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Kubos N uginkla vimo Klausimas 
Dar Nėra Baigtas Spręsti

Rusai Išgabeno Iš Kubos 42 Raketas, Bet Kiek Jie Jų
Buvo Atgabenę J Kubą, Niekas Nežino; Rusų Kariški 

Bomberiai Dar Tebėra Kuboje ir Dėl Jų Skai
čiaus Nėra Tikrumo; Prezidentas Su Pata

rėjais Aiškina, Ką Daryti.

Prezidentas J. F. Kenne-'Lietuvoje Mirė 
dy ši antradieni aiškins su - > » a n
savo bendradarbiais ir Ku- Akad. A. Purena#
bos priežiūrai paskirtais pa. _____
reigūnais, ką toliau dalyti Lietuvos gauta žinia,
dėl Kubos nesutikimo įsi- Lj la križio 5 d. Kaune 
leisti į savo kraštą bešalis- Į akademikas Antanas
kus stebėtojus pauknnti, ar; Pulėras Velionis bimė 1883 
rusų puolamieji ginklai is to'm vasarjo 2g (, Ku,)iškio 
krašto jau yra išgabenti, ar valgįjuj baigė chemijos

DIPLOMATIŠKOS SYPSENOS

Kairėj Sovietijos ministerio pirmininko pavaduoto
jas Anastas Mikojanas, dešinėje JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Adlai Stevenson. Jie šypsosi susi. 
tikę New Yorke, kai Mikojanas pro New Yorką vyko 
j Kubą pas Castro.
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Eienraštis "Sovietskaja 
i Bosija-- Maskvoje įdėjo F.
Artamonovo straipsnį apie 

! netikusį ūkio planavimą Ru
sijoj. Artamonov yra Staty
bos Banko viršininkas, ir to 
banko pareiga vra prižiūrė- 

1 ti, kad ūkio planas būtų vyk
domas tvarkingai.

Artamonov pasakoja, kad 
' Sibire vienoje piamonės sri
tyje tūkstančiai statybos 
darbininkų išbėgiojo nuo

l statybos darbų dėl mažų už- ‘ gaVaitę
daibių ir netvarkos. Pagal 

i jį, planuotojai stato dirbtu-

Sovietijos Komunistai Rengiasi 
iškeikti Kinijos Eretikus

Kinai Kritikuoja Rusų “Nuolaidumą” Kuboje; Kursto
Albanijos Nykštukus šiauštis Prieš Maskvą; Siūlosi 

Kubai j Draugus ir Globėjus; Kariauja Be Rusų 
Palaiminimo Prieš Indiją; Rusų Kantrybė 

Baigianti Išsekti. . .

Amerikoje Lankosi 
Dr. K. Adenaueris

ne. Amerikos karo laivai su
skaitė 42 raketas, kurias ru
sai išsigabeno namo iš Ku-į 
bos, bet kiek raketų rusai 
buvo atgabenę Į Kubą lieka 
paslaptis. Galimas daiktas,

mokslus Petrapilio universi
tete, ten ir mokytojavo, kol 
grįžo į Nepriklausomą Lie
tuvą. čia profesoriavo Kau
no universitete, o paskuti- 

metu Politechnikos, niuoju metu ikad rusai si kartą nemeluo-i Instjtut buv0 išrinktas j 
ja, bet jie tiek kanų yra per, Moks|o akademiją. 
akis melavę, kad pasitikėti, Velionis, dar mokyklos 
jų žodžiais mažai tėra pa- sucle sėdždamaSj isįjunge i 
gundo Gi Kubos vynausy- Lietuvos socialdĮmokiatų 
bė gnežtai atsisako įsileisti eiles ir veikliai jose daiyva. 
l savo kraštą tarptautinės or-

Darbingi Vliko , Bulgarija Valosi 
Posėdžiai New Y orke

• ves kaltais visai neatsi- 
j žvelgdami, ar bus dirbtuvei 
Į žaliavų. Jis nurodo, kad vai
sių konservavimo dirbtuvė 
buvo pastatyta Y urgos mies-

! te, Sibire, bet kai reikėjo
• dirbtuvę paleisti į darbą, 
"staiga pastebėta-4, kad apy
linkėje rėra vaisiu. Dirbtu
vė buvo išgabenta į Krasno.

Nuo Stalinistų! darą. Kiselevsk mieste bu- i
! vo pastatyta keramikos iš-1 

„ , .. ; _ | dirbinių dirbtuvė, bet žalia-
Bulgarijos komunistų par- j vog dirbtuvei yra atgabe-

lankosi vakarinės Vokieti 
jos vadas dr. K. Adenauer. 
Jis turėjo atvykti anksčiau, 
bet jo kelionė buvo atidėta. 
Vokietijos vadas tariasi su 
prezidentu J. F. Kennedy 
dėl galimų derybų su Mask
va Berlyno klausimu. Šį ket-

Tarptautinėj spaudoj pil
na spėliojimų ir pranašavi
mų, kad santykiai tarp So
vietų Sąjungos ir kinų ko- 

. , munistų eina blogyn ir vasai 
Amerikoje gj.ejtu iaįku jau galima su

laukti atviro susikirtimo 
tarp tų dviejų komunistinių 
valstybių.

Rusų Chruščiovas šiomis 
dienomis turėjo pasitarimus 
su visais savo Europos sate
litų vadais ir su jais išsiaiš-

ganizacijos atstovus patik
rinti jos nusiginklavimo. 
Rusai ir prieš Kubos krizę

Lapkričio 10-11 dienomis 
New Yorke buvo Vyriausio- 

į jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-
I • - k.   •...vtza Iie ir C.TY51I1-. ___________

-i~!miteto (Vilko) metinis so
doje bendradarbiavęs, kurį važjavimas. Jis ne tik iš
laiką su P. Bugailiškiu reda
gavo ir pirmąjį legalų lietu-

sakė, kad jie į Kubą gabena• vjų kalba —"Lietuvių laik-
klausė ir patvirtino Prezi
diumo, Vykdomosios Tary-

tija pereitą savaitę išmetė; namos į§ Europos Rusijos, 
iš partijos ministerių pirmi-'
—- * -A - — T«« — r» « Lni>+n !ninną 21. niūri vuguv ir naivu 
su juo išmetė iš savo eilių l
visą eilę kitų stalinistų. Bul- j 
garija ilgai delsė su stalinis, i

Po Sunkios Ligos 
Mirė E. Roosevelt

virtadienį dr. Adenauer kai- kinęs bendrą politiką link 
bės Washingtone spaudos Kinijos atskalūnų. Chruščio. 
klube ir atsakinės į žurna- vo stipriai raginami bulga- 
listų klausimus. rų komunistai atsikratė nuo

Po rusų pasitraukimo iš 8870 “kiniečių” ar stalinie- 
' Kubos Berlyno klausimas čių ir traukia teismo atsako- 
atrodo kiek kitaip. Prezi- mybėn daugiau komunistų 
dentas Kennedy laikė reika- kraujo praliejusius stalinie- 
linga pirma išsiaiškinti su čius. Turėdami Europos ko-
mgaid KuKoa ori n VI a vimn miinisfn vu>nincra Onnfa

klausimą ir, tik pašalinus rusų komunistai bandys vie- 
pavojų iš Kubos pusės, derė- šai pasmerkti kinų komunis- 
tis su rusais dėl Berlyno. ■ tus už jų nukrypimus nuo ti-

tik gynimosi ginklus, bet, 1 rastj“ v1]n- 1904 m a cmįi bos ir įvairių komisijų pra- tų valymu, bet pagaliau va- —. rasti > kuri 1W4 m. A. bmii- bet taip pat lytojai paėrn ėviršų. Jugovui Ipasirodė, kad jie sakė ne 
tiesą.

Taip pat lieka 
aiškinti bomberių 
mas. Kuba sako, kad ji bom- 
berius iš nišų nupirko ir to
dėl neprivalo jų rusams ati
duoti. Bomberiai "Iliušin“ •_______________
gali skristi 1500 mylių ir ga. Į alGER HISS KALBA 
Ii gabenti atomines bombas. Į TELEVIZIJOJE . .
Jei tokie puolamieji ginklai ____
paliks Kubos mažai atsako- Televizijos žmonės sugal- 
mingų revoliucionierių ran- vojo atlikti politines Nixo- 
kose, galima susilaukti ir no laidotuves ir tarp kitų 
staigmenos. Susitarimas su į kalbėtojų pakvietė kalbėti 
rusais buvo išgabenti iš Ku- ir Alger Hiss, nuteistą už

Prie tokių derybų dabar ir klojo Maskvos kelio ir gal 
jau šių metų lapkričio 19 d 
Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos centro komiteto 
posėdžiuose iškeiks kinų ko. 
munistus kaip nukrypėlius 
nuo marksizmo - leninizmo 
teorijos ir praktikos.

Lapkričio 7 d. New Yorke : niosiamasi 
namuose mirė prezi- 

Roosevelto naš- 
Roosevelt, sulau.

kitų žmonių). • į kusi 78 metų amžiaus. Ve-
Stalinistų valymas Bulga-1 bonė ilgokai sirgo ir po ku

rijoj padalytas prieš parti-į r^° ligoninėje buvo
jos kongresą, kuris dar po- į parvykusi į namus, kur ją
sėdžiauja. Kongrese Chruš-' m^riis užklupo, 
čiovo šalininkai žada viso-' Eleonor Roosevelt

mokratų veikėja.
Kitą kaitą apie velionį

parašysime plačiau.

sirr.us. Tais klausimais pra
nešimus padarė neseniai iš 
Lietuvos pasitraukęs Juozas 
Miklovas, Vaclovas Sidzi
kauskas ir Martynas Brakas.

Egiptas ir Jemenas 
Karo Sąjungoje

1 Suvažiavimo nutarimai bus v. . _ - , , .. . . ,. , ,'paskelbti vėliau. Suvažiavi. S?™'i
mui pasikeisdami vadovavo
dr. A. Trimakas, V. Sidzi-l------

bos puolamuosius ginklus 
ir tą išgabenimą turėjo pa
tikrinti Jungtinių Tautų or
ganizacija. Dėl Kubos nesu
tikimo, arba gal dėl rusų ir 
Kubos slapto susitarimo, 
kontrolė yra negalima ir to
dėl niekas nėra tikras, kaip 
rusai savo pažadus išpildė, 
ar neišpildė.

Amerikos karo pajėgos 
netoli Kubos yra sustiprin
tos. Kariški žvalgybos ir fo
tografavimo lėktuvai skrai
do virš Kubos ir tikrina to 
krašto kariškus pasiruoši
mus. Bet fotografavimas ne
gali visų paslapčių išaiškin-j 
ti. Todėl vyriausybė gal dar Į 
imsis naujų priemonių Ku-1 
bos ginklavimui patikrinti 
ir puolamiesiems ginklams 
iš ten pašalinti.

Kubos dalinė blokada tę
siama. J Kubą plaukiantieji 
laivai yra tikrinami.

kreivą priesaiką rusų šnipą. 
Alger Hiss sakė, kad Ni-

xonas esąs oportunistas. . . 
Toki programa sukėlė di.

dėlę audrą protestų, ypač 
kad teismo nuteistas buvęs

kauskas, L. Šmulkštys, dr. j 
K. Šidlauskas, J. Pakalka ir j 
A. Juknevičius.

Suvažiavimas buvo dar- I
bingas, jo dalyviai gausiai] 
dalyvavo visų klausimų Į 
svarstyme, buvo skirtingų 
minčių, bet nebuvo bergž-

sovietu šnipas pasirodė lai- džių kalbų, ginčų, visi buvo 
‘vieningi, t _ 1 * ’* *
laisvinimo
jungti 
jėgas.

Kitą kartą pakalbėsime 
plačiau apie suvažiavimą.

lndų-Kinų Karas 
Gali Ilgai Tęstis

dotuvėse. kad į Lietuvos 
darbą reikia j- 

visas mūsų gyvąsias

atsarga gėdas nepa
daro IR VATIKANE

Katalikų bažnyčios vys-' 
kupų ir kardinolų suvažia
vime Vatikane įkurta disci. 
plinarinė komisija, kad rei
kalui esant sudraustų baž
nyčios tėvus. ...

PRALAIMĖJO

Buvęs viceprezidentas 1980 
m. rinkimuose Richard Ni- 
xon smarkiai pralaimėjo 
Kalifornijos valstijoj. Ten 
jis statė savo kandidatirą 
į gubernatorius. laimėjo 
demokratas Krown. dabar
tinis gubernatorius. Mano
ma. kad Nixon politinė kar
jera baigta.

Indijos vadas Nehru įspė
jo Indiją, kad kinų pradėtas 
karas prieš Indiją gali tęstis 
ilgus metus ir Indija turi bū
ti pasiruošusi visokiems ne
malonumams ir kiekvienas 
smūgis turi stiprinti Indijos 
pasiiyžimą gintis. Indijos 
vyriausybė didina karo ga-i 
mybą, kariškos dirbtuvės 
dirba 24 valandas. Be to, 
Nehru įspėjo Indijos miestų 
gyventojus, kad kinai gali; 
pradėti pulti miestus ir juosi 
bombarduoti. Ir tam reikia 
pasiruošti.

WINST0N CHURCHILL

Garbusis Anglijos valstybi
ninkai S7 m. amžiaus, laz
dele pasiremdama* pasiro
dė ”The Other Club“ susi
rinkime. Jis su lordu Bir- 
kenhead tą klubą .Įsteigė 
1911 m., todėl ir j jo metinį 
susirinkimą pasistengė at
vykti. nors po kojos sužei
dimo praeitą vasarą dar be 
lazde' negali vaikščioti.

sveikata jai leido, gyvai da
lyvavo visuomeniniame gy- 

j venime, buvo nenuilstama 
j paskaitininke, žurnalistė,
; keliautoja, veikė Jungtinių

Egipto spauda skelbia, 
kad Egipto vyriausybė pasi
rašė karo sutartį su Jemen 

iki respublika ir džiaugiasi, kad 
tai esąs naujas žingsnis ara
bų išsilaisvinimo judėjime... 
Egipto kariuomenė ir karo 
aviacija jau kariauja Jeme- 
ro respublikonų pusėje, o 
Jemeno monarchistai gauna

j Tautų organizacijoje ir ne-į pagalbos iš Saudi Arabijos 
j sigailėjo jėgų, kad pasaulis! ir iš Jordanijos.
! išvengtų naujo karo.

Velionės laidotuvėse da 
lyvavo prezidentas J. F. 
Kennedy su žmona, buvę 
prezidentai H. S. Truman

Egiptas skelbia, kad da
bar Jemen apsigins nuo vi
sų savo užsienio priešų, bet 
apie tos valstybės monar-

ir D. D Eisenhower. Ji pa- ’ ^^T’iuOmenę visai ne’
1 laidota Hyde Parke šalia ■
- savo velionio vyro.

užsimena.
Karas Jemene vyksta Į

dėl Nasserio pastangų su-}

Kova tarp kinų ir rusų ko
munistų eina dėl to, kas va
dovaus komunizmo bažny
čiai ir kas bus popiežiaus 
Stalino pripažintasis įpėdi
nis. Kinų komunistai jau 
keli metai eina skirtingu ke
liu ir nevengia rusus barti ir 
mokyti tikrojo marksizmo, 
Kaip jį kinai supranta. Chru
ščiovas dedasi ir pats mark
sizmo žinovu ir nevengia, 
kur jam tatai naudinga, ap
versti Lenino žodžius aukš
tyn kojomis ir tokią išvirkš
čią teoriją vadinti tikruoju 
marksizmu-leninizmu.

GANDAI SKLINDA APIE yie.nvti a’\bus Ę8??10 S10' 
; VIRŠŪNIŲ PASIMATYMĄ boje’ ka,p buvo SinJa • • •

Spaudoj sklinda gandai,! N A l’JAS SENATORIUS
kad prezidentas Kennedy ir; 
rusų Chruščiovas turės dvi?-!

! iu didžiųjų pasimatvmą ir! 
bandys aptarti ir išspręsti 
opiuosius klausimus, kurie i 
skiria Amerika ir Sovietų 

i Rusiją. Būtų aptariami to- 
j kie dalykai kaip Kubos nu- 
: ginklavimas, panaikinimas 
I karo bazių užsienio valsty
bėse, Berlyno tvarkymas,! 
nusiginklavimas, ištrauki
mas atominių ginklų iš tam 

i tikros Europos dalies ir gal 
• Vokietijos neutralizavimas.

Suminėtų aptarti klausi-, 
mų išvardijimas rodo, kadi
sąrašas klausimų padarytas! Edward Kennedy, iSrink- 
ne be rusų propagandos tas ’ senatą B
pastangų. Massachusetts valstijos.

Rusai privengia, kad kinų 
komunistai gal jau greitoj 
ateityj nukreips savo apeti
tus į rusų žemes, kurias ru- 

I sų cai-ų imperializmas atė- 
] mė iš Kinijos. . .

' HESIJOS RINKIMUS 
1 LAIMĖJO SOCIALISTAI

Vokietijos Hesijos pro
vincijos rinkimuose lapkri
čio 11 d. krikščionių demo
kratų partija neteko nema
žai balsų. Dabar toje Vokie
tijos dalyje socialdemokra
tai turi daugumą vietos par
lamente ir galės vieni val
dyti be sąjungininkų.

Spėjama, kad rinkimų re. 
zultatus paveikė “Spiegelio 
afera." areštavimas kelių 
žurnalo “Der Spiegei” re
daktorių ir leidėjo už taria
mą krašto išdavystę.



k

Puslapis antras

Po rinkimų si Į gydytoją, prašydami jo 
patarimo, kaip tą padaryti. 
Gydytojas, tėvų prašomas, 
patašė receptą miegamųjų 
miltelių ir patarė juos, su
maišius su pienu ir medumi., 
duoti vaikui. Taip mergaitė: 
buvo numarinta. Apie vaiko1 

motinos' 
vaiko

Lapkričio 6 d. rinkimai vis dar ‘'aiškinami,” abi di
džiosios partijos kelia savo laimėjimus, nors republikonai 
nelabai ir bando slėpti, kad jų viltys neišsipildė. Puster- 
mio rinkimuose valdančioji partija paprastai netenka 
šiek tiek vietų kongrese, opozicija sustiprėja, bet šiais nužudymą žinojo 
metais ta “tradicija” buvo sulaužyta. Demokratai beveik < sesuo, jos motina ir
išlaikė savo pozicijas ir net pravedė i kongresą šiek tiek ' tė\as. Apie tai sužinojo it, 
daugiau pažangesnių demokratų. Senajame kongrese bu-Į Policiia- . Teva!' daklaia> 
vo 263 demokratai ir 174 republikonai, o 88-ame kong-į Castei>, jaunosios motinos

rese demokratai tur
F ’ .... . i motina ir jos sesuo buvo na-

i 259 atstovus ir republikonai 1<6. ,traukti j teisma už vaikžu-
Pasikeitimas nedidelis. Senate demokratai turėjo 64 se- dystę.

vann K Ii L-/imi dabar turi niTP-i; ,natorius prieš 36 republikonų, o dabar turi net 68 prieš 
32 republikonus. Kitas rinkimų rodiklis yra gubematūros.

