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Kinijos ir Indijos Karas 
Staiga Suliepsnojo

Kinijos Sutelkta Kariuomene Užpuolė Indijos Pasienio 
Sustiprinimus; Užkariavo Visą Eilę Sustiprintų Vietų 

Ir Pasistūmėjo Pirmyn 5 Mylias; Indijos Karo Mi
nisteris K. Menon Sako, Nežinia Kiek Kinai 

Veršis Pirmyn; Anglija Ir Amerika 
Statys Ginklus Indijai.

Pereitą šeštadienį ir sek- Amerikos Simpatijos 
madienį karas tarp Kinijos
ir Indijos staiga suliepsno
jo. Dviejose ilgos 2,500 my
lių sienos vietose kinai stip
riomis jėgomis užpuolė su
stiprintas Indijos pasienio 
pozicijas ir po kruvinų kau
tynių išvarė indų karius iš 
kelių sustiprintų vietovių. 
Vėliausiomis žiniomis kinai 
jau pasistūmėjo piiTnyn vie
tomis penkias mylias.

Jau treti metai, kaip tarp 
Indijos ir Kinijos prasidėjo 
ginčas dėl sienos. Kinai, ne-

Indijos Pusėje

Amerikos vyriausybė reiš
kia pasipiktinimą dėl kinų 
komunistų veržimosi į Indi
ją ir sako, kad jeigu Indija 
kreiptųsi ginklų, jos prašy
mas būtų palankiai svarsto
mas. Kai kurie laikraščiai 
praneša, kad Indija tikisi 
gauti ginklų ir iš Rusijos, ku
li kinų-indų kare stengiasi 
laikytis nešališkai ir, maty-

TEN. KAME INDIJA IK KINIJA MUŠASI

Komunistinė Kinija įsiveržė į pakraštinę Indijos Ladak provinciją ir i kitas Indi
jos sritis palei Tibeto sieną. Siena tarp tu valstybių nėra aiškiai nustatyta, ji eina 
kalnais ir dykumomis, todėl dėl sienų ir kilo nesusiprtimai, kurie virto pasienio 
karu. Kaip tas nesusipratimas tarp dviej ų Azijos milžinų baigsis, kol kas nėra aiš
ku. Paveiksle matome Ladak miestą I eh. tos provincijos sostinę. Paveiksle matyti 
ir to miesto moterys, apsirengusios savo tautiniais rūbais.

Washingtone Krizės Nuotaikos 
. Amerika Pasiruošusi

Prezidentas Nutraukė Savo Kelionę Prakalbom Sakyti; 
Visą Savaitgalį Ėjo Pasitarimai Su Karo Vadais; Šį 

Pirmadienį -Prezidentas -Sukvietė. .Svarbiųjų 
Kongreso Komisijų Vadus Ir Abiejų Partijų 

Vadus; Krašto Saugumo Taryba Irgi 
Posėdžiauja; Prezidentas Kalba {

Tautą Apie Krizę.

pasidaiys pavojinga sovietų 
bazė, tada Amerika negalės 
to pakęsti. !<-. Kutini laiku

Pereitą šeštadienį prezi
dentas J. F. Kennedy nu- 

1 traukė savo numatytą kelio
nę rinkiminių prakalbų sa- rusai sustiprino savo laivų 
kyti. Buvo paaiškinta, kad siuntimą į Kubą, ten kasdien 
sloga privertė prezidentą at- atplaukia mažiausiai po vie- 
sisakyti nuo kelionės. Bet ną laivą su įvairiomis prekė-
sekmadienį prezidentas lan
kėsi bažnyčioj, ir stebėtojai

mis ir, be afc 
Todėl visai

nės, ginklais, 
ima, kad Ku_

sitenkindami skelbę žemė- li' nepritaria kinų komunis- 
lapius, kuriuose Indijos ten- * agresingiems z\ giams Į 
torijos buvo įtraukiamos į P1 R“s Indiją.
Kinijos valstybines sienas, Kinų ir Indijos pasienio 
pradėjo užiminėti Indijos te. karas dar labiau padidino

nepastebėjo ligos žymių, ba gavo ir gauna ne tik gy- 
j 1 uo tarpu valstybės depar- i nimosi ginklų, bet ir pavo- 
! tamente ir karo vadovybės jingesnių pabūklų, 
būstinėje visą savaitgalį ėjo Į Buvo žinoma, kad 15-oje 
įtemptas dalbas, preziden- vietų rusų karo specialistai 
tas turėjo eilę pasitarimų su Kuboje rengia raketų laidy- 
karo vadais ir kitais savo mo įtaisymus, bet tai buvo

į patarėjais. netolimo sklidimo raketų

vilnvim iv HVVIIJQ IX i.’ic ciūmAci ▼ IO OVUIH^OI nlV_ EXI- -sierai fniiv Iromunidin£fi Ki-
nijos ir Maskvos. Už kinus

Prancūzai Balsuos .Tirolio Vokiečiai "Angelai Sargai
Keisti Konstituciją

myn, kol pagaliau Indija
pradėjo priešintis, ir pasie- į aiškiai pasisako tik šiauri 
nyje vis įvykdavo mažų susi- , nės Korėjos ir Albanijos ko. 
rėmimų. Ginčijamasi dėl i munistai, kitų kraštų komu- 
52,000 ketvirtainių mylių nistai arba tyli, arba švel- 
pl°to. j niai kritikuoja kinų komu-

Siena tarp Indijos ir Ki-; nistus. Maskvos spauda apie 
nijos eina dykomis ir labai į indų-kinų karą per pinnas 
aukštomis vietomis. Ir dabar j dvi kautynių dienas nieko 
vykstančios kautynės tarp tų neskelbė...
dviejų didžiausių pasaulio ~
valstybių vyksta 16,000 pė-į STASINSKI NUTEISĖ 
dų ir 12,000 pėdų aukštyje. KALĖTI 8 METUS
Tokiose aukštose vietose ----------
jau prasideda žiema ir pra- Bogdaną Stašinskį, kuris . hal_vima
deda snigti, todėl po poros į Chruščiovo įsakymu nužudė’ pakeit?m0,
savaičių karo veiksmai ten . du antikomumstų ukrainie-, J joj numatytas 
turės nutrukti. Karinome-1 etų žymius veikeju^-Rebe- jį turf bau kei.
nei ten viskas pristatoma į tąą ir Banderą, vokiečių .. ' 1 J
lėktuvais, nors kinai turi nu- j teismas Miunchene nuteisė ciama-
sitiesę kelius į jų pasisavin- Į kalėti 8 metus. 1 Prez. de Gaulle sako, kad
tas vietas, o Indija kelius Sta^kis kain įau buvo Jeigu ^ven,tojai .^pritars jo otasinsKis, Jau D 0 į cjūlomam konstitucijos pa- 

rasy a savanoriška, pas.- fc trauksfe g
trauke B Sovietuos ir pas.- į
davė Vakarų Berlyno poli- ___ ______________
cijai

dar tik tiesė. Todėl tokiose 
vietose kautynės negali būti 
didelio masto. Indai sako, 
kad kiniečiai šiaurės rytų 
pasienyje prie Tibeto esą 
sutraukę apie 20,000 karių 
ir prieš indų pozicijas darė 
masinius puolimus.

Staiga iškilusios didesnės 
kautynės tarp Indijos ir Ki
nijos visam pasauliui paro
dė, kad kinų imperializmas 
sudaro pavojų visoms Azi
jos tautoms. Kinų sąjungi
ninkai rusai kinų-indų kare 
laikosi neutraliai ir net yra 
pasižadėję duoti Indijai ka
riškų lėktuvų ir padėti jai į- • 
steigti dirbtuvę kariškiems Į 
lėktuvams gaminti.

Spaudoje jau iš kelių 
šaltinių pranešama, kad In
dija neoficialiai kreipėsi į 
Angliją ir Ameriką, prašy
dama parduoti jai ginklų ir 
amunicijos Indijos kariuo
menei stiprinti. Tų žinių nei! 
Londonas nei VVashingto- i 
nas nepatvirtina.

Šį pirmadienį kinai ver
žiasi pirmyn giliau į Indijos! 
teritoriją. Jie braunasi ir 
prie Burmos sienos.

JEMENO PONAS?

lai pulkininkas Saliai, ku
ris vadovauja Jemeno su
kilėliams. Ar jam pavyks 
nugalėti tuos, kurie eina su 
jaunuoju karalium, paro
dys artima ateitis. Saliai 
yra Egipto diktatoriaus 
Nnsserio salininkas.

Vėl Nerimsta Padeda Kandidatam

Jau sekmadienio vakare lizdai, raketos galėjo siekti 
spauda ėmė skelbti, kad sos. 25-30 mylių. Bet jeigu rusai 
tinė gyvena krizės nuotaika, rengia Kuboje tolimesnio 

1 Kad kažkas ruošiama ir skridimo raketų lizdus, tada 
greit bus paskelbta visų ži- Padėtis turėjo griežtai pasi-

Pereitą savaitę Pietinia- Konservatyvi organizaci-S nįak Visą pirmadienį ”kri- keisti.Sekmadienį, spalio 28 d.,
visi Prancūzijos balsuotojai j me Tiroly ar Alto Adige pro- ja ”Americans for Constitu- 
kviečiami balsuoti vyriausy-

zės nuotaika“ dar labiau pa- Amerikos vyriausybė jau 
didėjo, bet paslaptis taip ge. kuris laikas įspėja visuome- 
rai buvo išlaikyta, kad spau- n§> kad dėl Berlyno rusai su. 
dos, radijo ir televizijos ko. kels krizę tuoj po Amerikos 
respondentai tik gandais rinkimų, maždaug šių metų

vincijoj, Italijoj, išsprogo tional Action“ giriasi, kad ji 
bės siūlomą konstitucijos pa- kelios bombos. Eilė žmonių paskyrusi 49 savo agentus, 
keitimą, kad ateityje prezi- buvo sužeista, septvni pa- kurie važinėjasi kartu su

guldyti i ligonine. Bombos 'konservatyviais kandidatais - - , .x - . -sprogo Trerno ir Veronos ge ' ir padeda jiems vesti rinki-i S™™ >r gandais maitino gale ar kitų metų pradžioje. 
ležinkelioXtU Italu po'- kovų. Tų agentų pa- skaitytojus ir klausytojus. Padėtis Berlyne nėra pas,-
ezinkeiio t e. italų po neskelbiamos Airen ' Šiomis dienomis Ameri- keitusi, bent viešai nebuvolicija sako. Kad bombas pa- ,A^n I kos kafo paiėtros renl ka- i skelbiama apie pakitėjusią

Bet 
tu

dentas būtų renkamas visų 
gyventojų balsais, kaip A- 
merikoje. Prieš tą konstitu
cijos pakeitimą griežtai sto
ja veik visos politinės parti
jos

rą-ridentas de Gaulle laužo vokl®c,ami platesnes auto- praįlėtų pinigų rinkimų ko- ro laivų (apie 40), greičiau-..
konstnuciia skobdamas vi- nomijos n nci teises ats.sk.r- vai, ir kitais būdais paremti šieji karo lėktuvai ir apie ketų bazes nebūtų saugu y- Konsuiuciją, bheiuuctiims vi tl ruo i.__ j,. ’oaaaa i._ _ pac, jei rimtai manoma prie

šintis vakariečių išvai-ymui 
iš Berlyno, ką rusai nori pa
dalyti.

Kokių priemonių Ameri
ka imtųsi Kubos pavojui pa-

dėl kons-' 1 EUO gerus kandidatus. Prie kuriui 20,000 karių, kurių tarpe
nes . Vokiečių teroristai P. Ti-; kandidatų tie ' angelai sar-! 6,000 marinų. Karo manev-

roly pradėjo skelbtis prieš gai“ ir padėjėjai priskirti, i1ai ėjo aplink Puertoriko sa-
i eskelbiama. i apie kitas mažesnes sa-

A . . ~ a. j lėlės, bet, žinoma, visi karoAmencans for Const.tu-, laivaj ir marinaj kajp jr ,ėk_
kelerius metus. Klausimas 

buvo iškeltas ir Jungt. Tau. 
1 tų organizacijoje.

Kongo Respublikoje 
Vienybės Vis Nėra

Jungtinių Tautų pasekre-! 
torius dr. Ralph Bunche iš
vyko šios savaitės pradžioje 
į Kongo respubliką. Jo ke
lionė rišama su JT organiza
cijos pastangomis įprašyti ar 
įvaryti atskilusią Katangos 
provinciją į bendrąją res
publiką. Tos pastangos vis 
dar nedavė jokių vaisių. Pa
ti centralinė vyriausybė, ku
rios atstovai buvo pasirašę 
su Katanga karo paliaubas, 
ruo tų paliaubų atsimetė ir 
kelia naujus reikalavimus 
dėl Katangos mokėjimų į 
centro iždą. .JT organizacija 
vėl grasina skelbti Katangai 
ekonominį boikotą arba ir 
griebtis kariško žygio, kad 
Rango respubliką suvienytų. 
Kautynės tarp centro val
džios karių ir Katangos ten 
vėl vyksta.

DERYBOS BAIGTOS?

James New lor-
ko advokate «■ P«»lit«kie- 
rius vedė (kO1*® su Kubos 
barzduočiau dėl paleidimo
« kalėjimo 1000 Kubos 
politiniu emisrantu. kurie 
pernai metais bandė Įsiver
pi į Kuba ir nuversti Cast-
ro diktatūrą- 
kad Castm

Jis dar tiki. 
-u tiks belais

vius palei-t'l|ž ■lljcinimą.

tional Action“ sako, kad jų; tuvai kelias'minutes ga. 
o.Bąn,zac,ja „era John; „ kti ir j Kubos į.
Birch Draugijos saka. i . . t.________ _________' Amenkos vynausybe sa-

liz-f r/ u a • rz- !kė’ kad ko1 Kuba Jnakluo-
V ei Kalba Apie Kinų jasi tiktai gynimosi ginklais, 

tas Amerikai nesudaro dideKomunistų Įleidimą lio pavojaus. Bet jeigu Kuba

Jungtinių Tautų seimas1 
šį pirmadienį vėl pradedat 
svarstyti kinų komunistų įsi-! 
leidimą į tą organizaciją, i 
Klausimą iškėlė rusai, nors, 
kinų komunistai turi dau
giau prietelių, kurie jų įlei
dimą Į ,JT organizaciją gali 
iškelti. Kinų komunistų ka-i 
rirgumas prieš Indiją turėtų 
šiemet paskatinti visą eilę 
valstybių nebalsuoti už ko
munistinės Kinijos įsileidi
mą į JT organizaciją.

------- —----------------- i
LAIKRODŽIUS ATSUKTI I

Šį sekmadienį, spalio 28 
d., laikrodžius reikia atsukti 
viena valanda atgal.

Šviesos taupymo laikas, 
i arba vasaros laikas jau 
baigiasi. Geriausia laikro
džius atsukti vieną valandą 

i atgal jau šeštadienio vaka
re.

JEI NE TA. BUS KITA

Eddie Ftther vakarieniauja 
su dainininke Ann-Margra- 
ret ir atrodo nesusirūpinęs 
dėl savo skyrybų su Eliza- 
beth Tayk»r. Mūviu žmonės 
gyvena pagal principą var
na nuo mieto, kita i vieta.

šalinti, gandų ir spėliojimų 
yra daugybė. Vienas žygis 
būtų Kubos blokada, tikrini
mas visų laivų, kurie plau
kia į Kubą ar iš Kubos. Kal
bama ir apie griežtesnes 
priemones.

Prezidentas dar šį pirma
dienį turbūt duos kraštui pa
aiškinimą dėl kilusios kri
zės ir dėl vyriausybės planų.

lėktuvo Palydovė
Iškrito Iš Lėktuvo
29 metų mergaitė, lėktu

vo palydove Frane se de 
Moriere, pereitą penktadie
nį iškrito iš skrendančio 
lėktuvo ir užsimušė. Ji krito 
1500 pėdų. Lėktuvas skrido 
iš Washing+'r □ į IToviden- 
ce, R. I. ' aimė atsitiko 
Connecticut valstijoje.

Federalinės valdžios a- 
gentas dabai- aiškina tos ne
laimės aplinkybes. Lėktuvo 
durys dėl nežinomos prie. 
žasiies staiga atsidarė, ir vė
jo traukimas išmetė palydo
vę iš lėktuvo. Kita palydovė 
išsigelbėjo tik todėl, kad ji 
spėjo atsigulti ant grindų. 
Lėktuve skrido 47 žmonės.
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Užsienio politika ir rinkimai• Kultūrinė demokratija
kalbėti joje vyraujančios 
grupės vardu, o tos grupės 

I vadukų planingos pastan
gos visus apterlioti nusigy- 

nuosta-1venus*06 ideologijos spalva,
Kas savaite

kiam. Labai gaila ii ......— i • -v • m n
bu. kad kai kuri,- liberalaiasimiliuoja PLB orgamzaci- 

• • • ......, ją su pasimetėlių sambūriu,
Pasaulio Lietuvių Bend

........ ............ ....... ..... ....................r__ ruomenės (PLB), kaip oi
to iniciatyva buvo susirinkę apie 800 spaudos darbuoto- ganizacijo^, veiklos- pooūdį .y a prariję i.isk. .uiaatoiių ( plūduriuojančiu stovinčio 
jų, redaktorių ir leidėjų. Valstybės departamento parei-j lemia ją dominuojančios i- • <,| : i vandens pakraščiuose.
SIU>« aiškino pakviestiems spaudos atstovams Amerikos ^inįame \.t.nime įj. tylom unksi.ia b. niurzga. , Be abejo, II-jo kultūros 
laikyseną, besiartinančios Berlyno krizes akivaizdoje. j .. Lie(uvos atvežtos Lietuvių bendruomenė kongreso organizatoriai jau-
Seniai rusų atidėliojama Berlyno krizė gali staiga paas- > poiĮtjnėS partijos. Dėl šios nėra vienalytė ir 
treti dar šiais metais, ar kitų metų pradžioje. Amerikos . apiįnkybės PLB, tiksliau apmurzinta viena

Pereitą savaitę "VVashingtone valstybes departamen- 
Pereitą savaitę VVashingtone, valstybės departamen-

nenori būti 
'iena ideologine

čiasi laimingi, suradę kon 
gresui pagrindinį kalbėtoją, 
visiškai panašų į tuos, kurie 
ruošia klebonijose kongre
sui manomas pasiūlyti rezo- 

Joną Grinių ga-

į nizmo-marksizmo kelią. O
_ .. Į kartu, žinoma, ir savo pona-

Keturius metus Rusijos Į išpiėstį visoje Azijoje, 
valdovas Ninita grasina Didesnių kautynių kinų- 

pasirašyti taikos sutarti _in(lų pasienyje šiais metais 
vargu bebus, nes Himalajų

Viriūnių pasimatymas i

su rytinės Vokietijos komu
nistais, kuriuos rusai ir pas
tatė prie valdžios. Grasina, Į

atkalnėse jau prasideda žie
ma ir sniegas užverčia viso-vyriausybė yra nusistačiusi Berlyne rusams jokių esminių Užsienio Lietuvių l>en, spalva: ji yra junginys skir-

nuolaidų nedaryti, dargi jei reikėtų ir ginklą pavartoti gi- druomenė, yra praradusi tirgų politinių grupių, ide- grasina, bet vis nepasirašo.. Rįus Relius if takeiius.
Jau tiek datų ir ultimatumų , j^. Rag džiaugiasi dėl In

