
"I—■—— '.■■'.Į IIJIIJI IU I

KELEIVIS 
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams ............................ $5.00
Pusei metų ........................ 2.50

KELEIVIS
Į CM Broadwav. So. Boston 27. M

KELEIVIS KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Published in So. Boston. Mass. 
Since February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadvay, So. Boston 27. Maaa.

NO. 44 SOUTH BOSTON, MAS3.„ SPALIO (OCTOBER) 31, 1962 
“Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Second-class postage paid at Boston,.Massachusetts

THE TRAVELER LITHUANIAN VVEEKLY
57-TIEJI METAI

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Kubos Krizė Eina Prie Galo, 
Maskva Nusileidžia

De Gaulle Laimėjo , 
Abejotina Dauguma

Prancūzijos referendumas 
dėl konstitucijos pakeitimo, 
davė prezidentui de Gaulle;

iovietų -Diktatorius Sakosi -Įsakęs Sulaikyti .Raketinių daugumą balsavusiųjų, bet, 
Bazių Statybų Kuboje; Bazės Bus Suardytos Jungti

nių Tautų Atstovų Priežiūroje; Puolamieji Gink
lai Iš Kubos Bus Išgabenti; Kol Tas Viskas 

Bus Padaryta, Blokada Bus Tęsiama.

Sekmadieni, spalio 28 d., klausimą taip ir neatsakė. 
"Kubos krizė“ staiga atslū- Tada A. Stevenson parodė 
go. Krizė iškilo spalio 16 fotografijas raketinių 
d., kada Amerikos vyriausy- zių
bė gavo tikrų

ir
ba-j

neginčijamai įrodė,

jei priskaityti susilaikiusius 
balsuotojus, tai de oauile 
dauguma virsta mažuma. 
61 su viršum nuošimčių bal
savusiųjų pasisakė už kons
titucijos pakeitimą, bet bal
savime dalyvavo tik 
turėjusių teisę balsuoti.

Skaičiais referendumas Į

76%

žinių, jog Ku- kad ginklai plaukia i Kubą atrodo taip: Užregistruotų 
boję rusai stato raketų lai- ir ten statomos bazės prieš balsuotojų buvo 27,579,859. 
dymo bazes. Amenkos pre- Jungtines Amerikos Valsty- Balsavime dalyvavo 21,306,
židentas tuoj pat davė įsa- bes. 920 balsuotojų. Iš jų 12,808,
ky mą uoliai sekti, kas Kubo- Raitu su viešomis kalbo- S48 balsavo "taip“, 7,932, 
je vyksta, ir kai buvo surink- mjs jy saugumo taryboje ė- 
ta daugiau žinių apie Kubos jo susirašinėjimas tarp pre- 
ginklavimąsi tolimo skridi- zidento Kennedy ir rusų

399 balsavo ”ne“ ir 565, 673 
padavė negaliojančius (su
gadintus) balotus.

mo raketomis ir atominėmis diktatoriaus Chruščiovo. Pa.i Vyriausybė aiškina, kadi 
bombomis, prezidentas Ken. sikeista keliais laiškais, balsavimas yra didelis jos j

BUSIMOJI ATOMINĖ RAKETA

Taip atrodys atomu jėga varoma raketa, kuri numato
ma paleisti 1966-67 metais.

Amerika Lėktuvais Gabens 
Ginklus Indijos Armijai

Kinų Komunistų Puolimai Prieš Indiją Tęsiasi; .Indija 
Paskelbė Nepaprastą Padėtį ir Telkia Ginklus Iš Kur 

l ik Gali; Anglija ir Amerika SlciAi-’ Gabena
Ginklus Į Indiją; Amerikos Gink. *ar Šią 

Savaitę Bus Indijoj Oro Transportais.

Kinijos karas prieš Indiją 
visą pereitą savaitę ėjo smar
kyn, ir šios savaitės pradžio-

apgyventas lygumas. Sovie
tų Rusijos 1 ’kysena indų- 
kinų kare d; tebėra mįslė.

nedy pirmadienį, spalio 22 
d., paskelbė Kubos dalinę 
blokadą. Visi laivai, plau- kinti rusų

Priešpaskutiniame
Chruščiovą: sutiko 

kariškas

laiške
-panai-

laimėjimas, nes ji sako, kad 
atmetus ”nisiškus“ (komu-

bazes nistų) balsus, didžiulė dau-

je kinai vėl daro naujus puo- Indija prašė pagalbos ir iš 
limus ir vis stumia indus to- rusų, bet ar Chruščiovas su- 
liau nuo jų buvusių pozicijų, tiko tokią pagalbą duoti, nė- 
Indija jau skelbia, kad ji tu- ra žinoma. Rusai siūlė, kad 
t ėjo 2500 aukų užmuštais ir indai ir kiniečiai nutrauktų 
dingusiais tame kare ir ne- kautynes ir sėstų prie stalo 

i teko daug teritorijos. Kiek derėtis, bet Indijai šitoks 
karių buvo sužeistų, piane- pasiūlymas nebuvo priimti- 
šimai tyli. nas, o kiniečiai tuo tarpu,

! Indija tik šį pirmadienį kalbėdami apie derybas, tę- 
j kreipėsi į Ameriką, prašyda- šia puolimus ir laimi naujas 
i ma ginklų karui prieš kinų pozicijas. Indija dar nenu- 
komunistus. Atsakymas bu- traukia diplomatinių santy- 
vo greitas, ginklai bus siun- kių su Kinija ir kinų užpuo- 
čiami oro transportu ir dar limo dar nevadina karu. Ma- 

> šią savaitę pasieks Indiją, tyti, tas daroma tiktai todėl,kiantieji į Kubą, buvo nutar- Kuboje, jei Amerika sutiks guma balsuotojų pasisakė Kubos Pabėgėliai Kusai Sužinojo,
ta tikrinti, ar jie ten negabe- panaikinti savo bazes tur- už konstitucijos pakeitimą.; # į Indi ios ’karo ministeris kad neužsitrauktų kiniečių
na puolamųjų ginklų. Apie kijoj. Prezidentas Kennedy ------------------ ------- ! Lieka KuSlVįjlę Kad Valdžia ! KrišnaJ Menon> Goa ka,^ puolimų iš oro prieš visai

_____ _____ i didvyris, pranešė spaudai, neaPgmtus Indijos miestus,
lĮrtlitiniai nahėtrė- Sovietu Rusuos irvvento- i kad Indija jau gavusi iš už- 0 ne kokios nors kitos

tą blokadą buvo pranešta vi- tą reikalavimą atmetė ir bet 
soms valstybėms ir Jungti- kokioms tolimesnėms devy
nių Tautų organizacijai, boms pastatė sąlygą, kad į 
Kartu Jungt. Tautų organi-; rusai tuoj pat sulaikytų ba- 
zacijos saugumo taiyboje zių statymą Kuboje. Sekma- 
buvo iškeltas skundas prieš dienį, spalio 28 d., Chruščio- 
Sovietų Sąjungą dėl jos da-J vas pranešė, kad jis jau da

Castro Raikalauja 
Guantanamo Bazės liai Jungtinėse Valstybėse, jai, iš paskelbtų Chruščiovo-i sienio ginklų karui prieš Ki- P’iezasties. 

kurių yra daugiau kaip 140 Kennedy susirašinėjimų su-jnri3 vesti ir gaunanti dau-
Kubos vyriausybės yada»;tūkstanžių reSkia nusivy. žinojo, kad jų spauda begė-'gįau. Ministeris sako, kad

Fidel Castro iškėlė reikalą-; limą krizė? pabaiga, kuri
romo Kubos ginklavimo a-, vęs įsakymą bazių statymą '^mą, kad Amerika tuoj pat|paijeka Fidel Castro prie 
tominiais ginklais. Amerika' Kuboje sulaikyti ir sutiko P^ustmtų Guantanamo oa- vajdžįos Havanoje. Politinių 
reikalavo, kad Jungt. Tautų i rusiškas bazes' Kuboje pa- zę’ Tą ^‘kalav.m, Castro is-
saugumo taiyba nutartų tuoj Į naikinti Jungtiniu Tautų at- 
pat Kubos ginklavimą sulai-

Teismas Pasmerkė
diškai melavo, kada pasako.! karo tikrenybė“ žiūri Indi. . . . „. .
jo, kad nišai jokių kariškų Ja’1 akis, ir tenka telkti jė- impUieUlClU IT M,
bazių Kuboje neturi. Pasku- S35 kinų puolimui sulaikyti ______
tiniame Chruščiovo laiške' ir atmušti.
aiškiai pripažįstama, kad! 
rusai stato kariškas 
Kuboje.

Lietuvoje pasibaigė Anta- 
Iš pranešimų matyti, kad no Impulevičiaus ir jo bičiu. 

bazes knų komunistai ilgai plana- lių teikmas. Visi teisiamieji 
i vo ir niošėsi karui prieš In- nuteisti šušaudyti. Nuteisti: 

... , . .. , • Sovietų spauda skelbia diją ir, kaip tik Indijos va- Antanas Impulevičius, Ze-
dėl kariškų bazių Kuboje įvairių žmonių pritarimus dai pasigyrė, kad davę įsa-' nonas Kemzūra, Juozas Ūse- 

Dabar vyksta pasitarimai, Kuboje. Castro prieš keliasi panaikink') Castro valdžią Chruščiovo nusileidimui Ku-;kymą armijai apvalyti Indi-j nas Davalga, Pranas Plan- 
kaip Jungtinių Tautų atsto- dienas grasino, kad Ameri- palieka savo vietoje, o Chm- bos ginče. Pasisakiusieji gi-j jos teritoriją nuo įsiveržė- čiūnas, Bronius Gaižauskas, 

ščiovas pabrėžia, kad Castro via Nikitos žmoniškumą, tei- lių, kiniečiai pradėjo savąjį- . _ . 1*1 * i— • __2— 1 "a__ J___ V_  _ • • *•

kėlė po to, kai jo "draugas1 
Chi-uščiovas jį išdavė ir par-

kyti jau ASstetv™ rakeTų ak‘—°je-į konF0' davė> įtikdamas tuoj pat
b^ės' panaiSlr S X5T,’nmA,,,enk"l«“J«

nius ginklus iš Kubos paša-; 
linti.

Pereitos savaitės pradžio- vaj prižiūrės bazių naikini- ka virs "pelenais“ nuo ato
le prasidėjo ir laivų, plau- į mą jr ginklų išgabenimą iš minių bombų, dabar pasi- 
kiančių į Kubą, tikrinimas.} ruhos JT gen. sekretorius lieka be nieko, todėl jis pra- 
Dvylika ar daugiau rusų • įj Thant antradienį išvyksta; dėjo šūkauti apie atėmimą 
lan-ų kurie, matyti, gabeno ' j Kubą susitarti, kad tos or- iš Amerikos Guantanamo 
ginklus į Kubą, nesidavė tik-į ęanjzacjjog atstovai galėtų bazės. Su šūkavimais betgi 
nnami, bet pasuko atgal ir, t atvykti j Kubą -r pradėti sa_ bazės nėra atimamos. Rei- 
tur but^gi-izo su gmkla^ ii vo tikrinimo darbą. Kol ketų derybų ir susitarimo.

statymą ir jas panaikinti

emigrantų .arpe vyravo nuo
monė, kad dabar ateis Cast
ro sauvalei galas, bet Ame
rikos 8usi:arimas su Rusija

turi būti paliktas ramybėje, singumą ir kitas dorybes.
nes, esą. Ribos žmonės no- --------------------------
ri, kad ji? juos valdytų. iJ/IF KomUūistUOSe

seniai ruošiamą puolimą ir 
užklupo indus mažai pasi
ruošusius.

Ne Tą Pilį Šturmavo

Rusiją. Vienas laivas su ga
zolinu buvo praleistas be 
tikrinimo, kai jis pasisakė 
vežąs tiktai gazoliną, o vie
nas laivas buvo patikrintas, 
ir jame ginklų nerasta, to
dėl tas laivas buvo praleistas, 
plaukti į Kubą. Bet visos Lo
tynų Amerikos respublikos 
blokados paskelbimui prita
rė, o aštuonios iš tų respub
likų pasisiūlė padėti blokuo
ti Kubą savo laivais. Ameri
kos sąjungininkai—Anglija, 
Prancūzija ir kiti NATO ka
riškos sąjungos nariai Ame
rikos žygiui pritarė. Aiškus 
pasiskirstymas įvyko JT I 
saugumo taiyboje, kada bu- j 
vo aptariamas Amerikos 
skundas dėl Kubos ginklavi
mo. Maskva ir Kuba irgi 
skundėsi JT saugumo tary
boje, todėl visas Kubos 
klausimas buvo aptariamas 
kartu. Amerikos ambasado
rius A. Stevenson JT saugu
mo taiyboje pakartotinai 
klausė rusų ambasadorių' 
Zoriną, ar Maskva ginkluo-i 
ja Kubą toli siekiančiomis; 
raketomis, ir prašė atsakyti, 
"taip ar ne“. Maskvos atsto
vas Zorin išsisukinėjo, bet į

ginklų išgabenimas bus at-' Castro bando derėtis dėl 
liktas. Amerikos karo laivai Chruščiovo sprendimo, bet 
ir toliau tikrins visus laivus, i k« nors Isslderetl J15 nc«ah' 

plaukiančius į Kubą, kad jie
negabentų puolamųjų gink- 

Įlų.

DE GAVLLE LAIMĖJO

Prancūzijos prezidentas ge
nerolus de Gaulle paskelbė 
referendumą, kuriuo spren
džiamas klausimas, ar atei
tyje šalies prezidentą rink
ti visuotiniu gvventojų bal
savimu, ar taip kai iki šiol.

nes bosas jau pasakė.

Rinkimai Artėja 
Jie Kerą Užmiršti

Eton’o kariškos mokyklos 
mokiniai Anglijoj gavo įsa
kymą na.<čia “šturmuoti"
vieną pili. et per klaidą jie 
pradėjo šarmuoti kitą pilį, 
kur yra ir gaičių mokykla. 
Mergaičių klyksmas “štur
muoto ju? gerokai išgąsdi
no, kol reikalas paaiškėjo.

Lapkričio 6 d. Amerikos' 
piliečiai rirks 88-ąjį kongre
są, visus atstovų rūmų atsto
vus ir trečdalį senatorių. Be 

į to, bus renkama eilė guber
natorių, valstijų legislatūrų 
ir savivaldybių.

Kubos krizė rinkimų ko
vą kiek uždengė, bet kova 

j nenurimo, tik aprimo, o Ku
bos krizei einant į prie ga
lo, rinkiniai vėl iškyla į pir
mą vietą.

Dabar spėliojama, kaip 
Kubos krizė ir jos numato
mas užbaigimas paveiks į 
balsuotojus. Daugumas ste- 

. bėtojų mano, kad demokra- 
’tų partijai Kubos krizės
aiškus ir gana griežtas 
sprendimas nieko nepa
kenks. Respublikonai nete
ko botago demokratams
pliekti....

M APS IŠ KUBOS!

Ke-
pasikė sovietams ir

Taip prezidentas > 
nnedy
kol kas p'kelbė laivų kon
trole. M' *'- kurie gabena 
puola mii'1'111'*' ginklus, bus 
sulaikomi ’r <rą ’’nami at
gal j RlNl?-

Pilnn Patiri ninku Indijoj paskelbta nepa- i ima i oucininKų, prasta padėtis ir vynausy.
--------  i bė pradeda kraštą mošti il-

\ ienas buvęs FBI agentas gesniam karui. Kinų laimė- 
. magazine "Nation“ paskel-! jimai kautynėse Himalajų 
Į bė, kad Amerikos komunis-! tarpukalnėse labai rimtai iš- 
tų partijoj yra labai daug ’ kėlė prieš Indiją kinų įsiver- 

pavojų į Indijos tirštaipolicijos agentų. Kas penk- ■ zimo 
tas komunistas čia esąs poli
cijos agentas, agentų mokes
čiai žymiai padeda komu-i 
nistų partijai savo nario, 
duoklėmis. Tokias žinias pa.; 
skelbė Jeck Levin, bet kiek 
jo žinios yra teisingos, tai i 
jau kitas dalykas.

Lietuvos komunistu "Tie-£
sa“, pagal Tass pranešimą, 
plūstasi dėl "provokatorių“! 
privisimo Amerikos komu
nistų eilėse, bet nepasako, 
kad kiekvienas penktas ko
munistas čia via policijos 
žmogus, pasamdytas dirbti 
komunistų tarpe ir juos sek
ti.

Maskva Ruošiasi Paradui

Maskvoje jau eina pasi-! 
ruošimai lapkričio 7 d. para-į 
dui ir šventei. Bolševikai tą;

Į dieną mini valdžios pagro-i 
! bimą į savo rankas ir skaito; 
j tą diena maloniausią iš visų j 
I kitų savo švenčių. Tą dieną 

ruošiami didelės iškilmės.

JIS NESITIKĖJO

Sovietijos diktatorius N. 
Chruščiov nesitikėjo, kad 
Amerika sutrukdys jo gud
rų sumanymą Įsitvirtinti 
Kuboje. Nesitikėjo gauti 
antausi, o kai gavo, tai pra
bilo apie taiką daug rim
čiau. Taikai tas tik į sveika- 
katą.

Povilas Tinteris ir Liudas 
Kola. Visų sušaudytųjų tur
tas konfiskuojamas. Stan
kaičio byla išskirta iš bend
rosios bylos.

Mirties sprendimą teismo 
salėje paskelbus, kaip cirke, 
publika "audringais, ilgai 
trunkančiais plojimais“ pri
tarė teismo sprendimui,— 
sako "Tiesa“.

Kaip jaučiasi A. Impu
levičius Philadelphijoje po 
jo "sušaudymo“ Lietuvoje, 
gal kada sužinosime.

Jie bu ' ’ altina ..i žudę 
"tarybiniu piliečius“ tar
naudami karo metu Pirma- 
jeme baudžiamajame bata
lione.

Krizė Butgiasi, Bet 
Dar Nepasibaigė

Amerikos sutelkta kariuo
menė netoli Kubos, pašauk
ti atsarginiai kariai ir karo 
pajėgų sustiprinimas Kubos 
krizei pasitikti, visa tai kri
zei pasibaigus bus grąžinta 
į normalų stovį. Bet kol kas 
Amerikos karo pajėgos nė
ra mažinamos. Viskas pa. 
įuosta ir dar įuošiama. kol 
Kubos krizė bus tikrai pra
ėjusi.

Pasiruošimas krizei pa
dalytas labai greitai ir be 
triukšmo..
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Krizė
Amerikos ambasadorius Jungtinėse Tautose Adlai 

E. "Stevenson, aptariant dėl Kubos iškilusią krizę, tarp 
kitko sakė, jog pasaulis atrodytų visai kitaip, jei po antro
jo pasaulinio karo Sovietų Sąjunga būtų turėjusi tokią ka
rišką galią, kokią turėjo Jungtinės Amerikos Valstybės.

Nėra abejonės, kad rusų komunizmas būtų atvertęs Į 
savo “tikėjimą” visą pasauli, jei jis būtų turėjęs tokią į 
karišką galią, kokią turėjo Amerika. Bet ir neturėdamas 
Amerikos kariškos galios, komunizmas sugebėjo išplėsti 
savo viešpatavimą toli už Rusijos ribų ir šiandieną pasau
lyje jau yra 15 komunistų valdomų valstybių, apie treč
dalis žmonijos jau gyvena “leninizmo” pančiuose ir ko
munizmo plėtimuisi galo dar nesimato. Ar yra kuo Ame
rikai girtis, kad ji savo kariškos galios nepanaudojo lais
vės reikalui veikliai atstovauti, palikime šiuo tarpu pla
čiau neaptarinėję. Užteks tik pasakius, kad kur tik 
Amerika rimčiau pasipriešino komunizmui, ten jis buvo 
sulaikytas (Triestas, Iranas, Graikija. Turkija, Korėja, 
o dabar pietinis Vietnamas).