Byla buvo klausoma vi
są pereitą savaitę Liege

Prieš rinkimus demokratai turėjo 34 valstijų gubernato- mieste pi ištekusiųjų teisme. Į
rius, o republikonai 16. Po rinkimų tas pasidalinimas lieka
be permainų, tik demokratai prakišo dideles valstijas
kaip Pennsvlvania, Ohio ir Michigan, o jų vietoj laimėjo i aPĮe
Vermontą, Massachusetts ir kt. Vermonte, kur republiko-! aiP aPle. a^al ( ZI^?. ..i nes, o apie dr. Jacųues ta
nų partija valdo “nuo amžių,” šie rinkimai buvo savotis- liudininkai kalbėjo,
kas perversmėlis. Republikonai laimėjo kelias vietas kon- kajp apje jakaj sąžiningą ir 
grėsė pietinėse valstijose, kas irgi yra šioks toks pervers- geros širdies žmogų, kuris 
mėlis, nors ar tai yra pažanga, galima abejoti, nes pieti- j daug ligonių gydo visai be 
nių valstijų republikonai yra dešinesni už tenykščius ' mokesčio.
reakcingus demokratus. - Kaltinamieji vasai nesi-

•Kubos krizė” -i- !»'nė’ kad Jie tartsi aPie ne-

išklausė daug liu-11 eismas 
dininkų. Visi liudininkai! 

teisiamuosius pasisakė'

Kokios Įtakos i rinkimus turėjo 
saip spėliojama,
daiktas, kad balsuotojų dalis skaitė reikalinga paremti 
vyriausybę jos ginče su Sovietų Rusija, bet republikonai 
prieš rinkimus dėjosi griežtesniais komunistinės Kubos 
priešininkais ir būtų suprantama, kad balsuotojai būtų šakojo, kad ji neturėjusi 
juos rėmę. Kubos klausimo Įtaka rinkimuose lieka kiek- drąsos auginti vaiką, kuris 
vieno balsuotojo paslaptis. Vyriausybės žmonės aiškina, visą savo gyvenimą būtų bu- 
kad iš 65 naujų kongresmonų didesnis skaičius yra pažan- yęs nelaimingas, be jokios 
gesnių žmonių, todėl tikimasi, kad vyriausybės siūlomos ^Įa^es.vilues. Ja2.„at™df’ 
reformos ras prielankesnę dirvą kongrese, bet tą parodys 
naujo kongreso darbas.

Žinovų apskaičiavimu prezidentas naujame kongrese 
turės bent 4 savo programos šalininkus daugiau, negu se
najame kongrese, nors, bendrai paėmus, demokratų skai
čius atstovų rūmuose sumažėjo keturiais. Ir tokia pažan
ga gali palengvinti kai kuriuos naudingus Įstatymus pra
vesti.

x 1_ i laimingos mergaitės likimą 
bet atsakymo niekas nežino. Galimas jr foUVę nuomonės, kad 

mirtis būtų geriausia išeitis 
ir kūdikiui ir visai šeimai. 
Jauna motina per ašaras pa- Į

kad mirtis yra vienintelė iš 
eitis. Panašiai kalbėjo ir vi
sa šeima. Gynėjai irgi neuž
ginčijo, kad vaikas buvo 
nužudytas, bet prašė teismo 
pasigailėjimo atsižiūrint i 
aplinkybes, kuriose vaiko 
nužudymas Įvyko.

Pereitą šeštadieni prisie
kusiųjų teismas išnešė savo 
sprendimą. Visi kaltinamie
ji atrasti nekalti. Visi penki

Massachusetts valstijoj Į senatą buvo išstatęs savo 
kandidatūrą mokslininkas Hughes, jo kandidatūrai iš
statyti buvo surinkta 140,000 parašų. Bet rinkimuose ji išteisinti, 
teparėmė tiktai 48,000 balsuotojų. Kandidatas Hughes j Belgija yra katalikiškas 
atstovavo pažangią programą, bet jo balsas balsuotojų ; kraštas, todėl toks teismo 
ausų nepasiekė. sprendimas daug ką stebina

Kongreso rinkimuose keli kandidatai Į atstovų rū- alkana. per .a\o dienia 
mus nesislėpė esą John Birch fašistinės organicijos nariai
i-v i _ a__ • -r __ kiivn nooičlzoio IzSJirDu atstovai iš Kalifornijos seniau jau buvo paaiškėję kaip 
tos organizacijos nariai. Rinkimuose ir senieji atstovų rū
muose buvę “birčininkai” ir naujai Į kongresą bandę pa
tekti tos draugijos nariai prakišo. Žinomų fašistų nauja
me kongrese nėra. Tuo žvilgsniu rinkimai yra pažanga. 

Keliose valstijose buvo išstatyta ir negrų kandidatų.

ti ir radiją tą bylą akylai 
Į sekė ir darė Įspėjimus prieš
pasigailėjimą, nes žmogžu
dystė lieka žmogžudystė, ar 
žudomas su tokiais ar kito
kiais fiziniais trūkumais 
vaikas. Vienok pasigailėji-

OU. CU'lUp

RAMI KELIONĖ

1789 m. a n gal u laive “Bounty“ kilo maištas, kapitonas 
su keliolika jūrininku buvo paleisti su mažu laiveliu 
gelbėtis, kaip jie išmano, o laivas nuplaukė savais ke
liais. Metro-Goldwyn Meyer bendrovė pagamino filmą 
“.Mutiny on the Bounty“ ir tam tikslui pastatė Boun- 
ty laivo kopiją, tik jis yra ne 85 pėdų. kaip originalas, 
bet 118 pėdų ilgio. Paveiksle matome kaip tas laivas 
Įplaukia į New Yorko uostą, per 29 dienas perskrodęs 
Aalanto vandenyną, ši kartą kelionėj jokio sukilimo 
nebuvo.
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Castro suverenas
Maža Kubos

• ja, kad Kubos ir Maskvos 
, medaus mėnuo pasibaigė ir

valstybėlė it ateis laikas skyry- 
netoli Hondos pasišovė pa-. ms
rodyti pasauliui, ką reiškia ( " •
valstybių suverenitetas. A-j |o<J Kinija ir Rusiįa 
menka ir Sovietų Rusija su..
tarė, kad rusai išgabens iš! Indijos ir Kinijos karas 
Kubos savo atominius gink-i virsta rimtu dalyku. Indija 
lūs ir išgabenimą patikrins j sakosi turėjusi 2,500 žmonių 
Jungtinių Tautų organizaci-i nuostolių, bet jei karas užsi- 
jos žmonės. Taip sutarė du i tęs, nuostoliai gali būti ir 
pasaulio galiūnai. Bet ma-įžymiai didesni.
žikė Kuba pasakė “ne,” ir Į Indų-kinų kare “Įdomią” 
Jungtinių Tautų žmonių Į,poziciją užima rusai. Pirma 
savo žemę neįleido patikli- Maskva laikėsi neutraliai ir 
nimo daryti. Kuba, kaip su-i tenkinosi raginusi abi ka. 
verer.ė valstybė, sakosi tu- l iaujančias šalis derėtis dėl
rinti teisę i savo žemę Įleis
ti ta, ką ji nori, o kontrolie
rių ji nenori, kaip jų nemėg
sta ir bolševikinė Rusija.

taikos atstatymo. Paskui ru
sai pasisakė už “kinišką” 
taiką ir atvirai stojo šalia 
savo sąjungininko Kinijos.

Taip maža Kuba pavertė! Pereitą savaitę rusai ir vėl 
niekais Amerikos ir Rusijos parodė noro būti neutralūs 

i susitarimą dėl patikrinimo,I ir net pažadėjo Indijai už- 
ar rusai savo puolamuosius parduotus greituosius karo 
ginklus tikrai iš Kubos išga- lėktuvus pristatyti, 
beno. Rusai sutiko, kad A- Ar tai tikras pasisukimas 
merikos karo laivai pažiū- j neutralumą, ar tik akių 
lėtų jūroje Į rusų laivus, ku- monijimas, turint galvoje

Dar vienas karas

1 rie išgabena sovietiškas ra
ketas iš Kubos, bet tuo“kon- 
trolė” ir baigiasi.

norą išlaikyti būsimą Indi
jos netralumą Rytų-Vakai-ų 
varžvtvnėse?

Sutarta apgaulė ar kas? Neutraliųjų abejonės
Rusai aiškina, kad jie ne. Kinijos karas prieš neut- 

Mažai žinoma ir nuo pa- —Saudi Arabijos ir Jorda- &ab savO . Castro priversti,! ralią Indiją daugelyje neut- 
nijos karaliai, o respubliko- kad Įsileistų i Kubą tik- ralių valstybių sukėlė abe- 
nams Egiptas siunčia pagal- rintojus. Negali ir tiek, o to- jonių dėl neutralumo politi-

saulio atsiskyrusi arabų .Je- 
men valstvbė neseniai dar
buvo absoliutinė monarchi- i bą ne tik ginklais, bet egip-
ja. Tos valstybės valdovas 
(vadinamas ”imimu“) mirė 
rugsėjo mėnesĮ. Ta proga

tiečių kariuomenė, karo lai
vai ir aviacija padeda ginti 
Jemeno respubliką.

dėl vienas susitarimas tarp 
Washingtono ir Maskvos ei
na niekais.

Ar Maskva tikrai vra be-

kos išmintingumo.
Yra ir pagrindo aliejoti.

Indija buvo neutrali, ji bu-

pasinaudojo grupė karinin- į išsiplėtė ir jame jau daly
kų ir paskelbė Jemeną res- j keturios arabų valsty- 
publiką, o apie valdovo ipė-
din? skelbė, kad jis esąs už 
muštas.

Egipto diktatorius Nasse- 
ris pasiskubino Jemeno re- 
publikonišką režimą pripa
žinti ir ne tik pripažinti, bet

bės!
Saudi Arabijos karalystė

je dėl Jemeno karo pravesta 
net visa eilė vidaus refonnų 
ir pereitą savaitę ten ofici
aliai panaikinta vergija!

Mat, Saudi Arabijos ka-
. . ... , _, . ralius gal teisingai bijojo
žadėjo v,šokiais buda.s pa- veIOs „epravedęs šio-
remti. Tos paramos Jemeno kjų tįkių -refonnų savamejaunai respublikai greit ir 
prireikė.

Karas! -*<asKva iiKrai yra oe-, vo susitarusi su Kinija dėl
Jėgė pi neršti Castro Įleisti taikaus sugyvenimo, ji bu- 
į Kubą tarptautinius tiknn- vo vj<ų neutraliųjų valsty- 

'J^/ajp tai kodėl jie bių vadas ir keliarodis ir
z?<Įe]J° -!eiSK JT kaip tik tai Indijai teko pa-
gm lų išgabenimą tikrinti. Į skubom kreiptis i Vakarų 
Ar nėra daug tikresnis spė- valstybes prašyti ‘pagalbos 
Jimas, kad Maskva ir Kuba prieš savo šiaurėg kaimv 
susitarė amerikiečius ap- kurio> pasirodo> nei ^kil. 
gautu Maskva pažadėjo bet mingi ažadai nei žiog
M T ne^alint.1. tv-vkint1’ ° sutartys neriša. Tikrai vra 
Maskvos klapčiukas, pagal . . , .. T . /.
-Maskvos nurodomus nelei- aP*ką '“f3,1™ L del. 
džia .-ūsams pasižadėjimų ? 1 r - S!-InC'V31’ t3‘
vykinti. Rusai turi švaria g3'‘ T/!,1“1 m3Z°?‘S lr 

silpnoms Afrikos tautelėms, 
, kurios nei Indijos išteklių, 
nei jos politinio svorio ne-

kių tokių reformų 
krašte, nes galėjo atsitikti, 

j kad ir jo kariuomenėje atsi- 
Pasirodo, kad Jemeno so- ras karininkų, kurie panorės 

sto Įpėdinis nebuvo užmuš-į pašalinti monarchija ir Įves- 1 pllcoi u i •• --ir tas. Jis -.atgijo” kaž kokia-1 !i respublikų. . . ‘ ’ h“ KA

aną
sąžinę, o amerikiečiai lieka 
apgauti.

mas paėmė viršų. Nelaimin-
Massachusetts ir Connecticut valstijose negrai kandidatai teisinti. * * j me valstybės pakraštyje, i Kol kas karas dėl Jeme

Kai teismas išnešė kui kai kurios arab^ no Įpėdinystės nėra didelis
sprendimą tūkstanrinė mi? ‘ J - parėmė? prad*j°T ko*' karaš’ b*.* 
nia karštai sprendimui pri-i Ima‘ 1 k™vinesms, jei Egipto dik
torė o daue-elri T ie<rP ziiJ | mo iPedlniui padėjo ir uar tatonus nepagailėjo mesti i 
žo) ’ gyventojų piktinosi"! padeda du arabl* monarchai | karą daugiau savo karo 
kad \ atikanas nori paveikti;

buvo ir išrinkti Į valstijos vyriausybes. Vienas negras iš
rinktas ir Į Georgia valstijos senatą. Tai pirmieji atsitiki
mai, kad kvalifikuoti negrai išrenkami visų balsuotojų 
atsakingoms pareigoms. Toki Įvyki tenka laikyti žymia 
pažanga, nes tik tuo būdu, nebedarant skirtumo tarp ra
sių, rasinė problema su laiku bus nebe problema. Žmonės 
Įpras nebekreipti dėmesio i žmogaus odos spalvą, bet žiū
rės, kad kandidatas būtų tikęs savo pareigoms.

Kubos Įvykiai ar partijų pasidarbavimas šiuose pus- 
termio rinkimuose sukėlė Į kojas daug balsuotojų, kas yra 
sveikas reiškinys. Taip pat pažymėtina, kad kandidatų 
tarpe pasiskelbė nemažai jaunų žmonių. Republikonai su 
vykusiai parinktais kandidatais pasiekė savo žymesnių 
laimėjimų.

j pajėgų, kas skatins ir kitas 
teismo sprendimą savo pa-į da prisiekusieji turėjo išneš- - dv* arab4 valstybes daugiau 
sisakymais. ti sprendimą, mieste buvo

Teisdarystės istorijoj Lie-į utraukta nemažai, žandai 
' sprendimasge teismo sprenaimas yra 

retas atsitikimas, kad vaiko 
žudytojai būtų išteisinami

merijos, kad kilus riaušėms 
galima būtų jas numalšinti. 
Mat, buvo laukta, kad kal-

pagalbos duoti Jemeno mo- 
narchistams.

Saudi Arabija

bos išgabena 42 raketas, bet 
kiek jie i Kubą tų raketų bu
vo atgabenę? Tą žino tik ru
sai ir Kubos valdžia. Pati
krinti niekas negali.

Rusai žadėjo iš Kubos iš
gabenti “puolamuosius gin
klus,” Į kurių skaičių Įeina ir 
bomberiai. Bet Castro sako, 
kad bomberiai yra jo, nes 
jis juos nupirkęs iš rusų. Ru- 

jau nut-pai apie ginklų “pirkimą'*

Nekasdieninė byla
daug nėščių moterų užnuo
dijo savo dar negimusius 
vaikus. Daugiausiai aukų 
buvo Vokietijoj ir Anglijo
je, bet buvo ir kitur ir net 

nedaug kas tevartojo, nes j Amerikoje, kur vaistai ne
riai- nebuvo valdžios leidi- Į buvo parravinėjami, tik dar 
mo juos pardavinėti. Tiktai “bandomi.” Buvo aukų ir

Gal dar neužmiršome su
kelto triukšmo dėl raminan
čių ir migdančių vaistų, va
dinamų Amerikoje “Thali- 
domide”? Čia tuos vaistus

gydytojai tų vaistų gaudavo 
“išbandymui.” Kai paaiškė
jo, kad tie vaistai yra la- 
1 ai kenksmingi nėščioms 
moterims, nes jos tų vaistų 
ii akoje pagimdo nenorma
lius vaikus (be rankų, be ko
jų. ar su kitokiais trūku
mais) tada vaistų pardavi
nėjimas buvo visur uždrau-

Belgijoje. Belgijoje dėl to 
iškilo ir labai Įdomi byla. 
Ten viena moteris Suzanne

turi? Neutralumas yra ge
ras dalykas, kai gali ant 
tvoros sėdėti, bet pakliuvus 
i bėdą, neutralumas pasiro
do tik savęs apgaudinėji
mas.

Pietų Afrika

Jungtinių Tautų organi
zacijos seimas nutarė dviem 
trečdaliais balsų pasmerkti 
Pietų Afrikos Uniją už jos 
netikusią vidaus politiką.

JT seimas nesitenkino 
Pietų Afriką pasmerkęs, bet 
kviečia visas valstybes imtis 
ekonominių sankcijų prieš

raukė diplomatinius santy- mažiau tekalba, bet jie nu- 
kiussu Nasserio Egiptu, o rodo, kad bomberiai yra nu

senę ir Amerikai dėl jų nė
ra ko jaudintis. . .

Rusų bomberiai iš Kubos

Įstatvmai visur numato bau-! tinamieji bus atrasti kalti, o! A.rabu Lyga (apsijungimas 
..z.____ ; tnrUl i»- i„. visu arabu valstvbinl tosežmonių žudymą, ne-!todėl ir bGota riaušių, ku-iV1^ arab^ yalstybių) 

— žudomasis būtu • būtu firalėie sukelti kal-; ą ygose tures suaizėti.
smes uz
žiūrint ar _____ _
nepagydomai sergąs, ar ap-j1 inam4.ju simpatikai. 
sigirr.ęs vaikas, ar nepagy-į 
domas pamišėlis. Bet gyve- I 
nime pasitaiko, kad artimie- i 
ji iš gailesčio pagreitina ne. i 
pagydomo ligonio mirti ir 
gydytojų tarpe yra manan
čių, kad žmogaus mirties 
pagreitinimas turėtų būti 
leidžiamas, jei nėra jokios 
vilties, kad žmogus pagis.
Bet Įstatymai Į tą reikalą

—ab.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jj užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

macijų, eilių, juokų ir patarimų.
vis dar kitaip žiūri ir “euta-j skaitvmn • - 
nazijos” (žudymo iš gailės- A t> U’ for 
čio) nepripažįsta. i - • , . ,

Liege miesto Van der PuJ Ka,endonM gabma užsisakyti kartu su Keleivio pre-

Van de Put, 25 metų, varto- ^Otomį°S nu™rata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip
jo Thalodomide vaistus ir nuotaikos. Miesto gyvento^™"* ~ 75 centai'
pagimdė dukrelę be rankų 
ir su kitokiais trūkumais.

Tėvai buvo desperacijoj'e 
ir po kelių dienų po vaiko

stas. Bet iki paaiškėjo Tha- gimimo nutarė nelaimingą

gyvento-1
jų tarpe daug buvo pasigai-1 Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome 
įėjimo šalininkų ir teismo šiuo adr„u. 
saleje teisėjas ne kartą tu-! esu'
jo grasinti publikai nerody-1 ”K E L E I V J S“

— simpatijų kaltina-'ti savo
iidomide kenksmingumas, kūdikį nužudyti. Jie kreipė- liesiems, o šeštadienį, ka- ^36 E. Broadway

siųsti

South Bo«*on 27, Maaa.

gali skristi 750 mylių ir at-1 valstybę ir prašė, kad JT 
gal. .Jie gali gabenti atomi- ‘ saugumo tarybą išmestų 
nes bombas ir gali pridary-į Lietų Afriką iš Jungtinių 
ti eibes nuostolių. Todėl dėl Tautų organizacijos.
jų yra ko rūpintis. Bet ru- 
sai jų neišgabena, nes “su
verenas” Castro sakosi už 
juos užmokėjęs pinigus! 

į Viskas rodo, kad rusai ir 
Castro yra susitarę Ameriką 
apgauti. Rusai rodo “sukal
bamumą” ir verčia ant Cas
tro atsakomybę už Maskvos- 
M ashingtono susitarimo ne. 
silaikymą, o patylomis ragi
na tą pati Castro rodyti ra
gus Amerikai ir pasilaikyti 
pavojingus ginklus, kurie 
gali pridaryti didelių nelai
mių Amerikoje. Taip du ko
munistiniai sukčiai—Castro
ir j.°. bosas Chruščiovas__
nori iš MaskvosrWashingto- 
no susitarimo padalyti juo
ką. žinoma, netrūksta ir to
kių žmonių, kurie pranašau.

Nutarimas padarytas, bet 
kas toliau? JT seimas nega
li savo nutarimų vykinti, už 
jo nėra jėgos, kuri nutari
mus vykintų, o saugumo ta
ryba vargu nutars Pietų Af
riką pašalinti iš JT organi
zacijos. Todėl visas tas rei
kalas paliks tik nutarimas.

