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Prezidentas Kennedy Kalba 
Jungtinėms Tautoms

Prezidentas Siūlo Jungtinėms Tautoms Paskirti Vieną
Generalinį Sekretorių; Stovėti Už Tautų Apsispren

dimo Teisę Visur, Dargi Berlyne ir Europos Cen
tre; Pasisakyt Už Realistinį Nusiginklavimo 

Planą ir A-Bombų Bandymų Sulaikymą

Pl ezdentas J. F. Kennedy 
š pirmadienį kalbėjo Jung
tinių Tautų seime (asamblė
joj i ir ta proga siūlė Jungti- 
i - ms Tautoms atmesti rusų 
tildomą trigalvį JT sekreta
is alų ir paskuti pasižymėjusį 
valstybės vyrą generaliniu 
ti s organizacijos sekretorių.

Prezidentas ragino Jung
tinių Tautų narius drąsiai 
; i ..i JT carterį ir tautų ap- 
sisprcndimo teisę visur, dar- 
! i Berlyne ir Europos cen
tre. 1 rincipas, kurs pripažį- 
lainas ir taikomas tik vie

nui kitur, nebėra principas.
'I ais savo žodžiais preziden
tas palietė sovietiško impe- 
riaiizmo skaudžiausią vietą, 
lusų pavergtųjų tautų liki
mą. Taip atvirai apie tautų 
apsisprendimo teisę Jungti- 
i ese i autose niekas nekal
bėjo, bent niekas taip atvi
rai neužsiminė rusų paverg
tųjų tautų apsisprendimo 
teises.

Prezidentas paskui kalbė
jo apie nusiginklavimą ir 
siūle Jurgtinėms Tautoms 
pasisakyti už realistinį, pa
laipsniui vykdomą ir kontro
liuojamą nusiginklavimą ir 
ragino JT narius aiškiai ir 
griežtai pasisakyti, kad ru
sai tuoj pat sėstų prie dery
bų stalo sutarti atominių 
ginklų bandymų uždraudi
mą. Atominių ginklų bandy
mai turi būti sulaikyti ir ru
sams reikia aiškiai pasakyti, 
kad jie yra kalti dėl r.esusi- 
tarimo tuo klausimu.

Prezidentas ragino visus 
JT narius pajusti savo atsa
kom v bę ir neleisti save už- 
1 aidyti rusų grasinimais.

Amerika irgi pasisako už 
visišką nusiginklavimą, bet 
tam reikia, kad Jungtinių 
T autų organizacija būtu sti
pri ir galėtų savo narių, di
delių ir mažų neprklauso- 
mvbę ir teritorijų neliečia
mybę apginti. Tiktai tada 
valstybės nebijos nusigink
luoti, jei žinos, kad jų laisvė 
dėl to nebus pavojuje. To
dėl yra labai svarbu Jungti
nių Tautų organizaciją stip
rinti. kad ji galėtų stovėti 
tautų laisvės ir gerbūvio sar
gy boję.

Prezidentas Kennedy kal
bėjo Jungtinių Tautų dele
gatams tokiu laiku, kada la
bai daug kas beviltiškai žiū
ri į Jungtinių Tautų ateitį, o 
Maskva daro viską, kad iš 
'.os organizacijos padarytų 
i k tai propagandos ir nieko 
neveikimo lizdą.

Jei pasaulio tautos paseks 
Maskvos siūlomu keliu, JT 
organizacija greit nusigy
vens ir jos įtaka pasaulo po
litikoje visai išnyks.

Vokiečiai Ieško 
Koalicinės Valdžios
Vakarinėj Vokietijoj po 

rugsėjo 17 d. rinkimų turės 
susidarytyi koalicinė vyriau
sy. ė, nes iš trijų partijų par
lamente nė viena neturi dau
gumos. Atstovų skaičius da
bar pai lamente taip pasi
skirsto :

Krikščonys demokratai su 
savo sąjungininkais turi 
241 atstovą (turėjo 279).

Socialdemokratai turi 190 
atstovų (turėjo 169).

Demokratų partija turi 66 
atstovus (turėjo 41).

Bet kurios dvi partijos 
gali sudaryyti daugumą ir 
vyriausybę, bet apie pakeiti
mą dabartinės vyriausybės 
vado Adenauerio nekalba
ma. Bet jei dr. Adenauer pa
silieka vyriausybės prieša
kyje, tai jo partija turės sun
kumų susitarti su demokra- 
ais, nes tie reikalauja, kad 

dr. Adenaueris trauktųsi iš 
ado va vimo vyriausybei.

Derybos dėl naujos vy
riausybėse dar ir neprasidė
jo, tik iš Adenauerio šali
ninkų girdėti, kad senas va
das r vėl stovėsiąs vyriausy- 

ės priešakyje.

Sekmadienį vienas kelei- 
rinis lėktuvas su 71 žmogum 
leidosi Bostone žemyn, bet 
rilotas nepataikė nusileisti 
r lėktuvas perskrido aero- 
Iromą ir įkrito į uostą.

Nelaimėje iš 71 žmogaus 
nė vienas nežuvo ir net ne
buvo sužeistas, nors kelel
iai gerokai sušlapo sukritę

' uostą.

JIS TRAUKIASI

Dr. Uonor C. O’Brien. airis, 
vyriausias civilis JT age«> 
tas Konge, po to kai nepasi
sekė Katangą užkariauti ir 
nuginkluot, žada trauktis iŠ 
savo vietos. Jo politika Ka- 
tangoje pasirodė visiškai 
klaidinga.

NAUJAUSIAS HELIKOPTERIS

Naujausias helikopteris turės sparnų gal uose motorus ir sparnai jam tarnaus kaip 
to lėktuvo sparnai. Naujas lėktuvas vadi- helikopteriui “malūnsparniai” arba grei 

naši STORC. jo modelis gaminamas Hiller Aircraft Corp.. Palo Alto, Kalifornijoj.

Belgijos Socialistai Pagalbai Užsieniams Siūlo Apkaltinti
Už Federaciją 3$ Bilionų Dolerių Sovietų Vyriausybę

Ar Amerika Keis Pažiūras 
į Vokietiją ?

‘ Ar Amerika Pripažins Dvi Vokietijas? Generolas Clay Tą 
Užsiminiė, Bet Vėliau Saka, Kad Amerikos Politika 

Vokietijos Atžvilgiu Nesikeis; Vokiečiai Jaučia
Permainas; Pripažins Odros-Nysos Sieną 

Tarp Vokietijos ir Lenkijos.

I

Valonijos socialistų kon- Ron dal. Fažangus senatorius H.
ferencųa posėdžiavo Char- lul>ai kiek ini bus Humphrey sako, kad Jung- 
lero» mieste ir visi 300 kon- n_ t.nių Tautų organizacija tu

ri apkaltinti Maskvos vy-
3.9 bilonai doleriu bus pas- už atominių gink-
r. iita, bet galutina suma pa- "» bandymų atnaujin.mą ir
ai. kts t.k šia savaitę. uz oro gadinimą radioaktin-

bais nuodais. Tai yra agre-
Atstovų rūmuose vienas J <jja p,.ie§ žmoniją” sako se

no; gresmonas, pinigu sky- lnatorius ir Jungtinių Tautų 
i imo pakomitečio pirminin-; seimas negali pro tą rusų 
.as, G. E. Passman deda vi- '.nas.žengimą praeiti tylo

kas pastangas, kad užsie- į

, .. , , - • • i - skirta užsieniams remti ki-ferencijos dalyviai pasisakė mctajs Numatoma kad 
uz Belgijos pertvarkymą fe
deralinės valstyybės pagrin
dais. Briuselio didmiesčio ir 
Flandrijos socialistai tai idė
jai nepritaria, bet ir jie pra- 

; deda linkti į krašto pertvar
kymą, kad pašalintų vis pa
sikartojančius nesusiprati
mus tarp dviejų to krašto 
autinių gropių.

Valonija yra pramoningo- 
i Belgijos dalis, bet toji da

lis politiniais sumetimais 
yra apleista ir vyriausybė 
daugiau rūpinasi Flandrija.
Turėdami plačią autonomi
ją, Valonijos socialistai na 
tikri paimti to krašto valdy
mą į savo rankas ir nebepri- 
klausyti nuo neprielankios 
vyriausybės Briuselyje.

Belgijos socialistai dabar 
eina į bendrą koalicijos vy- 
iausybę su krikščionimis 
demokratais, kūnų tarpe ir- 
ri atsiranda federalinio su- 
•itvarkymo šalink kų.

Mirė Sumner W eiles 
Buv. V. Pasekreloris

niams remti būtų paskirta 
Kiek galima mažesnė suma. 
lis sako, kad mokesčių mo
kėtojai mėgsta, kai jis nu
berta visokios valstybės iš- 
aidas.

Dėl pagalbos užsieniams
eina kova.Vvriausvbe ir se- • •
įatas mano, kad prezidento 
prašyytoji suma (virš 4 bi- 
•iorų dolerių) yra reikalin
ga. o Passmanas ir io vien
minčiai mano. kad Įtikti mo
kesčių mokėtojams yra di- 
Ižausia valstybės vyrų do
rybė. Todėl jie siekia užsie
niams skiriamą suma suma
žinti, kiek tai vi a galima.

Rugsėjo 24 d. mirė Ame- 
ikos diplomatas ir valsty- 

’>ės vvras Sumner Welles, 
buvęs prezidento Roosevel- 
‘o laikais, iki 1943 metų val- 
tybrs pasekretoriu.

Lietuviams ir Lietuvai 
miręs valstvbninkas prisi
mini inas todėl, kad jo pa- 
ašu 1940 m. liepos 23 d. 

ųU'O paskelbtas Amerikos 
! vyriausybės par eiškimas 
apie nepripažinimą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įjun
gimo i Sovietų Rusiją.

S. Welles mirė sulaukęs! 
69 metų amžiaus.

DAG HAMMARSKJOLD

Žuvo lėktuvo nelaimėje š. 
Rodezijoj, kai skrido derė
tis su Katangos vadu dėl 
karo paliaubų.

Serž. Harold Julien 
Mirė Nuo Žaizdų

Vienas iš išlikusių gyvų 
keleiv.ų, kurie kartu su JT 
generaliniu sekretorių skri- 
:o i š. Rodeziją, seržantas 
laiold Julien is Massachu- 
etts, JT policininkas, mirė 
©įeitos savaitės gale nuo 
pde'.imo žaizdų Ndola li- 
irinėj. J s buvo skaudžiai 
□kentėjęs nuo ugnies, 40% 
o odos buvo nudegusi lėk-
ivo i-aisre.
Tuoj po nelaimės šeri. H. 

lulien sakė, kad lėktuve 
■vykę keli sprogimai prieš 
jam nukrentant žemyn, bet 
plačiau jis negalėjo nieko 
paaiškinti dėl netekimo są
monės. Prieš pat mirtį jis 
buvo atgavęs sąmonę ir kal
bėjosi su savo žmona, ku
ri buvo nuvykusi jo lankyti, 
bet ar jis ka nors dar pasakė 
apie lėktuvo nelaimę, pra
nešimai nesako.

Alkoholis Yra Dievo 
Dovana Žmonėms

Atominių ginklų bandy
mai atmosferoje kenkia vi- 
iems žmonėms be jokių 

t kirtumų, užnuodytas oras 
ėjų išnešiojamas po visą 
įasaulį ir todėl reikia pa- 
iaiyti gaią tokiems ginklų 
•andymams. Rusai, kurie 
iek daug ir tiek garsiai rei- 
alavo sulaikyti atominių 
inklu bandymus, dabar lyg
asityčiedami iš pasaulio 
monių vykdo savo ginklų 

oandymus, užmiršdami savo 
isus protestus ir savo paža- 
’us.

Thurgoot Marshall 
Paski r tas T eisė ju

Valijos arkivyskupas A. 
E. Morris sako, kad “alkoho
liniai gėrimai yra Dievo do
vana žmonėms'’ ir todėl tik 
nemokantieji vertinti tos do
vanos jos neragauja. Ar pats 
arkivyskupas irgi išgeria 
‘Dievo dovanos” istorija ne- 
acakoja, bet Valijos žmo

nės balsuos, ar laikyti kar- 
'iamas atiuaras sekmadienį 
ir ne. Arkivyskupo nuomo
nė turėtų juos paveikti bal
suoti už Dievo dovanos par
davinėjimą ir sekmadie
niais, dėl ko tas balsavimas 
r vyks šį rudenį.

Prezidentas J. F. Kenne- 
\ pereitos savaitės gale pa
kete apeliacijos teismo tei- 
ėju žinomą negrą advokatą 
’hur ood Marshall, vyriau- 
ią teisių patarėją organi- 
acijci “Natioral Associa- 
ion for the Advancement 
f Coiored People.” Tos or- 
ar.izacjos pavestas jis at- 
tovavo negrų teises įvai- Į 
tuose teismuose, neišski- i 
iar.t nė aukščiausio teismo.! 
' dv. Tnurgood Marshall at
stovavo negrus ir byloje dėl 
egregacijos mokyklose pa- i 

naikinimo.
Prezidentas pereitą savai

tę paskyrė iš viso 8 naujus! 
federalinius teisėjus.

73 METŲ AMŽIAUS

Aktorius ir dainininkas 
Mau r ice Chevallier mini sa
vo 73 metų sukaktį. Jis vis 
dar aktingas, dainuoja, vai
dina ir nepasiduoda senat
vei.

Vokietijos, Amerikos ir 
kitų kraštų spauda daug ra
šo apie Amerikos žadamą 
keisti politiką Vokietijos at
žvilgiu. Visas triukšmas ki
lo dėl gen. Clay prasitarimo 
Berlyne, kad rytinė Vokie
tija esanti “realybę,” su ku- 
į ia tenka skaitytis. Paskui 
gen. Clay sakė, kad Ameri
kos politika nėra pasikeitusi 
Vokietijos suvienijimo at
žvilgiu, bet tyčia prasitaitas 
žodis apibėgo pasaulį ir su-

flc sensaciją.
Vokietijos ir dalis Ameri

kos spaudos jau kalba apie 
“naują Miuncheną,” o spau
da Prancūzijoj ir kituose 
kraštuose plačiai rašo apie 
Amerikos politikos keitimą, 
esą Amerika pripažins dvi 
Vokietijas, pripažins Odros 
-Nysos sieną tarp Vokietijos 
ir Lenkijos ir panašių sam
protavimų.

VVashingtone kilęs triuk
šmas aiškinamas, kaip per
dėtas ir pučiamas įvairiais 
umetimais. Dėl rytinės Vo

kietijos “pripažinimo” nuro
doma, kad pati vakarinė 
Vokietija atlieka visokius 
reikalus su rytinės Vokieti- 
os valdininkais ir net kelių 
kontrolėje rytinės Vokieti- 
os pareigūnai jau dalyvau- 

’a. Todėl “pripažinimas” de 
acto jau yra, o dėl Vokieti- 
os suvienijimo Amerikos 
oažiūra nesanti pasikeitusi.

Taip ta sukelta audra lai
kraščių lapuose aiškinama 
sostinėje.

Kongresas Skirstosi 
Ilgai Pertraukai

Kongresas turėjo išsiskir
styti ilgai pertraukai jau pe
reitos savaitės gale, bet dėl 
eilės neužbaigtų darbų dar 
posėdžiauja ir šią savaitę, 
noro iki savaitės galo jau ne- 
heposėdžiaus, bent taip ma
no kongreso vadai.

Didesnių įstatymų kong
resas jau nehesvarsto, bet 
yra palikę eilė smulkių įsta
te mų, kui ie norėta užbaigti 
iki išsiskirstymo.

Kongresas susirinks tiktai 
kitais metais, jau naujai se
sijai, kuri tęsis iki ankstyvo 
iiidens, kada kongresas skir
stysią rinkimams.

Keletą svarbių įstatymų, 
kuriuos prezidentas siūlė 
priimti, kongresas paliko ki
tiems metams. Vienas iš to
kiu įstatvmų yra senų žmo
nių gvdfmas iš senatvės 
pensijų fondo pinigų.

Kilusį nesusipratimą grei
čiausiai pašalins prezidentas 
irtimausiame pasikalbėjime 
u spaudos atstovais.



Jungtinių Tautų krize • tikos dokumentą verta pri- son, of justice and of law—in'skirtumas dėl santykių su 
minti ir dabar, kada kai kas other words, the kasis of mo-'Pietų Amerikos kraštais.

New Yorke pradėjo posėdžiauti Jungtinių Tautų 
seimas ir iš pat pirmos dienos susidūrė su sunkia krize, 
kuri, pagal kai kurių žmonių spėjimą, gali tą organiciją 
nuvaryti ir i kapus.

Rusai jau kuris laikas rodė savo nepasitenkinimą 
Jungtinių Tautų organizacija. Ypač jiems nepatiko tos \ 
organizacijos darbas Kongo respublikoje, kur JT pasiun
tė margą kariuomenę tvarkai palaikyti ir tam kraštui iš
vesti iš anarchijos. Kadangi JT oiganizacija nedirbo taip.
kaip Maskva norėjo, tai rusai nemoka tai orgar.icijai sa- į \hrec sn-a i 
vo dalies išlaidų Kongo iškaščiams padengti ir buvo pra- —.\iu Luhuar.ia

kaiba. kad i ūsams reikėtų 
pripažinti jų grobi. Sumner 
Welles parašu 19*0 m. lie
pos 23 d. buco paskelbtas 
toks pianešimas dėl Įvykių 
Lietuvoje. Latvijoje ir Esti
joje :

"During these pasi few davs

’ern civilization 
te preserved.’’

r.self—cannot Į Karo pradžioje S. Welles, 
prezidento Roosevelto pa
vestas, apvažinėjo Europos 
valstybes, susipažino tenTas Įdomus dokumentas,

paskelbtas prus 11 metus ir # ka,.iaujančiųjų jr ku.
'.!ar‘ !cha, . . 3 ,įu neutraliųjų nuotaikomis
lis sako, tebera tiesa n sian- . ‘ _A. ’ e . n ,ii painformuoti prezidentądien, nors Sovietu Rusija. ! . .... ,. , 1 .. .

. ... • - J nie padėti diplomatiniame»ys kam savo laiku hitlerine \ o- • . .. i • i - . • t -a i • fronte. Tada jo kelione bu-the devious p. tx.es.-e s uhereun- Klfct.ja, turi kitokius, savus ’
' ler the politūrai inuependence •'principus” santykiams su

I

Hammarskiold mirtis , laikraštį, išsprogdintu bom-
Jungtinių Tautų generali-!bVkaičiusKali vėl Padidėti, 

nis sekretorius Dag Ham- ' ^me pasaulyj girdėti 
marskjold mirė Afrikos rai- Protestai prieš atom-bombų 

ku ramu. Ten nei moksli-stuoee eidamas savo parei- 
>as. Jis skrido i šiaurinę Ro- 
ieziją pasimatvti su Katan- 

ges vadu Čombe ir lėktuvui 
nukritus žuvo. !

Pasirodo, kad ne pats ge
neralinis sekretorius davė 
sakymą Jungtinių Tautų 
caro pajėgoms pradėti kau
tynes Katangoje ir kaip tik 
j. Hammarskjold apie tas 
kautynes išgirdo, jis tuoj 
ieškojo būdų kraujo pralieji
mą sulaikyti. Dėl savo bend- 
adarbių “pasikarščiavimo” 
JT vadas padėjo savo galvą.

