
»■G

KELEIVIS 
Prenumerata:

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

KELEIVIS
636 Broaduay. So. Boston 27, Mass.

SOUTH BOSTON, MASS.,, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 7, 1962 
Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

Published i n So. Boston, Masa. 
Sinee February 9, 1905 

Address:
KELEIVIS

636 Broadway. So. Boston 27, Mih.

NO. 45 57-TIEJI METAI
‘‘Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Kraštas Renka Nauja
88-ajį Kongresą

Renkami Visi Atstovų Rūmų 435 Nariai, 39 Senatoriai;
Salia To Perenkami 35 Gubernatoriai, Eilė Savival

dybių; Rinkimų Kova Tik Vietomis Buvo Karš
ta; Vyriausybės Nariai Dėl Kubos Krizės

Rinkimų Kovoj Pabaigoje Nedalyvavo.

Šį antradienį visas kraš-, PaklslltflUS Kelia 
tas balsuoja. Renkamas nau_' v . ...
jas 88-sis kongresas ir visa Kašmiro Klausimų 
eilė gubernatorių ir valstijų
pareigūnų. Daugely valstijų 
balsuotojai turi išspręsti
referendumu įvairius vieti- j * b kad jį kuriam iaį.
nius klausimus. kuį atjdėtu Kašmiro klausi-

Paprastai, kana preziden-

Amerika ir Anglija ban
do paveikti Pakistano vy-

mą į šalį, ar bandytų taikiai
nu InfllPJ K. iitas neperrenkamas, rinki- suįitarti su Indija dė] Rak

inai yra gana nuobodus, ir . mi)o plovineijos ateities. 
daugelis žmonių juose visai j Pakiswno diktatorius M. 
nedalyvauja. Ir šiais metais, A Rhan ka(1 visuome- 
balsuotojai yra gana apatis. nė nerimsta ir yra priešinga

VYKDO KUBOS KARANTINĄ

Viršuje JAV eskadrinis minininka> Joh n R. Pierce. o apačioje Joseph P. Kennedy. 
Jie pirmieji iškratė iš Rygos i Kubą plaukiantį su Lebanono vėliava prekinį laivą 
Marut la.

Kabos Krizė Užkliuvo Už
Kontrolės Klausimo

Amerika Reikalauja, Kad Rusiškų Atominių Ginklų ir 
Bomberių Ištraukimas Iš Kubos Būtų Vietoje Patik

rintas; Nuo To Reikalavimo Amerika Neatsisa
kys; Kuba Sutinka, Kad Raudonojo Kry

žiaus Pareigūnai Tikrintų Laivus, Plau
kiančius Į Kubą; Krizė Nesibaigė.

Sabotažas Aliejaus 
Gamybos Venecueloj

Jau antrą kartą sabotaži
ninkai Venecueloje išsprog
dino aliejaus vamzdžius ir 
elektros stotį. Dėl sabotažo 
aliejaus gamyba toje valsty
bėje kuriam laikui gerokai 
sumažės.

Venecuelos vyriausyl>ė sa
ki, ir žinovai spėja, kad gal 
tik 45 milionai piliečių daly
vaus rinkimuose. Demokra
tų partija dėjo daug pastan
gų, kad balsuotojus išjudin
tų, nes paprastai demokra
tų balsuotojai yra tingesni 
tokiuose pustermio rinki
muose.

Rinkiminėj kovoj buvo 
plačiai aptariama krašto už
sienio politika, ypač dėl Ku

Chruščiovas pažadėjo, kad 
rusų raketos ir kiti puola
mieji ginklai bus ištraukti iš 
Kubos. Kol kas stebėjimas 
iš oro parodė, kad raketų 
lizdai yra suardyti ir pačios 
raketos kažkur nugabentos. 
Ar jos gabenamos į uostus, 
ar į kokias nors slaptas lin
dynes kalnuose, tikrų žinių 
nėra. Sovietų Rusija savo 
pažado leisti ginklų išgabe
nimą iš Kubos tikrinti dar 
neišpildė. Amerikos vyriau-

Kašmito klausimo "užšaldy
mui.“

Ginčas dėl Kašmiro tarp 
Indijos ir Pakistano yra jau 
senas, nuo Indijos dalijimi-Į 
si į dvi valstybes 1947 m. 
Indija buvo pritarusi plebis
citui Kašmire, bet paskui 
nuo to savo pažado atsime- 

Iraras.vr:, UVI Ifočrnirn Din j\a^uuiw ^Jv
tarp Indijos ir Pakistano, ir 
ta provincija liko padalyta 

bos buvo daug kalbų ir vy-i j dvi nelvgias dalis, Indijai 
riausybei buvo išmetinėja- Į įeko geresnioji dalis. Pakis- 
ma apsileidimas ir neboji-.tanas dabar reikalauja, kad 
mas šalies saugumo. Bet rin-į tvarkvti Kašmira ir kad 
kimų kovai einant prie ga- ■ Jurgt. Tautų jėgos perimtų 
lo, prezidentas Kennedy iš- žmonių atsiklausimas iš-i - i - » • •• • rr i **kėlė rusų stiprinimąsi Kubos 
saloje ir pareikalavo iš So
vietų Rusijos, kad ji atomi
nius ginklus ir raketas, oi
taip pat sa^o bombonešius Į Septynios opozocinės Is- 
įs Kubos ištrauktų. Maskva , j)anų politinės grupės baigia 
po kelių dienų svyravimų su. susįtarti dėl vieningos veįk- 
tuo suriko. Kaip tas atsilieps, j°s prieš fašistine Franco 
j balsavimo rezultatus? Ar1 ---

spręstų to krašto likimą.

Ispanų Opozicija Vienijasi

A. . , , . diktatūra. I opozicinių gru-
tai sustiprins demokratų ad- j pju apsivienijimą komunis- 
mimstiacijos poziciją, ar ; taį nebuvo kviečiami ir nei-
ne.

Iškilus Kubos krizei, pre
zidentas atsisakė toliau da
lyvauti rinkiminėj kovoj, ir 
taip pat visi vyriausybės na. 
riai gavo nurodymų rinki
mų kovoje nebedalyvauti. 
Toks įsakymas buvo padaly
tas dėl to, kad krizes laiku 
vyriausybė atsistotų virš par
tinių barnių ir rūpintųsi tik 
šalies reikalais.

Respublikonų partija iki 
paskutinės dienos kėlė už
sienio politikos klausimus ir 
dėl Kubos gyrėsi buvusi pir. 
moji, kuri Kubos pavojų pa
stebėjo ir prieš kraštą kėlė. 
Net ir po to, kai Maskva su
tiko ištraukti iš Kubos savo 
puolamuosius ginklus, res
publikonų kalbėtojai dėjosi, 
lyg tarsi jie būtų išvarę 
Chruščiovo ginklus iš Ku
bos.

Prezidentas Atvyks
Balsuoti j Bostoną

.•ma..

KARŠTOS DIENOS

JAV ambasadorius Jungt. 
Tautose Adlai Stevenson 
dėl Kubos Įvykių turi kars
tų dienų. Viename Saugumo 
Tarybos posėdy jis prie sie
nos prirėmė Sovietų atsto
vą Zoriną. reikalaudamas 
pasakyti teisybę. Tas mela
gis raitėsi kaip keptuvėj ke
pamas, nesugalvodamas, 
kaip pameluoti.

Rusai Paleido
Raketą į Marsą

Prezidentas Kennedy šį į 
antradienį atvyks balsuoti į 
Bostoną, kur yra jo gyvena
moji vieta. Jei jis negalėtų! 
atvykti dėl kokios nors prie. 
žasties, tai savo balsą pa
duos laišku.

ko, kad sabotažininkai yra
Kubos Castro šalininkai ir sybė tvirtina, kad patikrini- 
komunistai, kurie dabar vei- mas y,a būtinai reikalingas 
kia išvien. Įsakymą daryti įr nuo to nebus atsisakyta, 
sabotažą jie gavo iš Kubos pirmadienį Tarptauti-

. J _ ---------- : P° ^ai Amerika privertė njs Raudona»is Kryžius pra-
Lapkiičio 18 ir 25 d.d. Amerikos atominiai ban- i ištraukti savo atomi- nešė, jOg Kuba sutikusi, kad

Prancūzui Dabar Amerika Užbaigė
Rinks Parlumentą Atomų Bandymus

Pereitą ketvirtadienį ru
sų mokslininkai paleido ra
ketą su įvairiais instrumen
tais į Marso planetą. Šios

ia iVl oglz1-

vos praneša, kad raketa 
skrenda numatytu keliu link 
Maišo ir kasdien nukeliauja 
po 215,090 mylių.

Amerikos raketa Mariner, 
paleista į planetą Venerą, 
tęsia savo kelionę ir apie 
graodžio vidurį prisiartins 
prie tos planetos. Jis pra
skris pro Venerą 20,000 my. 
lių atstume, ir laukiama iš 
jo įvairių informacijų apie 
tą labai mažai težinomą pla
netą.

Indija Nusivylė 
Maskvos Parama

Prancūzijos gyventojai rinks dymai Pacifike, Johnston mus ginklus iš Kubos. Kai j plaukiantieji laivai būtų 
kuriose ^ie^i Amerikos patikrinami jūroje Raudo- 
valstybėse kastnnmkai nojo Kryžiaus atstovų, bet 

«vw- kainasparaiai yra gerai or- kas ir kaip tikrins atominių 
18 d. referendume62% bai-; minių bandymų ore padary-j£anizu°U j nelegalias orga- gįnkjų išgabenimą iš Kubos, 
savusių piliečių pasisakė už ta Pacifike

naują parlamentą. Senasis 
buvo paleistas prezidento 
dp Gaulle isalcvmir Snalio

alose, jau užbaigti. Požemi
niai bandymai Nevadoje dar 
uUS tęSiBni Vlao «a+ra_

▼ IZ5CI VIIV7

nuo balandžio 
de Gaulle siūlomą konstitu- mėnesio. Per tą laiką ir ra
cijos pakeitimą, bet parla- i, saį darė kelioliką naujų ban- 
mento rinkimuose laukiama, dymų Novaja Zemlia srityje 
kad daugumą jame laimės o- šiaurėje.
pozicinės partijos.

De Gaulle šalininkai de
da pastangas surasti sau ša
lininkų opozicinėse partijo
se, kad naujas parlamentas 
galėtų darniai bendradar.
biauti su vyriausybe, o opo- sitanmo 
zicijos partijos tikisi gauti

Prezidentas Kennedy sa
ko, kad Amerikos vyriausy. Į 
bė vi a pasiraošusi tartis su į

nizacijas ir pasiraošę šabo- jjeka dar neišspręsta. Ame- 
tazui ir panašiems žygiams. rikos vyriausybė laukia, kad 

. _ . . ~ Sovietų vyriausybės narys
Ginklai į Indiją A.JVIikojanas susitars su Ku.
nik iz * • bos diktatorium dėl ginklų/ aSKUtfOm V ezami išgabenimo patikrinimo.išgabenimo patikrinimo. 

Jei ginklų išgabenimo iš
Indija jau pradeda gauti Kubos patikrinimas nebūtų 

i ūsais dėl atominių ginklų j ginklų iš Amerikos ir iš An- sutartas ir Kuba neleistų 
jei, glijos savo karai prieš kinų to tikrinti,

komunistus vesti. Ginklai griežtesnių
bandymų uždraudimo, 
rusai nori tokių derybų irsu-

parlamente daugumą ir pa- Maskva Vėl Išvarė J Pirmieji ginklai 
reikšti vvtiausybei nepasiti
kėjimą. Per metus laiko po 

■ rinkimų prezidentas, pagal 
i konstituciją, negali paleisti

Amerika imsis 
priemonių pri-

gabenami lėktuvais, o vė- versti Kub4 sutikti su kon- 
į liau bus vežami ir laivais, trole. Tam reikalui gal būtų

lėktuvais
i atgabenti iš Turkijos ir iš 

Amerikos Diplomatą, Vokietijos, kur Amerika tu.
! ii ginklų sandėlių.

Pagaliau Maskva apsi Sovietų vyriausybe perei.: Pereitą savaitę karas Hi
tą šeštadienį vėl išvarė iš sa-1 ma^aJU kalnuose aprimo. In

čiovas parašė Iindijos vadui TA||fA. PRFMI|A 
iNehru, kad Sovietų Rusija, i TA*^O3 PREMIJA 
nors ir yra draugiška Indijai, į ŠIEMET NIEKAM

i bet Iidijos ginče su Kinija

matas Richard C. Jacob bu
vęs pagautas, kai jis paėmė 
iš slaptos vietos vieno šnipo

savo jėgas, gauna Karo rei- 
pradės naujus puolimus.

negali remti Indijos ir ne 
duos jai ginklų kariauti prieš Jai s^< |l)ia» *<af’ s,emet tai- 
kiniečius. Chruščiovas pata-!kos P!'cmlja nebus nickam 
ria Indijai priimti kinų siu--duodama. Premijų dalinto- 
lomas sąlygas ir pradėti de-į Ja^ neatkilia kodėl taip, bet 
rvbas dėl sienų. j krizių metrus paprastai tai-

Kinija siūlo, kad Indija' kos dovana neduodama, 
nustotų kariavusi prieš Kini-1

1 ją, susėstų su ja prie stalo ir 
derėtųsi dėl sienų nustaty
mo. T as reikštų, kad Indija 
neturėtų jokios vilties atgau. 
ti dabar kinų okupuotas že
mes.

Nobelio premijų dalinto- pranešimą. Amerikos amba., 
" ‘ sada tą kaltinimą užginčija.!

vesisp^r?s barzdočius

F' ’

VIENS PO KITO PAS
N. S. CHRUŠČIOVĄ

Pas Maskvos valdovą 
vienas po kito lankosi rusų 
satelitų valstybių vadai. Jau 
buvo Novotni, Ulbricht, Go-| 
mulka, živkos, Gheorghiu-1 
-Dej. Matvti, jiems Chruš-! 
čiovas aiškina Kubos pas-' 
laptis, ar savo pasidavimo' 
neišvengiamumą.

Kabo- diktatorius Castro 
nesutinka įsileisti Jungt. 
Tautu inspektorių tikrinti, 
ar pu ’btn'rii ginklai pašali

nami.

Tai jau trečias atsitikimas | 
vieno mėnesio bėgyje, kad Į 
Maskva išvaro iš savo krašto 
amerikiečius diplomatus ta
riamai už šnipinėjimą. Tai 
daroma atsikeršijant už. pa
gavimą ir išvarymą iš Ame
rikos dviejų rusų šnipų dip
lomatų, kurie buvo pagauti j 
imą vieno su Amerikos poli
cijos žinia dirbusio šnipo Į 
pranešimą.

Mississippi universitetas t 
pereitą savaitę išvarė 4 stu-j 
dentus už chuliganizmą ir 
laikymą draudžiamos me
džiagos mokslainės miega
muose kambariuose. Pas Į 
studentus rasta sprogstamos! 

, medžiagos, kuri, matyti, bū. I 
• tų buvusi panaudota prieš! 
tame universitete besimoki- 

! nantį studentą negrą Mere- 
dith.

anajstas m i koj an as

Nuvyko į Kubą išaiškinti 
Castrui, kodėl Chruščiovas 
turėjo jį išduoti ir atimti iš 
jo rusiškas raketas.

paskelbta visiška Kubos blo
kada, arba būtų panaudotos 
kitos priemonės. Maskvos 
pareiga yra priversti Kubą 
sutikti su kontrole, Chruš
čiovas pažadėjo, kad JT or. 
organizacijos žmonės galės 
patikrinti ginklų iš Kubos 
išgabenimą. Bet jeigu Chru
ščiovas savo pažado neiš
pildytų, taria Amerikos blo
kada ar kitos priemonės pa
vaduos Chruščiovą ir pri
vers Kubą sutikti su ginklų 
išgabenimo kontrole.

Karas Dėl Sosto
Jemene Tęsiasi

Arabų valstybėje Jemene 
karas dėl sosto tebevyksta. 
Tame kare kariauja ne tiek 
vietiniai žmonės, kiek jų 
kaimynai. Egiptas atsiuntė 
savo kariuomenės dalinius 
padėti revoliucinei valdžiai, 
kuri susidarė nuvertus sos
to įpėdinį, o Saudi Arabija 
ir Jordanija padeda kariau
ti monarchistams. Monar- 
chistai giriasi paėmę į ne
laisvę egiptiečių ir paėmę iš 
Egipto atgabentų pabūklų 
ir susisiekimo priemonių.

Jemeno karas, kaip atro
do, pasidarė to krašto kai
mynų karas ir gali užsitęsti, 
jei tie kaimynai nepagailės 
jam savo jėgų.
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Ar krizė jau praėjo?
Taip vadinama “Kubos krizė” buvo retas atsitiki

mas, kada Amerika ėmėsi iniciatyvos šaltajame kare ir 
ultimitumu pareikalavo rusus trauktis iš Kubos su savo 
raketomis ir bomberiais. Pirmadieni, spalio 22 d. prezi
dentas Kennedy paskelbė Kubos “karantiną” ir pareika
lavo, kad Maskva ištrauktų iš Kubos “puolamuosius gin
klus.” Sekmadieni, spalio 28 d. Maskvos diktatonus Ame- j 
rikos ultimatumui nusilenkė ir pažadėjo tuoj pat sulai
kyti raketų lizdų Kuboje statymą, panaikinti jau pastaty
tus lizdus ir ištraukti puolamuosius ginklus iš Kubos. Ma
skva sutiko, kad Jungtinių Tautų organizacijos žmonės 
patikrintų Maskvos pažadų įvykdymą.

Amerika nesirengė atakuoti Kubos ir jos okupuoti, 
todėl prezidentas Kennedy ir rusams sakė, kad Amerika 
seęuls Kubos, bet kai buvo sužinota, kad Kuboje išdygo 
ir dygsta raketiniai lizdai atominėms bomboms laidyti, 
Amerikos vadų tarpe buvo svarstomas klausimas išdau
žyti tuos lizdus bombomis. Tas gal ir būtų buvę padalyta, 
jei rusai nebūtų ultimatumo priėmę ir pažadėję savo ato
minius ginklus iš Kubos ištraukti, nors pirmon galvon bu
vo planuojama visiškai blokuoti Kubą, kad jos ūkis dėl 
degalų (kuro) trūkumo susmuktų.

Kai rusai nusileido, krizė lyg ir praėjo. Rusai tikrai 
tuoj pat sulaikė atominių bazių statymą ir jau pastaty

IR DIDELIAM MELAGIUI BUVO RIESTA

Saugumo Tarybos posėdy JAV ambasadorius Adlai Stevenson reikalavo Sovietu 
atstovą Zoriną (kairėj) tuoj atsakyti, ar sovietai Kuboje turi puolamųjų ginklų, 
ar ne. Zurinąs ne tuoj susigriebė a t šaky ti, kad jis nėra JAV teisme ir todėl į klau
simą atsakys, kada norės. Tada Stevenso nas parodė Kubos nuotraukas (dešinėj 
viršuje), kurios aiškiai rodo. kad tokių g inklų ten yra. Zorinas nedrįso į nuotrau
kas pažiūrėti.

Kas savaite
, sitarti su Kinija dėl sienų!
I Toks draugas pasirodė 

Sovietų Rusijoj, po Ku-. ^askva. Negana to, Maskva 
bos krizės, eina džiūgavi-1 paaiškino Indijai, kad ji ne
inąs dėl Nikitos Į galės Indijai pristatyti jau
mo,” nors komvadai žino, j už al.(iuotus lėktuvus ir ne
koks tai buvo laimėjimas. padėti Indijai pastaty.
Sovietų spauda giriasi, kad i kafO lėktuvų dirbtuvės, 
Nikitos Sergiejevičiaus iš- ( kaip buVQ susįtarta. . .