Jungtinių Tautų čarteris 
nenumato JT organizacijai 
teisės kištis Į savo narių val
stybių vidaus reikalus, todėl 
ir Į Pietų Afrikos vidaus rei
kalus ta organizacija netu- 
> etų kištis. Bet balsai yra, 
tai kodėl nenubalsuoti? Bet 
kyla klausimas, kokiems ga
lams yra tas čarteris, jėi ji 
galima taip lengvai padėti 
po lova?

____  _ J. D.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
įspūdingai atidaryti 

Lietuvių Namai
Spalio 4 d. iš čekų j lietu

vių rankas perėję didžiuliai 
rūmai 3009 Tillman g-je ir 
pavadinti Lietuvių Namais,

tais būna tik šokiai, kartais 
iškilūs menininkai iš kitų 
miestų atlieka programą, 
šį kaitą buvo pakviestas pa
skaityti savo humoristinę 
kūrybą čikagiškis rašytojas

pavadinti Lietuvių Namais, j ATJL ‘ B ~as Dasivadi- spalio 27 d. buvo iškilmingai ^°-v^s ™ .
atidaryti. Iškilmėse dalyva 1 nęs (kai linksmai !aso) au 
vo ne tik šimtai vietinių de
troitiškių, bet ir eilė visuo
menininkų iš Flinto, Lansin. 
go, kanadiškio Windsoro ir

nęs (kai 
S. Aliūnu“. Be to, porą kup
letų Dainavos temomis pa
dainavo keturi vietiniai uni
versitetų studentai. Publika

kitur. Iš viso atsilankė apieluz.? dįelius «av0 P"*“}:
- - l sočią vakarienę ir po dideų 

Vė-450 žmonių. Nereikia pa 
miršti, kad iškilmėse daly
vauti nebuvo jau taip pigu: 
reikėjo užsimokėti 8 dol. as
meniui.

Oficialiai daliai vadova
vo Jonas Kriščiūnas. Sceno-

stiklą stipraus punšo, 
liau tie, kurie vis dar buvo 
"ištroškę“, galėjo pirkti kon
jaką bonkomis, kiek tik jė- i 
gos ir kišenė leido. Labai j 

Į daugelis šia proga ir pasi- I 
naudojo... Reikia, tačiau,je buvo pagerbti 14 vyrų, i , j . kdaugiausia pasidarbavusių I pasidžiaugti, kad girtų tik- 

L. Namų įsigijime. Tai Da-1rai n<irs linksmi 
po vidurnakčio buvo visi. 
Šokiam ir čia grojo tas pats, 
kaip ir L. Namuose, puikus 
"Zoria“ orkestras.

riaus-Girėno Klubo ir De
troito Lietuvių Namų Drau
gijos valdybos. Kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius, šv. Pet
ro lietuviškos parapijos vi
karas, L. Namus pašventino.
Keletas visuomenininkų pa
sakė gražias kalbas. Ne vie
nas jų ypatingai iškėlė tėvo 
ir sūnaus Jono ir Algirdo AL 
kočaičių pasiaukojimą na-, 
mus perkant ir jų darbą iki liūs ir mažus
šio laiko. Sveikinusių raštu 
tarpe buvo ir Gen. Lietuvos 
Konsulas Chicagoje Petras 
Daudžvardis. Meninę prog
ramą atliko Galinos Gobie

Žodžiu, per du šeštadie
nius pagrečiui Detroito lie
tuviai gražiai parėmė dvi 
savo gyvybiniai svarbias! 
institucijas. L Namai juk 
tarnaus mums visiems ap- 

- iškritus metus, o ypač dide- 
: — parengimus

LAI GYVUOJA LATVIJA! Tiek pastabų, perskaičius 
P. Orintaitės "Daubiškės in
teligentus.“

Pakruojietis

MIAMI, FLA.

Choras vėl dirba
Miami Lietuvių Choras po

žiemos sezono metu ren- 
į giant. Dainava gi — yra vi
sų Detroito lietuvių vasaros 
išvažiavimo vieta, vasarvie.j 
tė, be kurios čia gyvenimas!

š; sekmadienį laisvajame pasaulyje esantieji latviai minės 
savo valstybės nepriklausomybės paskelbimo 14 sukaktį. 
Ta proga sveikiname juos ir linkime, kad jų viltys atgauti 
savo tėvynei laisvę ko greičiau išsipildytų. Paveiksle ma
tomas paminklas—tai Latvijos laisvės paminklas, pastaty
tas nepriklausomybės laikais Rygoje.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
E. Urbaitytės paroda j nė Spūdienė, sekr. dr. M.

NewYorke 10-4 galerijoj! Bukauskienė, ižd. M. Vu-
a-o o-----j n’įbickiene.(178 Second Avė., pne 111 

St.) praeitą sekmadieni ati-' 
daryta dailininkės Elenos 
Urbaitytės kūrinių paroda.* - —

ilgesnių vasaros atostogų j Ji tęsis iki giuodžio 1 d., ati- 
vėl pradėjo uoliai dirbti. Re-
peticijos vyksta antradie-

Komitetas išsiuntinėjo ši
tokio turinio laiškus:

"Mieli Tautiečiai,
Jau kelintą kaitą, bet ne

niais Lietuvių Klube (3655 i nius 
N.W.34St). : "

Numatyta surengti kelis 
koncertus. Pirmas pasirody
mas bus gruodžio 16 d. mi
nėto klubo salėje. Pradžia 
4:30 vai. popiet.

Choro valdybą sudaro šie 
asmenys: pirm. P. Bukys, vi
cepirm. W. Zees ir F. Va- 
’ys, sekr. Aleksinienė, ižd.
J. Trušis. Choro dirigentas i . , - ,iau eilė metų yra Anita Na. i suklupo, sugebėjo tęsti me- 

• no studijas pirma Miunche
ne, vėliau Freiburge, kur

Oi — ---- --
dalyta nuo 1 iki 6 vai. vak. paskutinį, prašom Jūsų au
kasdien, išskyrus pirmadie- kos vardan tų, kurie nepajė- • • A _ •

Elena Urbaitytė gimė 
Šiauliuose, ten baigė gim

gia iš Sibiro ar Arktikos sri
čių išeiti, kurie skursta nuo
lat apglobiamoje Lietuvoje,

naziją, Kaune pradėjo stu-jkurie būtinos pagalbos rei-
dijuoti meną, bet karo viesu
las studijas sutrukdė, nu- 
blokšdamas ją vieną į Vo
kietiją (tėvai nesuspėjo pa
sitraukti, tėvas žuvo Sibi
re, o motina tebegyvena 
Šiauliuose). Jaunoji meni
ninkė vargo, bet ir čia ji ne-

' vickaitė-Kams.
Paskutiniuoju metu choro 

dalyvių skaičius kiek suma
žėjo, todėl kviečiame visus 
ir visas dainą mėgstančius 
chorą papildyti. Prašome 
kreiptis į choro vedėją arba 
į bet kurį choro narį. Lau
kiame.

Choro narys

baigė Taikomosios Dailės 
Institutą, ir, gavusi iš World 
Student Service Fund sti
pendiją, išvyko į JAV. Čia 
1952 m. baigė Alabama ko
legiją, vėliau studijavo New j 
York Art Studente League 
ir Kolumbijos universitete, 
kur pernai gavo meno ma-

kalingi Vokietijoje, Lenki
joje ar dar kitur.

Mūsų kalba tebūnie trum
pa — pasiųskim auką, gali
mai didesnę, Padėkos Dieną 
švęsdami ir Kalėdų belauk
dami Didžiojo Ne\v Yorko 
Balfo vajaus proga.

Vajus pradedamas lapkri
čio 4 d. ir baigiamas gruo- 

i džio 4 d.

1 ------- ------  —------- l VV, Mv X\Z*J Vit* ;
nės vedama tautinių šokių' tikrai pasidarytų daug liūd- Į 
grupė "Šilainė“ ir solistė, nesnis. Ateity žadama Dai-į 
baleto studijos mokinė Da
nutė Miškinytė. Visi šokėjai 
pasirodė nepaprastai pui
kiai ir susilaukė daug ploji
mų.

L. Namų reikalai jau vi
siškai gerai atrodo. Iš 45 
tūkstančių dolerių pilnos 
kainos jau šimtininkai yra 
sudėję arti 27 tūkstančių.
Liko išmokėti tik truputį per 
18 tūkstančių. L. Namų val
dytojai žada nepailstamai 
dirbti, iki L. Namai bus vi
siškai išmokėti, kad nepasi
kartotų ankstesnių Detroito 
Lietuvių Namų likimas, dėl 
mažos neišmokėtos sumos 
krizės (depresijos) metu

Daubiškės inteligentai

MIAMI, FLA

Į Sugrįžo A. Skudžinskienė

_ i Iš Europos sugrįžo masa-
’ žistė Antanina Skudzinskie- 
rė. Ji tei lankėsi savo pro
fesijos patobulinimo tikslu.

gistrės laipsnį.

Tegul kiekviena šeima pa
miršta nebūtinus reikalus 
vieną savaitę ir sutaupytą 
dešimtinę pasiunčia Baltui 
šalpos reikalams.“

Jei kas dėl kurios nors 
priežasties tokio laiško ne
gavo, savo auką taip pat pra-

Tokio vardo Petronėlės. žemdirbių vaikai, kurių tė- 
seneliai tikrai dar

NAUDINGAS ALT 
LEIDINYS

šiuo metu E. Urbaitytė j 
dėsto meną Massepeųua 
Park, L.I., gimnazijoje.

Meno studijų tikslu ji yra 
aplankiusi Italiją, Ispaniją, 
Prancūziją, Meksiką ir kitus 
kraštus.

Linkime dailininkei pa
sisekimo ateityje, o niujor
kiečius kviečiame nueiti Da.X —
sidžiaugti tuo, ką jaunoji

Isomas pasiųsti šiuo adresu:
Balfas, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

NORWOOD, MASS.

novAi itūicvti ii* vinmAc iit* ▼ vzj jv«»ictvi zxxx_ 111 r’jzvzi

nistracinį pastatą
Kaip su kultūriniais 

parengimais?

da, pirmoji buvo išleista Lie- į elgiasi.
tuvoj 1937 m. Dabar jis iš-, “T)'kaip tie "inteligentai“

, leistas 2 tomais, kurių kiek- mėgo svetimybes, pasakyta j 
į vieno kaina nenariam po šitokiu sakiniu:

didmiestyje
I ----

Kai balių rengėjams pui-Į SI.50, o nariams po §1.00. 
kiaušiai sekasi, tai labai j Gyvenančiam pažangia- 
liūdnai stovi kultūrinių pa
rengimų reikalai. Antai, rug
sėjo pradžioje į erdvią Uk-

me ki-ašte, kur žmonės ne
skirstomi i žemus ir aukš

studentai pakvietė rašyt. B 
Pūkęlevičiūtę su "Aukso

_ . _ . ---- , žąsies“ ištrauka ir rašyt.
atitekusių ispanams. Da- į Paulių Jurkų su paskaita. 
riaus-Girėno Kl. ir DLN Dr.Į Su jais suvažiavo keli akto-

Advokatas F. Wisgirda 
atidarė savo ofisą

Lietuvis advokatas Fran
cis Wišgirdą atidarė sftvo o- 
fisą 648 Washington gatvėj. 
Jo ofiso telefonas 762-3530.

Adv. F. Wišgirdą* jau 
prieš 10 metų išlaikė advo
kato egzaminus, bet iki šiol 
praktika nesivertė. Mat, jis 
yra ir mechanikos inžinie
rius, baigęs mechanikos 
mokslus Northeastem uni- 
versintete, ir toj srity dirbo, 
bet dabar jis pradėjo advo
kato praktiką. Taigi Nor- 
woodo lietuviai turės advo
katą savo tautietį.

Adv. F. Wisgirdo tėvai 
vra seni Keleivio skaityto
jai, jo tėvas Jonas yra jau 
miręs, o motina Ieva tebe
gyvena Norwoode. Jie ne
gailėjo triūso savo vaikams 
išmokslinti: vienas jų yra 
vaistininkas Brocktone. o 
Francis, kaip minėta, baigęs 
North eastern universiteto 
mechanikos ir teisiu moks
lus.

Adv. F. Wisgirda gerai 
kalba lietuviškai, yra vedęs
1 > - -X _ *

ANIA“ (Vizitas į Sovietų į 
okupuotą Lietuvą).

Leidinio turinys — vienos 
chicagietės tikri pergyveni
mai 1961 m. okupuotoje Lie
tuvoje, buvusios ten su eks
kursija.

Knygelė labai naudinga 
| platinti visuomenės tarpe. 

Gal dėl to nėra ko stebė- Paduodami tikri faktai apie 
tis, kad Lietuvą apleidę,, okupantų darbus, jų san- 
svetur ^apsigyvenę tie "inte- tvarką, elgesį su žmonėmis‘ ----- • - - - * w • v T_ 1

"Daubiškės 
yra dar viena privilegija: vi
sos svetimtautės ponios jau 
savaime dviguboj pagar-

tus, gerbiamus ir nevertus j boj.“ (I t. 56 psl.)
rainiečių salę ateitininkai ’ dėmesio, kur su visais lygiai

elgiamasi, kur ir augštas vai 
dininkas vienodai visiems 
ne tik nusišypso, bet ir ran- ligentai“ keičia savo pavar-

jos vadovai mano, kad jie 
įstengs likusią sumą sutelkti Į 
maždaug metų laikotarpyje. 
Aprašomų iškilmių metu, 
susižavėję gražiai perdažy
tomis salėmis ir šiaip puikia 
aplinka, niekieno neragina-', 
mi atsirado bent penki as-' 
menys, čia pat po šimtinę 
pakloję.

Pastebėjau, kad šiame ba
liuje, į kurį, tiesa, įeinant 
reikėjo brangiai užsimokėti 
(visą pelną rengėjai skyrė 
Namų remontui), bet kuria
me buvo tikrai puikios vai
šės, gera meninė programa 
ir gera šokių muzika, daly
vavo labai mažai senosios 
kartos ateivių. Argi mūsų 
senieji tikrai jau visiškai pa 
vargo?

Balius Dainavai paremti
Po savaitės, lapkričio 3^ 

d., didelėje modernioje grai
kų salėje buvo kitas didelis 
balius, kuriame publika irgi 
nemažai pinigo paliko. Ir 
čia rengta labai geram tiks
lui ir sutraukta apie 350 
žmonių. Tai tradicinis pa
rengimas jaunimo stovyklai 
Dainavai paremti, kuris 
kiekvieną rudenį vis kitoje 
formoje surengiamas. Kar

nai iš Montrealio, Chicagos, 
New Y’orko. O publikos? 
Nebuvo nė dviejų šimtų! Vi. 
sa programa buvo pasigėrė-

(IV Vai* * * X” ~~ ~ y __ — —

ką paspaudžia, nuostabu, ' dės,* Vardus,'savo kalbą pa- 
kad Daubiškės "inteligen- Į miršta, užsigina lietuviai e- 
tai“, buvę mužikais vadina- i sa
mų tėvų vaikai, paprūsę, pa-: 
simokę ir tapę kad ir mažo
miestelio valdininkais, rie.

tinai puiki, bet žiūrovai liko j čia nosį ne tik prieš kaimie 
ti, bet ir krautuvininką.prie televizijos.

O dar liūdniau atsitiko 
spalio 20 d. su D. L. Kultū
ros Klubo parengimu Inter- 
nationas Institute rūmuose. 
Minėtas klubas, kaip kiek
vienais metais, rengė vaka
rą, kurio pelnas turėjo būti 
paskirtas Vasario 16-sios

fcz -

ir aplamai nušviečiama bol
ševikinė tvarka.

Knygelės kaina—$1. ALT 
būtų dėkingas, jei užsakyto-

Gražuolė Girskienė, mėgs-1: jaį prisiųstų drauge ir pašto
vvmc snl „c/lanfrimn.tanti vilioti gražius vyrus, su 

savo vyni kalbėdama, sako 
jam, kad jai šiek tiek į akį 
krinta banko kasininkas Ru-j

Ne iš kažin kokių rūmųjbikaZ Ir kai į jos klausimą, 
dygusi — lyg mes nežinome. | gaĮ Rubikas vra ka isimylė-
Jos tėvas laikė prieš karą 
krautuvę, gal ir ji pati sil
kes vyniojo.“

Taip tokios pat kaimietės,

o--------
jęs, vyras atsakė "Savo žmo
ną44, ji atšovė:

"Nerimtai kalbi, Žiga. Ir į 
kur tu matei, kad keli metaižemdirbių dukros, kuriu vy-J 7,— ; -7 .rai eina valdininko narei-i *aiP ve'l?' va,ką tar! ,r dIa'

1 butų žmoną įsimylėjęs. Jis-- - 1 ZZZTT

išlaidų padengimui.
Užsakyti galima ALT

Centre šiuo adresu:
Lithuanian American 
Council, Ine.
1739 So. Halsted St. 
Chicago 8, 111.

ALT Valdyba 

REIKALINGI KEPĖJAI

rengė demonstraciją. Jos 
tikslas buvo padėkoti prezi
dentui John Kennedy už jo 
drąsesni laikymąsi Kubos 
reikalu ir priminti jam, kad 
Sovietus reikia išvaryti ne 
tik iš Kubos, bet ir iš kitų 
kraštų, kuriuos jie yra pa
vergę. Tokių kraštų tai-pe y.

. ra ir Lietuva.
Apie sėkmingą demonst

raciją rašė net ir toks įtakin
gas dienraštis kaip New 
York Time.

Tuo pačiu metu demonst- 
• ravo ir vengrai.

Balfo vajus
Nuo lapkričio 4 d. pradė

tas vykdyti Balfo vajus. 
Jam vykdyti sudarytas ko
mitetas, į kurį įeina vienos 
moterys. Garbėsmoterys. Garbės pirminin-| ljetuvaitę šilanskytę ir au 
kė yra Regina Budrienė, pir-1 gina tris vaikus, 
mininkė dr. O. Labanaus-| Linkime advokatui Fran-
kaitė, vicepirm. Helen Kul- 
ber, Birutė Novickienė, Bro- eis W išgirdą i sėkmės!

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMASReikai.ngl patyię juodos duonos Į VI 7-1250—Chicagoje. 

i'aUL-m, Įram^iai Užmokestis I Blighton Bakerv
- J2457 W. 46th Place

laišką, arba šaukite telefonu: Chicago 32, III.

i -----------7— 1 i DUtU žmoną isimyicjęo. j Reikabrigi patyrę juodos duonospaskirtas Vasario 16-sio. Į atsiliepia apie savo se-ų mu]iJu neišrodo.“ (Ii! ir keiksu kepėjai. Užmokestis Į
gimnazijai Vokietijoje pa- tik dėl to kad jį Rįek T T“ ” , , nr darbo sąlygos geros. Rašykit
remti. Rengėjai kvietė nepa-apsirėdžiusi įtl05P* - . . J laišką, arba šaukite telefonu,
ilstančią Zuzaną Arlauskai-
tę-Mikšienę su savo Dramos

prašmatniau apsirėdžiusi.
"Lietos vyrai tuo tarpu,,, „ : . ...

aukso grandinėles pasičiu-1 kalbėjo apie gražiai su savo
npsii/ vnkaraic k 7 f pinėdami arba šonus pasi- gvu-nan į an o a-
S re'7 bastydami, linkčioja i visastuota, stengtas,, paruost,i keturias puses pažistamiem. R.“b,k? kui! J1 nor€J° P™1’

- - - - I Vilioti

X

Taip gražuolė Girskienė

(50

Mėgėjų Sambūriu. Porą mė- D4VIDEND
• •! • • X€*O f ■ a ■ a a •

^ienv^,..STni^1 Artimiesiems siekia ranką
drama). Ir ką giT^k^ios ^,tHr v? sPėJa nutai^‘ 
d~imtvC o? ti.tinkamą šypseną: sau ly-

du įdomūs 
veikaliukai

dešimtys žmonių teikėsi at
eiti gerai išgarsintos pro
gramos pažiūrėti! Argi ne 
baisi dvasinė ubagystė?! 
Parengimų sezonas eina į, 
trečią mėnesį, bet nežinau. Į 
ar kas (kuri organizacija) 
beplanuoja didesnį koncer
tą, vaidinimą, paskaitas?

