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Sovietų Rusija Prievartauja 
Neutralią Suomiją

Suomijos Prezidentas Grįžo iš Novosibirsko, Kur Matė
Chruščiovą, ir Parvežė Savo ar Chruščiovo Pakugž

dėtą Mintį, Kad Rusams Nepatinkami Politikai 
Trauktųsi Iš Politikos Dėl Krašto Labo

Suomijos prezidentas U. 
K. Kekkonen grįžo iš Novo
sibirsko, kur jis matėsi su 
sovietų diktatorių Nikita 
Chruščiovu. Rusai sutiko a- 
tidčti gendrus ‘pasitarimus’ 
dėl gynimosi nuo vokiško, 
norvegiško ir daniško pavo
jaus vėlesniam laikui. Ben
ui ame pranešime Kekkonen 
ir Chruščiov atvirai sako, 
kad Rusija laukia, jog Suo
mija ir ateityje ves Paasiki- 
vi-kekkonen politiką, kitaip 
sakant, kad Suomija turės

Lenkijoje Kalbama 
Apie Asmens Laisvę

Prieš kuii laiką lenkų ko- i 
munistų filosofas Adam 
Schaff pasisakė komunistų 
žurnale ‘Frzegląd Kultural- 
ny” už daugiau asmeninės 
laisvės komunistų valdo
muose kraštuose, pirmon 
galvon, žinoma, Lenkijoje.

Dabar tuo pat klausimu 
tame pačiame žurnale rašo 
prof. Leopold Infeld, atomi-

DAG HAM.MARSKJOLD’0 ATMINČIAI PAGERBTI

Atrikoje savo pareigas einant žuvusiam Jungtiniu Tautu generaliniam sekreto- 
rici !> g Hammaokjold’ui pagerbti įstei yta jo vardo biblioteka, kuriai lėšų davė 
Fordo fondas. Kairėj bibliotekos vienas kambarys, dešinėj Jungtinių Tautų rūmai.

Prezidentas Kennedy Pertvarke
I _

| Valstybės Departamentą
Prezidentas Paskelbė Valstybės Departamento Pertvar

kymą; Devyni Aukštieji Pareigūnai Paskirti į Nau
jas Vietas; Valstybės Sekretoriaus Dean Rusk

Įtaka Žymiai Sustiprinta.

Adrija Baimijasi
Maskvos Uraugystes Itamentas naujai perorgani

zuotas. Devyni aukšti parei-

tokią vyriausybę, kuri pa-,nis mokslininkas, ilgai gy- Darbingi, Vieningi Kanada 'Žada Kelti MacmilanDe Gaulle 
tinka Maskvai. J venęs Kanadoje ir net įtar- V LI K 0 Posėdžiai RUSU Kolonializmų Turėjo Pasitarimus

Grįžęs iš Novosibirsko, U. į tas buvęs sovietų atominiu _____ _____ ______
K. Kekkonen savo kalboje į' šnipu. Jis dabar tame pa- Vyl iausiojo Lietuvos Iš- į Kanados ministerių pirmi- Pereitos savaitės gale 
tautą ragino “antisovietiš- čiame komunistų žurnale laisvinimo Komiteto (Vii- ninkas John Diefenbaker, ' Pi ancūzijos piezidentas de 
kus asmenis trauktis iš po- rašo, kad daugiau asmeniu kO) lapkričio 25-26 dieno- įkalbėdamas Toronto mieste! Gaulle buvo nuvykęs į Ang-raso,

nės laisvės yra būtina komu- mjs įvykę pasėdžiai nevienu 
nizmo laimėjimui. Profeso- Į dalyku išsiskyrė iš kitų bū
rius Infeld nurodo pavyz- vusių. Visų pirma juose da- 
džių, kaip nemokšos cenzu- lyvavo iš Europos atvykęs 
ravo lenkų mokslininkų raš- Vykdomosios Tarybos‘pir- 

rie vadovavo Suomijos ka-jtus prieš 1956 metus Lenki-■ mininkas Jenas Glemža. Be 
rui prieš Maskvos imperia- joje ir mano, kad daugiau
lizmą ir kurių Chruščiovas asmeninės laisvės, kaip ir 
ir kiti bolševikų vadai šir- spaudos laisvės yra būtina 
dingai nekenčia. Tiems tai kuriant naują santvarką, 
uomių darbininkų vadams į Panašiai pasisakė ir kata

litikos ir tuo palengvinti ru
sų ir suomių sugyvenimą.

Toks “patarimas” taiko
mas pirmiausiai suomių so
cialdemokratų vadams, ku-

sakė, jog Kanada ieškos pri
tarimo kitų valstybių taipe 
ir jei tokio pritarimo ras, tai 
iškels Jungtinių Tautų sei
me (asamblėjoje) sovietų 
kolonializmo klausimą. So-

liją taitis su anglų vadu 
Macmillan svarbiausiais da
barties klausimais.

Po pasitarimų spauda ra-

Suomijos prievartavimas, 
koks dabar vyksta viso pa
saulio akyse, verčia ir neu
tralią Austriją susimąstyti. 
Mat, Austrija, kaip Suomi
ja, yra neutrali, taip yra ir 
taikos sutartyje su Austrija 
parašyta, bet kaip rasai su
pranta neutralumą rodo No
vosibirsko pranešimas.

Jei rasai pradės panašiai 
kištis ii- į Austrijos vidaus 
reikalus, tai primiausiai gali 
nukentėti Austrijos social
demokratai, kurie, kaip ir 
Suomijos socialistai kritiš
kai vertina Sovietų Sąjun
gos visokius tikrus ir popie
rinius “laimėjimus.”

“Neutralumas,” sovietų 
' valdovų akyse, tiktai tada

— _______________________99 Z^Z ____
šo, kad skirtumai taip anglų p ’a UK,as» Jei Ras putai u*

ir prancūzų Berlyno klausi
mu žymiai sumažėję ar net 
visai yra išlyginti, d e Gaulle 
sutinkąs, kad su rusais gal

jo, dalyvavo ALT’o centro j vietų Sąjunga dabai- yra di- 
sekretoi ius dr. Pijus Grigai- į džiausią kolonialinė impe- 
tis ir ALTo naiys Jonas rija ir turi pavergusi dau?
Talalas, iš Kanados atvyko tautų. JT organizacija ture- ir verta pradėti derybas dėl 

- _ „ . . . .Pasaulio Liet. Bendruome-Į tų rusų grobuoniškumą pa- Berlyno, jei rusai nebekai-
Kekkonen ir parvežė iš No- ūkų įasytojas Stefan Kisie- ngS valdybos piimirinkas smerkti ir pareikalauti lais- šios savo ultimatumų ir ne- 
vosibirsko ‘‘patarimą’ pasi- lewski_ katalikų savaitras- <jr. J. Songaila, o iš Chica-vės Sovietų Sąjungos pa-1 begrasins savo raketomis.

gos JAV Lietuvių Bendruo- vergtoms tautoms. Toki su-j -pa,.p Anglijos ir Prancū-
Vren^j vald\bos nar^s manymą Kanadą ketą įnešti zijos yra visokių klausimų
V. Adamkavičius. į JT seimą, jei gaus užten-’pgj Anglijos prisidėjimo

Džiugus reiškinys, kad šį karnai kitų valstybių pritari- .prie Europos šešių valstybių
rorto nAcčfl7iiiAcn ri o Ivvovn mn tai tac Knc rkarlauvta Vi. . •• z t-* - ••

traukti iš politikos ir užlei 
sti vietą tokiems žmonėms, 
kurie bet ką dalydami pir
ma pasižiūri į Maskvą, kaip 
ji į reikalą žiūri. Dėl rasų 
grūmojimų suomių vienas 
kandidatas Į prezidento vie
tą jau pasitraukė iš kandi
datų. Taip padarė socialde
mokratų išstatytas kandida
tai Olavo Honka, už kuri 
buvo pasisakiusios kelios ki
tos partijos. Bet rusų įsikiši
mas i Suomijos vidaus poli
tiką privertė suomius prezi
dento rinkimus pergalvoti ir 
dėka Chnjščiovui Kekkonen 
greičiausiai ir vėl bus per
rinktas prezidentu, o jo ag- 
rarų partija pasiliks prie 
valdžios vairo, nors krašte ji 
netui i daug pasitikėjimo.

tyje “Tygodnik Po^szech- 
ny,” kuris išeina komunistų 
eenzui-uojamas prieš jo pa
sirodymą.

Ar tie balsai yra režimocnišvplnpumn ženkle ar tik kartą Posėdžiuo^ dalyvavo mo, tai tas bus padalyta ki-Įmuitų unijos (Prancūzija, ra. velnejimo ženklas, ar tik ir reiškėsi jauno- tais metais seimo sesijai * ’■ 1
susirinkus.valdovų laikina geradarystė 

pasakyti sunku.

Amerikai Trūksta 
Lavintų Inžinierių

ir aktingai reiškėsi 
sios kartos atstovai.

Per dviejų dienų posė
džius ne tik išklausyti, išdis
kutuoti ir patvirtinti prezi
diumo ir vykdomosios tary
bos veiklos pranešimai, bet 
taip pat tarptautinė politinė 
padėtis, santykiai su pa-

Kanados vyriausybė ža
da imtis žygio, apie koki 
buvo kalbama ir Amerikoje,

vak. Vokietija, Italija, Bel
gija, Olandija ir Liuksem
burgas). Tuo klausimu da
bar prasideda sprendžiamos 
deiybos tarp Anglijos ir Eu-

gūnai pakeičiami ar skiria
mi naujoms pareigoms.

Valstybės depaitamente 
svarbiausias pakeitimas yra 
tas, kad Chester Bowles at
leistas iš iki šiol eitųjų val
stybės pasekretoriaus parei
gų, o į jo vietą paskirtas 
George W. Bali. W. Averell 
Hairiman paskiitas valsty
bės pasekretoriu Tolimųjų 
Rytų klausimams. Padary
ta eilė ir kitų pakeitimų pre
zidento patarėjų ir valsty
bės aukštųjų pareigūnų tar
pe.

Tai pirmas žymesnis vy
riausybės pertvarkymas po 
10 mėnesių naujos adminis
tracijos šeimininkavimo.

Pertvarkymas žymiai sus-
t inrinoVX|'K Bilo voki vhčį: 

▼ r---------

Maskvos politikai. Jei kas 
išdrįsta pasisakyti kritiškai 
apie Maskvos politiką, to planavimo pareigoms.
neutralumui Maskvos vado- ------------------------
vai tuoj nebetiki.

cnlcrnl rx_

riaus poziciją, o Crester 
Bovvles skiriamas politikos

Chruščiovas Sako- 
Reikia Tik Smegenų

Didžiausias Pasaulio 
Atominis Laivas

Nevvport News» Va., laivų
-------- statymo jarde baigtas staty-

Sovietų Sąjungos bosas ti didžiausias pasaulio karo 
Cruščiovas lankė Kazach- laivas “Enterprise” varomas 
stano ir Sibiro naujai išplėš- atomine energija. Laivas, 
tas žemių platybes, kur jau , lėktuvų nešiotojas, yra 85,- 
eilė metų sėjami kviečiai. Į 350 tonų talpumo, pagal 
Nuo 1956 m. derliai plėši-Į karo laivyno sekretoriaus J. 
niuose nėra geri, o Chruš-jB. Connally sakymą, “kara- 
čiovas aiškina, kad derliai 1 liaus jūrose ilgą laiką.”

Mirė Senatorius
Styles Bridges

Concord, N. H., lapkričio 
26 d. mirė Nevv Hompshire 
v aisti jos ilgametis senato
rius visos šalies senate Styl 
es Bridges, 63 metų.

Šen. S. Bridges atstovavo 
Nevv Hampshire valstiją 
senate per daug metų, o 
1934-36 buvo N. Hampshire 
gubernatorių ir tuoj po to 
buvo išrinktas į senatą, ku
riame ir išbuvo iki mirties.

Miręs senatorius buvo de
šiniojo republikonų sparno 
atstovas ir griežtas Roose
velto, o paskui Trumano ad
ministracijos kritikas. Pas
kutiniu laiku jis buvo repu
blikonų politikos komiteto 
pinnininkas ir įtakingas 
partijoj vadas.

Amerikos mokyklose da
bar mokosi mažiau inžinie
rių, negu prieš keletą metų vergtąja Lietuva ir kt. 
ir dabartiniu laiku šiame Į . Svarstant tą ar kitą klau- 
krašte išmokoma tik trečda- nariai buvo labai ak-
lis tiek inžinierių, kiek Sov. , tingi ir rimtai tuos klausi- 
^ąjungoje. Toks atsilikimas nius svarstė.
Uairiui gali skaudžiai at-Į , Priimta visa eilė rezoliu 

siliepti Amerikos ūkyje, ■ C1JH 
rar iau dabar jaučiamas in- skelbtos, 
žinierių trūkumas.

kurios bus vėliau pa-

Prezidiumo sekretoriui H.
Sov. Rusijoj kasmet inži- jBlazui jau prieš \ liko šuva* 

skaičius padidėja Įžiayimą atisakius, atsista-lienu
apie 125,000, o Amerikoje 
dabartiniu laiku tik 35,000. 
Taip ilgai negalės būti. Jau 
susirūpinta daugiau gabių 
jaunuoliu traukti į inžinie- 
rijos mokyklas.

PLIENO UNIJA PRIEŠ 
RAS. DISKRIMINACIJĄ

Amerikos plieno darbi
ninkų unija kreipėsi i 2900 
plieno įmones su pasiūlymu 
panaikinti visoje plieno pra
monėje rasinę diskrimina
ciją, kad jos ir pėdsakų re
liktų. Plieno pramonės dar
bininkai šitaip atsakė į da
žnai girdimus priekaištus, 
kad unijos neužtenkamai 
griežtai kovoja prieš rasių 
nelygybę krašte.

tydino ir visas prezidiumas.
I naują prezidiumą išrink

ti: Pirm. d r. A. Trimakas, 
vicepiim. J. Audėnas ir se
kretorių J. Stikliorius. 

Posėdžiams vadovavo pa-
• sikeisdami dr. A. Trimakas,

L. šmulkštvs, V. Sidzikau- 
.skas, dr. K. Šidlauskas, 
prof. B. Vitkus. Sekretoria
vo J. Stikliorius ir A. Ka- 
siulaitis.

Kitą kaitą bus plačiau 
parašyta.

ULBRICHT GRŪMOJA

kai šen. Kuchel ir kongres- ropos “šešių”. Tose derybo- 
monas Lipscomb panašų žy- se svarbiausias klausimas 

Anglijos santykiai su “Ben
druomenės” valstybėmis, 
kurios dabar naudojasi viso
kiomis lengvatomis jų biz
nio santykiuose su Anglija.
Kitas klausimas, dėl kurio 
dar ir pačios muitų unijos 
šešios valstybės nėra galu
tinai susitarusios yra žemės 
ūkio gamybos įjungimas į 
bendrų muitų sienas. Tas 
klausimas yra ir anglams la
bai svarbus. Pasitarimai li
tais klausimais suartinę an
glų ir prancūzų pažiūras. 
Paryžius labai norėtų, kad 
Anglija įsijungtų į Vakarų 
raropą, nes kitokiu atveju 

Vokietija galėtų užimti pir
maujančią vietą muitų uni
jos valstybių tarpe.

gi siūlė JAV vyriausybei.

PAGUODŽIA

Darbo sekretorius Arthur 
Goldnerg kalbasi su Eleono
ra Roosevelt'iene. susitikę 
New Yorko apygardos de
mokratų konferencijoje. 
Roosevelt'iene neseniai bu
vo susirgusi, bet jau šiek 
tiek pasveiko ir galėjo da
lyvauti) konferencijoj.

KOVA DEL MUITV

Vokiečių komunistų va
das Ulbricht grūmoja, kad 
tik “pripažinus” rytinės Vo
kietijos valdžią, susisieki
mas su Berlynu bus laisvas.

vra menki todėl, kad didelių 
valstybinių dvarų vedėjai 
neįdeda į darbą užtenkamai 
“smegenų.” Tiesa, prie men
ku derlių prisidėjo ir saus
ros, bet Chruščiovas mano, 
kad derliai ir sausais metais 
būtų geresni, jei biurokratai 
ir valdžios agronomai tinka
miau atliktų savo darbą.

SKATYK “IZVIESTUA” 
VISKĄ SUŽINOSI

Prezidentas J. F. Kenne
dy turėjo pasikaP>ėjimą su 
sovietų laikraščio “Izviesti- 
ja” redaktorių Adžubej'u, 
kuris yra ir Chruščiovo žen
tas. Prezidentas su juo kal
bėjosi apie dvi valanda- ir 
visas pasikalbėjimas bus 
atspausdintas šios savaitės 
kurioj nois “Izviestija” lai
doje.

Seniau rusai juokaudavo,

To vardo karo laivų A- 
merikos laivyne jau yra bu
vę, naujasis laiyas tęs se
ną ir Kalbingą tradiciją.

Perduodant didžiausiąjį 
laivą karo laivynui, sekreto
rius Connally sakė, kad ato
miniai povandeniniai laivai, 
ginkluoti atominėmis rake
tomis, pasirodė labai vyku
siai suplanuoti. Iš 10 “Po- 
laris” raketų bandymų visos 
10 pataikė į taikinį 1200 
mylių atstume. Tokio taik
lumo niekas nesitikėjo.

Kašmiro Klausimas 
Jungtinėse Tautose

kad “Pravdoie” (Tiesoje), 
Kova dėl muitu politikos rusų komunistų partijos lai-.. ___ i •

Jau daug metų Kašmiro 
klausimas “miega” Jungti
nių Tautų organizacijoj. Dėl 
Kašmiro varžosi Indija ir 
Pakistanas.