Kartu su tvirtu nusistatymu laikyti Berlyno pozicijas, 
vyriausybėj vyrauja įsitikinimas, kad rusai nesivels Į didį
jį atominį karą dėl Berlyno ir todėl bus surastas koks nors

kiuotėje. Bet šį kartą nekal- reikštas visom spalvom u 
bėkime apie jausmo atrofiją visais tonais; patriotas pasa- 
istoriniam vyksmui, o stab- kytų: jis privalo būti išreikš, 
telkime ties lietuviu bend- tas kultūrinio ir visuomeni-

priperėta, o parašo vis nėra.
Dabar kalbama, kad Nikita 
jau “tikrai” pasirašys, o ta- 
du girdi, Vakarams bus la-j " ko|onij Goa. 
bai riesta. Tas “pasirašymo J •
laikas nustatytas po "Ame- į K ,»„kyma. 

pasidaryti dramaturgu, bet, rikos rinkimų, lyg tarsi rin,, •
matyti, kažinkam pa- kimai turėtų ką bendrą su j Kongo respublikoje vie- 
vyko daktarui išaiškinti, kad Nikitos ir Ulbrichto “taikos nybės vis dar nėra ir Jung- 
davatkos pokalbis su neda- sutartimi.” i tinių Tautų “darbas ten at,
vatka dar nėra draminis dia- Kol rusai grasina, jie ne-: rodo ^nepabaigiamas. Da
lomas, o taipgi, jei bolševikas ’

rovierą,“ ištikimą partijos ir 
sektos katekizmam. Pats 
daktaras apie save irgi ne
blogos nuomonės. Norėjo

tijos lėlėmis. Tą rusai galėjo jau seniai padaryti, Vakarai pavasario ar rudens spal- ;yra apgailėtina oportunistų 
neturi jokių priemonių rusams uždrausti tą daryti. Vaka- vom, liepsnojančiom Ame- akl\ bė. 
rams svarbu yra išlaikyti laisvą susisiekimą su vakarine ; rikos kalnų ir kalvų šlaituo-i Lietuvių visuomenės ne- 
Berlyno miesto dalimi ir už tą susisiekimo laisvę Vakarų . se- tolerancija, smerkimas ir
valstybės yra pasiryžusios kautis. i Lietuvių visuomenėj ne-, peise lojimas nukiy pusių

: trūksta srovių, norinčių do- nuo standartinio padoraus 
milžiniška gyventojų minuotį viešąjį gyvenimą.‘ lietuvio“ galvojimo aiškin- 

;vhės misistatvma SU- I L-oJ finas los nrirnitvvmrii int.
Reikia manyti, kad Amerikoje

Amerikoje vykstančioje rinkiminėj kovoj Berlyno 
vardas mažai ir minimas. Daug daugiau dulkių kelia Ku
bos “klausimas.” Ir spaudoje ir kandidatų kalbose Kuba 
visaip linksniuojama. Demokratai nurodo, kad ir Kuba, 
kaip ir Berlynas, Vietnamas, Laosas ir kiti užsienio poli
tikos klausimai yra paveldėti iš buvusios republikonu ad
ministracijos ir todėl republikonai neturėtų labai akis ba- menės 
dytf valdžioje esantiems su tais klausimais. Bet “bady
mas” nesiliauja, o republikonu partijos pirmininkas W.
E. Miller praeitą savaitę nesislėpdamas paskelbė, kad už
sienio politikos klausimai vaidins didelį vaidmenį rinki
minėj kovoj. Taip buvo ir nepaskelbus tos “paslapties.”
Užsienio politika, arba trumpiau pasakius, Kuba gyvai 
aptariama rinkimuose. Amerikos pastangos Kubą izoliuo
ti nuo pasaulio nelabai sekasi. Bandymas sutelkti visos 
Amerikas respublikas prieš Kubą, taip pat nesiseka. Net 
Amerikos sąjungininkai iš NATO kariškos sąjungos ne
siskubina į talką prieš Kubos barzduočius. Anglijoj ir 
Prancūzijoj prisimenama, kaip Washingtonas padėjo Ma
skvai, kada tos valstybės bandė spręsti “savąją Kubą”
—Sueco kanalo likimą ginklais. Tada Eisenhower-Dulles

ologinės grupės būtų išstum- suomenę į teisinguosius u

dijos nelaimės, tai gal tik 
Lisabona, iš kurios Indija 
be jokių ceremonijų išplėšė

pasodina į kalėjimą kunigą, 
—dar nėra joks draminis 
konfliktas; tad bent laiki
nai liovėsi rašęs dramas. 
Bet teberašo literatūros 
"kritikas,“ kuriose aptaria
mas ne literatūros kūrinys,

atsisako ir tartis. Ir tų pasi- bar JT sekretorius U Thant 
tarimų per keturius metus '■ kalba apie ekinomines sank- 
būta tiek ir tiek. Daugiau-’ Prie? Katangos provin- 
sia tariasi Amerikos valsty- i CU4> kuri nenori įsijungti į

bendrąją respubliką, o Ka
tangos vadai sako, kad JT 
rengia ir karišką žygį, jau ir

bės sekretorius Dean Rusk 
ir Sovietų užsienių reikalų 
ministeris A. Gromvko. Ką
jie kalbasi tuose pasitari, į P*1 prieš tą provinciją, 

bet autoriaus nukrypimai muose, įdomu būtų pasi-’ Kongo pavyzdys rodo, 
į nuo Griniaus ideologijos, I klausius per durų skylutę, i kad Jungtinių Tautų orga-

skiepijanti • mo.
apatiją bet kokiai veiklai,1 vėžvs dar daugiau isiyškė- ne literatūros kriterijais, bet 
jau ne nuo šiandien yra pa-Į ja PLB organizacijoj, kur |grininės ideologijos dog- 
naudojama lietuv ių v i>uo- šiuo metu yra įsigalėję tei- mom. Meno ir šių dienų gv- 

ir žlugdą- singie ji. Savo užgaidom irjvenimo reiškinius vertinti 
užmačiom tenkinti jie ir or_,spkt.antin£« id<»nlncriinc

alinimui
mui.

Antrojo kultūros kongre
so organizavimas, vedamas 
PLB vardu, ryškiausiai pa
rodo dominuojančios sro
vės tendencijas, kurias ban
doma dangstyti taikos ir vie
nybės palme. Dominuojanti jie visus norėtų 
srovė, laikanti save tobula Į vienybės skraiste, 
ir neklaidinga, siekdama! PLB organizaci 
daugumos

jie ir or,: sektantinės ideologijos mas- 
ganizuoja Antrąjį kultūros į tu tereiškia pastangas izo- 
kongresą. Jų ambicijos, ži- liuoti grupės žmonių ar tau-
noma, yra sudaryti Įspūdį, tos gyvenimą nuo gyvo isto-
kad jie atstovauja lietuvių j in io vyksmo ir pasmerkti ji 
visumai arba jos daugumai. stagnacijai ir mirčiai.
Šitai falsifikacijai pasiekti

Pereitos savaitės gale iš- limoj Kongo respublikoje, 
kilo “naujas” sumanymas. į bet tos tvarkos kaip nėra, 
Pats Nikita žada atvažiuoti taip nėra. Ir kur galas tvar- 

darvmui?į Jungtinių Tautų seimą ir 
ta proga jis norėtų pasima
tyti su prezidentu Kennedy 
ir asmeniškai jam pasakyti, 
kad jis vis dar nori Berlyno! 
Prezidentas neatsisakė su

kos
Kas mėnuo tvarkos dary

mas Konge kainuoja apie 
10 milijonų dolerių. Jei bū
tų iš to kokios nors naudos, 
niekas gal nieko ir nesaky
tų, bet už 10 milijonų kas 
mėnuo pirkti vis tą pačią ne
tvarka. gal nėr brangus rei-

Maskolijos valdovu pasima,
Čia paliestos kelios kultu, tyti, nors nieko ypatingo iš 

apgaubti i TOS knnoTPsni numatnmn — 1 X— IVd 11* TVoloiT—
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'grindinio kalbėtojo galvose- kia. Todėl gali būti, kad Ni- kalas, 
ja dėl 1 nos savybės nežada kongre-Į kita vėl daužys JT stalą su Į JT pasimojo Konge iš ke 

i pritarimo savo į netolerancijos ir nepasle-lsui reikalingų nuotaikų ir savo čebatu, o paskui kalbė- l’olikos riminiu, ivairinmi! 

, nuolat linksniuo.įpiamų diskriminacinių veik. idėjų. Kultūros gyvenimui Uis su prezidentu. Galiužmačiom
ja vienybės reikalą. Vieny-Įsmų yra labai neskaitingaJ reikia maksimum integraci- i 
bė jiems reikalinga paslėp-į Joje , galbūt, tėra 1G arijos, tuo tarpu kongreso or-

__ _____________________ ti diskriminaciiai kitų sro-;2G visų lietuvių užsienyje.|ganizatoriai eina visai prie-
vyriausybė pakišo sąjungininkams koją, o prancūzai pri-’ kurios abejingos ar prie- Siaura organizacijos kieky-1 šingu keliu — diskriminaci- 
gimena ir senatoriaus Kennedy pasisakymą dėl Alžerijos, sin«os d'^nminatonų šie- bine apimtis teleidžia jai fNukeita i 7-ta psl)

kurios vadas Ben Bella dabar iš Washingtono tiesiai nu
važiavo į Havaną ir ten pasirašė pranešimą, kad Amerika 
trauktųsi iš Guantanamo kariškos bazės Kuboje. Vadina
si, atsidėkojo. . . Sąjungininkų akyse Kuba yra J. A. V. 
reikalas ir niekas nenori veltis į tą reikalą. Kadangi ir 
Amerikos respublikos nesiskubina į talką, tai Washingto- 
nui teks vienam tą klausimą išspręsti. O rinkimuose rei
kalas aptariamas ir valdančiajai partijai tenka aiškintis 
ir nedaug ką tegalima išsiaiškinti. Planų negi atidengsi, 
todėl opozicijai lengva akis badyti.

Užsienio politikoje dvi didžiosios Amerikos partijos 
mažai kuo tesiskiria ir balsuotojams pasirinkimas yra 
labai lengvas, nes už vieną ar kitą partiją duosi savo bal
są, užsienio politika liks ta pati—taiki, atsargi, bet kartu 
ir tvirta, kai paliečiami gyvybiniai krašto reikalai.

Rinkimų kampanijoj betgi opozicija gali drąsiau kal
bėti, nes atsakomybė ir po rinkimų vis dar liks tos pačios 
administracijos rankose. Dėl to republikonu partija ir iš
velka už plaukų Kubos “klausimą,” kad su tuo klausimu 
tikisi pasižvejoti balsų. Tiktai dėl to.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS"

636 E. Broadway South Boston 27, Mass.

liolikos giminių, įvairiomis 
kalbomis kalbančių, sulip
dyti vieną tautą, kurios nė
ra. Uždavinys ne vienos die
nos ir ne vienų metų. Belgai 
per 70 metų su vii-šum to ne
padarė, tai kaip JT organi- 

... * - . zacija tą gali padaryti? Ji
Kmu-indų fronte sis tas gan tik padėti vienai kon- 

naujo. Kinija, sutraukė ne- goliečiu daliai pajungti ir 
mažai kariuomenės ir davė valdyti kitą ar kitas dalis. 
Indijai pamoką nesigirti kol j * •
darbas nepadarytas. New Hampshire rinkimai

Indijos vadas Nehru nese-;
niai kalbėjo, kad kariuome-i Rinkimuose pasitaiko vi- 
nei duotas įsakymas apva- Į ?°kių keistų dalykų. New 
lyti Indijos teritoriją nuo Hampshire valstija skaito- 
kinų įsiveržėlių. j republioniška ir ten de-

fsakymas buvo duotas, niokratai retai teišrenkami. 
bet pii-m negu Indijos ka- s?a*s me^a^s tas gali at- 
riuomenę pajudėjo, kinai ją įtikti, nes buvęs tos valsti- 
užpuolė ir išvarė iš kelių su, j°s .gubernatorius per du 
stiprintų vietų. Kiek aukų terminus šaukia savo šali- 
buvo pereitos savaitės galo ninkus balsuoti už demokra-

gyvenimui gis su prezidentu. Gali būti.
Naudos betgi iš to tiek te
bus, kiek ir iš daužymo sta
lo su čebatu.
■X" ••• • v •Kinija ir Indija

Ar tai nėra pažįstama scena?

TELEFONAS MIEGAMAJAME 

PAŠALINTŲ JUK TOKJ SUNKUMĄ

Ar įvedus papildomą telefoną i miegamąjį kambarį tas nesuteiktų palai
mintą taiką ir privatiškumą? Ir Jūs gerai įvertintumėte papildomą pato
gumą. kad nakčia nereiktų keltis iš lovos ir eiti prie telefono jam sus
kambėjus.

Telefono pratęsimą užsakyti ir papildomų informacijų gauti galite Jūsų 

artimiausiame Telefono Biznio Ofise.

NBW BNOUANO (uffi) TBUBRHONS

kautynėse, žinių nėra, bet jų 
Į turėjo būti nemažai.

tus!
N. H. gubernatorius Pow-

Indijos krašto gynimo mi- n°rėjo, kad partija išsta- 
nisteris K. Menon sako, kad ji kandidatu trečiam 
kinai sutraukė apie 20,000 terminui, bet partija pasi
kariu ir užpuolė Indijos ka- Hnko kandidatu J. Pillsbu- 
rių pozicijas. Kinai sako, | .^° užteko, kad guberna.
kad indai pradėjo puolimą i t°rius nusigręžtų nuo savo 

j ir buvo sulupti.. Teisybė at-! Partij°s ir imtų agituoti už
rodo yra ta, kad Indija su
telkė nemažai kariuomenės 
ir rengėsi pulti, apie tai net 
viešai kalbėdama, o kinai 
patylomis sutraukė kariuo. 

į menę ir indus netikėtai už- 
1 puolė. Užpuolė ir laimėjo.

Sienų klausimas tarp tų 
dviejų Azijos milžinų taip ir 
lieka neišspręstas. Mažos 
kautynės pasienyje klausi
mą nepalengvins išspręsti, 
jei vėliau ir bus susėsta prie 
stalo derėtis.

Indija baukštosi ir. maty
ti, turi pamato baukštytis, 
kad kinų komunistai nori 
savo rankose turėti Hima
lajų kalnų slėnius, per ku
riuos bet kada galėtų nusi
leisti į Indijos lygumas ir tą 
kraštą atvesti į tikrąjį “leni-

demokratų kandidatą J. W. 
King. Kaip tai atsilieps į 
balsuotojus, pamatysime 
lapkričio 7 d., kada balsai 
bus suskaityti.

Gubernatorius Powell aiš
kina, kad “senoji gvardija” 
ar reakcininkai partijoj no- 
i i.šeimininkauti ir pažanges
niam žmogui nebėra joje 
vietos. • <,

Tokių persimetimų pasi
taiko ne taip jau dažnai, bet 
pasitaiko ir balsuotojams 
tenka smegenis pajudinti, 
kad atskirtų kur čia tik kar. 
jensto nepasitenkinimas ir 
kur rimtesnis reikalas.
________ J. D.

Pirmoji kelionė automobiliūm 
persai JAV 1901 m. „Kruto 
61 dieną.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KASSE'l RAŠO, 

TAS DIX>’ EPRAfiO.

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITA1N, CONN.

Skinners Chuck
tebestreikuoja

Tos bendrovės daugiau 
kaip 200 darbininkų strei
kas, paskelbtas birželio 15 
d., tebesitęsia. Darbininkam 
atstovauja U.A.W. 1279 
skyrius. Tarpininkauja vals
tijos ir federalinės valdžios 
atstovai, bet iki šiol nesėk
mingai.

Darbininkai gauna nedi
delę pašaipą iš unijos, be to, 
padeda ir kitos unijos.

Spalio 13 d. bendrovė vie
tinėje spaudoje paskelbė, 
kad bendrovės pelnas dėl 
streiko nesumažėjęs, nes va
salą streikuojančių vietoj 
dirbę studentai. Jei tai būtų 
ir teisybė, tai kas bus, kai 
studentai grįš į mokyklas? 
Neabejotina, kad tuo skelbi
mu bendrovė norėjo palauž
ti darbininkų pasiryžimą.

Atžymėjo 2 metų sukaktį
Lietuvių Auksinio Jubilie

jaus Vyrų ir Moterų Klubas 
spalio 4 d. Lietuvių salėje 
minėjo savo 2 metų sukaktį. 
Atsilankė 108 nariai. Prieš

Tokia medžioklė kartoja
ma kasmet, bet narkotikų 
pardavinėtojų vis yra—vie
nus sugauna, kiti užima jų 
vietą, nors suimtieji ir sun
kiai baudžiami.

Pr. Naunčika*

HARTFORD, CONN.

Mirė J. Gendrolis

Spalio 1 d. Frances ligo
ninėj mirė Juozas Gendrolis. 
Velionis sunkiai sirgo vėžio 
liga, Frances ligoninėj buvo 
padaryta operacija, bet ji 
jo gyvybės neišgelbėjo. Jis 
palaidotas šv. Marijos ka
puose, E. Hartforde.

Velionis buvo gimęs 1888 
m. spalio 26 d. Daukantiš- 
kių kaime, Gelgaudiškio pa
rapijoj. Į JAV atvyko 1912 
m. Jis paliko liūdinčius du 
sūnus, brolį ir 3 seseris.

Ilsėkis, Juozai, ramiai.!
J. Gendrolis

NEWARK, NJ.

BARNETT VIS NENURIMSTA

Apačioje Mississippi valstijos gubernatorių? Ross Bar- 
nett parodoj groja “šeine katarinką.” Jis \is dar pla
nuoja ir svajoja išmesti iš valstijos universiteto ten 
priimtą studentą Meredith. To universiteto tarybos 
pirmininkas Tom Tubb sako, kad gubernatorius klau
sęs jo, ką taryba darytą, jei psichiatrai pripažintu tą 
studentą “protiškai nepajėgiu.*’ Viršuje negras Mere
dith eina universiteto kieme policininko lydimas.

Į Daugelyje įvairių organi- 
I zacijų dirbo A. M. Strums- 
I kis, bet daugiausia laiko, e- 
r ergijos ir sveikatos yra sky
ręs SLA ir Sandarai. Kaip 
SLA, taip Sandaros kuopo
se Brocktone jis ilgus metus 
buvo iždininku. Šioms kuo
poms jam ne kartą teko at
stovauti tų organizacijų įvai
riuose suvažiavimuose, o 
taip pat suvažiavimuose

W0RCESTERI0 NAUJIENOS
Audroj žuvo lietuvis

Spalio 12 d. mūsų apylin
kėj siautė smarki audra su 
žaibais ir griaustiniu. Peter- 
sham giriose ji užklupo 3 
Worcesterio politechnikos 
instituto studentus, kurių rnaz 41 
tarpe buvo ir lietuvis Ster-

GloY ' 5 įto parke kas 
sekn^..ieut r būna gegu
žinės, į kurias pašokti susi
renka nemažai jaunimo.

V •<: storio valdžia sek-
mauitm

, ... . . ling Gedraitis, 18 m. amž.
Ji nutrenkė perkūnas.Amerikos Lietuvių Taryba 

ir Balfas. Tuo būdu jis bu
vo toli išėjęs ne tik iš savo 
šeimos ribų, bet netgi iš sa
vo gyvenamos kolonijos. „Jo 
visuomeninės veiklos plotas 

! nebuvo aprėžtas.
Nauji visuomeninio dar- , 

bo būdai ir metodai susi
laukdavo A. M. Strumskio 
paramos, jei jam atrodyda
vo, kad jie yra geri. Pagal į- 
sitikinimus būdamas pažan
gus, jis nesibaidė naujovių. 
Kai buvo mesta mintis, kad

ai „j. 
mad;-?r

"Rūtos“ choras pradėjo 
repeticijas

"Rūtos“ choras, Algirdo

lietuviams reikia visuomenL* 
nės ir kultūrinės radijo 

■ programos, o ne vien skelbi
mų ir polkų rinkinio, A. M. 
Strumskis pilnai tai minčiai 
pritarė. Dėl to jam teko gar
bė būti pirmuoju Laisvės 
Varpo iždininku. Iš tų parei.