Alfonsas Nakas

giems paprastą ir net visai 
pažliugusią, žemesniems be. 
veik priverstiną, o aukštes
niems už save — karštai vai
singą, visiems kūno sąna
riams drauge sudrimbant į 
žemiausią nuolankumą“ (I 
t. 140 psl.).

Ar bereikia geresnio šlėk
tiškos ponybės sekimo?

! vilioti "asistentu“. Mat, val
dininkų žmonos, be namuo
se turėtų tarnaičių, sueigose 
šalia savo vyro būtinai norė
jo turėti kitą asistentą ir bū
tinai gražuolį, kuris jai pa-j 
tarnautų.

Būtų įdomu, kad P. Orin- 
taitė ar kuris nors kitas ra
šytojas pavaizduotų, kaip 
tos "inteligentės“, pasitrau
kusios iš Lietuvos gyvena, 
kaip verčiasi.

SEKO FOR FRE1 'Į . 

^VI-«Y-MAIV' JOT

POS7AGC FAK>
9OTH WAYSr

ftAVNCJS 
tv «8 6M

L FUCIM NOU. 1

“Keleivio" administraci- 
i prašo mielųjų skatytojų. 

kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir sena ji.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga. 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių. ; j?



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO BOSTON Nr 46, Lapkricio^lL^O^

giais šokiais, muzika, poeto 
Mieželaičio posmais apie 
žmogų, kosmoso nugalėtoją, 
komunizmo statytoją.”

Jei tai būtų pasaka Lietuvos reikalų sargyboje

z

Apdovanotieji Dramos Teatre Įvyko iškil-
r, , mingas partijos Kauno mies.Bato so mas Henris to ka mifet0 į. miesto vykdo. 

Jagminas uz nuope nito posėdis, sRir. T,
vystant lietuvių tarybini te- . n
atro meną” gavo "nu .
niusio artisto garbės vai dą,“ *

Teigiamai vertina 
J. Meko filmą

(E) Liepos mėn. Porėta 
Terme (Italijoj) Įvykusiam

"PRAŠOME IŠSKIRTI VIENĄ KĖDĘ*4
Kaip matote ria spausdi- keliavo pas kitą viršininką, 

narname paveiksle, toki pra- kuris liepos 12 d. nutarė ”iš_ 
šymą Tiekimo valdybai pa-Į skini kėdę.“
rašė Kontoros ūkio skyriaus Bet, matyti, tas viršinin-

Ryšium su paskutiniu me- Sovietijoje 'Ia 1>r^ 
tu tarptautinėje politikoje į atstovas I hilip M. klutznick 
vykstančiais kai kuriais lū-, pasakė stiprią ir įspūdingą 
žiais, Vliko Prezidiumas tei
kė keliais atvejais savo pa

kalbą prieš sovietus dėl jų 
valstybėje jiačios valdžios

11 te- —_— r -- . ’ . ,. f^Qt;vaiv n;rmaia ore- noinuios u.-av niumuo uvi, ..tatju,
**«- gam ų dUJU X lS Ne^orke^! vedėjas 1962 m. 30 d.! kas nebuvo pats didysis,^

reiškimus Lietuvos laisvini- vykdomų žydų religinių pei-

o M. Melninkaitės vardo kol- ■ Ruošia 
chozo pirmininkas Petras į
Bučinskas, ryšium su jo gi-j (E) Spalio 20 d. 
mimo 60-siomis mėtinėmis, j ’^ukščiausjas teismas 

nusipelniusio žemėsgavo
ūkio darbuotojo garbės var. 
dą“.

Dailininkė Marija Cvir- 
kienė sulaukė 50 metų am
žiaus ir ta proga "už nuo
pelnus vystant lietuvių tary
bini vaizduojamąjį meną” 
apdovanota "garbės raštu”.

Bet Įdomiausia, kas apdo
vanotas "už nuopelnus vys
tant ir stiprinant respubli-

naują parodomąją 
bylą

vad. 
Vil-

i niuje mirties bausme nuteisė 
ne visus dešimt kaltinamųjų 
buv. pagalbinio policijos da
linio narių, o tik 9 (jų tarpe 
ir Amerikoj gyvenanti maj. 
A. Impulevičių). Buv Įeit. J. 
Stankaičiui, kuris iš pradžių 
buvo teisiamas drauge su

kolaj Borodavka, Tamara 
Dolžerko. Vladimir Filičev, 
Michail Kunčin, Izaak Of-

gy-i
venančio filmų kritiko Jono Vasario 15 d. kažkoks vir-Į jo rezoliucija perbraukta, 

šininkas skaitė tą prašymą į i*' jau kito viršininko liepos 
parašė: "Išaiškinti: j 27 d. rezoliucija reikalauja 

, "Iškviesti kontoros viršinin
ką.“

Tas, matyti, reikalą iš
aiškino, nes rugpiūčio 1 d. 

jog -'filme atskleidžiami a-j Balandžio 8 d. tą prašymą vėl ki«s vlrftatatorafag.
merikinio gyvenimo būdo skaitė dar kita> viršininkas ^nuciją. lai uosti kėdės
prieštaravimai, išreiškiamas ir nusprendė: "išaiškinti,į klausimą", suprask galuti- 
nusivvlimas šiuolaikine A-1 kokiam tikslui reikalinga ■ tam spiendimui. Ir tikrai, 
menkos morale ir dvasiniu, kėdė.“ į rugpiucio (d.ena nejskatto-

Meko filmas "Medžių gink
lai.“ Pranešdama apie tai, 
"Pergalė” (10 nr.) stengiasi 
kritišką Amerikos gyvenimo 
vertinimą filme propagan-
diskai išnaudoti, teigdama, rinti kėdę“.

žmogaus nuskurdimu, kelia.
pasmerktaisiais mirti, suda-.ma rasių lygybės pioblema.,, 
ryta nauja byla. "Prokuro- i I’asak Pergalės , poezijoj

ir jame 
minkštą ar kietą?“

Kovo 4 d. kitas viršinin
kas rašo rezoliuciją: "Sude.

1..... , . - -• ma) mėn.Vėliau negu po dviejų lidžiausias 
menesių — bnzelio 13 d.
prašyme matom parašyta::

to” V. Galinaičio nuomone, P^k^kjypęs i dekadentiz-j Pagalvoti“, 
eikią išspręsti Stankaičio ^Ur- k/utikuo-, Ką ^as viršininkas galvo-

.............. ‘ ' jo, nežinia, bet kitas po

vęs "tarybinių žmonių žudy
nėse” Gudijoje, bet dar ir 
veikęs prieš sovietinius par-

činskij, Nikolaj Prigodin,; tizanus. Su Stankaičiu kartu, 
N’ikolaj šiškin, Fiodor Ole-iatrodo’ bus teisiama ir dar 
nįn. • keletas naujų kaltinamųjų.

Vis Ui komunistų partijos Jr dabar pasitaiko eilių
centro komiteto laikraščių- prįe kepyklų
žurnalų leidyklos ir spaus-' ,„v
tuvės įvairūs* bosai. i ?,EJ ? 11H

! skelbia, kad spalio 13 d. vil-
Mitingai blokadai pasmerkt niečiai, atėję Į duonos par-

<E> JAV paskelbus jūrinę! duotuves, buvę labai nuste 
blokadą Kubai, Lietuvoje, 
kaip ir visoje So. Sąjungoje, 
prasidėjo mitingai, kuriuo
se, Vilniaus radijo praneši
mais, "liaudis išliejo savo 
rūstybę amerikiniams agre
soriams, žadėdama visada 
būti su kubiečiais ir neleisti

binti: susidarę prie jų nema
žos eilės. Ištyrus reikalą pa
aiškėję, jog nebuvę jokių 
"objektyvių“ priežasčių, dėl! 
kurių galėjo pritrūkti duo-’ 
nos. Miltų esą pakankamai, 
"duonos kombinato pajėgu
mai užtektini.“ Eilės atsira
dusios "dėl neleistino, pasį- 

kovojimais broliškoje šaly-! piktinimą keliančio kai ku- 
je.“ Kaip juose plūstamas! ’ rių prekybininkų ir gamybi- 
JAV adresu, gali parodyti i ninkų nerūpestingumo.“ 
Vilniaus gelžbetonio kon-: Partijos miesto komitetas

susidoroti su revoliucijos is.

mo reikalu.
1. JAV prezidentui John

F. Kennedy užblokavus Ku
boje Sovietų Sąjungos puo
lamuosius ginklus ir pasi
ruošimus pulti, spalio 24 d. 
Vliko prezidiumas pasiuntė

sekiojimų. Ryšium su tuo, 
Vliko Prezidiumas pasiuntė 
lapkričio 1 d. laišką, kuriuo 
buvo Įvertintas atstovo žo
dis, ginant žmogaus teises 
ir laisves. Drauge buvo ap
gailestauta, kad ta pačia

prezidentui telegramą. Joje Į proga kalbėtojas nei vienu 
ouvo pasakyta, kad kalbama J žodžiu neužsiminė apie reli- 
pavergtosios Lietuvos vardu gįnj žmonių persekiojimą

tas lietuvių sovietinėj spau
doj: užtat "šiuo savo filmu 
jis užsirekomendavo kaip 
pastabus ir objektyvus A- 
merikos išorinio blizgesio 
ir vidinio skurdo kontrastų 
atskleidėjas ir humanistas.” 
Viliamasi Meko filmą pa
matyti Vilniuje.
Okupuotos Lietuvo dramos 
teatruose vyrauja sovietiniai 

ir rusų klasikų veikalai
(E) Kaip "Pergalė“ (10 

nr). informuoja, naujasis te
atro sezonas Vilniuje prasi

ir kad šį prezidento ryžtin
gą žygi Vlikas vertina labai 

- -! aukštai. Tik tokiais ryžtin-
sias^ viršininkas pa- g1? fyK?1S kovojant. f’?

Sovietų karinius grasinimus 
gali būti užkirstas kelias to
limesnei imperialistinei So
vietų ekspansijai. Kaitų bu

• rašė Kontoros ūkio skyriaus 
vedėjo seniai lauktą rezoliu
ciją "Išskvrti kėdę“.

Taigi, po šešių su viršum 
mėnesių kėdės paskyrimo 
byla buvo baigta.

Tai ne pasaka, bet baisios 
tikrovės faktas. Taip dedasi 

į mūsų Lietuvoje, kuriai sve-

kitas
dviejų dienų, birželio 15 d., 
parašė jau labai "išmintim 
gą“ rezoliuciją: "Kas sėdės 
ant tos kėdės?”

Kai i tą klausimą, matyt,'timieji užkorė tokią tvarką, 
nebuvo tinkamai atsakyta, kurioj išbujojo nematytas 
tai vėl kitas valdininkas lie. • biurokratizmas.
pos 6 d. rašo: "Ištirti vieto- Tas paveikslas paimtas iš 
je.“ dabar Lietuvoje leidžiamo

Po ištyrimo prašymas nu-žurnalo "Švyturio“ Nr. 18. 
NEPAPRASTA VIENOS KĖDĖS ISTORIJA 

T

Lietuvoje. Kartu prie laiško 
buvo pridėta medžiaga apie 
religinius persekiojimus Lie
tuvoje ir pareikšta viltis, 
kad kitą kartą nebus pamirš
ta ir Lietuva. P. Klutznick 
lapkričio 5 d. laišku padėko- 

u' jo Vilkui už jo kalbos Įverti. 
3 nima ir gautąją medžiagą,vo išreikšta viltis, kad pana- 

sus žygiai bus padaryti u dėl - * |fei
Uetuvos laisves T, pačią o
dieną panašaus turinio tele-1 » , „
gramą buvo pasiųsta n- Vals- Prasidėjus Vatikano
tybės sekretonu. Deanm Ecumtninės T;1,.vbos suva. 
Kuskui. ižiavimui, Vliko pirmininkas

n j, , ... . dr. A. Trimakas spalio 6 d.2. Stos Kubos krizes metu.,
po ypatingu gnez os JAV J. ka,.,iin(>l„į Ame!et0 ci.
ambasadoriaus Adlai bte- ., ,, • -i-v cognati sveikinimą larybai,vensono kalbos JT, jam vli.1 , • , , _ko nh-mininkas dr A Tri-! Kal tubuvo !),a-

i iP r f>A i • »-'syta, kad būtu apsvarstytas! makas spalio 24 d. pasiuntė į / , 1 . • /
laišką. Laiške pareikštas pa- •ir okupuotosios Lietuv os
sitenkinimas ambasadoriaus! .
kalba ir tvirtai aiškiu žodžiu i Lapkričio 
tartu Sovietams, kaip pats; Pasta 
Stevensonas pasakė,“pašau- J 
liniame teisme.“ Laiške
vo pareikšta viltis, kad 
ambasadorius panašiai kal
bės ir pavergtosios Lietuvos 
reikalu, nes tiek Ameriką, 
tiek Lietuvą liečia tas nats
Sovietų impIriaUzmas.' ' .. L,et.uvos Atiltovas Ju??£

r Rajeckas, ryšium su JAV
3. JT Žmogaus Teisių Ko- laik^"a Ą' ietų įsiverai-

! misijoje buvo svarstomas re-!™’ j klausimu, spal.o
Ilginis žydų persekiojimas I ,!,e.'keJ

-----------------------------------kurioje, tarp kitko, pasaky
ti: užkariauti Vakartis. Da- .ta:
bartinis maskvinis bolševiz-į ”šiuo istoriniu Sovietų o- 
mas, perėmęs iš mongolų fensyviniu grėsmių momen-

bažnyčios persekiojimas.
dienos laišku A- 

Atstovybės 
buvo Vilkui 

k l padėkota kardinolo Cicog-
nati vardu.

ELTA
Ii K Z M O

dėjo premjera ruso L. Zori-- 
no dramine kronika "Drau
gais ir metais

portfelyje“ K. Sajo; 
pjesė "Nerimas”, kurioje au
torius nagrinėjąs vyresnės 
ir jaunosios sovietinės kai-! 
tos santykius. "Nerimą” sta
tysianti režisierė K. Kyman
taitė. Dramaturgas V. Rim
kevičius parašęs pjesę, var
du ’Ratas,“ kurioje žurna
listų gyvenimo fone keliami 
aktualūs sovietinio gyveni
mo visuomeniniai klausimai.

Ratas” būsiąs dar šiemet 
pastatytas. Tai tik šios dvi 
lietuvių dramaturgų prem
jeros ir tepramatomos vad. 
X ilniaus Akademiniame Te. 
atre.

Kauno

KioniKa nrau-j j-A
is“. Dar tik "te-j
yje” K. Saios! z 6Z.U4.Y

VliSIJll

I
Washinetcne

sA* 1 Iklaia J. RAJECKO NOTA

dėl to griežtai nubaudęs kai 
tininkus — duonos prekybos 
direktorių G. Minakovą ir 
duonos-makaronų kombina
to direktorių K. Liskovski.

Rasta dar neskelbtų
J. Tumo-Vaižganto laiškų

(E) "Pergalė“ (10 nr.)
je pirmiau buvo dauiž ba skelbia, kad Centriniame KaV.n_° Diamos Teatras 
jv pnnnau ou\o oaug oa- savo žiūrovams pirma kartadaujancių. o dabar jų „esą; Valstybiniame Archyve Vii. d „I’ £«»!
kad dalelė gyventojų dalis, neskelbti J. Tu- ! 0 pastatytą J. Maekonio iv
buv? beraščiai, o dabar jau mo-Vaizganto laiškai. Jie, r A
raštingi. Užtat jie jaudiną- ras-rtl dr. K- J,okan‘u_1’ Griciaus 'satyrines 
si, kad anksčiau Kuboje tu- į žinomam visuomenes veike-J „Cgai •
rėdavę milioninius pelnus, oi
daliai- nieko negauną, šitai vos ministeriui. Kai Tumas 
ir sudarą didžiausią siaubą - minėtus laiškus rašė, Jokan- 
Amerikos magnatams. Tur- tas buvo uolus "Vilniaus Ži
bėt tai ir privertę prezidentą! nh*“’ v?liau ”Vilties“ bend- 
Kennedv pasii-ašvti Į^akvmą ‘1 adaiJuose atsispindi
dėl karinės blokados, kak! kultūros istorijoj žino ’-Ifiuzijas ir kasdienvte “! 
betojas pilnai pritaręs So-

krypties atstovų "Viltyje.“ • y S inJJ!?C0 P,0H
:Vienas laiškas rašytas 1907Į* - . • '^-riltja saulę! 

sausio mėn., kiti 1912 1 U2st°’an<™ danvorai^.. ,

strukcijų gamybos protesto 
susirinkimas, apie kuri spa
lio 24 d pranešė tas pats 
Vilniaus radijas. Vietos 
profsąjungos komiteto pir
mininkas susirinkime kalbė.i 
jęs:

Amerikos railionierius ne
džiugina visa tai, kad Kubo-

Metų Sąjungos vyriausybės 
žygiams JAV atžvilgiu ir pa
taręs Amerikos magnatams! 
atitraukti savo kruvinus na.1 m
gus nuo herojiškos Kubos 
liaudies...

Radijas praneša ir apie! 
tai. kad Lietuvos darbinin-Į 
kai, atsakydami i agresy
vias .JAV’ imperialistų pro-

scenas
nepriklausomos Lietu.: TooT* nePad®J° • Kauno 
——r..2 m------- leatias dari savo repertua

ro planus Įtraukęs K. Inčiū
ros kūrini apie J. žemaitę.

Marijampolės Teatras šie. 
met pastatysiąs jauno dra
maturgo J. Skliutausko pje-

iiakirtl vlaną k*d».

Kontora* «ld»

Dėl ko pasaulis nerimsta?
1914 metų laikotarpio. Kai 
kurie laiškai nušviečia rašy
tojo gyvenimą Laižuvoje.

44 metai kormomolo 
organizacijai

užstojančių dangoraižių še 
sėlyje“.

Panevėžio Teatras paro- 
d.ysms J. Josadės dramą 

j Liudą, o šiauliečiai vieną 
komediją.

akacijas prieš didvyrišką !E> Vilniaus ,paurla 
z-i-« • • ; . “ radijaslaisvės šąli,” Įsipareigoja 

Įvykdyti užsakymus Kubai 
pirma laiko ir džiaugiasi ga
lėdami jai siųsti savo*gami- 
nius. Vilniaus grąžtų ga
myklos kolektyvas jau iš
siuntęs spiralinių grąžtų, ki
ti fabrikai siunčią popieriaus 
išdirbinių, maisto produktų. 