! mintis išgelbėjo Kubos re-. ..neutraiiujų' pasiskel- 
I voliuciją nuo amerikoniško, vfenas K,ypas iš kana. 
imperializmo pasikėsinimų, _ui Ganos ezidentas 
ir kartu išgelbėjo pasaulio 1^^ plotestavo>
taiką nuo atominių sker >;jkam angĮaį duoda pagalbą
mų. Du tokie j j„dįjai Į Girdi, taip negražu,
tikrai veiti pagyrimo, na tai rcikia būli neUtraliems ir

Giriasi “išgelbėję taiką

tąsias suardė ir savo raketas gabena kaž kur į uostus. Bet 
lieka dar vienas dalykas, kuris neleidžia “Kubos krizę 
galutinai užbaigti. Lieka patikrinimo reikalas. Chruščio
vas pažadėjo, kad patikrinimą darys Jungtinių Tautų or
ganizacijos žmonės. JT gen. sekretorius tuo reikalu bu
vo nuvykęs i Kubą susitarti dėl tikrinimo, bet Kubos dik- 
tatoriis Fidel Castro atsisakė įsileisti tikrintojus, kol 
Amerika nepriims jo penkių sąlygų: Neatsisakys nuo sa
vo kariškos Guantanamo bazės Kuboje; nesulaikys “ka
rantino;” nesulaikys lėktuvų tikrintojų skraidymo virš

! valstybės buvo Rusija. Aus- pramonės centrus. Kas to- • gos rusams Ameriką šanta-
trija, Prancūzija, Turkija ir kiame atvejyje atsitiktų? , žuoti, o kilus didesnei kri- 
. . . maža Prūsija. Nedidelė Nagi, nebegalima būtų kal-lzei, paleisti juos ir į darbą! 
Prūsija, palyginus su kito- bėti “ką čia ta blusa gali i Galima tik pasidžiaugti, 
mis Europos galingomis vai- padalyti dideliam dramb

liui,” nes blusa, ginkluota 
atominiais ginklais, nebebū-

stybėmis, buvo tik nykštu 
kas, bet tas nykštukas turėjo į

didele kariuomenė buvo vie.
Kubos, nesustabdys Kubos pabėgėlių veiklos prieš Castro "alstybi ^!į" ĴkUtof
režimą ir nesušvelnins ekonominio spaudimo prieš Kubą 

Amerika su Kuba į jokias derybas nesileidžia ir netu
ri net savo atstovybės Kuboje. Apie priėmimą Kubos sąly
gų ir kalbos nėra. Chruščiovas pažadėjo, kad rusiškų ba
zių panaikinimo tikrinimas bus daromas Jungtinių Tautų 
žmonių, jo reikalas yra ir priversti savo lėlę Castro, kad 
tas nekliudytų sutarto tikrinimo. Taip atrodytų. Bet ma
tome ką kitą. I Kubą nuskubėjo Chruščiovo dešinioji ran- 
Mfc A. Mikojanas ir Kuboje skelbia, kad Kubos sąlygos dėl 
rusu bazių panaikinimo tikrinimo vra visai teisingos! 
Tdlp Chruščiovas vykdo savo pasižadėjimą.

180,000 kareivių armija, ku-i tų blusa, o pasidarytų di- 
ri pagal tuos laikus, buvo' džiausiu 2vėriu. Tai būtų se- 
didelė jėga. Maža Prūsija su nu laikų maža Prūsija, kuri 

su savo nuolatine armija 
nepaliaujamais karais paau
go i didelę valstybę ir Euro
pos pabaisą, apie kurią sa-ji turėjo didelę ir gerai išmi

klintą armiją. Už Prūsiją Į kydavo, kad karas yra jos 
daug didesnės ir visais po-1 nacionalinė pramonė. Maža 
žiūriais galingesnės Lenkija Prūsija supliekė didžiulę 
ir Lietuva buvo jau tada
valstybės “ligoniai” todėl, 
kad neturėjo pastovios ar
mijos ir todėl su Lenkijos- 
-Lietuvos valstybe niekas 
nebematė reikalo skaitvtis.

Nuolatinės armijos nie-

įr ginasi
Žmonės užsieniuose 

tik palinkėti, kad Chruščio
vas daugiau tokių laimėji
mų turėtų tarptautinėj poli
tikoj. Juo daugiau, juo ge
riau.

Bet rusų komunistai kaž 
kodėl nėra labai tikri dėl to 
Nikitos laimėjimo, jie per 
daug tuo laimėjimu giriasi, 
b’g tarai kas abejotų Niki- 

vynausybė tos išmintimi ir jo “taikos

• i-1 tegu kinai smaugia Indiją! 
1 Ilgai Maskva sėdėjo ant 

tvoros indų-kinų ginče, bet 
pagaliau nuo tvoros nulipo į 
kinų pusę ir Indijai parodė 
savo “draugišką” nugara!

Indijos politika, kurios 
pagrindan buvo dedamas 
neutralumas tarp Rytų ir 
Vakarų, susilaukė kracho.

kad Amerikos 
laiku apsižiūrėjo ir sutruk-. gelbėjimo” sugebėjimais.

sovietų spauda rašodė rusams užbaigti atomi
nių ginklų bazes Kuboje.

GARDNER, MASS.

Lietuvių Bendrovė išrinko 
valdybą

Spalio 30 d. metiniame 
susirinkime išrinkta šitokia 
valdyba: Pirm. Aleksas Juš-

Sumišimas “Rytų bloke.”
Kubos krizės galas, kuris 

Todėl sovietų spauda rašo gal dar nėra galutinis galas, 
nepailsdama apie Nikitos įnešė nemažo sumišimo į 
gudrią politiką ir traukia vi- komunistinio bloko tarpą, 
sokius liudininkus, kurie pa- Kubos diktatorius aiškiai 
tvirtina, kad Nikita tikrai jaučiasi rusų parduotas ir iš- 
laimėjo. Išvilktas dienos duotas, bet dėl Kubos ma- 
švieson net suniekintas, ap- žai kas galvą sukt" Blogiau 
spiaudvtas ir supelėjęs mar- yra tas, kad komunistinė Ki. 
šąląs Vorošilov, kurs komu- nija siūlosi Kubos diktatū- 
nistų partijos “Pravdoje” rai į globėjus, o maža Alba- 
skelbia ilgą straipsnį apie nija skalija, kaip tikras Pe- 
Nikitos išmintingą santūra- kino šuniukas, ir skelbia 
mą ir jo laimėjimus tarptau- paskalas, kad Sovietijoj jau

Aurtiiją ir atėmė is jos'ka vicepi,TO Antanas Vii- 
veik visą Sileziją, kun buvoĮ čenskas> fin sekr Vincas
ne vokiečių apgyventa, ka-j Višniauskas, ižd. Veronika tinėj politikoj. Matyti, Niki- bręsta maištas prieš Nikitos
nav? !. me,t? Pnes,«a.hnS5'Rimkutė, sekr. Vanda Šerk- 
koaliciją, dalyvavo lygiomis j šnienė; direktoriais. Juška 
teisėmis su Rusija ir su ta! Vilčinskas, Daukantas, Na- "et ‘•antipartines 
pačia Austrija BenKijos irĮkutis, Debesaitis, Mačionis, | žmo?V Vorošilovą

Necelis ir Dockas. zuoti C hrušciovui ginti.
Tame susirinkime įstojo ' O mes ir vėl sakome, tegu kiti, kuriems maisto traku- 

3 nariaiVincas Daraškevi.1 Nikita būna ir ateityje taip mai ir kitokie nemalonumai 
čius, Ona Simonienė ir Vii- protingas, kaip jis buvo Ku- kelia gana rūpesčių ir be

Lietuvos padalinime ir atsi-Rusai buvo iškėlę mintį, kar tarptautinis Raudonasis : kad neišėjo visai iš mados,) kando toki k • kad 
71’ne Horvtn tibrinimo mon lcprižkll h 21711T nanaikini- I bet I 1 aneuzijos ie\oliuci-i i-- _ . „

tos laimėjimai labai jau kai “revizionizmą.” Panašius 
kam akis bado, kad reikia gandus padeda skleisti ir 

grupės”! kinai.
mobili- Kuba mažai terūpi tokių 

kraštų komunistams, kaip
Kryžius darytų tikrinimą rasų kariškų bazių panaikini 
mo Kuboje, bet Kuba 
sų pats pasiūlymas velti 
litarinį žygį atrodė nei šiaip, nei taip.

Amerikos vyriausybė iš savo pusės skelbia, kad pati
krinimas, ar rasų atominės bazės Kuboje yra panaikintos 
ir atominiai ginklai ir bomberiai yra ištraukti iš Kubos, 
yra būtinai reikalingas. Taip buvo susitarta, taip turi būti 
ir daroma. Jei rasai nenori “savo Castro” priversti laiky
tis Chruščiovo pažadų, to darbo teks imtis pačiai Ameri
kai

ir tą rusų pasiūlymą atmeta, nors ru- ‘ Ka'fkel to-^abtv’• XaPoleono karM maža*Pi'£
lti Raudonąjį Kryžių j politiniai mi- b JpucJė k revoiiucin j ai> buvo viena iš godžiau-

užpuolė
Prancūziją, ji gynimuisi 
nuo priešų pašaukė savo pi
liečius į kariuomenės eiles ir
1792 metais toki jaunu mo- i a -• -- ■ itdtl i us>«ll vra I1U-bilizuotu piliečiu armija su- L • «z v I 
mušė prūsu senu profesio- . ! TT atom‘.n'M
nalų kariuomenė. Valmy į 'ak"tų atominėms
mūšis nuskambėjo po visą J al(b'ti. Jls

1 * pažino, kad atominių ginklų

siu laimėtojų.
Na, c maža blusa Kuba

atominiu ginklų jau turėjo. 
Spalio 28 d. Chruščiov pri
sipažino, kad rasai yra nu

činskas.
Vakarienę rengti nutarta

lapkričio 17 d. Lietuvių Klu
be, pradžia 6 vai. vakaro.

bos krizės metu. Už tokį jo Kubos barzduočių vargų, 
protingumą jam galima tik Nikita dabar turi darbo
padėkoti. Jei rusams patin

r_____  _ __ _ Ra Nikitos nuolaidumas ir „________ r ____
Šeimininkės bus Bronė Jus- sukalbamumas, mes neturi- bundodaržį ir paraošti jas 
kienė, Šlarienė, Butkienė ir Te nieko Prieš- Sutinkame Berlyno krizei.

suvaryti bekrykstančias sa
vo avinyčios aveles i vieną

Maskvos valdovai ir šiame atsitikime pasirodė tokie! tuometini pasauk n parode, bazės Kuboje =tatomo« bei 
rnktl miežiai kain Ir kitime dalvknnsp Vos snėio! kad Piečių armija gali bū- J . J ’ ,pat sukti melagiai, kaip ir kituose dalykuose. Vos spėjo 

duoti pažadą, tuoj pradeda išsisukinėti nuo jo vykdymo. 
Šį kartą jie slepiasi už Fidelio Castro barzdos—girdi jis 
neleidžia mums savo pažadų tęsėti! Toks pasiteisinimas 
nieko negali įtikinti, rusai rodo tik dar kartą savo blogą 
valią ir jiems Įprastą prasimelavimą.

Žinoma, jeigu rusai nemato reikalo savo pasižadėji
mo laikytis, tai ir Amerika turi laisvas rankas patempti • 
Kubos fctokadą, arba imtis ir kitų priemonių, kad rusiš
kas atominis pavojus iš jos pašonės būtų pašalintas.

Kuboje Chruščiovas susilaukė tokio antausio, kokio 
Maskvos diktatorius nė iš ko nebuvo ragavęs. Todėl gali
ma spėti, kad Rusijos valdovas bandys savo prestižą kaip 
nors vėl pakelti ir tuo tikslu rodys savo galybę gal prie 
Berlyno ar kur kitur. Todėl ir dėl tos priežasties Kubos 
krizė nėra paskutinis susikirtimas šaltajame kare ir rei
kia laukti naujų Maskvos smarkavimų kurioj nors kitoje 
šaltojo karo vietoje.

Ar Kuba pavojinga?
Amerikoje kartais kai-į rikos nori panaudoti savo

bama apie Kubą, kaip apie 
pavoju Amerikos saugumui. 
Daugeliui žmonių tokios 
kalbos atrodo nąpmtos. Bet 
vra grūdelis teisybės ir tose 
kalbose apie “pavojų.”

Žinoma, 7 milijonai Ku
bos gyventojų, dargi jei jie 
vis būtų kažin kaip prieša- 
m^rikoriški, nieko nereikštų 
ir negalėtų sudaryti jokio 
pavojaus. Pavojus gali kilti 
tik iš to, kad už Kubos atsi
stoja galinga valstybė, kuri

dargi prisidėti prie rinklia-; 
vos, kad Sovietų Rusijos mi- 
nisterių pirmininkui N. S. 

Mirė 53 metų Stankaitis, Chruščiovui būtų nupirktas 
18 metų Gedraitis, kuri i lietsargis, lygiai toks, koki

Šlegerienė.
Mirė

ti sėkmingesnė už karių pro- J1' Padėjo, jog tie ginklai 
fesionalu armija. Nuolatinės ^1; U T. '! ar
armijos ir po to'.lar išsilaikė 'TL? T^iT° L i 
ilgą laika, bet ju gadynė nu-i u ne t.ok9.«al ^,eI.,sVbet!

’ J s fe . u I jigajnjyj tie g,nkjai būtų!
Juėjo palengva praeitin, 

vietą užėmė nuolatinės ar 
mijos branduolis ir aplink jį 
sutelkiama piliečių armija.

Anglija ir Amerika visa
da turėjo tik negausias sam
domų karių armijas. Tik pa- ,,
sauliniai karai jau mūsų lai-’ kįį"s? Bet įr

tikslams, kurie nėra drau
giški Amerikai.

Kadaise Europoje buvo 
toks laikotarpis, kad vals
tybės laikė nuolatinę ka
riuomenę. Kiek kuri valsty
bė norėjo ir galėjo, tiek ji 
kariuomenės laikė ir pagal 
jos kariuomenės dydį toki 
valstybė buvo skaitoma ga
linga ar silpna. Jeigu imti 
18-ojo amžiaus vidurį, tada 
Europoje buvo tik kelios 
galingos valstybės su stip-

ir
nutrenkė perkūnas.

Gam iškis

‘i l

Mažas riešutas, bet kietas
‘ galėję patekti ir į kubiečių ■-------------------------------

rankas ir kas būtų drįsęs! o- uigarantuoti, kad Kubos dik-1 Sk,,*y,‘ Sl“'0 M’ch'1

tatorius, po gerų vaišių ir no parašytą knygą “LIETU- 
dar geresnio nugėrimo, ne
būtų tų ginklų pavartojęs 

j prieš jo nekenčiamus jan

, anglų premjeras Chamber- 
I lainas vežėsi į Miuncheną, 
kada jis važiavo pas Hitleri 
”taikos“ gelbėti.

Indija ieško draugu

Komunistinės Kinijos už-

“Spiegel afera”
Vokietijoj eina gerai re

daguojamas savaitinis žur
nalas “Der Spiegei” (Veid
rodis), dėl kurio pereitą sa
vaitę Vokietijoj kilo didelis 
skandalas.

Žurnalas paskelbė straip
snį apie Vokietijos armijos 
menką pasiruošimą karai ir 
pasakojimų apie tą neužten-

L-oj* i -x- ‘ n rusų rankose tie
• Pa eĮ • Į ginklai, visai arti didžiųjų . .

Masinių nacionalinių ar-į Amerikos miestų ir pramo- maty,h Kama minkštais vir- 
bOtU daVę Pr°’ ie'“b kieta“ »509’

riavimo būdą ir mažos val-i23533^3^ 
stybės, ypač su menka pra-j 
mone, kariniu požiūriu ne-Į 
beteko didesnės reikšmės, j 

Bet dabar pasirodė nauji • 
ginklai, kurie kariavimo bū
de daro naują revoliuciją.
Kalbame apie atominius 
ginklus, kurie iki šiol dar 
tik vieną kartą tebuvo kare 
panaudoti (Japonijoj). Tie
S'jlfa1 at^i'gi^Wa^iSr'^a?Į.8kaity,n'»’informaci^- eili<!’ JuokM ir patarimų, 

ža valstybė, gali savo karo 
dide- 
tokiu

pulta Indija dairosi pašau- Į karną pasiruošimą. Dėl to
VII) KFIVII& iurern.'!”' drauP}. nes kitaip gali. žurnalo leidėjas ir tris re- 
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO-; būti didelė bėda. Kinai gali i dukteriai buvo areštuoti ir 

_ JE,” 500 puslapių, daug pa- į nusileisti iš Himalajų kalnu! padėti į kalėjimą. Jiems ke-
veikslu sal ten ir save na- vėI. Pavergti Indiją, kuri Hama byla dėl krašto išda- 

p tik prieš 15 metų atgavo ne. ■ v’m° • Areštuotas ir vienas 
priklausomybę iš anglų. Į pulkininkas, įtartas, kad jis 

Nelaimės valandoj Indija, | dayęs žurnalui informacijų 
griežtai neutrališka Rytų-!aPie kariuomenės menką 
-Vakarų varžytynėse, beša- Į pasiruošimą.
liškai kreipėsi į Maskvą ir Žurnalo leidėjo ir redak- 
VVashingtoną, į Londoną ir " ’/M? METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

pajėgumu prilygti ir dide-i Ka,end°rių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-

ghiklu neturi’ kU* * t°klU numerata> arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip
Jsivaizdinkim valandėlei,! buvusi ~ 75 centai- 

kad kaimyninė Kuba apsi- Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome 
ginkluoja atominiais gink-1 •• j
Jais (savo ar iš rusų gautais) S1U° adreau:
ir tokius ginklus nutaiko į ”K E L E I V I S“
Jungtinių Amerikos Valsty-

siusti

Kubos artimumą prie Ame- riomis armijomis. Tokios svarbiausius miestus ir 6^6 E. Broadway South Boston 27, Maae.

į Egiptą..
Londonas pirmas atsilie-

pė ir pažadėjo visokeriopą
• pagalbą, net prabilo apie
“nuomos. paskolos pagal
bą” Indijai ir tuoj pat pra
dėjo siųsti ginklus į Indiją. 
Greitai atsiliepė ir Wašh- 
ingtonas ir praeitą savaitę 
pradėjo lėktuvais gabenti į 
Indiją ginklus tiek iš Tur
kijos. tiek iš iš Vokietijos, o 
didieji transportai laivais 
plauks iš pačios Amerikos.

0 kaip Maskva? Maskva 
pasakė, kad ji Indijai negali 
padėti, kad ji turi būti soli
dari su komunistine Kinija 
ir patarė Indijai priimti Ki
nijos sąlygas—padaryti pa
liaubas ir sėsti prie stato au

torių areštas buvo padary
tas be teisingumo ministerio 
žinios, todėl ministeris pro
testuodamas pasitraukė iš 
vyriausybės. Tas ministeris 
yra demokratų partijos. 
Grasina trauktis iš vyriau
sybės ir keturi kiti tos par
tijos ministeriai. Koalicija 
tarp krikščionių demokratų 
ir demokratų gali sugriūti.

Vakarinės Vokietijos lai
kraščiai kelia dideli ermi- 
derį dėl “Spiegei” aferos, 
sako spaudos laisvė yra pa
vojuje. . .

Kuo pasibaigs ta “afera” 
greitai gal pamatysime. Da
bar įdomu tik pastebėti, kad 
vokiečiai spaudos laisvę 
pradeda rimtai ginti nuo 
biurokratų sauvalės. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

x».£j1xCj1 v JO, OV. DlJOlm.

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kelionė į Defiance miestą
Sekmadieni, spalio 14 d., 

"pasikinkę“ plieninį žirgą, 
susėdome visi, jauni ir seni, 
ir pasileidome beveik kaip 
stalas lygiu keliu. Plieninis 
žirgas skrieja lyg aitvaras 
beveik 70 mylių per valan
dą. Malonu žavėtis artėjan
čio rudens grožiu, nors ta 
diena visai nebuvo panaši į 
rudenį. Temperatūra siekė 
80 laipsnių, ir uždarame ve
žime sėdėti buvo tikrai karš
ta.

Negalima buvo akių ati
traukti nuo pasikeitusios 
gamtos grožio. Pakelės miš, 
kai ir miškeliai nugeltę, nu
rudę, kiti paraudonavę. Vie
ni medžiai jau baigia savo 
šakas apnuoginti, nusviesda. 
mi žemėn savo gražų vasa
ros rūbą ir tuo būdu pasi- 
ruošdami sutikti žvarbų vė
ją ir šaltą žiemą. Šaltos 
žiemos žvarbūs vėjai lapuo
toms šakoms būtų labai pa
vojingi, todėl medžiai lyg ir 
prisitaiko tam grasinančiam 
pavojui, numesdami lapus į 
šalį ir tuo sumažindami sa
vo kūno plotą piktiems vė
jams ir sniego pūgoms už
kliūti.

Taip besigėrėdami
tos grožiu ir nepajutome, 
kaip per porą su viršum va
landų mūsų "žirgas“ nušuo
liavo 150 mylių.

Įlėkėm į Defiance miestą 
ir po minutės kitos sustojom Į 
prie dr. Vytauto Kavolio na- Į 
mų vartų, šeimininkas, mus 
išvydęs, plačiai atvėrė duris 
ir pakvietė vidun. Ten rado
me svečių ir iš Fort Wayne, 
Ind.

Defiance yra Ohio valsti
jos apskrities miestas. Ten y- 
ra to paties vardo kolegija, 
kurioj dr. V. Kavolis profe
soriauja. Miestas yra ten, 
kame susilieja Anglaize-Tif- 
fin upė su Maumee upe, a- 
pie 50 mylių nuo Toledo 
miesto.

Ši vietovė seniau buvo 
svarbi indėnų buveinė, bet 
1794 m. gen. A. Wayne į-

manskytė yra dailininkė, ku
ri čia savo kūrinių parodą 
jau kiek anksčiau buvo su- 
ruošusi.

