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Ar Krašte Vėl Atgija 
Izoliavimosi Politika

Valstybės Pasekretoris Chcster Bowles Įspėja, Kad Izo
liavimosi Politika Nieko Neišsprendžia; Prieš Pagal

bą Užsienams, Nepasitenkinimas Sąjungininkais
Ir Neviltis Dėl Taikos Skelbiasi Krašte.

Valstybės pasekretorius 
Chester Boules sako, kad 
kai kurie rimti amerikiečiai 
pradeda linkti i izoliacinį 
galvojimą. Jie mato, kad 
mūsų šalis nevisur pajėgia 
pakreipti pasaulio Įvykius 
mūsų kraštui palankio kryp
timi ir, nusivylę, norėtų visai 
nusigręžti nuo pasaulio ir 
užsidaryti savame kiaute.

Tokie žmonės yra priešin
gi pagalbos davimui užsie
niams, jie norėtų kraštą ap
tverti aukštomis muitų sie
nomis ir skeptiškai žiūri į 
varžytynes su Sovietų Ru
sija. Tokie žmonės dažnai 
mano, kad atominis karas 
yra neišvengiamas ir be
laukdami tokio karo skaito 
reikalinga pirmon galvon 
apsivalyti nuo komunistų ša
like. n i d o nor rlidocniircc vz s

komunizmo pavoju pasauly
je nelinksta kreipti dėmesio.

Valstybės pasekretorius 
Chester Bowles įspėja kraš
tą, kad izoliavimosi politika 
būtų pražūtinga visam kraš
tui.

BO51ONAS NEATSILIEK 
NUO CHICAGOS GENLl V

Generolas E. Walker 
Pasitraukė iš Vietos

Generolas E. A. Walker 
pereitą savaitę pasitraukė iš 
naro tarnybos todėl, kad jo 
vyresnybė jam išneše papei
kimą už politikavimą ir už 
skleidimą armijoj idėjų, ku
rios sunkiai suderinamos su 
demokratinės šalies kai iui
vieta visuomenėje ir vald
žios aparate. Be to, gen. 
Walker buvo atleistas iš va
dovavimo divizijai ir paskir
tas kitoms pareigoms.

Protestuodamas prieš jam 
išneštą papeikimą, gen. E. 
Walker nutarė visai pasi
traukti iš karo tarnybos. Vy
riausybė jo atsistatydinimą 
priėmė.

Kai kas spėja, kad gen.

JIE LEIDŽIA SATURNO RAKETĄ į AVESTAS AUKŠTYBES

Amerikiečiai pirmą kartą išbandė savo ga ngąją Saturn raketą, kuri savo galingu
mu pralenks ir rusų turimas galingas raketas, r'irmame bandyme tiktai pirmoji ra
vėtos dalis buvo užkurta. Dar praeis nemažai laiku iki raketa galės būti naudojama 
sunkiems sate'itams iškelti į aukštybes, bet pradžia padaryta. Paveiksle matosi in
strumentų ir kontrolės būstinė, iš kurios mokslininkai raketos leidimą tvarkė.
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Maskva Grasina Tęst A-Bombų 
Sprogdinimas

Maskva Šantažuoja Vakaru* Grasinimai* Tęsti Atominių
Bombų Sprogdinimu* Ore; Norėtų Suversti Atsako

mybę Ant Amerikos; Rusai Neskelbia Savo Žmo
nėms, Kiek Jie Orą Jau Užnuodijo.

Protestai Prieš Rusų 
Bombas Nesiliauja
Protestai prieš nišų sprog

dinamas atomines bombas 
vis dar nesiliauja. Ypač ru- 
jų išsprogdintoji galinga 
virš 50 megatonų bomba ke
lia didelio pasipiktinimo, 
chiuščiovas “juokavo, ’ kad 
rusų mokslininkai “apsiri
kę” ir vietoje 50 megatonų 
bombos išsprogdinę žymiai 
galingesnę bombą, bet jis 
pridėjo, kad už tai moksli
ninkai nebūsią baudžiami.

Protestą prieš nišų atomi
nius sprogdinimus reiškė ir 
refskia įvairiausios pasaulio

______ ( organizacijos — darbinin-
______  , Lapkričio 4-5 d. So. Bos- ligos prispaustus: Steponą kų, mokslininkų, įvairių pro-

, . tono btrand Hali posėdžiavo !Kaną, žymų kovotoją uz dar- studentų ir kitokios,
n įjos va as e ru se Lietuvių Drabsunkų Drau- bo žmonių geresnę ateitį, bu- protestai rusų tautai nė- 

iTdio6”* 2\.merikC1°ii° čia tu at6t°vų suvažiavimas, j vusj Darbo redaktorių; Ste- ra žinomi, nes rusų spauda

Indijos Vadas NehruNašus L. Darbininkų Dr-jos Suvažiavimas 
Atvyko Amerikon

Walker pereis į politinę 
veiklą, bet pats generolas ,4 eilę pasitarimų su prezi- ,r
apie savo tolimesnę veiklą
nieko dar nėra sakęs.

NUŠOVĖ 2 ORO PAJĖGŲ 
KAREIVIUS ORO BAZĖJ

Pereitos savaitės prad
žioje Chaiiestovvn dienos 
metu buvo nušautas vienas 
lažybininkas, kuris policijai 
buvo žinomas kaip gemble- 
rių bosas Bernard McLaugh- 
lin. Įtarii jo žmogžudystėje 
du vyrai tuoj pat buvo suim
ti, o policija beieškodama

Caswell oro bazėje Maine 
valstijoj šį pirmadenį atras
ti du nušauti kariai, kurie 
abu jau baigė savo karo tar
nybą. Nušautas Mst. sež- 
žantas Leon Carswell ir la
kūnas John P. Harrison. 
Jie rasti kazarmėje atski- 
1 uose kambariuose nušauti, 
bet kas tą žmogžudystė pa
pildė. tebėra paslaptis, kaip 
ir žudymo apinkybės.

imu cu 1/1 viii v — «•, . . , .t . - v- nemažas būrys svečiu,dentu ir kitais vyriausybes / \
nariais. Tik atvykus svečiui ^>er dvi dienas suvažiayi- 
jis buvo paklaustas, kaip jis mo dalyviai labai uoliai 
žiūri į atominių ginklų ban-'Svarstė draugijos reikalus, 
dymus. Svečias atsakė, kad -Jie patvirtino Centro Kotni- 
jis nemano duoti patarimų teto apyskaitą, daug ciėme- 
Amerikai dėl atominių gink- šio kreipė “Lai bo ’ žurnalo 
lų bandymu, nors šiaip jau reikalui ir išrinko komisiją 
jis tokių ginklų bandymus iš Prano Šveikausko, J. Bui- 
skaito kenksmingu dalyku, vydo ir N. Jonuškos, kuri

pėdsakų šios savaitės pra- į 
džioje suėmė ir trečią įtaria- Dviejų karių mirtis su
mą žmogžudystėje asmenį. jauf^no apylinkę. Abu ka-

T, , .. . , riai paeina iš Mass. valsti-Per paskutinius kelius . 1
metus Bostono lažybininkai J
jau yra papildę visą eilę----------------------------
žmogžudysčių ir policijai 
vis nesisekė gengių karo kal
tininkus sugauti.

Dabar pirmą kaitą įtaria
mi žmogžudystėje suimti ir, 
atrodo, susekti pėdsakai la
žybininkų karo kaltininkų.

Visoj Amerikoj garsi sa
vo gengsterių “karais” yra 
Chicaga, bet Bostonas ne
nori atsilikti nuo Chicagos 
pavyzdžio.

Indijos vadas turi aptarti 
daug dalykų su Amerikos 
vyriausybe ryšium su Indi
jos ūkio kėlimo klausimais, 
indija yra viena ir didžiųjų 
pasaulio valstybių, kurios 
ūkiškas gyvenimas yra to
lokai atsilikęs nuo industri
nių valsty bių gyvenimo ir to
dėl Indija paskubomis nori 
savo ūki pakelti, nes tik tai}) 
ji gali išlaikyti savo demo
kratišką santvarką ir užti
krinti savo gyventojams dar
bo ir duonos.

kartu su Centro Komitetu iš
aiškins visas galimybes to
liau “Darbą” leisti: pavedė 
Centro Komitetui pasirūpin
ti duoti draugijos nariams 
dovanų netrukus Keleivio iš
leidžiamą St. Miehelsoro 
parašytą didelę knygą “Lie
tuvių išeiviįa Amerikoje”.

Suvažiavimas prisiminė

j} "Darbo” redaktorių ir se
ną LDD veikėją ir Juozą 
Stilsoną, vieną iš Draugijos 
steigėjų ir pavedė suvažia
vimo prezidiumui juos pa
sveikinti.

Į Centro Komitetą išrink
ti šie asmenys, kurie vėliau 
pasiskirstė šitaip pareigo
mis: Pirm. J. Januškis, vi
cepirm. V. Jackūnas, sekr. 
N. Jonuška, ižr. V. Anesta, 
nariai: Margareta Michelso
nienė, Marija Strazdienė, J. 
Buivydas, Pr. Ramanauskas, 
Step. Briedis, ir Jonas An
driukaitis.

Kandidatai: Br. Spūdie
nė, K. Bukaviackas ir A. Va
delis.

Suvažiavimui vadovavo

tuos protestus nutyli, o rusų 
radijo trukdytojai stengia
si ir užsienio radijo stočių 
pranešimus apie rusų atomi
nius sprogdinimus užglu- 
šinti.

Šį Atradienį Daug 
Kur Balsuojama

PEŠTYNĖS BERLYNE

Berlyne šį pirmadienį prie 
“kinų sienos” komunistų po
licija susipešė su vakarinės 
miesto dalies policija. Ko
munistai “šaudė” vandens 
“bombomis”, o vakarų poli
cija ašarinėmis dujomis. Po 
peštynių komunistai pirmie- Į 
ji apleido sieną dėl ašarinių 
dujų ir pabėgo “verkdami.”
9 žmonės pabėgo iš rytų į 
va k a nis. į

SVEIKI gyvi:

Berlyną perskyrų* kinu sie
na, žmonės begali viens su 
kitu pasisveikinti palipę ant 
knpėėisi.

Ghanoje Bombos 
Pradeda Sproginėti
Pereitą savaitę Ghanos re

spublikoje kastai pakišo ke
lias bombas ir pridarė šiek 
tiek nuostolių. Spėjama, 
kad tai opozicija pradeda 
skelbtis bombomis prieš 
Ghanos respublikos vyriau
sybę. kuri su opozocija el
giasi labai griežtai ir daug 
opozeijos žmonių jau vra su
kišus! į kalėjimus.

Dėl bombų Anglijos ka
ralienė gal ir nebevažiuos į 
Ghaną, kurią ji šią savaitę 
turėjo lankyti. Dėl to dar ei
na pasitarimai tarp Ghanos 
ir Anglijos.

Ghanos respublika Afri
koje yra Anglijos vadovau
jamos Tautų Bendruomenės 
narys.

-avo veiklius narius, dabar ,p>r. S-ūdienė iš Brooklyno,
------—--------- ----- M. Michelsonienės ir Vyt.

NUTEISĖ ŠNIPĄ Jackūno padedama. Sekre
toriavo Jackus Sonda.

Lapkrido 4 d. vakare 
LDD 21 kuopa suvažiavimo 
dalyviams pagerbti surengė 
bar ketą, į kuri atsilankė 
' ausus būrys svečių.

Kitą kabą bus plačiau 
apie suvažiavimą parašyta.

Buvęs JAV diplomatas Ir- 
vin C. Scarbeek nuteistas 
už valstybės paslapčių išda
vimą lenku komunistams.

£5 Automobiliai 
Viename Susidūrime

Nepaprasta automobilių 
nelaimė įvyko Kalifornijoje 
lapkričio 6 d. prie Riverside. 
Ten dėl smėlio audros 35 au
tomobiliai įlėkė viena, į ki
tą ir susidarė didelė krūva 
mašinų viena ant kitos. Dėl 
hlo^o matvmo sąlygų maši
nos važi'-o palergva, todėl 
iš 35 mašinų susidūrimo su
žeistu buvo d o, o užmuštu 
rebuvo. šeši žmonės sužeisti 
kri’ičkai.

Tokia nelaimė kelvie vra 
gal pirma ir Amerikoje.

šį antradienį visoj Ame- 
ikoj daugely vietų bus ren

kamos vietos savivaldybės, 
kai kur valstijų gubernato
riai ir daug kitokių pareigū
nų. Rinkimai krašto politi
kos kryptięs nepakeis, bet 
ie gali turėti reikšmės tuo, 
ad parodys krašto nuotai

kas.
Iš žymesnių rinkimų dė

mesį kreipia Nevv Yorko 
didmiesčio majoro rinkimai, 
New Jersev valstijos guber
natoriaus rinkimai ir eilė ki
tų rinkimų.

NERIJO CHRUŠČIOVO

Kinijos ministerių pirmi
ninkas ču-En-lai. dvi die
nas pabuvo rusu komunistu 
kongrese ir išvažiavo namo. 
prieš tai padėjęs vainiką su 
Chruščiovui nepatinkamu 
parašu prie Stalino kapo. 
Parašas toks: J. V. Stali
nui, didžiajam marksistui- 
-leninist ui.”

Sovietų Rusija jau išban
dė šiaurėje 31 atominę bom
bą ir jų tarpe dvi buvo labai 
galingos. Dėl tų bombų iš
sprogdinimo oras liko už
leistas radioaktyviais nuo
liams, Hune tiR po ilgo laiKo 
usisKlaiuys n pasiuarys ne
bepavojingi. Lukui bombas 
piauejo b|Uogointi laužyda
mi savo pasižadėjimą o uotą 
1958 metais nebedaryti dau
giau atominių sprogdinimų, 
lą pažadą rusai sulaužė ir 
įugsėjo 1 d. pradėjo savo 
bandymus, o kiek jie bandy
mų darė slapta po žeme, tą 
tik jie težino.

Lusams pradėjus atomi
nius sprogdinimus, turėjo 
juos pradėti ir Amerika, 
nors kol kas Amerika ore 
sprogdinimų dar nedarė ir 
tik išsprogdino kelias bom-

i nzvsc? jzvr
Pereitą savaitę preziden

tas Kennedy sakė, kad jeigu 
apsvarsčius rusų sprogdini
mų rezultatus pasirodys, kad 
rusai yra padarę žymią tech
nišką pažangą atominių gin
klų gamyboje, tai gal ir 
Amerika turės daryti atomi
nius bandymus ore.

Dėl to Amerikos pasisa
kymo rusai tuoj atsiliepė, 
kad jeigu Amerika darys 
ginki; bandymus, tai ir ru- 
ginklų bandymus, tai ir ru-

Amerikoje toks rusų pa
sisakymas vertinamas kaip 
šantažas (blackmaib. Jie 
sprogdina, bet Amerikai jie 
norėtų uždrausti!

Bandė Pasakyti 
Rusams Visą Teisybę

Amerikos Balsas per vi
są eilę radijo stočių pereitą 
sekmadienį bandė pasiekti 
klausytojus Rusijoje ir rusų 
paverktuose kraštuose ir pa
sakojo “visą teisvbę” apie 
rusu darvtus ir daromus ato
minių ginklų bandvmus.

Kiek tas bandymas pasise
kė dar negalima pasakyti. Iš 
viso 52 radijo stotys per 8 
valandas perdavinėjo faktus 
apie rusų atominius bandy
mus ir, rodos, kad rusų truk
dytojai nepajėgė visų Ame
rikos radijo stočių praneši
mų sutrukdyti. Rusai naudo
ja apie du tūkstančiu radijo 
trukdytojų (stotys, kurios 
trakdo klausytis rusams ne
patinkamų užsienio stočių 
pranešimus).

Rusai savo šalies gyvento
jams labai mažai tenranešė 
apie ju dalytus iki šiol 31 
atominiu bombų bandymus 
ir kiek iie užteršė orą nuo
dingomis radioaktyvėmis 
nuosėdomis.
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Jungtinėse Tautose
Pereitą savaitę Jungtinių Tautų organizacija išsirin

ko naują generalini sekretorių, i vietą lėktuvo nelaimėj 
Afrikoj žuvusio Dag Hammarskjold’o. Naujas generalinis 
sekretorius yra burmietis U Thant, Burmos atstovas J. 
Tautose. Jis yra iš “neutralios” šalies, buvusios anglų ko
lonijos ir jo išrinkimas generaliniu sekretorių rodo, kad 
Jungtinių Tautų organizacija pasidarė tikrai “universa
linė,” su 103 nariais ir “Vakarų pasaulio” atstovai joje 
besudaro tiktai mažumą, o nusveriantis žodis JT seime 
nukeliavo i neutraliųjų ir tokiais besivadinančių valsty
bių tarpą.

Sovietų Rusija bandė generalinio sekretoriaus vietą 
J. Tautose visai panaikinti ir Įvesti “troiką” ar trijų se
kretorių Įstaigą ir visi trys sekretoriai, pagal rusų siūly
mą turėtų “veto teisę,” jie galėtų veikti tiktai sutartinai, 
o jei vienas kuris sakytų “ne,” tai JT nieko negalėtų 
daryti. Nuo to siekimo rusai ir dabar neatsisakė, bet jie 
sutiko laikinai su vienu generaliniu sekretorių, bet, maty
ti, išsiderėjo, kad vyriausias sekretorius dažniau “tartųsi” 
su pasekretoriais.

Jungtinių Tautų organizacijos sumanytojai ir kūrė
jai buvo numatę, kad didžiųjų valstybių dominuojama 
“saugumo taiyba” su penkių dičkių “veto teise” bus pa
grindinis tarptautinės organizacijos organas taikai pasau
lyje palaikyti. Rusai iš tos vilties nepaliko nieko. Jie tiek 
kartų piktnaudojo savo veto teisę, kad dabar visi svar
besni klausimai aptariami JT seime, bet 103 valstybės su 
skirtingais interesais ir kiekviena su savo mažomis ar di- 
deliomis ambicijomis bei bėdomis, pasauliui tvarkyti vi
sai netinka, nekalbant jau, kad viso seimo nutarimai ne
turi jokios galios, jei kuri nors stipresnė ar net ir maža val
stybė nenori su jo tarimais skaitytis.

JT seimas yra priėmęs daug nutarimų dėl rusų kiši
mosi Į Vengrijos vidaus reikalus, bet rusai tik pasijuokė 
iš tų tarimų ir Vengrijoj šeimininkauja, kaip nori. JT 
seimas nutarė milžiniška dauguma, kad rusai nesprog
dintų didžiųjų vandenilio bombų, bet rusai išvadino vi
są seimą “isterikais” ir sprogdina savo bombas, kaip jie 
nori. Tokių pavyzdžių duoda ne tiktai Rusija, bet ir P. 
Afrika, ir Prancūzija, ir Indija ir kas tik nori.

JT organizacija Įsivėlė Į nemažą avantiūrą Kongo

VIETA, APIE KURIĄ VISI KALBA

lierh nu miesto plane matyti miesto padalinimas į 
rytu ir vakarų dalis. Prie “Friedrichstrasse” yra svar
biausias perėjimo punktas iš vienos miesto dalies į ki
tą ir prie to perėjimo atsitinka visokių susidūrimu ir 
skandalu. Todėl tai skaitoma “karščiausia” vieta šaltų
jų karo fronte.