Gamtinės dujos Kaune

nemaža vietos ski
ria "šlovingiesiems Lenino 
komsomolcams,“ kurių or-

grėsmių _____
daug ką savo ideologijai, tu pasaulio taikai, saugumui 
o dar daugiau praktikai, pa. jr iaįsvej noriU pareikšti 
sinešęs užkariauti ne tik \ a- trano gilu nau ios akcijos Į- 
karus, bet visą pasauli. vertinimą', kurios .Jungtinės 

Suprantama, kad Maskva i Valstybės ėmėsi prieš klas
tą viską daro kitokiu, būtent tingus tarptautinio komuniz 
"socializmo“ vardu. Bet kasi m0 įsiveržimus. Tvirta ir ne
yra tas Maskvos "socializ- palaužiama Jungtiniu Vais
inas“ su jo visišku žmogaus tybių laikvsena sustiprins 
paveigimu, su iš jo įeikalau- ryžtą ir vilti lietuvių tautos, 
jamu aklu klusnumu tam,! Sovietu agresiios aukos at
kas Maskvos sakoma, su jo Įgauti savo laisvę bei nepri- 
žmogaus išnaudojimu, su so-i klausomybę.“
vietinio režimo jau paaiškė
jusiu nežmonišku žiaunj- 

įmu?
Tėra tik viena priemonė, 

į kad pasaulis pradėtų rimti 
ir kad opiųjų pasaulio pro
blemų pradėtų mažėti: iš
laisvinti pasaulį nuo mask- 
vinio bolševizmo pavojaus 
ir viešpatavimo, kad žmonės 
pagaliau galėtų laisvai gy
venti ir taip tvarkytis, kaip

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,’’ DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSA1S $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

J. KAMINSKAS
Pasekus, kas dabar vyksta gėti. Kur priežastis? 
pasaulyje, Į akis metasi ben- Nesunku patirti, kad vi- 
dras Įspūdis — pasaulyje sus tuos konfliktus kurstant
neišspręstų problemų gausu-; matyti Maskvos ranka, o dėl . _
mas ir tendencija joms ne-Į visų tų maitinimo sunkumų jje patys išmaio ir nori. 
mažėti. Ir dėl to tiek nėra-1 ir kitokių vargų ir vėl kalta

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

H. Tautvaišienės "Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje,“ 
kaina $1.25.

Stasio Michclsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo’’, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant", kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei-

: ..^ę^au, atrodo, pasirodys
b' atras UnesRjĮsj?7 pradai7m,!- Ta’ ‘ikraS f!aI'-VkaS-

-----  - J Kongo ir Kubos problemos,
Berlyno bręstanti problema, 
maisto problema Vokietijos 
sovietų zonoje, Čekoslova^ 
kijoje, Kinijoje ir pačioje 
Sovietijoje. Sena Pabaltijo

naująjį sezoną net dviem 
premjeromis: D. Alio ir L.

ganizacijai netrukus sukan. Į Jakovo satyrine komedija 
ka 44 metai. Komsomolo ck| Pavojingesnis už priešą“ ir 
ir kultūros ministerija meti-1 _ Gibsono pjese "Dviese 

'sūpuoklėse,,. Akivaizdoj ma
žo naujų veikalų derliaus

nemsT? pažymėti suorganiza
vo meninių filmų mėnesį,“ 
kin io metu Lietuvos kinuose P^bū’alės korespondentas 
bus parodyta 19 filmų kom- man°, kad "daugiau akty- 

; somolo temomis. Ruošiami v'umo galėtų parodyti ne tik 
dramaturgai, o ir teatrai, kuls Lkrainos gamtinių du-!tam tikslui ir specialūs "te- 

jii vamzdžiai jau pasiekė ir matiniai vakarai“, štai, pvz., „ . .
Kauną. Ta proga lapkričio Kauno Medicinos Instituto nV "planiniu“ originalios 
?d. Žalgirio stadione buvo {•-to kurso studentai, Vii- BJesės pastatymu per sezo
didžiulis mitingas — "žyd-! niaus radijo pranešimu, su
rojo draugystės deglo užde- sirinko spalio 21 d. Į institu. 
gimo iškilmės“, kaip Tiesa įt0 rūmų salę pradėti tokių

Maskva.
Kiek atitrukdami nuo da

barties, prisiminkime šiek 
tiek ir praeitį, net ir tolimą. 
Čingischanas su savo mon
golais, nusiausdamas Rytų 
pasaulį, mirdamas laikė sa- 

kraštų problema. O tų pro- vo uždavinį nebaigtą, savo 
blemų ateityje žada vis dan- palikuoniams paliko jį baig-

Daug plačiau nei origina
lioji lietuviškoji dramatur- 

rie dažnai tenkinasi vos vie-1 KDa °Kup. Lietuvos teatrų

Turgenevo "Mėnuo kaime“ 
A. Ostrovskio "Bekraitė/

Tad ir mes, lietuviai, siek
dami nusikratyti Maskvos 
primestojo pavergimo, siek
dami atgauti laisvę sau ir 
savo kraštui, gyventi nepri
klausomai, tvarkytis taip, 
kaip mes norime ir sugeba
me tikros demokratinės san. 
tvarkos sąlygose, — esame 
teisingame kelyje. Pasiski
rtame sau vertingus uždavi
nius, už kuriuos verta kovo
ti ir aukotis. Savo kovą lai-

___  slovakų dramaturgo P. Kar- Riėję, mes sau ir savo tautai
repertuaruose šiemet atsto- vąšo publicistinė-antireligi-1 atkelsime visu platumu var.

tus j laisvą, pažangią, žmo
nėms gyventi vertą ateiti. _
P.ūkijpę kieti ryžte ir ištver-jyio administracijoje: 
kim iki galo. | 63<5 Broafbrav.

(“Darbininkų Balsas") So. Boston 27, Maaa.

vaujamos "tarybinės ir k.Ia- nė drama "Šventoji naktis“ 
sikinės rusų dramos“. Jų tar- ir kt. Korespondentas nusi- 

rampos šviesos neišvystan- j Pe» be minėto Zorino pjesės,1 skundžia, kad sezono reper- 
čios dramaturgų konkurse be kitko yra: N. Pogodino tuare "mažoka spektaklių

ną. Tik dėl šios priežasties

rašo. Vakare Muzikiniame vakarų su "dainom, sma- PremiJuofos pjesės. pjesė "Mano draugas,/ I. vaikams ir jaunimui?
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KONSULATO IEŠKOMI ČIA BUS PREZIDENTO NAMAS

Prezidentas John F. Kennedy su žmona šitoj vietoj
(netoli Middleburg, Va.) stato $45,000 vertės namą, 
kuriame galėtų praleisti savaitgalius, kai prezidentas 
ir šeima turi laiko išvykti iš sostinės............................

kaip tuomet rašė Augustinas 
| Voldemaras:
I "Galima dėl spaudos, kaip ir 
i dėl susirinkimų, sakyti, kad 
jos bijo tik bloga valdžia... Kam 
politinės bei socialinės idėjos 
tik mados klausimas, tas nebus 
joms išlikimas, šiandien mado- 
je demokratybės skraistė, taigi Į 
lai gyvuoja demokratybė su vi-j 
somis laisvėmis, ryt dieną — 
nauja mada — fašizmas, taigi 
šalin su demokratybe ir lai gy
vuoja fašizmas. Kažin ar neįeis 

j madon inkvizicija ir tada bus 
Į garbinama, kaip užvakar buvo 

garbinama demokratybė, o va- 
; kar fašizmas.“

būtų gera ir toliau visiems 
trims nesiskirti... Valstiečiai 
liaudininkai atsakė, kad apie tai 
kalbėti dar esą per anksti, nes 
reikia palaukti pačių rinkimų 
rezultatų.

— Kas gali žinoti, kas bus, 
jei “krikščionys“ laimės rinki
mus? — pridėjo Mykolas Sleže
vičius.

— Na, to nėr ko bijoti. Su 
“krikščionimis“ kariuomenė vi
sados gali apsidir ti. Klausimas 
tik toksai: kada tokiam žygiui 
ateis laikas? — paaiškino Vol
demaras.“

Augustauskas, Bronius, Cip- 
riono sūnus, gimęs 1902 m. Lau- 

i kintukų km., Alytaus aps.
1 Bagatiūnas, Juozas, išvykęs 

iš Lietuvos Kanadon apie 1925 
m., vėliau persikėlęs Amerikon.

Bagatiūnas Juozas ir Salomė-
' ja, išvykę Amerikon prieš 1914 

metų karą.
Kiaupienė-Piščikaitė. Ona, ir 

Kiaupis, Kazimieras.
Kurauskienė-Balnionytė, Sta-

• sė.
Lizdenis, Antanas, kilęs ir gy- 

i venęs Viekšniuose.
Mithnevičius, Algirdas, Albino

į sūnus, gimęs Kaune.
Milčinauskienė-Simonavitiūtė, 

Julija, ir jos broliai Simonavi- 
ius, Antanas, Jonas, Juozas ir 
Jurgis, iš Strazdų km., Papilės

■ vi., Šiaulių aps.
Ovsenka, Petras,, Benado sū- 

Į nus, išvykęs iš Kauno.
Papievis, Klemensas, ir jo se

suo Emilija. s
Pranckūnas, Kazimieras, iš | 

Lungelių km., Dusetų vi.. Žara- j
sų aps., buvęs Vokietijoje. 
Rozenbergas, Antanas, Krito į 

sūnus, ir jo vaikai Boleslovas, 
Bronislovas, Edvardas ir Ona.

Šimkus, Petras, gimęs apie 
1894 m. gal Šilalėje.

Simonaviėius, Antanas, Jonas,

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

— Na, kaip tėvas šian- neprileido. Būtų net ir pavo-iJuozas’ Jundsir Jū sesuo Milei-(
dien jautiesi? ‘ jinga, jeigu kiekvienas gale-; nauskienė, Julija, iš Strazdų

— Prastai, vaike. ; tų prie prezidento prieiti, j km” Papilės vi., Šiaulių aps. >
— Gal jau peršalta vaikš- Juk tėvas, turbūt, žinai, kad; šneideraitis, Antanas ir Jo.!

čioti? i prezidentas Linkolnas buvo
— Ne, Maiki, šalčio aš' nušautas. Paskui lenkų a- 

nebijau, ale markatna, kad narchistas Leon Czolgosz

Toliau Grinius atpasako
ja ta proga Voldemaro pa- 

,, . , , . sakyta anekdotą apie Kron-
Čia Voldemaras pasakė juto stebuklada,, Joana, 

(lai, tiesos - 4a.ksuon.ms kurfs nemeldė - ' 
demokratams . demokratija li{, R nt.
tebuvo tiktai viena is dange- pladėjo kristi an<?t>

• i - — avci.iuomeneiVoldemarui vėliau pasisekė 
taip lengvai su jais susitar-

Voldemaro, - kari
kištis dar neatėjo laikas...

.. . , . Bet tas rodo, kad pervers-ti perversmo klausimu. Bet m0 {džja toutininku‘ose jautoc Vnlrlnmovn ori**! i rvcmc’ hn _ •*tas Voldemaro straipsnis bu
vo dar didesnis savęs paties 
išplakimas, nes jis parodė ir 
jo paties lengvą pasidavimą 
madai, ir jis jokiu būdu ne
būtų praėjęs pro Voldemaro 
cenzūrą po 1926 m. perveik.

seniai buvo subrendusi, jų 
patikimi karininkai buvo 
paruošti ir, anot Dailidės str. 
Margučio žurnale, tik laukė 
įsakymo iš Smetonos:

— Jūs tik įsakysite, o mes
sukaks 3« me-i laiške sakoma, jog Mykolas'm0 nes net to straipsnio ’Tjįt^raTkntV daviniu ti

- 5.„ ,«-!antraštė buvo baisiai nepa- X klrin,
lanki diktatūroms: "Jėga1 ’ pe 11
prieš teisę“.

A. Smetona gi taip bylojo 
ir porino straipsny “Valdžia 
ir jos autoritetas“:

Po menesio
tai, kai Lietuvoje 1926 m. j Biržiška jam, Kojeliui, pa~ 
gruodžio 17 d. buvo įvyk-. reiškęs, kad gerokai prieš 
dytas fašistinis perversmas, perversmą ir III Seimo rin

kimus pas jį lankėsi Mačiui- 
ka su kitu asmeniu net du 
kaltus, kviesdamas Į konspi-

per
versmą prieš III-jo Seimo 
rinkimus galvojo ir krikščio
nių demokratų blokas, kuris 
jautė, kad rinkimus pralai

Andrius Valuckas apie jį 
.parašė storą knygą. Ji lau

kiau leidėjo. Autoriui leidus, 
mes spausdiname iš jos ke
lias ištraukas.

Red.

mės, o valdžios nenorėjo 
“Valdžia, kuri ginasi adminės- taip lengvai atsisakyti. Vie- 

tracijos keliu nustatytomis prie- nas toks jų bandymas jau
raciją, nes, esą, linkimai, 
nežiūrint kas juos laimėtų, 
nieko gero kraštui neduosią. 
Tas faktas patvirtina, kad 
Smetona, Voldemaras ir 
Merkys jau buvo suagitavę 

* j dalį karininkų už fašistinę 
santvarką.

Tautininkai per rinkimus

' nas. Jono sūnūs, ir šneideraitie- 
nė, Monika, Jono duktė, iš Jur
barko apylinkės.

Šukienė-Navickaitė, Aleksan
dra.

Vasiliūnienė-Rudytė, Ona,1 
gyveno Norwood, Mass.

nusove prezidentą McKin 
ley. Buvo pasikėsinimas nu
šauti ir prezidentą F. Roose-

— Nu, vot tebe raz — ne. Į veltą; jam taikytas šūvis už- 
supranti! O ko čia nesupras- mušė Chicagos majorą <er- 
ti? Juk žinai, kad iš Vašink- maką. Pagaliau ir dabar, 
tono buvo atvažiavęs Į Bos- kai prezidentas Kennedy at. 
toną prezidentas, ar ne? įvyko Bostonan, tai kažin

— Tą aš žinau, tėve. Jis kas telefonu pranešė polici-
buvo atskridęs čia balsuoti jai, kad jis bus nušautas 
už savo broli, kandidatą į —O kas jį galėtų 
senatorius. i ti?

— Taigi aš rokavau, kad — Ką gali žinoti, tėve. 
čia bus geras čenčius su juo Bepročių visada buvo ir bus.
pasimauti. į Gali būti, kad niekas tokioj., rinkiminii i pnič^Tit

— Bet nesakyk “čenčius“. tikslo ir neturėjo, norėjo tik ls RINKIMINIŲ POKŠTŲ
— lai kaip sakyti? j sensaciją sukelti, bet vis-
— Sakyk: proga; buvo tiek tai būtų pakvaišėlio

negavau su prezidentu pasi
matyti.

Nesuprantu, tėve.

PERVERSMO IDĖJA

Jau 1923 m. kovo 2 d. 
! Smetonos partija, pažangi-

žygelis-Pla penas, Tadeušas,! nįnkai. savo laikraštyje! 
Petro sūnus, gyveno Baltimorėj “Krašto Balsas“ pasisakė UŽ į 
Md. - -

Ieškomieji arba apie juos zi-
fašizmą, išgirdami Mussoli-' surinkdavo apie 30,000 bal
nio Romon. Tautininkų, sų, bet išsimėčiusių jvamose

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

' mosi pradžios. Pradžioje 
jie sirgo monarchijos liga, 
vėliau apsiramino, kai jų

ji Seimą įkalbėjo nusivyiu 
sius tautininkus ir jų bend
rakeleivę Ūkininkų Partiją

monemis, griauna ne vien savo, 
kaip žmonių, bet ir valdžios kai. 
po teisėtos galios ir kaipo valdy
mo įstaigos autoritetą. Tada sa
koma apie ją, kad ji valdžios au
toritetą išnaudoja savo egoisti
niam tikslui, kad ji griauna vai- į 
džios autoriteto principą... Vie-! 
n in telis kelias nubausti valdžiai į 

i nusikaltusį spausdintu raštu pi- j 
' lietį yra teismas“ (Abi citatos 

imtos iš ”M. Sleževičius“ kny-

buvo, kaip matėme, 1919 m. 
Aukštuolaičio-Glovackio są
moksle, su krikščionių de
mokratų veikėjais užnuga
ryje.

Bus daugiau.)

KETURIŲ SAVAIČIŲ 
ATOSTOGOS

_ 1 1poi. A w,
A. V.).

mano poviaukta.

proga pasimatyti. darbas, tėve. Šiaip ar taip,
— Čenčius ar proga, Mai- policijos pareiga yra prezi 

ki, vistiek pasimatyti nega- dentą saugoti.
Įėjau. Policija neprileido.

Kolorados valstijos Den- 
ver mieste vienas pilietis 
vairavo automobilį kiek iš
gėręs ir už tai pakliuvo į 
teismą. Teisme jis sako tei
sėjui :

— Pone

Tuo straipsniu A. Smeto
na pasmerkė ne tik to meto, 
krikšČ. demokratų vartoja-! 
mas priemones, bet dar la- j 
biau suniekino visą savo to-! 
lirnesnį diktatūrinį viešpata-1

Švedijos socialdemokratų 
vyriausybė sudarė Komisiją 
naujam atostogų įstatymo 
projektui paruošti. Siūloma 
visiems dirbantiems duoti 
atostogų ne 3 savaites, kaip 
dabar, o keturias.

žmonės įėjo vy r iausybėn, blokuotis balsų likučiais pa. 
bet po St. Seimo rinkimų sidalinti, kad tuo būdu tau- 
aiškiai pamatė savo partijos tininkams ir Ūkininkų Par- 
bankrotą. Todėl fašizmas tijai būtų užtikrintas kelių
buvo jiems išsigelbėjimas ir atstovų pravedimas į seimą. ________
išganymas. Pamažu jie ėmė Liaudininkai manė, kad tuo Į vimą...* Kada tuodu ponai 
telktis sau palankių karinin- keliu pavyks įtraukti tas dvi Į vienu momentu nukalba jau 

labai demokratiškai, o kitu 
momentu griežtai priešingai, 
tai jeigu tokios laikysenos 
nevadinti veidmainyste, tai

kų kariuomenėje, pinti są- desperatiškas grupes į pozi-Į— Aš, Maiki, nežinojau,
— Turėjai iš anksto žino- kad buvo toks grasinimas,

ti, kad neprileis. Į Todėl, kai policija mane ap.
— Nu, tai pasakyk, ko- stumdė ir nuvarė šalin, tai 

dėl? Juk knygose yra para- nuėjau pas Zacirką ant ro- 
šyta ir škulėse tyčerkos kala dos. Sakau, ar nevertėtų pa
valkams į galvas, kad Ame- imti lojerį ir patraukti poli-
riką valdo patys žmonės, cija į teismą, kad taip grubi-, tu balsuosi teisingai? —pa-j 
Žmonės yra bosas, o valdžia joniškai su manim apsiėjo, klausė teisėjas, 
tik žmonių tarnas. Taigi ir Jis užsuko savo dzūkišką ū-į _ A- visados bahuoiu
aš turėčiau būti bosas. Bet są ir sako, kad čia gali būti] ‘ j1 . . draugiškus straipsnius laik
jeigu taip turėtu būti, tai pa- didele prova, ale pirma rei-1 c! J ‘ ■ y „•'o

----- - - - i moKraius. . ževičius“, psl. 239:
— O gal tu, giltas būda

sakyk, kodėl policija nepri-kia išsigerti, tai geriau razu- 
leidžia manęs su savo tarnu mas dirbs. Pastatė bonką
pasimatyti?

— Tėvas čia kalbi nesą-
ant baro ir tuoj pradėjom fi- 
geriuoti, iš katro galo šitą

mones. Bet sakykim, kad po-| !>izn! pradėti. Zacirka užsu 
licija būtų leidusi tėvui pri- antią ūsų n sako: žinai, 
eiti prie prezidento, tai ką
jam būtum pasakęs?

— Okei. jeigu tu jau toks
ciekavas, tai pasakysiu. Vi
sų pirma paduočiau jam ran
ką ir pasakyčiau: šeik hends.
O paskui paklausčiau, kaip 
stovi reikalai Kuboje? Ar 
pavojaus /Vmerikai jau nėra. 
jeigu jis galėjo iš Vašinkto- 
no išvažiuoti? Ar rokundos 
su Chruščiovu dėl jo bombų 
jau suvestos? Juk aš esu vie
nas iš Amerikos žmonių, va
dinasi, valdžios bosas, tai 
turiu tiesą žinoti.

— Tėve, tokių “bosų“ A- 
merikoje yra milionai. Kaip
gi prezidentas galėtų su jais 
apsidirbti, jeigu kiekvienas

teisėjau, nenu-
mokslo siūlus.

