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Derybos Dėl Apsisaugojimo 
Nuo Puolimo Vyksta

Ši Antradienį Prasideda Naujos Derybos; Rusų Dele
gacijai Vadovauja KuznecoVas; Rusija Lyg Tyčia 

Daro Atominius Bandymus Deryboms Einant;
Derybos Dėl Atominių Ginklų Bandymų 

Draudimo Tęsiamos.

Šį antradienį Ženevoj pra
sideda naujausios derybos 
su rusais dėl apsisaugojimo 
r.uo netikėto puolimo iš pa
salų. Rusai į derybas atsi-

Unijos U2 Įstatymą 
Prieš Raketierius

Darbininkų unijų vadai
vežė lenkus, čekoslovakus, i po rinkimų skatina įstatymų 
rumunus if albanus, neva' leidėjus kongrese greit is- 
tai ekspertus. Iš Vakarų pu- leisti Įstatymą apie unijų ap
sės dalyvauja Kanados,'svarinimą nuo raketienų ir 
Prancūzijos, Anglijos ir Ita- sukčių ir po to, tie unijų va

JOS PAČIOS *1NO KADA šA*TI

“Bloodhound” vairuojamos raketos North Cotes (Ang
lijoje) oro pajėgu stovykloje. Jos yra parengties sto
vyje ir turi tokius Įtaisus, kurie padeda pagauti sveti
mą lėktuvą ir suteikia duomenų, kada reikia šauti.

Raketa Į Menulį
Vėl Nepadsekė*

' ’e/as bandymas iššauti 
raketą į mėnulio ka mynys-j
te. darytai lapkričio 8 d.,| __________
roelaDif^'00Cem-FųTaiS-!Unij,i VadoTyb« Siū,° 10 Punktų Programų Naujam 
tumą, bet trečias raketos! K<>ngre«i«; Siūlomi įstatymai Liečia Socialinę jata

Darbininkų Unijos Siūlo 
Naujam Kongresui Darbą

dai mano, kad senato tyrinė
jimo komisija, kuri aiškino 

turėtų

“aukštas”, kuris turėjo pa-i 
stumėti skristi virš 23,000 
myrių greitumu per valandą, 
reveikė ir raketa sudegė 
aukštumoje.

Raketa buvo išvysčiusi 
16,000 mylių greitumą, bet 
paskui užsiožiavo, ir bandy
mas nuėjo niekais. Prieš tai 
įdarytas bandymas geriau 
pasisekė, tada raketa buvo 
iškilusi apie 80,000 mylių j 
aukštumą.

Bandymai bus tęsiami, aP1®

tymdavyetę Ir Kraito Gynimų; Unijų Vadas 
Meany Mano, Laikas Pastūmėti Socialinę 

jstatymdavystę Pirmyn.

Perdaug Atvirai j Naujame 86-tame kongre- 
Rašo Apie Paslėpti, JEeitą savaitę, bus daugiau 

liberališkų demokratų ir 
darbininkų unijos, kurios 
nemažai prisidėjo prie kon
greso sąstato pakeitimo, sa-

iijos delegatai šalia Ameri
kos delegatų.

Vakarų valstybės prade- negeroves unijose, 
da naujas derybas kaip te- j baigti savo darbą.
chniškas. Tikslas yra išsiai-! Tęsimas tyrinėjimo, po p ijl Mnakt'niv IZnplhčut 20 Vuru 
škinti, kokiomis priemonė- priėmimo Įstatymo, butų tik bomUtKa MūSKVOje IsgeiOejO ZV V yru 
mi galima būtu įspėti ruo- erzinimas visuomenes pnes
šiamą netikėtą ‘ puolimą iš unijas, sako tie unijų vadai, 
pasalų. Sovietų delegacijos Kai kurie kongreso vadai 
niyryiog ma reiškimas rodo, betgi mano, kad tyrinėjimo 
Kad nišai techniškus pasi- komisija turėtų ir toliau 
kalbėjimus bandys surišti su veikti ir prižiūrėti, kad um- 
nusigmklavimo klausimais, j°^e nesi veistų netinkami 
kurie tiesiog su šiomis dery- gaivalai.
bomis neskąsa. Gal jau pir- '#———

bet tur būt vėl maždaug po projektus. Tokios informaci-

Krašto gynimo sekreto
riaus padėjėjas M. Snyder 
sako, kad Amerikos spauda
skelbia perdaug visokių in-^' jo^Tnau^o‘kongreso 
formacijų apie krašto gym-.g^ reikalauti ir naujų 

visokius erdves

mėnesio laiko, kada mėnu
lis yra arčiausiai prie že-

’mės.

-— ------ -  įį - W
Ieško Pagalbos i Nuo Ledinio ‘Laivo9 LENKŲ RAŠYTOJAI • 

NEPATAIKĖ TAŠKAN

jos pasitarnauja tik priešui 
(Sovietams), nes 
jiems kokia kryptimi Ameri
ka kreipia savo ginklų ga
mybą ir erdvės tyrinėjimo 
darbą.

Amerikos darbininkų uni- 
, jų taryba per savo pirmi- 

Parod<>,ninką George Meany pa
skelbė reikalavimą, kad 
kongresas priimtų unijų siū
lomą 10 punktų įstatymų 
įleidimo programą. Tarp nu-

. *‘!n ^“ga matomų įstatymų unijos
jo karo sąlygose, kada Ą-,lnorttq> kad būtų: 
dziosios valstybes planuoja. uSjmalinis uždarbis pa

kų delegacija lankėsi Mas- šiaurės Ledyniuotcjo van-1,7'. “"“t" ??“■’’? PnK,us Ir “ar? ™°"! kel tas iki $1.25 (dabar yrakvoje ir ten dalyvavo bolše-denyno vandenimis? netoli bandyTf’ ; padidintos paskolos
vikų iškilmėse minint lapkri- šiaurinio poliaus ant didelės vlešiesiems darbams ir bo-čioU7 d. perversmų prieš 41 ledo saloj ir stebėjo oro at- tteM^±„^!V18Vlen "aUdmgl *atybai; išleiski stipresni
metus. mainas, vėją> kitus reiski- 4_____T_ 77___7įstatymai dėl piliečių civilių

Lenkijos komunistų vadas 20 Amerikos mokslininkų
W Gomulka su nemaža len- kelis mėnesius niaukiojo *i_____ •__ j_ Dar spiauao j

Visi geri komunistai da- 
4Dr. živago’

mame posėdyje bus bando- BORIS PASTERNAK 
ma derybų tikslą aiškiau nu-, DAR AIŠKINASI
statyti ir neklaidžioti po vi-» ___ .__
sus kitus klausinius, kurie - govietų rašvtojas Boris 
tuii būti sprendžiami spe- Pasternak> kuris gavo ir ne- 
iiaiinėse derybose. priėmė Nobelio premijos,

Amerikos, Anglijos ir So- vjs dar aiškinasi prieš ko- 
vietų Rusijos deiybos dėl a- munistų diktatorius ir sako, 
tommių ginklų bandymų su- kad Nobelio dovana jam 
laikymo vyksta Ženevoje. įuvo duota politiniais sume- 
Kol kas --------J*

Ta proga lenkų delegacija nius. Prieš kehohką dienų Neapleis .teisių apsaugos;
derėjosi su rusų komunistų jų plaukiojai^ ledo sala pra- P pasįdžiįugė jo laimėjimu4 Nacionalistų mokyklos ir bet
vadais dėl naujų kreditų dėjo trūkinėti ir perskilo į Tik vdiau fenkisi narnate’
Lenkijai ir dėl politikos iš- dvi dalis prie pat mokslinin- ,k d •• Dataikė ne f taška’ 
lyginimo. Lenkų komunistai kų stovyklos. . . i" 
ruošiasi pne. savo partijos Pereitą savaitę visi mok- .,- ___ .JT_- ;

remiamos 
bendrai švieti-

______  mas; duodamas nemokamas
Prezidentas D. D. Eisen- Krymas ligoje socialinio 

hower atsiliepė laišku į kinų draudimo pensininkams; pa- 
; didintos bedarbių pašalpos

jokių rezultatų de- timais ir jis to pradžioje ne- f* patenkinti Gomul- atlūžusios ledo-dalies ir pa- jucs vė, ;ad-ti vad£ ti dinėjimų prieš kinų nacio- ^sąstate turėtų pasi-
r nedavė ir laikas tik kos valdymu. Su savais “re-jeme mokslininkus nuo kitos <zionistais ir panašiai blo- Ralistų laikomas salas. Są- lrelkstl lr naW*« istaty-rybos dar nedavė ir laikas supratęs/ Suprato tąJis tik ^dy™

buvo pertrumpas, kad pa- teda> kada komunistai pra-;vlzlomstals Gomulka ban-' ledo dalies
aiškėtų galimybės susitarti. dėj0 jį biauroti spaudoj. Ne-Id? Pa* apsidirbti ir vis Ia-, Grąžę rnu^u.u.mm sveikinimą, tai reiks pasiro-
Toms deiyboms prasidėjus žiūrint pakartotinų rašytojo 'biau siaurina opozicinių ko- .kad jie gyvenę ant sprogule- dytį bekauliais šliužais. Ir

tY . .. . . . gaiš vardais, o jei atšaukti Junga tarp Amerikos ir lais-
Giązę mokslininkai sako, SVpikinimn tai w»ikc nocii>^_ vosios Kinijos yra ir lieka 

ir Amerika nieko nedarys,
pereitą savaitę rusai darė atsiprašinėjimą, komunistai munistų ir kitų žmonių teisę jančio ledo. kaip karaliai , negera, ir kitaip nema- kas nacionalinės Kinijos in 
mažiausiai 2 atominių bom- vjs dar jį vadina “gyvate” reikštis spaudoje ir litera- nors ir nevisai jaukiai, nes Jonu r terėsams galėtų pakenkti.
bų sprogdinimus, šį kaitą 
naujoje vietoje. Prezidentas 
D. D. Eisenhovver pereitą sa
vaitę atkreipė pasaulio dė
mesį i rusų atominius ban
dymus ir pastebėjo, jog A- 
merika tuo tarpu susilaiko 
nuo bandymų atnaujinimo ir 
priminė rusams, kad ir jie 
gerai padalytų, jei bent lai
ke deiybų susilaikytų nuo 
atominių ginklų sprogdini
mų.

Pavasarį rusai visam pa
sauliui pasigyrė, kad jie at
sisako nuo atominių ginklų 
bandymų. Atsisako vienaša
liškai iš didelės taikos mei
lės. O dabar, kada jau de
rybos eina dėl atominių gin
klų bandymų sulaikymo, ru
sai užmiršo savo pažadus ir 
plačią propagandą, daro a- 
tominius bandymus ir apie 
tą niekam nieko nesako. Ru
sų bandymai buvo pastebėti 
instrumentais užsieniuose.

ir panašiais vardais. tūroje.

ANASTAS MIKOJAN

Amerika sutiko duoti di
delę pagalbą Europos ato- 
mininės energijos bendruo
menei (šešios valstybės), 
kad ir Europos kraštai ga
lėtų greičiau pasinaudoti a- 
tomine energija ir įkinkyti 
ją į taikų darbą. Tuo tikslu 
pasirašyta ii- sutartis.

Sovietu Sąjungos ministerių 
pirmininko pavaduotojas A- 
nastas fflikojan. vienas ne
daugelio išlikusiu g> VU ir te
besančių valdžioje senųjų 
bolševikų, bofeevikų revoliu
cijos 41 metų sukakties išva
karėse Maskvoj dideliame su
sirinkime pasakė kalbą, ku
rioje z? ventojams žadėjo dau
giau reikalingiausių prekių ir 
bendrai geresni gyvenimą.

John Kasper Ir Vėl 
j Gavo Kalėjimo

Segrigacijos agitatorius 
'John Kasper, iš New Jersey 
kilęs vyrukas, pereitos sa
vaitės gale vėl buvo nuteis
tas Nashville, Tenn., už 
kurstymą žmonių imtis 
smurto prieš mokyklų inte
graciją. Vieną kartą tas agi
tatorius jau sėdėjo kalėjime 
už panašų kurstymą, kurio 
pasėkoje žmonės bandė su
trukdyti integraciją Clinto- 
ne.

Šį kartą Kasper gavo 6 
mėnesius kalėjimo ir $500 
pabaudos. Jis apeliavo teis
mo sprendimą.

KUBOJE VIS DAR
EINA KAUTYNĖS* ■ ■ ■

Kuboje įvyko neva tai 
rinkimai lapkričio 3 d. Dik
tatoriaus Batisto? pastatytas 
kandidatas lėlė į preziden
tus buvo išrinktas, bet Ku
bos sukilėliai sako, kad įvy
ko tik rinkimų komedija ir 
jie tęs karą prieš Batistos 
lėlę, iki Kubos gyventojai 
gaus progos laisvai išsirink
ti sau krašto parlamentą ir 
prezidentą. į

bet kurią minutę ledas gale-_________ ________
jo po jais trūkti ir jie būtų
atsidūrę su žuvimis šaltame PraUCUZai Ruošiasi
vandenyje.

MILOVAN DŽILAS

Kalbama, kad Jagmdavijm 
diktatorius Tito žada suma
žinti bausmę Milovan Dži- 
las. kuris už pagarsėjusią 
knygą “Nauja klasė” ir ki
tus raštus yra nuteistas ka
lėti 9 metus. Savo raštuose 
Džiias kritiškai pasisakė ir 
prieš Tito įvestą tvarką. 
Kalėjime jis ilgą laiką sė
dėjo vienutėj, bet dabar jis 
perkeltas į bendrą kambarį, 
leista turėti rašomųjų prie- 
monių.

Rinkti Parlamentą
, --------

Prancūzijoj lapkričio 23 
ir 30 dd. bus renkamas ša
lies parlamentas. Jau pasi
skelbė 2,784 kandidatai į 
465 vietas atstovų, renkamų 
Prancūzijoje.

Kandidatai Alžyre dar 
nėra visi išstatyti. Alžyro 
maištininkų vadovybė skel
bia, kad kiekvienas kandi
datas bus skaitomas išdavi
ku ir bus nudėtas. Gal dėl 

I tos priežasties arabai nacio
nalistai savo kandidatūrų 
nenori statyti. Kandidatūras 
stato magometonys, kurie y- 
ra linkę bendradarbiauti su 
Prancūzija.

Kinų pakraščiu salose ko
munistai kas antrą dieną 
bombarduoja salas, bet toks 
kariavimas tiktai rodo, kad 
komunistai nesitiki ginklais 
salas paimti.

Mokslininkai nenustoja 
vilties, kad galų gale jų 
bandymai pasiseks.

SAKO, NEKALTAS

Kipro saloje graikų maiš
tininkai padidino terorą 
prieš civilius anglų gyven
tojus. Anglų kariuomenės 
vadovybė nutarė duoti gin- 
ikhį visiems anglų civiliams 
žmonėms, kad jie galėtų 
gintis nuo teroristų puldi
nėjimų. Anglų kariuomenė 
iš savo pusės sustiprino vei-' 
kią prieš teroristų grupes, 
kurios daro įvairius užpul-j
dinėjimus. i kaltas.

Buvęs Kubos prezidentas 
Carlos Prio Socarras gruo
džio 1 d. stos prieš New 
York City teismą. Jis yra 
kaltinamas slaptai teikęs 
ginklą Kubos sukilėliams. 
Socarras neprisipažįsta esąs

muose, ypač jau yra atėjęs 
laikas pastūmėti socialinę 
jstatymdavystę pirmyn, ša
lia tų čia paminėtų reikala
vimų darbininkų unijos lau
kia, kad Taft - Hartley įsta
tymas bus pakeistas.

Demokratų partijos vado
vybė iš savo pusės skelbia, 
kad naujame kongrese de
mokratai stengsis išleisti vi
są eilę įstatymų, kurie kraš
tui yra reikalingi. Senato
rius Johnson, senato demo
kratų vadas, sako, kad lei
džiamieji įstatymai lies na
mų statybą, darbininkų ir 
darbdavių santykius, far- 
mas, pagalbą depresijos iš
tiktoms sritims, ir kt 

Prezidentas D. D. Eisen
hovver iš savo pusės sakė, 
kad jis dės visas pastangas, 
kad kongresas nedarytų 
daugiau išlaidų, negu vy
riausybė skaito galima iš
leisti.

Vokietijoj lapkričio 8 ir 9 
dd. buvo paminėtas didžiu
lis žydų pogromas, kurį vo
kiški naciai surengė žydams 
1938 metais, keršydami už 

į nušautą nacių diplomatą 
Rath, kurį vienas jaunas žy
das nušovė Paryžiuje.

Tų sukaktuvių proga vo
kiečiai suruošė eilę paminė
jimų ir atviruose pasisaky
muose buvo girdėti nuomo- 

j°g ii* dabar antisemi
tizmas čia nėra išnykęs, nors

__ ± žydų bėra apie 25.000.



Pariapb Xnfra

86-asis kongresas
Naujasis, 86-tasis kongresas, išrinktas pereitą 

savaitę, žymiai skirsis nuo 35-tojo kongreso, kuriame 
demokratai ir respublikonai buvo “lygsvaroje”. Pereitos 
savaitės rinkimai duoda žymią persvarą demokratų par
tijai, o toje partijoj daug svaresnis balsas priklausys 
šiaurinių valstijų liberalams, negu pietinių valstijų kon- 
servaoriams.

Pasisukimas “į kairę” matosi ir respublikonų ei
lėse. Daugumas laimėjusių rinkimus respublikonų yra 
pažangesniojo sparno žmonės, išskyrus tik. senatorių ! 
Goldwater iš Arizonos, kuris laimėjo prieš stiprią unijų . 
veiklą, šiaip jau, kur republikonai laimėjo, kaip New i 
Yorke, Pennsylvanijoj ir iš dalies Oregone, laimėjimas • 
teko pažangiesiems respublikonams.

Prezidentas D. D. Eisenhower rinkimus įvertino,Į 
kaip “išlaidūnų” laimėjimą, esą laimėjo žmonės, ku
rie bandys valstybės išlaidas didinti ir kraštą stumti įj 
didesnes skolas. Bet kai tokį kaltinimą kelia prezidentas.! 
kuriam vadovaujant ir nuolat bekalbant apie taupumą,. 
federalinis biudžetas dakopė iki rekordinio aukščio apie i 
80 bilionų dolerių, o deficitas siekia 12 ar 13 bilionų, 1 
tai didelio Įspūdžio toks rinkimų įvertinimas į balsuo-i 
tojus negali padaryti.