Socialistų kongresas Romoj
Spalio 27 d. pasibaigė pirmą kartą buvo viešai pa- 

Soc. Internacionalo VII skelbtas naujojoje Sov. Ko- 
Kongresas, sutraukęs Į Ita- munistų Partijos programo- 
iijos sostinę viso pasaulio je, kuri šiuo metu yra svars- 
socialdemokratų partijų de- tomą Maskvoje. Kitoje rezo- 
legatus, jų tarpe partijų ly- liucijoje, kuri buvo priimta 
derius, kaip britų — Hugh toje pat konferencijoje, rei- 
Gaistkell, prancūzu — Guy kalaujama atstatyti Rytų 
Mollet, vokiečių — Willy Europos kraštams laisvę ir 
Brandt ir Carlo Schmidt, nepriklausomybę, 
belgų — Paul Henri Spaak, Egzilų konferenciją svei- 
kelis ministerius pirminin- kino Italijos socialdemokra- 
kus bei užsienių reikalų mi- tų partijos vardų P. Rossi, 
nisterius ir taip pat Rytų primindamas, kad italams 
Europos socialistu partijų egzilė yra gerai žinoma, 
egzilėje atstovus. Lietuvos Daug italų kovojo ir mirė 
Socialdemokratų Partijai svetimuose kraštuose dėl sa-

Socialistų Internacionalo 
pinųįninkas Alsig Ander- 
sen sveikino Internacionalo 
ir Danijos socialdemokratų 
partijas vardu. Jis pasakė, 
sad Danija taip pat pergyve
no nacių okupaciją, bet jis 
yra jsitikinęs, kad Sovietų 
okupacija yra žymiai sun
kesnė. Todėl socialistų dar
bai egzilėje yra vertintini. 
Tautų apsisprendimo teisė 
turinti būti taikoma ne tik 
Azijoje bei Afrikoje, bet ir 
Rytų Europoje.

Konferencijoje dalyvavo 
ir šiltą sveikinimo kalbą pa
sakė Vokietijos Socialdem. 
Partijos atstovas Knoerin- 
gen, Amerikos — Freed- 
man, Indijos — Asoka Me- 
tha, Prancūzijos — Pierre 
Hecbant Be to, sveikino 
Švedijos ir Britų Darbo Par
tijos.

Socialistų Internacionalo 
VII Kongreso atidarymas 
supuolė su Vengrijos sukili
mo penkerių metų sukakti
mi. Tas buvo paminėta ati
darymo kalbose. Italijos so
cialdem. Partijos lyderis G. 
Saragat paminėjo kolonijų 
likvidavimą pasauly ir pa
reiškė apgailestavimą, kad 
tuo pat laiku šimtas milionų 
Rytų europiečių buvo Sov. 
Sąjungos pavergti. Sunkūs 
debesys dengia Europos tau
tas, priklausiusias senai ci
vilizacijai.

Kongreso darbai didžia

Prievartaus Suomiją? Josifą Džugasvili-Staliną!
... .. Ir ką Chruščiovas gali at-Baigęs sprogdinti savo di- , .. ... .. , „džųsiS bombas ir iškrap- S’*“*1*“**. krl lkamsT

štęs Staliną iš Lenino mau- J!s.Juk>.,s “k"OT> d"«
zoliejaus, Nikita Chrusčiov *?««**""*
nutarė "pasitarti” su Suomi- f*5* lr ,m\.* to.ras?°.t*
ja dėl "bendro gynimosi” ir kas naud'"ea "• 
i-ii .i . 'r.,,. ta tą, kas jam nepatinka ardėl liendrų pavojų. Tuo tik-. /*’. 1V< ,i m iLz- c,,,,™; nebetinka Maskvos vedamai siu Maskva pasiuntė Suomi- .... .... . . .• • -i * politikai. Albanai ta ir sa-jai liną nota su nusiskundi- Į , , .. x ,.J ko, o kad jie tun savo Stali

ną galvažudį, jie ir rusų Sta
linui gero žodžio nesigaili.

mais prieš vakarinę Vokie
tiją, prieš Norvegiją ir Da
niją ir sako, kad Suomijai ir 
Sovietijai gresia pavojus iš 
tų kraštų, o todėl kviečia 
suomius Į konferenciją ap
tarti tuos pavojus bendrai 
su rasais ir ką tai nutarti. 
Rusai nesako, kas konferen
cijoj turės būti nutarta, bet 
aišku ir be sakymo, kad ra
sai bandvs suomius tamo- 
riau pririšti prie rasų užsie
niu politikos vežimėlio.

Į rasų kviečamą konferen
ciją suomiai turės vykti, bet 
ką rusai iš suomių išpeš ir 
kokios “pagalbos” šaltaja
me kare susilauks, tai jau 
kitas dalykas.

kongrese atstovavo VIJKo yg tėvynės laisvės Jiems 
respublikoje, bet ir ten jos pastangos davė mažai naudos. Į yvkd. Tarybos pirmininkas suprantami neteisingumai

Albanija pasišiaušusi
Rusai daug kalbėjo apie 

Albanijos komunistų “stali- 
..... „ x. . .. . ,nizmą” ir terorizmą, bet

dalinu buvo pašvęsti Azijai aibaniško nykštuko neužbai- 
ir Afrikai, bet diskusijose dė ko A!banams bijoti 
tarptautiniu klausimu domi-:jei jje neturi bendn) siemj
na\o Vokietija ir Bei lynas.'su Chruščiovo imperija ir 
Kongresas priėmė rezoliuci- jei kinų komunjstai juos 
ja. kurioje griežčiausiais žo- ima savo globon? Kai N

Konge JT organizacija ėmėsi "taiką palaikyti,” bet pati j. Glemža. atvvkes iš Vokie- pasaulyje, ypatingai ta« kur džiais Protestuojama priesiChruščiov nutarž išmestj 
įsivėlė į karą prieš Katangą ir gavo j kailį. Pasirašė karo tjįos, ir J. Vilčinskas iš Lon- viena didelė valstybė oaver- Sovletu S«'W°s atominių stabno lavoną iš Lenino po-viena didelė valstybė paver-
paliaubas, bet ruošiasi jas nutraukti. Žadėjo sulaikyti at- dono. ieė ir pavertė kolonijomis vi-
skiras Kongo provincijas nuo pilietino karo, bet dabar Kongreso išvakarėse ten į eilę mažesnių valstybių 
“neutraliai” žiūri, kaip centralinė Kongo valdžia prade- pat Romoje posėdžiavo Rytų Europoje.
da kariauti prieš Katangą ir tą karą vadina “policijos ak- ir Vid. Europos Socialistų ,
cija.” Toks blaškymasis rodo, kad 103 šeimininkai yra Unija, susidedanti iš dešim- 
nesusipratimas, o ne Kongo painiavos sprendimas. ties partijų egzilėje, jų tarpe .

Naujas generalinis sekretorius Kongo respublikoje į Lietuvos Socialdemokratų i 
turės pirmą progą parodyti, kaip jis supranta JT vaidme-. Partijos.
nį sukiužusiose situacijose, kaip Kongo, bet koki sprendi- ! Konferencijos darbotvar- į 
mą jis bebandytų, kam nors jis turės užminti ant kojos, kėje buvo pranešimai apie i 
o todėl susilauks ir pirmųjų sunkumų, kaip susilaukė T.
Lie Korėjoje ir D. Hammarskjold tame pačiame Konge.

Kartais minima JT-ų kaž koks vaidmuo Berlyno 
ginčą sprendžiant, bet visiems yra aišku, kad JT organi
zacija tik tiek svers Berlyno ginče, kiek besiginčijantieji 
patys sutars duoti jai balsą ginčui svarstyti. Tas pats yra 
nusiginklavimo klausime. Ir jeigu JT organizacija šian
dien išnyktų, niekas tarptautinėj padėty nepasikeistų.

Sena šviesių valstybės vyrų svajonė sudaryti tarptau
tinę organizaciją pajėgią taiką tarp valstybių išlaikyti, 
tebėra svajonė. Gal kada ta svajonė stosis kūnu, bet tai 
ateities muzika.

Turint galvoje JT organizacijos silpnumą ir jos uni
versalumą, kai kurių lietuvių pasimojimas iškelti joje 
Lietuvos ar ir visų Pabaltijo valstybių klausimą, atrodo

ednklu bandvmus, kurie ke
lia pavojų visai žmonijai.

Jt V.

Karas Konge?
Kongo respublika vėl ro

do karingą veidą. Centrali
nė to krašto vyriausybė pa
skelbė, kad ji nutarė jėga 
sujungti kraštą ir tuo tikslu 
siunčia savo kariuomenę į 
atskilusią Katangos provin
ciją. Centralinės vyriausy
bės kariuomenės vadas gen. 
Mcbutu paskelbė, kad jo i- 
sakvmu kariuomenė plačiu 
frontu atakuoja Katangą ir 
iau Įsiveržė Į tą provinciją 
35 mylias!

Greit po to atsiliepė ir 
Katanga. Jos vyriausybė pa
skelbė, kad Įsiveržėliai išva
lyti iš Katangos! Sekamą 
dieną ir Leopoldvillė paskel
bė, kad centralinės vyriau
sybės kariuomenė atsitrau
kė iš Katangos ir laukia su
stiprinimų . ..

“Karas” Konge lvg ir pa
sibaigė šiuo tarpu ir jeigu 
Jungtiniu Tautų organizaci
ja nesikiš Į tą karą, kraštas 
gal ir užmirš apie karą.

Naujasis JT gen. sekreto-

Lazurkina kalba su Leninu
Stalino lavonas lauk! ijo vardą maišo su purvais. 
Sovietų Rusijos komunis-' ^ta^nas to v^sko yra nusi-

mirtinio guolio, albanai tą 
žvgj išaiškino kaip Chruš
čiovo bandymą savo “revi- 
zonizmą” ir marksizmo iš
kraipymą pridengti viso-
kais prasimanymais apie ge- ^aika’ ar nauJas peštynes, 
rąji leninistą ir marksistą J. D.

rius U Thant jau tarėsi su 
savo pasekretoriais dėl Kon
go tvarkymo. Jo sprendimas 
gal ir lems, ar Kongo turės

nevertas jos meilės ir garbi
nimo, o šiame kongrese ji

tarptautinę padėtį, nerusų't partijo3 ko e9_ j pelnęs, bet toks po laiko ap- jau ėmė žodį ir sakė kad
tautų priespaudą ir jų rėžis- daUg į- plačiai kalbėjo slzlūl'ėjunas rodo tiktai Stalinas buvo didelių blogy- 
tenciją Sovietų Sąjungoje, apie buvusio sovietų dikta-‘vien^ dalykib kad mirusi
jaunimą Rytų Europoje, taip Staiino nedorybes ir >diktatoril* 3™ len^'iau aP‘
pat sąlygų palyginimą Rytų piliau priėmė rezoliuci- Rudyti, negu su gyvu ko- 
Europoje ir Azijos bei Afri- P^kad St^ino lavonas būt - voti.

kos kraštuose. išmestas iš mauzoliejaus, kJ1-f Niekindami Staliną rusų
Visais klausiniais buvo riame jis iki šiolei gulėjo 

plačios diskusijos, kuriose greta Lenino lavono prie 
dalyvavo ir Lietuvos Sočiai- Kremliaus mūro. 
dem. Partijos delegatai, t Kerštas lavonui gali atro- 
Konferencija galutinai pri- dyti keistas, bet ir laikymas 
ėmė Vid. ir Rytų socialistu to lavono šalia Lenino la-
programą — Socialistų Al vono irgi buvo keistas po to,
ternatyvą,—kuri buvo svars- kai Chruščiovas 1956 me
tyta prieš dvejus metus tais Staliną nupiešė komuni-

nerimtas dalykas. Kiek beklabentume Afrikos naujakurių , Hamburgo konferencijoje ir stų kongresui kaip bailų
ir Azijos valstybių duris, širdingo pritarimo mūsų reika- ' -------- A----- - »-------•
lui vargu kada sulauksime. Bent šiuo tarpu toki galimybė
atrodo niekuo neparemta. O jeigu JT ir priimtų nutarimą 
dviem trečdaliais balsų grąžinti nepriklausomybę Pabal
tijo valstybėms, tai naudos iš to visvien nebūtų, kol So
vietų Rusija, vienu ar kitu būdu, nepasuks i civilizuotą 
tautų sugyvenimą.

APŽVALGA
KA JIE DARYTŲ?

Dažnai girdime kritiškų 
balsų dėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbų. Kritika, sa
ko, esąs sveikas dalykas, bet 
jei kas kritikuoja tik dėl to, 
kad jam Įkyrėjo “tie patys 
veidai” arba dėl “partišku-

emigracijos nepasisekimų 
praeityje ir baigia, kaip ir 
pradeda šauksmu, kad jo
“dziegorius” rodo be 15 
dvyliką! Kas bus, kai išmuš 
dvyliktą? V. Žylė nesako, 
jis palieka mums dasiprotė- 
ti. O ką daryti, kad laikrodis

bių priežastis ir tai:
“Ne tik dėl valymų be teismų

ir ne tik todėl, kad daug žmonių 
nekaltai buvo kalinami. Ne tik 
dėl visų tų dalykų, bet dėlto, 

komunistai labiau prisimena Į kad visa sudaryta atmosfera bu 
kitą savo “šventąjį”—Leni
ną ir jam pradeda melstis,

dėl kurios per pastaruosius žmogžudį, nekaltų komuni 
metus buvo susirašinėta tarp stų kankintoją ir žudytoją 
atskirti partijų ir Unijos ir kaip liguistą tironą, ku- 
Sekretoriato. Kitais klausi- ris išžudė geriausius Sovietų 
mais taip pat priimtos rezo- Rusijos armijos vadus, iš- 
liucijos, iš kurių pažymėtina žudė tūkstančius ištikimų 
viena, išsiskirianti savo ak- partijai komunistų ir net ka- 
tualumu Lietuvai. ro metu, kaip vyriausias “ge-

Soc. Unija pareiškė griež- neralisimas” vedė tokią ne- 
tą protestą ir prašė laisvojo tikusią politiką, jog daug
pasaulio socialistų partijas 
atkreipti dėmesį Į Rusijos 
komunistų partijos užma
čias nutautinti nerusų tau
tas dabartinėse Sov. Sąjun
gos ribose. Tas rusų planas

tūkstančių karių žuvo tik 
dėl Stalino nesugebėjimo 
vadovauti ir dėl jo liguisto 
Įsivaizdavimo, kad jis yra 
didžiausias genijus.

Per 25 metus rusų komu
nistai, o su jais ir viso pasau
lio komunistai, garbino Sta
liną kaip didžiausią geni-racijas (bizniu ar studentu ir 

eks-stndentn ? Red.). Kitos išei
ties nėra. iei norime, kad kas iy, o dabar io lavona meta 

• . . *nors » Vakaru skaitytus! su :x «Mrkinrro«’’ viotoa irmo" ar galas žino dar dėl sustotų? Štai Žylės receptas: mūsų jėsromis, kviestų prisidėti j UK s garuingoo ietos ir
. prie vedamos kovos. . . Visuo-_____________________________

U aSx .p,srtl .1 ?ai. t?**!’8 menė reikalauja jungtinio fron- .
partinius žaidimus ir keistą ant- t .. liukštj. Ir kas iam draudžia
rikiuoti, metas apjungti visas Taigi, be 15 dvylikta, rei- korporacijas ir sambūrius

kokių sumetimų, tai turime 
reikalą su niurnekliais, o ne 
kritikais. Viens toks, pasira
šęs V.Žyle Tysliavos “Vie-į Lietuvos laisvinimo darbą stu- kia ka nors daryti, bet ką? hincti. bet kas toliau bus?
nybėj” priverkė ir pricitavo Eu "SJa^litS^J1“^? Cia V- žylė’ P0 il,rų plepė' lauk8, ko1 kas nakvie9 
galybę raudų dėl politinės grupes (politines? Red.),’ korpi jimų, pagimdė mažiuką pe- prie “vedamos kovoe”. Nuts.

kaip neseniai jie meldėsi 
Stalinui. Stalino laikais 
buvo Įprasta du kartu paci
tuoti genialųjį Staliną ir vie
ną kartą Leniną, o dabar Le
nino vardas garbinamas be 
jokios konkurencijos.

Paimsime vieną pavyzdį: 
Kalbant apie Stalino lavono 
pašalinimą iš Lenino mauzo
liejaus komunistų kongrese, 
paėmė žodį sena komunistė, 
Į partiją Įstojusi 1902 metais, 
Dora Lazurkina. Ji, kaip se
na bolševike, Stalino laikais 
buvo Įmesta Į kalėjimą ir iš
buvo kalėjime apie 20 metų! 
“Senus bolševikus” Stalinas 
ir jo politinė policija su ypa
tingu pamėgimu persekiojo, 
todėl ir Dora Lazurkina bu
vo kuo tai apkaltinta ir sėdė- 
io kalėjime be jokios kaltės. 
Bet ta moteris sako. kad ir 
kalėjime būdama “aš garbi
nau Staliną ir jaučiau, kad 
iis buvo daug partijai nusi
pelnęs iki 1934 metu.” Sėdi 
moterėlė kalėjime ir “garbi
na” budeli, kurs ja be kal
tės ten ikišo! Bet tai dar ne 
viskas. Ji sako. kad tik 1956 
metais, kada parti ios kong
resas nuvainikavo Staliną, ji 
supratusi, kad Stalinas yra

vo priešinga Lenino dvasiai

Leninas gyvena jos širdyje
Dora Lazurkina sakė kon

gresui, kad Leninas gyvena 
jos širdyje ir ji su juo kar
tais pasikalba. Ji sakė, jog:

“Vakar aš vėl su juo (Leni-

visai dar nesenas liaupsini
mas. Jis yra taip pat buki
nantis ir žmones žeminantis, 
kaip ir lankstymasis iki kul
nų prieš Gruzijos sadistą iš
sigimėlį.

Lenino netenka lyginti su 
Stalinu, bet tikrenybėje juk 
Leninas ir pagimdė tą totali
tarinę valstybę, kurioj Stali
nai, Molotovai, Ježovai, Ma- 
lenkovai ir Chruščiovai ir 
gali didelę šalį vesti Į “išga
nymą,” vadinamą komuniz
mu. Leninas prieš savo mir
tį, šviesiomis valandomis 
tarp (spėjama, ir rodos ne 
be pagrindo, sifilitinio) pa

nų) kalbėjau lyg tarsi jis būtų j mišimo, patarė partijai pa
buvęs gyvas prieš mane. Ir jis'galinti Staliną iš partijos 
sakė, kad jam nemalonu gulėti generalinio sekretoriaus vie-
šalia Stalino, kurs tiek daug blo
go partijai padarė.’’

tos, bet diktatorius prie mir
ties nebėra diktatorius, ypač 

J oks Bernadettės, atsipra- jei kitas kandidatas į dikta- 
šau, Doros pasikalbėjimas su torius jau turi užtenkamai 
Leninu, kurs “gyvena jos galios. Todėl ir Lenino bal- 
širdyje,” yra grynas mis- sas tik po 30 metų buvo “,D- 
ticizmas ir gal nėra ko stebė
tis, kad bolševizmo davatka, 
kalėjime per 20 metų išvar
ginta ir padariusi iš parti
jos savo bažnyčią ir dievą,
“kalbasi” su dvasiomis ir sa
vo pasikalbėjimus pasakoja 
komunistų kongresui, bet 
kongresas jos nenušvilpė, o 
jai paplojo ir pritarė jos žo
džiams, kad Leninas “žmo- 
niškiausias iš visu žmonių ir 
nemėgsta gulėti šalia Stali
no, nežiūrint jo nuopelnų 
partijai iki 1934 metų.”

Lenino dievinimas, Doros 
Lazurkinos rodomu pavyz
džiu. yra tain pat šlykščiai 
juokingas, kaip ir Stalino

iš
girstas,” kada Stalinas jau 
buvo nebegyvas. Tik Lenino 
sukurtoj totalitarinėj vals
tybėj galimi yra tokie niek
šiški dalykai, kaip žmonių 
sistematiškas apgaudinėji
mas valdžios melais, klai
dingomis informacijomis ir 
besaikiais pažadais apie bū
simą laimę, kada galėsi ne
mokamai gatvėkariais važi
nėtis ir nemokamai bute gy
venti.