Krikdemų viešpatavimas
tyvų demokratinės Lietuvos 
kūrimo darbą ir neleis joms

teisk manęs į kalėjimą paso- sukėlė Lietuvos kariuome- žaisti Lietuvos likimu, skal ___ ___,__
dinti. Duok man progą bal- ,nėje rimto nepasitenkinimo, dant ir demoralizuojant ka.!gal ją būtų galima paaiškin- suoti. •. . - i . . .................kuris buvo nuolat tautinin- rįuomerę.

— O iš kur aš žinau, kad ! ^tnTi Ir Smetona ir Voldemaras’ • ... 'tenkinimas nuėjo taip toli, sutiko. Jie abu prieš III Sei-. kad karininkai ruošėsi per . .
! versmui dar prie krikdemų m0 nnkimus, 1926 metų pa- 
! valdžios, kaip apie tai rašo I’a,ase. 'a^ai Jo“

{DOMIOS knygos 
ROMANAI

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

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida-

. ti tam tikra psichine liga, j raviėiaus gyvenimo. 233 psl., 
| schizophrenia, split perso- kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre-

nality, asmenybės suskilimu, 
kada asmuo tarpais jaučiasi 
esąs visai skirtinga asmeny- j mijuotas romanas, 279 psl.,

raštyje “Lietuvis“, nukreip- 
! tus prieš tariamai diktatūriš.zevicius

“Kiek tautininku konspira-j jęas krikščionių demokratų 
mas, paduosi balsą už res-! cija tuomet jau buvo išsiplėtusi: u^mačias. Tik paklausykite,
publikonų sąrašą? , karininku tarpe, galima spręsti,! ___________________________

— Tiek aš niekada nepa-i pavyzdžiui, kad ir iš to. jog man
sigersiu,— atsakė teisiama- pačiam, ką tik grįžusiam iš už- 
sis. Į sienio. buvo pasiūlyta prisidėti;sako, prezidentas iš Bostono

nuskrido į savo Hyanis Por. į Teisėjas ji atleido nors mu*įninku krypties kari-
to vasardvarį tėvo aplanky- jįg pats buvo respublikonas ; ninkn ^r!‘Pės’ kuri projektavo ai t* : ...i:.i = — a_i: jėgos pagulbh pašalinti krikdė-1

mus nuo valdžios. Aišku, aš j 
griež:.ii pareikšdamas, jog kari-Į 

j ninkams nedera kištis politi-j 
i kon. todėl jų sumanymui, kaip 

priešingam karinei drausmei ir

ti. Tenai policijos nėra, tai_________
bus geras čenčius jį pamaty-J ___
ti. Sako, aš turiu naują ar-; LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
mobilų, tai sėskim ir raida-i Gr«žų Lietuve žemėlapi 
vei važiuokim į Hyanis Por- *
tą, arba Kapą Kodą, kaip 8a‘*tc Sauti Keleivio įstaigoj

bė, pavojingas sau ir ki
tiems, gyvenąs savo paties 
sukurtame pasaulyje, nuto
lęs nuo realybės, bando tik
rovę pakeisti savo naudai, 
seiga baimės ir persekioji
mo manijomis.

Būtų labai klaidinga gal
voti, kad Smetona ir Volde
maras perėjo ant padoraus 
demokratinio kelio ir atsisa 
kė perversmo bei diktatūros’ 
Ne, jie tik atidėjo tą peivers- 
mą po rinkimų, jeigu krikš
čionių demokratų blokas 
rinkimus vėl laimėtų, arba 
jeigu niekas nesusipras 
Smetoros išrinkti preziden
tu, o Voldemaro ministerių 
pirmininku...

, P?J?!ai galvoseną at
skleidžia dr. K. Grinius, at
sakydamas į L. Šmulkščio 
užduotą raštu klausimą:

Į Be to. 1926 metais susiblo- 
, kavus Seimo rinkimams valstie- 
Į čiams liaudininkams, tautinin

kams ir ūkininkų Partijai, vie
name šių grupių atstovų pasita.

Į rime A. Voldemaras paklausė, i

į kaina $3,00.
Aloyzas Baronas: VIENI

ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

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

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 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl.,

STUDENTAI NERIMAUJA

Indijos studentai New De
lbi mieste nuplėšia kino hat- 
siuvio iškabą. Tuo jie reiš
kia savo pasipiktinimą Rau
donosios Kinijos veržimuo- 
si į Indijos žemę.

, priCSUIVdlli rninivj ... nusiuvi ■> į 5 v
1 elementariniam kariuomenės or-Įdypukai sako.

— Tai kodėl nevažiavot?
— Kaip tai nevažiavom? J ! visiškai nepritariu. Vėliau dar

Šiur, kad nuvažiavom! Nu- Maiki, ba ir tenai nega-; sužim bu kad tautininkų parti- 
tarėm apskųsti prezidentui ^jom prie jo prieiti. Prie jo i jOs i, jvo i' iromi M. Sleževičiaus!

dvaro bromos stovi du vač-'l vadovaujamai valst. liaudinin- 
monai ir neleidžia. Aš jiems s!ovci pasiūlymai susitarus 
pasakiau, kad turim svarbų nuvergti krikščionių demokratų 
biznį SU prezidentu apkalbę- valdžią, nebelaukiant seimo rin
ti ii norim jį pamatyti. O jie kimų. Liaudininkai, nors buvo 
atsakė: Prezidento negali i grie/ ' ie krikdemų '-aidžios opo- 

zicijoe. tokioms sugestijoms 
nepritarė, likdami ištikimi savo 
denn k ra- iniam nusistatymui“.

- Bostono policiją ir paprašy
ti, kad jis išpašolvonytų 
Chruščiovo valdžią iš Lietu
vos, kaip išpašolvonijo jo 
bombas iš Kubos. Nutarėm

už 50 centų.
j ganiza. įjos vienybės principui, 

visiškai nepritariu.

- z. vz „ ^ar Pasa^y^’ Kad mes esam
pradėtų jį klausinėti? Jeigu1 nauj? Iietu™I bal-
yra kas svarbaus žmonėms; uz demokratus; ale Vnlnk to m -v* •
pranešti, jis praneša jiems’nieK° nedarys, taij : ai lr

radiją arba televiziją, i balsu°s»"e uz republikonus. ;^andien taip siektai jau-

pamatyti. Geriaut! Nu, tai 
ir sugrįžom, kaip musę pra.

pei
Kalbėti su visais jis negali.1 
Todėl policija ir tėvo prie jo

— O ką jis atsakė?
— Jis neatsakė mums nie-

jau-
ciuos.

— Tėve, eik išsimiegoti.
M. Knipavičius tvirtina, 

kad .i am rašytame J. Kojelio

ar sis priešrinkiminis trijų Or-’ kaina $2.00 
ganizacijų susitarimas galiosiąs' Tos knygos gaunamos ir 
tik iki Seimo slenksčio. >r ga| Keleivio administracijoj.

I
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MOTERŲ SKYRIUS

ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Medvėgalis
LEGENDA

(Tęsinys)

Naktį, kai užgeso laužai ir visi sumigo, pasišaukė 
Danyla i savo palapinę drąsuolį pagyrūną Medvedį ir tarė:

— Medvedi, tu mano družinoje visų narsiausias ir 
visų gudriausias. Pasirink sau 12 druzininkų, pasiimk juos 
su savimi ir per naktį išvok man tą skaisčiabalsę vaidilu
tę Dainorą. O aš tau už tai padovanosiu eikliausią žirgą, 
tymo balną, sidabro kamanas ir sidabro pentinus. Be to, 
padarysiu tave nuolatiniu savo kilpininku.

Družininkui susisuko galva. Jis nusilenkė savo knia- Į 
ziui iki žemės ir tarė:

— Gerai, kniaziau, aš sutinku, bet ar suskubsime 
mes per vieną naktį ir kalną pasiekti, ir gražuolę išvogti, 
ir atgal sugrįžti. Ar negeriau, kniaziau, pasigauti mums 
„liežuvį“ ir priversti jį vesti mus į kalną per kūlgrindį — į 
tai bus greičiau.

— O kur tokį „liežuvį“ pasigausi? Nė vienas žemaitis Į 
tau kūlgrindžio neparodys 1

— Aš jį priversiu. i
— O kaip tu jį priversi?
— Mano rimbas privers. Kalaviju prigrasinsiu.
— Daryk, kaip išmanai, bet kad merga būtų man čia 

dar su patamsėliu. Girdi! Aš tavęs lauksiu anoje girai
tėje. Tik neapsirik — pristatyk man tą skaistaveidę gra
žiabalsę Dainorą, — dar pridėjo kniazius.

Medvedis pasirinko sau dvylika šauniausių ir drą
siausių družininkų ir pasigrobė sargybinį žemaitį. Iš pra
džių aplupė jį rimbu, prigrasė kalaviju ir liepė per kūl
grindį vesti družiną į kalną. Žemaitis ilgai nesipriešino, 
tik pareikalavo, kad visi laikytųsi ramiai, sektų jį protegu 
ir kad kiekvieno arklys būtų stipriai pririštas prie prie
šakinio uodegos.

Kaip žemaitis pareikalavo, taip Medvedis ir padarė. 
Ilgai juos vedė žemaitis kūlgrindžiu, nukrypdamas čia de
šinėn, čia kairėn, čia vėl, lyg kelio ieškodamas, pasukdavo 
atgal. Po kojų čežėjo sudžiūvę meldai, traškėjo švendrės, 
tai vėl puškėjo vanduo, o priešakyje tamsoje vėduliavo 
raito žemaičio siluetas. Pagaliau, įvedęs družiną į pačią 
marmalynę, žemaitis dingo! Dingo kaip vandenin. Veltui 
jo laukė družininkai, veltui nerimavo Medvedis, gniaužė 
rankoje rimbą, graibė pašonėje kalavijo, bet žemaičio ir 
pėdsakas išnyko. Medvedis nebežinojo, ką daiyti: grįžti 
atgal be mergos — gailėjosi kniaziaus dovanų ir bijojo 
keršto: pasiversti vilkolakiu, kaip kad buvo pasigyręs, 
nemokėjo; kito vadovo neturėjo. Nutarė paieškoti kūl
grindžio ir pats vesti družiną į kalną. Bet vos tik jis pasi
judino iš vietos, vos tik žengė vieną žingsnį pirmyn, kaip 
tuojau nuslydo nuo kūlgrindžio, papuškėjo į akivarą ii 
įtraukė paskui save ir visą dvylika vienas su kitu surištų 
arklių. Retas kuris iš raitelių išsikapanojo gyvas. Medve
dis dar labiau susirūpino, bet, sumetęs, kad grįžti atgal 
ar siekti kalno vistiek prisieis pėstiems, ir be vadovo nu
tarė brautis pirmyn.

— Medved, o kaip mes atgal su merga grįšime? — 
paklausė savo vadą vienas družininkų.

— O mums toji pati Dainora kūlgrindį nurodys: ji 
tai jau tikrai žino visus čia takus ir takelius.

— O jei nepanorės? — suabejojo kitas.
— Rimbu priversime! Kalaviju prigrasinsime! Kaip 

ji nepanorės! — Ir Medvedis užkomandavo visus savo 
družininkus „pirmyn.“

Družininkai susitvėrė už rankų ir pasileido pirmyn 
per balas, raistus, akivarus. Beklampodami, besikapsty
dami, kur plaukte plaukė, kur briste brido per viksvų ir 
meldų ataugas, per dygliuotus sausažiedžius, bet visgi 
ant jo viršūnės. 0 kolei jie braidė, murkėsi, žemaitis tuo 
prie kalno prisikasė ir, aplipę purvo gurvuoliais, užkopė 
tarpu paskubėjo į žynyčią ir įspėjo vaidilutes apie gresian
tį joms pavojų. Vaidilutės, vyresniosios paliepimu, išsi
slapstė kalno požemiuose, ir tik dvi pasiliko prie aukuro 
amžinos ugnelės kurstyti.

(Bus daugiau.)

CEMENTINIAI JUOKAI TARP AKTORIŲ

Viršuje kairėj aktorius kirk Douglas kinų teatre, pa
sai Hollywoodo tradiciją, daro šviežiame cemente ran
ku nuospaudas. Apačioje matyti, kad jis savo rankas 
šluosto ne rankšluosčiu, bet orkestro vedėjo Ken Mur- 
ray veidu. Murray savo filmų aparatu tą ceremoniją 
filmavo. Viršuj dešinėj Murray žiūri i veidrodi, koks 
jis atrodo. . .

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS

.V a n o menesiai

POVANDENINIAM LAIVE 
AUGINA SALOTUS

USS Robert E. Lee povan. 
deninis laivas, kuris varo
mas atomo jėga, sugeba ir 
salotų bei ridikėlių savo 100 
vyrų įgulai užsiauginti. Tas 
daroma tik tada, kai jam 
kur nors šiaurėj tenka van
denin pasinėius išbūti net 
porą mėnesių.

Jis turi rezervuarą skys

čio, kuriame yra visų me
džiagų, reikalingų augalam 
augti. Augalų šaknims yra 
dirbtinio smėlio, kuris yra 
lengvesnis už žemę. švitina
mosios lempos pakeičia sau
lę.

Mėginta tuo būdu auginti 
ir morkų, bet nesėkmingai.

Meilė—ne seilė, nenurysi.
• • •

Marti kakle karti.

mėjo psichiatrija ir todėl RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
1954 m. įsijungė į Do\vney j ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
proto ligų ligoninės gydyto-j zas Liūdžius, 246 pusla-
jų štabą, ir štai šiandien ji 
jau vadovauja tai ligoninei. 

Sėkmės daktarei ir atei-

sumaišius su vaisių sultimis, 
galima pagaminti lengvą 
vyną ar girą. Kai verdamas 
medus nustos putoti, pripilti 
į jį dar tiek vandens, kiek 
nuseko, ir pavirinti pusę va
landos. Po to medų nukelti tyje! 
nuo ugnies ir, ataušinus iki 
85 laipsnių temperatūros, 
atskiesti virintu vandeniu, 
atitinkamai kokio stiprumo 
midų norima pagaminti.

Pavyzdžiui, jeigu virinant 
kiekvienam svarui medaus 
buvo įpilta dešimtoji dalis 
kvortos vandens, tai, norint 
pagaminti vidutinio stipru
mo midų, reikia dar įpilti po 
ketvirtį kvortos vandens 
kiekvienam medaus svarui.

Taip išvirtą ir atskiestą 
medų reikia supilti į bute
lius arba statinę ir užraugti 
mielėmis. Po to indą užkimš
ti kamščiu, pervertu stikli-! 
niu
dėlių

ALYVA Į SLĖPTUVĘ

Spokone, Wash., mieste 
alyvą išvežiojantis tarnau
tojas vienoj vietoj per klai
dą atsuko slėptuvės oro 
vamzdi ir supylė vidun 600 
galonų alyvos. Žinoma, bu
vo nemaža darbo, kol tą 
slėptuvę išvalė.

NAUJAUSIOS KNYGOS

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H.Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos,

iu pasagos pavidalo vamz-!. /v’TT^n^VS-ivfr’i i 
eliu. Antras vamzdelio ga- I?.EIV.FĄ A’

las įstatomas į buteliuką su 
vandeniu. Tada pro jį iš bu
telio ar statinės išeina dujos 
ir negali įeiti oras.

Jei į midų dedama kokių
nors prieskonių, juos reikia; _ 
dėti i virinama" medų arba į 
užraugtą midų. Supiaustvti į 
gabalėliais ar sugrūsti prie
skoniai sudedami i švarų, iš- 
virintą drobės maišelį, užri
šami ir ant siūlo įleidžiami 
į gaminamą midų. Kai me
dus baigia virti ar pasibai
gia smarkus midaus rūgi
mas, maišelis ištraukiamas.

MERI K OJE, St. Michelso 
no vaizdžiai parašyta šio Į 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

piai, kaina......... $3.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai, 140 
psl., kaina. . . . $5.00

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvvav,

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Račiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
MOSCOVV, Barboros Armonie- ANGLIŠKAI. St. Michelsonas,

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

10. SPALIS
Į

Tavo paletėj visoki dažai.
Liepas ir beržus prie kelio,
Klevus ir kaštonus pakiemiais
Geltonai, rudai ir raudonai paišai,
O dangui nesigaili pilko
Su mėlynom properšom
Ir šitais lengvais debesėliais
Iš balzgano šilko.
Pro juos į pakalnės šešėlius, antai,
Dar spindulius saulės
Kur-ne-kur barstai.
Dėkoju tau, spali,
Už tuos stebuklingus dažus,
Kad baigiantis mano šių metų kelionei,
Palydi mane i tamsą ir šaltį 
Šviesiai nusiteikęs 
Ir toks gražus!

11. LAPKRITIS 
Ir vėl ta dargana!
Ir vėl tie lapkričio drėgni, šėmi rūkai!
Ir vėl širdis migloto liūdesio pilna,
Kad taip toli
Tą giedrą džiaugsmą palikai.
Tačiau nesižvalgyk 
Atgal į saulėtus vaizdus.
Dar vienąsyk 
Būk šaltas, kietas 
Ir rūstus.
Nesižvalgyki atgalios
Į tai, ............
Ko šiandien nematai.
Daugiau tavęs nebevilios 
Nei saulės burtai,
Nei žiedai.
Kai sniegas lauką užpustys 
Ir ledas vandenis užties,
Tu būsi vienišas svetys j
Trumpos dienos,
Ilgos nakties.

LIETUVĖ VETERANU 
LIGONINĖS VEDĖJA

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE,
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, paraše St. Mi
chelsonas. virš ".00 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina ........................................ $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEITJ. K. Žuko i- 
domus atsiminimai, 477 psl., kai
na .......................................... $5.00.

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimų 
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 puslapiai. 
Kaina .......................................... $6.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. H. Abelkio ro
manas i? Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.00

Visuomet malonu, jei lie
tuvis ar lietuvė kuriuo nors Į 
darbu gražiai pasireiškia a-; 
merikiečių tarpe. Štai ir šį 
kartą norime paminėti lietu
vę moterį, dr. Valeriją Rau-! 
linaitienę, kuri jaunystėj 
svajojo tapti aktore, o šian
dien vadovauja Veteranų 
proto ligų ligoninės admi
nistracijai (Dovvnev, netoli 
Great Lakęs, III.), šitoj ligo
ninėj yra 2,467 lovos.

Tai pirmoji lietuvė, kuri 
pasiekė tokią aukšta vietą
Veteranų ligoninių admir is.lPVa^h1°AnVS’sSntiV,NS^ 

be žinių lietuvių ir anglų kalbomis | 
apie .lietuvius visame pasauly.nacijoje. Apie jos paskyri

mą tokioms pareigoms rašė 
ir atvaizdą įdėjo net toks 
plačiai skaitomas dienraštis 
—Chicago Daily News.

Dr. V. Raulinaitienė Kau
no universitetą baigė 1940 
m. ir specializavosi vaikų li
gų srityje. Karo viesulo nu
blokštai į Vokietiją dakta
rei teko visokias ligas gydy
ti. Atvykusi 1949 m. į JAV, 
ji pirma dirbo paprasta la
boratorijos technike, kol i 
pramoko anglų kalbos, o vė-į 
liau atliko gydytojams rei
kalingą praktiką. Iowa liu
teronų ligoninėje ji susido-

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

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

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. fctaina — — • — — — — * $1.06

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

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina ■.••■«•••••*•«•• $3.00.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina............................. $4.00

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

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

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kairia .... S5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas ?š žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašau Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

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

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumnai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji <lar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakaru? nuo ra
gų *vaduotojų’, 536 p«l. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
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. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ......................................... $5.00.

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lieta, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

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

Midus
Midus yra iš senovės žino

mas lietuvių gėrimas. Jo ga. 
lite šitaip pasigaminti.

