
KELEIVIS 
Prenumerata:

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27. Mas*.

NO. 48

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

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

Address:
KELEIVIS

636 Broadoay, So. Boston 27, Mi

“Keleivio” Telefonas AN 8-3071
SOUTH BOSTON, MASS.,, LAPKRITIS (NOVEMBER) 28, 1962 

Second-class postage paid at Boston,Massachusetts Atskiro Numerio Kaina 12 Centų
57-TIEJI METAI

Indija Svarsto, Ar Sutikti 
Su Karo Paliaubomis

Mūšiai Fronte Nurimo; Iki Gruodžio 1 d. Indija Turi Ap
sispręsti, Ar Sutikti Su Kinų Komunistų Pasiūlytomis 

Paliaubomis; Kinai Paliaubų Linijų Nutiesė Sa
vo Naudai; Indijoje Nuotaikos Kovingos.

Pereitą savaitę kinų ko
munistai pasiūlė Indijai da
ryti karo paliaubas ir viena
šališkai paskelbė, kad jie 
lapkričio 31 d. 12 vai. nak
ties sulaikys karo veiksmus. 
Jie tai ir padarė. Indijos ka
riuomenė irgi sulaikė karo 
veiksmus, bet Indija dar nė
ra atsakiusi, ar ji sutinka su 
Kinijos pasiūlymu dėl pa
liaubų linijos.

Indijos vyriausybė prašė 
kinus duoti kai kurių paaiš
kinimų dėl jų siūlomos ar
mijų atitraukimo linijos. In-

Protestantai Rodo Į 
R. K. Bažn. Turtus

Amerikos protestantų or
ganizacija "Protestants and 
Other Americans United 
for Separation of Chureh 
and State“, skelbia, kad pa
skutiniu laiku katalikams
teikiamos visokios privilegi
jos ir dovanos Įvairiuose 
miestuose. Esą, katalikai sa
vo mokykloms, bažnyčioms

DEGA GRAI KŲ LAIVAS

Graikų laivas Captain George užsidegė jūroje 340 mylių nuo Bermudos. Jis vežė 
sprogstamąją medžiagą. Kapitonas ir 24 k ti Įgulos nariai suspėjo apleisti laivą.

Sovietai Pertvarko Savo 
Pramonės Aparatą

1957 Metais įvedė Decentralizacijų, G Dabar Grįžta Pri s 
Centralizacijos; Chruščiovas Skundėsi, Kad Biuro

kratai Dirba Nesąžiningai; Komunistu Partijai
Pavesta Griežtai Prižiūrėti Ūkio Tvarkymą.

Husai Sušaudė 
Dar 4 Spekuliantus

ar ligoninėms gauna iš fede-
diiV itarin kad kimf na^in • ralmės valdžios nemažai že. ....ra noro pasilaikyti pa-l-iu ir tuo būdu savo įtaką
{ogiausias ir karo atžvilgiu gali plėsti. Ta organizacija
naudingiausias sritis. ' apskaičiuoja, kad katalikų „kmadienj kad jęjnį

Kinų "paaiškinimas“ dėl bažnyčios turtai Amerikoje .
Indijos abejonių dar nėra sįe^a apie H bilionų dole- 
gautas. Indija tik gerai apsi-į nll-
svarsčiusi duos atsakymą dėl į Už bažnyčios valdomus

Pranašauja Bendrą Oro Pajėgų De Gaulle Šalininkai
Frontą Prieš Kinus \ Maištas Gvatemaloj Laimėjo Prancūzijoj

Sekmadienį, lapkričio 25 
d., Gvatemalos respublikoje 
įvyko karo aviacijos sukili

Sekmadienį, lapkričio 25 
d., Prancūzijos parlamento 
rinkimuose perbalsuojant 
kardidatus de Gaulle šali-mas. Keli karo lėktuvai ap

jos imperializmas jau greitu šaudė prezidento Ydigoras ninkai laimėjo daugumą, 
laiku pradės grėsti ne tik rūmus ir armijos kareivines, i 231 vietą parlamente (iš 481

karo paliaubų.
Indijoj kinų komunistų

puolimas padarė žmonėms 
labai didelio įspūdžio, bet

Indijai, bet ir Rusijai. Kini
jos gyventojų kasmet pa-

turtus mokesčiai nemokami, daugėja po 15 milionų, ir'ta.

Maištas greitai buvo numal-1 vietos) gavo degolistai ir, 
šintas. Eilė karininkų suim- Į be to, už de Gaulle pasisako

Todėl kiekviena dovana iš 
valstybinių arba federalinių 
žemių bažnyčiai didina baž

jų nenugąsdino, o priešingai i nyčios turtus ir skriaudžia 
iššaukė visame krašte norą kitų tikybų amerikiečius,
priešintis šiaurės kaimynui 
ir jį išvalyti iš užimtųjų In-

kurie nesugeba taip vaikytis 
žemiškas gėrybes, kaip ka-

kur jiems pasidėti? Pavojus 
Rusijai yra tiek pat didelis, 
kaip ir Indijai.

Panašiai kalbėjo ir buvęs 
viceprezidentas Henry A. 
Wallace. Jis mano, kad rū

dijos sričių. Patriotizmas į talikų bažnyčios vadovai, 
ypač gyvai pasireiškė eilinių
žmonių tarpe, darbininkuo 
se ir valstiečiuose. Jei kinai 
tikėjosi Indijos vyriausybę 
susilpninti ir sukelti krašte 
paniką ir taikos norą, tai jie 
apsiriko.

BARA REPUBLIKONUS

apie 30 atstovų iš Kitų paru- 
jų. Todėl parlamente de 
Gaulle šalininkai turi aiškią 
daugumą, kas prancūzų par
lamente yra naujenybė.

Kairiųjų partijų susiblo- 
kavimas padėjo pravesti ko
munistams 41 atstovą, socia
listams 67, radikalams 38, 
liaudies respublikonų parti-

Jaunųjų republikonu lei- 
' džiamas žurnalas “Advan- 
ce" bara savo partijos vado. 

į vybę už tai, kad ji ieško pie- 
Vistiek, ar Indija paliau- tinėse valstijose balsuotojų

bas priims ar ne, ji dės pa- pritarimo ir ten dedasi su 
stangas geriau kariškai pasi- pačiais reakcingiausiais ele- 
ruošti, kad toks kaimyno mentais. Linkolno partijai,, 
puolimas nebegalėtų pasi- pagal jaunųjų manymą, ne- i r’aysy*>®s kariuomenė, vie- 
sekti. Amerikos ir Anorlimc tinka Kiliuliai,ria t-,, ■ tiniams gv ventojams pade-

atrėmė komunistų 
puolimą ir 10*4 priešus nušo
vė. Vyriausybės kariuomenė 
turėjo 14 karių sužeistų. 
Tarpe nušautų komunistų 
esą dviejų batalionų vadai 
ir keletas kitų karininkų. 
Puolime dalyvavo tūkstan
tis ar daugiau komunistų, 
bet jų puolimas buvo laukia
mas, nes vietos gyventojai 
įspėjo dviejų užpultųjų su
stiprintų sargybų kareivius 
apie komunistų ruošiamą 
puolimą.

Sovietų laikraštis ”Trud“ 
sekmadienį, lapkričio 25 d., 
praneša, kad Moldavijos 
respublikoje sušaudyti ke
turi spekuliantai, kurie ne
legaliai prekiavo auksu ir 
svetima valiuta. Pas vieną 
spekuliantą rasta 10,000 a- 
merikoniškų dolerių. Sušau
dyti: Palanker, Tabak, Ra-

Maskvoje pasibaigė ko
munistų paitijos centro ko
miteto posėdžiai. Po jų pa
skelbta, kad, Chruščiovui 
pasiūlius, nutarta padaryti 
dideli pertvarkymai krašto 
pramonės vadovavime. Jei 
1957 metais pramonės tvar
kymas buvo decentralizuo
tas, tai dibar vėl grįžtama j 
centralizr.c’ją. Vietinės ūkio 
tarybos bus. didesnėje centro 
priežiūroje ir, be to, tų tary
bų skaiciits bus sumažintas. 
Kcir.uristų partijai paveda
ma griežčiau prižiūrėti ūk.obinovič ir Goldenštein. Kiti 

penki spekuliantai nuteisti * tvarkyto jus, kaip tai pačiai 
kalėti nuo 6 iki 12 metų. partijai buvo pavesta pernai 

Už supirkinėjimą sveti- S‘ie5xiau P"**“ žemŽ3 u'
mos valiutos Sovietų Rusija 
spekuliantus baudžia net 
mirties bausme, bet dėl to 
sovietiškų pinigų vertė no

kio gamybą.
Kol kas žemes ūkio gamy

ba jokios pažangos neparo
dė, bet partijai užkraunama

pasidaro nė kiek didesnė... pareiga vadovauti ir pi amo- 
_________________ nei. Žalia valstybinio pra-

PtJHikn Ru e monės aparato, bus ir parti- nusų rOilUKŪ BUS nis aparatas, kuris plamo_ 

Daugiau Sukalbama • J •_47 j pramones vadovą amą.
---------  Liurokiatų skaičius padidės,

Po Kubos nepasisekimo bet ar dėl to pramonės dar- 
Maskva žada pakeisti savo kas bus našes.is, to ir pats 
politiką ir dabar ieškosiarti Chruščiovas nežino. Jis sa- 

! kompromiso su

Gvatemalos vyriausybė 
skelbia, kad maištą sukėlė 
Kubos pinigai ir agitatoriai.
Pagal valdžios pranešimą, 
visame krašte ramu. Karo 
pajėgos lieka ištikimos pre

sai pradeda suprasti, jog po zidentui.
Indijos ir kitų pietų Azijos i Gvatemalos ir Kubos vv- 
kraštų kinai atkreips savo t riausybės vra atviri priešai, 
dėmesį į Afganistaną ir Si-į Kalbama. ‘ kad Gvatemala 
birą, kur yra žemių platy- leis savo krašte įsikurti Ku- 
bės, o kinams to ir reikia. , bos opozicinei vvriausvbei,

-------------------------- i kuri bandvs pašalinti FideI u***ų ^«^^v*n.as
Vietnamo Kautynėse Kastro diktatūrą Kuboje. riy terUoritoS38’ypac UZ) 
109 Komunistai Žuvo neužmiršo, kad Jose

1961 m. politinių emigrantų 
bandymas išsikelti į Kubai 
ir ten nuversti Castro vald
žią, buvo dalinai daromas iš į 
Gvatemalos. Tą patarnavi-Į 
mą bėgliams Castro žino.

Vakarais, ko, kad reikia daryti bandy 
iiauaies respuDiiKonų para- gent jnforrnuoja patys mą. Chruščiovas siū'ė net iŠ 
jai ( nksciorims demokra- apje būsimą Chruščio-! Kapitalistų mokytis ir kopi- 
tams) 38, ncpl įklausomiems vn rinlitilcii Rundvmas ici. iuoti kas vra

Pietiniame Vietname vy-

sekti. Amerikos ir Anglijos. tinka bičiuliautis su griež-! 
delegacijos nuvyko į Indiją į tais segregacionistais ir re- f^ant’ 
susipažinti su padėtimi ir akcininkais.
sutarti su Indijos vyriausy- į t> - • • . , .be, kokia pagalba'jai yra! P,a$'us'll?p?. nnkimuose 
reikalinga. i rePuh lk]onai ?'<’'< 1»>-

Indijos-Kinijos karo išda-l™^0 ba,sų >"ctuose- 
va yra Pakistano ir Kinijos!
bandymas susitarti. Pakista 
nas reiškia nepasitenkinimo, 
kad Amerika ir Anglija 
duoda karišką pagalbą In
dijai, ir Pakistane net kal
bama apie pasitraukimą iš 
kariškų sąjungų su Vakarais 
ir reikalą vesti neutralią po
litiką. Su Kinija Pakistanas 
ruošiasi pasirašyti nepuoli
mo sutartį, bent apie tai Pa
kistane plačiai kalbama. Į 

Sovietų Rusija indų-kinųj 
kare laikėsi labai atsargiai 
ir tik vieną kartą spaudoje 
pasisakė už Kinijos politiką, 
bet savo draugiškų ryšių su 
Indija nenutraukė

Kai kurios neutralios val
stybės ragina Indiją priimti 
Kinijos karo paliaubų sąly-1 
gas ir pradėti derėtis su Ki
nija dėl sienų nustatymo. 
Vakarų valstybės tą reikalą 
palieka pačiai Indijai sprę
sti, j‘ų delegacijos nori tik iš
siaiškinti pagalbos reikalą.

NUSIKALTO 270 KARTŲ

Sabastian Barone iš Cherry 
Hill. N. Y., teturi du pasi
rinkimus: sumokėti $3.309 
baudos už įvairius nusižen
gimus trafiko taisyklėms, 
arba ilsėtis kalėjime 2,700 
dienų. Katrą išeitį jis pasi
rinks, mes nežinome.

VAKARŲ VOKIETIJOS 
VALD2IAPERSITVARKO

Vakarinės Vokietijos vy
riausybė atsistatydino ir tu
rės persitvarkyti. Tos vy
riausybės demokratų parti- 
jos nariai reikalauja, kad 
krašto apsaugos ministeris 
J. Strauss pasitrauktų iš va
dovavimo krašto gyrimui. 
Bet sekmadienį įvykusiuose 
Bavarijos parlamento rinki
muose J. Strauss partija lai
mėjo nemažai balsų ir dr. K. 1 
Adenauer turės nelengvą I 
darbą savo krašto apsaugos Į 
ministerį pakeisti.

PAKLIUVO

Tai vienas iš dešimties poli
cijos labiausiai ieškomų kri
minalistų Robert Wilcox- 
son, sugautas Brooklyne. 
Be kn kita, jis kaltinamas 
užmušęs Brooklyno banko 
sargą ir išplėšęs daugiau 
kaip $32.000.

vo politiką. Bandymas įsi 
brauti į Amerikos užnugarį 
su savo atominėmis bombo- 

| mis rusams labai nepavyko, 
_______________| jie turėjo gėdingai trauktis
ai r> i v ! iš Kubos, todėl ateityje bū- Stovyklų Paslapčių j5i? atsargesni irgindjama

Sovietai Nebeslėps k,a^imus bandysią spręst 
r susitarimu, abiem puse m da 

rant nuolaidų.
Ar taip bus ar re, parody 

tolimesnė rusų politika, ka 
da reikės spręsti tokiu 
klausimus kaip Berlyno ir 
panašius reikalus.

valstiečiams 51. Kai kuriose 
vietose balsu skaičiavimas

Sovietų Rusijoj pasirodė 
knyga, parašyta Aleksandro 
Solženicino, matematikos 
mokytojo, užvardinta "Vie
na diena Ivano Denisovičo 
gyvenime“, kurioje aprašo
mas kalinio gyvenimas Sta
lino koncentracijos stovyk
loje, šiaurėje. Knygoje vaiz
duojama stovyklos gyveni-1 
mo sąlygos ir prižiūrėtojų 
sadizmas.

Tai pirmas atsitikimas So
vietų Rusi joje, kad politinių 
kalinių gyvenimas Stalino 
koncentracijos stovykloje 
leidžiama aprašyti ir spaus
dinti. Iki šiolei Chniščiovas 
Stalino žiuurybes neleido 
aprašinėti.

Solženicino knyga išeis ir 
anglų kalba šią žiemą.

ANGLIJOS VADAS 
ATVYKS AMERIKON

Arglijos vyriausybės va
das H. Macmillan gruodžio 
viduryje lankysis Prancūzi-J 
joje, kur jis tarsis su gen. de i 

j Gaulle, o po to tuoj atvyks 
i į Bermudos salas ir ten turės 
! pasitarimą su prezidentu J.
1 F. Kennedy.

NAUJA ROLĖ

Garsioji filmų aktorė So- 
phia Loren ruošiasi scenai 
filme “Penkios mylios iki 
vidurnakčio”, kuri gamina
ma Paryžiuje.

juoti iž jų, kas pas juos yra 
gera...

Chruščiovo pasiūlymuose 
yra ir naujenybių. Jis siūlė, 
kad ir darbininkai būtų dau. 
giau įtraukiami į pramonės 
monių tvarkymą, bet aiš
kiau tas darbininkų dalyva
vimas ūkio tvarkyme taip 
-r paliko nedasakytas.

Kaip žemės ūkį, taip ir 
pramonę Chruščiovas pave
ja didesnei komunistų par- 
-ijos "aparatčikų“ globai, 
□et kiek tie aparato žmonės 
yra paruošti vadovauti pra
monei, ar bent ją prižiūiėti, 
pats Chruščiovas abejoja.

Kaip žemės ūkyje, taip ir 
pramonėje pertvarkymai 
buvo reikalingi todėl, kad 
pramonė dirba netikusiai. 
Skaičiai visada skelbiami į- 
spūdingi, bet pramonės dar
be daug parazitizmo, labai 
daug nebojimo vartotoju 

; reikalų ir labai netaupus 
šeimininkavimas. Tas ir ver. 
tė Chruščiovą padėtį gerinti*

LENKAI Vėl TIKIS!
AMERIKOS PAGALEOS

Lenkijos vyriausybė tiki- 
ir siais metais relės

Amc.u.oje pirkti iš Ameri
kos perteklių kviečių ir ki
tokių javų. Dėl menko der
liaus lenkai mano, kad jiem 
teks importuoti nemažai ja- 
™;?ipač gyvulių pašarai.

Už Amerikoj gaunamus 
javus le: kai moka savais 
zlotais.
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Dar apie Kubos krizę
Pereitą savaitę prezidentas J. F. Kennedy atšaukė 

Kubos “karantiną” ir pranešė kraštui, kad Maskva suti
ko ištraukti iš Kubos savo bomberius, kurių rusai ten yra I 
nugabenę daugiau kaip 30.

Savo raketas ir atomines bombas Maskva iš Kubos 
jau ištraukė. Kuba neleido tų bombų ištraukimo patik
rinti Kubos uostuose, bet rusai sutiko jas parodyti Ameri
kos kaimynystės savo bomberius, Kuba prieš savo norą Į 
bos iš Kubos jau ištrauktos ir jei rusai išgabens iš Ameri
kos kaimynystės savo bomberius, Kubaprieš savo norą 
liks taikus kaimynas ir Amerika jos neužkabinės. Bet Ku
ba savo nusiginklavimo dar neparodė bešališkiems liudi
ninkams, todėl ir Amerikos pažadas jos neužkabinti pa
silieka ore kabantis. Prezidentas J. F. Kennedy pereitą 
savaitę sakė, kad “jeigu visi puolamieji ginklai iš Kubos 
yra pašalinti ir ateityje nebus Įgabenami i Vakaru hemi
sferą, po tinkamo patikrinimo ir garantijos, ir jeigu Ku
ba nebus naudojama agresingo komunizmo eksporto tik
slams, Karibų srityje galės viešpatauti taika.“

Kol kas Kuba nesutiko, kad puolamųjų ginklų išga
benimas iš jos teritorijos būtų patikrintas, todėl ir Ameri
kos pažadas palikti Kubą ramybėje lieka tik sąlyginis 
pažadas, o Kubos ginklavimosi tikrinimas bus ir toliau j 
daromas stebėjimais iš oro. Beje, rusai savo bomberius, ‘ 
kuriuos Castro gyrėsi nupirkęęs, žadėjo išgabenti iš Ku
bos bėgyje 30 dienų.

Taip “Kubos krizė” išsisprendė, ar beveik išsispren-

KANCLERIS IR PREZIDENTO SŪNUS

Mi m. amžiaus Vokietijos ministeris pirmininkas 
(kancleris) Koarad Adenauer neseniai lankėsi Wa- 
chingtone pas JAV prezidentą John Kennedy. čia jį 
matome ant ranku laikant prezidento sūnų. 2 m. amž.

baigtų savo ginčą dėl Kaš-, 
t miro ir pradėtų gyv enti san- 
»taikoje. Ar tas pasiseks? 

Kinų kivirčai su Indija
dėl sienų jau šmėkliojasi 
tarptautinėje politikoje nuo 
1958 metų. Pirmieji susidū
rimai pasieny tada jau Įvy
ko ir tik per kelius metus jie 
“pritvinko” iki atviro karo.

