daugumą turi

GAISRO AUKOS

...U -A-V.

VIETINES ŽINIOS

Jaukus ir pelningas Balfo 
pokylis

Amerikiečiai atliks 
kcmp. J. Kačinsko kūrinį

Bostono Fine Art pučia
mųjų instrumentų kvintetas 
repetuoja šią vasarą Jeroni- 

Lapkričio 5 d. 3 vai. 15 Kačinsko parašytu kvin-
min. popiet Melrose Mento- tieitai, obojui, idame-

tui, fagotui ir valtornų.

Bus J. Kačinsko 
diriguojamas koncertas

GERIAUSIA DOVANA
Jei gaivojatc apie dova-

Spalio 8 d. L. Piliečių Dr- 
jcs didž.ojoj salėj buvo Bal
io skyriaus metinis pokylis, r .‘ai salėje bus simioninis 
i kurį susirinko apie 200 as-į koncetas, kurį diriguoja 
menų, daugumas naujųjų kom p. Jaron imas Kačinskas, 
ateivių. Kadangi pirminin- Į Frogramoje Wcberio o-

ikas A. Audriulionis guli H-'vertiūra “Frekchueiz”, Mo- savo pažystamam ar 
| goninėj, tai banketą trumpa zarto kor,certn> kvartetui ir uiaugui, tai atsiminkite, kalba pradėjo valdybos na- Xtru“', kuH a.liks'ltsto- ^d geriausia dovana bus
rys A. Bričkus, kuris papra- RO sįmfonijos orkestro na- sl°* knygos: ...........
šė poetą Stasį Santvarą ban- rys Felix viscug’ia. ii čai- . 7Lietuva 
ketui vadovauti. kovskio koncertinė suita u„° * &I^a,. .

Po tikrai gardžių vaišių, Nr. 3. K,pro Blcl,mo Dlcno*
Bendrai- __

muose butas iš 2 kambarių, 
virtuvės ir vonios atsieina 
mėnesiui nuo 200 iki 300 
kronų (doleriais 40-60 ). 
Senesniuose namuose tik 
pusę šios kainos, o naujuose 
namuose apie 425 kronos 
mėnesiui (1 doleris lygus 
5 kronoms). Tuo tarpu se
nuose namuose 6 kambariai 
ir virtuvė kainuoja apie 400 
kronų mėnesiui. Autobuso 
šoferis, pavyzdžiui, uždirba 
1200-1500 kronų per mėnesį. 
Jeigu jis viengungis, tai 
vienas trečdalis jo uždarbio 
nueinąs mokesčiams.

Negarantuoju už šią in
formaciją, nes ji neoficiali: 
gauta tik iš mūsų malonaus 
vadovo - gido laive. Jis jau 
nas ir su vešlia barzda, ne
sigaili mums bet ką paaiš
kinti. Iš jo sužinau, kad kas 
septintas stockholmietis turi 
savo automobili. Taip pat, 
kad švedų vyru vidutinis 
amžius yra 71 metai, o mo-

socialdemokratai, nors esa
ma ir 6 komunistų. Nišoje 
stovi švedų šventasis Erikas, 
pagonį kojomis prispaudęs, 
nes Erikas apkrikštijęs šve
dus. Šiandien juokaujama, 
kad šv. Erikas stovi prispau
dęs mokesčių mokėtoją.

Kitoje didelėje salėje 
princo Eugenijaus paveiks
lai ant sienų (freskai). Visur 
puikūs žirondeliai iš krista
lo, švedų menininkų darbai. 
Kitoje vietoje prancūzų go
belenai iš 17 amžiaus iška
binti.

Bet gražiausia ir įspūdin
giausia yra salė, vadinama 
auksine dėl jos sienų aukso 
spalvos. Kokios didelės ir 
nepaprastos, mozaikiškai at
rodančios, dekoracijos auk
sinėje banketų salėje, kurio
je kasmet ir Nobelio premi
jos yra įteikiamos! Vienoje 
galinėje sienoje, virš varinių 
durų, kabo paveikslas, kaip 
Stcckholmas atrodė

nunas paruošė p.
Jonė su savo štabu, kalbėjo 
Kun. dr. Cukuras, prof. dr. 
J. Eretas ir Balfo centro rei-

M. Virbalo sukaktis

jant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji

metai’', kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei-

Mykolas Virbalas,, gyve- vjo administracijoje:
636 Broadwav.