Imti šviesaus švaraus iš
valyto medaus, geriausia lie
pų. vaisinių medžių ar pievų. 
Stipriausias midus gauna
mas, kai imama viena dalis 
medaus ir pusė dalies van
dens. Toks midus lėčiau 
rūgsta, sunkiau išgiedrėja, 
bet ilgiau gali išsilaikyti ne. 
gesdamas. Truputį lengves
nis už stipriausią midų gami

namas iš vienos dalies me
daus ir vienos dalies van
dens. Lengvam midui ima
ma viena dalis medaus ir 
tris kartus daugiau vandens.

Gaminant midų, pirmiau
sia medų reikia išvirti. Ima- i 
ma 2-4 dalis medaus ir vie
na dalis vandens, supilama i 
švarų emaliuotą puodą ir už. 
verdama. Po to ugnį suma
žinti ir virti lėtai, kol atsiras 
putos. Jas reikia nuolat nu
graibyti. Iš nugriebtų putų,

MOKOSI VAIKŠČIOTI

Anglijos karalienės sesers 
Margaritos ir Snowdon gra
fo sūnus mėgina pats ant 
savo koją atsistoti.

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

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

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

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

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

ALTORIŲ SESEI.Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Auterius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystėj dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į viena

VISUOTINAS IVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ;r ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina.......... 25 Cnt.

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

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

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leoną? Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl 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 mn-uose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.0*

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina....................................... 50 Ct

knygą, kieti viriai, 931 puslapis.
Kaina .................................... $$.«•-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

634į E. Broadway ------:------ So. Boston 27, Mas*.

» i
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Tautų apsisprendimas seniau 
ir dabar

J. Vlks
Demokratijos dvasiai vis je, kurios neturi bendru sie- 

giliau ir plačiau įsigalint nų su Sovietų Sąjunga, 
valstybių gyvenime, paverg- Sovietų Sąjunga naujai 
toms tautoms, gyvenančioms atgaivino buvusios carinės 
Azijos ir Afrikos žemynuo- Rusijos imperializmo ir ko
še ir salynuose, susidarė pa- lonializmo siekius. Ir antro- 
lankesnės sąlygos apsispręs- jo pasaulinio karo pasėkoje Į 
ti ir imtis pačioms vairuoti Sovietų Sąjunga daug lai- 
savas gyvenimas. mėjo — visos naujai įsikū-

Tokioms tautoms apsi- rusios ir kitos jos pasieny 
sprendus ir pradėjus nepri- buvusios valstybės arba ta- 
klausomai savas valstybinis po Įjungtos į buvusios carų 
gyvenimas tvarkyti, yra at- imperijos sienas, arba kitom 
viras kelias į Jungtinių Tau. primesta sovietinė santvar- 
tų Organizaciją, čia tos nau- ka. šie Sovietų Sąjungos im- 
jos valstybės per savo at- perialistiniai pokarių meto 
stovvbes sumezga ryšius su užsimojimai įgijo naujo ko- 
kitomis valstybėmis. Savai- lonializmo vardą, 
me suprantama, kad tos Ne tokios palankios sąly- 
naujai įsikūrusios valstybės gos apsispręsti buvo po pir- 
dar yra reikalingos visoke- mojo pasaulinio karo ano

KELEIVIS. SO. BOSTON

KAI AUTOMOBILIS IV AŽIAVO Į VEŽIMĄ

New Jersey valstijoj automobilis įvažiavo į arklių traukiamą vežimą, kuriame važia, 
vo 26 mokiniai. Nelaimėj viena mergaitė užmušta, o 15 kitu vaikų sužeisti.

Jieskojimai
Paieškau savo brolio Antano Zitio- 

nio, kuris 1913 m. atvyko l Amerika 
ir iki 1V3O m. gyveno 373 Blatchey 
Avė., Xew Haven, (’onn. Pagal N. 
Haven policijos pranešimą, tais me
tais "išvyko aukso ieškoti". Jei kas 
galėtų suteikti man apie jį žinių, 
prašau rašyti šiuo adresu:

Aleksandra Židonytė-Pilkienė 
c. Napoles 4260, Berisso, Gr.
Rep. Argentina

iSa'teą
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ

SKELBIMAS

Apie kai kurious mūsų 
didžiuosius priešus

“Visų dalykų atnaujinimo lai
kai” reiškia tą pati ką ir Dievo 
Karalystė, dėl kurios Viešpats

Paieškau savo brolių Dzidoriaus ir 
Petro Kokaskinų t Kosxen). Girdėjau, 
kad gyvena Pennsylvanijoje, mainų 
srityje. Prašau juos ar kas juos žino 
atsiliepti šiuo adresu:

Al r s. Veronika Balecin 
32 Casperson St.
Gibbstown, N. J.

PAROL'OUAMI GERI NAMAI 
WOK( ESTERYJE

Trijų aukštų namai, 5 garažai, pa
jamų per mėnesį duoda 200 dolerių, 
VVorcesterio mieste, 13 Cottage St., 
netoli Pleasant. Namo kaina 12,500 
dol. Kreiptis telefonu PL 7-3098 

(46

Ar tari šitas 
knygas?

Jėzus liepė melstis, tariant:
"Teateinie Tavo Karalystė, te- .DiDYsJS SAPNININKAS, 185
bume Tavo valia kaip danguje ps, kajna ................... $E50
taip ir zemeje. šioje Karulys- LIETUVOS RESPUBLIKOS 
tėję kiekvienam bus duota pro- ISTORIJA su spalvotu žemė. 
ga paklusnumu išmintingiems lapju> y6 ps, kaina 75
ir teisingiems Dievo, Didžiojo LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai-
Geradario Įstatymams įsigyti j na ................................ $0.50
sveikatą, laimę, laisvę, gerovę '

Iš Anglijos karo likučių 
buvo įsigyta už 16,000 svarų

t * x x ... i sterlingų, iš Prancūzijos —nopos paramos. Joms savas me t o tautoms, pasišovusioms, 5 mįiįonUs
valstybinis gyvenimas tenka nepriklausomai atsistoti antK^^
pradėti tvarkyti, kaip sako- savo valstybinių kojų. Kietų '• * j ancūzams
ma, nuo adatos. ■ kovų sukiniuose, be jokios s -

LENKŲ SOCIALISTŲ 
PARTIJOS SUKAKTIS

Vietinės žinios

tas Įsiskolinimas buvo grei
tu laiku išlygintas. Bet ir 
dėl tų karo likučių dar teko

Senosios kolonialinės vals- pagalbos iš šalies, joms te 
tybės, tas tautas tvarkiusios, ko nusikratyti kolonializmo
nebuvo suinteresuotos tų pančiai. O ir iš tų kovų ^erokat^^iderėti "nesTet tautų švietimu, jų ūkinio gy: jus laimėtojoms - tapus ne-|g P ^oion parduoti. ternacioi

kėlimu. Joms rupe- priklausomom valstybėm, ’ ^at> dar prisibijota, ar Lie- neralinis 
i tuva atsilaikys.

Panašias paskolas buvo 
užsitraukusios ir Latvija,

Lenkijos Socialistų Parti
jos (PFS) 7g metų sukaktis 
bus iškilmingai minima lap
kričio 17-18 dienomis Alont.

Lituanistinis švietimas 
Subatvakaryje

Šį šeštadienį, lapkričio 17

venimo
jo tų tautų išnaudojimas, jų niekas neatėjo su parama be! 
žemių turimos žaliavos įvai. išskaičiavimo: visa, ką jos į 
riame pavidale, pradedant gavo, turėjo pirkti pinigais 
brangakmeniais ir baigiant, arba imti paskolon. 
na, kad ir riešutais. ■ Tokiose nepavydėtinai

Taigi dabar, pradėjus sa- sunkiose sąlygose atstatė 
varankišką gyvenimą, toms savo valstybę Lietuva, taip 
tautoms yra reikalinga visa, kūrėsi Latvijos, Estijos vals. 
kas tiktai kelia jų ūkį, kas tybės, o kartu ir Suomija, 
tiktai ugdo ir gaiviną jų kul ~
turą.

rouge, Prancūzijoje. Į iškil- d., 7:20 vaL vak. Subatva- 
mes pakviestos visos sočia- kario programoje „yra A. J. 
listų partijos. Socialistų In- Mažiulio paskaita "Lituanis- 
ternacionalui atstovaus ge- tinis švietimas.“ Kam sis de- 

sekretoiius Albert gantis reikalas rūpi, kvsečia- 
Carthy. i m* atsilankyti, išklausyti

Lietuvos Socialdemokra- 1 prelegento ir savo nuomonę 
tų Partijos atstovybės užsie-i pareikšt^ Vieta: Tautinės 

e u • t ‘ nv pirm. Steponas Kairys S-gos salė, 484 4th St., So.
Aišku, tos paskolos tada P^iunte šitokį sveikinimą- Bostone.

labai pravertė naujai Įsikū- ’PPS egzistavimo ir na 
rusioms valstybėms. Jos ga- šaus dai oo 7y metų sukak 
vo, kas tuo metu buvo būti- ties proga Lietuvos Sočiai-:

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

DĖL PINIGŲ, 3 veiksnių dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai-

kintojais ir dėlto meilingasis I na .................................... $0.35
Tvėrėjas yra pasirengęs tuos j LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma- 
dalykus pašalinti. I tulaitis, 24 psl., kaina $0.2;»

Rašydamas apie Ramybes! 32 psl., kaina ............... $0.10
Kunigaikščio Tūkstantmetini LIETUVOS SOCIAI.DEMO- 
karahavimą įkvėptasis Dievo Į KRATŲ PARTIJOS PROG- 
hudytojas, šv. Povilas sako sa- j raMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
ko: “Jis (Kristus) turi kara- kaina 25 centai

ir amžinąjį gyvenimą patinka
mose aplinkybėse. Ligos ir mir
tis buvo žmogaus amžinųjų na
mų ir laimingo gyvenimo nai- •

liauti, iki nepadės visų savo 
priešų po savo kojomis. Pasku
čiausias priešas bus sunaikini
mas mirties” (1 Kor. 15:25, 
26).

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Kariuomenės šventė

į nai reikalinga, bet kartu taiDar savo kaimynų iš visų |b ir našta -a našta
v ,, . . . . pusių užpuldinėjama Lietu-naujai isikūrusių valsty-
Kadangi eina varžybos a turėjo užtraukti didesnę;į •
rp Vakarų ir Rytų dėl įtaJ kaip vienuolikos milionų vi- „ ________ ’

kos toms naujai besikurian-! daus paskolą. Tiesa, toji pa
čioms valstybėms, o Sovie- skola nebuvo taip sunki, nes 
tijos šalininkams dar rūpi skolintasi bevertėmis kraš- 
primesti joms sovietinę te pasilikusiomis vokiečių!

tarp

demokratų Partijos vadovy
bė siunčia Jums, brangūs 
draugai, savo labai nuošir
džius sveikinimus ir linkę ji-

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

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

O kas yra tie priešai, kurie na ....................................  $0.75
bus sunaikinti Kristui karaliau- LSDP FOR LITHUANIA’S 
jant? Prie jų priskaitoma visa, i b REEDOM, parašė S. A. Vik- 
kas kenkia žmogaus gerovei ir toras, 32 psl.. kaina 50 centų

; laimei — nežinojimas, skurdas, 
nesveikata, išnaudojimas, prie
varta, karas ir t.p.

Kai kurie iš suminėtų dalykų, 
kurie bus sunaikinti, kaip žmo
gaus amžini priešai, yra taip isi-

Lietuvos Veteranų S-gos šakniję, kad žmogui atrodo, jog 
"Ramovė“ Bostono skyrius V1^ "galima juos išrauti
lapkričio 2o d. rengia Lietu- pąS visagalintį Dievą. Jo valiai
vos kariuomenės atkūrimo niekas negali pasipriešinti, ir jo
44 metų sukaktuvių viešą i P“**”1”31 turi iv.vkti ir paskirtu 

laiku tikrai įvyks.r> x mus nenuilstamai ir vaisin-, ... - -Bet nepriklausomo 0'ę- to]iaa dj|.btj Lenkijos minėjimą tokia tvarka: 10 
nimo sąiveose zvmiai pan.nu -v , » . . . , vai sv Petro liet. parapijos
žmonių darbingumas, jų kO- dalbo zm<,"?«g«T'ei len-' r'

hti iėrarfinm,. M WUtOS kleStejim

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., 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 
PERSIST ADYDAVO SAU
ŽEMŲ. 28 psl.. kaina : . $0.10 

IR STRAIPSNIAIKai mūsų dienraščiai skelbia, JE IL Ė S 
kad vien tik Jungtinėse Valsty-j (Kaip atsirado pepjęzsa*

santvarką, tai tiek Vakarų okupacinėmis markėmis, pa. 'mas’tos paskolos buvo te

,. , . .. ,. tautus ni-stemilui, sėk- bažnyčioje pamaldos UŽ ŽU- bėse kasdien ligoninėse gydosi į umatizmas, Kražių skerdynėsrybmgumas be. išradingu- mingai nugalim visas kliū. yusius kovose Lietu\^

kraštai, tiek ir Sovietų Są
junga peršasi su savo para
ma.

vadintomis auksinais, o pa
skola jau buvo apmokama 
tvirta Lietuvos valiuta—Ii-

sėtos sumokėti. Tarp kitko,! MūsV bendroje !)laeit-v- 
Suomija buvo pirmoji, kuri J? kartals įne->ome !r nesu'
savo skolas sumokėjo. Tie- sipratimų. Bet mus visuomet

laisvės; 3 vai. 30 min. po 
pietų Lietuvių Piliečių D-jos 
III aukšto salėje, 368 W.

labai sunku įsivaizduoti, kaip l ____ ________ ____
gali būti pašalintos ligos. Kai t JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
pasaulyje kasdien miršta po

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a-

Vakarų valstybės, o ypač tais- 
Jungtinės Amerikos Valsty- Antroji vidaus paskola, 
bės, naujai Įsikūrusioms suteikusi didžią ir rimtą pa- 
valstybėms ateina su savo ramą naujai Lietuvos vals- 
visokiariopa pagalba be jo- tybei, buvo Amerikoje gyve. 
kių savo naudai medžiagi- nančių lietuvių paskola, 
nių išskaičiavimų,—jas šel- -Ji artėjo prie dviejų milionų 
pia pinigais ir kitomis gėry-1 dolerių. Ir ta paskola tesėta 
bėmis. Arba, kurios tų naujų apmokėti.
valstybių yra ūkiniu požiū-' Pirmojo pasaulinio karo 
riu stipresnės, toms iš įvairių veiksmams fronte aptilus, 
bankų skiriamos ilgalaikės JAV turėjo daug Europon 
paskolos. Tam tikslui yra su. atgabento visikeriopo turto:

50,000 arba daugiau žmonių,, . . . . a- .
nepigu tikėti, kad mirtis kada pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
nors bus pašalinta.sa natriai berikuriančiai Uungė nu<*irdžion draugys- į Broadway, So. Bostone įs- 

g1’ n.auja? Oeslz?.UI2anc.iai, ten mūsų bendras uždavi-,kllmingasaktas,memneda- 
Suomijai daug padėjo ir jos t 1.x ,avn 1 ,fn lis ir bendras pobūvis, 
kaimynė Švedija. ”ys kox0tI uz krašto

laisvę ii nuoširdžios pastan-j Bostono ir plačios apylin- -. ,
gos, kad ir mūsų kraštuose į kės tautiečiai-tės maloniai tvSrt^tu^žadVSus"8!^ j?š 

kviečiami su šeimomis gau- pats pasidarys žmogaus Išge!- 
siai dalyvauti.

Pelnas skiriamas karo in

Pabaltijo valstybės tokio 
protingo savo kaimyno ne-
‘“šiedija, padėdama Šuo- j lizI?as- Xo,iu tikė.ti: kad m?'. 
mijai. žinojo, ką daro. Ji jau dra«»stes >Tsia. liks taip

laimėtu demokratinis socia-

Suprantama, kad žmogus ne
turi galios pašalinti šitų savo 
kankintojų ir naikintojų. Bet

bėtojas ir išgelbės jį iš visų ši
tų neprieteliu.

iš savo praeities buvo paty
rusi, koks yra Rusijos impe
rializmas, todėl nenorėjo 
Rusijos ir kaimynu turėti.

0 Lietuvos kaimynai, tiek 
Lenkija, tiek ir Vokietija,

pat stiprūs bei nuoširdūs ir 
ateityje ir mums padės sėk
mingai nugalėti padėties ir 
įvykių mums daromuosius 
sunkumus savo kraštų pa
žangai ir laimingesnei jų at-

validams
paremti.

ir Kario žurnalui

Darbingas SLA 2-sios 
apskrities suvažiavimas

organizuotas net specialus be ginklų, dar maisto, dra- .. . nnriaic ati/ieičiak Linkiu, brangūs drau-
tarptautinis bankas. j bužių, avalynės, vaistų irki- įP Qfv.1-voi gai, ištvermės kovoje.“

Sovietų Sąjunga nėra pa- tokių dalykų. JAV-ėmsneiš-
jėgi duoti toms naujoms ša-, simokėjo tas turimas turtas 
lims kiek nors rimtesnę me- atgal vežtis, todėl jį pigio-

jais net ir atvirai tykojo! 
mūsų žemių. Ir prakišo. sD , ”. . . 7 . .Dabar skaudu yra prisi-' Paka,b"’kim8 baugus, Lai
minti, kad Pabaltijo valsty-, mynus ir pažįstamus užsisa

tokiose sunkiose sąly-|kyti „Keleiv.„ Klln,
prop^dS'srirvje 4- penki doleei.i.

propagandos sumetimais kai £Jau kaip šešis milionus do- 
kada toms naujakurėms ši, ^rių. Tai buvo Lietuvai 
tą pakiša. /sunki našta,—iždas tuščias,

žodžiu, dabar tautų apsi-; o mokėti reikia. Buvo sumo- 
sprendimo klausimas yra žy-Į kęta per trisdešims tūkstan. 
miai palengvėjęs. Bet jis pa- čių dolerių, o likusi dalis at- 
lengvėjęs tik tautoms, gyve- i silyginti išdėstyta per 62 
nančioms Afrikoje ir Azio- metus.

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

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

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

“KELEIVIS”

tautos viena po kitos prade 
da savarankiai tvarkytis, ir į 
joms didžiosios valstybės at_. 
eina su visokia pagalba.! 
Bet-., anų didžiųjų valsty
bių tik retai prisimenama ar 
primenama Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos likimas. Ir iki 
šiol dar nesiimta jokių rim
tesnių žygių tam jų likimui 
sušvelninti.

O Lietuva, Latvija, Estija 
nėra gi kaltos, kad jas gob
šus ir žiaurus kaimynas pra
rijo. Daug didesnę tos kal
tės dalį turi prisiimti Vaka
rų valstybės.

<36 E. Broadvray, So. 21,

Skaityk Stasio Michelso* 

no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE,” 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa

matysi. Kaina minkštais vir

šeliais $4.00, kietais $5.00.

GARSUS STUDENTAS

Tai nesr;*' James Meredilh, 
dėl kurio priėmimo į Oxfor- 
do unher-itetą Mississippi 
vaLslijoje -egregarijos šali
ninkai toki triukšmą sukėlė.

Jis įvyko lapkričio 11 d. 
Bostone, Sandaros salėje, 
dalyvavo apie 40 atstovų iš 
9 kuopų, aptarti visi opieji 
organizacijos reikalai. Vai 
dyba palikta senoji: pirm.

me"; L. Paulauskas, vicepirm. A. 
Andriulionis, sekr. J. Ged- 
mintas, ižd. J. Dvareckas, 
iždo glob. J. Keslerienė ir A.

! Škudzinskas, organizatoriai 
i J. Tumavičienė ir J. Kra- 
į sinskas.

Paskirta $30 auka Lais
vės Varpo radi jui ir .$100 do
vana organizatoriams, pro
porcingai jų įrašytiems na
riams.