Komunizmo plėtimosi kelyje pasipainiojo nelaimin
ga Kuba, kuri iš pusiaufašistinės Batistos diktatūros pa
teko i nesusitupėjusių kastrininkų rankas. Castro siūlė 
Amerikai savo draugystę, bet kartu su jąja prašė ir pa- į 
skolų, paramos ir kitokių išmaldų apie 20 bilijonų dole
rių, o kai niekas neskubėjo tokią krūvą pinigų pakloti. 
Kubos naujieji valdovai metėsi i Maskvos glėbi ir dasiri- 
to iki visiško sutapdinimo savo valdžios su rusišku leni
nizmu ir tuo pasidarė dieglys Amerikos pašonėj, o rusų 
apginkluoti tolimesnio skridimo raketomis, pasidarė ru
sų kariška bazė tik 90 mylių nuo Amerikos.

Tokia padėtis Amerikai yra nepakenčiama. Kubos 
apginklavimas rusų raketomis privertė imtis priemonių, 
kad nemaloni rusiškų toli siekiančių raketų kaimynystė 
išnyktų. Amerikos vyriausybė padarė pirmus žingsnius ru
sų bazei panaikinti—paskelbė dalinę Kubos blokadą, va
dinamą “karantinu.” Blokada, tegu ir dalinė, yra karo

X r- Lti \ iŠ, Su£ r>u> i Or*

PASKUTINĖS PASTANt.OS PRIE-S RINKIMUS

Rinkiminė kova eina prie galo. Viršuje matome Jacob 
Javit. senatorių, kurs kalba Schenectady, N. A_, o apa
čioje kairėj gubernatorius Nelson Rockefeller, gi de
šinėj jo priešininkas demokratas Robert M. Morgen- 
thau. Po visą kraštą rinkiminė kova baigiama ir lap- 
kričia 6 d. balsuotojai pasirinks.

Šiuo tarpu kinams, maty. 7 
t i, svarbu yra pažeminti In
diją ir parodyti Azijos tau
toms, kad tai yra silpna ir 
neverta sekti tauta. Varžy- 

I tynės tarp Indijos ir Kinijos 
vyksta jau eilę metų. Indijai'-

Kas savaite
bando išlaikyti demokrati-' “Status Quo” 

i nę santvarką ir toje santvar-f Valstybių santykiuos yra 
1 koje pakelti savo krašto ūki žinomas išsireiškimas “sta

tus ųuo,” padėtis kaip ji yra,1 ir žmonių gerbūvi. Kinai jau 
tryliką metų eina bolševiz
mo kebu ir visų despotijų

tik Maskvos satrapų vald
žią, bet ir Amerikos respub
likas, ir Amerikos sąjungi
ninkus.

ypač tai taikoma apibūdini
mui jėgų santykių tarp vals- 

pavyzdziu tvarko savo ūkį J tvbių Jeigu viena valstybė 
Kokiu pavyzdžiu seks A-

Pavyzdys užkrečia
___ Jau kiek Amerika Įtikinė-

staiga isigija naujų ginklų Į jo kitas Amerikos respubli- 
ar naujų sąjungininkų, esą-į kas, kad reikia bendiai Ku- 

Abi tos valstybės yra nia padėtis keičiasi. Tada ir bą sudrausti, bet viskas bu- 
ūkiškai atsilikusios, abi yra kitos valstybės stengiasi Įsi. vo veltui. Bet kada Amen- 
labai tirštai apgyventos ir .gyti naujų ginklų ar naujų ka paskelbė Kubos blokadą, 
turi vargo išmaitinti savo i sąjungininkų, kad esama padėtis iš karto pasikeitė, 
gyventojus. Paskutinius ke- ■ padėtis nebūtų pakeista. Iš- \ isos kitos Amerikų respub- 
lius metus Kinija atsidūrė laikymas esamos padėties! likos prezidento Kennedy 

tai p maždaug lygių valsty-Į žygiui pritarė ir kelios iš jų 
bių ar valstybių grupių už- į tuoj pat pasisiūlė padėti da- 
tikrina ir taikos išlaikymą ! boti Kubos vandenis, kad 
drumstame pasaulyje, ku-i sovietų laivai negalėtų ten 
riame Maskva tik dairosi, gabenti uždraustų ginklų, 
kur ir ka nukniaukti ir isi- Pavyzdys pasirodė stipres- 
dėti i savo išenę. į nis, negu visi Įkalbinėjimai!

Prieš porą savaičių Arne-1 Amerikos kontinentų vie- 
rika sužinojo, kad esamoji! ningumas buvo pamoka ir

I zijos tautos? Indijos ar Ki
nijos?

uja
visokiuose ūkiškuose sunku
muose tiek dėl skubos vyk
dant industrializaciją, tiek 
ir dėl suvarymo valstiečių i 

t • komunas.” Prisidėjo ir vi- 
! sokie gamtos šposai, kaip 
sausros, potvyniai ir kitkas, 
bėl to ūkišku požiūriu kinai 

: neturi kuo girtis, kaip netu
ri kuo ir maitintis. Indija ge_; padėtis staiga pasikeitė. Ru-! Maskvai. Jau kiek Castro ir

! riau šeimininkauja, o tas ki 
nu komunistams akis ir ba-t
do. Kas gi seks milžiną Ki

uja pastatė ar stato atomi
nių raketų lizdus Kuboje, 
visai arti prie Amerikos di-

jei ji sav° ūki° nesuge-' džiųjų miestų. Nors rusai ir 
ba tvarkyti, jei jos žmonės gyrėsi, kad jiems Kubos ba

jo šalininkai birbino savo 
propagandą Lotynų Ameri
koje, o kai atėjo bandymo 
valanda, visos Lotynų Ame
rikos šalys pareiškė savo

zės yra nereikalingos, nes i aiškią valią, kad maskvinės 
jie galį ir be Kubos bazių Į karo bazės iš Kubos išnyk- 
pasiekti Amerikos miestus, į tų. J°s h' išnyks, 
bet kai atsirado progos to- <

Komunistinės Kinijos ir nai mano, kad sienų nusta- M gimdyti, taip ^a>kias bazes Kuboje Įkurti, j Sąjungininkai tvarkoje
dijos karas mažai teat- tymas tokiose “derybose” | neseniai komunistai visur jje ta padarė. Esamą padėti

Karas Himalajuose
badauja?

Prieita to, kad kinų ko- 
i munistai atsidėję moko ki
nus valstiečius mažiau vai-

- Indijos ........ —---- - -------- --------- —.----  , , . u ,v * -------- *---------
veiksmas, bet Į tą karo veiksmą Maskva neatsakė nei sa-! kreipė pasaulio dėmėsi, nes būtų tik formalumas—indai • skatino gimdymus ir Kalbas tas karto pakeitė ir Ame
vo raketomis su megatoninėmis bombomis nei kitokiais! Kubos krizė nusmelkė toli- pasirašytų, kur kinai jiemsį *’ka tur^° aPs>sPr§sti,
karo veiksmais iš Maskvos tik nasinvlė nlačiaburnės už- mus aukščiausių pasaulio nurodytų, ir ginčas tuo tarpu į no imperialistų prasima- naujas rusų bazes savo pa-

’ P - 1. P - kalnų ir tarpukalnių Įvy- būtų baigtas. Šiuo tarpu i nymu- Toks. pasukimas j sonėje toleruoti, ar jas ban-
kius. Komunistinės Kinijos tiktai, nes Kinijos rankose gimdymų kontrolę^ yra pn- <|yti pašalinti. Prezidentą 
armijos pasiryžo duoti Indi- paliktų Himalajų tarpukal-
jai kruviną pamoką, kad in. niai, kuriais Kinija kiekvie- 

avo

gautos nekaltybės — Chruščiovo propagandos ir grasini
mų burbulai. Tuo tarpu Kuboje Maskvos kariški instruk
toriai ir jų vietiniai padėjėjai skubino Įrengti iš Rusijos
atgabentas raketas. Jungtinėse Tautose kalbama. Ame- — ___ ___ _ __

“ --------°--------- - - ------ ■ ” ---------- I uų va,liti IMU I\dii/ru nu metu gaietų mesti___ „
rikos reikalavimas pašalinti iš Kubos tolimesnio skridimo į apje savo krašto sienas, bet kariuomenę prieš Indiją ir 
raketas ir nemanoma išpildyti, gi Kuboje paskubomis ; nusilenktųi kinų kariškai ga- ja užkariauti* Ir ne tik In- 
raketų lizdai rengiami. Naujų papildomų raketų rusai ne- liai ir atsisėstų su jais prie d i ją. bet ir visą pietinę A- 
gali atgabenti, bet jau atgabentas norėjo greičiau nutai- i bendro stalo derėtis dėl šie- zija su jos turtais ir maisto 
kinti Į Amerikos miestus ir susisiekimo centrus. Tose są-, niL nustatymo, žinoma, ki- ištekliais.
lygose Amerika negalėjo tenkintis “karantinu

sipazmimas, kad ūkis keltiį Kennedy apsisprendė rusiš- 
nesiseka, kad gyventojai kas karo bazes Kuboje pa-

'Pu,/'.caiiiiii. X KV imsiu vuvv pa- 
skelbta Kubos blokada.

Ką atsakė Į tai Maskva9

Amerikos sąjungininkai 
Kubos krizėje pasirodė vi- 

ar siškai lojališki ir nei Angli
ja, nei Prancūzija nebandė 
atsilyginti už Amerikos vi
sai nedraugišką laikyseną 
Sueco krizės metu, kada Ei- 
senhoveris ir Dulles suvarė 
Amerikos sąjungininkams 
peili i nugarą ir bendrai su 
Maskva suvaidino “morali-

įr turėję
dairytis veiksmingesnių priemonių pavojui iš savo pašonės 
pašalinti. Krizė turėjo paaštrėti. Taip buvo iki sekmadie
nio, kada Chruščiovas pagaliau sutiko savo raketas iš Ku
bos ištraukti ir vežtis jas namo.

Įpratę “taikiai” ir mažais “išsivadavimo karais” vog
ti, kas jiems nepriklauso, rusai Kubos krizėje pasirodė at
sargūs ir savo raketas barškino su saiku. Bet iš nemalo
nios padėties jie bandė išsisukti “mainais” Kubos bazių i ......................
NATO bazes Turkijoje. Tai Įprasti rusų komunistų mai- s*us b‘ Chruščiovas be jokio -’ū bailiaisiais 
nai—mainyti tą, kas jiems nepriklauso, Į tą kas nėra jų, sąžinės nerimo toki 
bet ko jie nori. Dėl šitokių “mainų” Amerikoje pasigirdo , _. .___„

daugėja sparčiau, negu kyla 
pajėgumas juos išmaitinti.

Kinijoj ir Indijoj gyvena
me^eiXvpnt^in1SUKi^^Uturi I Maskva keikėsi ir barėsi’ zuojančių” klounų vaidme- 
me-S Kinija tun. burnojimosi pripaži-
apie J00 mihjonų žmonių, o j n0, kad ji nieko negali da

ne įja _ mi įjonų. o- prje^ Amerikos blokadą Amerikos rėmimą iš pat pir
kios mases žmonių gyvena ir naa mai j- 1 -snsisnaudo ir ir Pasiūlė Kubos bazes mai- mos dienos, o Prancūzija

u. u paudę . u dideliam,, nytj j Amerikos bazes Tur- narisakė už Amerikos rėmi-
skurde. Jeigu dabar prasi- klioi> Amerikos nreri t L • 'r 1 ’ •u - i- , - *---------  -- e‘ dzioc Voro- tom vaidv t>et AmenKos piezi- mą Jungtinių Tautų organine™ i Kuba atomines Amerikos bombos nuš-1 deJęs karaS 4? tU \alsty' i (lentas toki “dylą” atmetė ir 7acii6ie ir savo karinome™

žmogus. Bet kur buvo Chru- ela jie yra reiškę noro apsi- 
ščiovo supratimas apie karo ginkluoti atominėmis bam- 
baisuma. kada jis Įsakė nu- bomis. kad juos karo atve- 
gabenti i Kubą atomines ju a

,“'J?keta,s !,ai’ luotu nuo žemės paviršiaus?
Veltui toks klausimas. Įdyti? Iš Kubos raketiniu liz.

zuojančių” 
ni. Kubos krizės metu Ang
lijos vyriausybė pasisakė už

pritariančių balsų, kas rodo, kiek lengva geros valios ame
rikiečius palenkti Į Amerikos draugų nuskriaudimą, mai
nais už tikrą ar tik tariamą Amerikos saugumą. Amerikos 
prezidentas tokius begėdiškus mainus atmetė ir spalio 
28 d. Rusijos valdovas Chruščiovą sutiko būti “valstybės 
vyru” ir pažadėjo savo raketas iš Kubos atšaukti ir ga
benti jas namo. ši kartą Chruščiovas “išgelbėjo taiką” tuo, 
kad nuo savo kariškų pozicijų Kuboje atsisakė, širdingai 
ar ne, parodys ateitis ir karišku raketų išgabenimo kont
rolę. Visiškas pasitikėjimas Nikitos žodžiais gali būt labai 
apgaulingas. Bet, šiuo momentu, krizė sušvelnėjo ir Niki
ta mušis Į krūtinę ir dėsis “taikos gelbėtoju,” o pasaulis 
tanf Budapešto skerdikui nepagailės pagirimų už jo bai
mę susidurti su Amerikos kariška galia.

Nikita moka ir mandagiai 
kalbėti

Rusijos valdovas Nikita 
Chruščiov atsiuntė prezi
dentui J. F. Kennedžiui il
gą laišką, kuriame jis sutin. 
ka sustabdyti Kuboje rake
tinių lizdų statymą, sutinka 
atšaukti iš Kubos atominius 
ginklus ir sutinka, kad J. T. 
organizacija prižiūrėtų tų 
ginklų išgabenimą iš Kubos.

Viskas tas gerai. Bet ste
bina kitas dalykas. Chruš
čiovo laiškas yra parašytas 
mandagia kalba, be jokių 

auliojimų ir be tų nuval-r zvo

bių milžinų užsitęstų ir vir- j Nutiko savo bazes Ku zaC1tJ7-e ?r k^nuom(\n5 
Stu didžilinili karu skurdai ? 3 ?utlk0 savo bazes Ru- pastate j pasiruošimo pade-

! abejuose kraštuose’ dar la- ^ujX" X® TegU .Jungtin*«
i.,-, rr • • , . 51 praėjo, nors rusų bazes Tautų organizacijoj ne ką

Kuboje dar nėra panaikin- tenusveria, bet Vakarų vai
tos, Maskva dar tik pažade- stybių solidarumas visgi pa- 
io tu nadarvti Rot no7orlos

SU- 
. Ga-

leidžia ' i—-—11 na n-Egiptas JT saugumo 
taryboje. Jie tuoj ėmėsi ieš
koti “kompromiso,” kad pa- 

Drąsumas reikalingas rodytų savo neutralumą,
. ......... .  , Amerika, sužinojusi, kad nors Par°dė tik savo dviša-

mažai išteklių ginklams. To_' rusai Kuboje turi savo ra- kun?3 j1 norą būti glaudžiais 
ketų lizdus, galėjo eiti i JT
organizaciją pasiskųsti. Ga
lėjo ir be JT imtis priemo-

du pakilusios bombos galėtų
pasiekti visus didžiuosius ir Ginklavimas Kubos neat- biau padidėtų. Kareivių abi 
svarbiausius Amerikon mie- sakingu demagogų ir melą- tos valstybės turi tiek ir 

atominiais tiek. Indija turi nuolatinės
)kius gink- £ink,ais parodė Chruščiovą

lūs davė Kubos
į onieriams, ___ __ _ r ___
šantažuoti ir grasinti Ame- !av° Amerikos priešus, kad palyginus, mažiau , išūžia ■ iaginRajs pažadai 
rikai! Kur gi buvo jo sąži- jie būtų visada pasiruošę' PimgM ginklavimuisi, nes į <
nė ir paprasčiausias politi- sunaikinti Amerikos mies-i”?1?. Rangiau skirti salies
nis apdairumas, kada jis tus. pramone ir gvventojus!. uklul . ,.L .t karas pn- 
da\ė Amerikos kaimynui Kad pagautas už rankos tas vers ir 8 irti ne
baisiuosius ginklus? \ eltui veidmainis išmoko ir man-
klausimas. dagiai kalbėti, nereiškia, 

Chrusčio\o mandagus to-į kad jis pakeitė savo prigim 
is nnmena kita r»rntarniui= ■ _ • T i_ .

dėl ūkio kėlimas susitruk- 
dys ir žmonių skurdas eis 
didvn.

veršiais, kurie dvi karves 
moka žĮsti.

Dvižindžių neutraliųjų ne-
nas primena kitą protarpiais} tĮ. Visai ne. Jam tik ŠĮ karta 6 gintis reikia, nes kitaip nių msų bazes Kuboj paša-! padori veis,ė >Tra Amerikos 

___ A_i -_________ • _ ----- .• apraširdiškn rUK™mandagu Rusijos valdovą : nepavyko jo sumanyta biau- 
Jona Baisųjį. Tas msų caras ,• i.; i 1- r , • ipakartotinai kariavo su se- kiaulvste’ bet niekaf:

kinai nustatys tokias sienas,! iinti (bombomis ar isiver-i •2'era^r<^^ko išmaldų daliji- 
Bet Amerikos vy- ir Jungtinių Tautų ly. 

‘ ' vidurio siabalsiškumo padarinys.
R«Hidvu v j kurios nebus saugios ir šalis: žimu)

naja Lietuva husaro lai<kuš ? pa,H •ffaranituotb kad Jis ! turės visą laiką gyventi bai-! riausybė pasirinko 
Lietuvos kunigaikščiui Ba-iVe nebandyS* , meje ir netikrume. |kelią—paskelbė dalinę blo-į .. ..

kadą Kubai, kad daugiau, Ku,ai ,r

kiotų frazių apie “imperia
listus,” “valdančiuosius ra
telius” ir be panašių bolše
vikiškų “gudrybių.” Čebatu 
stalo Nikita nedaužo.

Chruščiovas gana iškal-

Ba-
toriui rašydavo pagal politi
nę padėti: kada Jonas Bai-’p 
susis keldavo reikalavimus i 
ir jausdavosi stipras, jis ra
šydavo laiškus, kaip girtas 
vežikas, pilnus užgaulioji-Į 
mų ir Įžeidimų. Bet kada jis 
gaudavo lupti, tada jo laiš
kai būdavo mandagūs ir vi
sada prasidėdavo su “Bran
gus Broli!”

Nėra abejonės, kad Niki
ta Chruščiovas mandagumo 
mokėsi iš Jono Baisiojo ar iš 
Stalino Kruvinojo.

Ir mandagiame laiške N.
j Chnisčiovas neiškenčia ne- numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip

—sd

IMS METĘ KELEIVIO

KALENDORIUS
Tau ruošiamas spaudai. Laikas ji užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-

tolimo skridimo raketų ne-i Rusai per amžius grobė 
. atgabenta, ir kreipėsi Į svetimas žemės ir vogė vis-

IT organizaciją su skundu 
dėl Kubos ginklavimo ato
miniais ginklais.