2ZU.U0S caiUninko Rooert iiyndm-n žmona 
u dukterimis laiko vieną dailininko paveikslo liku- 

.iiis. Kilusiame gaisre sudegė namas, vaikai vos spė
jo išsigelbėti ir iš paveikslo liko tik rėmai.

ties labai puikia skulptūra paskutinėje kelionėje paly- 
iš marmuro, kuri pavadinta dėjusius, nuoširdžiausi as- 

?Banga, bučiuojanti kran- menų, organizacijų ir parei
tą“. Tai kažkas panašu į gūnų patarnavimai, morali- 
vieną Rodino darbą, tik šito- nė ir materialinė parama ir 
se figūrose lyg ir daugiau visoks kitoks savųjų ir net 
tyrumo. svetimųjų tautiečių prisijun-

Traukiame mes, paprasti girnas. Visa tai palengvina 
turistai, per karališkas sales, mums pakelti tą skaudžią 
Vienoje jų karalius su savo nelaimės auką.
ministeriais posėdžiaująs, Neturėdami jėgų kiekvie- 
ten miegamieji, čia balių sa- nam atskirai padėkoti ir 
lė. \ iskas isdekoruota ba- visų išvardinti, tariame nuo- 
roko ar net rokoko stiliuje, širdžiausą padėką visiems, 
perkrauta, su daugybe figū

kalų vedėjas kun. L. Jankus, nantis Dorchestery, rugsėjo 
Meninę dalį atliko Rita 28 d. baigė 88 metų, bet vis:

Ausiejūtė, gerai padeklama- dar lanko Lietuvių Darbi-' 
vusi porą eilėraščių, ir Onos ninku Draugijos susirinki-, 
Ivaškienės vadovaujami 4-8 mus, seka spaudą, remia so
mėtų šokėjai. O Ivaškienė cialistines organizacijas. Tą 
kiekvieną kartą vis ką nors

So. Boston 27, Mass.

J ieškojimai

1 ų ant lubų, nemaža jų vaiz
duojančių riebias nuogas 
moteris. Ant sienų seni go
belenai. Karaliaus Gustavo 
VI tuo metu nebuvo rūmuo
se, ir nors jam 78 merai, jis 
kariuomenės rudens manev- 

vidur- ruose dalyvavo. Po to, kara
lius ruošėsi vykti į Italiją, 
kurią jis labai mėgstąs.

Einame pažiūrėti ir tos 
bažnyčios, kurioje anksčiau 
karaliams būdavo ant gal-į 
vos uždedamas vainikas Į 
(karūna). Jos pradžia iš 13

visiems mus uzjautusiems, 
patarnavusiems, raminu- 
siems ir visaip kitaip 
stiprinusiems.

Pasiliekame giliai liūdė 
darni, netekę savo brangio
sios ir mylimosios Juditos. 

Daiva, Olga ir Juozas 
Audėnai

AKINIŲ MADA

nauja sugalvoja. Šį kartą 
nauja buvo tas, kad tie pipi
rai (apie 20) Birutytės Rač
kauskaitės vedami, muzikai 
maršą grojant, įžygiavo j sa
lę ir žingsniavo salėj tarp 
stalų, kol pasiekė sceną, ku
rioj pošoko porą šokių.

Reikėjo matyti, kokią di
delę atsakomybę jausdama 
ta 10 metų vadė Birutytė žy
giavo visos “kariuomenės” 
priešaky, nepasimetė tarp

mus daugybės stalų ir tvarkin
gai išvedė savo kuopą

tens gyvena 3 metais ilgiau.! amžiais. Kitoje galinėje sie- 
Praplaukiame toliau ir ke- noje ”Maelaro ežero kara- 

letą fabrikų: ”Luna“ elek-Įlienė“, kuri yra Stockholmo 
tros lempučių įmonė, ”gero simbolis. Vakarinėje sienoje 
gėrimėlio” — “Aųuavit” ga- elegantiškai pavaizduoti ”7 
myklos ir jau sveikesniems žmogaus amžiai“ — nuo kū-
produktams gaminti (bet dikystės iki kelionės į kapus. i štai nepriklausoma vals-
viskas, kas be saiko, nesvei- Ir kiek ten įvairių figūrų iš- amžiaus, nors dabartinis Pa_ltvke neseniai tapusioj britų 
ka) Alfa Lavai pieno sepe- paišyta aukštose langu ni- •.statas statytas 500 metų yė- kolonijoj Nigerijoj (Afri- 
ratoriu fabrikas. šose! Ir visa tai atlikta vieno ;Įau- įdomiausia joje medine dabar didelį mada aRi.