Velionis buvo gimęs Mt. 
Carmel, Pa., ten jis ir palai
dotas. Jis paliko liūdinčius 
motiną Ruth Balčiūnaitę- 
Giedraitienę, brolį Albertą 
ir seserį Marion BrassingU 

Pavyzdingi studentai

Politechnikos institute ge
riausiai besimokančių sąra
šuose yra ir šie lietuviai: 
Kennet-Anusevičius, Jonas 
V. Ridikas Antanas Švar
cas ir Robertas Bagdis.

! Sandara remia klubo namų

3WSk,
~?>kai.

T

metus, tada minint vienerių 
metų sukaktį, tedalyvavo Kačanausko vadovaujamas, 
60 narių, šiuo metu klube; po vasaros atostogų pradėjo 
yra 130 narių, jų tarpe 40 • repeticijas Šv. Jurgio Dr-jos 
moteių. Toks smarkus na- salėje 180-2 New York Avė.

eleidžia šokti, o
„stelių šeiminin- 
de griežti. Sek- 
•eidžia šokti ir

Auburn šei-

J Krasinskas

X ont.

Liūdnos sukalztuvės
etų rugsėjo 22 d. su

ėjo lygiai trisdešimt metų, 
kaip subolševikėję kanadie
čiai d- .uviai pradėjo leisti 
bolševikinei melo propagan
dai skaisti skirtą laikraštė
lį "Liadies Balsą.“

Liūdnos buv< kaktuvės. 
Nei padidinto numerio neiš
leido, : jokio paminėjimo 
nesurengė, net nei trumpiau-

8 d. įteikė Lietuvių Piliečių jio susirinkim< esušaukė. 
• ----- - - ‘ Leidėjai ir redakto.

statybą
Sandaros 16 kuopa spalio

Klubui $500 paskolos čekį 
10 metų be nuošimčių.

čekį parūpino kuopos pir
mininkas A .Tomkus, fin. 

gų jis pasitraukė tik tada, I ^^r. J. Krasinskas ir ižd. K. 
kai apsirgo ir negalėjo jų at- ?

j likti.

ai pasi
tenkino tik tame pat laik
raštėlyje įdėdami trumpą 
pranešimą.

Tų sukaktuvių liūdnumą 
sustiprino dar ir tas, kad lei
dėjai, žengdami į trisde
šimt pirmuosius metus, laik- 
rašudį sumažino iš dvylikos 
iki astuonių puslapių. Dėl 
puslapių skaičiaus sumaži
nimo prirašė daug pasiteisi
nimo ii gu iraus išsisukinė
jimo, bt i ka daugelis bu
vusių ska -ojų Į leidyklos 
pusę atsuko savo užpakalius,

Karo veteranai sudeginoS J  • v • ‘jmorgiciu*
Lietuvių Karo Veteranų 

postas spalio 6 d. iškilmin
gai sudegino savo namo pa
skolos lakštus. Vadinasi, da
bar gražus namas Shrevvs- 
bury prie Quinsigamond e- 
žero (206 Quinsigamond 
Avė) yra gryna posto nuo-! taip ir ncdriso prisipažinti, 
savybė. > ! Žinant to laikraštėlio pi-
Tose iškilmėse dalyvavo ne-l niginę padėtį ir skaitytojų 
mažas būrys žmonių. Į pabėgimo tempą, galima

Postas išlaiko daugiau drąsiai tvirt ...i, kad be

Dar atskirai reikia pažy
mėti Brocktono Lietuvių Ta
rybą ir Bakūžę, kur velionis 
atstovavo SLA 17-jai kuo
pai. Ten jis ilgus metus bu
vo iždininku, Vasario 16? 
sios minėjimo komisijų na
riu. parodu Bakūžė ie oreranL- » t - --— - <—7-----
zatorium ir kitų reikalų tvar
kytoju. čia jo nuopelnai yra 
nemažesni, kaip SLA ir San
daros vietos kuopose.

Kiek žmonės turėjo pasi
tikėjimo A. M. Strumskiu, 
matyti iš to, kad visur jis 
buvo renkamas iždininku. O 
kiek jis pasitikėjo žmonė
mis, rodo šis faktas: kai 
Brocktone susidarė tokia 
padėtis, jog nebuvo kam 
laikyti platinimo tikslu Ke
leivio, tai A. M. Strumskis 
sutiko jį platinti. Kad žmo
nėms būtų patogiau, jis laik
raštį palikdavo prie savo 
dirbtuvės durų, kur buvo į- 
taisvta dėžutė pinigams į- 
mesti. Kiekvienas galėjo 
laikraštį pasiimti be pinigų, 
bet A. M. Strumskis tikėjo, 
kad padorūs žmonės taip 
nedarys. Tai buvo iš tikrųjų 
ne tik Keleivio platinimas, 
bet taip pat ir žmonių auk
lėjimas.

Todėl visai suprantama,

Strumskio mirties metinėsrių augimas rodo, kad klu
bas yra reikalingas.

Visiems nariams vaišės i
cSkeviĮte'ir 'SS’ S,gl\UdŽiai
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Maloniai kviečiami ir nauji 
choristai.

Pirmas šio sezono choro

oiami ir mylimi, uev ne visi t 
taip gyvename, kad kiti mus prieš metus, eidamas 74-sius

cu um?ni0
ii i q a F LCI Ic rcoiauiviiĮj v nau niuo puvo inviuc, uivicini«o •-z oiu,

, . ** 'i1. trumP3j <1 6:30 vai. vak. Lietuvių gerbtų ir mylėtų. Kol esame1 metus amžiaus. Iš caro pri
žodi apie pensininkų sunkų 269 -
gyvenimą tarė svečias Kazi
mieras Andriušis. Jonas Liū_ 
džius ir Simanas Merkinykas 
pagrojo, todėl, kas norėjo, 
galėjo pašokti ir padainuoti.

Šeimininkės sunkiai dir
bo, kol pagamino gardžius 
valgius ir patarnaudamos. 
Žinoma, padėjo joms ir vy
rai. šeimininkės buvo šios: 
Ona Snarskienė, Kotryna

St., Elizabeth, N.J.

COCOA, FLA.

Hermanų auksinė sukaktis
Kazimieras ir Kotryna 

Hermanai laimingai išgyve
no bendrai 50 metų. Ta reta 
sukaktis buvo atžymėta spa
lio 6 d. Tos dienos pavaka-

gyvi, tai perdaug apie tai I spaustos Lietuvos jis atvyko 
negalvojame, bet po mirties į šį kraštą dar 1910 m. Taigi, 
visu ryškumu iškyla skirtu- Amerikoje jam teko praleis. 
mas iš vienos pusės tarp tų, į t i daugiau, negu du trečda- 
kurie gyveno tik sau, o išpiai ?avo gyvenimo, tačiau 
kitos pusės tų, kurie savo Lietuvai jis išliko ištikimas 
gyvenimo dalimi laikė vi- ne tik jausmais, bet ir kon- 
suomeninį darbą. Pirmųjų krečiais darbais. Ligi pat 
pasitraukimas iš gyvenimo mii ties jis sitiojosi Lietuvos 
pastebimas ir apgailimas tik laisvės reikalu, dirbo įvai- 
artimųjų, o antrųjų mirtiškose organizacijose, tikėjo,

kaip 60 jaunuolių (mergai 
čių ir berniukų) trimitų ir 
būgnų orkestrą.

Centini* išpardavimas
SLA 57 kuopa lapkričio 

10 d. Lietuvių Piliečių Klu
be rengia centinį išpardavi-

’broP’kų r įblikų“ para
mos leidė aug greičiau
sulauks to i-..A.raštėlio laido- 
tu\. », negu kitų tokių sukak
tuvių. J. Rainis

NAUJAUSIOS KNYGOS

českavičienė, Petronėlė Nei- ry i Leono Šerkšnio ir Mary- paliečia platesnę visuomenę,
- - v ------- gerkšnienės-Hermanai- - ’-v- atmint™ ilires- gotasis Rialas vėl atgausmoniene, Ieva Batz.

Daug kas prisidėjo šio
kiomis ar tokiomis aukomis.

tės gražią rezidenciją Port 
St. Johns (į šiaurę nuo Go

jų tarpe buvo Kazimieras j coa) rinkosi Hermanų gimi- 
Giedraitis, Viktoras Abe- nės, bičiuliai ir Lietuvių Dar. 
čiūnas, Juozas Loklis-Luka. bininkų Dr-jos 35 kuopos 
ševičius, Juozas Janušonis, nariai. Juos maloniai sutiko
Juozas ir Julija Aleksoniai, 
Antosė Naunčikienė, Petro
nėlė Neimonienė, Ona Snar
skienė. Visiems klubas taria 
nuoširdų ačiū.

Lauksime klubo 3-jų metų 
sukakties.

Pranas Naunčikas

STRATFORD, CONN.

Sikorsky steigia fabriką 
Japonijoje

Sikorskio helikopterių 
bendrovė steigia savo fabri
ką Japonijoj, kur bus gami
nami helikopteriai Azijos 
kraštams.

Pr. N.

HARTFORD, CONN.

mą. Bus galima laimėti ir 4 TAT- ,, 
kalakutus. Pradžia 7 vai. į, J 1 v 
vakaro.

v PINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šhd'pūs atsimi- 
Mirė 18 lietuvių nimai iš Sibiro vergijos,

Trijų savaičių laikotarpy | _ A,_ . ’a^na S 1.25.
mirė šie lietuviai: IŠEIVIJA A-

Juozas Alyta, Paulina Sa.| MELTT<or< St- Michelso- 
bulytė-Eriksonienė, Stasys - 101 ««

ir lieka jos atmintyje ilges
nį laiką. Pavyzdys—Alek
sandras M. Strumskis iš 
Brocktono, Mass.. kurio mir
ties metinės sueis spalio 26 
d. Šios liūdnos sukakties 
proga jis prisimenamas ne 
tik artimųjų šeimos narių, 
bet taip pat plačiosios visuo
menės, kurioje jis stipriai 
reiškėsi. Meilė ir pagarba 
jam liks, kol bus gyva toji 
visuomenė, su kuria jis taip

dėl trumpesnių darbo valan
dų ir aplamai dėl geresnės 
darbininkų ateities, šitame 
fronte jie nebuvo paskuti
nieji, priešingai, ėjo pinuose 
eilėse, todėl teko ir nuken
tėti.

Jau šešeri metai, kai Her
manai gy vena Sharpes, Fla.
Miestelis mažas, neatrodo, 
kad čia gyventų lietuvių, bet 
Hermanai surado jų 18 šei
mų ir visus surašė į LDD 
organizaciją. Nuostabu, kad 
net keli nelietuviai įstojo.
O kiti ir gausioj lietuvių ko
lonijoj gyvendami negali su
rasti narių LD Dr-jai!

Pokyly teko susipažinti į versdavo jam nusileisti net 
su dr. Mieliausku iš E. Lake,' tuos, kuri nes itikdavo nei 
Ohio, John Baron, vietos su jo įsitikinimais nei su 
advokatu. Abu labai malo- užimta pozicija visuomeni
nus žmonės. niame darbe, pataikavi-

Ilgiausių metų Herma- J mu, bet savo atvirumu ir 
nams!

nepriklausomybę. Tą jo ti
kėjimą stiprino vaizdai iš 
laisvosios Lietuvos, kurią jis 
su savo žmona buvo aplan- 

i kęs 1938 m.
Kaip visiems seniems at

eiviams, taip ir A. M. 
Strumskiui ’ vadžia šiame 
krašte nebuvo lengva. Ne
mokėdamas kalbos ir netu
rėdamas jok: - specialybės, 
jis dirbo pas ūkininkus, vė
liau fabrikuose, kol paga
liau įsikūrė kaip laikrodinin
kas. Newark. N.J.. Long Is- 
land, N.Y.. ir Brockton, 
Mass.,—tai tos pagrindinės 
vietovės, kuriose velionis 
praleido sav, gyvenimą šia
me krašte. Ypač ilgai, net 
apie 40 metu. jam teko gy
venti Brocktone.

Šalia didelio darbštumo, 
kruopštumo ir sąžiningumo 
A. M. Strumskis pasižvmėjo 
sveika tolerancija ir kitų į- 
sitikinimų gerbimu. Būda
mas laisvu pažiūrų, jis ras
davo bendrą kalbą su kitaip 
manančiais, kiek tai lietė 
bendrus lietuviškus reikalus. 
O jo šaltumas ir taktas pri-

’o nai parašyta šio
krattc :»/?vių istorija,

Č0 pusi-, kaina mink- 
štais viršeliais $4.00, o 
kieta ' $5.po

’ ’ TPSNIAI, 
, . Juo-

24t> pusla- 
... $3.00.

Šerkšniai ir Hermanai.
Pokyliui vadovavo Jonas 

Buivydas iš Woodhaveno, 
N.Y., svočia buvo Petronie
nė iš Huntington, L.I,N.Y.

Žodžiu sukaktuvininkus 
sveikino Armonai iš Cleve
lando, Mieliauskai iš East 
Lake, Ohio, Petroniai iš 
Huntington, N.Y., Buivydai 
iš Woodhaveno, N.Y., Leo iš 
So. Ozone Park, N.Y., Urai- 
čiai iš Orlando, Fla., Mickey
Uraitytė iš Orlando Fla.

Laiškais sveikino: LDD 
7 kuopa, Jenkins su žmona 
iš Havajų, Mallinsai iš Rich. 
mond Hill, N.Y., Tamašaus
kai iš Connecticut valstijos.

Visiems iš džiaugsmo aša
rodami atsakė sukaktuvinin. 
kai.

Hermanai įJAV atvyko 
1912 m. ir apsigyveno Buf- 
falo mieste. Ten jie susipa
žino ir, vienas antrą pami
lę, susituokė, išauklėjo sūnų 
Charlį ir dukterį Marijoną, 
kurie, LDD 35 kuopos pade 
darni, suruošė ir šį pokylį.

Hermanai, atvykę į šį

Stankevičius, Kotryna Gurg. 
ždienė, Margareta Žilinskie
nė, Ona Aleksandravičienė,
Margareta Račkauskienė, PA.»,.
Beatričė Listavičienė, Anta-į■ ' 
nas Žukauskas, Margareta j" zas Liū,„ ...i= 

kaina .kodėl A. M. Strumskio mir- Bagdžiūtė-Vaitkienė, Hele“ 
ties metinės su didele meile* Kardokaitė-Beeso, Juoz^
ir pagarba jam prisimena
mos ne tik šeimos narių, bet 
ir plačiosios visuomenės o 
ypač tų organizacijų, kurio
se jis dideliu atsidėjimu dir
bo. Teisingai senovės ro
mėnų poetas sakė, kad ne 
visas žmogus miršta. Jo dar
bai nemirštami. A. M. 
Strumskis liks ilgai, ilgai 
lietuviškosios visuomenės 
atmintyje.

Bendradarbi*

n: r>'»
Tauperis, Margareta Miko-j^ APIE JUO-
laitytė-Naujokienė, Edvar- parasė_ Pet-
das Smolskis, Antanina Vii- ron°*ė Liūdziuvienė, 88 
kienė, Luizė Molytė-Mede-

Medžioja narkotikų 
platintojus

Federalinės valdžios 
gentai spalio 10 d. pradėjo 
medžioti narkotikų pardavi
nėtojus. Per 3 dienas jau su
imta 17 asmenų. Jų lizdai 
susekti Hartforde, Water- 
bury, New Haven ir Midle-.
town. Tai vis jauni vyrai— kraštą, pergyveno du pasau- 
nuo 22 iki 35 m. amžiaus. karu, nedarbą ir kovas

a-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo-

Vienai ii dalyvių

paruošė Vilius Pete- 
griežtais principais jis bur-.'raitis, 68F puslapiai, kaina 
davo sau simpatijas. 7 doleriai.

lienė, Donaldas Snarskis, 
27 m. amž.

Sandara išrinko atstovus 
į suvažiavimą

Sandaros 16 kuoi i - alio 
7 d. susirinkime įsrnmo 8 
atstovus į spalio 28 d. Brock
tone įvykstantį Sandaros I- 
sios apskr. suvažiavimą. Iš
rinkti šie asmenys: Antanas 
Tomkus, Jonas Stankevi
čius, Jonas Dubickas, Juo
zas Krasinskas, Domininkas 
Mažeika, Ignas Pigaga, Ju
lius Gaidys ir Juozas Šala
viejus.
Vytauto parke gegužinė* 

dar nepasibaigė

Nors jau ruduo, bet Drau
gijos Seniems Žmonėms

ps' caina...............$1.00
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVA STATANT. Rapolo 

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

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė K< {ryn aGrigaitytė, 13 
noveii’j, 201 psl., kaina 
$2.00.

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mas*. 

636 F. Broadvray,
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Teisia Impulevičių ir kt. ! jis buvęs
muojamas, reklaminiai

Steigiamojo Seimo pabaigtuvėsl
J. VLKS

Lygiai prieš keturiasde- parengę visa tai. kas būtinai 
šimt metų, tai yra 1922 m. reikalinga tolimesniam valstv- 
spalio 6 d.’ Lietuvos Steigia- bės rūmui tęsti, mes pravedėm 
masis Seimas baigė savo visu darbo žmonių laukiamą že-

(Ę) Spalio 10 d. Lietuvos buv0’skelbiami skersai
Aukščiausias Teismą* i - ; gatv^ na, pį1Tną dieną su- 
muje Pradėjo s\ aižyti v lą; girink0 daugiau žiūrovų, ta- 
buvusių antrojo (dvylikto-ič.au įsitikinus> kad filme 
jo) vad. policinio į smarkiai puolama religija,
mojo bataliono (ve“£US1° į dvasiškiai, i kitus rodymus 
hitlerinės okupacijos me- jau iankėsi žvmiai mažiau , - aVAin<. tau) dalyvių: A. Impulevi- įiūr ir žn;onės vieni ki. i h , a. P

- neik"e’ :po^štenėsbuvo 
kaicio, J. Knynmo, J. Da-iSiarastas Panašią žiūrovų J. . i-.,,-,, >n nn<ė-
valgos, P. Plančiūno, B. Gai. reakciją galėjai pastebėti ir 3žia?,ta du ka>tu nėr nara. 
žausko, P. Tinterio, L. Kol- pasirodžius kitam išrėkia-L . - - nžda-vmo diena 
kos ir J. Ūselio. Kai kurie jų muotam filmui “Adomas no- \ •j-*’“ i k •
buvo liudininkais Kaune Į- d būti žmogumi.“ Kas kita Pn mas, I)O^dls darbai.

„ 10 vai. 13 nnn. ryto, buvo Paskl

darbus.
Jis buvo

m. gegužės 
jo

sušauktas 1920 
15 d., tuo būdu 
tęsėsi daugiau 

Sei
mas dirbo atsidėjęs. Pasku

darbai

mės reformos įstatymą, mes i- 
vedėm tvirtais pamatais pagrįs
tą valiutą.

“Tai tur būt bus svarbiausie
ji mūsų valstybės gyvenime į- 

vykiai. kurie be abejo turės di
delės istorinės reikšmės."

Taip, tai ir buvo tie svar
biausieji Lietuvos St. Seimo 
nuveikti istorinės reikšmės

beimo

ir teismo baustas. Kaip baigtas rytojaus dieną 3 vai. bėtoju buvo socialdemokra.

PASKUTINIS SKRIDIMAS

heūkoplerio vadas lakūnas Iiichard Ellis buvo komu
nistinių partizanų nušautas Vietname. Prie jo pašar
voto la\ono atliekamos religinės apeigos, po kurių jis 
lėktuvų gabenamas į Honolulu, Havajuose, palaidoti. 
Aukų skaičius Vietname eina didyn, kai amerikiečiai 
padeda Vietnamo respublikai gintis nuo šiaurės kai- 
mvno—komunistinio Vietnamo.