Karo Amerika nenori, bet 
turėjo rizikuoti karą, kad 

j pašonėje neišdygtų atominė 
bazė, iš kurios rusai ir Ku
bos barzdoti vyrai būtų ga 
Įėję grasinti paversti Ame

ką, kas nėra stipriai prikal
ta ir užrakinta. Rusų specia
lybė yra plėšti silpnesnius. 
Susidūrę su jėga, rusai gali 
būti visai sukalbami ir net 
mandagūs. Rusų komunistai 
šitą rusų savybę praktikuo
ja dar geriau negu carai. Bet 
ir carai ir komunizmo dik-

rikos miestus Į pelenus, kaip tatoriai žino, kad jėga vra
Paežio,,;-----

bingai pasakoja, kad rusųjrh ~
tauta nori taikos kad no ii- i ---------- ..r- numerata, ar
gų vargų ir2kUį° kad'Kūbo ’̂žmVnėsnoriku?-! buvusi ~ 75 centah

c „ sav0 naują gyvenimą ne-' Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųstiSąjungos žmonės pradeda 
geriau gyventi ir karas būtų 
jiems, kaip ir visam pasau
liui, būtų didelė nelaimė. Su 
tais Chruščiovo žodžiais su
tiks kiekvienas

grasinami iš kaimynų pusės, 
bet “užmiršta” pasakyti, ka
da ir kaip Kubos žmonės 
pareiškė savo valią kurti tą: 

protingas savo naują gyvenimą ir ka- E. Broadw«y
»

šiuo adresu:
“KELEIVIS“

—s------ South Boston 27, Mas*.

('astro jau ir grasino. 
Amerikos prezidentas tu

rėjo drąsiai apsispręsti ir 
kartu nestumti Rusijos Į ka,, 
rą. Todėl pasirinktas vidu
rio kelias. Rizika apsimokė
jo. Maskvos chanas suprato, 
kad juokų čia nėra ir, po 
bandymo išsiderėti “mai
nus, pagaliau sutiko paša
linti raketų bazes Kuboje. 

Drąsus žygis paveikė ną

gerbtina. Rusai net turi po- 
sakj: V mordu nie dal, zna- 
čit nie barin.” (Nedavė j 
snukĮ, reiškia ne ponas). O 
kai gauna per nosį, tada su
pranta, kad turi reikalą su 
poniška asaba ir elgiasi pa
doriau. Taip buvo ir Kubos 
krizęs metu—blokada na 
juokas, o tada ir su Nikita 
galima buvo susikalbėti. 

--------------------
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS 3KAixU KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Balfininkai Baltimorėje
Septyniasdešimt delegatų i Balfo aruodus, į kuriuos žiū-

ir geras būrelis svečių susi
rinko i Vienuoliktąjį Balfo 
Seimą Baltimorėje š. m. spa
lio 12-14 dienomis. Seimas

ri iš viso pasaulio daug alka
nų ir ašaromis pasiuvusių 
lietuviškų akių. Seime taip 
pat gilintasi į šalpos proble-

buvo pradėtas direktoriato mas Vakarų Vokietijoje,
posėdžiu ir susipažinimo va
kariene lietuvių svetainėje 
spalio 12 d.

Spalio 13 d. buvo skilta 
seimo darbams ir iškilmin
gai vakarienei, į kūną atvy
ko Lietuvos Atstovas p. J. 
Rajeckas, Baltimorės Pašto 
viršininkas p. Laukaitis. De-

kur Balfo kolektyvinė šalpa 
keičiama į individualią. Nie
kas nė neišsitarė, kad reikė
tų Vokietijoje likusius var
guolius, invalidus, senukus, 
našles ir našlaičius užmiršti, 
palikti vietos valdžios glo
bai. Priešingai, daug svars
tyta ir rūpintasi, kaip suma-

partment of State pareigu- žinti administracijos išlai-
nas dr. Darragh, prelatas 
Mendelis bei visa eilė gar
bės svečių, Balfo vadovybė 
ir keli šimtai baltimoriečių, 
Balfo rėmėjų.

das, o sustiprinti šalpą, kaip 
gauti tam tikslui daugiau pL 
nigų, kai nebebus galima 
nuvežti laivais pupų, miltų, 
sviesto ar pan. Individua-

SAUGOJASI NEMALONIOS VIEŠNIOS ELLOS

Laiveliu savininkai Wilmington. N. S., rūpinais savo laivelius nutempti į saugią 
vietą, kad gražiu vardu Ella pavadintas uraganas nesudaužyty.

s aecceseec, xz

Visas turtas jduumui
Jono Krukonio pagerbimas 

Patersone

Apie Joną Krukonį šio1 
laikraščio puslapiuose jau 
buvo daug rašyta. Tai nėra 
didelius mokslus baigęs: k. visn .. 
žmogus. Jis yra labai tylus j na ir upkrič*

Seimas baigėsi iškilmin-! Įioms siuntoms tikrai reikės 
gomis pamaldomis Šv. Al-! daugiau darbo ir daugiau 
fonso bažnyčioje bei naujo- Į lėšų. ir kt. Gausiausioji delegaci-

* . . . ~ , i ja buvo iš New YorkoSeimas įpareigojo Centro ĮJ
Valdybą atkreipti daugiau 1 
dėmesio ir į šalpos reikalin
gus JAV gyvenančius lietu-

K.LJ.

BALTIMORE, MD.

jo direktoriato posėdžiu 
Southern viešbutyje, čia bu
vo išrinkta Balfo Centro 
Valdyba bei ryškinti seimo 
nutarimai—rezoliucijos. vius; prašyla į Balfo darbus

. , - , - ateiti buv. Balfo stipendiAukos šalpai

Vienuoliktasis seimas įvy. 
ko ankstyvą rudeni, kai dau-, stiprinti 
gelyje didesnių vietovių dar minėjimus. Seimas įpareigo- 
nė nepradėta Balfo vajai, jo Centro Valdybą tarpinin- 
tačiau daugelis seimo atsto- • kauti privatinių siuntinių 
vų iš įvairių skyrių seimui at- pasiuntimui į Lietuvą ir kt.

Maironio minėjimas

80 METŲ, 0 DAINUOJA

Rugsėjo 28 d. sukako 80 
metų Kazimierui B. Krau- 
čiūnui, vienam žymiųjų JAV 
senosios kaitos lietuvių dai
nos puoselėtojų. Jis iš Ra-

P1TTSTON, PA.

ninkus; aukų rinkimui, na-i
rių verbavimui ryžtasi su-!kž į į^dfenf, iįkričiė 3 

----- x. gaišiojo Birželio'

* I mygalos padangės į JAV at- 
L. Bendruomenės Apylin- vyko 1907 m. ir apsigyveno 

Brooklyne. čia buvo vienas 
teatro grupės Lyra organi
zatorių, dalyvavo įvairiuose

juo* 'no reik Lietuvių 
?s Centro Val

dybe. yn ašyta parengti
> atr. p

ų Bend- 
Pi liečiu 

bai verti-
3 d. 7

Pat?r 
rv< />ent

ir kuklus senesnės kartos vai. va’- Li
lietuvis. Tik nepaprastu sa
vo darbštumu ir sumanumu

Klube r 
fayette u...

*uen. 
iu

«c
Piliečių 

• 62 La* 
.. NJ.,

šiandien jis yra pasidaiv ; rengia jam pagerbimo va- 
vienas iš labiausiai pašilu-, r?- I tą , ak< ’ enę turė- 
rinčių Patersono lietuvių. Į tų atsi.^. kyti kuo daugiau- 
Bet savo turto jis neeikvoja šia lietuvi ik iš Paterso. 
niekams. Štai prieš kele
rius metus teko skaityti vie
nam lietuviškam laikrašty, 
kad vienas Chicagos lietu
vis užsakė už 40,000 dole
rių paminklą, kuris turės bū- 

i ti pastatytas ant ' <oo.
' Kam visa tai? Jai. kar.uės 
laikomos tik 100 metų. Po to 
visi paminklai — ir gražiau
si ir brangiausi — verčiami 
į duobes. Jonas Krukonis 
stato kitokius paminklus. Jis 
savo sunkiai sutaupytus pi
nigus aukoja gražiausiem 
ir geriausiems dalykams. Ji 
vietos viešajai bibliotekai 
(Public Library) nupirko 
lietuviškų ir angliškų (apie 
Lietuvą) knygų, jis parėmė 
naujosios šv. Kazimiero baž
nyčios statybą, jis dosniai 
paaukojo Lietuvių Piliečių 
Klubo naujajai salei ir t.t.
Jis kasmet vasario 16 d. 
proga taip pat paaukoja ne
mažas sumas.

Bet paminklas, kurį jis j 
žada sau po mirties pasista
tyti, yra toks, kurio nei rū
dys nesugadins, nei kandys 
nesuės. Mat, jis visą savo 
turtą žada užrašyti stipen
dijoms mokslą einantiems 
lietuviams jaunuoliams. Jis 
nori, kad Lietuva būtų lais
va ir kad ji nebūtų tamsi ir

no, bet ir iš visų apylinkės 
miestų, net ir iš New Yorko. 
Salė turėtų būti pilnutėlė. Y- 
pač k. ‘čiamas jaunimas, 
ku’ iam ir įėjimu : vakarie
nę tik pusė kailio. Pagerbi
mas bus paįvairintas menine 
dalimi, tliks solistė
Ireua Stankui,aite. kurią pa- 
tersoniečiai g. rai žįsta ir 
visuomet labai'iltai nutinka. 
Apie ją neseniai daug rašė 
lietuviški ir net amerikietiš
ki laikraščiai, kai ji baigė 
garsiąją New Yorko muzi- 
' f>s konservatoriją. Po prog
ramos bus ioki. , grojant 
oi kestini.

Visais vakarien • reika
lais iki lapkričio x v., prašo
me kreit i į Antaną Rugį, 
112 Lavr r-e Place, Pater- 
son, N. J tek AT U 4-2091 ir 
į Antaną . 2-25 33rd
St, Fair '. N.J., teL
SW 7-5U ‘

SLA 1 apskr. suvažiavimas
Jis buvo spalio 21 d. Lie

tuvių Piliečių Klubo salėje. 
Dalyvavo 39 atstovai.

Valdyba davė dviejų ge
gužinių apyskaitą, iš kurios 
paaiškėjo, kad pelno liko 
apie $400. Dabar viso labo 
turima apie $1,600, kurie y- 
ra padėti į banką.

Valdyba išrinkta ta pati, 
kuri veikia jau 6 metus.

Kitą vasarą gegužinę 
rengti nutarta viešajame 
parke, nes taip pigiausiai at
sieina. Parko administraci-

visiką i ra n oria ritinsią netV«V(WV«C| JIV/l
pianiną.

Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį nutarta minėti 
kartu su Romos Katalikų 
Susivienijimo 5 apskritimi,! 
kurios piimininkas A. Nor
vaiša atsilankė į šį suvažia
vimą ir pasisakė, kad pro
gramą radijuje reikia iš pus
valandžio prailginti iki va-

d., 7:30 vai. vak, Lietuvių 
didžiojoj salėj rengia Mai
ronio minėjimą. j choruose, kainavo kaip so-

Programoje— pirmininkos iįstas koncertuose ir vaidini
muose. Tos "ligos*4 jis neat
sisakė ir šiandien, nes štai 
ką jis rašo Keleiviui:

”Man pakliuvo į rankas 
Kėlėiviš, Ir aš buvau Suža
vėtas Ben. Rutkūno eilėmis.

žodis, filmas iš Maironio gy
venimo, akt. J. Palubinskas

35, Boston, Mass.—1,000, Į giau j vairių šalpos fondų ir i Maironio kūryt^,o
Providence, R.I.-200. Wa.! dėl to nukenčia "United Li-1^± 3rtlin,^Maironio 
snmgton, U.L.—1W, water- thuanian“ bei mažėja lėšos T”"'tr 
būry, Conn.—603, Baltimo. bendrai lietuvių šalpai. ( ainas>* 
re, Md.—1,500, E. Chicago,

vežė dovanų: Los Angeles, 
Calif.—200, Flint, Mich.—

Seime apgailestauta, kad at
siranda vis daugiau ir dau-

Šeiminės iškilmės
Seimas turėjo ir gražių iš. 

kilmių. Spalio 12 d. įvyko 
susipažinimo agapė, praėju

Ind.—200. Detroit, Mich.—
600, Pittsburgh, Pa.—225,
New York, N.Y.—600, Phi- 
ladelphia. Pa.—100, Chica
go apskritis—2,010, Cleve- • si labai jaukioje nuotaikoje.
land. Ohio—1,000. Hollv 
wood, Fla.—100, Linden,N. 
J-—30 ir p. A lėks. Banys— 
10 dolerių.

Iš viso seime buvo įteikta 
8.513 dolerių. Kai kurios 
vietovės vietoje atstovų at
siuntė pinigus į Centrą, no-

Pats seimas pradėtas him
nais, vėliavų įnešimu, garbės 
sargyba ir buvo pasveikin
tas asmeniškai Baltimorės 
šeimininko, majoro, kuris 
spalio 13 d. paskelbė Balfo 
Diena Baltimorėje, o Mary
lando arubernatirius paskel-

rėdamos bent taip dalyvauti bė Balfo Dieną visoje vals- 
seime. tvbėje. Daug sveikinimų žo-

Valdžios rinkimai j ?žiu ir raštu seimas gavo iš 
i įvairių asmenų ir organiza
cijų, ypatingai iš lietuviųSeimas neturėjo didelių 

sunkumu sudaryti Balfo va
dovybę. Vienbalsiai aproba
vo trijų grupių pristatytus 9 
kandidatus į direktoriatą.

tremtinių Vokietijoje.
Seimo dienos pabaigoje

įvyko iškilminga vakarienė,
Sandai;, nlsu adu; Tinki: ^vo ir sveikini-
_ i j-j x x • mustarevalstvbesdeparta- mų savo kandidatų, pats sei. - -
mas išrinko ne 13, bet 16 di- ™en‘° a^tas pareigūnas 
rektorių. Daugiausia balsu dr’ L,etuvos J*
gavo, kaip ir priderėjo, p. 
dr. E. Armanienė, seimo 
rengimo komiteto pirminin
kė.

Direktoriai, susirinkę spa
lio 14 d., labai leigvai ir su
tartinai surikiavo naują 
Centro Valdybą, išrinkdami 
pirmininku kan. dr. J. Kon
čių, vicepirmininkais A. 
Trečioką, J. Audėną, dr. E. 
Armanienę, St. Lūšį. Nora 
Gugis liko nacionale sekre
tore. A. Senikas išrinktas 
iždininku, VI. Barčiauskas— 
protokolų sekretorium. Re
vizijos komisiją išrinko pats 
seimas iš P. Minkūno, J. 
Laučkos ir M. Klimo.

Seimo posėdžiams suma
niai ir gražiai vadovavo C. 
Surdokas, padedamas veik
laus sekretoriato ir kitų pre
zidiumo narių.

Seimo nutarimai 

Seime didžiausiu rūpės.

stovas bei kiti svečiai. Sei
mo eigą rekordavo Ameri
kos Balso pareigūnai, į Lie
tuvą buvo perduoti Balfo 
pirmininko ir reikalų vedė
jo sveikinimai per tą patį A- 
merikos Balsą.

Reikia pabrėžti, kad BaL

p.. X «

Vėliau bus šokiai, veiks f Dėl jo eilių ir Maikio pasi-Z.x_ Vi ,bufetas, loterija ir kt.
Rengėjai kviečia visus at

silankyti.
S. V.

COCOA, FLA.

kalbėjimo ai Tėvu aš visa
dos skaityčiau Keleivį, bet 
dėl nepastovios gyvenimo 
vietos negžiu jo užsiprenu
meruoti.

”Jums gal jau žinoma, 
kad šiemet man sukako 80 

' metu kad ir dabar negaliuMūsų padėka

Mūsų mylimi vaikai ii* a- 
nūkai surengė mums šaunią 
puotą mūsų vedybinio gyve
nimo 50 m. sukakčiai atžy
mėti. Mes esame jiems už. , . , . .
tai labai dėkingi, o taip patlm»s .r duodamas v»k, 
visiems, kurie mus ta proga! Pla(laina?£j* 
apdovanojo, atsiuntė raštu• automobnio. n

.... , . . . turto, tiksveikinimų, dalyvavo puotoj į ’ o. 1;,,:"Sulauk- 80 m. as galiu į ką.

pabėgti nieko neveikti ir ne. landos, 
dainuoti. Miami choras man Į Jonas Saučiūnas atsinešė
neduoda ramybės ir negali l knygą "Lithuania Land of NAUJAUSIOS KNYGOS 
be manęs apsieiti. Gal jums, Heroes“. Nutarta nupirkt jos 
žinoma irtas, kad vaidinda-'už $25 ir įteikti viešosioms 

bibliotekoms.
neturiu nei 

nei namų, nei 
enatvės pensiją.

Buvo perskaitytas Ameri
kos Lietuvių Tarybos raštas, 
kuriuo dėkojama už $75 au-

ir žodžiu mus sveikino. Ačiū 
visiems.
Kotryna ir Jonas Hermanai

VOKIETIJA

pasidžiaugi praeitimi, kad Po susirinkimo visi 
dirbdama? ;u jaunimu, ne- 
pavargau. nors daug dirbau 
ir mažai miegojau, bet ir da
bar jaučiuosi lyg būčiau 40 
metų jaunelis.“

Linkime K. Kraučiūnui 
dar ilgai i^stis 40 m. jau
nuoliu ir nepaliauti dainuo
ti.

K. Krap inas ne tik dai-

Vargo mokyklos
Lietuvių mokyklos veikia 

šiose vietose su šiais moky
tojais :

1. Bad Zvischenahn—
A. Šaltys, 2. Bremen—L. Pe-' nuliukas. bet ir spaudos dar-
tersonienė, 3. Diepholz—J. Į bininkas: ;is yra------
Mozūraitis. 4. Hagen—D.
Kalvaitis, 5. Kl. Buelten—

fo iškilmės, vaišės ir gražus j A. Nomeika, 6. Krefeld—J
svečių priėmimas buvo at
likti vietos balfininku lėšo
mis ir pasiaukojimu. Iš šal
nai suvežtų aukų seimui ne
buvo išleista nė vieno cento, 
priešingai, Baltimorės balfi
ninkai, vadovaujami dr. E. 
Armanienės, įteikė seimui 
1,500 doleriu ir pažadėjo ne. 
trukus dar Įteikti 500. Sei
mo atstovai bei Balfo vado
vybė į seimą atvyko ir čia 
nuoširdžiai darbavosi, ne
gaudami ne tik jokio atly 
ginimo, bet ir kelionės išlai
dų. O atvykusių buvo iš ga
na toli: Floridos, Chicagos, 
Detroito, Clevelando, Bosto-

Sprainaitis, 7. Memmingen 
—M. Budriūnas, 8. Muen- 
chen—J. Laukaitis, 9. Os- 
nabrueck—V. Martinaitis.

URUGVAJUS

čiu buvo, kaip pripildyti no, Providence, Pittsburgho

Mirė trys lietuviai
Spalio pradžioje mirė ma

rijampolietis J. Rimošaitis, 
šiaulietis A. Budinąs ir .ro
dos, raseinietis J. Globys, vi
si apie 60 m. amžiaus.

Lai būna jiems lengva 
Urugvajaus žemelė.

M. Krasinskas

Prie barzdos reikia ir lazdos.

nemažai 
spaudoje bendradarbiavęs. 
Yra išleidę- savo eilėraščių 
rinkini "1? dūminės lūšne

buvo
pavaišinti gardžia vakarie
ne. Nenorintiems alaus bu
vo duota kavos ir pyrago. 
Tai labai sveikintina naujie
na. nes nevienas senesnio 
amžiaus žmogus nepajėgia 
šalto alaus maukti.