Kadangi Indija nesutinka 
tiesioginiai derėtis su Pakis
tanu dėl tos srities, tai Pa-

fz- kistano vyriausybė keta tąjau įsisiūbavo ir tie laisve- kražtyje, nėra tiesos, o
nės prekybos šalininkai,' viestijose” (žiniose), Sovie- klausimą iškelti iš naujo JT 

tiek ir aukštų muitų šalinin-J tų Sąjungos vvriausvbės organizacijoj. Klausimas 
kai telkia jėgas kovai laimė- organe, nėra žinių. Šią sa- ten jau buvo svarstomas ir 
ti. I kovą visi traukia savo' vaitę kurioj nore “kviesti- JT siūlė tiesiogines derybas, 
interesų vedami, bet visi de- ja” laidoje rasai ras nema- buvo kalbama ir apie plebi- 
dasi kalbą viso krašto inte- žai žinių, nes jose bas įdė- scitą, bet viskas atsirėmė i 
resnose. Kova bus baigta tas pasikalbėjimas su pre- Indijos nenorą paleisti iš 
iki ateinančios vasaros. zidentu Kennedy. rankų tą, ką ji jau turi.
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Suomijos kelias
Paritą savaitę Suomijos 

prežir. : r.s matė Sovietijos 
erurą i? Nirdktą sutiko “a- 
f\>Yi ‘ ; ašitarimus dėl iš
vak. ' ..iCiijos, Norvegijos 
ii- vk.iiijcs “gresiančio ben
dro pavojaus.” Sutiko ku- 
. -c . r . Nagi. iki suo-
i?i M. ? M. .ų. Jei Suomija 

. i . i inkimuise bal- 
r kak) Nikitai patinka ir 
jei N: i ijos prezidentu vėl 
k; iki ai. ta; Kekkonen, Šo
ri.:: milžinas i us patenkin
ta . j i suomiai drįstu 
Kekkonen vyriausybę paša
linti, ‘aka Maskva “tikrai” 

egu, danų ir vo
kiečių ir suomiai turės “pa
dėti” rt - nugalėti jų di
delę. baimę.

Kartu su Suomijos prezi
dento kelione i Novosibirs
ką nusilenkti Maskos valdo
vui,. buvo paskelbta, kad 
Sovietiją ir Suomija padi
dins tarpusavio bizniškus 
prekybos mainus ir tuo bū
du ūbi'k va gaus dar vieną 
virvės galą i savo rankas 
smaugti Suomiją, jei ji iš
drįstų pasirinkti vyriausybę, 
lr iri Maskvai gali nepatikti.

Chruščiovo tariama bai- 
n" vokiškų militarizmo tik
renybėje 'pasirodė tik dar 

ūdas kištis i Suomi
jos vidaus reikalus. Tą su-
• rato socialdemokratu nu- - *• 
matytas, kandidatas į prezi- 
derto . vietą Honka' ir at
šaukė savo kandidatūrą.

Ypatingai Chruščiovas, 
kaip ir Stalinas savo laiku, 
nekenčia suomių socialde- 
mokiattty kurie daugiausiai 
prisidėjo prie to, kad Suo
mija kariavo prieš nišų mil
žiną ir išlaikė Suomijos ne- 
priklausomybę. Otto Kuusi- 
ner. kuiis turėjo karaliauti 
Heisinkiuose, dar ir dabar 
tebevalgo loskavą rusų duo
ną Maskvoje.

JT skelbia karą Konge

Jungtinių Tautų organi
zacijos saugumo taryba nu
tarė pereitą savaitę, kad 
Kongo respublikoje visomis 
priemonėmis Katanga turi 
būti Įjungta i bendrą Kongo 
valstybę. Nutarė ir turės dėl 
to nutarimo kariauti. Vadi
nasi, ;• i'Oiendimo teisė 

•o -antrą. Pasirašy
tos su Katanga karo paliau
bos mindomos Į purvą ir pa- 
kartotirai duoti pažadai 
Katargai, kad JT kariuome
nė nesi kiš i Kongo vidaus 
kovas, buvo tik akiu moni-• t
j i mas.

Apie jungimą į bendrą 
Kongo valstybę bolševi- 
kuojanči© Gizengos valdo

ki i nės provincijos vi
sai ir nekalbama, žodžiu, 
nutarimas yra toks, kokio 
rusai norėjo. Jei toks bus ir 
vykdymas, tai Kongo košė 
d a d gai bus tarptautinė 
“p. rblnma,” kuri Amerikai 
k. i i - -a nemažai pinigų, o 
rusams rali duoti nemaža
politinio pelno!

•
Komunistai nesi registruoja

Lapkričio 20 d. Amerikos 
komunistų partija turėjo re
gistruoti* Justicijos depar
tamente kaip svetimos val
stybės agentūra. Lapkričio 
30 dieną Amerikos komuni
stu vadai ir pravadvriai turi 
registrubtfs, kaip Maskvos 
gizeliai. Vž nesiregistravi- 
mą ir partijai ir jos pareigū
nams gresia nemažos pa
baudos pinigais ir kalėjimu.

Bet komunistų partija ne- 
I siregistravo, o jos pareigū
nai irgi keta nesiregistruoti.

Įstatymas (priimtas 1950 
metais) reikalauja komunis
tu partiją ir jos pareigūnus 
registruotis. Aukščiausias 
teismas pripažino, kad Įsta
tymas yra konstitucinis ir 
komunistai turi registruotis.
Bet, praėjo jau 11 metų nuo 
Įstatymo priėmimo, praėjo 
nemažai mėnesių ir nuo 
teismo pasisakymo, o komu
nistai ir nemano registruo
tis. Jie žada vaidinti “kan
kinių” rolę ir pasirodyti 
esą vyrai, o ne pelės.

Vėl derybos (drausti ir jeigu draudimas a-ginklų nebandytų.
... bus kontroliuojamas, tada Į •

Šią savaitę vėl prasi .ėda kįtiis reikalas. Keikia tikė- jy “tarimai”
Ženevoje derybos dė. ato-^ jcad prje tokį0 gusitari-
minių ginklų l ardymų uz-mo galgi bus prieita .bet kol! Jungtinių Tautų seimas 
draudimo. Kusai sutiko tc-)tas bus, anglai ir amerikie- pereitą savaitę nutarė “už- 
kias derybas atnaujinti poiįįai nemano atsisakyti nuo į oi austi” vartoti atominius 
to, kai jie išsprogdino 31 teises atominius bandymus i ginklus kare, nes, girdi, to- 
vandenilio bomba ir užter- daryti.
šė orą daugiau, negu ’»>et kas 
kitas jį buvo užteršęs radio
aktyvia iais nuodais.

kių ginklų vaitojimas butų

Nutarti lengva, bet kas 
iš to? Juk ir patys nutarėjai 
žino, kad jie tik žaidžia sa
vo tarimais.

Dominikonuose
Dominikonų respublikoje 

grįžta demokratinė tvarka, 
grįžta su riaušėmis, su bu
vusios diktatoriškos klikos 
bandymais atsigriebti ir di
deliu netikrumu, kas toliau 
bus.

Prieš savaitę laiko du bu
vusio diktatoriaus skerdiko 
Trujillo broliai, abu genero
lai, bandė grąžinti krašte 
senąją, jų šeimai taip malo
nią tvarką, bet bandymas 
nepasisekė ir Trujillo šei
mos laiminga era nebegrįš.

grįžtų į šv. Domininko že
mę. Laivai plaukiojo tik ne
toliese nuo Dominikonų res
publikos teritorijos, tarptau
tiniuose vandenyse, bet jų 
buvimas paskatino Trujillo 
šalinikus atsisakyti nuo sa
vo bandymo, o diktatūros 
priešams pridavė drąsos 
priešintis diktatūros šalinin
kams.

Kubos Castro iš Amerikos 
karo laivų pasirodymo ties 
Santo Domingo (atkrikšty- 
tos sostinės) miestu, nors 
ir daugiau kaip trijų mylių 
atstume, įvarė baimės. Jis 
sako, kad tai “intervenci
ja!” O todėl nubėgo skųstis 
į Jungtinių Tautų organiza
ciją. Castro bijo: Sako, da
bar ties San Domingo, o ry-

JT organizacijos “čarteno 
laužymas.”

Kitas nutarimas skelbia, 
metus, kad Afrikoje draudžiama 

t andyti atominius ginklus ir 
net draudžiama ten atomi
nius ginklus gabenti, laikyti 
sandėliuose ir t L

Tokie “nutarimai” rodo

Derybos dėl atominių gin
klų bandymų uždraudimo 
toje pačioje Ženevoje buvo 

Rusai, sutikdami derėtis; vedamos veik tris metus, 
iš naujo, tuiėjc “geras akis” ?nvo ir susir,utat kad dery- 

Į siūlyti, kad Vakaių valsty
bės savanoriškai susilaikytų 

į nuo atominių bandymų de
ryboms einant. Žinoma, Va-das bevesdami, 
karų \ aisty bės (Amerika ir ginklu bandymui, dery bas į nuotaiką, bet ne sveiką nuo- 
Anglija) toki nachaiiškai nutraukė ir 31 bomba išpiš-jvoką. Egipto Nasseris nese- 
begėdišką pasiūlymą atme- kino kažkur prie Novaja niai viešai dievažijosi, kad 
tė ir. jei matys reikalo, ato- Zemlia sales. Todėl dabar jis turėsiąs atominių gink
lu in ius bandymus daiys. ži- derybas atnaujinant nišai: ių, o dabar jam sako, kad 
noma. jei bus sutaita ir pasi- vėl “ieško durnių” ir norėtų, Afrikos kontinentas yra už
rašyta tekius bandymus už- kad deryboms einant niekas drausta žemė atomams!

bų metų nė viepa valstybė 
nedarys atominių ginklų 
bandymų. Eet nišai, dery- 

na įruošė

Amerikos karo laivai irgi, toj gal ties Havana.
prisidėjo prie to, kad Tru-j
jillo šeimos diktatūra nebe- I (Nukelta i 7-tą psl)

4 Handy Phone Books
for e Customers 

oston und Vicinity
The new and abbreviated issue of the Boston Tele- 

phone Directory (white pages), to be distributed during 
the next few weeks, wiil complete the grouping of telephor.e 
customers in Boston and Vicinity into four nanay regionai 
phone books. This will result in Severai advantages to our 
customers:

WE5T SUBURBAN 
DIRECTORY (white pages)

contains listings 
for the following exchanges:

Arlington
Bedford

Needham
Newton

Belmont Wa i t ha na
Leiington Watertowa

Lincoln Wellesley 
Weston

SOUTH SUBURBAN 
DIRECTORY (white pages)

contains listings 
for the following exchanges:

Braintree
Canton

Cohasset

Hull 
Mil ton 
Norwood

Dedham Quincy
Hingham Randolph 
Holbrook Westwood 

VVeymouth

1.

2.

3.
4.

Increased convenience of overall directory usage by group
ing telephone numbers into geographical areas.
Easier handling of Boston Directory because of more con- 
venjent sige anH węiffht.
Easier reading due to ūse of larger type.
Finding of narnės simpUfied because of fewer pages.

for the

Burlington Reading 
Chelsea Revere

Medford 
Melroee Winthrop 

Woburn

Everett 
Malden Wakefidd

BOSTON DIRECTORY
(wbite poges)

contains listings for:
The City of Boaton, indoding

Wa
for

NORTH SUBURBAN 
DIRECTORY (whHepoge»)

Plain

FEWER LISTINGS IN BOSTON DIRECTORY
The new issue of the Boston Directory (white pages) contains 

listings for telephones in the City of Boston, and in Brook line, 
Cambridge and Somerville. Listings of all othsr telephones ia 
Boston and Vicinity appear in one of the threa enstiig regionai 
directories — the North Suburban, the South Suburban, the VVest 
Suburbąs.

YEUOW PAGES DIRECTORY CONTINUES
The Boston Yellow Pages Directory will continue to be published 

aithout change. It will cover the šame area as famnerly aad cvery 
businesB customer will continue to be listed in it. Suburban Directo-

wiU also have thelr Yellow Pages sectione as at prese. at.

PLEASE INDtCATE FUTURE
DIRECTORY REOUIREMENTS

With the completion of the delivery of 
Beceraber, aacb customer will have a complete 
a refeirn peeteard.

The pesteaid is to be uaed to 
cfuironentR, riki metilą m mwa ocre ana

ADDITIONAL DIRECTORIES ON REOUEST
If addhional cepies of any 

they auiy be obtained, eithout
directory

NEW ENOLAND TELEPHONE

%
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. k k JI

c iko
t?
& ••W V -r

•

"Ane ava o c. KAS SKAITO RAM,uyvcm met s TAS DUONOS NEPRAŠO.

KORESPONDENCIJOS EASTON, PA.

Klubo ne.u’a. '
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

HAVERHILL, MASS.

Anglų laikraštis 
apie lietuvius H

PITTSTON, PA.
SLA 7-os apskrities 

suvažiavimas

Draugė S. Paplauskienė, Lapkričio 19 J. Lietuvių 
ilgametė "Keleivio“ skaity-,čiliečių Klubo salėje 
toja ir pažangiųjų lietuvių Z-osioeapsknties su
veiktas rėmėja, prisiuntė • važiavimas, Ku.nar.ie 
mums iš Haverhillio anglų ;avo atstovai ir :> v< 
laikraščio keletą iškarpų, -a,SVcCAL .. 
kur yra gražiai aprašyti se-* pranešimų paaiškėjo, 
nieji to miesto lietuviai. Įlčad v;

ma r. 
dėt.
keiti v
ias
rr,’’

Z1U.
kie:

Haverhillio popieriaus (cave daugiau ne L-iOG pelno t
i ir kad kasoje yra apie 14 \

renkus vietos Country klube L 55 c- , , .L
'seniesiems savo darbinin-1,. Su: ;lz!a'.'"r'e-‘.‘a:- ','; ' B 
kams pagerbti balių. Prie,.,,. „
vieno stalo sėdėjo dirbtuvės ii1“!; , ’‘‘"V lt“ " /. 'wif,WinMw>>i Stauffaeher » ?*» globėjas St Bneats. Įme 
ir William Allin, o jų tarpe v, •^pskritięs pirm. Ą. Mi-Į ? 
du lietuviai • Stasys Pa-1Juškas pirmuoju ^pakvietė j kl ’
plauskas, išdirbęs toj firmoj 'kalbėti St. Geguži, _ kuris, tatumfcjii 
52 metu, ir Antanas Marce- Ka*P, paĮ-iastai, is lė.o at- n: . v; 
lionis, išdirbęs 55 metus, ^nkdamas .- ■ *•’ sak ė . tokie xi.
Jiedu buvo Įvesdinti i užsi- piakalea., pažymė< a-
tarnavusių tos firmos vete- nu;? hUrnnku-tsųrun:-:
ranų klubą. «la tiki a šven-. e.

Kiti atžymėti lietuviai bu- ^tejio- j ^ood, Antanas B<
vo: Alfonsas S. Klimauskas, E. iždo gta- tun savo .
išdirbęs 25 metus: Juozas . ,r
Kibildis, 30 metų: Povilas kalbėti V. Ka- biro įnian
Mikonis, 35 metus; Julius Barauskas, padeklamavo ei- k ai ir i.
Belevičius ir Juozas P. Pi a- Motiną, kuname įs ’
kapas, abudu po 45 metus. S.Jblro a ^jes atstotai

D •, wa • • i tirą nelieti ašarti ir nedū- vardų ir šluojant is
t> i , , i... . šauti, nes 'is ?i i lau vj nmę■**» ',a?k.lrtl te Lietuva. bus lengvas,
klubo komiteto naruos. j Rdėikor.is pagyrė ap- y a ga >ūa d umsti ir ii

AiA sįM-fa-ities veikėjus už uoto hj veikti. .
kad vertėtų kaip nors atzy- 
mėti ir draugę Paplauskie
nę, nes kai kitos moterys

produktų dirbtuvė buvo su-

LIKO

i nuskendo nedidelis 
žmonės žuvo. žuvo

. 7 mėty duktė ir 14

.j?.ono Harvey žmona. 
. i i mėty duktė ir lai- 

n >ižudė. o mergaitė
■ keleivius ir savo

. \ isai teisingas, nie-
» i. ii.e audros.

NEW YORK, N.Y.

Balfo vajus

Jū7nai\IC*CZIIC»X roti bimiLrttc i uii.ki: : n juzc
(paketbukus) pameta, tai 
jai sekasi juos atrasti. 
Kelių savaičių bėgyje ji at
rado 4 rankinukus. Ir kiek
vieną syki ji turėjo rūpintis, 
kad jie grįžtų kam priklau
so. Vieną jų buvo pametus 
daktaro žmona, antrą — 
mokinė, o kiti priklausė na
mų šeimininkėms.
Užsisakė "Lietuviu išeivija 

Amerikoje“

.rb
Kazį anai

ne ir

paša

lams
siems

darbą, ilgametis darbuoto- Patartina 
jas Jurgis Šiaučiūnas ragi- žti i klubą i 
no paminėti Lietuvos nepri- j bendromis pastan gomis pa- 
k’ausomvbes ^askelh’mo su- ’ėfiti j t:' - ai k u ■ : va -
kakti per: radiją. Priimtas i taiga.
taipgi jo pasiūlymas sureng-I 
ti pobūvį su menine progra
ma.

J. Balčikonis -pasiūlė pa-i 
vasari surengti vaidinimą ar } 
kitokį kultūrini pareit rimą t 
ir jo pelną atiduoti ALTui ■ 
Lietuvos laisvinimo reika-: 

Pasiūlymas primtas.
Suvažiavimui pasibaigus, 

buvo gera vakarienė, kuri? 
surengė SLA apskrities vai- • 
dyba.

J. V. Stanislovaitis

lams.

Senas Ktafc ietis

MIAMI. FLA.

v.
įvairios naujienom
Kellev, ilgametė

Nors drg. S. Paplauskas; 
išdirbo popieriaus dirbtuvėj; 
jau 52 metus ir gauna gerą 
senatvės pensija, tačiau dar
bo neapleidžia, nes darbą 
turi gerą ir gerai uždirba. 
“Tik gyvenk ir norėk’’, rašo 
dr-gė Paplauskienė. Tik bė

i.

r ve n:s

o— r - ■ An - • * ... - 
' Gai 

bietės

12
tos

/O
arueve

.it: ic-
dėl ne- 

avo na-, ,rz. Tl’

ura

zuota. Jei

I-olrpmc

CANTERBURY, CONN. '

uoli į narr 
Apleido 7 j 
azc. Jis tai 

as savo ai t:
ebėra ir io

<t~
>ti.