Šiandien turbūt visoje A- 
merikoje sunku surasti vie
tą, kur nesutiktum lietuvio. 
Ir dažnai tas sutiktas tautie
tis yra profesorius, gydyto
jas, inžinierius, verslininkas 
ir tt Daugelis jų yra naujų
jų ateivių, nuo komunistų 
pavojaus pasišalinusių tė
vų vaikai, daugelis jų savo 
mokslo pagrindus gavo ge
rose Lietuvos mokyklose.- ITas džiugina, bet kartu ir 
gaila, kad likimas juos pri
vertė dirbti ne savo brolių 
ir sesių tarpe.

A. Zamžickas

MIAMI, FLA.

Sukaktuvinis banketas

j'u&iapiS ueČ*<*3

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

BOMBOS APŠVIETĖ HONOLULl į čių laukiamuosiuose ir tuč- 
l tuojau pakildavo, vos tik 
į ( ramer iškišdavo nosį iš sa- 
1 v o kambario. Jie patys ne
pratardavo nė vieno žodžio, 
bet užtat užrašydavo paties 
( ramerio kiekvieną, kurį jis 
tik pasakydavo užkalbin-
tiem baltam.

’ Bėgikai“ buvę trijų rū
šių: Vilniuj jie dėvėjo įdo
miais apsiaustais, kuriuos

Dr. V. Jasaitis-iSradejas
Chemijos daktaras Vikto- didelį pelną. Pats išradėjas 

ras Jasaitis Lietuvoje buvo ne kažinką pelnė — jis tik
Ginklavimo valdybos sprog
stamųjų medžiagų skyriaus 
viršininkas, neorganinės ir 
analizinės chemijos kated
ros vedėjas Kauno univeraL 

įtete. Jis jau tada išrado

įmonės lėšomis buvo pereitą 
vasarą išvykęs pasivažinėą 
Europoje.

WlLKE£-£ARRE, PA.

iš Johnston salos, kuri yra 780 myliu atstume nuo 
Honolulu, buvo iššauta į 30 mylių aukšti milžiniška 
bomba, kuri nušvietė Honolulu padangę.

NAUJA ALTO VALDYBA . Kitas Alto valdybos posė.
----------- į dis bus lapkričio 17 d.

Chicagoje spalio 27 d. po
sėdyje dalyvavo visa šią va
sarą išrinktoji Amerikos

VL1KO POSĖDŽIU 
DARBOTVARKĖ

buvo galima akies mirksniu, i sprogstamojo gyvsidabrio ir 
užbėgus į namo koridorių, kapSUljų sprogstamųjų mi- 
i> versti, ir bėglys“ staiga; šiniu gamvbos metodus Lin-
pasirodydavo gatvėje jau 
ne rudu, o pilku apsiaustu... 
1 aline jie sėsdavo prie gre
timo staliuko ir paprastai

šinių gamybos 
kaičių ginklavimo dirbtu
vėms.

Nuo 1951 m. dr. V. JasaL
užsakydavo 200 gr. konjako, j t* dirba kaip sprogstamųjų

Moterų Klubas lapkričio1 Lietuvių Tatybos valdyba— 
18 d. Lietuvių Klubo salėje 1b narių.
rengia banketą savo veiklos Svarbiausias tos dienos 
10 metų sukakčiai atžymėti, i posėdžio tikslas buvo pasi 
Pradžia 5 vai. vak. į dalinti pareigomis.

I. 1) Posėdžio atidarymas, 
2) Sveikinimai, 3) Komisijų 
sudaiymas, 41 Pranešimai 
apie veiklą: al \ liko pirmi-dalinti pareigomis. Pirmi

Meninę programą -atliks’ninku išrinktas Leonardas Į ninko, b > \ vkdomosios Ta- 
visų mėgiami menininkai— šimutis, pirmuoju vicepirm. j rybos, ei komisijų: 5) dis- 

dr. Pijus Grigaitis, kiti vice-; kusijos dėl pranešimų, 
pirmininkai: Teodoras Blin-

i Anita Navickaitė - Kams, 
gam- Lipnickai ir Nekrošas.

matyt, sąžinei nupl.auti,— 
pastebi Cramer. Rygoj kei 

i tesi ne apsiaustai, o patys 
Į “bėgliai," perdavinėdami 
viens kitam vis tą patį port- 

Į felį...
, Kas turėjo "bėgliam“ už 
visa tai sumokėti?—klausia 
vokiečių žurnalistas. Kas už
mokėjo už konjaką ir ilgas 
keliones iš vienos vietovės 
į kitą? Gal "bėgliai“ buvę 
jam dėkingi,—samprotauja 
Cramer. Juk jie tokiu būdu 
pateko kartu su juo į baž
nyčias, muziejus, knygynus, 
į pliažą, net į senąją sostinę 
Leningradą. Jame Cramer 
kreipęsis tiesiai į savo "še-

medžiagų chemikas Speer 
Cartridge Works fabrike 
Levvinston, Idaho.

čia jis išrado naują prie
taisą šovinių pistono para- 
kui susprogdinti.

Daktaro išradimas buvo 
plačiai aprašytas Gun & 
Ammo žurnalo gegužės mė
nesio laidoje. Ten išradėjas 
vadinamas genialiu. Pisto
nas, rodos, menkas dalykė-

Minėta Jangtinių Tautų 
sukaktis

Spalio 24 d. kolegijos 
gimnastikos salėje buvo pa
minėta Jungtinių Tautų Or
ganizacijos 17 metų sukak
tis. Minėjimą surengė Ya- 
lley United Nations Associ- 
ation. Rengimo komitete 
lietuviams atstovavo Wyo- 
ming Valley Lietuvių Mote
rų Klubas.

Kalbėjo E Waehingtono 
atvykęs Philip Deane, Jung
tinių Tautų Informacijos 
Centro direktorius, meninę 
dalį atliko Robert E. lx>vett 
vadovaujamas jungtinis cho. 
ras, susidedąs iš 6 chorų, jų

lis, bet jo pagaminimas yra ?ka,c?uJe ,r,Klng s Gį,e klu- 
labai sudėtingas, ir todėl pa- ‘hor.°- k“nam 'adovau- 
gaminti tokį, kad jis visuo- Ja Bron,us Voveras. 
met ir visokiose sąlygose už
sidegtų, nėra paprastas rei

Iškilmių metu buvo iš
šaukti iš užsienio atvykę į

Vėliau bus šokiai iki nak
ties vėlumos.

Klubo valdyba kviečia vi
sus bankete dalyvauti. Iki 
pasimatymo.

Jenie N. Nevienė

MANCHE5TER, CONN.

Mūsų padėka
Rugsėjo 24 d. netekome 

mums brangaus vyro ir tėvo 
Antano Biretos, kuris su 
bažnytinėmis apeigomis pa. 
laidotas rugsėjo 28 d. šv. 
Jokūbo kapinėse.

Čia mes norime nuošir
džiai padėkoti visiems, ku
rie taip gausiai dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse, nors

strubas, Povilas Dalgis, Ka
zys Drangelis ir Antanas Ru
dis. Sekretoriais išrinkti Eu
genijus Bartkus ir dr. Vla
das Šimaitis, iždininku Mi- 

i kas Vaidyla, fin. sekr. Jonas 
• Talalas.

Pačiuotas sveikinimas Dre-x VT ▼     ■ ■ J  
zidentui Kennedy ryšium su 
Kubos reikalu: nutarta veik. 

i los sėkmingumui sudalyti 
kituose posėdžiuose atskiras 
komisijas: Chicagoj steigti1 
Alto reikalam tvarkyti cent
rinį biurą.

Visi nariai pasižadėjo su- 
tartirai siekti tų tikslų, ku- 
riems Amerikos Lietuvių 
Taryba yra Įkurta. Gyvena
masis metas reikalauja, kad 
Lietuvos laisvinimo reikale

kalas. Ir minėta įmonė priešikTolegi« studijuoti studentai, 
kelerius metus pasikvietė e!?rna ls 16 valstybių iš 

II. 6i Dalykiniai praneši-'sėlį" ir pasakęs jam dėkui dr. V. Jasaitį ir davė jam už-! V1SV.6 z^m.y.nlįI,Talp.
ai: ai Juozo Miklovo _ I už rūpinimusi. Tas nežymiai (javini naeaminti nistonui vo iššaukti ir \\ jjoming \ al- ■ — «k<xiiiiiili uisluiiui jey gyVenancių tautų atsto

vai—6 tautų.
Įėjimas į minėjimą buvo

mai
Mūsų jaunimas laisvinimo 
darbe, b) Vaclovo Sidzi
kausko ir Martyno Brako — 
Laisvės kovos ofenzyva,
7) Diskusijos.

išraudęs-.Taksio vis dėlto 
nepai-ūpinęs, nors tai būtų 
buvęs jo pirmas tikrai nau
dingas patarnavimas žurna
listui.

rengė čia tvirtovę ir ją pava-j ramino ir guodė mus mums 
dino Fort Defiance vardu. į taip sunkiomis valandomis 
1822 m. čia pradėjo kurtis ir visaip kitaip mums sten- 
miestas, o 1885 m. buvo į- j gėsi padėti ir sumažinti mū- 
steigta ir kolegija. sų skausmą.

O mūsų brangiam drau-

ir smarkus lietus lijo; sūdė- j visuomenė būtų vieninga ir 
jo kalną gražiausių gėlių 
ant velionio kapo; užpirko 
daug mišių; žodžiu ir raštu

remtų visas Alto laisvinimo 
pastangas.

III. 8) Tautos Fondo pra
nešimas. 9) Finansų Komi
sijos pranešimas ir apyskai
tų tvirtinimas, 10) Revizijos 
Komisijos pranešimas ir a- 
pyskaitų tvirtinimas, 11) Są
matų tvirtinimas, 12) Rezo
liucijų priėmimas, 13) Kiti 
klausimai. 14) Protokolo 

15) Posėdžio
uždarymas.

Posėdžiai Įvyks lapkričio 
10-11 dienomis (pradžia 10
vai. ryto) Free Baltic House, tyvūs “ekskursantai" iš 
131 East70thSt.,New York, ševikų “Laisvės” ar “Vii

UHIUAliU, ILL.

Neleido gimtinės aplankyti
Dr. Antanas Bielickas su

grįžo Lietuvą aplankęs. Jis 
norėjo ir į Marijampolę, 
savo gimtinę, nuvykti, bet 
negavo leidimo. Jo giminės 
turėjo į Vilnių atvažiuoti su 
juo pasimatyti. Vilniuje jis 
išbuvo 10 dienų, niekur ki
tur jo neišleido važiuoti.

0 kai nuvažiuoja “objek

N.Y.

im pagaminti pistonui 
uždegti tokį prietaisą, kokio 
dar niekas nepagamino. Ir 
dr. V. Jasaitis tai padarė.
Jis net nebijo, kad kas nors o ... ,
kitas galėtų ji sekretą išaiš- bet saleje galėjo dar
kinti, nes kai buvo sužinota, da“g,au ‘''P1'- . 
kad į įmonę atvyksta didelis Seniau P»na»ių minėjimų 
būrys to reikalo specialistų, PrtJgramose daugiau paf*i
tai vadovybė paklausė dak
tarą, ar jie nesužinos jo iš
radimo paslapties. Daktaras 
be abejonių užtikrinęs, kad 
tas jiems nepavyks.

Įmonė, kurioje dr. V. Ja
saitis dirba, labai brangiMh 
tą išradimą, nes jis atneš jai

NAUJAUSIOS KNYGOS

▼eltui, dalyvių buvo apie

Mes čia vykome ne tik dr. 
V. Kavolio ir jo šeimos ap
lankyti, senos tvirtovės pa
matyti, bet ir ten vykstan
čios čikagiškio dailininko V. 
Virkau kūrinių parodos pa
žiūrėti. Tą parodą globojo 
kolegijos studentų unija, ir 
ji tęsėsi nuo spalio 14 iki 
20 d.. Parodoj buvo išstaty
ta 30 paveikslų.

šia proga noriu pažymėti, 
kad ir Rita Kavolienė-Ši-

gui ir tėveliui sakome: La
banakt, nes —

Saulelė nusileido,
Atėjo vakarėlis, 
Darbeliai atlikti — 
Ramus poilsėlis.

Julija Biretienė su šeima. 

TORONTO, ONT.

30 šnipų lydi vieną žurnalistą
Vokiečių žurnalistas Hans patraukius Rusijos gilumoj 

J. Cramer lankėsi Pabaltijo į gyvenantiems, kurių ne vie- 
sostinėse. Stuttgarter Nach-jnas iš Leningrado, Maskvos 
richten laikrašty jis rašo, Į ir net Kaukazo čia atvyksta,' 
kad i Rvga nuvykęs iš Tali- j pamilsta Baltijos jūrą ir pa

silieka. Ta jūra prie Rygos 
tai rojaus kampelis, kuria
me net latviai užsimiršta, 
jog rusai prieš trejus metus 
savo ’ukazu“ nubraukė jų

JUOZAS STALINAS

šiandien, kada priei 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..ifanestas ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai jdomu paskaityti Kelei
vio priei 15 metų iileistą 
knygelę —

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

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai, 

įsigykite tą knygutę!

Parama skelbia konkursų
Lietuvių Kredito Koope

ratyvas Toronte skelbia 
konkursą emblemai ir fir
mos pavadinimui "Parama 
(Toronto) Credit Union Li
mited“ nupaišyti. Emblema 
ir finuos pavadinimas rei
kalingi laiškų antgalviams. 
Laimėjusiam konkursą bus 
sumokėta $100.- Projektus į 
prašome siųsti Paramos v- 
bai, 1129 Pundas St., W. 
Toronto, Ont., iki sausio mė
nesio 1 d.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

no, kuris jam atrodęs vaka- 
rietiškesnis, negu latvių sos
tinė. Ryga turi "vytis“ Ry
tus, nes ji antras savo dy
džiu sovietinis uostas Pabal
tijy, o svarbiausia—vienas 
žymiausių sovietų pramonės 
centrų, šiuo metu turįs 700,
000 gyventojų, ir jų skai
čius nuolat augąs. Be savęs 
pačių, rusai pridėjo miestui 
"cukrainės stiliaus“ dango
raižį, kuriame įsikūrė Lat- 

i vijos sovietiniai mokslinin
kai, centre patupdė "dėžę“
—sovietinį viešbutį, kurį e- 
są galima šiaip taip pakęsti 
tik simpatingo personalo dė
ka. Paguoda—viešbučio res
torane retkarčiais gali iš
girsti vokiškų šlagerių. Di
džioji Rygos katedra pa
versta muziejumi, kuriame 
rengiami koncertai.

Netoli nuo jos—rinka, vi
sada prisigrūdus žmonių, 
daugiausia kalbančių rusiš
kai. Tai rodo, kad miestas Hų

laisves ar 
mes“ stovyklų, juos 
kur pavažinėja.

Mirė J. Spaitis
Spalio 31 d. mirė ilgiau 

sirgęs Juozas Spaitis, geras 
' lietuvis, sėkmingas versli
ninkas, veikliai dalyvavęs ir 
resepublikonų tarpe, kurie 
ji buvo nominavę į kongre
są 4-oj apylinkėj, bet dėl 
ligos jis turėjo savo kandi
datūrą atsiimti.

REIKALINGI KEPĖJAI

didžiausią tradicinę šventę 
—Jonines.

"Draugai bėgikai“, kurie 
mane lydėjo nuo pat ryto iki 
išnaktų", rašo Cramer, "ir 
Taline, ir Rygoj, ir Vilniuj 
galėtų būti akivaizdus įro
dymas. j«g Sovietų Sąjun
goj yra garantuotas visuoti
nis įdarbinimas. Kaip kitaip 
reikėtų aiškinti faktą, kad 
paskui vieną užsienietį iš 
paskos bėga šeši darbingi 
vyrai lyg vaikai, žaizdami 
plėšiką.’

bol- TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijoj 
134 nsl., kaina $1.26. 

LIETUVIU IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija,

reikėdavo atskiros tauto», 
daugiau būdavo pasipuošu
sių savo tautinias drabužiais, 
šį kaitą net ne visos tautos 
turėjo savo vėliavas. Lietu
vės buvo pasipuošusios tau
tiniais drabužiais.

Bet aplamai programa ir 
šį kartą buvo gera ir Įdomi. 

J. V. Stamalovaiti* 

TORONTO, ONT.

daug

Reikaiingl patyrę juodos duonos 
ir keiksii kepėjai. Užmokestis 
ir darbo sąlygos geros. Rašykit 
laišką, arba šaukite telefonu:
VI 7-1250—Chicagoje. 

Brighton Kakery 
2457 W. 46th Place 

Chicago 32, III.

MEXICO, ME.

(50

Lipskių sukaktis
Pranas ir Bronė Lipskiai 

spalio 30 d. minėjo savo ve
dybinio gyvenimo 40 metų 
sukaktį. Svečių buvo iš gre
timo Rumfordo—J. K. Kau-

Girdėjome Dan Kuraiti
SLA 236 kuopa ir sporto 

kltftfas "Vytis“ spalio 20 d. 
pakvietė kalbėti ir filmą pa
rodyti iš Chicagos Dar Ku
raitį, kuris neseniai važinė-

j josi Lietuvoje. Nors oras bu- 
500 puslapių, kaina mink-į vo blogas, bet žmonių susi-

liačia, Julija Yonushienė ir 
Žurnalistas domėjęsis sa-1 viet,n,ai Pliupliai ir J. Mor-Į ANGLŲ

vo kelionėse }>o Pabaltijį #an- 
daugiau saule, o ne savo še
šėliais. tad ekskursijos pa
baigoje negalįs tiksliai pa
sakyti. ar jo aptarnavimui ’« J oc_ in.- <

J. Kaulaičia

štais viršeliais $4.00, 
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, 440 
nsl.. kaina. . . . $5.00

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

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

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

KALBOS GRA-
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............... $3.50

rinko pilnos dvi salės, buvo 
atvykusių ir iš kitur — St. 
Catharines, Hamiltono, be 
to, iš Windzoro, Clevelan- 
do.

Dan Kuraitis savo Įdomų 
pranešimą pradėjo, sakyda
mas, kad matęs suvargusią 
Lietuvą, suvargusį Vikrių, 
Kauną, žmonių nuotaikos e- 
sančios blogos, gyveną, kad 
reikią gyventi, laukią pasi
keitimų, o baigdamas pasa
kė, kad pavergtos Irietuvos 
žmonės deda vilčių į laisvo
jo pasaulio lietuvius, ir pra
šė to nepamiršti.

Jis parodė ir filmą, koki 
galėjo Lietuvoje pagaminti.

Buvo ir meninė dalis, ku
rią atliko tautinių šokių Gin
taro šokėjai, kurie visi yra 
SLA nariai, ir iš Clevelando 
žinomos šokėjos Jokūbaity- 
tės.

J. 5.

Karpio griaučiai susideda iš ^as knygas galima gauti

buvo paskirti 25 ar 30 ”bėg-' “ ; ’ 
liu“ Jie sėdėdavo viešbu- ntys*

4,386 daliu, o žmogaus tik j Keleivio administracijoje: 
212, j (ą skaičių įeina ir 32 Į So. Boston 27, Mass.

635 E. Broadway,

Pskalbinkinie draugus, kai
mynus it pažįstamos užsisa
kyti “Keleivį." Kaina 
tanis penki doleriai.

me-
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Galas sovietų kolonializmui
Raudonosios Imperijos rengimus, ir vieną kartą pre- Į 

aldovai turi daug sunkumų zidentas Kennedy piLietuvos žmonės 
šokdinami

Ryšium su Kubos žmonių vaidai visus is pro.!k.a.s Lietuvos žraonėa
varomi i mitingus "vienin

H isterija dėl Kubos

Kaip dabartiniai Lietuvos 
nonių varovai visus iš pro

to krausto dėl Kubos, rodo
tas faktas kad net iaš\tojų,remti Uikingą komunis-
sąjungcs Įaikra.rtis Li era u-Į panijos ir savo vyriausy-1 rįaį, vis didina įtampą 
ra ir Menas puma,ame dar į^ pį.
lapy spausdina Antano Jo- noCt*>n
nvno straipsni "Kuba, mesi
su tavim,“ kuris b

savo vidaus gyvenime: ūki- gana ir paskelbė blokadą 
įvy- nes, politinės, tautinės ir so- ginklams gabenti i Kubą. 
vėl cialinės negerovės visiems— Tai istorinis žygis, kuriuo 

tiek pavergtiems, tiek ir už-; sovietinei ekspansijai i A- 
sieniui—yra regimi fakto- merikos žemyną užkertamas

so

savo darbo pastan
gas vardan ekonominės ir 

)<xigiamab. gyvybinės savo tėvynės ga- 
\ ieningu plieniniu, nenu-, jįos ^ verčia ir akademika 

galiniu žiedu mes visi susi- r. Bieliuką, ir
telkiame

vietinėje imperijoje.
kelias.