J. V. Stanislovaitis

NUKENČIA DĖL SAVO 
KALTĖS

Mes daug nukenčiame dėl 
to, kad nežinome savo tei
siu ir nesirūpiname jų suži-

lės“ kuri $1.00 galima i noti.
gauti ir Ke-ivio administra- štai Socialinio draudimo
cijoje, ir at minimus 
ruoju takeliu.“

’Siau.

KNYGOS JAUNIMUI

TRYS SAKAI AI, Alf. Vambuto 
15 pasaka ir padavimų. 186 

pusi., kaina .....................$2.00

įstaiga skelbia, kad yra net 
365,000 asmenų, kurie turi 
teisę gauti socialinio drau
dimo pensiją, bet jos negau
na. Gal tokių yra ir Keleivio 
skaitytojų tarpe.

Minėta įstaiga ragina vi
sus, kurie buvo apdrausti ir 
jiems sukako 65 m. amžiaus, 
bet dar negauna pensijosGINTARĖli J- Narūnės paša-

ka «rra-^ iliustracijos. 241 kreiptis į artimiausią Socia- 
psl., kaina ............ $1.00

Ti pati ttVS3 ang,9 kalba, 
kaina .................

VfM vktt virVF.LIAI. Aloyzo Bb-
7^ au

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos,
134 nsl., kaina $1.25. 

IJETUVIŲ IŠEIVIJA A-,
MERIKOJE, St. Michelso- bū 

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina.............. $1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 140

KĄ SVARSTYS VLIKAS

Lap kričio i* ii dienomis 
New kerk. ačiamas Vy
riausioje . os Išlaisvi
nk Komiteto (Vliko) su- 
važii imas svarstys šiuos 
pagrindinius klausimus:

1. Sudaryti planą sustip
rinti akcijai prieš I tuvos 
okuparrta i o darbus pa- 
vergte -e iv ėję.

2. Iš skinti okupanto bru
ka m., ’Toendradarbiavi-
mo" nerimą k paverg- 
taja.;i«< i i, tiek laisvajam 
lietavfcd.

3. S. ; 31 oiius, kad lie
tu vilkėsi i galėtų

c. *ns i Lie- 
• darbą.

i • akv>
taisvim.

psl.. kaina. .-.JO

linio draudime (Sočiai Se 
eurity) įstaigą. Bostone jos 
adresas: 333 Washington 
Street.

Plati burna, siauras protas.

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

VIENIŠI MEDŽIAI, romą- 
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, Mass. 

636 C. Broadway,

BRANGUS S’ ČIAS PAS
PRO ST i AIRĮ

Inž. Juozas M?klovas, tik 
p. iv rtus pab-ė. ęs iš Lie
tuvos, spalio 20 d. kalbėjo 
New Ycrk . Ta proga atvy
kęs i Atlanto pakraštį, jis, 
dr. V. Paprocko lydimas, 
spalio IS d. aplankė Lietu
vos rie;<riklaus mybės pa- 
ske’bmio akt.. ignatarą 
frof. Steponą Kairį, dabar 
gyvena* J netoli New Yor- 
k ^anaiv >jc. ir įteikė 
jam puokštę gėlu-.

Visi lankytoji t of. Ste
ponui Kairiui vra brangūs, 
bet nėra abejonių, kad iš pa
vergtos Lietuvos neseniai at
vykęs inž. J. Miklovas buvo 
dar brangesnis ir dar dides- 

1 ..;o džiaugsmo jam suteikė.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviukai angliškas iv 

dynas, patu, šė Vilius Pete- 
raitis, 58c « kaina
7 doleriu



Puslapis ketvirtas
Nr 44, Spalio 31, 1962

Plečiama* rusinimas 
radijo bangomis

(E) Nuo spalio 15 d. vie
na valanda prailginta vadi-! 

,r.. i narna visasąjunginė Mask-
dvasinis jaunimo, dar Leningrade, Kijeve, VOg jadjjo programa. Ji da-,

! \ ’adivostoke ir kituose bar veįkįa nuo 5 vai. ryto'
stambiuose miestuose. Pagal iki 2 Val nakties. Pradedant

mokyklose Lietuvos jauni-’ "Tiesos“ informacijas, arti- prOgramą, perduodama sig- 
j i. įmausiu metu Vilniuje vei-mas esąs tik iš paviršiaus Tiesą” . fei_

nušlifuotas“ — tokią įsva-'

Sušunką*

CHRUŠČIOV — GYVENA 
KAIP PONAS

lygi*
(Elta) Besimokantis vid. 

3€
tik iš

dą padarė mokvt. J. Bačiu
lis savo straipsr"’*1 "Tieso
je“ (236 nr.). Esą, da** per 
daug Įsigalėjęs miesčioniš
kumas ir tai mokytojų tarpe 
kelia nerimą.

Mok. Bačiulis susirūpinęs 
15-16 metų jaunuoliais v 
merginomis ir patiekia \ 
nos ''blogos mokinės“ pa 
vyzdį. Ji išėjusi iš mokyklos, 
nes klasės vadovė neleidusi į 
nešioti modemiškos šukuo
senos, o draugės neisile’du- 
sios i poilsio vakarą l-. 
moksleiviškos uniformos... 
Tačiau, girdi, esmė glūdinti 
ne šukuosenoje ir “e sukne
lėje, nes, anot Bačiuko, b 
tų neprotinga kovoti prit 
naujas madas ("Daromės 
panašūs i don kichotus...“.).i

nalo melodija "Ir puikus gi 
kraštas mūs gimtasis.“ Nuo 
spalio 15 d. praplėsta ir Vil
niaus radijo programa, Įves
tos naujos laidos: Parėjus 
namo. Pramoninė Lietuva, 
Statybų kraštas, Kosmosas, 

1 Atomas ir gvvvbė. numatyta 
nis pristatymas Į pavergtuo- žvmiai pigiau nusviesti 
-ius kraštus, drauge ir vieti. “broliškų respublikų ir soci

alistinių šalių“ gyvenimas, 
be to,—vėl naujas stiprina
mo rusinimo ženklas—dau

-’us spausdinanti LKP ck
.naščių ir žurnalų leidyk. 

ios spaustuvė pradės spaus
dinti ir dali "Pravdos“ tira-
žo.

Centrinės spaudos skubės

-oaudos stelbimas laiky- 
• viena Maskvos ru- 

priemonių.
-au juodina JAV ir 
išeivius Ii"' -viu*

giau. kaip ligi šiol. transliuo- 
! jama tiesioginių radijo laidų

_ . ! iš Maskvos.(E) "Tiesoje- .. ..azniau 
pasirodo piktų rašinių, nu
kreiptų prieš JAV-bes, jose 
gyvenančius lietuvius, jų 

•ivu. Straipsnių autoriai
-o vis kitais slapyvar- Įejstj pigias knygas ir dide 

„;s. Laiške iš JAV ("Tie.
•“ nr.) kažinkoks L.

Kodėl dideli knvgų tiražai 
Lietuvoje?

(E) Per Vilniaus radiją 
i aiškinta, kodėl rūpinamasi

A:
Daugiau terką jaudintis ciel anglių 
to, kad tie Lietuvos jaunuo-. vemtą“ gyvenimą, 
liai ar, kaip juos apibūdina je citatų iš JAV

išniekinęs JAV 
Įstatymais pa- 

ištisa ei- 
lietuvių

Bačiulis,—stileivos— siekia • spaudos bandė apjuodinti 
išsiskirti iš kitų. o gyvenimo' 
ar meno klausimais jų pažiū-

liais tiražais. Esą, kad trys 
pagrindinės leidyklos Lie
tuvoje bent jau neturėtų 
per didelių nuostolių, maži
nant knygų savikainą, didi
nami leidinių tiražai. Pripa
žįstama, kad per menkai iš

ros esančios giynai miesčio
niškos. Jie nuskurdę dvasi
niai — teigiama.

Pasirodo, k “d tas jauni
mas gal ir n- io "nu
skurdęs“, jei
metusi komunisti. <*-
ganda, pvz., kad 
srity. Tai mok. Ba< 
kiai Įtaigoja, smerkti..-, 
jaunuolius, besiveržiančius 
pamatyti "banalų filmą“ ir

lietuvišką Į JAV
jaunimą. Pacituotos straips-1 vienų i'eidi^iu ‘išieidž’ia-
■■ ų ištraukos visos eilės au-|mu lw,r tirafciis ki-

,riu — E. šulaičio, V. Za-
iatoriaus, L. Valiuko ir kt.

at\y kusi f lbjama pirkėjų paklausa,

Kaip sovietinėje Lietuvos,

ma per dideliais tiražais, ki
tų—pritrūksta. Dabar de
juojama, kad, girdi, kai ku
rie leidiniai knygynų lenty-

KELEIVIS, SO. BOSTON

DIPLOMATAS l ž.MUšė SAVO ŽMONĄ

feku delegacijų.-* Jungtinėse Tautose par igūuae Milus Vejvuda (dešinėj) praneša 
laikraštininkam- apie tai, kad delegacijos attache Karei žižka užmušė savo žmona. 
Jos lavonas rastas delegacijos personalo namo trečiame aukšte (langas pažymėtas 
apskritimu). Policija tepagavo žižką Pen nsylvani jos valstijoj tik tada. kada ji per
šovė. Nuvežtas i ligoninę jis mirė. Ta tragedija sujaudino JT visus diplomatus.

Pirmasis Lietuvos Seimas
J. Vlks

1922 m. spalio 6 d. Lietu- teko ir tas klausimas pagrin. 
vos Steigiamasis Seimas, su- (linai išaiškinti, ar jis, kaip 
sirinkęs paskutinio posė- teismo baustas, turėjo teisę 
džio, trečiuoju skaitymu pri- būti renkamas. Seimo opo-_ _ • • J • *■ . ■ • • • • • •

"Lietuvos ir Amerikos 
vienybės, Vilniaus ir Klaipė
dos atgavimo, žuvusių dėl 
mūsų tėvynės laisvės karių 
ir visuomenės darbuotojų 
vardan, junkime savo pajė
gas mūsų tėvynės Lietuvos 
labui. Valio, valio, valio!“

Tarp daugelio kitų Įvai

Taip sako vienas žymiųjų 
ir Įtakingųjų kinų komunis
tų, lao Cžu, kuris lankėsi 
Maskvoje paskutiniojo ko
munistų partijos suvažiavi
mo metu.

Didžiuliame mitinge Kan
tono mieste minėtas kinų 
komunistas pasakė:

"Chruščiov gyvena kaip 
turtingas ponas. Jis turi du 

i automobiliu, du vasarna- 
i miu — vieną Klime, antrą 
Kaukazo, jo bute Kremliu
je yra du brangūs televizi- 

J jOS aparatai.
I Tas kinietis negali supras
ti, kodėl Chruščiovui reika
linga tokia prabanga, kodėl 
jam negali užtekti vieno au- 
tomcbilio, vieno vasarna
mio. Taip gyvendamas, jis 
"neturi teisės laikyti save 
pasaulio pioletariato gynė
ju. sako tas kinietis.

Todėl tas Kinijos komu
nistų vadas sakosi grįžęs iš 
Maskvos dar labiau nusivy
lęs Chruščiovu ir kitais so
vietiniais vadais.

KAM TOKIUS NIEKUS 
RAŠYTI?

Vienas Vienybės redakto-IIZ.1V*, UCUUUJU STViUlJ. II1U |*1 1- VUU 1 vni\aiiiac. etiniu V[*v-| «.««U£c uv nravu j . <*. _ _ ...
ėmė seimo rinkimų Įstaty- zicijos teisininkai aiškino,į rių Įrodymų ir tas Bostono] ,nh / >^uta-'( as’ ie_ 

kad Dominas buvo baustas! lietuvių sveikinimas jau iš) Nr. 41 įaso.
tik už drausmės sulaužymą, j praeities byloja, kad JAV ' u- -pau< a ener

mą.
Tais pačiais metais, 

ra prieš 40 metų. lai 
13 d. susirinko Pirmasis Lie
tuvos Seimas. Jame buvo

tai v.
i l ičio ,todėi tokia bausmė neatėmė lietuviai išeiviai visą laiką 

jam teisės būti renkamam | nepaleido, kaip iki šiol ne- 
i seimą. Seimo dauguma ki-i paleidžia, Lietuvos reikalų

Kaip katalikų laikraštis. ,
"vienuolių leidžiamas laik-. 
rastis,“ Klivlende

^i- *
sovietinę kino kūrybą. Lie- kagoje išeinantis laikraštis,“ 
tuvos mokyklose vykdomas ”ne kunigų leidžiamas laik. 
estetinis auklėjimas, kalba rastis“ ir pan. Būdinga, kad 
apie grožį, elgesio kultūrą, minėtas L. Albauskas dar 
kuklumą, aptariami filmai, prikiša JAV gyvenantiems 
bet... visa tai nesą veiksmin. “tautos atplaišoms,“ kad 
ga. To paties mokytojo teig -ie, girdi, tylėjimu boikota- 
mu jaunuoliai nuorūkas mė- • Vilniaus "Žalgirio“ irkli- 
to ant grindinio ar grubiais ainkų pergalę Philadelphi- 
žodžiais aprėkia pardavėją, joje prieš JAV’ sportininkus.
parodžiusią ne ta prekę, ir „ . .... . . .. ....1 .. . ^ - Kai Vilniuje skleidžiamospanašiai.

Jei taip, girdi, elgiasi jau-' J
nuoliai, kurių išorė, kaip sa- (E) Spalio 11 d. Vilniuje 
koma. be priekaišto, tai kaip buvo sukviestas visuomenės 
pakelti to jaunimo lygį? Ba- susirinkimas, skirtas, anot 
čiulis teigia, kad draudin .'niaus radijo, "pasaulinio’ 
ir administra ;nėmi
tnonėmis vyresnieji daug skleisti.“ Kalbėjo taikos ko-
negalėsią pasiekti. Reikia miteto respublikinis“ pir- Vrrėrlamn« <urilaukti ? 
ieškoti kito kelio. Girdi, ne- mininkas raš. T. Tilvytis, Aoreaamab 81,6,1 
užtenka kritikuoti ultramo- davęs pasisakyti Aukšč. Ta-
derniškus vakarietiškus šo- rybos pirmininkui J. Palec- 
kius, o reikia, kad lietuvių 
choreografai, kompoziti 
sukurtų "mūsų dienų terrs - 
atitinkančius šokius.“ Da

1-u.rv ■» * ZV O 1 lz olXanr*iiic rvcii vmxv»v«v anw>

muziejus

(E) Dail. Pr. Gudynas 
išeinąs’pej “Tiesą“ (223 nr.) ieško

t 1 Ule*LVI IJVT*“I aiIjVC

socialistų liaudininkų de- munistai seime elgesi Įžūliai, 
mokratų blokas—20. sočiai-Į Kada Įvairiomis progomis
demokiatų frakcija—lo nariai sugiedodavo daugumos nariu vairuoja

girgai Įtikinėja, kad vienin
teliai gryni lietuviai tėra 
skurdą kenčia kolchozinin- 

visi kiti — parsidavė- 
Todėl, jei okupuotoje 

(kaip Kaveckas) suku-
muziką baladei arba pa

būtų valdžios pabotos. De- raso °I)el‘3, ar aPy^M» ar 
ja, ano meto Lietuvos seimo Poern? 7\es liečiami ta 

: kūryba nesidomėti, nes, gir
di, tai parsidavėlių darbai.“į stovų, vadinamų "kuopinin-l visi atsistoję Lietuvos vals- mas Lietuvos gyvenimas 

kų,“ faktinai komunistų! tybės himną, tie keturi kuo- Piac’ėjo pasigesti laisvės — 
frakcija —: 5 atstovai, žydų pininkai demonstratyviai ne-I tų laisvių, kurios konstituci-j š 
— 3, lenkų — 2 atstovai. I pakildavo iš savo

jaus Lietuvoje. Esą, šiam 
muziejui buvę išskirti tar
nautojai. rasta vieta Gedi-, s ,i , -i-- , -• beimo nnKimuo>e da- na kartamino kalno papedeie, tačiau i - r* ‘...... .* J , I>\a\ o tautininkai Pažangos! dniuriimniki šiol muziejus esąs tik bu. ____, • ... uaugumo,
halterijos knygose. Tuo tar
pu eksponatų jau surinkta maras ~ balgu ]ikuci tuf-_ 
per šimtas tūkstančių. Pa- jo tei?ę būti bet
sak Gudyno, Lietuyoje da- į jo teužginčijo manda- 
bar veikia 41 muziejus, ta-į komisija. Keliuose seimo 
čiau ek>ponatai esą netei- j posėdžiuose tas ir kiti

Kam kam, bet Vytautui 
Sirvydui, senam plunksnos

jie seimo 
nutarimu

vietų. Vie-, j°j.e ^avo garantuotos: žo-| žmogui, nederėtų tokių nie- 
imo narių džio’ spaudos, susirinkimų, kų rašyti. Kur jis rado tokį

............ ............ Pirmojo Lietuvos seimo
vardu. Rinkimus praiaimė- j pašalinti iš dešimties posė- opozicija — Valstiečių Są- 
jo. Nors jų vienas. A. Volde- (įžiu už nemandaou pleimasi junga kartu su socialistais

u

■Įtikinėjimą,“ kad tik kol- 
chozirinkai yra tikri lietu-

džių už nemandagų elgimąsi JunSa Kartu su socialistais viai, o visi kiti — parsidavė- 
giedant Lietuvos valstybės liaudininkais ir socialdemo-; liai? Reikėjo aiškiau pasa- 
nimną. O šiaip jų tarpe ne- Kratais — turėjo atsidėjusi j kyti. Gal kur koks peckelis 
būta didesnio išsilavinimo tas laisves ginti, kelti viešu-j »ajp parašė, mes to neži- 
vyro, tai seime retai kuris jų mon Įsigalinčios biurokrati-
ką pasakydavo. jos sauvalę. Tai buvo ne

buvo

fingai paskirstyti Urp paski. | juo 5^,^ klausimai i,u- 
rų muziejų Dar svajojama vo 5va^to^į Krikščioniu 
Lietuvoje įkurti muzikos, te- den,ok,atu bloko atstovai 
atro muztejus (tuo tarpu kitaip suprato tą klausima.

auuin niaus ratiljo, pasaunmoj V1®"° "}’i toHangi jie sudarė dau-
nrie- likos komiteto idėiom* na- Pescl? .Jau .;'eri0‘xal Plof* . ČTumą. tai tas aiškinimas ju s pne .alkos komiteto Idėjoms pa !,iUvWiaus .kurtas l.etuviu paiių baIsafe buv0 pri;mt”

nublikinis“ nir- . č^eime iškilo klausimas ii"i kio turinio'puui.kmi. pu No„damas ^,1^, to is- (lžl komunistų atstovo klotul 11,10'
torijosr-etnografnos . mino ^^0 teisėtumo, i "Isaliota, Anutriko.
jaus Lietuvoje. Gud\nas pa- 109(. nrą»«inn« tuvių tautines

Pirmasis Lietuvos seimo

nome, bet V. Sirvydas juk 
rašo "spauda.“ Išeitų, kad

lengvas darbas ir retai susi j ne kuris nors vienas laikraš-
posėdis susilaukė daug Įvai- laukęs tinkamų vaisių. O be Į tis, bet keli ar net visi taip 
» m c: 1-m Iri i rv-»Ti fiziLr 10 I ' šito. ir tain spimas tnrėin! “itik-inoio “ fl to,"1 ių sveikinimų tiek iš Lietu
vos. tiek iš kitur.

tų visų sveikinimųTarp

šito, ir taip seimas turėjo i "Įtikinėja.“ O tai yra gryna 
daug darbo tvarkyli šalį lei-» neteisybė. Ir kodėl V. širvy, 
džiamais ištarimais. >

vienas buvo atsiųstas A. I-| Bet kaip ten bebuvo,—vi-į 
Vaškevičiaus iš Bostono to- si Lietuvos gyventojai turėjo 

vilti

dui prireikė ją skelbti?