Apie “žmoniškiausią iš vi
sų žmonių”—Leniną, kuris 
dabar vienas miega mauzo
liejuje prie Kremliaus mūru, 
teks atskirai pakalbėti.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

I 1 ** 1* »— * * tuvaitės, tautiniais rūbaisĮ OVlklIAC llClIlVldl pasipuošusios, pasirodo su*JViu*B|Vw deklamacijom (Maironis...),

---------------------- . šokiais, buorgaiuzuouis ir
(Elta) Lenkijos lietuvių ”es, meL??8??, ^ai”° ik?*8 c^°12u su imuuies uamų re- 

vienkartinis leidinys "Auil pmuaru, veuann ir p,e,,.no
ia“ savo 2 nr. paskelbė in- J?^^ grožinės litera-, Kursai siais metais kovo
formacijų pluoštą apie Len-,.U1?8 nygų, ypač žemesnių- mgn Varšuvos lietuviai su-
kijoje gyvenančių lietuvių t , . . . ...i ia - ♦ i. -7 i ta knygų ir kaimo mokyklo-kulturos ir kt. reikalus. Čia; J f ..... i , . j so, ypač tose, kur lietuviųpatiekiame keletą duomenų,, jikalba yra dėstomuoju daly- įs kultūrines veiklos. , XT • i j-- •ku. Nusiskundžiama ir mo

kytojų trūkumu, ir patys 
moksleiviai skatinami, bai
gę mokyklą ir išėję aukštuo
sius mokslus, grįžti atgal ir 
dirbti tautiečių tarpe. Abi
turientų dalis jau panašiai 
,yra pasielgusi. Pastaruoju

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

Lietuviškos mokyklos 
Lenkijoje

Šiaurinėj Seinų apskrities 
dalyje gyvena didžiausias 
lietuvių skaičius. Dabar Sei
nų apskrities valdinėse mo-
kyklos mokosi apie 800 lie- '^Įtu dar buv0 liugiskan 
tuvių tautybės vaiku, o lietu-'(lžiama |)er mažu mokinių
vių kalbos mokosi 700 (120 ?kaičiumi vill-lx klasėse, 
mokinių daugiau kaip praė
jusiais mokslo metais). Jau- • 
čiama, kad tėvai labiau ima 
vertinti ir suprasti gimtosios 
kalbos reikšmę.

Punsko mieste veikia lie- bas pateko visa eilė veiklių 
tuvių vid. mokykla, ir šiais lietuvi t. Tarėju į vaivadijos 
metais ji išleidžia trečiąją Tautinę Tarybą iš lietuvių

Lietuviai — stiprus 
elementas Suvalkijoje

Šiais metai įvykusiuose 
rinkimuose i tautines tary-

organizavo ir lietuvių tauti
nių audinių parodą.

Pavykusi liaudies meno 
paroda Varšuvoje

LVKD-jos pastangomis 
Varšuvoje surengta paroda 
buvo įvykis Lenkijos lietu
vių gyvenime. Parodoje bu
vo eksponuotos knygos, iš
verstos iš lietuvių į lenkų 
kalbą, lietuvių liaudies me
nas — audiniai. Parodoje 
pasirodė dailininkai St. Gai
da ir Kazys Švainovskis. Šis 
pastarasis parodė akvareli- 
nę tapybą ir grafiką, o Gai
da peisažus aliejine tapyba. 
Liaudies meno eksponatai 
parodoje buvo paimti iš gy
ventojų, Suvalkijos lietuvių. 
Audinių spalvų deriniai pa
sižymėjo subtilumu, raštai

abiturientų laidą Lietuvių tarpo išrinktas Algirdas! jvairumu ir kruopščiu išpil

ŠITAIP LĖKĖ SAU RN

Iš Floridos paleista Saturn raketa per 8 minutes nu
sileido netoli Bahamas salų.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
BALFO DRABUŽIŲ 

VAJUS

Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigoj Vokietijoje lietu
vių pagėgėlių buvo apie 
60,000 asmenų. Apie 6‘<, 
tai yra apie 3,600 negalėjo Ventoj

kuri praeitą vasarą Vokieti
joje baigė medicinos moks
lus, Nevv Yorke lankė savo 
draugus ir pažįstamus.
Bendruomenė pirko namui

Lietuvių daugiausia apgy- 
Nevv Yorko daly—

išemigruoti, nes buvo sene
liai, ligoniai (daugumoje 
džiovininkai), našlės mote
rys su mažais vaikais ir pan.

Woo<lhavene - 
Bendruomenės 
ko namus. 

Tame name

Lietuvių 
skyrius pir-

buvo Demo-
Dabar Vokietijoje yra apie kratų Klubas. Jame yra 2 sa- 
1,500 vaikų nuo 1 iki 16 lės ir 6 kambariai. Sumokė- 
metų amžiaus. Kai kurie iš jo už jį $24,000.
jų gauna iš vokiečių vai- Linkėtina, kad šie namai 
džios pašalpą, tačiau jos būtų visų lietuvių namai. Iki 
dažnai neužtenka net mais- šiol VVoodhaveno lietuvių 
tui. Todėl Balfas parūpina organizacijos neturėjo kame 
iš Amerikos valdžios maisto susirinkti ir reikėdavo va- 
produktų ir siunčia lietu- žiuoti į kitas miesto dalis, 
viams į Vokietiją. Lietuvių Tikėsime, kad VVoodha- 
koloniiose surenkamus var- veno lietuviai, turėdami kur

kalba įvesta ir Seinų vid. Skripka, įsigijęs Suvalkijos 
mokvklos aukštesnėse klase- gyventojų tarpe ne tik lietu-
se. Lietuvių gimnazija Puns- vių, bet ir lenkų pasitikėji- | literatūros vertimai 1 lenkų 
ke su lietuviu dėstomąja kai- mą. A. Skripka yra ir LKVD kalbą _ p. Cvirkos, J. Bal- 
ba buvo jsteiPta 19o6 m. Ne- , (Lietuvių Visuomenės Kul- tušio, y. Mykolaičio-Putino, 
seniai pastačius namas pa-, tūros D-jos) pirmininkas, i j Biliūno ir kt knvo-os

i Vėliau paroda iš Varšu-
limvbes pasiekti geresnių Tarvbą išrinkti lietuviai: lyos buvo „erkelta ; 6einus 
mokslo rezultatų. Baigę Kmieliauskas Jonas (Sei- jr ją galėjo aplankai ne tik 
Punsko rimnazija abiturien- nai), Petruškevičius Eug. Seinų ir Suvalkų sričių ^y- 

(Seinai), Valiukonis Juozas ventojai, bet ir žmonės iš

dymu. Trečiame 
skyriuje parodyti

parodos
grožinės

HARTFORD, CONN. mas lėvynės Garsų radijo 
naudai.

totus drabužius irgi siunčia 
mūsų žmonėms į Vokietiją 
ar į Lenkiją.

Vokiečių valdžia gerai ži
no, kad iš gaunamos šalpos 
žmonės negali padoriau pra
gyventi, todėl pati valdžia 
apmoka transportą už Balfo 
siunčiamą maistą ir drabu
žius.

Balfo Centre (105 Grand
Turėjome puikų koncertą Didelis ačiū už gražų kon- St., Brooklynll, N.Y.) gau-

susirinkti, pabus iš snaudu
lio.

A. J.

tai studiiuoia aukštuosius 
mokslus, kai kurie jau įsto
jo į Varšuvos politechniku
mą. aviaciios fakulteta. Pa
čiu mokiniu teisimu, esanti 
netiesa, kad lietuviu kalba 
uždaranti absolventams du
ris į aukštąsias mokyklas, 
šiuo metu šioie gimnazijoje 
(vad. licėjuje) skaudžiai 
Jaučiamas priešmokvklinio 
bendrabučio trūkumas, čia 
moksleiviai turi suorganiza
vo ir skautu draugove ir sėk
mingai rungiasi su lenkų 
skautais.

Jaučiamas vadovėlių 
trūkumas

(Jonarastis), Jonušonis Jo
nas (Klevai), Petronis Juo
zas (LumbįaiL Dabulis Juo
zas (Dusnyčia), Vektorienė 
Julija (Kampuočiai), Anuš- 
kevičienė Eugenija (Puns
kas), Klukinskas Juozas 
(Žvvkeliai). Nevulytė Da
nutė (Vaitakiemis), Krvje- 
ris Stasys (Vidugiriu Rūda) 
ir Nevulis Jurgis (Didžiu
liai). Tarėjais į Punsko. Vi
dugiriu. Klevu, Juodeliškiu, 
Smalėnu ir Aradninku any-

įvairių Lenkijos vietovių. 
Parodoje lankytojų skaičius

aizi.LrA «*izxF linrs 11^7v ugi
ir visi išeidavo patenkinti, 
susižavėję lietuvių dzūkų 
darbais. Paroda buvo proga 
ir toliau gyvenantiems pa
žinti lietuvių lietuvių liau
dies talentą ir kūrybinės 
dvasios tobulėjimo raidą. 
Parodai pasibaigus buvo pa
skirtos premijos eksponatų 
savininkams, pirmoji pre
mija paskirta Antanui Ma- 

linkiu Tautines Tarybas bu- cekoniui iš Seinų ir Kaziui 
vo išrinkti 52 lietuviai iš
bendrojo 75 tarėjų skai
čiaus.

Brooklyniečiai Floridoje
Daug brooklyn iečių yra 

išvykusių į Floridą, vieni pa
stoviai apsigyventi, kiti ru
denį ir žiemą praleisti.

Povilas Kriaučiukas buvo 
nuvykęs į St. Petei-sburgą. 
Kadangi tenai lietuviai ne
turi klubo sueigoms, tai jam 
nepatiko ir todėl nuvyko į 
Miami, kur praeitų metų 
žiemą maloniai praleido, nes

namus drabužius surūšiuoja, 
supakuoja, nuveža į uostą. 
Rūšiuojant drabužius paaiš
kėjo, kad kai kurios koloni
jos prisiunčia visai nudėvė- J

Spalio 29 d. turėjome pro- cert3- 
gą išgirsti Alg. Kačanausko 
vadovaujamo Rūtos choro ir 
solistų puikų koncertą.

Skambūs dainininkų bal
sai ir gražios lietuviškos dai- 

i nos nukėlė kĮausyįojus į Lie
tuvos žaliuojančius miškus 
ir kalnelius; besiklausyda
mi jautėme, lyg girdėtume 
ošiančius Lietuvos miškus 
ir lyg matytume jos vingiuo
jančias upes ir blizgančius 
ežerus.

Labai įspūdingi buvo tau
tiniai drabužiai, kuriais dai
nininkai buvo pasipuošę pir
moj daly, kai buvo dainuo
jamos lietuviškos dainos, o 
antroj daly dainininkės dė
vėjo šviesias sukneles. Toj 
daly Liudas Stukas su cho
ru padainavo kelias arijas, 
iš kurių geriausiai patiko j 
arija iš ”Čigonų barono“.

Koncerto pelnas skiria-

KUR EINA 
MŪSŲ MOKESČIAI

tus, vartojimui netinkamus, i lietuvh! „k.,ubt ,turi . P1'0?09 
o už jų atvežimų reikia m0. Išmatyt, su ,s ,va,nų mies- 
1 Jr ,., - tu HLVvku&iais lĮptiĮV’iaįs
xeu. 1 oaei Baitas prašo ne- (
duoti tokių drabužių, kurių 
jau negalima nešioti, nes pa

Mūsų federalinei valdžiai 
sumokėtas doleris išleidžia
mas šitokiems reikalams:

62 centai krašto apsau
gai ir užsieniui remti.

10 centų paskolų procen
tams mokėti.

7 centai žemės ūkio rei
kalams.

6 centai karo veteranų
reikalams.

1 centas pašto deficitui iš
lyginti.

14 centų visiems kitiems
reikalams.

ŠVENTŲJŲ SKAIČIUS

Buvęs Brooklyne meno 
veikėjas K. B. Kriaučiūnas, 
pastoviai Miami apsigyve
nęs, rašo:

"Nusipirkau namą išmo
kėjimui. Kas mėnesis moku 
po $50.00, o “dydo" vis dar 
negaunu. Supykęs išeisiu, 
palikdamas ne tik namą, bet 
ir šį pasaulį.“

Nesiskubink, Kazy, geriau 
nerasi, nes amžinvstės na
mas be langų ir be išeinamų 
durų. Jame būdamas Flori
dos saulės nematysi.

Juozo ir Onos Ginkų 
jubiliejus

Šiais metais Ginkai mini 
dvilypį jubiliejų: 40 metų jų 
vedybinio gyvenimo ir taip 
pat 40 m. laikomos saldainių 
krautuvės, vadinamos Sal
dainių Palociumi, —495 
Grand St., Brooklyne.

Pastaraisiais metais Juo
zo sveikata pašlijo, todėl ir 
visuomeninėj veikloj jo ne
bematome, o krautuvę tvar
ko žmona, sūnus ir marti.

K. Žemaitis

sidaro bereikalingų išlaidų 
ir darbo.

Balfas prašo duoti ne tik 
gerus drabužius, bet taipogi 
avalynę, baltinius, patalinę, 
ypač paklodes ir antklodes. 
Jie vargšai, būdami per 17 
metų tremtyje, tų dalykų ne
gali nusipirkti. Balfo pirm. 
prel. J. B. Končius sako. kad 
jis, šią vasarą būdamas Vo
kietijoje, matęs lietuvių 
skurdą ir patyręs jų trūku
mus. Kai į stovyklą ateina 
Balfo drabužiai, žmonės su
stoja iš vakaro eilėse ir per 
nakti išbūna, kad gautų ge
resnį švarką ar kurį kita ap
darą. Likusieji Vokietijoje 
lietuviai yra geradariams la
bai dėkingi ir prašė, kad 
mes jų neanleistume, sako 
Balfo pirmininkas.

Balfo sandėliai tušti
Spalio 25 d. laivu iš Nevv 

Yorko išsiuntus į V. Vokieti
ją tremtiniams 5,930 sv. 
drabužių ir 890 sv. avalynės, 
Balfo sandėliai liko tušti.

švainovskiui iš Varšuvos. 
Lenkijos lietuviai deda pa
stangų surengti ir daugiau 
panašių parodų.

Kultūros namai Punske
Lietuvių centras — Puns

kas. Čia ilgesnį laiką buvo 
LVKD-jos būstinė, o dabar 
nuo 1956 m. veikia Lietuvių 
Kultūros Namai. Nuo tada 
įsikūrė meno mylėtojų rate
liai, prasidėjo gyvesnis kul
tūros-švietimo darbas. Įvai-

Šiais mokslo metais lietu
vių kalba numatoma įvesti
dar keliose mokyklose. Len-! Lietuvių Visuomenės Kul
kų darbo partija su vyriau- tūros Draugijos Varšuvos 
sybe įvairiom tautinėm ma- skyrius savo aktyvia veikla 
žumom, taigi ir lietuviams, sugebėjo suburti į vieną or- 
yra parengusi vadovėlius, ganizaciją Varšuvos mieste 
pvz., Lenkijoje buvo išleis- ir apylinkėse gyvenančius 
tas lietuviškas elementorius lietuvius bei jiems prijau- 
I klasei ir skaitiniai II, III čiančius asmenis. Draugijos 
ir IV klasėms. Pradedant V patalpose rengiami susirin- 
klase ir baigiant XI—ja vado- kimai, iškilmingi minėjimai. rtų vietovių rateliai pastatė 
vėliai gaunami iš Lietuvos. Pradėta veikla meninės sa-į vaidinimus, pvz., vieni la- 
Vis dėlto nusiskundžiama viveiklos srityje, surengti biausiai pavykusių buvo: 
lietuviškų vadovėlių trūku- bendri ukrainiečių, baltaru- 
mu, ir tai sudaro sunkumų, šių ir lietuvių koncertai. Lie-

Lietuviai Varšuvoje

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta 

Ameriko*. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto flri Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
{spūdžiai ii Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus; jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Eieras, kuriame žmogus neskęsta;
Neiimatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvens rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais psveHukUs.

Knyga jaa išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 eentaL

"KELEIVIS"
So. Boeton 27, Mass*

“Proletariato diktatūra*'
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vynų daro;

Kreivėnu ratelio A. Vienuo
lio "Prieblandoje“, Valinčiu 
ratelio "Gaila ūsų“. Vaidini
mus rengiant be jokio atly
ginimo talkininkavo lietu
viai mokytojai.

1960 m. Kultūros Namai 
Punske suorganizavo teatro 
ansamblį, į kurį įsijungė ge
riausi vaidintojai iš aplinki
nių kainių ratelių. Pirmasis 
pastatytas veikalas—J. Gru
šo "Herkus Mantas“ turėjo 
didelį pasisekimą. Liaudies 
šokiu grupės susiorganizavo 
Kreivėnuose, Vidugiriuose, 
Navininkuose ir pačiame 
Punske. Su liaudies šokiais 
buvo ir gastrolės į tolimiau
sias lietuvių ir lenkų apgy
ventas vietoves, šiais me
tais Kultūros Namuose dar 
susiorganizavo ir moterų 
choras ir trio. Per trumpą

Jėzuitas J. Venckus "Dar
bininke“ rašo, kad Romos 
katalikų bažnyčia turi apie 
7,000 šventųjų.

laiką choras sudarė per 20 Primintina, kad neseniai 
dainų repertuarą trims ir vieną ilgai laikyta šventąją, 
keturiems balsams ir pasiro- būtent Filomeną, iš šventųjų 
dė žymesnėmis progomis. sąrašo išbraukė.
L. Kultūros Namai Punske1---------------------------------------
virto pačiu svarbiausiu kul- Pakalbinkim draugus, pa* 
tūriniu židiniu, ir jo veikla žjstamus ir kaimynus užsisa* 
spinduliuoja ir į platesnes kyti “Keleivi." Šiemet kai* 
Punsko apylinkes. na dar tik $4.00 metama.

PO NAUJŲ metų “KELEIVIS” KAINUOS $5

“Keleivio’’ leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo 
1 962 metų pradžios pakelti iki 5 dolerių metams.

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

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

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

Siais metais laikraštį užsisakyti arba atsinau 
jinti galima senąja kaina.

“Keleivio” Leidėjai

Kaip atrodo 
šių dienų Lietuva?

Vilnių, Kauną, Trakus ir 
kitus Lietuvos miestus maty
sime Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų S-gos 
skyriaus susirinkime, kuris 
bas lapkričio 10 d. Lietuvių 
Atletų Klubo salėj. Jame 
spalvotą filmą rodvs ir pa
aiškinimas duos žurnalistė 
S. Narkeliūnaitė, kuri šia va
sara lankėsi Lietuvoje. Pra
džia 7 vai. vak.

Filmo pažiūrėti ir paaiš
kinimų pasiklausyti gali at
eiti ir pašaliniai.

Lankėsi dr. D. Kasaitienė
Dr. Danutė Kasaitienė,

DORVAL, P.Q.

Išsikėlė į Kaliforniją
Antanas Jankevičius, Ke

leivio skaitytojas, išsikėlė į 
Los Angeles, Calif.

EUSTIS, FLA.

Čia apsigyveno G. K. Braze
Čia pas savo dukterį apsi

gyveno ilgametis Miami gy
ventojas ir Keleivio bendra
darbis C. K. Braze su žmo
na. Išsikelti privertė žmonos 
sušlubavusi sveikata.

Linkime Braziams ramių 
dienų naujoj vietoj.

Ir gilus vanduo dugną turi.
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Visuomet pagal Maskvos 
įsakymą

Lietuvoje valdžioje tėra 
Maskvos pastumdėliai. Tą 
žino ir patys komunistai, tik 
jie nedrįsta, net saugiai Nevv

Senos bėdos
Nepriklausomoj Lietuvoj 

nereikėjo niekam raginti 
žemdirbius laiku dirvą su
arti, pasėti, nuplauti, suvež
ti ir kitus darbus atlikti, o

*>'• [prancūzai politikai, rašyto-1
Iškabintas didžiulis užra-!jai, pavergtąją tautą bičiu

kas jau pasakė tai, kuriuo liai. Sesiją pasveikino rašy-i 
tikslu sesijai buvo susirinkę tojas Julės Romains ir du 
pavergtų tautų atstovai, ir parlamento atstovai, buv. 
jis byiojo: sumas milionų Prancūzijos užsienių reikalų 
europiečių reikalauja apsi- ministens Mauiiee Schu-
sprendime teisės".