(Ir visą laiką Sovietų Rusija 
į “sėdėjo ant tvoros”—dėjosi 
neutrali, ragino indus ir ki
nus derėtis ir susitarti. Kai

Kas savaite
! gerokai nusinešiojusi. Iš 5 
' seniau konservatorių turi-

Diskriminacija butuose

vyriausybes įsakymą, ku- nega|ai, u|j.
ko konservatorių rankose, oriuo panaikinama rasinė 

tikybinė diskriminacija vi
suose butuose, prie kurių 
pastatymo federalinė vy

kinai didesnėmis jėgomis riausybė vienu ar kitu būdu 
užpuolė Indiją, rusai irgi
kurį laiką dėjosi neutralūs, 
bet pagaliau pasisakė lyg ir

dvi vietos atiteko darbieėių 
opozicijai. Kariu verta pa
stebėti, kad ir liberalų par
tija pasirodė sustiprėjusi. 

Tose sąlygose Anglijos 
vyriausybė

geriausias laikas “paliau- bet jos santykiai su Pakista-. i • • • - Iboms” yra tuoj po laimėji
mo, kada vistiek reikia ku-

ru irgi nėra sureguliuoti ir 
taip pat. dėl sienų. Indiją ir

vTv k , .7 —ri jįika sustoti karįavus. Be Pakistaną skiria Kašmirode. Kol Kuba nesutiks leisti patikrinti, ar visi rusų puo- H .„.„vin/ni™ Tndiia
lamieji ginklai iš ten yra išgabenti, Amerika turės lėktu-
vais ir šnipų pagalba tą tikrinimą daryli ir visiško tikru
mo dėl Kubos nepavojingumo negalės būti. O todėl ir 
“Kubos krizė” dar nėra galutinai išspręsta. Nuolatinis 
budėjimas bus reikalingas, kad Amerikos pašonėj vėl ne- 
išdygtų baisiųjų bombų lizdai.

Kuboje jau keturias savaites “vieši” Chruščiovo ar
timas bendradarbis A. Mikojanas. Ką jis Kuboje daro, 
kokius pažadus Kubos “leninistams” duoda, viskas tas 
yra paslaptis. Bet nėra abejonės, kad A. Mikojanas nori 
Kubą ir toliau laikyti ant rusiško pavadžio ir už ekono
minę pagalbą nori Kuboje turėti bolševizmo bazę ir pro
pagandos lizdą komunizmui skleisti. Su raketomis ir bom- 
beriais rusai kuri laiką turės būti atsargesni, bet niekas 
negali abejoti, kad jie Kuboje nori išlaikyti savo propa
gandos ir, reikalui esant, ir karišką bazę. Raketų ir bom
belių ištraukimas yra laikinas dalykas, svarbu išlaikyti 
Kuboje prie valdžios žmones, kurie savo kraštą visada

to, žiema Himalajų kalnuo-'provincijos ginčas. Indija 
se jau piasidėjo ir reikia pa_ buvo sutikusi, kad Kašmiro 
galvoti apie žiemavojimą, o \ gyventojai patys nuspręstų 

savo likimą, bet nuo to pa
žado atsimetė ir didžiąją 
Kašmiro dalį laiko savo val
stybės dalimi. Dėl tos pro-

ne apie pirmyn 
Į Indijos šiltas lygumas. . .

Susisiekimas su frontu ki- 
! nams nėra lengvas, o kas

žygiavimą

I už Kiniją, savo sąjunginių 
ką, bet ir su Indiją gerų 
santykių nenutraukė, o In
dijos ministerių pirminin
kas Nehru dar ir dabar ma
no, kad rusai pristatys kada 
nors Indijai pažadėtus karo 
lėktuvus ir net padės jiems 
pastatyti karo lėktuvų dirb
tuvę. ..

Maskvos dvišaka, neaiški 
politika kinų-indų karo at
žvilgių, matyti, irgi bus pa
skatinusi Kiniją skelbti vie
našališkas paliaubas. Jei 
Kinija įsiveltų į dideli karą

prisideda.
Rinkimu kampanijoj pre-Į

zidentas 1960 metais žade-;konsen a“™' .
jo, kad jis, išrinktas prezi-|va, gu ,skubets “Z

i . Z • i i io parlamento rinkimus irdentu, “vienu plunksnos J y? . . , . > ,-, , / J greičiausiai palauks, kol sa-brukstelejimu panaikins ® . . * . -
rasine ir kitokia diskrimina ilyje Pasnodys prielankesnes kitokią aisKi įmina. t taikos. Dabartinis par-
cija federahnes vyriausybės 1
pastatytuose butuose arba
butuose, prie kurių pastaty
mo federalinė vyriausybė 
yra prisidėjusi.

Tą savo pažadą preziden
tas Kennedy dabar ištesėjo, 
įsakymas išleistas. Belieka 
ji vykinti.

lamentas turės būti perink- 
tas tik 1964 metų rudenį, o 
iki to laiko krašto ūpas gali 
dar ir pasikeisti.

Taikos “įkaitai”
Kubos krizė ir iš viso ne

ramūs laikai pagimdė dar
Federalinė vyriausybė re- vieną taikos gelbėjimo or- 

mia butų statybą. Kai kur ganizacija, kuri tariasi su-
ji pati stato butų kolonijas, 
kitur prisideda pinigais prie 

arba duodaprieš Indiją, Maskvos pa-’butll statymo,_ ii_ • • •! i* nochnloc Kntorgalba jai būtų reikalinga, 
juo labiau, kad Amerika ir 
Anglija nedvejodamos pa-

paskolas butams statyti. Vi.

radusi būdą apsaugoti pa
saulį nuo atominio karo.

Nauja organizacija ver
buoja žmones, kurie sutiktų

suose butuose, prie kurių važiuoti gyventi Į Rusiją. Ji 
__ _____________pastatymo vyriausybė prisi-, nori, kad tarp vykstančių
dėtų Indijai* kariauti Rusų deda» diskriminacija panai- gyventi i Rusiją būtų prezi- 

i kinama. Tokie butai turės! dento ir kitų vyriausybės na
rių giminių. Kiek amerikie
čių nuvyktų gyventi Rusi- 

Diskriminacijos priešį- 1 j°n> tiek ir rusų būtų bando- 
paapastalauti su durtuvu ninkai sveikina tą preziden-' ma atsikviesti gyventi Ame- 

už Indijos sukomunistini- įsakymą kaip dar vieną * rikon. Tie žmonės ir būtų 
žingsni teisingu keliu. “taikos įkaitai.” Jei Ameri-

• j ka leistų savo raketas ir ato-
Maskva ir Pekinas ' Ulines bombas i Rusiją, ji

Kokie dabar santykiai igalėt^ užmu^ savl?s. 
yra tarp Kinijos ir sovieti-i - ". 7'.1 ; —
nės Rusijos? į tą klausimą; ^UfS1 Amerikos ?auguma, 
aiškaus ir neginčijamo atsa_į Pav?*,un. saxus. zmo~
kymo vis dar nėra. Bet jau! nes’ J°įeI v.ie™s * ant- 
nebėra jokios abejonės, kad Į™8 V?kos }kaiV“. su,aiky- 
tie santykiai nėra visai geri.1 ^a. ar^ pradėti.
Šiomis dienomis įvyko dvie- Taikos Įkaitai jau sakosi 
jų komunistinių partijų su- ^urį žmonių, kurie
važiavimai—bulgarų ir ven- sutiktų važiuoti į Rusiją ir 
grų. Ir viename ik antrame ^en bdd taikos Įkaitais.” 
suvažiavimuose kalbėtojai Ar jie turi ir pritarimą

bė yra. Anglija ir Amerika stano pasienyje laiko savo 
jau siuntė ginklų paskubo-; geriausią kariuomenę ir di- 
mis Į Indiją, tai gali atga- džiąją jos dali. Pakistanas 
benti ir lėktuvų, kurie kinų i vi a Amerikos sąjungininkas 
susisiekimą su frontu per ir kai Amerika duodavo gin- 
tarpukalnes žiemos metu klų pagalbą Pakistanui, In- 
galėtų padalyti visai neima- d i jo j kildavo protestai, nes 
nomą. Todėl paliaubos yra indams atrodė, kad Pakista- 
visai protingas dalykas, kai: no ginklavimas yra nukreip- 
nesi tikras, ar galėsi toliau i tas prieš Indiją. . . 
kariauti ir dėl oro sąlygų ir Dabar, kai Amerika pra-sutiks paversti Į rusų karišką koloniją ir jų ginklų sande- _

lį, jei Chruščiovui ar kitam Maskolijos valdovui toki ba- į dėl galimo priešo 
zė pasirodytų vėl reikalinga. Todėl ilgesnio laikotarpio \ pasirodymo. .
akimis žiūrint, Kubos krizė yra tik atidėta. Ta “krizė” Šalia tokių samprotavi- i Pakistanas 
bus pašalinta, kai Kuboje barzduotų “leninistų” diktatū
ra užleis vietą demokratinei santvarkai ir Kubos žmonės 
galės pasirinkti sau tokią vyriausybę, kokią jie norės. Tai 
bus laidas, kad ir Kubos gyventojų interesai ir gero sugy
venimo reikalas su kaimynais išsispręs padoriai ir be Ma
skvos kišimosi.

Indijoje kinų užpuolimas 
pagimdė kinams gal nelauk
tą “burgfriedeną” — visos 
Indijos partijos, visas tau
tybių mišinys, kuris sudaro 
Indiją, pasisakė vieningai 
už krašto gynimą. Indijos

lėktuvų dėjo siųsti ginklų pagalbą komunistų partija suskilo.
Indijai jos kare prieš kinus,

protestuoja!
mų, yra ir politinių sumeti- j Pakistanas sako, kad in- 
mų paliaubas daryti. Kinai (įu jr kinu pasienio kivirčas 
per trumpą laiką parodė sa- i nė‘ra rimtas karas, o jei In-
vo jėgą ir Indijos silpnumą 
Jie užsirekomendavo kaip 
stipriausia Azijos galybė ir 
pažemino Indiją, savo kon

dija bus sustiprinta ginklais 
iš Vakaių. ji neabejojamai 
tuos ginklus atkreips prieš 
Pakistaną. Visokie užtikri

Didžioji jos dalis pasisakė 
už krašto gynimą, o negausi 
mažuma, kuri reikalauja 
derybų ir taikos su Kinija, 
yra likviduojama, jos vadai 
areštuojami ir dedami i ka
lėjimus, organizacijos išvai- nesigailėjo piktų žodžių al- tokiam planui, jie tyli. Be

kurentą Azijoj. Bet stygą nimai iš YVashingtono, kad 
i galima ir pertempti. Kai ku- Indijai duodami ginklai ne-

komos.

O kodėl Amerika ir Ang
lija taip greit skubėjo Indi-

baniečiams komunistams, o lysų _ sutikimo Įkaitais keis- 
vengrų partijos suvažiavime I tas planas skamba
jau nesitenkinta “albanie. i ka*P vaikų žaidimas, o jei-
čiais,” bet buvo ir kiniečiai

K1 _ 1 x • O 'galima ir pertempti. Kai ku- Indijai duodami ginklai ne- inai' f -’ - Y-.1 «ia.
0 (I A I SllStfllO  ̂ ! ne .neutraliųjų jau pradėjo bus naudojami prieš Pakis- įai. 1 Skube_j° to- atvnai smerkiami uz jų dog
V U V 1 a>UQVVjv« | kelti protesto balsą prieš ki- tana . tos valstybės nenura- ??’> kad. Indija prašė sku-, matizmą ir vienybės ardy-

Lapkričio 21 d. komuni-Į Kinų komunistų karo pa- 
stinė Kiniją nustebino pa- i liaubos nėra “dovana” ge-

kelti piotesto balsą prieš ki- tana, tos valstybės nenura- . - - . -
nų smarkavimą Indijos pa- mino ir Pakistane iau kalba- b^os Pagalbos ir skubėjo dar į m3- Abejuose suvažiavi-

sauli: ji paskelbė vienaša
liškas karo paliaubas Hima
lajų fronte ir tikrai nakčia1, 
iš pereito trečiadienio Į ket
virtadienį kautynės Indijos- 
Kinijos pasienyje sustojo.

ram kaimynui. Kinų sąlygos 
yra tokios: per 10 dienų ki
nai ir indai atsitraukia 20

Kinų komunistai karo pa- ji buvo lapkričio 8 d. 1959 
liaubas paskelbė po didelių metais. Atsitraukus tarp ki- 
savo laimėjimų. Iš dviejų
kartų jie puolė ir varė Indi- frontis, o sienų likimą spręs- 
jos armiją iš Himalajų tar- tų derybos. Aišku, tose de- 
pukalnių į pietus link pla-Įrybose kinai tikisi išsiderėti 
čiųjų Indijos lygumų. Kinai
turėjo didelių laimėjimų ne 
tik Himalajų kalnų kauty
nėse, bet ir vakarinėje fron
to dalyje, 800 mylių Į vaka
rus, Ladak srityje, kur jie 
yra visai arti vienintelio in
dų aerodromo toje srityje.

Kinų komunistų karo pa
liaubos buvo visai netikėtos 
visam pasauliui ir labiausiai 
Indijai, kuri laukė kinų Įsi
veržimo Į Indiją Bramaput- 
ros upės slėniu ir kai kinai 
paskelbė vienašališkas pa
liaubas. indai nežinojo, ar 
jiems dėl to džiaugtis, ar 
paliaubas atmesti ir tęsti 
nelygią kovą... žinoma, kai 
kinai nustojo šaudyti, in- 

s nebebuvo jokios pras
mės tęsti karo veiksmus, 
juo labiau, kad nėra vilties 
laimėti be didesnio pasiruo- 
šimo ir jėgų sutraukimo.

gu rusai ir sutiktų, tai dėl 
to planas nepasidalytų daug 
praktiškesnis. Tokie ir pa
našūs planai tik rodo, kad 
žmonės ir už šiaudo stvertų-ir todėl, kad Indija yra ir! muose dalyvavo ir Kinijos . , 

lieka viena iš didžiųjų pa- korpunistų partijos atstovai ^J^Jšvengtų atomi 
šaulio ūkiškai atsilikusių ša
lių, kuri bando demokrati

sienyje. Daug kas klausia, J ma. kad tai valstybei reikės 
kur, dingo “Bandungo dva-i keisti politiką ir pasukti į 
šia ir iškilmingi susitari-1 neutralumą.
mai laikytis penkių taikaus Į Pakistano nepasitenkini-

į mą bando išnaudoti kinų 
komunistai. Jie jau esą pa
siūlę Pakistanui sudaryti 
“nepuolimo ir draugystės” 
sutartį su komunistine Kini
ja. . . Taip ar ne, bet padė-

sugyvenimo principų?
kilometrų (12’/2 mylių) nuo Bet, aplamai imant, neut- 
tos fronto linijos, koki ji bu-Į raliųjų blokas Kinijos-Indi- 
tos faktiškosios sienos, koki jos kare pasirodė tik šešėlis, 

jokio vieningo pasisakymo 
neutralieji nepadarė ir liko

nų ir indų būtų 25 ml. tarpu- “neutralūs,” kai visų neut-į tis tebėra neaiški ir Amen 
raliųjų vadovas—Indija bu-į kos diplomatija turės nema- 
\o_ pradėta kinų komunistų; žai pasidarbuoti, jei norės, 
mėsinėti. j kafj Indija ir Pakistanas už-

Indija kare prieš kinus

ir jie taip pat nesivaržydami! ni^ skerdynių^ 
gynė “albaniečius” ir save 

' prieš jiems keliamus kaltini
mus ir nesigailėjo mėtytis Maskvoje baigė posė-

_ ___________  “revizionizmo” kaltinimais į džiauti Sovietų Sąjungos
nė Kinija kelia savo ūki dik- P1 rusus ir kitų kraštų ko. Komunistų Partijos centro

jos sąlygose kelti savo ūki 
ir tą daro gana sėkmingai, 
sėkmingiau negu komunisti.

tatūros sąlygose. Indija yra i m^.lst.us/.
pavyzdys kitoms Azijos ir . 9in^ai ir ^santaika išėjo 
Afrikos tautoms, todėl tą u1^Įuin.ony. Jau nebereikia 
pavyzdį svarbu išlaikyti.! a,baniečių” ir “Tito” prie- 
kad jį sektų ir kiti kraštai. f an^os savitarpiniams bar

Komkvartetas

tokią sieną, kokią jie skaito 
sau naudingą. O jei derybos 
neduotų vaisių, arba jei in
dai nesutiktų derėtis, karą 
atnaujinti galima bet kokią 
dieną. ..

Klausimas, kodėl kinu 
komunistai nutraukė jiems 
sėkmingą karą ir paskelbė 
paliaubas? Atsakymų į tą 
klausimą girdime daug ir vi
si jie atrodo labai rimti.

Kinai jau du kartu gero
kai pasistūmėjo pirmyn Į 
Indijos teritoriją. Po pirmo 
pasistūmėjimo jie buvo su
stoję, kad į naujai užimtas 
vietas atsigabentų įvairių 
karo reikmenų ir išgabentų 
sužeistuosius. Po naujo pa
siruošimo jie vėl tęsė puoli
mus ir vėl laimėjo, o po to 
ir vėl turi sunkiai prieina
mose vietose atsigabenti 
kas karui reikalinga. Todėl ne dk su Kinija dėl sienų 636 Broadw*y

komitetas, šį kartą jis tarėsi 
dėl visokių negalavimų pra- 
monėje_ ir nutarė, kad tiek 
žemės ūkis, tiek ir pramonė 
turi būti griežtesnėje komu-

niame nuo pasaulio akių'nisty partijos priežiūrojeRof i___ • • - ! iz_____ ... J
prieš

parodė savo silpnumą, bet ji t 
nėra viena ir apleista. Kaip i 
tik Indijos vyriausybė krei-J 
pėsi pagalbos iš vakarų val
stybių, Anglija ir Amerika I 
jai tuojau paskubėjo i pa-' 
galbą ir jau kinams paskel
bus vienašališkas “paliau
bas, Amerikos ir Anglijos 
plačios misijos atvyko Į In
diją išsiaiškinti, kokios ka
riškos pagalbos ji yra reika
linga. Gal šiuo tarpu Indija
ii ^aTniai SyyęntL ?al j Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- 
Ji net susitars su Kinija dėl' F

j-ei kariškai numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip
i1 V,są k?.bus Pa-1 bu™si -15 centai. ’

gunda komunistinei Kinijai'
ją pulti ir subolševikinti.1 Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
Tik Indijos kariškas pasi- • šiuo adresu* 
mosimas gali užtikrinti jos slU0artresn-
saugumą iš kinų pusės. "KELEIVIS“

Indija turi nebaigtą gin-’,
*:i. ... ................... eo/5 r d j South Bo«*on 27, Mat*.

Be-1 ?tvin barniai iri Kompartija yra visos So- 
Ka tinimai dar, rodos, nėra [ vietijos valdovas. Be kom 
tiek toli nuėję, kad galima partijos tarimo ten nieko 
butų kalbėti apie komunizIMS METŲ KELE1VH,

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių | 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

mo suaižėjimą Į kelias ša
kas. Stalino laikais tokie 
skirtumai būtų buvę labai 
rimti, bet po Stalino galo 

.komunizmo bažnyčia pasi- 
darė pakantresnė ir eretikų 
ant laužų nebedegina.

Anglijo* rinkimai
Anglijoj pereitą savaitę 

vyko papildomi rinkimai į 
parlamentą. Reikėjo išrink
ti penkius atstovus į parla- 
mantą į vietą pasitraukusių 
ir mirusių atstovų.

Rinkimai svarbūs tuo 
kad Jie padeda pajusti^ 
kur link vėjai pučia, kokia 
yra krašto nuotaika. Ir jie 
parodė, kad konservatorių 
partija balsuotojų akyse yra

nedaroma ir štai po 45 me 
tų kompartijos šeimininka
vimo tos pačios kompartijos 
centro komitetas nutaria 
kad kompartija turi griež
čiau kontroliuoti pramonę 
pernai buvo nutarta, kad ta 
pati valdančioji partija im
sis griežčiau kontroliuoti ir 
žemes ūkį. Kontroliavo išti
sus metus, bet javų užaugo, 
kiek gerasis dievulis davė 
one kiek kompartija norėjo.’ 
Ar pramonėje bus geriau? 