Aišku, kad turime pra- jauno menininko Einar For- į 7) - durg*o su s^inu iigura
plaukti ir daug tiltų; vienas;seth, kuris tuo metu tebuvo 15 lo amžiau

Visokių yra madų. Kvai
liu kvailiausų. Jos pasaulį 
valdo.

betoninis buvo ar ne trečias -• m. amžiaus.
savo ilgumu pasauly — ne Kiemo arkados primena 
veltui šią iškylą reklamuoja, J kiek ispanišką ar venecišką 
kaip “plaukimą po tiltais“, architektūrą. Už rotušės į

Saulei jau visai prie van
dens artėjant, praplaukėme 
didingą Stockholmo rotušę. 
Nauja ši rotušė, bet kartu ir

Maelaro ežero krantą — 
formalus sodas, arba mažas 
lai kas su takais ir statulom.

Po pilietiškųjų rūmų —
grakšti, gal dėl jos aukšto motušės, turistui tenka pama-
bokšto, kuris vi a 106 metrų, 
arba 348 pėdų. Apačioje ko
lonų salė, toliau kylą pasta
tas raudono mūro žalsvu 
variniu stogu. Sakoma, kad 
ii pastatyta "tautinio roman
tizmo“ dvasioje. Geriausios 
švedų jėgos statyboje ir me
ne praleido 12 metų, nuo 
1911 m. iki 1923 m., kol 
rotušė buvo užbaigta. Jos 
architektas buvo Ragnar 
Oestberg.

Sekanti rytą apeinu šią

yti ir karališkuosius rūmus. 
Tr ten daug grožio, nors 
š lauko karaliaus rūmai y- 
patingu puošnumu nepasižy
mi. Porą kareivių vienur ar 
kitur prie įėjimo „muštravo- 
a“, o jų apsirengimas pri

mena mūsų pėstininkus. Tai
gi ir sargybose nėra jokios 
?ompos. Karališki rūmai iš 
18 amžiaus vidurio, turi 608 
kambarius bei sales. Įeina
me iš didelio kiemo pusės ir. 
lipdami laiptais į antrąji

nepaprastą rotušę. Primoji aukštą, negalime nesustoti

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

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

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

“KELEIVIS”

<M E. Broadvvay, So. Boston 27, Mam.

.. , . . , _ Aš, Birutė Janulevitienė, Onos Kaz-jis darė nuo pat jaunystes . lauskienės duktė, paieškau savo te-
rlicmi YnaA veiklia i ditr M itos Mrs- Mary Freeman- mergautinė aienų. I pac veikliai (lig. Al. pavardė Zalanskaitė. kuri anksčiau 
Virbalas reiškėsi LSS 60-oi | «•'•«"<> w««t«ji gimusi. _ . ... . Mardosavo kaime. Ji pati ar kaskuopoj, kurios nanu JIS lF'žino, prašom parašyti man, būsiu la- 
dabar yra, nors susirinkimų jt,ai <1,'kint'a-
jau nevisada begali lankyti.
Linkime jam dar ilgu lai
mingų metų.

Mrs. Biruta Janulevičienė 
1S436 Lake Shore Bl. 
Cleveland 19, Ohio (43

Pamaldos evangelikams

nius nešioti. Ta liga ten be-
Kiek toliau už šios kated-|veik visi aPs=krėt«' "«dau- 

ios yra aikštė, kur prieš 440‘ ’
metų danų ______ _____
jonas II (danai tuo laiku J),as^a^ stiklais,, arba ir be 
valdė Skandinaviją) 94 šve- 'ienus rėmus. Ir juo
dų didikams nukirto galvas ’Je ’ėmai . sa\a.mingesni, 
ir jas sukrovė i piramide H?a x in^esn*’ t uo* didesnėj 
viduryje tos aikštės. Sako^ Pagarboj laikomas jų nešio- 
na, kad šios žiaurios žudy-

ir visai gerai maty- 
karalius Kristi-lciami’ r'e5ioja akinius su pa'

nės paženklino švedų laisvės 
kovų pradžią. T rims metams 
praėjus nuo žudynių Gusta
vas Vaza, vieno nužudytojo 
ridiko sūnus, buvo karūnuo

tas švedų karaliumi. Tai įvy
ko 1523 m. birželio 6 d. 
Kadangi bažnyčia buvo pri
rišusi pirštus prie žudynių, 
ai Gustavas Vaza atsimetė 

nuo Romos ir tapo reforma- 
ijos vadu Skandinavijoje.