Pasikeitimas kongreso sąstate atrodo šitaip:
85—ajame kongrese demokratai senate turėjo 49 

senetorius, o respublikonai 47. Naujame kongrese se- i 
nate bus 62 demokratai ir 34 respublikonai senatoriai, j

Nr. 46, Lapkričio 12, 1968I.4F i

NEABEJOTINAI REIKALINGI DAIKTAI

Viceprezidentas Richard Nixon 
Palais buvo ir Alaskoj, kur rinkiniai 
d. Ta proga jam buvo dovanotos 
kurion šaltoj Alaskoj tikrai buvo

, Pridėsime dar, kad pado
rioj valstybėje kariai ir per
versmais neužsiima, nes tas 
jokios garbės nedaro ir ro
do nesubrendimą ir atsako-
mĮ^mSUtb^i,Sw'A. Maiommrių k«. daug Pra"’on‘*“

Smetorios žvalgyba pakar- New Yorko valstijoj dvie- ^"’^tokiu istavmi/priė- 
totinai ir prisispyrusiai skel- jų milionieriu kova pasibai- Panaa„ fcSTnLT su-
bė, jog J. Plečkaitis buvęs įį storesnės mašnos laimė-

'žvalgybos agentas kaip tik jimu. 200 ar daugiau milto bu ir Colora
tuo metu, kada g. š. pulki- dolerių nugalėjo 75 mili- shingtoneUdaho ir Colora- 
ninko menkysta įtaria tą pa- onus . . . Gubernatorių iš- co val8Uį ’
tį Plečkaitį buvus komunis- rinktas respublikonas N. Pnes^ “teise dirbti įka

itu. Smetonos žvalgybos vir- Rockefeller, o buvęs guber- nartrios
sininkas Novakas siūlė vi-natorius demokratas A. Har-^sake dem v„:PvnrJir
siems suinteresuotiems doku- riman gal trauksis visai iš kandidatai, bet
mentais Įrodyti, kad J. Pleč- p“to"k<?buko. ,^sP“bbuvo Pnes to’
kaitis tarnavęs žvalgyboje. žinoma, balsuotojai pasi-
Tu įrodymų niekas iš Nova-rinko turingesnį kandidatą* T^.dirb -^tymai 
ko neprašė, nes nebuvo jo- ne dėl jo ndlionų, o dėl to,
kio pagrindo Smetonos šni- kad jis piršosi balsuotojams mo. Jie netun mek ra 

!pų viršininką skaityti pado- kaip liberalas ir žadėjo 8U darbininkų teise } darbą, 
riu žmogumi, kuris neap- dalykų, kurių balsuotojai^1 V™ nukreipti pnesum- 
gaus ir nepakiš savo ar sa- greičiausiai nematys. Bend- J38;. ^ag3^ *yos Įstatymus 
vo kolegų darbo “įrody- rosios krašto politikos jis, sudaryti su
mus”. Bet g. š. pulk. Žilys visai nelietė ir tenkinosi darbdaviais darbo sutarčių, 
turėtu žvalgybos pasigyri- savos valstijos klausimais ir į?1*.10® redcaknja* ka^ ^r‘ 
mus žinoti, tas jį priverstų ypač badė akis demokratams bimnkas dirbantis sutarties 
prikąsti savo ilgoką liežuvį Tammany Hali “bosais”. paliestoje dirbtuvėje, tun 
kalbant apie Vilkaviškio se- Po rinkimų Nelson Rocke- -lstPį į P“1?011 .?Pc 
nus įvykius. feller vertinamas, kaip nau-L.1^168 t2.kllJ Įstatymų įslei-

Gen. štabo pulk. P. Žilys ja žvaigždė respublikonų umjos visur griežtai 
pasimojo apipurvinti Lietu- padangėj, kuri skaisčiai su-!koY?Ja 11 Pere,tos savaites

Kas savaite

Atstovų rumuoee 85-ajame kongrese demokratų pulko gudrios galvos priėjo “Jeigu seimo narį J. Plečkaitį vos socialdemokratus. Jis žybės tos partijos rinkimi- ^kūnuose umjų kova tu- 
astovų buvo 235 ir respublikonų — 200. Naujame kon- išvados, kad atsišaukimus užtiksit pulko rajone su komu- pasakoja, kad koks tai ka- niuose rūkuose 1960 metais..1"^0 nusveriaraos reikšmės, 
rese atstovu rūmuose bus 281 demokratas ir 153 respub- platina seimo narys J. Pleč- Uratam, tuojau arės- rininkas jam sakęsi kalbėjęs; Kandidatų ž v aigždynej
iikonų kongresmenai. (Viena vieta dar nėra paaiškė- » * «. w traukuuu

Pasisukimų į demokratų pusę rodo ir gubernatorių Ė°J,3SStįS£
rinkimai. Prieš rinkimus demokratai turėjo 29 guberna- 
tūras. ir respublikonai 19, o po rinkimų — demokratai

kaitis. Jokių įrodvmų P. Ži- T l™UK““lu su to karininko teistu karo jei viena žvaigždė skaisčiai’hrakaa neramus
lys nepatiekia, jis’ ir nesako, e™ti‘tyl‘‘te 1 tan"M”enes teisme bolševiku ir bolševi-žiba, kitos žvaigždės savai-' . vasa_ IicDOg ,,

‘ .„j----- - kag gakęg. I priblunka. Toks pavojus'. V““’ vasar? llepos 14
^gresia viceprezidentui R.

i — — - Irai
Užtenka to, kad Plečkaitis Gen. Žukausko įsakymas -Tada me3 bmome 'gresia viceprezidentui R- 'kurie vadai nuvertė karalių,

. turėjo kareivinių rajone sa- buvo visai tvarkoje. Jei su- kvaili idealistai, dirbome dėl idė- M- Nixonui . . . 'nušovė pati karalių, jo mini-
oo • Kliu • zvok~oi.no !VO stubS W 6 ha zemės- gausite kaltininką SU komu- jos, neturėjome supratimo apie * 'qtpriu nirmininka ‘ ir kalėta33 ir respublikonai 14 (Nebraskos joj Plečkaičiui tekdavo eiti iš nistine literaūra, areštuokit tikrovę. Bet kodėl su mumis ta-J “Right - to - work” 'StolukšS^TrdoūnuVah
dar nėra išspręsti, skaitomi paštu atsiųstieji basai). stoties pro kareivynes namo ir gabenkit į štabą. Tai bu- da dirbo senas socialdemokra- šešiose valstijose pereitą dž£ perėjoj kariškių ran-

ir to užteko, kad Jis butų vo įsakymas kario, o ne chu- se™°_Trys J;, ir savaitę buvo sprendžiamas kas. * 4
balsavimo keliu Praeitą savaitę kiti kariš- 
priimti ar atmes- kiai norėjo tą patį “triksą”
v** pcnverrtirii ir nuvvi^ii u»uar-

Penkiose valstijose žymi tini karišką diktatorių Kas- 
dauguma nubalsavo atmesti sem nuo jo sosto ir įlaipinti

__ _ .... ------ ----------------,----- ,---------------------- ----------------... . . . . , ----------  --------lokius įsatymų pasiūlymus ir į j© vietą pulkininką Arif.
nas linksta daugiau bendradarbiauti su respublikonų surišti? Po to įkrėsti į minkštą sakomyben, bet primusaii ir dui rinkimų metu. Visiems tik Kansas valstijoj balsuo-Bandymas nepavyko. Pulk. 
dešiniaisiak negu su “savo” partijos didesniais ar ma- 25 nešies ir paleisti, kad paleidai. Gan- stabo pulki- tiems reikalams seimo narys , tojai pasisakė užtokį įstaty- ’Arif sėdi kalėjime ir genero-
žesniais liberalais Todėl permainų iki 1960 metų pre- susirastu ke- ninkas P. Žilys dar ir dabar H^tis gaudavo pinigus iš tos:mą. Ypač svarbų vaidmenį las Kassem dedasi esąs vie-
zesmais lioeraiais. loaei permainų m* lia i namus.” nemato skirtumo tarp kano pačios kišenes, kaip ir mes. Tas ^pį^p dirbti” istatvmas su- ,'rh’trac
zidento ir kongreso rinkimų balsuotojai gali ir nepas- ‘ - jr chuligano, jo makaulė to- iždininkas mokėjo pinigus • vaidino Kalifomiios valsti-'tebėti. , /ia pasirodo g. š. pulki- skiAumo 'nemato ir jau. - — jsŠ o™ ™

Demokratu vadas senatorius Johnson sako, kad ninko kultūra ir jo kano pa-Todėl jis skelbia kartu ir R«kejo ne mumis jaunus ir-? / 
kongreso dauguma turės pasirodyti su savo įstatymų Ž^auskr^protingų įsa- "
leidimo programa ir išvardija 12 puktų, jų tarpe numa- ’ bk ” * “■ Sa- ° 3ėbrU ChUliga' !ImUS bendradarbius. ' ’r
tomą ir naujas įstatymas unijoms tvarkyti, naujas far- ž^^LST

didelis. BetKaip skaičiai rodo, skirtumas gana _______
sprendžiamos įtakos ir toks kongreso sąstato pasikei- įtartas. O po įtarimo tie pa- ligano ir sauvaliautojo. Pa- kiti Jo bendraminčiai. Jeigu ne 
rimas gali neturėti į įstatymų leidimą, nes vyriausybė tys pulko gudruočiai nutarė: lyginkime tą įsakymą su pul- įie’ mesniekad nebūtume buvę .į • 

turi teise vetuoti priimtus įstatymus, o _   . ko karininku'ir neva tai ka-: unis s ir nebutume jiems(Drezidentasl\ r--------------

įžiūrėdamas nei kaltės,
mų įstatymas ir t. t. . . į nieko ir primušęs paleisk ei-

Žinoma, demokratai turės pasirodyti su savo pro- tį namo
grama, bet jos pravesti be vyriausybės ar dalies respub
likonų bendradarbiavimo jie negali tikėtis. Atrodo, kad

G. š. pulk. P. Žilys nurodo ševiko su jį teisusiu kari- 
ir daugiau Plečkaičio viso- ninku ir dar perduodamas iš 

Is g. s. pulk. Žilio žodžiu )kiu prasižengimų. Esą jis trečių lūpų tokio mažai iš- 
aisku yra, kad jis tokiam « ‘ s —

stijoj ir taip pat Ohio vals- 
Tose valstijose yra

niekšo kas gi skiria, ar ne 
'taktika? Ir padorų pulkinin- 

Toks pasikalbėjimas bol-i ką taktika skiria nuo tam ti-

Vyriau^’bė iš savo pusės tikisi, kad ir naujame Patarė ir dabar pritaria. Tai
kongrese respublikonai susikalbės su dešiniaisiais de- Y®. 2 10f u t2r22 įcaraun-
mokratais ir “islaidunų” pasimojimai, jei tokie butų, jubo vadovai ir

z .pažibos. Tokie tai išdykėliai
i j ir nusprendė nesiginti, kada

į Lietuvai grėsė bolševizmo 
į pavojaus 1939 ir vėliau 1940 
I metais. Jie buvo ne Lietu
vos patriotai ir gynėjai, bet

nueis niekais.

A p Vz v a l g *
KALBA GENERALINIO 
ŠTABO PULKININKAS

ku buvo, kad generalinio j chuliganai ir išdavikai, ir 
'štabo pulkininko P. Žiliaus atėjus priešui į šalį, jie išmai

bo pulkininko galvoje nesu
telpa mintis, kad streikas 
turi tam tikrą ekonominę 
reikšmę darbo žmonėms, „ o 
ypač tas galėjo turėti svar
bą žemės ūkio darbininkams 
Lietuvoje 1922 ir 1923, kada 
dėl valiutos keitimosi darbi
ninkų padėtis buvo labai 
skurdi. Atrodo, kad p. Žilio 
žvaigždėtoj asmenybėj turi-

bėjimų gali prigaminti išti
sas knygas, kas tai jam kai
nuoja! Taip jau neįtikins 
nieko nė g. š. pulk. neva tai 
buvęs pasikalbėjimas su po- 
litruku Savicku. Esą politru- 
kas sakęs pulkininkui:

“Visa Lietuvos komunistuo
jančio jaunimo laimė buvusi ta, 
kad jie turėjo daug bendramin
čių Lietuvos socialdemokratų

“Dirvoje” skelbiasi gene-:*5?*’’?* tarime reikalų su 
ralinio štabo pulkininkas P°htin“ «•>»«, aklu reakei 
(Lietuvos) P. Žilys. Jis ra
šo lyg prisiminimus ir purvi
na Lietuvos socialdemokra
tus, kiek jo pulkininkiška 
galva išneša.

Paprastai manoma, kad į 
generalinį štabą patenka gu* 
dresnieji kariai, bet po P. 
Žilio politinių rašinių, to
kis manymas reikia skatyti 
niekuo nepagrįstu.

Tas pats P. Žilys neseniai 
rašė kitame laikraštyje ir 
apgailestavo, kad generolas 
Grigaliūnas-Glovackis ken
čia įtarinėjimus dėl jo atsa
komybės s o cialdemokratų 
Valiukų nužudyme. Bet P. 
Žilys visai neteisino genero
lo Glovackio. Visai ne! Jis 
kaltino Valiukus ir įrodinė- 
j°» j°g juos reikėję šaudyt ir 
todėl esą gen. Glovackis vi
sai nekaltai kenčiąs ...

Jau iš to pasisakymo ali

ninku, kuris žmonių šaudy
muose mato kokią tai politi
nę išmintį. Toks pat politi
nis glušas pasirodo tas g. L 
pulkininkas ir savo pasiro
dyme anetoninėj “EHrvoj”.

P. Žilys pasakoja, kad 
1922 metais jis tarnavęs ulo
nų pulke Vilkaviškyje. Ten 
jo ramybę pulke pradėjo 
drumsti bolševikiški skers
vėjai. G. š. ateitininkas pul
kininkas rašo:

“Artėjant pavasariui tie sker
svėjai vis dažnėjo, stiprėjo. Aiš
ku buvo, kad koks tai pašalinis 
gaivalas spraudžiasi Į pulką.

“To pragaištingo gaivalo, bu
vo išmėtoma komunistinė lite
ratūra, kurią po nakties rasda
vome pulko rajome.”

žodžiu, pulko rajone pa
sirodydavo karts nuo karto 
komunistiniai atsišaukimai. 
Pradėjus aiškinti tą dalyką,

nė lietuviškas uniformas į 
rusiškas ir tuo tarėsi atli
kę karių pareigą savajam 
kraštui ir atsidėkoję jam už 
gerą gyvenimą ir sauvalės 
režimą, kurį jie krašte įve
dė, įkeldami į prezidentūrą 
diktatorių Smetoną.

G. š. pulk. P. Žilys gailisi, 
kad ulonams nepavyko pa
gauti seimo nario Plečkai
čio ir jo primušti. Žilys su 
pasipiktinimu sako, kad kas 
tai iš pulko Plečkaitį įspėjo 
ir vadina ta kultūringai pa
sielgusį žmogų “Vitkausko 
švogeriu”.

Negavę primušt žmogaus, 
kurio kaltės niekas neįrodė, 
g. š. pulk. Žilys rašo, kad jis 
tuo reikalu kalbėjęsis su 
žymiais asmenimis ir tarp 
kitko pasakoja, kokį įsaky
mą pulkas tuo reikalu gavęs 
iš kariuomnės vado gen. Žu
kausko. Generolas, išklau
sęs pulko karininkų įtarimų, 
pasakė:

me ign oran tą, kuris net ne- kurie juos globojo, rėmė 
žino, kad streikai Lietuvoje *r materialiai, priimda-
tais laikais nebuvo drau- TO P®“*1™*’, duodavo patalpas
džiami ir juose nieko prieš
valstybinio galėjo nebūti ir 
nebuvo. Bet g. L pulk. P. 
Žilys giriasi, kad jis ir kiti 
pulko karininkai, “jodami su 
kareiviais” pro streiko ištik
tus ūkius, streikus malšinę! 
Čia turime dar vieną g. š. 
pulk. prisipažinimą, kad jis 
ir dabar nesupranta kario 
pareigūs valstybėje. Mes pa
sakysime tam nemokšai pul
kininkui, kad kario pareiga 
nėrastreikus maKint, civilius 
žmones mušti ir uniformas 
mainyti, kada priešas šalį 
užpuola. Tą gen. štabo pul
kininkas gerai padarys įsira
šęs sau į užrašų knygelę ir 
karts nuo karto pasiskaitęs. 
Tegu ir glušas, bet visgi pa
tartim nekalbėt nesąmonių, 
nes tai meta liūdną šešėlį 
ant viso generalinio štabo, 
kuriame toks tipas galėjo 
būti pulkininku.

susirinkimams, tuo ypač apsau
godavo nuo saugumo organu 
akių”.

Po to politrukas pradėjęs 
išvardinėti socialdemokra
tus Kaune, Mariampolėje, 
Ukmergėj, Panevėžyj, Šiau
liuose, Palangoje ir net “t 
L”, bet pats pulkininkas ne
išvardija nė vieno. Anei 
vieno. Tikėk tam politrukui 
ir jo patikėtiniui g. š. pulki
ninkui ant tuščio žodžio!

Toliau politrukas sakęs g. 
š. pulkininkui:

“Politrukas Savickis pradėjo 
įtikinėti mane, kad jeigu ne tie 
geraširdžiai socialdemokratai, 
tai iš lietuvių jaunimo nebūtų 
atsiradę nė vieno komunisto, nes 
jie jokiu būdu nebūtų galėję iš
silaikyti. Esą, mus nuo social
demokratų skirianti tik taktika 
ir 1.1?

Taigi, tiktai “taktika”. 
Na, o padorų žmogų nuo

krų g. š. ablavukų, kurie 
chuliganizmą ir kario parei
gas suverčia į krūvą.

G. š. pulk. Žilys prieina iš
vados, kad bolševikus Lie
tuvoje perėjo ir veisė social
demokratai. Jis sako:

“Iš to seka, kad lietuvius ko
munistus Lietuvoje ‘gamino’ ne 
režimas, o kai kurie socialde
mokratai.”

Pulkininkui “seka”, nes 
apie politinius santykius 
Lietuvoje jis turi nesubren- 
dusio ateitininko supratimą. 
Pulkininkas negirdėjo, kad 
Lietuvos soc ialdemokratų 
organizacija buvo išgriauta 
dar nuo 1927 metų, jos dar
buotojai buvo šnipų sekioja- 
mi ir valdžios persekiojami, 
iš 6 tūkstančių organizuotų 
1926 metais socialdemokra
tų Smetonos diktatūrai pasi
darbavus liko tik nuotrupos 
ir atskiri asmenys, kurie 
betgi bolševizmo skiepijimu 
neužsiėmė. Kai atėjo į Lie
tuvą rusai bolševikai, prieš 
kuriuos Žiliai ir šūvio nepa
leido, Lietuvos socialdemo
kratai ir naujai diktatūrai 
sudėjo gausią auką. Dar 
šiandien vis sužinome apie 
kankinius Sibire ir kalėji
muose kankintus ar kanki
namus ir murzinas g. š. pulk. 
Žilys nepajėgs tų visų aukų 
apipurvinti. Tegu sau plepa 
nevalyvas karys, kuris ne
skiria chuliganizmo nuo ka
rio pareigų, lietuviškas so
cialistinis judėjimas tiek čia 
užjūriuose, tiek ir Lietuvoje 
į tokių vyrų pastangas ne
kreips daug dėmesio.

Skirtumas tarp Kassem ir 
Arif yra tas, kad Arif nori 
Iraką tuoj pat prijungti prie 
Egipto (ir Sirijos), o Kas
sem mano, kad Irakas gali 
būti nepriklausomas ir netu
ri jokio pagrindo dalintis 
savo aliejaus pinigais su 
Egipto diktatorių.

Šį kartą Kassem laimėjo. 
O kitą kartą kas žino? Kur 
“tautos vadai” pjaunasi, ten 
gali ateiti eilė ir dabar vir
šuje tupinčiam nulėkti nuo 
aukštybių...

Jordanijos padalijimas?
Jordanijos karalius išva

žiuoja “atostogų” į Šveica
riją. Kadangi jo sostas stovi 
ant silpnų pamatų, tai tuoj 
kilo kalbų, kad jis bėga ir 
nebegrįš į savo sostą, kuris 
jam yra perkarstąs.

Tokias bent paskalas lei
džia Egipto diktatorius Nas
seris, kuris mielai įjungtų 
Jordanijos smėlynus i savo 
“imperiją”.

Bet jeigu Nasserio šali
ninkai pasigrobtų valdžią 
Jordanijoj, tai ką darytų žy
dų valstybė Izraelis? Daug 
kas mano, kad Izraelis pultų 
Jordaniją ir pasisavintų tą 
jos dalį, kuri yra į vakarus 
nuo Jordano upės. Jordani- 
ja būtų padalinta. Nasseris, 
nors ir dedasi stiprus, bet 
vargu galėtų susidoroti su 
Izraeliu.

Todėl, dėl gerų kaimynų 
apetitų, Jordanijos karalius 
gali dar grįžti į savo smėlio 
karalystę iš “atostogų” ir vi
si pranašai gal dar turės sa
vo kepures valgyti. Mat, kai 
du nori trečiąjį suvalgyti ir 
nesutaria dėl dalybų, tada ir 
silpnas gali vilkti savo gyvy
bę šiaip taip... LB



Nr. 46, Lapkričio 12, 1958 s,

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KAM 

TAS DUONOS NEPKAJO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Posėdžiavo Dariaus-Girėno 
Minėjimo Komitetas

Spalio 29 d. Dariaus-Gi
rėno legiono posto salėj bu
vo sukviestas Dariaus - Gi
rėno skridimui minėti ko
miteto posėdis aptarti, kaip 
ateityje minėti žuvusiųjų 
lietuvių - amerikiečių nar
suolių skridimo j Lietuvą 
sukaktį.

Iki šiol jų skridimo sukak
tis to vardo legiono posto 
vadovybės buvo minima 
kasmet iškilmingomis eise- 

< .nomis ir kalbomis prie jų 
paminklo. Tie minėjimai ka
štuodavo postui maždaug 
nuo 1,000 iki 1,500 dolerių. 
Dėl išlaidų postas pasisakė 
negalėsiąs platesnių minėji
mų kasmet daryti ir apsiri
bosiąs tik kukliu paminėji
mu.

Šiam reikalui aptarti po
sėdžiavo 27 organizacijų at
stovai ir priėjo išvados, kad 
minėjimus reikia ruošti iš
kilmingus kasmet, nes tais 
minėjimais lietuviai šiuo 
metu ne tik pamini žuvusių 
didvyrių žygi ir įsipareigoji
mą Lietuvai, bet pademon
struoja ir savo kietą 
nusistatymą kovoti dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Todėl 
nutarta atsiklausti visų Chi
cagoje esamų organizacijų, 
kad jos pasisakytų savo 
nuomonę ir pareikštų kiek 
galės finansiniai prisidėti 
minėjimams organizuoti. Ti
kimasi, kad surinkti 1,000- 
1,500 dolerių tam svarbiam 
tikslui nebus didelių sunku
mų.

Sudarytas tam reikalui 
nuolatinis Komitetas, ku
riam pirmininkaus dr. St. 
Biežis, vicepirm. bus Kęstu
tis Dirkis ir nariais Jurgis 
Bendikas, Edvardas Zobar- 
skas ir Jonas Tamulevičius. 
Keturi komiteto nariai yra 
jaunosios kartos atstovai 
studentai, arba tik čia bai
gę mokslus, kurie mielai ė- 
mėsi to darbo.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
konferencija

Spalio 26 d. Lietuvių Au
ditorijoje įvyko metinė Chi
cagos Lietuvių Taiybos su
kviesta visų organizacijų 
konferencija. Dalyvavo apie 
80 atstovaujamų įvairių or
ganizacijų. Konferenciją ve
dė ir jai pirmininkavo Jphi- 
cagos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Povilas Gaučys. 
Buvo išklausyti Tarybos pa
reigūnų raportai. Konferen
ciją sveikino ir davė gerų

minčių tolimesnei veiklai 
Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis ir taip pat 
reikšmingų nurodymų bei 
Alto veiklos apžvalgą pa
darė Alto Vykdomojo Ko
miteto pirm. L. Šimutis. 
Konferencijoje dalyvavo 
taip pat ir V. Komiteto se
kretorius dr. P. Grigaitis.

Išrinkta nauja Chicagos 
Lietuvių Taryba 1959 me
tams. Aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams sudėta 820 
su virš dolerių.
Išsiuntinėta Amerikos Lie
tuvių Kongreso Bostone 
darbų knyga

Alto Vykdomasis Komite
tas išsiuntinėjo Alto na
riams 38 puslapių brošiūrą, 
pavadintą “Amerikos Lietu
vių Kongresas*’.

Joje surašyti Amerikos 
Lietuvių Kongreso Bostone, 
įvykusio š. nu birželio 27-28 
dd., eiga, sveikinimai, kal
bos, apyskaitiniai praneši
mai, nutarimai ir kt.

Dirbantiems Lietuvos išlai
svinimo darbą ir bendrai 
dalyvaujantiems lietuvių 
veikloje, kaip organizaci
joms, taip pavieniams as
menims verta tą leidinėlį 
turėti ir susipažinti. 

Bostono vaidintojai

Spalio 25-26 dd. Bostono 
vaidintojų sambūris sėkmin
gai pasirodė Chicagoje Ma
rijos aukštesnioje mokyklo
je.

Spalio 25 d. buvo suvai
dinta “Raudonasis Vynas”, 
gi spalio 26 d. “Vincas Ku
dirka”. Abi dieni gausiai 
buvo žiūrovų ir visiems vai
dinimai paliko gerą įspūdį.

Atidarytas paminklas Liut
kui lietuvių tautinėse 
kapinėse

Lapkričio 2 d. Lietuvių 
tautinėse kapinėse buvo ati
darytas paminklas mirusiam 
1957 m. balandžio 17 d. Či
kagoje ilgamečiam Chica
gos Lietuvių Tarybos nariui, 
Chicagos Liet Soc. Dem. 4 
kuopos pirmininkui ir dau
gelio kitų organizacijų vei
kėjui Kaziui Liutkui. Prie 
paminklo meninę dalį atli
ko solistė Genovaitė Gied
raitienė ir smuikininkė Luto 
Raben Misevičienė. Atitin
kamas kalbas pasakė Juo
zas šmotelis ir “Naujienų” 
red. dr. P. Grigaitis.

Paminklo pastatymu ir vi
somis apeigomis rūpinosi

BAISIOSIOS NELAIMĖS LAIMINGIEJI

Kaip žinoma, didelė nelaimė ištiko Nova Seotia (Ka
nadoje) anglių kasyklose, kur, sprogimui įvykus, žuvo 
daug angliakasiu. Viršuje Maurice Ruddick, 12 vaiky 
tėvas, žinomas “dainuojančio angliakasio” vardu, nes 
mėgdavo daug dainuoti, išliko gyvas ir guli ligoninėj 
greta su savo vienu sūneliu, kuris apsirgo blusinėmis. 
Apačioje kairėje Pepperdine verkia iŠ džiaugsmo suži
nojusi, kad jos vyras išliko gyvas, o dešinėj Garnet 
Clark- kuris savo 29 metu gimtadieni atšventė už
griuvęs kasyklos urve, bet jo draugai ir tokioj padėty 
jį sveikino dalindamiesi paskutinėmis duonos riekutėmis.

Paminėjo vedybinę sukaktį
i Spalio 26 d. Leokadija ir 
Antanas Kasakaičiai pami
nėjo savo 65 metų vedybi
nę sukaktį. Antanas Kasa- 
kaitis, senosios kartos lietu
vių veikėjas, buvo Lietuvoj 

; Švietimo ministerijos ins
pektorius, švietimo leidinių 
redaktorius, pirmasis mūsų 
konsulas Varšuvoj, Lietuvai 
kuriantis, ir bendrai žino
mas pedagogikos srities dar- 

, buotojas. ' Sukaktuvininkai 
gavo daug sveikinimų, 

j Minėjimą suruošė jų duk
ros Marija, Ona Nakienė, 
sūnūs teisininkai Jurgis ir 
Kazys ir žentas muzikas ir 
teisininkas Antanas Nakas.

Sukaktuvininkams ilgiau
sių metų ir daug sveikatos.

J. Talalas 

NEW MA VEN, CONN.

Streikavo miesto 
darbininkai

Buvo sustreikavę 200 mie
sto darbininkų, kurie pri
klauso American Federation 
of State 713 skyriui. Strei
kas tęsėsi kelias dienas. 
Darbininkai pradėjo dirbti 
unijai su majoru Lee susita
rus, kad bus sudalyta unijos 
ir miesto tarybos komisija, 
kuri per 2-3 savaites turi 
padaryti sprendimą.

P. Naunčikas
Jauno liga — klaida, 

liga — tvarka.
seno

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS

Nora Gugienė. Dalyvavo a-J.A.V. Jos motina mirė Si- 
pie 100 velionio draugų ir įbire tremtyje. Palaidota Šv 
bičiulių.

Mirė Sofija Litvinienė
Teisininko Stasio Litvino 

žmona Sofija Litvinienė mi
rė spalio 22 d. Ji paliko du 
sūnus studentus ir dukrelę.

Kazimiero kapinėse.
Vyrui Stasiui Litvinui ir

likusiai šeimai reiškiu gilią 
užuojautą.
Pedagogai Antanina ir 
Jonas Valaičiai vėl 
tapo seneliais

■* - • •ir

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

PHILADELPHIA, PA.

Praturtėjęs virto lenku, o 
numiręs vėl tapo lietuviu

Allegheny ir Richmondo 
gatvių apylinkėj, nuo seniai 
tirštai lietuvių apgyvento j, 
prieš 60 metų gyveno Juo
zas Steponaitis, kilęs nuo 
Vilniaus. Per visą savo gy
venimą jis neišmoko anglų 
kalbos. Namuose su žmona 
ir vaikais kalbėjo lietuviš
kai, nors dažnai prakalbė
davo ir lenkiškai. Tai dary
davo tik sekmadieniais. Iš 
bažnyčios sugrįžęs džiaug
davosi, kad sulenkėjęs kle
bonas jį prakalbindavo, ži
noma, lenkiškai. Tad visą 
sekmadienį su žmona ir pra
kalbėdavo lenkiškai. O pir
madienį vėl pradėdavo kal
bėti lietuviškai, nes liežuvis 
būdavo lankstesnis gimtajai 
kalbai. *•

| Steponaitis dirbo prie odų 
lišrauginimo. Jis išmirkdavo 
kailių raugo drėgmėje kas
dien po 12 vai. Kailių rau
gu jis kvepėdavo gatvėje, 
ramie ir bažnyčioje. Pažįs
tami jį praminė Garboriumi.

Juozas turėjo didelę šei
mą, daug valgomų burnų; 
jo žmona buvo ligota, dar
bininkas jis vienas. Tad 
nors buvo darbštus ir ne-
gu ivivrzYizo, nvoiovnv
turtų susikrauti. Kaip gyve
no, taip ir numirė niekieno 
nepastebėtas. Neilgai trukus 
numirė ir jo žmona Agnieš
ka.

Lietuvio Eneiklpedijos Admi
nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talka nuo 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d. Talkos metu 
naujai L. E. užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 
d. iš leidyklos nemokamai gau
na: 1) Vinco Krėvės Raštus—Velionė buvo gimusi Ame- Padagogų Antaninos 

rikoje ir maža atvežta Lie- Jono Valaičių dukrelės Al- pilną* kompiektąTkompiektaTsu- 
tuvon. Prie 10 metų su šei- donos ir jos vyro Markelių ^aro.6 kurių trys tomai
Tf’v kai?v D^’ ji šeima sulaukė antrosios du-i!‘ Ltetu^žeSpį
JAV pilietybę, atvyko į krelės Ritos. i- - - - - ”

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informseijomit 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaue 
vedėja M. Miehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi) patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygųje yra skyrius “tarptautinė virtuvė/* kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgiu 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray -t- So. Boston 17, Maso.

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyna%daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; Į 
Upė po žeme; žuvys be akių. . . £
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiak- pn veikslais. * 

Knyga jau išėjo Užsisakiusiems knygą tuoj pat
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broachray So. Boston 27, M

■BMNMBONi

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistu* B tikrai Amerikos valdžius 

pripažintus vaistinės
IDEAL PBARMACY

29 Kelly Squ?re, Worcester, Mass.
Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistiniu- I 
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką. Čia iš
pildomi gydytojų recertoi i* patarnaujama sveikatos 
lusse. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
/TBTZSM“ Mes siuničiame vaistus VISUR.
I specialinių vaistų nuo di
I vaistą nuo aukštu krauju
I reumatizmo, nuo širdies irUKSE. Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit 

visais sveikatos klaustomis.
VYTAUTAS SKRINSKA B. S. Reg. 

tr Netary PuMc

j ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai 
nos Amerikoue”. 

j.x Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilna Vinco KrėvėsRaštu kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
tų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono 
Balio “Lietuvių Dainos Ameri
koje”.

Jau išėjusius L- E. tomus 
naujieji prenumeratoriai gaus 
išsimokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus 
tomus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų, vai 
sius, deja, tik laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darijas kilnus, nes lie
tuvių tautos ir valstybės kan
čios ir vergijos metais, jis ski
riamas jos garbei ir pasididžia
vimui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pratur
tinti kiekvieno mūsų žinyną, 
bet yra būdas ir priemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietuvy
bei

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje. sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L E., esi tų sutelkti
nių jėgų dalininkas ir Tau, kaip 
ir visiems bendradarbiams ir 
talkininkams, priklausys busi
mųjų mūsų tautos kartų padė
ka ir tinkamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant
Lietuvių Enciklopedija 

2*5 C SL, So Boston 27, Mase.
(Skelb.)

Ilgi dešimtmečiai prabėgo 
nuo Steponaičių mirties. Jų 

i 12 vaikų seniai užaugo, ap
sivedė, dukterys ištekėjo, 
užaugino savo vaikus, ir gal 

i jau taip pat pasimirė. Nie
kas nėra apie juos ką nors 
girdėjęs, kaip jiems gyveni
me pasisekė. Tik dvylikta
sis sūnus Pranas apsukru
mo ir prekybininko gabumų 
dėka Filadelfijoje prasisie
kė gana aukštai. Jis suor
ganizavo prekių sandėlį, iš 
kurio prekes parduodamas 
krautuvėms dideliais kie
kiais. Richmondo apylinkės 
lietuviai, pažinę jo darbštų 
tėvą, padėjo Pranui prasi
siekti, pirkdami iš jo serus, 
kuriuos jis išleido, norėda
mas praplėsti prekybą. Jam 
mokant lenkiškai, serus nu
pirkti prisikalbindavo ir len
kus. Taip metams bėgant 
Pranas, kurį angliškai visi 
vadindavo Mister Frank, 
tapo didžiulių prekių san
dėlių direktoriumi.

Praturtėjęs jis jau vadino

si Mr. Frank Steponowich. 
į Su lietuviais jokių ryšių ne
palaikė. Vedė lenkę, susi
jaukė vaikų, būdamas tur
tingas laimingai gyveno. Pa
žįstamų lietuvių užkalbintas 

! gražiai lietuviškai prakalbė
davo, bet save jau laikė a- 
merikiečiu lenkų kilmės.

Lenkų organizacijos Fila
delfijoj veiklios. Per Pulas- 
ky Day ir Naujuosius Me
tus lenkai tūkstančiais mar- 
šuoja miesto gatvėmis, neša 
Amerikos ir Lenkijos vėlia
vas, Pulaskio ir Kosciuškos 
paveikslus. Vilniaus Aušros 
Vartų stebuklingą paveikslą 
aukštai ant stiebo iškėlęs 
lenkų gretose žygiuodavo ir 
Mister Frank Steponowich. 
Lenkus jis manė esant vei
klesniais, įtakingesniais ir 
jkultūringesniais. Be to, be- 
Įveik vieni lenkai buvo likę 
jo įkurto biznio šėrininkais.

Šiais metais Mr. Frank 
Steponowich staiga apsirgo 
ir mirė. Dėl nepriklausymo 
lenkų parapijai ir tikybos 
nepraktikavimo jo palaikų 
lenkai į savo kapines palai
doti nepriėmė. Nors numiru
siam vistiek, žemelė visų 

j motina, bet gyviesiems su
darė daug rūpesčių ir keb
lumų. Ieškota išeities. Tad 
buvo prisiminta velionies 
lietuviškoji kilmė. Kainavo

ITvonVI įeinamai y VH7V A- I azizv Mvvyv-
nowich buvo vistiek palai
dotas katalikų kapinėse. 
Pranešimai apie jo laidotu
ves anglų kalba laikraščiuo
se šitaip skelbė: mirė a. a. 
Pranas Steponaitis, žymus 
lietuvių prekybininkas Fila
delfijoje.

Po to, Richmondo apylin
kėje ilgai buvo daug viso
kių kalbų. Vieni didino, ki
ti mažino tam klebonėliui 
sumokėtų dolerių skaičių. 
Tikrai kiek — niekas neži
no. Šimtą kartų girdėtą is
toriją iš naujo pikliumi per
maldamas, vienas astuonių 
dešimkių amžiaus raudon
skruostis, mirusio Frank 
Steponowich kaimynas, rū
kydamas pypkę ir ant Lie
tuvių Muzikalio klubo laip
tų skrepliais spjaudydamas, 
kartą man taip pasakė:

—Su pinigais, brolau, ir 
numirusiam yra lengviau pa
tekti į dangų. Tik plikam, 
kaip tilvikui, bėda. Kas pi
nigų neturėjo ir juodnuga
riu buvo, tas juodnugariu ir 
pasimirs. Tokiam tėra vie
nas tiesus kelias, tik... į 
peklą.

Kipras Tautkus

KAS ČIA KALBA?
Nugi. baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurio? parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaine—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $8.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, ui 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiontimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SL, Chicago S, II 
..................................................................................................... llf
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kūs.
Birželio mėnesi Džezkaz- 

gane įvyko visuotinė musul
monų šventė. Solidarizuoda
ma su jais Į darbą neišėjo

...... .ir paskirtas Liaudies Ckio Y*» stovykla- 5,000 vyrų.
L.ep» d»uSi«u Tarybos pirminink<> p8va. Musulmoną, buvo is Rusųo-
komų auginti duotoiu. Je gyvenančių savo draugų

komunistų partija ir mi- Is ministeno pirmininko klai ie.
mstenų taryoa benorame pavaduotojo pareigų taipgi tus Tai bu>o sto k)os' 
nutarime įpareigoja kom- atleisti Juozas Grigalavičius .. • ... . „į-dėtas
kius ir tarybinius ūkius pa- ir Petras Levickis ir paskir- “Stok per visa tona £- 
didinti komų pasėlių plotus, u kitoms pareigoms. ,buvo j nej vi(,n0
i_°rs Lietuvos sųlygor^ kor- & kišto.
kai - n-^a*- keletą ... i O gandai apie Kengyią
Kietų kolūkiečiai visaip ki a- Spalio 16 d. Vilniuje mi- nesiliovė. Paganau visi įsiti- 
tėsi, bet valazia griežčiau rė buvęs operos solistas SU- kino, kad ten is tikrųjų kas 
spina, kad kornams būtų Sys Audėjus, dalyvavęs 19- tai vyksta. Birželio 23 d. 
patekti didesni ploui. C-G m. pinnajame Miko Pe- (1954 m.) ir jvyko sprogi- 
Yir’ūniu pasikeitimai tiausko operos “Birutės” mas. Visa vyko spontanis-

Jonas Laurinaitis atleis- vaidinime Vilniu>- k>i. Visos pirmojo skyriaustas iš Valstvbinio plano ko- B. žakgaitytė - ptu.ulio Stovyklos oe jokios ag.taci-
misijos pirminiu ko pareigų, čempionė j*» “elseJ°. i Raumat
„ \ Inepe pasitraukti iš stovyk-o JO \iecon paskirtas Aiek- Agronome Birutė Žalagai-'lų visam administracijos 
Sandras nrobnys, ngą laiką tytė spalio 30 d Tiflise įai-'personalui, neleido išvežti 
buvęs finansų mmi^tenu, o mėj0 ieties mėtimo pasaulio uOKumentus iš zonos ir pa
jutimuoju metu mimste- čempionės vardą. Ji nume- 'skelbė kad derybas ves tik 
no pirmininko pavaduotoju. tė jetį 57.49 metrus (apie su atstovais iš Maskvos. Dar 

Aleksiejus čistiakovas at- f85 pėdas). į tą pačią dieną paaiškėjo,
leistas iš ministerio pirmi- Iki šiol tik australe tebu-‘kaa čekistai panašiam įvy- 
ninko pavaduotojo pareigų vo numetusi 57.40 metrų. kuii jau is anksto ruošėsi.
------------------------------------------------------------------------------- Jie slapu naktimis išvežė

visas maisto produktų atsar
gas j kitus sandėlius mieste, 
sekančią dieną uždarė van
dens tiekimą j stovykją ir 
Įvedė baudžiamą maisto da

is Lietuvos į Sibirą ir atgal
PASAKAra ATVYKĘS IŠ LIETUVOS

(Tęsinys!
Lengvatos, kurias jau buvo vaikščiojančius kalinius 
išsikovojusi Vorkuta stovyklos išvedė

Nuolatiniai neramumai 
Kengyre ir Džezkazgane su- sisteigia tautybių 
darė sovietams rimtą pa- komitetai
grinda, ką daryti toliau. Ir
štai (1954 m. > balandžio

IR TAS PADĖS DIKTATORIUI?

Kubos diktatorius negali ramiai miegoti, nes jam ne

vyksta sukilėliu sunaikinti. Jis padidino kariuomenę, 

ją geriau apginklavo. Viršuje žygiuoja neseniai pa

šauktieji naujokai, apačioj tankai, bet vargu ir tas pa
dės Batistai ilgai laikytis.

FORMOZA

Jeep’us ir šaldytuvus. Iš mo
dernių Įmonių plaukia teks
tilė, popierius, trąšų ir ce
mento maišai, tonai anglies 
ir dideli kiekiai jėgų varik
lių? Vienas fabrikas gami
na sprausminiams lėktu
vams naudojamą benziną.
! Daugumas Formozos gy
ventojų yra kiniečiai, kurie 
jau nuo 6-to šimtmečio iš 
pagrindinės Kinijos keliavo 
i Formozą apsigyventi. Apie 
j 50,000 vietos gyventojų pa
slaptingai gyvena kalnuose. 
Jie vis mažiau ir mažiau už
siima medžiojimu ir vis dau
giau Įsitraukia Į gyvenimą 
už karnų ribų. Nuostabu, 
kad jų viena giminė nesu
pranta kitos, todėl tokiais 
atvejais naudojasi buvusio 
pavergėjo kalba — japonų 
kalba.

Common Council

O šiandien komunistai gar
bina tą anuomet prostitute 
vadintą Lazdynų Pelėdą, 
leidžia jos raštus. Tą patį 
daro su Sruoga, “buržuazi
jos bernu” Tumu - Vaižgan
tu, “orchranininku” Liudu 
Gira.

Vadinasi, komunistams va
kar buvai “prostitutė”, o 
šiandien esi laikoma žymia 
rašytoja, vakar ochraninkas, 
o šiandien esi pakeltas Į 
aukščiausią poetų viršūnę. 
Komunistų tarpe tai papras
tas reiškinys.

R. M.

PATS GERIA, BET 
KITIEMS GINA

KOMUNISTAI
ČIGONAI

IR

Mūsų žmonės sakydavo, 
kad čigonas savo tikėjimą 
gali mainyti kaip savo ark
lius. Ar tas teisinga, čia ne
nagrinėsime, bet kad komu- 

_ nistai tą pati žmogų vakar 
galėjo girti, o šiandien jie 
jį gali su purvais maišyti ar
ba atbulai—vakar garbinti, 
o šiandien keikti — toksvinį. Stovyklą apsupo vidaus' ------------------

Kariuomenė, įrengė kulkos-i Formozos sala nuo Rau- beveik du kartus didesnė už reiškinys ten paprastas, 
vaiazių lizdus ir sargybos doROSįos Kinijos yra tik per Amerikos New Jeisey vals- *tai vienas tokių pavyz-

ir patalpi- būGeiese vietoj vieno pasta- joo mylių negilaus vandens tybę. Ji yra plokščia ir dzlll; , ... -sT.*
te du kareivius. okinava 365 kalnuota, su sidabruotais 1922 m. komunistų leiazia-

įs

no atskirai. uu Jkelio, nuo jos ™ —...................... --------------------------------------------------------------------------- <iV . „ KT _

mylių Į šiaurės rytus, o Fi- upeliais ir kriokliais. Jos mas Komunai as Nr. 2 si- 
I lipinai tik 225 mylių i pie- Kan ų viršūnės palaipsniui talP rasė:

Kaliniai stovyklos admi-!įus> sudaro bokštų pavidalo te- “Ir kokiu pasišlykštėjimu,
a m urnai nesiliovė, nistracijai raštiškai Įteikė jos praeitis atžymėta ka- 

Fraėjo vos mėnuo po minėtų sekančius reikalavimus: ira:S jr laimėjimais. Ji buvo

Tankais varė j darbą

Sovietų Sąjungos girtuok
liavimas pasiekė toki laips
nį, kad net girtuoklis Niki
ta Chruščiovas, nejuokais 
pradėjo tuo reikalu rūpintis.

Spalio 17 d. jis, kalbėda
mas savo gimtojo kaimo 
kolchozininkams netoli Kur
sko, pareiškė:

“Girtuokliavimas yra visiš
kai svetimas ir priešingas 
mūsų tvarkai ir laikui, bet 
niekas negalime užmerkti a- 
kių prieš faktą, kad jnūsų 
visuomenėj vis dar yra gir
tuoklių, vagių ir apgavikų. 
Girtuoklis išardo šeimos gy
venimą ir skriaudžia visuo
menę”.

Ta pačia proga jis primi
nė, kad ruošiamas Įstatymas, 
kuriuo girtuokliai bus smar
kiai baudžiami, o taip pat 
ir tie, kurie skatina girtuok
liavimą.

Kiek tas pagelbės, nežinia,
Ne rasas ir'plokštumas, nusitę-jei galėtų, nuo savo kapo bet Chruščiovui geriau į ei

siančias i salos vakarines spirtų ji (Žemaitė) “Vilko-ikėjo riešai pažade.i nebe-- * -i W -- -^ = =1== ===== - —- ---   Vi a «

r

davė mums tai. •^reformų, o antra stovykla Peržiūrėti visas bylas; pa-piratų lizdu, Olandijos, Is- pakrantes. Šios pakrantės laKio~ vainiKą, vainiką uz- gerti ir savo pažadą vykdy-. . • __ • 1 -X __ •___ _____ 2 J__^.2 TV i a •• 1 -r*Jis

“partija ir vyriausybė. „ . IT” tojaus diena neišėjo Į davba, viršininką Mankovą; padi- joje įsiviešpatavus komunis- 
sium su pareiKstais gerais reikalaudama> kaį mušimą aina maisto davinį. tirei * tvarkai, Formozos sa-

vykaęs karininkas būtų at- ^uo tarpu uz zonos (be joje Įsikūrė Tautinės Kini-
leistas iš pareigu. Stovyklos konvojų) gyvenantieji kali- jos valdžia su geli. Čankai-
viršininkas prižadėjo tai pa- niab nors jie ir buvo labai ceku prieky.
dan-ti. Ar jį atleido ar ne, saugioje vietoje, vieningai 240 mylių ilgio, tabako la- nais metais derlius nuima-
tikru žinių nebuvo, tačiau Pareiškė norą grįžti Į stovy- p0 pavidalo, lormoza yra mas mažiausiai du, tins ar
-tovyk.oje jo daugiau ne- dalintis bendru iiki- ---------------------------- net keturis kartus. Derliaus
simatė. mu. Čekistai mėgino juos Tačiau ir jais nenore- nuėmimo metu ryžiais iš-

Stovykloje jiasirodė iki dar perkalbėti, tačiau veltui. J0me patikėti, ' manydami, jojami keliai ir gatvės, kad 
.oi negirdėti ir net neisi- Jokios privilegijos nesustab- kaų tai eilinė čekistu pro- išdžiūtų.
vaizduoti reiškiniai: isistei- žmogaus troškimo buri 

gaunamu^.siuntiriiub nerei- gę tautybių komitetai, kurie ’a^svu ir palaikyti draugus.
Ka.auti noimu išpildymo sprendė visus vidaus klausi- l stovyklą atvyko specia-

norais pasitaisyti ir darbu 
išpirkti nusikaltimą”, leido 
Įgyvendinti sekančias prie
mones: Nuimti nuo drabu
žių numerius, nuimti nuo 
barakų langų grotas, leisti 
per menesi rašyti du laiš
kus (anksčiau buvo galima 
tik per metus du laiškus ra
tyu.», išduodant iš namų

tinis colis derlingos žemės buržuazijos bernų Tumų ir gyvent, kurie ir nusensta iš 
yra kuo nors užsodintas: ry- kitų baltųjų Parnaso poetų vaikiško protavimo neišsi- 
žiais, cukriniais runkeliais, ir rašytojų”. **
kviečiais, arbūzais, daržo- — ■
vėmis ir tabaku. Kiekvie-

vystę.

TAIKOS LAKTA

Jungtiniu Tautą kariuomenės dalinys prižiūri, kad Iz
raelis ir Egiptas nesusi peštą Gazos srityje. Čia matome 
š'edijos kariuomenės karį, įsitaisiusį stebė.iimo punktą 
ant smėlio maišą ir stebintį dykumą netoli Ga?.os uosto.

Gyventojų Formozos sa
loj yra uipie 9,300,000 žmo
nių, i kuriuos Įskaitomi 2,- 

motorų staugi mas. ,000,000 antikomunistinių ki
bino mūri- niečių, kurie generolo Čan- 

kaišeko vedami pasitraukė 
iš Kinijos 1949 metais. 

Normaliais laikais Formo

darvokacija. Tąip praėjo 
viena diena.

Birželio 23 dt u .namo,
ncuzianu.ti, guOvI patimaty- Včje dežuravo du skirtingų ckovas, visus draugais va- Kadangi tvoros 
rtuj su giminėmis, Įvesti tautybių kaliniai. Jie kont- dindamas, ir pasakė prakal- nės ir aukšte 
i.a.1 .o užskaitas. roliavo, ar teisingai išduoda- lai nieko gero ne-

.n kautiems ka- -n maisto produktai. Sto-(,uosią, nes vyriausybė tu-

. ar akus nakčiai Kiekviena diena virtu- Iios paskirties generolas By- pažadui
VI

o

lesykloje

ms, tai nebuvo 
manoma ką nors pamatyti. 
; ada čekistai ant gerai ma

ksi< a.: CUS U'
V. ta 100 A užskaitam 
o vėliau sumažino iki 125 
lie užska.tymai turėjo reik- josi, kad bus kokios norspia- * 
smės turintiems 10 metu es.es reformos pravestos,

i Usta- vo Berijos pakalikais. nonncių neatsirado,
gauti, Sriras Stalinui o yčlįaui ^ Ecrija> ai Iuiaudvsiu 

uemus Beriją, kalimai tikė- .,U5 vi,ul> kaip

juokavo.
Apie <3 vai. ryto t 

apsupo stovyklą. Čekistai a- 
tiuare vartus n pamatėme, 

Stovyklos viršininkas Man- kad už vartų stovi tankai 
bausmę, o tokių buvo ma- tačiau, be vidaus režimo pa- kovas bandė Įeiti i zoną, užvestais motorais, o bū- 
žuma. račiau kaliniams su engvmimo, nieko daugiau kalinių sargyba jo ne-rys ginkluotų kareivių ir 
25 meta s visviena reikėjo neįvyko. Ir tai tik patvirtino praleido. Nervuotas sadistas karininkų su pistoletais ran- 
maždaug 10 metų dirbti. To- senesnių kalinių mintį, kad —j*s vardą pilnai pateisi- koše. ‘ Tai ką, fašistai, gal- 
Gėl didesnė kalinių dalis oš komunistų, kokie jie be- no~vos nepamišo akivaiz- vejate eiti i darbą ar p.e?” 
užskaitos sutiko gana šaltai, ’ūtų, laukti ką nons gėrės- ^°jc b>, kad jo pavaldiniai susuko \ier.as iš karininkų.

Tarpe kitų lengvatų ad- 'do nėra prasmės. Vistik taip nepagarbiai su juo ei- Kas riaiyti? Neisi, sutrins 
mimstracija leido kai ku- dviejų galingiausių budelių triaši. “Aš Berija, aš sušau-kaip musę tankų vikšrai, 
riems kariniams be konvo- administraciją palietė daug rtysiu Jus visus, kaip šu-Kengyre jie, matyt, taip jau 
jaus vaikščioti i darbą. Iš giliau, negu buvo manoma. nis”» šaukė jis užsilipęs i padarė.
piaažių tai lietė tik “ma- ,aa vien tik kurį karininką 'sargybos būdelę. Jr visi išėjo i darbą. Sep-
žabausmius” (10 metu; . o pavadinus Berijos šalininku, Birželio 26 <1. apie pietus tynias dienas išsilaikė sto-

suras

n kai
nomija mobilizavo simtus 
tūkstančių jaunų vyrų, ir jie 
pasidarė naudotojais, o ne 
gamintojais.

Per paskutini dešimtmetį 
su Amerikos pagalba ir pa
tarimais Formoza vėl atgi
mė. Gyvenimo lygis pagal 
Azijos standartus yra aukš
tas. Beveik kiekvieni, nors 
ir kukliausi, namai turi elek- 
t os viešą ■ Ūkininkai be
veik tris kartus padidino ga
mybą iš savo mažyčių ūkių.

Taikinga ki-ašto revoliuci
ja prasidėjo 1949 m. su su
mažintais nuomos mokes-

\ėb’au ir 25 me.u 
Be konvojaus va 
kalinys neturėjo teisės ru
ki ypti nuo maršruto iš sto
vyklos Į darbavietę ir at^ai,

Į stovyklą atvyko GULAG’o vykia, septynias dienas sto- 
viršininkas generolas Doi- vėjo kasyklos, 
gych, jnoku’oras Vavilovas Po streiko grupę vyrų iš- 
su visa svita ir pareiškė, vežė i uždarus kalėjimus— 

t egužės mėnesio pabaigo- kad, jei stovykla neišeis Į ir vėl daugiausiai nukentė-

turinčius. Ji* greit pradingdavo.
-ciojan.i- yjsa stovykla neišėjo 

į darbą

jis privalėjo j o darbo rc r .- jc- stovyklą pasiekė gandas, (laibą, ją ištiks Kengyro Ii- jo lietuviai ir ukrainiečiai, 
siant grįžti atgal. Tačiau ši r.ad Kengyras neišeina Į dar- kimas. Apie tai mes dar Kad daugiau nebūtų ima- 
priemorė platesniu mastu bą. Daug kas iš kalinių lai- nieko tikro nebuvome suzi-nomas joks streikas, tarpvi- 
pahetė tik antrąją stovyklą, kėši nusistatymo, kad ir noję, bet generolo žodžiais su trijų zonų Įvedė ugnies
nes tai buvo neramumų ži- Džezkazganas turi paskelbti niekas nenorėjo tikėti. Taip liniją ir vėl sustiprino rėži- apie tris akrus. į

Naujos pramonės Įmonės 
pradėjo kilti po visą kraštą, j 
Jos gamina aliuminijų, dvi-' 
račius, elektrinius įrankius.

dinys. šituo administracija streiką, tačiau iš pradžių ne jis ir išvyko, nieko nepešęs, mą, tačiau senąją priespau- 
tik dar labiau žibalo i neiš- visi su tuo sutiko. Be to, ir Tos pačios dienos vakare dą jau nebuvo Įmanoma at-
blėstančią ugnį Įpylė. Po ku- gandai apie įvykius Kengyre 1 zoną Įleido kelis kalinius, statyti.
rio laiko visus be konvojaus buvo gana skirtingi, neaiš- mačiusius Kengyro tragedi- (Bus dauginu

—MPnwityii»iBwni—uwii tassEM 
LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
,. . .. , , Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959
ciais. Nuo to laiko ūkių nuo- jnetams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokiu pa- 
mminkams buvo leista pirk- siskaitymų, eiiių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
ti žemes, kurios anksčiau straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis, 
priklausė valdžiai ar nebee-j Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto, 
samiems dvarininkams. Ka- 'Kaip tik jis bus atspausdintas, tvoj išsiųsime visiems už- 
dar.gi joks ūkininkas neturi įsakiusiems.
teisės turėti daugiau žemės, Nors viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
negu jis pats gali apdirbti, kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už- 
jis vidutiniškai gali turėti sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broadway 

So. Boston 27, Mass.
»i^3JoooTOOo®exwi
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Mao-Tse-Tungo ’ laimės namai’
V. EIMANTAS

Raudonoje Kinijoje tylo- įstaigos, spauda, bendros 
mis vyksta didelės svarbos tarnybinės pareigos ir visas 
pasikeitimai. Apie tuos pa- subendrintas gyvenimas, ku- 
akeitimus tuo tarpu mažai riame žmogui nebus duota 
kas rašoma net komunisti- nė valandėlės pabūti pačiam 

nio bloko spaudoje, tačiau su savim. Jokios privačios
į Kinijos komunistų partija, nuosavybės. Tuo būdu, at- 
Maskvos neatsiklausdama, rodo, numatoma visiškai pa- 
pati vykdomus pakeitimus rauti šeimos gyvenimą ir 
bus sumaniusi ir pati juos net vaikų auginimą bei auk- 
vykdo. Įėjimą beveik visai atimti iš

Kinijoje pradėta kurti tėvų.
;“liaudies komunos”. Kinijos Ko Mao neri pasiekti per 
komur.istai jau kelinti me- komunas? Visų pirma, atro
ji bus iš ūkininkų atėmę do, ūkiškų laimėjimų. Rau- 
jų žemes ir juos suvarę j donoji Kinija yra pasiryžusi 
bendrai dirbamus valstybi- susipramonmti ir būti gali
nius ūkius, kurie čia vadina- mai nepriklausoma nuo kitų 
ma žemės ūkio kooperaty- kraštų. Reikia pasakyti, kad 
vais. Kuriant “liaudies ko- nors komunistų partijos cen-'
įmunas, jų pagrindan imami tro komitetas įsakė steigti 
Į tie patys “kooperatyvai”, tik komunas š. m. rugpiūčio m. 
komunos bus nepalyginamai 29 dieną, pačios komunos 
už kooperatyvus didesnės: tylomis pradėta kulti jau 
iš 38,473 esamų dabar koo- balandžio mėn., ir būtent

;peratyvų numatyta sukurti Honan provincijoje. Dabar- 
T,378 komunos. /cinėje Kinijoje, pramonės

Liaudies komunos bus ne atveju labai atsilikusioje, i 
tik žemdirbės. Į komunos kuriamoji pramonė daugį 
gyvenimą bus įjungti visi kur yra primityvi, reikalin-i ———
įjos plote gyveną žmonės,— ga daug darbo jėgos. Tos [Vasarai praėjus

NAUJASIS POPIEŽIUS

Spalio 28 d. išrinktasis popiežius Jonas XXIII

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q. idrius Stankevičius, 85 me

tų amžiaus.
’ Ilsėkitės svečio šalyje, ku
priai savo jaunystę, jėgas pa-—Sei, Maik, ar tu skaitei įga bendrai Sovietijos statis- ūkininkai, darbininkai, vai- darbo jėgos Raudonoji Ki- sugrįžo i triukš-'aukojote ' ir šią'žemę savo

raHptnąp knd PadUpkinna tikai Tpi<ni Maskva nono- dminkai, vyrai, moterys ir mja stinga. Tačiau, įvedusi . . , s _ . aukojote u šią žemę savugailėtose, kad Faaleckio na jukai. Jeigu MasK a ne i n»ti ios nlote stovin- kemuras panaikinusi atski- min&3 miestą, įsijungė i prakaitu laistėte,ealstva nutarė suskaityt res nieko slėpti, gal bus pa- vaiKai, pati jos plote stovin Komunas, panaiKinusi atSKi j v k • turj kiti 1
- ti kariuomenė. Komunos u- ros seimos namų ūkį, toje į • v’ t Timūsų Lietuvos svietą?

—Esu skaitęs, bet ne taip,
kaip tėvas supranti.

—Nu, tai pasakyk, kaip
tu šitą bizni supranti?

—Visų pirma turiu pasa
kyti, kad ne Paleckis šitą

TARYBŲ VALDŽIA 
—IS MASKVOS

šiandien visi žino, kaip 
Maskva buvo iš anksto pa
mojusi Lietuvos pagrobimą 
1940 metais. Tas pats buvo 
ir 1918 metais, nors komu
nistai iš kailio nerdamiesi 
'stengiasi Įrodyti, kad ir a- 
nuomet Lietuvos žmonės 
troškę taiybų valdžios ir ją 
patys sukūrę, tik nelabieji 
Lietuvos nacionalistai, Eu
ropos kapitalistų remiami, 
ją išvarę.

Iš tikrųjų ir tada viską 
i Maskva sumanė, Maskvoje 
į sudarė tariamąją “Lietuvos 
J laikinąją revoliucinę darbi
ninkų ir valstiečių vyriausy
bę’, kurios priekin buvo iš
kištas Vincas Kapsukas.

Kad taip buvo, pripažĮs- 
įta ir tos vyriausybės narys 
Semion
1937 m.

“Priekale”:
“Paskirtas Lietuvos laiki

nosios revoliucinės darbinin
kų ir valstiečių vyriausybės 
nariu, aš iš pradžių atvykau 
į Dvinską, kur buvo dr. Mic
kevičius (Kapsukas). Ten 
aš susipažinau su būsimos 
mūsų vyriausybės manifes
to projektu ... Nepasakosiu 
smulkmenų, bet mačiau, kad 
ir pas pati Mickevičių buvo 
(šiuo klausimu) svyravimų. 
Pamenu, jis tvirtino, kad 
pagrindinis manifesto nusi- 

; statymas buvo suderintas 
[Maskvoje”.
i Taigi, ir tada Lietuvos val
džia buvo sudalyta Rusijoj, 
,kada Lietuva dar nebuvo 
užimta, ir jos pirmasis atsi- 

• šaukimas - manifestas Į Lie
tuvos žmones buvo “sude
rintas Maskvoje”, kitaip ta
rus ten padiktuotas. Raudo
noji aimija tą valdžią atne
šė ir ji Į šypulius subirėjo, 
tai armijai pasitraukus. Tos 
armijos durtuvai pasodino 
ją ir antrąjį kartą. Jais ji ir 
[šiandien tesilaiko.

Dimenšteinas. Jis 
rasė komunistų

rodytas ir Lietuvos gyvento- u Kanuomene. Komunos u- ros seimos namų ūki, toje . Montre- Išvyko Lietuvon
iu <kničin<5 [kyje bus viskas dirbama, pačioje Honan provincijoje , . ,. ’ . .. . 1 . . • _ , .

Bet o-azietos rašė Maiki įkas j°s plotui tinka ir bus valdžia surado apie 7 mil. alyje šiuo e u sui si J ' Lietuvon išvyko Deksnių
kad boRevikai išvežė tūks^ valdžios nustatyta; komu- bendram darbui “palaisvin- ner? .talp ei?gxa’ g šeima, gyvenusi Ville La
kaa ooiseviKai įsveze uiks- , ____ zacims gyvenimas. daugu-.s^iu Deksnys jau 72 metų

Deksniai 
ne kam 

propagandą darydami, 
organiza- bet ilgesio savajai žemei 

argti, kankinami. Jų paskutinis 
-kur- noras, kad juotiviejų kulius

Gali taiB atsitikti "kariškąja tvarka", kaip ka-tų. .. sy.c.....™ p^kir-priglaustų savoji, Lietuvos
klšiur, Maik, aš visada r0 ™etu’ dujant kietos dis- Be_ ūkiškųjų uždavinių J“? J?

gerai galvoju.
—Aš nesakyčiau, kad vi- .. i

tvarką yra jiems labai sa- jimu. Ji nori auklėti kinų;, . , ....... ................. — _
Na o kaili tu mislini vas- trinų komunistų parti-tautą ir vpač jos jaunimą :^as.nmsta> n, 'U .ulinis gy-jančia, bei laisvės trokštan- 

kiek maskolia?^ * šautuvu rautose, „e ttk kanskoje drausmėje’iLietuva,
jo išvežti Lietuvos svieto, ir KansKo gyvenimo sąlygose, net ir kariškai paruoštą jau. ° į ir lie. Atvyko iš Lietuvos

—Vot, vot, atrodo kad tu 
žinai.

—Aš žinau tik tiek, kiek 
apie tai yra paskelbusi A- 
mer.kos lietuvių spaudoje 
Elta. _ _

—O kada tas bus?
—Gyventojų surašymas 

ketina Įvykti po Naujų Me
tų, tėve, apie sausio viduri.

—Ale pasakyk, koki bizni 
Maskva turi kišti savo dor- 
tiną nosį į mūsų šventą Lie
tuvą? Kodėl ji nori žinoti, 
kiek tenai yra likę mūsiškio 
svieto? Kibą rengiasi dar 
sykį vežti mūsų žmones i 
Sibiro katorgą, ar ką?

—Gyventojų surašymas, 
tėve, bus daromas visoj So- 
vietijoj, ne vien tik Lietu
voj. Matai, Maskva nori ži
noti, kiek yra gyventojų vi
soj Sovietų Sąjungoj, prie 
kurios ji priskaito ir Lietu
vą.

—Gaila, Maiki, kad mū
sų tauta neturi gero vado! 
Priviso visokių aklademči- 
kų, kurie peckoja visokius 
romanus, pešasi už pirmeny
bę išmislytoj savo bendruo
menėj, o Lietuvą ginti nuo 
maskoliško nuosmukio nėra 
kam. Ot, jeigu šiandien bū
tų gyvas mūsų Vytautas, tai 
įaidavei nubrauktų Maskvai 
nosĮ. Ai beč jur laif!

—Tėvas be reikalo susi
jaudinai dėl Lietuvos gy- 
ventojų surašymo. Tokias 
statistikas daro visi kraštai. 
1960 metais skaitys savo gy
ventojus ir mūsų Amerika. 
Sužinosime ir mes, kiek čia 
yra mūsiškių tautiečių.

—Bet ar tu rokuoji, kad 
suskaitę Lietuvos • žmones 
bolševikai pasakys teisybę? 
Ar tu mislini, kad tas išeis 
mūsų tautai ant gero?

—Iš anksto, tėve, negali
ma daryti jokių išvadų. Vis
kas prigulės nuo to, kaip su
rinktas žinias Maskva nau
dos. Kaip dabar atrodo, tai

VISUOMENĖS DĖMESIUI

gani- buvo parvežtas 
zacijos irgi pasigirti neturi Žemaitijon. Dabar jis vėl
kuo, išskyrus gal šaulius, ku-!susijungė su sayo šeima.

Lietuvoje buvo 2,900,000 gy- gyvenama komunistiškai , Alao iš anksto ir planingai 
* bet 1036 metais ju 'Viskas benciia ii viskas is įuošiasi tiečiajam j?asauii*

buvo jau tik 2,700,000; va-;vi^o. Bus bendros virtuvės, niam karui. Antras ir gal , .)arendme tys narei-! Linkėsime iam laimės šia- J 'vakmmiAi ska hvk ns <mnn svarh pa* engime paiys pa ti .LinKesime jam laimes sia-

Vyskupo Brizgio vizitas
per tą laiką turėjo dar pri- P°dsio namai laisvaiaikiui Daug kas neaišku, kas Ki-

ni’yloicfi ič anketa ___  J_______ ta___
—Bolševikai aiškina, tė->vaain^a "laimės namais*. kas neaišku patiems Kinijos 

ve, kad karo metu daug 'Bendros mokyklos, kultūros valdovams, ko jie susilauks 
Lietuvos žmonių išžudė Hit- į ———————— iš dabai

Barbo klausimas
į Tas reikalas Kanadoje jau 
'šiuo metu yra gana aštrus.

augti, o ne sumažėti. praleisti, kurie iš anksto pa-. nijoje dabar daroma. Daug
- įturtintu "lu’.moc yaoiyao io*' 1._ _ ________ a.?___ i T-r*_**_

- 1^?n!rea^?1)f-išiuo metu, pagal oficialius
a bar vykdomo ekspen- lio 25-26 dd. Ausros Vartų iduonienis> bedarbių skaičius 

lerio naciai, o karui pasibai- ispėjo pasiimti ir tuos sąra- ,nento’ kuris vykdoma jau i parapijos bažnyčioje nois' vjršija . dirbančiųjų. Lap-
gus nemaža Lietuvos lenkų (šus, tik iššaudė stovyklose l),a?lu mastu- Ar kiniečio skirtas religinei užduočiai, |kl—0> gruodžio ii* sausio 
pasitraukė Į Lenkiją; dėl [uždarytus lietuvius. būdas, jo tautos per tūks- į bet paiiko ii kitų žymių. \y- ^enesmis ir normaliu metu
to ir sumažėjo gyventojų j _Ar tai bolševikai tada tančius metų ugdyta kultu- jskupas visuomet kai tikap-!nedarbas padįdėja. šiuo me- 
skaičius. bėgo nuo naciu? Aš girdė- ia» šeimos ii \isuomenės gy- 'Silanko> Montiealyje, pasako ,u, palyginus su praėjusių

—O kaip tu rokuoji, vai- i jau, kad Lietuvos moterys yenimo. būdas bei papročiai (vieną kitą žodi, kuns ga*imetu šiuo laikotarpiu, be- 
ke, ar tas gali būt teisybe? juos kačergomis išvijo. lengvai leis Mao-Tse-fungui kam n nepatinka, bet yia (jarbjų yra daugiau “lik”...

tiesos žodis, pagarbos pa- j 77,000 asmenų, žiemužė,—Yra truputis teisybės, Į —Gali būt, kad ne vienas Paversti senos kultūros vi-
ze, bet tik truputis. Di- jų paragavo ir kačergos, kai &uomepės gyvenimą Į “ko-

džioji teisybės dalis yra ta, turėjo bėgti. Bet kai po A- I^ktyvinės žmonių kaime- »*.• - 1 • •
kad tūkstančius gyventoju iš menkos smūgiais naciai su- n®s būKlę, klusnią siauros [kartai. Priešpaskutini

reiškimas ir kitaip manan-, tl.odo> nekokius 
tiems, bei senajai a^elvltl!mus žada visiems.

malonu-

Lietuvos išvežė bolševikai. 
1941 metų birželio mėnesy 
per 3 dienas jie išgabeno 
Rusijos gilumon apie 40,000

klupo, bolševikai vėl grįžo .c. • • ' **i — I .
Lietuvon ir pradėjo dar di- |J,nui norams, aiskes ve- 
desniu žiaurumu lietuvius . u* TZU?. ^‘ P11 1 Raudono-

kartą vyskupas Montrealio Kooperatyvai auga 

lietuviams pasakė: “ ... so
cialdemokratas Grigaitis y-1 Šiuo metu Quebeco koo-

desniu žiaurumu lietuvius *uy. i xw»uuunu- y-, sąjungą jau turintisuiminėti ir tremti Sibiran, sies Kinijos daromus “drą- ra geras lietuvis. Duok Die.;į. • «arį įf 1(X) _
Lietuvos gyventojų. Tas' —Bet pašakyk, Maiki, ko- Pats Kremlius ve, kat 1 as tokm galėčiau bū-.^000.00 kapitalo. Taip
klaikias birželio dienas A-idėl lietuviai laukė, iki juos z!un ^nustebęs, kiek nu-JU.. . lokio pareiškimo. • vadovai vvku-
merikos lietuviai dabar mi-isuims? Algi jie nežinojo, sigand^ ir neramus. Mao -------
ni kasmet. Bet tai dar ne kad tas Serovas veš juos i ( .*lbO siekti visiško komu- 
viskas, tėve. Sibirą? mzmo savo keliu, savo jė-viskas,

—O kas daugiau?
—Bolševikų žvalgybos

vii-šininkas Serovas buvo pa

Sibirą? 8350 Ke,lu» savo je-
—Žinojo, tėve, bet visi Šeinis ir Maskvos neatsi- 

negalėjo pabėgti. Kurie ga- Klaupdamas. Peipingas ban- 
lėjo, tie atsidūrė Vokietijoj ( 0 l^n^u Maskvą kaipo ko-

daręs planą išvežti iš Lietu- ir vėliau atvyko Amerikon. kelrodys ir tas tu-
vos apie 700,000 žmonių. Tai vadinamieji “dipukai”, ^rem llI už v’s
Visi jie buvo surašyti pavar
dėmis ir nurodyta kur kat-

tėve.
—0 kiek Lietuvoj liko, tu

tuo laiku Montreaiio kolo- jP,ane^ Jo> . .
niįai labai reikėjo, šiuo vi>.?me kooperatyvų susinn- 

J kime Quebeco mieste. Sek-zitu jis pagrįstai iškėlė se
nosios ateivių kartos tautinį 
susipratimą. Gal kam ir ne
patinka, bet juk yra sako
ma, “ ... tiesa akis bado”. 
Reikia tuo pasidžiaugti ir 
palinkėti, kad vyskupas to-

ras gyvena. Bet bolševikai 1 nežinai? Daug plepėsi apie kitus, būsi
nespėjo tada visų išgabenti, i —Nežinau, tėve. Lauksiu, visiem kartus 
nes Hitleris pradėjo karą į ką parodys būsimas gyven- --------
prieš savo sėbrą Staliną ir Tojų surašymas. Visok iomis pn gomts geriausia į padarė nemažų nuostolių.

tos žinios bus siunčiamos į bolševikai leidosi bėgti iš —Olrait, Maiki,
Maskvą tiktai kaip medžią- Lietuvos. Bėgdami jie ne- lauksiu.

as irgi dovana yra "Keleivis”. Išrašyk 
j ji savo draiigni. pažisf narni

mės kooperatiniam judėjimui.
Sidabrinė sukakti*

Spalio 12 dieną paminėta Jono ir Jadvygos Narbutų,

Pranešama, kad Clevelan- 
do Lietuvių Demokratinių 
Grupių Prezidiumas išleido 
atskiru spaudos leidiniu (80 
psl. knygele) VLIK’o Gru
pių Komisijos pranešimą a- 
pie pastangas įtraukti į Vil
ką bendram Lietuvos laisvi
nimo darbui jame nedaly
vaujančias grapes.

Pranešime aprašyta visa 
derybų eiga. Jo priede—ša
lių susirašinėjimas ir kiti 
pranešimo tekste nurodyti 
dokumentai.

Knygelės kaina —vienas 
doleris ($1). Ji gaunama 
pas lietuviškų knygų platin
tojus.

Norintieji ją gauti iš pa
ties leidėjo kreipiasi į Cle- 
velando Lietuvių Demokra
tinių Grupių Prezidiumo na
rį inž. Ant. Gargasą šiuo 
adresu: Mr. Ant. Gargaaas, 
734 Thornhl dr., Cleveland 
8, Ohio.

Kas domisi Lietuvos lais
vinimo klausimais, tam tik
rai verta susipažinti su šia 
dokumentine medžiaga.

Leidėjas

Nedaug tėra dalykų, kurie 
taip sugadintų žmones, kaip 
pyktis.

A. Manzoni

kiu pareiškimu Monrealiui » V Stanbridge East, P Q 
ir ateityje nepašykštėtų. I'«>>b'n‘o gyvenimo 25-nų
Mirtys

Šiais metais giltinė nuims

metų sukaktis. Tik dėl J 
įNaikelio mirties dalis sve
čių, net pačių rengėjų Šime- 
laičių negalėjo šioje N’arbu-Paskutinieji palaidoti Juo- tų šventėje dalyvauti. (Nai zas .Vaikelis. 67 metų. ir An- kelis via šimėlaiticnės bro

lis).
šventėje svečių tarpe bu

vo ir iš Hamiltono, Ontario, 
žentas A. Pilypaitis, gimi
naičiai Senkai.

Linkėsime Narbutams sulaukti dar daug gražių sukakčių ir gražaus būrio a- nūku.
J. Valeika
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ietinės Žinios HIIZKOS KONCERTĄ SYMPHONY HALL
LAPKRIČIO
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Nuolatinis Bostono universi
teto simfoninio orkestro diri
gentas. kuris diriguos ir lap
kričio 16 d. koncerto Simfo
nijos saiėj pirmajai daliai.

KAZIMIERAS V.BANAITIS;
- g—

Minės V. Kudirką

3ET"*

1
Buvęs Vilniaus simfoninio ; 
orkestro dirigentas, kompozi
torius. diriguos lapkričio 16; 
d. koncerto Symphony Hali 
antrajai daliai, kurioje bus į 
atliekami lietuviu kompozito-' 
riu kūriniai, ju tarpe ir J. ■ 
Kačinsko.

STASYS BARAS

Kompozitorius, sukeręs operą 
“Jūratė ir Kastytis*’, daug 
dainų solistams ir chorams, 
įvairiu kūriniu smuikui, vio
lončelei. klarnetui, fortepionui 
ir kitiems instrumentams. Jo 
sukurtų dainų S. Baras dai
nuos lapkričio 16 d. koncerte 
Symphony Hali.

Dramatinis tenoras, Chicagoj 
tarpe kelių šimtų Amerikos 
ir Kanados dainininkų laimė
jęs pirmąją vietą. Soldiers 
Field Stadione žavėjęs 72,000 
minią, dainuos lapkričio 16 d. 
koncerte Symphony Hali.

padainavo 3 daineles. Lietuviu Draugijos 
! Bankete dalyvavo ir bu- Šurum — burum 
i vęs žymus boksininkas Juo- . —
'zas Vincas. Lietuvių Piliečių Dr—ja
I Banketo vyliausiu šeimi- savo “Šurum - — burum” 
ninku buvo dr. Anthony rengia lapkričio 23 d. 2 vai. 
'Kapočius. P- P- __ •_____ (_______

Visą laiką bankete buvo REIKALINGA MOTERIS 
gera nuotaika.

i Forai kartu savaitėje reika-Ž—is

Kur gauti bilietų 
simfonijos koncertui?

iinga moteris kambariams pa- 
va!yii. Susitarti skambinti po 3 

į vai. p. p. tel.: GE 6-4629.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ku sekmadienį, 12.00 
So. Bostone, L lr 4th St. BAŽ
NYČIOJ E jrykata pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantu ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą.

SMMMMMMMM

BOSTON PUBLIC LIBRAR7 
COPLSY S0UA8E
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Nv. 4/ “Keleivio” Telefonai AN 8-8071 fiaurae aa Ctaaa Mattar Fafcuary M. 1909. at tha M Offioe at Bootea. Maaa. oaoar tas Act of Mana 8. 119

ODOS PADAI
So. Bostone: Ivaškų bai" ■ Stori, geriausios l ūšies, tikri vy-

Šių metų gruodžio 31 d.J------------------- - ----
sueina šimtas metų nuo mu- į Lietuvių Draugija 
su tautos didžiojo zadihtojo, nominuos vadovybę 
tautos himno autoriaus j ---------

• Sportas nėra vien pra
muštgalvių reikalas

įrengtų varžybas. Žiūrovų 
; tikrai netrūktų.

Pats įdomiausias banketoVinco Kudirkos gimimo, j §0. Lietuvių Piliečių Dr—’ --------
Bostone ta sukaktis rengia- ja lapkričio 20 d. susirinki-! Lietuvoje dar _ , . ................
naši iškilmingai minėti nominuos kandidatus Į galvojo, kad sportu rimtam rių pasižymėjusių sportinin-
aiuodžio 14 d. Šitam reika- kįtų metų valdybą. žmogui nepridera užsiimti, kų apdovanojimas,
lui vra sudalytas atskiras Balsavimas prasidės 7 Amerikoje kojų miklinimas Rimui Jurgelai ir Juozui
komitetas. Vėliau apie tai Val. vak. ii- bagsis 9:30 vai. kartais nusmelkia smegenų Leonavičiui buvo Įteiktos

sta. !vak mankštinima. Geriausia da- gražios statulos. Jurgela jau

daugelis momentas buvo tai kai ku

dų krautuvėj, 366 Broad- 
way, Minkų krautuvėje 502 
Broadway ir pas platinto
jus. Worcester: V. Skrinska, 
Ideal Pharmacy, 29 Kelly 
Scį.; Norwoode: Antanas 
Mickūnas, Balch Pharmacy, į 
1140 Washington Avenue;i 
Cambridge: Daukantas 
Market, 187 Webster Avė.

Brocktone: Ant. Miškinis, 
Good-Will Pharmacy 116 
Ames St.

Moterų Klubas dėkoja

riški grynos odos padai čia vartoti 
ar siųsti į užjūrius. Atsiųsk batuko 
dvdj ir Si (Amerikoj apmokam pašto 
išlaidas i šiuo adresu:

JEREMIAH BERMAN CO.
267 Congress St„ Boston, Mass.

t► ►E 
►

Parduodu pirmos rūšies odą, au- ► 
elius, padus, vitpadžius siunti- £ 
iiams į užjūrius nupiginta kaina, p 
it lieku visus batsiuvio darbus £ 
-reit. sąžiningai ir duodu patari- p 
mus apie odas. Adresas: ►
173 Eighth SU So. Boston k 
iuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- f 

pus trečiadienius ir sekmadienius.^
Telefonas: AN 8-0055

F. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS

crraiTKS'MnrMrriTi man

bus plačiau praneš

Sandaros Moterų Klubo 
lapkričio 2 d. surengtas naš
lių banketas buvo visais at
žvilgiais sėkmingas. Jame į

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis

VLADAS JAKUBENAS

Dr. B. Matulionis
Vidaus, spsoattal ęMtą ir «r
aą tt 
laišku 
Tale. HM,

Adresas:

Uos, mm W<

DR. D. PILKA
BM t M 4 

J» M 7 Ut
546 BROADWAY
80. BOSTON, KAM. 
Telefonas AN 8-1820

Maskva Siūlo Vakarams 
Tirktf Katiną Maiše

Amerikiečiai Tokio “Biznio” Nesutinka Diuryti; Dery
bos Dėl Atominių Ginklų Bemdymų Sustabdymo 

Nejuda Ii Vietos; Maskva Siūlo Atkviesti De
ryboms į Pagalbą Užs. Reikalų Ministerius,

Bet Ką Jie Pasakytų Nauja?

Derybos su rusais Ženevo- NaUJU
je enia uviejose konferenci-i Berlyno Blokada.
jose. Vienoje konferencijoj; ---------
aptariamas klausimas, kaip Sovietų nusijos grasini-! 
susitarti dėl atominių gink- mas atiduoti rytinę Berlyno 
ių bandymų sulaikymo. To-į miesto aalj voKieeių komu-j 
je konferencijoje dalyvauja Į mstams ir leisti jiems išva

ryti Vakarų valstybių ka
riuomenę ir priežiūrą iš va-

63-TIEJI METAI

J L LR GAIDELIS

Kompozitorius, sukūręs sim- 
lomjų. koncertų, sonatų ir 

kt.. kelias dešimtis dainų. Jo 
simfonijos Nr. 4 dalis bus 
atlikta lapkričio 16 d. kon- i 
certe Symphony Hali.

Y

ro tie kurie vidurio laikosi, pasizvmejo įecio metyme, o l9o9 m. karaliene išrikta ,AV,.e*a visoks piumbmg — ... į * ... . * i- ..-t, j i • - JAc.ejaus ir gazo vamzdžių {vedimoMums, įsblokstiems iš te- Leonavičius trumpu toliu; Genovaite Razvadauskiene gir taisymo darbus. Kainos priei-
vvnės. sportas svarbus ne tik bėgime, abu yra rekordinin- š So. Bostono, o karalium bamos Pim negu u darote, 
kaip priemone jaunimo si e- kai. Leonavičius dabar tar- daininkas Jonas Tamulionis ; Telefonas co 5-5839 
los fizinėms jėgoms ugdyti, nauja kariuomenėje, todėl iš Nashua, N. H. Karalienės J12 Mt- Vernor* «>orshester. Mai 
Jis svarbus ir kaip įrankis bankete negalėjo būti—sta- palydovėmis išrinktos: Ann
lietuvybei įslaiKyti, jąuni- tūla perduota jo broliui . .
mui nuo ištautėjimo sulai- Pasižymėję jaunuoliai ša- Sarpas iš N. Weymouth iri RAuIO PROGRAMA
kyti, lietuvio vardui svetim- chmatininkai buvo apdova- Mary Pallam iš Dorchester.! Lietuvių Radio programa
taučių tarpe garsinti. Todėl noti knygomis. Jas gavo Bankete buvo pagerbta;^ stoties WLYN, 1260 ki- 
labai didelį darbą dirba tie, Harvardo universiteto stud. ir seniausia našlė Paulaus-veikia sekmadie-
kurie kuria sporto organiza- Leopoldas Šveikauskas, Ge- kienė iš So. Bostono. . nįai? nuo 9-30 iki 3 vai 
cijas, jas remia ir tuo duo- diminas_Kuodk, Išmetu B t Valdyba dėkoja visiems i i £.erduodarnc9 teluL

ir!

omus u’ nt-TY^m vtk 1C uujruiuum, Tzaom 1 * VCCtU i

TeL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

VaUndor: t-4 ir 8-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarime

495 Coiumbia Road
Arti UptoSe'a Coraer 

DOkCHEKTEB. MA88. J

da progos mūsų jaunimui į klasės meisteris, 13 metų banketą atsilankiusiems,
jas susiburti ir ten savo su- amžiaus Makaitis ir Albinas dainininkui J. Tamulioniui1 ’ IsRc\s damos, muzika ir 
gebėjimus reikšti. Giedraitis. ir jo grupei, teisėjams —įMagdutės Pasaka.

Bostone pernai sukurtas šitas klubų vadovybių žy- Mary Zokienei, A. Andru-: Bumio reikalais kreiptis į 
Dainavos sporto klubas, ku- gis atžymėti jaunus sporti- lioniui, J. Balevičiui, S. Ja- Baltic Florists gėlių ir do-

Pėdais »»«.« kritikas. *“*« į“??* cinkus‘labai pagirtinas. Ta »™<Suj ir P. Zoku.‘- .. krautuvę, 602 East
gana dldeli jaunuolių bun ir progą K. Merkis tarė vi- Adu visoms ir visiems, Broadway, So. Bostone.

, . r’ki,„ki„ kūrinio ->au spėj° varž-vbose su ki- siems sportininkams tinka- kūne šiuo ar tuo prisidėjo jei. AN g.0489. Ten gau-
simionijas ir . » jjetuvįų įr nelietuvių mą žodį. prie našlių banketo pasisė

to kiu^ais. g?'ažil? laimėjimų “Dainavos” klubo narės ne kim0-
S atlikta lapkričio 16 P^lekti. Jis puoselėja jvai- tik buvo geros, malonios pa- , -_______ K!ubo valdyba _

nas sporto sakas futbo- davėjos prie stalų, bet jų Pakalbmkim draugus
• vr • I m • 1 • I k

įvairiems instrumentams ir 
dainų. Jo "Miško šventės 
suita bu
d. koncerte Symphony Hali.

namas ir '‘Keleivis.”
Steponas Minkąs.

lą, tinklinį, krepšinį, leng- penketukas nė žiurstukų ne- kaimynus užsisakyti “Kelei-i J 
\ąją atletiką ir tt. Jo pir- nusiėmusios išėjo i sceną ir vį”. Kaina metams $4. 
mininkas yra Valentinas Va-

Svarbu Dorchesterio Moterų, . ,
v, 1 - Lengviau gauti nedarboKlubo narėms I - ,_______ pašalpą

Dorchesterio Lietuvių Mo 
terų Klubo susirinkimas bus!

kauzas.
7 ~~ 1 Antrasis klubas — šach-

Nuo spalio 2i d. Massa- jau vejbia dešimtus E The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

svarbių klausimų. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

Valdyba

Mūsų šachmatininkai 
laimėjo

;ne patys apieiuo oa.oą šachmatus sapnuoja, 
dėl pateisinamos pnezasties Jis yra vienintelis šachma- 

j (good couse) ai oa tą pada tį11inhas, kuris sugebėjo jau- 
ryti turėjo pagal pensijų ai- nimą sudominti šachmatų 
įba gavo apleisti pagal pensi- Sportu jr jg jau išaugino 
jų programas. Iki šiol šitie ^^jug, kurie duoda i kaili 
.asmenys negalėjo nedarbo ir žymiems
pašalpos gauti.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

537 E. BR0ADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

Massachusetts 
šachmatininkams, kurie pa-

B Kas dėl minėtų priežasčių (j^j0 austai iškelti ir klubo 
ko- oarbą apleido 11 šiandien vai-dą visos valstybės šach-

Mūsų šachmatininkų 
komanda įveikė Bostono
legijos sacchmatininkus 4 . tebėia be daibo, gali piasv- ^uatininkų tarpe 
1 mūsiškių naudai. Tašką ti pašalpos, bet ją gaus nuo klubai sekmadie-
pe4mjo ir pats jauniausias įstatj mo pakeitimo įsigalio- j savo metini ban-
Algis Makaitis, 13 metų. jimo dienos. ketą, į kurį susirinko nema

žas jų bičiulių būrys.
Lo gardžios vakarienės 

banketo vadovas adv. John 
.Grigalus davė žodį konsu

PETRU Rl DŽICM I mirus.

jo žmonai, dukrai Danutei ir sūnums Leonui ir Algiui 

žuojautą reiškia

Bostono Sporto Klubas “Dainava”

gilia

Kartu liūdžiu ir reiškiu gilia užuojautą

Rl DŽI! NV ŠEIMAI.

netek tįsiai savo brangaus tėvelio.

Rapolas Valadka

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-8012

Dr. J. C. Seymnut
■A (LANDŽIUS)
UMMVte Gy<ytejM lr CMrarea* 
v*rto>» všliaasi<w kemitrakeikM

X-RAY Aparats 
Pritaiko Akintas 

VALANDOS: nuo 2-4, aoo 7-r 
S34 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MAS>

TeL AN8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Br. Amelia E. Redd

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro, 
afisaa

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Amerika, Anglija ir Sovietų 
Rusija. Šalia vyksta kita 
konferencija, kurioje taria- karinės miesto dalies, buvo 

sukėlę kalbų, kad rusai ir 
jų lėlės rytihėj Vokietijoje 
rengia naują miesto bloka
dą.

f tuos grasinimus Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija at-

rr.asi dėl apsisaugojimo nuo 
netikėto puolimo iš pasalų. 
Šioje antroje konferencijoje 
dalyvauja dešimties tautų 
atstovai. Ir vienoje ir kitoje 
konferencijoj nieko dar ne-
sutarta, bet jau paaiškėjo, sakė, kad jos nesitrausks iš 
kad susitarti vargu bus i Berlyno ir, jei reikės, Ui net!

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus n turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- 8!j
stu r.uo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. fe L_ ________________

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emar.uel L. Rosengard. B- S. Reg. Pharm., g'—------------- ~ '

382a \Y- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON, g i
Telefonas AN 8-6020 g! NaMV SAVININKAMS

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šven(adjenius. ir sekmad. g i ^"ida^ apkalamu įing^

liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

v?: I?. J

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS' 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
lui A. Shallliai, Massachu- iš navJ'^ rul"»» avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas;

^etts sachmauninkų Dr-jos VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU' 
^pji-mminktn ir Boston Globė P1RKTI Š|OJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ. ! 

* * ai 13X10 S 1 l<iU> lecakto- J- ♦O’i:au siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik-į

John Petras
14 Gartbmd Street 

Jamaica Plaia, Mass. 
TeL: JA 4-4574

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polic, viso-
e ____ _ _ ___________________ _________ ._______ ._________ kių kitokių ligų ir nuo

l'iui James Burgess, A. An- tų sąrašo ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, Olnyniij (ugnis audl*S ir kt.).
’driuliui, A. Matjoškai. V. ”rane^;ifVisais Insurance reikalais 
Vak- ’ ' - K AI k*" * Atsiųsti pastų siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 1 1

■ r ,aU^‘ 11 Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel-,| įdomu buVO išgirsti, kad pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki'

Sa’tes koi]sulas Shall- ,staiga lieti visk a. kreipkitės lietuviškai
na jaumsteje uz bėgimą .v- ”\įsį siuntėjai jsitikino. kad musu įstaiga greičiausiai patar
ia gavęs aukso medalį. Įdo- nauja ir persiunta siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
!mu būtu. jei jis ir kiti se- Siunčiame su Into^sto įgaliojimais.

.a .11 Siuntiniai priimami kasd>n nuo S iki 5 vak vak„ ketvirtadieniais nuomeji čempionai dabar su- , jr „„„ s n,„ iUi ;

j kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Į Jas tire of the Peace—CoaataMa 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mam.

Tel. AN 8-1741 ir AN 8-2483'-mvnuMMvmvMRmanaM

r I
A. J. NAMAKSY

BBAL BSTaTB A INSURANCB '

400 W. Broadaray
SOUTH BOSTON. MA8S. 

Office Tel. AN 8-0948
Bas. ST OUOLB STBER

Tek FA 8^515

KETVIRTIS A CO.

ROpaatingai t
pRpuoialus

879 W. ER0ADWAY 
SOUTH BOSTON
Tei. AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

Telefonas AN&4148 
Moore

SUSPROGDINO, BET DAE MAINOMA KAS TĄ PADARE
nj “.Niii.į'sijS"1

Šioj mokykloj Morgantown. W. Va., jvy o du dinamito sprogimai, kurie padarė 
tokių sugadinimu, kad kalbama dpie trobesio nugriovimą. Kas lą padarė, dar 
nėra išaiškinta. Mokykloje jau penkerius metus mokėsi baltieji ir juodieji.

Amerikos Respublikos Aptaria 
Savo Okfikas Bėdas

Washingtone Pradeda Posėdžiauti Visų Amerikos Res
publikų Atstovai; Tarsis Dėl Ekonominių Sunkumų

Palengvinimo Centralinėj Ir Pietų Amerikoj;
Ii Wasbingtono Laukiama Didelė Finansi

nė Parama Ir Kainų Giuantijos.

Kipro Salos Vadai 
Jungtinėse Tautose

Šį pirmadienį Washingto- 
ne prasidėjo Amerikos res
publikų pasitarimas ekono
miniais klausimais. Pietų ir 
Centralinės Amerikos kraš
tai nusiskundžia, kad jie vi
si turi permažai kapitalų sa
vo ūkiui kelti ir turi didelių 
nuostolių dėl jų gaminamų

Kipro salos graikų ir tur
kų vadai atvyko į Jungti
nių Tautų seimo posėdžius 
atstovauti savo Uutinių gru
pių pažiūras į Kipro salos 
likimo sprendimą. J. T. sei- žaliavų kainų svyravimų, 
mas tą klausimą jau seniai

Niekas Nesiskelbia Virginia Integruos Uanų^ommstai
Dėl 1960 Ketų Dalį Savo Mokyklų A^tuei.uo Vado

Brazilijos prezidentas J. 
Kubitschek prieš porą mė
nesių iškėlė sumanymą su
šaukti visų Amerikos respu
blikų atstovus ir pasitarti e- 
konominiais klausimais. 
Brazilijos prezidentas siūlė, 
kad būtų aptarti tokie klau
simai, kaip stabilizavimas 
žaliavų kainų, įkūrimas tarp 
tautinio banko Pietų ir Cen
tralinės Amerikos kraštų ū- 
kiui kelti, skatinimas priva
čių kapitalų susidomėti ū- 
kiškai atsflikusiųjų kraštų

svarsto ir, kaip paprastai, 
sprendimo nesuranda.

Tuo tarpu Kipro saloje 
graikai sustiprino savo te
roristinę veiklą prieš ang
lus ir anglai buvo priversti 
net savo civilius žmones ap
ginkluoti, kad jie galėtų gin
tis nuo teroristų. Skirtumas 
tarp graikų ir turkų Kipro 
saloje darosi vis didesnis, o 
ne mažesnis. Ir J. T. seime 
graikų atątovas ar&yysku- 
pas Makarios ir turkų vadas 
dr. Fazil Kuchuk atstovaus 
skirtingas, jei tik ne griež
tai priešingas pažiūras.

galima, bent šiuo tarpu taip kariaus už savo teisę pasilik 
atrodo. - iti tame miese. Jei rusai ar

Puvo ^utai ta. kad dervbos vokiečh* komunistai miestą buvo sutarta, kad deiyuos kai inisai

skelbiama visiems nesusita- y^Sybės pS P^kėlbė, kaip galimas uždarytos, ws, «««-. metamas “uioizmas” ir da
ras. Sovietų R^ija to swu- Mokadif a^itiZ. vieT VMžSr! 1 mOl^la8 £ »ar >a»ai maaoje esantis
anmo nesilaikė ir pereitos !transDOrtais kain tai huvo pr®??en^ ,^7*.. . leisti ir negrų vaikų. . „
savaitės gale paskelbė viešai Q L. . nali^ų užklaustieji ir galinu mokykjų uždarymas kelia . vwl <52 mAhi ir
savo pasiūlymą ar sutarties t .. _ . . kandidatai pasisakė, k^ nepasitenkinimą tėvų tarpe,’ '

Paskutinėmis dienomis ir Jie beturi jokių planų” 19- nežino kaip mokjli Pei eil« J18 vadovavo
Maskva ir vokiečių komum- 60 metams. vaikus, jei mokyklos Pa,tlJaL Bet vengrų skerdy-
stai kiek sumažino savo gra- Panašiai ir republikonų uždarytos ilgesnį laiką inės ir daba1' Chruščiovo 
ginimus, bet ar jie atsisakė partijoj kol kas dar nė vie-, spauda dabar praneša, Pasisuk*mas eit* Stalino ke-
nuo blokavimo idėjos dar nas kandidatas nęra P®81’jęad Virginijos vyriausybė ūais, jam parodė, jog komu- visokių kitokių nemalonumų 
nėra žinoma. Galima visko,skelbęs. Tik visi žino, kad nusistačiusi sutikti su' -l-mo diktatūra yra prie- tarp Sovietijos ir Amerikos, 
laukti. viceprezidentas R. Nixon dalina integracija bent kai ši«?a darbininkų interesams, “kultūrinai santykiai” vis

-------------- ' ---------- bus kandidatas ir be pasisa- kuriuose ^apskrityse, kur gy-! Komunistai reikalauja, plečiami. Dabar po Ameri-
Mslenkovas Nuiauta* I kymo, o naujai įsnnktas ventojai nėra taip griežtai kad A. Larsen pasitrauktų iš ką važinėjasi viena šokėjų,nH Amerikos kraštų gyven- 

vomhomatnmis x m. i .....t------ii---------------i—i— .♦___ , i - x__. j/'itojų skaičius auga labai

izzirmimcfllL/AIA

nes teismai

Komitetas įsmece 
įigameų savo va- 

uarseną. Jam pri-

ma rati

projektą. Pagal rusų pasiū
lymą, trys atominės valsty
bės susitaria ir tuoj atsisako 
nuo atominių ginklų bandy
mų ir ragina kitas valstybes 
prie tokio pasižadėjimo dė
tis. Paskui įvedama kontrolė 
ir visos valstybės sutinka, 
kati jų teritorijoj būtų įkur
tos stebėjimo stotys.

Amerikos valstybės de
partamentas dėl šito rasų 
pasiūlymo sako, kad rusai 
siūlo pirkti katiną maiše (a 
pig in a poke), nes rusai ne
sutinka aptarti ir aiškiai nu
statyti, kaip inspekcija bus 
atliekama, bet tenkinasi iš
kilmingu pažadu sulaikyti 
atominius bandymus, o apie 
inspekciją tik užsimena, kad 
ji turi būti sutarta. Pasitikė
jimas “ant žodžio” nėra gali
mas, rasai jau tiek kartų Va
karus apgavo, kad nebėra 
okio pagrindo laukti, jog šį 
kaitą rasai savo pasižadė- 
mus- vykdys sąžiningiau, ne
gu jie tą darė praeityje.

Konferencija dėl apsisau
gojimo nuo staigaus puoli
mo irgi nejuda iš vietos. Ru
sai tą konferenciją nori pa
veikti į savo rūšies nusigin
klavimo konferencija, nors 
buvo susitarta, kad ta kon
ferencija svarstys tik tech
niškus klausimus, kaip įspė
ti ir apsaugoti nuo stai- 
»raus puolimo.. Kol kas toje 
konferencijoje nepadaryta 
nė žingsnio pirmyn, bet de
rybos tęsiamos.

Vėliausiomis žiniomis So
vietai siūlo sudaryti dvi su
tartis: vieną dėl a-bandymų 
draudimo, o kitą dėl kont
rolės ir abi kartu pasirašy
ti.

New Yorko Sunday News 
praneša, kad Malenkovas 
nušautas betardant. Chruš
čiovas norėjo jį priversti liu
dyti “antipartinių” byloje, 
bet Malenkovas atsisakęs. 
Politinės policijos agentas 
Lebediev, negalėdamas pri
versti Malenkovo būti pa
klusniu liudininku, įsiutęs 
nudėjo jį iš revolverio laike 
tardymo. Žinia, pagal laik
raštį, gauta iš diplomatinių 
šaltiniu.

Kitais metais naujoms na
mų ir kelių statyboms nu
matoma išleisti daugiau 
kaip 50 bilionų.

GAVO TAIKOS PREMIJĄ

Belgijos vienuolis George 
Pire savo Nobelio taikos 
premiją. Jis daug nusipelnė 
rūpindamasis Azijos pabė
gėliais

Kultūriniai Ryšiai 
Su Maskva Plečiasi
Nežiūrint šaltojo karo ir

ūkio kėlimu ir panašūs klau
simai. Tuos prezidento Ku- 
bitsčhek pakeltus klausimus 
dabar posėdžiaujanti konfe
rencija ir aptaria.

Washingtono vyriausybė 
sako, kad Lotynų Amerikoj 
ūkiški sunkumai negali būti 
išspręsti paskolomis lengvo
mis sąlygomis. Paskolos ga
li būti naudingos, bet jų 
niekada neužteks, nes Loty-

iNew Yorko gubernatorius priesingi tam dalykui 
N. Rockefeller sakosi netu
rįs “jokių planų” ir net su- ____  ________
ado pagyrimo žodžių R. patenkinti ir savo valstijos 

Nixonui. ! mokyklų daugumą apsaugo-
--------------------------- ti nuo integracijos.

To- arlamento, bet jis asisako, grupė ir zuja kokios tai de-
kiu būdu Virginij’os vadai res į parlamentą jį pasiuntė legacijos, o ateinantiems ,?relh k^ met®i gyvento- 
tiKisi ir teismo reikalavimą balsuotojai, o ne partijos!metams ruošiama pasikeisti sk?lc.1.us padvigubėja, 

it? o komitetas. j meno parodomis.

PERVERSMAS SUDANE
NATO Valstybes 

Ir Berlyno Blokada
MIRĖ AKTORIUS

TYRONE POWER Sudano armijos vadas ge-
___  rerolas Ibrahim Abboud,

Madride, Ispanijoje, lap- nuvertė šalies vyriausybę ir 
Amerikos vyriausybė ža- kričio 15 d. staiga širdies pagrobė valdžią. Nuversto- 

da pakelti Berlyno klausi-J liga mirė žymus Amerikos Vos vyriausybės vadas Kha- 
mą NATO valstybių tary- aktorius Tyrone Power vos Iii stovėjo už šalies nepri- 
je. Jau seniau NATO vals- 'sulaukęs 44 metų amžiaus, klausomybę, bet ir parla 
tybės yra pasisakiusios, kad Aktorius susirgo staiga, po mente ir šalyje buvo nema- 
Vakarų pasilikimas Berlyno vaidinimo vienos scenos kru- .^ai šalininkų prijungti Suda- 
vakarinėje dalyje yra svar- tamiems paveikslams. Nuve- ną prie Egipto. Kariškas 
bus visiems NATO sąjun-žtas į ligoninę jis po valan- nei versmas, spėjama, yra
gos nariams.

Dabar, kada Berlynui vėl 
gresia blokados pavojus, 
NATO valstybės bus kvie
čiamos tą reikalą aptarti ir 
pasisakyti, kad jos neleis iš
valyti Vakarų valstybių ka-! 
rių iš vakarinės Berlyno i

sto dalies.
Vokiečių komunistams Ber1 

lyno miesto padalijimas į i 
dvi dalis yra nemalonus da-' 
lykas, bet vokiečiams nema- į 
lonus dalykas yra jų viso i 
krašto padalijimas į dvi da- j 
lis.

MALTOS SALOJE

Londone eina derybos 
tarp anglų ir Maltos salos 
atstovų dėl tos salos tolime
snių santykių su Anglija. 
Derybos bas ilgos.

dos mirė.

PAKLIUVO

Gantber Ftacher, .36 nu bu
vę* Wmtbury Tnwt Co. 
skyriam vedėjas, suimtas. 
Tai jau ketvirtas suimtas 
tt tos gaujos, kuri apgau
lingu būdu sugebėjo išgau
ti tt banku mitinus doleriu.

vasserio rankų darbas ir 
gali reikšti, kad Sudanas su 
1 milionų ketvirtainių mylių 
ploto ir 9 milionais gyven
tojų (pusė negrų stabmel
džių) atiteks Nasseriui. Tik
rumo dėl Sudano nepriklau
somybės galo dar nėra, bet 
tokie įtarimai kyla užsie
niuose.

KAS VADOVAUS?

Republikonų partijoj pra
sideda rimtos varžytynės 
dėl vadovavimo partijai. Pa
žangesnieji vadai sako, kad 
jie nebesnenkins užpečkio 
vieta, kaip iki šiolei, ypač, 
kad rinkimai parodė, jog 
batsuotojai daugiau prita
ria pažangesniems, negu se
nosios gvardijos reakcinin
kams. Taigi, kas vadovaus?.

Amerika ir Sovietų Rusi 
ja surankios iš savo muzie
jų įdomesnius paveikslus ir 
suruoš keliaujančias paro
das po didžiuosius Sovietų 
ir Amerikos miestus. Tokios 
parodos tęsis gal apie metus 
laiko.

Daug įžymių amerikiečių 
jau pasisiūlė ar sutiko būti 
“sponsoriais” sovietiškos pa
rodos, jų tarpe Mrs. E. Roo- 
sevelt ir kt

TEISIAMAS ŠNIPAS

New Yorke teisiamas Mark 
%borowski už melagingą 
priesaiką. Jis užsigynė ne
pažinęs Sovietą šnipo Sobte, 
koris buvo suimtas ir išpa
sakojo. kad Zborowski jam 
tiekė žinią, kurias jis siun
tė Maskvon. Zborowski dir- 
bo Harvardo miversitete.

Todėl tik suinteresavus pri
vačius kapitalus ir vedant 
atsargią finansų politiką ga
lima užtikrinti tuose kraš
tuose gamybos kėlimą, ku
ris patenkintų augantį gy
ventojų skaičių.

Su kai kuriais prezidento 
Kubitschek pasiūlymais 
Washingtonas sutinka ir šią 
savaitę bus bandoma išsiaiš
kinti, kokią paramą Wa- 
shingtonas gali duoti pietų 
kaimynams.

Argentinoje Vieni
Kitus Verčia

Argentinoje pereitą sa
vaitę viceprezidentas Go- 
mez, susitaręs su kai kuriais 
kariuomenės vadais, bandė 
pasalinti iš vietos preziden
tą Frondizi, bet sąmokslas 
nepasisekė. Prezidentas ra
do pritarimo kariuomenės 
vadovybėje ir tokiu būdu iš
silaikė valdžioje.

Po nepavykusio sąmokslo 
buvo bandoma pašalinti iš 
vietos viceprezidentą Go- 
mez, bet ir tas pasimojimas 
kol kas dar nėra įvykdyta^ 
Viceprezidentas aiškina, 
kad jis esąs visai nekaltas 
dėl nepasisekusiojo sąmoks
lo ir kad jo pašalinimas bū
tų konstitucijos laužymas. 
Visas kraštas dėl tų įvykių 
gyvena karščio dienas.

9 I



Kr. 4i» Lapkričio 12; 1-968 .s JI a JiJT®, sa BOSTON

KORESPONDENCIJOS
VVORCESTER, MASS. ketas delegatams pavaišinti, 

---------- bus ir programa, visi prašo-
V. Pigaga laimėjo mi dalyvauti.

Aukštesnės mokyklos mo- «-mi .—i—į^, 
kytojąs Vytautas Pigaga lai- vestuvių varpai 
mėjo 4 balsais prieš vien,! slaugei Madred

kaitei ir čikagiškiui J. J. 
Jagielai vestuviniai varpai 
suskambės lapkričio 22 d. 
Vestuvių puota bus Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje.

J. Pimialcis

6-sios apylinkės valstybės 
seimelio narto vietą.

Vytautas Pigaga gerai kal
ba lietuviškai ir nesigėdi tos 
kalbos ir svetimtaučių tar
pe. Jo tėvas yra senas vie
tos visuomenės veikėjas, 
prekybininkas, “Keleivio” 
skaitytojas.

Ii Korėjos grįždamas 
atsivežė ir

Karininkas Donald Ka- 
mandulis sugrįžo iš Korėjos 
ir kartu atsivežė jauną žmo
ną japonę. Jo tėvas Juozas 
Kamandulis, kuris yra Lie
tuvių Klubo prižiūrėtojas, 
lapkričio 2 d. klube iškėlė 
puotą savo sūnui ir marčiai 
pagerbti. Puotoje dalyvavo 
virš 300 svečių.

Mano padėka
Šiuo reiškiu savo didelę 

padėką visiems mano ge
riems bičiuliams, kurie ma
ne lankė, man būnant 19 
dienų šv. Vincento ligoni
nėje.

Ačiū už aplankymą ir do
vanas inž. Aleksandrui Cha- 
plikui, Pranui Šveikauskui, 
Onai Tiškienei, D. ir E. Ma- 
žeikams, Juozui ir Julijai 
Sinkevičiams, ačiū L. ir V. 
Jablonskiams, P. Miliauskui, 
Aleksui Remeikai, J. Pup- 
kai, Ignui Pigagai, Jonui H- 
gagai, Kostui Babrauskui, 
Stasiui Bamatavičiui, Pet
rui Krauneliui, Juozui Gla- 
vickui, A. Kriaučialiui, J.

J. Krasinskas jau namie
Keleivio bendradarbis Juo

zas Krasinskas, 19 dienų iš
buvęs šv. Vincento ligoninė
je, sugrįžo namo ir gydosi 
dr. John Bįanchi priežiūro
je. Jis jau pradeda su kriu
kiais vaikščioti.
Sugrįžo ii ligoninės ir 
D. Mažeika

Puikios kirpyklos savinin
kas Domininkas Mažeika, 
išbuvęs apie 3 savaites New 
England Babtist ligoninėje 
Bostone, sugrįžo namo ir 
neblogai jaučiasi.

Mirė R. Lukoievičienė
Lapkričio 5 d. Notre Dame 

kapuose palaidota Rožė Lu
koševičienė, J6 metų am
žiaus. f

Sandariečių suvažiavimas

Sandaros 1-sios apskrities 
suvažiavimas bus ne lapkri
čio 23 d., bet vieną savai
tę vėliau, tai yra lapkričio 
30 d. Worcesterio Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje. Pra
džia 1 vai. p. p. Vakare ta- savo veiklos 60 metų sukak- 
me pačiame klube bus ban-tį. Į tą sukaktuvinę vakarie-

AMERIKOS LIETUVIAI
ir angliškųjų skolinių

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi tanke, bet labiausiai tai Valparaiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
sios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo
sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik $5. Rašykite:

Dr. Alg- Margeris, 3323 S. Halsted SL, Chicago 8, III.

nę susilanko svečių gražus 
būrys, buvo atvykusių net iš 
Waterburio.

Visi jaukioj nuotaikoj pra
leido vakarą besikalbėdami 
su savo draugais ir pažįsta
mais.

Klubo pirmininkas P. Poš
kus svečiams pristatė kelis 
senesnius klubo narius. De
ja, iš tų, kurie klubui padė
jo pagrindus, mažai bėra 
gyvų. Iš tų, kurie pasirašė 
čarterį, nė vieno nebėra gy
vųjų tarpe, visi jau nuėjo į 
amžino atilsio vietą.
Mirė lietuvi* verslininkas

Spalio 20 d. mirė Zigmas 
Gilevičius,-67 metų amžiaus. 
Velionis per 30 metų leido 
sieninius kalendorius. Jis 
buvo kilęs iš Vilniaus apy
linkės, Lietuvoje paliko du 
broliu ir seserį. Kadangi A- 
merikoje artimų giminių ne
turėjo, tai jo laidotuvėmis 
rūpinosi A. Žukauskienė. 
Palaidotas iš gražios Elwar- 
do Žigo koplyčios.

Velionis buvo ilgametis 
Keleivio skaitytojas. Lai bū
na jam lengva šios šalies 
žemelė.
Pradeda dirbti

Fafnier Bearing ir Ameri-
» , . . . , T can Hardware pašaukė išalaviejui, tam J. Steponą-darb darf
VĮam, tam. Albinui Jankau- bininkus nes
skm, lietuvaitėms slaugėms sios Bauj
—He lenKostae Jankauskai- o tuo tarpu Britain Ma
tei, Lillian Gvazdauskaitei, chine praneša
Bajorinas, Statkus ir ta- kad nuo Iapkrifio pradžios 
toms uz malonų patarnavi- mažinanti darbo vaian.

das iki 36 vai. (buvo 40 v.). 
Aciu mano sūnums mar-j Unders & Clark

mai ir žmonai uz didelį rū- kas savaitė vis atleidžia po 
pestingumą. Ačiū laiškais kelis darbininku*, 
mane suraminusiems Juozui.
ir Jennei Neviams iš Miami,!
Fla., Onai Laukienei iš Bal-'

ŠriAVisos Amerikos lietuvių 1956 m. lapkričio mėnesį 
inžinierių ir architektų są- ją suvažinėjo R. S. Roble 
jungos suvažiavimas bus bendrovės automobilis, ku- 
lapkričio 20-29 dienomis, rį vairavo James Beagon. 
Baltimore j, kuriame daly-: Jai buvo sulaužyta šlaunis, 
vaus ir Bostono skyriaus at- ligoninėj ji išgulėjo 101 die-

I Vietinės žinios

stovai.

BROOKLYN, N. Y.

L&S. 19 kuopos 
susirinkimas

Lietuvių Socialdemokratų Ir Massachusetts valsty- 
Sąjungos 19 kuopos susirin- bėj rinkimus laimėjo demo- 
kimas bus lapkričio 13 d. kratai.
Lietuvių Atletų Klubo pa- į senatą perrinktas John i E Jausenas apsigyveno
talpose (1332 Halsey St.) Kennedy beveik 800,000 
7:30 vaL vak. balsų dauguma.

Visi nariai ir prijaučian- į atstovų rūmus pateko 8 dė
tieji mą1nnia.i kviečiami da- mokratai ir 6 republikonai,

ną ir, gydytojų nuomone, ji 
dalinai paraližuota paliks 
visą amžių.

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai, vilos “Audronė” 
iOsterville, Cape Cod savi-gubernatorių perriktas Fos- 

ster Furcolo beveik 300,000 
balsų dauguma, jo taryboje
bus 7 demokratai ir 1 repu-____

: blikonas, vicegubernatorius
pernoktas Murphy, valsty- i E Jansonas iau prabos, sekretorių Cronin, iždi- !džjo eiti dįdelėj JohJn Hanc- 

degtinės krautuvę, kurioje JĮ1“?. Kennedy, auditonu kock draudimo bendrovėj 
rado 74 metų pardavėją. Bueckley. Kiek sunkiau bu- j atsakingas revizoriaus pa-

lyvauti.

HARTF0ftD> CONN.

Plėšikas pareikalavęs senį vo kandidatui į generalinio

ninkai, iš Nevv Yorko atsikė
lė gyventi į So. Bostoną ir 
lapsigyveno 47 Thomas

Brolis Lietuvoj ieško savo se
sers Onos Kekšytės - Kunčienės. 

i Turėjo 5 dukteris ir 4 sūnus. 
Gyveno ar tebegyvena Phitadel- 
pbijoje.

Ji pati ar ją žinantieji atsi
liepkite adresu:

Je* Rekašius 
RL t, Bez 144 
Hoąaiam, Wash. (47
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reigas.
Jaunas plėšikas atėjo į prokuroro virtą įf^Cor- j Dr. E. Jonsonas į Ameriką 

atiduoti jam visus pinigus JJ3** nugalėti republikoną alvažįavo ne taip seniai, 
arba jis jį nušausiąs. Senis **erterį, nugalėjo. pirmiau jis gyveno Australi-
atsisakęs atiduoti pinigus į- Valstybę sermte bus 24'-oje jr ten veikliai dalyavo 
pasakęs: “Esu senas, netu- •“eBM>kratai ir 16 republiko- , lietuvių visuomeniniame gy
rių ko pralošti, jei nori, nų. atstovų rūmuose 196 de-! Venime. Reik tikėtis, kad jis 
šauk”. mekratai ir 94 republikonai. netrukus įsitrauks ir į Bosto-

Jaunas plėšikas užuot šo-, Laimėjo ir . Bostono ug-
vęs išbėgo iš krautuvės. Bu- ^nagestai, kuriems refedan-
vo pranešta policijai, kuri dumo kellu pridėta algos 

- P J ’ 790 dolerių, bet jau kalba-

no lietuvių visuomeninę vek- 
lą.

per kelioliką minučių Wind- , , . - , , . , . .
sore sugavo tą plėšiką, at-ma» Lad jei teks ir kitiems 
vedė į krautuvę ir jis čia tarnautojams panašiai algas 
buvo atpažintas. Dabar jis pakelti, tai reikės dar padi- 
sėdi kalėjime ir laukia bau- nekilnojamojo turto
smes. Pasirodo, jis teturė
jęs tik vaikų žaidžiamąjį re
volverį.

F. Naunčikaa

PLAINVILLE, CONN.

Darbininkai laimėjo

žmogus gali šypsotis ir būti
timore, Md., Vincentui ir Jo-; niekšu. t t*) nės atostogos, pensijos irtt
nui Kietoms, K. Juškienei, i Pirandello i P. Naunčikas
Juozui Lėkiui, Petrui Yan- Į ..

.Ynikams, Keleivio re- j Prano ir Onos Lavinskų vedybinio gyvenimo 50 metų sukak- 
uaKCljai IT Kt • ties proga, nupiginta kaina paleidžiu svarbią istorinę knygą:

JKr“i~k“ LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE
NUO 1879 METŲ IKI 1955 METŲ 

Nuo pirmo lietuviško lakraščio pasirodžiusio Amerikoje iki 
paskutinių leidinių, kiek tik jų buvo, kas leido, kur, kada, viską 
rasite. Kaina tik $2.25. Įdėkit du dolerius ir pridėkit stempomis 
25 centus, parašykit savo aiškų adresą ir gausite tą knygą. 
FRANK LAVINSKAS, 41-41 46th SL, Long Island City 4, N. Y.

NEW BRITAIN, CONN.

Klubas minėjo 60 m. sukaktį
Lietuvių Ūkesų Apšvietos 

Klubas spalio 26 d. minėjo

SUSIVIENIJIMAS UĘTUVIŲ
AMERIKOJE

Jungta netartas bendram lietuviškam darbui, auklėja 
UnttaĮ solidarumą, rūpinasi ištaikyti lietuvybę ir remia ko* 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities*

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
90 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
pašalpos iki $325 į mėnesj.

NELIEČIAMA ir NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daagiaa tūrių apie SLA darbas ir apdraudas galite gao- 
ti SLA koopooae, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko*

ir SLA Centre. Rašykite tokia adreso:

DR. M. J. VINIKAS 
SMb Nmr Yutfc l, N. Y.

mokestį.

valdybą
rają

Lietuvė laimėjo $ 83,000
Suffolk apskrities teismas 

Veronikai Uršulienei, 64 
metų amžiaus, gyvenančiai 
33 Stellman St. Roslindale, 
Mass., priteisė $ 83,000 už 
jos sužeidimą.

Fedjr&os
Ieškau rimto gyvenimo draugo ne 
jaunesnio 55 metų. Esu našlė (trem
tinė) 50 metų. Kiekvienam atsakysią. 
Adresas: S. M. 636 E. Broadvray, 
So. Boston, Mass. (46

Esu viengungis 38 metų amžiaus. 
Negeriu ir nerūkau. Ieškau gyveni
mo draugės vedybų tikslu. Adresas: 

Mr. Clem (48
323 E. Moreland 
Hatboro, Pa.

Apvalyk savo odą
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Šį rudenį pirmajame susi
rinkime Bostono inžinieriai 
—architektai išsirinko nau-. 
ją valdybą : V. Adomavi
čius, K. Krikščiukaitis ir 
A. Lapšys.

Tame susirinkime inž. J.

Marlin Rockwell bendro
vės 1,400 darbininkų pasi
rašė naują sutartį 3 me- i .
tams. Laimėta 21 centas,Gimbutas papasakojo kelio- 
valandai, o taip pat gėrės- nės po Europą įapūdžius.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškaL
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sev.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralą kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die-

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

C ;tn A, # GER5ACS.A. • LENCVAI

PINIGAI I* *■
LIETUVĄ
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Stebėtinas Naujas Gydymas 
Stebuklus

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas ja”triausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
iūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Ptaigų—10 Dienų Bsadymna 

Kad jsitikintumet. kaip jaepapmmtnš 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be ri Tikos,
Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint- 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui ta 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at- 

i siųsk |2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atganei 
savo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti
iš kalno.

TROPICANA Dept. 3 
P. O. BOX

CLINTON. INDIANA

KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Atax. Mizara
414 W. Broadvvay

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Ataflų-LMtuvaą.
1256 Puslapiai 

dvigubos špaltos

Kaina $14
rungus supti karta aa

Dr. D. PILKA 
B.

>7,

Persiunčiami Santimai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Daba
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC
by USSk

13S W. 14th SL, NEW YORK U, N. Y., TeL CH 34
MOŠŲ SKYRIAI

W. 4th Street 332 FiDaare Avė. 132 Fraaklta Avę. 
BOSTON, MASS. BUFFALO «, N. Y. HARTFORD, CONN.

Tel. AN 8-5949 TeL MOhairk 2674 TeL CHapel 6-4724
999 Literary Rd. 39 Raymond Ptasa W. 11339 Jos.
“ 13, Ohio NEWARK, N. J. DETROIT 13,

398
SO-

141 2-ad Avė____
NBW YORK CITY 

Tel. YU 2-9380 
932 W. Girard Ava.

23, Pa-
TeL T0wer 1-1491 TsL MArket 2-2877 Tek TOvnmad 9-3999 TA WAtaot 5-8878 
Visais klausimais, ryšyje m persiuntimu siuntinių Jūsų fiminim ir draugams, kreipkitės { 
tyrusius, atyditos ir mandagius skyrių radijus, kurie maloniai suteiks jum visus nurodymu 

_ PltADtlUGINKITE 8AVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KAL9DOM8.
Si'ūsų di^iiuM'firma,* turėdama lakstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja ai'untinių*api 

tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų psitskia per 8-7 savaites ( 
paštu laike 7-11 dienų).

Mūsų ištaigoje yra didelb pasirinkimu pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 
avalynės, laikrodžių ir kitų dnflrtų pačiomis išaria aslomis kainomis.

SPECIALŪS KALĖDŲ PAKIBTAI | LffiTUVĄ |
PAKISTAS XG1 — $36.90

3 jardai vilnonės medžiagos vyrą apsiaustui, sunki, gerai 
nešiojasi, spalvos tamsiai pilka, kletkuota ir mėlyna.
3 su trečdaliu anglų worsted medžiagos kostiumams, mėly
nos, rudos ar pilkos su baltais dryžiais.
3 jardai gero pamušalo, pritaikintos spalvos prie medžiagų.

PARIETĄS XL3 — $37.90 "
3 jardai grynos vilnos Velour medžiagos moterų apsiaus
tams, juodos ar mėlynos spalvos.
3 jardai grynos Botany vilnos Serge moterų kostiumams 
mėlynos, tamsiai žalios ar vyno spalvos.
3 jardai dirbtinio šilko pamušalui, pritaikintos spalvos.
2 jardai rajono medžiagos šiltai bliuskai baltas raštas ant 
šviesiai rudo ar pilko dugno.

PAKIETAS XF15 — $18-50
2 svarai 3 unc. cukraus 
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 s v. Danijos kiaulienos

1/2 svaro arbatos 
į/3 svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
20 Kalėdų žvakelių .Clz*

—I aukščiau paduotas kainas įeina viskas —
REIKALAUKITE specialinių sąrašų kitų standartinių 

maisto pakietų Kalėdoms, ar sudarykite patys pakietus 
iki 44 svarų svorio.

Mes patariame naudotis mūsų greitu oro pašto patar
navimu vaistams sa receptais ar be receptų siųsti.

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

MES ATUEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis Šuo

“KELEIVIS”
27,

>«n
M 1 1

* V «

-t# A
• -

c* 
f. »

•

f



rumjJM sės— KELEIVIS, 80. BOSTON Nr. 44. Lapkričio 12, 1968.

MOTERŲ SKYRIUS

Smėlis Ima
Mūsų senas bičiulis, o dar labai narsus karžygys, 

seresnesnis ‘‘Keleivio’ skai- Vieną gražų rytą karalius 
tytojas A.Petronis iš Man- Kalanikaula su keliolika sa- 
chester, Conn., prisintė ma- vo viršilų ir daugybe karių 
lonų laiškuti ir vietos lai- žvalgybos, o jei būtų galima, 
kraščio iškarpą, kurioje su- . ir užgrobimo tikslais valtelė- 
minėta viena iš daugelio mis išplaukė Į Niihau salą, 
Havajuose legendų “Smėlis,kuri yra už 17 mylių ir aiš- 
loja”. Drg. Petronis tarp kit- ;kiai matyti nuo Kauai salos, 
ko rašo: . iTame 17 mylių tarpe labai

“Jūs daug rašėte, apie gili jūra ir vilnys nuolatos
Havajus ir mes labai mėgs
tame “Keleivyj” tokius ap
rašymus skaityti, bet dar ne
buvo aprašyta viena Įdomy
bė, apie kurią mūsų laikraš
tis Manchester Evenig He
rald trumpai priminė, kad 
ten yra toki vieta, vadinama 
Mana, kur smėlis loja. Kaip 
ten yra su tuo smėliu?”

Gerai, parašysime ir apie 
tai. Senų žmonių pasakoji-

čia kalnais verčiasi, tai smal
sių kai'žygių valtelės tapo 

'sudaužytos Į šipulius, kara
lius su savo viršilomis vos 
galo negavo ir šiaip netaip: 
dasigavo ligi krašto Kauai i 
saloje, krūmuose pasislėpė, 
ir čia apsinakvojo.

Naktis buvo labai graži i 
ir maloni: Šiltas vėjelis j: 
dvelkė nuo jūrų, švelnutės

JI NESEKA MOTINOS PĖDOMIS

Iš Kanados garsiojo Dionne penketuko jau antroji su
silaukė sūnaus, bet tik vieno. Jos sesuo taipgi jau 
turi vieną sūnų. O ju motina vienu kartu pagimdė 
jas ir dar 3 ju seseris, viso penkias. Greta jos vyras 
AUard.

arba kongresmano, lygiai 
kaip norint pasiekti Anapo- 
lis, Md. ir West Point, N.Y.

To smėlio ui-zgėsĮ moks
linčiai aiškina kitaip. Natū
rai History of Hawaii by 
Bryan knygoje rašoma, kad 
tas smėlis yra išdegusios la
vos ir jūrų augmenijos koro- 
lų mišinys. Kai jis būna sau
lės Įdegintas ir labai sausas, 
tai batais apsiavus einant 
girgžda ir gali Įsivaizduot 
ką tik nori, bet, kai eini ba
sas, arba, kai smėlis būna 
s.apias, jokio girgždėjimo 
nebus ir jokių stebuklingų 
paslapčių čia nėra.

Šitas prietikis mums daug 
ką primena iš senos tėviš
kės: Lietuvoj žiemos giedrą 
naktį einant per kaimą su 
klumpėmis (dzūkai sako — 
kadokai) sausas sniegai 
taip girgžda, kad girdėtis 
net kitam kaimo gale. Ta 
ir viskas.

MOTERYS REMIA 
SPAUDĄ

MARIUS KATILIŠKIS

aveiKe nuo jurų, svemuw» - * , • atvira d rasi ,ir. vos keJetas teliko
vilnys skalavo pakraščius, į?1??1’ . į.,.. a’. .ą’gyvų abejose pusese.

mai apie tikrus ir dažniau- aukštos bet laibutės palmės!singa JJ".^.e t® Tuom tarpu oras suvirpė-
Įsivaizduotus Įvykius pa- lėtai lingavo Į visas puses ir gerbe ir aike Ją dle' jo, strėla sužvimbė ir Įstrigo 

lyg viena kitai pritardamos ValT .. „ . .. . . [karaliui Kana Į širdĮ. Tą pa
kuždėjo pajūrio paslaptis, ..Karalius Kalanikaula vai-,čią akimirką kaip iš dan- 
dangaus aukštybėse skaiš- ksciodamas pajūriu pastebe-jgaus nukrito Leilanė, pribė- 
čiai spindėjo milijonai žė- besimaudanctas moteris,^ prie mirštančio kara- 
rėjančių žvaigždučių, o tas uzsjglaudeuz krūmų, is kur haUs apgaubė jo galvą, savo

šia
davimai vadinami legendo
mis. Havajuose nėra nei vie
no kampučio, nei vienos vie
telės, kuri nebūtų apipinta 
legendų vainikais. Mano pa
saka yra šitokia.

HAWAJŲ LEGENDA
Apie Havajus yra pada

vimai iš senų, labai senų lai
kų, kuomet Havajų salas 
dai* valdė karaliai ir jų vir
šilos. *:>

Kauai salą tuomet valdė migo. iik vienas • pIaukai'tarytum tamsiai
Karalius Kana, kuns susi-į buvo neramus, niekaip ^ dažyti nakties prieblandoj 
tuokė su labai gražia kum-įgalėjo užmigti ir išėjo pajų- atr(X}ė tyg deimantinės šilko
gaikštyte Leilane. nui pasivakscioti. . struogos, puošė jos pusė lie- žvelgė7karalhiJčalanikanrn

Gi tuom tarpu Oanu salą, | Tą gražią nairt, kauai mens d į apgkritagj^ 
kur dabar yra Honololu salos karaliene Leilane su k - torvtnm xls vanu ir rusCiai J8”1 mete •
miestas ir išgarsėję Waiki- būriu savo tarnaičių nuėjo spurgaį tirpino L.~Tu n*kšas, su
ki paplūdimiai, valdė kara-Į jūrą pasimaudyti. Leilane .--k.- • - i- . . tvenme, is pasdlų užpuolei,
liūs Kalanikaula ir jis buvęs buvo nevien neapsakomai bronzinės spalvos kūnas U^gr°be^ Kauai žemę ir val- 

- -P , - ~na^; dysi šio krašto geraširdžius 
ritmiškai judėjo, ka, jinai bet tu valdysi tik
šoko ant smėlio. Atėjūnas mano
karolius negalėjo atsigėrėt, mi galėjo ją
Leilanes gražumu, jo vai- sulaikyti «paėmė jSbur£ 
dentuve svaigo, sirdis tirpo <<kah^ skysčio, ku- 
ir siela jau nevalioje - jis lis. j ^bai

gražia paukšte, kuri ir nus
krido Į dangaus aukštybes.

Nuo tų laikų, apie geroką 
Devynius syk saulė pate- .mylią jūros pakraščio ir visa

slapukas mėnulis, už drabnų ?™” matėg ?*; alsiai į 
r - - jas žiurėjo. Tai buvo neap-debesėlių slaptydamasis, vis

žiūrėjo j žemę ir viską čia ^pmas vaizdas: jc« plau- 
matė. kiojo, lyg marių deivės nars- 

.... tė ir, išėję ant smėlio, rit-
Virsdos ir kariai, po ne- m^kai šoko. Jos visos buvo 

sėkmingos keliones išvargę, ;jaunos į. gražios, bet Leila
«ueulė it rastai ir kietai su- J ‘ sios ve

ik ne buvo ls vlsll gražiausia, stv{ya5.------ 1 IK YlVIlOd A«U<UM» - “ ----------

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais, iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ............ $5.50

PIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5i4 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą. Pirma dalis 
280 psl. Kaina ......................... $3.00

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina .....................  $4.00

ALTORIŲ SESELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio sgronomės: E. 
Drąsutienė, O. Rndaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių. 368 po

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriauėiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., jdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai 
angliškus

piaukais šluostė veidą ir jam 
kuždėjo:

—Aloha, — jinai tarė, — 
po saulėleidžio aš tave su
tiksiu “lani” (danguje), kur 
“uhane hemolele” (švento
sios vėlės) skambina gitarų

Jinai atsistojo ir atrodė it 
palmė tiesi, aukšta ir plony
tė, žėrėjančiomis akimis pa-

apsisprendė, kad dėl tokios
trumpų pasakojimu, 180 pusiauju, moters verta, iei būt reika-
Kaina ..................................... $2.00, .

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori- las, H’ numirti, 
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laiku Romoje. Palestinoje ir __ _ __
Kip"' SS !????..*5£b •*?*> “■ m»neMo> ko1 iapHnki Vadinami” Maiia, 

Kalanikaula susitaisė *

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 įvairių

PT^TTll ją. nupila V*-
ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš i

1945 metų, kurios au-1939
torius karo metais 
no Prancūzijoje.

savo valtis, prisitaikė ir už-

Iš Miami, Fla., Lietuvii; 
Moterų Klubo gavome šito 
k j laišką:
Gerbiemieji,

Lapkričio 2 d. susirinkime 
mes nutarėme spalio 26 d 
surengto banketo pelną pa 
skirstyti 4 lietuvių laikraš 
čiams po $15. Mes laikomi 
už garbę remti lietuvių spau 
dą.

Kartu su šiuo laišku siun 
čiame Jums 15 dolerių čekį.

Su pagarba
Julia Styles, pirmininki 
Cleo Kelby, iždininkė

Tikrai gražus miamieči
lizkt įiviii Tnnhim
J1VVUT IIIVVCI no
Jų klubas bus bene pirmo; 
moterų organizacija, nuta 
rusi savo banketo pelną ps 
skirti lietuvių spaudai. U 
tai joms nuoširdus ačiū.

Keleivio administracij

MOTERYS—KUNIGAI

išleistos knygos “Užuovėja)
Albinas Marius Katiliškis - Vaitkus gimė 1915 metais 
rugsėjo 15 d. Gruzdžiuose. Jo pirmasis apsakymėlis 
Joninių naktis pasirodė 1932 m. Kaip subrendęs sa
vaimingas rašytojas jis išryškėjo 1952 m., Terrai iš
leidus jo “Užuovėją”, iš kurios čia duodama ištrauka. 
1957 m. Katiliškis išleido romaną “Miškais ateina 
ruduo”, kuris, žinovų nuomone, buvo geriausias tais 
metais išleistas grožinės literatūros kūrinys ir turėjo 
gauti Rašytojų Dr-jos premiją, tačiau kažkokiais 
sumetimais jis jos negavo, bet gavo Lietuvių Enci
klopedijos premiją. M. Katiliškis dabar gyvena netoli 
Chicagos, Illinois.

Re<L
Spėjo Vaitiškis atkelti vartus, ir jau risčia lėkė iš 

Kiemo sūnus Kastantai. Lendrinis botkotis viauktelėjo, 
-usiriesdamas lanku. Šilkinė papliauška šovė ore, skau
džiai, lyg kultuvė per vandenį. Arkliai rietė galvas j 
šalis ir prunkštė. Apsukus austines vadžias apie ranką, 
škėlęs vieną koją lauk, lyg nebūtų jai vietos porinėje 
□rikoje. šalia jo samdinys Juozas ir mažasis sūnus. 
Marti, kaip guba kūpsojo, apsisiautusi iki akių skara, 
<ad nesudulkėtų naujos parėdnės. Aptūpusi didesnę dalį 
užpakalin ės sėdynės, taip kad vyresnioji duktė ir kai
mynės Miklošienės Jieva žiobčiojo prispaustos prie 
erašto ir atrodė netrukus bus išstumtos lauk. Vaikai 
įaršėsi vidury — didiesiems ant kojų ir kelių. Vežimas, 
:aip apsiputojęs kubilėlis, per kraštus drimbantis, ap- 
isiautė savo sukeltose dulkėse ir nuskendo pakalnėje.

—Gyvulius tik sušildys... Žio, kui* dar saulė,— 
usispiovė apsisukdamas, bene pamatys dar ką atva

duojant. Lyg miško spindžiu, niro vieškelis išilgai so
džiaus. Jo galuose tvaskėjo laukai saulėje, kaip atverti 
eklyčios langai. Nė pėsčias, nė važiuotas nebeišsuko iš 
demo, tik pačiame gatvygalyje, kluksėdama višta ve
lėsi viščiukų būrį.

Sodžius, kaip iššluotas. Vaikai išsilakstė pas pie
menis ar išsekė didžiuosius. Pasilikusieji namų saugo- 
i skubina apsiliuobti, kad atsikvėpus, kol užeis kar
ių melžimas. Stovėjo vidury Vaitiškis ir žvalgėsi. Bal
as, kaip iš pirties. Vienmarškinis ir baltytom pakuli
nėm kelnėm. Plaukai, ūsai ir antakiai, huvn tn nati&s

(Ii T

altumo. Ir neskustos barzdos aštri ražiena, lyg sida- 
'rinė šerkšna, žvilgėjo ant tamsių ir raukšlėtų skruostų, 
salioje medžių prieblandoje, kaip iš sparno išlaužta žą- 
ies plunksna, lengvutė ir tiesi, Įsmigusi pūdyme tarp 
Tumstų ir palikusi vienui viena, staipėsi senis ant ke- 
’o nerasdamas ką užkalbinti. Ir ūmai jis pagalvojo, 
ad nebėra senesnio Gružiškėse. Vienmečiai — visi 
škeliavo paeiliui. Tai vieną, tai kitą apgarbsto ir nu- 
ieda. Ir su tuomi, rodos daugiau rūpesčių užkrauna 
ikusiems seniesiems. Didėja tarpas tarp augančių ir 
mų — baigiamų užmiršti.

Susikūprinę, pasibrukę po pažastimi lazdeles, klūp- 
iodami nelygiame kely, nušmėžavo ir pranyko rūkuose 
nų dienų žmonės. Pažvelgęs Į koplytėlę, prisiminė 
Zaitiškis meistrą GaputĮ Polinarą ir, kaip jį, tik pra
ėjęs ūkį valdyti pafsivadino, kad pastatytų naują kry- 
ių. Senasis jau du kartus buvo išvirtęs, ir iš naujo 
kasamas žemėn, pasidarė žemas, ranka pasiekiama 
myžmavonė. Padirbo Polinaras koplytėlę ir ėjo žmo
nės pasižiūrėti, kaip dyvo nematyto. Pravažiuojantieji 
ustabdydavo arklius. Iš kiemo Į kiemą traukė meistrą, 
r jis dirbo — vis kitokias, vis ypatingesnes. Dviem ir 
nm stogeliais: — žvaigždės pavydak), apvaliais ir ker
uotais. Kai vėjas papučia, žlega rodos ir lašėte laša 
arpeliais. Viršuje—Gabrielius arkaniuolas pučia vam- 
di. Po stogeliu šventųjų pulkas , kaip Visų Šventųjų 
itanijoje.

Surentė ją trobos gale, ant ąžuolinio stulpo. Pa- 
>ėdėje augo smidrai ir kerojo diemedžio krūmas. Saly
nais suolelis ir takai nubarstyti smiltimi. Dabar jau 
larželis savaip pertvarkytas. Takai platesni ir lovos 
avotiškos. Nebe žilvičių vytelėmis, o žalia, nukarpyta 
velėna išdėtos. Yra išnykę ir tie ypatingieji, blizgantieji 
ikmenys, buvę didžiai mėgiami ir branginami darželių 
□aruošimui. Mergos meilinosi vyrams, važiuojantiems 
’ žiogu kalkines, kad parinktų tų akmenų. Juos išmes
davo iš degamųjų krosnių, kaip netinkamus, aplietus 
žalia ir šviesiai mėlyna palyva. Žvilgėdavo saulėje ir 
mainvdavosi visais atšvaitais, tartum atverta vėžio 
didelė.

(Bus daugiau)

Suomijos liuteronų bažny 
ėios suvažiavimas išrink 
komitetą, kuris kitam suvs 
žiavimui 1963 m. turės pr 
ruošti pranešimą moterų ki 
nigų klausimu.

Yra siūloma ir moterim 
leisti eiti kunigo pareigai 
išskyrus sakramentų suteik: 
mą. Tačiau išimtinais atsit; 
kimais numatoma ir mote 
rims leisti duoti komunij 
ligoniams ir kaliniams, ne 
galintiems jos priimti ber 
dra tvarka.

Apie trečdalis Suomijo
studijuojančių liuteronų te
ologiją yra moterys, kurio
iki šiol mokslą baigusios tv
rėjo tenkintis tikybos moky
tojų ar jaunimo ir moter
organizacijų dvasinių vade

•siuioSio.ied fu * • •
Pilvo moliu nepasotinsi.

SUDIEV SENOVEI

kur smėliu einant girdisi 
keisti balsai, tai, esą, tų mirš
tančių karių sunkūs atdū- 
siai, dejavimai, veiksmas, 
arklių kanopų dundėsis, ka

globė Niihau salą. Bet visno rrancuzijotv. pirmoji <?a- . .. . ,
lis 453 psl. Kieti viršaT. Kaina S4.50 Vien JIS UUOlatOS bUVO nU- 

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an-įlindęs ir lyg žemę po kojom _ ______7
tra dalis 414 psi. Kaina .... $4.50.praradęs. Jis niekaip nega-įiavįjų traškėjimas, strėlų 

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū-!lėjo pamiršti gražiosios Lei- yvimhimas ir Iv a namu <rv„ ~ -«laJnėsP ir jis j? sau'So u^as ^ri^

turėti. Diena iš dienos jis na didžiausią šios salos tra-
ak romos POPiEi.cs vra KKi. n*k?. u*fcvajo. gedij,. Todėl šita vieta ir
AR ROMOS popiEz os _ ; Jurą jjauai vadinama “Barking Sands”.

salą ir kiekvieną nakų jam Tai tokia viena g d 
sapnuose vaidinosi Lei-įiio Hawajų legendų.
laTn r •• . | Ir pripuolamas dalykas,

Pagaliau jis pasiuntė vie-’apie Velykas, Kristaus miri- 
ną savo narsiausių karve- mo ir prisikėlimo metu, ha- 
džių su ultimatumu pas vajiečiai pina vainikus, neša 
salos karalių Kana: . jr deda ant smėlio krantų,

—Gražioji karalienė Lei-j kiti meta Į jūrą žuvusių at- 
lanė man, arba karas tau! minčiai ir Leilanės garbei.

—Karas, — rūsčiai atsa

gyve- 
da-

sų rašytojos pirmojo 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina —'....................... 50 centų.

STAUS VIETININKAS? Parašė 
kan. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ............................... 51.20

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po S2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.60.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
chelsonienos parašyta: 250 įvairių

-eeeptų. 132 pasi. Kaina ....$1.2S
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi-
«okiu Kairianse kraštuose ir ivairiao 

laikuose dievai bnvo kitokie. Ko
kie buvo aenųjų lietuvių dievai? 
Kaina ....................  $1.90
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkns parašyta knyga, 280 
om*. Kaine ....................... $$$*•
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
150 pusi. Kaina kietai viršeliai* $2 
minkštais viršeliam ....................$1.9*
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvariios pra- 
čitiea. Kietais viršeliais, 467 pusią, 
piai, kaina ........................................ $•
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševis- 
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai.

kė karalius Kana.
Su astuoniais tūkstančiais

karių ir astuoniais šimtais 
valtelių karalius Kalanikau
la pasileido per jūrą Kauai 
salos link gražiosios Leila-

Havajuose mergaitės ne
kaltybė ir moters garbė lai
koma didžiausioj aukštu
moj, moters išprievartavi
mas skaitoma didžiausias 
nusidėjimas ir kaltininkas 
baudžiamas mirtimi arba

norėjo turėti sau per žmoną, .amžinu kalėjimu.
Su didžiausiu pasiryžimu J Nuo pasaulino karo ligi 

link Mana pajūrio, kur ant šių dienų Mana aplinkoj Į- 
smėlio krantų Įvyko lygių! rengta Dėdės Šamo karių 
jėgų neapsakomas susirėmi- 'stovykla, lyg legendos mi
mas, kad tie krantai ir visa įnimų žuvusių atminčiai pa
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aplinka buvo nuklota lavo
nais, o mirštantieji skaus
muose dejavo, urzgė, lyg na
mų gyvuliai lojo ir šaukėsi 
dangaus pagalbos; iš kitos 
pusės šaukė dangaus keršto

gerbti, bet civiliams neva
lia ten nė kojos Įkelti ir jei 
būtinai nori ten atsilankyti, 
tai reikia būti piliečiu, turėti 
specialų leidimą, kurį gali 
gauti tik iš savo senatoriaus,

Semhmle giminia (Florido
je) indėnė mokinasi siūti 
elektrine siuvamąja

ĄŽUOLAS

Aš tokio ąžuolo kaip gyvas nemačiau:
Jo šakos veržiasi, kaip paukščiai, vis aukščiau, 
Ir saulė vakare Į jį kaip jūron grimzta,
Ir spinduliai jame triukšmauja ir nerimsta,
Ir plaukia jis erdvėj, .didingas ir platus,
Kaip laivas burinis Į tolimus kraštus.