Visa Nikitos ir jo bičiulių
KWIP hbai P™enaKrylovo kvartetą,” kuria
me keli gyvulėliai iš
bandė visokias pozicijas, tik
PaUn^- ^3rSU nePa^rino. 
Panašiai daro ir komunistai

J. D,
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

sin smarkiai besikeičiančias; 
tarptautines aplinkybes ir* 
tai, kad šių besikeičiančių 
įvykių raidoje gali būti ne-

Vyriausias Lietuvos Išlais-! simą tarptautinėje plotmėje,. trukus iškelta Europos san-(

Vliko rezoliucijos
vinimo Komitetas 1962 m. I susiejant jį su Antrojo Pa- tykių sureguliavimo proble-,
lapkričio 10-11 d. suvažiavi
me New Yorke priėmė šias 
rezoliucijas:

1. Laisvinimo veiklos 
reikalu

VLIKo sesija, išklausiusi 
VLIKo ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkų praneši
mus apie atliktuosius ir pla
nuojamuosius darbus, užgi
na jųjų veiklą ir pateikia 
ateities darbų gaires.

VLIKo sesija, apsvarsčiu
si esamąją padėtį ir aptarusi 
tolimesnę Lietuvos laisvini
mo akciją,

ma visoje jos platumoje, ka-i 
da būtų paliestas ir tolimes- j 
nis Lietuvos likimo klausi-’ 
mas, pakartotinai kviečia į 
politines grupes, turinčias 
tuos pačius, aukščiau minė
tus, siekimus, jungtis į Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą vieninga valia 
ir bendru ryžtu toliau sutar
tinai kovoti už Lietuvos ne
priklausomybės ir suvereni-Į 
nių tautos teisių atstatymą.

saulinio Karo palikimo lik 
vidavimu ir su visa Centro ir 
Rytų Europos problema;

atkreipti ypatingą dėmesį 
į naujai besireiškiančias ten
dencijas Europos Taryboje 
(Neatstovaujamųjų Valsty
bių Komisijoje), kad būtų 
išvengta Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių interesų 
pažeidimo ir diskriminaci
jos;

stiprinti bendradarbiavi- .. x., . . - , A. ....
mą su Pavergtųjų Europos ,, S,am, tlks‘ul s,.ekt!. VLI- 
Tairt,, s»irn„ ,v ti.’mi. Kas sudarė komisiją šių as- 

menų: dr. K. Šidlausko, L.Tautų Seimu ir kitomis tarp
tautinėmis ir pavergtųjų 
tautų organizacijomis Lietu
vos laisvės bylos labui;

kreipti ypatingą dėmesį į Į siekti glaudesnio bendra 
komunistų ofenzyvą mūsų Į darbiavimo su Lietuvos di- 
atsparumui palaužti, jėgoms Į plomatiniais ir konsulian-

Šmulkščio ir J. Talalos.
3. Santykių su pavergtąja 

tauta klausimu
1940 metais Sovietų Są

junga, okupavusi Lietuvą,:
suskaldyti ir išeivijai sūkiai- f niais atstovais, Amerikos Į tuojau ėmėsi priemonių at- Į 
dinti; Lietuvių JTaryba, Pasaulio j Lietuvos gyventojus

stiprinti pavergtosios tau-

n u t a r ė :

tos išsilaisvinimo viltis; 
remti krašte kovojančius

brolius ir seseris prieš rusifL!

Lietuvių Bendruomene, Lie-1 nuo kuri0 susižinojimo 
tuvos Laisvės Komitetu ir jr santykių su laisvuoju pa

sauliu. Okupantas Lietuvą 
aptvėrė spygliuotų vielų

kitomis organizacijomis;
sudaryti jaunųjų akade . _ 

kaciją, indoktrinaciją, per-įmikų patariamąją komisiją , tvora ir apjuosė mirties zo-į 
sekiojimus ir priespaudą; Į Lietuvos laisvinimo darbam į na. Sovietų pažiūros ir prak

lnievninyvv rvooon * rvl/vnli iv* irYf C'irVlKlf 1 * 1 tllčO ClllA vnilzolll nnno oi Iz/viatskleisti laisvajam pašau-; plėsti ir intensyvinti;
liui Maskvos daromus Lietu 
voje religinio, tautinio ir 
kultūrinio genocido nusikal
timus ;

pritarti JAV senatorių ir j 
kongresmanų žygiams kelti Į 
Lietuvos laisvės bylą Jung
tinėse Tautose ir skatinti lie
tuvių išeiviją prie to prisidė-J • • • 1 • • • •r> irvi ii ▼lovrrviai lupai juu^ reill-

ti; tuo pačiu reikalu kreiptis 
ir į kitų valstybių parlamen
tų ir vyriausybių vyrus, o 
taip pat ir į tų kraštų lietu
vių išeiviją tokius žygius vi- 
sokiariopai remti;

reikalaut Jungtinėse Tau
tose, tarptautinėse konfe
rencijose, o taip pat ir per 
spaudą, kad sovietinė oku
pacija Lietuvoje būtų panai
kinta;

1963 metai* atitinkamai 
atžymėti VLIKo veiklos de
šimtmetį.
2. Politinė* konsolidacijos 

reikalu
1943 metais nepriklauso-

tika šiuo reikalu nepasikei
tė. Tai įrodo dar tik praei
tais metais su dideliu įkarš
čiu Berlyne pastatytoji gė
dos siena. Sovietų agentų 
peršamieji kultūriniai mai
nai yra tik Sovietų Sąjungos 
politinis manevras, pačių so-

į _ Z- X 1 X • * J w • •mosios Lietuvos partijos ir į vietų nusakytais žodžiais: 
kovos organizacijos sudarė į ‘'Menas nėra nei pats sau 

nei vien tik indivi-^-1 « LFVIIUI mi __ vli^iv - _
J7A7IIVIIII vi tikšias.

VLIKą.
VLIKo pagrindinis tiks

las yra kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir remti lietuvių tau
tos pastangas atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
sugrąžinti suverenines tei
ses pačiai tautai spręsti savo 
likimą ir valdymosi formą. 
Tautos suverenumas ir jos 

j valia yra pagrindas, kuriuo 
i VLIKas rėmė, remia ir rems

palaikyti gyvą ir aktualų į savo veikimą.
Lietuvos išlaisvinimo klau- VLIKas, imdamas dėme-

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI {DOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

GINČAI DĖL KILIMŲ

‘,ew Yorko valstijos parlamento posėdžiu salėje klo
jami nauji kilimai, dėl kuriu kilo dideliu ginču. Parla
mento pirmininkas Joseph Varlino kilimus užsakė už
sieny ir kažkokiai firmai Pietuose. Donald Campbell 
iš Amsterdamo. N.Y.. tuo nepatenkintas užsipuolė pir
mininką. kodėl jis nepirko kilimu iš Amsterdamo fab
riko.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

nų su sovietų okupuota Lie
tuva. Tolygiai nėra skatina
mos amerikiečių kultūrinės 
grupės vykti į tą sritį.”

Vilkas smerkia visus tuos, 
kurie remia bendradarbia
vimą su Maskvos agentais 
ir kviečia lietuvių visuome
nę boikotuoti tokio bendra
darbiavimo talkininkus.

MIAMI, FLA.

krosas ii- Anita Navickaitė- 
Karns.

Po to buvo šokiai.
Sandaros susirinkimas

Lapkričio 19 d. buvo San
daros 52 kuopos susirinki
mas. Jame paaiškėjo, kad 
kasoj yra keli šimtai dole
rių, narių apie 50.

Nutarta banketą ruošti 
vasario 3 d. Lietuvių Klubo

Mirė inž. K. Jesaitis I šę kuopos raštą tuo reikalu
t , io a centrui ir, vadinasi, tam su-Eapfcnc.o 13 d. sird.es ma konli.

srnug.0 .stiklas mirė inz.nie- dauguma vra Bos.
nūs Kęstutis Juozas Jesai- J* -• k H t n
tis, lapkričio 16 d. palaidotas į ’ ad3“ r*"ya ?mJanL 
Mt. St Mary kapinėse, Flu- > £e’tr*k*mitetas ned^ 
shing, N. Y. Velionis paliko k|ausimo . Kosto.
liudmcms žmoną Jadvygą nikkiaj centro komite-
Kalinauskaitf-Jesaitienę ir tQ n pajudėki-

i du sūnūs. '
Į Inž. Kęstutis J. Jesaitis Antoinette Bu-nė
gimė 1909 m. Varšuvoje, 
baigė Kaune Aušros gimna
ziją, 1931 m. Grenoblyje 
(Prancūzijoje) gavo inži
nieriaus elektrotechniko ir 
kitais metais Paryžiuje inžL 
nieriaus radiotechniko di- 

; plomus.
Grįžęs į Lietuvą, 1933-40 

metais velionis vadovavo 
Paštų Valdybos radijo sky- 

• riui, vėliau radijo tarnybai.
Tuo metu buvo pastatyta 
Klaipėdos radiofoninė sto
tis ii- suorganizuota naujo 
Kauno radijo stočių centro 
prie Babtų statyba.

PADĖKA A. JENKINSUI

Aš esu labai dėkinga 
draugui A. Jenkinsui už tokį 
išsamų savo draugo, o mano 
brangaus velionio vyro Juo. 
zo V. Stilsono gyvenimo ap
rašymą. Gerai žinau, kad jis 
yra šiuo metu labai užim
tas, po ranka neturėjo reika
lingos faktinės medžiagos, o 
vis dėlto surado ir laiko ir 
pajėgė taip gražiai parašyti. 

Natalija Stilsonienė

Jau ruošiasi Vasario 16-tai
į valdybą išrinkti: pirm. 

F. Radžius, vicepirm. L.

dualaus pasigerėjimo daly. 
kas,

“Menas mums yra aud
ringas veiksnys, išgyveni
mas, kuris revoliucionuoja 
ir išiyškina mūsų tikslus.

“Menas mums yra kolek
tyvinis- siekimas, dvasinio 
bendravimo, masių nujauti
mo įprasminimas ir jų va
lios įkūnijimas.

“Menas mums yra prie-! 
monė klasių neapykantai‘ 
prieš kapitalizmą skelbti ir, 
komunizmo bei beklasės vi
suomenės atžvilgiu, mūsų 
valiai išreikšti.

“Mes negaištame ateities 
apmąstymams: mes gyve
name šiandien ir mūsų kova 
vyksta dabartyje, kad revo
liuciniu keliu ją pakeistu- kyliui 
me.”

Tokios padėties akivaiz
doje nėra jokios abejonės, 
kad Maskvos agentų siūlo
mieji mainai ir bendradar
biavimas su okupuotosios 
Lietuvos institucijomis te
gali turėti tų pačių tikslų.
Dar daugiau, jie būtų nau-

JLapKric-io iv n. ouvo ju-! stasiulis, sekr. J. Nevis, iza. 
ami lietuvių draugijų atsto- j J. Svvolkin.

susirinkimas, kuriame { 
svarstyta, kaip geriau su-l 
ruošti Vasario 16-tosios m i-j 
nėjimą.

Į Alto skyriaus vadovybę 
išrinkti: piim. A. I). Kaula- 
kis, vicepirm. J. Nevis, Į 
sekr. Jennie Goodvvill.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas iš Chicagos Dan 
Kuraitis.

Moterų Klubo banketas
Klubo veiklos dešimtme-

vų Moterų Klubo valdyba
Pirm. Jennie Nevienė, vi

cepirm. V. Valaitienė, ižd. i 
Jennie Goodvvill, sekr. O. Į 
Snirpunienė, fin. sekr. V. 
Kadsel, maršalka O. Balma- 

į nienė.
L. Stasiulis

W1NDSOR, CONN.

J. Diengauskas sveiksta
Senas Keleivio skaityto-

atžymėti lapkričio 18 <1. Į ias Jo,!as bu-čiui
buvo surengtas pokylis, į 
kurį atsilankė apie 200 as
menų. Pirmininkė Jennie
Nevienė pasveikino susirin- .. 
i • • „ ... ciau pasveikti,kusius ir paprašė toliau po- į 1 

vadovauti Jennie*
Goodwill, kuri tas pareigas 
atliko labai sumaniai.

Kalbėjo J. Styles, E. Ver- 
belienė, Ona 
ir kt.

Meninę dalį atliko B. Ne-

REIKALINGI KEPĖJAI
, . ... . .... Reikalingi patyrę juodos duonosdojami laisvojo pasaulio lie- įr keiksu kepėjai. Užmokestis

kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

tuvių atsparumui palaužti, 
užslopinti pavergtosios tau
tos viltį išsilaisvinti iš rusiš
kosios vergijos ir komunisti
nės nelaisvės. Kremliaus 
agentai siekia netiesioginiu 
būdu šia akcija sušveyninti Į 

į Maskvai nepalankius Lietu- *
vos į Sovietų Sąjungą inkor

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or- ^os padėties pripažinimą 
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir ^es . ypatingai kreipiame 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkitais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

09$ E. Broadvray So. Boston 27, Mase.

poracijos nepripažinimo 
padarinius, kad laiko tėk
mėje galėtų išgauti esamo-

lietuvių visuomenės dėmesį 
į 1962 metų lapkričio 3 die
nos valstybės departamento 
pareiškimą:

“Valstybės departamen
tas nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių jėga į Sovietų Są
jungą inkorporaciją ir todėl 
negali remti kultūrinių mai-

PAVERGTŲJŲ
1940-44 metais inž. K. Je- ATSTOVAI KANADOJE 

saitis vadovavo Vilniuje or
ganizuotam valstybiniam e- 
lektrotechnikos fabrikui, ir 
drauge buvo Vilniaus miesto 
ir rajono elektros stočių di
rektorius.

1950 m. jis atvyko į 
JAV ir čia dirbo savo spe
cialybės darbą, dalyvavo in. 
žinierių organizacijoje.

Inž. Kęstutį J. Jesaitį jo 
Lietuvos laikų bendradar
biai ir bičiuliai visada atsi
mena kaip nenaDrastai sim-X -- x-- x------- -----
patingą žmogų, vieną iš 
šviesiausių savo srities spe
cialistų, visada kupiną naujų 
idėjų nepriklausomos Lietu
vos radijo modemintoją.

Jo liūdinčiai šeimai ir ki
tiems artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą.

BROOKLYN,N.Y.

L. Darbininkų Dr-jos 
7 kuopos susirinkimas
Lapkričio 18 d. Bručo sa

lėje buvo LDD 7 kuopos na
rių susirinkimas, Jis buvo

ligoninėje, bet £a.na gausus, nors tą dieną 
snigo ir lijo, bet tai kuopos 
narių nesutrukdė į susirin
kimą atvykti

vo susirgęs, gavo pagulėti 
Hartfordo
jau sugrįžo į namus ir čia 
sveiksta. Linkime jam grei

Lapkričio 12-15 dd. Ka
nadoje lankėsi Pavergtųjų 
Seimo delegacija: Seimo 
pirm. G. Dimitrov (Bulga
rija), J. Letttrich (Čekoslo
vakija), V. Hasens (Latvi
ja) ir V. Sidzikauskas (Lie
tuva). Ottawoje delegaciją 
priėmė ministeris piiininin- 
kas J. Diefenbaker ir užsie
nių reikalų ministeris Green. 
Su vienu ir antra delegacija 
nuoširdaus atvirumo dvasia 
ir dalykiškai svarstė even
tualius Kanados žygius so
vietų pavergtų tautų laisvo 
apsisprendimo teisės vykdy
mo klausimais. Delegacija 
su dėkingumu patyrė Kana
dos vyriausybės nuoširdų 
susidomėjimą sovietų pa
vergtų kraštų padėtimi ir 
tvirtą nusistatymą jų lais
vės kovos pastangas parem
ti.

Delegacija taip pat ap
lankė opozicijos lyderi D. 
Pearson ir kitų dviejų parti
jų vadus. Jie visi užtikrino 
delegaciją, kad yra visiškai 
solidarūs su dabartine Ka
nados vyriausybės politika

- - • sovietų pavergtu tautų at-Kadangi Balfas si menesj žvilgiJ 1 h '
IVYKO KLAIDA

Praeitame numeryje iš-
Kaulakienė spausdintame SLA 152 kp.

sveikinime Hermanams įvy
ko klaida: parašyta, kad 
kuopos sekretorė yra Nelly 
Katilienė, o turėjo būti pa
rašyta Nelly Katiliūtė. Už 
klaidą atsiprašome.

ir darbo sąlygos geros. Rašykit 
laišką, arba šaukite telefonu: 
VI 7-12-50—Chicagoje. (50

Brighton Bakerv
2457 W. 46th Place 

Chicago 32, III.

Pakalbinkime draugus, kai* 
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

NEW HIGHER DIVIDEND
, YOUR SAVINOS .
1 NOW EARN ąr.
Į HIGHER RATE

jnticipated annual rato

SENO FOR FREE 
"SAVE-BY-MAIL" KIT

POSTAGE PAID £ 
BOTH WAYS

HOME OWNERS
TSAVIIIGS

FederalSavings
»m> «Moei«-naN

T

JPSEPH B. «ROSSMAM, MM
21 MUK ST., BOSTON 9

Pitone HU 2-O63O

vykdo piniginį vajų, iš kuo
pos iždo jam paskirta $10 ir 
nariai sudėjo $12.

Kūčių susirinkti nutarta 
Spūdžių namuose.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas atsiuntė jo ren
giamo Naujųjų Metų sutiki
mo penkis bilietus. Nutarta 
už juos sumokėti.

Kazvs Bukaveckas išvy
ko į Miami, Fla. Nariai su
metė po žaliuką ir jį vaišino. 
Žinoma, nepaliko už tai sko
lingas ir K. Bukaveckas. Be 
to, jis davė garbės žodi Mia
mi mieste įsteigti LDD kuo
pą.

Brooklyniškiai tiki, kad 
Kazys tai padarys, nes ką 
jis iki šiol pažadėdavo, visa- 

’da įvykdydavo.
Iškeltas klausimas, ką da

ro LDD centro komitetas 
draugu J. V. Stilsono ir St. 
Strazdo biografijų išleidimo 
reikalu. Kuopa tą sumany
mą vra pasiuntusi Centro 
komitetui, bet iki šiol iš jo 
nėra gavusi tuo reikalu jo
kio pranešimo.

Centro komiteto nariai St. 
Briedis ir J. Buivydas pain
formavo, kad jie yra pasira-

Toronte delegacijos ini
ciatyva buvo sukviestas so
vietų pavergtų kraštų atsto
vų pasitarimas. .Jis vienin
gai pritarė idėjai, kad Pa
vergtųjų Seimas įsteigtų 
Kanadoje savo nuolatinę at
stovybę. Torontiškis J. Si
manavičius buvo išrinktas 
steigiamosios atstovybės lai. 
kiniu reikalų tvarkytoju.

Lietuvos Laisvės Komite
to pirm. V. Sidzikauskas ta 
proga turėjo pasikalbėjimą 
su PLB valdybos žmonėmis 
ir lietuvių veikėjais Montre. 
ralyje. Lietuvos Gen. konsu
las J. Žmuidzinas padarė 
gražų priėmimą, dalyvau
jant kitų valstybių konsu
lams ir lietuviams veikė
jams.

Kor.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

sird.es


Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 48, Lapkritis 28, 1962

Apdovanojo K. Račkauską, lias nėra visada lygus. P. Mi-
T .................. . „ i šutis susirūpinęs, kad Lietu-
Lapkricio lo d. preziden-j vo& gyVentojai, atrodo, dar 

tas J. Paieckis^ skelbia . mažai kreipia dėmesio i
"Ryšium su gimimo aš- - -

tuoniasdešimtomis metinė
mis už ilgametę literatūrinę 
veiklą apdovanoti Lietuvos 
TSR nusipelniusi kultūros 
veikėją, rašytoją Karoli Vai. 
rą-Račkauską Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Garbės raštu.“

K. Račkauskas yra gyve
nęs JAV ir čia plačiai vei
kęs. Dabar jis via rašytojo 
P. Cvirkos muziejaus Kau
ne direktorius.
Partija pyksta ant užsienio 

lietuviu

sovietini patriotizmą, tautų 
draugystę, proletarinio in
ternacionalizmo jausmus, 
taigi, j būtinuosius, partijos 
nurodytuosius uždavinius.