\ y kę debatai išryškino
tris vedamąsias pavergtųjų 
suvažiavimo Kryptis. Pirmo-

ai- aš tiek galėčiau išmokė
ti." atsisakinėjo J. K.

"Jei nepajėgsi, pratęsim 
ilgesniam laikui," užtikrino 
auv. u rė Pliauskas.

Taip J. K. ir nepavyko 
gauti ouvo litų paskolos dėl 
to. kad nesutiko imti dau
giau ir penktadalį sumokėti 
adv. Grebliauskui.

šie pavyzdžiai rodo, kad 
kombinatoriai", paprastai, 

išvengia atsakomybes, kad 
komoinuoti“ gaii ne kiek

vienas, bet tik atsakinges- 
nieji asmens ir kad ne skur
das yra " kombinacijų" prie
žastis. Eilinis darbo žmogus 

kombinuoti" negali, nes 
jam tai neprieinama, o kas 
gi varginčiau gyvena už eili
nį darbo žmogų? Jis savo 
žinioje teturi darbo įrankius, 
tai kągi jis gali “nukombi- 
n.uoti”? Gal kastuvą? Ką?! 
Atsakingesnes vietas užima 
partijos žmonės ir specialis
tai, tai jie ir “kombinuoja“, 
nežiūrėdami, kad geriau gy
vena už eilinius darbo žmo
nes.

PAS1RI Os»lA DŽUNGUV KOVAI

Azijos rai»luue»e ir karas kitoks, len dažnai reikia tuš- 
čiou.is ran&oiais vjrui su vyru susikibti, todėl ir ka
riu paruošimas turi būti kitoks. Prezidento kennedv 
atstovas gen. M. Taylor stebi, kaip Pietinio Vietnamo 
kariai mokomi “judu" imtynių, kurias mokant ir silp
nas gali stiprų Įvekti.

man ir Gerard Jac .uet.
Sovietai — imperializmo 

atstovai
. Kalbėtojų tarpe buvo 
prancūzų so cialistams par
lamente atstovaują.- Arthur 
Contes. ir savo kalboje jis 
pasirodė artimas generolo 
de Gaulie atstovaujamai

Yorke ar Chicagoj sėdintie- dabar laikraščiai ir radijas J1 JU siekia atkreipti vakarų 
ji, to v iešai pripažinti. vis ragina ir skelbia, kad su x aisty bių dėmėsi į tai, kad 

Štai Vilniuje leidžiama darbais atsiliekama.
“Sovietskaja Litva“ spalio! štai ir dabar žiema jau 
6 d. išspausdino karo moks- čia pat. ° daug kur nearia-
lo kandidato J. Gorelik mos dirvos, kai kur net ne- outų l aiminti sov ietų sate- va» flia; kai

pradėtas cukriniu runkelių htiniai ir jų pavergtieji kras- minčiai, kad Vairai. kal- 
nuėmimas. * ' Iai ir kaa Vakarai gintų tų

Giriamasi didelėmis sta- kraitV apsisprendimo teisę, 
tybomis, bet iš tikrųjų jos baigiantis sesijos darbams 
atrodo liūdnai. Tą pripažis- Priimtoje rezoliucijoje buvo 
ta ir Komunistų partijos
centro sekretorius Maniušis

ateityje tariantis su sovie
tais • pasitarimų atveju ar 
toliau vykstant nervų karui)

straipsnį apie generolą Je
ronimą Uborevičių.

Generolas iškeltas stačiai 
į padebesius. Jis ir karo did
vyris, ir svarbių veikalų ka
ro klausimais autorius, ir 
veiklus partijos narys, žo- 
džiu/'jis visą savo gyvenimą 
aukojo partijai ir socializ
mui“, todėl nusipelnė am
žinos pagarbos.

Bet tas "mokslininkas" 
nė žodžiu neužsimena, kad, 
Stalinui įsakius, ii- gen. U bo- 
revičius kartu su tūkstan
čiais kitų karininkų buvo su
šaudytas.

Gal dabar, kai net Stalino 
lavonas is mauzoliejaus 
Maskvoje pašalintas, bus 
duotas leidimas ir Lietuvos 
komunistams pasakyti, ko- • 
dėl mirė toks “garbingas" j 
vy ras Uborevičius, tik 41 
metus teišgyvenęs.

Ton bylon buvo įveltas ir 
sušaudytas ir antras lietuvis 
—gen. Vytautas Putna. Įsi-

tarp kitko pabrėžta: "’PET

bedami su sovietai', privalo 
būti atsparūs ir kieti. Pasak 
Contes, jei Vakarai pasiro
dytų nuolaidūs, tai Vokie
tija lengvai patektų į neutra-

kuris vadovauja pramonei 
ir kapitalinei statybai. 

Užplanuojama daug, bet
planai neįvykdomi, statybos 'aujamoms tautoms ir drau- 
užtęsiamos kelerius metus. prašydama paremti šias 

žmonės juokaudami kai- tautas lašinti į laisvųjų 
ba: "Ilgai statvsime komu- Europos kraštų bendruome- 

ne“.

sesija Pary žiuje skubiai I liuosius vandenis. Tai pa
kreipiąs! į Europos kraštus į veiktų ir Prancūziją. Didž. 
ir į visa pasaulį, reikalauda- Britaniją ii* kitus kraštus, o 
ma grąžinti laisvę jų atsto- JAV-bes pasuktų izoiiacio- 

mzmo kryptimi. M KP parti
jos narys ir šen įto atstovas

r.izmą. Štai paprastą pirtĮ 
statėme šešerius metus, ir tai 
dar šilto vandens nėra. "

A.Zmuidzinavičiui 
sukako 85 m.

Spalio 31 d. dailinin
kui Antanui Žmuidzinavi
čiui
kas
ir dirba savo profesijos dar
bą.

St. Vainiūnas bara 
kompozitorius

Pasmerkė sovietinį 
kolonializmą

Sesijos debatų eigoje iš
kilo pavergtųjų simpatijos 
v ak. r. ui opoje vykuomam 
apjungimo procesui. Jis vei-

sukako 85 m. Dailinin- Kla pavergtuosius kraštus, ir 
tebėra geros sveikatos jls gali pnsidėti prie tų pa

vergtų tautų pasipriešinimo 
sovietiniam režimui, kuriam

gen. Bethouart skatino pa
vergtuosius būti ištvermin-i 
gaiš. Jo žodžiais "Jūs at
stovaujate daugeliui milio- ___________
nų europiečių, kenčiančių Kai kurie asmens, lankę* vos laikais buvo apsieita be 
kolonializmo priespaudoje si paskutiniu laiku Lietuvo- "kombinacijų? Štai vienas 
ir pavergtų žemesnio lygio je. tvirtina, kad dabar Lietu- labai “puikus" pavyzdys, 
krašto. Tuo tarpu prispau- voj’e visi žmonės "’kombi- kaip "kombinavo Lietuvos 
dėjai išdrįsta vaidinti anti- nuoja", atseit, vagia, nes ne- "tovtininkai", 
kolonializmo

Ne visi “kombinuoja”
S. Kriaučiūnas

PLAKĖ UŽ BAŽNYČIOS 
NELANKYMĄ

1632 m. Upytės valsčiaus 
laikytojo buvo paskelbtas si-

meisterius. ‘ pakankamai uždirbą pragy- Vieną ankstyvo pavasario LoKS Įsakymas parapijos
Mūsų pareiga -atskleisti tą venimui. Ar šis užgaulus dieną r  ____ s K__
apgavystę, nes sovietai — tvirtinimas yra teisingas? (tuomet dirbau finansų mi- . Kas bus nebuvęs bažny- 

žmonės "kom- nisterijoje) atvyko mano ge-, čioje be rimtos priežasties, 
ras pažįstamas J. K., gyv. ■ Pat kas bus dirbęs nu- 

tas europinis apjungimas vi- sinaudodami politikos ir in- lirmiausia, koks skirtu- Kaune, savanorių pr. 133, • staktą šventadienį arba sek
sai svetimas. Trečioji specia-'
lioje sesijoje iškelta kryptis,

• tai kolonialinė politika ir

imperializmo atstovai. Mes Ar gali visi 
turime pereiti į ofenzyvą pa- binuoti"’?

Lietuvos kompozitorių są- 
dėmėkime, kad šitiems ir ki- jungos pirmininkas St. Vai
riems Stalino kruviniems niūnas "Tiesoje“ bara kom-
darbams tada pritarė ir Ni-' pozitorius. kad jų kūryboje ja išlakino iš kolonializmo žodžiais baigė 
kita (nrusciovas ir Staliną pamirštami opieji komu- 
garbino. nizmo statybos klausimai“.

pas mane į įstaigą žmonėms:

formacijos priemonėmis. A- mas tarp vagystes ii- ’kombi- kur jis turėjo dviejų aukštų madienį, turi duoti į bažny-
tidenkime žmonijai akis ir navimo"? Paprasta vagystė neįrengtą namą. Įrengti bu-'^os dėžutę po tris lietuviš-
parodykime jai, kaip bėgė- tai slaptas paėmimas ir pasi- vo tik du kambariai pirma- kVs grat*us’ o jeigu dažnai

reikalas jos atsisakyti. Kai diskai elgiamasi su paverg-* savimmas svetimo daikto, jame aukšte, kur jis laikė .tų tuo kaltinamas, tada,
Didž. Britanija su Prancūzi- Į taisiais kraštais" — tais I Anksčiau ar vėliau už vagys- prekybą. Įrengimui jam trū- įmokėjęs pabaudą tiek už

L'ulklSl ' T£> tonlfa Utcalfvti tea ninizni L* a zt o r, rri Kantrai Sa V O ncbU\ ilTlH baŽliy ČlOje,

varžtu vio f-ite Asdios ir Af.▼ v* * v -va a «a «a a

—o- savo kalbą tę tenka atsakyti, o "kom- ko pinigų. Kadangi bankai". .
Prancūzijos senatorius gen, binatoriai", paprastai, atsa- duodavo tik trumnalaikes diek uz darbą šventadieniaisCU * a — ' w ■ ■ ■ ■ — - — K- — w i T — — — i i

likos kraštų ir dabar jiems Bethouart. komybės išvengia. Pavyz- paskolas, tai jis ir atvyko *r sekma(deniais, be to, dar
oveiKino ir buv. Komunistai'džiui. asmuo, kuriam paves- pas mane pasitarti, kur jis‘^U1"s ^kmadienį arba šven- 

r>u«ęs pianvuz.ų s. ūmui no-. ta sandėlio priežiūra, nori galėtu gauti ilgalaikę pasko- tadienį stovėti kengėse, pra- 
tų pi ujoo narys

išvengia.
pripažintas nepriklausomų

kva ir toliau kolonialinėse tų piujoo naiys ivayinoiiu'pavogti kurį nors daiktą, sa- lą. Aš jam patariau kreiptis dedant ^11° skambinimo di-
sąlygose tebelaiko eilę pa- re rxiun e sesijos uaij viams kysim, antklodę. Jis neima Į Valstybės Taupomąsias džiosioms mišioms ligi pus-

(Elta) Spalio mėn. 19-20 tautos Europos vienybės pro-Į vergtų kraštų. Sesijoje su- pasakė, kouti jis pasninko jos nuo lentynos ir nesineša Kasas. Net ir prašymą para- dienio, arba jis turi būti ge-
dienoinis raryziuje į spe- cese" ir Padėtis paverg- "minkę tų pavergtų kraštų neiią į laisvę, u kaistais zo- r amo, bet ima "kombinuo- šiau. Su nrašvmn iis tiesiai ra* įplaktas žmonių
ciaiiąją sesiją buvo susirin- tuose kraštuose" perskaitė atstovai, politikai rado rei- ciziais ragino vesti kryžiaus ti.“ Jis ieško senos, . __ t____ ____ __________
kusi 1 aveigtųjų Europos Virgil Yenianin ir lietuviu kalinga atkreipti dėmėsi i zygĮ pnes sovietinius valdo- mui netinkamos, nes tokią Valdytoją, kuris, permetęs nėjimą išpažinties bu-

j2 lietuviškų

100 mil. reikalauja laisves
aki-

, vartoji- nuėjo pas Taupomųjų Kasų 
ies tokią Valdytoją, kuris, permetęs Uz nėjn

’ > prašymą, ištarė: ^,skmama
! "Hmm... Nedidelė

išsme- 5000 litų... Bet, matot, teks -.♦ai- ;antklo- nalank-ti Peikia mrmiaii al SCstadienj J-

1 avergtųjų
lautų (PEl) organizacija, delegacijos pirmininkas V. tai. kad Jungt. Tautos turėtų vus ir jų atstovybes užsie- lengvai galima surasti. Su- akimis jo prašymą, ištarė: vo ..
i ai penktoji Europoje su- Sidzikauskas. Po referatų iškelti sovietinio kolonializ- niuose. ragaliau dar vienas radęs seną. atgabena ją į "Hmm Nedidelė 'urna gĮ ašiųpabauda.o.be to. nu- 

sandėli, o iš sandėlio išsine- '.-uri. sikaltusiji laikvti kiekvienąkviesta sesija (anksčiau jos .«ekė gyvos diskusijos. Pas- mo tikrovę ir per Jungt. prancūzas svečias, parla- 
vykdavo Strasburgo mieste) kutinę serijom dieną buvo 'l autų tribūną turėtų būti mento atstovas Habio-De- 
ir šiais metai ji vyko įtemp- priimtos kelios rezoliucijos, siekiama tautų apsisprendi-
tos tarptautinės padėties Lietuvių delegacijos pir- rno teisę pripažinti visoms 
metu. Šioje sesijoje dalyva- mininkas V. Sidzikauskas tautoms, 
vo ne tik devynių pavergtų prieš sesiją ir po jos lankėsi 
kraštų delegatai (po 10 nuo įvairiuos*- Euroi»os miestuo- 
kiekvienos tautybės), bet ir >e. Spalio mėn. pabaigoje Į 
visa eilė garbės svečių ir ris turėjo eile pasitarimu 
stebėtojų. Delegatai su sve- Bonnoje. PF T C \CEN 1 Vo
čiai sudarė per 150 žmonių kieti jes būstinėje.
buri. Per tris dienas vvko iš
samių referatų skaitymas, 
pla^'io- di-kusijos, pagaliau 
buvo priimtos rezoliucijos, 

laitr.n-.a labai

Dalyvavo ir kitų 
organizacijų atstovai

1 avergtųjų Europos 'tautų 
specialios sesijos posedžiuo- 

esija laidoma labai pa- i ary ziuje salia PE'l de- 
vyRusia, paveigtieji atkrei- legatų (jie buvo iš Europos 
pe pasaulines spaudos dėme- lr ls JaV ) dar dalyvavo 
sį (ją atžymėjo Paryžiaus penkių kitų organizacijų de- 
spauua, kitų europinių kraš- legatai, jų tarpe ir Tarptau- 
tų dienraščiai, paminėjo ir Įjng Valstiečių Sąjunga, šios 
JAV spauda). Pirmą kartą1 penkios organizacijos Pary-
sesijoje su sveikinimo ir 
nuorirdaus paskatinimo kal
iomis pasirodė tiek daug 
JAV, Prancūzijos ir Fed. 
Vokietijos politikų, diploma
tų, parlamentarų, kariuo
menės atstovu.

ziuje buvo atstovaujamos 
25 asmenų. Kelios organiza
cijos į Paryžiaus sesiją pa 
siuntė ir savo delegatus sve
čių teisėmis. Delegatų, sve
čių tarpe buvo visa eilė žv-J
mių asmerų, savo metu dir- 

Stsiją atidarė neseniai iš-'busiu politinėje, diplomati- 
rinktas naujasis PET pir-Į nėję tarnyboje, kaip Tarpt.
mininkas Fereno Nagy. Su
darius prezidiumą, buvo iš
klausyta eilės sveikinimų. 
PET sesijoje įžymūs svečiai 
kalbėjo ir kitomis dienomis, 
jų ypač gausu buvo paskuti

Valstiečių S-gos pirm. ir bu
vęs lenku min. pirmininkas 
St. Mikolajczyk, dabartinis 
PET pirmininkas, buv. Ven
grijos min. pirni. Ferenc Na
gy. buv. vengru atstovas Pa-

nę sesijos dieną. Pagrindinė rvžiuįe Paul Auer. buv. len- 
tema — “Pavergtos tautos ku ambasadorius Paryžiuje 
ir Europos laisvė“ kalbėjo Morawskis. Rumunites buv. 
buvęs rumunų užs. reik. mi- užsienio reik. min. Viscianu 
nisterie Const. Viscianu. Ki- ir buv. Čekoslovakijos am- 
tus referatus — “Pavergtos basadorius Paiyžiuje Psus-

Laisvųjų kraštų 
žymių svečių kalbos

1 aryžiuje vykusi paverg
tųjų sesija siais metais savo 
tai pe tui ėjo visą eilę svečių, 
pasakiusių nuosirdzias, pa- 
.ergiųjų su entuziazmu pri
eitas kalbas, jungt. Ame- 
. ikos \ alstybių profesinių 
sąjungų atstovas Broun pa
prastais ir nuoširdžiais žo- 
.ziais iškėlė mintį, kad Va- 
.arų didžiosios valstybės 
urėtų atsisakyti abejingu- 
no ir savo žygiais padrąsin
ti pavergtuosius, juos ap- 
augotų nuo nusivylimo nuo- 
aikų.

Kalbėtojų tribūnoje dau- 
jiausia pasirodė vokiečių ir 
prancūzų sveikintojų. Iš
/ed. Vokietijos ir Vak. Ber
lyno kaip svečiai sesijoje da- 
yvavo trys Bundestago na
riai: CDU atstovai von Gut- 
enberg ir Martin ir SPD 
(socialdemokratų) atstovas 
Paul. Jie pabrėžė savo soli
darumą su pavergtųjų atsto
vų reikalavimais ir ryšium 
su Berlyno krize nurodė į pa
voju nusileisti sovietiniams 
grąsinimams.

Prancūzijai atstovavo vi
sa eilė svečių — kalbėtojų, 
o paskutinę sesijos dieną 
dar prisijungė trys žymūs

lonele susirinkusiems papa
sakojo apie generolo de 
Gaulle kuriamą apjungtos 
Europos vaizdą, Europos, 
Kuri nuo Atlanto siektų

sa naują. Sandelyje antkio palaukti... Reikia pirmiau ; , -
flžin skaičius atitinka i • - . • • - - 1 kalade, pne bažnyčiosnzių skaičius atit.nha sąs-. patenkinti tuos, Kūne šernai 
kaitybos skaičiams, ir “vis- laukia...“
kas tvarkoje.“ “Bet, Pone Valdytojau,

kombinaci- statybos sezonas tuojau praTai mažutė
ja.“ Dabar pakalbėsime apie

t ralą“ ir kuri galėtų išlais- didelę. Po karo man teko 
vinti ir pavergtųjų naštą vel
kančią rusų tautą.

JUOZAS STALINAS

Šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iž 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

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

Įsigykite tą knygutę!

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

g>vei.ti Vokietijoje, ameri- 
Kiečių zonoje, SeligenstadVo 
D. P. stovykloje. Teko paste
bėti, kaip U.N'.R.O.-s parei
gūnai ’ nukombinuodavo“ 
D.P. mėnesio davinį. Daly
davo taip. Pirmojo metų mė
nesio davinį išduodavo mė
nesio pradžioje, o paskui 
kiekvieno sekančio mėnesio 
davinį kelias dienas “nu
degdavo“ taip, kad pasku
tinio metų mėnesio davinio 
išdavimas jau būtų nudels- 
as į mėnesio pabaigą, su

prantamai, į paskutinę mė
nesio dieną. Kadangi kitų 
metų piimojo mėnesiodavin' 
rgi galima išduoti tuo pa

čiu laiku, tai vieną davinį ir 
“nukombinuodavo“, o tuo
met jau ištisus sekančius 
metus davinys būdavo iš
duodamas mėnesio pabaigo
je. Pateisinamuosius išlaidų 
dokumentus sudarydavo la
bai lengvai. Duoda, pav., vy
rams po pora pokelių cigare
čių, o moterims ir vaikams 
po porą pirtelių šokolado ir 
surenka parašus, o paskui į 
kitas tuščias lanu skiltis su
rašo “nukomhinuota davinį. 
Ir “viskas tvarkoje.“

Ar nepriklausomos Lietu-

sideda, norėčiau šiais metais 
užbaigti...“ nedrąsiai kalba 
prašytojas.