Po suvažiavimo ten pat 
buvo jaukus pobūvis, į kurį 

j atsilankė ir nemažai svečių. 
--------------------- -----

Sirgo Zita Zarankaitė

Perskaitysiu dar porą fcr - 
gių ir širdį palinksminančių pa- 
žadėjimų:

"Dievas nušluostys nuo jų a- 
kių visas ašaras, mirties d il
giau nebebus, nei dejavimo, rei 
šauksmo, nei skausmo nebebus 
daugiau, nes kas buvo pirma, 
išnyko“. — Apr. 21:4.

(Bus daugiau).
Skelbia:

William Shimkns. 3308 Lincoln At« 
Cleyeland 34. Ohio 

Mes turime pasiskaitymui la
pelių ir knygučių Įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

kaina 10 centų 
GYVULIŲ PROTAS. 212 psl.,

kaina 75 centai.
ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks

mo komedija, 29 psi.. kai-
................. $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
kaina ............................ $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, 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.
59 psl.. kaina ............... $0.25

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. k*ina . . $0.25 

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na $0**>0
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway 
So Rnotnn 27. Ma«w

Pastaiuoju metu buvo 
sunkokai susirgusi bostoniš- 
kių mėgiama simpatingoji 

į Dramos Sambūrio narė Zita 
Zarankaitė. Jai teko pabu
voti net Bostono ligoninėj. 
Šiuo metu Zita jau sveiksta 
namie, Norwoode. Mes nuo
širdžiai jai linkime atgauti 
jėgas ir vėl pasirodyti mū
sų kolonijos scenoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu j 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 APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai 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 yra žymesnėse lietuvių 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.
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J TALKĄ 
SAVAJAI MOKYKLAI!;

Mau. valstijos rinkimų 
rezultatai

Mūsų šokėjai šoks didelėj GINČAS DĖL KLAIDŲ IR DfiL DRAUGŲ
| parodoj --------------------

--------  Eidamas gatve pastebė- j man tą atsišaukimą. Davė ir
i Bostono laikraščiai He- jau du lietuvius, stovinčius atidavė. Klaidų jame tikrai 
i raki ir Tiaveler lapkričio 14. art kampo ii- karštai besi- nemažai, bet aš jų neskai- 

18 dienomis Commonuealth ginčijančius. Sustojau ir aš. čiau, tik

KALAKUTAS DOVANŲ

jy
pabiaukiau tas,

Armory patalpose ruošia di- Pasisveikinau ir pasiidoma- ■ kurios metėsi Į akis. 
dele oaroda — Vacation vau. ka iie tain karštai auta- Atsišaukimas narašvtas

Lituanistinės mokykfos 
paskirtis yra išlaikyti mū
sų jaunime gyvą lietuvišką 
sielą, — žodžiu ir raštu iš
mokyti jaunąją kartą lietu
vių kalbos, supažindinti ją 
su lietuvių tautos istorija, 
gyvenamuoju kraštu, litera
tūra ir Įvairiais kitais lietu
vių kultui iniais laimėjimais.

Visas svarbesnias vietas 
laimėjo demokratai, išsky
rus generalinio prokuroro,

dėlę parodą 
Vistas Travel Show. Joje 
bus galima matyti ir išgrįsti, 
kame ir kaip atostogas pra
leisti. Be to, kiekvieną die
ną bus ir meninė programa. 

ŠĮ ketvirtadienį, lapkričio

Atsišaukimas parašytas 
“negramatnai.” Jei kas an
glų kalba su tokiomis klai-

kuriuo išrinktas respubliko
nas negras Edvvard Brooke. 15 d., joje šoks Onos Ivaš- 

Senatorium žymia balsų i kienės vadovaujami šokė- 
persvara išrinktas Edvvard jai: 4 vai. popiet mažieji, o 
Kennedy, gubernatorium tik 8:20 vai. vyresnieji, 
kelių tūkstančių dauguma į Įėjimas i parodą $1.50.
išrinktas Endicott Peabody. • --------------------------

Didžiausioji draugija

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDGKIU'IĖ)

O P T O M E T R I S T Ė
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
T rečiaūieniais—uždara

445 BKOADMAY 
SOL III BOSTON, MASS.

Tai nėra Kalėdų senelio 
I>asaka ar tiktai kalakuto pa
saka ! Eet tai panašu į Kalė
das, nes Ketvirtis ir Konrųia- 
nija norėtų Jums parūpinti 
Padėkos Dienai gerą. pirmos 
rūšies minkštą, švemų kala
kutą.

Nuo 10 iki 12 svarų kalaku
tas bus duodamas visiškai ne
mokamai kiekvienam pirkė
jui, kuris pirks moterišką ar 
vyrišką rankini laikrodi ar ki
tokių brangenybių už $50.00 
ar daugiau. Kombinacija laik
rodžio ir kitokių brangenybių 
pirkimo už $50.00 ar daugiau 
irgi duoda teisę gauti kalaku
tą.

Pirkit Jūsų Kalėdų dovaną 
šiemet anksti ir gausit nemo
kamą kalakutą Padėkos Die
nai. Pirkimas pagal Lay-A- 
Way planą irgi duoda teisę 
gauti kalakutą, jei depozitas 
yra nemažiau kaip $10.

Pirkit Kalėdų Dovanas 
Anksti!

Ankstyvas paukštis pagaus 
visą kalakutą ir visiškai ne
mokamai. Pasiūlymas yra ge
ras nuo lapkričio 9 d. iki to 
pat mėnesio 21 d. 1962 m.

KETVIRTIS
JEMELERS

379 W. Broadway 
South Boston

vau, ką jie taip karštai apta 
ria. Pasisakė skaitę atsišau
kimą už Edvvard Kennedy 
kandidatūrą lietuvių kalba domis paskelbtų atsišauki- 
ir negalį sutarti, kiek tame mą, jis būtų nušvilptas ir 
atsišaukime yra klaidų. Vie. atsišaukimo peišamas kan- 
nas sako 26, o kitas mano, i didatas netektų balsų. Bet 
kad daugiau, jis priskaitęs savo tėvų kalbą galima dar. 
net virš trijų dešimtų. I kyti. Štai tas atsišaukimas 

Paprašiau, kad duotų su visomis jo klaidomis.
Edward M. Kennedj prašo Jūsų balso todėl, kad jis nori tarnauti 
mūsų valstybes gen ei. Jis dės visas pastangas kad butu Įteisin
ąs senų žmonių gyti. mas per Socialinį Draudimą ir kad seni žmo- I 

nės sulaukęs senatvės turętų tinkamą gydymą. Jis rūpinsis kad 
sa- 
ir-

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
iUbU Al odelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzago, 
auo, issiuvineja, dirba iiioiiogiaiiia.-., 
dirba zitsa.oiivs ir U U, ir C U 
Ori:<inaie su penkių metų garantija 

uz viską -galima modeli po 41.-o
per savaitę.
MA 6-3SHW

. , . . todėl galimas daiktas, kadi ----------------------J ,.-r. ,, .Šiems uždaviniams na-ii -i i • i i....• ' • j I .-i . I musu \ alstybe <raui , atatinkamą dali hederahnes valdžios uzsiAri vi n Būtina kad visas1 1 skalaujama kai kulių nominuos vadov. kandidatus mus įr sutarčiu; Kad darbininku algos būtu padidintos ir kad dai
.ru v ia outina, Kau v isa? apylinkių balsus perskai-i -------- :x> progos muse valstybėje būtu pagerintos.^.lzi.lrlįiii/i otv'7,‘iiic įoiini- --- . . . . _. 1 x.- , , • . . .Šį ketvirtadienį, lapkričio 

15 d., So. Bostono L. Pilie
čių Dr-jos susirinkime bus

siekti
mokyklinio amžiaus jauni
mas šią mokyklą lankytų 
Todėl mes pakartotinai pra 
šome visus lietuvius!

čiuoti, ir tada bus žinoma,! 
kas bus gubernatorium —

Į Peabody ar Volpe.
Vicegubernatorium išrink-; nominuoti kandidatai i drau. 

tėvus nepalikti savo vaikų tag Francis Bellotti, valsti-, gijos vadovybę. Balsavimas 
be įtuamstimo auklėjimo y'jog įžd. John Driscol, vals-į tęsis nuo 7 iki 9:30 vai. vak.
mokymo ir juos į lituamsti- tijos sekr. Kevin White, au-1 Jau žinoma, kad Į pirmi-: ma būtų patarti atsišauki- 
nę mokyklą atsiųsti. ditorium Thomas Buckley. ninkus kandidatuoja adv.! mo autoriams, kad jie kitą

Jis dės visas pastangas, kad mūsų jaunimas turėtų progos pasiek
ti aukštąjį mokslą kolegijose, ir, kad Federaline Valdžia padidin
tu pagelbą švietimui.
Nuoširdžiai kviečian e visus Lietuvius ir jū draugus balsuoti už 
EDVVARD M. KENNEDY į Senatorius, 1962 m. Lapkričio 6. diena.

Lietuvai už Eduard M. Kennedv

Dėl rašybos klaidų gali-

Šios mokyklos išlaikymui j ja V atstovų rūmus iš- J. Grigalus ir Ed. Ketvirtis, i • kartą paprašytų ką nors ge-
yra reikalingos ir lėšos, ku- ( rinkti 7 demokratai iro res- vicepirmininkus A. Matjoš- riau raštingą kalbą pataisy 

ka ir S. Drevinskas, į sekre
torius A. Neviera, į fin. sekr.

•r — t- ' . * s
rių sutelkimas yra visos lie-' publikonai. 
tuvių bendruomenės parei-; j Mass. senatą išrinkti 28 
ga. \ iena is lėšų telkimo _ demokratai ir 12 respubli- 
priemonių yra mokyklos pa-į korių, o i atstovų rūmus 151 
i-amai rengiamas tradicinis demokratas ir 89 respubli 
banketas, kuris įvyks šį sek-'
madienj, lapkričio 18 d. 5
vai. vak., So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos III 
aukšto salėje.

Banketo programą su
daro :

1. Šaltų ir šiltų užkandžių 
vakarienė.

2. Meninė dalis — smuiki
ninkas Iz. Yasyliūnas ir so
listas B. Povilavičius.

3. Baras, loterija, šokiai 
ir kitos pramogos.

Kviečiame visus Bostono 
ir jo apylinkių lietuvius 
gausiai šiame bankete daly
vauti.

Tėvu Komitetas

Latviai mini
nepriklausomybės sukaktį

korai. Išrinktas ir demokra 
tas Ianello, kuris už vagystę kandidatų, jų tarpe trys mo.
tebesėdi kalėjime.

Balsuotojai atmetė pasiū-,
lymą pakelti atlyginimą sei
melio atstovams (dabar gau
na $5,200 per metus), o taip

paremti ir išleido atsišauki
mą lietuvių kalba į lietuvius 
dirbti, kad savas praeitų. 
Kandidato rinkiminėj apy
linkėje daug, o gal ir dau-

/>az/ Vieu: Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
ienis, i arduodantiems, ir drau- 

dziantiems namus, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
j Res. AV 8-4144 ir C0 5-8841

V. Stelmokas ir J. Roman, tiems maloniau savo kūrybą į 
į iždininkus S. Griganavi- skaityti.
C1US- ... i Atsišaukimas turi ir ang-

Į direktorius jau yra 15 lįgką dalį, kuri yra be rašy

ti. Būtų mažiau ginčų dėl guma gy ventojų vokiečių 
klaidų skaičiaus ir būtų pa- j kilmės. Jo oponentas pasirū

teps: Ona Ivaškienė, Feli
cija Grendelytė ir Jadvyga 
Keslerienė.

Visi nariai turėtų ateiti 
savo balso paduoti už tuos,

pat ir progresyvini pajamų!kuriuos jie laiko tinkamiau
mokesti.

Susirinks mokytojai

Nauj. Anglijos Lietuvių 
Mokytojų Dr-jos valdyba 
lapkričio 1 d. Dosėdv nutarė 
sausio ar vasario mėn. su
šaukti visuotini narių susi
rinkimą. Tuo reikalu rūpin
tis pavesta J. Vaičaičiui.

Apsvarsčius lituanistinių

yra politinių klaidų, kurios 
taip pat akis raižo. Angliš
koj dalyj skaitome, kad 
”“Edvvard M. Kennedy is 

a friend of the Lithuanian 
people and we urge. . .”

Duoti Amerikos politikui 
“Lietuviu tautos draugo” 

Rašytojas Antena. Gustaiti. titul« ^susiprarimas.

pino lietuvių atsišaukimą iš
versti i anglų kalbą ir pa
skleisti nacionalistini lietu- 

, vių šauksmą balsuotojų tar- 
bos klaidų, bet užtat joje pe Lietuvių kilmės kandi

datas pralaimėjo. Gal ne tik

sius būti kandidatais į drau
gijos vadovybę.

skelbia teisybę Hartforde

i kursų steigimą Bostone, nu 
• tarta sumanymą remti.

Bendruomenės Diena
Nuo Latvijos nepriklauso- i 

mybės paskelbimo lapkričio; 
18 d. sueina 44 metai. Bos
tono latviai tą sukaktį iškil
mingai paminės šį sekma
dienį, lapkričio 18 d., 6 vai 
vakaro, Boston Latin Sshool 
patalpose (78 Louis Pateur 
Avė.). Vertėtų ir mums nu
riti pažiūrėti, kaip vienodo 
likimo mūsų kaimynai savo 
nepriklausomybės šventę 
švenčia.

Bostonietis ras. Antanas 
Gustaitis šį šeštadienį, lap
kričio 17 d., dalyvauja Hart
forde. Conn., L. Bendruo
menės ir Lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto paren. 
gimo programoje. Jis ten 
skaitys savo humoristiką ir 

I satyras, atskleidžiančias mu- 
! myse užslėptą teisybę.

Argi tas politikas nėra ir 
lenkų, ir portugalų, ir pran
cūzų, ir airių ir kitų tautinių 
grupių draugas? 0 jei visų, 
tai kam išskirti draugišku
mą vienai tautai? Be to, vi
si žinome, kad Amerikos

dėl to atsišaukimo, bet atsi
šaukimas neabejojamai pri
sidėjo prie jo pralaimėjimo.

Tokio meškos patarnavi
mo remiamam kandidatui 
nereikėtų daryli. Gal tik no
rint jam pakenkti.

Ex-Brooklynietis

♦♦*Z*****o**X**X**^****»^*<**Z**X**Z* 
DOVANOS I LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai, 
kad krautuvės ir siuntinių 
išsiuntimo įstaigos 359 W. 
BROADWAY, SO. BOS-,

politikas pirmon galvon tu-1 TON 27, Mass., yra pakeis- 
ri būti amerikiečių draugas tas telefonas.
ir turi žiūrėti, kas Amerikai j 
ir jos žmonėms yra gera. 
Bent jau turėtų žiūrėti.

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Primename, kad pats lai-
Apdovanojant kandidatą kas išsiųsti kalėdinius siun-

IšN l OMOJAMAS BUTAS

lietuvių Bendmomenės
Bostono Apylinkė gruodžio Latvio dailininko paroda draugo titulu, kaliais galim tinius j Lietuvą, Lenkiją ir
9 (l., 5 vai. po pietų Lietu- -------*-----
vių Pil. Draugijos III aukšto

atlikti jam meškos patama- kitus kraštus.• ./..r, i______ •_ k__vimą. 1942 m. kongreso rin-o .i J-Po,'iečio meno galerijo. ..... -z----------
‘^je,. ^o. Bostone, rengia j je (16 Centre St., Roxbury) kimuose New Yorko repu 

LB Dieną ir Apylinkės de- ši sekmadienį, lapkričio I8įt>lik°nai išstatė lietuvio ad- 
d., 11 vai. atidaroma Karloivokato Drake-Gaigalo kan- 
Medna. gyvenančio Austrą-i d^atūr^- Tuoj susidarė lie- 

I iijoj, kūrinių paroda. Ji bus; tuviM komitetas tautiečiui 
Į atidalyta iki gruodžio 2 d. Į
Į kasdien iki 7 vai. vakaro, 
į Verta ir lietuviams

imtmečio sukakties minėji
mą.

Programa bus paskelbta 
vėliau.

MIRĖ JTLUKŠYS
nueiti

Išnuomojamas naujai atre
montuotas su visais patogumais 
5 kambarių butas 361 W. Broad- 
way. Kreiptis tel. AN 8-4618.

-=---------------------

Lapkričio 11 d. City Hos-1 pažiūrėti, ką ir kaip kuria 
pital mirė Juozas Lukšys,', mūsų kaimynai menininkai, 
gyvenęs Dorchestery. Lai
dojamas šį ketvirtadienį, 
lapkričio 15 d. po pietų iš 
Lubino laidojimo namų So.
Bostone, 546 Broadway.

Sandariečių kortu vakaras

Trans--Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — pai-ūpina viešbučių užsakymus, 

parieda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
5'tn West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 . 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Vi«i dokumentai 

'lošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO nėr IS 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—ta pačią dieną. Persiuntimo išlaidas
i- SSSR muitą apmol a siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsn ištaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąraša ir aiškius siuntėjo ir travėjo adresus. Mes, siuptinj perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Galima -iųsti iki 44 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14" x 13” x 20” coliu. Oro paštu aralima siusti iki 22 svarų. į 

1STMGA LIPTI VIŠK A. KREIPKITftS LIETUVIŠK AI '
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTL’RISTO jjraliojimais

Šį šeštadienį, lapkričio 
1 / d., 7:30 vai. vak. Sanda
ros patalpose (124 F St.) 
Sandaros Moterų Klubas 
rengia kortų vakarą. Kaip ir 
visuomet, čia bus vertingų 

k anų ir gardžių užkan
džių, todėl visi atsilankiusie
ji bus patenkinti. Rengėjos 
kviečia visus į jų vakarą at
eiti.

LB Bostono Apyl.V-ba 
Vakaras šokėjams

LB Bostono Apylinkė 
1963 m. vasario 10 d. Lietu
vių Piliečių Draugijos III 
aukšto salėje, So. Bostone, 
Onos Ivaškienės vadovauja
mai šokėjų grupei paremti 
rengia banketą su plačia me. 
nine programa, kuri bus pa
skelbta vėliau.

PARIIl ni)L l’ECIU. BALDUS

Parduodamas aliejumi kūrenamas 
pečius, lova su g-eru matracu. 4aldv-

...... ..  -...........................r Va’i.iT baldai. Kreip-
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo į*- y- Broaduay. treciame aukšte. 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. rvto iki 2 vai. popiet. I ■»os1°ne. Telefonas AX S-7135.

VEDftJAaS: JONAS AIMIMONIS ’ (47)

I Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. Donovan♦
\Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTO.METRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Krautuvė atidara kasdien 
- nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 

šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną: 

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

t

Peter Maksvytis i
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau- .

{ ko ir viduje, gyvenamų namų ir j 
• biznio pastatų, pastai -Jūsų reika- j 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va- { 
{ landų vakaro.

T-l A V O- lOOfi ■ d. r* » — .

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pa?al susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Telefonas AN 8-3630

NAUJAS 1962 J. M.
aliejaus

AUTOMATIŠKAS
KROSNIS

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

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

STATU • MASTER REI.AY
• HI-LIMIT COHTROL 

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

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Anksto Spaudimo

$269.
21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

R 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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto Iki 8 ▼«!. išskyrus šventadienius ir sek m.

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

BRONIS KONTRIM J
Jastice <rf thePeaee—Constable • 

598 E. Broadvray .
So. Boston 27, Mass. »

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 •
I

.‘ntTTtTTTT V.
X Dažau ir Taisau J
► Namus iš lauko ir viduje. ♦ 
k Lipdau popierius ir taisau^ 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854J lei. VU ų.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Ptumbing—Heating—Gas—Oil 
Lirense No. 4819

I Gazo šilimą permainyti S205 
Telefonas: CO 5-5839

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

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvioias ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir f'kis:
287 Coneord Rd„ Rilleriea. Mass. 

TEL. M<> .1-2348

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston,

Office Tel. AN
Mass.
8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rdpestingai taisome laikrodžiua, 

iiedus. papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S2S EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Lanframs 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie jreleiies daiktai