Partijos pareigūnas skel
bia, kad turi būti broliški 
santykiai su kitomis tauto
mis. tad, esą, ir Lietuvoje 
vieningai gyveną ir dirbą 
lietuviai, rusai, lenkai, žydai 
ir kitų tautybių žmonės. 
•Jie, girdi, laisvanoriškai mo
kosi nišų kalbos, nes juk ji... 
daranti Įmanomą Įvairių 
tautų bendravimą.

(Elta) Lietuvoje propa- Ta proga P. Mišutis pasi-, 
gandininkai nesiliauja skel-Įryžo atkreipti dėmėsi Į už-i 
bę apie reikalą artėti su ki-įjūryje gyvenančius tautie-j 
tomis "broliškomis“ Sovie-I čius. Suprantama, jis juos 
tijos tautomis ir visokiomis puola, nes, esą, tie niekadė-

PREZIDENTIENIŲ SUKNELIŲ PARODA

Smithonian muziejuje Washinjjtone yra v isu prezidentienių suknelės, kurias jos dė
vėjo ju vyru inauguracijos baliuje. Dab ar ten bu- galima pamatyti ir-prezidentie- 
nės Jacqueline Kennedy suknelę. Paveiksle Politinės istorijos skyriaus pareigūnė 
Susan Roberts baigia modeli ta suknele aprengti. Be to. čia matyti kitu 4 paskuti
ni uju prezidentienių (Eisenhouer, Trum an. Roosevelt. Hoover) modeliai, aprengti 
inauguracijos suknelėmis.

Vliko Vykd. Tarybos veikla
VYKDOMOSIOM TARYBOS PIRM J. GLEM2OS 

PRANEŠIMAS VLIKO SUVAŽIAVIMUI
(Tęsinys)

PAVERGTOJI LIETUVA jčiovo pranešime kp ck ple-
______ i numui 1962 m. kovo mėn.

Komunistų paskelbtasis J nurodyta, kiek 1962 metais 
praeitais metais šūkis ”žen-l turi būti pagaminta, kad bū. 
giame į komunizmą“ prak- tų 'pilnai pa tenkinti porei- 
tikoje pasakė "stop“. Jau kiai“: grūdų 10 miliardų 

pūdų, mėsos paskersto svo
rio—12 milionų, pieno—85 
milionai tonų. Tada vienam 
asmeniui tektų (pagal pla
ną ) per metus: 
mėsos ir jos produktų42 kg 
pieno ir jo prod.. . .266 kg.
kiaušinių................ 127 št.

nepateisino. Jeigu stambioji i cukraus.................... 34 kg.
Diamonė šiek tiek daugiau! Nei kraštas tiek nepaga

mino, nei asmuo tiek negau
na. Lietuvoje 1936-37 me

nuo šių metų pradžios 
karštligiškai ieškoma nau
jų stebuklų, kad jie galėtų 
ką nors duoti plačiosioms 
masėms ar bent masintų 
giažios ateities miražais.

1961 m. Sovietų Sąjungos 
ūkio išdavos nustatytų planų

pramone šiek tiek daugiau 
pagamino 1961 m. už 1960 
m., tai buitinė pramonė 
daug atsiliko nuo planų ir 
negalėjo patenkinti gy ven
tojų poreikių. N. S. Chruš-

priemonėmis atsisakyti nuo 
vadinamo nacionalinio ribo
tumo,užsisklendimo. Lietu
vos kom. partijos ck propa
gandos sk. vedėjas Pr. Mišu-

jai bandą šmeižti partijos 
politiką, juodinti sovietinę 
tikrovę, kiršinti tautų nea
pykantą. Partijos pareigūno 
žodžiais, tie užsienio lietu-

tis, paskelbęs straipsni “Tie- viai iš viso nenori Lietuvai 
soje“ (257 nr.), iškėlė taria, gero, jiems tėvynė nerūpi, 
mai didelius laimėjimus po- į nes, pasak Mišučio, gimtasis 
litinio švietimo darbe ir ki- kraštas niekada taip nekles-j 
tur. Jis pasigyrė, kad kom.'tėjęs ekonominiu, politiniu; 
suvažiavimo medžiaga Lie- ir kultūriniu atžvilgiais. Ta. 
tuvoje išleista net pusės mi- ėiau, jei naujas partijos dė- 
liono egz. tiražu, o komunis. mesys užsienio lietuviams ir

Antanas Purenąs
J. Vlks

(1883.11.28—1962.XI.5)

Antanas Purenąs gimė

pranešimas pageidautinas. 
Tas lietuvių studentų sam
būris nebuvo labai gausus, 
bet drausmingas ir įtakin-

Įvairūs studentų ideologiniai 
sąjūdžiai bei pašalpiniai

gas

Tatkonių kaime, Skapiškio f“™”*™. galėj.° ,su mams. Jo pranešimai visada
tu nroprama naerinėip *>‘>0 lidomus tai areumentai aoie vais., pasiturinčio ūkininko xa‘(?' buvo turiningi, nors trum-tų pi ogi amą nagnneję -0, jdomns, tai ai^umentai apie Gimpazijos mok^; pūčiai, vargu kada pusvalan-
000 žmonių. Girdi, laimėji
mų daug, bet... einamas ke-

krašto klestėjimą ne nauji ir 
jau per daug nuvalkioti.

70,068 komunistų
(Elta) Pagal komunistų

L- z k»Vl t O CAVIU UIIICVCl^

kimus jis kandidatavo Lie
tuvos socialdemokratų par
tijos sąrašuose ir buvo 
rinktas. Deja, A. Pureną vi
są jo gyvenimą viliojo švie
timo ir mokslo darbas. Jis 
iš St. Seimo narių pasitrau
kė ir veikė švietimo dirvoje. 
Buvo Kauno Suaugusiųjų 
Gimnazijos mokytoju ir, Įsi

T s Jai’

tais suvartotas kiekis vie
nam asmeniui: 
mėsos ir jos prod. 68,5 kg. 
pieno ir jo prod. .. 305,5 kg.
kiaušinių..................152 št.
cukraus.................. 17,5 kg.

Pastaba: Kaimo gyvento, 
kurių Lietuvoje buvo

76,9' r , vartoja cukraus 
daug mažiau už miestelėnus. 
Bet Sovietijoje dabar cuk
raus suvartojama po 17 kg.

Į asmeniui, o gyventojų mies
tuose per 50',

1.) Gyventojų Lietuvoje
. . .----- — sausio 1 dienai

versitetui, buvo vienas pir-l,kait, ma 2,x52,000. 1959
mųjų jo profesorių. Nuo ta- j m aau#j() mžn ,-d gwaš 
da A. Purenąs jau galutinai mo metu buvo 2,711,000.

Padaugėjo 111,000, o pagal

A. Purenąs buvo vienas 
tų, kuris kruopščiai pasi- steigus Kaune Lietuvos U n i- pJj? nV 
ruošdavo Įvairiems praneši- v.,,,..-. ,-;a,noa

pasviro Į mokslo sritį. Jis y- 
ra daug rašęs Įvairiais che
mijos mokslo klausimais, 
bet nepamiršo ir anais me
tais leidžiamos socialdemo
kratų spaudos. Jis nepasiša
lino ir iš Lietuvos socialde
mokratų partijos gretų. Jo 
būta nuosaikaus socialde-

universiteto lietuviu studen- dį užtrukę.
Dar prieš pirmąjį pasau- 

ri .. .. lini karą Petrapilyje veikė
darbininkijos judėjimu, isi- ,aU^a’r apjungusi penketas lietuvių pradžios
liejo i jų vadovaujanti są-j '.lsą, Petrapilio lietuvių stu- *,ok k, kurios buvo va-
jūdi—socialdemokratus. Ientl«- Ju0 budu toji Lie- diramoa Mažturčių draugi-

'• I tuŲ« Studentų Draugija . įr Ri dviej draugijų
veikė uz tų aukštųjų mokyk- i Jremiamos. J>rie kai kurių tų 

Jų sienų policijos nepastebi-; vakariniai
ma. Neatsirado tozio ir.a-. kur.aį suaugusiems, taip pat
tuko kurią butų tų ,.raugi-i, poIicijos leidimo. Tuose 
m ik ammnps bii-i, . t-.r •

Ius ėjo Liepojuje ir jau tada •, ... -tų sambūrio priedangojepradėjo domėtis visuomem- -i - - T- * - M* ==-----= *. J . ... velke ir Lietuviu S t u-niu gyvenimu ir suartėjo su

Lietuvos
1,000:10
pastovius
Lietuvos

normalų prieauglį 
ir turint galvoje 
"savanoriškus“ iš 
išvežimus, išeitų,

"priešakiniai“. Kas labiau- 
plc tairrartnncprogramą

elgesiu turi rodyti genis pa-1 kai kuriuose padaliniuose 
vyzdžius, o pagal Lie< uvoje • esąs visiškai nepatenkina- 
leidžiamą "Komunisto“ žur-Įmas darbininkų ir kolchozi- 
nalą (10 nr.), šių dienų są-!ninku lyginamasis svoris.į 
lygose komunisto vaidmuo Taigi, žemdirbiai su darbi-J 
esąs neišmatuojamai didelis.!ninkais dažnai sudaro ma-j 
Tas pats "Komunistas“ to-jžiau kaip pusę visų priimtų-’ 
liau pavaizduoja, kiek šiuo,jų j narius skaičiaus. Pvz., 
metu ir kokių narių esama Katino miesto organizacijo- 
Lietuvos komunistų partijo- je j narius priimtųjų tarpe 

darbininkų esą 35,6%, Šiau- 
ir pan. Jei pa- 

Į žvelgti i kolchozų darbinin- 
Pagal "Komunistą“, i Lie-|kus pareigūnus, tai \aiz- 

tuvos kom. partiją atrenka-Įdas ck akimis žiūrint, i 
mi patys pažangiausi, sąmo-l labai nepatenkinamas—-bri. 
ningiausi darbininkai, vais- gadininkų ir grandininkų 
tiečiai, inteligentijos atsto- tarpe partijos narių tesą 
vai. Per pastaruosius pus- '18.1'-, gyvulininkystės fer- 

vedėjų tarpe—23.8' '<,

je ir kokius gerus pavyz
džius“ jie rodo kitiems, nehįuose—40/ 
komunistams.

ją Įklampinęs. Purenąs bu 
vo vienas iš veiklesnių tos1 

i draugijos narių, pakartoti-į 
nai renkamas i jos valdybą. I 

A. Pureno studentavimo į 
metais lietuvių studentija 
nebuvo gausi savo ideologi
niu pasiskirstymu. Ryškiau
siai ir veikliausiai tada pa
sireiškė lietuviai studentai 
socialdemokratai, konspira
cijos sumetimais pasivadinę 
visuomenininkais. Greta jų 
veikė varpininkai-demokra- 

__________ tai. Lietuvių studentu tarpe
Aukštosios matematikos! P?'itikuLoj.ana'd katal,ik^ at‘ 

eitininkais pasivadinusių,

kursuose paskaitas skaitė ir 
A. Purenąs.

Pradedant 1915 m. tie 
kursai jau buvo legalizuoti

kad atvyko i Lietuvą kolo
nistų per metus apie 80-90 
tūkstančių. Pvz., Vilniuje
š. m. pradžioje buvo 264, 

j gyventojų ir per tą trejų 
'**»’. * i metu laikotarpi bus atvykę. Lietuvą okupa-, apie 20 iž*~b«riiškų res.

mnlcratn ir iii vaikiui ateičių, 

vusio asmens.
1940 m

vus bolševikams A. Purenąs' bliku 
buvo išrinktas Vytauto D., Xuo T^.nin0 skobto šūkio 

- _ t •- - •- t - J kiekvienai tautybei pilnaV -• J-"“ iJ”?TUT1l al>sbp>en(limotJise“i,Ru-
ir A. Purenąs buvo jų verie- vos, ir vėl atsirado, kasnoJj iRp suva-javimo ,921 
ju. 1917 m. pavasari revo- rejo A. Purenui pakenkti dėl mJet Rutarimo , kurį 
liucijai kilus, Antanas Pu- to kad okupacijos metu su- jja turj kov<)P „dj<Jl 
ienas tuoj sumetė orgam- tiko burii rektorium Bet ir Lkliškumo. kolonizaciniais 

"r * didžiarusiško šovinizmo
Toji gimnazija pradėjo 
veikti rugsėjo 1 d. Jos direk
torium buvo Purenąs, in- pareigų.

Purenospektore—Antanina Liutky. 
tė-Valaitienė, dabar Chica- 
goje gyvenanti; mokytoju

tentija tuos smarkuolius at-j -t< , • ... .šaldė, ir jie pasiteikino Pu-, ’ lalP?",lskal
rčru i * • 1 partija, siaurinant tautybiųreną atleidę is rektoriaus tek,es į,. pkėiant kiškas

imperialistines užmačias, 22 
-me suvažiavime 1961 me
tais jau kalba tik apie ”ne- 
atlaidžią kovą prieš visokius 
nacionalizmo ir šovinizmo 
pasireiškimus, prieš praei
ties idealizavimą ir pan.“ ir 
reikalauja, kad “kiekvie
nam sovietiniam žmogui 
būtų svarbiausia ne vienai 
ar kitai tautybei priklausyti, 
o sovietų šalies piliečio jaus
mas“. Toliau nurodoma, kad 

rusų kalba, kuri yra tauti
nė rusams ir bendra tarptau. 
J nė TSRS tautoms, sudaro 
daug didesni ir platesnį kal
bos bendrumą, kaip atskira 
tautinė kalba“ ("Pravda“ 
1961. XI.2 ir "Filosofijos 
klausimai“ 1961 m. nr. 9.). 
v isai aiškiai vykdoma asi
miliacija. Rusijos FSR teri
torijoje 1959 metų surašymo 
duomenimis gyveno: ukrai- 
n iet ių —3,359,000 asmenų, 
<urių 45,4'z laikė ukrainie. 
čių kalbą gimtąja, ir jie ne
turėjo savo kalba mokyklos, 
spaudos. Tokioje pat padė
tyje 300,000 baltgudžių, 
500,000 vokiečių, 350,000 
kazachų, 100,000 lenkų ir 
kt., neatsisakiusių nuo savo 
tautinės kalbos.

Kaip reaguoja pabaltie- 
ciai? Dirbęs Klaipėdoje 
transporte asmuo pasakojo, 
kad šoferiai, vykdami Į Ta- 

(Nukelta Į 7-ą psl.)

būta rimto moks
lininko, gero pedagogo, ap
dairaus politiko, suprantam 
čio savo padėtį ir susivokian
čio atsakomybėje, tai jo ir 
neįsišokta. Ir kas visa tai su
prato,, A. Pureną

ir chemijos mokslus studi-
antru metu i LKP įstojo mų vedėjų tarpe—23.8%, juodams Petrapilio universi- voHuciniai.
11,064 žmonės. Šiuo metu mechanizatorių—9.1%, ta- tete, jis buvo ne tik uolus 19J0 m Petrapilio lietuviu
partija Lietuvoje turi 4,653 čiau kolchozų pirmininkų i socialdemokratų spaudos; dudentu tai pe ateitininku iu 1 ai ssw,,,e‘-Lai iietu- a. rureną pažino,
pirmines organizacijas ir jo. tarpe jau—83.7%, sovehozų; bendradarbis, bet jau ir jų 1 atsiradimo pradžioj- buvoi vių kalba dėstomajai gim-!jam pritarė ir neleido, kad 
se yra70,068 komunistai direktorių tarpe—91.1'< ir' partijos naiys veikėjas. Ir ; vos keletas asmenų, o Uuti-1 ?azi.jai .sVėj° 45 .metai nu.° Ham PakenktU.
(1962 m. spalio mėn. duo- vėl sovehozų darbininku ir 1 tada jis nepamiršo savo mie- njnj<aj atsirado dar vėliau Hos Įteigimo. Deja, bolševi-Į Vokiečių okupacijos me-
menys). i tarnautoju tarpe—vos 4.3%

1961 m. priimtųjų i parti- ir’ , labiafia jaudina 
jos kandidatus tarpe darbi-: cenltro komitetą kolchozi- 
ninkai ir tarnautojai šūdam nar,al
57,8%, o inžinieriai, agro
nomai, zootechnikai, gydy-
tojai, mokytojai ir liaudies 
ūkio specialistai — 30,5'ž. 
Per praėjusius pustrečių nie

sambūris atsirado iau pore-• buv°,'tpnas ', a'a'ttį.
pas dabar gyvenąs Chicago. 
je. Be jų, mokytojavo ir kiti. 
Tai šiemet tai pirmajai lietu-

lo Skapiškio ir ten tarp dar-|7ai petla iHo Lietuviu Stu. 
bo žmonių revoliuciniais;dentų Draugija veik pį,. vi.
1905 metais veikė.

kams Įsigalėjus, toji gimna
zija nustojo veikusi.

Petrapilio aukštosiose mo
kyklose mokėsi ir nemažas 

"Komunis-į skaičius lietuvių jaunuome- 
tą“, vis pykstama, kad prii-inės. Čia jie visi buvo susi-J 
mant j kandidatus ir narius ■ būrę i bendrą lietuvių stu- 
daroma per menka atranka.! dentų draugiją. Prisiminti-

tesudaro... 2.1 
Dabar, pagal

tų LKP-je naujai sukurtos1 Todėl, girdi, i partiją prasi-i na, kad tais carinės Rusijos

sus jos gyvavimo metus bu-1 1918 m. A. Purenąs par-
vo socialdemokratų ir varpi-Į vyko Į savo gimtąjį Skapiš- 
ninkų koalicijos pagrindais J kį. Tuoj apsigyveno Rokiš- 
vedama. kyje ir pradėjo veikti švieti-

Petrapilio lietuvių studen
tų visuomenininkų tarpe Pu
renąs buvo ryškioji ir veda. 
moji asmenybė. Kas sekina

mo dirvoje. 1919 m. pra
džioje jis iau buvo išrinktas

tu A. Purenąs kartu su kitais 
socialdemokratais dalyvavo 
pogrindyje ir bendradarbia
vo jų leidžiamoje pogrin
džio spaudoje.

Pakartotinai maskviniam 
užplūdus Lietuvą, A. Pure
nąs tęsė savo mokslo darba.

apskrities savivaldybės švie. y^tau^° D. Universitetą
timo skyriaus vedėju. Tai

o-

604 pirminės organizacijos, 
taigi, per metus tų padalinių 
sukuriama apie 250. šios

žmonės, "neverti • metais bet kuri draugija tu-!d.ienis rinkdavosi daž-Į buvo Lietuvoje jau prasidė-skverbia
komunisto vardo“, nes po I rėjo būti valdžios leista, po 
kelių mėnesių juos jau tenka i licijos Įregistruota. Betgi

pirminės organizacijos ypa-, šalinti dėl nuosavybės grob-Į aukštųjų mokyklų sienose
tingai smarkiai kuriamos 
kolchozuose. Jei šių meti) ru
denį beliko vos 9 kolchozai

stymo, spekuliavimo, gilta 
vimo ar ir dėl to. kad naiys! 
esą. laikęsis religinių apeigų

be tų padalinių, tai 1960 m. į ar buvo iš buožių šeimos ki
tokių kolchozų Lietuvoje; lęs ar net bendradarbiavęs
dar buvo 419.

"Komuniste“ svarstyda.
mas komunistų narystės 
klausimą, LKP ck partinių 
organų sk. vedėjas J. Novic- 
kas nuolat pabrėžia, kad j 
partiją priimami "priešaki
niai žmonės“, tačiau iš pa
skelbtų duomenų stebime,

su vokiečių okupantais, sa
vo metu buvęs uolus šaulys.!