“Nieko nepadarysi“, tęsia 
valdytojas: “Yra žmonių.
Kurie metais laukia... Teks 
alaukti ir tamstai.“
Kai nieko nepešęs prašyto

jas lėtai išėjo iš valdytojo 
kabineto, paduodamas jam 
paltą, kurjeris tyliai (Kaip 
^echovo bpravkoje“) pa
šiaušė: “lai, turbūt, nepa
vyko? O žinai ką tamsta? 
ivreipkis Į advokatą Grėb- 
lauską. Jis padaro, jei kam 

nori.“
Iš V. Taupomųjų Kasų J.

K. nuvyko tiesiai pas advo
katą Grėbliauską. Kai jis iš- 
lėstė savo reikalą, adv.
Jrėbliauskas jam taip pa
sakė:

“Kad imtum didesnę pa- 
=kolą, tai apsimokėtų. O da
bar 5000... Nei tamstai, nei 
man naudos. Aš imu 20% 
nuo paskolos, o dar sumo
kėsi nuošimčius ir neužteks.
Štai notaras Škėma ėmė Dar turime dr. V. Snin- 
80,000 litų. Tai kas kita. gienės Lietuvos istorijos ke- 
Apsimoka. Jei imtum, šaky- lis egzempliorius. Tai di- 
sim,. 10,000, tai tuomet ir džiausia ir visiems supran- 
man apsimokėtų ir tamstai tarnai parašyta knyga. 947 
užtektų.“ Psl.. su trimis žemėlapiais

“Bet, pone advokate, man ir daug paveikslų. Kaina 12 
tiek nereikia, ir aš abejoju, dolerių.

duiu. kol ivvkdvs isakvma.

KAIP SENIAU 
LAIKĄ SKAIČIAVO

Mūsų istorikas Simonas 
Daukantas savo knygoje 
"Būdas Senovės Lietuvių 

Kalnėnų ir Žemaičių" rašo, 
Kad senovės lietuviai šitaip 
įaiką dalijo:

Dieną su nakčia dalijo į 
24 valandas, arba adynas, 
Kurias taip vadino: 1. sam
brėškis, arba brėkšta, 2. san
tėmis, arba sutema. 3. vaka
ras, 4. nuovakaris, 5. išvaka
rės, 6. naktovidas, 7. įmigis, 
S. pirmieji gaidžiai, 9. ant
rieji gaidžiai, 10. prieš auš
rą, 11. aušta, arba švinta. 12. 
mažoji pusrytėlė, 13. išaušo, 
14. santėkis, 15. didysis pus
rytis, 16. priešpietis, 17. pie
tai, arba pusdienis. 18. po
kaitis, 19. po pokaičio. 20. 
no pusdienio. 21. pavakarė, 
22. mažoji pavakarėlė. 23. 
vakarojus, 24. saulėlydią.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

a%25c5%25a1i%25c5%25b3pabauda.o.be
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Maiikio suiTtvn
• Petras Rimša Amerikoje
! J. VLKS
i
j JAV sąmoningesnieji lie- vo suruoštas dainos ir muzi- 
' tuviai seniau, kaip ir uabar, kos koncertas. Programą su- 
į domėjosi ir domisi Lietuvos darė ir ją atliko jau Ameri- 
gy vemmu, jos laimėjimais koj gimę jaunuoliai ir jau- 
džiaugiasi, gerus jos darbus nuoles, to paties universiteto ’ 
rėmė ir jos žymesnius veikė- studentai. Už įėjimą reikėjo į 
jus žinojo ir gerbė. mokėti doleris. Koncertan

Nors skulptorius Petras atėjo 3,780 įvairių tautų 
Rimša gyvendamas Lietuvo- žmonių.
je nesiveržė į politiką, buvo 'Parodos penktą dieną to- 
palinkęs vien į kultūrinį dar- se pačiose Uinveisuetu pami
ną, bet JAV lietuviai kultu- po&e buvo suruošta uenura 
lininkai žinojo jo meno kū- vakariene skulptoriui fet
rinius ir jais didžiavosi. įui tamsai pageroti. n vei 

Štai tam įrodymas. atėjo 1,260 įvairių tautų
Antanas Bačėnas iš Ken- žmonių, nors uz vaKarieuę 

sington, Pa., parašė man reikėjo sumokėti pciiKis do- 
laišką ir leido jo laiško ži- lenus. Vakarienės metu pa- 
niomis pasinaudoti. į tarnavo to paties universite-

Kai 1937 metais Petras to lietuviai studentai ir stu- 
Rimsa atvyko į JAV, tai jo dentės.
Kūrinių paroda buvo suruoš-' Tai buvo didelis nuopel- 
ta ir Pittsburgho universite- nas Jau mirusios daktarės 

[te. Berods, tame pačiame u- J- T. Baltrušaitienės ir čia 
niversitete yra įruoštas T .ie- gimusio lietuvių jaunimo.

! tuvos kambarys. Apie tą pa-į Tada Pittsburgo universite- 
rodą tada daug įašė ”Nau- te mokėsi 126 lietuviai stu- 
iienoms“ pats Antanas Ba- dentai vyrai ir 93 lietuvaitės.

MILŽINIŠKA SATURN RAKETA

Spaly 27 d. Amerikos mokslininkai iš Cape (ana veral 
Kordo j iššovė pirmą kartą raketą Saturn. kurios auk
štis yra 162 pėdos ir svoris 162 tonos. Ji pakilo apie 

lJ0 mylią ir per 8 minutes nulėkusi 225 mylias, nukri
to i jūrą. Kaip pirmas bandymas, Saturno skridimas 
skaitoma dideliu pasisekimu. .

— Alo, Maik!
— Labas, teve!

jienoms r__ ___________
čėnas — Antanas iš Agur- j Be kitų Petro Rimšos kū- 
kiškės. Dabar jis, prisiminęs tinių, parodoje buvo išstaty
tą parodą, man rašo: tas toks daroas: \ ilniuje ant

Pasikeitimai socialinėj apsaugoj

{šitiems reikalavimams. Per 
'kelis mėnesius jos buvo į- 
jungtos į Sovietų Sąjungą, 
Kurioje ir šiandien tebėra. 

•Suomiai reikalavimus atme
tė ir, kai sovietai juos užpuo- 

I lė, didvyriškai gynėsi, ir 
! šiandien Suomija tebėra ne
priklausoma valstybė.

šitų įvykių pilės dvide
šimt įuctų piisiiuiiHinas pa
aiškina, Kooei Suomijos pa- 

1 Kvietimas tarus apsaugos 
lėikaiu uztrauKė ant visos 
cKandinavijos tokį nelaimę 
pranašaujanti šešėli- Švedų 
neutralumo puolimas, Vaka- 
i ų \ okietijos kaltinimas, 
*a<l ji, padedama Norvegi
jos ir Danijos, gresia Sovie
tų Sąjurgai, ir užsimintas 
reikalavimas iš Suomijos 
duoti Sovietų Sąjungai kari
nes bazes,— visa šita prime
na Staliną ir Molotovą. Tas 
turi sukelti didžiausią susi- 
įūpinimą tuo, ko Maskva 
siekia, ypač kad nota buvo 
i teikta beveik tuo pačiu me
tu, kada Maskva išsprogdino 
50 megatonų bombą.

"Kas toj notoj slepiama, 
gerai išaiškina neseniai iš
leistoj knygoj suomių istori-

sį naują socialinės ap- kas ir diplomatas Max Ja- 
augos įstatymo pakeitimą, kobson, dalyvavęs 1939 m.

vietoj. Karo tikslams tokios Daktarė J. T. Baltrušai- 
Matau, oonibos yra nereikalingos, tienė is anksto žinojo, kad

Massachusctts socialinio' 
draudimo Įstaigos vedėja 

žaliojo Gedimino kalno po Angelą O‘Brien rašo: 
ąžuolu stovi “kūda" sunyku- Savo pirmame straipsnyje

gal

kad Chicagon neišvažiavai. Amerikos karo žinovai tvir-
— Nu, kaip šia žmogus tina, kad daug geriau yra

važiuosi, kao svietas kraus- turėti 50 bombų po vieną 
tošį is galvos, btaciai su var- megatoną, negu 50 megato- 
javojo. Pereitą naktį ir uz- nų sukrauti į vieną bombą, 
migti negalėjau. nes tokią galima pavaitoti

— O kas tėvą taip jau- tiktai vienam miestui, kai
dina? tuo tarpu turint 50 mažes-

— Mane daug kas bade- nių bombų, galima subom- 
riuoja, Aiaiki. \ ot, paimkim barduoti 50 miestų, 
kad ir tas Chruščiovo bom- — Maiki, aš irgi taip fi-

skulptorius Petras Rimša at
važiuos į Ameriką. 1 ai ji su 
savo gerais talkininkais dė žalius
kvietė visus Pittsburgho
miesto lietuvius stoti į bend
rą darbą, bendromis pajėgo
mis suruošti Petro Rimšos 
darbų parodą garbingame 
Littsburgho universitete. Ne 
visi tokiam bendram darbui 
pritarė. Vietos R. katalikų

si kiaulė su Lenkijos genero- apie naujos socialinės ap- 
lo kariška kepure, kiaulė ė- saugos Įstatymo pakeitimus

tuojau kreipkitės į savo so
cialinės apsaugos įstaigą.

Gal būt jus jau kreipėtės 
į savo įstaigą tuoj po 1960

derybose:
"Darbotvarkėje nuolat y-

į a suomių-rusų klausimas, 
oet ji turi tik vieną punktą,

bas. Visas svietas prieš jas gertuoju, kaip Amerikos ge-: bažnyčios kunigai tą pakvie- 
—. _T2__ ---- 1_: itimą tylomis apėjo. O "sta-nintixt lloiM vejas•»
sioja jų

b ii
pelenus, ką

įsne- nerolai.f
žmo-j — Bet Chruščiovas, tėve,

lapus. 0 parašas 
buvo toks: ”Pan želigows- 
ky'

aš aprašiau galimybes, ku
rios yra suteikiamos vyrams 
išeirant į pensiją, sulaukus

"Lenkai iš universiteto Į- 62 metų amžiaus, 
skundė ir reikalavo parodą Siame straipsnyje aš noriu 
uždaryti. O jei uždaiyti ne- paliesti Kitą svaroų įstaty- 
galima, tai kad bent ta mo pakeitimą — tą, kuris 

kiaulė“ būtų pašalinta. sumažina laiką, kurį asmuo 
Tačiau tie lenkai ponai, turi išdirbti pagal socialinės

lro krajaus“ senieji "pairto- pyRO, keikėsi, ’pšeklenti iii

audrą šaukšte vandens šukė- apsaugos įstatymą!, kad 
lusieji, tą mūšį pralaimėjo, gautų pensiją sau ar, jo mir-

visokius vin
mėjo... 

“Petro

šūkavo, bet nieko nelai-
vivr* atveju, orimai.

m. rugsėjo men., kai Kong- į kaip sutaikyti su Rusijos 
resas šį įstatymą pakeitė, troškimais suomių nepalau-

nėms pavojingi, ale tas la- turi ir kitokių tikslų. Jis nori tai. vl^aiP .šaipėsi, 
kūdra nieko nekėrina, kas- tokiom kvailom bombom ' 1}esvanu^ juokus pasakojo, 
dien sprogdina vis didesnes nugąsdinti Ameriką ir jos ^P.le.PatI Petrą Rimšą kai- ....
raketas. Sako. viena buvusi talkininkus. Ir kai kurie iš ^ėjo kaip kvailą, kiaules ga- metu aš nednbau, tai ture
tokia didelė, kaip 50 miki- jų iš tikiųjų nusigando: to-;nanl- piemenį jau progą

Tuo pakeitimu galės pa
sinaudoti apie 160,0o0 se- 

Rimšos parodos1 nesnio amžiaus žmonių: se
nesni vyrai ir moteiys dar- 

iš arti pažinti bininkai, jų žmonos ar iš-

Kreipkitės ir vėl: šis yra |žiamą valią būti nepriklau- 
naujas pakeitimas, kuris 
galina žmones gauti pensiją 
su dar mažesniais darbo kre
ditais. Kaip ir anksčiau, nė 
vienas negali gauti išmokė
jimų, išdirbęs mažiau kaip 
pusantrų metų.

Bostone socialinio drau
dimo Įstaiga yra 333 Wa- 
shingtono gatvėj.

KOMUNISTŲ TIKSLAI 
NESIKEIČIA

dėl visur keliami protestai, 
mikitonų“, o me- Protestuojama ne tik dėl to, •

kad tos bombos paleidžia į 
mergų orą daugybę pavojingų dul- 

' kių, bet ir dėl to, kad Chruš
čiovas visai nesiskaito su 
Į pasaulio nuomone, spiauna
visiems i veidą.

vra

tonu!
— Ne

gatonų, tėve.
— O kas

tonas?
— Ir ne "mergų tonas

tėve, bet megatonas.
— Tai kas tas?

“oet paiooa įvyko. Paro- skulptorių. Man jis atrodė, laikomi vyrai ir našliai, iš 
dos atiuaiymo uieną suėjo kad tai yra tikras Lietuvos laikomi našliai, išlaikomi se 
jos pažiūrėti visi universite- žmogus, o ne koks "prošepa- r*i mirusių darbininkų tėvai, J 
vo proiesoirai, stuuentai, nas“ su pastyrusiu sprandu. kurie iki šiol pensijos nega-' 
spauuos bendradarbiai ir ki- Visos jo tos stovylėlės man 'eJ° gauti.
u protingi žmones. Jų tarpe atrodė gyvos, tik nešnekan- Pagal naują įstatymą vy-
gaiejo ouu Kokie trys šimtai čios‘

“y Tai yra dar nelabai se- — Kaip aš rokuoju, Mai 
niai pradėtas vartoti žodis, y, taj jjs pradėjo dumavoti.
tėve. Senesniuose žodynuose 
ir enciklopedijose jo nėra. 
Dabar jis vartojamas bran
duolinių sprogmenų 
pavaizduoti. Svoriu jis reiš-i
kia milioną tonu. Kai sako- *■ *.
ma, kad buvo išsprogdinta 
50 megatonų bomba, tai 
reiškia, kad tas sprogimas 
turėjo tiek jėgos, kiek turė
tu 50,000,000 tonu T.N.T. 
sprogimas.

— O kas tas T.N.T. ?
— Tos radės reiškia labai 

smarkią sprogstamąją me
džiagą. tėve. Ji vadinasi 
tri-nitro-toleru, arba trum
piau — tritoliu. Bet papras
tai rašoma tik trim kapita
linėm raidėm: T.N.T.

— Ar ji pridaro daug iš
kartos? Kas būtų, sakysim, 
jeigu tokia bomba nukristų 
ant Saubostono?

— Yra manoma, tėve, kad

Juk ir šventame rašte yra pa
sakyta, ką Dievas nori nu- 
koroti, tam atima razumą. 

Je?al i ialp puvo Hitleriui, taip bu- 
j vo Aiusoliruui, taip ouvo 
Stalinui, ir ne kitaip bus 
c hi usciovui. buvusi savo 
nentą Staliną jis pats ap- 
.piudė ir apspiaudytą lavo
ną dabar išmetė i dumpus, 
Kad jo iš kaulus šunys išne
šiotų. Maskvoje dabar galės 
atsira>ti pasiutusių šunų, ir 
gali būti, kad Chruščiovui 
jau nebetoli galas. Kas taip 
pučiasi prieš kitus, tai jau 
neilgam. Gal ir tu girdėjai, 
kad syki buvo tokia didelė 
riebi varlė, akurat kaip 
Chruščiovas. Ji pūtėsi 
visus ir mislijo, kad dides
nių sutvėrimų už ją nėra. 
Kartą ji pamatė pievoje di
delį bulių — ir davai pūstis 
prieš ji. Pūtėsi, pūtėsi —

vieno megatono bomba gali!pokšt ir sprogo! Tu pama-
sugriauti dideli miestą.

— Tai jau man ir 
Maiki, šiur būtų 
ar ne?

— Gal ir būtų, jei nesu- Jeigu aš kada nors nuva

jtysi. Maiki, kad bus taip ir 
tau, į Chruščiovui. Ir kiti tada 

kaput, i spjaudys į jo lavoną, kaip 
jis dabar spiaudo į Staliną.

lietuvių vyrų ir moterų. 
Pittsburgho universiteto pre- 
ziflentas gražiais žodžiais 
pasveikino Petrą Rimšą, pa
teko j o lietuvių parodos ko
mitetui ir visiems kitiems 
už suruošimą tokios neįpras
tos parodos, kaip Petro Rim
os kūriniai.

"Pittsburgho miesto ma
joras šiltais žodžiais pasvei
kino Petrą Rimšą ir jam pa- 
uovanojo sidabrinius miesto 
įaktus. Toje parodoje buvę 
trijų dienraščių korespon
dentai padarė tos parodos 
nuotraukas ir, skulptoriaus 
retro Rimšos darbus gerai 
įvertindami, visa tai aprašė, 
Kartu sudėję į dienraščio 
puslapius ir padalytas nuo
traukas.

"Rytojaus dieną parodon 
I ‘ sugužėjo lietuvių jaunimo, 

čia Amerikoj gimusio, ir se
nimo, čia Piltsburghe gyve
nančio. Visiems jiems paro
da patiko, ir gyvai joje išsta
tytais kūriniais domėjosi 
Parodos apžiūrėti atsilankė 
ir vietos lietuviai kunigai ir 

! kelios vienuolės. Jie susilai
kė apie parodą kalbėti. Bu-

Tai tiek Antano Bačėno 
prisiminimų apie Petro Rim
šos buvusią parodą 1 ittsbur- 
gho universiteto patalpose. 
i\eabejotinai ta paroda Pet
ras Rimša daug patarnavo 
geram Lietuvos vardui ir su
stiprino lietuvybę lietuvių 
ateivių tarpe tiek senuosiuo
se, tiek jau Amerikoj gimu
siuose.

Čia tenka pastebėti, kao 
daktarė Joana oaitrusaiLe- 
i.e-Zelvyte pati buvo gimusi 
J A V 1»<3 m. ir bene pirmoji 
lietuvaitė, baigusi meoicino? 
mokslą JAV.

Ji buvo atsilankiusi 193o 
m. Lietuvoje, savo atsilan
kymo Lietuvoje ispuuz.us la
bai palankiai aprašė s, au' o- 
je. Ji pasisakė, Kad Lietuvo
je, jos supi aliniu, nebuvo 
labai turtingi] žmonių, bet 
nebuvo ir tokių skurdžių. 
Kokių pasitaiko .JAV. Jai la
bai gerą įspūdį padarė Lie
tuvos jaunimas, o ypač 
skautai. Kai teko tars jų pa
viešėti. tai ji iš džiaugsmo 
ašarodama kalbėjo apie juos 
ir Lietuva.

vo šalti, nešnekūs. Gal nepa-j j jetuvNeabejotina, kad tu gerų

spėtume įlįsti į tuneli. * žiuosiu į Maskvą, tai ir aš, 
— Bet jeigu vieno menka- Maiki, nusispiausiu į tą vie- 

tono užtenka miestui su- tą, kur jis bus galo susilau-
griauti. Maiki. tai kokiam kęs.
biesui Chruščiovas daro 50 — Tėve, eik namo nusira
kartų didesnes bombas? minti, nes perdaug 

— Tėve, klausimas yra jaudinai.