Taip ’O

Mirė M. Liepienė
Laukričio 4 d. čia mirė 

Marcij'ona Liepienė, 74 me-. į Chica 
da, kad sveikata jau nelabai tų amžiaus, palikusi !iūdin-;7 
nori tarnauti. Vis dėlto skai
tyti draugai Paplauskai 
mėgsta ir domisi visuome
nės gyvenimu. Jie atsiuntė 
pinigus už šiuos tris leidi
nius, būtent: "Lietuvių iš
eivija Amerikoje“, "Kelei
vio“ Kalendorių 1962 me

tode’m uosius, 
korespon 
k’-.ujier.o 
išvyko i 

iros solistė An

us tuos pac: 
■punKtus: r

IIS U.I

, j di j n. u.. iiuuui ,, ’ot-jĮvog o? eros soliste An
čios sūnų Stanley Liepį. gy- tankia Di kaitė-Rod-
venantį Middleboro, Mass ir varhi Pakš-
broli Joną Bočių Lietuv .

DENVER, COLO.
Lietuviai susibūrė 

Malonu, kad ir čia lietu
tams ir "Juozą Staliną“. La- iiai susibūrė ’ 

i aėiiilbai ačiū!
"Kel.“ Redakcija.

progos visiems sueiti 
savuose parengimuose.

R. B.

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS S5•.« - ■ - •> . - ;.
Keleivio’’ leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo 

1962 metų pradžios pakelti iki 5 dolerių metams.
Per aštuonius metus laikraščio kainą išlaikėme 

keturius dolerius metams, bet visų reikmeni], 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 nebeima noma.

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.

šiais metais laikrašti užsisakyti arba atsinau
jinti galima senąja kaina.

‘Keleivio” Leidėjai

uen 
Chorą

ja A. Navickaite, pra 
uolia; ruošti, žiemos sezo-
nui. 1 ’

Gi: L u. ks ■
tos draugijos. Sėkmė 
siems.

Miamtatė lietuve

kuriam vadovm;-

vi
1-

svei," bet ■

DIDELE DOVANA VŪSU 
MAŽIESIEMS

Tai seno pe aj o 
Malėno Etamertorius. kurį 
iliustravo Viktoras Siman- 

• .' ' ' ' iti
dr. Juozo Kazicko ir dr. Kę
stučio Valiūno lėšomis.

Autorius savo elemento
rių skiria netekusiems tėvy- 
r ės 1 i et u v ivįku ’-l i e tuv i v.1 kei, 
kuriuos kartu su ju tė rais ta 
dovana tikrai p rad-du.rius.

Redakcijai atsiųstame eg
zemplioriuje kairi reer “ ■- 
mėta.

I rr

A* *

. Iii

Jalai, BakšyT 1 To * • H

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

ako kad ii? gei <vi
■ ■■

• omuristu “T.r»is u" 
yotė Bak.': r

■ uT ' u' a
• pusės metų pene io.

iriais ir parvažiavo v 
tęs ir pasiutusiai 
Jo net svoris padi<
raskažijant “kazio

Per pirmąsias dešimt die
nų Balfo Vajui New Yorke 
šimtas geradėjų sudėjo 
tūkstanti dolerių. Aukų bus 
prašoma" ir, laukiama visą 
menesi.

Gruodžio 3 d.
vajum Frank K. Lane gim
nazijos auditorijoje įvyksta 

į Balfo parengimas, kuriame 
orogramą atliks New Yorko 
Operetės Choras, rašytojas 
Antanas Gustaitis iš Bosto
no ; rodys Narkeliūnaitės fil
mas, darytas šią vasarą Lie
tuvoj. Bilietų kaina $2.50, 
visiems vienoda. Vaikams, 
atvykusiems su tėvais — 
veltui.

Vajaus Komiteto prezi
diumas posėdžiavo lapkričio 
16 d. ir pasiskirstė pareigo
mis, kad parengimas šau
niai ir sklandžiai praeitų. 
Greitu metu, manoma, susi

o jo “dorovė” išpurpo 
ps varlės, kuri pūtėsi

. jautį.
Bolševikui nukrypti nuo

'.esi

odėl
ūmo

rinks spaudos atstovai, ku
rių uždavinys savo raštais 
labiau išryškinti aukos pras
mę ir tikslą.

New Yorko lietuviai kas
met suaukodavo Balfui per 
5,000 dolerių. Tikimasi, kad 
ir šiemet ši suma bus pasiek
ta, nes pirmieji aukotojai

rvsium su ,šieinet Y™ Puošnesni negu 
17 | kitais metais. Jei ir mažiau

aukoti galintieji atsiHe^ą, 
vajus bus pavykęs. .

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Piliečių Klubo

Šį penktadienį, gruodžio 
1 d. 7:30 vai. vak. bus Lie
tuvių Amerikos Piliečių 
Klubo susirinkimas (280 
.Union Avej, Brooklyne). 
Jame bus renkama klubo 
vadovybė, svarstomas pašalr 
pos ligoje reikalai ir kt

Visi nariai turėtų atvykti.

BALT1MORE, MD.

Lietuvių bendrovės

1921 m. buvo įkurta ben- 
: a didžiausia nuo-' drovė, kuri 851 Hollins gatr 

ir Mizara visada lai- vėJ pastatė gražų namą su 
ta liniją įsikabinęs, didele sale ir keliais mažes-

< agis i šuns kudlas, o niais kambariais. Kitoj gat- 
ir vra pilnas do-,vės pusėj buvo turtingo 

1 žmogaus sodas, daug kas ta
da manė, kad visą laiką tu
rėsim savo namus gražioj 
vietoj. Deja, po 40 metų to 
sodo nebeliko nė pėdsako, 
mažai ir lietuvių salės apy
linkėj begyvena, kiti išsi
kraustė į priemiesčius.

Iš kelių šimtų naujųjų at
eivių į Bendrovę nedaug te
istojo. Iš jų dabar valdyboj 
yra K. Dūlis ir Šingalis, pir
masis finansų sekretorius, 
antrasis protokolų. Mes se
nesnieji džiaugiamės, kad 
tuodu jauni ir išsimokslinę

ju

TBULA ISTORIJA

»Z« Leningrado Ermitaže 
.?. > tūkstančių įvairiausių 

..y matų saugoma ir dau- 
Au .aip 2,000 vertingų ar- 

Aginių eksponatų atga- 
•1 iš Lietuvos. Skyriuje, 

7 . Ame saugomi tie ekspo- 
vad o vau ja istorijos 

iu kandidatas Fiodor 
rievič. Naudodamasis su- 

isiais Lietuvos istori-
duomenimis, šis sve- 
i- mokslininkas jau vyrai kartu dirba, 
laikas rašo darbus

istorijos klausi
mu pamošta net

7OS
•Tu

‘ tų Sąjungos mokslų 
•r: ijos leidyklai Le- 

:e neseniai įteiktas 
šio istoriko darbas, 

vadintas “Aukštutinio 
,0 senovė.” Jame na
rni pirmųjų gyvento- 
’vj’mo prie Nemuno 

: ,500 metų klausimai, 
v įrodinėja, jog pir-" h 

’• ęvventojai buvę sla-|g ? 
’ rl tik slavams lietu- 
kimri už paliktą kul-

Tuo pačiu jis lyg ir pa- 
= a lietuviu kilmę prie 

o: visi jie slavų pali-
. Tokių “istorinių” kū- 

• tendencingumas šian- 
ųač sustiprėjo, kai vi-

.vergtosios tautos sten-
;■ i paversti viena “so- 

bendruomene. O 
ryiausia padaryti įro- 
kad visi yra kilę iš

tavų.
G urie vičius paliečia ir 

vių bendradarbiavimą 
. iavaiš, kuris, istoriko 
mene, lietuviams buvo 

naudingas kultūros ir 
’ /acijos atžvilgiu. Šian- 
' Sovietų Sąjungai ve

dant Lietuvoje rusifikaciją,
.itrodo, režimo istorikai ne- 

ali kitaip rašyti.

Šiuo metu Bendrovės val
dyboj yra: pirm. J. Kairys, 
vicepirm. J. Žigas, sekr. 
šilgalis, fin. sėkr. K. Dūlis, 
ižd. A. Juškas.

Gruodžio 2 d. bus 40 me
tų sukaktuvinis banketas. 
Visi, seni ir jauni, jame da
lyvaukime !

Mirė A. KureUitis
Lapkričio 8 d. mirė An

tanas Kurelaitis, gilios se
natvės sulaukęs ir seniai ne-

Velionis yra daug nusi
pelnęs švietimo srityje, jis 
yra labai daug vaikų ir su
augusių išmokęs lietuviškai 
skaityti ir rašyti Rašinėda
vo ir Keleiviui 

Gilios senatvės sulaukęs, 
velionis turėjo daug vargo 
pats ir privargino Kubilienę, 
kuri jį prižiūrėjo. Mirtis pa
baigė vagus.

Lai būna jam lengva Re- 
deemer kapų žemė!

Z. Gapiys 

URUGVAJUS

e ra pažįstame, kada jo ne-
nkame.

nistų Centrą kelis savo 
draugus bei pažįstamus tai
kaus sugyvenimo ieškoti

Deja, tuščios buvo pa
stangos, nes nuėjusieji pa
reikalavo, kad rusai iš Lie
tuvos išsikraustytų. Tada, 
sako, galima būtų kalbėti 
ir apie taikų sugyvenimą. 
Žinoma, komunistai tam 
pritarti negalėjo, todėl ir to 
veikėjo taikaus sugyvenimo 

griuvo.

W1LLOW RIVER, B. C.

Mirė F. Vosylius 
Liepos mėnesį čia mirė

Keleivio skaitytojas ir pla
tintojas Pijus Vosylius, ki
lęs iš Suvalkų krašto, į Ka
nadą atvykęs po pirmo pa
saulinio karo.

K. D.

DELHI, ONT.

Mkė A F« '' f:

Lapkričio 5 d. mirė ilga
metis Keleivio skaitytojas J. 
Pocius. Liko liūdinčios duk
terys Eilėn Peter ir Marion 
Miller su šeimomis, kurioms 
reiškiame užuojautą.

PADĖKA

Ai,. Antanas Barkauskas, gy
venantis Vokietijoj (Vechtg L 
OMb. DP Altersheim) reiihfk 
nuoširdžią padėką Stasiui Nst- 
kui, gyvenančiam 28 Plaza, Ra> 
chester, N. Y., už didelę pagal
bą, kurią jis man, vargan pate
kusiam, kare sužeistam, yra tei
kęs. St. Natkus nėra man g£> 
minė, tik kurį laiką teko —^tt 
su juo vienoj stovykloj gyven 
ti. Jis, išvykęs pirma į Angliją, 
o vėliau į Ameriką , finnikimna

tano sunkią būklę, nepamiršt 
manęs ir nuolat remia 
siuntiniais.

Linkiu St. Natkui už jo jaut
rią širdį geros sveikatos, 
gyvenimo ir dar kartą 
lietuvišką ačiū.

A.

• KOJŲ KATINAS

Crosseto (Italijoj) mieste 
dr. Pestelli pamatė klajo
jantį nepaprastą katiną — 
jis turėjo šešias kojas. Dak
taras jį sugavo, parsinešė

Vienas buvęs didelis Uru
gvajaus nekomunistų veikė
jas, susižavėjęs Nikitos "iš
mintim“, nuėjo Lietuvos 
okupanto garbinti Jis užsi
mojo ir daugiau lietuvių tuo 
keliu nuvesti, todėl kartą 
pasikvietė į Lietuvių Komu-' namo ir prisijaukino.
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Sudaryta* Neringos miestas
Kuisių Neringoje buvo 

kelios atskiros vasarvietės. 
Dabar valdžios nutarimu 
Nidos, Preilos ir Juodkran
tės vasarvietės panaikintos 
ir sudarytas vienas admini
stracinis vienetas—Nerin
gos miestas.

Administracijos centras 
bus Juodkrantėj. Projektuo
jama Neringą sujungti su 
“didžiąja žeme” tiltu ar tu
neliu.

Užplanavo — nei vykdą
Ministerių pirmininkas 

Šumanskas sako, kad Lietu
vos pramonė dirba mikčio
dama, dažnai neįvykdyda- 
ma numatytų planų, šiemet 
vien mėsos, pieno bei žuvies 
pramonės imonės nedavė 
užplanuotos produkcijos už 
29 milionus 600 tūkstančių 
rublių.

Vitražistų paroda
(E) Daugiau kaip du mė

nesiu Maskvoje veikia Lie
tuvos vitražinio meno paro
da. Lankytojų tarpe ji turi 
dideli pasisekimą. Parodoje 
eksponuojama 46 dvylikos 
geriausių dailninkų darbai. 
Ypatingo Įvertinimo susi
laukė Stoškaus darbas “Že- 
irtė-upė,” dailininkų Banio 
“Menas” ir Verbausko “Eg
lė žalčių karalienė” vitra
žai. Lietuvos vitražistų dar
bai pateikiami kaip pavyz
dys kitų sovietinių respubli
kų dailininkams.
Moterys dirba kaip arkliai

Australijoj išeinantis lai-

Laukų karalienė
Kas ji? Vilniuje leidžia

mos ”Sovietskaja Litva“ 
žodžiais, tai komai (kuku- 
. ūzai).

ALCOS IR KAINOS 
SOVIETIJOJ E

Iri’ocf ic apvie ATA
spalio 3 d. numery rašo, ką 
pasakojo brooklyniškis šią 
vasarą buvęs Lietuvoje. Štai 
ka jis sako apie motėm “lai
mingą” gyvenimą sovietų 
tvarkoje:

“Moterų gyvenimas labai ir 
labai vargingas. Jos dirba, kaip 
arkliai. Matęs, kai moterys ke
lią tiesiusios. asfaltavusios. Jų 
batai mediniais padais padarė 
pasibaisėtiną įspūdį. Pakalusęs. 
ar negali lengvesnio darbo gau
ti. Buvo atsakyta pečių kruste
lėjimu. Paskiau brigados virši
ninkė paaiškino, esą. čia visi ly
gūs ir todėl bet koks darbas pri- 
\alomas. Skaudu buvę žiūrėti į 
plytų nešėjas prie ‘tarybinių 
statybų.’ ”

Paminėjo J. Zikarą
Kaune lapkričio 18 d. pa

minėta nepriklausomos Lie
tuvos laikų skulptoriaus J. 
Zikaro gimimo 80 metų su
kaktis. Ta proga Čiurlionio 
vaido dailės muziejuje ati
daryta skulptoriaus darbų 
paroda, kurioj išstatyta apie 
100 kūrinių.

JUOZAS STALINAS

Kaip žinoma, Sovietijoj 
Įvestas naujas rublis, dešim- 

į kartų brangesnis už buvu
sįjį. Oficialiu kursu da' ar
inis rublis lvgus $1.10.

Eltos sulinktomis žinio
mis dabar Sovietijoj šitokie 
uždarbiai ir kainos:

Aukštosios mokyklos pro
fesoriaus mėnesinis atlygy- 
nimas siekia nuo 600 iki 
t,000 rublių; instituto dės
tytojas uždirba nuo 80 iki 
i 50 rublių; mokytojas 60- 
-90: fabriko direktorius 300 
-1,000 rb.; inžinierius 100- 
300 rublių; technikas 80- 
200 rbl.; vyriausias gydyto-5 
jas 95-180 rb.; gydytojas 85 
į-100 rb.: darbininkas speci
alistas 80-200 rb.: žemesnis 
ir vidutinis tarnautojas 50- 
100 rb.; apmokytas darbi
ninkas 60-90 rb.; neapmo
kytas darbininkas 30 rb.; 
kolchozninkas (pajamos tik 
iš kolchozo, nepriskaitant 
pajamų iš mažo privataus 
darželio) 15 rb.

Ką Soivietų Sąjungos pi
lietis gali Įsigyti už savo už
darbį, galima matyti iš kai 
kurių prekių kainų:

1 kg (kilogramas 2.2 šva
ra ) duonos baltos kaštuoja 
30 kapeikų: 1 kg. bulvių 12 
tapk.; 1 kg cukraus 1.00 ru
blis; 1 kg. mėsos 1.20 rb.;
1 kg. mėsos produktų 1.50 
sb.: 1 kg. sviesto 2.80 rb.;
1 litras augalinio aliejaus 
1.68 rb.: 1 litras pieno 25 
kapeikos; 10 kiaušinių 80 
kap.; vyriškas kostlimas 
110 rab.: vyriški marški
niai 6 rab.: vyriški batai 25 
rb.; moteriška suknelė 30 
rb.; moteriški batukai 23 rb.

Tai vidutinės kainos .
Labai didelis prekių skai

čius, kurių nėra sovietinėse 
krautuvėse parduotuvėse, , 
sigyjamas juodojoje rinko- j 

je labai aukštomis kaino-I 
mis. Maisto produktų gali
ma pirkti ir vadinamuose 
'kolchoziniuose turguose”, 
)et irgi aukštesnėmis kaino
ms. Plataus vaitojimo pre
kių kokybė dar labai atsi
lieka nuo Yakara šalyse ga
minamų prekių..

Naujų pinigų Įvedimas, 
aip matyti iš pateiktų pa

vyzdžių, nedavė jokios nau
jos darbo žmogui. Jo pasė
toje tik sumažėjo sumos 
>ard uotu vių languose ir ne 

taip rėžia akį savo nulių 
skaičiumi.

ATSTOVŲ RCMŲ PIRMININKO KARSTAS IR STOVYLA

Atstovu rūmu pirmininko S. Rayburn la venas pašarvuotas prieš laidotuves jo na
muose Tėvas valttijoje. Prieš karstą mirusiojo valstybės vyro stovyla su pirminin
ko plaktuku rankoje. S. Rayburn išsiskyrė iš gyvųjų tarpo viso krašto apgailėtas.

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

kuriuos pažinojau

STASYS GRIEŽĖ
(Tęsinys)

Jurzdikas
Atsivertę LE X tomo 170 

psl. skaitome: Jurzdika 
bažnytkaimis Eišiškių vis. ir 
aps., apie pusantro kilomet
ro i šiaurę nuo Eišiškių-Vil- 
niaus plento. Mūrinė katali
kų bažnyčia, pašto agentū
ra, pieninė ir t. t.