J. Novickas teigia, kad 
kandidatai Į partijos narius 
tiek nerūpestingai ruošiami,
auklėjami, kad iki šių me
tų spalio mėn. 1,258 arba 
16.77 visų kandidatų turė
ję užtęstą stažą, kitaip ta-

kad tie naujieji nariai nėra riant, jie ilgiau laukė, kol

susilaukė malonės būti pri
imti i partiją. Taip, dejuoja 
ck žmonės, i partiją prasi
skverbia per daug atsitikti-

zmonių, ir jie vargiai 
vadintini "priešakiniais“,

niausiai Pureno kambaiyje.
Visuomenininkų tarpe bu

vo susiklostęs toks paprotys, 
kad jie savo valdybos nerin
ko, nario mokesčio nemokė, 
jo. Ir savo posėdžių nutari
mų nerašė. Visa tai buvo 
daroma, kad apsisaugotų 
nuo budrios carinės žandar
merijos, kad jai nepasisektų 
užtikti tokio lietuvių studen-

tokiais, kuriems, pagal par- tų tarpe esančio sambūrio.
tijos nurodymus, tenka or-
gamzuoti mases, kovoti už 
partijos uždavinių Įgyven
dinimą, part. suvažiavimo 
"didžiųjų nutarimų“ Įvyk
dymą.

Tik susirinkus posėdžiauti 
būdavo renkamas pirminin
kas. Tokiu pirmininku daž
nai būdavo Purenąs. Jis ir 
kitam susirinkimui numaty
davo, kas aptartina, koks

jęs bolševikmetis. Pureno 
darbštumo ir sumanumo dė
ka visame apskrityje tuoj 
pradėjo veikti iki tol buvu
sios ir naujai steigiamos pra
džios mokyklos, o pačiame 
Rokiškyje veikė gimnazija.

Bolševikus išstūmus iš 
Lietuvos, atsirado kas pra
dėjo kibti prie A. Pureno, 
kaip bolševikmečiu tvarkiu
sio švietimo reikalus. Bet, 
tiek mokytojai, tiek platieji 
visuomenės sluogsniai tuos 
"drąsuolius“ atšaldė, ir Pu
renąs buvo paskirtas Rokiš-

kupantams sulikvidavus n 
atidarius Politechnikos Ins
titutą, A. Purenąs jame pro
fesoriavo ir kurį laiką buvo 
to instituto rektorium. Turi. 
momis žiniomis, Politechni
kos Institute Kaune Purenąs 
buvo studentijos laikomas 
didelėj pagarboj, ir jo pa 
skaitos buvo studentu gau 
šiai lankomos.

Iš Lietuvos nepriklauso
mybės metu buvusių profe 
šorių kai kurie ūmai palūžę 
maskvinės okupacijos užtik
ti ir Įsirašė į komunistų gre
tas. Ą. Purenąs pasiliko 
koks buvęs: tvirtų principu

kio gimnazijos direktorium. ‘ ~°£us lr atsparus besikei 
J Lietuvos St Seimo rin- Clanbems politikos vėjams.
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cijų biurą, kad garsintų mū
sų susaidę po gazietas. Tai
gi išrinko mane, kad pa- 
klausčiau pas tave rodos, 
kaip tokius biurus organi
zuoja.

— O gal jūsų komitetas 
jau pasenęs, tėve, gal reikė-

i tų išrinkti jaunesni?
— Bet iš ko išrinksi, Mai

ki, kad jauniklių nėra. Jie 
nesirašo į mūsų susaidę.

— Reiškia, nemokate pa
traukti.

— Kaip tu juos patrauk
si, Maiki, kad juos daugiau 

Į traukia armobiliai, kabare
tai, mergos ir šokiai?

— Įveskit ir jūs šokius.
— Maiki, tu žinai, kad 

šokių mados dabar mainosi 
kaip čigono poteriai. Bepiga 
buvo seniau, kai visi šokda- 

: ve polką. Bet kai pradėjo 
mados keistis, tai atsirado | 
foks-trotas, two-step, paskui •
šimi, rumba, čalstonas ir į__
rok-en-rol, kur šokikų kojos į 
lakstė virš galvų. O dabar- 
jau tvistą tursina. Aš tau sa-! | 
kau, kad svietas jau kraus
tosi išgalvos. Tik pažiūrėk,! 
kokios mergiškų čeverykų 
kulkos! Arba kokios dabar 

į vyrų skiybelės. Visai be bri- 
lių. Žmogus atrodo, kaip 

j katinas be ausų. Taigi vis- į

PREZIDENTIENĖ SVEIKINA RUSŲ BALETĄ

šiuo metu JAV gastroliuoja Maskvos didžiojo teatro 
baletas. Jis buvo ir Washingtone. Ta proga jis buvo 
pakviestas ir į Baltuosius Rūmus.

Ir reklama nepadeda
J. Vlk»

Sovietų Sąjungos laikraš- kodeksu. Tai tarybinių auklėto- 
cio "Pravdos“ kiekvienas|jy veiklos kelrodė žvaigždė. Ir 
numeris tai komunistų par- Į mes galime džiaugtis ir didžiuo- 
tijos garbinimas ir jos rėk-1 tis, kad mūsų auklėtinių širdyse 
lamavimas. O lietuviškoji Į vis giliau suleidžia šaknis kilnūs 
"Tiesa“ beždžioniaudama I tarybinio patriotizmo, socialis-
lygiai panašiai kompartiją 
reklamuoja ir negudriau, 
negu Amerikoje cigaretės 
reklamuojamos.

Nenuostabu, nes ”Praw- 
da“ ir "Tiesa“ — sesutės 
benkartukės, bet štai pa
vergtosios Lietuvos "Tary
binis mokytojas“, skirtas 
mokyklos reikalams, ir tas 
neatsilieka nuo anų sesučių 
benkartukių.

Prieš mus "Taiybinio

tinio humanizmo, kolektyvizmo 
jausmai, kad mūsų jaunoji kar
ta ima elgtis, gyventi ir dirbti 
komunistiškai. Tai didžiulis mo
kytojų nuopelnas.“

"Didis tikslas — komuniz
mas, kuris dar taip neseniai bu
vo tik šviesiausių žmonijos pro
tų šviesi svajonė, dabar partijos 
ir liaudies valia įsikūnija Tary
bų žmogaus žygdarbiuose. Ke
lias j didįjį tikslą vis platėja.“

”O mes ir toliau, vieningai su-
mokytojo“ Nr. 83. IŠ jo čia i «laudę gretas, statome ir staty-

1926 metų perversmas

Fašistinis perversmas
Gen. štabo pulk. K. Škir-

ANDRIUS VALUCKAS
(Tęsinys)

kai ką pakartojame:
"Pasiaukojamo tarybinės liau

dies darbo, Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos teorinės ir 
praktinės veiklos dėka,—buvo 
nurodyta TSKP XXII suvažia
vime,—žmonija gavo realiai e-

sime komunizmo rūmą, kursime 
gražų komunistinį gyvenimą, l>e 
karų, be žudynių, taikų ir lai
mingą.“

O kokie tokios Įkyrios 
reklamos vaisiai, sužinome 
iš "Taiybinio mokytojo“ Nr.

— Ei, Maik, kur tu buvai 
pereitą nedėlią?

— Tėve, nesakyk "r.edė- 
lią“!

— Nu, tai kaip sakyti?
— Sakyk: sekmadienis. 
— Bet aš, Maiki. kalbu a-

— Na, tai pasakyk, kaip į kas mainosi, o mūsų susaidė Pa tvirtina, kad sąmokslinin- 
• • i i_ •_ ____ ___ • I ___:__  ku n^nkinkp nradpillSl rUOŽ-rusai ir lenkai vadina snie-! vis tokia pat, kaip seniau kų penkiukė pradėjusi ruoš- 

gą? j buvo, valuk to niekas ir ne-. ti perversmo planą rugsėjo
— Ir vieni ir kiti sako:; siraso pne jos. Jaunimas ve-' 

1 jasi paskui naujas madas.

sančią socialistinę visuomenę ir 85. Ten šaukiamasi tėvų pa- 
patyrimu patikrintą mokslą apie galbos, nes štai kokių pasi- 
socializmo pastatymą. Platus taiko mokinių:nės teisme, taip pat bandy

mas iškelti pik. Petruitį per
versmininkus karininkus su
neramino, nes jie pabijojo, 
kad ir jie gali atsidurti kalė
jimuose, todėl nutarė per- 
versmą paskubinti.

Apie tai rašo pats per
versmo plano autorius pik. 
Vladas Skonipskis knygoje 
"La resurrection d’un peup- 
le“, Paris, 1930 m., psl.99-

vieškelis į socializmą nutiestas. 
Juo jau žengia daugelis tautų, 
juo anksčiau ar vėliau žengs vi
sos tautos“.

”Mes tikime, kad politinio 
švietimo mokyklos numatytos 
priemonės padės kiekvienam 
mokiniui susirasti savo vietą 
komunistinėje visuomenėje, nes 
šios priemonės remiasi neišsen
kančiu auklėjimo šaltiniu — 
TSKP Programa, kuri yra mū
sų kelrodė žvaigždė į šviesiąją 
žmonijos ateitį — komunizmą“.

"Mūsų mokytojai savo auklė
jamajame darbe vadovaujasi 
partijos Programoje išdėstytų 
moraliniu komunizmo statytojo

"Važiuoja troleibusu šešiolik
metis Vilniaus 1-osios darbinin
kų jaunimo mokyklos mokinys 
Gediminas Mačiulis. Kondukto
rė paprašė nusipirkti bilietą. Ge
diminas pakiša jai pasenusį nuo
latinį bilietą. Kai konduktorė 
pareikalauja iš Gedimino, užuot 
akis dūmus, nusipirkti bilietą, 
šis grubiai ją atstumia į šalį. 
Gediminas nuvedamas į Spalio 
rajono milicijos skyrių...

F8-osios vidurinės mokyklos 
mokinys Vladimiras Garusevas 
girtas trukšmavo grąžtų fabri
ko klube ir baigė poilsio vakarą 
milicijos skyriuje. Tos pačios vi
durinės mokyklos trečiokas Ni
kolajus Jemeljanovas, sulaužęs 

kų ir studentus. Visi telefo-jsu draugais 1-ojo vaikų darželio 
no pasikalbėjimai buvo nu-! tvorą, užkūrė šios įstaigos kie-

20 dieną. Penkiukės sudėty
je įvyko kai kulių pasikeiti
mų, nes pradžioje pervers-į 
mui pradėjo vadovauti gen. j 
K. Ladyga, bet greit jo su 
gebėjimams buvo pareikštas

j snieg.
— Reiškia, sniegas yra 

bendras žodis jiem ir mums. 
pie nedėlią. Sekmadienio aš; Bendrų žodžių, tėve, pas
nepripažįstu, ba tai ne lietu-', mus yra labai daug: žemė, kalo valgytų jūsų pinigus, 
viškas žodis.

— Kaip tik priešingai
ve: "nedėlią“ yra nelietuviš-. taip toliau. Taip pat bendras! informacijų biuras nieko j, , ,

............................................ gazietas neparašys, tik gere,! '«•J° v,eton buvo “zverbuo-

— Tėve, šitoj bėdoj jums 
nieko nepagelbėtų nė infor
macijų biuras. Jis tik be rei-

j vanduo, ledas, vėjas, dūmas,' _ Maiki, aš mislinu, kad į y.imla? nepasitenkinimas ir Gruodžio 16 ’d. Sko
tai, tė-! ugnis, saulė, žvaigždės — ir tu čia pasakei teisybę. Jeigu! stipnm rupskis supažindino A. Mer.
lietuvis. tain toliau. Tain nat bendras! infnrmaeiiii hiiiras nieko i mete 11 ĮSVaZiaVO Į SaVO ava --------

kas žodis. Jis buvo paskolin. žodis yra diena ir septyni, 
tas iš lenkų kalbos. i Todėl negalima sakyti, kad

— O iš kur tu žinai, kad i sekmadienis yra paskolintas 
paskolintas? Gali būti visai iš slavų. Jis yra mūsų pada- 
atbulai, Maiki. Gali būt, kad ras ir jo prasmė mums yra 
nnrJnlio >»al5r\lzai rAOCiiilzrvli no aiški.livucna Į/acicnvimv .—--
iš lietuvių. Aš žinau, kad — Olrait, bet kodėl sek- 
Plungės parapijoj žemaičiai madienis turėtų būti septin- 
visada sakydavo nedėlią. ta diena? Juk žydai sako, 
Tokio dzivuliongo, kaip sek- kad jų šabas yra septinta 
madienis, aš niekad Lietu- diena. Maižiaus yra parašy- 
voje negirdėjau. Aš rokuo-
ju, kad tai bus dipukų iš- 
mislas.

— Nesvarbu, tėve, kas jį 
išgalvojo; bet svarbu, kad; 
jis yra tikrai lietuviškas žo-

ta, kad, sutvėręs Adomą ir 
Ievą, Dievas atsigulė pailsę, 
ti. Tai buvo subata, septinta 
diena. Valuk to ir žydai su- 
batą švenčia. Net valgių tą 
dieną negamina; kugeli iš-

dis ir yra jau įleidęs mūsų! kepa iš vakaro
kalboje šaknis. 

-Džiūsta minut, Maik!
— Bet mes, tėve, ne žy

dai, o krikščionys, ir mūsų

valgys ir miegos, tai kokiem 
galam mums jo reikia? Iš 
savo kišenių mes negalėtu
me jo išlaikyti. Reikėtų pra
šyti visuomenės aukų. Bet 
mūsų žmonės jau nebejauni. 
Daugumas gyvena iš senat
vės pensijos, kurios ir ant 
binzų nelabai užtenka. Rei
kalauti, kad jie aukotų tokio 
biuro dykaduoniams užlai
kyti, galėtų būti ir griekas. 
Taip aš raportuosiu ir savo 
susaidei: informacijų biu
ras mums nereikalingas. 

MILIONAI SERGANČIŲ

kį su sąmokslo planu ir pra 
nešė, kad šis planas už kelių 
valandų bus vykdomas. Katąs Povilas Plechavičius, 

bet, ji pasodinus daboklėn, . . ,
į ta rietą norėjo įsibrauti • danK' buvo nu-
plk. V. Skonipskis, bet per- tlk sausl,J ™e.n;:
veremininkai i tą vietą pa- Mel kys nenorėjo jo tvirtinti, 
skvrė įeit. A. Mačiuiką. Pik.
V. Skonipskis tik paruošė! J,mu-Tuomet Skonipskis su

j A. Merkiu nuvyko pas Anta-perversmo planą.
Tuo būdu perversmo metu'Sk kio ia u.

penKiukes pirmininku buvo r r s r
Įeit. A. Mačiuika, o nariais

i ną Smetoną, kuris sutiko su

pik. V. Skorupskis, Slapšys, 
Kalmantas ir šarauskas. Tie 
penki asmenys pasiskirstė 
pareigomis:

1. ruošti ir detalizuoti per
versmo planą,

2. linkti žinias apie kitų

ną patvirtino ir įsakė per
versmą vykdyti.

traukti, išskyrus pačių per
versmininkų pagal slaptažo
di-

Iš pašto Įeit Mačiuika su 
20 karininkų nuvyko į seimo j

me laužą. Liūdnai pagarsėjo ir 
buvęs Vilniaus 23-osios viduri
nės mokyklos auklėtinis Vy
gandas Stungurys.

Kas gi šių vaikų tėvai? Tai
Tas Skorupskio pasisaky- rūmus, kur įsakė diktato- Į Vilniaus miesto pedagogai.“

mas yra labai svarbus įrody- riaus vardu išsiskirstyti, su-’ 
l p Vadinasi, "Tarybinis mo-mas, kad tikruoju perversmo ėmė seimo pirmininką ir vi-į kytojas„ ^yo reįlama

Jeigu jau tu toks upartas, tai šventadienių prasmė kitokia, 
išvirozyk man davadlyvai, sabas primena Dievo po- 
ką sekmadienis reiškia?

— Jis reiškia septintą die
ną, tėve.

— Vot kak! Septinta die
na, ir tu sakai, kad tai išeina 
lietuviškai. Bet aš tau pasa
kysiu, kad tu turi misteiką.
Jes, Maiki, misteikas kaip 
verbliūdas!

— Kodėl?

Sveikatos departamentas karininkų politines nuotai- 
1961 ir 1962 metų pirmą i kas-
pusmetį vykdė JAV gyven- 3. vesti agitaciją kitų ka

rininkų tarpe,

vyriausiu sumanytoju ir va
du buvo pats Smetona,
o jo ryšininku su kariuome
ne buvo A. Merkys ir visiš
kai išsklaido melagingą 
Smetonos pasaką po per
versmo, kad jisai, tiktai gel-

4. užmegsti ryšius su stu--bedamas padėtį, apsiėmė 
į nešti šią sunkią naštą. Ne, 
į jisai jau seniai veidmainiš-

5. palaikyti ryšį su tutinin-; kai pats brovėsi į tautos va- 
' dus...

Apie

ilsi savaitės darbą užbaigus,! tojų sveikatos tikrinimą ir 
o mūsų sekmadienis reiškia' dabar jo duomenimis pasirė- 
Kristaus iš numirusiųjų pri-'męs skelbia, kad 74 milionai 
sikėlimą. j serga bet kuria chronine li-

— O iš kur tu žinai? i ga. Daugumas jų yra darbin-
— O iš kur aš viską ži-’ gi ir dirba tą ar kitą darbą,!ir

nau? Iš knygų, tėve. ! bet 19 milionu yra‘nustoję i 5- palaikyti ryšį su tauti-’ AI,ie perversmą parašė ir
— Gud boj, Maik, kad dalies darbingumo, o 4 mili- i ninkllir kl ikdemM politikais į Mačiuika, o tas jo straipsnis 

Į onai yra visai nedarbingi.' Paruošti numatytų areš-, tilpo tuoj pat po perversmo
.. -------- ------ -- — išėjusiame Kario numeryje,

deniais ateitininkais ir neo 
lituanai

cepirmininką, dr. J. Stau- munistų partijai nepaveikėgaitį ir Steponą Kairį, ir pa-l „“7 'v 7 - 7-r ’ v - P i net pačių mokytojų ir teliko raitų gusarų burj sargy-’ r * j j't

bai. vų.

tiek daug žinai!

Antras pulkas užėmė 
Kauno komendantūrą. Sau
gumo policija, išskyrus vir
šininką Paškevičių, buvo pa
likusi nuo krikdemų laikų, 
todėl noriai perėjo į pervers
mininkų pusę ir jiems padė
jo. Vidaus policija taip pat 
nesipriešino.

Vyr. Įeit. Gudyno žinioje 
vyko numatyti areštai, ku
riuos vykdė aviacijos kari- 

Buvo
_ — Bet kam tėvas norėjai 950,000 yra ne tik nedarbinj tu?tį. asmemi sąrašą ir pa __ .
_ Todėl Maiki kad s°n- žinoti, kur aš buvau pereitą gi, bet be kito pagalbos ne-1 skkd asmenis, kurie tuos a-į bet tas Kario numeris sukinkai ir studentai. I

Inta diena nėra 'lietuviški sekmadienį? gali net iš savo namu išeiti, ilete f^kdys. Į Maciu,kos straipsniu buvo areštuoti ir nugabenti j vy.
' ’ - — . ......................... - Al mantis perversmo die-i tuoJ Pat konfiskuotas, nes Į riausią stabą šie vynausybėstinta

žodžiai. Jie turėjo būti pa
skolinti iš paliokų, arba iš 
ruskių. Ruskai septyni yra 
sem, o diena yra dien; polc- 
kai septyni yra siedem. Tai 
kaip tu gali su manim ginčy
tis, kad sekmadienis yra lie
tuviškas žodis, jeigu iš sla
viško molio sulipdytas, ką?

— Tėve, mes su slavais 
turime daug bendrų žodžių, 
ir jie priklauso lygiai mums, 
kaip ir jiems. Paimkim, pa
vyzdžiui, žodį sniegas. Ar 
tai ne lietuviškas žodis?