*" tiko, kad parodoje nerado
šventųjų paveikslų.

“Parodos trečią dieną bu-

oje įspūdžių paveikta, 

ji nuoširdžiai ėmėsi Petro 

Rimšos kūrinių parodą su
ruošti. Būdama Lietuvoj. J.

į. somais
"Be abejonės Chruščiovas 

tikisi, kad Suomiai greitai 
nusileis ir tuo būdu jis gaus 
apčiuopiamą dividendą už 
tas išlaidas ir propagandą, 
kurias jis įdėjo į stropias pa
stangas terorizuoti pasaulį 
atomo bombų sprogdini
mais. Gal būt jis tuo būdu 
siekia sumažinti tą smūgį, 
kurį savo nepaklusnumu 
Chruščiovui sudavė maža 
Albanija, savo gyventojų 
skaičiumi mažesnė už Suo-Šiomis dienomis Sovietų ..

Sąjunga "pakvietė“ Suomiją y’H?- J*,a suomių tautai

ras, pasiekęs o5 metų am
žiaus, ar moteris, pasiekusi 
02 metų amžiaus, siais me
tais galt s pensiją gauti, buvę 
apdiausti tiktai du su puse 
metų, vietoj iki šiol reikalau
tų tujų su puse metų. Vyras, 
-ulaukęs 65 metų amžiaus, 
ar moteris, sulaukusi 62 me- 
_ų amžiaus, prieš 1958 m. 
.uri būti išdirbę pusantrų 
netų, kad galėtų gauti pen- 
ija-

Mirusio darbininko, kuris 
■rit ė prieš 1958 metus, išdal
yti šeimos nariai gali taip 
at gauti pensiją, jeigu dar

bininkas prieš savo mirti bu
to apdįaustas per pusantrų 
netų.

As turėčiau nurodyti, kad 
treditas už darbą yra skai- 
iuojamas kalendoriniais 

<etvi.-čia.s (kas trys mėne- 
iaij. l odei asmeniui ne bū
gnai reikia išdirbti du su 
puse ai- pusantrų metų be 
pertraukos. Socialinės ap
saugos kreditas yra duoda
mas už visa išdirbtą laika *■ * * 
nuo 1936 m., kad darbinin
kas turėtų teisę į pensiją sau 
ir savo šeimai.

Jeigu manote, kad jūs ar 
betkuris jūsų šeimos narys 
gali dabar gauti pensiją pa-

įsijungti į bendnjs su Sovie
tų Sąjunga gynybos planus, 
v artinasi, Suomija turi atsi
sakyti neutralios politikos. 
Kitaip sakant, Sovietų Są
junga reika jau ja ir Suomijoj 
savo bazių.

Ta proga Nevv York 
Times lapkričio 1 d. veda
majame tarp ko kita rašo:

"1939 m. rtigsėjo mėnesį 
etalinas ir Molotovas parei
kalavo iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Suomijos vyriau- 
syoių karinių bazių ir kitų 
Koncesijų, reikalingų Sovie
tų Sąjungos apsaugai nuo 
tariamo užsienio priešų puo
limo. Reikalavimai buvo pa
remti plonai paslėptu kari
niu užpuolimu ir gausių pa
tikrinimu žodžiais, kad So
vietu Sąjunga nė nemano 
kėsintis į tų mažų kraštų 
laisvę ir nepriklausomybę.

"Estija. Latvija ir Lietu
va, žinodamos, kad Stalinas 
prieš kelia?

ir
jos vadams pavojingą valan
da visos laisvos žmonijos 
-impatiios yra vyrams, kurie 
šiomis dienomis turės darvti 
likiminius sprendimus Hel
sinky.“

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

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

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracij o j 

savaites jau su-j 636 Broadvvay, So. Boston
sitale su Hitleriu, nusileido ’ 27. Mass.

Kažin, ar dabar kas pajėg-
T. BaitrušaFtienė turėjo pro-'tu kurio nors mūsų tautiečio. 

— Maiki. kol tas galva- gą ir su Petru Rimša susieiti dailininko panašią parodą

susi- riezas bus gyvas, mano 
šia neturės pakajaus.

dū- ir, rodos, jo brolio 
ūkyje atsilankyti.

Juozo suruošti, kuri tiek svečiu su
trauktu?

“Keleivio” Jft”2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
’elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.
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VIENUOLIS

Medviagalio pilis
Medviagalio kalnas yra 8 su puse kilometrų nuo Kal

tinėnų, tai aukščiausias kalnas žemaičiuose—234 metru nuo 
jūros lygio (Šatrijos kalnas tėra 227 metrai aukščio). Med
viagalio pilis pirmą kartą minima 1316 m., tais metais krv- 
žiuočai ją buvo užpuolę. Tokių užpuolimų yra buvę ne vie
nas, juose yra daug žemaičių ir kryžiuočių kraujo pralieta, 
daug senų padavimų yra apie Medviagalio pilį. Vienas jų 
čia spausdinamas.

Aplinkui gūdūs šilai, klampios balos, klampios pie
vos, mauruoti vandens liūnai, raistai ir vėl miškai ir miš
kai. Tarp tų miškų kurnekur prategėse praskintos margės 
—ariamų dirvų sklypai. Prie tų sklypų pamiškėse tūno 
susigūžusios, prie žemės šiaudiniais stogais pritūpusios 
samanotos lūšnelės. Tūno jos prie žemės pritūpusios ir, 
regisi, bijo, kad išlindęs iš miško kryžiuotis jų nepamatytų 
ar kitas kuris priešas žemaičio turtu nesusigundytų. Apie 
lūšneles nei tvorų, nei daržų, nei sodų, ir ne tik žmonių, 
bet ir gyvulių nematyti. Net šunelis, ir tas niekur nesiskar- 
dena, tik tamsioje, nykioje girioje nuolat tarškia, kalena 
snapais geniai margasparniai, kranksi juodieji varnai, 
vaitoja laukiniai karveliai, o šakotų ąžuolų ir eglių vir
šūnėse nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo kliauga, 
lyg ką pasakoja strazdai giesmininkai, ir įvairių paukščių 
paukštyčių balsai balseliai pripildo mišką ir susilieja į 
vieną, nors skambią, bet nedarnią harmoniją. Tuo tarpu 
prategėse negirdėti triūsiančių žmonių šnekos, neatsiliepia 
miške jų dainų aidas, o ir darbuojasi jie tarytum paslap
čiomis, tarytum ne sau ii- ne savo margėse. Tylūs ir tie, 
kurie gano miškuose savo gyvulėlius ir sergsti juos ir nuo 
plėšraus žvėries, ir nuo pikto kryžiuočio akies. Tik ret
karčiais išeina jie iš miško i aikštes pasidairyti, į stūk
sančią tarp raistų ir {telkiu Medviagalio pilį paveizėti ir 
laukų oru atsikvėpti. O Medviagalis, regis jiems, čia pat,;

RAUDONPLAUKĖMS SEKASI

šitos dvi raudonplaukės amerikietės, kurios Europoje 
studijuojančios meną. buvo nuvažiavusios į Berlyną ir 
grįžusios pasakoja, kad joms einant iš rytinio Berly
no i vakarinę mies t dalį, komunistą policininkai su jo

mis elgėsi labai mandagiai. Mat ir jie kai kada turi 
minkštą širdį raudonplaukėms. . . .

KELEIVIS DEBESĖLIS

Pilkas debesėlis plaukia 
Per dangaus gelmes 
Į slaptingą žydrą tolį —
Į šiltas žemes.
Ten jis savo lengvą naštą 
Maloniai pames 
Į plačių Juodųjų jūrų 
Mėlynas gelmes.
Ei, pasveikink, debesėli,
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes 
Gyvas, nemarias.

Mykolas Vaitkų*

tarpu jie patys lengvai juos 
išleidžia.

Arba jie niurna dėl mais
to kokybės ar kitko, visai 
nenorėdami suprasti, kad 
žmona daro viską, ką galima 
jos turimomis lėšomis pada- 
r\ ti.

lokių vyrų šeimos galvos 
vaidmens demonstravimu 
moterys jaučiasi žeminamos.

Taktingumas
Kai aš su vyru esu kurioj 

nors draugijoj, vyras pajuo
kia mane“, skundžiasi vie
na. Kita sako, kad jos vyras 
ją kritikuoja vaikų akyse.

Moterys santykiuose su 
vyrais via labai pažeidžia
moj pozicijoj, nes vyrai, 
bendrai paėmus, yra fiziš
kai stipresni, ekonomiškai 
ir sociališkai galingesni, to
dėl moterims labai svarbu 
būti tikrom, kad jų vyrai ne
nori jų žeminti.

Ištikimumas
Kai žmona pastebi vyro

MIAMI, FLA. dantis turi ta mergina,“ o 
ji jam atsakiusi: “Tu žiū
rėk į jos dantis, o aš eisiu 
vandens atsigerti.“ (Tokių

Malonus Moteru Klubo 
banketas

Moterų Klubas spalio 15 stebuklų“ turbūs galima
d. surengė banketą iš Euro- pamatyti ir Miami. Ked.) 
pos grįžusiai Jannie Good- Lipnickas nepašykštėjo 
will pagerbti. Ji yra Moterų padainuoti, pats sau akorde- 
Klubo iždininkė, iabai sąži- onu pritardamas.

Tą dieną buvo ir mano 
gimtadienis, todėl visi lin-

ningai atliekanti savo parei 
gas.

Banketą pradėjo Moterų kėjo ilgiausių metų. Visiems 
Klubo pirm. .Jennie Nevis ir už tai nuoširdžiausiai dėko-
paprašė vadovauti 
Verbelienę.

Žodį tarti gavo Klubo; 
pirm. A. Kadsel, po jo Frank 
Mockus, didelis Klubo rė
mėjas, nuoširdus, visuomet 
savo žodį vykdąs žemaitis,

Eleną ju.
Jennie Nevis

MOTERYS IR DARBAS

JAV statistikos Įstaiga 
praneša, kad šių metų kovo 

F. Rodgers ir, žinoma, pati mėnesi buvo 2 milionai šei-
Jennie Goodvvill. mų, kurių vyrai neturėjo

neištikimumą, ji nebegali ' drabužiais pasipuošusi, 
jaustis saugi. Jei ji žmo, kad 
vyras meluoja, ji tuoj nori 
žinoti, kur vyras eina, su 
kuo susitinka. Jai vis vaiz

duojasi kita moteris, besi
painiojanti tarp jų. Artimi 
šeimyniški ryšiai negalimi, 
jeigu jie nėra paremti išti
kimumu, pasitikėjimu.

Ar yra kitaip manančių?

PADIDĖJO ISTORIKIŲ 
SEIMĄ

Nedaug teturime vyrų is- 
Įtorikų, o moterų dar ma- 

Prel. Mykolas Vaitkus gimė 1883 m. spalio 27 d. 'žiau,‘todėl džiugu, kad pa- 
bet pasiek tu jį žmogus, kad gudins: jei neprigersi giliuose Gargžduose, pradėjo rašyti 1906 m., rašė eilėraščius, bele- skutiniųjų šeimą neseniai 
grioviuose, nenugannėsi pelkių akivaruose, Ui, prisikasęs tristiką, dramos veikalus, satyras. Jo raštų yra išleista padidino Jonė Kondratavi- 
kalno, tikrai galą gausi vilkaduobėse. Tik savieji, tik keliolika knygų, šiuo metu gyvena Rhode Island valstijoj čiūtė, kuri Chicagos univer- 
patikimieji žinoi Medviagalį per pelkes ir raistus kūl- h-plunksnos iš rankų dar neišleidžia. įsitete gavo istorijos magišt-
grindžio kelią.

Medviagalio pilies kampinio bokšto viršūnėje visuo
met stirkso dena ištepus ir šiaudais aprištas aukšta? 
stiebas. Prie jo nuolat stovi ginkluoti vyrai. Jie dieną 
naktį budi ir žvalgosi į tolimesnius ir artimesnius pilia
kalnius bei sargybos bokštus ir stebi visą apylinkę. Ir ant 
kitų piliakalnių taip pat dieną naktį eina sargybą gink
luoti vyrai, dairosi Į visas puses ir seka plačią apylinkę, 
nes kryžiuotis gudrus, apgaulingas ir klastingas: kartais 
jis puola Žemaičių kraštą iš pietų nuo panemunės, kartais, 
susidėjęs su kalavijuočiais.— iš šiaurės vakarų ar kitur.
Tačiau sumanus žemaitis visur pristatė jiems pilių, spąstų 
ir sudarė kliūčių. Tik iš Kuršių vilnių, Ventos miškų ir iš 
padubisio girių nesistiebia į dangų piliakalniai ir pilių 
sargybų bokštai. Nuo amžių ten niekas, be žvėrių ir paukš
čių, nesikuria ir negyvena. Per tuos tankumynus neįsi
laužia Į Žemaičių kraštą ir joks kitas priešas.

Bėda žemaičiams, kai ant kurio piliakalnio sulieps
noja stiebas ir į padangę iškyla kruvinų dūmų stulpas.
Nepraeina nė valandėlė, ir tuojau suliepsnoja Padevyčio,
Vederių, Bilionio, Lapočių, Baitininkų, Girnikų, Alkų,
Sumanų, Treigių, Paršpilio piliakalniai, jiems atsiliepia 
Moteraitis, Spiūdė, o šiaurėje nušviečia plačią padangę 
aukštoji Šatrija ir stačioji Girgždūta, ir baisi žinia ap
skrieja visą Žemaičių kraštą. Kas gyvas susirūpina tuomet 
savo gyvybe, savo turtu, savo artimaisiais. Seniai, moterys 
ir vaikai bėga slėptis į tamsias, nykias girias, į klampius 
raistus. Kiti varosi į gynimosi pilis savo gyvulėlius, ga
benasi mantą. Pajėgesnieji vyrai skubiai balnoja žirgus, 
ginkluojasi kalavijais, buožėmis, saidokais, ir vieni trau
kia į pilis, kiti skuba priešui kelią pastoti. Kam kur slėp
tis, kam kur joti, jau iš anksto vadų pasakyta ir visa 
sueigose aptarta ir apsvarstyta. Kūlgrindį į Medviagalį 
nurodo pabėgėliams piliakalnio sargybos vyrai. Jis toks 
painus, vingių vingiais iškraipytas, taip gudriai ir sumaniai 
užmaskuotas, kad be vadovų niekas kitas jo ir nežino: 
žingsnis nuo kūlgrindžio į dešinę ar į kairę — žingsnis 
į prarają, marmalynę ar vilkaduobę, kurįos dugnas aš
triais ąžuoliniais kuolais dantytas. Bet kryžiuočiai, pažinę 
žemaičių gudrumą ir sumanumą, kitąsyk braunasi prie 
piliakalnio ir tiesiausiu keliu, neieškodami nei kūlgrin
džio, nei brastos, šimtai jų, geležimis apsikausčiusių, žūva 
pelkėse, raistuose, nugrimzda klampiose marmalynėse, su 
žirgais prigeria akivaruose ar, pasimovę ant aštrių ąžuoli
nių kuolų, miršta vilkaduobėse. Tačiau tie, kurie prisikasa 
prie Medviagalio, patys nebebrangina savo gyvybės, ne
žino pasigailėjimo ir pilies gynėjams. Ir apgultieji iki 
paskutinio lašo ginasi nuo užpuolikų, ir jie nebrangina 
savo gyvybės ir kiekvienas tik trokšta kuo daugiau išžu
dyti savo priešų, kuo daugiau pralieti jų kraujo, kad ra-

Ko moterys nori iš vyrų
ro laipsnį ir dabar mokyto
jau ia Los Angeles priemies
ty Whittier.

Jos diplominio darbo te
ma buvo “Socialdemokratu 
sąjūdis Pabaltvje prieš pir
ma pasaulinį karą“.

J. Kondratavičiūtė gimė 
1 Kaune, pirmąją mokyklą

Viena belgų organizacija mas, bet ir čia mūsų visuo- 
sumanė panagrinėti, kokių menėj įdomus kultūrinis 
dorybių moterys pageidauja prieštaravimas, šiandie mo-
iš vyrų irtas fivadas spau-terpi gina savo nepriklauso-į ““““V Vilniuje,'su
doje paskelbė. Straipsni per-mybę ir nepnpazjsta senos tėvais atsidfirė Vokietijoje, 
spausdino italų žurnalas, ipaziuroę, kad jos yra silpno- pradžios mokyklų ir
toms išvadoms pritarė ir .ta- sios ljt.es o reikalauja sau . ,ank . aukstesnią.

didesnio dėmesio. >ą tepaįaigė jau atvJ,

Draugingumą s

Moterys skundžiasi, kad

lų moterys.
Šitos dorybės pagal

svarbumą esančios šios:

Švelnumas

ju

vyrai yra blogi draugai. -Jie,

kus į JAV Brooklyne. Kole 
giją baigė Los Angeles mies
te ir gavo bakalauro laipsnį,

r j • J o o y _ • . « • • • • • •
Tai labiausiai vertinama grįžę iš darbo, tyli, kai tik ? magistro laipsnį įsigijo,

dorybė, kurios, reikia pripa
žinti, vyrams daugiausia 
trūksta. “Kad mano vyras 
bent retkarčiais pašnibždė
tų — Aš myliu tave“,dūsa
vo viena moteris.

Mūsų visuomenėj vyrai 
auklėjami labai kontroliuoti 
savo jausmus, o tas kaip tik 
nesutinka su ta išsiveržian
čia šilima, kuri moterims 
reikalinga. Jos nori, kad vy
ras būtų stiprus susidurda
mas su kitais, bet švelnus ir 
malonus su moterimi, kurią 
jis myli. Gal perdidelis rei
kalavimas, bet toks yra. 

Mandagumas 
Moterys dažnai skundžia-

pavalgo, ieško kitų 
draugystės arba sėda 
televizijos.

Labiausiai tuo skudžiasi 
tos, kurių vyrai kitų tarpe y- 
ra labai kalbūs, ten jie sta
čiai blizga, o namuose visiš
kai nuobodūs, šitos nelai
mingos moterys betgi ne
klausia savęs, kodėl jos ne
sugeba sužadinti vyniose tų 
gabumų, kurių jie be abejo
nės turi.

Jautrumas
Moteris yra labai paten

kinta, jei vyras nujaučia vi
sus žmonos norus, atsimena 
svarbesnes sukaktis ir jos 
gimimo proga dovanoja

vyrų
prie

kaip minėta, Chicagos uni
versitete.

J. Kondratavičiūtė veikli 
buvo ir studentų organizaci
jose. ii dalyvauja lietuviu 
minėjimuos, koncertuos ir 
kituos parengimuos.

Linkėtina jai sėkmės pro
fesijos darbe, o laisvu laiku 
sklaidyti Lietuvos praeities 
lapus ir juose išdilusias vie
tas atnaujinti savo tėvynės 
netekusiems tautiečiams.

KAIP REIKIA KALBĖTI

si, kad kai tik baigiasi flir- kaip tik tai, ko ji pageidau
tas, vyras tampa žiaunai 
abejingas. “Kad jis man 
parodytų nors tiek pagarbos, 
kiek visai svetimoms“, skun
dėsi viena moteris. “Kai mes 
esame vieni, jis pamiršta 
mandagumą“.

Nemandagus elgęsis su 
savo žmona yra nepateisina-

ja. Čia moterys ieško savo 
moteriškumo ir to skirtumo, 
kuris yra su juo susijęs, pri
pažinimo.

Neša Iii kurna s

Daug moterų skundžiasi, 
kad ju vyrai neduoda joms 
pakankamai pinigų, o tuo

mia sąžine galėtų keliauti pas savo protėvių šešėlius, kur 
tik žuvusiems už laisvę ir už tėvynę vieta amžinose Pra
amžiaus dausose.