Mes, kurie daug kartų e-
Kad nukreiptų gyventojų ^me P/asę konkretesnių žy- 

dėmesi r.uo savo vidaus ne- Pnes Lietuvos okupan-
gerovių. Kremliaus vadai 
pakartotinai kelia tarptauti
nius neramumus, kuriais, i, - — ------------------ it -- daibininką II1US jiciamumuc, m*. .

- apie musų tarybinę K Strelcovą, ir darbininkę kaip laimėjimais, nori!vietu? 
vyriausybę, apie musų Ko-, K Umbrasienė, ir studentę nustelbti savo vidaus gyve-! Papsi 
muturtų partiją ir sakome v. Tamašiūnaitę, ir dailinin- - - - ■ .

ką A. Stulgį ir kt. protestuotižmogėdrom:suįzulėjusiem
Ne." į prieš ''Amerikos agresorių
Lietuviai stato Kazachstane' žmogėdriškus veiksmus.“

nimo didžiausias

tą Sovietų Sąjungą, aukštai 
vertiname šį Amerikos ryžtą 
išeiti į atvirą kovą prieš su
lėtinę imperialistinę eks

pansiją. Ir Lietuvos ir JAV 
žaizdas. priešas yra tas pats—Sovie

tų Sąjunga. JAV, pradėju-

Sovetskaja Litva džiaug
damosi praneša, kad į Ka
zachstaną pasiųstieji 200 į- 
vairių statybos specialistų 
Spalio revoliucijos garbei 
prieš du mėnesius baigė pa
gal planą numatytas staty
bas.

Jie išprovokavo Korėjos ka
rą, puolė Laos, Vietnam ir 

. daug kur kitur varė sj

O to reikalo tikros pade- imperialistinę ekspansiją. tux tautos viltis 
ties Lietuvos žmonės nežino, Pagaliau Sovietai pradėjo atgauti laisvę, 
nes laikraščiai terašo tik tai. krauti savo branduolinius ir vyliausias Lietuvos 

kitokius ginklus JAV pasie- laisvinimo 
nyje—Kuboje. Iš šios savo tindamas Ameiiko .. 
bazės Sovietai numatė savo stiprų pasipriešinimą Sovie- 
agresiją plėsti į kitas Pietų tai?b’ ^eda vilčių, kad JAV
Amerikos žemes ir tuo pa-jva vyiai nekreips dė

mesio į siūlymus iš kur jie

kas valdžios leista.
I Druskininkus atvažiuoja 

net iš Baškirijos...
(E) Vilniaus radijas spa-

. . ._ lio 21 d. labai jau pagarsino čiu grasinti ir Šiaurės Ame-
Lietuvoje žmones gyvena DiUskininkus, pranešdamas i rikos žemynui. Be to, Vaka. 

su-ikimsę kaip sukės, o jos £jejuvos žmonėms, — ma
tyt, kad jie turėtų kuo di
džiuotis... — jog Druskinin
kus jau drąsiai galima va
dinti internacionaliniu mies
tu, nes į jį atvažiavęs net iš 
pačios Baškirijos Viktoras 
Pavlovas ir jam labai pati
kęs lietuviškas peisažas: ra
mus Nemunas ir dzūkiški 
grybai... Sveikatą čia labai 

., „ .. pataisęs ir paliegėlis lenin-
gavo garbės raštą iysium gra(iietįs Hija Finkelšteinas. 
su 50 m. amžiaus sukaktimi Pasiuiko (;b kad čia gydo- 
uz nepriekaištingą darbą ? žmonių ir iš Lietuvos... 
žuvies pramonės sistemoj, į net - kolchozinio kaimo, y- 
Aleksandr Jefremov ryšium pač rudenį. Juk vasarą, per 
su 6o m. amž.^ukaktimi už pačią darbymetę, kaimo 
"aktyvią visironieninę-politi- žmonės neįpratę sirgti ir po- 
nę veiklą.“ Tokį rastą ta pa. įlsiauti. Kurorto širdis esan- b’s šitaip blūdija: 
čia proga gavo ir Albinas čios purvo gydyklos. Labai 
Mailinėnas už nuopelnus gerai veikianti "biocheminė 
vystant tarybinę prekybą.“ laboratorija“ su 500 lovų;
Gavo rastą“ ir 10 metų jaį vadovauja Sofija Majo- 
jaunesnis keramikas \ olde- rova. Vadovė sulaukusi iki 
maras Manomaitis. 1 šiol vien tik kalnus padėkų

Iš Tiesos spalių 24 d. su- ir nė vieno skundo! — Yra 
žinome, kad mirė iš kažin Druskininkuose ir gydomo- 

atsibastęs i Lietuvą sjos fizkultūros specialistas

sius stipresnę su šiuo bendru 
saVO priešu kovą, stiprina ir ne

greičiau

Iš-
Komitetas, svei- 

realu ir

KUBOS SUSISIEKIMO PRIEMON6S

Kadangi Kuboje trūksta keleivinių vagonų, tai žmonės 
vežiojami vagonuose cukraus nendrėms vežti.

Žmonės kaip įmanydami 
ginasi nuo tokio komunisti
nio draugiškumo. Apie tai 
liudija vėl ta pati "Tiesa“, 
kurios pranešimu, Alytaus 
liaudies draugovių viršinin
kas gavęs gerai Įpilti... Pylė. 
jas, žinoma, apšauktas hitle
rininku ir bus nubaustas. Tik 
ilgainiui turbūt susipras ir 
patys draugovininkai ir pra
dės draugovių vengti, kaip 
savo metu padorūs lietuviai 
vengė stribavimo.

KEIČIA SOVIETŲ 
SPAUDOS VEIDĄ

Naujoviški stribai

silkės
statybininkai siunčiami uz 
tūkstančio mylių statyti!

Kiek tų atėjūnų!

Pakanka sekti tik dabar 
Lietuvoje apdovanojamus 
už visokius "nuopelnus“, ir 
tuoj Įsitikiname, kiek ten vi
sokių atėjūnų yra prigužėję.

štai ir paskutiniuoju me
tu kažkoks lvan Matycyn

įų Berlyno pretekstu neat- 
laidžiai veržiasi ir į Vakarų 
Europą.

Atsiradus Amerikos pa
langėje Sovietų Sąjungos 
kal inėms bazėms su visokių 
rašių puolamaisiais gink

(Elta) "Mūsų tarpe netu-j keistis). Tad kam prireikė 
būti viešosios tvarkos pa- vad. "liaudies draugovės“ o-

nio—pasukti Kremliaus““’- žeill?«- kuruotoje Lie‘UV°je?,
nų ir spekuliantų, — tok} Atsakymą duoda ta pati 
tikslą užsibrėžė daugiau "Tiesa“, teigdama, jog per 
kaip prieš pusantių metų "draugovininkus“ "partija 
Žiežmariuose įsikūrusi lais- veda liaudies mases Į perga- 
vanoriška liaudies draugo- lingą mūšį prieš blogi, prieš

bekiltų—iš vidaus

tomųjų pinklių kryptimi. 
Tikėsime, kad prezidento

Kennedy pradėtasis žygis 
nesiribos Kubos nuo sovieti
nės bazės apvalymu, bet pa
sieks ir pavergtųjų Europos

liz

n

Jau keleli metai vyks
ta sovietinės spaudos per
tvarkymas, ir šiuo požiūriu 
nemažą vaidmenį vaidina 
"Izvestijų“ redaktorius,— 
Chruščiovo žentas Adžubė- 
jus. Jau seniau jis dienraštį 
pavertė vakariniu ir tuo bū
du galėjo svarbesnes žinias 
pranešti anksčiau už rytais 

, pasirodančią "Pravdą.“ ’Tz- 
v esti jos“ palaužė partinio 
organo "Pravdos“ turėtą 
pirmenybę pirmajai skelbti 
partijos potvarkius. Be to, 
Adžubėjus siekė dienraštį 
modernii ti, Įvesdamas nau. 
joviškesni laužymo būdą. 
Sovietų spaudos istorijoje 
dar buvo naujiena ir tai, 
kad "Izvestijos“ šalia kai 
kurių straipsnių pažymi, kad

vė“ — rašo "Tiesa“ (225 pi ivačiasavininkiškumą ir į s(e nebūtinai atitinka redak- 
■nr.). Draugovei vadovauja savanaudiškumą“. Blogis

lais, Washingtonas pritrūko tarp *r Lietuvos, vidurinės mokyklos mokyto, čia pavadintas lietuvių kal-
i= _ -. v ... • • 1 laisves reikalus. • i- 1 . i, - • i.kantiybės stebėti visokiario, 
pus sovietų karinius pasi-

laisvės reikalus
VLIKo Prezidiumas

Pablūdusio kalba
Gudų literatūros savaitės vais atnešta. O kai Lietuvos

Lietuvoje proga, spalio 12 darbo žmonės įsibrovėlius^?11?
u i_ ii__ i_ i.' e___ k rr.____  i___________±. SOiei'I............... n.ouiw-is savo Krasio išvijo, n

liko nė tos respublikos.
•oe-

eijos nuomonę.
Dabar ,Adžubėjaus pa- 

jas, jam uoliai talkininkau- bos dvasiai svetimu komu- tvarkymu, dienraštis turė- 
ja vietinės kompartijos pa- nistiniu naujadaru — "pri- i siąs ateityje bent pusę savo 
reigūnai ir milicija, tad vačiasavininkiškumu.“ Ki-j medžiagos skil ti žinioms, 
draugovė galinti veikti "la- taip tariant, komunistų aki-į Nuo spalio 9 d. Įgijęs kiek 
bai kovingai.“ Veltėdžių su- mis yra blogai, jei pilietis, Į kitokią išvaizdą, dienraštis 
mažėję, nepaklausę įspėji- nesulaukdamas komunisti
nio sukišti į kalėjimą, su- njų pranašysčių išsipildymo, 
tvarkyta ' ’ ’’ '
užmigęs

visiems metams

Įsivedė būdingą skyrių "Už 
geležinės uždangos.“ Skal

as vienas chuliganas, jog apįe jggų metus komu- ty tojai Įtaigojami, kad ne ry. 
j prie vairo gilias nistinė valstybė duos mais- tai, bet vakarai esą už gele-

ma- £*♦ VkSi+A 
II UUVį UIZJ

tricoitt V IkTOIJ.- žinės uždangos...

"Kaip praktinis ir neatidėlio
tinas uždavinys vieningos Lie
tuvos-Baltarusijos Tarybų So
cialistinės Respublikos sudary
mas iškilo 1919 metų pradžioje, 

; paaštrėjus padėčiai pilietinio ka-

radęs vairuotojo teises. At- kombinuoja ir vargais nega-: --------------
rodo, beliktų tik džiaugtis, Jais, dažniausiai pats vienas! ATSIUNTĖ PAMINĖTINe savanoriškai lietuviu , , T - . • • . ,----- -- -

tauta užsidėjo maskvini ta-! kaJ ,^ielUVOJe noi7??.a aPS? ar šeimos narių padedamas, 
, IO_ 'alyti nuo nenaudėlių. įssi- susirenčia šiokį tokį na- 

•okėlių ir nesąžiningų darbe, miūkštį, užsiaugina porą 
Deja. toliau skaitydamas kiaulių, susiorganizuoja žie-

rybini jungą, bet ji užk 
vė Maskvos atsiųsta raudo 
noji armija. Sveiko proto

jj’ Tiesą“, nustembi, kad "vi- mai kuro atsargą, 
soje respublikoje, visose'

respublikų susivienijimas buvo 
_ _ _ _ paruoštas ilgametėje abiejų tau- 

. Aleksėj Jermakov, Karolis Dineika (Žinomasis] tų darbo žmonių bendroje kovo- 
S Komunai‘0 * Stak- \’pnrikla,i<nmn« T .iotnvnc . ie Drieš encėins. laisvanoriškam

kur
1944 m
\ilniaus rvomunaro“ stak-; Xepriklausomos Lietuvos bie prieš engėjus. Laisvanoriškam 
lių gamyklos direktorius, bu-į gpojio vyras). Parkas betgi respublikų susivienijimui pri-i

žmonėms tai seniai žinomi
ro frontuose, oįu' broiiškų (aktai, .bet ,»W0dt i, dabar :Xbinė^Dr,SeseV1h°Sri ***?• yra

............... jų nežino. , -iamoesnese įmonėse ir } pnversti net palyginti gerai
-_________________ | įtaigose šiandien sutiksime uždirbą, kaip gydytojai, in-

LENKIJA žmones su liaudies draugi- žinieriai, ką jau bekalbėti į
ninko ženkleliu atlape.“ Ar- apje eiijnj valdininką ir fab. i 

Jau ant
vi s komunL<tų Eltos atsakin- pi įklauso prie puivo gydyk- tare ir V. 

lyvaujant
Leninas. Aktyviai da-] 
Lietuvos ir Baltaru-įje

Daubiškčs inteligentai, ro
manas, parašė Petronėlė 
Orintaitė, du tomai, vie
nas 171. ai tras 173 psl., 
išleido Nidos Knygų Klu
bas (1-2 Ladbroke Gar- 
dens, London, \V II, Gr. 
Britain), kaina klubo na
riams $1, o nenariams 
$1.50.
Šito romano pirmoji lai

da buvo išleista Lietuvoje 
1937 m.

Lietuvos kultūros istorijos
bruožai, dr. \ . Sruogienės 

paskaitos, skaitytos Pėda. 
goginiame Lituanistikos 
Institute 1960-1961 m.,

gi Lietuvoje tiek daug tingi, 
nių ir chuliganų, kad jiems 

(E) šiais metais Lenki jo- tvarkyti prireikė ištisos ar- 
išleistas statistikos met- mijos draugovininkų?

Kainos ir atlyginimai

gas vadovas, Sovietskaja jų skyriaus; vadinas, Dinei- 
>nus. ka šefe turi "vyresniąją sė
liai Į rtisę Majorovą, kaip to į Lietuvos-Baltarusijos TSR bu- skelbė atlyginimų dydi. Yi- 

: reikalauja komunistinės ly-|vo Įkurta 1919 m. vasario 27 d. dutinis tarnautojo atlygini-

Litva leidyklos direktorius. | ka šefe turi "vyresniąją se- sijos darbo žmonėms, vieningai rastis, be kitų duomenų, pa-; 
Projektuojami Šiaul

Architektas Kazimieras 
Bucas ir ekonomistas Valen
tina.' Deksm s ruošia ateities i 
Šiaulių planą.

Numatoma, kad ateityje j (E) Spalio 18 d. visoj So- 
Šiauliuose cyvens 120,000 vietijoj minėtos 150-sios 
žmonių (dabar gyvena apie 1812 m. karo metinės. Ir o- 
COJ'OO). Jiems reikės pasta, kupuotoj Lietuvoj žmonės 
tyli pusantro miliono kv. buvo varomi Į mitingus pa
meti u gyvenamojo ploto. gerbti "Įžymų karvedį Mi-

Bublių link išaugsiąs išti- chailą Kutūzovą“, prie Smo-i Panašiai ir toliau Surblys 
lensko, Borodino laukuose,, blūdija apie Lietuvos darbo 
sumušusį Napoleoną. Vilnių-1 žmonių gėrėjimąsi Baltaiu- 
je ir Kaune ta proga buvo sijos žygdarbiais socializmo____ * •*■! •! - i i ' -

gybės dėsniai...
Didžiuojasi Kutūzovo 

pergale

''Vieninga- Lietuvos-Baltaru- mas praėjusiais metais bu- 
sijos TSR egzistavo palyginti vo 1,717 zlotų (oficialiai 
neilgai. Lietuvos buržuazija, vi-į keičiama 1 dol—24 zl.).
sapusiškai padedant ir tiesiogi-j Didžiausias atlyginimas bu

vo statyboje — 2,012 zl., že.

Be abejo, garsioji ko
munistinė "tvarka“, nunei
gusi elementarius žmogiško
jo sugyvenimo dėsnius ir pa. 
skelbusi "gera, kas naudin

inko darbininką, 
spekulianto ribos laikomi 
gavę iš savo giminių Ameri- • 
koje ar kitur užsienyje siun
tinius.

Vad. liaudies draugovi
ninkai ir turi padėti milicijai 
ir kompartijai išaiškinti ši-į 
tokios rūšies spekuliantus,1

niai dalyvaujant Vakarų impe
rialistinėms valstybėms, 1920 
metais pasmaugė krašte Tary- 

, bų valdžią ir dviem dešimtme- 
| čiams įtvirtino savo diktatūrą.“

sas naujamiesti;

Ar Paleckis suklydo?

iietimų tautos j»avasarj 
Jame be kita ko rašo, kad 
reikėję dviejų dešimtmečių 
kovos, kol Lietuvoje suple
vėsavo raudonoji vėliava.
Teisę tai vėliavai plevėsuoti 
iškovoję Lietuvos komunis
tai. lai nauja Paleckio, vi-įgijai. Jame, be kitko, mini, 
sos
lio“

karius ir jų genialųjį vadą,:šeimą, 
išgelbėjusį Europos tautas} Tik blūdoapimtas žmogus 

nuo Napoleono jungo.“ Vi- tegali taip rašyti, nes sveikoVi
sos Sovietijos gynybos mi
nistras maršalas Malinovs-

proto žino, kad ne Lietuvos 
ir Gudijos darbo žmonės bu-

k|» ir vyresniojo 
Kremliuje "tiesa“.

bro-
pra-

kis rasų pergalei atžymėti VO ikūrę ta keistą Lietuvos- 
įsleido specialų Įsakymą ar. Bieiarasijos TSR, bet ji bu

vo sugalvota Maskvoje ir 
raudonosios armijos durtu-kad didžiausios pergalės, 

kurias mūsų tėvynė laimė-
dėta skelbti lietuvių tautai .1° prieš daugelį agresorių, 
ir laisvajam pasauliui. Įdo-jyra rūstus įspėjimas visiems 
miau, kad Paleckis šia "tie- imperialistinių avantiūrų 
se“ pats suabejojo, nes pri- mėgėjams.“

i?™"3 -ata.j0 B i Kamerinio orkettro 
koncertas Rygojetų, iš Tarybų šalies.“ Ma 

tvt, net Paleckis nustojo vil
ties. kad kas patikėtų pasa
komis, jog "pati liaudis“ į- 
vedė sovietinę santvarką 
Lietuvoje.

Spalio pradžioje Rygoje 
gastroliavo Lietuvos Vals
tybinės Filharmonijos Ka
merinis Orkestras, vadovau. gėjų tarpe

ga karjeristų partijai“, turė-j be abejo, ir anuos tikimo-i !07 ?sL’ ’ankraš
jo neišvengiamai Lietuvoje sjus visuomenės kenkėjus —' C1° te’sėmis minėtas insti-

„ . ,. . . , , I?7au^nti chuliganų, apga-! chuliganus, degtindarius, |
miausias ligoninėse — l,32o; vikų, vagių, tinginių ir viso- mušeikas. 5 levy-*'
zl. ir švietimo, kultūros 
staigose — 1,554 zl.

kiaušių nedorėlių. Tik var
pu, ar jų tiek daug priviso,

Atlyginimai labai ivairuo-i kaip kaltais gali susidaryti
il;.„P.V-AAŠia,VŽ-'a- m>-n-;s!'ū,1į-.tait-'<lanias okupuo-1Šutė' namelį ufcfvedė
gauna 500 zl o..staigos d.-; tos Lietuvos komunistinę d Fb_.
rektonus - 4Į oOO zl. lenki- spaudą. . rike draujęovink fcls Iparei-!
joję genau atlyginami ;,ro-| rngimtinis lietuvio zmo-] pranešti fahriko direk-

i-

niškumas ir aukšta moralė,

neje ir pasauly, prisi-
mirimai ir apybraižos, pa
rašė kan. Antanas Stepo
naitis, 319 psl., kaina $4. 
((jaunama adresu: Fran- 
ciscan Fathers, 910 Wil- 
lou^hbv Avė., Brooklyn 
21, N.Y.)..— « _

GERIAUSIA DOVANA”

Jei galvojate apie dova-
* j-- •• .• , ! savo pažistainam arŽodžiu, jis ne tiek visuo-j (irallfri„- 

meninės tvarkos budrus ir] ka(i dovana ^
garbingas sargas vakane-isios k"nvg03.
j . ... -JSaV°i Tautvaišienės "TautuSibiro ,„„droj7- 

Lie-

Draugovininkas privalo į 
iššnipinėti, ar "teisėtai“ jo i 

■ kaimynas ar pažįstamas pa-!

tiniai tarnautojai, negu fizi
niai darbininkai.