(Bus daugiau) 

PADĖKOS ŽODIS

tojas.
Tėvas sūnaus nepakars.

1
sceną. Ten ji taip pat vedė 
tą kartais nelabai dešinę 
nuo kairės atskiriančią “ka
riuomenę.” Džiugu buvo 
žiūrėti ne tik tėvams, bet ir 
visiems, kaip tie mažyčiai 
šoko. Kiekvienas galėjo su-

Vo/4 tac covoimn j/iaofcl, rvcava voo
pasidaro, kad reikia įdėti 
daug darbo, kol to pasieki, 
todėl pokylio vedėjas visai 
pagrįstai pabrėžė Onos Ivaš- 
kienės nuopelnus, kuri šim
tus jaunimo išmokė tautinius 
šokius šokti.

Reikia manyti, kad poky
lis duos gražaus pelno, nes 
vien aukų surinkta per $200.

Ž-- ris

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviikas angl&kas žo
dynai, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.

Šį sekmadienį, spalio 15 
d. 2:30 vai. popiet High- 
land St. Lutheran Church, 
41 Highland St., Rovbury, 
bus Bistone ir apylinkėj gy
venantiems lietuviams evan
gelikams pamaldos, kurias 
laikys kun. Petras Dagys iš 
New Yorko. Po pamaldų bus 
arbatėlė.

Brightono Lietuvių Klubo

Siųskite dovanų siunti
niui giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines ii Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

DĖMESIO LIETUVIAMS '
LAIKAS PRISIARTINO

26—Oi_ ____; _Lnniras svrntrekvio otutujavi- ~ T
mu tomas. 358 puslapių. Knyga, , 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. '' 
Vienas skyrius ypatingai aiški- •’ 
na mūsų Viešpaties Jėzaus an- 
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama

Brightono Lietuvių Pilie
čių Klubo spalio 20 d. bus 
numinuojami valdybos kan
didatai. Kitų metų valdybos
rinkimai bus lapkričio 17 d. apie Biblijos Antikristą. Kas jis 

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

Lapkričio 5 d. 3 vai. po 
pietų klubas rengia savo me
tinį benketą.

Ant gero žiedo ir bitė sėda.
L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

Judita išvyko į kelią lie
tuviškojo darbo, kurio visa 
savo siela ir junutėmis jėgo
mis jau buvo tvirtai, tvirtai 
;sitvėrusi. Išvyko, bet nebe
grįžo...

Netekome jos, netekome 
malonių rūpesčių, netekome 
maldaus džiaugsmo. Lietuvių 
Bendi-uomenė neteko jauno 
savo nario, pradėjusio stip
riai intelektualiai reikštis. 
Ištikusioji nelaimė palietė 
mus visus. Tatai liudiia ne
aprėpiama gausa geliu vai
niku, krūvos laišku ir tele
gramų. išmarginti laikraščių 

! puslapiai, šimtai žmonių, ap
lankiusių jos palaikus ir juos

SLA ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Vajui sustiprinti 

skelbiame organizatorių sąrašą. Jie kreipsis į visus patrio
tus lietuvius ir kvies įsirašyti į mūsų brolišką organizaciją, 
iūpindamies iki Naujų Metų gauti Susivienijimui 1,000 
naujų narių. Malonėkit sutikti jų pasiūlymą lietuvišku 
palankumu.