Karas Katangoje dabar 
aprimo, ten “paliaubos,” tik 
niekas nežino, kiek ilgai jos 
tvers. Gal gudrūs Hammai-s- 
kjoldc Įpėdiniai norės “gel
bėti” JT karių garbę ir atsi
keršyti už savo pralaimėji
mą, ar bent nelaimėjimą 
Katangoje ir vėl pradės gin-

o sukėlusi visokių spėlio-
ti • - * i nmu ir net itarinėjimu...terrnonal įnugntv oi the kaimynais tvarkvti. Mas- * - V- i j

p »rw. i. .............. * tik vėliau pasirodė, kadbaitic Republics— k. ves principai via plėšiku . ... f .. . . ,
. . . , . , • -r -usipazmimo kelione ir bu-nrinciuai, kūne leidžia sil- .... ....

-»ere «, be ddibermely anni- pnesnj pavergt! n- jam pri- j’0 tlk kelione,
•jiattd Ly one of their mūre po- mesti savo “tikėjimą” ir sa-

and

dėję boikotuoti JI generalini sekretorių Dag Hammars- 
kjold, 'kuris prieš savaitę laiko žtr lėktuvo nelaimėje : 
beskrisdamas pasimatyti su Katar.gc-s va iu Gembe.

Dar prieš tai rusai buvo iškėlę reikalavimą. kad JT 
sekretariatas būtų penvarkvtas “t..ik s ginčiau—gir
di, vienas sekretorius yra negerai, reikia trijų. Iš kurių 
vienas atstovautų Sovietų bloką, vienas. NAT 1 lieką ir 
vienas “neutralias” šalis. Tie trys Sek.et- ri .i veiktų vie
ningai, o jei jie nesusitartų dėl ko ki.. r.c zs ž; gi . tai visas 
žygis atpuola.. . Kitaip sakant. "trcika ' eikštų. kad ve
to būtų perkeltas ir i JT sekretariatą ir kas rusams nepa
tiktų, tas ir būtų draudžiama sekretariatūi laryti. dargi 
jei būtų seimo ar saugumo tarybos kit ks nutarimas.

Rusų veto teisė saugumo taryboje, toki pat teisė se- 
kretariate ir rusų sustiprėjimas JT seime, dėl pa<Įaugėju
sio narių skaičiaus tame seime ir dėl jų daugumos bandy
mo gerai sugyventi su Maskva, kad ir iš ten gavus vieną
kitą trupini ūkiškos ar kariškos pagalbos, gali iš JT orga- , carried on bv the use of force or 
nizacijos padaryti visiškai rusų supančiotą organizacija. by the threat of force. They are

uerful ricigiiooi's, have been ra
tily druuing to their conclu- 
ion.

'•Erom the day uhen the 
eopit of these Republics first 

jjitined their independence and 
Jemocratic forai of government, 
hc people of the United States 

ht'.e uatched their admirabie 
rogress in self-govemment 

•vith deep and sympathetic in- 
.erest.

"The policy of this Govern
ment is uoiversally known. The 
people of the United States are 
pposed to the predatory activi- 
ies. no matter uhether they are

vąjt išganymą.
Amerika nebuvo didelė 

Lietuvos nepriklausomybės 
'alininke 1919-1920 metais. 
Tada ji nenorėjo draskyti 
birstančia carų imperiją ir 
reikėjo nemažai pastangų^ 
kad Lietuvos nepriklauso
mybė būtų Washingtono 
pripažinta. Bet kartą pripa
žinus Baltijos kraštų nepri
klausomybę, Amerika skaito

Derybos Dėl Berlyno 
Jau Ir Prasidėjo

Pereitą savaitę valstybės 
sekretorius Dean Rusk JT 
seimo sesijos proga turėjo 
pirmus pasitarimus su A. 
Gromyko, Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų ministeriu 
apie Berlyno krizę. Apie 
tuos pašnekesius informaci

teisės.
Kadangi Sumner Welles

ise opposed to any forai of artmas buvo lotynų
intervention on the part of onei^mer^°s įeikalas, tai jis ii 
State however pouerful. in the skelbdamas Baltijos kraštų 
domestic concems of any other užgrobimo nepripažinimą, 
overeign statė. however ueak. nurodė i JAV santykius SU 

“These principles constitute mažomis ir silpnomis Loty- 
the very foundation upon which Amerikos valstybėmis, 
the existing relationship be- Jei rusai turėtų tiek silpnų 
twcen the twenty-one soverei<m kaimynų, jie juos išsmaugv- 
Republics of the Xew World tų ir paskelbtų, kad jie tas 
rests. The United States will valstybes išvadavo ir tik 
continue to stand by these prin- žemai prašomi priėmė jas i

jų mažai tėra, bet žinoma, 
plėšikišku žygiu tos nepri-= kad Gromyko, kaip ir jo 
klausomybės panaikinimą j bosas “stovi už derybas,” jei 
ir atėmimą Baltijos kraštų
žmonėms jų apsisprendimo

ninkai, nei eiliniai piliečiai, 
nei rašytojai ir kitokie inte
lektualai nesako nė žodžio 

j prieš atominių bombų sprog
dinimus ir prieš oro terši
mą nuodingomis nuosėdo
mis. Ten tyku ir ramu. Val
džia taip nusprendė ir visa 
Sovietija pritaria, o jei ne
pritaria, tai visvien tyli. 
Štai kaip diktatūra pajungia 
žmonių valią ir ryžtumą. 
Prieš užsikorusius ant liau
dies sprando komunistų dė
les protestuoti nedrĮsk, dargi 
jei pakvaišę vadai ir pasau
li padegtų!

Kai Maskvos bosai ato
minius pabūklus sprogdina, 
tyli ir užsienių komunistai. 
Nedrįsta cyptelti nė lietuviš
ki komunistai čia Amerikoj. 
Jie gal net džiaugiasi, kad 
oras, kuriuo ir jie kvėpuoja,

tos derybos eis, kaip rusai 
nori. Chruščiovas visiems ir 
visur kartoja, kad jis nori 
vakariečius išprašyti iš Ber
lyno mandagiai, derybų ke
liu. Tikrosios derybos pra
sidės vėliau, kai bus sutarta 
vieta ir laikas.

DERYBOS EUROPOJE

kuri kovoje prieš rusų ar kinų komunistų kolonializmo 
politiką bus visiškai bejėgė. Tokios JT organizacijos ru
sai ir norėtų. Bet likusiam pasauliui toki JT būtų visai 
nenaudinga ir nereikalinga.

Amerikos vyriausybė iki šiol per daug vilties siejo 
su JT organizacija ir laukė iš jos daugiau, negu veto tei
se pažabota ta organizacija galėjo duoti. Ir dabar Ame
rika stengiasi JT Įklimpusi i balą vežimą ištraukti ir pa
stūmėti ji naudingu keliu. Tragiškai mirus JT generali
niam sekretoriui D. Hammaiskjold. Amerikas siūlo išrink
ti ar paskirti kitą plataus masto politiką Į žuvusiojo sekre
toriaus vietą. Amerika pabrėžia, kad JT organizacija la- cįpies because of the eonvietion savo ‘‘broliškų tautų” kal
biausiai yra reikalinga silpnesnėms tautoms, kurių nepri-' of the American people that un- jinią. . . 
klausomybei saugoti JT organizacija gali pasitarnauti. ’ess the doetrine in which these Sumner Welles iš Ameri

Gen. sekretoriaus D. Hammarskjold tragiška minis principles are inherent once v0§ vypigugykac pasitraukė nios, bet tikimasi, kad An- 
Jungtinių Tautų organizacijos negalavimą tik pagreitino, again goveras the relations be- 1943 metais, kada tarp jo irjoJija pasidarys Europos 
bet jo nepagimdė. “Krizė” gimė. kai Nikita Chiuščiovas nations. the rule of rea- f. Hull iškilo nuomonių “Bendruomenės” narys,
su savo batu rankoje daužė JT seime stalą ir paskelbė
kara JT sekretoriui ir visos organizacijos tvarkai. O dar 
ir prieš tai JT organizacija nebuvo jokiais ypatingais 
žygiais pasižymėjusi ir buvo tik debatų klubas. Išimti 
sudaro tik Korėjos karas, kuriame JT organizacija, dėl 
iusų boikoto, galėjo sutelkti jėgas komunistų agresijai 
atremti. Kitas reikšmingesnis žygis buvo bandymas gel
bėti Kongo iš netvarkos ir pilietinio karo. Tas žygis dar 
tebėra nebaigtas ir jis parodė, kaip didžiųjų valstybių 
priešingumai geriausius JT organizacijos pas.mojimus 
gali paversti niekais ar bent labai apsunkinti.

Šią savaitę išgijime, kaip Amerikos vyriausybė ma
no JT krizę pašalinti'ir sužinosime, kokių priemonių ru
sai imsis, kad iš JT organizacijos padalytų jų propagan
dos Įranki. Klausimą “spręs” 99 tautos, kurios dabar yra 
JT organizacijos nariai. Didelio Įvykio iš to sprendimo, 
dargi jei būtų priimtas ir Amerikos siūlymas, laukti neten
ka. JT organizacija buvo Įkurta didžiųjų valstybių pato
gumui, o kai didžiosios valstybės suskilo pagal šaltojo 
karo fronto linijas, JT organizacija liko tik to šaltojo 
karo toli gražu nesprendžiama arena.

likeuist

Mirė Sumner Welles
Rugsėjo 24 d. Bemards- j statymą su pietų kaimynais, 

ville, N. J., mirė Amerikos žymesni vaidmenį Sum- 
diplomatas ir politikas Sum- nėr \Yelles Amerikos politi- 
ner Welles, sulaukęs 69 me- koj vaidino prezidento Roo- 
tų amžiaus. sevelto laikais, nuo 1933 iki

Velionis per 25 metus bu- 1943 metų, kada jis pasi- 
vo Įvairiose diplomatinėse traukė is valstybės pasekre- 
pareigose ir vpač gerai buvo toriaus vietos ir Į politiką 
susipažinęs su Pietų Ameri
kos kraštais ir prezidento 
F. D. Roosevelto laikais pri
sidėjo prie Amerikos politi
kos posūkio santykiuose su 
Lotynų Amerikos kraštais.
Jo net buvo sugalvotas nau
jas vardas IVashingtono po
litikai santykiuose su kaimy
nais ir jis tą politiką pakrik
štijo “geros kaimynystės” 
politika, kuri pakeitė iki tol 
vyravusią “dolerio diploma
tiją,” kuri kaip švento Jur
gio kavalerija, dirbo doleriu 
ir mažai tekreipė dėmesio į 
gerų, padorių santykių nu- galioja. Tą Roosevelto poli

ir
darė Įtakos tiktai savo raš
tais.

Sumner Welles vardas 
žinomas yra ir lietuviams, 
nes jis yra pradininkas tos 
nepripažinimo politikos, ku
rios Amerika laikosi ir lig- 
šiol Baltijos valstybių atžvil- 

jgiu. Kai 1940 metais Sovie
tų Rusija ultimatumais ir 
karo jėga užgrobė Baltijos 
valstybes, Amerika Sumner 
Welles parašu paskelbė pa
reiškimą, kad ji šito Mas
kvos smurto nepripažįsta. 
Jas pareiškimas ir šiandieną

•dus bandyti. To galima lau-Įy^ užteršiamas Maskvos 
bosų ir ką čia jau sakysi, 
jei esi savo kūną ir dūšelę 
paaukojęs Maskvai iki pat 
galo, iki pat smerties! Taip 
ir matome, kad yra vergų iš

kti, juo labiau, kad dabar ii 
JT karo pajėgos jau turės 
greitųjų kariškų lėktuvų ir 
ralės katangiečiams duoti 
‘pamoka.”

Briuselyje prasideda ang
lu derybos su Europos šešio
mis valstybėmis dėl Angli
jos prisidėjimo prie Euro
pos muitu unijos (Prancū
zija. Belgija. Italija, v. Vo
kietija. Olandija ir Liuk
semburgas).

Dervbos bus ilgos ir pai-

Frieš žuvusį savo pareigas prievartos ir vergų savano- 
einant švedų tautos sūnų rįų. Amerikos komunistai, 
Dag Hammarskjold reikia yra vergai savanoriai. Jų nu
lenkti galvą. Jis taikos rei- siekas botagas neverčia, bet 
kalui paaukojo savo gyvybę, jįe tyli ir dėl atominių bom- 
o Jungtinių Tautų organiza- į>ų triukšmo nėmur-mur. 
ei ja, jo netekusi, dabar dai- Nėra didesnio vergo kaip 
rosi, koki kelią tolimesnei tas, kuris savo noru save
veiklai bandvti rinktis.

Kaip su 1 • - _ ? _ oKinais;

paverčia i Įranki svetimose
1 rankose.Į «
Kartuvės Turkijoj

Turkijoj kariški pervers
mininkai pakorė buvusi ša
lies ministeriu pirmininką 
A. Menderes, užsienio reika
lų ministeri F. Rustu Zorlu

Komunistinės Kinijos Įsi
jungimas i Jungtinių Tautų 
organizaciją atrodo labai 
aktualus dalykas. Ką tokia
me atsitikime darys Ameri
ka. jei Pekino bosai gaus
r’augumą balsų ir Įropos Į ji,' finansų "ministeri H. Po- 

latkan.: JT su veto ir savais šiurkš
čiais užsipuldinėjimais, su 
N. Chruščiovo akiplėšišku
mu ir savo ypatingu karin
gumu? Sėdėti kartu su Pe
kino vajokais JT organiza
cijoj, ar ką?

Atsakymo Į tą klausimą 
mes neturime. Vyriausybė 
nėra pasisakiusi ir iš visko 
atrodo, kad bandys “kinų 
• avojų” kokiu nors būdu 
atitolinti. Bet jei nepasisek
tų, kas tada?

Pereitą savaitę buvo pa- 
sklydę gandai, kad Ame
rika patarianti Bonnai susi- 
taikint su 2 Vokietijų faktu.

Vėliau tie bandomieji 
“gandai” buvo atšaukti, esą 
Amerikos politika Vokieti- 
ios suvienijimo klausimu 
nesanti pasikeitusi. ..

Bet kaip su dviem Kini- 
:om? Faktiškai yra dvi Vo
kietijos, kaip yra ir dvi Ki
nijos. Ar leidus Įsibriauti i 
TT organizaciją vienos Kini
jos fikcija bus palaidota, ar 
bus ir toliau palaikoma?

O jei Amerika ir sutiktų 
su dviejų Kinijų buvimu, tai 
ar sutiks su tuo komunistinė 
Kinija, kuri vis žada nacio
nalinę Kiniją Taiwano salo
je užkariauti ir išnaikinti?

Kiniška painiava dar tik 
prasideda ir jai galo nesi
mato.

Jau 15 A-Bombų

Trejos kartuvės sustiprins 
Turkijos demokratiją, kaip 
kariškieji šalies valdovai sa
ko. ar pasės tik keisto norą 
tarpe tų, kurie buvo nuver
stosios vyriausybės šali
ninkai ir dabar dar nėra “at
versti” į kariškų ių perver
smininkų politini tikėjimą?

Įdomu tas, kad Turkijos 
karininkai dedasi demokra
tijos šalininkai ir sakosi da
rę perversmą demokratijai 
gelbėti nuo reakcingųjų po
litikierių pasikėsinimų ją 
panaikinti ar suniekinti. To
dėl penei-smininkai skaitė 
reikalinga duoti “pamoką” 
politikieriams, kad jie atei
tyje mokėtų gerbti konstitu
ciją ir jos nebelaužytų!

Kartuvių pamoka demo
kratijai ginti.. . skamba ga
na keistai, bet neužmirški
me, kad Turkijos kelias iš 
pralaimėjimo pii-mame pa
sauliniame kare per Kema- 
lio diktatūrą Į stiprią ir mo
dernizuotą Turkiją buvo ne
paprastas ir gana retai isto
rijoj užtinkamas kelias. Gal 
ten ir kartuvės padės stip
rinti demokratijos idėją.

Kadaise Didžiosios Pran
cūzų revoliucijos vienas vei
kėjas skelbė, kad panaiki
nus vienuolynus savanoriška 
vergija išnyks, nes tai esanti 
pikčiausia forma vergijos. 
Bet tas pats veikėjas numa-

Atominių bombų bandy- tė ?! .savanoriškos
mai tęsiami. Rusai išsprog- yer£1Jos» JS1V.Vrautų
dino jau 15 atominių bombų zm°nnl politiniuose santy- 
ŠĮ rugsėjo mėnesį. Tiek iš- kiuose Jis lyg ir nujautė 
sprogdino rašant šias eilu- musll la^M totalitanzmą. 
tęs, o kol skaitytojai gaus J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
VORCESTER1O NAUJIENOS

Gražiai paminėjo SLA J. Tumavičienė ragino vi- 
.okaktį sų pirma bent visus savo šei-

-• ,j oi a crr mos narius prirašyti. DarRugsėjo 17 d. SLA 57 ka)bėjo g L Pau.
kuopa minėjo Susivienijimo , Rį jakaitis p viš.
deimantinę sukakti. Tą die- činis, J. Sonda.ną Vytauto Parkan susirinko __ ...
apie pora šimtų kuopos na- Kuopa tun virs 200 nanų. 
rių ir jų bičiulių. Atvyko ir Dabartinę jos valdybą suda- 
dabartinė Centro sekretorė P11™. V. Mitnkas, vice- 
Bronė Pivaronienė, kitų kuo- L11 m: Pumens, sekr J.
pų žymesnieji veikėjai: iš Kiasinskas, fin. s^į<r- A. 
Bostono J. Tumavičienė,.Undraitiene, itzį J. Dvareę- 
inž. A. Čaplikas, J. Gedmin-1

tas, V. Anesta, iš Cambridge 
—S. Budvitis su žmona, iš

du kartu buvo išrenkamas 
į Miesto mokyklų komitetą. 
Tas liudija, kad jis gerai sa
vo pareigas ėio. Remkime jo 
kandidatūrą ir šiuose nomi- 
naciniuose rinkimuose.

M. Stonie

NIAGARA FALLS, N. Y.

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Lowell — L Paulauskas, 
SLA 2-sios apskr. pirm., iš 
Brocktono — K. Jurgeliū- 
nas su žmona. Buvo ir šiaip 
svečių iš kitur: bostoniškės 
I. Mickūnienė. E. Mazurai- 
fcienė ir kt., Laisvės Varpo 
vedėjas P. Viščinis, iš New 
Yorko J. Jakaitis ir kt.

Minėjimą atidarė kuopos 
pirm. V. Mitrikas trumpu 
žodžiu ir paprašė Vytautą 
Prapuoleni su Marija Meš- 
kiene atlikti meninę prog
ramą. V. Prapuolenis sudai
navo 3 dainas, jam pianinu 
pritarė M. Meškienė.

V. Prapuolenis dar jau
nas vyras, turi gerą baritono 
balsą, bet dar tik pradėtą 
„tašyti“. Kol kas jis nuo 
darbo laisvu laiku mokosi 
dainuoti, bet vėliau žada 
visą laiką dainavimo studi-J

J. Glaviekas, org. A. Tom
kus.

Kuopoj yia ir naujakurių 
Iš jų bene daugiausia kuo
poj pasireiškia V. židžiūnas,
K. Adomavičius, J. Jasutis, 
A. Zenkus, E. Sinkevičius.