— Šiur, kad lietuviškas. 
Plungės žemaičiai irgi sako 
sniegas.

— Dabar turėsime klau
simą, tėve

— Kokį?
— Rodos, tėvas moki tru

puti rusiškai ir lenkiškai, ar 
ne?

— Jes, Maik, moku; ir 
neprastai moku!

— Aš tavęs ieškojau, ale 
negalėjau surasti.

Iš nedarbingų 24' 
širdies ligomis, 16'

serga 
arteri- 

visai— 0 kam manęs reikėjo?■ jų skleroze, 11G yra
— Norėjau paklausti,1, arba dalinai akli, *9 G reu- 

kaip sudaryti informacijų matikų, 8protiškai nesvei- 
biurą. Tokį darbą man pa- ki.
vedė mūsų Sčeslyvos Smer-,______________ ________
“-“jai tokio biuro“"kime draugi

nai, kai kurie penkiukės na- Smetona bijojo, kad visuo- 
riai suabejojo perversmo mene nesužinotų tikros tie- 

Į reikalingumu ii- nutarė sos aPie perversmą, 
kreiptis į gen. štabo viršinin- Gavę įsakymą iš Smeto-

reikia?
— Vot, jeigu būtum bu

vęs ant mūsų mitingo, tai ži
notum. Matai, iškilo klausi
mas, kodėl mūsų susaidė ne
auga? Nariai pradėjo blei- 
myt komitetą, kad perdaug 
apsileidęs. Sako, nei jis gir
tas, nei trezvas; nei gyvas, Pusi., kaina 
nei miręs. Nieko neveikia, Š

;mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

ką pik. K. Škirpą, bet nuo to 
žygio juos atkalbėjo Anta
nas Merkys, vienas iš tauti
ninkų šulų ir buvęs krašto 
apsaugos ministeris.

Į Sąmokslininkų vyriausia 
! susitikimo vieta buvo Aukš-

nos vykdyti perversmą gruo
džio 17 d. rytą, karininkai 
nustatė perversmo pradžią 
1 vai. ryto. Laikas buvo pa-' 
togus, nes Kaunan buvo su
važiavę pulkų vadai svei
kinti

KNYGOS JAUNIMUI

prez. K. Grinių jo gi-
į tieji Karininkų Kursai, kur mimo dienos proga.
; jie be įtarimo galėjo ruoštis; Lemiamą rolę

’pochodui“. Sleževičiaus vy- 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto j riau'vbei suėmus pik. Glo- 

15 pasakų ir padavimų, 186,^a^'ki’ Rmorlžio 11 d., ir pa-
...............$2.00 i sodinus ji į Kauno sunkiųjų

darbų kalėjimą, iškeliant

suvaidino karo
perversme 

aviacija ir

nanai: M. Sleževičius, V. 
Požėla, J. Papečkis, V. Če
pinskis, J. Krikščiūnas. Če
pinskį pavyko suimti kiek 
vėliau, nes jisai buvo pasi
slėpęs, o Albino Rimkos su
rasti nepasisekė. Iš seimo 
buvo atgabenti seimo pirm. 
J. Staugaitis ir vicepirm. S. 
Kairys. Vėliau buvo suim
tas tarnybos reikalais atvy
kęs Kaunan Klaipėdos kraš
to gubernatorius Karolis 
Žalkauskas.

valuk to ir susaidė neauga. 
O komitetas teisinasi, kad 
dirba daug, o mislina dar 
daugiau, ale bėda, kad nie
kas apie tai nežino, ba nie

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ............... $1.00

Ta pati knyga anglų
- kaina ...........

kalba,
$1.00

kas į gazietas neparašo Sa-l, fiI YNI KARyEUAi. Aloyzo b«- 
ko, reikia sudaryt informa-

jam eilę naujų bylų už 
šmeižtus ir kurstymą laik
raštyje Tautos Valia, taip 
pat suėmus, gruodžio 15 d., 
Povilą Plechavičių už vieno 
karininko

2-ras pėst. pulkas su šarvuo-’ Iš seimo Įeit. Mačiuika su 
čių rinktine, vėliau prie jų! keliais karininkais nuvyko 
prisidėjo gusarai ir karo mo-ĮP^z^entūron ir ten paliko 
kykla. Šarvuočių rinktinė ir! leitenantus saugoti namų a- 
2-ro pėst. pulko dalis užėmė
vyriausią kariuomenės šta-

rešte d r. K. Grinių.
__ ! , Kaip buvo suimtas gen.

bą. Antra grupė, vadovau- Į ^bo viršininkas pik. K
jama Įeit. Mačiuikos, užėmė 
Kauno paštą ir telefono te-

sumušimą, iš- legrafo centralinę, kur pali- 
^.a"^a^s..vaika.,n’:.69fl,S- keliant jam bylą karinome- ko fležūruoti keletą karinin-

Škirpa ,aprašo jis pats kny- 
goję “M. Sleževičius,” psl.į 
259-267: ’

(Bus daugiau)

Jų vaikeliai jau nevaikiš
kai išdykauja, šiuos jų sū
nelius gali tik milicija su
tramdyti... mokyklos įtaka 
čia bejėgė.

O gal tik todėl čia mokyk
los įtaka nesiekia, kad 
sprendžiant iš tėvų pavar
džių dauguma jų yra atėjū
nai, kolonistai ir dar moky
tojai... Gal ir milicija čia bu
vo atsargi, tų išdykėlių ne- 
sukišo į kalėjimą, bet per
davė mokytojams?

Anot "Tarybinio moky
tojo“ Nr 84, ne vien tik vi
si dėstomieji dalykai turi pa
tarnauti komunistų partijos 
propagandai, bet štai ir mu
zikos dėstymas turi būti į- 
jungtas į tą propagandos 
darbą :

"Taigi, nemenkinant kitų mo
kykloje dėstomų dalykų auklė
jamosios reikšmės, reikia pripa
žinti. kad muzika yra vienas 
dėkingiausių dalykų estetinio- 
meninio auklėjimo srityje. Kar
tu nereikia pamiršti, kad muzi
kos mokytojas, kaip ir kiekvie
nas tarybinis mokytojas, yra ne 
tik geras savo dalyko žinovas, 
bet ir auklėtojas. Geram moky
tojui muzika tampa ir idėjinio- 
politinio auklėjimo priemone. 
Todėl būtina maksimaliai išnau
doti visas galimybes tiek Į«mo- 
kų metu. tiek ir užklasiniame 

i darbe komunistiškai auklėjant 
(Nukelta į 7-t, psl.)



Puslapis šeštas Nr 48, Lapkritis 28, 1962

MOTERĮ! SKYRIUS
LEVAS TOLSTOJUS

Pragaro prisikėlimas
I

Tai buvo tuo metu, kai Kristus skelbė žmonėms savo 
mokslą.

Tas mokslas buvo toks aiškus, ir sekti ji buvo taip 
lengva, taip tikrai jis gelbėjo žmones nuo pikto, kad 
niekas negalėjo užstoti jam kelio platintis.

Visų velnių tėvas ir ponas Belzebubas buvo labai su
sirūpinęs. Jis matė aiškiai, kad gana jam bus valdžius 
žmones, jei Kristus neišsižadės savo mokslo. Jis buvo su
sirūpinęs, bet nenusiminė ir kurstė paklusnius farizėjus 
ko daugiau užgaulioti ir kankinti Kristų, o Kristaus mo
kiniams tarė bėgti, pametus ji vieną. Jis turėjo vilties, kad 
Kristus, baisioms žudynėms pasmerktas, visų išjuokiamas, 
mokinių pamestas ir ant galo žudynių kančių Įveiktas, 
paskutinę valandą išsižadės savo mokslo.

Kryžius turėjo viską išspręsti. Kristui pratarus: ”Die- 
ve mano, Dieve mano, kam mane apleidai!“, Belzebubas 
net pašoko iš džiaugsmo. Jis pagavo Kristui parengtus 
pančius ir užsidėjęs ant kojų mėgino ir taikė, kad nenu
kristų, kada bus uždėti Kristui. Lapkričio 25 d. sukako

Bet štai Kristus pratarė: "Tėve, atleisk jiems, nes į metai, kaj. Pirm3 kartą 
nežino, ką darą!“ Paskui dar pasakė: ^išsipildė“ ir mirė. ĮVlesai P^node Bostono Lie

KFIFTVTS, SO. BOSTON

BOSTONO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKI Ų SAMBl RIS LIETUVOS ATSTOVYBĖJ nu, kad sambūris yra vienas 
seniausių, jei ne seniausias 
tos rūšies vienetų JAV, ir 
vienas pajėgiausių.

Sukakties proga sveikinu 
sambūri ir jo vadovę, linkiu 
dar ilgai ir taip pat uoliai 
puoselėti lietuvių tautini su

žinoma, visa tai ne išjkĮ ir juo garsinti lietuvių 
dangaus nukrito, bet pasiek, i vardą amerikiečių tarpe.
ta ilgu, uoliu pasiruošimu, 
gabiai, patyrusiai, energin
gai, gerai mokytojai ir orga
nizatorei sambūrio vedėjai 
Onai Ivaškienei vadovau
jant..

Čia reikia pastebėti, kad 
O. Ivaškienė ne tik sambū
ri moko, bet jau kelel i me
tai duoda jam veltui patal
pas repeticijoms, parūpina 
tautinius drlabužius, muzi
kos instrumentus, dažnai ir 
susisiekimo priemones.

Manau, kad ši sukaktis 
turėtų būti reikšmingiau at
žymėta. Gal tam būtų 'pro
gos Bendruomenės vasario 
10 d. rengiamam pokyly, ku
rio tikslas sutelkti lėšų sam
būrio kelionei i jau numaty
tą šokių šventę Chicagoje, li
pa vasari paties sambūrio 
numatytame vakare tam pa
čiam tikslui. Jei bostoniečiai 
gausiai i tuos parengimus at
silankys, jie nors šiek tiek 
atsiteis sambūriui už jo di-

Reikia stebėtis ir džiaug- deli lietuvišką darbą 
f tis, kad ji ne tik ištesė jo tą 
1 darbą dirbti 25 metus, bet 
' ir nematyti, kad ji jau no-į

Ilgu metų sambūriui ir jo 
vadovei.

1961 m. gegužės 20 d. sambūris dalyvavo visos A menkos tautiniu šokią šventėje Washingtone jj mogti Teisybę pasa-
(ten jis jau buvo dalyvavęs ir 1960 m.). Ta proga Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas su žmona į kius, ir nedali mesti nes' 
pakvietė sambūri vaišių. Atvaizde sėdi Lietuvos atstovas su žmona, jų vidury sambūrio vadovė ' kasgi ta darbą pasiimtu to-'
Ona Ivaškienė. J liau tęsti? Kito tuo tarpu CHELSONO

SKAITYK

J. Vanagas

Mūsų jauni ambasadoriai
Šokėjų grupė ten dalyvavo 
ir labai sėkmingai. Tai buvo 
pirmasis Sambūrio pasiro-

, STASIO Mi
liau tęsti? Kito tuo tarpu CHELSONO PARAŠYTĄ 

Į netui ime, kas tiek aukotųsi į KNYCl^: “Lietuviu Išeivija 
šokių šventėje. Jis jau kelis 1 puoselėjimui, Amerikoje,” DAUG PA-
kartus dalyvavo ir visos A- a?P na Ivaškienė. O be VEIKSLŲ. KAINA MINK* 
merikos liaudies šokių šven- į to!°os vf*oves ^mĮ>ūns tik-, STAIS VIRSAIS $4.00,
tėję. JĮ, o ne kuri kitą pana-įia* ne?a^tlJ gyventu
šų lietuvių sambūri, pernai 
pakvietė dalyvauti Valsty 
bės departamento naujuose

KIETAIS—$5.00.

Belzebubas sumojo visa pralaimėjęs Jis norėjo nusimesti; —M —,4
pančius ir begu, bet nebegalejo ne krustelėti. Pančiai su- Į y. .Ri dienų yfa Qna
sirakino ir suveržė jo kojas. Jis norėjo sparnais pasikelti, ivaškienė.
bet nebegalėjo jų išskleisti. Belzebubas matė, kaip Kris-! Viskas prasideda iš mažo. 
tus, spindulių apsiaustas, sustojo prie pragaro duių, matė, j Taip prasidėjo ir šis sambū- 
kaip visi nusidėjėliai nuo Adomo iki Judo išėjo iš praga- i ris.
ro, matė, kaip išlakstė visi velniai, matė, kaip pragaro Ona Pivoriūnaitė, gimusi 
sienos tylom sugriuvo Į visas puses. Jis nebeiškentė ir, gai
liai sučypęs, prasmego pro atsivėrusią aslą.

II
Praslinko šimtas, du, trys šimtai metų.
Belzebubas neskaičiavo laiko. Aplinkui buvo ramu ir 

tylu. Jis gulėjo nekrutėdamas ir stengėsi nieko nemąstyti,

tuvių Tautinių Šokių Sam- į dymas tokiai didžiulei audi- rūmuose pirmą kartą reng-
sako tame vakare, Į kuri atsilankė 

apie 1,000 aukštų JAV pa- 
_ . . , ,- reigūnų, svetimų valstybių
To.Kia buvo pradžia. Sam- atstovybių nariai ir kt. 

būns tada buvo nedidelis, | vjsur jis laurus skynė tai. 
jo repertuaras, nebuvo gau- gį ^ip 5UVO jr šitam vakare, 
sus ir sugebėjimai kuklūs. 1 Lietuviams šokant, nesilio-

tonjai, nes žiūrovų, 
buvę apie 50,000.

ID0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN i LIETUVA 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pus!., kaina ....$3.95.

Bet jis augo, didėjo jo daly-vė plojimai, o skirstydamie-ĮTHE RED STAR, rašoma apie 
nes

pie 40 šokių), tobulėjo ir ro- Juozas Rajeckas patvirtino, traukų, kaina ........... $0.75
domas menas. Sambuns vis kad sambūris žavėjo žiūro- 
dažniau dalyvaudavo lietu- vus
vių parengimuose, o vėliau i į apie sambūrio pasir0.

dvma visos Amerikos šokiu'*■ «---- ------------------ —------c
šventėje 1960 m. vienas di
džiausių Wa?hingtono laik
raščių taip apibūdino sam
būri : "Lietuviai žibėjo liau-

___________ ( dies šokių šventėje“. Tai
pagrindą Įsikūnyti. sambūris pasiekė 1948 me-!esan^ "ypatingai gerai pa-

1931 m. Lietuvos Dukteių tais, kai jo eilės išaugo per į ruošta grupė“. ’ Lietuvių 
Dr-ja paprašė 0. Ivaskienę jr turėjo 4 grupes. ŠiuoiSTupė parodė, kad liaudies 
suruošti \ aikų žaidimus ir metu sambūry vra per pusę'*°kiai, jei tik gerai atlie!:a- 

juos parodyti draugijos po- šimto šokėjų, pradedant 4fm*» §*1* sužavėti žiūrovus“,

būvyje. O. Ivaškienė surinko metu vaikais ir baigiant rašė tas laikraštis. [pasaulio lietuvių žinynas
apie 20 vaikų o-7 metų am- aukštuiu mokvklu studen- Tie svetimos mums laik-j paruošė Anicetas Simutis, daugy- 

* raštininkės žodžiai aiškiai: “mJSK? "jSSEft

pasako, ko yra pasiekęs Bos. i 464 p81- Kaina

~ j----- •»--------------------------y | ve piujimai, o SKirstyoamie-; inr. keu m ak, rašoma i
\ių, o taip pat ir šokamų so. sj žiūrovai kartojo "wonder. komunistų įvykdytas žudy 
kių skaičius (dabar šoka a- full“. jr Lietuvos atstovas Rainiuose ir kitur, daug r

bet vistik galvojo ir neapkentė to, kurs jĮ pražudė.
Tik staiga (jis neatsiminė ir nežinojo, kiek amžių 

praėjo nuo to laiko) jis išgirdo ties savim kojų trypimą, 
vaitojimą, šaukšmą ir dantų griežimą.

Belzebubas pakėlė galvą ir ėmė klausytis. Jis negalėjo 
tikėti, kad Kristaus pergalėtasis pragaras būtų galėjęs at
gyti, bet kojų trypimas, šauksmas ir dantų griežimas buvo 
vis aiškesnis ir aiškesnis.

Belzebubas pasikėlė, ištiesė savo gauruotas kojas su 
ataugusiais nagais (net nustebo, kad pančiai patys nu
krito) ir suplastėjęs išsiskleidusiais sparnais sušvilpė taip, 
kaip seniau švilpdavo, šaukdamas savo tarnus ir pagelbi- 
ninkus.

Nesuspėjo nė mostelėti, kaip ties jo galva atsivėrė 
skylė, blykste Įėjo raudona ugnis ir būrys velnių, vienas 
po kito grūsdamiesi kūliais, suvirto pro skylę ir, kaip var
nos dvėselieną, taip jie apspito Belzebubą.

Velniai buvo dideli ir maži, stori ir sudžiūvę, ilgomis 
ir trumpomis uodegomis, smailiais, tiesiais ir kreivais 
nagais.

Vienas iš velnių, su pelerina ant pečių, visas nuogas, 
blizgančiai juodas, apskritu be barzdos ir ūsų veidu ir di
deliu pasikabinusiu pilvu sėdėjo atsitūpęs prieš pati Bel
zebubą ir, vartydamas liepsnotas akis, šypsojosi ir vizge
no ilga, laiba uodega.

III
— Ką reiškia tas ūžesys? — paklausė Belzebubas, 

rodydamas Į viršų. — Kas tenai yra?
— Tas pat, kas ir visuomet būdavo, — atsakė bliz

gantysis velnias.
— Nejaugi yra nusidėjėlių? — paklausė Belzebubas.
— Daug, — atsakė blizgantysis.
— O ką mokslas to, kurio vardo nenoriu minėti ? — 

paklausė Belzebubas.
Velnias su pelerina išsišiepė taip, kad matyti buvo 

aštrūs dantys, ir visi velniai nusijuokė.
— Tas mokslas mums nekliudo. Jie netiki, — atsakė 

pelerinotasis velnias.
— Bet juk tas mokslas vaizdžiai geibi juos nuo mūsų, 

ir jis patvirtino jĮ savo mirtimi? — sakė Belzebubas.
— Aš pakeičiau ji, — atsakė pelerinuotasis velnias, 

tankiai mušdamas savo uodega Į aslą.
— Pakeitei?
— Pakeičiau taip, kad žmonės tiki ne jo mokslą, bet 

manąjĮ, kuri jie vadina jo vardu.
— Kaipgi tu tai padarei? — paklausė Belzebubas.
— Tai Įvyko savaime. Aš buvau tik padėjėjas.
— Papasakok trumpai, — tarė Belzebubas.
Pelerinuotasis velnias nuleido galvą, kiek patylėjo, 

tartum galvodamas, ir ėmė pasakotu
(Bus daugiau).

JAV, bet mažutė parvežta Į 
Lietuvą, ten lankiusi viduri
nę mokyklą, po keliolikos 
metų grįžusi i Bostoną, čia 
tuoj ištekėjusi už Aleksand
ro Ivaškos, sulaukusi poros (
sūnų, dažnai pagalvodavusi,' ji pradėjo kviesti ir Įvairios 
kad būtų labai gerai, jei di-' amerikiečių organizacijos, 
dėsnis lietuvių vaikų būrys Jis visur buvo sutiktas pa
galėtų sueiti, kartu pažaisti, lankiai, audringais plojimais 
pašokti lietuviškus šokius, palydimas.
Pagaliau ta jos svajonė gavo ’ Aukšiiausio laipsnio SIS

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žako j 
domfis atsiminimai, 477 psl., kai
tra • $5,00.