( Bus daugiau )

Ji papasakojo savo atsi-darbo. Iš to skaičiaus apie 
vežtus iš Europos įspūdžius. 700,000 šeimų gyveno visiš- 
Ji lankėsi Anglijoj, kur yra kai ar dalinai iš žmonų dar- 
gimusi, Prancūzijoj, Italijoj, bo. 170 tūkst. šeimose nei 
Mačiusi visokių “stebuklų“, vyras nei žmona neturėjo 
Pav., viename teatre į sceną darbo. Palyginus su pemykš- 
išėjusi graži mergina su di- čiais metais, šitas skaičius 
dele skrybėle ir tik Ievos dvigubai pakilo.

Iš 40 su puse milionų ište- 
Goodvvill sūnus, kuns kėjusiu motėm kovo mėne- 

baigęs kolegiją kartu važi- si dirbo 12 mil. 337 tūks- 
nėjosi, sakąs motinai :”.Ma- tančiai ir 929,000 buvo be 
ma, žiūrėk, kokius gražius darbo.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 126 psl. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT. “krvemešin karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimni. 464 nsl.. kuiną....$6.0ft

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

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

PASAULIO T.TErt’VTr ŽINYNAS 
narnoj Anicetas Simutis, daugv
be žinių lietuvių i* anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredacavo Jonas Ba- 
lvs. 472 dainos su {raidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pasi. kaina -................... f5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas J. I.ingis. .T. 
Balys Lr J. Žilevičius, 226 nsl.. 
kaina ....................................... $5.90

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

deda ntiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... 55 Cnt.
MARLBOROi'GH'S T.TTHUANTAN 

SELE-TA rOTTT M Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14, 
psl., kaina ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudintra 
knyga Siu dienų kiaušiniams su
prasti. Kaina ............................. 59c.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Va,ne
ko romanas iš 1925 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali* 280 
psl. Kaina..................................$2.00.

NEMUNO SCNCS Andriaus Valir- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtojimes: pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslu, gerame 

‘ ‘ * ....... $8.50popieriuje. Kaina

Svarbiausia, nereikia pra
dėti kalbos apie orą, nes tai 
parodo minčių neturtingu
mą.

Taip pat nekalbėti apie 
kitų asmeninio gvvenimo 
smulkmenas, nors ir gerai 
žinotum.

Netinka kalbėti tai, kas 
galėtų esančius įžeisti.

Nepertraukti, jei ir ki
tiems ka girdint kas pasako
ja jau žinomą tau dalyką.

Kai kartu yra ir daugiau 
žmonių, nekalbėti visą laiką 
su vienu.

“A. L. B.“

SUŽADĖTI NE. .T. Titinio 15 trumpe 
pasakojimu 180 ps,. Kaina .. $2.(K

TIKRA TEISYBE ARTE SOVIETU 
RUSTJĄ. arba komuni-tu diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai dauc informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dau? paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETTNTNKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 72 
psl., didelio formato, gera ponie. 
ra, kaina..................................... $2.50

KODĖL AS NETIKTU ) DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ ŠEšfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystėn dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vien* 
knyp*. kieti viršai, 631 puslapis. 

..................................... $6.00.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai9 vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio formato. Kaina ____ $5 50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $2.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
11929-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 452 psl. Kaina .................... $4.50

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

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

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiad 
lietuvių bėgo j Vakartis nuo ru
sų 'vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

ŽEM AITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 12S puslapiai, 
kaina........................................ 50 Ct

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 2 dalys........... $6.00

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

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

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOt- 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

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

TAVO KELIAS
Jiumas. Trumpas 

socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.
JUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro I.ictu- 
\oje. Kaina...........................  25 Cnt

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

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

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

................................ $10.0$

I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Blii

Meilė — ne seilė, nmrarysi.

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti Šiuo adresu:
KELEIVIS

MB.Bna4»aS ------k------ fe
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Švedijoje
GYD. VL. K.

Tęsinys
Uppsala čiai jų čia susirenka Valpur-

Po vienos lietingos dienos SU08 nakti- balandžio 30 d., 
išaušo kita su rudens ūkano- pavasario pne tiaskancių 
mis. Spalio mėn. pradžios lauzM saukti. Jokia tradici- 
laukai pro traukinio langą Ja -Vra vlsoJe Švedijoje, bet 
atrodė lyg Lietuvos laukaiih dlena -vkat triukšmingai 
rudenį. Dirvos buvo aria ktsveneiama univeisiteto 
mos, noi’s kaikur dar ir va
sarojaus gubos tebestovėjo 
ir saulės laukė.

Uppsala, Švedijos mokslo 
židinys, yra i šiaurę nuo 
Stoekholmo. Atrodo nedide
lis miestas, noi’s turi apie 
65,060 gyventojų ir domi
nuojamas dviejų pastatų^ 
katedros su* dviem smailais 
bokštais ir bokšteliu ir pilies.
Uppsala via universiteto 
miestas, nes seniau mokslas 
glaudėsi prie pilių ir bažny
čių. Uppsaloje mokslo se
miasi apie 6,000 studentų.

Per miesto vidun teka ne
gili, bet sriauni upė (Fyzis).
Gatvė nuo stoties kyla i kal
ną. Daug senų pastatų, nes 
Uppsala jau stovėjo 13-tame 
amžiuje, o 1447 metais joje 
buvo įsteigtas universitetas.
Tiesa, 1702 m. gaisras be
veik visiškai sunaikino mies
tą. Neaplenkė ugnis ir pilies 
ant kalno, kuri buvo pradėta 
statyti 16 amžiaus viduryje.
Ji buvo atstatyta pradžioje 
19 amžiaus ir šiandien ap
supta gražaus parko. Kai li
pu į kalną jos apžiūrėti, me
džiu viršūnėse triukšmauja 
varnos, o po kojomis trūny-

■miestuos Uppsaloj ir Lunde.
Universiteto pastatai iš

dėstyti aplink katedrą. Bib-

ima Šv. Trejybės. Karalius 
Į Erikas joje klausė mišių, kai 
jis buvo užpultas priešo ka
riuomenės ir nudobtas ne
toli bažnyčios. Tai Įvyko 
1160 metais. Vėliau karalius 
Erikas buvo paskelbtas i 
šventuoju.

Senoji Uppsala
Ji tik dvi mylios nuo Upp- 

salos, bet autobusas mane 
veža lyg kaimo laukais su 
ūkiais aplink. Netoliese tu
ri būti n kariškas aerodro
mas, nes sprausminiai lėk-

VIETINĖS ŽINIOS
Laisvės Varpas dėkoja mi į koncerto programos 

--------- į knygutę vienu ar kitu būdu,
Įvykęs spalio 22 d. Lais- o taip pat tiems, kurie jau po

vės V arpo metinis konceitas 
atskleidė iškiliausius mūsų 
dainininkus, o taip pat ryš
kiai parodė, kiek Bostonas

koncerto aukojo Laisvės 
Varpo vykdomam darbu 
paremti. Jų finansinė para
ma yra padrąsinimas ateity-

i Nuoširdžiausia padėka vi- 7. Rašiniai turi būti pri- 
I siems, aukščiau suminėtiems siųsti nevėliau kaip iki šių 
ir nesuminėtiems, kurie vie- metų gruodžio 31 d. Kon- 
nu ai’ kitu būdu prisidėjo kurso Komisijai, c/o J. 
prie mūsų metinio koncerto Gimbutas, 4 Kutledge St., 
pasisekimo. To koncerto su-, Wėst Ro.\bury 32, Mass. 
keltoji mūsų visuomenėje į 8. Premijuotieji rašiniai 
nuotaika — tai visų mūsų gali būti spausdinami “Tė- 
bendras laimėjimas. Sutarti-.vynėje” (SLA laikraštyje)

ir apylinkės lietuviai domisi įje nenuleisti rankų, bet nu
turimais savo talentais ir jtis darbų, reikalingų mūsų 
juos remia. Mūsų sąlygomis tautinei kultūrai populiarin-

liotekoje yra virš miliono i tuvai poromis vikriai nardo, 
knygų, jų tarpe labai senų' Senoji Uppsala anksčiau
ir vertingų, kaip Sidabro buvo 
biblija (Codex argentum) 
iš 500 m. sena gotų kalba.
Pats šios biblijos tekstas yra 
net iš 4-tojo amžiaus. 1648 
metais švedai šią knygą pa-

kultūros 
pa

goniška šventykla. Miestelio 
šone vra tiys neaukšti pilia
kalniai, kurtuose 6-tame

pagonybės
centras, čia buvo garsi

amžiuje 3 švedų karaliai bu- 
siėmė kaip karo grobi, kai 'vo palaidoti. Vėliau čia būta 
jie užėmė Pragą. Dabar jau ir krikščionybės centro, nes 
knygos nebegrobiamos, ir ant pagonių šventyklos buvo 
tai kiekvienais metais bib- pastatyta katedra ir jau 12-
liotekos knygų lentynos pail
gėja 700 metrų.

Daug retų knygų ir rank
raščių išdėta jx) stiklu tam 
tikrose vitrinose. Senieji 
pergamentai nuo saulės švie
sos dar ir žalia gelumbe už
dengti ; pakeli šią uždangą. I Įdomi bažnyčia, savo stogu 
kol apžiūri, ir vėliau ją vėl Zapyškio bažnyčią prime- 
užtiesi ant stiklo. nanti. Šalia — medinė var-

Aš susidomiu medicinos pine, irgi panašaus stiliaus, 
knygomis iš Waller rinki- primena kažkokią Žemaiti- 
nio: Jennerio, raupų skiepų jos miestelio varpinę (Šau- 
įvedėjo, raštais; Holmes, įkėnų?). Už šventoriaus čia 
Laennec ir daug kitų. Iš- pat seni kapai su neaukštais 
dėstyta ir daug garsių žmo- akmeniniais paminklais. Vi
nių laiškų, kaip Marijos An- sos architektūrinės linijos 
tuanetos, Karolio XII ir t.t. tikrai nepaprastos, savotiš- 
Ant sienų įvairūs seni že- kos — reikia pačiam pama- 

jančių rudens lapų kvapas, jmėlapiai. ;tyti, kad jas galėtum įver-
nors atrodo, kad tai pati že-į Iš kitų pastatų apžiūriu i tinti ir jomis pasigrožėti, 
mė kvepia. O varnų reikia didingus vadinamus univer- Rudens diena neilga. Nė- 
piivengti: jos neatsargios siteto rūmus iš praeito am- ra kada nueiti į už bažny- 
su savo krituliais. Tebėra žiaus pabaigos. Daug pa- čios esanti provincijos mu

ziejų po atviru dangumi 
(vėliau didesnį ir įvairesnį

to amžiauvs pradžioje Upp
saloje gyveno vyskupas. Bet 
vėliau katedra sudegė, ir 
vyskupo būstinė buvo per
kelta i dabartinę Uppsala.

Katedros vietoje yra išli
kusi iš akmenų pamūryta

M2
be atskiro honoraro. Nepre
mijuotieji rašiniai autoriams 
negrąžinami.

SHENANDOAH, PA.

nai siekime daugiau tokių 
laimėjimų, kurie stiprina 
lietuvybę, populiarna mūsų 
turimus talentus ir ugdo 
tautinę kultūrą.

Laisvės Varpo Valdyba

tokio koncerto surengimą 
tai didelis darbas, kuris neį
manomas be platesnės vi
suomenės talkos. Uolieji 
Laisvės Varpo rėmėjai Bos
tone ir Brocktone įsijungė į 
tą talką visu nuoširdumu, at
likdami įvairius darbus, 
remdami koncerto rengimą 
pinigais ir produktais, glo
bodami dainininkus, organi-
zuodami jiems priėmimą ,io koncerto rengimo šie asme- Amerikoje "ir jo reikšme lie- 
koncerto, atvykdami, kon- nys: Elena įr Jeronimas Ka- t Jemigracijoje. Kon
certą ir priėmimą po koncer- činskai, Aldona Labuckaitė, kuiį. styras-
to. Visiems jiems reiškiame Birutė ir Kostas Pranckevi- . Ko„k" ' rali dalvvau 
nuoširdžiausią padėką. čiai, Ona ir Antanas Barta- .. iS,S, siA

Didelė padėka priklauso šiūnai, Stasė Vaičienė, Anta-
visiems tiems, kurie parėmė nina Kropienė, Valerija Ka- puvena i
koncerto rengimą, įsirašyda- tauskienė, Elena Simonavi- 4
-----------------------------------čiūtė, Stasė Jančiauskienė,

ti ir ugdyti. Koncerto prog
ramos knygutė — tai lyg 
veidrodis, kuriame atsispin 
di, kurios organizacijos, ku
rie profesionalai, versliniu 
kai ir šiaip jau asmenys ran
da reikalo prisidėti prie to
kių darbų, kaip minimo kon
certo rengimas.

Savo darbu ir dainininkų

RASINIO KONKURSAS 
JAUNIMUI

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 328 kuopa Bosto
ne skelbia konkursą lietuvių

. .... . jaunimui parašyti rasini
globa daug prisidėjo pne apje Susivienijimą Lietuvių

judėjimas buvo smarkiai pa- Jonas Tuinila, Jurgis Jurė-
gyvėjęs. Žmonės kas dvira 
čiais, bet daugiausia auto-

nas, Pranas Račkauskas, 
Stepas Kiliulis, Petras Pel-

mobiliais skubėjo iš darbo džius, Ada Ausiejienė, Ane- 
namo. Laikas buvo ir man lė ir Juozas Januškevičiai, 
grįžti į Stockholmą, nes rytą Raimondas Šukys ir eilė ki- 
laukė kelionė skersai visą tų, vienaip ar kitaip talki- 
švediją į Goteborgo miestą.: ninkavusių valdybai irkont- 

(Bus daugiau) rolės komisijai šiame darbe.

Mirė P. Birštonas
Spalio 1 d. Shenandoah'ry 

palaidotas be bažnytinių ap
eigų apie 90 metų amžiaus 
Pijus Birštonas, seniau daug 
veikęs Susivienijime Lietu
vių Amerikoje ir laisvama
niuose. Jis buvo plačiai ži
nomas ir amerikiečių taipe, 
nes kurį laiką buvo ir tei
sėju.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

riai ar jų vaikai iki 18 metų . Gražu Lietuvos žemėlapį 
Massachu- Sabte gauti Keleivio įstaigoj 

už 50 centų.
2. Rašinio dydis: nema

žiau kaip 3, nedaugiau kaip 
5 mašinėle rašyti lapai.

3. Rašinys turi būti para
šytas lietuvių kalba.

4. Už tris geriausius raši
nius skiriamos premijos: 
pirmoji $35.00, antroji $25.- 
00 ir trečioji $15.00.

5. Rašinys pas įrašomas 
slapyvardžiu. Atskirame už
darame voke turi būti įdėta 
tikroji pavardė ir vardas, 
adresas, rašinio antraštė, au
toriaus slapyvardis. Ant to 
voko užrašomas tiktai slapy
vardis, ir jis atsiunčiamas 
drauge su rašiniu.

6. Konkurso sprendėjų 
komisiją sudaro: Margarita 
Michelsonienė, Antanas Gu
staitis ir Jurgis Gimbutas.

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4.00

•'1
Jieškojimai

Ut
Paieškau labai svarbiu reikalu 
Feliksą Platoną, kuris 1928 m. 
gyveno Detroite. Mieh., Russell 
gatvėje. Jis turėjo sūnų Povilą 
ir dukterį Liliją. Kas juos žinote 
prašom man pranešti, būsiu šir
dingai dėkingas. Taip pat ieš
kau Emiliją Lukas, ji pati ar 
kas ją žino prašom pranešt man. 
Mano adresas:

Mr. John Žagaras 
4927 W. Commerce St., 
San Antonio, Texas

IŠEINA NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Knyga iliustraota Amerikos lietuvių veikėjų, organi
zacijų ir didžiųjų suvažiavimų nuotraukomis. Knygosje 
aprašoma lietuvių išeivija Jungtinėse Valstybėse, Kana
doje ir Pietų Amerikoje. Medžiaga tai knygai buvo ren
kama 40 metų. Tokios knygos lietuviai dar neturėjo.

Pirmoji knygos dalis apima išeivijos pradžią, kuri 
prasidėjo 17-ame šimtmetyje ieškant Lietuvos vaikams
laisvės ir duonos. Iš jos sužinome, kad pirmieji ateiviai

sk iautais ilsisi visa eilė ka- o todėl dalį kelio jiaėėju nes plaukė jūromis j mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne 
ralių ir mokslininkų. Joje ta. vienas malonumas, šer- aukfo kalnus> sunkų vargiį_

miglota, ir miesto kontūrai veikslų ir portretų sukaupta 
atrodo lyg minkšta anglimi šių rūmų koridoriuose ir sa 
piešti; tik du .smaili aukšti lėse. Tai suteikia senumo ir mačiau kitame universiteto 
gotiškos katedros bokštai istorijos nuotaiką. mieste Lunde ir jį aprašy-
kiek ryškesni nuo senųjų Po aukštos katedros i siu). Autobuso reikia laukti.
patrankų pilies kieme.

Pilis labai paprasta, su
aukštomis lygiomis sienomis palaidoti karalius Gustavas
ir vos truputį už jas aukštes- Vaza su savo dviejomis 
niais apvaliais kampiniais i žmonomis. Kitas paminklas 
bokštais. Jos vidaus salės ant Katarinos Jagollonikos 
taip pat paprastos. Pilyje (Jogailaitės?) ir jos vyro 
yra miesto banketu salė, joj Jono III kapo. Čia yra pa
yra prisiedaudusios ir kaiku- laikai ir mokslo vyru: Carl 
rios valdžios įstaigos. Ivon Linne (Linėjaus) ir E-

Parko takais rudens mig- manuel Swedenborgo. 
loję praeina vienas kitas stu
dentas ar porelė. Tūkstan-

Netoli katedros yra kita, 
mažesnė bažnyčia, vadina-

mukšniai prie kelio su kekė- Devynioliktojo šimtmečio gale lietuviai ateiviai irgimis raudonu uogu, tik neži- , -. T- . , . . .. VT vi -•
nia ar iu uoįros ar iu lanai rado Cia ne P-vra^us’ Rai kune JM * New Yorko P***1 eJ° 
šiuo metu raudonesni Du > PennsylvaniJ3 an£lil2 kasti- Pirmoji kolonija susimetė 
jauni traktorininkai giliai Danvillėj, paskui Shamokine, Shenandoah’ryje ir kitur, 
aria juoda žeme. Jau baigia Kasyklų apylinkėse pradėjo kurtis ir pirmosios socia- 

beturi vietos apsisuk- kuopos, kurios vėliau sudarė Sąjungą ir išvystė pla-

SPECIALISTAI 
Persiusti pinigus i S S S R 

Venintelė turinti leidimą 
ir bondyta—turinti užstatą. 
PERSIUNTIMUI TARNYBĄ 

Pilnai garantuojama 
Klausk smulkmenų:
GRAMERCY 
744 Broad Street 

NEWARK. NEW JERSEY
Įsteigta 1947

ir vos

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

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

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS WK0X, Framingham, Mass.

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St

BROCKTON IS, MASS. 
TaL JUniper 6-7209

ti, išvarę vagą. Pasiveja ma- kultūrinį veikimą. Socialistai pirmieji pradėjo leisti 
ne autobusas, ir juo grįžtu į čia lietuviškus laikraščius, steigti mokyklėles ir sakyti 
Uppsalą. ! prakalbas. Lygiagrečiai veikė laisvamaniai ir kūrėsi pa-

Siauromis gatvelėmis, ku- j rapijos. Bet vyskupai ėmė savintis mūsiškių katalikų nuo
riu seni namai su dideliais savybes, todėl bažnyčiose prasidėjo muštynės, ir dėlto ėmė 

organizuotis nepriklausomos arba tautiškos parapijos. 
Tarp vienų ir kitų užvirė rungtynės.

1905 metais Lietuvoje prasidėjo revoliucija, ir kai 
socialistai Amerikoje pradėjo rinkti pinigus caro valdžiai 
griauti, o kunigai stojo tos valdžios ginti, tuojau vieni su 
kitais susikirto ir prasidėjo aštri kova, kuri tęsėsi iki ca
ras buvo nuverstas. Tada prasidėjo batalija dėl Uracho, 
kurį dešinieji norėjo pastatyti Lietuvos karalium.