SLA Organizatoriai Connecticut Valstijoj
Ansonia. Conn. 66 kp. J. Radzevičis, 26 Hubbell Avenue 
insonia. Conn. 66 kp. S. Bujanauskas, 125 Liberty Street 

Hartford. Conn. 124 kp. J. Pakalnis, 905 Wetherfield Avenue 
New Haven. Conn. 124 kp: M. Kvaratiejus, 620 Ferry Street 
Oakville, Conn. 11 kp. J. Trečiokas, 44 Bamford Avenue 
Stamford, Conn. 168 kp. S. Cibulskas, 1 Valley Road 
Somersville, Conn. 264 kp. W. Patsun. Main Street R. F. D. 2 
Waterbury. Conn. 11 kp. A. Orantas, 508 Wilson Street

SLA Organizatoriai Massachusetts Valstijoj
Brockton. Mass. 17 kp. Mrs. M. Yurgelun, 45 Merton Street 
Bridgewater. Mass. 349 kp. Mrs. O. Ku.šleikienė, 303 Broad St. 
( ambridge, Mass. 371 kp. J. Vinciunas, 233 Portland Street 

308 kp. J. Gedmintas, 15 Mt. Ida Road 
359 kp. W. V. Anesta, 8 Mayhew St.
359 kp. A. Shaltanis, 5 Hesston Ter.

Jamaica Plain. Mass. 328 kp. Mrs. J. Tumavičienė, 30 Robeson St 
Ix>well, Mass. 173 kp. L. Paulauskas, 579 Lawrence Street 
Lowell, Mass. 173 kp. V. Kapeckas, 600 School Street 
Revere. Mass. 53 kp. Mrs. E. Kessler, 155 Fenno Street 
So. Boston, Mass. 43 kp. J. Vaičaitis, 128 ‘O’ Street 
IVorcester, Mass. 57 kp. J. Dvareckas, 48 Ames Street.

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

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

Knyg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knyga paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVHIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont ^Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųstą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.

I»11

Dorchester, Mass. 
Dorchester, Mass. 
Dorchester. Mass.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ;
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auKlčJa i 

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

SL.A GYVYBES APDRAUDA IF\ *10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui* Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—rražamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NEI>AIM1NGŲ ATSITi&IMVi 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos 11d 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
* “307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

T
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TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Stasys
BARANAUSKAS

Tenoras

dyti ką jie gali, res svar
biausias uždavinys buvo 
skiltas clioiui, todėl ir lau
kiu tik jų v ienų koncerto.

Laur.iu ne as vienas, bet
vis., kūne mėgsta lietuvišką «-«*—i i 
caii'.ą, ypač kai ją dainuoja kuopa uiiomo atstovus GUI opos ualis. įietjs

šį kartą į susirinkimą at
silankė J/miai daugiau tėvų, 
negu kitais skaliais, ir ta 
proga buvo plačiau pasikal
bėta aktualiais jaunimo auk
lėjimo ir mokymo klausi
mais.

Nauja* tėvų komitetasti. Dabar iš ten komunistai 
gali sėkmingiau veikti P. 
Amer.ką ir turi gerą atra
mos punktą prieš d A v .

Visur ki.ur susidoroję, 
kt mui.istai puls paskutinę 
11 ii tuvę—JAV. Jos šiandien 

i y ra svarbiausias artamos 
askas laisvojo pasaulio ko- 
o e su komunizmu. Ar tą 
adėti su ranta JAV? 
Galima sakyti, kad ne. 

JAV niekada neturėjo užsie- 
n o politikos, jos visas dė
mesys buvo nukreiptas i vi
dų. Mažai tebuvo preziden
tų kurie būtų geriau nusi
manę pasaulinės politiko.- 
eikaluose. kad ir ne kažin 

keks intelektualas Truma- 
• as geriausia; nusivokė. Ei
senhovveris pasirodė geres-

Spalio 5 d. įvykusiame 
tzosiono lituanistinės mo- 
Kyklos mokinių tėvų sust
inkime buvo išrinktas nau- 
as komitetas įvairiems mo
kyklos reikalams tvarkyti.

!Ge- į

m aMICHALINA JI REVIčIOTĖ - AN ESTI ENĖ. my: 
z.mona. motina.. Kimusi 1889 m. kovo 15 d. Pasvalio ntiote. 
mirė i958 m.>palk» 17 d., palikdama liūdinčius vyrą \\it.iini. 
dukterį Mildą, tris brolius ir jų šeimas—Antaną ir Steponą 
Amerikoje, Vladą Lietuvoje, taipgi gimines ir draugu-. Pa
laidota Mouni llope kapinėse, Linden Grove skyriuje. La
pas 5551.

LAI Bt N A TAU AMŽINA RAMYBĖ!