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

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

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ $6.00

BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai® kietai? vir

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

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
<1939-1945 > užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

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

<9DEL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs arvurnen- ĮEairm. 90

žiaus ir, juos paruošusi, lap. tais-studentėmis, 
kričio 25 d. viešai pasirodė. Gaila, kad sambūris neve- 
Pasisekimas buvo didžiau- dė savo pasirodymų statisti- 
sias. Nuo to laiko tie vaikai kos, todėl tiksliai nežinoma, 
pradėjo tai šen. tai ten vie- kiek kartų ir kame jis per (
šai pasirodyti su savo šo- tuos 25 metus šoko, bet nėra lietuviai tampa amerikie- 
kiais. abejonės, kad tas skaičius čiams labiau žinomi ir Įgyja

1939 m. Į JAV atvyko tau- bus apie 1,000. didesnės pagarbos,
tinių šokių specialistė M. Ba. Bostono lietuvių parengi. Bostone nėra kitos tokios

tono sambūris,.
Kadangi sambūris visur

gražiai pasirodo, tai tuo ir

organizacijos, kuri lietuvių 
vardą taip garsintų ameri-

ronaitė. Jai rūpėjo, kad lie- muose jis nuolatinis dalyvis, 
tuviai su savo tautiniais šo- bet jo reikšmė glūdi ne čia. 
kiais pasirodytų Pasaulinėj Jis ypač gerbtinas ir bran- kiečių tarpe, kaip šitas sam- 
parodoj Ne\v Yorke. Tuo gintinas dėl savo pasirody-'būris. Ir ju spaudoje sambū-

ris dažnai minimas, jam kar_ 
tais skiriamas net ištisas 
puslapis, jo nuotraukomis

reikalu lankydama didesnes mų kitataučiams. Čia jis ne
lietuvių kolonijas, ji užsuko pakeičiamas lietuvių vardo 
ir i Bostoną ir čia gegužinėj garsintojas .
pamatė O. IVaškienės pa- JĮ kviečia Įvairios ameri-Į papuoštas.
ruoštus šokėjus. Jie jai labai kiečių draugijos, mokyklos, Per 25-rius metus sambū
patiko, todėl prispirtinai ra- televizijos programos. Jis 
gino dalyvauti minėtos pa- nuo 1944 m. kasmet daly- 
rodos lietuvių programoj, vauja N. Anglijos liaudies vas ar motina vaikų, kurie 

dabar ten šoka. Seniau dau
giau šoko čia gimusių, o da
bar iš Lietuvos atvykusių 
vaikai. Ne vienas, bešokda
mas sambūry, susirado ir sa
vo gyvenimo amžiną paly
dovę ar palydovą. O kaip 
svarbu aplamai lietuvybei 
palaikyti toks didesnis lietu
vių jaunimo susibūrimas, vi. 
siems aišku.

Mano pamiršta priminti, 
kad sambūris dalyvavo Pir
mojoje JAV ir Kanados Lie
tuvių Tautinių šokių Šven
tėje Chicagoje 1957 m., su
daręs ten vieną didžiųjų vie
netų ir vienintelis tešokęs 
visus 18 šokių. Jis jau ruo
šiasi ir panašiai šventei Chi
cagoje kitų metų liepos mė
nesį.

Iš to, kas pasakyta, numa-

Benediktas Rutkūnas

ROMANSAS
Spausdami ranką, 
tylūs tą naktį 
ėjom j burtą 
ugnies keliu, 
o tavo šventą 
kūdikio kaktą 
bučiavo žvaigždės 
iš spindulių.

Ir tolom, ėjom — 
šviesūs, žvaigždėti, — 
gyvent jaunystę 
žemei ir dangui — 
išsprogo laim ė 
dar neregėta: 
varpu nužvango 
lig pat padangių.

$6.50

rio sudėtis nekartą pasikeitė. 
Jame yra šokęs ne vienas tė-

UETUVIU 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 
326 pusi. kaina .......................$5.00

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

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

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

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

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

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

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

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kclaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kuniea? Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos i vieną 
knygą, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina ....................  $8.00.

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.......................$0.75

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

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

ISŪJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų 'vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

MAŽOJI LICT’JVA, 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. Micbelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

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

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

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 CnL

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 p«L kaina......... 25 CnL

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63$ E. Broadway ------ :-------So. Boston 27, Mi
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Vliko Vyki Tarybos veikla
(Atkelta iš 4-o psl.) gėje pramoninių šaldymo j-

liną, prašydavę užrašyti gat.i ren2‘.mM gamyklos. Numaty- 
vių pavadinimus ir kelioita J’Odd darbininkų ir įmo- 
krypti vokiečių kalba, nes,1 teks atvežti j motus lo, 
klausiant rusiškai, ateaky- 000 ton'J metalo ir išvežti
mo negaunama.

2.) Žemės ūkyje eksperi
mentai ir šuoliavimai tęsia
mi toliau, šių metų pradžio
je Chruščiovas paskelbė ko. 
vą žalienoms (dobilai, kul
tūrinės ganyklos) ir parei
kalavo skubiai pereiti pne

COO
tokio pat svorio dirbinių 
(Ukmergė turi tik siaurąjį 
geležinkelį į Jonavą).

Visos žvejybos bazės nuo 
Leningrado iki Karaliau
čiaus sujungtos į vieną su Į 
centru Rygoje.

sybė nepajėgia pastatyti ’ 
net gyventojų prieaugliui. J 
Rezultate miestuose privati 
namų statyba sudaro 40 ‘/< 
("Statističeskij Sbomik“, 
Maskva, 1961 m. pusi. 613), 
o Lietuvoje ši statyba peršo- j 
ka 50‘ <. į

Išleistas potvarkis, ku
riuo draudžiama privati 
statyba ir numatoma bendra 
kooperatyvinė statyba. Spė-j 
jama, kad šis potvarkis turįs 
tikslą pažaboti "naujosios 
klasės“ aukštų pareigūnų 

i buržuazinius polinkius ir, iš |

SUĖJO PUSĖ METŲ
Kaip greit laikas bėga. Lapkričio 18 d. jau suėjo šeši 

mėnesiai nuo palaidojimo Juozo V. StiLsono. Visai nesentai, 
rodos, jis buvo tarp mūsų, juokavo, nors ir buvo sunkios li
gos kankinamas. Ir štai jau pusė metų prabėgo, kaip mes jo 
netekome. Jo giminės, draugai ir šeima negalime Jo pamirš
ti, mes gailimės, liūdime netekę Juozo.

Viską ką galime padaryti tai tik atlankyti jo kapą Cy- 
press HilI kapinėse, Brooklyn. N. Y., pasodinti gėlelių.

Su liūdinčia širdimi
Natalija StiLsonienė ir šeima.

LAVVRENCE, MASS. Vietinės žinios
Stambesnių įmonių stato- antros pusės, padalyti sovie.

tinį pilietį visiškai priklau
somą nuo valstybės ir parti

Norėčiau susipažinti su pa
vieniu žmogumi apie 65 metų. 
kuris myli gamtą ir norėtų apsi
gyventi ant farmos.

Malonėkite atsišaukti:
Mrs. P. S.
P. 0. Box 190 
Peru, Ind.
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SANDELIS VISOKIŲ

ARBATOS ir ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina

KATALOGAS
Dykai siunčiamas papai 

Įmreikalavima

PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas. suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būti visada sveikas, tuiėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias vais
tas nuo dispensijos. vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo. bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas:

FLORAI. HERB COMPANY
BOX 303. CLINTON, INDIANA 

DEPT. 5

PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildysime. Kanadoje 50 centų 
ekstra.

Ar turi šitas 
knygas?

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

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

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

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

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų (ka
rna, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na .................................... $0.35

dr. F. Ma- 
kaina 40.25

SLA 41 kp. susirinkimas
Kuopos susirinkimas bus1 

šį šeštadieni, gruodžio
kaupiamųjų ir grūdinių kul-fma: Kėdainiuose—superfos. ~
tūnj (žirniai, pupos, kukurū- f»to fabrikas, Elektrėnuose šį šešūdienj, gruodžio 1 d.

cukriniai runkeliait. ^k^ šiamas "naujas sovietinis'2 vai. popiet Piliečių Klubo
darosi drąsesnis ir salėje. \ isi nariai kviečia

Gražiai paminėjo 
Kariuomenės Dieną.

zai, cukriniai runkeliai). 
Lietuvos žemės ūkio specia. 
listai įteikė Chruščiovui me
morandumą, nurodydami, 
kad perėjimai iš vienos į ki
tą sistemą reikalauja laiko 
ir Lietuvos klimato sąlygose 
negalima paneigti žalienų 
naudos. Minske dideliame 
partiečių ir žemės ūkio spe
cialistų suvažiavime Chruš
čiovo buvo išjuokti lietuviai, 
specialistai..

Aplamai imant, Lietuvoje 
derliai ir žemės ūkio pro
duktų gamyba, o tiek pat ir 
gyvulių skaičius kiek auga, 
bet augtų dar sparčiau, pa
šalinus įvairias varoviškas 
priemones. Jų gi vis daugė
ja. Žemės ūkio ministerija 
likviduota. Jos gamybinės 
funkcijos perėjo įsteigtai že
mės ūkio produktų gamybos 
ir paruošų ministerijai. Gry. 
nai varoviškoms funkcijoms 
sudaryti Žemės ūkio komi
tetas visai Lietuvai ir terito-

turis kartus pajėgesnė uz 
Kauno HES) elektrinė jė
gainė.

Vilnių pasiekė Dašavos 
(Ukraina) dujos, bet dar 
siaurai naudojamos, Klaipė
dos dar nepasiekė alyvos 
vamzdžiai. Kaune pradėjo 
veikti stambiausia Pabalti-

žmogus’
nenori būti 

žmogumi.
Mūsų pareiga padėti lietu

viui tėvynėje išsivaduoti iš1 
"vyresniojo brolio“ globos 
ir vėl tapti savo žemėje pil
nu šeimininku.

jyje ketaus (špižiaus) lie
jykla.

4.) Švietimas toliau per
tvarkomas pagal 1958 metų 
įstatymą, kuriuo įvedamas 
visuotinis aštuonmetis moks
las, o tolimesnis iki abitūros 
papildomas darbo jaunimo 
mokyklose, sujungiant mok
slą su darbu vienoje ar kito
je įmonėje.

Jau šiais metais ši refor
ma susilaukė daug viešos 
mokslininkų ir gamybininkų 
kritikos. Aukštoji mokykla į 
gauna neparuoštą studijoms 
jaunuolį, o įmonė negali pa
ruošti kvalifikuoto darbinin-

MIRE BRIDGEPORTO 
MAJORAS SOCIALISTAS

robotu“, o dalyvauti.
Parengimų kalendorius
Čia skelbiamas Lawrence 

Lietuvių Piliečių Klubo pa
rengimų kalendorius:

Gruodžio 9 d. rinkimai 
nuo 2 iki 6 vai. vak.

Gruodžio 16 d. Kalėdų 
eglutė vaikams, pradžia 3 
vai. popiet.

Gruodžio 31 d. Naujųjų

rinės gamybinės valdybos, . . .
apimančios du-tris adminis- Maskvoje pasitarimas pave- 
tracinius rajonus. Šių insti- , terminuotai išdirbti tai- 
tucijų priešakyje pastatyti ,s-’k®s paruošti tinkamus 
partiniai pareigūnai. j Kontingentus jaunuolių auk.

Lietuva jai užkraunamas mokslui. Lietuvoje
prievoles atlieka palygina-! 19611‘62 moksl° meUis buvo 
mai gerai, bet mechaninių j moksleivlW: bendrojo lavi- 
priemonių gauna šykščiai.

Lapkričio 19 d. mirė bu
vęs Bridgeporto, Conn., metų sutikimas, 
miesto majoras Jasper Mc-
Levy, socialistas. Toms pa
reigoms jis buvo renkamas 
12 kartų ir jose išbuvo nuo 
1933 iki 1957 metų, tai yra 
24 metus. McLevy buvo vie
nas iš nedaugelio socialistų, 
kurie šiame krašte buvo di
desnio miesto majoru.

Savo gyvenime McLevy 
54 kartus kandidatavo į to
kią ar kitokią renkamą poli. 
tinę vietą, pradedant miesto

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos "Ramovė“ skyrius lap
kričio 25 d. So. Bostono L. 
Piliečių Dr-jos salėje minėjo 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 44 metų ir savo veiklos 
10 metų sukaktis.

Minėjimą pradėjo ir jam 
iki galo vadovavo ats. pulk. 
Antanas Stapulionis. Į gar
bės prezidiumą jis pakvietė 
F. Kiršą, S. Jurgelevičių, E. 
Ketvirtį, J. Kentį, P. Pliske- 
vičių ir Raulinaitį.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

LYTIŠKOS LIGOS, 
tulaitis, 24 psl.,

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

J LIETUVOS SOCIALDEMO- 
Į KRATŲ PARTIJOS PROG-

---------  Į RA MIN ĖS GAIRĖS, 32 psl.,
PASAULIO mokytojai ir pro- j kaįna 25 centai.

fesoriai paduoda įvairias prie- '

Dabartinio Perversmo 
Priežastys

Įnešus St. Dariaus posto 
Sausio 4 d. mėnesinis su- jr skautų vėliavas, sugiedo- 

sirinkimas. jus JAV himną, sukalbėjus

žastis esamojo laiko perversmui 
ir negalėjimui priderančiai su
tvarkyti visuomenės reikalus. 
Nors ir kiekvienas jų turi šiek 
tiek tiesos, tačiau nė vienas ne
patiekia tikrosios — pradinės

Vasario 1 d. mėnesinis su- invokaciją, pirmininkaujan- 
: sirinkimas. čiam tarus žodį ir pagerbus

Vasario 3 d. naujosios va- žuvusius už Lietuvos laisvę,-:Sstįs ir - 
dovybės įvesdinimas į pa- kanus, kalbėjo is New Yor-j šiandien didieji

ko. Sušauktas tuo reikalu V* • •Maskvoj nucifummue nov. tarybos nanu, baigiant se
natorium, bet nė karto ne
laimėjo visos valstijos rin
kimuose.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

priežasties, kuri pagimdė kitas • L3DP FOR LITHUANIA’S 
j FREEDOM, parašė S. A. Vik-

reigas.
Vasario 10 d. Lietuvos 

nepriklausomybės minėji
mas.

M. Stonie

ko atvykęs Kario redakto- Į diplomatai tariasi, kaip pašalin- 
rius Raulinaitis. Jam baigus ti pasaulio krizį. Kiekvienas jų 
, žodį tarė savanoris invali- paduoda savo sumanytą vaistą, 
das P. Pliskevičius.

žodžiu sveikino legionie- 
• rių ir So. Bostono L. Piliečių

kaip pašalinti nesusipratimus ir 
sumišimą, bet padėtis eina vis 
blogyn su kiekviena praeinan
čia diena. Po kiekvienos konfe
rencijos atsiranda daugiau nesu
sipratimų ir vaidų. Todėl žmo-PAŠTAS PRAŠO TALKOS - Dr-jos vardu E. Ketvirtis,,

_____ r Bendruomenės vardu S. Jur- nes klausia, kodėl taip darosi ir
Visos pašto įstaigos pra-'gelevKius ir Inžinierių-Ar- P™ ko visa tei veda žmonija?

. . - - -- : i a ___  i___ :___ _____ ’ Tpieinaa ir rYrntintrsi atsakvšo nesivėlinti siųsti
1X»

SYCIZY1II1IIIUS II

kaūdi-, ehitek^S-g<« skyriaus var- CŽTYSS
_ _ciuiivr

nius, nes paskutiniuoju me- i Laiškais pasveikino Lietu-
tu pneš šventes jiems susi- 
grūdus. nebegalima jų laiku

vos garbės konsulas adv. A. 
Shallna ir Alto skyriaus pir-

oiuiija, u., .u nūn

toras, 32 psl., kaina 50 centu 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaina .. $5.00 

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. 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 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEME. 28 dsI.. kaina .. $0.10 

EILĖS IK STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės

Pvz., grūdų derliui sudoroti 
kombainų turi: Rusijos FSR 
vieną 253 ha grūdinių kultū
rų laukui, Ukraina 300 ha, 
Latvija 317 ha, Lietuva— 
532 ha.

Komunistų partijos reika-

mokyklose—474,000, 
vidurinėse specialiose—37, 
000, aukštosiose—29,000.

Švietimo žinybos vis dar 
skundžiasi, kad ne visi lan
ko mokyklas ir kad dauge
lis mokslą nutraukia.

5.) šie metai pasižymėjo
lavimas perkelti kolchozi-i stambiomis teismo bylomis 
ninkus iš vienkiemių į bend. uz sPekul'aciją valiuta ir 
ras gyvenvietes dėl statybos
mažų tempų eina labai lė
tai.

3.) Pramonė Lietuvoje 
vystoma toliau į krašto na
tūralius reikalavimus mažai 
atsižvelgiant ir pajungiant 
sovietų interesams. Pabalti
jo darbininkas laikomas pa
tvaresniu, punktualesniu, ir 
tiems kraštams pavedama 
gaminti sudėtingesnius fab. 
rikatus. Lietuvoje gamina
ma visa eilė precizinių stak
lių, prietaisų ir įrengimų, pa
naudojamų kitų kraštų fab
rikuose. Pvz., Šiauliuose pa. 
ruošiami laikrodžių gamy
bai įrengimai, kurie naudo
jami tolimuose Sovietijos 
laikrodžių fabrikuose. Net 
’Tiesoje“ buvo iškeltos abe-

brangenybėm, tariama spe
kuliacija Klaipėdoje bažny
čią statant, buvusiems savi
saugos bataliono dalyviams 
kelios bylos ir ūkiškų įmo
nių pareigūnų kelios bylos.

Sprendimai labai žiaurūs, 
daug mirties bausmių.

Baudžiamasis kodeksas 
keičiamas bausmių padidini
mo prasme.

Lyg norima piliečių dė-

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

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s

{įteikti. Taigi, nesivėlinkim! mininkas A. Matjoška
Meninėj daly Gintaras

j • •• . {romanas Iš Vinco Kudirkos
dieninių nepriteklių ir suras-j gyvenimo, 394 pusi. kaina 
ti tiems nepritekliams kalti-; $4.00.
ninkus. ! ’

Susikūrusi gi 
klasė“ ieško patogumų iš 
kapitalistinio arsenalo. Par
tija griebiasi įvairių kraštu
tinumų. Pvz., daug metų 
protegavo privačią butų ir

jonės dėl statomos Ukmer- namukų statybą, nes vyriau

naujoji} 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.

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

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

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

“KELEIVIS”

06 E. Broadiray, So. Boeton 27, Maaa.

Karosas pagrojo smuiku, o 
Giedrė Karosaitė paskambi-

XVII amž. kai kur Lietuvos 
valstiečiai jau ėmė trobose dė
tis stiklinius langus. Stiklas bū-; no pianinu, 
davo ne ištisinis, o iš mažų šu-' Vyr. Skaučių ir Skaučių
kių, sutvirtintų storomis bala. Draugovės, I. 
nomis. Jei atsitikdavo kokia ne- vadovaujamos,

Nenortienės 
atliko mon-

laimė, tai suduždavo tik viena, tažą "Prie kareivio kapo‘ 
kita šukė. Stiklas tada buvo dar 
brangus.

IR REKLAMA NEPADEDA

(Atkelta iš 5-to psl.) 
jaunąją kartą. Juk šiandieniniai
vaikai — tai komunistinio ryto
jaus piliečiai, ir jie privalo Į- 
žengti i gyvenimą, apvaldė prie
šakinius žmonijos kultūros pa
siekimus. turi tvirtą marksisti- 
nę-materialistinę pasaulėžiūrą.! 
"Komunistu tapsi tik tada, kada 
savo atminti praturtinsi žinoji
mu tų lobių, kuriuos yra sukū
rusi žmonija,“ — mokė didysis 
Leninas. Duoti vaikams raktą į 
tuos lobynus — mokyklos, mo
kytojų pareiga.“

Net viduramžiais iš buvu.

‘1
Iškilmingoji dalis buvo 

baigta Lietuvos himnu. Po 
i to minėjimo dalyviai užkan
džiavo, šnekučiavosi ir tt. 
Laisvės Varpo vedėjas nesi
gailėjo plokštelių muzikos 
svečiams gerai nuteikti.

Ž-b

Kiaulė Meka kiaule.

Pažink pats save.

FLORIDA

Dievo žodžiu, šita šventoji Kny
ga nuodugniai aiškina apie pa- j
šaulio negales, ir joje parašytos į , 2-
pranašystės parodo, kokios bus LI^kt.), ps ., l’ŠTORI
galutinos pasekmės valdovų pa- M™RIALISTIŠKAS ISIOR - 
stangose, kurie stengiasi įsteigti j J°-įaSUFRATIMAS- $0 26
^&uTtei vienintelė iPAPA«C’° ŽIĖDAS ir kito, a- 

Knyga, kuri teisingai paduoda 
praeities istoriją; joje teip pat 
randasi teisinga informacija a- 
pie esamąjį laiką ir tikros žinios 
apie ateitį.

Mūro namas 5 kambarių ir 
garažas, 1 ir pusė akerio žemės, 
dar 5 namus galima pastatyti 
ant tos žemės. Visa žemė apso
dinta palmėmis ir vaismedžiais: 
mingų 30. avokadų 10. bananų 
50, vyšnių 4, kaknatų 4 ir viso
kių daržovių ir strawberių (avie- 

sių mokvklų ir jų mokytojų P°rbi.sk>- ™iesto-
išimtinoj bažnyčios globoj , nuo parko jr didelio kelio, 42nd 
ir žinioj tokios visuotinės • Avė. busų lainė ir Storai.

Tik Dievo galybe vadovautas 
protas tegalėjo patiekti žmogui 
taip gausų informacijos rinkinį.

Rašydamas apie minėtos Kny
gos rašytojus Apaštalas Petras 
sako: "šventosios Dvasios įkvėp
ti kalbėjo šventi Dievo žmo
nės.“ (2 Petro 1:21) šv. Povilas 
gi atsako: "Visa tai jiems atsi
tiko kaip vaizduotas pamokini
mas, parašyta gi mums įspė*i. 
kuriems tenka gyventi amžių 
(pasaulio) pabaigoje.“ —1 IU>- 
rin. 10:11.

(Bus daugiau).
Skelbia:

William Shimkus. 3308 Lincoln Avė. 
Cleveland 34, Ohio

e~i- PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos ' lenmtele pysakOs, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psl.. kai- 
kaina ........................... $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 ..................$2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina . . $0.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................... $030

Mes turime pasiskaitymui la
pelių ir knygučių įvairaus turi- 

1 nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

Užsakymus su pinigais prašo
ma siųsti:

KELEIVIS 
636 Broadwav 

Sn Pocton 27. Mass

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 

į juotas romanas iš politinių 
1 emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

propagandos bažnyčios nau
dai nebuvo reikalaujama,

Priežastis pardavimo: pase
nau, per vasarą moteris išva- 
žiuoia nas savo vaikus i Rine-

kokios dabar komunistų; hamton, N.Y., o per žiemą bu- 
partija sau siekia. Į na Floridoj. Atsiėmiau di varsą

Vincas
LOTAS RYTAS,
kaina $2.00.

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

MIG-
166pusl.,

O komunistų partija nė-’. nuo moteries 16 november 1962
__ , , . F m. Vienam apsidirbti persunku.
ra mok:-.O dėsniais pai emta Parduosiu pigiai. Rašykit arba 
ir tokia ji negali būti, nes ji i atvažiuokit:
nūdien užima tikėjimo vietą. Joe Pundin

Savo praktiškais darbais, 
savo programos vykdymu 
per 40 metų nėra įrodžiusi Į 
savo pranašumo prieš kitas 
politine? santvarkas, demo
kratijos pradais paremtas.

Komunistinė santvarka 
darbo žmonėms, be vargo 
ir didžiųjų rūpesčių dėl ry
tojaus dienos, nieko kito ne. 
davė.

1643 N.W. 43rd Avė. 
Miami 44, Florida

(49)

NUOSAVYBĖS MAINE
Lisbon Falls. Maine, parduodami 

trys namai dviejų šeimų po 5 kamba
rius, yra 3 lotai žemės ir 3 graradžiai. 
Viskas laba pigiai. Užtenka įnešti 
mažą įmokėjimų. Pardavimo priežas
tis—savininko mirtis. Rašykite laiš
ką ar ypatiškai krepkitės šiuo adresu 

Pr. Alesiunas
93 Fairmount Avė.
Newark. N. J.
Telefonas MA 4-2977 (48

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĘ nuo $100.00 iki 
$10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
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 i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.
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Dan Kuraiti* bu* Bostone

Didelio keliauninko Dan 
j Kuraičio vardas plačiai ži- 
! nomas.

Pabaltiečių koncertą*
I

Pirmasis šią žiemą kon
certas įvyks gruodžio 6 d.
8:30 vai. vak. Jordan Hali 
patalpose.

Koncerto programą atliks 
latvių operos solistė Ludmi- 
la Sepe (sopranas).

Ludimla Sepe, baigusi vių Piliečių Draugijos salėj. 
Rygos konservatoriją, dai- ~ ”"1 
navo Liepojos operoje. So
vietams okupavus Latviją, ji 
pasitraukė į Vokietiją, kur 
ir dabar gyvena. Ludmila 
Sepe turėjo eilę koncertų 
Vokietijoje, Danijoje, Šve
dijoje, Anglijoje, Kanado
je ir

O ir mūsų galaktikoj yra 
kur išsitiesti, nes, lėkdami 
šviesos greičiu, gautume su 
gaišti 100,000 metų, kol nu
lėktume nuo vieno jos galo i 
iki kito. ’

Aišku, kad ta begalinė 
erdvė nėra taip ištirta, kaip 
mūsų žemelė. Joje dar labai 
daug tamsių vietų, bet astro-

mininkas J. Jasaitis, meni-1 astronomijos pažangą. jnomijos mokslas pažangios 
nę dalį atliks Tatjanos Ba-j Jis ne tik gražiai pasako-j technikos pagalba vis toliau 
buškinaitės - Vasiliauskie-j damas, bet savo žodžius dar

Bendruomenė mini 
dešimtmetį

Paskraidėme danguje

Tokio malonumo turėjo 
Bendruomenės Bostono gausus būiys, kuris atsilan- 

Praeitą vasarą jis apylinkė graodžio 9 d. So.; kė i Bostono L. Kultūros

Skautai mini savo sukaktį j nuotykingąją kelionę jis jau
______ į įvairiose vietose pasakojo ir

filmą rodė. Visur turėjo di
delį pasisekimą.Lietuvių Skautų Sąjungai 

šie metai yra sukaktuviniai,. 
nes sąjunga įsteigta prieš I . Kitą savaitę Dan Kurai- 
45 metus. Bostono Baltijos atvyks i Brocktoną ir į 
ir Žalgirio tunui tą sukak- Bostoną. Jį pakvietė Laisvės 
tį minės šį šeštadieni, gi-uo- ; arP° radijas, 
džio 1 d. Šo. Bostono Lietu 1

buvo ir Lietuvoje ... ir vos Bostono Lietuvių Piliečių Klubo lapkričio 24 d. susi- 
iš ten išspruko. Apie tą savo Draugijos salėj mini savo į rinkimą. Jame iš Washing- 

dešimtmetį. • tono atvykęs dr. Romualdas
Jame kalbės iš Chicagos ‘ Zalubas kalbėjo apie nepa- 

atvykęs centro valdybos pir-i prastus įvykius visatoje ir 
mininL-oc T TocoU,'^ ! astronomiins nažanca.

7 vai. vak. jis kalbės ir Lie-
o vai. iškilminga sueiga, tuv°j susuktą filmą rodys 

6:30 vai. vaikams programa Brocktone Sandaros salėje, 
ir vaidinimas ‘‘Katinėlis ir £ šeštadienį, gruodžio 8 d. 
gaidelis,” vaišės, o 8:30 vai. ‘ 4 va^ va^- kalbės So. Bo_

I T į/vHit’in Dil Tb'On/ri

nės baleto mokyklos moki. 
; niai ir Aleksandros Gustai- 

Penktadienį gruodžio 7 d. j tienės vadovaujamo Dramos
Sambūrio nariai.

paveikslais ekrane pavaiz
duodamas, visų akis pakėlė 
į dangų.

Kaip gera buvo, kada pa
saulis atrodė mažutis. Jo!

ir toliau įžvelgia ir vis dau
giau paslapčių išaiškina.

Paskaita sukėlė daug 
klausimų, į kuriuos paskaiti
ninkas išsamiai atsakė.

Čia pravartu pastebėti,
Matysime —

"Mokyklos Draugus4
centre žemė, o mėnulis, sau 

i lė ir visa kita sukasi aplink i Kauno 
! JU- V iršuje dangus, o kažkur Vilniaus

kad dr. R. Zalubas baigė 
Kauno universitetą, buvo 

universiteto astro-

šokiai.
Bus ir suaugusiems skir

ta programa, veiks bufetas 
ir stalas su kalėdinėmis do- 

įvairiuose Amerikos i vanomis.

stono Lietuvių Pil. Draugi
jos didžiojoj salėj.

Iš anksto susitvarkykim 
taip, kad galėtume nueiti 
pasiklausyti žmogaus, kuris

šį sekmadienį, gruodžio apaėioje’pekia. Viskas buvo nomijos kated^s^istentas, 
2 d. 3 vai. popiet So. Bosite paprasu .r arsku. Kas k.taį JAV^epopiet
no aukštesniosios mokvklo: šiandien.
alėj (Thomas Park) Hart-! Pasaulis šiandien nesviesvie- ^a savo specialybės svarbų

fordo vaidintojai vaidins tiškai didelis, žemė, saulė ir mo^linį darbą.
miestuose. Visur susilaukė i isi kviečiami atsilankyti i neseniai . bu\ o Lietu\ oje, 
šilto publikos priėmimo ir | ir pabūti kartu su jaunimu. ! matė, kaip ten žmonės g>-
labai gero muzikos kritikų --------------------- ;— ‘ ^£n.a’11 m0^a S1 aziai ka -
įvertinimo. Bostono skautai Providence ' bėti.

Akompaniatorė yra pa
kviesta Lea Lesta - Miller,

eilę savo

4 veiksmų komediją "Mo-i visos saulės sistemosplane- 
kyklos draugai“. Veikalą re.! tos įeina į dar didesnę sis- 
žisavo aktorius Vitalis Žu- «temą — Paukščių Tako ga-
kauskas.

Ž-is
NEBRANGIAI PARDUODAMI

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOI 1H BOSTON, MASS.

NECCH1 SIUVAMA MAŠINA 
iPbO Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba zirka.oues ir t. L, ir t t. 
Ori-inaie »u penkių metų garantija 
iZi) uz viską galima moaell po *1.25 

per savaitę.
MA 6-3900

kuri irgi turėjo 
koncertų.

Bostono ir apylinkės lie- • komiteto 
tuviai prašomi nepraleisti i kiuose. 
tokios retos progos.

Biletų, kurie jų dar netu
ri, bus galima gauti prie įė
jimo.

Studentams bileto kaina 
vienas doleris.

Iki pasimatymo koncerte.

Bostono skautai ir skautės 
dideliu būriu dalyvavo Pro
vidence. R. I., skautų tėvų 

suruoštuose šo-

Inž. K. Devenis vykdo 
dideliu* darbu*

Mirė Marija Platakienė

, automobilio ratai su sniego pa- 
Žvaigždyne dangom,—mažai vartoti.

jo Tinka automobiliui Chevrolet 
milionai kitų galaktikų, taip 19,0'st

laktiką. Tame 
milionai žvaigždžių, už

Kay Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
E1CENSED BROKERS

{Sąžiningas patarnavimas perkan- 
iems, parduodantiems, ir dras- 

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

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DOKCHESTER 22, MASS.

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

Mokytojų konferencija

N. Anglijos Mokytojų Dr- 
jos valdybos nutarimu sau
sio mėnesį šaukiama moky
tojų konferencija. Joje, be 
kitų reikalų, bus ir patyrusio 
pedagogo Kazio Mockaus 
paskaita apie Lietuvos ir A- 
merikos mokyklą mokymo 
metodus ir tvarką.

i Lapkričio 21 d. staiga mi-
t - tz • . tv tv • i rė Marija Platakienė, Juli- 

, In,z; Keistutis P. Devenis, jos Arlauskienės motina. 
| dr. Mykolo ir Alenos Deve-' paiajdota

Gražaus jaunimo būrio 
atsilankymas mažoje lietu
vių kolonijoje sukėlė ruošė- ■ nomoje
jams daug džiaugsmo.

Ypaš pasigėrėtinai atro
dė Lapinų būrelio skautai- 
-vyčiai pilnose uniformose, 
jaunatviškai vadovaudami

lapkričio 24 d
mų jaunesnis sūnus, gyve- Dedham kapinėse. Velionės1 C1USI 
na Levingtone ir dirba zi- dukteriai Julijai Arlauskie

nei reiškiame gilią užuo
jautą.

C. T. Maguire & 
Assoc. inžinierijos firmoje 
Bostone. Baigęs Yale uni- 

i versitetą civiliu inžinierium 
ir Mass. Inst. of Technology 
hydrologijos inžinierium.

pat su milionų milionais 
žvaigždžių.

O tie atstumai tai-p jų! 
Galva sukasi, išgirdus skai-' 

Kas čia per tolis iki t 
saulės — 150 milionų kilo
metrų, jei iki artimiausios 
Andromedos galaktikos yra 
750,000 šviesmečių, kitaip

Moteris gubernatoriau* 
taryboje

bendriems šokiams ir skam-! jau besimokindamas, jis 
biom lietuviškoms dainoms. j parodė neeilinius gabumus.

Šokiai gražiai grojo muz. i Apie dešimt metų dirbda- 
Bendoriaus vadovaujamas ! mas, jis yra pasiekęs 
orkestras.

Bostonieči&i Kultūros 
kongrese

pir-
! maujančią vietą šioje firmo
je. Jis yra ir Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos narys.

Lapkrižio 7 d. Civii Engi-i 
neers Draugijoje dideliam 
būriui inžinierių susirinkus,

Į Mass. gubernatoriaus 
taiybą išrinkta ir viena mo
teris adv. Margaret M. Heck- 
ler, respublikonė. Visi kiti 7 
tarybos nariai yra demokra- 

' tai.

taras, jei mes lėksime švie-1 
sos greičiu, po 186,000 my-! 
lių per sekundę, tai į Andro. j 
medą pateksime po 750,000 1 
metų... Tai kiek laiko reikė- Į 
tų sugaišti, kol pasiektume į 
dar daug toliau esančias ga 
laktikas—žvaigždynus?!

So. Boston27, Mass.
Telef. AN 8-9264

DOVANOS J LIETUVĄ 
i Siųskite dovanų siunti
niu* 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

Kultūros kongrese Chica-
goj iš Bostono dalyvavo Ele-

i vairiais lna ir Jeronimas Kačinskai, i jis skaitė Bostonui aktualią Suinteresuotieji įvairiais( T—, . paskaitą, ją iliustruodamas.
mokytojų, mokymo, auklėji-’ inz- ^r- . Gimbutas,
mo ir kitais lituanistinių mo-! J.r’ ^u9zas Girnius, Juozas 
kyklų reikalais pasiūlymus Kapočius ir Antanas Ma-
ir pageidavimus siunčia J. Zlulr 

J.

Tema buvo “Proposed dam, 
navigation locks and flood 

Į control pumping station for
Vaičaičiui, 359 Broaduay, , J- Kačinskas dirigavo! Mystic Rive.- Basin,” Reikia 
So. Boston 27, Mass., tel. kfWe?o proga surengtam • pažymėti, kad inz Devenis 
A N S oofis koncertui, dr. J. Gimbutas ir vadovauja tam dideliam
_________ 2______________| skaitė paskaitą architektų

Vincas Anesta gerėja sekcijoj, o dr. Girnius skai-
--------- ' tė paskaitą tuo pačiu metu

Vincas Anesta serga jau vykusiame studentų suva- 
2 mėnesius. Jo sveikata pa- žiavime.
mažu gerėja, bet jis vis dar 
nevaldo dešinės rankos ir 
sunkiai kalba.

Linkime Vincui 
sustiprėti.

K. Merki* jau namuose

darbui
Po Mystic upės sutvarky

mo ir pritaikymo navigaci
jai, seka dar didesnis pro-į 
jektas. būtent Charles upės 
Bostone sureguliavimas vi- 

į sais požiūriais. Teko patirti.
! kad Maguire firma yra pa

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 Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkšta* 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.

PRANEŠIMAS
rv-___ •_ • _r*L/emesiui ir ūmai, 

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

■ TON 27, Mass., yra pakeis
tas telefonas.

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Primename, kad pats lai
kas išsiųsti kalėdinius siun
tinius j Lietuvą, Lenkiją ir 
kitus kraštus.

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

} Telefonas: A N 8-2805
į Dr. Jos. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio
» ĮPĖDINIS

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

447 BROADWAY 
» South Boston. >la.ss

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

greičiau į

Lankėsi B. Čiurienė

Iš Chicagos buvo atvyku
si Biiutė Čiurienė, dr. čiu- 
ro žmona, gyv. Lake Zurich, 
I1L, savo tetos Leimonienės 
ir jos šeimos aplankyti.

Šachmatininkas Kazys f siėmusi ir šį daugel milijonų Į y 
j Merkis, eidamas į darbą, bu- Į kainuojanti projektą vykdy-’
! vo nusilaužęs koją ir dėl to J ti. Sėkmės' jaunam inžinie- 

ilgai gulėjo ligoninėj. Dabar Į riui!
jis jau namie, bet dar ilgai į -----------------
traks, kol jis galės twistą į

I «I --  ------- —šokti. Linkime jam greičiau 
tiek sustiprėti, kad galėtų 
vėl šachmatus lošti ir kitus 
to mokyti.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
396 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVA ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 18 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—ta pačių dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinios ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus, 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

15 toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik-

Išvyko inž. R. Venckus

Lapkričio 24 d. inž. Ro
mas Venckus išvyko į Kali
forniją, kur jis gavo tarny
bą. Inž. R. Venckus šį pa
vasari baigė Northeastem 
universiteto technikos sky
rių. Padėkos dieną tėvai 
jam suruošė gražias išlestu- 

1 ves, o lapkričio 23 d. tą pa- 
1 tį padarė jo draugai.

Inž. Romo brolis Laimis, 
metu atlieka karinę prievo
lę Oklahomos valstijoje.

Bendruomenininkų
pasitarimas

Gruodžio 9 d. 1 vai. po
piet So. Bostono Liet. Pil. D- 
jos patalpose bus Bostono 
apygardos apylinkių atsto
vų pasitarimas, kuriame da- 

Į lyvaus______ . __ _____________ ___ ,__  __ centro valdybos
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, i pirm, J. Jasaitis, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.a a •_ a?_ _____ ___2^2____Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dydis yra 14” x 13” x 20" coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svatli.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfeS LIETUVIŠKAI 
VISI SU NTftJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURIST0 įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo

Santvarai New Yorke

PIUIIHNIO l jra r»«a. .T . , IIKVT . -e ....... ... . . ....... - -
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet. Jankvti 

VEDfelAS: JONAS ADOMONIS

Rašytojas Stasys Santva
ras su žmona Elena Padė
kos dieną buvo išvykę į 

į New Yorką savo bičiulių ap.
I i----i.~a:

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

AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth St,

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

Telefonas AN 8-3630

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMA KAINA

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

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

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

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

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

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

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
’ Draudžiame nuo polio, viso- » 
į kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
* mių (ugnis, audra ir kt.) .. • 
{Visais insurance reikalais • 
{kreiptis:
I BRONIS KONTRIM

Jastiee of thePeaee—Constable 
598 E. Broadway 

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

______________________1

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. -■ 
Lipdau popierius ir taisau!

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

&WWWVWWWVTW«WV*1
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J Charles J. Kay
« LIETUVIS
J Plumbing—Heating—Gas—Oil 
’ Lieenae No. 4839

I Gazo šilimą permainyti $265 
Telefonas: CO 5-5839

VERNON STREET 
DORCHESTER 25, MASS.

4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae
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Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
2S7 Conrord Rd.. Rillerira. Mass. 

TEL. MO 3-2918

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs—

Lai k rodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
H ardw ar e Co.
SaTininkaa N. J. ALEKNA
628 EAST BKOADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