Rūbų, apavo kainos — _
aukštos. Pvz., viena eilutė!va^- komunistinės visuome- 

"idealais“, įpareigojan- 
leną mėnesini už-'v,ais gyvenime nusileisti iki

flaibj. Geros medžiagos ei- Primityvių masės žmogaus Uškįa"prasme,°_itiek

cijai apie blogai dirbančius,
dar vis Įdiegiama šeimoj, at- ypač bandančius ką sau 
rodo, dar pajėgia rungtis su sikniaukti 
vad. ’---------

(kostiumas) kaštuoja 1.700 į?s
zL, arba viena mėnesini už-!ciais

prinr
aistrų — keršto, neapykan-— 2,700 zl. Vakariniai 

moteriški rūbai — 1.50O zl. 
(tuo tarpu Įstaigos sekreto
rės uždarbis — 1,200 zl. 
mėn. arba 50 dol.)

tos, grubaus materializmo ar

nu-

svajonių apie rojinį gyveni-! ir P°^cįja’-1 kaina $1.25.
mą, kuriame bus galimai QDra.UCfO.Vin,.nk^ Pa™g<*B Stasio Michelsono 

. ... , . panašios i nokann mptn cfn_ t

jamas Sauliaus Sondeckio. 
Koncerte dalyvavo solistai 
Leopoldas Digrys (vargo
nai), Helsinkio festivalio 
laureatas Petras Radzevi
čius (altas), obojistas Juo
zas Rimas. Orkestro kolek
tyvas susilaukęs didelio pa
sisekimo Rygos muzikos mė- i

SKAITYK STASIO 

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,"

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS V IKSAIS >4 00,

kiurksoti be jokio darbo j! ‘ ano meto stn-• tuvj„ Išeivija Amerikoje,"
tinginiaujant. Iš tiesų Lietu- Pa“eJusnl kanuo- kaina minkštas vršeliais $4, 
vos kp ir rasai dar tiek ne-lm.enei ?r en^avėdistams lik- kietais $5.00.

MI- priveisė veltėdžių, chuliganų, ^oti partizanus. Skirtu-| Stepono Kairio 
ir spekuliantų, kaip jie su-Į0?38 stribai buvo ginkluo-!J budo”, kaina $5.50 
prantami laisvajame pašau-1^1; draugovininkai — ne. Iri Kipro Bielinio

‘Lietuva

’ KIETAIS—$5.00.

----------------- ------- - ------ -- . . . , ------- Bielinio “Dieno*
ly, kad kovai su jais reiktų vieni> lr antn akli jrankiai jant", kaina $6.00. 
šauktis narioc visuomenės ?avo PonM rankose, kurios; Kipro Bielinio “Penktieji 

stato komunizmą, liet kokio metai”, kaina $6.00. 
tikro draugiškumo priešą,’ Jas galite gauti ir Relei- 
vjen rafinuotai besidangs-,vio administracijoje: 
tantj "liaudies draugovių“! _ «36 Broadvav.

p* l ■f'aun u» JiaClOS
pagalbos, idant visiems,
"Tiesos“ žodžiais, būtų ge
riau, ramiau gyventi. (Užsi
tęsus komunistinei okupaci
jai, be abejo, padėtis gali s^ra*ste. So. Boston 27, Mass.
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NESUGRIAUNAMI
FAKTAI

Labai sunkiai juda gyven
tojų socialinio draudimo li
goje reikalas. Netobulas pa-

Nusidėjimas dėl kryžiaus ' Diskusijos planavimo reikalu
Likimas taip jau lėmė, dar ir teismas gali bausti, 

kad Pirmojo didžiojo karo j Nepardavus,—pilietis me- 
siūlymas buvo ir neseniai! metu, prievarta rusų iš na-;dį pavogs. Pasisakys per iš- 
pasibaigusiame kongrese,! išvarytam, teko gyventi• pažintį kunigui, na, gal ir 
bet jis ten ir paliko gulėti. J Rusijoj ir, ten betarnau-1 tai, kad iš vogto medžio pa- 

' Kokią laimę jis turės kita-jjant, susipažinti su kai ku- darė kryžių... Be abejojimo, 
me kongrese, nežinia. Jo di-'j-iais miškininkystės reika-
dieji priešai — gydytojų j iaįs„ o sugrįžęs Lietuvon ne
drauguos vadai ir milžiniš- • įnikus gavau girininko vie- 
kos privatinės draudimo į tą Tarnybą pradėjau Prie

tas kryžius klebono, gal dar 
su didele iškilme ir atitinka-

(Elta) Prof. dr. J. Lieber. ningumo, drauge sudaręs ir 
manas, sovietų ūkio moksli, komplikuotą darbo, gamy- 
ninkas iš Charkovo, rugsėjo bos skatinimo planą.
9 d. Maskvos „Pravvdoj“ pa- jų Aplamai, \ akam stebė. 
skelbė straipsnį „Planas— tojų nuomone, esmėje siulo- 
Nauda—Premija.“ ma daugiau laisvės ligi šiol

Prof. Lieberman pasiūlė paskirose ūkio šakose buvu- 
visiškai pakeisti sovietų pla- šiai užgniaužtai iniciatyvai.

Į bendrovės ir toliau kovos 
prieš pastangas socialinį li
gos draudimą įvesti. Ar lap
kričio 6 d. rinkikų dauguma 

i bus tiek susipratusi, kad ne
balsuos nė už vieną kandi
datą, kuris neremia sociali
nio draudimo ligoje, paro- į Kriokialaukio, kuris dėl 

j dys rinkimų duomenys.
Tokie ar kitokie bus rin

mu nugėrimų, bus pašven- navimo sistemą. Būdinga, Visoms aplink Liebeimano 
tintas, taigi klebonas pilie- ; kad redakcija pakvietė vie- pasiūlymus diskusijoms su

sai pasisakyti ūkio moksli- kėlus platų atgarsį (pvz. kai 
ninkus ir pramonės bei pla- kurie sovietiniai ūkio specia

listai siūlo tuos pasiūlymus
čiui gal tos vagystės ir nuo- 

nesiu tapau perkeltas į Aly- i dėme nepalaikys, juo labiau,
tų ‘ kad ir pats Miškų Departa-, navimo įstaigų pareigūnus.

Naujai man paveston
rininkijon tuomet buvo ...
skirtas Kalniškės miškelis kirtimu. Užduos, sakysim, rascio Ekonomičeskaja

’ kunigas piliečiui keletą ! zeta“ paskelbtą anketą dėl nuo pasiūlymų paskelbimo, 
„sveikamarijų“ sukalbėti, '■ Liebermano pasiūlymų jau toje pačioje’Travdoje“, jau 
tai kas iš to? Piliečiui tik. atsiliepė 100 asmenų, be to, riebiomis raidėmis, atsirado 

Pravda“ atspausdino apie „atkirtis“. Partijos dienraš. 
nuostolis: nei medžio, nei į 20 pasisakymų. i tis jau nebekalba apie I.ie-
pinigų. O ir pilkėjas juk ne į Vakarų pasaulį daugiau beiinano pasiūlymus, bet

nuose, o po keliolikos mė-

ston ei- mtneas vogto medžio nelai-! Sovietijoje ūkinių sluogsnių praktiškai išbandyti paski- 
ivo ori- kė vogimu, o tik sauvalių: dėmesys nemažas, nes į laik- rose įmonėse), neseniai.

kirtimi Užduos sakvsim i raščio „Ekonomičeskaja Ga- trim savaitėm praslinkus
i gražus ąžuolynas, esantis ar.

mūsų tėvynės gynėjų kovų
. i su žiauriu okupantu yra be- nauda, o valstybei aiškus: 

i kimų rezultatai, socialinio ne patekęs ktorijon. Kalba- 
! draudimo ligoje salininkai magis miškelis, nors ir ne „ 
rankų nenuleis ir. kov os to- jaUnas, bet dėl jame augu- į čigonas 
liau. Kovos ir laimės, kaip gjos kietųjų medžių veislės' Apsisprendžiau parduoti 
laimėjo ilgą ir sunkią kovą, bebuvo kertamas. Tais lai- ir pardaviau. Savaime su- 
kol buvo įvesti socialinis se- kajs Miškų Departamento' prantama, tai nebuvo ąžuo- 
natvės, nedarbo ir kt. drau- buv7o įkeistas miškų urėdam i liukas, kurio pilietis tik gud- 
dimai. . ' ir girininkam aplinkraštis, ir, ravodamas prašė, o visas ir

Kad kovą reikia vesti, ro- kertamuosiuose miškuos dar gražus ąžuolas, nes iš ą-

domina ne siūlymų forma, 
kiek pats turinys. Taigi, 
prof. Liebermanas aiškiai 
pasisako prieš „centralizuo
tą planavimą“ ir prieš ligi 
šiol praktikuotą būdą „veik
ti gamybą ne ūkinėmis, bet

vis dėlto pasidžiaugė radęs 
vieną Lenino stenogramą, 
kurią dešifravus, iškilo to
kios komunistinio teoretiko 
mintys: „Socializmas priva
lo daug ko išmokti iš tinstu 
vadovų, socializmas turi pa

do Anglijos pavyzdys, kame ziro1Hižianti< kiptnin vpUlbi i žuoliuko kryžiaus nepada-1 administracinėmis priemo.Į s*m°kyti iš gabiausiųjų ka- 
: -----------— ------aiauuz a i. Kietųjų veislių . nėmis.“ Pagal Liebermaną, P^alizmo organizatorių.“visi gyventojai nuo lopšio me(i2ius—ąžuolus, uosius ir 
iki mirties yra aprūpinti me. kitokius—kirsti ir eksploa- 
dicinos pagalba. tuoti. Jie turėjo būti palikti

— Ura, Maiki, urrra! lauja, kad būtų panaikintai ..Apie tai dabar amenkie- aUnimo vietose.
— Ko rėkauji, tėve? 1 Amerikos laivyno stovykla čiams pasakoja iš Anglijos Sakoma, jog nauja šluota
— Šauk ir tu ura! Ura už Kuboje, būtent, Guantana-' atvykęs žymus socialinio §varjau šluoja. Panašiai bu-

imūsų prezidentą, kad pa- moję. į draudimo puoselėtojas,,Ang-, vo -r mai-Sėdžiu sau naujo-
Iklupdė Chruščiovą. J — O kas tai do pleisas? lijos socialinio sveikatos je pakyrimo vietoje ir einu

— Kažin, tėve, ar gerai —Tai yra Kubos įlanka, di audimo centro įstaigos visokias girininko pareigas
[paklupdė? į kur yra įrengta Amerikos patai ėjas, Anglijos gy dyto- kuo sąžiningiausiai...

Šiur, kad gerai. Juk tu karo laivynui stovykla. j ju .-»ociaH>tų draugijos pinn. Tik vieną gražią die-

rysi.
Pardavimo dokumento, ateity jau tektų nesilaikyti

jzinai, kad tas Maskvos erš-| - Aš to dar nežinojau, dr Murray. Jis duoda tokius 
jtas buvo jau susikraus^ su daug Ro nežinai , ^ik 300 iš 40,000 Anglv
[savo bombomis į Kubą. A- 
budu su barzdotu Kastru

Dabar Vakaruose spėlio
jama, kas naujo ūkio klau
simais bus pasiūlyta įvyks- 
tančiame kp ck posėdyje 
lapkričio mėn. ir ar bus vie
naip ar kitaip pasisakyta dėl 
dėl prof. J. Liebermano siū-

ligšiolinės praktikos, kai per 
200,009 Sovietijos įmonių 
iš aukštųjų ūkio įstaigų gau
davo smulkų gamybos pla
ną: jis numatydavo ne tik 

linkraštį pamiršo, taigi už! įmonės brutto gamybą, bet 
tokią savo „nelegalią preky- ir kokios prekės ir kuriuo ’>mii 
bą“ jokio papeikimo iš nie- metu pristatytinos, kiek įmo- 
kur negavau ir, ilgainiui ap_ nėję privalo būti darbininkų 
siraminęs, tatai net sau prie- bei tarnautojų, kokios įmo

nei reikalingos mašinos ir 
pan. Tokiam smulkiam pla
navimui, aišku, reikalingas 
milžiniškas planavimo apa
ratas. Nenuostabu, kad ir

kuriame minima miškas, jo 
medžių aukštumas, storu
mas ir veislė su pardavimo 
kaina, buhalterija, matyt, 
neapsižiūrėjo, o gal ir tą ap-

ną įeina buvusion mano raš- 
tinėn Kalniškės miškelio a- 
pylinkės gyventojas, ūkinin-1

kaištu ar nuodėme nustojau 
laikyti. Mat, elgiausi pagal 
sąžinę: gelbėjau žmogų nuo 
nuodėmės, o valstybę nuo

Nu, tai pasakyk man, jos gydytojų nedirba Svei- J katalikas
ruosesi Amerfcąb= kaip Amerika tenai įsigavo: katos draudimo sistemoje

įduoti. Ale mūsų prezidentas! Aš norėčiau daugiau žinoti į u 1 lll mi mgumas e j kebo ąžuoliuką. Aš, aL [ nu°st°liii. 
apsižiūrėjo ir pasakė Chrtiš-! apie pačią Kubą. Pasakyk, ^ai al'° ma?esr*is ne^u!siminęs jau čia minėtą Miš-į Medį, kurio ir nemačiau, pats Chruščiovas daro prie 

JAV, kai buvo įvestas nemo- ku j)e lamento a lįnkrag.japytikriai apkainavau iš tu-[kaištų nepaprastai bujojan- 
karnas visų gyventojų gydy-j pa^kiau jam Kal.Irimų miško Uksų, in
mas' riškės miškelis, iš viso, ne-Įpmną (aukščiausią)

ciovui stop! Atsiimk visas K£
'savo bombas, o jei ne, tai1
įieidavei mes jas sunaikin-| Kolumbas atrado ją 
:sim. Kai duosim atomais fe! metais. Nuo to laiko ji kelis 
savo raplenų, tai jūsų nei išimtus metų buvo Ispanijos 
dulkių neliks! Ir Chruščio

Kuba vra sala, teve.
1492

Gyventojų sveikatos aprū
pinimas tekaštuoja 3.6'7 vi- 

valdoma kolonija. Bet ilgai- s9 Uutos pajamų, kai tuo

aukš-

vas nusigando. Visa jo krab. niui salos gyventojai pradė-
1 rastis dingo. Ir raidavei pra-i J° prieš Ispanijos valdžią 
.dėjo savo raketas vežti at-1maištauti, ir Ispanija ėmė 

juos žiauriai tramdyti. Tada 
įsikišo mūsų Amerika. Ispa
nija pasijuto įžeista. Santy-

[gal, iš kur buvo atvežtos. Ką 
jis dabar pasakys savo ko
munistams, kai tie paklaus,
kodėl tavoriščius tas raketas i kiai pasidarė labai įtempti, 
grąžini iš Kubos? Turės pri-i *r 1898 metais Ispanijos a- 
sipažinti, kad Kuboje jis bu. Sentai susprogdino Ameri

NESPĖJO PASTATYTI — 
JAU GRIAUNA

vo paklupdytas.
— Bet Rusijos žmonės

nežinojo, tėve, kad Chruš
čiovas gabeno Kubon gink
lus. Ir jie, turbūt, nežinos, 
kad jis buvo priverstas tuos 
ginklus atsiimti.

— Nu, juk tai bus parašy
ta jų gazietose.

— Rusijos žmonės savo 
„gazietų“ neturi, tėve. Laik
raščius tenai leidžia pati val
džia. ir jie rašo taip, kaip 
valdžia nori. Kas jai nenau
dinga, jie to nerašo, ir žmo
nės nieko apie tai nežino. 
Bet nežinia dar, ar tie gink
lai bus nuvežti Rusijon, tėve. 
Chruščiovas galės nusiųsti 
juos Vietnamo ar Laoso ko
munistams, kurie grumiasi 
su Amerikos šalininkais. Pa
galiau reikia dar palaukti ir 
pažiūrėti, ar tie ginklai bus 
tikrai iš Kubos išvežti.

— Kaip tai, ar bus išvež
ti? Juk Chruščiovas priža
dėjo išvežti, ar ne?

— Prižadėti jis prižadė
jo, liet su tam tikra sąlyga. 

— O ką tai reiškia?
— Tas reiškia, kad Ame

rika turi atšaukti Kubos 
blokadą ir prižadėti, kad ne
darys Kubon invazijos nei 
ji, nei kiti. Vadinasi, jis no
ri, kad mūsų valdžia būtų 
lyg koks policmanas ir sau
gotų Kubą, kad kas nenu- 
verstų Kastro diktatūros. 
Pats Rastras irgi stato Ame
rikai reikalavimų. Jis reika-

kos šarvuotlaivį „Maine,“ 
kuris stovėjo arti Havanos.

tarpu JAV tam reikalui ir-1 
leidžiama 6.6%

Išlaidos sveikatos aprūpi
nimui siekia per metus $45 
kiekvienam gyventojui, ta 
suma surenkama mokesčiais 
ir mažais pačių ligonių pri- 
mokėjimais.

Ligoniai turi visišką lais
vę pasirinkti gydytoją.

Kiekvienas gydytojas vi-

kertamas ir pasiūliau pirkti tumą, gryną rūšį, storumą 
iš kitų vietų. • iš „pamierkavonės“, o kainą

Bet žmogelio būta princi- i jau iš taksos.
Gavau pluoštą tada kur

savusių ostmarkių, vadintų 
auksinais, ir su buhalterija 
sąžiningiausiai atsiskaičiau.

Taip ir pasibaigė mano 
kebli padėtis, kurią tik da

pingo, su kietesnių savuoju 
pasiryžimu, ir jis man vėl 
porina:

— Iš kitur, pone, aš neno
riu, nes tai būtų man gal1 
per toli. o ir pats nupirktas 
medis kažin ar tiktų mano 
numatvtam reikalui?

’ čiai biurokratinei sistemai, 
neseniai pastebėjęs, kad 
viena mašinų įmonė Riaza- 
nėje tik iš vienos ministeri
jos kasmet gaunanti 2,580 
nurodymų, o įmonės direk
torius įvairiems ūkio orga
nams tik per vienerius me
tus išsiunčiąs 10,250 prane
šimų, raštų.

Prof. Liebeimanas pasi-

(E) Šveicarų dienraštis 
„Neue Zuericher Zeitung“ 
rašo, kad naujas statybas 
gali pastebėti ne tik Mask
voje, bet ir kitur. Tačiau ar
čiau pasižiūrėjus i tuos nau
jus gyvenamuosius namus, 
atrodo, kad jie būtų pastaty
ti prieš dvejus ar daugiau 
metų. Kokybiniai tie nau
jieji namai primena maža
verčius statinius, atsiradu
sius tuoj po karo Fed. Vo
kietijoje. Tai primityvi sta
tyba, su jau įžiūrimais ply
šiais, nusenkančiais dažais.

bar viešai prisipažįstu. Ti- sako ir prieš sovietinę pre- 
1 mijų sistemą. Sovietinėse į-

IDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

kiuosi, kad ta padėtis jau
— O koks gi tamstai taip i įsisenėjo ir kad, galutinoj iš-

būtinas reikalas? — paklau- j vadoj, gal ir man kada nors 
siau. Į bus pritaikytos „čigono tei-

— Matai, pone, noriu pa- j sės.“..
daryti knžių. Ir visai gale-Į Mano neleistinai parduo- 

medžia- 
tapo tartum

Laivas nuskendo su 260 kurkiu turi 2,250 ligonių, 
žmonių įgula. Amerika tuoj ^ skaičius su leidimu gali

T^naniiai ii* 1"'^^ padiflintss iki 3,o00. At- - . . » ,
užėmė visą Kuba. Ispanijos lyginimas gydytojui nusta- emu net ir nepirkti,-—pavog-Į t°ji kryžiui daryti 

tvtas draudimo administra-• ciau> ^alP padaro, bet, ga nuo to laiko tajlaivynas buvo sunaikintas, 
ir ji Kubos išsižadėjo. Buvo 
sudaryta Amerikos militari- 
r.ė vyriausybė, kuri valdė

v* * c.* v« \ t jin vy v tiumicvi C4 ' , *
cijai su gydytojais susita- supranti, iš vogto medžio sėkla kryžiams dygti. Lietu
ms. Vidutinis gydytojo me- claryti krežių ljg ir nepato- 
tinis uždarbis apie $12,000. &u— Turiu jau ir medį nu-

Kubą iki 1902 metų. Tadagyvenamose vietovėse; •
buvo įkurta Kubos respubli- gydytojams dar atskirai pri- Is , -\ų
ka, su kuria padaryta sutar-

va kunigų seminarijose pri
sigamino kunigų, šie sujudo 
organizuoti pavasarininkus, 

žinojau, kad o pavasarininkai suskato 
Kristui nukryžiuoti buvo pa- statyti kryžius, kur tinka irmokama.