Vyras, duktė, broliai, giminės ir draugai.

Ii

i tome geli dainininkai. Te
ikiu pi ogų turime laoai t etai. 
| visi turėtume šios progos ne- 
I oraleisti.

V. A.

Laukiu nepaprasto koncerto

Esu senosios kartos žmo
gus, mėgstu dainą, lankau 
visus lietuvių koncertus, to
dėl labai laukiu Laisvės 
Varpo koncerto, spalio 22 d. 
So. Bostono aukš. mokykloj 
(Thomas Park), kuriame

Sveiksta

Ona Andriulionienė jau 
praeitos savaitės pradžioje 
grižo įs ligonines ir pradėjo 
alioti.

Elena Žičkienė taip pat 
jau grižo is ligoninės praei
tą šeštadieni, bet dar nedir
ba.

Inž. Bronius Galinis su
grįžo iš ligoninės šios sa
vaitės pradžioje, bet dar tu
rės gerokai namuose ilsėtis, 
kol galės kibti i darbą.

LDD 21 kuopa spalio 8 
u. susirinkime įsiinku n at
olu v ų į lapkričio 4-o dieno- 
ais jaukiamą bostone LDD 
atstovų suvažiavimą. Kuopa 
pasveikins suvažiavimą $o0 
auka. ji surengs banketo at
stovams pagerbti banketą, 
kurio vyriausia šeimininke 
paskirta K. Janeliūnienė.

JU
iuoiic—Prancūzija a vLa, 
kas uar liko nuropoję.

Avoinu. lotai Kut uja a? lik 
froiitine atana, bet u įvai
riomis priemonėmis, km ius 
griauna dimoki atimu vals
tybių pagrindus.

kas daroma Europoje ta; njs karVs, negu politikas, 
katastrofai išvengti.' Kennedv rodo duomenų bu

jos rinktiniai žmonės su- sjas tikrasis JAV užsiedĮo
.. . . j u n i pranta padėti ir žino veiks- • olitikos pradinirkas.
- auJasi& _ t,an a » ’ui.mingus vaistus, bet nenorai JAV masės nesupranta, 
bus suvažiavimas, savinin- masė jų nenori inni Europa Katl ja V šiandien 
kas P. Peldžius pažadėjo sa
lę suvažiavimui duoti veltui.

kuopa nutarė Iš kasos pa
skirti $50 auką J. Stilsonui, 
buvusiam veikliam kuopos 
nariui, kuris dabar sunkiai 
serga; be to, nariai dar au
kojo: P. Mankus$20, N. Jo- 

inuška $10, po $5: V. Anes-
Antar.ui A n d riulioniui ta, O. Gegužienė, Treinavi- 

bus progos išgirsti vienus *ge- dar teks šią savaitę Camey į čius, J. Audriukaitis, S. Ja-pi'ofe
liausiu šių dienų Amerikos 
lietuvių dainininkus: Daną 
Stankaity te, Stasį Baranau- 
ską-Sarą ir Joną Vazneli.
Girdėjau juos kartą dainuo

ligoninėj gulėti.

Naujas Strand savininkas

reliunas, po $2: Vadelis ir 
Sank, po ŠI: Zinskienė, Ja
neliūnienė, V i t a u skienė,

........................... yra pa
būtų didelė jėga, jei ji aps:- sauktos laisvajam pasauliui 
jungtų. Deja, tas taip sun- vadovauti. Jos nenusimano, 
kiai eina.................................. h.ad su priešu reikia ne savoj

Europos valstybės senos, žemėj kovoti, kad gindamos 
jos tebesvajoja esančios su- Europos reikalus, JAV gina 
verenės, o iš tikrųjų tai tik save. Bet nereikia amerikie- 
įsivaizdavimas. komunistai
tas europiečių svajones iš
naudoja kurstydami atskirų 
valstybių politikierių ambi
cijas, kaišiodami kylius vi- 

isur, kad tik neleistu Euro-

kreivis, Jalmokienė, Stan- 
So. Bostone 376 Broad- kus: Jankauskienė, Valan- 

jant solo su choru ir orkes- vvay esantį Strand restoraną tiejienė, Eidukai ir Bimšas.

pai susilieti į vieną kūną. 
komunistai išnaudoja pa

tru, ten pajutau, kad tai yra ir užeigą 
nepaprasti dainininkai, bet pardavė 
jiems nebuvo progos paro- Peldžiam:

broliai Gedučiai ^9 labo suaukota $70. 
Petrtii ir Birutei Nepamiršo ir Balfo,

I TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Užsakyk pas mas įvesti GARSŲJĮ 19L 1 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
I ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
1 85.000 arba
95.000 BTU 

krosnis
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

$595.
Aprežio laiko 

pasiūlvmas

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

f komitetą išrinkti 
kiminas Ambraziejus, Ro
mualdas Budreika, Alek- i 
andras Danasas, Liudvika 

liudmanienė ir Bronius 
•Jtenis.