lie-

t . . I Ar žuvis peria vandeni? Taip.geresnę, teisingesnę j gl.fia ir dillžia„sUs ..girtuolu 
ateiti ir kartu jaute, kad vi-i!is.. vra auksinė
sa tai nuo jų pačių pastangų ’

1

buv. taikos kongreso 
"^-voje delegatei art. M.

vičiūtei, komjaunimo pne5arns ugdysiąs meile So. 
A. Cesnaviciui ir kt.

toks muziejus stiprinsiąs 
darbo žmonių neapykantą

o j ■ L<tl nuu ju pavių paManyuiH’ivn kuviu įduuncs oandaros, ., i j -i • , "
! pašauktas*j LČetuiZka, itio-j " B S kokios no“mato
• menę. Jau būdamas karo tanu garbes sveikinti Nepn- Ta(Ja Lietu e nebuvo i/* « — • i •• I *■ 1 11 Tvazva Hfronte, savo būrio vadui jis 
iteikė tokio turinio pareiš-

nurodoma, kad jaunimo po- .astarasis pasakojo is- 
ilsio, laisvalaikio pramogų pūdžius iš vas ° Helsinky- 
organizavimas palieka savi- ;•? vykusio jai festiva- 
eigai, atseit, čia nematyti iu! \o. Girdi, Nigerijos atsto-’

ietijai, broliškoms tautoms, kima*
Leis A. Morkaus raštus ♦ r- •I amsta. huno vaoe, pra- 
A. Venclova Rojui Miza- šau pranešti kuopos vadui

klausomos, demokratingos 
Lietuvos seimą, jo narius, 
narsią Lietuvos kariuomenę, 
šaulius, Lietuvos liaudį ir 
jos valdžią. .Pasižadėdami

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa*Įsigalėjusi kuri nors viena t 

ideologija, monopolinėmis “Keleivį.” Kaina 
j teisėmis policijos remiama. tams penki dcicrįai. 
kaip nūdienėj Lietuvoj ar

,... . ■ kaip tais metais, kada Lietu-!
. va hlivn valtlnma Vir, ’

me-

mokytojų, nei tėvų, ir jau- vas puolęs JAV imperialis-j ražo; nuo Lietuvos pilietybės, nuo
nuolio dvasinis pasaulis ir iš tinę politiką, niekas neabe-: ”Dideli skaitvtoju susido- kareivio pareigu ir daugiau 
viso jaunimo formavimasis jojęs Sovietijos taikos poli-! dėjimą sukėlė'"Pergalėje“ j nebenoriu Lietuvai tarnauti, 

o festivalio išvakarėse, išspausdinta .JAV-ėse gyve-! nes aš esu Rusijos pilietis.“ 
ęs paskelbtas sovietų pa-. nan£j0 a. Morkaus apysaka; . .1 * 1 Dominas buvo gimęs, au

rai, "Laisvės“ redaktoriui, į Nevroniui, kad aš atsisakau somis išgalėmis, moraliai ir! V3 buvo valdoma be žmonių: GERIAUSIA DOVANA
. • i- . i« 1 . • a. ststovyocs.materialiai, linkime, kad

paliekamas aplinkos nuoz 
rai ir Įtakai ir visa tai... n. 
ko gero nei žada, nei duoda
"Izvestijos“ spausdinamos 

Vilniuje
(E) Nuo spalio 6 d. Vil

niuje pradėta spausdinti da
lis tiražo Maskvos dienraš
čio "Izvestijos“, vieno iš po. 
puliariausių Sovietijos laiš- 
raščių. Vilniuje spausdina
mas dienraštis platinamas, Į sius sprogdinimus.-E.) 
be Lietuvos, dar Latvijoje,;

“e, Balta-’

•skimas dėl bianduoliniųį “Pabėgėlė’’ —ja daug kasi 
g andymų apribojimo'10' e • - ■ b ~ ą A v kės Lietuvoj ir Rusijoj ne- PiOunSta» 1 ™; skaitė ir komentavo. Dabar ' . ? .! -• ., . • kūną

• •! laukiame išeinant šio talen- .Jo1 “Šventai
ti.'tin,m iki ,,,, m.! sak-vt' Lietuvos pilietybes. Šventai

mūsų sostinė Vilnius būtų i 
kogreičiausia atvaduota iš į 
grobuonių lenkų vergijos ir 
kad Klaipėdos kraštas būtų'

JAVTUŠENKO SIŪLO 
"SAUGOTI” STALINĄ

vCiau tikrumoje Cesnav
cius pamiršo papasakoti, ^jng0 iki šiol pas mus neži 
kad visa eilė afrikiečių puo.) nob) rašytojo piimosios knv- 
lė sovietinį kolonializmą, ir j g-0?.“
nenurodė tai, kad kaip tik to *’ 
vad. taikos festivalio užbai- 
gimo išvakarėse sovietai vėl 
.tnaujino savo bandomuo-

Kalininu a<|. “ Balta-‘ APdov«n»j° »portininku,
rusijos Gai. “ vė-J "Nusipelniusio kūno kul-
liau numatyta js-* ' • sporto veikėjo par
tiją. Dienraštis— “i-* b' trdas“ suteiktas Stepui
cos apie pusiaunak Autui, Valeri jui Grešno-
namos lėktuvu iš Mat-.. .. v ui, Stanislovui Stonkui, Al- 

Ligi šiol "Izvestijos buvo (girdui Šocikui ir 
spausdinamos, be Maskvos, * Vaitkevičiui.

Pabėgėlę“ paskaičius, te
galima pasakyti, kad šlamš- 

i tui kurti tikrai A. Morkus 
, turi talentą, bet kad jis su- 
i gebėtų ką vertingesnio—nė- 
; ra duomenų.

Nusipelnęs agronomas
Joniškėlio žemės ūkio, 

technikumo direktorius Jus
tas Gedminas gavo "už nuo
pelnus mosiant žemės ūkio

Jei galvojate apie dova
ną savo pažistarnam ar 
Iraugui, tai atsiminkite, 

kad geriausia dovana bus
i <ios knygo3:

H.Sovietų poetas Jevtušenko! u -r ...
raujai paskelbtose eilėse!, .’ 1 autvau,cn«» "Tautų

., siūlo Chmščio vui pastatvti i, a?lnynas Sibiro tundroje,
, . š- trigubas sargybas prie Stalk kslna »>-2s-

k PT. ” "7^ no kapo, kati stalinizmas ne.
mybę, trokštame, kad jos pi.. va, cftviptiirn
liečiai turėtu užtikrinimą to-1 1 U u - "
kio< laisvės koki* muturi Poetas savo eiIes uzvardijo) kaina minkštas vrseliais |4, k.os la.»v«, kokų me. turi-;,.Sta|j |ik i- kietai. $5.00.

_ J prijungtas į bendrą Lietuvos

tai galėjo padaryti kitu ke
liu ir prieš jo paėmimą Į 
kariuomenę. Bet jo tokiu pa
reiškimu norėta Įnešti i Lie
tuvos kariuomenę savotiškas 
nepasitikėjimas • ir suimtė. 
Už drausmės laužymą ji ka
riuomenės teismas 1921 m. 
nubaudė kalėti. Jis buvo

me garbingoje šalyje Ameri
koje. išpėja saugotis

ir
praeities —•

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,”

Stepono Kairio “Lietuva. .. .-i Stalino laikų sauvalės, areš- kuao” «cnRemdami .r pa.izadeda-■ (ų denunciaųcijų ne5fekaity., budo • k«'"» «•»>
m i toliau remti Lietuvos ne. mo su visuomene. Bet poe-Kipro Bielinio “Dieno-

bausmę jau atlikęs. Seimui
tytų • kuotinkamiausią val
džią ir kad Amerikos lietu
vių teisės nebūtų mindžioja- 

Parlamento iškamša — mos nei Lietuvoje, nei jo«| 
Ričardui! specialistus“—"nusipelniu. Aukščiausioji Taryba susi- atstovybės Amerikoje (Ma-; 

šio agronomo garbės vardą.“ renka lapkričio 13 d. no pabraukta. J. Vlks.).

Susirinks Aukšč. Taryba

... « » l-r* <1,IU -’u *įsuoiiieiie. nei poe-t bitumupriklauK-mybę, tetrok.tame,; Us , dabarti komu., k«i„. J6.00.
kad Lietuvos seimas pasta- . .

.__ .1-1___„ml. nistll ?,na Stalino I K oro Bielinio “I... ... , Kipro Bielinio •‘Penktieji
laikų uk,o kėlimą ir rusų ka. „eui”, kaina $6.00. 
nskus laimėjimus.
________________ Jas galite gauti ir Kelei-

įvio administracijoje:
R36 Rroadwav.

So. Boston 27, Mase.
Kieno rankos šaltos, to širdis Į 

karšta.

*
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GEN. ARAMBURU 
PAVERGTŲJŲ SEIME Ką iš kitų gavom ir ką davėm
Spalio 23 d. Pavergtųjų 

Seimas susirinko specialaus1 jokios tautos kultūra nė- skaitomas Lietuvos dvaruo- 
posėdžio 1956 m. V engrijos' ra vįsai originali. Bendrau-, se. O anglų poezija, ypač 
aukilimo metinėms atzymė-1 damos su kaimynais, visos Byronas, labai veikė M icke- 

i ti. Ta proga Pavergtųjų Sei-! tautos kai ką iš jų pasiima, vičių ir kitus romantikus,
me apsilankė ir žodį tarėjoj ką jiems duoda. Lietu-į kūne rašė lenkiškai, betgi.

! Jungtinėse Valstybėse besi- vjų liaudies kultūra per ilgus savo veikaluose atspindi lie. 
lankąs buv. Argentinos pre-jamžius augo su labai nedi- tuvių tautos dvasią.

Lie-
ąs

zidentas ir viena iš stam- j dėlėmis Įtakomi 
blausių Argentinos asmeny
bių gen. P. E. Aramburu.

1 Savo žody jis konstatavo te. 
beparalyžuojantį Vakaius 
suglebimą ir stoką atsakin-

l osėdyje apsilankė ir ei
lė kitų svečių. Kubos Revo
liucinės 1 aiybos atstovas 
pažymėjo, kad vien tik "ka
rantinas“ Kubai laisvės ne- 
ugrąžins.

JSew York Herald Tri- 
oune” redaktorius S. trei- 
uith, ”’lhe torgotten Poep- 
±e‘‘ knygos autorius, perspė
jo, kad abejingumas sovietų

i pavergtųjų valstybių laisves 
• Kovai y ra pragaištingas pa- 
! ciam laisvajam pasauliui. 

Lietuvių draugai ir Lietu
vos bylos gynėjai senatoriai 
J. Javits ir B. įveating, taip 
pat kongresmanas C. E. Gal.

_ v . .. i 5lagher savo kalbose pažymė-- Tegul bus pagarbintas, ta, ką jis veža. _ . Į „katantin0.. Kubai ’vyk.
įsakyta sulaikyti! d>me JAV politikos lyztu- 

kiekvieną laivą ir ji iškrėsti, j

nes Lie- Prancūzų manieros, salo- 
tuva, atskilta nuo kitų miš- njng kultūra buvo jsiviešpa- 
kais ir pelkėmis, per šimt-^avusj mūsų dvaruose kartu; 
mečius gyveno gana izoliuo- gu kalba, kuri lietuvių kalbai į 
ta. Letgi ir seniausiais lai- paųko kaį kurių išsireiški- 
kais neišvengė skolinių. Pa-'
žvelkime trumpai, ką mesi '
-a. o kultui ai esame gavę iš Italų renesansas, karalie- 

( nės Bonos atneštas i Lietu- 
, . i vą, davė mums paminklų ar-

iš voKiecrą pei pieky oą chitektūroje, davė daržinin- 
N'emunu, pei santykius sulkystės meną, o taip pat ir 
Mažąja Lietu.a, su kryžiuo-j jęaį kuliuos žodžius, kaip 
eiais ir vėliau pasaulinę Prū_! kambario pavadinimą —
sų valstybę, pei mūsų jauni- <tancija (itališkai: stanca) 
n.ą, kuris moKėsi Karaliau- įr 
ciaus universitete, esame ga-į / . ,
vę daug mokslo ir technikos čeku esame pasiskolinę 
srityje. Įvairūs Įrankiai, sta- raides č> š ir ž, o gal ir ką 
tylos technika kartu su ter
minologija perėjo i mūsų

daugiau.
Totoriai ir karaimai atne- 

kalbą (oblius, muterka ir, šė Į mūsų kraštą kai kuriuos 
kt.), taip pat dvarų namų; savo papročius, savotišką

Maiki!
— Kas pagarbintas?
— ŠĮ kartą, Maiki, mudu

turime pagarbinti mūsų pre
zidentą Kennedį, kad turė
jo atvogos pasaky ti Mask
vos Krušai: Stop! Nelįsk Į 
Kubą su savo bombomis, ba 
gausi per galvą.

— Ir aš manau, tėve, kad 
mūsų prezidentas padarė 
vyrišką žingsni. To jau rei
kalavo visas kraštas, nes visi 
matė, kad Kubos pavojus 
Ameiikai kasdien didėja ir

— Amerikos karo 
nui vra Vy-

apstatymas baugiausia atė- 
io iš vokiečiu, ši itaka reiš-V V *
kėši ir betarpiškai ir per tar
pininkus lenkus ir žydus.
Lenkai savo tautinės kultū
ros beveik nesukūrė: jų 
miestai buvo išimtinai vo-

garbės supratimą, kai 
riuos žodžius.

ku-

i vislia imt 1-2 į/: ivc ii
JI

lrnlc iii

•Jeigu ginklų nebus, praleis 
ti ji; o jeigu veš ginklus, 
grąžinti ji atgal, arba sumes
ti ginklus jūron.

—Bet kaip tu šipą iš
krėsi, Maiki, jeigu jis tau 
nesustos?

— Jeigu jis nenori susto
ti, tėve, tai pro jo nosi palei
džiamas Įspėjamasis šūvis. 
O jeigu jis ir tada nesusto
ja, tada karo laivas taiko 

tiesiai ir nuskandina.iarrj---

bet pabrėžė, kad
• riausybė vis dar privengian- kiški, tad jie perėmė visą ei
ti užimti griežtesnę poziciją viiįzaciją įg jų. žydaį pjrk.
sovietų pavergtųjų Europos 
valstybių klausimais. Ypač 
šen. Javits kėlė reikalą in
tensyviau formuoti JAV vie
šąją nuomonę, kuri labai; 
veikia vyriausybės liniją.

liai, kalbėję žargonu (dar
kyta vokiečių kalba), kartu 

i su pirktomis iš Vokietijos 
prekėmis atvežė pas mus ir 
jų pavadinimus.

Lenkų kai a, Įsibrovusi i

Lietuvos išeivija JAV yra 
pasisavinusi daugybę ang
liškų žodžių ir kt. O tai, 
kaip ir visas šio krašto gy
venimo būdas, stipriai vei
kia mūsų papročius, galvo
seną ir žudo taip garsų lietu
viško būdo stiprumą, nors ir 
atneša nemaža civilizacijos.

let kuri dažnai yra reikalui I Lįetuvos dvarus ir bažnyčią,

nors priemonių. Gaila tik,; — ^a» 9 kas būtų, jeigu 
kad tas nebuvo padarvta amerikonai nuskandintų So- 
anksčiau. ' • vietų šipą su bombomis? Ar

— Tu, Maiki, žinai, kad;ne^dt^ \aina.
■ Galėtų būti visaip, tė- 
Pavcjaus yra. Bet kai 

barz-!rnes čia kalbamės, dar nėra

žinai,
aš jau seniai tą pavojų pa-' 
mačiau. Kai tik maskoliai ve- 
pradėjo gabenti Kubo
dylai visokias raketas į,-žinios, kaip Maskva reaguos 
raplenus, aš tau daidavei ’ prezidento Kennedžio pa- 
pasakiau, kad mūsų Ameri- skelbtą karantiną, 
kai bus šlėktai, jeigu ji ne- kaip čia Maskva ga-
pastos tiems galavariezams ’Jčtų leaguoti, kaip ji galėtų

ibejinga. Tokie abejingu
mo rezultatai kartais labai 
’emtingi. Kaip posėdžio pir
mininkas Rumunijos atsto- 
as C. Viscianu pastebėjo, 
ai "jei Vakarų didžiosios 
iemokratijos būtų parodžiu- 
ios bent minimumą efekty
vaus solidarumo Vengrijos 
iidvyriškai kovai 1956 m., 
venta laisvės liepsna būtų 
šsiveržusi nuo Baltijos iki 
uodųjų marių per visa

gerokai užteršė mūsų žody
ną, bet toji Įtaka liko labai 
paviršutiniška, nes liaudis 
greta skolinių daugiausia iš. 
laikė senus, savus žodžius, 
kur ie nepriklausomos Lietu
vos laikais greit išstūmė len
kiškas svetimybes. Lietuvių 
kalbos sintaksės lenkų kal
ba repaveikė, ji net išsilai
kė tose Lietuvos srityse, kur 
jau ir visa liaudis kalba len.

Mes ne tik esame pasisko- 
i linę daug iš kitų tautų, bet 
nemažą Įnašą padarėme ir 
kitų kultūrai. Ypatingai len
kai yra daug iš lietuvių pa
sisavinę. Kai lankomės seno
je lenkų sostinėje Krokuvo
je, Vavelyje, katedroje ma
tome, kad lenkų karalių ir 
didžių vyrų paminklai bylo
ja beveik išimtinai apie 
žmones iš Lietuvos. Jogaila, 
lenkų karaliai gediminaičiai

kelio. Ale kažin kodėl mūsų;53'0 !atous čia parodyti? 
prezidentas iki šioj nieko į , galėtų daug ką pa-
nedarė. Nejaugi jis negalėjo! uaryti, tėve.
matyti, kad Kuboje ruskiai'būtų pasta tj 
stato sau krepastis prieš A-', i antiną prieš amerikiečius

Lengv iausia jai 
pastatyti toki pat ka

ŠEŠTADIENIO VAKARO VONIA

bieve Sthneider kaitą per savaitę nusileidžia Į 4 pė-
uų gylio Miami akvariumo baseiną, kad galėtu šepe
čiu nuvalyti jūros dumblus nuo jūros karvės kūno. Ju
ru karvė nors ir negalėtu būti kandidate j gražuoles, 
bet yra nepavojinga, žmogui ji nieko nedaro ir mėso» 
iš viso neėda.

Taip, kitiems atidavėme 
mūsų gabiausius, talentin
giausius žmones. Betgi visi 
jie dirbo kultūrai, kuri tapo 

i visos žmonijos nuosavybė. 
Čia ir yra didelis lietuvių 
tautos Įnašas Į pasaulio kul
tūros lobyną.

Mūsų laikais eina didelė 
žmonių niveliacija. Vieno
dos gyvenimą sąlygos, vie
nodi papročiai ir literatūra 
užmuša individą. Išlaikyti 
originalumą pajėgia tik 
stipriausios asmenybės. Bau
gu, kad viskas pilkėja, vie 
nodėja. Kaip individas su 
jo savitumais, taip ir atskira 
tauta su savu, per amžius 
susidariusiu charakteriu, su 
jos polinkiais ir gabumais 
dirba visos žmonijos kultū
ros rūmams. Argi nėra žavi 
Herderio filosofija, pagal

BLOGOS VALIOS 
REDAKTORIAI

.1

u—n. ui Lr *ziL i’rruT qcj
nien viuiiao

ai cLriracc»K7
žmogus, kiekviena tauta yra 
lyg atskiros plytelės, kurios 
stato žmonijos kultūros pa
statą. Jei tos plytelės vieno-

Mickevičius, Kosciuška... dos, pastatas išeina negra-
Muziejuose tik mirguliuoja 
vardai — Sapiegų, Čartoriš-

merika?
— Tą pavojų jis matė ge

riau negu tėvas, bet bijojo 
ką nors daryti.