Socialinio draudimo ap- rūpintis keturios vinvs, po kur visai netinka. Pavyz- 
sauga apima ne tik gydvmą P°r3 rankoms ir kojoms sky- : džiui, mačiau pavasarininkų 
susirgus, bet ji taip pat m-'rium prikalti. Bet prieš jo pastatytą kryžių prie menkoj Jab 
pinasi atitinkamu gyvento- nukryžiamimą žudikų tarpe laukų keliūkščio, už Kaime- isa tai

tis, kad Guantanamos uoste 
ir jo krante būtų įrengta A- 
merikos karo laivynui bazė 
ar stovykla. Nuo to laiko A- 
merikos karo laivynas ja 
naudojasi, bet Rastras da 
bar ėmė reikalauti, kad tas į 
uostas su visais įrengimais į sveikstančiais, kad jie galė- 
būtų atiduotas Kubai. Tiktai greičiau savo sveikatą su
tada jis Įeisiąs išvežti Rusi
jos ginklus ir Įeisiąs Jungti
nių Tautų komisijai prižiū
rėti, kad tai būtų padalyta. 
Kitap jis nei tokios komisi
jos r.eįsileisiąs.

— Nu, tai kas dabar bus? !
— Dar nežinia, tėve. Kai 

mudu čia kalbamės, tai 
Jungtinių Tautų delegacija 
vyksta Kubon derėtis su 
Kastru. Tuo tarpu Amerika 
Kubos blokadą nuėmė, bet 
mūsų orlaiviai vis dar žiūri
nėja, kas Kuboje darosi: ar 
Chruščiovo raketos juda iš 
vietos, ar ne.

— Tai sakai, kad tas 
Maskvos ei-štas dar nepa- 
klupdytas?

sigrązinti.

KNYGOS JAUNIMUI

eiti tik su likusiomis trimis, dovavo jaunas kunigas, bū- 
prikalčami nukryžiuotojo damas pavasarininkų vado- 
abi kojas tik viena vinimi, vu.
Už tą nuopelną dabar vi- į K. J.

Įsiems čigonams leista be: -------------------
| nuodėmės vogti viską, kas į 
j tik jiems po ranka papuola,

ARGENTINA

TR\S SAKALAI, Alf. Vambuto: ką jie mielai ir vykdo.
15 pasakų ir padavimų, is6 Į Apsvarstęs kataliko pirkė-

p”s’ ’ k,a'naT $2 00 i jo reikalą ir čigonų „teises“,
G x TAReLe, J. Naru nes paša- j ag j- j.a!to atsidūriau prieš raščiai

ka, gražios iliustracijos, 24 j keletą problemų: neparduo- i

Juozas K rai ikariška s, TIT
NAGO UGMS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
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 
•ornanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

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

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRĮŽ T A Į 

.KALNUS, 509 pusi., kaina 
kusios premijavimo siste-! $5.00.
mos Liebermanas pasiūlė Tos knygos gaunamos ir 

1 dėsnį—siekti įmonės pel- Keleivio administracijoj.

monėse tos premijos ligi šiol 
išmokamos ne pagal fakti- 

gamybą, bet tik atsi
žvelgiant į tai, ar tos įmonės 
išpildo planus ar juos virši
ja. Sovietinė premijų siste
ma ypatingai nepatraukli 
dėl to, kad ji nepaskatina 
gaminti naujų prekių ar į- 
vesti naujus modemiškus 
patobulinimus. Priešingai, 
sovietinėje sistemoje įmo
nės direktoriai net priešta-
rauja įmonių modeminimui 
ar naujų gaminių pradukci-

jau nuo seniau

Prof. Krapovicka* — 
Agronomijos F-to dekanas

Argentinos lietuvių laik- 
praneša, kad Tucu-

mano Un-to Agronomijos
psl., kaina ................. $1.00 — pilieti į nuodėmę pa-
Ta pati knyga anglų kalba,. skatjn:j juk žino, kad kiti 
kaina ......................... $1.00

J'ftLYNI KARVEI/IAI. Aloyzo Ba* | • *•- .A+sta • • —mno apysakaites vaikams, 69 psi_' Jau nužiuictas. Galės įamiai A. Krapovickas. 
.............................  S1.S0 1 teisintis: „Minėjau girinin-

— Tėve, Rusijos žmonėm 
jis dar giriasi, kad jis pa- 
klupdęs Ameriką.

— Vot te be raz!..

čiai ir kom. partijos ck ple
numui (lapkričio mėn. ant
roje pusėje). Jei ligi šiol dėl 
klaidų, timkumų, atsilikimo 
buvo kaltinami vietiniai ū- 
kio orgarai ar paskiri įmo
nių vadovai, tai dabar iškel. 
tas apsvarstyti visas plana
vimo, premijavimo sistemos 
principas. Dabar Lieberma
nas pirmiausia pasiūlė vais. 
tybės įmones paversti sava
rankiškais ūkiškais viene-

*1

Fakulteto dekanu pakirtas Aukštesnės ūkio istak 
...... ..... to paties fakulteto dekano, ,rnci pasivagia, ir jo paties medis pavaduotojas lietuvis prof.Lreį(ia,,j H s 1 Va'

, ! jau nužiūrėtas. Galės ramiai X. Krapovickas. Tai esąs į £’ * *amy^
į teisintis: ’ Minėjau girinin- pirmas Argentinos lietuvik, £amii L^HmoT31 d* *'

— kui, kad galiu pavogti, ir jis. pasiekęs tokios augštos! kp, Vie ni i™ vad°vy‘ 
,nėm 1 tai nereagavo.“ Parduosiu mokslinės vietos. fe ••l,e^eJlgs,?hnes net1'

—peržengsiu savo teises, už 
ką ga liu netekti tarnybos. O 
už savo teisiu peržengimą

Kiekviena pušis savo šilui
ošia.

1
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MOTERŲ SKYRIUS

ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Medvėgalis
LEGENDA

Tai atsitiko dar prieš Vaidevučio laikus. Gyveno 
tuomet žemaičiai gentimis ir gyvenvietėmis, neturėjo ka
riaunos, niekam nemokėjo mokesčių, nedavė duoklės ir, 
tik reikalui esant, padėdavo vieni kitiems bėdoje, ligoje 
ar nelaimėje. Į svetimas žemes nesigviešė, o savųjų niekam 
nė pėdos nenorėjo užleisti. Linksmino juos daina, skam
būs šilai, Įvairių paukščių čiulbuonėlių pilni miškai, girios 
ir gojai. Tie patys miškai, girios ir gojai, kaip teikė jiems 
paguodos ir dvigubą laimę linksmybėje, taip aprūpindavo 
juos ir maistu.

Garbino žemaičiai saulę močiutę, tėvą mėnuli, šven
tąją ugnelę ir kitus gamtos reiškinius, Įasmenintus i deives 
ir dievaičius, kurie saugojo juos nuo ligų, nuo bėdų, nuo 
bado, maro ir gynė nuo priešų piktųjų.

Žemaičių krašto širdyje, tarp miškų, balų ir raistų, 
iš daubos kilo Į dangų aukščiausias toje žemėje kalnas. 
Kada jis ten atsirado, kas jį supylė, — galingieji dievai 
ar žmonės milžinai, — žemaičiai nežinojo, ii- jiems nerū
pėjo. Ant to kalno nuo neatmenamų laikų gyveno dievams 
pasišventusios mergelės — vaidilutės ir kurstė deivės Mil
dos garbei amžinąją ugnelę. Tuo tarpu, kai prie to kalno 
pavasari, rudenį, o kai kada ir žiemą nė vienas žmogus, 
nežinodamas kulgrindžio, negalėdavo ir prisiartinti, va
saros gi metu pradžiūdavo raistai, nusekdavo pelkės ir 
akivarai, lankydavo Mildos aukurą žemaičiai, aukštaičiai, 
ateidavo maldininkės net iš tolimų Prūsų ir atnešdavo | 
vaidilutėms tiek maisto, kad jo užtekdavo joms visiems 
metams.

Vieną kartą to kalno apylinkės miškuose medžiojo 
žemaičių kunigaikštis su savo svečiu gudų kniaziumi Da- 
nyla. Išjojęs iš miško, pamatė Danyla nuostabų vandenyje 
plūduriuojanti kalną, išvydo jo viršūnėje rusenančią ug
nelę ir išgirdo žavinčią moteriškų balsų sutartinę, iš kurios 
išsiskyrė vienas ypač gražus balsas.

— Kas per vaidinys? — paklausė nustebęs svečias.
— Tai mūsų žemaitės mergelės—vaidilutės deivės 

Mildos garbei šventąją ugnelę kursto ir giesme galinguo
sius dievus garbina, — atsakė svečiui kunigaikštis.

— Kokie gražūs balsai... Ypač tos daina vedės, — pa
sigėrėjo kniazius.

O, tai mūsų gražiabalsės, skaistaveidės Dainoros 
balsas, — pasigyrė kunigaikštis.

— Užkopkime ant kalno. Aš norėčiau toms mergai
tėms nusilenkti ir jų garbinamai deivei auką sudėti.

— Tai negalima, kniaziau, ir dėl dviejų priežasčių 
negalima: mums, vyrams, ten nedera rodytis, o šventom? 
mergelėms — mus priimti. Be to, kniaziau, šiuo laiku pei 
balas ir raistus niekas gyvas prie to kalno neprieis.

— Mano družinai visi keliai atviri, — užsidegė knia
zius ir panoro žūt būt pamatyti vaidilutes, o ypač tą vieną 
gražiabalsę dainininkę Dainorą.

— Už pasikėsinimą prieš jų skaistybę jus skaudžia’’ 
nubaustų mūsų dievai... O pelkėse gal ir savo gyvybę pra- 
rastumėte, — Įspėjo jį kunigaikštis.

— Mes krikštyti šventuoju Dniepro vandeniu ir jūsv 
dievų nebijome, o pelkės mums — tai ne marios, — užsi 
spyrė kniazius Danyla.

— Pamėginkite, — pakraipė galvą kunigaikštis.
— Ei, Medved! — pašaukė kniazius savo družininką 

vardu Medved j, ir, parodęs jam Į kalną, paklausė:
— Ar galėtumei tu pereiti per šias balas ir raistus 

užkopti ant šito kalno ir pristatyti mums čia aną gražia 
balsę mergą Dainorą?

—Galiu! — drąsiai atšovė jam Medvedis.
— Tu per šiuos raistus ir balas šiuo laiku nei pėsčia? 

pereisi, nei raitas perjosi, nei su plaustu ar eldija prisiir- 
si, — pastebėjo žemaičių kunigaikštis.

— Aš vilkolakis! Aš visa galiu: aš adata pasinersiu 
plunksna išsikelsiu, aš marias pereisiu, o ne šitokias ba
las ! — pasigyrė ir Medvedis.

— Jūs girdite, jūs girdite! Medvedis nori išvogti 
mums vaidilutę Dainorą: jis galis! Girdite — jis galįs! — 
subruzdo žemaičiai, kunigaikščio medžiotojai palydovai.

— Kur Medvedis? Kuris? Ar šitas? — Ir visi Įsisiurbė 
j jį akimis. Ir tuo tarpu, kai vieni ėmė iš pagyrų puodo 
juoktis ir iš jo tyčiotis, kiti rimtai susirūpino akiplėšos 
Medvedžio pasigyrimu.

— Jei tik vilkolakiu pasivertęs! Jei tik vilkolakiu! — 
šnibždėjosi savo tarpe žemaičiai medžiotojai ir piktai 
šnairavo Į pagyrūną.

— Pamėginkite! Pažiūrėsime, — vėl pakraipė galvą 
kunigaikštis ir patarė kniaziui sudrausti išsišokėlį.

Kniazius jam nieko nebeatsakė ir družininko nesu- 
draudė, jis tik rijo savo godžiomis akimis nuostabų kalną 
ir neatsigėrėdamas visą vakarą klausėsi mergelių sutar
tinių.

Nebesisekė kniaziui Danylai medžioti žemaičių gi

riose. Didesnieji žvėrys jam spiuko pro šalį, Į mažesnius 
nebegalėjo pataikyti, vis nenorėjo traukti toliau nuo vai
dilučių kalno ir medžiodamas suko aplink jį ratą.

Vakarais pirmutinis pribūdavo i stovyklą, paskutinis 
eidavo gulti ir tiktai rytą kiek užsnūsdavo.

Trečią dieną jis labai lipšniai atsisveikino su savo 
bičiuliu žemaičių kunigaikščiu ir miškais patraukė i savo 
kraštą. Po pusiaudienio kelionės pasuko atgal ir nakvy
nės apsistojo giriose, vaidilučių kalno rytuose.

(Bus daugiau).

Benediktas Rutkūnas

GYVASIS ŽIBURĖLIS

Kas vakarą, kas naktį vėlią, 
kai danginuos pro kryžkelę — 
tave, gerasis žiburėli, 
neregima ranka man iškelia.

Nuskaidrini tu kelią juodą 
švelniuoju spindulių srovenimu; 
save tu visą atiduodi, <
o nieko neprašai ir neimi.
Kelionėj i miglotą toli
degi, per klaidžią naktį vesdamas...
Tylusis pakeleivio broli, 
spindėki, niekad neužgesdamas!
Kas vakarą, kas naktį vėlią, 
kai danginuos pro kryžkelę — 
tave, gyvasis žiburėli, 
neregima ranka man iškelia!

KADA VĖJAS ATPUS?

Traukia kirbinės gen ių padange 
iš šalies svetimos...
Kad galėčiau, — su paukščiais pakilęs, — 
nuplasnoti namo!
Skrendat, lekiat, skrajūnai lakieji,
į gimtinės lizdus------
Vai, kada audra, vėjas svaigusis 
man pavasari laisvės atpus?..

NAILONAS —
MŪSŲ PAGUODA

Prieš 24 metus pasirodžiu
si nauja medžiaga—nailo
nas daug kam suteikė dide
lio džiaugsmo, bet mums, 
moterims, jis labiausiai rei
kalingas, ir juo mes labiau
siai džiaugiamės. Jau vien 
dėl nailono kojinių mes esą-Į 
me labai dėkingos jo išra
dėjui.

Nailonas išrastas 1938 m. 
Tai buvo labai svarbus daly
kas, nes pirmą kartą žmo
gus pagamino tokią naudin. 
gą medžiagą iš paprasčiau
sių elementų, kurių kupina! 
visur.

Nailonas gaminamas iš 4 
oaprasčiausių medžiagų: 
rrynanglio, vandenilio, nit- 
ogeno ir deguonies. Visos 

Mtos medžiagos randamos 
imtoje grynos ar mišiniuo- 
e. Pavyzdžiui, vandenilio 
r grynanglio yra anglyje,'

DU DRAUGAI

betveriu metų Joe Clark 
jaučiasi laimingas su savo 
šuneliu Penny, korį Chiea
gos gatvėje buvo užpuolęs 
auksinis erelis ir apdraskęs.

MONACO VALDOVAI I ll- cukrum pabarstytą indą. kiečiu kariuomenės tarnyboje. 
Į Jei atsalęs kisielius tvirtas,! Vaitiekūnienė, Pranciška, gy-
valgyti jį su saldžiu pienu.

KONSULATO IEŠKOMI

Bytautas. Vladas, buvęs siu- 
Į vėjas Plungėje, gyveno Kana- 
j įloję.
j Gideika, Aleksas.

Jankovskis, Vincas, Jono sū
nus, atvyko Amerikon iš Lietu- 

Į vos apie 1913 m., gyvenęs Chi- 
Į cagoje.

Kneita, Jonas,

veno Kankakee, Illinois.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji malonini prašomi atsi-
*

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 Weat 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

sūnūs,

f Ii
Monaco kunigaikštijos prin- , 
cesė Grace, buvusi Ameri
kos filmų aktorė, su šuniu, 
ku, dukterimi, sūnumi ir 
vyru Albertu, Monaco ku
nigaikščiu.

na, kad ji rūpinasi, nerimau
ja?

Ar tu esi šeimoje tik "bau-Į 
džiamoji rykštė,“ ar nuošir-į 
dus vaikų draugas ir tada, 
kai jie būna geri ir jiems 
reikia patarimo.

Iš anksto neįspėjęs žmo
nos, tu parsivedi pietums 
svečių. Pagalvok, ar tu gerai 
pasielgei?

Ar vis dar tebespiaudai 
gatvėje, ant laiptų, savo bu- 

j te?
j Ar nėra namuose peleni- 
! nės, jei tu pelenus beri ir 
i nuorūkas mėtai į gėlių puo
dus?

Kine prasėdėjai dvi va
landas. Pakentėk dar kelias 
minutes ir užsirūkyk lauke. 
Spūstyje dūmai graužia a- 
kis, tavo cigaretė gali pra
deginti kaimynui drabužį.

Ar tik svečiuose tu savo 
žmonai padedi apsivilkti

, paltą?

Domo 
gyvenęs Argentinoje.

Kuprelis, Steponas, gyvenęs 
Medeliine. Kolumbijoje, Piety 
Amerikoje.

Kutkevičius. Marijonas, bu
vęs Venecueloje.

Makštutienė-švariaitė, Irena. 
Maziliauskas, Zenonas. 
Mekionienė-Belzutė, Ona, vy. 

ras Mekionis, Antanas, vaikai 
Leonardas ir Birutė.

Navagruckienė 
Valerija.

Noreikienė, Malvina.

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime d r V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di- 

supran-
amai parašyta knyga, 947 

Pavilionienė, žmona Balio Pa- Ps^-, su trimis Žemėlapiais 
vilionio, kuris buvo gyvenęs 'ir daug paveikslų. Kaina 12 
Šiauliuose ir spėjamai žuvo vo-Į dolerių.

egzempliorius. 
Paulauskaitė. , ..........................džiausią ir visiems

JDOM1OS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IX LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
MOSCOW, Barboros Armonie-j ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 

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

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

IJETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viišais ........................... .. $4.00
kaina ...................................... $155

ŽVILGSNIS I PRAEIT1.__K. Žako Į 
domūs atsiminimai, 4n pšL, kn 
na ••••••«•••••...«.••• $5.40.

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

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’' 
sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs atsi 
minimai. 464 psl., kaina.__ $6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiui. 
Kaina ........................................ $6.00INA UŽGIRIENĖ 

FILOSOFIJOS DAKTARĖ pasaulio lietuvių žinynas
_________ i paruošė Anicetas Simutis, daugy

Lietuvių Enciklopedijos 
redaktoriaus Prano Čepėno 
duktė Ina Užgirienė Illinois 
universitete gavo filosofijos 
daktarės laipsnį. Jos specia- 

i lybė — klinikinė psicholo-

JĮ reikia dar 3 ar 4 kartus 
1 ištempti, kad būtų pakan-litrogeno ir deguonies ore,, PdKd

vandenilio vandenyje. Pa- kamal j'‘1Prus ■Hankstus
Šiandien yra daug dirbti-

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knygra šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 60c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip I.ietuva kėlėsi 
iš miepro, puriausia dovana kiek
viena progra, prašiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik-XSzv Igaalria, lrąaafi Q Tylai r ai . . _ .

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

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

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kain* ............................ 20 Cnt.

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie tralo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.06

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš i ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių aryve- 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Linais, J. 
Balys > J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina $o.06.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
<2. ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGTŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
viškų ir kitų tautų vaikių receptų, 
132 puslapiai, kain*............... $1.25

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardft. 
nas. Kaina........................... 2b Cnt.

Į bė žinių lietuvių it anųrlų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ........................ $650

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos sn 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. Pritaikinu 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina • »•••••••••••••• $1.0t

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TALG11T. M. Inkienė, pi
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $125

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina............................... $300.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- 
yra su daugybe paveikslų, genme 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

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

SENOVCS LIETUVIŲ PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės yalo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., rer»s popierius 
kain* .................... $10.00

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

MILŽINO PAUNKSMC. Balio Smo
gtos trilogriška istorijos kronika, 73 
psl., didebo formato, gera popie
ra, kaina.....................................$2.50

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putlno-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigfas, įp
rašo, kaip kunipas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moteryste,

I Visos trys dalys Įrištos j vieną 
knypą, kieti viriai, 631 puslapis. 
Kain* ................................... KM

gija.
Ina gimė 1937 m. gruo

džio 2 d. Kaune, viduriniąja 
ir aukštąją mokyklą baigė 
JAV. Studijuodama univer
sitete, ji visą laiką buvo uni
versiteto garbės ir dekano 
sąrašuose, taigi pačių gerų
jų studentų skaičiuje, o vis 
dėlto ne tik suspėdavo ir sū

andenyje
rindinės nailono medžia

gos yra natūraliniame sraze,
petroleume, avižų lukšte. -,a-!,,av'au,,a' ta'"J,*"las: gebėdavo oerai mokvtis, bet ^.LB2r.a^tV^į:le?£®1 buvo veikli ir lietuvių stu- 

dentų bei skautų organizaci
domų varpoj.

Sujungus pagrindines me
džiagas, gaunamas mažiau- 
ias cheminis junginys—mo. 

’ekulė. Nailonas gaunamas 
■uspaudus dviejų skirtingų 
”ūšių molekules ir tuo pada 
rius didesnes molekules.

nių medžiagų, bet nailonas 
yra plačiausiai vartojamas,

plaunamas ir greitai džiūs
ta.