Kauno byla, ir \ ilniuje pra- — 0 kaįp su radijo klau- to’ 
sidėjusi yra parodomoji — syn.u, kaip su laisvojo radi-1 St. Seimą uždarant, jo

tų frakcijos narys St. Dig- 
rys, prieš kelelis metus mi-

atdara, teismo salėje pilna jo transliacijomis, kaip su 
žiūrovų, spaudoje ir peria -'-*;nio radijo klausomu- 
diją skelbiami pasipiktini- mu?
mo, pasmerkimo balsai.] Radiįa klausai daugelis 

biau, kad
. . , Radiją

Tiek apie kauniškę, tiek a-! gyventojų.
pie vilniškę bylą pranešė ir 
užsienio kraštų agentūros,

juo

pirmininkas A. Stulginskis ręs Vienoje, ir to Įstatymo 
tartame savo žodyje seimo referentas A. Milčius. 
nariams pareiškė minti, ar, §t. Seimo veikimo metais 
tikSt. Seimui nereikėsią dar į posėdžiuose daug ir Įdo- 

1...U ... .......... sukėlė konstitu-

bėdos priveisti liaupsinti pa- 
t gyrus Kremliaus stabams, 
į Neseniai Lietuvoj lankęsis 
’ p. Dan Kuraitis liudija, kad 
j “neturim nuovokos, kiek 
.vargo, bado ir skausmo iš- 
! gyveno kiekviena Lietuvoje 
i palikusi šeima.“ Gi kai ban- 
1 do prisiminti antrą nišų su- 
' grįžimą Lietuvon, pasako
jančių “akys ašarų prisipil
do, burna užspringsta, liežu
vis sukietėja, ir žodžio pra
tarti negali.“ Tokio likimo 
laisvasis lietuvis išvengė. Jis 
pasekė Kolumbo praskintu 
keliu. Tat panaudokime 

I laisvės palaimas laisvinti ir 
į prikelti Lietuvą mūsų.
į Šis suvažiavimas vyksta
Maironio metais. Tas Lietu
vos atgimimo pranašas pa
teikė receptą Lietuvai pri
kelti. Jis iškaltas jo antkapy 
Kaune:
Nors mūsų, broliai, nedau

gei yra,
Tačiau mes tvirti, jei riš 

vienybė.
Toji vienybė, kaip žinote,

kaita skubiems ir ištikus
svarbiems Lietuvos valstv-

gali Įsigvti kelių „angų apa reikalams susirinkti. Me
rams, nors jie nėra pigus.

paskiri laikraščiai ir radijai Į pvz mažį latvįų gamybos
Teatras, kinas, radijas 

televizija

(Elta) Apie Lietuvoje 
vykstanti kultūrinį gyveni-

? palatai kaštuoja 75 rb. 
(taigi, daugiau, kaip vieno 
mėnesio vidutinis atlygini
mas), brangesni siekia ligi 
160 rb. Daugiau vertinama

mą neseniai at\ ykusieji ne. jatvju aparatų gamyba. Rin. 
nu balsu pripažįsta, kad jis, * - -
įvairios meno apraiškos pa
jungiama partijos nurodytai 
linijai. Tiesa, chorų esama

koje yra vad. radiolos (ra
dijas ir patefonas) ir mag
netolos (su Įmontuotu mag-

daujr iuos turi kiekviena di- net°fonu), šios pastarosios “?.= laikomos nepraktiškomis.desnė imonė. Tačiau, jei j 
stoja, tai ivai žinoma, Vilniaus radijo žmones i juos stoja, tai ivai ,, „ •

. .. , •... . J j- •'i programos klausomasi, ta- ...nų isskaicavimų vedini, ba. Į * atmintjna _ jai n’iekas mo posedu. 
koma, kad su chorais pa-, netiki ir lai licčia ypatingai! Nepaprastai sunkiose sąlygo- 
yyksta nuvykti į Palangą. ki- radijo skeibiamas žinias.'“ veik Pustrečių metu bendra, 
tas vietas, ta proga gan tuo- Tai'tu5žia prOpaganda. Mesi dirbus valstybės kunamąj, dar- 
rn.au praleist, laiką, daugiau patys kas 1 ‘ ’ —-
,r pavalgyti. Partija ypatų-,- _ Sakoma/Jau
gai globoja saviveiklos pasi- , ,. .• . .. n„ kas kita muzikine programa,rodymus, įvairaus tipo an- . . J--Y,. - .. /. , koncertai per radija — jusamblius. Tačiau jų, visų - 
gis nevienodas, esą, daug * ,,
priklauso nuo meno vadovo _ , . ..
gabumų. O dėl saviveiklos t.la,av0J0 Pasauho 
vaidinimu repertuaro. —tai' raf1?lLaclIos-. ... . . 
skatinama stotvti veikalus,, JM k>?uso ,r eiliniai gy- 

1 ventojai ir partiniai. Lietu
voje klausomasi lietuviškų 
pranešimų iš VVashingtono

pjeses, daugiau susietas su 
dabartimi.

cijos svarstymas. Čia ėjo 
stipri žodinė kova tarp deši
niųjų—krikščionių demo
kratų bloko, ir kairiųjų de
mokratų—liaudininkų ir so
cialdemokratų. St. Seimo 
narių tarpe nebūta urachinės

Bato auksiniai darbai
tai dar buvo neramūs. Lietu
vos priešai tykojo iš pasalų.
Bet tai buvo paskutinis St.
Seimo posėdis. Lietuvos gy- el. eelIllu suvažiavime ir ma.
\enime n tauto* i*toi ijoj pa, narių tarpe nebūta urachinės no kaimvnv«tėie Garbė dėl 
likęs neišdildomus pėdsakus, monžirchiios šalininku nes i i ‘ ’r ♦

Tai p kitko, St. Seimo pu, Visų jų norus ir pastangas; Lranįzac į į 
mininka* paskutiniame sa- nušlavė įvykusi Vokietijoje
vo žody pasakė: į revoliucija. Tai buvo ginčy-

“Gerbiamieji St. Seimo na- rasi dėl respublikinės san-įĮjek
riai! Jeigu nieko ypatingo mūsų į tvarkos pagrindų. \ ienų bū- 
valstybėje neįvyks, tai prezi- ta didesnių šalininkų dau- 
diumas mano, kad šis posėdis gi^U teisių Suteikti respubli- 
tur būt bus paskutinis St. Sei- Kos prezidentui, kitų—atsa

kingai vyriausybei prieš sei
mą.

Ta proga viso* St. Sei-

Lietuvos atstovo Juozo Rajecko kalba, pasakyta Balfo 
seimo bankete Baltimorėje spalio 13 d. (sutrumpinta)

šiuo metu mūsų tarpe stip- 
j riai šlubuoja. Tikėkime, ji 
i atgis, ir mūsų bus Maironio 
j skelbti “ateinanti metai.“ 

Pastebėtina, kad BALFo
karitatyvinis darbas netie-

. sioginiai pasitarnauja ir mū- 
Garbė būti šiame BALFo patį būtų galima pasakyti irisų tautiečių vienvbel Jis pri- 

apie BALPą, nes jo darbai I sideda prie tautinio solida- 
irgi auksiniai. į rūmo realizavimo. BALFO

BALFas šelpė ir tebešel-i darbe visi tautiečiai
ganizacija nėra tiek ašarų pia savo tautiečius ne tik 1 gaR sutįiptį įr visi jame yra 
nušluosčiusi, tiek skausmo dėl to, kad Lietuvą ir savuo. • pageidaujami. Šelpiamųjų 

sielvarto sumažinusi ir sius myli, bet dėl to, kad ti- ‘ ta,.pe posūnių bei podukrų 
džiaugsmo, moralinės kėjo ir tebetiki būsimu Lie- j n^ra - *

ir
BALFas -gerasis

— O ką galite pasakyti a- europinių radijo stočių, 
pie teatrus, jų pastatymus, Tačiau trukdymai būna stip- 
ar dažnai jūsų mieste (per'™5’ aPsunkma klausy- 
30,000 gyventojų) vyksta te- Kai kuriuose Lietuvos 
atro spektakliai?— buvo miestuose būna po keletą 
paklausti neseniai iš Lietu- i trukdymo bokštų, jų auks- 
vos atvykusieji. Taip — jie - siekia ligi 20-25 metrų, 
sako — mes turime nuolati-' tad jie matomi is tolo. Lais- 
nį teatrą, tačiau jo.spektak-S vojo radijo pranešimų besi- 
liai vyksta tik šeštadieniais, klausantieji turi pageidavi-
sekmadieniais, o premjeros mą—mažiau skelbti propa-1 garKės raštai; 
suvaidinamos ir penktadie- gandinio turinio pranešimų,: Aleksander

bei materialinės paramos ne- tuvos prisikėlimu. Meilė sa- •; samarietis tikrąja to žodžio 
laimingiems tautiečiams su. vųjų ir tikėjimo savo tautos j pra<me 
teikusi, kaip BALFas. Jo nemarumu kituose gaivini-j 
ranka pasiekė jauną ir seną, mas — aukščiausios rūšies 
sveiką ir ligonį. Ji pasiekė labdarybė.
nelaimingą tautieti laisvėje. Jūs susirinkote vietoje, 

viso* >t. 5ei- ,nam„ nevalioje ir Sibiro kur iš tikrųjų galima pasi- M
sakė.savo. S, S.

vykdint mums tautos pavestą pagrindiniais Įsitikinimais. . vaistais, maldaknyge, sti- Pl‘ie Baltimorės uosto, antį .ini^riAv>ake . aPskalcluo; 
uždavinį, tenka iš visos širdies I1' d] didelių, kai kada aštriu pendija: ji pasireiškė taip kalvelės, Fort McHenry va- i a( HJV?
pasidžiaugti, kad Dievas davė • S^ncų pasėkoje bu\o priimta pat afidavitais, pastangomis dinamos, buvo kuriama sios . U y
išsaugoti ir sustiprinti Lietuvos• sutartinė demokiatinės dva- pi*averti tremtiniams plačiau šalies istorija. Čia buvo le-įi^^.V’ . , . ..

: sios konstitucija, nors kai- vartus i šia laisvės palai- miama šio krašto ateitis. Po . nega iu pa
riajam Lietuvos St. Seimo m„ šąli ir kitokia globą. Ru- vienos nakties atkaklios ko- mir?tl Iai^ko, kuri savo laiku
sparnui nepavyko oažnyčią gų rašytojas Balmontas. ka- vos» dienai brėkštant, ’the P°?105; .1
isjungti iš valstybės reikalų, daise patyręs lietuviškos šir- flag was štili there.“ Čia gi-'P- ‘ - om.^n UO !

Čia socialdemokratų frak.' dies geruma, parašė eilėraš- mė JAV himnas. Po 22 me-į 1 f>1! a>. l°nau e į
cijos narys prof. Vincas če- ti Litva-zolatoje slovo tų Lietuvos nakties Lietuvos m?nul1 s" ™nui vienintele
pilkis lapkričio 18 (Lietuva—aukso žodis). Tą trispalvė irgi čia, tOs ^to^jb?ang^įi Lietuvoj^būtų’siu^

tiniais aprūpinti, ko ji nebe-

Kaip esama nežinomų ka. 
reivių, taip esama ir nežino
mų labdarių. Aną dieną vie
ną asmenį užklausiau, kiek

IIIV

nepriklausomybę, nežiūrint į tai, 
kad priešų buvo vartojama ir 
kardas ir pinklės tai nepriklau
somybei panaikinti.

“Mums malonu konstatuoti, 
kad St. Seimui stovint valsty
bės ir tautos priešaky, Lietuva 
tapo ne tik pripažinta žymios 
daugumos pasaulio valstybių deĮ 
jure. bet ji liko taip pat priimta 
Į Tautų Sąjungą nariu.

“Pagaliau mes džiaugiamės 
sėkmingai nutiesę valstybei pa
grindus. sudarę konstituciją ir

kos vietos kaimynystėje, te-

Gavo “Garbes raštus“
“Aukščiausios Tarybos 

apdovanoti:

d. 141 St. Seimo posėdyje 
tarp kitko šiaip įsidėmėtinai 
pasakė:

'Gerbiamieji Krupavičius ir jie nebeatitinka tiesos 
Steponavičius perdaug palietė o dogmatinės tikybos srityj kaip 
mano asmenį. Atstovas Krupa- tik tas rūbas uždengia ir užmuša 
vičius man dažnai prikiša čia. dvasią."
kad kalbu apie tikyba ryšium .... , .
su chemija. Tai čia mano toks . t0.klM mokslinių gin- Tik trejetą savaičių mus te
tik vbos supratimas, kad jeigu š\ie*oje gimė, n sunkiai skiria nuo garsios Lincolno 

nusistatęs !gimė’ Pii m°ji Lietuvos kons-
kiekviena!tituc^a’ kurią išdykusieji

, Slo sntyj tuos rūbus galima nu-į vv£, t(į įrį^vės ženk -lster^antL Tai pavyzdžiai

draskyti ir išmesti laukan, kada i * t? vvbdm b j r ♦ • auksinės tautos, auksinių
nebeatitinka tiesos dvasiai, e. Ji vykdoma, kad lietukų  ....................: . , «

tauta išliktų ir gyvuotų lais
va amžinai.

tautiečių, auksinių darbų. 
Anot Jack London, duoti

supratimas, 
žmogus tikybiniai 
tai tas paliečia

niais. O šiaip teatro salė ki- o daugiau aiškinamosios me-i sukakties proga “už ilga. zm°£aus kiekvieną zmgs-Į fo užsivilkę ir lėA ki
tomis savaitės dienomis i džiagos. į mėtį nepriekaištingą darbą kiekvien^ jo krustelėjimą ^ėie smurtu oieidė Da^^^^

Į žemės ūkio ____ Kas dėl atstovo Stenonavičia,.<: KeJ“’srnunu PazeiGe’ Panei-skiriama mokykloms, savi-! ” ” ’ • žemes ūkio organuose,“ ta
veiklos pasirodymams ar iš Televizijos aparatų darĮPačia proga Kazys Jonušas 
kitur atvykusių gastrolėms, nedaug, ji dar nėra plačiai' už ilgameti ir nepriekaiš- as 
Vasaros metu, bent tris mė- paplitusi ir, sakoma, nerei-if*nS4 darbą tarybiniuose ir 
nesiūs, teatras vyksta su pa- *kia kreipti dėmesio Į propa. I planavimo organuose, Mari- 
statymais į kolchozus, ta-. gąndinius pasigyrimus apiejJa Chodosaitė ta pačia pl o
čiau būtų klaidinga manyti, I tariamai nepaprastą televi-IS3 ’ už ilgametę visuomeni- 
kad tų spektaklių pilna. Ne, ■ zijos plėtrą Lietuvoje. j n§ if politinę veiklą,“ Vol-
teatro grupės pasirodo tik • > demaras Manomaitis 50 m.
ten, kur geresnė salė, kur
daugiau galimybių. Dar rei
kia pridurti,—klysta tas,
kuris manytų, jog teatro sa- risakyti bent po vieną laik 
lės pilnos žiūrovų. Tikrumo-j rasti ir žurnalą. Jau kitas m-sukakties proga “už ilga.

Kas dėl atstovo Steponavičiaus ; 
pareiškimų, tai jis pasakė, kad | 

nepripažįstu amžinų dėsniu . 
tikybos srityje. Aš nieko pana-į 
šaus nesakiau. Yra katalikų ti
kybos mokslas, yra kalvinų ti
kybos mokslas, yra mariavitų 
tikybos mokslas, yra Šidlausko 
tikybos mokslas. Aš tik apie šita

je, kai statomi veikalai su* reikalas, ar tie prievartiniai metę vaisingą mokslinę-pe-
vad. '"komunistiniu turiniu“,!spaudos užsakymai pakelia*^ago£inę veiklą.
tos salės 
nos.

toli gražu nepil- spaudos skaitomumą Lietu 
voje — priešingai, Lietuvos 
gyventojai apie jiems bi-uka- 

Panaši padėtis ir su filmais.} agitacinę spaudą turi su-

Gavo 'nusipelniusio 
veikėjo” vardą

Balys Baranauskas 60 m.

tiesos. As jas ir>n pri 
Pas Sokratą yra am

žina tiesa, pas Budą yra amži
na tiesa, pas Kristų yra amžina 
tiesa, ir aš dar pasakysiu, kad 
ir gamtos mokslas pamažu, var
gu, eksperimentais prieina prie 
tų pačių tiesų. Bet čia visai ki
tas dalykas, kuris nieko tiendroLietuviškasis žiūrovas, pa-: sLlarę tvirtą nuomonę. ! sukakties proga už nuopeL 

sakoja iš Lietuvos atvykę, Sieksninių Chruščiovo, ar; n.u5''•^?tant lietuvių socialis- ne^uri su kunigiška despotinej11 
pastabus ir greitai ižiūri, ar>^n’e^kaus ū- panašių parei-'^n^ Kultūrą,“ prof. Bronius ūkyba.

'................... - Pranckus-žilionis ta pačia ”čia bl
proga “už didelius nuopel- Krupavičiaus, kad juk ir gam 

ės agitacijos priemai-} Jaugiau paseka užsienio nU5 Jūeratūros istorijos tos m°ksle ir kiekviename mok 
r be jos. štai pavyzdys i S^^’^o žinias ir, kas bū- ^okslin’o tyrimo srityje iv sIe amž'ni dėsniai įvelkami į lai

jo miesto kino teatre rodo-Į^ūnų kalbų jie visai neskai- 
mas filmas su didesne komu,* nesiklauso per radiją),
nistinė’ - • • i •»------- 1-----
ša
su

gė Lietuvos Steigiamojo 
Seimo darbus, ir Lietuva ke
liolika metų gyveno ir be 
konstitucijos ir be savo ša
lies žmonių rinktos atstovy
bės—seimo.

Ir štai kodėl nenuostabu, 
kad JAV lietuvių išeivijos 
atitinkamoje spaudoje ne
buvo prisiminta Lietuvos 
konstitucijos priėmimo die
na, kaip ir gal bus pamiršta 
Steigiamojo Seimo darbų 
pabaigtuvių diena.

Tiesa, tokių smurtininkų 
Lietuvoje būta tik saujelės. 
Jie St. Seime net neturėjo 
savo atstovo, nors rinkimuo
se su savo sąrašu dalyvavo, 
bet Lietuvos žmonės buvo

Šis suvažiavimas vyksta ir sun:ui kaulą nėra labdarybė, 
kitame garbingame ženkle. Labdai-ybė yra tada, kai e- 

sant lygiai alkanam kaip 
šuo, su juo kaulu dalijamasi. 
Westminster Abbey, Londo
ne, ant kapo, arti 300 metų 
senumo, yra užiašas:

Ką daviau—teturiu,
Ką pasilikau—praradau 
neatiduodamas.