— O ko čia bijoti?
— Reikia bijoti, tėve. kad 

nekiltų karas. Juk Chruščio
vas aiškiai pasakė: ”Jeigu 
Amerika puls Kubą, Sovietų 
Sąjunga eis Kubos ginti.“ i 
Iš to, tėve, galėtų kilti ka
ras. O Amerika karo nenori. 
Bet paskutinėmis dienomis 
pasirodė, kad pavojus yra 
didelis ir kad toliau jis bus 
dar didesnis, jeigu Amerika 
rieko nedarys: todėl prezi
dentas pasitarė su atsakin
gais pareigūnais ir abiejų 
partijų vadais ir, jiems pri
tariant, paskelbė Kubon ga
benamiems ginklams bloka
dą. Tiesa, jis šito žodžio 
nenorėjo vaitoti, nes bloka
da reiškia karą. todėl jis pa
vartojo žodi "karantinas.“

— O kas tas?
— šiuo atveju, tėve. ka

rantinas reiškia, kad Ameri
kos karo laivynas nepraleis 
laivų, kurie gabena Kubon 
ginklus ar kitokią karo me
džiagą.

— O kaip gali žinoti. Mai
ki, ar šipas plaukia Kubon i

Berlyne. Be to, Amerika turi 
sitaisius savo raketoms po- 
icijų Ispanijoj, Turkijoj. 

Persijoj, Formozoj ir kitur. 
Į Taipgi ir tenai rusai 
užblokuoti Amerikos lai
vams priėjimą. Pagaliau, 
Maskva galėtų Įsakyti savo 
karo laivams lydėti jos lai
vus, kurie veža Kubai gink
lus. Tada jau neišvengiamai 
Įvyktų su Amerikos karo 
laivynu susikirtimas. Jeigu 
prie to prieitų
minės bombo

Spalio 15-16 dienomis 
Valstybės departamentas su
kvietė užsienio politikos 
konferenciją redaktoriams 
ir radijo pranešėjams. Joje 
dalyvavo ir kelių lietuviškų 
laikraščių redaktoriai ar jų 
atstovai. Per departamento 
tarnautojos klaidą kvieti
mas buvo pasiųstas ir Vil
nies redaktoriui, bet jis tuoj 
buvo atšauktas.

Vilnis apie pakvietimą 
pranešė, bet kvietimo atšau
kimą nutylėjo.

Dirvos redaktoriui paka
ko iš Vilnies sužinoti, kad Į 
konferenciją pakviestas ir 
Vilnies redaktorius Leonas 
Jonikas, ir jis spalio 17 d. 
laidoje rašo taip, lyg Nau
jienų redaktorius dr. P. Gri
gaitis būtų pasiūlęs Joniką 
Į konferenciją kviesti.

O Laisvės redaktorius Ro
jus Mizara spalio 19 d. taip 
pat stačiai drožia, kad dr. P. 
Grigaitis Jonikui pastojo ke
lią,—"Taip, broli Levuk, 
tikrai turi genialų kolegą,“ 
rašo Rojus.

žus, nuobodus, panašus Į ka
reivines. Bet plytelių Įvairu
mas, skirtingieji ornamen
tai — kaip nuostabioje goti
kos bažnyčių statyboje, jei 
.larmoningai sudėta, sukuria 
didingą, gražų, monumenta
lų kūrini.

Šiais individo niveliacijos 
laikais, kada maišosi tautos, 
papročiai, kalbos, ypač svar- t

so-'kiškai (Vilniuje ir jo apy- kių, Oginskių, Radvilų, Ja 
7 —’ - sinskių, Chodkevičių ir dau

gelio, daugelio kitų — vis
įetų pavergtąsias tautas, ir Rinkėse). Lenkų literatūra, 

ypač XIX amž.. yra maiticvietinė imperija būtų bu
vusi sukrėsta iš pamatų.“ 
Jeja, Vakarų abejingumas, 
odei Pavergtųjų Seimas su
as
lento Kennedy žingsni Ku- 
os padėties atžvilgiu ir so- 
ietų pavergtųjų tautų var 

!u pasiųstoje telegramoje 
’žtikrino jam pavergtųjų so
lidarumą su viltimi, kad tas! 

y rLiuui. vvashingtono žygis bus pra-' 
1 g ,2/į. džia ryžtingesnės JAV poli- 

tikos aplamai.
Kor,

nusi musų sviesuomenes 
dvasia ir nuotaikas.

. ... . Kaimvrai gudai mūsų
ku!tū,-ą '„..-daug upaveikt
betgi jų kalba. artima tai 

b slavų rašto kaibai, kuri iki 
‘ 17 amžiaus buvo Didžiosios

Kunigaikb.ijos rašto kalba,1 
i savo pėdsaku paliko.

Rusų aka, nepaisant
■augiau kaip 100 metų oku

pacijos. liko taip pat pavir- 
: šutir iška. nors kai kurie pa
pročiai, kaip netvarkingu-

tai žmonės iš Lietuvos.
Vokiečiai paėmė iš mūsų 

krašto ne tik visą Piūsų aris
tokratiją, ne tik materiali
nius turtus, bet ir eilę didžių 
žmonių: Emanuelis Kantas, 
Sudermanas, Wiechertas ir 
dar visa eilė mokslininkų bei 
rašytojų buvo kilę iš mūsų 
žemės.

Rusams taip pat atidavė
me eilę talentingu rašytojų, 
mokslininkų. Ir Dostojevs
kis, ir Tolstojus, ir škotų

KOMUNISTAI
JAUNIMAS

Neseniai JAV

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

bu* išlaikyti savąjį charakte- iš knygnešio kun. M. Sida-
ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
kaina $2.50.

___ _ Aloyzas Baronas: LIEP-
jausmai atneš žmonijai lai- ^AI IR BEDUGNĖS, pre-

i į, savo individualų ir savo 
tautini veidą. Ne tautinė ne
apykanta, ne karai ir žemi

mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

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

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

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮZ T A | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 

! $5.00.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.

mę, bet tarpusavio meilė, gi
lus išsilavinimas, kūrybingu
mas ir stiprus charakteris.

(Iš dr. V. Smogienės 
"Lietuvių kultūros is
torijos bruožai“)

LAUKIA HALLOWEEN’

jr mas, paveikė mūsų žmones, kilmės Lermontovo gimin- 
Kai devynioliktame ir dvi- nvstė siekia Lietuvą, poetai,

! dešimtame amžiuje mūsų ne tik Jurgis Baltrušaitis, 
komunistu Jaurdnria' daugiausia ėjo! bet ir Balmontas, Blokas, 

Lietu- 
usų 

giausia
menas, perimtas! Gedimino palikuonvs — ku

nigaikščiai Trubeckoj, Goli. 
cinai, Bielskiai ir daug. 
daug kitų. Iš Lietuvos rusai'

darban. Bet reia.a „Kena. į jirr0 reika,u Nutarta djd(s , moks]a
kad pne to nepuls, nes to-į nio dėmesio skirti komunis-jIŠ ne uvorusiškas, nes 
kių bombų ir pati Maskva1 1
bijosi.

— Gali būti šlėktai vi-
Itinių idėjų skiepijimui uni-; 
veraitetuos studentams.

siems, Maiki. Bet prasčiau
sia būtų mūsiškiams komu
nistams. Gal turėtų uždaryti 
ir jų gazietas. Jau dabar 
"Vilnies“ redaktoriaus Joni-j 
ko Vašinktonas neisileido, | 
Grigaiti? buvo priimtas. Tai 
matai. Maiki, kad komunis
tus Vašinktonas laiko Mask
vos služelninkais.

Bet vis dėlto Washingto- 
na? buvo Joniką pakvietęs 
i laikraštininkų suvažiavimą 
Valstybės Departamente.

— Jes, jis buvo pakvies-!

rusai pat - visose kultūros 
srityse rėmė pagrindus iš

ti;, - ar Vakarų, ne-Į XVII amžiuje gavo muzikos 
Ant stiklo ir šuva basas ne- daug o: iy'.alaus savo Įneš- teoriją, per Lietuvą susipaži- 

i darni, tik. turėdami daug
į gabių žm iių. sugebėjo su- 
kurti drl J kūrinių, ypatin- 

i gai litera;jroje. Toji rusų li-
' teratūra ūsu šviesuoliams

vaikščioja.

su ginklais, ar su bulvėm?; tas; Bet ar tu žinai, kas ji pa
juk ant jo šonų nėra parašy- kvietė?

Biza:

— Na, o kasgi?
— To departamento gal

va Ruskis jo nekvietė, Mai- , . , k , •v; t;,,,,!,,.; .-i nadarė įtakos, bet nieki. -h pak\ie>.e durna merga v --j- ♦ --in •- i A; ,. kur ne i r se lietuvišku pra-— O iš kur tėvas sitok a , . .įtvnid dų tajp ^kiai įskilusių mu-
' su senesnės kartos rašytojų iau as tau v7- • •

nesakysiu, Maiki. ba tai ma-> kunniuo?t- 
no sekretas. Sekretas—ir Ši ta --ame gavę ir iš 

i dac oi. anglų, ypač ūkio srityje. Ne.
— Jeigu jau taip, tėve, tai. pamirškif b kad XIX am- 

tebūnie ir šitam mudviejų' žiaus pradžioje anglų eko

no su Vakaru kultūra, Lietu
vos istatymda vystė — Lie
tuvos statutas buvo jiems 
pavyzdžiu.

iš
žinią gavai? 

— Na, to tai

O kiek žydų, kilusių iš 
Lietuvos, iškilo Į pasaulio; 
garaenybes! Dailininkaii 
Bakst, Sagai, dirigentas! 
Beršteinas, esperanto kalbos 
tėvas Zamenhofas, JAV 
prezidentų patarėjas Baiuch! 
ir kiti. Visi jie, lygiai kaip ir 
eiliniai emigrantai iš Lietu
vos, mūsų tėvynę taip pat su

Visi vaikai laukia vilkola
kiu (Halloween) vakaro, o 
kai kurie jau iš anksto pra
deda “puoštis“ ir ruoštis 
didelį įvykį pasitikti.pasikalbėjimui "dac oi.“ ' tomistą- buvo uoliai prisimena
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MOTERĮ! SKYRIUS
V. CEKAUSKIENĖ - GRINKEVIČIŪTĖ

Dvidešimt agrastų krūmų
Bronius buvo ne tik simpatingas vyras, bet ir moky

tas. Studijavo Bronius namuose ir užsieniuose, po viso
kius kiaštus važinėdavo ir didmiesčiuose gyvendavo. 
Daug knygų jis buvo skaitęs ir pats rašydavo. Mėgdavo 
sueigose padiskutuoti ir pafilosofuoti. Bet mėgdavo ir 
vienas savo kabinete prie stalo sėdėti ir pamąstyti.

Jo žmona buvo gražuolė, moderniška, gerai išauklėta 
ir miela moteris. Tai, rodos, tik gyvenk žmogus ir džiau
kis! lr Bronius tikrai daug dirbo, bet ir džiaugėsi gy ve
nimu.

Maironio 100 metų sukaktis
ši penktadieni, lapkričio 2 <1., su
kaks 100 metų, kai gražiame Fadu- 

’ bysy gimė Jonas Mačiulis-Mairo
nis, tapęs Lietuvos atgimimo žy
miausiu dainium. Maironis, poeto 
ir mokslininko V. Mykolaičio-Puti
no žodžiais, "didžiausias poaušrio 
poetas, ne tik tobuliausiai išreiškęs 
tos gadynės tautinius obalsius, bet 
ir po spaudos grąžinimo ligi di
džiojo karo tebepasiliko žymiau
sias mūsų poezijos kūrėjas.

Jis pirmasis poaušrinės gadynės lyriką iškėlė i dera
mą šiam žanrui meno plotmę, dėl to ir jo lyrika ir idėjiniu 
ir formaliniu atžvilgiu dar ir šiandien yra gyva. Visa nau
joji. ypatingai prieškarinė mūsų lyi ika yra žymioj Mairo
nio Įtakoj. Jo tematika, žodynas, nuotaika, forma veikė 
visą eiię jauniausiųjų poetų.“

Net pavergtoj Lietuvoj 1958 m. išleistoj lietuvių lite-

Veidrodžio istorija
TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-
Moterims veidrodis yra minti ir šlifuoti, pagerėjo jų gįenės Lietuvos istorijos ke- 

vienas reikalingiausių daly- kokybė, ir jie žymiai atpigo. hs egzempliorius. Tai dt-
kų, juo mes kasdien daug Pagaliau jie tapo prieinami 
kartų naudojamės, į ji pasi-;Re tik karaliams ir diduo- 
žiūi ėdamos, todėl Įdomu bus menei, bet ir paprastiems 
nors trumpai susipažinti su žmonėms.
jo istorija.

SMMI RINKĖM

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

Atėjo karas. Sutrukdė visa gvvemmo c-įgą. Nu\azia\o . . .. . • Ąf - - i u. i j .zvicju na „ 1 įaturcs istorijoj apie Man om pasakyta, kad ”10 kurvbaBronius Į žmonos tėviškę — į ūki. V aiksėtojo jis tenai ne 1 - - « .» J *
asfaltuotomis didmiesčio gatvėmis, bet minkštais takais.
per pievas ir žolę. Neįprasta jam tai buvo, bet kojoms 
greitai patiko. Eini ir jauti, kad po tavimi gyva, alsuojanti
žemė, o ne kažinkas dirbtinio, kieto. Žiūrėjo Bronius, kaip 
uošvis sodą tvarko, žiūrėjo ir galvojo — ar jis tai suge
bėtų atlikti? Nelengva gerą knygą parašyti, o ar lengva 
medeliuką ar krūmeli pasodinti? Oi — lengva! galvojo 
Bronius. Kas čia tokio: iškask duobelę, Įdėk krūmeli ir 
vėl užkask. Pažiūrėjo i savo baltas rankas ir pagalvojo, ar 
repagadins jis ju tokiu darbu? Bet kažkodėl traukte trau
kė ji čia padirbėti.

“Gerai,” pasakė uošvis, “štai pasodink 20 agrastų 
krūmų. Seniai jau aš norėjau, bet vis reprisiruosiau. tad 
pabandyk. Bet ar mokėsi?

Pagalvojęs Bronius atsakė: “Na kas čia tokio? Iška-Į 
siu duobelę, įdėsiu krūmeli ir vėl užkasiu."

rtNa, jeigu tik taip darysi, tai neprigys ir žus gal di
desnė dalis tų tavo sodintų krūmų." “Žus?!” nustebo 
Bronius. “Taip,” atsakė uošvis: “Matai — tu mokytas 
žmogus, tai man tau rodyti kaip kitiems naujokam? ir re- 
priderėtų. Bet visgi aš tau paaiškinsiu kaip sodinti ir tu 
jau tikrai sugebėsi. Tai pirmiau išmatuok ir išplanuok, 
kur tie krūmai sodinami. Atmatuok mažiausiai pusantro 
metro vieną nuo kito, geriau du metru. Duobę daryk 
apvalią. Kai pradėsi kasti, tai visą paviršutini juodos že
mės sluoksnį dėk Į vieną pusę. o kai prieisi prie prastesnio 
smėlingo sluoksnio, tai dėk tą žemę Į kitą pusę. Paimk 
krūmeli, su aštriu peiliu trupučiuką apipiaustvk jo šaknis, 
įstatyk Į duobę ir taikink jį taip laikyti, kad jis lyg aukš
čiau už žemę būtų, nes vėliau jis pats ‘sės’ giliau. Dabar 
pilk ant šaknų Į duobelę pirmiau tą žemę. kuri buvo vir
šutiniame sluoksny—juodą,—o tik ant viršaus tą praste
snę ir dar patręšk. Sutvarkyk aplink krūmeli žemę taip, 
kad būtų kaip lėkštė, kad vanduo neišbėgtų toliau. Pa
laistyk dabar ko daugiau.”

Taip aiškino Broniui jo uošvis ir pridėjo dar keliolika 
naudingų patarimų.

Paėmė Bronius visus reikalingus Įrankiu?, žinoma, 
sverbiausia gerą kastuvą ir pradėjo dirbti. Nelengva jam 
buvo iš pradžios, bet kuo toliau tuo lengviau ir geriau 
sekėsi, o paskutinius krūmus jis sodino jau kaip visai 
prityręs.

Kada visi dvidešimt mažų agrastu krūmu buvo pa
sodinti ir jie stovėjo kaip išrikiuoti vaikai, didelis savo
tiškas, labai malonus jausmas aperaubė Broniaus krūti
nę. Lyg jis būtų kažką labai didelį padaręs. Ir tikrai, ar 
tai ne didelis dalykas duoti gyvybę 20-čiai krūmų?!

Kas rytą jis skubėdavo apžiūrėti tuos krūmelius, ar 
jie jau prigijo ir ar jiems kas blogo neatsitiko. Kiekvieną 
krūmeli jis pažinojo, matė, kad viena šakelė vis i šoną 
norėjo “šokti,” tai reikia pririšti: kad kitos “sirguliuoda
vo,” bet dabar pasitaisė ir t. t. Visuomet Broniui labai 
malonu buvo, kai jis savo knygą užbaigdavo ir netrukus 
matydavo ją jau Išspausdintą ir išleistą i knygų parduo
tuves — Į dideli pasaulį. Bet jau užbaigta knvga jam jau 
lyg ir nepriklausydavo,ji išeidavo iš jo nežiūrėdama at
gal, jis jai jau nebuvo reikalingas. O šitie krūmai lyg 
laukte laukė jo, lyg prašė neapleisti jų toliau, neužmirš
ti palaistyti, nepalikti jų.

O teko palikti. Staigiai ir žiauriai. Ir vis dėl to karo. 
Ne tik tuos krūmus, bet ir tėvynę reikėjo kuo skubiau pa
likti. Bronius pripratęs buvo keliauti ir dažnai atsisvei
kinti su įprasta vieta. Bet šį sykį buvo labai skaudu ir 
sunku. Reikėjo palikti ne tik tėvynę, bet ir tuos savo 
“vaikus”—dvidešimt agrastų krūmų. Išvažiuodamas iš 
ten su gailesčiu Bronius metė savo paskutini žvilgsnį į 
tuos krūmus.

Ėjo metai. Karas pasibaigė, prasidėjo stovyklos gv

Prieš šimtą metų viename
Egipto kape archeologai ra- Į 
do nedideli metalini diską
(sklidini), padengtą storu --------
rūdžių sluogsniu. Diskas bu-i 10 uncijų kopūstų, 9 unci- 
vo pritvirtintas prie galvos'jos obuolių, 3 uncijos žalių
stovylėlės, vaizdavusios jau. morkų ir 3 uncijos poetinės. ,eisybž a ie Sovietį

Kopūstus ir nuvalytas ža- ę „
lias morkas supiaustyti šiau- 
(lėliais, obuolius plonomis

sutiko. Vieni tvirtino kad; riekutėmis, pabarstyti drus-

ną moterį.
Kam tarnavo tas diskas? 
Archeologų nuomonės ne-

udaro ištisą tematikos, eilėdaros, poetinės išraiškos mo 
kyklą. kuri turėjo didelį teigiamą poveikį lietuvių poezi
jos raidai..“

Todėl suprantama, kad ir Maironio eilėraščių rinki
nio "Pavasario balsai" iki šiol išleista net keliolika laidų.