PRAŠOME NEJSIŽEISTI

(Tik vyram*)
Kas žemiau patariama, 

Nailonui gaminti vartoja-' rašoma Lietuvoje leidžia
mi junginiai adipic acid ir'm;irr>e laikrašty, bet kai ku- 
hexamethylene diamine. ,ie patarimai tinka ir mūsų 
Tuos du chemikalus sujun- vyrams:
gus, gaunama nailono droš- Pabandyk susilaikyti ne
ką. Tą druską kaitinant ir susikeikęs... bent moterų ir 
spaudžiant, susidaro mole- į vaikų akivaizdoje, 
kulių grandinė, kuria vadi-j Ar žinai, kad negalima, 
na polymer. Tai kieta me-j rūkyti kambaryje, kuriame

jose. Ji net dabar vadovauja 
tautinių šokių grupei, kuri 
šoks tarptautinės parodos 
metu gruodžio mėnesį Urba
is oje.

Šiuo metu d r. Ina Užgirie
nė dėsto Illinois universite
te ir dirba prie tyrimų.

SEIML'ilNKMI
Į SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumpas

džiaga paprastoj tempera
tūroj, bet kaitinama tampa 
tirštu skysčiu.

Šitas skystis leidžiamas

miega vaikai?
Ar tu geibi žmonos dar

bą? Ar gerai nusišluostai 
kojas, prieš įeidamas į šva-

Morkų kisielius
5-6 morkos, 1 stiklinė 

cukraus, 4 stiklinės vandens, 
2-4 šaukštai krakmolo, tru
putis cinamono ir citrinos 
rūgšties.

Išvirtas, nuluptas ir smul. 
kiai sutrintas morkas užpiltiper plonas metalinio skridi.! riai išplautus kambarius? ____________ _

nio skyles. Kai jis pro jas iš-j Atsisėdęs valgyti, neuž- vandeniu, sudėti cukrų, ci-
lenda,—tuoj atšaldomas. Jis miršk paklausti, ar jau pie-Inamoną, citrinos rūgštį (ar
timi cnL-iotoia 1,;*: X •____ _____ _________________ i__ i___ __ iaiv • . - •tuoj sukietėja, šitie plony
čiai siūleliai sujungiami į 
viena siūlą. Bet šitas nailo-

tavo kiti šeimos nariai. 
Ilgiau po darbo užtrukęs

su draugais, ar pagalvoji,

ba rabarbarų sultį) ir užvi
rinti. Po to, supylus krakmo
lą, pakaitinti iki užvirimo ir

TAVO KELIAS 
Parašė Leonas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mtt- 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslo, 128 puslapiai, būna.......................... 60 Ct.

no siūlas dar nėra baigtas, kad namie tavęs laukia žmo- išpilti į vandeniu suvilgytą

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadtray------ė------S«. Boston 27, Mi
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"Idėjiniai” aferistai
Sovetskaja Litva į-ugsėjo 

28 d. laidoje radau žinią a- 
pie vieno Stuttgarto univer
siteto (Vokietijoje) studen
to bylą. Jis buvo teisiamas 
už tai, kad su Valstybinės 
loterijos tarnautojos pagal
ba vos vos nenudžiovė mili- 
ono markių. Mat, jis taip ge. 
rai padirbo dviejų laimėju
sių bilietų numerius, kad tik 
mikroskopu tiriant tas su
klastojimas tebuvo išaiškin
tas.

Jam, žinoma, grėsė sunki 
bausmė, bet jis nuo jos išsi
sukęs — tegavo 9 mėnesius 
kalėti, o jo bendrininkas tik 
5 mėn., abu sąlyginiai. Mat, 
teisme jis aiškinęsis, kad tu
rėjęs paruošęs planą Rytų 
Vokietijai išlaisvinti, norė
jęs organizuoti Sovietijoj 
pogrindinį-sąjūdį ir ten su
kelti maištą. Jo bendrininkė 
jam pritarusi. Todėl teismas 
tokią mažą bausmę tepasky_ 
ręs.

Taip rašo minėtas komu
nistų laikraštis.

Kaip ten buvo iš tikrųjų, 
paliksime nuošalyje, bet 
man, tą žinią perskaičius,

szevskiui buvę įšvirkšta 
stiprių nuodų, ir jis tuoj mi
ręs.

Jo lavonas buvęs įdėtas į 
pintinę ir geležinkeliu pa
siųstas į Minską, o iš ten jis 
turėjęs būti toliau pasiųstas. 
Bet Minsko stotyje tas lavo_ Į 
nas jau pradėjęs dvokti ir to
dėl jo jau nebegalima buvę 
toliau siųsti.

Policija, tyrinėdama lavo
ną, pagal avalynę ir drabu
žius susekė, kad jie žinomos 
Vilniaus firmos. Ten atsi
klaususi sužinojo, kam tie 
batai ir drabužiai buvo par
duoti, ir tuo būdu išaiškino, 
kas nužudytas.

Tada nesunku buvo susek
ti ir užmušėjus. Maleckis bu- ’ 
vo suimtas, nuteistas ir iš
siųstas į Sibirą, o Vinkleris 
pabėgęs.

Jis buvęs atbėgęs į Petra
pilį ir užėjęs pas Sirutavičių 
pernakvoti. Žinoma, nesisa. 
kęs, ką padaręs, bet buvęs 
susijaudinęs ir kartojęs, kad ( 
susikompromitavęs. Siruta- 
vičius neturėjęs vietos pas 
save, todėl nuvedęs pas ki
tą draugą. Vėliau Vinkleris

Kokie”cacos” tie komunistai
Tokie atrodo ir JAV ko- ’ Valstybėse realiai atspindi

mun.if?.i’vaip JU? api<di■ vvrtvmssi Lietuvių Inž. ir Architek-
i vatini G us° HuH1StU 1 ” ^Sn^am&Siiu W Bostono. skyrius

VIETINES ŽINIOS
Inžinieriai išrinko 

naują vadovybę

velionės anūkai. Velionė 
daug metų buvo Keleivio 
skaitytoja. Jos šeimai reiš- 

Mirė J. Prandunienė-Goy į kiame gilią užuojautą.

prisiminė, ką senokai paša- dingęs be žinios.
kojo inž. Vladas Sirutavi- 
čius, kuris, jau studentu bū.

Tokių "idėjinių“ aferistų- 
kriminalistų yra nemažai.

damas, veikė socialistų eilė- Ypač didelė nelaimė, jei su 
se. tokiais palinkimais žmonės

pradeda vadovauti kuriam 
nors visuomeniniam, politi
niam sąjūdžiui ar valstybei. 
Čia geidausi šių dienų pa
vyzdžiai yra Leninas, Sta
linas su Chruščiovu, kurie 
savo kriminaliniams suma
nymams nesigaili net milio
nus žmonių išžudyti.

O. P..

* * *
Kartu su Sirutavičium 

Petrapily studijavę ir vilnie
čiai lenkai Romanas Ma
leckis ir Vinkleris. Tai buvę 
labai inteligentingi, išsilavi
nę jaunuoliai, ypač Vinkle
ris, abu revoliucionieriai. 
Jie nebuvę patenkinti pa
prastu organizaciniu darbu 
studentų ir darbininkų tar
pe, tai savo galvose nešio- 
jęsi mintį organizuoti tokį 
didelį sąjūdį, kuris netru
kus atneštų laisvę Lenkijai 
ir Lietuvai. O tokiam suma
nymui įvykdyti reikalinga 
ir didesnio pinigo. Iš kur jo 
gauti?—ta mintis nuolat 
kvaršinusi jų galvas.

Visokių sumanymų jie tu
rėję. Visų pirma—įsteigti 
banką, mokėti didesnius 
nuošimčius ir tuo būdu pa
traukti daugiau indėlininkų. 
Kai jau jie sudės pakanka
mą sumą rublių, paskelbti 
bankrotą. Į tą biznį jie no
rėję ir Sirutavičių įtraukti, 
bet tas griežtai jį atmetęs.

Banko betgi jie neįsteigę 
gal dėl to, kad jiems atėjusi 
į galvą kita mintis.

Vilniuje gyvenęs turtin
gas dvarininkas Tamaszevs- 
ki, su kuriuo jie dažnai kor
tomis lošdavę. Tas dvarinin
kas neseniai buvęs pardavęs 
savo dvarą ir gavęs 10,000 
rublių. Maleckis su Vinkle- 
riu tai žinoję, ir jų galvose 
kilusi šitokia mintis: reikią 
Tomaszevskį nugalabinti ir 
jo pinigus pagrobti.

Kaip sumanė, taip ir pa-

PYKSTA ANT FBI

JAV komunistą vadas 
Hull labai pyksta, kad 
FBI savo agentus siun
čia į komunistu parti
ją, nes jie viską prane
ša, ką komunistai slap
tai daro. FBI sako, kad 
ji ten turi pusantro 
tūkstančio savą žmo
nių.

gomis
amerikiečių tautai savo pro. 
gramą, o federalinis tyrimų 
biuras (FBI) visaip tam 
kliudo, iškreipia mūsų poli
tiką.“ (Laisvė Nr. 87).

Todėl jis baisiai širsta 
ant FBI, vadina ji "niekam i 

' nepavaldžiu ir niekeno ne
kontroliuojamu-. Girdi, tai 
savotiška valstybė valstybė
je su savais įstatymais.

Hull baisiai pyksta, kad 
tas biuras siunčia savo agen
tus ir į komunistų organiza.! 
ciją, nors ta organizacija ne-j 
turinti nieko, ką ji norėtų1 

1 nuo amerikiečių tautos ' 
slėpti.

Hull, matyti, būdamas 
neišmiegojęs, gal-

lapkričio 3 d. susirinkime, 
kuris buvo Ti ainių bute, iš
sirinko naują valdybą. Da
bar skyriui vadovaus Vikto. 

į ras Kubilius, Antanas Kriš
čiūnas ir Juozas Kuncaitis. Waltham’e.

Susirinkime apie kontrolę 
ore kalbėjo inž. Vyt. Sužie
dėlis o svečias poetas Faus
tas Kiiša apie poetą Mairo
nį, kurio 100 metų gimimo 
sukaktis šiemet visur yra mi
nima.

Spalio 23 d. Walthame 
prie Bostono mirė Julija) 
Goy, buvusi Prandunienė, 
sulaukusi 71 metų amžiaus.

Velionė būdama 16 me
tų atvyko į šią šalį ir apsi- 
giveno Lavvrence, o per pas
taruosius 40 metų gyveno

Velionės liūdi sūnus Pe
tras Prandunas, duktė Fran
ces ir du dukters vaikučiai,

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

Mišrus choras uoliai ruošias 
naujiems pasirodymams

Bostono Mišrus Choras, 
kul iam vadovauja muz. Ju
lius Gaidelis, po vasaros a-

. . . • , . - - . tostogu pradėjo repeticijas
voje turėjo komunistu enka- i- ’ 1 ,• į .. •IAir fI»aho pradžioje. Artimoje
gulas ar

vedę, o kalbėjo apie JAV 
Federalini Tyrimų Biurą, ku
ris JAV piliečiams, nesirau.

ateityje numatyti koncertai 
Bostone, Lowelly ir New 
Yorke, o kitais metais pa-siantiems po valstybės pa- k u Ra Urtuva. įa| 

matais, nieko blogo nedaro.!
Kad tas biuras nemalonus1 
komunistams, tai aišku, nes

Jis neseniai partijos laik-! Maskvos Įsakymus ruošiasi 
rasčio ”Worker“ redakcijoj vykdyti. Tik mažiems vai- 
sušaukė spaudos konferen-: kams gali Hull pasakoti,

PARDUODAMI GERI NAMAI 
WORCESTEKYJE

Trijų aukštų namai, 5 garažai. pa
jamų per niinesį duoda 200 dok-rių, 
VVorcesterio mieste, 13 Cottage St., 
netoli Pleasant. Namo kaina 12,5<K) 
dol. Kreiptis telefonu l'L 7-3098 

(46

Ar turi šitas 
knygas?

Į DIDYSIS SAPNININKAS, 185
psl. kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl.. kaina .. $0.75 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. 
na .................................$0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psL. kaina ............... $0.10

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
•35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 nei., kaina 50 centu

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rvs. 225 nsi.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl.. kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psl.. kaina $0.15

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PFRSISTADYDAVO SAU 
žFMF. 28 nsl., kaina .. $0.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdvnės 

n t r ^7 Vsins $0
MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS. 80 psl.. 
kaina ..... ................. $0.20

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antanov, 15 psl., 
kaina 10 centu

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai- 
kaiua ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
karna ............................ $0.25

DAINOS APIE LAISVŲ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ................................. $0.75

LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 

nsl. kaina ............... $0-25
MONOLOGAI IR DEKLAMA- 

rr.T0< 9G p^l . V-nnn .. so.25
KAS YRA SOCIAIJZACTJA, 

K. Kautsky, 31 psl.. kai
na ..................................... $030

Pasaulis gyvena nuliūdime ir 
baimėje, nėra saugumo

Esamojo laiko tvarkos visai ne
bus galima pataisyti (1) dėlto, 
kad jos amžius pasibaigė ir dėl
to, kad ji neatitinka naujajai 
gadynei; (2) dėlto, kad mokslu- 
mas ir žinojimas padaugėjo; 
(3) dėlto, kad žmonės patyrė, 
kad tiesos “skelbėjai” savo klai
domis apakino ir gąsdinimu lyg 
pančiais surišo minias ir dėlto ( 
visas religinis mokslas l>us lai- • 
komas paniekoje ir priskaito- j 
mas prie nedorų žmonių “išmis
tą ir klastų.’’
Visa tai yra “pasaulio pabai 

arba “paskutinių dienų’

su orkestru Jordan Hali sa
lėje.

Labai malonus reiškinys,
deni Į chorą įsijun-t kė: “Taj žinok, kad paskutinėsei jis sužino, kokius slaptus nu- kafl ~ rU(|enj

Į rodymus gauna »io krašto nemažai naujų daininin-i dienose ateis 
,komunistą, ,r kaip jle tuos,>kurie sus$rins choroį - '•

pajėgumą. Bet nėra abejo- 
‘ nės, kad Bostone yra dau-

ciją ir joje kalbėjo, kad "ko
munistų partijos politika, 
jos tikslai ir programa nėra 
jokia paslaptis. Komunisti
nis judėjimas Jungtinėse

kad komunistų partija nie 
ko nenori nuo amerikiečių 
tautos nuslėpti. Jos vieša

Šokių Šventės sparti ruoša

pavojingų laikų, 
nes žmonės bus savymeiliai, go
dūs saugyros. . . be meilės. . . 
labiau mėgstą gėrius (teatrus, 
kortavimą, girtuokliavimą ir t.

giau gerų balsų vyrų irmO-:P ) kaip Dievą, turi. tiesa, pa
maldumo išvaizdą, bet užginčiją 
jo galią.” — 2 Tim. 3:1-5 
Tas pats Dievo žodis, kuris pra-

LB Chieagos apygarda rį įeina 15 šokių. Jų smulkus, namuose, 
šiuo metu sparčiai ruošiasi aprašymas yra baigiamas;
Antrajai JAV ir Kanados spausdinti ir ^netrūkus bus 

Šiemet sukanka 100 meti}-! Lietuvių šokių Šventei, ku- išsiuntinėtas grupių vado-

VERGU PIRKLIAI

kai JAV 
vergija.

tera. Kodėl jie neįsijungia į 
mūsų choro eiles ir nepade-

, da daina stiprinti lietuvių : našauja apie pasaulio pabaigos
veikla tėra fygos lapas savo dvasi ir garsinti lietuvių suspaudimus. patiekia taip pat 
slapta, veiklai pridengti. var<ią\vetimųjų tapei! At-

eikite, esate laukiami!
Choro repeticijos praside

da penktadieniais 7:30 vai. 
vakaro, o sekmadieniais 7 
vai. vak. Tautinės Sąjungos

buvo panaikinta | ri įvyks Chicagoje, Intema- vams.
’tional Amphitreatre 1963 Finansų komisijos garbės

LI.

Kašubos pas Santvaras

Menininkai Vytautas ir
Vergija yra senas reiškiam. liepos 7 d. šventės vy- pirm. sutiko būti Cicero fi- Aleksandra Kašubos, viešė- ■c l-avza. i-iaiioiao n KTatnvro darni Bostone, buvo apsisto-nys. Senovėje karo laimėto- riausias vadovas B. Nainys nansininkas, Šv. Antano Sa.

prasidėjo penkioliktajame 
amžiuje. Jos pradininkai 
buvo portugalai. Jie tą biznį 
pradėjo 1442 m. ir pusę am. 
žiaus buvo jį monopolizavę. 
Ispanija pradėjo negrais 
prekiauti 1517 m., Anglija 
1553 m., Prancūzija 1624 
m., vėliau į tą prekybą įsi
jungė Olandija, Danija ir 
Amerikos kolonijos.

Anglai iki 1670 m. tą pre
kybą buvo atidavę 5 bendro
vėms, kitos negalėjo ta pre
kyba verstis. Nuo 1712 iki 
1749 metų Ispanija savo ko
lonijas Amerikoje pavedė 
negrais aprūpinti anglų Pie
tų Jūros bendrovei.

Kaip matome, negrais pre- 
darė: "kortas lošiant", Toma- kiavo ne kuri nors viena

iai į vergiją gabenosi pra- ir apygardos valdybos pir- (vings and Loan bendrovės ję pas A. ir St. Santvaras, 
laimėjusius. Vergija buvo mininkas Karolis Dranga prez. J. Grybauskas. Biletus ” 
senovės Graikijoje ir Romo- apie padarytus darbus nese- išspausdinti ir išplatinti ap- 
je. Ir ten vergai buvo karo, niai painformavo šventės siėmė LB Marųuettė Par- 
belaisviai. Neišnyko ji ir ; informacijos komisijos na- ko apygarda. Muzikinius 
krikščionybę įvedus. Jrius.

Prekyba Afrikos vergais) Iki šio laiko yra užsiregi
šventės reikalus tvarko mu
zikas J. Zdanius..

Petras sako: “Bet mes laukia
me sulig jo pažadėjimu naujo 
dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvna teisybė.” (2 Pet
ro 3:16).

stravusi 21 grupė su 300 šo
kėjų. Repertuaro komisija 
su pirm. Br. Snotu jau yra 
paruošusi repertuarą, į ku-

Tautinių šokių šventės 
proga bus išleistas leidinys, 

I gausiai iliustraotas dalyvau
jančių šokėjų nuotraukomis 
Į ir kita šokius populiarizuo- 
' jančia medžiaga. Leidinį 
redaguos inž. D. Bielskus.

Šventei paryškinti ir paį

Čia buvo progos ir bostoniš. 
kiam bičiuliam su jais labai 
jaukioj nuotaikoj paben
drauti, pasikalbėti įvairiais 
klausimais, pasidalinti su
manymais.

Kasperai turi dukrelę

valstybė, bet daugelis.
Apie 1790 m. kasmet neg

rų išveždavo anglai 38,000, .................. .
prancūzai 20,000, portuga-' va^nt^ J05 įskarese yia nu- 
lai 10,000, olandai 4,000,' mafytas suruošti baleto va- 
danai 2,000. | karas, kurl° programątvar-

Pirmoji prekybą negrais ko baletmeisteris 
uždraudė Danija 1802 m., Velbasis.
vėliau Didž. Britanija — Chicago 
1807 m., JAV — 1808 m., John Dale-V vlS0m dalWau- 
Švedija — 1813 m., Olandi
ja — 1814 m., Prancūzija —

Simas

miesto meras

Neseniai mirusio laidotu
vių direktoriaus Kaspero sū
nus Joseph ir žmona Lore
ta, buvusi Leščinskaitė, lap
kričio 1 d. sulaukė dukrelės. 
Tuo būdu Mykolas Venys 
dabar yra prosenelis.

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

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

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

“KELEIVIS”

CM E. Broadway, S®. 27,

1819 m., Portugalija —
1830 m.

Į JAV pirmą kartą negrai 
vergai buvo atvežti 1619 m. 
į Jamestown. 1800 m. JAV 
jau buvo 800,000 negrų ver
gų, o 1860 m., tai yra prieš 
patį vergijos panaikinimą, 
jų buvo 3,953,760.

JAV kūrėjai — Washing- 
ton, Franklin, Jefferson ir 
kt. — vergiją laikė didele 
blogybe, bet tik prezidentas 
Lincoln tepasiryžo ją panai
kinti.

Nors nuo jos panaikinimo 
jau praėjo 100 metų, bet jos 

, pėdsakai dar ir šiandien jau- 
I čiami, nes ir šiandien neg
erai pietuose praktiškai dar 
ne visomis teisėmis tegali 
naudotis, kuriomis naudoja
si baltieji.

siančioms šokėjų grupėms 
išsiuntinės specialius pak
vietimus.

V. Anesta dar tebeserga

Vincas Anesta dar tebe
serga, bet jau jaučiasi ge
riau. Sveik, Vincai, grei
čiau!