Tikrumoje ne visai taip: 
ne bažnyčia Jurzdike, bet 
Jurzdikas prie bažnyčios. 
Pasakyk Eišiškių apylinkės 
dzūkui: buvau Jurzdiko
bažnyčioje, —nesupras, nes 
tokios nėra. Paminėtoji 
Jurzdiko bažnyčia yra ta 
pati Eišiškių bažnyžio apra
šyta LE, V tomo 405-ū psl.

Ir pats žodis kažin kodėl 
LE pavartotas 2-os links
niuotės moteriškos giminės 
lytimi, kai tuo tarpu gyvoje 
kalboje vartojamas kaip 
1-os linksn. vyriškos gimi
nės vietovardis -Jurzdikas, 
o, ui ir t.t. Jų pilna Lietuva: 
Valkininkuose,

į Sakoma, kad barčia bū-| SLA NOMINACIJOS
Įsiąs slavų kilmės žodis bor-Į ---------
iia, o ių laikytojai baltiniu- j Nuo gruodžio 1 d. prasi
mai slaviškai bortniki. Bet deda Susivienijimo Lietuvių
r medus slaviškai miod. Ar Į Amerikoje Pildomosios Ta- 
ie žodžiai sla.iski, ar slavų rybos nominacijos. Tai reiš

dėtis LE nusakyta netiks-
liai. LE rašoma: ”35 km. Į 
žiemryčius nuo Lydos“, o 
tikrumoje yra i šiaurvaka
rius (žiemvakarius) nuo Ly
dos pakrypę apie 17 min.. 
Taipgi atstumas nuo Verse- 

. kos upelės ne 1 km.? bet var
gu ar bus trečdalis km. Rei- 
kia atsiminti, kad seniau, 
arklių pašto gadynėje,vieno kaimo -gatvės vaizda arklių pašto gadynėje, uz 

su Jurzdiku. Kaip jau anks^ valdininkų ar pašto perveži- 
čiau esu minėjęs. 3 4 para
pijiečių šventadieniais ir 
sekmadieniais bažnyčią pa
siekdavo re pro miesteli, tai 
Jurzdike priviso smulkių 
vertelgų: dvi krautuvėlės, 
kepykla, kurpių, siuvėjų ir 
kitų, kurie atvy kusius baž
nyčion aptarnaudavo smul
kmenom, ir žmonėms nerei
kėdavo daryti žvgio i mies-

kia, kad SL.A kuo.’Os turės 
nominuoti kandidatus iš .ku
rių paskui bus visuotiniu 
balsavimu įenkama Pildo-

asiskolinti iš lietuvių, kal- 
niinnu reikalas išaiškinti.
Jums gana to, kad Lietuvo- 
? \ra vietovių, labai gimi-, 
m u šiem žodžiam, štai moji Taryba Susivienijimo 
ctoli Varėnos vra Karčių į,< gerove rūpintis. Nominacijos 
ai teitų kaimai, Eišiškių istisą gi uodzio menesi, 
ais. Lai tautų kaimas (visai iaigi laiko nedaug, ir kiek- 
ugudėjęs). O kas nežino viena kuopa turi suknisti, 
ilkavūkio apskr. Bailnin- kad iki Naujųjų Metusi rei- 

ų miestelio arba nepažįsta kalą užbaigtų, 
monių Bartninkų, Barti- Kuopų susirinkimuose vi- 
nikų ii Bartininkaičių pa- sada iškyla klausimas, ką 
iiuemis aiba Bartuvos u- 

,ės Kretingos apskr., ar 
>artupės Veiverių valsčiuj.

Bal domis dzūkai vadina

statyti kardidatais? Daž
nai pasigirsta balsų, kad 
organizacijai reikia "jau
nesnio kraujo“, kas reiškia

nedžius, i kuriuos sukelti j Jaynesn^ žmonių Lildomo-
icių aviliai—inkilai. Daž- 
iausia būdavo po vieną ar 

lu, bet teko matyli net tris 
rienan medin sukeltus, ant 
storų šakų pastatytus ir 
svarcūgėm pritvirtintus. Te
ko matyti ir pušyse sukeltų 
avilių.

Šį žodi derėjo LE apra
šyti.

joj Taryboj. Susivienijimas 
jaunimu labai rapinasi ir 
stengiasi ko daugiausia 
jaunuolių prie savęs pri
traukti, kad susipažintų su 
organizacijos tvarka ir vė
liau galėtų paimti ją Į savo 
rankas. Bet kol senieji vei
kėjai dar gali veikti, tai ge
riau tegul jie pasilieka prie

Aš čia suminėjau vėlgi °>*&anizacij°s valr0’ n^s 
keistai skambanti žodį svar- tun ^15?e,1° paty1^10’. kūno 
cūgė. Galimas daiktas, kad Jaunie.B ^ar nespėjo Įsigyti 
tai bus giynas germanizmas

Šiandien, kada prieš 8 
melus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmesta* iš 
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, nor* ir ve
da ta pačią Stalino politiką.

Įsigykite tą knygutę!

NAUJAS ENKAVEDISTŲ 
VIRŠININKAS

Sovietų Sąjungos valsty
bės saugumo komiteto pir- 
nininku, kitaip tarus, politi- 
lės policijos viršininku vi
ai Sovietijai pasklidas Vla- 

dimir Semičastnyj. Iki šiol 
tas pareigas ėjo Aleksand- 
as Šelepin.

Į baisių skediku Dzer
žinskio, Jagodos, Ježovo, 
Beri jos vietą pasodintas be
veidis komsomolo “veikė
jas,” kuris betgi gali paro
dyti savo dantis, jei Chru
ščiovas nutars opozicijai ir 
nepatenkintiems darbinin
kams, valstiečiams ir inteli
gentams nuleisti kraują, 
kaip tai darė “didysis” Le
ninas ir išpopis Stalinas.

Iš 11-kos kuopų veikėjų 
via susidaręs Komitetas, 
kuris pataria SLA nariams 
šiose nominacijose statyti 
šuos kandidatus:

P. P. Dargį — prezidentu.
S. Gegužį — viceprezi

dentu,
B. Pivariūnienę — sekre

tore,
Norą Gugienę — iždinin

ke,
E. Mikužytę—iždo glob.,
S. Briedį — iždo glob., 
j_ c i___UI. J. Ultlį ---  KTiriVJU.
Dabar jie sudaro Pildo

mąją Taiybą, ir būtinai rei
kėtų juos tenai palikti, nes 
geriau patyrusių žmonių 
nerasime.

SLA 175 kp. nary*.

Bet pas 
imus ją taip vadino. Tai iš 
beržinių, ąžuolinių, karkli
nių ar eglinių suktų vyčių 
suvyta virvė. Jos plačiai bu
vo vartojamos upėse sieliam 
surišti, malkų pakrautus ve
žimus suveržti ar kalades 
pririšti. Jų būdavo visokio 
storio ir ilgio. Patogios tuo. 
kad nieko nekaštuodavo, 
būdavo atsparios oro atmai
nom, nesitempdavo ir stip
resnės net už kanapines. 

(Bus daugiau)

MAIRONIO METAI

mą, mokėta kelionpinigiai 
(progonnyje) nuo prava
žiuotų verstų, kurie prasidė
davo ne miestelio pakrašty
je. bet pašto stotyje, iš kur 
pradėdavo žygi.

Išvada: Jurzdikas ir civi
linės ir bažnytinės admini
stracijos požiūriu buvo tik 
Eišiškių neatskiriama dalis, 
be jokios savos atskiros

Pats žodis Jurz- 
žmonės skyrė nuo miestelė-! dikas turėjo būti LE plačiau 
nų paslaugų: pirkau, siūdi- aptartas ir tokiu būdu būtų

toli x »• K'IVUVV it* ▼ 11111*17natarnavimne • rpiksmps------------ -- *-------

išvengta aukščiau aprašyto 
netikslumo.

Pastaba: LE šiaurei žy- 
valseius. Keturioliktų mėti vartoja netikusi termi- 
pradžioje išdygo me- ną žiemiai, žiemryčiai, 

žiemvakariai. Logiškai gal
vojant, reikėtų tada rašyti

nau ar panašiai Jurzdike, 
vadinasi, jau ne Eišiškėse. 
Čia buvo mokyklą, girinin
kija,
metų
dinė cerkvelė, atsirado po
pas, kėlėsi iš miestelio ano
meto administracijos parei- ; ne pietai, o vasariai, ne Pie- 
gūnai, nes čia buvo švariau, ' tų Amerika, Pietų Afrika, 
erdviau. Ūkininkai atrėžda- o Vasarių Amerika ar Afri- 
vo po sklypelį žemės tarnau- ka, ne Šiaurinė žvaigždė, o 
tojų ir vertelgų trobesiam žieminė, ne šiaurės pašvais- 

Ašmenoje. ir tokiu būdu prie Jurzdiko. tė, o žiemių.
Vilniaus kraštoAnykščiuose, Rokišky, Rad-tarčiau Eišiškių - Vilniaus 

vilišky, Panevėžy, Šeduvoj 1 plento, ėmė augti naujoky 
ir daug kur kitur. Tai sočia-į nas, ir pats Jurzdikas Įgavo 
line istorinę praeitį prime- lyg viešą pripažinimą, 
nąs vietovardis, glaudžiai' Tuo tarpu Eišiškės, rors 
surištas su ano meto katali-. įr buvo prieš karą žymus 
kų bažnyčia, tiksliau — jos Į prekybinis centras. Į kuri 
valdytomis nuosavybėmis Turgų dienomis — ketvirtai 
Lietuvoje. Bet kur bažnyča : dieniais suplaukdavo po ke- 
buvo miestelyj, ten dažniau-1 liolika tūkstančiu žmonių, 
šia ir Jurzdikas miestelyj,' visokie vaizbūnai atsibala- 
įlgairiuj Įsiliejęs i bendrą dodavo net nuo Merkinės.
gatvių tinklą ir dažnai pra
radęs senąjį vardą, ypač 
dar ir dėl to, kad kiti mies
telėnai jurzdikiečius laikė 
žemesniais, dažnai pašai
piai primindami jų kilmę.

nuo
Ašmenos ir kitų pa

sviečių, kitom dienom jautė 
nuostoli dėl bažnyčios nuo
šalumo.

Bet šiaip ar taip, kiek lie
tė bažnyčią ir civilinę ad
ministraciją, Jurzdikas nu-

I vdos.

Eišiškių Jurzdikas tuo 
atveju buvo daug laimin-Įsileisdavo Eišiškėm be jokių 
gesnis ir štai dėl ko: Eišiš- Į pretenzijų ir vietos žmonėse 

bažnvtkaimio vardo neigijokių m. šiaurinė riba atsire
mia i balą, kurios maždaug 
viduriu teka nedidelė Ver- 
sekos upelė. Kitoje balos 
rusėje kaimas, gale kaimo 
Jurzdikas, gale Jurzdiko, 
įžiūrint į šiaurę, kairėje erd- 
i vi aikštė, dešinėje Eišiškių 
parapijos klebonijos ūkio 
trobesiai. Už aikštės dar Į 
šiaurę šventoriaus akmeni
nis mūras ir už jo bažnyčia, 
savo ašimi iš rytų i vakarus 
nukrypusi, priešais didžią
sias jos duris klebonijos so
das, o už jo i šiaurę pati kle
bonija. Tarp Eišiškių m. ir 
Jurzdiko esantis jau minė
tas kaimas turi atskirą savo 
vardą, bet išviršiniai sudaro

iki paskutinės rasų bolševi 
kų okupacijos. T <xlėl vadin
ti ji bažnytkaimiu nederė
tų ir LE.

Per 2-jo pasaulinio karo 
pirmąjį tarpsni jokių karo 
veiksmu čia nebuvo ir mies
telis išliko visiškai sveikas.
Todėl LE pasakymas, kad 
”per 2-jo karo veiksmus nu
kentėjus Eišiškėms,” 1942 
m. valsčiaus patalpose buvo 
kuriam laikui Įsikūrę visos 
apskrities Įstaigos, yra ne
tikslus. .Jos čia Įsikūrė visai 
dėl kitu priežasčių. Koks li
kimas ištiko E. traukiantis 
vokiečiams, nežinau.

Tr geografinė Eišiškių pa- plačiau paminėti, neaišku.

Kitais metais spalio 21 d. 
nukanka 100 metų nuo di
džiojo lietuvių tautos dai- 
niausa Maironio gimimo.

Pasaulo Liet. Bendrao- 
menė išleido atsišaukimą, 
kviečiantį tą poeto sukakti 
kuo plačiau ir prasmingiau 
paminėti.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 

luž 50 centų.

ISEINA NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA
dzūkai

žiemos rytus ar vakaras su
pranta gryrai pagal to meto 
saulėteki ar saulėleidį. Žie
mą saulė ir teka ir leidžiasi 
irčiau pietų, o vasarą ar
iau šiaurės. Vadinasi, žie-t, . ..............................

•na rvtas prasideda pietrv- gausiai iliustruota ir apima musų išeiviją visoj
irose, o vasara šiaurivčiuo- AmenkoJ—nuo Kanados iki Argentinos. .Ji parodo, kad 
e. Tokiu būdu gaunasi prie-! išeiviJa Piasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
ingas I.E supratimas. Užtat; banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 

bE turėtų prisiimti šiaurei Į mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or- 
dėjus bitininkystę, senovėje ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
drevės buvo pirmoji natūra- kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tū
li vieta bitėms saugiau už- rjnį0 dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar-
laikyti. Bet drevės jau ne yna kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms, 
taip dažnai norimose vieto- _ , . , . _ .. . . , . , .
se reikiamais kiekiais užtin-1 Parduodam, be pelno. Greimu kietau apdarau k..- 
karnos. Užtatai jas atstojo $5.00; minkštais apdarais $4.00.
barčios. Kodėl, aprašant se- Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
novės bitininkystę Lietuvo- KELEIVIS
je, šio žodžio vengta LE B636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

'.vmėti įprastinį terminą — 
iaurė vieton žiemių.

Barčia
Skaitydami apie bitinin

kystę, visur užtinkame dre
ves, drevininkus (LE III to
mo 40-43 psl. ir V tomo 181 
įsi.) bet pasigendame bar
dų. žodis drevė tiesiogine 
irasme reiškia išpurtusį me- 
Ižio vidų ir daugiau nieko. 
Tokioje drevėje gali būti 
bet kas: bitės, paukščiai, 
mulkūs miško žvėreliai ar

ba ir ničnieko, ji vistiek pa- 
•iliks drevė.

Savaime suprantama, pra-

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus-
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Molotovo kalba TAI TŲ PLĖŠIKŲ SUTARTINĖ

ANDRIUS VALUCKAS
Kaip žinome, Molotovas iibuvau iki 1941 m. gegužės 

ra įsmegtas iš komunistų n*en. d dienos. Man uunani 
partijos ir iš Austrijos sosti- tose pareigose, įvyko Gana1 

'nes išvažiavo -Maskvon, kad visų pasmerkti di.ik’i oi- 
ten gaietų pats gintis prieš ševikų veikėjų ir na; iuoiūc- 
bolševikų partijos Centro nes valymai, oaug žmonių, 
nermtetą, Kuriam tun teisę labai artimų mano (irau ų. 
paduot apeliaciją. Man atro- nukentejo. Labai ki.T.vk- 
<io, kad ta pro^a aaolotovas įas gali prikišti, kad i* aš 
sale«.ų pasakyti šitokią Kai- prisidėjau prie tų valymų, 
oą: Kad ir aš esu Galinai kalia'.

Gerbiamieji Sovietų Są- Bet ką aš galėjau ,a ;a yti. 
ungos piliečiai! Atleiskite, Mes visi žinome, kcKsz'.uis

nad as nevadinu jūsų drau
gais, nes išmestam iš parti
jos ta teisė yra atimta, ir 
aš nenoriu užtraukti jums 
negarbės ir Įtarimo, Aš, Via-

įr žmogėdis buvo Stalinas, 
kad jis buvo diktatorius, ku
ris su niekuo nesidalino 
valdžia, neklausė mekeno 
patarimų, ir mano bet koks

Aslav Michailovič Skriabin, > bandymas kuri jau iš anksto 
arčiau jums žinomas mano Stalino pasmerktą asmenį 193y metais rugpiūčio 23 d. Sovietu Sąjunga 

pasirašė su Hitelrio Vokietija draugiškumo 
sutartį, kuri leido Hitleriui pradėti antrąjį 
pasaulini karą. Tos sutarties slaptame pre- 
de Hitleris ir Stalinas pasidalijo Lenkija, ru
sams buvo užleista Latvija, Estija ir dalis 
Lietuvos (ligi Nemuno). Tu pačiu metu rug
sėjo mėnesį slapta sutartis buvo papildyta 
ir Stalinas už Liublino srities užleidimą Vo
kietijai išsiderėjo visą Lietuvą. Paveiksle 
trys banditai—Molotovas, Stalinas ir Kib- 
bentropas Maskvoje po sutarties pasirašy
mo. Gėdinga sutartis ir dabar Maskvoje ne
kelia pasišlykštėjimo.

.. — Alou, Maik!
manęs lauki?

— Ir laukiu ir nelaukiu, , 
tėve.

— O kodėl taip?
— Maniau, kad kalaku

tienos privalgęs tėvas mie
gosi.

— Maiki, tu žinai, kad 
kalakutiena nelietuviškas 
valgis. Tai yra Amerikos 
jankių patrova. Jie kasmet 
šiuo laiku nusuka kalaku
tui galvą. O pas mus, žinai, 
tokios mados nėra. Pas mus
vi«* un. l-r

TN U C I’/?' oįį L-inmr»U rvic'iv u uni
Kaip pereitą sykį sakiau, 
Lietuvoje Kūčių vakarą 
mergos ir laimę sau būna — 
atvažiuos piršliai, ar ne?

— Bet pereitą kartą tėvas 
nepabaigei sakyt.