Šio minėjimo didžiausią 
naštą nešė kuopos pirm. V. 
Mitrikas ir sekr. J. Krasins- 
kas.

2-is

LAWRENCE, MASS.

K&lbZs Jokūbas J. Stukas
New Yorko - New Jersey 

Lietuvos Atsiminimų radijo 
valandos direktorius Jokū
bas J. Stukas, Buffalo Lie
tuvių Klubo kviečiamas, 
spalio mėn. 1 d., sekmadienį, 
atvyksta į Niagara Falls, N. 
Y., kur £«/. Jurgio parapijos 
St., Niagara Falls, N. Y., 
salėje — 1910 East Falls 
pasakys kalbą ir parodys jo 
paties neseniai pavergtoj 
Lietuvoj suktą filmą.

J. Stukas yra šiame krašte 
<>imęs ir augęs, bet puikiai 
kalbąs lietuviškai. Jis yra 
vienas tų lietuvių patriotų, 
kurie labai sielojasi lietuviš
kais reikalais. Pernai jis lan
kėsi Lietuvoj ir atvirai pa
sako, ką ten matė.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami pasiklausyti jo 
kalbos ir pamatyti neseniai 
trauktų Lietuvos vaizdų.

Po jo kalbos ir filmos bus 
šokių vakaras. Veiks baras 
ir užkandinė. Parengimo 
pradžia — 3.30 vai. popiet. 

AURORA, 1LL.

RUOŠIASI PASAULIO PARODAI

1964-65 metais Neu Yorke bus pasaulinė paroda, ku
riai jau dabar smarkiai ruošiamasi. Apačioj New Yor
ko majoras Robert \Vagner (kairėj) rodo buv. prezi
dentui Herbert Hoover parodos įrengimų projektus. 
Viršuje nepaprasto fontano, kuris bus įrengtas, mode
lis. Fontanas švirkš vandeni TU pėdų į aukštį į žvaigž
dėtą rutuli.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

KANADOS NAUJIENOS
ATHARINES, ONT. kė vietos skautų vadas A.

---------- i Šetikas.
j K. Skrebutėnas kėsinosi nu- Prie kapo \~isveikinimo 
žudyti viešbučio savininką, žodi tarė skaučių vadė 

Gverzdienė, apibūdindama 
zdingą

py paskelbė, kad Kostas 5Kaui^ . Kun aukojo savo 
Skrebutėnas kėsinosi nužu- Jaunas jėgas J ėvvnei Lietu- 
dyti viešbučio, kuriame jis

ST.

Rugsėjo 5 d. St. Cathari- 
nes Standart pirmam pusią-! ve"on£ ka: o payy: 
nv naskplhė kad Kostas skautę, kuli aukojo

vai. Čia ji taip kalbėjo: 
„Violeta, buvai pavyzdin

ga lietuvaitė ir aktyvi skau- 
medžioklinio šautuvo kelis tė, aukojai savo jaunas jė- 
šūvius. Laimė, kad savinin- £as Lietuvai, jos nemačiusi, 
kas suspėjo pasprukti, nu- het tikėdama kada nors pa- 
kentėjo tik viešbučio durys, matyti savo tėvų gimtąjį 

Smulkesnių žinių detek- brastą. Prie Tavo kapo, \Mo
tyvai laikraščio reporte-. eta’ / pasiza-
riams nedavė. Laikraštis pa-’^.ar” .^“btb budėti ir auko- 
žymi, kad K. Skrebutėnas tls dėl Tėvynės.
už užstatą nebus paleistas ir Į . Gverzdienės žodžiai ne
kad teismas bus šio mėnesio į v*enam išspaudė ašarą.

Violeta paliko liūdinčius

kelerius metus gyveno, savi
ninką, paleisdamas į jį iš

gale.
Šita žinia labai sujaudino tėvelius—Vanda ir -Tona. se-

visą apylinkę. Lenkai dėl to sutes—Danutę ir Kristiną 
Įvykio įkyriai užgaulioja lie-■ tr broliukus—Alfonsą, Jo- 
tuvius, o kadangi K. Skre-' ną, Alfredą. Henriką ir Ri- 
butėnas yra kilęs iš Vilniaus manta.
krašto, kuris buvo lenku vai- Violeta, ilsėkis ramybėje
domas, tai lietuviai, neatsi- svetingoje Kanados žemėje 
kratydami įkyrių užgaulių,
K.Skrebutėną primeta jiem.
Kaip betgi bebūtų, tas įvy
kis yra nemalonus visiems.

J. Š. 

Patikslinimas
Keleivio Nr 36 išspaus-

, , , įdintoje korespondencijojeJūsų korespondentas pa- „Ka(,Ja hlK 
tyrė, kad K. Skrebutėnas,

Mirė E. Suslavičienė
Liepos 27 d. mirė Emilija 

Staninaitė - Suslavičienė, gi
musi Krivanių kaime. Velio
nė i JAV atvyko 1913 m., iš
tekėjo už Stasio Suslavi
čiaus, Methuen mieste įsigi
jo gražų namą su dideliu 
žemės sklypu ir čia gyveno 
40 metų.

Velionė ir jos vyras yra
joms atiduoti. Linkime jam seni Keleivio skaitytojai, 
geros sėkmės. , ■ Liko liūdintis vyras Sta-

Pasivaišinus susirinkusius SyS> 3 sūnūs—WflHam Flo- Dr. V. Sruogienė kolegijos 
dar palinksmino polkutėmis ridoj, Charles Šėlam, N. H., dėstytojų narė
Antanas Kuleša, kuris ke- Silvestras Methuen; sesuo 
lias dešimtis metų nebuvęs Ona Baumilienė No.Chelms- Istorikė dr. Vanda Sruo-
į rankas armonikos paėmęs, ford Mass. du broliai   gienė jau kelerius metus
bet, M. Meškienei pianinu įr Kazys Lietuvoje. ’ dėsto kolegijoj rusų kalbą,
pritariant, sugrojo taip, kad Palaidota u Tautinės ’ literatūrą ir Rusijos istoriją,
ir žilagalviams pradėjo ko- , - vuhrmn kun T11 bet tik nuo šių metų ji pa
jos trepsenti, tik visa bėda, bažnyčios klebono kun. Ju- 4 4 j u-
kad ten sekmadieniais už- baus Gaspanūno patarna-
drausta šokti. vimu.

Žinoma, buvo ir kalbų. Ilsėkis, Emilija, ramiai
Visų pirma, Centro sekreto- naujos tėvynės žemelėj, gili 
rė B. Pivaronienė sveikino užuojauta liūdinčiai šeimai.

Gražus Klubo piknikas

MIAMI, FLA.

būdamas giltas, užsuko pas 
kitame kambaiy gyvenusią 
moterį, kuri, negalėdama 
K. S. išvalyti lauk, šaukėsi 
viešbučio savininko pagal- 

_'bos. Šis Skrebutėną jėga iš-

Kada bus tos mišios“ su
minėta P Ročiaus pavardė 
atšaukiama.

J. S.

MIAMI, FLA.

kuopą, pagyrė ją, kad gerai 
suprato Susivienijimo užda
vinius ir juos sėkmingai vyk
dė, kvietė ir toliau į talką. 
Po jos kalbos J. Krašinskas 
priminė, kad kalbėtoja yra 
Pittsburghe gimusi ir augu
si, o vis dėlto taip gražiai 
lietuviškai kalba.

A. Čaplikas linkėjo, kad 
iš čia esančių kiekvienas 
bent po vieną naują narį 
prirašytų.

K. Jurgeliūnas prisiminė 
1906 m. Susivienijimo Sei
mą Worcestery, kada įvai
rios organizacijos surengė ei
seną mieste su vėliavomis 
ir orkestrais.

Pasisekusi Sandaros 
gegužinė

Sandaros 52 kuopos gegu
žinė buvo į-ugsėjo 10 d. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje.
Ji labai gerai pasisekė. Mat, 

kviesta Europos dalykų pil- vietos gyventojai pradeda susirinkimas. Jam vadovavo 
Inateise profesore. Į?!? paukščiai skįai. at«al: pirm. A. Kadsel.

Ta proga vietos laikraštis ?ietus; «rai aUt Iš pranešimų paaiškėjo,
įdėjo daktarės atvaizdą ir SUį C.ia VIS1 plade'.3 a \ kad per mėnesį į klubą įsto-

Kaip paprastai tokios net p) narįų. Julija Sty- 
progos neapsieina be pra- ]eg pardavė 3 seras po $25. 
kalbų. Ir čia kalbėjo Lietu-

trumpą jos gyvenimo apra
šymą, kuriame pažymėta, 
kad ji aukštuosius mokslus

Rug3ėjo 17 d. Lietuvių PUlpradėjo-Maskvos kotnėrei-
1 iečių Klubas savo sode ren
gė pikniką, kuris labai pasi
sekė. Diena buvo saulėta, ne 
karšta, todėl malonu buvo 
svečiuotis tiek lauke, tiek 
viduje. Svečių buvo daugiau 
negu 200.

Albino Jozako paaukotus 
saldainius, spėdami „pora 
ne pora“, greitai saujomis 
išgraibstė. Įėjimo dovaną 
($25 valstybinį boną) lai-1 
mėjo Marys Rudienė. 

Remkime adv. J. Stundzą
Adv. John A. Stundza jau

jos institute, vėliau studija
vo Berlyne, Kaune ir Bonno- 
je, kur gavo filosofijos dak
taro laipsnį.

Malonu pažymėti, kad 
dr. V. Sruogienė yra ir Ke
leivio bendradarbė.

Linkime jai sėkmės nau
jose sunkiose pareigose.

WASHINGTON, D. C.

alutį girkšnojant. Teko juo
se nugirsti ir stiprių pasisa 
kymų apie raudonąjį fašiz- ’r hutų galir
mą ir Chruščiovo rojų.

Klubas vis auga

Rugsėjo 11 d. buvd Lie
tuvių Piliečių Klubo eilinis

Renkasi Moterų Klubas

gyvybės netekęs, jen nebū- P0 didelių karščių Moterų 
tu suspėjęs nuo šūvių pasi- Klubo narės jau grįžo is a- 
traukti tostogų, todėl ir klubas pra-

K. Skrebutėnas jau nekar- dė? \eikti: Spalio 7. d7.3 vaL 
♦o 1-rn kot vak- bus 1° pirmasis s? rude-

nį susirinkimas. V isos narės 
maloniai kviečiamos daly
vauti, nes reikės aptarti 
daug svarbių klube reikalų. 

Pirm. Jennie N. Nevienė

iki šiol 
mėmis.

piniginėmis baus-

Didelė nelaimė 
Liangų šeimoje

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyu S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Padfiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; ‘'Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Holly woodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną dardi
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs ėdikas; 
Yelloirstone Parkas su verdančiais kaltiniais, meiliomis ir ti.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Paa mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos tortai;
Floridos vaizdai; Jaunystės kaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių I Sa gražiais psveOmtih. 

Knyga jau išėjo. Uitiaakiuslema knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 71

"KELEIVIS”
So. Boston 17,

Mirė K. Žalkauskas

Rugsėjo 16 d. po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Karolis 
Žalkauskas, palaidotas rug
sėjo 19 d.

Velionis gimė 1892 m. ge
gužės 29 d., teisės mokslus 
baigė Maskvojel916 m. Ne
priklausomoje Lietuvoje ėjo 
įvairias svambias pareigas: 
kariuomenės teismo proku
roro padėjėjo, vidaus reika
lų ministerio, apygardos 
teismo pirmininko, vyriau
siojo tribunolo prokuroro 
padėjėjo, Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus. Be to, Kau
no universitete dėstė krimi-

vįų Krubo pirm. A. Kadsel. 
Moterų Klubo pirm. J. Ne
vienė, svetys iš Cocca, Fla., 
J. Hermanas. Lietuvių Dar
bininkų Dr-jos 36 kuopos 
nirm.. choro pirai. J. S\vol- 
kin, P. Aleksynas. E. Virba- 
lienė, J. Goodvvell ir J. 
Styles.

Programai vadovavo pir
mininkas A. Noris, jam pa
dėjo O. Kaulakienė.

Vėiau visi buvo pakviesti 
į antrą salę, kur buvo rodo
mi paveikslai, kaip komu
nistai pavergia Įvairias šalis 
ir kaip jie kankina nekaltus 
žmones. Juos rodė d r. Ro
bert C. Bartleth. Kiekvie
nas paveikslas buvo plačiai 
paaiškintas.

Baigus filmus rodyti, pra
sidėjo pasikalbėjimai, šaltą

ninku, priklausė Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Są
jungai.

Nuo 1952 m. gegužės 27

Nutarta, kad valdybos 
nariai būtinai turi turėti se
rą. bet ne daugiau kaip 4.

..
Klubo banketas

Lietuvių Fil. Klubo ban
ketas bus spalio 22 d., 5 vai. 
popiet. Jis bus kitoks, negu 
ligi šiol buvę. Turėsime jame 
statinę aiaus, nupirkta naujų 
rekordų lietuviškomis polko
mis. kadryliais, suktiniais ir 
kitais šokiais. Ona Kaula
kienė, jei tik turės laiko, ža
da pamokyti Įvairių lietuviš
kų liaudies šokių.

Sugrįžo namo *

Jennie Goodwill su sūnu
mi Juozu sugrįžo iš Europos. 
Juozas Goodvvill baigė Har
vardo universitetą magistro 
laipsniu, todėl ta proga mo
tina norėjo jam parodyti sa 
vo gimtinę Angliją, kur ji 
yra gimusi ir savo jaunystės 
dienas praleidusi. Jie aplan
kė ne tik Angliją, bet buvo 
Škotijoj, Olandijoj, Vokie
tijoj, Šveicarijoj, Italijoj ird. vieną kadenciją buvo Vii- ..... T. , .

ko Vykdomosios Tarybos i ^fanc^zlJ°J- Į Lietuvą lei
pirmininku, grįžęs iš Euro- fhmo negavusi, nors ir labai

norėjusi.
Iš šiaurės

i

Balistiką ir baudžiamąją , pos, apsigyveno ir kurį laiką 
teisę. (dirbo Washingtone.

Kaip evangelikas, velio-; Liko liūdinti žmona Kot- .
nis buvo Lietuvos evangeli- ryna Jurkšaitė, kuri sun- ^nt A. Novickaitės - Karas, 
kų liuteronų konsistorijos kiai serga. Linkime jai ne- kur’ svečiuojasi su savo ma- 
prokuroru, ilgus metus buvo palūžti, taip visiškai sunkias Lhicagoje.
Kauno Rotary Klubo pirmi- dienas gyvenant I L. J. Sta»iuli» **

Valaitis,
grįžo William 

laukiame sugrįš

Labai karštą rugsėjo 10 d. 
Liangas su vaikais išvyko 
>rie vandens į Jordaną. Su
stojo prie Harbor tilto, kur 
skersai kerta Queen Eliza- 
>eth kelias. Violetai Lian- 
gaitei einant skersai kelio, 
užvažiavo 17 metų jaunuo- 
io Gourlay valiuojama ma

šina ir sulaužė jos dešinę 
<oją dviejose vietose. Nuo 
didelio galvos sutrenkimo ji 
neteko sąmonės. Ji buvo 
tuojau nugabenta į St. 
Catharines General ligoninę, 
o iš ten į General ligoninę 
Hamilton, Ont. Rugsėjo 14 
d.Violeta ten mirė, neatga
vusi sąmonės, mirė vos tik 
16 metelių tesulaukusi.

Velionė buvo parvežta j 
laidotuvių namus St. Catha
rines, iš kur rugsėjo 16 d. 
išlydėta į amžino poilsio 
vietą.

Velionė buvo veikli, pri
klausė meno ir šokių gru
pėms, skautų organizacijai, 
todėl jos karstas skendo gė 
lėse ir buvo gausiai lankoma 
laidotuvių name, o į kapus 
palydėjo virš 60 automo
bilių.

Lydint į amžino poilsio 
vietą, skautai aktyviai daly
vavo uniformuoti ir buvo 
Išstatę garbės sargybas. 
Taip pat dalyvavo ir mokvk-

VLIKAS KLABINA

Ryšium su didėjančia 
tarptautine Įtampa. Vilkas 
kreipėsi į:

JAV prezidentą, prašyda
mas kelti Lietuvos laisvo 
apsisprendimo teisės atsta
tymo reikalingumą Jungti
nėse Tauto-e;

JAV, Prancūzijos, Brita
nijos ir V. Vokietijos užsie
nių reikalų ministerius jų 
konferencijos YYashingtone 
proga, prašydamas kelti 
Jungt. Tautose sovietinio 
kolonializmo režimą Lie
tuvoje ;

Belgrado konferencijas 
dalyvius, reikalaudamas pa
smerkti Sovietų kolonialinj 
režimą Lietuvoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose;

Tarpparlamentarinės U- 
nijos konferenciją Briusely, 
paneigdamas bet kokią teisę 
J. Paleckiui kalbėti Lietuvos 
vardu;

Italijos premjerą Fanfani,
dėkodamas už leidimą nau
dotis Romos radijo stotimi 
transliacijoms lietuviu kal
ba i Lietuvą:

Vak. Berlyno vyr. bur
mistrą W. Brandtą, sveikin
damas ji rvžtinga laikysena, 
ginant Vak. Berlyno gyven
tojų laisvės teises.

Pakalbinkim draugus, pa
les, kurioje ji mokėsi, moki- žįstamus ir kaimynu* užsisa- 
niai organizuotai ir atsiun- kyti “Keleivį.” Šiem»t kai
tė gražių gėlių. Skautus tvar- na dar tik $4.00 metams.



, RUGSĖJO (SEPTEMBERPuslapis ketvirtas

jono komitetas nerodąs 
veiklumo, žmonės priimami 
į partiją rimtai jų neištyrus, 
i as.rooo, tie ' padėties isgel-

Patys sako: "Blogai“.

(Elta) Rugpiūčio-rugsėjo 
men. Lietuvos rajonuose vy-
ko partinės konferencijos, bėtojai“ — komunistai, vos 
Į as \ ažiavo partiniai ir vai- Įstoję i partiją, savo asme- 
dzios pareigūnai iš Vilniaus alinus interesus laiko svar- 
— A. Sniečkus, M. Sumaus- besniais už visuomeninius ir 
kas ir ku Susirinkę delega- uar baisiau — jie ’ taikstosi 
tai klausėsi pranešimų, kėlė «u praeities atgy venomis“, o 
itai ių rajonų kolchozų, pra- jais rajono komitetas silp- 
11101 es Įmonių nesekmes ir nai atliekąs politinį - mast
ui iamus reiškinius ir... m darbą kaime ir iš viso 
kit k vena proga vartė t anko- „įpakankama^ gilinasi į 
se gelsvas knygutes nau- zmOnių darbo, gy venimo sa- 
jos kcm. partijos programos 1>gas. Komunistai aiškiai 
projektą. >ioji _ programa apsileidę Lietuvos kaime.

pati oidžioji išmintis šių o kas beliko nutarti rajonų 
dienų Lietuvoje. Spaudoje konterencijai? Aaišku, _ 
ar per radiją skelbiamuose uelli ai iUrti programos
pranešimuose visiems su- įf j projektams. tai juk 
prantama pareiga - cituoti pakankami -auksiniu atei. 
paskirus programos teigi- j, Hipnil.. laiHai 

juos svarstyti.rau
Kiekvienam suvažiavime, 

ka p ir reikėjo laukti, dele-

ues dienų“ laidai...
Pagautas, o ne vagis

Tokia antrašte

KELEIVIS, SO. BOSTON

KARO PAUAl BOS JAI PADARYTOS

Kongo respublikoj tarp JT kariuomenės ir Katangos padarytos karo paliaubos po 
visos savaitės kautynių. Paveiksle Katanos užmuštas karys guli automobilyj, už
pakaly JT karo pajėgų kariai iš Indijos dalinio.