Knyga parodo, kad mūsų išeivija visada buvo gyva 
ir jautri tautos dalis. Kai įsikūrė Lietuvos respublika, 

1741 m. iki savo mirties' Amerikos lietuviai suorganizavo milžinišką vajų už jos 
1778 m. Po Linėjaus mir-1 Pr’Paz’nim$-

kiemais, atrodo lyg matyti 
aname puikiame ”Laukinių 
braškių“ filme (noi’s tas fil
mas vaizdavo kitą miestą), 
ieškau Linėjaus botanikos 
sodo. Jį surandu jau beveik 
prieblandoje. Šis botanikos 
sodas buvo Įkurtas 1655 
metais, ir didysis Linėjus 
buvo jo direktorius ir uni
versiteto profesorius nuo

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

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

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

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

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

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

“KELEIVIS"
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mase.

Pirmiau, kol buvo uždrausta lietuvių spauda Lietu
voje, Amerikos lietuviai kovojo už jos atgavimą. Buvo net 
parašyta ir nusiųsta carui tam tikra knyga, reikalaujant 
spaudos grąžinimo.

Paryžiaus parodoje amerikiečių lietuvių pastangomis 
buvo įrengtas lietuviškas skyrius, kuriuo tarptautinėj are
noj buvo parodyta, kad nežiūrint rusų valdžios priespau
dos, lietuvių tauta tebėra gyva.

Buvo organizuoti du skridimai Lietuvon, kad atkreip
tus ir paprastus augalus so- ’ tų j ją pasaulio dėmesį.

prie ju yra lentelės su į ge to, Rnyga parodo, kaip atsirado Amerikos Lietu
vai dais. Be iv airiu piašmat- . Taryba ir kaip rusų agentai norėjo sunaikinti Balfą. 
nių gelių, egzotiškų augalų, mažutė knygos turinio dalelė. Kiekvienam

uvo ir pap ų ramunių, purtina tą istorinį veikalą įsigyti. Kalėdoms tai puiki 
pievų zohu. net tokia durna- • ™ . .. . • -jdovana. Parduodama be pelno. Gražiais kietais apda-

ties botanikos sodas buvo 
perkeltas į kitą, didesnę vie
tą, bet šis pirmykštis sodas 
vra restauruotas taip, kaip 
įis atrodė Linėjaus laikais. 
Jo kampe yra buvęs Linė
jaus namas, dabar muziejus; 
deja, jis buvo uždarytas. 
Užtat apžiūrėjau įvairius re-

ropė ten užėmė savo paskir
tą vietą.

Tuo vėlu laiku buvau vie
nintelis lankytojas, tik var
nos medžiuose rėkavo. Kai 
išėjau vėl į gatvę, Uppsalos

rais $5.00, o minkštai*—$4.00.
Užsakymus prašom adresuoti:

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boatoa 27, Maaa.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, au ulėje 

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atsi
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos lkl 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 Weat 30th Street, Nevr York 1, N. Y.
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Puslapis aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr 45, Lapkričio 8, 1961

Kas j Cle velandą?

Vietines žinios Lapkr. 2b-zo u. Clevelan
de buo paines Amerikos lie-

Buvo susirinkęs ALT skyrius

Lapkričio 2 d. buvo ALT 
skyriaus posėdis, -jame liū
tai ta \ asario ib-osios mine- «.uvrų 
jimą rengti \ asario is d. So. 
Bostono atiks. mokykloje 
(Thomas Park). Pavesta 
pirm. adv. A. loung pasvei- 
kii ti lat\ įus, kurie lapkričio 
IS d. G vai. vak. minės Lat
vijos nepriklausomybės 43 
metų sukakti. Jų minėjimas 
bus Loston Boys Latin mo
kykloj (78 Louis Pasteur 
St.). erai būtų, kad ir dau
giau lietuvių galėtų ten da
lyvauk

Kitas Lietuvių Tarybos 
skyriaus posėdis bus lapkri
čio 17 d. 7:30 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Diaugijos patalpose.

Musų padėka

Dorcehsterio Liet. Moterų 
Klubo susirinkimas

SLA 2-oji Apskr. išrinko 
naują valdybą

Padėka NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

ši ketvirtauieių, 
tuvių šachmatų pirmenybes,: lapkričio 9 d. So. bostono 
į kiu ias su\az.iuoja geriau- Lietuvių Piliečių Draugijos 
sios lietuvių sacnmaių pa- patalpose.

įvyksta

Praūžia \al.
jėgos su Illinois meisteriu į vak. Visos narės prašomos

--------- t įautvaisa, buv. Kanados ‘ dalyvauti.
Ketai tebūna nepageidau-i meisteriu Vaitoniu, Michi- 

in.as aisnnomas, Kao ule- gano meisteriu K. Škėma,

sales buvo pilnos

Valdy ba

Bostono skautų tėvų ban
keto talkininkams:

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvineja. dilba monogramas, skautiš- ; dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 

. ... | Originale su penkių metu garantijakos programos rengėjai ps.; $25 uz viską Kaii...'a .noriu $i.L
per savai-ę

Spalio 2‘J d. Louelly bu
vo SLA 2-osis apskrities 
nuopų aisto\ ų suvažiavimas. S. Subatkevičienei, vyr. šei- 
oame ypač daug dėmesio

Jdontrealio meisteriu I. Ža- 
uiejose sareae butų vienu Hu ir kt. Bostoną reprezen- 
meiu iietuvisKi parengimai, j tuoti rengiasi mūsų vietos 
įiaeitą sekmadieni taip bu- šachmatininkai su savo pa-

r mečių uiaugijos a- Naujasis FASKas 
Clevelande

FASKo Centrinė rinkimu.0, bei vienas aunam nepa- jėgiaisiais vyrais ir jaunuo-, komisija (K Melki# p kinl 
hals Ą Matai-; Uutas £ R> GimiUi. visi g

Leonavičių ir R. Gir- . ..... ,. , . . , . Bostono) užbaigė savo dar-šachmatininkai ape- , ri.- - . bus su FASKo rinkimais at-
?iel. P. VnmausKiui uz jo kuojai bostomskius, ar ne- liktais korespondensiniu bū- 

Į. aramą Lituanistinei moky- atsirastų kas pagelbėtų nu- du T rinkimu duomenvs 
.dai—visą laika leidžia vėl-'gabenu jaunuoliusj Cieve- .**
tui naudotis parapijinės mo- landą su auto mašina. Ga
myklos patalpomis. Žmonių benimo išlaidos būtų atly
dėti ūko, daugiausia buvo gintos. Skambinti tuo reika- 
naujųjų ateivių. Programą lu K. Merkiui, AN 8-1282. 
atliko solistė S. Daugėlienė,

Viršutinėj salėj L. Bend- čiu. A 
tuomene renge pagerbimą nium.

tokie:
Rinkimuose daly vavo 199 

lietuviai sportininkai is 624 
galėjusių balsuoti (tiek bu
vo išsiųsta instrukcijų i:

Mes, Ona ir Vincentas Ye- 
nushai, gyvenantieji Stough- 
tone, širdingai dėkojame už 
mums surengtą toki gražų 
pokyli mūsų vedybinio gyve
nimo 45 metų sukakčiai at
žymėti. Labiausiai dėkoja
me savo vaikeliams Lilian ir 
Leonard’ui ir jų padėjėjams 
O. ir A. Šiugždams ir A.

Bostono choro trejetukas 
ir poetas P. Lembertas pa
skaitė tai progai parašytą 
eilėrašti. Pagrindinis kalbė
tojas buvo dr. J. Girnius.

Apatinėj salėj Sandaros 
Moterų Klubas rengė savo 
metini našlių banketą. Ir čia 
buvo pilna salė, daugiausia 
senųjų ateivių.

Našlių karaliene išrink
ta Helen Gudonienė iš So. 
Bostono, o ji karalių pasi
rinko Vincą Piragi, taip pat 
iš So. Bostono. Palydovėmis 
išrinktos Kotryna Mikėnie-

balsavimo lapelių). Teisėtų
1 balsavimo lapelių buvo pri- 

Praeitą savaitę į mūsų į- pažinta 192. Už Clevelando

Gera* seneli*

.-'kata naujų naiių ii ašy mui 
tuo metu, kada jaunimui ir 
suaugusiems duodama pa
lengvinimų. Tą laiką reikia 
B naudoti.

Į valdybą išrinkti: Pirm. 
L. Paulauskas, vicepirm. A. 
Andriulionis, sekr. J. Gėd
inimas. ižd. J. Dvareckas, 
iždo globėjai: J. Keslerienė 
t A. Skudžinskas.

Laisvės Varpo sprendė
jais išrinkti: J. lumavičie- 
nė, V. Stelmokas ir S. But- 
. itis.

Nutarta surengti Susivie
nijimo i 5 metų sukakties 
uiinėjimą. Tam reikalui iš- 
iink.a 8 asmenų komisija.

Jau 5 metai sukako

mininkei p-niai H. Daugir
dienei ir jai talkininkavu
sioms ponioms, inž. K. Grūz
dui už spalvuotų nuotraukų ! 
demonstravimą ir dosniems 
rėmėjams: p-niai Tumavi- 
ėienei už gražų tortą su įra
šu “Skautai, budėkite!” ir 
gausybę loterijai fantų, p. J. 
Januškevičiui ir p-niai M. 
Bratėnienei ir inž. J. Mika- 
auskui, paaukojusiems po 
55.00, reiškiame nuoširdžią 
padėką.

BSTK

Draugai Aleknos išvyko

HA 6-3:><Hi

Bay Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BUOKERS

Sąžiningas patarna\ imas pvi kau
tiems, parduodantiems, ir drau
džiamiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-1114 
I Res. AV 8-4141 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj
Aleknos apleido stoties YVLYN, 1360 ki

lociklų, veikia sekmadie-

staigą atvyko Antanas Bar
kauskas iš Brocktono ir nu-

sąrašą pasisakė 121. už Chi
cagos—71

pirko lietuviškai anglišką ir į naująjį FASKą su busti- 
angliškai lietuvišką žodynus ne Clevelande, išrinkti pa
savo anūkei Nancy Sims, ku- 'gal gautus balsus šie: p. \ o_

Lapkričio 4 d. sukako 
penkeri metai, kai mirė 
Pranas Razvadauskas, pla
čiai žinomas įvairių organi- 
zacijų veikėjas.

Praeitą sekmadienį mūsų 
kaimynai draugai Emilija ir 
Antanas
Bostoną ir išvyko į Floridą, 
kur jie gyvens iki pavasario. 
Tada su paukščiais jie vėl 
atskris į So. Bostoną.

Malonios žiemos linkime 
jiems!

Daugiau dirbk, mažiau kalbėk.

Anusevičienei ir jos sūnui.nė, Jan šarpienė ir Marcelė 
Edvardui: dėkojame svočiai AVecbelienė.
H. Mozuraitienei už gražiai Seniausiai našlaujančia 
išpuoštą "karūną” ir svotui (45 metus) pripažinta Vero- 
J. Bclack už jų patarnavimą nika Rusienė iš Nonvoodo. 
mums, ir tariam nuoširdų Teisėjais buvo B. Kont- 
ačiū visiems atsilankiusiems Hm. adv. Young žmona, lai- 
svečiams už jų malonius iin- dotuvių direktorius Kaspe- 
kėjimus ir vertingas dova- ras su žmona, Harlington ir 
nas. Visiems dar kartą ra- kt.

ri non išmokti lietuviškai 
skaityti ir rašyti.

Ta proga A. Barkauskas 
pratęsė ir Keleivio prenume
ratą. Sako, akys jau kiek 
šlubuoja, bet kai bus sunku 
skaityti, duosiu savo anūkei 
man paskaityti.

Skautų šokiai

Skautai akademikai lap
kričio 18 d. Latvių namuose 
Jamaica Plain ruošia “Bohe
mos” vakarą.

Lapkncio 23 d. 4-zsrs naf HllC VKJli prcsv
99vyr. skaučių “Vaidelučių 

metinis šokių vakaras.
riame širdinga ačiū!

Susirgo K. Mockus

Kazys Mockus, kuris nuo 
šių mokslo metų pradžios

Banketui, kaip kasmet, 
vykusiai vadovavo Klubo 
pirmininkė J. Keslerienė.

Parapijos choro vakaras

Žalgirio Mūšio filmas

Keleivyje garsinamas len
kų pagamintas filmas “Kry- 
žuočiai”, kuns bus rodomas

, . - . i .. . . . - . _ . lapkričio 10, 11 ir 12 dienasmokytojauja, aukštesniojoje sv Petro lietuvių parapi- Nįw England M(ltual Hal,t 
mokykloje \ew Yorko vai jos choro, kuriam dmguo- ,25 clal.endon gatvėj> Bos- 
stiioje, praeitą penktadieni ja Jeronimas Kačinskas, si tone b
staiea sunkiai susirgo ir pa-,šeštadienį, lapkričio 11 d. Apje žargirfo MjBj daug
guldytas Kingston. N. Y., li- 7:30 vai. vak. Lietuvių Pilie-
goninej.

Linkime
pasveikti.

\TflST 4 pi •<<»<:
“M A Z O W S Z E”
100 šokėjų ir dainininkų 

iš LENKUOS
BOSTON GARDEN, BOSTONE

esame girdėję, todėl nėra
Iigoniui

dopalienę - šikšniūtė (109 
balsai), A. Bielskus (l'»5),
J. Nasvytis (104), A. Nasvy- 
tis (101), V. Jakubaitis 
(91), J. Kijauskas (6b), K.
Kara lis (62). Kandidatai:
L. Klimas (51), ir A. Len
kauskas (45).

Revizijos komisijon iš- - 
rinkti pagal Chicagos sąra-: Is žodžių — 
šą: Z. Degutis (50), R. Dir- <larbl-' — avinas, 
vonis (50) ir Jonas Degutis
(46). Kandidatai: P. Baltia- 
monas (44) ir E. Šulaitis 
(42 balsai).

Lankėsi J. Buivydas

i STRAND CAFE CORP.
Mus aplankė Jonas Buivy

das, senas socialistų veikė
jas iš Nevv Yorko, kuris Bo
stonan buvo atvykęs daly
vauti l ietuvių Darbininkų Bartenderio' counter merginos. 
Draugijos suvažiavime. Iveiterkų ir kt. Pageidaujama

----------------------------- t kad kalbėtų lietuviškai ir angliš-
Saliamonas, iš j kai. Kreiptis asmeniškai pas 

Petrų Peldžių, Strand (afe

3” t—W. Rr«v»«1way 
Sonlh Boston. \Ui«s. 
Telefonas: AN 8-9835 

Ieško patyrusių tarnautojų.

niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Kingston Siuvyklai reikalingas
patyręs

d irbir.inkas sagų (guzikų) sky-j 
„ - - ____ . lems siūti vyriškuose paltuose. į

K. Merkis, CKK p-kas , j astovus darbas, sąlygos geros. . 
---------- ■—------------ Į Kreiptis Į dirbtuvę:
Ple vokų sukaktis 383 Albany Street. Bostone 

Telefonas; DE 8-8517

čių Draugijos salėje rengia abejonžs kad d kas no- 
gre.tai,pobūvi. Jame poetas Pranas ų f.,m? pamatyti. žmo.

nės, kurie jį matė, sako, kadLembertas skaitvs savo ir
kitų kūrinius, o 
pas padainuos.

bia-s-' Lie- atvaiz<įuoja lenkų pažiū-
ras į tą istorinį įvykį. Kitaip
ir negali būti, nes jis lenkų

įgamintas. Bet įdomu pama-
_ . ~ . Itvti tų laikų kryžiuočius, jųBroniaus Kontrimo žentas ;s» iaidem vakare, gruodžio P'p f £inKlus, taip pat lenkų-lietU-

.Ir ,,,. š:io vai. Pat"ck Murphy tarnauja; vių kar0 jėgas į, vįduramžių
Sekmadieni popiet gruodžio 10 kanuomenej .Ąiacuse, N.

i
B. Kontrim sulaukė savųjų

dieną 2:30 vai. popiet.
Biletų kainos:

. 5.00. $4.00, $3.00 ir $2.00
B.leiu i.s anksto galima gauti: 

l’AS BALTIC FLORISTS 
5< 2 E. Broaduay, So. Boston 

JE

Y., bet dabar perkeliamas į 
|X. valstiją. Ten kel
damasis jis su žmona buvo 

j užsukęs į Bostoną savo uoš
vio aplankyti.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSH NT1MO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš nauju rūbų. avalynės, medžiajrų, maisto, » .. ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSą'R muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik
tu sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru naketus. iei siunčiamieji daiktai te,, 

pa dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA IJFTI’VISK A. KREIPKITftS I.1FTVV14KA1
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki > va,, vak.. ketvirtadieniais m9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir ieitadieniais nnn R rytn iki 2 vai. po piet*.
VKDCJAS: JONAS ADOMONIS

Alice‘s Home Bakery sa
vininkai Monika ir Kazimie
ras Plevokai šiomis dieno
mis minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 35 metus.

Linkime sukaktuvininkam 
dar ilgų laimingų metų.

kariavimo būdą.
Kas nori geriau suprasti 

1410 metų įvykius, gali pasi
skaityti istorikės dr. V. D. 
Sruogienės knygelę apie 
“Žalgirio Mūšį,” kurį išlei
do Keleivis pernai metais 
to mūšio 550 metų sukakčiai 
paminėti.

Filmas bus rodomas tik 3 
dieras Bostone. Jis tęsias 3 
valandas.

Šoks Lowelly

Onos Ivaškienės vadovau
jamas Bostono Lietuvių Tau
tinių Šokių Sambūris daly
vaus Tautų šventės progra
moje lapkričio 18 d. gražioj, 
Memorial auditorijoj.

r

♦Z^XW*W*^X^*^^****************< 
DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Dabar pats laikas siųs
ti dovanas Kalėdoms. Neuž
mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon- 

j to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
j biznio pastatų, pastai JMsų reika- 
I lavimą. šaukite visados iki 9 va-
• landų vakaro.

• Telefonas AN 8-3630 
I

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

papai susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos •

ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 
{Taisome, šingeliuojame, den-»
• giame aliuminijum ir dažo-}
• me iš lauko sienas. {
{ Free Estimates
• SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO j 
{ Du broliai lietuviai
! Charles ir Peter Kislauskai • t

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

{ Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytoja* ir Chi'urgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8

5.14 BROAH’.VAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Garantuojame gerą darbą •

oa
a
a
1ss«sa•
•
3
3a>
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i

K The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Pardu(xlame 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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

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

Tiktai Tris Dienas!
RODOMI

VOKIŠKOJO ORDINO RITERI AI

KRYŽIUOČIAI
Tampos Didžiausias Filmas Sa Angliškais Parašai<

3 VALANDŲ EASTMAN SPALVUOTAS CINEMASKOI’AS
Pažiūrėkite kaip kryžiaus riteriai kariavo prieš 

lenkus, lietuvius, slavins ir Baltijos tautas!
Pamatykite 1410 metu ŽALGIRIO Mūšio panoramą

* TIKTAI TRIS DIENAS — 7 VAIDINIMAI *
Penktadienį, lapkričio 10 dieną 6 ir 9 valandas vr.k ire 

šeštadieni, lapkričio 11 d. 1 vai. p. p.. 4:30 ir 8 vai. vakare 
Sekmadienį, lapkričio 12 d. 6 ir 9 valandas vakare

NEW ENGLAND MUTUAL HALL 
225 CLARENDON STREET. BOSTONE

NEPRALE1SKIMF. PROGOS PAMATYTI T \ PUIKŲ PAVEIKSIU

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

i
t TELEFONAS AN 8-2Š05

{Dr. J. L. Pašakarnis J 
! Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI
į VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROAI1WAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau 4

* viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią
> medžiagą.
J JONAS STARINSKAS 
į 220 Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
* Tel. CO 5-5854 į

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.
n

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
62S EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