Kitoj’ vietoj tas pats Apaštalas 
rašo: “Todėl darykite atgailą 
ir grįžkite, kad jūsų nuodėmės 
būtų išdildytos, kad ateitų nuo 
Viešpaties veido atgaivinimo 
laikai, ir kad jis siųstų jums 
apskelbtąjį Jėzų Kristų. Dabar 
jį turi paimti dangus iki visų da-, 
lykų atnaujinimui, apie ką yra 
kalbėjęs Dievas nuo amžių savo 
šventųjų pranašų burna.” Ap. 
Darb. 3:19-21.
Apaštalas Povilas, rašydamas 
apie būsimaji Kristaus karalia
vimą. pasakė: “Jis turi kara
liauti, iki nepadės visus savo 
priešus po savo kojomis. Pasku- 
čiausioji blogybė—mirtis bus 
sunaikinta.’’ (1 Kor. 15:25.26.) 
To karaliavimo tikslas ir pasek
mės yra puikiai aprašytos šv. 
Jono Apreikštojo plunksna: — 
“Dievas nušluostys nuo jų akiu 
kiekvieną ašarą: mirties dau
giau nebebus, nei dejavimų, nei 
skausmo daugiau nebebus, nes 
kas buvo pirma, išnyko. Tuo
met sėdintis soste tarė: Štai aš 
darau visa nauja. Jis man tarė: 
Rašyk, nes tie žodžiai yra ištiki
miausi ir tikri.”—Apreiškimas 
21:4-5.

Skelbia:
H'illiam Shimkos. 33#S T.inrnln Ave 

Clereland .34. Ohin
Mes turime pasiskaitymui laneliu ir 

knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimais. Parašykite mums laišką 
ar atvirutę, gausite nemokamai.

Užsakymus su pinigais prašo
ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Broadwav 

On Rnufnn 27. Mass

| dar ir šiandien vis tebėra 
Bostono šokėjai pirmojo- minimi pokalbiuose, kur tik 

je Šokių Šventėje pašoktu1 prisimenama lietuviikas 
Čigonėliu taip giliai įsirėžė šokis.
chicagiečių atmintyje, kad —a. k.

_______________— ■ - ■ —« - --------------------

HIGHER DMDEND

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĘ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
ansaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos vra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

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

I I
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Nepaprastas Maironio 
minėjimas

Bostonas Maironio sukak, 
jau kelis kartus minėjo, 

lapkričio 4 d. P austo

amerikiečiams Malonus pabaltiečių 
banketas

ti publikai j širdį. Prie to 
dar prisidėjo ir gera lietuvių 
kalbos tartis ir simpatinga 
aktoiiaus išvaizda. Telieka

J. Arlauskienė—karalienė

Sandaros Moterų Klubo 
tradiciniame našliu karalie-

jam tik palinkėti geros sėk- n®s bankete lapkričio 4 d. 
mės pasirinktoje profesijo-! karaliene išrinkta Julė Ar-

Bl TAS NVO.MAI

Onos IVaškienės vadovau
jamas tautinių sošių sambū
ris po atostogų pirmų kaitų

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 

L gatves maudynių, pirmame į. “Keleivi” Kaina aukšte 3 kambarių ir vonia. Yra lkytl _KCl,e?V|J Kaina 
naujas baltas pečius virti ir šit-K
dyti, balta sinku, vonia su du..u, I 
karštas vanduo, ąžuolinės grin- 

Teirautis telefonu:

So. Bostone City Point, netoli 
L’ gatvės maudynių.

tams penki doleriai.

ui šos vadovaujamo komi- je> 0 dar labiau__rasti kelią: lauskienė, žinomo sandarie- dys ir kt.
eto surengtas mii ėjimas vi- 1 ^ada nors lietuvis. či4 veikėjo Juozo Arlausko AN 8’28!4

Įsais požiūnais prašoko anks- ka išeivijos teatrų ! našlė. Ji savo karalium pasi-
i čiau buvusius. Tai buvo Bos- \tanine n*™™.’.

(46

tone tikrai nepapiastas 
rengimas.

Municipal salė buvo

parduodu baldus 
BROCKTONE

Kadangi išsikeliu iš Brocktono- 
Montellos, parduodu savo trijų kam
barių pusuaujus baidus. Kas norėtų, 
galėtų lame bute ir apsigyventi. 
Kreiptis sekmadieniais n.i 2 vai. 
IS’,- Arthur St., pirmas aukštas. (45

Meninę programos dalį linko Stasį Naudžiūnų. Ka- 
baigė komp. Juliaus Gaide- Balienės palydovėmis išrink- į 
lio vadovaujamas mišrus tos ^arV hitkinienė, Ona 

be’ choras. Ir jis kiek pasikei- Stankienė ir Konstancija 
tęs: padaugėjo moteriškų asiliauskienė, visos iš So. 
balsų. Iš šios programos Bostono.
publikų nepaprastai žavėjo Seniausia našlė—Barbora 
Užmigo žemė ir Karvelėlis Eidimtienė iš Sommerville. 
su soliste Stase Daugėliene. KaiP visuomet, taip ir šie. ! 
Iš viso choras sudainavo 4 banketas buvo gausus—

pa PRANEŠIMAS
N. Anglijos Pabaltiečių 

Dr-ja, kuriai šiuo metu va- 
kitataučiams šoks lapkričio' dovauja inž. Vytautas Izbic-; veįk pį|na< tik liūdna, kad 
15 d., būtent—laikraščių kas, spalio 28 d. pirmų kar- nedaug tesimatė jaunimo.
Boston Herald ir Boston;tų So. Bostono L. Piliečių Nuostabu, kad net kai kurių 
Traveler atostogų kelionių• Dr-jos salėje surengė ban- žymių veikėjų jaunasis prie-
parodoje, kurt rengiama 
Commonuealth Armory lap
kričio 14-18 dienomis.

Tas penkias dienas nuo 1

ketų. Į jį atsilankė apie 150 auglis nesiteikė atsilankyti 
asmenų. Estų Bostone yra Vadinasi, veikėjai preten- 
iabai nedaug, bet į banketų, duoja vadovauti visuomenei, 
sakoma, atėjo 75' < visų čia tuo tarpu nepajėgia ati- 

val popiet iki 10:30 vai. vak.gyvenančių estų.
parodos lankytojai galės Banketui vadovavo V. Iz- 
mat\ti kur ir kaip galima bickas, o meninės programos 
maloniai praleisti atostogas, pranešėjas buvo Julius špo- 
ir, be to, kiekvienų dienų [ kevičius.
bus nauja meninė progra- Gražių meninę programa 
ma. Lapkričio 15 d. 4 vai. atliko estė šokėja Aili Paal, nedaug kų tesako ir jų dar 
popiet šoks Onos Ivaškienės latvis dainininkas Kailis neprikėlė.
jaunieji šokėjai, o 8:20 vai. Grinbergs ir lietuvis srnui-1 Minėjimų pradėjo Komi- 
vak.—vyresnieji. ; kininkas Izidorius Vasiliū- teto pirmininkas poetą

pu nepajėgia 
tinkamai pavadovauti net 
savo vaikams... Matyt, Mai
ronio šūkis "Užtrauksim 
nauja giesmę, broliai!.. į 
darbų, vyrai....“ kai kurio 
senimo ir jaunimo širdims

dainas pilna So. Bostono L. I*iliečiu

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

Prašom skambinti dabar:

NECUHt SIUVAMA MAŠINA 
19bU Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
.du, įšsiuvineja, dirba monogramas, 
arba žirkavones ir t. t., ir t. L 

Oru;inaiė >u penkių metų garantija 
■s2a už viską— galima mokėti po $1.25 

per savaitę 
HA b-3»O4)

Sveikina Pakalniškius

Nuoširdžiai sveikiname 
Ievų ir

Pakalniškius, gyvenančius 
Brocktone, kurie lapkričio 
1 d. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Linkime jiems taip pat lai
mingai sulaukti auksinės su
kakties.

Valė ir Juozas Šniuoliai, 
Stasė ir Kazys Grūzdai, 
Aldona ir Vytautas Jur- 
gėlos.

Adv. Z. Šalnienė susižeidė 
ranką

draugus

Po pirm. F. Kiršos pade- Dr-jos salė. Ir šį kartų ban-
kos žodžio programos atli
kėjams ir visiems dalyviams 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Visi skirstėsi iš sa
lės dvasioj atsigaivinę ir 
turtingesni.

J. V-gas

ketui gražiai vadovavo kuo-
AN 8-0068

Primename, kad pats lai-
pos ilgametė pirmininkė kas išsiųsti kalėdinius siun-

<- Jadvyga Keslerienė.

Maironio biustas Bostone

Kay Vieic Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notarę Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius .MIkONIS 
L1CENSED BROKERS

.Sužliungąs patarnavimas perkan- 
icms, | arduodantiems, ir drau- 
izian tiems namu.-., ūkius, ir vers

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

Office A V 8-4144 
3es. AV 8-1141 ir CO 5-8841

tinius į Lietuvą, Lenkiją ir 
kitus kraštus.

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

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

DOVANOS I LIETUVĄ

Dr. Joseph Donovan Dr. J.
L. Pašakarnio Įpėdinis

Velionio dr. J. L. Paša
karnio šeima praneša, kad 
dr. Joseph Donovan. akių 
daktaras, dabar praktikuo
ja optometrija tame • pačia-' 
me ofise, 447 Broaduay, So.

Po Maironio akademijos- 
koncerto Tautinės S-gos na-

garbės pirmininkas Mairo-i muose buvo atidengtas Mai- Bostone. Visi mūsų draugai 
... ii** . • nio bendradarbis poetas ronio biustas, kurt sukūrė įr paciertai gali būti tikri !

Povilų . kad jau geros dalies jos stei- Ran ^vkoias Vaitkus, kuris! skulptorius Vytautas Kasu- kad jie turės toki pat drau- 
lančil’igej’i "ebera. jų tarė idealiau Tokia invo-i ba. J tas iškilmes susirinku - J ** t J Pt

nas.
Draugija jau veikia 21 

metus, todėl nenuostabu,

Faustas Kirša. invokacijai 
buvo pakviestas Komiteto

gėjų neoera gyvųjų tarpe.; tarė ideaijai jokia invo-i ba. Į tas iškilmes susirinko gįška pat 
Bankete gyvieji steigėjai iu- kacija turėtų būti visada ir pilna nedidelė salė. Jas pra- praeityje. 
•'° kitom Progom, jeigu norime, dėjo A. Matjoška, surašyta Dr/ Dį

Siųskite dovanų siunti-
patarnavimų kaip ir nius giminėms į Lietuvą per

i mūsų Įstaigą. Siuntiniai nu-
ir supažindinti su banketo kad" prie'pa'^u- atYtlnklmVakV’peTSiė BoXno Kole^j/'lr JtaJ**“. **£**■? V
?aJ^1?2!u!S,-h,eu?L1U lietiškų parengimų progra-' Stasys Santvaras ir papasa- Ontometriios KoleHia kur ! jjrtuvo j™6 gml'
jos steigėjų kalbėjo adv. An
thony Shallna.

Mirusieji steigėjai buvo 
pagerbti susikaupimo minu
te. Iš lietuvių jų tarpe yra dr.

Advokatė Zuzana Šalnie
nė, išvažiavusi Savo profesi
jos reikalais Į New Yorką, 
eidama gatve paslydo ir su
silaužė ranką. Gydosi -na
muose. Linkime adv. Z. Šal- 
nienei greičiau pasveikti.

Išeina L. Enciklopedijos 
27-sis tomas

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

, . papasa- Optometrijos Kolegijų, kur
mos. i kojo biusto sumanymo isto- jįs vėliau mokytojavo. Jis

\ isiems sugiedojus Mai- rijų. tu, j daugiau kaip 20 metų
Biustų atidengė poetai patyrimo ir tx ėjo savo ofi- 

kan. M. Vaitkus ir Faustas
Kirša.

Nors biusto autorius Vy
tautas Kašuba sakosi gyvo 

paskaitė prof.! Maironio nesąs matęs, bet

ronio parašytų giesmę Mari
ja, Marija (tuo metu jauni
mo atstovai prie Maironio

Jonas Pašakamis. Į portreto scenoje sudėjo ge-
Dalyvavusieji bankete bu- dų puokštes), poeta> Stasjs

vo labai patenkinti. Reikia 
manyti, kad kitais metais 
toks banketas turės dar di-

Santvaras
Juozo Brazaičio paskaita, Į savo kūriny jis sugebėjo at
nes pats Brazaitis dėl ne-

desni pasisekimą ir lietuvių sveikatos negalėjo atvykti.
- - Neilgoje paskaitoje prof.

J. Brazaitis aiškiai nurodė, 
kodėl Maironis buvo di-

jame dalyvaus uaug 
giau, negu šį kartų.

n-... 
uau-

Remia Vasario 16 gimnaziją

sų Bostone. Jis yra labai pa
tyręs ir širdingas žmogus.

Joan Pašakarnvtė dirbs ir 
toliau ofise ir pasitiks Tam
stas ir padės susikalbėti lie- ’ {

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Telefonas: AN 8-2805
tuviskai. ! j Dr. Jos. J. Donovan

Ofiso valandos yra nuo' 9 ♦ w
... .... . valandų ryto iki 5 kasdien,* : Dr. J. Pašakarnioir mąstvtojo polėkį „ val.n- tį.ečiaf!ierius ka(la į

gumų. čia Maironis atvaiz-
d.uotas pačiame jėgų žyde-! mami p

džiausiąs Lietuvos atgimi-įjįmo laikotarpy. Šios patai- Į anksto susįtai-Us..

kurti tikrųjų Maironio dva
sia, jo veide spindintį poeto

mo laikų dainius, kodėl lyg pos papuoštos jau trečiu 
ir primirštas Nepriklausomo skulptoriaus V. Kašubos tik-

—
i Anicetas Grigaliūnas yra, . . . ..
vieras uoliausių Vasario 161 ™tais bet dabar rai gražiu kuriniu, tik gaila*■ - TTz-kl • ’ io tavi L’A h'imne *k I L' O r I ta «■* i

ofisas yra uždaras. Vaka- { 
rais priimami pacietai iš { 

Prašom «
užeiti arba paskambinti te
lefonu AN 8-2805.

J R E D i N I S 

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. rvto iki 5 vai. vak.

gimnazijos rėmėju ir šiomis: vėl ”iš kapų prikeliamas.
įmokėjo 12 dol.į-Iat’ ’1S buvo ne tlk sla,p

J rišyklų atiduotas Lietu
vių Enciklopedijos 27-sis to
mas, kuris prasideda žodžiu 
Saulės-šiaulių mūšis ir bai
giasi Skapiškiu.

Tų tomų redagavo Pranas 
Čepėnas ir dr. Juozas Gir
nius.

H. Antanavičienė grižo

dienom! 
i būreliui, kuris išlaiko toje:

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—3 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagra! susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

• Vakarais iš anksto susitarus
» 447 BROADWAYi i South Boston. Mass

kad jo Maironį nustelbia
greta esantis asmuo, kuris
svetimas Maironio dvasiai.

Iškilmėse dalyvavo ir
skulptorius Vytautas Kašu-

uomenėje gvva atskambi,! ba su savo žmona Aleksan- ?Rmoka, ir V’ Te"T’ , - .- - i , , . , . x . . lefonuokit EM 1-6/76 po 7 val.v.— juo išsakyta visuotines dra, kuri yra taip pat žymi

; sau talentingas poetas, bet
gimnazijoj viena 
Tas būrelis veikia jau 10 
metų ir per tų laika gimna
zijai pasiuntė 3,000 dolerių.

Skautu kaukiu vakaras

mokini i J° žoclis .vPač sunkiais mūsų 
tautai laikais vis rasdavo vi-

Parduodamas Namas
Dorchestere 10 kambarių vienos 
šeimos su pajamomis. A-l sto
vyje visas. 3'o vonios, karštas 
vanduo, aliejaus šildymas, at
skiras čiukuro (salkos) butas

nes

”Nidos“ jūrų budžiai lap
kričio 10 d. Tautinės S-gos!

lietuvių laisvės viltys, jų šir-1 dailininkė, 
dies džiaugsmai ir kentėji-į Po iškilmių visi dalyviai 
mai. Maironis mums ir šian-• turėjo progos kitoj salėj na- So- Paranki
t . - 3- į i j * 1 . JTb netoli maudynesdien vra gyvai jaudinantis, bendrauti ri o™, — —

IEŠKO GYVENTOJO (V)
Vienas vyras arba vedusi pora jra!i 

patogiai apsipyventi 96 ‘G" Street.
vieta, nebran- 
ir restoranai.UZkandZiaUf lami. jreras susisiekimas, tralima

namuose rengia kaukių-šo- 
kių vakarą. Pradžia 7 vai. 
vak. .Geriausios 3 kaukės 
gaus dovanas. Įėjimas $1.00.

Sugrįžo A. Puskepalaitis

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtujas 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 Ūkis:
287 Conrord Kd.. Billcrira. Mass. 

TEL. MO 3-2S48

pačiam 
nurodvtu 

(15
gamintis. Kreiptisnes mūsų tautai ir šiandien 

gresia tie patys pavojai, kaip 
. ir anais carų priespaudos į j 
laikais.

Labai graži buvo ir minė
jimo meninė dalis. Senokai 
ia girdėta solistė Stasė i 

Daugėlienė, kuriai akompo
navo jos dukrelė Rasa, su
dainavo pora Maironio žo
džiams sukurtu dainų ir dar

Zis maistą
adresu.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA
Ix

Bostoriškė Halina Anta
navičienė, kuri buvo nuvy
kusi į Lenkiją aplankyti ten 
pasilikusios savo motinos ir j
kitų giminių,, šiomis dieno-', ---------
mis vėl laimingai sugrįžo į I Bostonų sugrįžo A. Pus- 
Bostona. Šios kelionės proga kepalaitis, nuo pavasario iš- 
ji pabuvojo ir kitose šalyse, sikėlęs į Maine valstijų.

3~
Trans-Atlantic Trave, Service

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADM'AY. So. Boston 27. Ma«<=„ Tel. AN 8.876’ 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETI V Ą ir V ĮSAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji »vąirii< daiktai ir nekonservuotas maistas. Vi<i dokumentą 
,<-irii<>«iami ni'-ų ka'ba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO nėr tf 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidą 
ir SSSR muitą apmol a siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinios ir kt. galima pirkti SAVI- 
h \IN.\ mūsų ištaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siusti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu sralima si"sti iki 22 svarų

ISTMCt 1.IFTUVIŠK A. FREIPKITfts LIETUVIŠK AI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

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

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

tris kitas. Ji, man atrodo, 
dainavimo mene vėl pako
pusi kelis laiptus aukštyn, 
nes, matvt, uoliai dirba ir 
savo talento neužkasa kas- 
dieniniuos smlkiuos reika
luos.

Didi staigmena bostoniš- 
kiams buvo aktorius Algi
mantas Žemaitaitis iš Wa- 
terburio. Tai jaunas, simpa
tingas Kudirkos Naumiesčio 
padangės sūnus, jau šiame 
krašte baigęs dramos studi
jų ir kurį laikų vaidinęs New 
Yorko Broadweyaus teatruo
se. Jis deklamavo Maironio 
poezijų: Poeto noras, či- 
činskis, Jūratė ir Kastytis li
kt. Deklamavo beveik viską 
atmintinai, nors kelių da-| 
lykų tekstai ir labai ilgi. Rei-1 
kia pabrėžti, kad šis jauno-i 
sios kartos aktorius klausy
tojus tikrai sužavėjo, suge
bėdamas kiekvienam Mairo
nio kūriniui rasti atitinkamų 
išraiškos foi-mų, jį savo šilta 
srela nuspalvinti ir perteik

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

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

STATU • M ASTER REI, A Y
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CH A .M BER 
•ELEKTROS SI 'JUNGIMAI 
• 275 G ALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už Ankšto Snaudimo

$269.

t « « » ♦ ♦ « įviso- t « » «į
I ♦ I

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
J Draudžiame nuo polio,
J kių kitokių ligų ir nuo nelai-
{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
{Visais insurance reikalais 
{ kreiptis:
• BRONIS KONTRIM
! Jastice of thePeace—Cnnstable
• 598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston,

Office Tel. AN 
^^1------------------

Mass.
8-0948

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva H-120J
MMoeoooooocMMOoeeeoscc^soeoeaeeeeeeeosooseseoeoac

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus. .

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

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

viską, ka pataisyti reikia, ą
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
4 4 4

JONAS STARINSKAS 1 
220 Savin Hill Avė. } 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854 į 
v? w v

! Charles J. Kay *
1 lietuvis *K J
Į Plumbing—Heating—Gas—Oil J 

į Lieense No. 4839 »
' J Gazo šilimą permainyti S2fi» *

J Telefonas: CO 5-5839 »

112 MT. VERNON STREET » 
• DORCHESTER 25, MASS. »

Ketvirtis & Co.
—JEMELEftS—

Lai k rod žiai- Dei mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Ftood Square 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
fi2S KAST BROADVVAV 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TF.LFFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popiero? Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

I i