PRANEŠIMAS

Globe Parcel Service, Ine.
staiga praneša, kad siunti-į 
ių siuntime jokių pakei

timų ir trukdy mų nėra. Mū
sų priimti siuntiniai nueina 
normaliai.

Prašome įsidėmėti, kad 
mes nieko bendro neturime 
su tomis įstaigomis, kurios, 
priėmę jūsų siuntinius ir pi
nigus, nepajėgė siuntinių 
pristatyti adresatams.

Kartu primena, kad jau 
laikas siųsti kalėdinius siun
tinius, kad giminės ir arti- ir komentarai, muzika, dai- 
mieji laiku juos gautų. nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į

tfa# Fieir Realty Co
Real Estai e - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau
gautiems namus, ū: ius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVE. 
iMJKCHES'i— R 22, MASS.

Office A V 8-11 H 
.es. A V 8-41 i l ir Co 5-8811

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

riam paskyrė $10:
Sekr. N. Jonuška davė va

sąrą rengtos gegužinės apy
skaitą—pelno liko $242.02, 
pranešė apie sirgusius na
rius, kuriuos jis aplankė ar . 
ba pasiuntė jiems linkėjimų &yf*ytoJ4) •
laišką. Tebeserga Ant. Stan 
čikas ir J. Taurinskas.

2—is

Pasaulnė politinė padėtis 
ir mes

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinkimą 
visokių medžiagų, skarelių, 

rodyti, kur jie klvsta. O pa- į odų ir kitokių prekių, ku- 
mokyti juos galime ir mes,irias siuntėjams parduodame 

'savikaina. Kviečiame apsi
lankyti.
Globė Parcel Service, Ine. 

390 West B road wa y 
South Boston, Mass. 

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis 

(Skelb.)

čių dėl to pašiepti, priešin
gai reikia kantriai jiems nu

kurie savo kailiu esame pa
tyrę komunizmą ir todėl ge
riausiai jį pažįstame.

I'rof. Eretas yra geras kal-

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

dėtį Afrikoj, kui- europiečiai bėtojas, todėl jo pusantros 
praeityj yra padarę daug di- v alandos užsitęsusi paskaita 
dėlių klaidų ir todėl sian- atrodė gana trumpa. Ji buvo 
dien afrikiečiams baltieji palydėta skambiais ploji- 
yra didžiausi nusikaltėliai.i mais.
(Priminė, kad katalikiška Ž—is
Belgija Kongo valstybėje su . . .---- . -----—---- . . x
10 milionų gyventojų paliko Lukal m,ne)o ret’ ,uk,k'! 
tik 18 kongoliečių su aukš-
tuoju mokslu, jų tarpe vie- Juozui ir Paulinai Lu

nkams vaikai spalio 8 d. St. 
Dariaus posto salėje surengė

Sumaniai veikia komunis- ažia ta ju ved binio 
tai ir Pietų Amerikoj n via g^enim0 5ė „;et sukak. 
europiečiai yra nusikaltę ne- į,:*. žvinėti.
padėję kiek reikia tiems • Linkilne Lukams dar „ 

■kraštams išeiti is senosios ;laimingu metų.
I ekonominės sant vai kos.

; 7 _ Kalbėtojas nurodė tik Bra-
Apie tai spalio 7 d. L žili jos pavyzdį (jis tinka ir 

Bendruomenės p a kviestas kitoms P. Amerikos valstv- 
kalbėjo iš Šveicarijos atvy-)bėms) kur 62,0OO stambių 
kęs prof. J. Eretas, kurio žemvaldžiu priklauso beveik 
pasiklausyti buvo susirinkęs visa Brazilijos žemė.