Ar tu imdavo už tokį biznį 30 ka
peikų. Po užsakų jau ren
giasi į šliūbą. Mergina susi
kviečia keletą pamergių, o 
jaunikis atsiveža keletą sa
vo pabrolių. Jis atvažiuoja 
pas merginą dar iš vaKaro. 
Namiškiai paprastai uždaro 
jiems kiemo vartus ir užkiša 
duris.

— Kodėl?
— Nu, tokia mada. Tai 

ne pyktis, ale štukos. Pirš
lys Leidžiasi į duris ir šau
nia: "Atidarykit!“ O iš vi
daus klausia: "Kas jūs per 
vieni?“Piršlys atsako: "Mes 
šviesiausio kunigaikščio pa
lydovai!“ Namiškiai vėl 
Klausia: "Ar daug jūsų y- 
ra?“ Piršlys atsako: "Ne
daug, tik trys šimtai —šim

komunistinio pogrindžio 
pseudonimu Molotov, krei
piuosi i jus, kad malonėtu
mėte persvarstyti nutarimą 
pašalinti mane iš komunis
tų partijos. Mano asmuo yra 
menkos vertės prieš pasau-

} lio revoliucijos didžiuosius 
siekius, bet aš bijau, kad 
mano byloj padalyta klai
da, kuri gali pakenkti ko
munistų partijai. Jeigu bent 
akimirksniui aš būčiau įsiti
kinęs kitaip, tai nedrįsčiau 
gaišinti jūsų brangaus laiko 
ir be jokios apeliacijos su

gelbėti tebūtų tik kaštavęs 
galvą man pačiam, o nie
kam nebūtų padėjęs.

Prisipažinkite, ypač jūs 
senesnieji bolševikai, kurie 
dirbote kartu su Stalinu, ar 
aš ne tiesą sakau? Nikita 
Chruščiovas suminėjo, kad 
žuvo daug ir jo draugų, vi
sai nekaltų žmonių, bet ar 
jisai bandė bent vieną iš jų 
gelbėti? Ne, jis nebandė, 
nes žinojo, kad tai neįmano
ma ir beprasmiška.

Antra vertus, pats Nikita 
Chruščiovas, Stalino nuro-

— O kur aš sustojau? tas šlubių, šimtas plikių ir
— Sustojai toj vietoj, kur įimtas dailių jaunikių.“ Na- 

merkinos motina paduoda aiškiai tada klausia: Ko 
piršliams kepures su botagu norit?" o piršlys atsako: 
ir klausia, ar jie nori per- Norim saldaus vyno ir ge-
nakvoti.

— Jes, jes, dabar atsime
nu. Kai motina pradeda va
ryti tuos svečius laukan, o 
piršlys atsako, kad jie sėdės 
per visą naktį, kol mergina 
neprižadės jaunikiui savo 
i ar kos, tai motina ją atsive
da ir sako: "Mano duktė sa
vo rankos jam neduos. Vie
toj rankos gaunat arbūzą. 
Taigi imkite savo kepures ir 
važiuokite sveiki iš kur at
važiavot.“

—O kam tas arbūzas, 
tėve?

— Tada, Maiki, piršlys 
duoda kūloku Į stalą ir sa
ko: "Jeigu taip, tai prašom 
užmokėti mums už dvi kvor
tas snapso.“ Ale motina at
sako: "Patys savo šnapsą 
išgėrėt ir neprašykit užmo
kesčio. O jei dar neisit lau
kan. tai paimsiu kočergą...“ 
Ale jeigu tėvams jaunikis 
patinka, tai jau tada duktė 
turi jam savo ranką atiduoti. 
Ir tada jau tėvai važiuoja 
apžiūrėti jaunikio "dvaro“. 
Žinoma, dvaro nekas nesiti
ki, tą visi žino.kad piršlys 
meluoja; ale vistiek norima 
pamatyti, ar jis turi koki 
nors daržą ir kiek nors viš-

ros nakvynės, o musų švie
žiausias kunigaikštis nori 
šviesiausios karalaitės. Grei
čiau atidarykit duris, ba nu
versime namą.“ Tada na
miškiai atidaro duris, ir įei
na piršlys su jaunikiu ir pa
broliais. Pamergės pradeda 
juos erzinti pašiepiančomis 
dainoms, o jaunoji tuo tarpu 
pasislepia. Piršlys turi ją su- 
.asti. Kai šitos štukos pasi
baigia, tai visi susėda gerti 
ir valgyti. Rytojaus rytą vi
ri veselninkai važiuoja baž
nyčion, kur kunigas duoda 
jaunajai porai šliūbą. Sugrį
žus iš bažnyčios, tėvai pasi
tinka juos su druska ir 
duona.

— O kodėl druska ir duo 
na?

— Tai reiškia tėvų linkę 
įima, kad jaunavedžiams 
nereikėtu badauti. Jes, Mai-z

tikčiau su komunistų parti- dymu, pravedė didžiuosius 
jos suvažiavimo nutarimu, (valymus Ukrainoje ir tų va- 

Gimiau 1890 m. ir, būda- > lymų metu taip pat žuvo 
mas 19 metų amžiaus, bu- mano artimų draugų, bet aš 
vau caro policijos suimtas neišdrįsau kreiptis Į Chruš- 
už revoliucinę veiklą, kurią “*
pradėjau nuo 1906 metų, 
ir ištremtas dviem metam 
Sibiran. Bausmę atlikęs, 
grižau Petrogradan, baigiau 
politechnikos institutą ir 
kartu dirbau nuo 1912 m. 
komunistų pogrindžio laik
raštyje Pravda, kaip redak
cijos narys, o vėliau— kaip 
redakcijos sekretorius, arti
mai bendradarbiaudamas 

įsu mūsų visų gerbiamu ir 
mylimu Leninu. Kova buvo 
pavojinga ir sunki, nes rei
kėjo kovoti ir su caro polici
ja ir su buržuazinėmis par
tijomis.

1917 m. tapau Petrapilio 
sovieto nariu ir Karinio re-

šymas draugingumo ir ne- sipažinkime, karą mes būtu- 
puolimo sutarties su Hitle- me galutinai pralaimėję. Ai 
lio Vokietija, sutarties, ku- nenoriu nuvertinti mūsų 
ii daugiau žinoma, kaip kariuomenės ir partizanų 
Eibbentropo-Molotovo pak- heroiškumo, bet be Amen- 
tas. Kodėl ji buvo pasira- kos pagalbos mes būtume 

veikė Stalino nurodymu.^’ . . „ žuvę. Taigi, diplomatinė ko-
Arba paimkime Ukrainos Putniausia, Hitlerio Vo- v. buvo nemažiau .variu, 
kolektyvizaciją, kurią taip kietijos karinė mašina buvo "esu karine.
pat vykdė Chruščiovas, bet galinga ir buvo didelis Nacių fašistams užpuolus 
.4, nors labai žiauri, kasta- pavojus, kad ji, visu sunku- mūsų tėvynę, aš pasakiau 
vusi keliai dešimtis milionu rnu užgulusi, mus gali su- 1941 m. birželio 22 d. žino- 
gyvybių, buvo Stalino isakv- triuškinti ir sužlugdyti Lėni- mą kalbą, kurioje tarp kitko 
ta. Taigi, jeigu kaltas aš. no revoliucijos laimėjimus, nurodžiau:
tai kalti mes visi

čiovą, nes žinojau, kad jisai

minutei neužmiršome išva- 
! duoti kitų kraštų darbinin
kus bei liaudį iš kapitalisti
nės vergijos. Bulgarija,
Vengrija, i uniu ii a Ceko- 
r!o'akiia, Pyt .3 ''okintija 
ir vi*a Lenki a , aleki mūsų 
įtakai ir malonei. Aš kaltas 
labai didelia dalimi kad tie 
kraštai buvo sėkmingai su- 
so vie tint i.

T ai toks mano rekordas, 
piliečiai! Jeigu y;a kaltė bū
ti komunistu nuo pat jaunų 
dienų, tai aš kalias. Jeigu 
ra kaltė ii ikuoti už bolše

vizmo idealus savo galva, 
ai aš kaltas. Jei°u yra kaltė 
astūmėti vieną kapitalisti

nį žvėrį, Hitlerį, prieš kitus
kapitalistinius vakarų impe
rialistus ir išprovokuoti 
mums naudingą karą, tai 
taip, aš esu kaltas, bauskite 

į mane.
Pagaliau jeigu yra kaltė 

prijungti taikingomis prie
monėmis visą eilę buvusių 
kapitalistinių valstybių ir 
likviduoti tų kraštų buržu
azinius režimus, tai taip, 
aš esu kaltas...

Pagaliau, gal būt didžiau
sia mano nuodėmė, kad aš 
esu senas bolševikas ir kad 
mano rekordas gali kenkti 
kitų asmenų ambicijoms, tai 
aš taip pat kaltas. Bet aš, 
piliečiai, sau tokių asmeni
nių ambicijų nenoriu, man 
tėra svarbu, kad bolševikų 
revoliucija toliau sėkmingai 
plestųsi ir užkariautų visą 
kapitalistinį pasaulį taikiu 
ir mano išbandytu keliu.

Būkite teisingi, drąsūs ir 
spręskite patys.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

i Kam mes vis,. (Mūsų raudonoji kariuome-, -sian(lien> ketvirtą va-
Maro pareigos komisam ne’ zlau’Ri ^ta ino ta y- jan(|a ..yto |,e jokių reikala- 
ryboje nebuvo nei pirmi- buvo d,ar nc;*l>lgavlM! vimų Sovietų Sąjungai, betaryboje 

ninko, kaip tai yra kapita
listiniuose kraštuose, nei 
tuo labiau vidaus politikos 
valiuotojo, o tiktai Stalino 
valios vykdytojo. Tik neiš
manėliai ir piktos valios 
žmonės gali kalbėti kitaip.

ir neparuošta įimtam prie
šui. Mums reikėjo laimėti 
laiko, pasiruošti, palaukti, 
kol Hitleris savo armijoms 
nuleis kraujo.

To susitarimo slaptais 
priedais mes galėjome be

Kaltinimas, kad aš ka nors ^iauJ° Pialayžti
voliucinio komiteto nariu, o galėjau pasmerkti ar "išgel- buržuazini SSSR apsupimą 
tas komitetas kaip tik pa-Į bėti.” vra niekuo neoagrįstas, ir išplėsti mūsų sienas.Lie- 
rengė bolševikų perversmą. į ir kaltinimas vra pavo- Lapija, Estija, puse

1930 m. buvau paskirtas jįngas. nes jis gali" būti pri- Lenkuos teko mums veltuj. 
Ukrainos Komunistų Parti-
os Centro Komitetan, kur 
būdams ėjau sekretoriaus 
pareigas. Mano nuveiktas 
tuo metu darbas, tiek kovo
je su kontrevoliucija, tiek 
duonos parūpinime, iškėlė 
mane į Politbiuro narius,
1926 m., o kitais metais bu
vau išrinktas Centro Komi
tetan.

1930 m. buvau aaskirtas 
Liaudies Komisaių Tarybos 
pirmininku ir tose pareigose

ant stalo dideli savo pyragą, 
kaivojum vadinamą, ir vi
sus vaišindavo. Ji nuimdavo 
ir rūtų vainiką nuo jauno

ki, seniau net karalius pasi-'sios galvos, o jo vieton už
tikdavo su druska ir duona. 
Jaunavedžius ir grūdais 
barstydavo, kad jiems sek
tųsi gaspadoriauti. Po šitų 
ceremonijų prasideda valgy
mas ir gėrimas. Pasidalyda
vo daug naminio alaus. Bū
davo ir muzikos. Aš pats 
dažnai pagrodavau. Turė-

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

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

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

Jurgi* Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRįŽ T A I

509 pusi., kaina

karo paskelbimo, vokiečių 
kariuomenė užpuolė mūsų 
kraštą, užpuolė mūsų sie
nas daugelyje vietų, ir jų 
lėktuvai bombardavo Žito- 
mirą, Kievą, Sevastopolį,
Kauną ir kai kuriuos kitus 
miestus, užmušdami ir su- 
žeisdami apie 200 žmonių.“

Toje kalboje aš kviečiau 
visus gyventojus gelbėti sa
vo kraštą ir paruošti Hitle- 
iui tokį sutikimą, kokio su- 

laukė savo laiku Napoleono 
armijos. Mes tą primestą 
mums karą laimėjome, nes 
liaudis ėjo su mumis, nes 
mano vadovaujama diplo
matiją darė viską, kad karo KALNUS, 
našta Sovietų Sąjungai būtų $5.00.

Hitlerio armijos karo metu 
turėjo ilgesnį kelią mūsų 
krašto širdžiai pasiekti ir 
gal būt tik todėl mes galėjo
me juos vėliau sumušti.

Tiesa, aš savo kalboje, 
tuoj paktą pasirašius, pa
smerkiau vakarų valstybių 
vedamą imperialistinį karą 

Kad vienu laiku Stalinas no- prieš Hitlerį, bet to reikalą- 
rėjo mane suimti ir likvi- v° mūsų interesai, kad, Hit- 
duoti, bet tik pačiu pasku- lenui kovojam su vakarais 
iniu momentu tą nutarimą *r abiem pusėm pavargus, 

atmainė. žmonėms ištroškus taikos,
Pagaliau mano pareigos J*e žinotų, jog tik mes, 

Liaudies Komisarų Tarv- SiSR, esame už taiką. Tai- 
boje visada lietė beveik iš- Ringai sugyventi su kapita- 
imtinai tik užsienio politiką rištiniais kaimynais ir net 
—kad ir kitas asmuo buvo tolimesniais kraštais, pata- 
užsieniu reikalu komisaras, !’a dabar ir ( hruščiovas. 
tikruoju SSSR "užsienio po- ->^s visi žinome, kodėl jis 
litikos vykdytoju buvau aš,| taip sako.— todėl, kad rei- 
kol 1939 m." gegužės 3 die- kia laukti tinkamos progos 
ną galutinai ir oficialiai per- juos visus imperialistus nu-1 
ėmiau užsienio reikalų ko- [šluoti nuo žemės paviršiaus, 
misaro pareigas, o vėliau Tiesa, Hitleris užpuolė 
nuo 1941 m. gegužės 6 die- mus greičiau, kaip mes tikė- 
nos Stalinas paėmė į savo i jomės, bet vistiek mes buvo- 
rankas Liaudės komisarų me jau išlošę pusantių bran- 
Tarybos pirmininko vietą, gių metų karui pasiruošti, 

Tad, brangūs piliečiai, ir Hitlerio armijos jau buvo 
kaitinti, kiek apdaužytos. Bet tas

taikintas kiekvienam, kuris 
Stalino laiku ėjo bet kokias 
ir bet kur atsakingas parei
gas.. Su skausmu širdyje, su 
liūdesiu mes visi ėjome tas 
apgailėtinas pareigas, nes 
tas nors turėjo jas eiti su 
pavojumi savo paties gyvy
bei. Jūs visi puikiai žinote

dėdavo nuometą. Tai jau 
reikšdavo jos įstojimą i mo
terų stoną. Yeselija baigda
vosi piršlio pakorimu. Bū
davo, atneša virvę ir sako, 
kad tas melagis perdaug 
primelavęs: čia nesą nei to
kio dvaro, nei stoninių ark 
lių, nei maliavotų karietų 
rei kučerių, nei kitų daiktų.

kad galimai 
laugiau kitų kraštų įsi- 
rauktų i tą karą.

Po karo, vėl mano diplo- į 
-natijai vadovaujant, . mes 
dalyvavome Jungt. Tautų
suorganizavime San. Fran- 636 Broadway, So. Boston 
'cisco mieste, bet nei vienai 27. Mass.

nalengvinta ir Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL, 
kaina $2.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j

tų. Mat, tėvai nori žinoti, jau gerą aimoniką. Ketu- 
koks bus jų dukteriai gyve- rius rublius mokėjau Šiluvos 
nimas. Jeigu viskas atrodo atlaiduose. Veselija tęsda- 
nešlektai, tada sutaria kelti vosi visą savaitę — tris die-
vesefiją ir paduoda užsakus, nas jaunosios namuose ir . .

__O ką tas reiškia? ti'is pas jaunąjį. Tenai jau- da jo vietoj veselninkai pa- ruošęs pilnai
__Ntu nuvažiuoja pas ku- navedžius irgi pasitikdavo karia šiaudų kūlį. klausimus ir

niga ir pasako, kad apgar- su druska ir duona. Čia jau; - Ar tai jau viskas? meto Sovietų Sąjungos ,le
sintų ju ženvhas per pa- ne piršlys parėdką daryda-l----- les, Maiki, melagį pa- htiką. Pumas mano >\ai ous
mokslą. Plungės klebonas vo, ale svočia. Ji padėdavo kovus, veselija pasibaigia. politinis žygis buvo pasira-.kurių, bukime atviri ir pri-

apie kuriuos jis kalbėjo. Už 
toki melą jis turi būt pakar-ijeigu norite mani 
tas. Bet piršlys tuo tarpu Į tai kaltinkite už 
prapuola ir pasikavoja. Ta-,sienio politiką, ir as pasi-

atsakyti i 
pateisinti to

uz- Hitlerio užpuolimas- mums 
davė didelį politinį laimėji
mą, kuris įgalino mus gauti 
milžiniškas maisto bei karo 
reikmenų siuntas, ištisus 
laivų transportus iš JAV, be

''Keleivio991M2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
"Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

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

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip peniai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass. j
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MOTERŲ SKYRIUS
wnr»gy įy'H aaiLyjUl.,.^

VIENUOLIS

Medviagalio pilis
(Tęsinys)

Nakvojo karalius kalno viršūnėje.
—O kas ten vis dar nemiega?—vidunaktį paklausė

karalius.
—Ten aj aeioje, viešpatie, vaitoja dar nepadvėsę

pagonys.
—Pribaikite juos visus — jie man neduoda mie

goti.
—Viešpatie, patamsy negi Įžiūrėsi, kurie dar gyvi. 

kurie padvėsę visai, o visus negi išsmaigysi kalavijais.
—Tai api-JIkyti juos degančia derva.
—Viešpatie, kad pagonys visą dervą ant mūsų gal

vų išpylė—visos statinės tuščios.
—Tai apliekite juos verdančiu vandeniu,—dar pa-1

liepė karalius, apsivertė ant kito šono ir užmigo.
Rytojaus dieną trimitai nuo kalno viršūnės paskelbė

ginkluotis, balnoti žirgus ir traukti Žemaičių krašto plėšti.