Laužams užgesus
Kelios mintys apie 

skautą* 11114
.šulius tempia, o mergina, 
L-iaums \aii.,uama u piaciu
bvpsuiu pa&ipuosusi, io pas- 

Skaulavimas yia sav<^s Rtte seKa (j^.registrąvus vi- 
įūsies mokykla, įga man i pajV(|a pasileidžia Į mer- 
jaunuuh-lę savųjų OenOra- k(į k(j
.mnc.ų ratcljjc vLsap^iskai |iuį su,aJko „rasa|ie.
ugfijti geibias sav y es 11 k.įanl negaĮilna - aiškina ža- 

Į praktiškų nartu patirti sa- |ju kak|alaij)u skautė. Ma
tus sugebėjimus. Stovykla- ma g nustcbimo net 1TŠulį 
vimas yra vienas is skautavi- kidžia: "aš gi jos moti-
w tarpsnių, turis tikslo gra- na, Raj j lima, 
dinti kūn, ir valių .r pratinti Q j jaj ų pak|os ?.. 
prie kietesnio gyvenimo.

SKHULlja di-juietuv įoKoji 
namui

iavei«aų \a.nal, pcicję tlein- 
Įunių stovyklas su visais jų 
.xc patogumais ir nepntek- 
nais. ir gal tie patys jau
niausieji skautai-tės (žino
ma, ir Visi vilkiukai su |

balsu atsako sulaikiusi. "Ji 
nemoka,“ aiškina rūpestin
goji mama ir pakėlusi našu- 
ii ružingsniuoja su visa pa
lyda ir besišypsančia dukra.

Siaurais miško keleliais 
siuva visom kryptim maši-

. ... nos — išvežioja skautų-cių
paukštytėmis), jau ciagi-; brinkimo vietos
miai. Trumpai tariant, di- i pašto vyk lius, — patiemsdžioji mūsų skautijos dalis .. .,-- - - ‘vargti nereikia.

įsspaus-
vieningai pritarė“ dintas straipsnis rugsėjo 

progiamos, Įstatų projek- i p d. Tiesoj. Jame A. Matu- 
tam ir taip pat "vieningai“ Uitis ir B. Akstinas pasako

ja apie tokius "stebuklus* 
kooperatinėse Įstaigose.

gatai

pasiry žo siekti visų tų gra
žiųjų tikslų“ Įgyvendinimo, 
i au.niai suvažiavimai pa
rodė, kad ir Lietuvos kolcho
zuose ir pramonėje padėtis 
nėra patenkinama, aiškiai

Į Trakų universalinę 
krautuvę naktį pro langą 
Įlindo vagis ir išnešė prekių

ir visi jų tėvai yra išėję sun
kaus vargo kelią. Bet... ne
praėjo nė 10-12 metų, o jau 
daug ryškių žymių, kad bū
sime ne tik visą aną vargą 
pamiršę, bet lepinimosi srity

Kugsejo J d. vėl tas pats: 
iuFesungos manius įanzioja 
tunelių n uukrelių Krane
lius, o tie be rupestelių šven
čia laisvalaiki, kaip kas

i uiiumei įai, kurie nenoii 
lkiuvus iaio\ mimo uuiuo 
uiiou tam leiKaidi sukurto J 
oeiiuroj organizacijoj, Ben
ui uoniviiei nereikalingi. Jie 
ten tik jos darbą trukdo.

L. BENDR. TARYBOS 
NUTARIMAS

Gana klaidžioti
J. VLKS

Lietuvių Bend- Bendruomenė Įkurta,

, , x - . .išmano. Dalis palieka ikidaug kur net pačius amen- , ■ -1
kiecius pralenkę. Ir tai bu-i . * J - f.
dinga, kad ta linkme dau- , 7 . . . ...- . gumas, bet dažnai paikinagiau pasinešę tėvai. ’ A. . . V.. . 7 . 'vaikus. Štai jaunuolis, jau

Dai biiželio ai liepos pra- su aukštesniosios mokyklos
dzioje rinkosi Bostono lietu- atestatu kišenėje, palikęs 
vių skautų-cių mamytės (ne- patalinę Dievo valiai, parva- 
atsiliko ir tėveliai) ir svars- žiuoja be nieko, rankeles Į 
tė, kaip sutvarkyti stovykloj kigenes susikišęs. Sūnelis ne- 
maitimmo reikalą, kad be- pratęs nešioti, o tėvulis su 

... . . . stovyklaujantiems vaikams motule, darbų prispausti, šį
kultūros globai bei pnstaty- nereikėtų... virti ir puodų Į kartą nesusiprato atvažiuoti,

tautoms, šie- mazgoti. O kai rugpiūčio 27
sritis, kurios ;KlystKelernL< vaikščioti, ne- ,kiant tarpą ir lai-i pradėjo rinktis Atlanto pa-

Bendruomenei nepriklauso ; niįtvtj noro j tlkrąjj Kelią me“ reikiamą pripažinimą, kraščio stovyklon Camp
ir kuriose jau seniai dirba ir tik ^avuosius darbus Atsižvelgiant Į darbų gau- Child, prie Manomet, skau- 

sumą ir jų derinimo būtinu- tai-tės, gausiai ne tik tėvelių 
mą, konkrečius uždavinius su mamytėm, bet ir dėdžių

Iki šiol turi
pas.už 5000 rublių. Sprendžiant ruomenės Taryba vis kiai- delegacijos siuntimą; 

atsilieka ir patys pirmaujam kjek prekju dingo, galima džiojo, nerasdama savo dar- prezidentą? Kokius kulturi-į 
manvti, kad jas kas nors '»ui tikrojo kelio, nors jis la- nius lietuvių reikalus ji galė- 
turėjo dideliu sunkvežimiu bai aiškus. Buvo tikėto, kad tų ten iškelti? Aišku, kad 
išvežti, bet vėliau policija s* Pavasan išnoktoji Taiyba tokio pasiūlymo sumanyto-

tieji kolchozai. Paniniai ko
munistai ir tų suvažiavimų 
proga vėl kvietė sukrusti, 
dar sparčiau plakti atsilikė
lius, aiškinti, kad tik komu
nistiniai galvojant esą gali

'larvba randa,

ma pasiekti geresnių ražui- : teisino. Ir jame pasireiškė
tatų. noras visiems atstovauti,

Suvažiavimai labai daug. _ _ Po kurio laiko vėl vade mtsio paskyrė ideologinio .“ - 7 ~----
darbo skatinimui. Pvz., Vii- 15 Pr° kaminą įlindo, ji

kištis i tokias

šaukta.
V adinasi, vis tebenorima m.u^ kitoms

, našavo dar su nrekėmis her - J. neiti ir tik savuosius darbuniaus rajono konferencijose P J kad šUam va-is k,tos .lletuvnI o^anlza<:‘Jos- dirbti, kuriu vra begalės,
komunistai dejavo, kad, gir- Pai’iroae> Kaa 4 kaitą va>sb štai tautininkų sukultos •
di. per mažai dėmesio ski- Padalė. nuostolių maždaug • .......... ............ .... ..........
riama jaunimo internaciona- Pu>tięčio tūkstančio rublių 
liniam auklėjimui, na. o ko- ^au^au? negti pavogė. Vėl 
va su "buižuazine ideologi- ^uv° truPUtĮS triukšmo, kai 

kam tėviškai pagrasinta 
pirštu... ir gyvenimas nute
kėjo sena vaga.

ja" turinti būti dar labiau 
stiprinama...

Suvažiavimuose nuskam
bėjo vis dažniau pastaruoju 
metu nugirstama gaida apie 
vad. "komunistinės doro
ves“ pažeidimus, o tai esąs 
"piktnaudžiavimas tarybine 
padėtimi“, karjerizmas, ne
sąžiningas praturtėjimas ir 
panašūs dalykai.

Pramonės srityje rajoni
niai komunistų suvažiavi
mai rado visą eilę trūkumų, 
pcz., N. Vilnios "Žalgirio“ 
gamykloje tik per pusmeti 
dėl broko nustohai sudarė 
43 tūkstančius į-ublių (nau
jais pinigais), "Neries“ ga
mykla per pusmeti gavusi 
53 skundus dėl blogai paga
mintų kuliamųjų ir pan.

Ne tik Raseiniuose, bet ir 
kitur keliamas aliarmas, kad 
daugelyje kolchozų neina
ma.. pirmyn, o... "ritamasi 
atgal“. Suvažiavimuose ga
lt jai išgirsti kolchozų pirmi
ninkų abejingus pranešimus 
dėl planų Įvykdymo.

Partinė spauda dabar puo
la: tai jau negerovė. Juk 
plar as — tai Įstatymas, pa- 
tkirta... ir—ištesėk. Kolcho
zų vadovai, girdi, netekę ko
vines dvasios... Jau kitas 
reikalas, ar Lietuvos kol- 
ehozininkai dažnai nerea
lius planus pajėgs išpildyti. 
Bet i tai nekreipiama dėme
sio, o tik duok ir duok.

suvažiavimuose

a ei oenui uoinene non na-
su vykdyti pagal svarbiausius įsu tetom palydimi, tai vaiz- 

anizuota gyvenamojo meto bei atei- dų ir atodūsių tikras pertek- 
• visuomene. li.es reikalavimus ir visų lius.
į našiui a A V lietuvių atei- pirmašiuos: Štai, atlydėję tėvai dvi

1. -JAV LB centro organai 
sušaukti

JAV lietuviu

"Talkos’" pirmininkas V.
t. • • ] • 1 np olčil Lili ULl« lUi 1 si doilRastenis, sveikindamas Ta- 1
rybos suvažiavimą, linkėjo 
Tarybai imt.s Lietuvos lais
vinimo žygių, atseit, atsisto
ti greta ligi šiol sėkmingai ir V1M Visuomenine ir uaimai 
našiai veikiančios Amerikos pvuane veikia, liečiami imasl iniciatyvos 

Aplamai, Trakų koopera- Lietuvių Tarvbos (Alto). metuvos laisvinimo byią,
tinėse Įstaigose esąs papro- tia Lįip pat prisimintina, -vra ramiai pasiskirsčiusi, bendrą konferenciją bendra-
ty^ jei padarei trūkumu, j kacj atskalūnai įs Alto, Ras- turime naną laouaryoes 
pasidarai veltas geiesnės politinės sroves šąli- reikalams, nitas rūpinasi
vietos. Koiespondentai pa- riinkaj ir kitų srovių atska- iaetu>os laisvinimo reika- 2. JAV LL> centi o organai

v lietuvių

organizacijų 
nciją bendra

darbiavimo klausimams tar
ti.

ugi pnes *o metų 10-1Z 
meno skautukas, maisen vn- 
vaganu pasines ir uuonos 
Ileitę »u gaoaiu kieto suno 
ir mainos uiininę jsiuejęs, 
pesteie įsejęs sectauiemo po
piete, sunaiuato į vieną 
galą TO-io km., samanėlių 
pasipesęs pataieų pasiklo
davo ir, pastovyklavęs iki 

pav akai 10 irpaaugles, jau j moteris be- sekmadienio 
siformuojančias, stoviniuo-! atlikęs visą eiię pratyoų, su 
ja, dairosi ir neskuba prie • draugais linksmas vėl par- 
i egistiacijos stalo. Mama Kulniuodavo. Kiek džiaugs- 
apeina pakraščiu miško ir nio ir Įspūdžių! lr raamos 
grįžusi bamba: ”Ar aš nesą- neaimanavo: Kaip da da- 
kiau? Tikras šiukšlynas. Ir bar jis miegos? Kas jį naktį

mini kelias pavardes tokių llunai Lietuvos laisvinimo iais. ru susivienijimai api- k,eil)ia dėmesi i pasaulinę reikėjo grūstis tokį kelią!..“įbeuzklos?.. 
asmenų, kurie už įvairius ! elkalams yia suUa,.ę savo lna savitarpio urauuimo rei- Pa’odą 1064 m. New Yorke Tėvas, atsirėmęs kaire ranka
’iCOlk’vm.milC rnivo noonl'c . . « iv niTiinoci tiritromn liofirtrin i rviieiįsaikvojimus buvę paaukš- laiką” ir tam tiksiui renka 
inti. ..ūkas.

Iš cia prašosi tokia išv ada, 
jv.au laikos“ pirmininkas 
nastenis savo talkininkais 
jau nepasitiki ar bendrai vi- 
.?a laika" nusivylė ir dabar 
.Kalina JAV Lietuvių Ben- 
diuomcnės Tarybą pakisti 
ivoją Altui.

nenuruomenes Tarybos 
oUvaziaviinas pavede LJL» 
centro organams imtis ini
ciatyvos sušaukti JAV lietu
vių organizacijų bendrą 
konferenciją bendradarbia
vimo klausimams tarti, pa
uosti memorandumą ir pa

siųsti delegaciją pas prezi- 
«lentą.

Ar tai iš viso Bendruome
nės reikalai ? Tiki ai ne.

Juk turime Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kuri kas ke
linti metai šaukia tokius 
JAV kongresus. Į juos turi 
teisę savo atstovus siųsti vi
sos veikiančios draugijos, 
klubai, politinės srovės ir 
ir kitokios lietuvių organiza
cijos.

Ten vieta ne tik Lietuvos 
visos1 laisvinimo reikalus, bet ir 

jmonės.“ 'visokį bendradarbiavimą ap-
Matote, kokie žodžiai ir tarti.

narir^dZ tokbm'Turtlrko kokia tikrovž- Tail’ vi’' Ka bend,a su lietuvių kul- 
rajone pačių komunistų ra- srit-vse- tūlos reikalais, kuriems

Žodžiai ir tikrovė

Tiesos i-ugsėjo 9 d. nume- 
įy yra ilgokas V. šarpio 
feljetonas "Kur jūsų puo
das?“

Jis rašo, kad beveik kiek
vienoj \ ilniaus valgykloj 
?ra viliojantis skelbimas: 

l ietus i namus, 10 pro
centų nuolaida.“

Ir jis norėjęs sergančiam 
draugui iš valgyklos pietus 
atnešti, bet nepavykę, nes 
visur iš jo reikalavę puodo, 
o jis j oneturėjęs.

Galų gale kažin kelintoj 
valgyykloj toks puodas su
siradęs, bet buvęs labai ne
svarus ir kol ji išvalę, pietų 
nebelikę.

Kitą dieną jis nuėjęs pas 
valgyklų tresto valdytoją J. 
Mikučioni. Tas jam auksa- 
bumiškai išdėstęs, kad pietų 
pardavimas Į namus vykdo
mas visose valgyklose. Gir
di, ’’tą formą aptarnavimo 
trestas visiškai Įsisavino. 
Valgiams nešti vartotojamsRajonu .'u,a/.iamiiuu.-t ... , . • , ■.. ..... išduodami specialus inoai,dabar ieškoma isgelbejimo , - -

šiaudelio — pasak Tiesos 
(21Inr.), tik komunistai ga
li atitaisyti padėti. Tačiau..,

kuriais aprūpinamos

ir rūpinasi tinkamu lietuvių i pušį, nuleidęs galvą tyli. 
tautos ir išeivijos reprezen- Dukros pavaikščioja, pasi- 

dairinėja ir vėl grįžta maši
non. Gana ilgokai stebėjau 

taip pat tarnauja pačių lie- tą šeimą, ir nežinia, kuo bū- 
,a, kad iki šiol ta organiza- tuvi^ tautinei dvasiai kelti, tų viskas užsibaigę, jei ne 
cija, sa vo tiesioginius uz- evnu° O1 «anai judrios kūningos moters pa-
ūavmius apleisdama, vis ki- fUviP‘a f mažas ne- i sirodymas. "...ko gi čia sto-
sa nosį i svetimus laukus, kU*^ ^oiomjas, kunoms vit, nosis pakabinę?.. Sveiki 
iyg norėdama jau seniau lvlnia ^^vUvių uznuga- gyvi... Noi-s gi pasisveikint
.lirbančioms organizacijoms 110 ocl t>i pagaioa reikia,“ tarška moteris. ”0
akenkti. Kuriem galam ta mganiz.uvjama pagal uesn), kur gi tavo?“ klausia pir- 

.rintis reikalinga? nau st.piesmeji kultūrine- moji. "Palapinėje,“ — ir
Aianau, Kan jos priežastis illls PaJe£omis taikina silp- mosteli ranka, nurodydama 

giuui sun kame. jav uemo- ,lfesnies*ems’
/naujos santvarkoje atSittu- * j
.e ir lokiu, kuriems su tokia mokyklų uaroas stipri- 
.vaika ne pakeliui. Tokie ir namas- trūkstamų vadovė- 
įietuvių ateivių tarpe ieško išsileiūimu, atitinkamų 
Kelių n burtų, kaip pralįsti Pedagoginių priemonių bei 
su savo vadistiniu apmasriu metodų ieškojimu ir mokyk-

haiu^. .\eouvo centrinio or
gano kuituros reikalams, to- . 
uel gerai, kad tai spragai uz- tavimu kultūriniais paiengi- 
kimsti sukurta Lietuvių mais bcj kltais būdajt ku,rie 
Bendiuomenė. Bet labai gai

kitiems Į užmauti.

Skaitome spaudoje, kad 
Korėjos karo metu iš pate
kusių kinų nelaisvėn 112 
turkų po trejų metų gijžo 
112. iš visų nelaisvėn pate
kusių amerikiečiai pasirodė 
neatspariausi •’ jų nunyko 
virš 27%. Jeigu kinietis ka
reivis su pora saujų ryžių 
arba msas su džiovinta vob- 
ia (tokia žuvis) ir riešku
čiom kviečių ar žirnių galėjo 
ištverti fronte ištisas dienas, 
^i amerikiečio be "steiko“ 
ar kurio kito kepsnio negali 
Įsivaizduoti. Kada iš gero 
gyvenimo patenkama Į var
gą, daugelis greitai palūžta 
ir nunyksta. Skautavimas 
kaip tik ir yra ta mokykla, 
kuri turi jaunuolius gl ūdinti, 
grūdinti ir dar kartą grūdin- 
fi kietam gyvenimui.