BITAS NUOMAI
Keturi kambariai trečiame aukšte, 
baltos sinkos. šiltas vanduo, balta' 
Tėčius, šeimai be vaikų. So. Bostone. 
S Grimes St. Apžiūrėti vakarais pr. 
'• vai. ir šeštadieniais bei sekmadie
niais. (12

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St,

So. Boston
Atlieka vislia nataisvmfi- remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JTisų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš nnujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, • .v.j ir kitko. Visas išlaidas 
i» SSSR minta anmoha siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galinta siųsti iki 44 svarų naketus, iei siunčiamieii daiktai tel. 

pa dežėje, kurios dydis yra 15 x 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIAM V. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 3 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
• vai. ryto iki 7 waU vak. ir Šeštadieniai* nno R ryto iki 2 vai. po pietą.

Y STOJAS: JONAS ADOMONIS

gana gausus būrys.
Paskaitą pradėjo pabrėž

damas, kad šiandieninė pa
dėtis reikalauja iš mūsų ben
dros kalbos, kad skaidyma
sis yra pražūtinga prabanga.

Priminęs, kad Rusijos 
užsienio politika visą laiką 
buvo imperialistinė, koloni- 
alistinė, kalbėtojas nurodė, 
kad ir komunistai nė per na
go juodymę tos politikos ne
pakeitė, kad jie yra pasiryžę 
visą pasaulį užkariauti ir to
dėl nesustos dabartinėse 
fronto linijose. Jų politika 
numatyta ilgam laikui ir ga
na lanksti, todėl gali būti jos 
pasitraukimų, bet tik tam, 
Kad iš naujų pozicijų vėl

BUTAS NUOMAI
KomUniStai Stengia.". I . oprųjy gražių kambarių su visais pa-

Amerika izoliuoti nuo JAV, ^••’imais nuaugusiems be vaikų, ge 
, , .. . .... as susisiekimas. Kreintis j savinm-todėl jie taip sumaniai rupi- ka

nosi ir Kuboje įsitvirtinti, __ st- dorchestery j p
kurią kita pusė savo nevyku- butas nuomai
šia politika nuo savęs pastū- ;?anibarių pirmame aukšte, neto! 

_ / v • • ' naJurio, So. Bostone. AutomatiniTTlėjO (cukraUS baronai) ir; šildymas ir karštas vanduo. Telefo-
. • i ••__ - • moti no 6 vai. vakare darbo dienotaip nevykusiai mane angin- .„;<Į. Ą- o.n-i?.

pulti.
Žinodami, kad vienu kar

tu visko nepajėgs pagrobti, 
jie yra numatę tą pasiekti 
dalimis. Pirmas puolimas— 
Vakarų Berlynas, nes jis 
jiems yra didžiausias šašas, 
gana giliai į jų valdomą plo
tą įsikišęs.

Vakariečiai negali iš jo 
pasitraukti, jei nenori pra 
dėti savęs žudyti: praradus i 
Berlyną, JAV nustotų Euro- 
pou ir kt. pasitikėjimo. JAV 
prie Berlyno save gina, ne 
tik Europą.

Bet jei komunistams pa
vyktu tas pirmas šuolis, ta
da jie rengtųsi pagrobti vi
są Vakani Vokietiją, o tai 
įvykus, sukluptų ir didžioji

LAISVĖS VARPAS
N \ U JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
Kl LTf RIN* RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte „ .
AM Rangomis 1190 kiiociklų'^.

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
iŠ VVKOX, Framingbam, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JLniper 6-7209

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

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

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO Į 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai S

darbą •

TeL AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytoja* ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—♦, nuo 7—8
5.T4 BRO A »W A Y 

SOUTH BOSTON, MASS.

"i
TELEFONAS AN 8-2X05

Dr. J. L. Pasakomis
Į Dr. Amelia E. Rodd |

OPTOMETRISTAI

Garantuojame gerą

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

i♦i
Draudžiame nuo polio, viso- • 
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeace—Constable 

598 E. Broadwav
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

| Dažau ir Taisau i
► Namus iš lauko ir viduje. J
> Lipdau popierius ir taisau <« 
£ viską, ką pataisyti reikia. 4

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

įmini nsnsR

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heatiag—Gaa—Oil 
1 Gazo Ailimg permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

nraaunm

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininką* N. J. ALEKNA
528 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenjs namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