MOTINOS ŠIRDIS VISUR VIENODA

\. \iską atiduoda savo vaikams ir dėl ju
... sielojasi, ir šita italė verkia rankose

y dama savo sūnaus švarką. Jos sūnų karta su ki
tais i2 i-al?! lakūnu, nužudė Kongo respublikos maiš
iau. ntieji kareiviai. Italu lakūnai ten dirbo Jungti
niu Tautu transporte.

našiai kaip šv. Jono vaba- rūpinasi drapanų madomis, užsimauti, ir jie buvę jo siū
leliai, taip ir žuvys leidžia I Jo surinktomis žiniomis, a-• džiai tokie malonūs, kaip jo 
fosfcruotą šviesą.. Kai • ku-! pie 40 nuošimčių moterų ei- numylėtas smuikas. Kai jis
rios turi tokius “žibintus’ na kartu su vyrais pirkti
organus ant galvos arba kuri jiems drapanų, nes kai jie

* * *
Kai kryžiuočiai ir jų sąjungininkai, paėmę Medvia- 

galį ir apiplėšę žemaičių kraštą, su dideliu grobiu ir gau
siu belaisviu skaičiumi pasitraukė Į Prūsus, sugrįžo iš 
miškų ir raistų ir Beržės apylinkės pabėgėliai: moterys, 
seniai ir vaikai. Sugrįžę neberado ne tik savo maitinto
jų, tėvu, vyru. brolių ir mylimųjų bernelių, bet neberado 
nei savo namų, kuriuos dūmais paleido priešai, nei pasė
lių margėse, kuriuos taip pat sunaikino tie patys grobi
kai, nei savo gyvulių, kurių nesuskubo išsivaryti i mišką.

Verksmas klyksmas ir prakeikimas kryžiaus kariams 
aidėjo visame krašte, visose apylinkėse. Kas verkė savo 
tėvo, kas vyro, biolio ar mylimojo bernelio, o kas—senas 
ar jaunas—dūsavo palikęs vienui vienas kaip pirštas.

Užvis gailiau verkė, užvis labiau sielojosi ir dūsavo 
gražuolė Audronė, netekusi savo mylimojo bernelio, pi
lies gynėjų vado Žilvino. Ji gailėjosi, kad pasislėpė rai
ste, kad nežuvo pilyje kartu su Žilvinu. Jos širdis alpo 
iš skausmo. : ji maldavo galingųjų dievų ir šaukė pa
kėlus į dan gų rankas dešimteriopai atkeršyti vokiečiams 
už tiek nekaltai pralieto kraujo, již tiek išžudytų vyrų, 
bernelių, už dūmais paleistas sodybas ir nuniokotus pa
sėlius.

Kai vieni taip aičiojo ir verkė prie gaisraviečių, kit' 
per kūlgrindl jau traukė Į Medviagali, ir kiekvienas ne
šėsi po glėbei: malkų gynėjų palaikams sudeginti ir juos 
garbingai savo žemėj palaidoti.

Tris dienas ir tris naktis degino ir laidojo žemai
čiai kalno viršūnėje savo maitintojų palaikus. Kiekvie 
ną atpažintąjį apverkdavo savieji, kiekvieną apraudojo 
raudotojos, o vaidilos ir vaidilutės meldėsi už visus ir au
kojo Praamžiui aukas. O karvedžio Žilvino palaikam? 
sudeginti sukrovė didelį laužą, kad jo liepsna nušvietė 
visą apylinkę.

Po laidotuvių kas sugrįžo į savo gyvenvietes, kas ap
sigyveno stačiai miške po šakomis, kiti visai pasitraukė 
iš savo krašto, o jų vieton atėjo žmonės iš toliau. Pasi
traukė iš Beržės apylinkės ir gražuolė dainininkė Au 
dronė. Ji kalno viršūnėje prie savo žuvusio mylimojo, prie 
krivių, vaidilučių ir minios pasižadėjo amžinai tarnauti 
dievams, kurstyti šventąją ugnelę ir maldauti Praamžiau* 
sulaukti jai tos dienos ir tos valandos, kada ir žemaičia 
dešimteriopai tiek pralies kryžiuočių kraujo, kada dešim
teriopai tiek išžudys jų karių, ir kad tose skerdynėse žū
tų ir jų vadas, kaip dabar žuvo žemaičių karvedys, jos 
mylimasis Žilvinas, Po priesaikos ji, krivių ir vaidilučių 
lydima, iškeliavo Palangos pajūrin amžines ugnelės kur
styti ir pakely kryžiaus kariams keršto skelbti. Keliau
dami vaidilos dainavo apie Medviagalio kalno gynėjų 
kovą ir mirtį sudėtas dainas ir ypač garbino karvedį Žil
viną, kui is vienas išžudęs tūkstančius kryžiaus karių. Be 
to, vaidilos guodė žemaičius, kad dievai pamilo karžy
gį ir paskyrė jo dvasią saugoti Baltijos jūrą, daužyti, 
skandinti kryžiuočių laivus, kad niekada joks priešas ne
išsikeltų i Palangos krantą. Pasakojo vaidilos, kad Per
kūnas apkaiūnavojęs Žilvino dvasią gintaro karūna ir ap
gyvendinęs ją jūros dugne atstatytuose Jūratės rūmuose.

Pasiekusi Palangos pajūri, Audronė apsivilko vai
dilutės rūbu, ant gelsvų kasų užsidėjo rūtų vainikėlį ir 
atsistojo prie Praurimės aukuro šventos ugnelės kurstyti. 
Kartais, didelėms bangoms siaučiant, ji prisiartindavo 
prie pat jūros, šaukdavo Žilvino dvasią ir klausdavo, kaip 
atkeršyti kryžiuočiams.

* * *
Praėjo keliolika metų. Per tą laiką atsigavo žemai

čiai nuo pada. tų jų kraštui kruvinų žaizdų: atstatė sude
gintas trobas, prisiaugino gyvulių, paukščių, padaugino 
miškuose mai ių: -ariamų dirvų sklypų, nauja siena ap
mūrijo Medvia alio zomatus, sustiprino pilies senuosius 
mūrus, išvedė naujus, dar tvirtesnius apsigynimo bok-

NEŽINOMAS KAREIVIS
Ateis vidumaktį nežinomas kareivis, 
ateis toks liūdnas ir išbalęs 
ir ims grūmot,
ir ims pamišėliu kvatoti, 
ir amputuotas, sopamas rankas iškels.
Nusiramink, nežinomas kareivi, 
nusiraminki, broli:
; cs su tavim, atsimeni?, andai tą pati purvą ap

kasuose bridom,
gulėm į drėgną guolį;
arba, atsimeni?, svajojom apie meilę 
(lyg atvirutėje) su mylima po liepom.
Tik kad buitis tave lyg tyčia. 
sušaudė ir išniekino.
Tik tu nešauk, nežinomas kareivi, 
senų žaizdų nejudink: 
tą pačią žaizdą aš nešu 
kiekvieną mielą rudenį.

VI. Šlaitas

kitur. Aštuonkojis jūros gel
mėje išleidžia ne rašalini 
skystimą, kaip tokia pat žu
vis daro viršutiniuose jūros 
vandens sluoksniuose, bet— 
šviečianti skystimą, kuris 
apakina priešą.

Neseriai Amerikos moks
lininkai ištraukė iš 5,000 
metrų gilumos žuvį, kuri 
sveria apie 15 centnerių. Tai 
buvo vadinamas "Haken- 
roehen” — irklys su vąšu. 
Tas gyvulys turėjo ant savo 
kūne 36 ’ žibintus“-organus, 
kurių pajėgumas atitikdavo 
1,800 vatų. Be to, jis buvo 
įadicakiyvus. O iš 7,000 
metru gilumos buvo ištrauk
ta dar kita žuvis — "žuvis- 
prožektorius“, kuri buvo 3 
kaltus daugiau radioaktyvi, 
nigu'irklys su vąšu.

Žmogui būtų pavojinga 
prisiartinti prie tokios žu
vies, bet kodėl šitas radio
aktyvumas nekenkia tai žu
viai? Dabar tas dalykas ti
riamas, bet kol kas be rezul- 
tatų. Tačiau mokslininkai 

; jau žino, iš kur atsirado tose 
į žuvyse radioaktyvumas. Jų 
į gyvenimo podirvis, jūros gi
luma, turi labai daug radio
aktyvių mineralų, kurių da
lis ištirpsta vandenyje, ir 
žuvys priima tų dalelių į sa
ve.

Dideli jūrų vandenys su
daro apie du trečdalius mū
sų žemės paviršiaus. Ir šitie 
du trečdaliai giliau kaip 
4,000 metrų dar neištirti, 

j Dabar vakarų ir rytų moks- 
' lininkai stengiasi ir jūros 
gelmes pažinti. Palauksime 
iu rauiu staigmenų.

PASISKAITYKIM 
APIE MADAS

: Sos žuvys

"This Week“ magazinas 
Įsake, kad jei ne moterys, 
tai Amerikos vyrai būtų dar 
daugiau apsileidę, negu da
bar. Jų drapanos paprastai 
nepritaikytos, Čia perilgos, 
čia perplačios, tarytum bū
tų skolintos. Madų jie ne
paiso ir nekenčia.

V. ČEK. .t.zK!t.N£-GRINKEVICIŪT£ Visai kitaip yra su mote-
"Tyla. kaip jausius tyrinėjimus šita pa-! Jos pirks ir dėvės vis- 

ūres č .r r.r . Bet naujausi žiūra buvo sugriauta. Su”
vrir. \ . ai rodo, kad tenai specialiais nardymo apara- 

vra pra ra: iškas triukšmas, tais, kurie turėjo putnago 
T šitą tirkšmą daro taip va-: (kvarco) 18 centimetrų sto- 
dinamosios nebylės žuvys, rūmo laągutį, galima buvo

jis
profesoriavo Princetono u- 
n i versi te te, tai žmona visa
da turėdavo jį daboti, kad 
jis nenueitų su tais pantap- 
liais universitetan.

M.

MOTERYS ILGIAU 
GYVENA

vieni nusipeika, tai joms 
esanti sarmata su jais išeiti 
į žmones. ✓

Turtingiausias pasaulyje 
žmogus senis Henry Ford 
vaikščiodavęs suplyšusiomis 
kelnėmis ir griežtai atsisa
kydavęs pirkti naujas.
Kitas garsus Amerikos vy

ras Thomas Edison niekad 
nepirkdavo gatavai pasiūtų 
drapanų. Jis nubraižydavo 
sau tokį kostiumą, kad jaus
tųsi jame lasvas ir patenkin
tas, ir duodavo ji siuvėjui 
pasiūti. Medžiaga visada 
turėdavo būti juoda. Jo lie
menė visada būdavo atseg
ta, marškinių apikaklė iš
kirpta žemai, kad galvą pa
lenkus, nesuktų smakro.
Kaklaraištis, kaip taisyklė, 
būdavo užrištas kreivai.

Nekęsdavo mados ir Hay- Į Dar turime dr, V. Sruo- 
wood Boun, vienas žymiau- gienės Lietuvos istorijos ke- 
sių žurnalistų. Kai jis išei- lis egzempliorius. Tai di- 
davęs į gatvę, ta atrodyda- 'džiausią ir visiems supran- 
vęs, kaip "neklota lova“, tarnai parašyta knyga, 947

Profesorius Albertas Ein- psl.. su trimis žemėlapiais 
šteinas ^turėjo porą senų ir daug paveikslų. Kaina 12 
pantaplių iš lovos išlipus dolerių.

Statistika seniai įrodė, 
kad Amerikoje moterų vi
dutinis amžius yra kele
liais metais ilgesnis negu 
vyrų.

Psirodo, kad ir Japonijos 
moterys ilgiau gyvena negu 
jes vyrai. Ir ten moteių am
žiaus vidurkis yra 70.3, o 
vyrų tik 65.4 metų.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Litru v A BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai pa ra švt i 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $£50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1929-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 458 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalia. 414 psL kaina .... $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškia, parodo, kaip keitėsi visuo- 

'» ir kodėl ji dar 
......... 25 Ct.

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 dsI.. kaina. ...$6.00

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

ŽVILGSNIS 1 PEAEITJ. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
šą $5,00.

PASAUKTO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daogy- 
bė žinių lietuvių i? anglų kalbomis 
apie lietirvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ....................... 56.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir snredasravo Jonas Ba
lys, 472 dainos =ų -Ridomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. I.ingis, J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 226 psl.. 
kaina ....................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškos pasikal. 

bejitnus Kaina ................... 75 Cnt.

MARLBOROT.GH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGTTT. M. Inkienė. se
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
P®L karna ........................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudingu 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1925 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 280 
psl. Kaina................................ $2.00.

menės santvarka

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 

bėgo į Vakarus nuo ru-
526 psl. Kaina $5.60

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

SUŽADETINft. J. Titinio 15 trurr.nų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojas paveikslu, 128 puslapiai, 

..................... 50 Ct.•ką, kas tik naujos mados, 
ners tokia drapana ar bate
liai veržia ir skaudina. Aną
dien teko matyti laikrašty 
net pašiepiančią tokias mo
teris karikatūrą. Moteris sė
di avalynės krautuvėj ant

žuvų stebėti gyvybę 11,000 metrų 
i jūros gilumoje.

ku< metrų ilgio Į Specialos lempos apšvies- 8y.°^°’ 0 krautuvininkas su- 
,.,.p .;^ta | jūrų davo tamsų kaip naktis van-lsl^ stengiasi Užmauti jai

mikrofo- denį. Tenai — apačioje —ant kojų naują bačiuką, ku- 
jūros gelmėje, kur neapsu-, y?8. J?1. ?ar( au^ mazas.Bet 

otas žmogus per sekundę -1.21?1*1 ir dzrau-
būtų suspaustas į tyrę, gyve- • ^a8,.: . Tas inan P^n5^
na nesuskaitomos žuvų rū-, Py^iausia. ^1S ^erz^ b'Fnąi 
švs. Kai kurias žuvis pavyko y^ur-- Nesvarbu, rei- 
iš ten ištraukti ir sužinoti jų1 ^®8 kentė i, kad tik butų

tokiu i ebyKn

ceialūs

nors
nėra.

Keletos 
kabeliu 
šilumą
nai. Garsai iš tenai pasigir
do įvairių įvairiausi: traškė
jimas, braškėjimas, šnypšti
mas,' kaukimas, staugimas, 
riksmas i; stenėjimas. Be 
to, kaip dideliu bandų 
mykimas, varliu kurkimas, 
r lyg kariško orkestro būg- 
nijimas ir švilpimas.

Kaip žuvys daro tokį 
triukšmą? Jos gi neturi 
gerklės kaip žinduoliai gy
vuliai. Pagal naujausius ty
rimus, jos trina savo griau
čių kaulus vieną į kitą, kaip 
rykliai, žardų dantimis, pe
lekų elementais ir pan. Ši
tais garsais jos "susikalba“ 
viena su kita, ypač poravi
mosi metu. arba baido savo 
priešus.

Dar tiktai prieš kelerius 
metus žinomi mokslininkai 
galvojo, kad jokios gyvybės 
negali būti 7.0C0 metrų gi
lumoj. Tačiau pagal r.au-

gyvybės paslaptį: jos neturi 
savo kūnuose dujų, bet visi 
kūno audiniai pilni skysčio 
taip, kad galingas išorinis 
spaudimas jiems jokios ža
los nesudaro.

Pasakos apie milžiniškas 
jūros pabaisas neatitinka 
tikrenybei. Jų šaltins gal 
būt yra vadinamos "dryžuo
tos žuvys“. Jos kūna3 yra 
ilgas, kaip žalčio, dryžuo
tas, kaip zebro, ir jos galva 
—kaip arklio.

Taip pat netiesa, kad jū
ros dugne visiškai tamsu. 
Nors tenai neprasiskverbia 
nei mažiausio saulės spin
dulio šviesa, bet žuvys turi 
"nuosavą apšvietimą“. Pa

štu?, ir vėl ginkluoti vyrai dieną naktį budėjo piliakalnio 
viršūnėje ir sekė tolimesnius ir artimesnius sargybos 
kuorus.

( Bus daugiau )

nauja mada.
Tuo tarpu vyras geriausiai 

mėgsta savo čeverykus, ku
riuose jo koia jaučiasi lais
va ir patenkinta. Ir drapa
ną jis dėvi verčiau seną ir 
palaidą, negu naują ir ap
temptą.

Minėtas magazinas turi 
įdėjęs Adlai Stevensono 
nuotrauką, kuri buvo pada
ryta 1952 metais, kai jis 
kandidatavo į Amerikos 
prezidentus. Laikraščio fo
tografas tada nutraukė jį 
sėdinti minkštoje kėdėje, 
koją art kojos užsidėjus) 
taip, kad vienas jo čevery- 
ka? matosi iš apačios, ir to 
čeveryko pade — didžiau
sia skylė!.. Dėl to jis buvo 
pramintas: "The man with 
a hole in his shoe.“ (Žmo
gus su kiauru batu).

Amerikoje yra vyriškos 
aprangos institutas, kuris

tNCį / 
antrojiko romano antffji dalis. 426 pus

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plstojimcs’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su -daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... S8.5C

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trr runa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ............................. 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI
STAUS VIETTNINKAS? Parašė 
kunigas M. Valaaka. Svarbu susi. 
pajinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft, Balio Smo
gus trilogiška istorijos kronika, 72 
psl- didelio formato, gera popie
ra, kaina.................................... $2.50

KODftL AS NETIKIU ) DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, Įdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

ALTORIŲ SESftLV. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalvs Įrištos Į 
knygų, kieti viriai, 631

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys............$6.06

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsoni«nė,*250 •vairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptu, 
132 poslapiai, kaina................$1.25
KISS IN THE DARK, J. Jazmino 

kalba sodrūs vaizdeliai. Kai- 
viršeliais $2.00. o mink

štais viršeliais ........................ $1.06
ATLAIDŲ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 paL Kaina........... $4.00

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi^ 
SEV1ZMAS. Pagal KautskĮ, naa- 

žiniamis papildyta tuo 
knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vsadervelde, vertė Vardu. tau. Kaina.............................25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socialirmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PAKTUOS PROGRAMINES GAI. 
BBS, 32 psL, kaina.........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės, 80 psL, kaina .. $1.06

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 

galo 1J95 metais. 
jn— Karys, daugybė pa- 
336 paL, geras popierras. 
................................... $10.06

Užsakymus ir pinigus praSome siųsti ifoo adresu:
KELEIVISOILMvų -- -- -- --  3*
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GYD. VL. K.
Tęsinys

giansia savo pačių gamin
is Stockholmo prie Balti

jos jūros j Goeteborgą, kur
tais. Tankus ir raketas jie 
tiri pirktis iš Vakarų, bet

turbūt Skagerako vandenys ^,nUn,US fnklui ?*da.ny 
iš Siaurės jūros su Katte^-,?*?8 . 
to vandenimis nuo Danijos Sved» kanms la,vynas yra

ir Picaaso reprodukcijomis. 
Netoli nuo jo ir dr. Var
nausko kabinetas — didžiu
lis kambarys su modemiš
kais dariškais baldais, di
dele knygų lentyna, pne ku 
rios stovi gauruotas šviesiai 
rudas odinis gydytoja krep
šys. Pats daktaras - docen
tas atrodo labai jaunai, kiek

DETROIT, MICH.

trukus patys pasigaminti. poetikai pasidraikiusiai

Lietuvos Sūnų Draugijos 
atstovai—A. Pilkauskas, P.

į Sadauskas ir kt.
Staiga ir sunkiai sumirgo ,. . Petras paliko

Detroito visuomenininkas, P?“;1™1? žmona Izabelę, 
žurnalistas, o taip pat ir sa-^ukterj slaugę Juliją Laugh- 
vaitrašeio Keleivis nuolati-i 111 11 CtU
nis korespondentas Alfon-i J. Krasinskas

Į sas Nakas. į_________________________
Išgulėjęs ligoninėje apie j

dvi savaites d

prezidentas si CIGARl

i. .

:r jis p:
J. F. Kennedy rūko cigarą Seattle, V/ash., 

prakaitą šen. V,. G. Magnason 25 metu 
kongreso darbuose minėjime. Ta proga 
minėjo vakariniu valstiją nepaprastą pa-

žai’.gą. paa- yta per 25 melus ir taip pat minėjo kraš- 
:■ de: .liuju ardomą darbą visuomenėje, kada

kraštui re i ia juo daugiau vienybės . . .

A. Nakas dar serga

Grenlandijos banginio nasruo
se lengvai telpa valtis su keliais 
irkluotojais, o stemplė tokia

.... . siaura, kad nepralįstu nė kūdi-i pasveikti ir vėl grįžti prie . .: Eio galv. te. . u... m.nzinas l>an- 
į, irtis mauknei smu lkiais vėžiu-

■bar jau svei-1
ksta namuose.

Alfonsui linkime
plaukais. Paskutinį ka* tą 
su juo mačiausi J.A.V-fcėse 
ar ne 1956 m. pabaigoje.

pftvo

nedidelis, lengvas ir greitas.
Kad švedai ne juokais pa-

<kersai šveduos ~nuo ios rv-'slruo^ gynybai, galima kai jis tuo metu gilino s persai Švedijos, nuo jos ly jspręsti kad .j jaU! žinias John Hopkms umver-
timo krašto iki vakarinio. F Y . A J J ilin v-'seniai tun civilinę apsaugą, siteto Klimkose, bu juo ka-. 

slėptuves, net ligonines ir’binete buvo vieras tarr -iau 
uostus, iškirstus uolose, nuo atrodąs judrus gydytojas. į 
bombų apsisaugoti. Sakoma, Šis tik savaitė iš Maskvos, 
kad net angarai ir fabrikai sovietų valdžios atsiųstas 
yra įrengti išsprogdintų uo- pasitobulinti ir kaip tik pa-

pakrančių suplaukia, yra ga
na ilgas kelio galas. Tai

Bet patogiu švedų traukiniu 
atlikti šią kelionę vieni nie
kai — išvažiavau iš Stock
holmo apie 9 vai. ryto ir 
jau po pietų buvau Goete- 
bergre. Ių gelmje. tekęs Į dr. Vamausko sky-

Pakelėje negalėjau atsi- • pamfnėdamas švedų ka- rių. Su juo kalbame vokiš- 
dnaugti gražiais švedų že- riuomenę> būsiu kiek nukry. kai, net keletą žodžių rusiš- 
mes vaizdais Žinau, kad nuo tos dienos savo ke-! kai pasikeičiu. Malonus 
kartojuosi, bet labai mieli Įjonjų tikslo — šaunaus! žmogus atrodo. Jis sako, 
atrodė anie parudę beržai mjesto Goeteborgo. Jis buvo' kad jis ne nisas, bet armė- • d

greitai

visuomeninio (laibo.
Socialdemokratu

susirinkimas
kais iv žuvelemis.

su baltais kamienais, tokios įkurtas i621 arba aie 
savos pusys, nedideli ūkiai 400 vėlia
su raudonais pastatais pra
bėgę pro šalį. Gamtovaizdį 
įvairino gražūs ežerai, ku
rie, palyginus su mūsiškiais, 
galėjo įsivaizduoti kaip 
”virgin“. Nebuvo apie juos 
nei pašiūrių, nei vasarna
mių,© šiuo rudens metu nie
kas nedrumstė jų ramybės.

Ežerai ir upės užima be
veik visą dešimtadalį Šve-i 
dijos ploto, o man teko pra
važiuoti ežerų sritimi, kuri 
taip vadinama dėl jų gau
sumo.

Švedija kalnuotas kraš
tas, bet kalnai čia neaukšti.
Aukštesni kalnai yra tik pa
gal Norvegijos sieną ir šiau
rėje, bet ir tai aukščiausias 
jų siekia tik apie 7,000 pė- 
uų

Grįžtant prie mano trau
kinio lango: nuvalytuose 
laukuose manevravo švedų 
kariuomene. Gal ir jų kara- 
lius ten buvo, kaip mums tu
ristams buvo pasakojama 
Stockholme. Švedai jau be
veik 150 metų nedalyvavo 
jokiame kare, bet jie tiki į 
"ginkluotą neutralumą“. Jie 
buvo ir yra pasiruošę savo 
krašto gynimui. Jie išleidžia 
apie vieną penktąją savo 
biudžeto gynybos reikalam, 
ir šios išlaidos kiekvienais 
metais didėja dėl ginklų 
technologinės pažangos.
Švedų aviacija aprūpinta tik ir angliškai kalba. Polikli- 
sprausminiais lėktuvais, o nikos moderniškas laukia- 
kariuomenė — pačiais mo- masis papuoštas žinomų 
dėmiausiais ginklais, dau- dailininkų, kaip Chagallio

nas ir, esą, blogus dalykus 
reikią užmiršti. Įeina ir ki- •

jrczident;

LSS 116 kuopos metinis 
narių susirinkimas šaukia
mas gruodžio 9 dieną, šešta
dieni 4 vai. pas M. Balčiū
ną, 10334 Aurora Avė.. De- 
troit 4, Mih.

r as saT«
{ Atkelta iš 2-o 

ivtlboS

vaite

i i n • i »,<4. .
psl

akys
į mato pavojų, kur jo dar ne
ita. Amerikos karo laivai in-Bus renkama r.auia vai.iVa. Amen.-.os Kaio laivą! in- 

dvba. Prašome skaitlingai nedarę! bet su
! dalyvauti. ' , Dominikonų respublikos vy-

a c..i___ i— Inausybes žinia pasiroete ne-

Stockholmas. Savo laiku į tas gydytojas, jis dar iš to 
Goeteborgas buvo vieninte-' liau — iš Indijos, taip pat 
lis švedų "langas“ į Atlantą, atvykęs susipažinti su nau- 
ir iš jo pirmieji švedų kolo- gausiomis medicinos moks- 
nistai dar 1637 m. išplaukė lo žiniomis ir patyrimu, 
i Delaware įlanką Ameriko- Toliau kalbuosi su dr.

A. Sukauskas

WORCESTER, MASS.

je. Goeteborgas šiandien 
priskaito apie 400,000 gy
ventojų ir tebėra svarbus 
uostas. Jame taip pat yra di
delės laivų statyklos. Parkai 
ir seni kanalai šį miestą la
bai gražina, bet neturėjau 
kada tą popietę ilgiau mies
tą apžiūrėti. Iš stoties sku
bėjau į savo viešbuti prie 
vieno kanalo uosto rajone. 
Iš viešbučio tuojau paskam
binau kolegai Edvardui

Vamausku. Jis neseniai grį-

pasi
į toli sostinės, o Dominikonų 
i atstovas JT-ose sakė: “Pa
laimintas momentas, kada 

.Amerikos laivvnas pasiro
dė.” J. D.Mirė P. Miliauskas

Lapkričio 21 d. širdies
PAEALTIEČiy KOM--TO 

RIKI.IMASC.’ H

Lapkričic
žęs iš vidaus ligų gydytojų į Falmer Hcvsc. 
kongreso Bazelyje, Šveica-i !0jo pE •
rijoje. Ten jis dalyvavo dis
kusijose kartu su kitais Eu
ropos gydytojais apie naują 
vaistą Chlorothiazidą. Skri
dęs atgal į Švediją spraus- 
miniu lėktuvu, kuriame ke
leivius šampanu vaišinę. Dr. I l_av n < >. 
V. sugalvojęs ir žmonai to'p Le j , 
šampano lauktuvių parvežti, 2$

-v meni z oje
American
rinkimas.

19 L Chi<

iėomiteto

4. Ištirti galimybę išlei- 
li bendrą veikalą apie pa
vergtas estų, latvių ir lietų
jų tautas ir studijuoti kitas 
endrojo darbo galimybes.
iki 1962 m rugpiūčio

— -Joint Baltic mėn. prof. P. P. Lejinš iš- 
ommittee—susi- rinktas bendrojo Komiteto 

•irmininku, kuriam pavesta 
Amerikos Lietuviu Tary- V'ashington. D. C., suorga- 

bai atstovavo L. Sirutis ir vizuoti ir raštine.
Idr. P. Grigaitis. Am< 

ingai — pr 
r G. Alejerc

stu
ir įsigijęs jo vieną butelį. _ j

Vamauskui Sahlgreaska Ii- ©ėja, persėdant Kopenha- te. Sv.
zoninėje ir, pagriebęs tak-
m troolovon Tvaa ii 31, ▼ CtZjJA ▼ <* u ĮZCK7 jį»

S&hlgrcnska ligoninė yra
žaliame priemiesčio rajone, 
kuriame daug naujų didelių 
pastatų. Ir pati ligoninė su
sideda iš grupės naujų pa
statų, nes joje yra 3,000 lo-

autiniam Kom- • -p— V *9 r OI t.' i • h .. c. . * —. u. A .
•‘ai? buvo

;HKOS 
of P 
A’iscs. 

tuiy ’ ii\ alias- 
štai A.

goję į kitą lėktuvą, jam tas Kopų v 
Ramnann butelis išgDĮ’ūdęs
ir sudužęs... sekretoriavo — G.

Sahlgrenska ligoninė yra vics. Protokolą rašė
Goeteborgo universiteto me- kužiūtė.
dicinos fakulteto mokomoji Išdiskutavus ir aosvars- 
ligoninė. Ją pereina besi- čius trijų Sovietų 
mokydami medicinos stu-

d r. A. \ ooou? 
T

Posėdžio priimtos dekla
macijos tekstas bus paskelb 
tas A’ėliaų.

merikos Lietuvių Tarybos
Vykdomasis Komitetas

JIE NESIREGISTRUOS
ero-
Mi-

smūgis nutrauge vietos vei-!
, - . TZ t . - i •* .NAMAS ST. l’ETERSBl'RCE. FLA.kejo, seno Keleivio skaity-1

Keturių ruimų medinis namas fre- 
m stovy, jr<Toj vi' toj : ' garažu vi-tojo ir bendradarbio Petro 

Miliausko-Miller gyvybės 
siūlą. Lapkričio 24 d. jis pa
laidotas šv. Jono kapuose. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo gi
minaitė Zaktskienė iš So. 
Bostono ir graborius P. Ka
ralius.

Į amžiną poilsio vietą ve
lioni palydėjo nemažas bū- 
i*v3 žmonių. Lietuviu Pilie-f ** *■
čių Klubo delegacija suda
rė: J. Babrauskas, J. Ulida, 
D. Antanavičius, P. Bacevi
čius ir kt.

Draugijos Seniems Žmo
nėms Gelbėti atstovai buvo

y- ,,,__ . » y................I. Pfcaga, J. Krasinskas, A.
, • • , . ; Krauneliene, M. Kavahaus-teismas pripažino komums- , . - T .. ,. . ., , .. ;kiene, R. Jesmskiene ir O.tu partiją esant svetimos1 ’

ai a~ti <ii C-.: i 
visokią Įrankių, 
syti adresu:

Mr. Adolf Fer< ;k:«s 
♦;4-? ' ]• t Avė. So.
St. Petersburjj 7, Fla.

autuvi -u doujj 
Kai.ia $9,C0<». Ka-

Paleš'.au KONST \N’TINO \ SXC. 
KAUS, latvis iž Yl?.kiu • ai., Gnilai- 

ki.i. J Amerika : ’ v. ko prieš 1- 
rr.ąji pašau;!••' kara, jjyveno ar te-
'■e^yveia So. Bo tone.
Į’:a-a i atfi!ie->ti jį pati, ar žinančius 
-.-ie e’, nraaet'i jo adresa. BūGu la- 
'■ ai čėkine-a. 1a žmių apie jo brolį 
muziką Venckų Aihira .ir kitus {ri
mines. Rašyti šiuo adresu:

>lrs. Oelfir.a Tričys 
119 VV. ::‘-tb Place

KL

R.-* <5 valstybės agentu, tai gene-' 
jti-o? ralinis prokuroras Įsakė!

. T‘1 • partijai ir jos nariams re-. _ ___ _______ įjos ir Lietuvos *. '
karinės Švedijos dalį su 1^ i lieka jau baigę reikiamam reikalus ir pasidalinus nuor - isn‘uot^s- j
miliono gyventojų. Įstažui atlikti. Dr. Vamaus- mcrEm^. kaip artimiausių; Terminas partijai ir jos j

vvkdvti. nyl 'adams registruotis pasibai-j 
gė lapkričio 20 d., o atski- 

Pr"rr.ti bendra Pabal- r^ems nariams tas terminas;

Jodžionienė.

okupuotu
vų, ir ji aptarnauja pietva- j dentai, ir nemaža jų pasi- t ? į r1 • ~ 1 ET • 1 • - V • -1 • “ ' •

reikalus i
_ . menėmis,
Dr. Vamauskas buvo pa- kas "valdo“ 30 lovų skyrių darbų planą 

sakęs ieškoti medicinos po-j ir turi du asistentus. Pasta- tarta: 
liklinikos pastato, o jame — rieji specializuojasi vidaus
pirmojo medicinos arba vi
daus ligų skyriaus, kurio 
"bosu“ jis yra. Nesunku su
rasti, kai padeda malonios 
seserys-slaugės, kurios dar

ligose tris metus. Be šių tijo pavergtųjų tautų Y2i du: i?ai?iasi giitodžio 20 d. 
dviejų asistentų, dr. V. turi .dekla.aciįa ryšium su staii- Partijos vadovybė jau 
savo priežiūroje kitus pen- Įiasmerkim'.' Sovietu pranešė Teisingumo depar-i
kis gydytojus, kurie dirba jgąi jr oje įp atkreinti atitin- tamentui. kad ii, pasirėmus 
jo laboratorijoje mokslini į kamu t; ■n'autiniu instnuci- konstitucija, nesire-
tyrimo darbą. dėmesį i Stalino Įvykdv-

Dr. Varnausko specia- tus kriminalinius nusi k?: t i- Bausmė už nesirezistravi-
lybė yra plaučių ir širdies mus mi š laisvas Pabaltijo ^ra labai didelė: už 
ligos. Iš tos srities jis yra pa- valstybes ir reiklanti, kad ; kiekvieną praleid o dieną 

būti] atitaiąytaStalino pada- p10.0O0 pinigais ir 5 m. 
ryta joms skriauda, graži- kalėti. ,

Jnant joms laisvę. Sovietijoj toks reiklas bū-
2. Reikalauti, kad Free tų bematant sutvarkytas, o 

Europe Ko- ir- a r arsliu - čia prasidės bylinėjimasis, 
įamose raiko programose kuris kažin kada baigsis.
būtų atitaisyta Stalino pada-________________________
mis i roeramos.

SPECIALISTAI 
Persiusti pinigus į S S S R 

Veninteir turinti leidimą 
ir bendyta—turinti užstatą. 
PERSIUNTIMUI tarnybą 

Pilnai garantuojama
Klausk

71! Eroad Street 
NEWARK, NEVV .JERSEY

Įsteigta 1247

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi- 
! mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški- 

i na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Bibl'jos 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 Yalley, Iii. (52

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

“Keleivio" 
ir

spaustuvė padarys Tamstoms viską

skelbęs visą eilę mokslinių 
darbų; daug jų amerikiečių 
mokslo žurnaluose. Kaip 
docentas jis turi skaityti 
studentams paskaitas, kurių 
susidaro net apie 130 vai. 
laike dviejų semestrų, šis 
mokymo, tyrinėjimo darbas 
neleidžia dr. V. perdaug už
siimti privačia praktika, ku
ri jam yra leidžiama, nežiū
rint to, kad jis dėsto univer
sitete. Bendrai gydymas 
Švedijoje yra beveik nemo
kamas dėka visuotinio, vi
siems privalomo draudimo. 
Pav., ligonis, einąs pas gy
dytoją, sumoka tik 1/4 tam 
tikros nustatytos taksos, o 
3/4 šios taksos sumoka vals
tybė. Jei pacientas nori eiti 
pas privatų gydytoją, tai 
valstybė taip pat sumoka 
3/4 nustatyto honoraro, bet 
privatus gydytojas gali ir 
daugiau paimti, negu tą li
kusį 1/4. Šiaip, palyginus 
su Ameriką, gydytojų hono
rarai nėra aukšti. Pavyz
džiui, už pilną ligonio ap
žiūrėjimą, elektrokardiogra
mą, kraujo ir šlapumo tyri
mą vidaus ligų specialistas 
ima tik apie 50 kronų, arba 
apie 10 dolerių.

(Bus daugiau)

3 Pakartoti visu tri.ia Pa- *•»*«. P»-
balti jo pavergtu tauru vai - žįstamus ir kaimynus užsisa- 
du Sovietu Rusijos vykdo
mu atominių bombų -nrog
din imu pasmerkimą. na dar tik $4.00 metams.

kyti “Keleivi.” Šiemet kai-

MES NEŠĖME LAISVĘ
TTamibono bendrovė Rūta dailiai at?rei;-dino PETRO 

K. RJBSKEVMfAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 i aslapius. .Toje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuviu gyvenimas po 
rusu caru. vokiečiu okupacija ir L IETUVOS NEPRIKLAUSO- 
MYBĖS paf’ eibimas. savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesniu mūšių vietų žemėlapis’ir autoriaus nuotrauka.

Kr.yg išleido pats autorius, Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knyga paremkite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVIčIVS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont.. Canada 
Pastai.a: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Mkhaldos 
pranašystes.

9sososs9^so9>99oucosc>ocooooccosocosisoo6osen

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
z n

j JU&lkiSV/s įdomybės
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskci.:
Darbininkų fabrikai '
Įspūdžiai iš Kaiifor:
Apie Hollywoodo žva. - 
Amerikos dykumos:
Yeūo--.-tona Parkas s.- ’
Grand Canyon tarp?. - 
Par mormonu.?: jų 
Ežeras, k riame žr 
Neišm c . ‘i Teras v 
Floridos vaizdai;
Kain gyvena rezer. *ų 
Upė po ž< me; žūtys t-e 
Ir daug. Caag lutų i :.

a :dai nuo Atlanto iki Pacifiko;
■jose;

KiiV'-a au i?^. 
sąri name: K

<5S6 £a»t Brc

"Proletariato diktatūra” 
Raudonmedžių imperija; 1 
Kaip lietuvis vyną daro; į 

:-:lonis; Suakmenėjęs epiškas; 
eis šaltiniais., meškomis ir tt.; | 

: i p . žiai iš Meksikos; Bulių kova; 
itis ir dabartis;

•^skęsta;
• tartai;

.. : tės šaltinis;
••rū; Nuostabūs požemių urvai;

akių. . .
U Su gražiai' paveikslais.

ikiusiems knygą ruoj pat 
i 75 centai.
KELEIVIS"

So. Boston 27, M»*».

tie

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auideja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SEA GYVYBĖS APDRAUDA IfC 110.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 510.000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apd^aud* duoda i ašalpos iki 5325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y. 

^oooooeoooeooeooooeoeoooooaoaoooBaaoaeeoooaoac
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BOSTONO LIETI VIŲ MIŠRUS CHORAS

Vietines žinios
Y

0 H

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar r.ati<i<t;i. Siuva /i • ,:-ru. 
ido. iš. luvinėja. ui ba nu., , .
dirba žili,*. oi.es ir l. l., i. t. t 
JngKftUlv U pv . >4 i,:t‘ r.*1 «h‘. ji
—U U/. L‘4 1 • <A teles k • i O vi . • >

I ixr . avai ę
H \ 4>-3>CO

LDD SUVAŽIAVIMO Minės kariuomenės sukaktį 
I ivO Sa G AUT OS AUKOS ----------

--------  i Lietuvos veteranų Sąjun-
I . tuvių i arui ninku Diau- gos ramove" bostono sky- 

? ijos suvažiavimo proga liūs Lietuvos kariuomenės 
Bostone lakričio 4 ir 5 dd., atkūrimo 43-jų metų sukak- 
gauUt aukų organizacijos | uvs inintjuių įuosia si sek- 
reikalams iš LDD kuopų ir! madieni, gi uodzio 3 d., 
pa^iviaų maukų. Aukų pri-į-30 vai. lamine 
i t Uil t v t

S-gos sa-

1 \ ' •
į , * ? 'į f 4: i H M A 1
i i . 1 i f ft

■-* s
Day Vieiv Realiu C o

Kcal Lsiait* - In ai 
Notai v i u3.sc

a u e

j

1.1 D 21 kuopa Bostone $50. 
LDD 7 kuopa Brooklvne, N.
Y............................. $25.00
Kazys Bukaveekas .... $25. 
1‘o.iias .Mankus .........$20.

Po $10 prisiuntė:
LDD 36 kuopa; Stella ir 
Napoleonas Jonuškos; Mil
da ir Vincas Anestos; Vin
cas Kalvelis.

Po $5.00 aukojo:
Emilija ir Petras Sankai; 
Ona Gekužienė; Bronė Spū- 
dienė; Jonas Buivydas; 
Margareta ir Stasys Michel
sonai; Jonas Andriukaitis: 
Steponas Briedis, Marija 
Akelienė ir Leonė Paterson.

S. Granickas pridavė $1 ir 
Svitonis 50 c.

Parėmusiems organizaciją 
širdingas ačiū.

LDD Centro Komitetas

UŽKLIUVĘ. DOVANŲ
PAKETAI PRISTATOMI

Įėję.
x>r. V. Če; as skaitys pa

kaitą, J. J asu skas dekla
muos, B. Povilavičius dai
nuos ir I. Vasy liūno vado
vaujama kapela pagros J. 
Jaideiio komponuotą kvar
tetą.

i o iškilmių bendra ka
vutė.

Tos dienos rytą 10 vai. 
pamaldos už žuvusius šv. 
/etro bžnyčioje.

Dovanų paketus siųsti 
nieko nelaukiant

Paštas prašo, kad kalėdi
nių dovanų siuntėjai nedel
stų su dovanų šventėms pa
siuntimu, nes prieš Kalėdas 
paštas taip yra užverstas vi-1 
šokiais siuntiniais, kad jų 
pristatymas dar prieš šven
tes negali būti užtikrintas.

Norintieji, kad jų dova

Jo “Valsu vakaras" bus šį šeštadienį, gruodžio 2 d. 7 vai. vak. Lietuvių Piliečių Draugijos didžiojoj salei, 368 W. Broadway, S. B.

Antanas JlK.NEVItlUS 
Klonius AilikONi.S 

LICENSED BKOKEKS
Sąžiningas patar na. imas pvį. :«i, 
jtieii's, pantu, .uantiems, ii urait- 
.dziantienis namus, ui ius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER z.VE. 
DOKtllEblER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
Res. A V S-II11 ir Co 5-S8I1

J. Bakšys atsako Mizarai

Kitame numeryj išspaus
dinsime J. Bakšio iš Worce- 
sterio laišką. J. Bakšys buvo 
Lietuvoje ir grįžęs padarė 
kritiškų pastabų apie dabar- 
;inę Lietuvos būseną. Už 
tai komunistai jį užsipuolė 
niekinti. Jo pasiųsto laiško Į 
"Laisvę” R. Mizara nedėjo. 
Dėl to J. Bakšys ir kreipėsi 
į Keleivį su paaiškinimu.

J. Kačinskas diriguoja 
operai

Dainų ir šokių — 
“Valsu vakaras”

Bostoniečiai Vliko posėdyj i K. Mockus sugrįžo į Bostoną

--------  Vliko posėdžiuose lapkri-
Bostono Liet. Mišrus Cho- čio 25-26 dienomis New 

ras ateinantį šeštadienį, 4 orke dalyvavo ir bostonie- 
gruodžio 2 dieną. 7 vai. va- čiai: V. Kulbokienė, A. Juk- 
kare, So. Bostono Liet. I‘i- nevičius, S. Jurgelevičius ir 
liečiu D-jos didžiojoj salėj J. Sonda.
ruošia žavingą “Valsų va- j-----------------------------------
karą

Programoje: penki Johan 
Štrauso valsai —

Vienos gyvenimas, 
Mėlynasis Dunojus. 
Vynas, moterys ir dainos. 
Menininko gyvenimas, 
Vienos miško pasaka

NAUJAUSIOS KNYGOS
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Kazys Mockus jau aplei
do Kingstono, N.Y., ligoni
nę ir sugrįžo į Bostoną baig
ti sveikti. Linkim jam grei
čiau sustiprėti, kad galėtų 
tęsti mokytojo profesijos 
darbą.

IŠNUOMOJAMI:
1. Kambarys ir virtuvė su baldais ir

Komp. Jeronimo Ka
činsko diriguojamas orkest
ras gruodžio 1 d. 3:30 vai. 

nos pasiektų adresatus dar popiet Memorial Hąll Mai- lio vadovaujamas 
: prieš šventes, gerai padarys, rose mieste stato operą 
uei paketus pasius tuoj pat. ”Amahl and the night visi- 

----------------- 1-------- tors“.

apšildymu. 2. Vienas kam ban s su
Skipičio atsiminimai, 440 gį,,&c. »»
psl., kaina.............. $5.00! Tel- Aa

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

Reikalingas
Spaustuvės Darbininkas

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Visus šiuos valsus atliks! ANGLŲ KALBOS GRA-,r ... . . . , .
choras, muz. Juliau.- Gaule- !.MATIKA, 215 psl., kieti vir- ^1'kre‘pUs ir be patyrimo.

sėliai, kaina..... $3.50 f.asmeniška. Kre.p-
TŪZU KLUBAS, Antan0 tįsi Keleivio spaustuvę dar-

Ponas J. Vaičaitis mus in-; --------------------------
formavo, kad'visi per Ge- Dorchesterio Klubo narių 
neral Parcel and TraveI Co. Į susirinkimas
siųsti dovanų paketai į ana- ---------
pus geležinės uždangos, ku- J Dorchesterio Lietuvių Pi-

Lapinų dešimtmetis

Pi-aeitą šeštadienį, lapkri
čio 25 d., “Starlite Room” 
Cambridge. Mass., j vyko 
Bostono “Senųjų Lapinų” 
skautų vyčių būrelio dešim
ties metų tarnybos—Dievui,

rie buvo užkliuvę dėl firmos. liečiu Klubo narių susirinki- 
vedėjo Leonido Tankeiio mas Įvyks gruodžio 8 a., 
sukčiavimo, dabar siunčia- penktadieni. So. Bostono L. 
mi adresatams (gavėjams). Pil. Draugijos patalpose.
Siunčiami tie paketai, ku- i Susirinkime bus renkama 
rie buvo "užkliuvę” čia ir valdyba 1962 metams ir bus Tėvynei, Artimui—minėji- 
taip pat paketai sulaikyti! aptarti kiti klubo reikalai. mas- Šį šeiminiško pobūdžio 
Sovietijoj dėl muitų nesu-!Pradžia 8 vai. vak.
mokėjimo.

A. Gustaitis vyksta 
į New Yorką

vakarą su skania vakariene,
___________________ oficialia dalimi, menine
Persikėlė į naują butą programėle ir šokiais suren

gė vyrų vienetas, kuris per

Po koncerto bus šokiai, 
grojant Šmito orkestrai.

Šeimininkės bus paruošu- 
sios skanaus maisto ir veiks 
gausus bufetas. įėjimas— 
$1.50.

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečia
mi dalyvauti.šiame Advento 
išvakarių parengime.

Mirė A. Suprinavičienė

bo valandomis
kaina .................. $3.00. i636 So. Boston
Tūlio 11 novelių, 196 psl., j

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

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

KNYGOS JAUNIMUI

• . 
I

Telefonas: AN 8-3071

Ši sekmadieni, gruodžio 
3 d. rašytojas Antanas Gus
taitis vyksta i New Yorką 
Balfo rengiamo vakaro pro
gramoj dalyvauti.

NUOSTABI SIS

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

iš LENKIJOS
BOSTON GARDEN, BOSTONE
šeštadienį vakare, gruodžio i) 
Oici.iĮ, 8:30 vai.

popiet gruodžio 10 
popiet,

įlietu kainos:
$5.00. S 1.00. $3.00 ir $2.00 

Inletų is anksto galima gauti: 
PAS BALTIC FLORISTS 

3o2 E. Broadvvay, So. Boston

ht kmaaienj 
c.ena 2:30 vai.

Juozas Leimonas persikė
lė i r.aują butą. Dabartinis

ilgą metų eilę dirbo ir šian
dien tebedirba Lietuvos ir

jo adresas 23 Thomas Park, jos skautų labui, 
o. Boston. Mass. Dešimtmečio minėjimas

buvo skirtas pagerbimui tų
žmonių. kurie pe,. 10 metų

DOVANOS į LIETUVĄ | visokeriopu būdu, nenuils-
Siuskite dovanu siunti- UnČiai. talkininkavo lapt- 

- . - - , -L. nams jų lietuviškos skauty-
- . * . J. ^. . . bes įslaikvmo pastangose,

musų {staiga. Siuntiniai nu- . . L x • tt
eina tvarkingai ir be trukdy- , Žymių Bostono ir Bari
mosi. Dabar pats laika, siųs-. ^uomenes veikėjų 
ti dovana. Kalėdoms. JC' “
mirskite gmumu nr draugų sukeliant lėšas lietuvių
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas
ir SSjtR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąraša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko.
Dabar calima siųsti iki 44 svaru naketus, jei siunėiamieii daiktai tel. 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti Iki 
22 svaru siuntinius

ISTMGA LIFTUVMK*. KREIPKITftS LIETFVMKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su INTCR1STO įgaltojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak.. ketvirtadieniais m 
f vai. ryto .ki 7 vai. vak. ir ieatadieniais nno R ryto iki 2 vai. po pietų.

VSDtJAS- JONAS ADOMONIS

Pereitą savaitę mirė Ago
ta Suprinavičienė (Suprin) 
iš Hyde Park. Mass. -Ji mi
rė sulaukusi 63 metų am
žiaus. Liko liūdesyje vyras, 
du sūnūs ir viena duktė.

PARDUODAMI 2 PF.rlA!
Du virtuvės pečiai “H»r< r: ims.
jerame stovyje, aliejų- ir traz.a . par
duodami tuoj pat. Kreipti- p;,- ati
tinka 272 Gold St.. S->. 2-c
aukšte. Tel.: AN i4.»

skautų spaudai paremti, 
rengiant stovyklas bei su
važiavimus, penkios nusi
pelniusios darbuotojos buvo 
apdovanotos auksiniais me- 
dalikiukais. Tai Birutė Ša-Į 
kenienė, Birutė Banaitytė. 
Vida Mališauskaitė, Danu
tė Radžiūnaitė ir Aldona Ži- 
binskaitė.

Už visokeriopą pagalbą 
lapinams s. Mykolui Mano- 
maičiui turėjo būti įteikta 
padėkos skautiška dovana. 
Gaila, kad dėl susidėjusių 
aplinkybių jis minėjime ne
galėjo dalyvauti.

Skautininkui Algiui Ba
nevičiui, už “Lapinų” būre
lio įsteigimą 1951 metais ir 
ilgą jam vadovavimą įsaky
mu nr. 7-u suteiktas pirma
sis “Senio Lapino” titulas.

Žodžiu ar raštu sveikino 
minėjimo dalyvius bei do
vanas prisiuntė prof. I. Kon
čius, veiklioji visuomeninin
ke O. Ivaškienė, skautų il
gametis rėmėjas J. Tuinyla, 
Bostono skautų-čiu Tunti- 
ninkai, ir visa eilė kitų lietu
viškų reikalų rėmėjų.

Buvęs

—
ŪRiNTNKO SINDBADO NUO-, 
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai-' 
na .............................. $2.00

ĖI.YNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl_ 
kaina .................... $1.50

NAKTYS R ARA LINKIUOSE, Liu 
do Dovydėno apysaka. 168 psl. 
kaina ......................................... S2.0T

Peter Maksvytis ’
Carpenter & Builder 
925 E. Fesrtfe

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon- I 
to ir projektavimo darbus iš lau- < 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I

(biznio pastatų, pagal Jūsų reika- I 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- i 
• landų vakaro. *

Tel. AV 2-1026

Dr. John Repshis
LIETI:VIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham's Corner 
Dorchester, Mass.

Telefonas AN 8-3630
j

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 «

Dr. J. C. Seymour į
(LANDŽIUS)

STK \ND C A FE CORP.
171 - 378 M'. Br<>adway. So. Boston 

TEL.: A N 8-9833
Ieško patyrusių tarnautojų: Barten- 
cerio. counter merginos, veiterkų ir 

kad kalbėtu angliškai ir lietu
viškai. Kreiptis asmeniškai į

l’ETR \ PELDŽIV. Strand Cafe

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

GR 9-1805 ir AN 8-9304

į Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

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

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
! Charles ir Peter Kislauskai i

Garantuojame gerą darbą;

Lietam Gydytoja* ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
5.34 BROAbtVAY 

SOUTH BOSTON, .MASS.

t
| TELEFONAS AN 8-2805

I Dr. J. L. PasakarnisA
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

{ ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus bumeris • automatiš

kos kantrolės termostatą-. 
Elektros laidai • PLYTŲ KRO
SNIS • 275 galionu tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.

Už specialią kainą tiktai

aprėžto laiko pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset Kt„ Dorchester. Mass.

GEneva S-J201 >1 vai. NEMOKAMAS aliejaus 
krosnies aptarnavimas 

\ įsiems mūų NUOLATINIAMS 
aliejaus kostumieriams

t
Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas A N 8-6020
Nuo 9 vai. rvto iki S vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.

>sosooosoo5<sooeeeooeoeeoQeocMeooeeoooec

• 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

| Dažau ir Taisau i
► Namus iš lauko ir viduje. * 
* Lipdau popierius ir taisau 3
£ viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią
► medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

J

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plombine—Heating—Gan—Oil 
I Gazo šilimą permainyti 1275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.
hmniuHniiit

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-46-19

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
428 EAST BROADMAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenjs namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