Be "Pavasario balsų“, yra išleistos Maironio poemos
Jaunoji Lietuva (pirma ji išėjo Tarp skausmų į garbę var
du). Raseinių Magdė, Mūsų vargai ir lenkiškai Z nad 
Biruty.

Maironis rašė ir draminius veikalus, šios srities jis 
vra parašęs: du libretus — Kame išganymas ir Nelaimin
gos Dangutės vestuvės: trilogiją — Kęstučio minis, Vy
tautas pas kryžiuočius ir Didysis Vytautas Karalius.

Maironis parašė ir Lietuvos istoriją, kurios pirmoji 
laida pasirodė 1891 metais.

į Nė vieno kito poeto kūryba nesudomino kompozitorių 
tiek, kiek Maironio. Muzikos istoriko J. Žilevičiaus žinio
mis, Maironio tekstams muziką kūrė net 35 autoriai, su- •

Kopūstų salotos su obuoliais

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj

tai esanti vėduoklė, kiti —.ka, pridėti grietinės, sumai- 
papuošalas. Kai kurie manė,1 syti iri sudėjus į salotinę, 
kad tai keptuvė, kurioje e- tuojau duoti į stalą.
giptiečiai kepė saldžias ban- ------- ------------------
dėlės, panašias i mūsų teš- Į Pakalbinkime draugus, kai- K°n< 

lainius.
Paslaptingąjį diską nu

siuntė į laboratorija. Chemi
kai nuplovė ir ištyrė meta- -ams pcnki domiai 
lą. Diskas buvo pagamintas 
iš bronzos. Viskas paaiškėjo 
tada, kai lygiame disko pa
viršiuje chemikai pamatė 
savo atvaizdą. Paslaptinga
sis diskas buvo veidrodis.

Senovėje veidrodžius ban
dė dirbti iš metalų. Veidro
džiai iš žalvario minimi 
Biblijoj, o iš bronzos turėjo 
senovės egiptiečiai, graikai 
ir romėnai. Graikai ir romė. 

i nai dirbo veidrodžius iikūrę ir išspausdinę 83 veikalus Ir čia spausdinamam ; sidabl0 ‘
kUP,"ą m 'Ją SUk°''ęS veidrodžiai greit tamsėjo ir

Česlovas Sasnauskas
Maironio sukaktis šiemet minima visur, kur tik yra

kiek didesnis lietuvių būrys. Bostone ji jau buvo kelis 
kartus paminėta, bet dar kartą su nauja programa ii bus 
minima šį sekmadienį, lapkričio 4 d., 2 vai. popiet, Muni 
cipal Building salėje.

JAU SLAVAI SUKILO

Jau slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą — žiema. Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis suspaudęs sparnais.
Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali,
Sustoję i darbą už mylimą šalį,
Prikelkime Lietuvą mūs!
O laikas, jau laikas iš miego pakilti;
Štai penketą? amžių — naktis be aušros! 
Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giedros!
Petys gi į petį ir t.t.
Kas tiki į Dievo Apvaizdą galingą,
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos!
Mums teko per amžius dalis nelaiminga, 
Bet niekas nežino rytojaus dienos.
Petys gi į petį ir t.t.
Aplinkui jau žydi visur atgimimas; 
Išpančiuotos tautos gyvuoja plačiai;
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas,
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai.
Petys gi į petį ir t.t.
Prikelkim darbais Gedimino tėvynę! 
Priminkime Vytauto Didžio ribas! 
Prižadinkim kalbą, ką proseniai gynė,
Ir vardą, kurs vietą Europoj atras!
Petys gi į petį ir t.t.
Gražu už tėvynę pavargti, kentėti; 
Palaimintas darbas šalies prigimtos; 
Laimingas, kurs pradedant aušrai tekėti, 
Su broliais į darbą kaip milžinas stos! 
Petys gi į petį ir t.t.

. nedavė ryškaus vaizdo.
Tūkstančius metų nežino

ta kitokių veidrodžių.

Joje rasite bendių žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
vra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin-
mynus ir pažįstamus užsisa-

<yti Keleivį. Kaina me-j jr įdomi paskaityti. Jos
kaina tik 50 centų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės “Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vvtis. 222 pusi., kaina ....$3.95.

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gaosiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais S5.00. minkštais
viišais ....................................... $4.00a-:—. ti 95

ŽVILGSNIS I PRAEIT). K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ........................................ $5.00

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’ 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi 
minimai, 464 psl., kaina.__ $€.On

Stiklinius veidrodžiu? pir
mieji pradėjo gaminti Ye- 
necijos respublikos (dabar
tinėj Italijoj) Murano meist
rai. Venecija ilgai laikė pa
slaptyje veidrodžių gamybą.

Į Visų valstybių karalių dva- 
rai išsirašydavo veidrodžius

' iš \ enecno< mokėdami ii7 1905 METAI, Kipro Ribinio atsimi- i . , N, ’ moKetiami uz antrofi 592 puslapiai.
; juos didžiulius pinigus.

Dovanoti veidrodį anais 
laikais reiškė parodyti ne
paprastą dosnumą. Kai te- 

; kėjo Prancūzijos karalienė 
Marija Mediči (gimė 1573 

j m., mirė 1642 m.), Veneci
jos respublika padovanojo 

j jai nedidelį veidrodį — c e- 
! l iausią Murano meistrų dar
bą. Jis buvo įrėmintas į 

i brangius rėmus ir įkainuo
tas 150,000 frankų. Anais 
laikais tai buvo labai didelė 
suma.

Kas būdamas jaunas neturėjo, Pasaulis yra pilnas nusimini- 
auksinių idealų, iš tikrųjų nie- mo ir rūpesčių, skurdo ir ligą. 
kados nėra buvęs jaunas, o kas Jam reikia daugiau saulės švie- j 
nėra buvęs jaunas., psichologi- sos, jam reikia linksmų žmonių, 
ne to žodžio prasme, negali irgi kurie kitus paguodžia, o ne dar

venimas, vėliau emigracija. Daug kas pasikeitė kiekvie- niekados tikrai subręsti didie- labiau juos prislegia, ju dvasią 
no gyvenime, daug kas pasikeitė taip pat ir Broniaus.
Neblogai jam sekasi, neblogai gyvena. Jau ir namuką 
įsigijo tolimoj, svetimoj, bet gražioje šalyje. Dienos bėga 
pilnos darbų, visokių uždavinių. Nėra laiko prisiminti pra
eitį. Bet kai Broniui retkarčiais tenka eiti pro šalį grakš
čios lieknos palmės, jis sustoja ir užmerkia savo akis, lyg 
nenorėdamas pamatyti jos grožio, nes jo širdis ilgisi pa-

siems gyvenimo žygiams.
Prof. St. Šalkauskis

i sustiprina, o ne griauna ją.
O. Swett Marden

Kaina ........................................ $6.00
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 

paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis Į 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ...... $1 O

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $1.25

Veidrodis tapo turtingu- Į nemuno sūnūs. Andriau?'Vaiuc- 
r i ko romanas is 1935 metų Suvalki

jos ūkininkų sukilimo prieš Sme.mo požymiu. Labiausiai nu 
skurę bajorai, atsisakydami 
nuo visko, stengėsi įsigyti 
nors mažytį veidrodį.

Pagaliau prancūzams pa
vyko išgauti veidrodžių ga
minimo paslaptį. Normandi
joj-? buvo pastatyta veidro
džių gamykla.

Dabar jau ne tik diduo
menė ir bajorija, bet ir tur
tingieji pirkliai bei amati
ninkai panoro turėti savo 
namuose veidrodį. Veidro
džiais pradėta puošti lovas, 
spinta?, kėdes, stalus.

• v
Metai po metu au^o veid

rodžių gamyba, bet jų koky
bė dar vis nebuvo tobula. 
Dar Temokėta gaminti di
delių veidrodžių.

Būda pagaminti dideli 
veidrodį išrado prancūzai. 
Dirbant rankomis, vienam 
dideliam veidrodžiui paęa-

7 _ •--------------------——---------  , minti reikėjo 100 valandų.
matyti savo tėvynės sodus, miškus ir laukus. Ir vieną sy- Nenuostabu, kad veidrodžių

tonos diktatūrų. Pirma dali* 330 
pal. Kaina ••••••*•.••...«. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Val ic- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.56

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. - 50 Cnt.

SENOVES LIETUVIUI PTNTGAI mx 
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, 255 psl. gera 
popiera. Kaina........................  $5.00

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didebo 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 kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina ................................... $«.00.

LENGVAS Bl'DAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI. St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina................... $0.75

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. Karna ............................ 50c.

i.IETUVA 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 .... $5.60

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.60

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

KęDEL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

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

ĮSTOJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
su ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

SUŽADĖTINĖ. .1. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psi. 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 romanai 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parai* 
M. Micbelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recep’ 
132 puslapiai, kaina............... $1

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pu- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardtt. 
nas. Kaina ...........................  25 Cnt.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Blic

socializmo aiškininmas. Kaina
mpaa
25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mnsuose nA- 
ra vienvhės. X0 psl., kaina .. $1.05

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mtt- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai eu 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ......................................... 50 Ct

kį jis atsidusęs net pusiau garsiai sau pasakė; “Jeigu ka
ria grįžčiau į tėvynę, tai visų pirma bėgčiau pažiūrėti, ar 

wį«3n8 aif die>[

kaina buvo labai aukšta. 
Tik po to, kai buvo išras

tos mašinos veidrodžiam ga-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63<| £• Broadvray ------ :------ So. Boston 27, Mase.
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VIETINĖS ŽINIOS
KANDIDATAS Į SENATĄ 
EDWARD M. KENNEDY

Įdomi paskaita apie 
Lietuvos teatra

Spalio 27 d.
Klube apie Lietuvos teatrą 
kalbėjo iš VVashingtono at
vykęs Jurgis Blekaitis. Jis 
yra studijavęs Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus universi
tetuos teatrologijos mokslus, 
vaidinęs ir režisavęs Lietu

ninį skonį ir pažadino eilę 
naujų gabių dramaturgų. 

Dabai-, kada visas paverg. 
Kultūros tosios Lietuvos kultūrinis 

gyvenimas suvaržytas, kū
ryba pajungta vienai ideo
logijai ir jos propagandai, 
suprantama, negali ir teat
ras normaliai vystytis ar 
naujų kelių ieškoti. Tiesa, 
per šį laikotarpį atsirado vi
sa eilė naujų aktorių, bet,voje, Vokietijoje ir JAV, te

atro klausimais daug rašęs deja, ne naujų teatro meni- 
ir dabar rašo Lietuvių Enci- nių laimėjimų.
klopedijai. Taigi jis tikrai j čia, JAV, taip pat nėra 
kompetentingas kalbėti apie reikalingų sąlygų nuolati-Į
nepriklausomos Lietuvos te- niam lietuvių teatnai veikti,1
atrą ir aplamai apie teatro galimi tik atskiri kartais ge- 
nieną. j resni, kaltais blogesni vai-

Ir reikia pripažinti, kad jo dinimai ir tai tik didžiosio- 
paskaita buvo rimta ir įdo-; se kolonijose.
mi. Per keliasdešimt minučių Ž-i* j
paskaitininkas apžvelgė Lie-i 
tuvos teatrą nuo seniausių) 
laikų ir plačiau sustojo prie, 
nepriklausomos Lietuvos te-' Kultūros Klubo pirminin. 
atrinės kūrybos ir dabarti- kas dr. Stasys Jasaitis su 
nių dienų vaidinimų.. i žmona Laima, klubo susirin- 

Jis apibūdino A. Vaič-Į kimui pasibaigus, Jurgiui 
kaus, A. Sutkaus, B. Daugu- Blekaičiui savo bute suren

Vaišės Jurgiui Blekaičiui

Keep s 
Honest 
Leadership

RETAIN
GOVERNOR

JOHN A. VOLPE
HIS EKRERIENCE ■ ■ • Starting

_______ ________ _____ , John A. Volpe came up the hard way. He built his
own* business on the basi* of perlonai initiative, administrative abilrty, and hard work. His 
broad executive experience in both the business wodd, and in public Service, at State and 
National levels. ia preciseiy what Msssschusett* naeded two years ago — and exactly what 
it needs nowi

YOU'RE SURE OF
as a hod carrier union

Massachusetts valstijos de
mokratai turėjo šiais metais pa
sirinkti iš dvieju geru kandida
tų geriausią. Jie savo partijos 
konvencijoj ir paskui nominaci- 
n iuose balsavimuose pasirinko 
jauną, bet energingą ir sumanų 
kandidatą Edward M. Kennedy.

Tas padarytas ne kieno nors 
įsakymu, bet todėl, kad demok
ratų darbuotojai ir eiliniai žmo
nės turėjo progos pažinti jauną
jį kandidatą kaip vertą pasiti
kėjimo ir balso.

1

įvyks balandžio mėn. Tokio, 
Japonijoje.
Premija dail. H. Šalkauskui

(E) Sydney mieste, Aust
ralijoje, įvykusioje dailės 
parodoje pirmoji premija 
buvo paskirta lietuviui dai
lininkui Henrikui Šalkaus
kui už akvarelinį kūrinį 
Landscape. Premiją įteikė 
N.S.W. gubernatorius. Gar
bės diplomas įteiktas ir lie
tuvei dailininkei E. Kubbai. 
Iš parodos atrinkta 9 darbai 
(ju tarpe minėtų lietuvių), 
ir kilnojamoje parodoje jie 
bus parodyti didesniuose 
Australijos miestuose.

Varlės ir kiškio bijo.

HARDI <»I>AMI CERI NAMAI 
UORCESTERYJE

Trijų aakš'ų namai, 5 garažai, pa
jamų per mėnesi duoda 200 dolerių, 
Worc«-sferio mieste, 13 Cottage St., 
netoli Pleasant. Namo kaina 12,500 
dolerių. Kreiptis telefonu HL 7-0308.(46

viečio, Andriaus Olekos-Ži- 
lirsko, Romualdo Juknevi
čiaus, Algirdo Jakševičiaus,
Henriko Kačinsko ir kitų re
žisierių ir aktorių įnašą į į Simais. 
Lietuvos teatro gyvenimą, o, 
taip pat dramaturgų Balio 
Sruogos, Vinco Krėvės ar P. 
Vaičiūno indėlį.

Lietuvos teatro kelias bu
vo sunkus, bet, atsirandant 
vis daugiau kūrybingų reži
sierių, talentingų aktorių, 
dramos teatro menas išsiva
davo iš mėgėjiškumo ir ligi 
bolševikų antrosios okupaci.

gė vaišes, kuriose dalyvavo! 
būrys vietos kultūrininkų. 
Čia buvo progos dar tęsti 
kalbas lietuvių teatro klau-

Balfo padėka

Balfo Bostono skyrius Nr 
17 dėkoja visiems, kurie 
šiuo ar tuo padėjo jam su
rengti spalio 7 d. sėkmingą 
banketą, visiems į banketą 
apsilankiusiems, ta proga 
aukojusiems.

_ Ypatinga padėka priklau-
jos sukūrė visa eilę aukšto. go prel. P. Virmauskiui,
meninio lygio spektakių, ku- Į Eduard’ui McCormack ir 
risis ir šiandien oraljmo fĮi_l «•!«_■»«v. į jO žmonai uz banketo g«
džiuotis. Teatras laikui bė-; bą, adv. John Grigalui, kun. 
gant išugdė ir publikos me-i v. Martinkui ir su juo atvy-
----------------------------------- J kušiam Lietuvos partizanui,

GAVO NOBELIO PREMIJĄ | meninės programos dalv-
i viams—solistui Benediktui'

YOU'RE SURE OF HIS DEDICATION . • • During
Wor1d 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 own firm and, later was called to public Service, 
first by Gove. rsor Herter and then by President Eisenhovver, to head vital public works, and 
highway programa. As a recognized civic leader, Volpe helped draw up the blueprints which 
are changing Boston'* skyline — bringing nevv prosperity with benefits to aU our Citizen*.

YOU KNOW WHAT HE HAS DONE ...
years the scandal* have dwindled Under Governor Volpe's leadership, a Code of Ettiic* bill, 
with teeth in it. ha* been passed; a new Crime Commission has been established; public 
authorities have been required to submrt to public audrts; statė employees, under indiet- 
ment. can be suspended. Its getting tough for the chiselers. Now, more and more of your 
tax dollars are being spent as they should be spent — for the benefit of you, your family 
and your neighbor*. bet* keep it that way.

VOTE VOLPE
Hos. kkkord F.Traadwoy, 22 Wesf Cedar SL BosfM

PARENGIMŲ KALENDORIUS

SANDĖLIS VISOKIŲ 
Arbatų ir Žolių

Rinkimų kova eina prie galo piipi Al&iflAI
ir visi piliečiai turi apsispręsti, ruri-Al»iN i
už kokius kandidatus paduoti J §aknvs ir iapaį nuo kosulio, peršali- 
savo balsą. Kandidatų į senatą i mo, reumatizmo, geltligės, škorbato, 
yra trys, o demokratu siūlomas inksto skaude.ūmo. dispepsijos, kata- 
kandidatas E. M. Kennedy atro- j y kartosim ^.ai rei

kia jų dėti; patartina vartoti su me- 
Kaina $1.25. Visada gaunama

do bene populiariausias.
Kandidatas E. M. Kennedy

yra teisininkas, teisių mokslus 
ėjęs dviejuose universitetuose 
ir susipažinęs su įstatymdavys- 
te. Darbas įstatymų leidimo sri
tyje jam nebus svetimas.

ABEJOJA DĖL SOVIETŲ 
ATRADIMŲ MĖNULYJE

uum.
pas FLORAI. IIERB CO, Oept. 5 

J. Skinder«s
l‘ O BOK 305 fl.INTON. IND. 
Kanadoje dėl pašto išlaidų 50 cen

tų brangiau.

SV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

1959 metais sovietų moks- 
j lininkai paleido ”Luniką“— 
j raketą, kuri fotografavo ne- 
Į matomąją mėnulio pusę ir 
Į retai tematomas mėnulio da- 
1 lis. Rusai vėliau paskelbė sa-Į 
vo fotografijas ir paaiškini
mus prie jų.

Amerikos astronomai A-

KAS LINK PRISIKĖLIMO 
Iš NUMIRUSIŲ

Klausimas: Malonėkite paaiš
kinti. ar Adomas ir Ieva turės___ _progos prisikelti iš numirusių.

Atsakymas: Nesimato jokios 
atsakančios priežasties, kodėl 
atskirti Adomą nuo prisikėlimo 
iš numirusia, kuris žagiamas vi
siems. šiandien yra tokių, kurie 

i tiki ir skelbia, kad Adomas ne-

Harvardo universiteto pro
fesorius dr. James D. Wat- 
son bendrai su dviem ang
lais mokslininkais gavo No
belio medicinos premiją už 
nuopelnus biologijos srityj. 
Tie mokslininkai daug pri
sidėjo prie išaiškinimo gy
vybės paslapties, čia ma
tome dr. Watson, kurs nu
trauktas šalia modelio, ku
ris vaizduoja gyvoj ląstelėj 
esančio chemikalo (DNA) 
molekulę.

i Povilavičiui, muz. Jeroni-, 
mui Kačinskui, Onai Ivaš-Į 
kienei ir jos šokėjams ir de_ 
klamatorėms, vyresniajai 
šeimininkei O. Kropienei, E. 
Simanavičiūtei, Simanaitie- 
nei, St. Jančauskienei, Z. 
Kiliulienei, O. Andriulio- 
nienei, O. Vilėniškienei, P. 
Kazakaitienei ir jos duk
roms, P. Subatkevieienei su 
dukromis, P. Ulevičienei, 
St. Kiliuliui, A. Vilėniškiui. 
J. Gedmintui, Ulevičiui ir 
spaudai.