S. G. J.

kryptį. Pirmoji dar bandė 
•i.Seštauieninių lituanisti-1 kažką aiškinti, bet šioji nu

kirto: "Žinduko jau nereikia
—patys pavalgo... Kitiems 
gerai — neblogiau bus ir 
maniem...“ Atlyžo ir anoji: 
“Kągi darysi, negi veši vai
kus atgal?“

Tai vėl išvirsta iš mašinos 
net 5 suaugę ir Įsitvėrę na-

lų bei tėvų glaudesnio ben
Tai nesveiki reiškiniai, diadarbiavimo plėtimu, 

oet esame tikri, kad jie bus J- Atsirandančiam moky- 
tšgyventi. tojų trūkumui šalinti rengia-

Lauktina, kad galų gale mi pedagoginiai kursai, Į ku- 
,ent dabartinės Bendruome- riuos riaukiamas pedagogi
nės Tarybos dauguma biai- r’t? linkimų turis jaunimas, 
vesnėmis, toliau į ateiti žiū- 6- Siekiama periodinėje 
rinčiomis akimis pažvelgs lietuvių spaudoje Įvesti pa- 
ir imsis to darbo, kuris jai stovius jaunimo bei vaiku

giama Jaunimo Taryba, ku
riai talkinti kviečiami mūsų 
filosofai, psichologai, peda
gogai ir kiti arti jaunimo 
gyvenimo bei dvasios stovį

TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ

asmenys.
skirtas* Nėra abejonių, kad skyrius, kurie pratintų juos! 8. Išryškėjus nusistatymui
tik tada ir Bendruomenės domėtis lietuvišku gyvenimu įderinti pasireiškusias dvi
organizacija sulauks didės- ! Ji aktyviai Įsitraukti. Rū- 
nio pritarimo savo darbui, ir pinamasi jaunimo ir vaikų 
todėl jis bus daug našesnis, laikraštėlių plitimu.

Lietuvių Fondo organizavi
mo linkmes, organizuojamas

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947

negu iki šiol.
vienas fondas pagal Tary- P8^ kaina $12. Kainą pa ė-
, • x-_x.._ _ •__ l£ vualiai

Miltiniu. aoij-.r

7..Jaunimo reikalams stei- boję sutartus principus. U leidėjai-
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Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

Kingstonas į kingų“ ar
Mano pravažiuotame ruo- 1 

ve Kanadoje n žmones ir jų 
4-veninio Dūdas nekuo nesi
giria nuo amerikiečių: ke
tuose 8O'Z<, jei ne daugiau,

. utiktų masinu amerikoniš
kom
o miestuose rūkstančiais ka- Į

’ųueemų.“ .Juk 
ii* musų pi įvažiuojamas 
iUiigbloi as yia ne kas hitą, 
kaiF, lietuviškai tariant, ka
rališkas akmuo, nelyginant 
Maskvos Kremliuje car ko- 
lokol, varpas-karalius. Pra-

. . važiuojant ta nepaprastam registracijos lentelem, / , 7. . , -** a • i gausybę karalių su karalie-nilfstuneiais ka- ° ' . . .

minais įmones musų nuola
tos girdimais vardais ”Fair- 
ctone, Ford, Du 1 ont“ ir ki
tais. lik vienas dalykas, ko 
cia Amerikoje neturime, tai 
nepapiasta gausa karalių ir 
karalienių. lr man, kaip se
nam respublikonui, kiekvie
name žingsnyje badė akis 
ir raižė ausis. Kur tik tieses- 
įis kelias, erdvesnė aikštė, 

gražesnis paikas, puošnesnė 
<atvė, — vis karališkos, vis

—Tegul bus pagarbintas,' —Tėve, nekaltink nei
Maiki! Dievo nei velnio, nes dėl

—'levas ir vėl garbini?
—Nu, ką padaiytsi, Mai

ki, kad pas mus tokia jau 
mada. Bet gal ir nereikėtų 
garbinti, ba ko daugiau 
garbinam, tuo daugiau zbit-

Laoso ir Kuoos jie nekalti. 
—Nu, tai kas kaltas?
—.Aš sakyčiau, kad čia

buvo Washingtono vyiausy- 
bės klaidos.

—Klaidos': Tai lietuviškai
kų velnias pridaro. Atrodo,' sakant būtų apmilka, arba
kad Dievas jau nebegali jo 
su va ld vti.

misteikas. Bet pasakyk, ko
dėl Maskva nepadaro tokių

—Bet tėvas juk nenore- misteikų? Paleido bolševiką 
tum velnią garbinti? t į padanges, ir dabar sako,

—Žinoma, kad ne. Ale pa
sakyk, kodėi jam taip seka
si?

—Sakai, velniui sekasi?
—Jes, Maiki, pašėlusiai 

sekasi. Tik pažiūrėk i Sovie- kurie gali

velniui duoti tiek daug kre
dito. Jeigu bolševikams gė
liau sekasi, tai tik dėlto, kad 
ie daugiau domisi pasauline 

politika, daugiau galvoja ir 
organizuojasi. Maldomis, tė
ve, niekad nieko negausi. 
Norint ko noi’s pasiekti, rei
kia įdėti sveiko proto ir dar
bo, bet ne rožančių kalbėti 
ar futbolą vaikytis.

—Maiki, aš su tavimi ne- 
scglasnas. Tu gali turėti Sa- 
lemono razumą ir Samsono 
šylą. ale jei kipšas tau koją 
pakiš, tai vistiek suklupsi. 
Todėl ir mūsų Amerikai ne
siseka, kad velnias jai koją 
pakiša, o Maskvai kelią pa
rodo. Buvo dar pusė bėdos, 
kol turėjome protestoną pre-

nėm, prisiminiau kažkada 
skaitytą vieno keliauninko 
po Indiją kelionės aprašymą.

Bekeliaudamas Įvairiose 
vietose aplankę^ visok.u ru
sių mokyklų, kurių, tiesa, 
anglų valdymo melu bu\o 
iaoai šykštu. Ir kur tik užė
jęs, koki tik vadovėli i lan
kas paėmęs, visur viskas tik 
viena Anglija. Pervertęs 
juos ir ne tik žemynuose ir 
vandenynuose, ne tik isto
rijos ir geografijos, fizikos1 
ir trigonometrijos, bet net 
algebros ir chemijos vadovė
liuose nieko kito neradęs, 
kaip tik Angliją su jos val
dovais ir valdovėmis; visi 
žmonės, atrodo, gyvenę, i 
mokęsi ir dirbę ne sau, o tik i 
jiems.

Panašios mintys skverbia
si pravažiuojant ir šį Kana
dos ruožą. Tačiau iš tikrųjų 
taip nėra. čia žmonės, kaip

FOTOGRAFUOJA BE SMOGAI S

kmerikos paleistas į erdvę satelitas Mercury su robo- 
u (dirbtiniu žmogumi) fotografavo Afrikos vakarini 
takrašti (viršuje), šiaurėj aiškiai matytis debesys, 
lietuose kalnai. Apačioje uraganas Debbie, siautęs 
\tlanto vandenyne.

Puslapis penktas

žiau pataikauja. Užtat kelią 
! atgal pasirinkau nuošalų.
Ir nesigailiu, i'i avaziavęs 

' Kad n neilgą, vos izoo kiek 
tu viršum mylių, ne tik daug 
Rą pamaliau, bet u išmokau 
yenau pažinti si kiastą ir 
o žmones. Jeigu plačiuose

vieškeliuose gyvenimas be
stik m.estiškas, tai uzuka- 
uonuose jau \isai kuonis- 
has: cia žymiai daugiau 
u tąsios ir vidines šilimos, 
cia glūdi žmonijos nemirs
imu gaja, darbtti, kukli, 

nuolanki ir kartu labai kil-
i u gaivinga. •

Šiuos keliones įspūdžius 
kinu i au, mielas Keleivio 
kaitytojau. lr jei buvai 
.anų us j,*ei skaityti iki galo, 
uvai mano kelionės bend- 
ininkas, ir už tai tariu nuo

širdų AČIŪ.
Aprašyme suminėti istori- 

n.ai įvykiai ir statistiniai 
duomenys imti iš lankytose 

ietose gautų brošiūrų, A A 
A (Amerikos automobilistų 
usivienijimo) kelionių va

dovų, The Columbia Desk 
incyklopedia, Pasaulio Lie
tuvių Žinyno, įvairių kitų 
dokumentų ir gautų žinių 
■:yvu žodžiu iš lankytose
v ietose sutiktų žmonių.

šia proga noriu pataisyti 
vieną mažą netikslumą. 
Vaško muziejaus aprašyme 
mano buvo pasakyta, kad 
msuose buvo paprotys už-d* AmerJk°je’ 11 3.50 dol., vaikams tokio pat Norway, Hoiland, Denmark,

amžiaus, kaip ir muziejuj, . ivopennagen, F įanehvme w gyvą žmogų (supran-
l.oO dol. lai reto grožio iaoai uaug vokiškos kilmes tama _ nusįkaitčli) .iki

a.. :___ ___ _ . -A. » ii Lom
gai“ su ”queenėm" tai tik 
sena angliškoji tradicija ir 
šių dienų praktiškam gyve
nime pasilikęs tik grynas 
sentimentas, nelyginant a- 
nūkėlių prie savo senolių. 

Kingstonas, Ont. (47.000

kampelis,— toks lamus, * įetovardz.ų, kaip Bremen, 
toks širdžiai mielas, kad, jei Hamburg, Steuben, Martin 
seni kaulai tarnaus, būtinai burg ir kiti. Tarpirenton ir

kad jis rado tenai tik bega
linę tuštumą, ir daugiau me- • zį(įentą• aie kai tik išsirin- gyv.), įkurtas 1673 
ko O kodėl mūsii Amerika ’i___ i -j__ -___ , L - v.

grisiu ir vėl aplankyti. 
Pavažiavę dar 23 mylias

šiaurryčių imk, privažiuoja
me nedidelę vietovę — Įvy

Little Falls prie 28 ir 8 kelių 
sankryžos nedidelis mieste
lis Poland. Pakalnėje net ne
maža iškaba ?;!} „i. u.»l’oiisn c iuuneraH M^sk^ 'Xbrtrt^k°m k“talik* raidavei P™- ’ Prancūzijos guberna- . . ... ls<™zia. stovi. >

egali Mask os subytyt. js^ėj0 trubeliai. Paimkim toriaus kunigaikščio F ronte- 11 laukame į pietįyeius, kaimai vienkie
Juk c,a yra tokių didvynų, kad jr Jungtinių Taut va. kai kajli irkimo o dar už geros mylios užlipa- e 7

i —- kurie gali nuspirti futbolą (,? Hamereuldą. Chruščio- punktas ir prancūzu karinė ™ ant nepaprastai ilgo ir ml“‘- nnestelia!. suarus, g.a-
tų Rusiją. Dievą išvarė, jo pei pusę mylios. Jeigu palei-, n0,ėjo jį iš vadovybės bazė guli pačioje Ontario aukšto tilto, nuo kurio atsi-
vieton pasodino velnią ir stų tokj j padanges, gal sura- rakalintiJ j” iis Ama.-ikos! .S'-L"? .2 un“no.a-... ,.....- ..........
dabar Maskva šokdina
svietą. Ji paleido į padanges 
pirmutinį sputniką, pirmu
tinė paleido šunį, paskui

išdidžiai stovi. Visu keliu

kaklo, o atspausdinta be 
šių dviejų žodelių. Tokiu bū
du gavosi vaizdas, kad buvo 
gyvas užkasamas virš gal
vos, kas istoriniai ne visai 

į tikslu.
i

Stagriu*

Galas

—Tėvas jau perdaug įsi- 
paleido į padanges žmogų, o karščiavai. Kalbėk šalčiau
po to ir kitas jau aplėkė dau
somis ir aplink žemę. Ir 
Chruščiovas dabar garsina 
srietui, kad jo vyras skrai-

Išėjo akui at kaip Chruščio-1
vas norėjo. Ir, lyg tų bėdų
dar neužtektų, Ameriką
pradėjo draskyti urvaga-

. „ . , nai. Griauja miestus, skan-Amerika yra geras kontras,: (|jna y tikra veIniava.. x I .-v w i /vo, 1.0, F-V

ir rimčiau.
—Maiki, aš kalbu teisybę. :

ale jai pradėjo nesisekti, o
dydami padangėmis, niekur j Maskvai sekasi. Juk tu pats 
nerado nei rojaus, nei dan- žinai, kad per paskutinę val
gaus karalystės, apie kurią ną Meskolija buvo jau per
kalba kunigai. Nu, kaip tu 
rokuoji, Maiki, ar ne vel
ijąs jam padeda?

—Ne, tėve, aš taip nema
nau.

—Nu, tai kodėl mūsų 
Amerika negali jo subytyti? 
Juk mes ir kataliką prezi
dentą išrinkom, kad Dievas 
geriau padėtų. Jis kas nedė- 
hą nueina bažnyčion pasi
melsti. Sušaukti reporteriai 
visada nutraukia jo pikčerį 
einant bažnyčion ir nutrau
kia išeinnant. lr jo, ir jo lei
dęs. Ir gazietos tuos pikče- 
rius visada spausdina. Kai 
žiūri, tai turim labai dievo
baimingą prezidentą, ščyrą 
kataliką, taigi gerą žmogų. 
O betgi Dievas jam nepa
deda. Jis norėjo užkirsti ko
munistams kelią į Laosą ir 
sakė, kad tie raudonkailiai 
savo nosies tenai neikiš. O

• lokšta. Jeigu ne Amerika,

Bet kodėl tokia zavieruka 
nepasiekia Maskvos, a?

—Maskva, tėve, turi kito
kių bėdų, bet pasaulis apie

vais ir laiveliais tarp jų ir vi
lom ir vilelėm salose. Dar 
galiukas kelio, ir štai kairėje 
pusėje lygioje aikštelėje ant 
ilgų vienodų stiebų viena 
netoli kitos plevėsuoja JAV

versity) ir Karališkoji karo ’r Kanados vėliavos. Tai 
valstybių siena. Jokių spyg-

yra užsilikusių senų karinių 
įtvirtinimų. Žymiausias ir 
geriausia išsilaikęs Frederi- 
cko vardo fortas.

Kingstone yra Karalienės 
universitetas (Queens Uni-

šiandien Maskvoje sėdėtų negirdi nes valdžią val
ai ba Hitleris, arba kitas na- ^ spauda Rusijoj jų ne
riu erštas. Bet Amerika ją iš. geibia. Amenkoj yra Pa
gelbėjo, leido jai pasiglemž-g"*31' ,C!Yra -‘ v ’ 
ti mūsų Lietuva ir užleido i " ^audos Ialsve' Mažiausią
Berlyną. Ir dėl" to Berlyno Lvald?.10? nepasisekimą lai- 

J - krasciai aprašo ir išpučia
dešimteriopai padidindami. 
Tas daroma biznio sumeti
mais, kad žmonės smalsiau 
pirktų laikraščius. Be to, čia 
politikieriai mėgsta pasiro
dyti, kad jie daug žino, ir 
ką tik nugirsta, tuojau iš
plepa. Todėl ir susidaro įs
pūdis, kad Amerikai labai 
nesiseka. O kai dėl uraganų, 
tėve, tai jie įvyksta tik dvie
jose pasaulio vietose: Toli
muose Rytuose, kur juos va
dina taifūnais ir ciklonais, 
ir paskui ties Amerika, At
lanto pakraštyje, būtent Va
kaių Indijos salose, kurios 
tęsiasi nuo Floridos iki Ve
necuelos pakraščio. Jie at
siranda tenai staigiai pasi
keitus vėjų krypčiai, ir iš 
ter ai eina Atlanto pakraš
čiu į šiaurę. Kartais jie išsi
eikvoja vandenyse, o kartais 
įsisuka į sausžemį ir prida
ro daug nuostolių. Tai yra

dabar svietas negali spakai- 
niai užmigti. Visi bijosi 
bombų. Pasakyk, kodėl Ber
lynas buvo bolševikams už
leistas? Ar čia ne velnio 
triksai, ką?

—Ne, tėve, velnias nieko 
su tuo neturi.

—Nu. tai kas čia kaltas?
—Čia buvo kaltas Ameri

kos ir jos talkininkų neap- 
dairumas, tėve.

—Gal norėjai pasakyti 
žioplumas. Bet kaip besaky
tum, vistiek laimėjo bolše
vizmas, kuris dabar naikina 
tikėjimą. Vadinas, ir čia lai
mėjo velnias. Jes, Maiki,

mokykla (Royal Military 
College). Iš čia yra kilęs ir; 
piimasis Kanados ministe
ris pirmininkas sir John pusėn pravažiuojant sieną.

zūs, jaukūs. Tik, deja, jokių 
lietuViskų išviršinių žymių 
niekur neužtiksi. Neabejo
tina, kad ir jų vienui" kitur, ’•* 
kad ir negausiai, bet paieš
koję surastume. Bet gal mū
sų gimtas drovumas ir kuk
lumas dažnai varžo viešai 
pareikšti savąjį tautiškumą. 
Ir, žinoma, tai mums pa
tiems kenkia.

šiais keliais judėjimas 
nėra liek perkrautas, o regi-

KNYGOS JAUNIMUI

Alexander Macdonald 
(1815-1891).

Henriko vardo fortas

liuotų tvorų, jokiu ginkluo- ....
u ‘i • • . niai, kaip jau sakiau, retotų sargybų. Ir vienon ir kiton .1-- - . • grožio, ir, kam leidžia salv-pravaziuojant sieną, ’

niekas tau pražiodinęs ne
graibo pirštais po liežuviu.
Kontrolieriai net laukan iš

(Old Fort Henry), statytas oūdelių neišeina ir siūlių 
18l2m. karo su JAV metu, nečiupmėja. lr nei revoliu- 
paverstas britų-kanadieeių cijų žmonės kelia, nei val- 
karinės praeities istoriniu džių verčia. Niekas ir nebė- 
muziejumi. Jo sargai, ap- ga iš vienos pusės į kitą. 
rengti 1867 m. britų karių Turi reikalo, nuvažiuoja, 
uniforma, kiekvieną dieną, I Atlikę vėl grįžta. Niekam 
jei tik leidžia oro sąlygos, i nereikia nei gaudyt, nei sau
būgnų ir birbynių palydimi,! dyt. štai ką re
atlieka originalius ano me-■ demokratija.
to britų pėstijos sudėtingų Nuo Įvy Lea iki Gurins 
rikiuotės mankštų paradus, (jau JAV pusėje) važiuoja- 
Sargybos keičiasi kas pus- me 180 keliu, o nuo čia pro 
valandis vėl gi su visom iš- Watertown net iki Trenton 
kilmingom apeigom. Falls — 12, pagal Black

Muziejus viešam naudoji- River,—-Juodąją upę,— jos
mui atdaras nuo gegužės 24 
d. iki rugsėjo 15 d. nuo 9

slėniu.
Nuo Trenton Falls

gos pasivažinėti, tas nesigai
lės.

Prieš daugeli metų vie
nas žymus keliauninkas, pa
sakodamas savo kelionių 
įspūdžius, patarė klausyto
jams: ”.Jei norite lankomąjį
kraštą geriau pažinti, sten
kitės kuo dažniau susitikti 
-u mažiausiais žmonėmis ir 
pagyventi jų aplinkoje“. Ir 
mane labiau traukia nuoša-J 
lios vietos ir prastuoliai žmo-| 
nės. Jie širdingesni ir ma-i

Jei jaunas nepamėgs 
Knygos, jis jos seskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
rias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė .J. Narūne, 

antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

’ASAKĖČR’S, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl., kaina $2 00

'ŪKININKO SINDBADO NUO
TYKI AI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui. 108 psl., kai
na ................................ $2.00

J9'i2 Metu

•AKTYS KARAMSKIUOSE. Uo
do Oovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina ............. .. ........................... $2.00

•ftl.YNt KARVF.UAT. Aloyzo Ba- 
ronn apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina .......... .. .......................... $1.50

»VYNT’KĖS. N. Butkienės »> 
nvs.'ikaitės vaikams. 34 psl.. 
kaina .......................... $1.00

KALENDORIUS
betgi jie sukišo į I^aosą ne velniui pašėlusiai sekasi, 
tiktai savo nosis, bet ir patys Mes meldžiamės bažnyčiose, 
sulindo. Paskui mūsų prezi- savo seimus ir banketus pra- 
dentas padarė invaziją Ku- dedame su potieriais, eida- 
bon. Norėjo nuversti be- mi gulti kalbame rožančius, 
dievišką Castro valdžią, ku- iš ryto atsikėlę žegnojamės, 
ri kunigus areštuoja. Čia tai o bolševikai daro iš mūsų 
jau šiur Dievas turėjo pade- maldų juokus, ir kur tik jie 
ti. Bet ne! Kaip Laose, taip pasisuka, jie visur laimi,
ir Kuboje laimėjo velnias, jiems visur sekasi. Nu, tai’gamtos išdaigos, tėve.

Maiki. kodėl aš kaip tu šitą biznį išvirozysij —Nebūk toks šiur, Maiki.

pasu-
val. ryto iki 9.30 vai. vakaro, i kam 28, paskui 169 ir už 
Už įėjimą suaugusieji moka Little Falls įvažiuojame į
1 doleri, vaikai nuo 5 iki 11 
metų — 25 centus.

Nuo birželio 25 d. iki La
bor Day kiekvieną dieną kelią žavingos 
8.30 ir 2 vai. p.p. nuo Prin- kiek primenančios Vokieti-
cesės gatvės prieplaukos iš- jos Harzb (tariama— Har- 
plaukia turistinis laivas 5 co) kalnu slėnius arba We- 
valandų 80 mylių kelionei zerio aukštupio pakrantes.

5-jį kelią pagal Mobawck 
upę. Nuo Scotia iki Troy — 
7 keliu, o toliau 2-ju. Visą

Tai vot, Maiki, kodėl aš kaip tu šitą bizni isynozysų ■ -iNeouk iors^siui, ma kl
sakau, kad Dievas velnio jau jei ne velnio laimėjimu? ;Urvaganas gali būti zlyduk ,M . kaštuoja vra palike savus pėdsakus:
nebesuvaldo. ‘ —Ne, ne, teve, nereikia darbas. ™ suaugu m. Ka.u. j«i. j . i

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 
UŽSISAKYTI

“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 
ruošti. Jame bus daug ir ivairių skaitymų, informacijų, 

a ivUnkės* t ju°kU’ patarimų ir plati kalendorinė dalis.
Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai

75 CENTAI
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.
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, viams, buvo labai gaila skir
tis su J. Liustikaite, bet mes 
tikimės, kad šita puiki dai
nininkė neužmirš mūsų ir 
kada nors vėl mus aplankys 
ir suteiks daug džiaugsmo 
avo menu.

J. Liustikaitę iki spalio 
mėn. vidurio bus galima pa
siekti šiuo adiesu: Miss. J.

iustikaitė, 9 Nythe Rd., 
Stratton Nr. Sv. indon, Wilts 
Sngland.

V. Čekauskiens - 
Grinkevičiūtė

Mus vaišina, duoda visokių 
pavyzdžių su savim paimti. 
Mano rankinukas jau pilnas

------------ ——~ visokiu kremu, tepalų, kve-
V. CEKAUSKIENE-GRINKEVIČIŪTZ j alu, nosinaičių, formų ir

Kas antri metai Hamburge ruošiama Pan- gėr-au vaisių sun- 
moteriai skilta paroda—Tu ir tavo pa- sun^ nuo širdies, vita-
saulis. Aš gavau iš dr. G. Karnos, kurt. minus, gaivinančius gėnmus 

. . . j • i'-' jaučiu, kad mano nuotai-at^ovauja spauda, šitame didžiuliame ,. kv,a Dabal. mes
sodo ;r parodos plote, specmlų kvieumą v;,0. ciname , įškilmių 
p ai odą aplankyyti su žurnalisčių gi u- rU1. piį^ jat scenos mūsų 
p-e. Nuvažiavau. Moderniame salione į-Vikia rezervuoti staliukai, 
jau buvo susirikusi nemaža giupė vo- ^va. tenai. Malonu atsisė- 
kieėių žurnalisčių, bei Įvairių moterų ti po ilgo vaikščiojimo, ra- 
organizacijų atstovių. Jų tarpe as bu- ni ai išgerti kavos ir pasida

linti Įspūdžiais. Salė jau pil-

Tu ir tavo pasaulis

—Eikite miegoti sau,—patarė vyresnysis leitenan
tas.—Jūs sugebate blėnius tauzyti nors ii- ligi ryto.

Pats vyresnysis leitenantas irgi nuėjo gulti, ir tą
naktį jis sapnavo, kad Šveikas pavogė iš sosto įpėdinio. vau vienintelė užsienietė. Mus kiekvieną sutiko ir vieną su . . .. .
arklį ir atvedė jam, o sisto Įpėdinis per apžiūrą pažino sa-į kita supažindino p. C. H. Thir.ius—taip pat Hamburgo fJioT^oTi'muzika^r prasTdė-
vo arklį, kada jis, nelaimingas vyresnysis leitenantas Lu- - 
kasas, šankino ji prieš visą kuopą.

Švintant vyresnysis leitenantas jautėsi, taritum bū-

miesto Įstaigos spaudos atstovas. Visoms susirinku.-, jis 
pakvietė mus parodon ir mus visą laiką lydėjo.

Dešimtyje didžiulių pas- į

jo madų paroda. Manekenė 
po manekenės eina parodos 
tilteliu ir rodo naujausias

GERIAUSIA DOVANA

Rugsėjo pradžioje J. Liūs- i galvojate apie dova-

tų ūžęs visą naktį, jo galva buvo lyg sudaužyta. Jį kankino tatų buvo išstatyta beveik Ponas Ulinius atvedė mus madas. ?»lan jos patinka ir 
košmarai. Nukamuotas baisaus sapno, palyčiu užmigo, 
bet jį pažadino beldimasis i duris, ir tarpdury pasirodė 
geraširdis Šveiko veidas. Pasiuntinys paklausė, kada jis 
turi peną vyresnįjį leitenantą pažadinti.

Vylesnysis leitenantas tyliai sudejavo:
—Laukan, gyvuly! Tai siaubinga!
Rytą vylesniajam leitenantui jau atsikėlus, Šveikas, 

atnešęs pusryčius, trenkė ji nauju klausimu:
—Drįstu paklausti, ponas vyresnysis leitenante, ar 

neįsakysite pampinti jums kitą šunelį?
—Žinote ką. Šveikai, aš labai norėčiau atiduoti jus 

karo lauko teismui,—pasakė vyresnysis leitenantas atsi
dusdamas.—Tačiau juk teisėjai vis tiek jus išteisins, nes. 
gyyvenime jie. be abejonės, nėra matę didesnio kvailio.
Pasižiūrėkite Į save veidrody. Ar nepasidarys jums blo
ga nuo savo idiotiškos išraiškos? Jūs esate kvailiausias 
gamtos išdaiga, kokią aš esu matęs. Na, sakykite teisybę,
Šveikai: ar patinkate jūs pats sau?

viskas, kas Įdomauja mote- i i vieną parodos salę. kuri jOs gana puošnios, Įvairios ir 
ris: naujienos iš virtuvės ir labai skiriasi nuo visų kitų. moteriškos, nors yra ir “grie- 
namų mošos, baldai ir delčia nėra jokių “prekių”— žto” stiliaus. Vėl nešioja pe- 
koracijos, baltiniai, drabu-< nėra triukšmo ir . . . mažai leilnas kaip dienos metu
žiai, kosmetika ir higiena, žmonių! Bet čia yra daug ,)rie palto, taip pat ir su ba 
pramogos, mokslas irt t. (Įdomių knygų ir Įvairių sta- įinėmis suknėmis iš šifono.

tistinių iškabų bei paaiškini- Įdomi buvo viena balinė su
mų—brėžinių. Čia mus suti- knelė iš žalios spalvos akso-

Apžiūrėti viską nuodug
niai per vieną dieną neįma
noma. Iš virtuvės įrengimo 
naujienų pažymėtina stalo 
keptuvė. Po šituo aparatu 
yra stiklinis puodas ir su juo 
galima tiesiog ant stalo kep
ti vištą, mėsą ir pan. Atrodo 
švariai, gražiai

Daug visokių aparatų ei- vedžiams kaip pigiau ir ge- 
ektrinių ir rankinių sun- riau sukurti savvo namų ži- 
koms spausti iš vaisių ir dar- Įdinį, kaip racionaliai ir ne

brangiai šeimininkauti, kaip 
užpirkinėti maistą visai sa

ko tos salės vedėja ir davė.mo. Siaura, ilga suknė ir 
visokių paaiškinimų. Vieno-h,rie jos manekenė nešioja 
je vietoj čia yra patarimu nauftą iš tos pačios medžia- 
kampelis, kur jaunos mer-į gos. O vėliau iš tos muftos 
gaitės gali gauti žinių apie išeina balinis švarkiukas, 
visokias profesijas. Kitur!
duodama patarimai jauna-

zovių. Dabar, kai žmonės 
vis daugiau daboja savo 

—Ne, ponas vyresnysis leitenante, nepatinku. Šitam (sveikatą, tokie aparatai vi- 
veidrody aš atrodau kažkaip panašus į kankorėžį. Veid- suomet pageidaujami. Kas 
rodys nenušlifuotas. Pas kinietį Staneką buvo pastaty
tas išgaubtas veidrodis, ir jeigu kas nors jame pažiūrėda
vo į save, tai ji versdavo vemti. Snukis—va šitoks, gal
va—tartum pamazgų rėčkelė, pilvas—kaip alaus prisi- ba dirbtinės masės, kurie tu- 
siurbusio kanauninko, žodžiu—figūra. Ėjo pro šalį gene- rj prietaisus orai išpumpuo-
ralgubematorius, pamatė save, ir kaip mat veidrodi rei- to<lėl pi oduktai tuose in

duose gali laikytis negesda- 
mi kelias dienas.

Baldai įvairūs. Įdomios ir 
gražiai padalytos vadina
mos “papildomos spintos” 
drabužiams. Jos stovi ant 
ratukų, graži medžiaga su
daro jų sienų šonus. Uždaro
mos su ziperiais. Kada jos 

■nebereikalingos, lengva su
dėti ir pastatyti į sandėlį iki

kėjo pašalinti.
Vyresnysis leitenantas atsuko Šveikui nugarą, atsidu

so ir nutarė, kad geriau bus vietoj Šveiko susidomėti bal
ta kava.

Šveikas jau triūsė virtuvėj, ir vyresnysis leitenantas 
Lukašas užgirdo jį dainuojant:

Mes kareiviai, mes šaunuoliai,
Karatai m vi i mus gražuolės,
Turim aibes pinigų,

neturi dar šaldytuvų, gali 
čia nupirkti įvairaus dydžio 
specialius indus iš stiklo ar-

vaitei, kas vartoti pirmomis 
savaitės dienomis ir kas ga
lima palikti savaitgaliui. 
Kaip pirkinėti pačiam apsi
tarnaujančioje krautuvėje, 
kad tenai reikia atkreipti 
dėmesį ne tik į kainas, bet 
ir į kiekį supakavime. Daž
nai būna, kad permokama 
tik už “gražų įpakavimą.” 
kai tuo tarpu ta pati prekė 
kitame įpakavime kainuoja 
pigiau.

Vienoje vietoje “plaukia” 
ore didelės žuvys. Ant jų už-

Kur nueinam, ten smagu, 
tikrausiai visur smagu, niekše!”—pagalvojo i Pareikalavimo. Lengvi, ne- 

i dideli, naujo stiliaus fote
liai, kuriuos lengva paversti 

i lovomis. D e k o r atvviniai

“Tau
vyresnysis leitenantas ir nusispiovė. 

Pro duris kyštelėjo Šveiko galva.

pažystamam 
~į draugui, tai atsiminkite, 

kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
kaina $5.50

“Dieno-

ina savo artikaitė išvyko į Angliją savo 
sesers aplankyti. Pi 
seserį ji paviešės apie vieną 
mėnesį, o iš ten per J. A. V. 
važiuos į Kanada. J. Liusti- 
kaitė nenori skristi, bet 
plauks laivu — taip jai ma
loniau. -Ji aplankys Nevv 
Yorką, o gal ir Wa?hingtoną 
spalio pabaigoje arba lap
kričio pradžioje. Iš J. A. V. 1 
ii gris vėliau i Kanada — Jas ?a-^e gauti ir Kelei- 
Toronto. * ,vio administracijoje:

‘ «36 Broadwav.
Mums, Europos lietu- So Boston 27, Mau.

budo’
Kipro Bielinio 

jant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji 

kaina $6.00.metai”

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

.Madų apžvalgai pasibai
gus. pasibaigė ir mūsų ofi- i 
cialus parodos apžiūrėjimas.
Atsisveikinome, padėkojo- J ________
me p-nui Thiniui už jo rū-' TKf> SVF:IKATA> parašė dr. v.
pešti ir išsiskyrėme. Bet as Tumėnienė. dau" svarbiu patarimu 

KTiiAion vaikų sveikatos klausimais. 136 n®l. namo dar nenuėjau. įsuejau kaina ........................... $1.25
pakalbėti su manekenėmis, dienojant. “k-v—^«in karaliaus” 
paklausiau, kiek jOS gauna sūnnus Kipro Bielinio idomūs a*=i- 

darbą. Pasirodė, 1905 metai. Kinm atsimi-uz savo
kad jos nieko negauna, nes 
jos visos yra madų mokinės 
ir tas įeina į jųjų mokslą. 
Jos pasakė man, kad persi
rengti — suknelei pakeisti 
jos turi daugiausia 2 minu
tes laiko, bet dažniausia tu
ri persirengti per dar trum
pesnį laiką.

Iš čia išėjau ir nuėjau su 
savo vyra prie suomių ro-

rašyta pavyzdžiui: “pagal- domos pirties, kuri pastari- 
ba,’” “technika,” “vaikai” ta .iš su. sąsparomis,
irt. t. Kas jums patinka— kaip seniau Lietuvoje buvo 
kas jums daugiau prie šir- statoma. Paaiškinimus davė
dies?__ “Pagalba”9__ tai į suomiai studentas ir studen-
traukite tos žuvies šniūrą, ji i tė. Kai bekalbant paaiškė- 
tada apsivers ir ant jos kitos j Į? j^ems» kad mes lietuviai, 
pusės jūs rasite užrašytas 1 .^uvo ypatingai mum>

-Drįstu pranešti, ponas vyresnysis leitenante, ėja į kambariniai fontanaiįpurkš- specialybes, profesijas iš sri- malonūs, užsimezgė tarp
atėjo is kareivinių oi donansas, kviečia jus tuoj pat vyk- ^ja savo spalvuotas varsas ties “pagalba”—gailestin- 
ti pas poną pulkininką. šiukšlėmis į viršų. goji sesuo, socialinė prižiū-

mūsų pažintis.. Jie net pa
žadėjo atsiųsti šv. Kalėdų

nimų antroji dalis. 592 puslapiai. 
Kair.a ......................................... $6.00

ŽVTLGENT? 1 PRAEITI K. Žu'.o i- 
domūs atsiminimai, 477 r»sl.. kai
na ............ ••............................ 55.00.

PASAUKTO T.TETUVTU ŽINYNAS 
naruos^ Anicetas Simutis. daugy
bė žini” lietuvių i anglu ksJbomįs 
anie tieri’vics pa.-sulv.

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Pa
lys. 472 dainos s*i gaidomis. Ang

liškai duotas kiokrioros dainos 
tarinys, todėl t:r>ka dovanoji ir 
lietuviškai nekalbantiems. irišta 
326 pusi. kaina .........................55.00

MAŽOJT ITT7rT*V4 . narašė VI. Gim
butiene. J. Gimbutas .1. T ingis. J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kair.a ........................................... 55.00.

lengvas Tf-ovs išmokti ang
liškai. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mckvti®. 
duoda išto-ima. anglišku- pasikal

bėjimus. Kair.a ................... 75 Cnt.
MART.POROl GU‘S T.TTUUA NTAN 

SELF-TAT GU’1' M fnkmps. ope
ras vadovėlio lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14- 
psl., kaina ............................ 51.25

1,1 H'TIjVA BUDO. Kiirln
labai vaizdžiai ir jdomiai para'vti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
i® roievo. geriausia dovana kiek
viena pro^a. prražiai® kietais vir- 

ael iais. iliustruota. 416 puslemu. 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 53.50

ŽEMft DEGA, J. Savicko karo metų 
0939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ..................54.50

ŽEMI} BĖGA. J Savicko užrašų an
troj dalis. 414 psl. kair.a ....$4.50

TEORIJA. Tfmnpai ir 
aBaiai paredo. kaJr> keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
ISSsa. Kama ........................ 25 Ct

TĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaio 
karui einant prie sralo tūkstančiai 
lietuviu hėyo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

STIŽADftTTN®. J. Titinio 15 trumpu 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer T.ae’erkristo istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................ 52.25

ŽEM 4TT6S RASTAI. Garsiosios mū
sa rašytojos pirmojo kam metu 
An-.erikoie oarašvti vaizdeliai «u 
rašytojos paveikslu. 12S puslapiai, 
kaina .........................................50 Ct

LTETUVTU KALBOS C-RAMATTKA. 
Paraš" dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 344 pusla
pių. Kaina ................................ 51.00

; Ir familiariškai pridūrė:
—Tai, tur būt, dėl to šunelio.
—Jau girdėjau,—tarė vyresnysis leitenantas, kai 

ordonansas prieškambaryje jam norėjo pranešti, ko atvy
kęs.

Pasakė tai prislėgtu balsu ir nuėjo, pervėręs Šveiką 
pražūtingu žvilgsniu.

Tai buvo ne raportas, o kažkas blogiau. Pulkinin
kas labai paniuręs sėdėjo krėsle, kai vyresnysis leitenan
tas įžengė į jo kabinetą.

—Prieš dvejus metus, ponas vyresnysis leitenante,— 
prabilo pulkininkas,—jūs norėjote persikelti į devynias
dešimt pirmąjį pulką Budejovicuose. Ar jūs žinote, kur 
yra Budejovicai? Prie Vita.vos, taigis prie Vltavos, ir ter. 
Įteka lyg Ohrožė, lyg kita panaši upė. Miestas didelis 
galima sakyti, malonus, ir. jeigu neklystu, ten yra kran
tinė. Ar jūs žinote, kas tai yra krantinė? Krantinė—tai 
siena, išvesta virš vandens. Taigis. Beje, tas neturi nieko 
bendra su mūsų reikalu. Mes ten manevravome.

n^ivinjnkas nutilo ir, žiūrėdamas į rašalinę, greitai 
perėjo prie kitos temos:

J —Mano šuo pas jus sugedo. Nieko nebenori ėsti.
Žiūrėkite, į rašalinę įkrito musė. Tai nuostabu,—žiemą 
musės įkrenta į rašalinę. Tai netvarka!

“Galų gale jau sakyk, tu senas škrabale,”—pagalvo
jo vyresnysis leitenantas.

Pulkininkas atsistojo ir perėjo keletą kartų per ka
binetą.

—Aš ilgai galvojau, ponas vyresnysis leitenante, 
kaip su jumis pasielgti, kad panašūs faktai nepasikartotų, 
ir pagaliau prisiminiau, kad jūs esat pareiškę norą per
sikelti į devyniasdešimt piimąjį pulką. Vyriausias štabas 
neseniai mums pranešė, kad devyniasdešimt pirmajame 
pulke didelis karininkų trakumas, kadangi serbai juos 
išmušė. Užtikrinu jus savvo garbės žodžiu, kad per tris 
dienas jūs būsite devyniasdešimt piima jame pulke Bude-

Šioje parodoj šiemet ypa- rėtoja ir pan. Dideli plakatai 5av0 taut\n§ dovanėlę, o mes 
tingai daug kailių, drabužių, vaizduoja, kokios moteris- juostelę. Nuėjus italų pa-
baltinių. Vienoje vietoje yra kos profesijos gali būti at- 
“išverčiama skrybėlė”—iš liktos ir savuose namuose, 
jos venos galima sukombi- jeigu moteris nenori palikti 
nuoti įvairiausių modelių: savo vaikus vienus. Šalia to

vilionan ir jiems paklausus
ir sužinojus is musų, kad
mes lietuviai, taip pat pa
tyrėme jų palankumą. Jie

pradedant nuo paprastos kiekvieno plakato stovi te- tarP *savęs kartojo: Litua- 
sportinės ir baigiant puoš- lefonas. Nuėmus ragelį, pa- 
nia vakarine, šalia tos skry- sigirsta balsas, aiškinantis 
belės stovi ponas ir rodo tos profesijos darbų eigą. 
skėtį, kuris pats atsidaro. Mes einame vis toliau.

jovicuose, kur formuojami žygio batalionai. Galite nedė
koti. Armijai reikalingi karininkai, kurie. . .

Ir nežinodamas, ką bepridėti, pažvelgė į laikrodi ir 
pasakė:

—Metas priimti raportą.
Tuo malonus pasikalbėjimas buvo baigtas, ir vyres

niajam leitenantui lyg akmuo nuslūgo nuo širdies, kai jis 
išėjo iš kabineto ir patraukė į savanorių mokyklą pranešti, 
kad artimiausiomis dienomis jis išvažiuoja į frontą ir ta 
proga rengia atsisveikinimo vakarėlį Nekazankoj.

Grįžęs namo, jis reikšmingai paklausė Šveiką:
—Ar jūs žinote, Šveikai, kas tai yra žygio batalionas?
—Drįstu pranešti, ponas vyresnysis leitenante, kad 

žygio batalionas yra “žygbatas,” o žygio kuopa—“žygia- 
kuopė.” Mes juos visada trumpiname.

—Taigi jums, Šveikai,—iškilmingai tarė vyresnysis 
leitenantas,—pranešu, kad mes drauge išvyksim su “žyg- 
batu,” jeigu jums patinka toks sutrumpinimas. Bet neįsi
vaizduokite, kad fronte galėsit krėsti tokias kvailystes, 
kaip čia. Jūs patenkintas?

—Taip, ponas vyresnysis leitenante, labai patenkin
tas,—atsagė šaunusis kareivis Šveikas,—.Juk bus gražu, 
kai mes abu krisime kautynių lauke už jo didenybę im
peratorių ir dinastiją.

(Galas)

'ria, Lituania.’

JANINA LIUSTIKAITE

Mieloji Janina Liustikaite 
vėl apleidžia Europą ir grįž
ta į savo gyvenamą vietą 
Toronto — Kanadoje.

Būdama Vokietijoj, ji da
vė 16 koncertų ir porą sykių 
dainavo Miuncheno radio
fone. Visi jos koncertai turė
jo didelį pasisekimą, lietu 
viai jau iš anksto laukė ir 
džiaugėsi jos atvykimu, su
žinoję, kad ji aplankys ir 
ju miestą. Jos paskutinis 
koncertas buvo Hamburge.

Pabaigus visus savo kon
certus, J. Liustikaite kurį 
laiką buvo apsistojus Pinne- 
berge pailsėti. Nora Pinne- 
bergas nėra kurortas, be to, 
kaip tik paskutiniu laiku ir 
oras čia buvo sublogėjęs, bet 
čia laibai ramu. Netoliausia 
nuo čia ir Baltijos jūra, ku
rios bangos plauna ir Lietu- 
įfoĮOtui 4t įsnjpfAnu o.\nq 
nązouSĮSEd ep -stuubjjį soa 
dainininkė.

DEMOKRA TINTO SOČI A T.T ZMO 
PRADAT. Ppppliari ir randinera 
knyea šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ..............................59c į

NEMUNO Sf'NOS. Andriau® Valuc- 
ko romanas is l®35 me*u Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dali- 350 
psl. Kaina....................................53.00.

NEMUNO Sf'NCį Andriaus Vailo
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kair.a .............................. 54.00

LIETUVIŲ LTAUDTES MENAS, m 
meninių formų plėtoūmcri pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daucvbe paveikslu, perame 
popieriuje. Kaina .............  $8.53

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

TTKRA TETSTPR APIE SOVIETE 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trymna bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ....................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS I.TETT’VOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dauz paveikslų, 255 psl. e-era 
popiera. Kaina ......................... 55.00

AR ROMOS POPTEŽTT'S YRa KRI
STAUS VJETTNTNKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi_ 
pažinti. Kaina ....................... 51.20

MILŽINO PAUNKSMfi. Ralio Sruo
gos triloriška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie- 
ra, kaina.......................................$2.50

KODftL A S NETIKTU 1 DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kair.a ............................. 20 Cnt.

ALTORIŲ SEšfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pat® buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis. 
**”>»   f«.OC.

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
triiose dalvse. kiekviena dali® no 
$2. ara visos 3 dalys .......... 56.00

NAUJA VALGIU KNYGA, p .rašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
višku ir kitu tautu valgių reeentu. 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 2"0 
puslapių. Kaina..........................$2.50

A KTSS TN THE DARK. .T. Jazmino 
anglu kaOia sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ 51.00

ATT.AIDI’ PAVfiSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 nsL Kaina .......... 54.00

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

SOCTAT.DEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVTZMAS Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis nanildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pa®idares 
Rasijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ..............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJO6 PROGRAMINĖS CAI. 
RfiS, 32 psU kaina......... 25 Cnt

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

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausią laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslą, 396 psl., geras popierius, 

...................................... >10.06

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu
KELEIVIS

S3S E» Broadhraj m —
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Balfas 1960-61 metais I VIETINES ŽINIOS

Pagal Balfo įstatus Balfo nebegali, tad reikėjo juos 
operacijų metai prasideda kaip nors įkurdinti. Šis dar- 
liepos 1 d. ir baigiasi birže- bas ir toliau tebetęsiamas, 
lio 30 d. ypač kad patys vokiečiai ir

D . . tarptautinės organizacijosPinigine Balfo apyskaita ..f - ,■> .šioje srityje Balfui nuosir-
Per biudžetinius metus džiai ir dosniai talkina.

Balto organizacija turėjo 
$124,488,00 pajamų grynais
pinigais ir gėrybių už Balfas pelno nesiekia. Jo 
$118,157,00. Taigi visų me- ir kitais metais nebuvo. Per 
tų Balfo pajamų iš viso bu- metus gauta $242,645, o iš- 
vo $242,645. Centre gauta

Pelnas ar nuostolis?

$85,112, o Miunchene (dau
giausia tremtinių įkurdini
mui) $39,376. Didžiausioji 
naiamu pozicija buvo V. 
Vokietijoj iš įvairių tarptau
tinių organizacijų gautos 
sumos. Vien U SEP (United 
States Escapee Program) 
davė tremtinių įkurdinimui 
beveik 22,000 dolerių pini
gais, už kuliuos pirkta 
tremtiniams baldai, įrankiai 
ir pan.

Balfo gėrybės
Didžioji Balfe gautų gė

rybių dalis (virš pusės mili
ono sv arų) buvo maisto pro
duktai, dovanoti JAV val-

leista $239,829. Nepilnų tri
jų tūkstančių dolerių liekana 
susidarė iš 1,500 dol. pini
gais ir apie tiek gėrybėmis. 
Ši liekana buvo beveik su
naudota liepos ir i-ugpiūčio 
mėnesiais, kurie Balio veik
loje visada būna ”liesi“. 

Balfo skyriai
Reikia pastebėti, kad be

veik pusė visų Centre gautų 
pajamų atėjo iš Balfo sky- 
j ių, kurių veikiančių yra virš 
60. Per metus daugiausia au
kų gauta iš Čikagos apskri
ties ($7,712), Brooklyno 
($6,331 ) bei Detroito 
($3,476). Detroite Balfas 
turi net 456 narius, kurie už-

NET PAŠTE KARIAVO

Kongo provincijoj Katangoje karas tos provincijos so
stinėje Elisabethville daugiausai sukosi apie keli', 
valdžios namus, tarp kitų ir apie paštą, dėl kurio ėjo 
kelias dienas susišaudymas tarp JT karių ir Katangos 
gynėjų. Paveiksle matome, kaip JT karo sanitarai ap
svarsto viena Katangos parašiutininką.

Mūsų praeičiai šaltinių 
daug, reik tik juos studijuoti

Rugsėjo 23 d. Bostono L. 
B. Kultūros Klubo pradėjo 
avo mėnesinius susirinki- 
nus. Jie bus kas mėnuo ket-

LDD SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUS

SLA 308 kp. susirinkimas

Eilinis kuopos susirinki
mas bus šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 28 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose. Jame bus švaistomi 

visiį viltą šeštadieni 7:30 v. vak.' svarbūs reikalai, todėl
farptautirdo Instituto patai-Į nariai prašomi dalyvauti, 
pose (190 Beacon St.). Susirinkime bus galima ir 

šiais metais klubui- vado-! mokesčius sumokėti, 
vaus: pirm. dr. B. Baškys,

j vicepirm. D. Izbickienė ir 
j St. Barūnienė, sekr. A. Trei- 
nys, ižd. St. Ei va.

Pirmajame s u sirinkime 
kalbėjo iš Romos atvykęs 

i istorikas dr. Zenonas Ivins
kis, kuris ten jau kelerius 
metus rausiasi Vatikano ar
chyvuose, ieškodamas me
džiagos Lietuvos praeičiai 
pažinti. (Be jo, ten dirba dar 
esi mokslininkai).

Pranešėjas savo įdomioje 
kalboje pažymėjo, kad kaž

Lietuvių Darbininkų Minėjo nepriklausomybės kokios Amerikos Lietuvos 
Draugijos kuopų atstovų su- sukaktį j praeitį studijuojantieji ne
važiavimas buvo numatytas „   , T. Jegali atidengti, kad svar-
šaukti praeita pavasari,* bet . Ru&Plucl° Lragva-, blausieji faktai žinomi, bet
dėl ivairių aplinkybių buvoj ^Je™neta nepnkUusomy-. vis daugiau ir daugiau su- 
atidėtas iki rudens. Centro'13^.m* sukak^; die‘ randama ir paskelbiama 
Komitetas nutarė ji šaukti radljas .pradej0,. šakinių, kuriuos nagrinė-
lankričio 4-5 dienomis So. į EroFams .valsty°es himnu, jant ir žinomi faktai Įgauna

džios. Jie visi nugabenti tik simokėję nario mokestį. Yra! Bostone. Strand salėj (376 kur^ Pasideda Orientes la kitą šviesą. Dr. Z. Ivinskis
mažesnių vietovių, kur Balfo Broadwav). Pradžia 1 vai. i Patria’ ° la tumba — Ry-
skyriaus darbą nuoširdžiai popiet. Suvažiavimo darbo- tevyne arba kaPai-

Pagerbt tolimus svečius

Aga ir Viktoras Kubiliai 
savo namuose rugsėjo 23 d. 
iškėlė puotą dailininkei Ja
dvygai Paukštienei, kurios 
paroda tą dieną buvo užda
ryta, ir dr. Zenonui Ivins
kiui, kuris buvo atvykęs Kul
tūros Klube paskaitos skai
tyti.

Dalyvavo nemažas Bosto
no kultūrininkų būrys.

Serga, pagijo

LANKĖ POPIEŽIŲ

Kongo prezidento Kasava
bu žmona lankėsi pas popie
žių Joną 2.3-čiąjį. Jai besi
lankant Italijoj, Kongo vėl 
pagarsėjo muštynėmis tarp 
JT kariu ir Katangos sepa
ratistu.

V. Vokietijos tremtiniams. 
Dalis į-ūbų panaudota siun
tiniams į Lenkiją ir kitur. 

Balfo metinės išlaidos 
Didžioji dalis pinigų buvo 

pagal davėjų ar Centro Val
dybos valią sunaudota trem
tinių Įkurdinimui. Tam tiks
lui išleista arti 140,OOODM 
(arba $35,000). Individua
liai šalpai Vokietijoj dar su
naudota per 3,000 dolerių, 
o Vasario 16 Gimnazijai, 
pagal aukotojų valią, pa
siųsta 22,580 dolerių. Indi
vidualiniams siuntiniams iš
leista virš trisdešimt tūks
tančių dolerių, t. y. visas 
trečdalis Balfo piniginių pa
jamų.

suminėjo tuos svarbesniuo
sius paskutiniais laikais vo- 

Toliau sekė tai dienai pri- kiečių, lenkų, ukrainiečių,

Beth Izrael ligoninėn pa- 
guldyyta P. Žičkienė, linki
me jai greit pasveikti.

Iš ligoninės išėjo B. Kriš- 
čiukaitienė.

Skautų Tėvų K-tas dėkoja

LAIKAS PRISIARTINO 
DĖMESIO LIETUVIAMS

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu- 

I je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra. kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

Bostono Skautų Tėvų Ko
mitetas dėkoja buvusiam 
Žalgirio tunto tuntininkui

atlieka Liet. Bendruomenei tvarkė-
1. Suvažiavimo atidarv-į taik-vtos kalbos’ muzika ir Lietuvos tarybinių istorikų

mas: 2. Mandatų komisijos!dalnos- .siekus tmn.pa.apibud.n- Vaičiunriui už jo sa
' Sostinėje ir kituose mies- damas, kokie “turtai juose P?K; d- uz JO są
tuose buvo kariuomenės pa- iz,nln«a' athkt« darbą bu'

arba paskiros organizacijos; 
kai kur, ypač Pennsylvani- 
joje, klebonai parenka aukų rinkimas: 3. Sveikinimai žo- 
Balfui savo parapiečių tarpe džiu ir raštu; 4. Mandatų

radai, moksleivių ir organi
zacijų manifestacijos, žo
džiu, ta sukaktis buvo gra
žiai ir entuziastingai pami
nėta.

Čia noriu pastebėti, kad
Jau išėjo ALT Vykdomojoj. Centro komiteto apvskai-J Urugvajus yra nedidelė, bet 

. ir priėmimas:
Darbo" žurnalo reika-

ir jas Balfo Centrui prisiun
čia.

komisijos pranešimas; 5. Su
važiavimo prezidiumo rin
kimas: 6. Rezoliucijų komi- 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI į sijos rinkimas: 7. Centro ko- 
JAV KONGRESE • miteto apyskaita; 8. Kontro- 

: lės komisijos pranešimas;

Komiteto užsakytas kalbu it°s svarstvmas ir priėmimas: v ena laisviausių, demokra-

paslėpti.
Jis, pavyzdžiui, pažymė

jo, kad išleistoje “Preussi- 
sches Urkundenbuch” yra 
tokios medžiagos apie kry- 
žbočių ordiną, kuri stačiai 
stebina, kaip Lietuva šimt
mečius galėjo atsilaikyti 
prieš tokį galingą priešą. 
Pranešėjas sakė, kad jis vis 
Jar neturįs atsakymo, kame 
glūdėjo Lietuvos stiprybė.

Dabartinėj Lietuvoj isto
rija klastojama be jokio pa
sigailėjimo, ten praeitis 
vaizduojama ne tokia, kokia 
ji buvo, bet kokia ji turėjo 
būti dabartinių komunistų 
galvojimu. Bet ir ten pas
kelbta brangių šaltinių, ku
rie ne vieną praeities įvykį 
padeda naujoje šviesoje pa
rodyti, pažymėjo toje srity
je mirusių K. Jablonskio ir 
P. Pakarklio nuopelnus. 

Baigdamas paskaitinin-

nant tunto priešakyje.

"AIDŲ“ PREMIJA 
J. KARIUI

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

”Aidų“ žurnalo premija 
($500) šiemet teko Jonui K. 
Kariui už jo knygą "Seno
vės lietuvių pinigai“.

Tą knygą galima gauti ir 
Keleivio administracijoje, 
kaina $10.

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4.00 metams.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

tiškiausių ir pažangiausių 
Pietų Amerikos valstybių. 
Tai lyg Pietų Amerikos Švei
carija. Jos kaimvnai sako: 
Como Uruguav no hay — 

kito
tokio.

Urugvajaus respublika tik 
teritorijos* atžvilgiu (72,000

ir pareiškimų rinkinys, paša-' ly
kytų JAV senate ir* atstovų i lai; 11. Rezoliucijų priėmi 
rūmuose arba Įdėtų į Kon- mas: 12. Centro komiteto 
gresinį Rekordą apie Lietu- rinkimas; 13. Sumanymai, 
vą š. m. Vasario Šešiolikto-! Kuopos prašomos pasirū- .

. .. sios proga — ’Troceeding' P'"ti kuo daugiau atstovų ir i K»'P Urugvajus nėra
^dTn!St2^.C(l^aUJand debates of the 87-th i aukų atsiųsti. •

Sveikinimus ir aukas su
važiavimui siųsti ii- kitais

toju aleros, raštinės išlaidos) ~ _ r- , -
-$24,944, taigi tik 14'■ vi- Congress First Sess.on . 
sų išlaidų. išspausdino ALTo lėšo-

|-mis Kongreso spaustuvė. 
Individuali šalpa Į tarpininkaujant demokratų 

Per metus Balfas išsiuntė atstovui Daniel J. Flood iš 
1,329 siuntinius į užsienius,; Pensilvanijos.

eikalais rašvti šiuo adresu: • kv. myliųi yra didesnė už

t. y. maždaug po 5 siuntinius 
kiekvieną darbo dieną. Jų 
parengimas ir dokumentaci-

Leidinys turi 41 pusi. 
teksto. Išleista 5.000 eg
zempliorių. Jisai yra siunti-

ja gana sunkūs darbai. Siun- • nėjamas įvairiom vyriausy- 
tinių, kuriuos būtų užsakę bės įstagom, laikraščių bei 
paskiri asmens, buvo labai žurnalų redakcijom, svetimų 
nedaug. Lietuvon pasiųsta šalių pasiuntinybėm, knygy- 
719, Sibiran 54, Lenkijon nam, ALT skyriam ir paski- 
512 ir kitur 34 siuntos. Rei- riem asmenim.
kia pažymėti, kad daugelio Kas nori jį gauti sau arba 
vaistų prašymų Balfas jau paskleisti tarp angliškai kal- 
nebegalėjo patenkinti, nes bančių amerikiečių, tesikrei- 
rusai Lietuvon vaistų ir su pja į Amerikos Lietuvių In- 
geriausiais receptais nebe- formacijos Centrą — 
įleidžia.

Daug kelionių, rūpesčio ir 
susirašinėjimo reikėjo atlik
ti lietuvių įkurdinimą V. 
Vokietijoj bevykdant. Mat, 
išemigruoti jie, atrodo, jau

Lithuanian American 
Information Center 

233 Broadvvay 
Nevv York 7, N. Y.

ALT Sekretorius

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

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

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

636 E. Broaduray, So. Boston 27, Mass.

LDD Centro komitetas 
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.
LDD Centro Komitetas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Leave your tears in

Moscow, bv Barbara Armo- 
nas as tolo to A. L. Nasvytis, 
222 psl.. išleido J. B. Lippin- 
?ott Co., Philadelphia, Pa.. 
aplankas papuoštas lietuviš
komis spalvomis, kaina 
13.95

Tai 1960 m. pavasari į 
JAV atvažiavusios Barb. 
Armonienės atsiminimai, 
kuriuos surašė inž. dr. A. L. 
Nasvytis.

Daug vargo iškentėjo Bar
bora Armonienė, bet knygo- 
'e ne tik jos vienos vargai 
•aizdžiai aprašyti. Ji daug 
pasakoja ir apie tūkstančių 
kitu kančias.

Tai reta knyga, nes joje 
paprasčiausiais žodžiais taip 
laug papasakojama apie 

20 amžiaus barbarų — ko
munistų žiauriausius darbus. 
Joje daug nežinomo ras ir 
tie. kurie komunistus pažįsta 
savo patyrimu, o jau ką be
sakyti apie tuos, kurie juos 
tik iš tolo tėra matę arba tik 
girdėję.

Tai geriausia dovana 
amerikiečiams ir visiems, 
kas moka angliškai. Dova
nokime ją savo pažįsta
miems nelietuviams, pasirū
pinkime, kad ji būtų visose 
bibliotekose.

Lietuvą, o gyventojų skai
čium (2,7 mil.) maždaug 
lygi jai. Jos ir geografinė 

i padėtis panaši. Ir ji yra tarp 
; divejų didelių valstybių — 
. Brazilijos ir Argentinos, tik

ie kaimynai nėra tokie gro- kas ragino tuos pagausėju- 
bonvs. kaip Lietuvos didieji sius šaltinius daugiau tyri-
kaimynai, todėl ši respubli
ka gali niekeno nekliudoma 
gvventi ir žengti pirmyn.

Atmetė komunistų 
siūlomą sąjungą

Ir Pietų Amerikoje pa
kanka maišaties. Komunis- 
:ai tokias progas išnaudoja.
Jie ir Urugvajuje buvo pa- metų. 
sišovę piršti komunistų ir 
socialistų bendrą frontą. Ta
da, žinoma, ir socialistai 
būtų turėję aklai remti ne 
tik Kastro, bet ir imperia
listinės Sovietų Sąjungos 
politiką.

nėti, ne pamiršti mūsų pra
eities, bet ją mylėti taip, 
kaip mylėjo mūsų atgimimo 
pranašai ir veikėjai, nes tai 
didelė paspirtis šiais tam
siais laikais išlaikyti gyvą 
prisikelsimos Lietuvos tikė
jimą, kurios valstybingumas 
prasidėjo beveik prieš 800

Ž—is

ULBRICHTAS IR 
GESTAPO

Maskvos pastatytas jos 
užimtai Vokietijos daliai

PAŽINKIME HAMILTONO LIETUVIŲ GYVENIMĄ Iš ARTI 
Įsigykite naujai išleista knygelę “ŽMOGUS ir PROTAS’’

Kaina 50 centų. Rašykit “Hamiltonas iš arti”
125 Hunter St., W. Hamilton, Ont., Canada

t. . T. c . valdyti W. Ulbrichtas, pasi-
Bet Urugvajaus Soeialis- išdavinėjo Hitlerio

tų Partijos tas apgavikiškas slaptajai
siūlymas nesuviliojo — jis 
buvo atmestas. Ir Urugva
jaus socialistai gerai tuos 
"bendrus“ frontus pažįsta ir 
žino, ką jie davė praeityje, 
numato, ką jie gali duoti ir 
ateityje.

Į partiją paskutiniu laiku 
buvo įlindę nemažai komu
nistuojančių. todėl reikėjo 
apsivalyti ir tokį b rudą iš
mesti. Pariija su demokrati
nėmis srovėmis sudaro bend
rą frontą prieš reakciją iš 
dešinės ir iš kairės.

socialde
mokratus, kai Hitleris pasi
rašė 1939 m. sutarti su Sta-

M. Krasinskas

Tą paskelbė Austrijos so
cialdemokratų laikraštyje 
“Arberter Zeitung” to laik
raščio redaktorius Oskar 
Pollak, kuris yra laikomas 
dideliu Vakarų Europos ko
munistų ir fašistų “veiklos” 
žinovu.

Komunistams kaip ir jė
zuitams kovoje su savo prie
šais visokios priemonės yra 
leistinos ir tikslas pateisina 
priemones.

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVICIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVŲ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuvių gyvenimas po 
rusų caru, vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knyga paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESK E VIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont.. (anada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOSOeOSOOOOOOOOOOOOeOOOOOOf

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, auklėja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
▼as dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

[ lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAMA lr NEPRA. 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
tt SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.
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SLA 2-os apskrities 
suvažiavimas

Moteris kalbėjo moterims 
apie meną

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Vietines žinios
oarti Intui isto, kuris mui- 
...> :;u ’.r.ęs. bet neperdavęs

_____ juos rasų valdžiai.
6.0‘O siuntinių i Lietuvą. i - ar^ne. L-aiskins pio- 

kti .e buvo siųsti per Gene- kuratura. fik kJąusnans* kąs 
u ' i areel and Travel Cont- atlygio ^'-įnėjanis už jų 

(centras New Yorkebj^*3^***5- Kas atsitiks su gfcą- 
izintais siuntiniais? 
atsit.ks su
žmonėm i>. kurie žmonių su
mokėtus aukštus muitus Įši

ldė jo i savo kišenę?
skandalu Connecticut

Siuntinių persiuntimo 
reniai as skandalas

ari

t
$
i..
v Ta

Ir kas
nesąžiningais1

pauy
c iš Lietuvos ir guli pas

kui juos General Parcel 
i ra,e! ('o išpirks (užmo- 

pa.-to išlaidas iš Lietu-
į . meriką).

S antiniai buvo siunčiami
I i tuvos in kitų kraštų žmo 
i • nis, bet rusų valdžia tų 
1 akėtų žmonėms r.eištiavė. 
i • s esą muitas už juos nesat 
sumok' tas. O siuntėjai mui- 
t ’ sumokėjo. Reiškia, kas 
tai žmonių sumokėtus muito 
1 ii' gt?s Įsidėjo i kišenę, nes 
įusų valdžia sakosi jų ne- 
i a' tįsi. Kur tie pinigai "už
kliuvo" dabar aiškina pro
kuratūra ir gal jau greit su
žinosime, kas dėl to skan
dalo yra kaltas.
Firma General Parcel and 
Travel Co. turi savo skyrių 
daug po visą kraštą. Jos sky
riai yra ir So. Bostone ir 
Hartforde. Abiejų tų skyrių

senatorius Dodd iškėlė sena
te ir Įspėjo siuntinių siuntė- 
ius pas.saugoti.

Bostono skautai dėkoja

TELEFONO PIRMŪNAS

Telephone Pioneer organizeija, kuriai priklauso apie 
200.000 buvusiu 20 metų ir daugiau telefono tarnyboj. 
Bostone, minėdamas savo veiklos 50 metų ir telefono 
išradimo 85 metų sukakti. Benjaminą E. Waters išrin
ko telefono pionierių. Jis yra 98 m. amžiaus, gyvena 
Marion mieste, telefonų bendrovėj tarnavo nuo 1378 
m. iki 1908 m., yra turėjęs progos kalbėti su telefono 
išradėju Alevander Grabam Bell ir su išradėju Tho
mas Aiva Edisonu. Jis atsimena dar tuos laikus, ka
da Bostonas su New Yorku teturėjo 5 telefonu laidus.

Bostono skautės ir skau- 
ai dėkingi Bostono ir apv
ilkiu visuomenei, aplankiu- 
:ai juos Atlanto Rajono sto

koje Cape Cod.
Ypatinga padėka reiškia

ma Skautų Tėvų Komiteto (
irmirinkui inž. E. Mano- Ruoškimės spalio 22 dienai

. Haičiui, apdovanojusiam --------
tovvklos svarbiausius vado- Praeitame numeryje norė
tis gražiais savo medžio iš-' jome pranešti apie didžiuli 

dirbiniais, prel. kun. F. Vir- Laisvės Varpo koncertą, ku
ris bus So. Bostono aukšto-mauskiui už atvežtas kelias

i aisių dėžes apsilankymo sios mokyklos salėje (Tho- 
savininkas yra Antanas Ust-| metu, A. Fineliui, paauko- mas Park) spalio 22 d., bet 
janauskas Hartforde. Jis ir tįsiam $25 ir J. Tuinylai— ta datė kaip tyčia neaiškiai 
jo skyrius So. Bostone ir pa- ’O dolerių. tsispausdino.
kėlę triukšmą, kai paketai Taip į at dėkoja radijo Koncerto programą atlie- 
nuo balandžio 1 d. pradėjo programų vedėjams p. Ro- ka žymiausi šių dienų mūsų 
nebepasiekti Lietuvos žmo- manui ir p. Viščiniui. infor- dainininkai Dana Stankaity- 
nių. Finuos vedėjas Leonid mavusiems visuomenę apie
Dankel aiškinęs kad kaltė stovyklą.

I TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Užsakyk pas nus įvesti GARSŲJĮ 19L1 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ

J ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85.000 arba 
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
’ Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

$ 595. <
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

FORTŪNA
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Trans-Atlantic Travel Service

Tuoj ir Balfo vakariene

Spalio 29 d. 1 vai. po pie
tų Vytauto Klube, 447 Cen
tral St., Louell, Mass., šau
damas SgA 2-os apskrities 
Tarybos suvažiavimas.

1 rašome visas SLA 2-os 
a : kl ibės kuopas išrinkti 

'delegatus i suvažiavimą ir 
kuo skaitlingiau jame daly- 

I v auti.
Po suvažiavimo toje pat 
taineje nus vakarienė,

Rugsėjo 21d. buvo pirma-' Lietuviškas angliškas iv- 
sis ši rudenį Moterų Klubo1 ..
brinkimas. Jame daili- dyn“’ Paruose Vlhus Pete 
ninkė Jadvyga Paukštienė
kalbėjo apie meną.

Nors tą dieną visi su bai
me laukė iš tikiųjų nepagei
daujamos viešnios Esther 
audros, bet į susirinkimą 
atėjo gausus narių būrys". 
Kadangi susirinkimas buvo

raitis, 5S£ puslapiai* kaina 
$7.00.

tautininkų namuose, kur tuo 
irioje kviečiame delegatus į metu buvo J. Paukštienės 

kūi.nių paroda, susirinku
sios turėjo progą ir ją apžiū
rėti.

Klubo valdybos priešaky- 
e šiemet yra Irena Mano

maitienė.

u s večiais dalyvauti.
pretorius J. Gedmintas

J. Paukštienės paroda 
uždaryta

ftai/ Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JI'KN EYIčIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED KR0K.ERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau- 
ižiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22. MASS.

i Rugsėjo 23 d. uždaryta 
-Jadvygos D o b kevičiūtės-
i aukš.ienės paroda, kuri tę- 
ėsi ištisą savaitę. Ją aplan- į 

ke keli šimtai asmenų, kai Į Globė Parcel Service, Ine. 
kurie r et iš Brocktono, Wor- įstaiga praneša, kad siunti- 
. esterio ir kt. apylinkės mie- nių siuntime jokių pakei
stų. i-imų ir trukdymosi nėra.

Iš 68 paveikslų parduota Kaitų primena, kad jau

PRANEŠIMAS

Įlies. A V
Office AV 8- i i 1 1

8-1 i II ir Co 5-8841

Nors Balfo skyriaus pirm. 
Antanas Andriulionis dėl li
gos dar negali lovos apleisti, 
bet pasiruošimai spalio 8 
d. banketui Lietuviu P'ilie-

tė, Stasys Baras ir Jonas Va
znelis., kuriems akompo- 
nuos Jeronimas Kačinskas.

Jau dabar įsidėmėkime tą 1 
dieną ir pasiruoškime, kad 
niekas nesutrukdytų koncer-j 
te dalyvauti.

Šeštadieninė mokykla 
pradėjo darbą

Botsone 11. Juos nupirko: 
inž. B. Galinis, inž. E. Ma
nys, inž. C. Mickūnas, inž.
A. Kriščiūnas. St. Malėnienė 
iš Andover, dr. V. Vaitkus iš

[VVorcesterio (2 paveikslu),
B. Bilvaišienė ir U. Kubilius. 

Įdomu pažymėti, kad O-
gintas Kubilius yra Nothea- 
stern Universiteto studen
tas. tik pradedantis studi-

čių Draugijos salėje dėl to juoti inžineriją, vasarą jis 
nesustojo.. dirbo ir iš savo sutaupų nu-

Banketo progiama bus jjpjrko paveikslą. Neabejo- 
įdomi, bet ją paskelbs.me tina, kad kada nors jo gyve- 
kitame numery. Kalendorių- pamojo buto patalpas puoš 
je jau dabar pasižymėkime, nevienas mūsų dailės kūrė- 
kad spalio 8 d. einame į i jų paveikslas, kaip puošia ir 
Balfo banketą L. Piliečių įo tėvų Agos ir Viktoro Ku- 
Draugijos salėje. bilių. ‘

laikas siųsti kalėdinius siun 
tinius, kad giminės ir arti
mieji laiku juos gautų.

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinkimą 
visokių medžiagų, skarelių, 
odų ir kitokių prekių, ku
rias siuntėjams parduodame 
savikaina. Kviečiame apsi
lankyti.
Globė Parcel Service, Ine. 

390 West Broadvvay 
South Boston, Mass.

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis

(Skelb.)

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Rinks našliu karaliene Milioninė moksleivių armija

Bostono Moterų Sandaros 
Klubas lapkričio pradžioje 
kasmet rengia pokylį našlių 
karalienei rinkti. Šiemet tas 
okvlis bus sekmadienį, lap

kričio 5 d. Lietuviu Pil iečiųŠiuos metus Bostono Li- . - ,.. T> ,..• ,, Draugijos salėje. Pradžiatuanistine Mokykla pradėjo
darbą su daugiau kaip šimtu __________________
mokinių. Tikimasi, kad 
skaičius dar padidės.

šiemet mokyklai vado
vauja rašytojas Antanas Gu
staitis, mokytojai beveik vi
si tie patys, kurie buvo ir 
peniai: Janina Ambrazie- 
jienė, Dalia Ivaškienė. Lidi
ja Jasinskienė, Piane Kala
dienė, Dalia Vakauzaitė ir 
Dzidorius Giedraitis.

Lankėsi K. Mockus

jų

Praeieą savaintgalį Bosto
ne savo šeimos aplankyti 
buvo atvykęs Kazys Moc
kus, kuris nuo šio rudens 
dirba mokytojo darbą val- 
dinėj aukštesniojoj moky- 

Įkloj New Yorko valstijoj.

Negaluoja J. Taurinskas

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- f
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadwav. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Jš nauju rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, » ... ..ų ir kitko. Visas išlaidas 
it SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MISŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sarašą ir aiškius siuntėjo ir (ravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svaru paketus, iei siunriamieii daiktai tel. 

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti Iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nno S iki S vai. vak.. ketvirtadieniai*
* vai. ryto iki 7 ▼»!. vak. ir šeštadieniais nno S ryta iki 2 vai. po pieta.

VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

Juozas Taurinskas, kelias 
savaites išgulėjęs miesto li
goninėj, praeitą savaitę grį
žo ramo, bet dar nesijaučia
visiškai sveikas.

Linkime jam greičiau pa
sveikti.

Susirgo inž. B. Galinis

Staiga susirgo inž. Bro
lius Galinis. Guli Carney 
ligoninėj, šį antradienį jam

aroma operacija.
Linkime ligoniui greičiau 

pasveikti.

Mišru* chorą* Clevelande

Komp. Juliaus Gaidelio 
vadovaujamas Bostono Lie
tuvių Mišrus Choras ir jo 
moteių trejetukas įugsėjo 
23 d. atliko Dirvos sureng
to koncerto programą.

"!l

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

Massachusetts v a lstijos j Atlieku visus pataisymo, „„„n-
pradžios ir aukštesniose mo- I U ’f projektavimo darbus iš iau- I , , , . . ... ko ir viduje, jryvenamų namų irkyklose mokosi Vienas mill- ! biznio pastatų, pasai reika-
onas 190 tūkstančių moks
leivių, iš jų valdinėse moky
klose 925,000, parapijinėse 
245,000 ir kitose privatinėse 
mokyklosee 20,000 mokinių

f Iavimų. Saukite visados iki 9 va- 
• landų vakaro.
į Telefonas AN 8-3630

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

On the Job Training 
FEMALE

JOR OPENIN'GS . . . for light pleasant manufacturing 
jobs on dav and c. cning shifts. Convenient night shifts 
5:00 P.M. to 11 P.M. Few openings 6:00—9:00 P.M. 

ENPERIENCE NOT NECESSARY
* I ibtral Benefits * Co. Store Privileges 

APIMA AT F.MPLOYMENT OFFICE 
9:00 a. m. to 12 noon and 2:00 p. m. to 1:00 p. ra.

NEW ENGLAND (ONFECTIONARY COMPANY 
251 Massachusetts Ave.

Cambridge (Ncar Central Sq. MTA STA.) Mass.

Ę The Apothecary
LIETI VISKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ry (o iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
seoeeeoeeeaoeeoooeeefieoeeooooooooooooMee

GR 9-1805 ir AN 8-9304 !

Dengiame Stogus : 
lr Taisome Juos <

ŽVYRU ir SMALA TAISOM Į 
Taisome, šingeliuojame, den- • 
giame aliuminijum ir dažo-' 
me iš lauko sienas.

Free Estimates
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO ’ 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai 5 
Garantuojame gerą darbą •

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 J

Dr. J. C. Seymour i
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytsjaa ir Cbi-uruas 
Vartoja včliavsios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—t, nuo 7--8
> 534 BR0ABWAY

SOUTH BOSTON, M ASS.
!-------------------------------------------------

J TELEFONAS AN 8-2X05

j Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI

i

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Te!. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 5 ’ : karo

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. {

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

► Dažau ir Taisau t
► Namus iš lauko ir viduje. *
► Lipdau popierius ir taisau 4 

viską, ką pataisyti reikia. 4
►
►►►
►i 
♦
►

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

iiuiiiuiuuiiiuiun,

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambin*—Heating—Gm—Oil 
I Gazo Šilimų permainyti 1275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

i, MASS.
Illllllir

DORCHESTER 25, MASS.
>»■■■■■■■■■■■■

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS—

Laik rodžiai - Dei m an tai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
H ar dinare Co.
Savininkas M. J. ALEKNA
(28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie (teležies daiktai