Emancipacijos Deklaracijos 
šimto metų sukakties. Tąja 
Deklaracija pažadėta laisvė 
vergams visur pasauly. Pa
saulis, anot Lincolno, negali 
palikti pusiau laisvas ir pu
siau pavergtas. Šiandien e- 
mancipacijos idėja trium-

Pa vergtųjų, laisvųjų ir 
•elpiamujų lietuvių visame

fuoja Afrikos žemyne. Tik,! pasaulyje vardu, aš laikau 
deja, Lietuvoj žiema. Krem- didele garbe pareikšti padė- 
haus tironai tebetiki, kad ji ką p. Marylando vubernato- 
tautų pavasario, Afrikos pa.; riui ir p. Baltimorės miesto 
vvzdziu, neverta. Tai Krem- majorui už šios dienos pa- 

logika.“ | skelbimą BALFo Diena. Aš
Jūsų suvažiavimas vyksta taip pat norėčiau šelpiamų- 

Amerikos atradimo su- jų tautiečių ir savo asmeniš- 
vardu pareikšti giliai 

nuoširdų dėkingumą BALFo 
vadovybei, su kan. J. B. 
Končium ir BALFo reikalų 
vedėju kun. L. Jankum 
priešaky, už visa, kas pada-

liaus

ir
kakties ženkle. Vakar ture- Ku
jau garbės ją minėti Kolum
bo tėvynės ambasadoje, Wa- 
shingtone. Ji paminėtina ir 
lietuvių. Anot Emersono, 
kiekvienas laivas, kuris pa
siekia šios šalies krantus, ga
vo čarterį iš Kolumbo. Iš jo 
čarterį gavo ir laivai, kurie 
mus arba mūsų tėvus čia at
vežė. Mes Kolumbo labda
ros dėka tesuradom Ameri
ką. Suradome ją ne tam, kad

____ ,,nuo Lietuvos nusigręžtume,
kaip drįsta kalbėti lietuviųka^ čia užsistotume pa-

nuo jų nusigrįžę ir savo bai 
! su jiems neatidavė, 

buvo pareikšta atstovo» Betgi perversmą įvykdę 
tie smurtininkai drįso kal
bėti lietuvių tautos vardu,

, ar be jos. štai pavvzdv«: gyvenimo žinias ir, kas bū-, * Q«imo srityje ir nešinai į iai-i lietuvių - —-
A. Griciaus “Kalakutų“ dinga’ sugeba įskaityti į-} pametę aktyvią visuome- kinumo rūbl,s- Tikra tiesa- bet liaudies vardu nūdieniai; verg™s rauhecms, kūnų lū 

lietuviškos gamvbos filmu- tarP Alučių... ’ mnę-politinę veiklą.“ visas dalykas tas, kad mok- Lietuvos okupantai P°s užčiauptos, arba kurie lpos užčiauptos, arba kurie iš tinas).

ryta nelaimingųjų tautiečių 
daliai palengvinti, nes dau
gelis jų neturi “nei pastogės, 
nei tėvynės, nei mažiausios 
vilties spindulių“ (Aistis).

Jie sudeda “giesmę iš sa
vo skriaudos. Iš teisių, po 
budelio kojų pamintų. Ir 
kenčiančios širdys... kad 
gimtąją žemę atmintų“ (Pu.
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KIEK VALANDŲ DIRBTI?

, Kai Amerikos Darbo Fe- 
' deracija buvo suorganizuo
ta 1886 m., ji užėmė pozici
ją, kad žmogui yra ” natūra
lu“ dirbti astuonias valan
das, miegoti astuonias va-j 
landas ii- likusias astuonias 
valandas sunaudoti pasi-. 

į linksminimui, lavinimuisi ir, 
kitiems savo reikalams.

Tuo metu vidutinė darbo 
į savaitė pramonėje buvo 70 
valandų. Ji buvo sutrumpin
ta ligi 60 valandų 1910 m., 
ligi 50 valandų 1920 m. ir, 
nuo 1940 m ligi 40 valandų.; 
Konservatoriai, kurie prieši
nosi šiam palaipsniam dar
bo valandų mažinimui, pra
našavo ekonomijos suirutę 
ir nemoralų laisvalaikio lei-} 
dimą. Šėtonas, jie sakė, vi-j 
sada randa velniškų darbų; 
tinginio rankoms.

O tačiau darbo valandų j 
sutrumpinimo ar atlyginimo 
pakėlimo rezultatai tokių j 
baisių pranašysčių nepatvų-j 
tino. Didėjantis sugebėjimas , 
ir technikos pažanga įga-į 
lino amerikiečius darbiniu

KELEIVIS, SO. BOSTON

PREZIDENTAS AGITUOJA

Prezidemas J. F. Kennedy įsijungė į rinkiminę kovą 
ir čia matome ji agituojant išrinkti New Yorko vals

tijos gubernatorium Robert Morgenthau. šiaip jau 
prezidentas ragina balsuotojus išrinkti “geresnį kong
resą,’’ kuriame būtu daugiau demokratu ir gerą demo
kratų. kurie palaikytų prezidento programą.

vaitę iki 35 valandų, sako
I Hughes. Toliau, reikia suly- 
i ginti darbininkų atlyginimą 
i už darbą. Jis siūlo $1.50 už 
i valandą nuo Atlanto iki Pa- 
cifico. Dadar fabrikai kilno
jasi iš vienos valstijos j ki
tą, ieškodami vis pigesnių 
darbo rankų. Palikti be dar
bo darbininkai su namais ir 
šeimomis priversti šauktis 
pašalpos. Tai yra netvarka, 
kurią galėtų pašalinti tiktai 
darbo valandų sutrumpini-1 

Į mas ii- visam kraštui vieno- 
• dų algų nustatymas.
1 Bet pradėjus spręsti algų 
j klausimą, jis tuoj ima kom- 
■ plikuotis, ir pasidaro tarp
tautinė pioblema: kaip suly- 

inti Amerikos darbininkų

sachusetts valstijos stato 
Lawrence’ą Gilfedder’į. Be 
to, yra dar Prohibicijos Par
tija ir dvi ar trys mažesnės. 
Taigi Hughes partija, jeigu 
ji įsikurtų, būtų visai nauja 
partija, o ne trečia.

Nois nedaug tėra vilties, 
kad Hughes būtų išrinktas, 
vistiek vertėtų už ji balsuoti 
ir paremti gerus jo norus.

S. Michelsonas

BENDRUOMENĖ 
IR VLIKAS

(Elta) Savo pasikalbėji
me Kanadoj leidžiamuose 
“Tėviškės Žiburiuose“ (40 
nr.) VLIKo pirm. dr. A. Tri
makas, paklaustas dėl siū-

algas su užsienio darbinin- lymų reformuoti laisvinimo 
ku algomis? Prileiskim, kad ! organizaciją, atsakė, kad 
vidutinė Amerikos darbi-} Vyriausiasis Lietuvos Išlais- 
ninko alga šiandien yra $70! vinimo Komitetas turėtu bū-
savaitėje, kai tuo tarpu Ang
lijos darbininkas teuždirba 
$27 per savaitę; kituose Eu
ropos kraštuose dar mažiau,

Nuomones apie kandidatus
vencija pasirinko jį savojkus pagaminti daug daugiau,’ šį kartą čia pasisako St. į vencija pasirinko jį ^7°!^ d’arba irauna vos 90 

negu kadais jų seneliai suge- Michelsonas. Kviečiame ir | kandidatu, pastumdama^ tm-; Tndsl Anurilra

BALSUOKIME
HUGHES

Galiu pasakyti, kad cū- pondentas sako,
dai ir dabar 

— Kur?
darosi.

negu Kanais jų _
bėjo pagaminti ilgiau dirb- kitus tuo reikalu pasisakyti, 
darni O tu niktadarvsčiu. Red.

UŽ

Ramesnį McCormack;} į ša- centų. Todėl Amerika perka 
Japonijoj ne tik siuvamas

ti tobulinamas, jo bazė plės
tina, tačiau jis negali ir nie
kados nesutiks keisti savo 
pagrindinio tikslo—laisvės

o Japonijoje jis dirba tik už Lietuvai, savo prigimties, pa. 
bado algą. Kai Amerikoje vadinimo ir demokratinių 
siuvamųjų mašinų mecha- dėsnių, kuriuos jis norėtų 
nikas už dienos darbą gau- i matyti įgyvendintus išlais- 
na $20, tai japonas už pa-'v*ntoje Lietuvoje.

Pagal dr. A. Trimaką, 
VLIKas, kaip tautinė atsto
vybė Lietuvos nedalios metu, 
yra atdaras visiems politi
niams susigrupavimams, ku
rie siekia tautos laisvės. O 
kitokio pobūdžio (nepoliti
nės,—E.) organizacijos pra
šomos moraliai ir medžiagiš
kai remti VLIKo darbus ir 
veiksmingai padėti jam juos 
tinkamai atlikti. Visos jėgos 
kviečiamos į laisvinimo dar
bą jungtis be jokio pažiūrų 
skirtumo. Esą, nemaža vil
čių ir jaunų jėgų, kurios nė
ra vilkinių grupių sudėtyje, 
yra padėjusios VLIKui tau
tos laisvės kovoje ir tebetal- 
kina ligi šiol.

Toliau VLIKo pirminin
kas nurodė, kad Lietuvos 
laisvinimas yra visų lietuvių 
pareiga ir reikalas. Laisvini
mo kova ypatingai reikalin
ga stiprios ir sutariančios va
dovybės ir tikslaus turimų 
jėgų panaudojimo. Dabarti
nės tvarkos, kol ji tebėra 
veiksminga, keitimas galėtų 
turėti grynai neigiamų pada
rinių.

VLIKo pirmininkas pasi
kalbėjime pasisakė ir prieš 
keliamas nuomones Lietuvos 
laisvinimo darbų vadovavi
mą pavesti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovybei. 
Kadangi, pagal dr. A. Tri-

lį. šalia Kennedžio, demo
kratai pastatė savo kandi
datais į Massachusetts le- 
gislatūrą ir porą krimina
listų: vienas jų už valdžios 
apvogimą jau atsėdėjo baus.

mašinas, bet ir tokius daly
kus, kaip dviračiai, televizi
jos bei radijo aparatai, viso
kie audiniai, įrankiai ir net 
žaislai vaikams. Negana to,Artėja linkimai ir Massa- 

ni atlyginimai davė ne tik cĮluset^s lietuviai karštai 
na-alrvan geresnio ir gausesnio valgio diskutuoja klausimą, kuris 
1 , darbininkų šeimoms, bet n kandidatas geresnis i JAV

dvasiškių seime galima rikė 
tis tikrai karštų peštynių. 

— O aš taui ~ - um unaiinų BcuiįviiK,, vvi *» Lr-'nrlirlJiTlK <rprf>«ni<s i IAV besėdi.

Maiki, kad tas koresponden- daugiau muzikos jų namuo-' ~ , o Aį f L: kan-r Laikraščiuose buvo rašy-
— O kas tenai atsitiko? tas tauzija niekus. Jis popie- daugiau paveikslų ant jų Adatai- demokratu Edward U’ kad gauti iš demokratlI
- leLnai ,s!gažiav“ yis°jžlausnuo sosto nenuvers. sienų, daugiau knysų jų bib-; ,\ed) Kenn^ jaUuniausias į nominaciją Kennedžiui kak

svieto katalikiškų bazny-i — Suprantama, te ve, kad liotekose ir geresnio auklė-j prezįdento brolis- respubli- i navo apie $30’000- to’
čių načalstva. Iš viso 2,500 korespondentas popiežiaus j --— - ------rl-----  |P - -
vyskupų ir kardinolų. Dideri nenuvers. Jis tik praneša,! 
lis skodas, Maiki ’ j kad bažnyčios vadai maiš

nai?
Nugi Ryme, ar neži-i

mę kalėjime, o kitas dar te- Pat>'s Amerikos kapitalistai 
steigia tenai fabrikus ir uz 
pusdykį pagamintas prekes
gabena Amerikon, aplenk 
darni šio krašto darbininkus 
ir dar daugiau didindami 
nedarbą.

Amerikos vyriausybė tu
rėtų ieškoti galimybių šį rei- 

11 kalą sutvarkyti. Ji turėtų pa.
___ r___ j— —t______.... . : daryti kitoms valdžioms

$1,25 valandai. \ idutinis at- Stuart Hughes, Harvardo! nai Įkaitę f\uo reika , lrr^ .pasiūlymą, kad darbininkų

, daugiau paveikslų ant jų 
ziaus nuo sosto nenuvers. gienų, daugiau knygų jų bib-

jiantama, tėve, kad liotekose ir geie^nio auklė , prexiueiuu urvus, respuun-i , , * , ,
korespondentas popiežiaus Į jįm0 jų vaikams. , konu Geor«- Cabot Lodge buv0 kalbama, kad Pnes

Nuo 1938 m. minimalinis j buvusio Jungtinių Tautų demokratų konvenciją tele- 
atlyginimas buvo palaipsniui ambasadoriaus sūnus, ir io-1 laidai tai p BostonoA. • • A. • A. 1 1 1 A • Ta- 1 1 • 'J I”- °--------- ---- ~ AT * : UU1 JUUC sūnūs, ir jo-1—Bet visgi tai ne stebuk-, tauja. Ir tas . laoai .įdomu,} paltas nUo 25 centų iki kiai partjjaį nepriklausąs5 VVashingtono buvo raudo-

las, tėve. 1 nes tą dvasininkų seimą po-
— Jes, buvo ir stebuklas, piežius sušaukė, norėdamas 

Visą naktį ir dieną lietus py- 'suvienyti visus krikščionis 
lė kaip iš kubilo, ale kai tik kovai su komunizmu, kuris 
popiežius pasirodė, raidavei auklėja naują žmonių kartą 
pliupa sustojo ir pasidarė jau laisvą nuo bažnyčios, 
graži pagada. Nu, tai kaip Bet užuot statę bendrą fron
tu rokuoji, ar tai ne cūdas? tą prieš komunizmo dikta-

— Ne, tėve, tai yra visai turą, popiežiaus generolai 
paprastas dalykas, nes lie- pareikalavo, kad visų pirma 
tus niekad amžinai nelyja, jis pats atsisakytų nuo dik- 
Jis palyja ir vėl sustoja. Jis tatūros. Ar tai neįdomu, te
gali lyti kelias naktis ir die. ve?
nas, tačiau gali sustoti kaip — Jeigu tas teisybė, Mai. 
tik tuo metu. kada karvė iš- ki, tai bus šlėktai, 
eina į pievą. Ar tai bus ste- —- Kodėl? 
buklas? į — Nu, daug bažnyčių ga-

— Kai žiebsiu per ausį, lės nuo popiežiaus atsimesti, 
tai nelyginsi karvės su po- o kas tada parėdką darys? 
piežium! juk popiežius yra visų gal-

lyginimas už valandą dabar uriversiteto istorijos prof e-! nominuoti Kennecižio dioiį 
yra kur kas aukštesnis ir šie-1 gorius.
kia ligi $2,40 fabriku darbi. T , . T. , /-♦„.v.
ninkams. Ir ūkis nesubank- p._° ,1! eQ- oc: ’
rūtavo dėl aukšto atlyginimo Z11!2! <1aįn^1 P V- " stumtas į šalį.
ir trumpesnių darbo valan- kvi>x:< Abatus ir iau- Dabar atema £alutiniai 
dų. Priešingai, kiekvienas . Ke.nedi bet tas atsi-i nnklmai- Kas bus trinktas,; 
tuo pasinaudojo: darbda- , * i -v “ r! pranašauti neverta. Bet
viai. darbininkai ir aplamai °’. v1.? ,‘ri .ai °* . S' visų debatų, kuriuos aš ste- publika. telekijoje, man ge-

ALF-CIO dabar pradėjo Į« pMiko proLHnghes,

palaikyti Kenr.edžių ' pres- 
i tižą.“ Dėl to prokuroras 
McCormackas ir buvęs pa

algos būtų sulygintos visa
me pasaulyje; o jeigu kuri 
šalis su tuo nesutiktų, tada 
neįsileisti Amerikon jos pro
duktų, kurie gaminami ba
do algomis.

Bet to nepadarys nei de- 
mokratai, nei respublikonai, 
sako Hughes. Juk dabartinė 
Kennedžio administracija

.ajų sutrumpinti daibo sa-. pU’D]jkai parodyti. Sykį jis 
‘ait§ nuo 40 va an ų igioo. . . ana-lus debatus su
Darbo organizacijos tvirti- deiįokrP „ vcCormacku, ir 
na, kad dar trumpesnes dar, ~ .. „ __ labo valandos ir ankštesni at- aguMe

lyginimai padės ateityje,
kaip ir praeityje, pasiekti Beje, Mctormacką buvo 

aukštesnės gerovės lygio ir įnoorsavusi

plieną savo reikalams perka 
; nepriklausomas kandidatas. Europoje, kur gauna pigiau,
Nors respublikonas Lodge 
su juo sutinka, kad dabarti
nėje valdžioje ir krašto ūky
je yra didelė netvarka, ta-i 
čiau Lodge už visas blogy

kai tuo tarpu Amerikos plie
no pramonė dirba vos tik pu
sę laiko.

Tai kas gi reikia daryti? 
Reikia organizuoti trečią

į senatorius ir 
Lietuviu Pilie-VT -K — 1 *- - t * .. ’ . — ................  °------- e v. , Hughes sako, kad ir respub-

.. besikarščiuok, teve, as va. Jis skiria pasninkus, pa-1 įčSpręsti nedarbo klausimą. :?• Uostom Lietuvių i lįkonai, ir demokratai tokie 
tokio pal v gurimo nedarau. sako, kada galima valgyti Fabrikantu Draugija prie- Draum?. Ir iš tikrųjų jis j paj plutokratai, ir vistiek, 
Aš tik noriu paiodvt, kad mėsą, o kada silkę, visus ba-; šinasi darbo valandų su- ^- 4 bu\ęs rimčiausias de-; kurie jų kraštą valdys, daug 
Iietu> nėja joks stebuklas.;g^iovija ir atleidžia žmo-. trumpinimui be atitinkamo mokratų kandidatas į sena-!(skirtumo nebus. Demokratų

1 To* sakaL kad ?tebuk-j nėms gnekus. ! atlyginimo sumažinimo. Jie torius, nes airi daug patyri-j valdžia maudosi korupcijoj
— Matyt, tėvas nežinai, j sako, kad tai sukeltų dar di- 17:0 7r 1 

kad dėl šitų dalykų popie-i dėsnį nedarbą. Draugija pra- gener

lų nėra?
— Nėra, tėve.
— Nu, pasibažyk,

nėra.
kad žiaus im.-erija kartą jau ski

lo ii- didelė jos dalis atsime. 
— Aš, tėve. ne davatka irjtg nuo jo prasidėjo refor

macija, ir iškilo protestan-nemoku. Bet jei- 
būtinai nori ste

buklų, tai ne lietaus turėtum 
žiūrėti, bet turėtum pažvelg
ti giliau i pati dvasininkų 
suvažiavimą Romoje, o te
nai gal ir pamatytum ką 
nors panašaus į stebuklą.

— Na, o kas tenai?
— Tenai, tėve. suvažiavę 

vyskupai ir kardinolai pasi
priešino popiežiaus diktatū
rai, kitaip pasakius, pakėlė 
maištą prieš šventąjį tėvą. 

— Tu meluoji...
— Ne, aš nemeluoju. Pa

ties popiežiaus organas ra
šo, kad įvairių tautybių vys
kupai daro atskirus susirin
kimus ir reikalauja sau tei
sių tvarkytis namie laisvai, 
be popiežiaus nurodymų.

— Ar tu skaitei, ką popie
žius rašo?

— Taip rašo ne pats po
piežius, tėve, bet jo organo 
redaktorius. Apie tai prane.

“bažytis“ 
gu tėvas

bes kaltina demokratus, o politinę partiją, sako Hu-
ghes, ir reikia susitvarkyti - - _ . ---
Švedijos ar Šveicarijos pa- i maM» PLB žmonės priklau, 
vyzdžiu. Jos nesiruošia ka- so iyail7oms politinėms or

ganizacijoms ar jas remia, 
tai PLB įsiterpimas į laisvi
nimo darbą įneštų lygiagre
tumo laisvinimo veikloje. 
Esą, būtų tiksliau, jei PLB

rui, ir niekas jų neužpuola. 
Amerika taip pat turi susto
ti besigindavusi, nes dau-

’ dabar eina valstijos įr vagystėse; bet kai valdė aįau ginklu jai nereikia. Ji 
alinio rokui oro parei- - respublikonai, taip pat kve- turi prisigaminusi jų tiek,

našauja, kad milionai pra- £as, kai jo tarpu Ted“ pėjo korupcija ir sugedimas, kad galėtų sunaikinti komu.!sie- bendradarbiavimo ir 
rastų darbą, nes imonės su Kernedy ne uvo dai išrink-] Prie demokratų milionai nizmo tvirtoves visame pa-id^rbo pasiskirstymo. Pagal 
mažu pelr.u tada bankru-Ka? jokiu valdžios pareigu-į žmonių neturi darbo; prie! šaulyje, Kam jų reikia dau-! pirmininką—visi esame tau
tuos. Jos negalės lenktyniau- nu. neturi -io patyrimo ir respublikonų buvo ta pati giau? . tos laisvės kariai, bet visi tu
ri, jeigu darbo kaina kils ii' vos tik du kartu savo gyve- : bėda. Žmonių pajamas aplu- Nutraukus ginklavimąsi, rbne kovoti savo bare. Lais-

' c pa demokratai, tą patį darė tuojau būtų galima perpus ♦----k
ir respublikonai. Jeigu

tu bažnyčia. Nuo popiežiaus
atsimetė visa Anglija. Skan- i pelnas mažės. Bus infliacija, nirr.e yra balsavęs — sykį,
dinavija ir kiti Europos kraš-} George Meany. AFL-CIO ; kai jo b ■ L kandidatavo į 
tai. Ir ne šiandien gyvena] prezidertas, tiesiai atmeta senatorių-, c antrą kartą 
daug geriau, negu tokie}šį argumentą. Jis sako, kad
kraštai, kaip Ispanija ir Por- infliacija yra didelis konser-
tugalija, kurie tebėra nopie. 
žiaus Įtakoje. Gali būti. kad 
’abar prasideda naujas re- 
’orrra- iies sąjūdis. Tai būtų 
žingsnis į gerąją pusę. tėve.

— Eik tu šalin nuo mano 
galvos!

vatorių gąsdinimas per m e- čiau
tų metus. Pavojus yra ne in-___
liacijoje. bet stagnacijoje.
Tad reikia imtis priemonių 
ši pavojų pašalinti. Darbo 
valandų savaitės suti-umpi- 
nimas yra būtinas.

AFL-CIO kovos už 35 va-

urezider rikimuose. Jam 
: ūpi tik Iri ežių garbė. Ta- 

airiu c mokratų kon-

tas, ir us esitiki greito 
trumpėsi č- darbo savaitės 
Iaimėjin. . <is pripažįsta, 
kad reik > i - >s ir kietos ko.

yra
tarp jų kiek skirtumo, tai 
tik tiek, kad demokratai de
dasi “geresniais“ darbinin
kų “draugais“ — gudresni 
demagogai.

Dėl nedarbo Massachu
setts valstijoje (čia yra 60, 
000 bedarbių! Lodge kalti
na demokratų administraci
ją Washingtone, kad mino
rinius federalinės valdžios

vinimo srityje tegali būti 
numušti mokesčius, nes da- tampnjs bendradarbiavimas 
bar iš kiekvieno mokesčių • b ypatingai tarp VLIKo ir 
dolerio 60 centų išleidžiama ELB. Su šios pastarosios pa. 
ginklams. j daliniais įvairiuose kraštuo-

Taigi, reikalinga trečia VLIKas bendradarbiauja 
partija, kad tuos blogumus i11 n°retų tą bendradarbiavi- 
pašalintų, sako Hughes. Ir,:m3 dar labiau plėsti, 
iškeldamas savo kandidatu- į Dr. A. Trimakas toliau
ra į senatą, jis jau padaręs 
tai parti jai pradžią. Ir jis tu-

pasisakė prieš laisvinimo 
veiksnių centralizaciją—tę

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK 

STAIS V IKSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00.

vos, kai’ ; praeityje. Mea 
nv mano. , bus sunkiau k’ užVk.vmuriaUduZlanH faL

Labos Standarts Act). Pa
sifca«us sutartims tarp uni- aritoma^
tu n- kampan,jų, darbo orga-1 ja ,(lal bininkas 
nizac,,^ mėgina kad trum- ka(1
pesnes darbo valandos būtu
irasvtos i naujas sutartis. 

George Meany yra reales

ri pritarėjų, nes 150,000' "ab batl‘ kalba apie visų po- 
žmonių davė savo parašus' pupių susibūrimą i

paremti. }VLIKą. O šis, kaip toliau 
partija su. i pastebėta, nuolat kviečia ir 

negalėtų ’agina visuomenę, paskirus
' tautiečius visame pasaulyje 
padėti jam vykdyti laisvini-

nes da-
x klausimo neišspręsi: bar partijų yra daugiau kaip

suti-umpimn-o yra tas taktas, jeigu daugiau tų darbų gau- dvi. Trečiąja partija reikėtų i mo žygius: veikti žodžiu, 
tų Bostonas, tai kitur žmo- laikyti Socialist Labor Par- raštu ir asmeniškais santy- 
nės neturėtų darbo. tv. kuri jau nuo 1892 metų į kiais gyvenamųjų kraštų vy.

Nedarbui pašalinti ar bent dalyvauja prezidentų rinki-} nausybes, spaudą, parla-
ja pakeičia
greičiau, negu kad galima 
naujų dairiu -urasti.

American Council
'jam sumažinti visų pirma muos ir šiuo metu savo kan-1 mentus ir mokslo žmones 
reikia sutrumpinti darbo sa. didatu i JAV senatą iš Mas- (Nukelta į 7 psl.)

t
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MOTERŲ SKYRIUS
BENEDIKTAS RUTKŪNAS

Ore žiema.
Saulė raudona sukniubus už miško. Tirštas auksas 

teka iš saulės burnos, teliūškuoja srovėm. Liula krauju 
sniegas. Ir sodas patvino...

O Kastytis slenka, skuba susigūžęs. Glaustosi už 
medžių. Kad tik nepastebėtų kas ’.

Takelis veda Į pačią sodo kertę. Tvora. Varteliai, 
štai Rūpintojėlis. Ir klevokšnis. Atsimena — pats mažas, 
keturmetis buvo. Ir motutė gyva... Abu pasodino...

Bet va: priešais ji pati motutė! šypsosi, tiesia baltas
rankas-------Kaip visa žėri! — auksu apsisiautus! šviesi,
šviesi galva! — —

— Eikš, eikš čia! — vadina. ‘
Berniukas svyra, puola i jos glėbi ir apsikabina.
Švelnios rankos glaudžia, glosto veidą, spaudžia prie 

krūtinės. Motušė bučiuoja:
— Nurimk, tu mano, mano! —
Ir Kastyčiui gera, šilta motinos glėbyje. Nei alkio, 

nei skausmo-------
Naktis išsižioja ir praryja saulę. Tamsa gobia žemę.
— Kastvčio nėra! — visi namai bruzda. Visi namai

KELEIVIS, SO. BOSTON

ČIA POSĖDŽIAI JA BAŽNYČIOS Si SIRINK1MAS

Paveiksie matyti šv. Petro bazilika ir Vatikano rūmai, kur posėdžiauja apie 3000 
aukštu katalikų bažnyčios vadų. Atidary mo dienos vakare šv. Petro bazilikos aikš
tėje susirinko daug tikinčiųjų ir turistų su žibintuvais pasveikinti susirinkimų.

i LIETUVĖ — KLINIKŲ 
DIREKTORĖ

Dr. Justina Žirgulienė pa
skirta Chicagos valstybinės

TAVO

F austas 

AKYS

i r s a DEŠIMT ĮSAKYMŲ

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke-

Hgoninės klinikų direktore. jis egZemp Jį orius. Tai d> 
' Toj ligoninėj yra apie 6,000 
lovų ir apie 1,500 tarnauto
ji-

Dr. J. žirgulienė medici
nos mokslus yra baigusi Lie
tuvoje.

JAPONIJOJ DABAR 
27-SIS AMŽIUS

džiausią ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

T1KRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj 

je, skaičiuodami laiką nuo į ”Tikra teisybė apie Sovietų 
Kristaus gimimo, bet taip ne
visi skaičiuoja. Sakysim, žy
dams šie metai yra ne 1962-

Mes sakome, kad gyvena
me dvidešimtajame amžiu-

Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
ji, bet 5723-ji, arba 58 am- apie Sovietiją, apie jos pa
ėjus, Japonijoj 27-sis am- dėti, kaip liolševikai paėmė 
žius, mahometonams dar tik valdžią, tvarko ūki, kokia
rikes gilumoje dabar Van- J™ <ial bln'.nkų Pa<letls’ aP,e 
dens metai. i koncentracijos stovyklas, są-

Tačiau ir ten piniguose, ižinės ,aisv« ir ttir t-L
knygose greta jų metų rašo- Ypač šiuo metu ji naudin-

nerime.
Tėvas pamotei:
— Perdaug jau tu vaikykšti! Ne tavo — mano!
—' Jam daugiau dar reikia!
— Žmonel, žmonel, negriešvk! Našlaičio ašaros ir 

akmenis aižo...
— pats kaltas. Suvaldyk! Man nereikia namuose po

naičių !
— Ša, ša, tarškale! Nekelk nabašninkės iš grabo...
Bruzda, skardi pašaliai, žingsniai, šauksmai.
Ilgas, varginąs ieškojimas.
— Kur? — Gal eketėn iš sielvarto... — tėvui verčias 

širdis.
— Ką ten! Aš tik piršta... Gal pas žmones...
- Ką žmonės, sakyk tu, piela! Pati būk žmogus! į 

Turėk širdį!.. Našlaitis...
Naktis tokia ilga, tokia speigi. Styri suledėjęs sodas: 

braška obelys, vyšnios, vėjo palinguotos. Tvoros sprogi
nėja. Ir žvaigždės taip skaisčiai spindi, karoliais pasi- 
barstę-------

0 už sodo, palei kryžių, spaudžiasi prie medelio Kas
tytis — spaudžiasi ir virpa------

Pabunda rytas. Šviesa nusitaško. Namai vis ieško, 
vis ieško berniuko.

Tavo akys nematytos,
Tik svajotos, tik sakytos 
Mano lydimos minties, 
Paveržė nakčių sapnuotę, 
Nebetrokštu aš svajoti, 
Mylimoji, prie tavęs.
Nebetrokštu nieko kito,
Tik krūtinėj pagimdytą 
Jausmą lydžiu prie tavęs — 
Prie tavęs, kuri Įspėjai 
Mano liūstančiai idėjai 
Duoti gimusios ugnies.
Kur nuklysiu, kur sustosiu* 
Kur juokausiu ar raudosiu, 
Neskaičiuoju valandų,
Tik žinau, kad saulė teka,
1*7oLri-TitirvA čnnlzoi\au rvi viliiiv inviic rnuna ------

Mes gyvenam vienu du.

Suliesėjimas
A. GERUTIENĖ

moteris nori

mi ir daugumos valstybių į ęa ir įdomi paskaityti. Jos 
priimtieji metai. ; kaina tik 50 centų.

Įdomios i naudingos knygos^
Račiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

TEARS IN LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI

Štai kokius patarimus 
jaunamartėms duoda dabar 

1 Lietuvoje moterims leidžia
mas laikraštis:

1. Neužmiršk, kad ir po
vestuvių turi būti patraukli,'
visada tvarkingai apsiren- j LEAVE YOUR 
gUgį. M0SC0W, Barboros Armonie-: ANGLIŠKAI. St. Miehelsonas

2. Nesiknaisiok savo vyro 
praeityje, neišmėtinėk jam 
dėl kažkada padalytų klai
dų. Praeitis lieka praeitimi.

3. Niekada vyrui nedaryk 
piktų pastabų apie jo gimi
nes.

4. Nepriekaištauk vyrui, 
jeigu jis mažai uždirba.

5. Vertink ir vyro skonį.’;
Nesišaipyk iš jo mėgiamo 
kaklaraiščio, baltinių, kos
tiumo spalvos.

6. Neįprask dėl kiekvieno 
mažo negalavimo skųstis 
vyrui, nereikalauk, kad jis 
nuolat tau reikštų užuojau
tą ir verkšlentų drauge su 
tavimi.

7. Domėkis vyro darbu, jo

nes "Kryžiaus kelių“ Sibire 95 pusi., kaina.................... $0.75
aprašymas, surašė A. L. Nas-
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

THE RED STAR, rašoma apie 
komunistų įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų, kaina ........... $0.75.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE. |
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais §5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina ..................... . ................ $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žako i- 
demūs atsiminimai, 477 psl- kai
na ........................................ $5.00.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

. . . 1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi-
, Kiekviena moteris nori Labiausiai patariama vir- pasisekimais arba nesėkmė-, nimy antroji dalis, 592 puslapiai.
: būti grakšti ir plona. Numes, ti kiaušiniai, virta, minkšta mis. Tas suartins jus. 1 KaiM ..........................  w'°°

Pamotė žergia, bėga per sodą, pro vartelius. Artyn — Į ti savo svori tiek pat rūpi mėsa (kukuliai, galkos).
artyn------ Va, ir išvydo, užtiko.

Ak, tu, varle! Mat, kur slapstysis! Aš tau!
Ne. Cit! Tėvas eina nuo svirno. Ir ji susilaiko. Užčiau

pia burną. Ima našlaitį švelniai už rankos, tempia nuo 
klevelio. Gražiai, su paglostymais:

— Grįžk namo. Sušalsi, vargše... Grįžk!

kiek ir senyvai

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

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

..1ETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. F. Abe’tio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3X0

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945» užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4X0

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4X0

KŲDEL AS NETIKIU l DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

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

Q Cnb j:- 1-ozl PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS8. Sek spaudą, įadlją, kad paruošė Anicetas Simutis, daugy-
Riebalai, kaip kuras mo- būtum idomi pašnekovė sa- ♦ ?in«. i^tavių n angių kalbomis į

_ -. 1 apie lietuvius visame pasauly, įSrMDblr.MS m.* jaunesnei,
moteriai. torui, reikalingi mūsų kū-

Senyva moteris įūpinasi nui tam, kad suktų mūsų
savo svoriu dažniausiai tam, "motorą"—virškinimą. Kai tuvėje. Visus namų ruošos 
kad palaikytų sveikatą. Ap- valgomas liesas maistas, tai darbus mokėk organizuoti 
tukusi, ”šimtapūdė“ sena ''motoro veikimui“ sunaudo. taip, kad su malonumu tau 
moteris ne tik nedaili, bet ir jamos mūsų kūno riebalų at-; padėtų visi šeimos nariai.

10. Niekada neatsisakyk 
eiti vyro kviečiama Į svečius,

vo vyrui.
9. Neužsidaryk viena vir-

464 psl. Kaina ........... $6.56

Kastytis nepasileidžia. Tik, regis, dar stipriau spau- resveika. sai gos, ir tada žmogus liesė-
džiasi. # ! Ji pirmiausia apsunkina ja. štai kodėl norinčioms nu.

— Einam. Aš tau nieko. Aš tau dovanosiu. Na, mano savo širdį, priversdama ją mesti svorį patariama dau- 
mažuli, einam... nešioti tokį nepaprastą sun. giau valgyti daržovių ir vai-

Ne! Klevelį apkabinęs, spiriasi vaikas.
Pamotė plaštakas gniaužia:
— Ar pablūdai, ar ką? Ko čia medžio turiesi? Pa

leis!
Tvli vaikvštis, nieko nesako.a> •'z
— Gana kvailioti! Marš prie darbo! Ponaitis!------
Pamotė plėšia jį, plėšia be gailesčio. Purtosi klevelis,

lenkias viršūnė.
Triokšt! ir nulūžo.
Pargriuvo aukštielninkas vaikas. Rankose viršūnę 

tviitai laiko.
Kelia pamotė nešti:
— Jėzus, Marija! Vaikas sustingęs!
Išgąstingas pamotės klyksmas.
Atbėga tėvas. Klaikios jo akys. Ir visas sodas klai

kus, nusigandęs------
Kastytį paima ant rankų, neša per sodą seklyčion. 

Šilton...
— Dabar prikelk, ragana!
— Dievas mato! Ar aš norėjau! ?------
Plavena žvakės — vaškinės žvakės. Guli Kęstvtis 

ant baltos marškonės. Ir šypsosi, laimingas, lyg glausda
mas motulę-------

— Vaike, mano vaike! — aimanuoja tėvas.
0 jis neatsiliepia. Jis dabar — ponaitis...
Ir toks drebėjimas, tyla-------

kurną! Jūs panešiokite ran- siu maisto, be riebalų 
koše 4-5 svarus ir tai pasiju- Rudenį, kada turime dau- 
site nuvargę. O kaip tada gybę vaisių ir daržovių, bū- 
širdžiai, kai ji priversta ne- tinai panaudokime tą sezo- 
sioti kas dieną, kas valandą ną savo svoriui sumažinti, 
tokį didelį svorį! Aišku, kad Pasigaminkite pusryčius iš 
širdis yra varginama ir sarg- vaisių. Ir iki pietų nevarsty. 
dinama

kiną, biblioteką.

SE1MIMNKEM

Morkų salotos su silke
1 svaras virtų morkų, treč

dalis svaro marinuotų ar 
raugintų agurkų, pusė svaro 

kitę šaldytuvo durų. Pietumį silkės—išmirkytos, nuvaly- 
Todėl didelio svorio mo-; būtinai—salotai ir liesa mė- tos, be kaulų ir be odos, 3 

teris greitai nepaeina, nori' sa- arba kiaušiniai, žuvis, i uncijos svogūnų, 3-4 šaukš- 
atsilsėti, atsisėsti, atsigulti. Vakarienė, kaip visuomet, tai aliejaus, 1 šaukštelis cuk-
O nejudant, kaip visi žino 
me, kiekvienas palinkęs dai 
daugiau tukti. Taigi reikia

tik perpus mažiau valgykite 
ir taip pat venkite riebalų. 
Prieš miegą nors truputį a

susiiūpinti tiems ir toms, ku- pie savo namus pavaikščio-
rie turi perdidelį svorį. 

Pirmiausia reikia užmirš
ti kelią į šaldytuvą... Griež
tai atsisakyti valgyti tarp 
valgių. Jūsų dienos noima- 
lus trijų kartų valgymas turi 
būti apgalvotai sutvarkytas. 
Atsisakykite nuo riebalų, • 
nuo saldumynų ir nuo mil
tingų valgių (blynų, bande
lių, pyragaičių, makaronų ir 
panašių dalykų).

kitę. Geriau miegosite.

DRAMBLIU DIRVAS 
ARIA

Indai sako, kad gyvas 
dramblys yra didelis turtas. 
Ir tikrai Indijoj ir kai kurio
se kitose Azijos valstybėse1 
prijaukintas dramblys nau
dojamas įvairiems darbams

Pakalbinkime draugus, kai 

mynus ir pažįstamus užsisa 

kyti “Keleivį.” Kaina 

tams

Apie ketvirtadalis Olandijos ■ 
žemės yra žemiau jūros pavir
šiaus, bet jūra jos neužlieja tik 
dėl to, kad žemė atitverta sto
rais pylimais.

—kroviniams vežti, prie sta- 
_ — KaiP aš valgysiu kiau- tybų ir net žemės ūkyje,—

, šinienę be sviesto?— paša- ”-------'------- ’
: kytų čia gera šeimininkė.

O karo metu šeimininkės 
Įkaitindavo keptuvę ir karš
tą patepdavo plonu alyvos

jie gerai traukia plūgą, ypač 
sunkiose žemėse.

Apie moterį blogai mano įr 
aštriai ją teisia tik tas, kas yra

sluogsniu. Tada užpildavo -i? daug piktam naudojęs, 
kiaušinius. Ir valgė! ' Bsasmcrling

raus.
Išvirti morkas, nulupti 

žievę ir supiaustyti mažais 
kubeliais kartu su agurkais 
ir silkėmis. Smulkiai su- 
piaustvtus svogūnus trum
pai pakepinti aliejuje ir at
aušinus sudėti į paruoštas 
daržoves. Po to į salotas įdė
ti truputį cukraus, sumaišy
ti, sudėti i salotinę ir paduo
ti be jokio papuošimo.

Kas mėgsta aštresnio sko
nio palotas, svogūnus gali 
dėti nekepintus, tik smulkiai 
supiaustytus. Paskaninus 
salotas aliejumi, kas mėgs
ta, gali dar dėti truputi ac
to.

Drąsa yra dorybė, be kurios 
jaunystė negali apsieiti; ją pra
rasti—be laiko pasenti.

Diek

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina .'.....................$5.00

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pi!}. Kaina ............................... $1.0<

MARLBOROUGfĮ’S LITHUANTAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, se
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
pal., kaina ........................... $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama ••*••••••••••«.. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ra
sų ‘vaduotojų*, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimui iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., karna ........... $2.00

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina •*.»••••..«..•••*••• $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis 
$2. ara visos 3 dalys..........

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina...............$1.2$

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRI. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1X0

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina................... $8.50 SOCIALDEMOKRATIJA IR

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nnc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ........................................ $10.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina ........... ...... $2.50

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti Tiršai, 631 puslapis. 
Kaina ...................................... $6.00.

BOL-
ŠEVTZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Blit

TAVO
Parašė Leonas Bliumas. Trumpai 
socializmo aiškininmas. Kaina 2o e.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu- 

'e. Kainatoje. 25 Cnt
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psL, kaina........... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose na 
ra vienvbės, 80 psl., kaina .. $1.0$

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mS- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai au 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 

........................................... 50 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway------ s-------So. Boston 27, Mi
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Balio Seimo nutarimai
Balfo XI-sis Seimas, Įvy-jj pačiai jo pirmininkei dr. E. 

kęs 1962 m. spalio mėn. 13 Armanienei ir visiems prisi- 
d. Baltimorėj, aptaręs veik-' dėjusiems prie jo pasiseks
ią, atliktus darbus ir ateities j mo.
planus, priėmė šias rezoliu-Į 
cijas.

1. Seimas prašo direkto
rius nešti Balfo idėją Į vie
šąjį lietuvių gyvenimą: į 
spaudą, radiją, liet. suvažia-Į ŠIANDIEN JONAS—RYT 
vimus ir Įvairias sueigas.} JAU JOKŪBAS
Seimas prašo direktorius iri ---------
valdybos narius dalyvauti! A. Zienius—A. Šalčius 
Balfo veikloj, jų organų po

14. Seimas nuoširdžiai dė
koja už sveikinimus ir linkė
jimus ji sveikinusiems asme
nims.

A I
i

sėdžiuose, o negalint i juos 
atvykti, deleguoti savo Įga
liotinius.

jau nebepasirašo komunistų 
“Laisvės” skiltyse, bet raši
nius ten pradėjo rašinėti A. 
Gintarinis. Seniai pažįstama

2. Seimas taria, kad Bal- išnaros traicė vienoje asa-
fas ir toliau ryžtasi šelpti 
Europoj likusius ir emigruo
ti negalinčius lietuvius, bet 
ypatingą dėmėsi kreipia į 
okupuotoj Lietuvoj, Sibire, 
ir Lenkijoje vargstančių lie
tuvių šelpimą. Tiems užda
viniams atlikti Balfo XI Sei
mas kreipiasi Į viso laisvojo

boję, o kad atrodytų dau 
giau išnarų—dedasi kitą 
kepurę.

COCOA, FLA.

Keep j 
Honest

Leadership

RETAIN 
GOVERNOR

JOHN A. VOLPE
Paskutinė gegužinė

Lietuvių Darbininkų Dr-
.. i- . • -j jos 36 kuopa šį sekmadienį,pasaulio lietuvius, prasvda- J1 . , T; spalio 28 d. rengia paskuti-mas ir toliau remti Balfo ... . . L.nę siais metais gegužinę ži

nomoj vietoj—Charlio Her.
Daskiru tautiečiu tain ir i< mano 80(16 Frontenac ^rp 
pasKirų tautiečių, taip n iš jnaj;.n nnx~ kpi:n \Tr i

darbus aukomis. Balfas lau
kia aukų ir talkos kaip iš

upes ir 
Visi kviečiami dalyvauti.

LDD 36 kp. susirinkimas

Spalio 14 d. Spurgų bute

lietuviškųjų organizacijų. ,
3. Seimas apgailestauja,1 

kad dauguma buvusių Balfo 
stipendininkų stovi nuoša
liai Balfo darbu ir prašo buvo Lietuvių Darbininkų 
juos ateiti talkon Baltui sa- Draugijos 36-os kuopos na- 
vo aukomis.

4. Jei dėl pasikeitusių są
lygų pasidarytų neįmanoma 
tęsti lietuvių šelpimą Vokie
tijoje ligšioliniu būdu, tai 
Balfo centras Įgaliojamas; 
tą šalpą tęsti individualiai.

5. Turint galvoj, jog ko
ordinuota šalpa yra efektin- 
geSne ii’ JOS aurniiilSiraVi- 
mas pareikalauja mažiau iš
laidu ir žinant, kad Balfas 
iki šiol savo nešališku ir vie
ningu darbu yra užsitarna-Į

; rių susirinkimas. Jį baigus
Spurgienė su dukra visus 
dalyvius gardžiai pavaišino.

J. H.

BENDRUOMENĖ IR 
VLIKAS

(Atkelta Iš 5-o psl.)
Lietuvos laisvės labui.

Jei, anot VLIKo pirmi
ninko, nesą daug vilčių Lie.

lt

tuvos bylai pajudėti tarp-
'•“"Y“ tautiniu mastu, tai vis vienvęs daugelio lietuvių pnta- neturime nu!eisti rank J
nvoc’A vion hntiunolzo _ _ ... 4 1

šalpą centralizuoti Balfe. 
Seimas prašo neorganizuoti 
atskirų fondų šalpai, o esan
čius koordinuoti, derinti sa
vo darbus su Balfu.

6. Seimas dar kartą krei-

dar sparčiau tu-i 
, rime veikti ir daugiau Įtemp-1 
ti visas jėgas laisvės kovai
laimėti. Be to, politikoje juk

Skautų vakaras

. ASD ir Korp! Vyti* spa
lio 27 d., 7:30 vai., rengia 
"Bohemos Vakarų III“ Lat
vių Baltais Nams, 64 Siguor- 
ney St., Jamaica Plain, Mass. 
Visa* apylinkės jaunimas 
nuoširdžiai yra kviečiamas 
dalyvauti.

Naujos šeimos

YOU’RE SURE OF HIS EXPERIENCE • • ■ Starting
•s a hod carrier and union plasterer, John A. Volpe came up the hard way. He built his 

_ business on the basis of personai initiative, administrative ability, and hard work. His 
broad executive experience in both the busmess world, and in public Service, at State and
National levels. is precisely what Massachusettt needed two years ago — and exactly what 
it needs nowl

YOU’RE SURE OF HIS DEDICATION . . • Ouring
Worid War II he joined the Nav/s famed Seabees and was in charge of training thousands 
of reeruits After the war he retumed to his cwn firm and. later was called to public Service, 
first bv Governor Herter and then by President Eisenhower. to head vital public works, and 
hi«hwav programs. As a recognized civie leacer. Volpe helped draw up the blueprints which 
are changing Boston’s skyline — bringing new prosperity wrth benefits to all our Citizen*.

YOU KN0W WHAT HE HAS DONE e • e lnjusttwo
years the scandals have dvvindled Under Governor Voipe’s leadership, a Code of Ethics bill, 
with teeth ir* it has been passed; a new Cnme Commission has been established; public 
authorities havė been reęuired to submit to public audits: statė emptoyees, under indiet- 
ment can be suspended. lt* getting tough for the chiselers. Now. more and more of you r 
tax dollars are being spent as they should be spent — for the benefit of you, your family 
and your neighbors. Lets keep it that way.

VOTE VOLPE
Haa. Richard P.Traadway, 22 Wtsf 1

VIETINĖS ŽINIOS
Kubiliūnas dirbtuvę 

iškėlė į R. L

Mirė St. Petruli*

Spalio 20 d. Irena Nikols- 
kytė, baigusi Bostono uni
versiteto dramos mokyklą, 
buvusi Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūrio viena žy
miųjų aktorių, ištekėjo už 
Charles Ehl.

Jaunosios tėvai Ona ir Po
vilas Nikolskiai gyvena So. 
Bostone.

Senųjų bostoniškių Onos 
ir Stasio Griganavičių duk
tė Vanda šį šeštadienį, spa
lio 27 d., susituoks su Wil- 
lliam Kiely. Vestuvių puota 
bus So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

Šaunios įkurtuvės

KULTŪRINE
DEMOKRATIJA

(Atkelta iš 2-o psl.) 
jos. Ir tame kelyje jie, žino
ma, vargu ar galėtų rasti pa
togesni oratoroų kaip dr. J. 
Grinius.

Vienybės reikalas nėra 
nesvarbus. Tik, žinoma, jo
kios vienybės negali būti 
grindžiamos ideologine ba
ze: ji yra nereali ir, be to, 
diktatūrinės prigimties.

Daug realesnė vienybė 
galėtų būti tik funkcinė: su
tariant Įvairioms grupėms 
svarbiausius ir bendriausius 
uždavinius. Šito būtina siek
ti kultūros gyvenime.

J. Kiznis

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Apie pranašystes, kurios 
užrašytos Biblijoje

Savo tikslų įvykdymui Dievas 
turi nustatytus laikus ir valan
das. Buvo laikas, kurio esamo
jo laiko įvykiai turėjo būti pa
rašyti Biblijoje kaipo pranašys
tės, bet turėjo ateiti laikas, ku
riuo parašytos pranašystės tu
rėjo pasidaryti suprantamos ir

Buv. Lietuvos Valst. Teat.! kuomet išsipildyti. Juo
... m v -i • • arčiau prisiartiname prie tųro balerinos T. Babuskmai-| laikų tuo aiškiau galime sup- 

tės - Vasiliauskienės baleto j rasti pranašystes.
studija Bostone ŠĮ sezoną Vienok yra parašyta, kad “be- 
persikėlė i naujas patalpas
1108 3oylston St

Ta proga praėjusį sekma
dienį studijos patalpose bu
vo suruoštas šaunus ikurtu-

dieviai nesupras,” net ir tuo
met, kai pranašaujamieji daly
kai įvyks jų akyse. Mes skelbia
me, kad daugelis pranašysčių 
įvyksta mūsų dienose, bet abel- 
nai žmonės nežino ir nežinos iki 

! pat galutino žemės ir dangaus
vių priėmimas, kuriame da- pajudinimo. apie kurį rašo šv.
lyvavo ne tik studijos mo- Povilas: “Dar kartą aš pajudin- 
J siu ne tik žemę, bet ir dangų.

—Žydams 12:26.
šitas galutinas ir pagrindinis 

žemės pajudinimas apsnūdusią 
žmoniją, kad suprastų ir pažin
tų Viešpaties veikalus, ir pasek
mėse visos žemės giminės bus

kinių—jaunų baletininkių 
ir jų tėvų, bet ir eilė bosto
niškių lietuvių menininkų, 
kultūrininkų, o dar ir šiaip 
amerikiečių, prekybos, pra
monės ir kultūrinės veiklos j palaimintos. Pranašas Danie- 
atctnvn i ^us pa-^akė, kad “pabaigos lai-

* ’** — kų” “žinojimas padaugės” ir
“išmintingieji supras” (Danie- 
lio 12: 4.10).

Anot šventojo Rašto

Spalio 9 d. gražiose For- 
Ruošiamas našlių banketas ėst Hills kapinėse palaido-

------- jjome Stanislovą Petrulį, 75
Sekmadieni, lapkričio 4 ! metų amžiaus. Velionis Sta. 

d. Sandaros Moterų Klubas' nislovas buvo kilęs iš Mai-Ignas Kubiliūnas savo ________
galimi staigūs posūkiai. Oiplastikos dirbtuvę iškėlė iš, renkia jau radicini našlių'“'^kių kaimo Vabalninko 
vieningai veikdami, pasiek.; go Bostono į Woonsocket, i bal? alls So. Bostono valsčiaus. Šeimoje augo 5

. .. . ....... sime to, kad Lietuvos byla; R j ncsten išlaidos būsian. ” hr„ii.i i. 3 .«u,rv« .. »..kn
piasi į visų lietuvių Kolom-j bus iškelta pasauliniame fo-i čios mažesnės negu Bostone.
jų kultūrines ir politines or. į rūme ir teigiamai išspręsta.t _________________
ganizacijas, prašydamas ; Pagaliau VLIKo pirminin-
Baisiojo Birželio Įvykių mi 
nėjimo ruošimą užleisti Bal- 
fui ir jų metu surinktas au
kas skirti okupuotoj Lietu
voj ir Sibire kenčiantiems 
lietuviams šelpti.

kas dar pabrėžė, kad tenka 
budėti ir tinkamai reaguoti 
prieš bet kokius priešo ban
dymus mus silpninti ir vilio
ti užmegsti ryšius su Mask
vos kontroliuojamais pa-

Talentų popietė

—. , . tv, n. broliai ir 3 seserys ir, aišku,Lietuvių Pi., raugas . ba(j tokiam būriui pasidarė 
Įėję. Bus muzika ir 10 ie anj.gta tėviškėje ir dalis 
malonumai. Visi sndingai gejmos ieškojo geresnio gy-

Baleto artistai Tatjana ir 
Jonas Vasiliauskai savo
svečius ne tik vaišino, bet! Anos šventojo Kašte Hmin-
_______ • •• •_ ‘ tintais vadinami tie. kurie pažį-suorganizavo jiems ir meni-jsta j)jeva jr pasįt,-kj jUO( tiki 

nę programą, kurią gražiai. jo pranašystėms ir klauso Die- 
atliko solistė Lilian Lee. į vo ir Jo sūnaus Jėzaus Kristaus 

_______________________įsakymų.
I Prie šventojo Rašto negalima 
■ nieko pridėti, nė atimti, nes jis 

----------- 1 jilnas ir tobulas (Apr. 22:18,
Spalio 16 d. mirė 85 mJ1,9^ 2 Tim. 3:16. 17). Jei kas 

r dabar sakosi esąs pranašas to
kioje pat prasmėje, kokioje bu
vo Biblijos rašytojai, tai suve
džioja pats save ir kitus, kurie 
jo klauso. Esamame laike Die
vas leidžia savo ištikimiems 
žmonėms suprasti pranašystes. 
Vienas tokiu, kuriems Dievas

Mirė S. Pavilionienė

7. Seimas paveda Centro; vergtojo krašto okupaciniais 
įstaigai tarpininkauti nomi- organais. Turime viešumai 
nuotų siuntinių pasiuntimui, atskleisti Maskvos siekius

8. Seimas paveda valdy- dezorganizuoti mūsų laisvės 
bai ištirti galimybes suma- kovą. 
žinti išlaidas Miuncheno įs
taigos administracijai.

9. Seimas kreipia valdy
bos dėmesį Į reikalą šelpti 
ir Amerikoj vargstančius 
lietuvius.

10. Seimas apgailestauja, 
kad prelegentu pakviestas 
dr. J. Grinius neturėjo pro
gos seime kalbėti.

11. Seimas reiškia nuošir
džią padėką Balfo uolie
siems veikėjams skyriuose Prašomi pranešti šiuo adresu: 
ir tiems pavieniams veikė
jams, kurie dirba ten, kur 
nėra skyrių, ir gausiai papil
do Balfo lėšas. Seimas linki 
jiems nepavargti kilniame 
šalpos lėšų telkimo darbe.

12. Lietuvių spauda ir ra
dijas daug prisideda prie 
Balfo tikslų populiarinimo 
ir rėmimo. Todėl seimas 
nuoširdžiai dėkoja spaudai 
ir liet. radijo valandėlių ve
dėjams už jų gražią talką 
Balfo darbuose.

13. Seimas reiškia padė-l

Laikas sušvelnina viską.

PAIEŠKOJIMAI

Malonūs lietuviai!
Gal kas žinote apie Juozapo Šukio 

mirimą ir jo paliktą turtą. Jo brolis 
yra Lietuvoje ir gavo laišką iš ad
vokato iš Minnesotos, Duluth 2. Adv. 
Paul S. Loniell praneša apie jo mirtį, 
bet daugiau žinių nepaduoda. Kadaise 
Juozas šūkis pyveno Chicajroje ir pri
klausė Šv. Kazimiero Draugijai, pas
kui išsikėlė j Minnesota.

Kas žino apie Juozo Šukio mirimą.

Joe Pundin 
1«43 N. W. 43rd Avė. 
Miami 44, Fla.

(43)

SANDELIS VISOKIŲ 
Arbatų ir Žolių 
PUPLAIŠKIAI

Lietuvių Radijo Korpora
cijos talentų popietė bus ba
landžio 21 d. So. Bostono L. 
Piliečių Draugijos salėj. 
Rengėjai S. ir V. Minkai 
prašo tą dieną kitų pobūvių 
nerengti.

kviečiami ir laukiami. Pra
džia 5 vai. vak.

,venimo Amerikoje. Atsikėlė 
čia ir Stanislovas 1907 me-

------------ ----------- . tais ir visą laiką gyveno Bo-
S. Pučeta ligoninėj ! stone ar netoli jo.

}------ ' 1916 m. velionis Stanislo-
Stasys Pučeta guli City vas Cambridge vedė Violą 

Hospital. Linkime greičiau Raukaitę ir su ja išaugino 
pasveikti. ’ vien3 dukterį Eleną, kuri

i dabar su savo trimis vaiku-
1963 MT. SAUSIO MĖN. Iš SPAUDOS DF.INA ORIGI

NALIAUSIA KNYGA, KOKIOS LIETUV IŲ KALBA DAR 
NEBUVO IŠLEISTA

CINIKO PATARĖJAS
ILIUSTRAVO DAIL. R. BUKAUSKAS. KIETI VIRŠELIAI. 
ŠIOS KNYGOS SPAUSDINAMAS RIBOTAS EGZ. SKAI
ČIUS IR SPAUDOS KIOSKUOSE JI NEBUS PARDAV I\E- 
.TAMA. TAD REZERVUOKITE JA SAU DABAR IR JĄ 
TIKRAI GAUSITE. JEIGU PASIŲSITE $2> ADRESUx

M. CAPKAUSKAS 
854 — 39th AVĖ., LASALLE 

MONTREAL, P. CANADA

I

NEW HIGHI

Šaknys ir lapai nuo kosulio, peršali
mo, reumatizmo, sreltlijfės. škorbuto, 
inkstų skaudėjimo, dispepsijos, kata
ro, kirmėlių ir pataiso apetitą.

Pasarga:Jie yra kartūs, mažai rei- Į 
kia jų dėti; patartina vartoti au me- Į 
dum. Kaina $1.25. Visada gaunama |

4’
? DIVIDEND

YOUR SAVIHGSj
no< earn
HIOHER RATE

pas FLORAI. HERB CO, Oept. 5 
J. Skinderis

P O BOX 3*5 CLINTON. IND.
_ . Kanadoje dėl paito išlaidų 60 can-
ką jo ruošimo komitetui, y- brangiau.

I

7co

z

* SENO FOR Fm 
«SAVB4Y<4MAIL"

POSTAGE PAID 
BOTH WAYS

Parduodu Geros Namas
Parduodu gerus trijų aukštų 

namus, penki garažai. 18 kam
barių. geroje vietoje, pačiame 
Worcesterio mieste, geras susi
siekimas. Pašaukit bet kada 
šiuo telefonu PL 7-3098 (43

Emilija Pavilionienėj gyve
nusi Dorchesteryje, o seniau 
ilgus metus gyvenusi So. Bo
stone. Palaidota Kalvarijos 
kapuose Brocktone.

Velionė paliko liūdinčias 
dvi dukteris ir vieną sūnų 
su šeimomis.

Bostoniškiai Balfo 
vadovybėje

čiais gyvena Richmond, Va.
Iš gausios Petrulių šeimos 

i dabar dar yra gyvos dvi se
serys ir vienas brolis Ame
rikoje.

Velionis buvo kelių lietu- 
viškų organizacijų narys, 

į tarp kitu priklausė SLA ir 
dviem vietiniams, So. Bos
tono ir Dorchesterio klu
bams ir išsiskyrė iš mūsų 
tarpo savo šeimos apraudo
tas ir nemažo būrio draugų 
apgailėtas. Užuojauta jo 
šeimai, o velioniui ramaus 
poilsio toli nuo Vabalninko 
padangės. J.D.

Pakalbinkime draugus, kai

mynu* ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina 

tams penki doleriai.

Baltimore’je įvykusiame 
Balfo suvažiavime į centro 
valdybą išrinkti ir bostoniš
kiai Antanas Andriulionis 
ir Justinas Vaičaitis.

Yra duomenų, kad jaunesni 
kaip 21 m. amžiaus 23 iš 100 
turi tokį ar kitokį regėjimo 
trūkumą.

davė galybės suprasti ir išaiš
kinti pranašystes, buvo.

(Bus daugiau)
Skelbia:

M illiam Sbimkus. 3303 Lincoln Avė. 
Clcvclnnd 31, Ohio

Mes turime pasiskaitymui lapelių ir 
knypučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimais. Parašykite mums laišką 
ar atvirutę, gausite nemokumai.

Vedybom
Esu atvykęs iš Šveicarijos j Kana

dą; esti aukšto ūtrio. blondinas, ra
maus būdo, mažai rfl' au ir mažai 
vartoju alkoholiniu eėrimu. 47 metų 
amžiaus. Noriu susipažinti su lietu
vaite vedybų tikslu ir sukurti laimin
ga šeimos židinį. Prašom rašyti šiuo 
adresu:

Mr. V. Rymantas 
General Pelivery 
Montrea! 3, P. Q. Canada

soeeooooooooeoooooeoeMoe

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia Netovlus bandram lietovlftkain darnai, aualdja 

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IFT *10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 dešimčiai 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

8LA-SVEIKATOS tr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki >325 | mėnesį.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPKA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvšs.

Daugiau žinių apie SLA darbus Ir apdraudaa galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko> 
lonljoee ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

~307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

f
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Vietines žinios
LAISVES VARPO 

KONCERTAS
Pabaltiečių draugystė* 

banketas
Proga įsigyti paveikslų

West Roxbury parduodamas 
Mirusio Stasio Grabliaus. geras vienos šeimos namas. Ka-

PARDUODAMAS NAMAS NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Didžiausia draugija 
ruošiasi rinkiniams

Spalio 18 d. buvo So. Bos
tono L. Piliečių Dr-jos mė
nesinis susirinkimas, kuriam 
vadovavo pirm. E. Ketvirtis.

Pagerbus mirusiuosius na
rius Williamą Burdulį ir 
Stasį Petrulį susikaupimo

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzago, 
įx?t tada, išsiuvinėju, dirba monogramas, 

‘ ‘ ' a žirkavones ir t. t., ir t. L 
inaiė su penkių metų garantija 
iz viskų galima uiųkėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3SMM1

ko paveikslų kolekcija, at. į mažiais apaugusi gatvė, bet
i- u-- i • . visai arti prie mokyklų, krautu- ,lr‘.
tš valdžios paskirto \ įų. bažnyčią ir autobusų. Ant- t

globėjo, bus rodoma Me- ram aukšte keturi dideli mie- 
čiaus Kavaliausko bute (24 KamieJ‘ ir dar vienas pilnai į- 
P.nennAt Ct T) i rengtaskamtarystrečiarnauks-Piospect St., Hyde Park, te. ,rengli visi patogumai. Kai

na $23,500. Mortgage $2 ov. 
teirautis FA 5-2611.

Jis bus šį sekmadienį, 
piaėjo spalio 28 d. So. Bostono L. 

lietuviškojo daininii kų at- Piliečių Draugijos salėje, 
žaly no ženkle. Dainavo dar Jį rengia N. Anglijos PabaL 

jaunos — studijinio tiečių Draugija, kuri įsteig
ta prieš 21 metus. Jame bus 
pagerbti tos draugijos stei

Laisvės 
i koncertas

Varpo metinis 
Bostone

visai
! amžiaus jėgos: Irena Stan-

____ i kūnaitė—koloratūrinis sop-
Edmundas Ketvirtis, bu-' rąnas, ir Liudas Stukas ly- 

vęs So. Bostono Verslininkų! batonas.
Draugijos pirmininkas, So. Koncerto programa susi-

E. Ketvirtis iškėlė 
svarbų klausimą Mass.) lapkričio 2 d. nuo 7 

vai. vak., lapkričio 3 d. nuo
Ray View Ilealty C o

Real Estate - Insurance 
Notary Public

Antanas JUKNEVIČIUS 
Bronius MIKONIS 

L1CENSED BROKERS
Sąžiningas patarnavimas perkart
iems, | arduodaHtiems, ir drau- 
Iziantivm.s namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
.les. A V 8-4144 ir CO 5-8841

gėjai, kurių tarpe šie lietu- 2 iki 8 vai. vak., ir lapkričio 
viai: Adv. A. O. Shallna, dr.'
A. L. Kapochy, dr. Pr. Gali
nis, J. Tuinila, prel. IV. Ju
ras ir velionis dr. J. Paša- 
karnis.

Programą atliks visų tri-Į

PRANEŠIMAS4 d. nuo 2 iki 5 vai. vak. 
Ten bus galima juos ir

nusipirkti. Globė Parcel Service, Ine. 
praneša, kad jau laikas siųs
ti kalėdinius siuntinius, kad 
giminės ir artimieji juos 
gautų prieš Kalėdas.

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinki
mą visokių medžiagų, ska
relių, odų ir kitokių prekių, 
kurias siuntėjams parduo-

dėjo iš lietutių kompozito
rių solo dainų, duetų ir ope- 
rų arijų ir duetų.

Be kitų dalykų, Irena 
Stankūnaitė su subtiliu len
gvumu atliko gana sunkią 
ariją: “Ah, je veug vivre” 

dienų reikalais. Jis primena! iš operos -Romeo ir Julieta” 
ypač So. Bostono padėtį — = ir tikrai sudėtingas dainas: 
nesirūpinimą tinkama ap- B. Dvariono “žvaigždutę,” 
sauga nuo gaisrų ir plėšikų.' V. Kuprevičiaus “Lakštin
ei tokiai padėčiai esant, rašo
E. Ketvirtis, vargu yra So.
Bostone verslininkas ar na- Bostone dar 
mų savininkas, kuris neturė-! “Už upelių” ir 
tų mokėti didesnius draudi- no.
mo nuo ugnies, vagysčių,) Liudas Stukas atliko eilę

Boston Tribūne iškėlė opų 
klausimą.

Jis sako, kad Bostono 
miesto šeimininkai, sukdami

Sandaros kortų vakaras

minute, išklausytas praneši-j ^a^vas dėl didelių ateities 
sumanymų, pamiršta pasi- 
įūpinti miesto gyventojų šiųmas apie rugsėjo menesio 

pajamas ir išlaidas. Tas mė. 
nuo buvo su "skyle“, nes pa
jamų tebūta $7,832.78, o iš
laidų $11,832, nes vien mo
kesčių sumokėta daugiau ne 
$5,000.

Naujų narių priimta 4.
Banketo Komisijos drau

gijos nariams veteranams 
pagerbti pirm. A. Young 
pranešė to banketo apyskai- daužvmo ar
U. Paaiškėjo, kad daugiau mo^ius 
kaip simtas senų narių vel
tui pavaišinti ir gražiais

galos giesmę” bei J. Stan
kūno (dainininkės tėvelio) 

negirdėtas1 
“Gėlės iš šieyy

prekių

jų tautų menininkai: estė iš-1 Įdomų kortų vakarą šį šešta- 
taiškos šokių šokėja Aili dieni, spalio 27 d. 7:30 vai. 
Faal, latvis dainininkas• vak- savo patalpose 124 F' 
Karlis Grinbergs ir lietuvis1 Street.

Visi bus gardžiai pavai-smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas. Jiems akompo- 
nuos Erika Kalam, Mara 
Efferts ir Vytenis Vasyliū-
nas 1 ----------------------

Pradžia 5 vai. vak. Įėji- Sunkiai «=rg« Vincą. An«t.

ženkleliais apdovanoti... ir 
draugijai tas tekaštavo tik 
$59. Jis dėkojo visiems, pa- 
dėjusiems banketą suruošti, 
ypatingai vyliausiai šeimi
ninkei Monikai Plevokienei.

Išrinkta komisija valdy
bos rinkimams tvarkyti. Iki 
šiol joje būdavo ir kandida
tų į valdybą. Aišku, kad tai

Labai gerai, kad E. Ket
virtis iškėlė tą opų klausimą. 
Tuo turėtų susirūpinti ne tik

solo lietuviškų dainų, iš ku
rių St. Šimkaus “Vai kur 
nužėgliuos” K. V. 
“Atsiminimas” buvo šil
čiausiai sutiktos. Operų ari-

mas į banketą ir šokius 
$3.50, o tik į šokius po 7:30 
vai. vak.—$1.00.

Rengėjai kviečia ko gau
siau dalyvauti, nes be įvai- 

Banaičio nos programos bus proga į

atskiri asmenys, bet ir orga- jose jautėsi daugiau disci
nizacijos. Sakysim, kodėl 
negalėtų savo balsą pakelti 
ir So. Bostono L. Piliečių 
Dr-ja, kuri jungia pusantro 
tūkstančio šeimų, daugumą 
jų iš So. Bostono. Ji galėtų bambėjo: 
paraginti ir kitas nelietuvių 

i organizacijas subruzti.

* “ , • 1 , • i UI Ull Vv J CA A A Aisinti bus veitingų dovanų, (lamc ^^„3. KvieC.ia. 
todėl atėjusieji bus paten- me apsilankyti

ln L Globė Parcel Service, Ine.
390 West Broadway 
South Boston, Mass. 

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis 

(Skelb.)

Jau dvi savaitės, kaip sun
kiai serga dorchesterietis ■ 
Vincas Anesta, plačiai žino- į 
mas SL A, LDD ir kitų orga-! 
nizacijų darbuotojas. T~Jo
sveikata dabar vra šiek tiekpabend rauti su latviais ir es- ...... . .bendro likimo drau ! Pagedusi, ir hg°nls Jau Pra’ .

lkl U deda truputį daugiau judėti.1
Jis guli namuose, daktaro

DOVANOS J LIETUVĄ

tais,
gaiš.

plinuoto pasiruošimo, o 
ypač arijoj iš A. Borodino 
operos “Kunigaikštis Igor.”'

Iš duetų, kurių buvo net 
keturi, sklandžiausiai pras- 

“Duok ranką
man” iš Mozarto operos 
“Don Giovanni,” bei “Oi 

į berneli vientury” T. Kelp-

Dovanojo knygų

Antanas Jokūbaitis Ke
leivio bibliotekai dovanojo 
knygų ir žurnalų. Ačiū jam 
už tai.

dažnai lankomas. Jį slaugo 
duktė Milda. Linkime ligo
niui greičiau pasveikti.

IEŠKO BUTO
Lietuvių šeima ieško 5-6 kambarių 

buto. Pageidaujama Dorchester) je. 
Pranešti telefonu: GE 6-1629.

negerai, todėl A. Namaksyj Miesto šeimininkai turės 1B1 
labai vietoj pastebėjo, kad į j taį atkreipti dėmesį, nes jie į §os.
kandidatai neturėtų būti toj yra piliečių į tas vietas pa- Kadangi jaunieji daini

ninkai yra dar pakelėje į 
dainos meno aukštumas, tai 
iš jų dar daug galima lauk

komisijoj.
Suminėti ir kandidatai į 

valdybą, bet kadangi tą są-
rašą dar galima papildyti, 
tai šį kartą čia jų neišvar-

U VSC2 Uunijini.
Ž-is

Inž. E. Bartkus Bostone

statyti. Jei jie mūsų balso 
neklausys, tai jų kitą kaitą 
nerinksime.

Naujas Tėvų Komitetas

RADIJO 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.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026
Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

PARDUODU BALDUS 
BIMMkTONE

Kadangi išsikeliu iš Brocktono- 
Montellos, parduodu savo trijų kam
barių pusnaujus baldus. Kas norėtų, 
galėtų tame bute ir apsigyventi. į 
Kreiptis sekmadieniais ui 2 vai. j 
lc*/2 Arthur St.. pirmas aukštas. (45

Inž. Eugenijus Bartkus 
praeitą savaitę tarnybos rei
kalais iš Chicagos buvo at
vykęs į Bostoną.

Moterų legijonieriu 
vadovybė

St. Dariaus posto legi
onierių moterų vadovybėn 
naujai išrinktos šios narės: 
Pirmininke Anna Kontrim, 
v. vicepirm. Anna Casey, j.’ 
vicepirm. Irene Kenty. sek
retore Jean Vaiculenas. iž
dininke Cecilia Shilalis ir 
kitoms pareigoms Mvrtle 
Owirka, Mary Ross. Fran- 
ces Nevarąs. Vykdomo- 

! sios komisijos (board) na-
Tikiai yra sveikintinas į rėš yra šios:

Petras Viščinis, Laisvės i Helen Strazdas. Paula 
Varpo radijo pragramos ve. Ketvirtis, Petronėlė Yirbic- 
dėjas, davęs bostoniškiams į ki, Helen Piragis ir Cassie 
pažinti mūsų jaunuosius ta.' Janeliunas.
lentus. j ?

ti. Reikėtų atkreipti dau- 
dėmesio į frazavimą,giau

tn ii’LdlVIKJ IX olcovimn 
aica v m iv

išvvsf v-.‘-’VJ 1
Bostono Lituanistinės Mo

kyklos tėvai spalio 15 d. iš- SVarbu.
į rinko naują komitetą. Išrink-j Publika, kurios buvo pil
tieji spalio 18 d. šitaip pasi.^ na trečiojo aukšto Lietuvių 

. skirstė pareigomis. Piliečių Dr-jos salė, daini-
Jane Budieikienė, baigusi Pirmininkas Bronius Pa-Į pinkus priėmė labai šiltai z 

liuks, vicepirm. Marija Gi-1 iššaudė pakartoti ir apdova- 
neitienė, sekr. Eugenijus j nojo gėlėmis.
Kleinas, ’ižd. Petras Nava-j Kompozitorius-magistras 
zelskis. narys ūkio reikalams į juijus Gaidelis buvo nepa- 

į mainomas dainininkų paly-

mą, kas dainininkams ypač

PRANEŠIMAS

Budreikienė
kolegijoj

moko

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St-,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš Įsu
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 

. biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavimą. Saukite visados iki 9 va- •
• landų vakaro.
• Telefonas AN 8-3630

Vytauto Didžiojo Universi
tetą Lietuvoje ir pernai bai
gusi Simmons kolegiją ir 
išlaikiusi medicinos techno
logams reikalingus egzami- Pranas Račkauskas, 
nūs, šį rudenį įsijungė į fa
kulteto narius Mount Ida Jr.
College Newtone. Ji dėsto 
laboratorijos procedūras ir 
yra

Mokyklos banketas
j (lovas.

asistentė.

Bostono Lituanistinės Mo- 
chemijos laboratorijų kyklos Tėvų Komitetas lap-

Murklys jau rišykloj

Keleivio leidžiama A. 
Giedriaus apysaka Murklys 
jau atiduota įrišti. Knygos 
kaina $1.80. Tai bus vertin
ga dovana jauniesiems skai
tytojams, bet ją su įdomumu 
perskaitys ir senieji.

?—-T ■■■ "

kričio 18 d. So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos salėje rengia 
metinį banketą.

Šurum-burum ir eglutė

So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos nariams Šurum-burum 
rengiamas gruodžio 2 d., o 
vaikams Kalėdų eglutė — 
gruodžio 23 d.

"TT

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mas«„ Te,. AN 8 - 876, 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir neknnservuotas maistas. Visi dokumentą' 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tie«:ng iš BOSTONO oor tc 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—ta pačia diena. Persiuntimo išlaidą, 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų ištaigoje. Taip pa, pigiai nersinnči'»me akordijonus 
siuvamas ‘“Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytų adresu. įdėkite daik 
tų sara«a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima siųsti iki 44 svaru pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14’’ x 13” x 20" coliu. Oro puš’u galima «i”sti iki 22 svarų. 

tSTVGA LtFTVVtSKA. KREIPK'Tfcs LIETUVIŠKAI

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 
išsiuntimo įstaigos 359 W. 
BROADWAY, SO. BOS
TON 27, Mass., yra pakeis
tas telefonas. j .

Prašom skambinti dabar: { 
AN 8-0068 !

Primename, kad pats lai- { 
kas išsiųsti kalėdinius siun- ‘ 
tinius į Lietuvą, Lenkiją ir 
kitus kraštus.

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną: 

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

«

GR 9-1805 ir AN 8-9304 •

Dengiame Stogus I 
Ir Taisome Juos :

ŽVYRU ir SMALA TALSOM

___
f tjvįjnivui /

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir ('kis:
287 Conrord Kd.. Billerica. Mass. 

• TEL. MO 3-2948

Pranas Lembertas

Mus aplankė
B. Pulkauninkas

Praeitą ketvirtadienį muši 
aplankė Bronius Pulkaunin
kas, mūsų kaimyno Jurgio' 
Kropo lydinąs.

B. Pulkauninkas, nepri- i 
klausomos Lietuvos karys, i 
kelerius metus yra gyvenęs į 
Bostone, iš kurio prieš 10 
metų išsikėlė į Los Angeles, 
o dabar gyvena Beverly Sho- 
res, Ind., netoli Chicagos.

Į Bostoną jis atvažiavo su 
žmona ir dukra Danguole 
Bartkuviene. Praeitą šešta
dienį jie išvažiavo namo.

Lietuvos teatras 
Kultūros Klube

Bostono L.B. Kultūros 
Klubo mėnesinis susirinki
mas bus šį šeštadienį, spalio 
21 d., 7:30 vai. vak. Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
190 Beacon St., Bostone. Ja
me kalbės iš AAashingtono 
at\\kęs režisorius Jurgis

ISTVGA l.l’-TUVISK A. h KKII’h »TftS I.IFTI 'V ĮSU A» 'BILU’ . « • 5
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD Mf’SU IŠTAIGA SA2ININ- olekaitis tema Lietuvos te- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «u TNTURISTO įgaliojimai*

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniai? nuo 
9 vai. rvto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai® nuo S vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VEDfJAS: JONAS ADOMONIS

atras ii atokiau
Klubo valdyba kviečia 

atsilankyti visus, kam tas 
klausimas įdomus.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

f PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

GEneva S-1204

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome 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. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyros šventadienius ir seka.

'{Taisome, šinge’.iuojame, den- {
• giame aliurninijum ir dažo-•
• me iš lauko sienas. j
{ Free Estimales i
• SAUKTI 1*0 5 V AL. VAKARO ♦ 
{ Du broliai lietuviai { 
•Charles ir Peter Kislauskaij

darbą {{Garantuojame gerą

Apsidrausk
J 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 vt thePeare—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Te,. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

{ TELEFONAS AN 8-2805 ;

• Dr. J. L. Pasakantis j 
S Dr. Amelia E. Rodd;

OPTOMETRISTAI
i VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Dažau ir Taisau J
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisaul 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HilI Avė. 
Dorchester, Mass.

t Tel. CO 5-5854

f Charles J. Kay J
LIETUVIS »

Plamhing—Heating—<Ja»—Oil } 

Lieense No. 48.39 »
Į Gazo šilima permainyti S2S5 »

Telefonas: CO 5-5839 |

12 MT. VERNON STREET »
DORCHESTER 25, MASS. I

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys raminu 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