Dar kartą ačiū visiems.
Tik jūsų pagalba galėjome 
nuvežti Balfo seimui $1000 
auką.

Skyriaus valdybos vardu
A. Andriulionis,

pirmininkas

Skautų kaukių vakaras

.. "Nidos“ jūrų budžiai lap
kričio 10 d. Tautinės S-gos 
namuose rengia kaukių-šo- 

i kių vakarą. Pradžia 7 vai. 
vak. .Geriausios 3 -kaukės 
gaus dovanas. Įėjimas $1.00.

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

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

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

“KELEIVIS"
838 E. BroRdway, So. Boston 27, Mass.

Lapkričio 4 d. So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos salėje Sandaros 
Moterų Klubo našlių pagerbimo 
banketas.

Lapkričio 10 d. Sandaros sa
lėje Lietuvių Darbininkų Dr-jos
21 kuopos kortų vakaras.

* * »
Lapkričio 18 d. So. Bostono L. 

Piliečių Dr-jos salėje Lituanisti
nės Mokyklos banketas.

* * *
Lapkričio 25 d. L. Piliečių Dr- 

jos salėje ramovėnų šventė.
* * *

Gruodžio 2 d. So. Bostono L 
Piliečių Dr-jos šurum 
savo salėje.

Gruodžio 6 d. Jordan Hali sa- Balandžio 26 d. Jordan Hali 
Įėję dainininkės Liudmilos Sepe salėje smuikininko Voldemaro 
koncertas. Rengia Pabaltiečių Rushevics koncertas. Rengia
Draugija.

• * *
Gruodžio 9 d. L. Piliečių Dr- 

jos III aukšto salėje "Bendruo
menės Diena."

Pabaltiečių Draugija.

Aukos Balfui

rizonoje atrado, kad rusu! turėsiąs prisikėlimo progos- Bet 
aiškinimuose jų padarytų i P^ikU^im^
nuotraukų yra keistų daly- j sako Viešpats apie prisikėli- 
kų. Vieną vietą mėnulyje, J mą: "Nesistebėkite, nes ateina
kuri greičiausiai yra visai ly- valanda, kurioje \ įsi J^rie yra 

. „p, . f 'kapuose, bet ne pragare, Kgirsgi, rusai pavadino Sovietu Į Dievo Sūnaus baisa ir išeis, kurie 
kalnais,“ o kita vieta, kurią gera darė, į gyvenimą, kurie gi

Banketo metu spalio 7 d 
Balfui aukojo:

Gruodžio 23 d. So. Bostono I.. Antanas Andriulionis $20
Piliečių Dr-jos Kalėdų eglutė na- p0 aukojo: Edward
rių vaikams. McCormack, J. Kapočius,

’ * • P. Jaras, Sandaros 7 kuopa,
Kovo 8 d. Jordan Hali salėje1 Sandaros Moterų Klubas, 

dainininkės Panos Stankaitvtės į A. Matioška, J. Bakšys, K. 
koncertas. Rengia Pabaltiečių Į Saganavičius, P. ir A. Juo- 
Draugija. į zapaičiai, J. Starinskas ir

* * * į M. Kavaliauskas.
Balandžio 21 d. So. Bostono Į Po $5: A. Monkevičius, 

burumlL. Piliečių Pr-jos salėje Lietu-1 O. Girnienė, V. ir F. Izbic- 
vių radijo korp. talentų popietė.' kai, S. Griežė-Jurgelevičius, 

„ ; B. Mikonis, Aleksoniai, A. 
<Į Lapšys, K. Barūnas, G.
I' ! PO o1963 MT. SAUSIO MĖN. Iš SPAUDOS IŠEINA ORIGI

NALIAUSIA KNYGA, KOKIOS LIETUVIU KALBA DAR 
NEBUVO IŠLEISTA

CINIKO PATARĖJAS
ILIUSTRAVO DAIU. R. BUKAUSKAS KIETI VIRŠELIAI. 
ŠIOS KNYGOS SPAUSDINAMAS RIBOTAS EGZ. SKAI
ČIUS IR SPAUDOS KIOSKUOSE JI NEBUS PARDAVINĖ
JAMA. TAD REZERVUOKITE JA SAI I'ABAR IR JĄ 
TIKRAI GAUSITE, JEIGU PASIŲSITE ADRESU:

M. CAPKAUSKAS 
854 — 39th AVĖ., LASAI 1E 

MONTREAL, P. Q„ CANADA

NEW HIGHER DIVIDEND
YOU* SAVINOS j 
NOVrVUN (fF#

A

"UVUY4MAIL"
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HOHERlATĮ
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rusai pavadino ”Frederic 
Joliot-Curie“ krateriu, jau

pikta darė. į teismą.“ (Jono 5: 
28, 29). Kam gi liereikia spėti 
arba manyti, kad Adomas nej-

buvo seniai, prieš 60 metų,1 skaitomas žodyje VISI? Jei sa- 
atrasta vieno vokiečiu astro-i kvtume. kad jis darė pikta, pra-
nomo Julius Fianz ir pava- i Įaj .Jėzaus pasakyta,
dinta ”Mare Novum.“

Amerikiečiai astronomai 
sako, kad nišų fotografijos 
yra geresnės, kaip tų foto
grafijų aiškinimai.

AUSTRALIJA

Strazdas, P. Kleizas, adv. J.
! Grigalius, B. Paliulis ir K.
Bačanskas.

W. J. Skudris $4.
Po $3: J. Petrus ir X.
Po $2: Salivončikas, M.

Subatkevičius, K. Vasaus- 
kas ir A. Zikas.

Po $1 aukojo 14 asmenų. 
Viso labo suaukota $222.

Svarbu susirinkimų 
rengėjams

Lietuvio gaminiai 
tarptautinėje parodoje

(E) Australijos lietuvio 
V. Saudargo odos gaminių 
imonė Lizard & Co. gavo pa
kvietimą dalyvauti su savo 
gaminiais 1963 m. pasauli
nėje pramonės parodoje. Ji

kad iš kapų išeis ir tie, kurie da
rė pikta.

Kiti šventojo Rašto tekstai 
parodo, kad Jėzus mirė už VI
SUS. atpirko VISUS; atėjo su
rasti ir išgelbėti pražuvusius. 
Apaštalas Povilas sako. kad Die
vas nori. kad VISI žmonės būtų 
išganyti ir ateitų į tikra pažini
mą tiesos. Povilas dar sako, kad 
"kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti“. Ir 
čia nėra jokio nurodymo .kad 
Adomas bus paliktas kapuose ir 
užmirštas.

Skelbia:
U’illiam S’nmkus. 330S Lincoln Are. 

f'leveland 31. Ohin
Mes turime nasiskaityriui lapeliu ir 

knyginiu įvairaus turinio tikėjimo 
klausimais. Parašvkite mums laišką 
ar atvirutę, pausite nemokamai.

'VHonoofMeooooeoaooeoeooeueeeeooeoeeooeeeooeeeooooer

Skolinu balso stiprintu 
vus ir įrengimus paprastai i 
muzikai ar ”sterio“ iš mag
netofono kaspino ar plokš
telių salėse ir kur nėra elek
tros. Kreiptis:

K. Tamošaiti*, 
tel. AN 8-2814.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,“ 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštai* vir
šeliai* $4.00, kietais $8.00. (a

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia Uetuvtae bendram lietuviškam darnai, audij* 

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI 110,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki flO.OOO dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA-SVEIKATOS lr NEIJMMINGŲ ATSITUUMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki 1326 I mėnesį.

SLA apdraudė—SAUGI, NEIJEC1AMA fcr NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ttf 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gu 
tl SLA kuopuose^ kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonljose ir SLA Centre. Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
"307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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Maironio minėjimas L. Darbininkų Dr-jos 
kortų vakaras

BALSUOKITE DŽ EDWARD KENNEDY 
Į JAV SENATORIUS

Ką vyras sugalvoja, tą mote
ris jaučia.

PAKOVODAMAS P ECH S 
Parduodu baltą pečių (casūng)

aliejumi kūrenti. Kaina $25. Kreip
tis dienos melu 55 Gatės St., So. Bo
stone, pirmas aukštas.

IEŠKO BUTO
Lietuvių šeima ieško 5-6 kambarių 

buto. Pageidaujama Dorehesteryje. 
Pranešti telefonu: GE 6-4629.

Ši sekmadieni, lapkričio 
4 d., 2 vai. popiet, So. Bos
ton Municipal Bldg. III-jo 
aukšto salėje (535 Broad- 
way) rengiama iškilminga 
akartemija-koncertas Lietu
vos atgimimo dainiui Jonui 

airo. iui-Mačiuliui pagerb
ti.

Kalbės prof. Juozas Bra
zaitis, dainuos solistė Stasė 
Daugėlienė ir komp. Juliaus 
Gaidelio vadovaujamas Bos
tono Lietuvių Mišrus Choras, 
deklamuos svečias aktorius 
Algimantas Žemaitaitis.

\ isi maloniai kviečiami 
šiame minėjime gausiai da- 
lyv auti.a>

Maironio biustas Bostone

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos kortų vakaras 
(Whist and Blitz Palty) bus 
lapkričio 10 d. 7 vai. vak. 
Sandaros salėje (124 F St.).’

Kuopa šiomis progomis 
skiria vertingų dovanų ii 
gardžiai visus pavaisina. 
Taip bus ir ši kartą, todtl 
visi kviečiami šitame vaka
re dalyvauti.

Bostone lankėsi A. Rannit

Lapkričio 4 d. Tautinės 
S-gos namuose bus pastaty
tas skulptoriaus Vytauto 
Kašubos sukurtas Maironio 
biustas. Įkurdinimo iškilmės 
bus tuoj po akademijos-kon- 
ceito Maironiui pagerbti. 

Atvyks dailininkai Kašubos

Aleksas Rannit, estų po
etas, lietuvių draugas, kuris 
šiuo metu yra Vale universi
teto slavų ir baltų skyriaus 
konservatorium, keletą die
nų viešėjo Bostone ir daly
vavo Amerikos Estetų Dr- 
jos konferencijoje. . Posė
džiai buvo Fogg muziejuje 

1 ir Harvardo universitete.
Jis buvo sustojęs pas Ele

ną ir Stasį Santvaras.

Stelmokai į Pittsburghą

IEŠKO GYVENTOJO (V> 
Vienas vyras arba vedusi pora gali

patogiai apsigyventi 96 'G Street. 
So. Bos.one. Paranki vieta, nebian- 
gi, netoli maudynės ir restoranai, 
geras susisiekimas, galima pačiam 
maistą gamintis. Kreiptis nurodytu 
adresu. (45

PARDUODU BALDUS 
BKOCRTONE

Kadangi išsikeliu iš Brocktono- 
Montellos, parduodu savo trijų kam
barių pusnaujus baldus. Kas norėtų, 
galėtų tame bute ir apsigyventi. 
Kreiptis sekmadieniais ii i 2 vai. 
18!~ Arthur St., pirmas aukštas. (45

Vytautas Kašuba ir Alek
sandra Kašubienė, abu žino
mi dailininkai, ateinantį 
šeštadienį, lapkričio 3 d. at- 
vižiuoja į Bostoną ir sustos 
pas Eleną ir Stasį Santva
ras.

Skulptorius V. Kašuba
nulipdė U-M-.....^vian viiiv

Vytautas ir Skolastika 
Stelmokai trečiadienį 
vyksta į Pittsburghą savo 
dukters ir žento aplankyti.?

____________ i

M. Mockienė—laborantė i

Marija Mockienė pradė
jo dirbti laborante New En
giami Medical Center odos 
lisru skyriaus laboratorijoj,

Gris po savaitės.

iš-',i
EDWARD M. KENNEDY demokratų partijos išstatytas kandidatas pasisako už pa
žangią įstatymdavystę, kurią prezidentas Kennedy siūlė ir vėl siūlys kongresui. Čia 
įeina, parama švietimui, senų žmonių gydy mas iš socialinio draudimo fondų, liberali
škas imigracijos įstatymo pataisymas ir kiti tokie įstatymai, kurie yra svarbūs vi
siems krašto žmonėms ir ypač svarbu darbo žmonėms ir pensininkams.
EDWARD M. KENNEDY yra jaunas, bet sumanus politikos žinovas ir senate jis pa
rems tvirtą ir taikingą mūsų vyriausybės politiką ir visomis išgalėmis prisidės prie 
pavergtųjų tautų laisvės atgavimo. Atiduo kūne už jį savo balsą — neapsiriksime. 
i> Juozas Lola. Stoughton, Mass.

kuris lapkričio 4 d. bus iš
kilmingai įkurdintas Tauti
nės Sąjungos namuose.

Abu Kašubos dalyvaus ir

kuri yra 
žinioje.

Tuft universiteto'

B. Bajerčius — pensininkas

CI A 2-*ios apskrities 
suvažiavimas

Grižo dr. Be Matulionis PRANEŠIMAS

Dr. Balys Matulionis, dir- 
Jis bus sekmadienį, lap-' bantis Wallum Lake, R. I.

Maironio minėjime sekma-’ Bronius Bajerčius. Sanda-
dienį, lapkričio 4 d. 2 vai. ros 7 kuopos pirmininkas iš-
popiet Municipal Building. ėjo i pensiją.
_______ ______ ___prašo

Sandaros Moterų Klubo Rengiamas 

ŠAUNUS NAŠLIŲ BANKETAS

PRANEŠIMAJ

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
dame savikaina. Kviečia
me apsilankyti.

Globė Parcel Service, Ine.
390 West Broadvvay
South Boston, Mass.

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis

(Skelb.)
'•**e*****e'M5**e**i>4Z**^*«**Xw»**e*

DOVANOS Į LIETUVĄ

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. 

Tek SW 8-2868

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių

kričio 11 d. 12 vai. Sanda- liaoninėje, grižo iš atostogų, ■ išsiuntimo įstaigos 359 W 
ios salėj (124 F St.). Bai- Ku,.jas praleido Haiifaxe,BROADWAY, SO. BOS 
gus darbotvarkę, bus vaka- R d duku.rs žei. TON 27, Man, yr. pake-
nene. Apskrities valdyba J tas telefonas

moję.kuopas suvažiavime 
Į dalyvauti, o į vakarienę ir 
; savo bičiulius pakviesti. Aleknos išvyko į Floridą

TELEFONAS AN 8-2805

į Dr. J. L. Pasakantis J 
\Dr. Jas. J. Donovan Į

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. A. Rodd steigia savo 
optometrijos ofisą

Mūsų kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos sekmadie
ni išvažiavo į Miami, Fla.,

V Et ( HI SI L V A M a M A 81N A 
1960 Modelio

.ebavo dar naudota. Siuva zigzagu, 
Uo. išsiuvinėja, dirba monogramas, 
n t>a žirka.oues ir t. t., ir t. t. 
<rr.ir.aie su pen. ių metų garantija 
25 uz viską gulima raooėti po ii .25

por savaitę 
H A 6-3900

>ay View Re ai t y C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
L1CENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
lems, {.arduodantiems, ir Urau- 
lžiantieni.s namus, ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
;es. A V 8-4144 ir CO 5-8841

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 Alagdutės pasaka.

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

BUS Šf SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 4 DIENĄ

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PIL. DRAUGIJOS SALEJE 
368 W. Broadway, So. Bostone 

Pradžia 5 valandą vakare

Kviečiame visus našlius ir našles dalyvauti. Iš jų tar
po bus renkami našlių karalienė ir karalius 1963 metams.

Bus įvairių rūšių valgių, o po vaišių bus progos pa
šokti prie Shurillos orkestro muzikos.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti ir daly
vauti šiame parengime. Užmiršime rūpesčius.

SANDAROS MOTERŲ KLUBAS
-.-..-- f—r-----------4. ----------. ^i---------------------į.—-

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAI ŠIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mas«„ ▼el. AN - 876' 
Persiunčiame Jūsu sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir MSAf 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nau’i iv-airii* daiktai ir neknn«em’otas mais‘as. Vi-i dokumentą 
paruošianti ni-u kal’>a ir «iun»iniai i««innčiami tie«:«< iš BOSTONO nėr U 
valandas nuo ių priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidą
ir SSSR muitą apmo’ a siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinins ir kt. galima pirkti SA\ I 
KAINA mū«u istaigoie. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonu® 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata 
logų.

IS toliau siū kite siuntinius mū«u viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik 
tp sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakave 
pranešime -Tuma, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siusti iki 14 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dydis vra 14" x 13” x 20” coliu. Oro paštu ea'ima si’ «ti iki 22 svaru

IKI \H.\ LIETUVI#* KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSV IŠTAIGA SAžININ 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSH’NYTA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «u INTVRISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nur 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

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 va), vak.,

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Coiumbia Road 

Arti Ųpham’s Corner 
Dorchester, Mass.

1

Dr. Amelia E. Rodd (Ru. kur bus iki kitų metų birže- 
dokiūtėj, optometristė. pra- ko mėn. Linkime jiems tenį šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
neša. kad po 30 metu darbo laimingai praleisti žiemą ir vai. vak. Kartoju telefoną: 
su dr. J. L. Pašakarniu ir lauksime jų pavasarį sugrįž- i AN 8-0068
jam mirus jo vardo firmoje,Įtant- Vedėjas J. Vaičaitis
atidalys savo ofisą šalia se- į f
nosios vietos. Jos antrašas 
bus 445 Broadvvay, South 
Boston. VĖliau bus praneš
ta atidarymo diena.

Darbingas sandariečių 
suvažiavimas

Spalio 28 d. Broektone į- 
vykęs Sandaros I-sios ap
skrities suvažiavimas buvo 
gausus ir darbingas. Jam va
dovavo Jadvyga Tumavičie- 
nė.

Suvažiavimas, pradėtas 
himnais, be ko kita, pasiun
tė sveikinimo telegramą 
prez. John Kennedy ryšium 
su Kubos įvykiais, pareiškė 
nepasitenkinimą, kad cent
ras nepaskyrė atstovų į Bal
fo centro valdybą, nutarė vi
saip remti Laisvės Varpo ra
diją.

Į valdybą išrinkti: pirm. 
Bronius Bajerčius, vicepirm. 
Kostas Jurgeliūnas, sekr. 
Jadvyga Keslerienė, ižd. 
Antanas Andriulionis, iždo 
glob. Juozas šalaviejus ir 
Antanas Tomkus.

PENSININKAS IEŠKO KLIMO
’ensininkas ieško kambario kur nors 
•o. Bostone netoli nuo Lietuvių Ktu-

Prašom rašyti adresu:
Mr. Macsys

36 Linden St., Allston 34, Ala.ss,

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI .1. M. KROSNIS SI TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBl STION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR •DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva^ 6-1204
i _ :i iLWMjOf>nTT~~—— mn~nnnnnnnr~nnnnrmnnirrr-

R The Apothecary 
lietuvi^ tikra vaistinė

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broad*«y» tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
TWefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaI- ’^skynB Šventadienius ir seki
caoocaooocy

Peter Maksvytis
Carpenter 8c Builder 

925 E. Fourth SL,
So. Boston

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk j
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ •
{ Draudžiame nuo- polio, viso- I 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais

kreiptis:

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RA Y

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir f'kis:
267 Conrord Rd.. Rillerira. Mass. 

TF.L. .MO 3-2943

BRONIS KONTRIM
J Justke of thePeare—Constable 
; 598 E. Broadvvay
J So. Boston 27, Mass.
| Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

4 4 4 
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Charles J- Kay
LIETUVIS

Plombine—Heating—Gas—Oil 
I.ieense No. 4839

I Gazn Šilimą permainyti Š265 ♦
Telefonas: CO 5-5839 »

12 MT. VERNON STREET J 
DORCHESTER 25, MASS.

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

5

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
H ardu; ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH ROSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai




