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Pasaulis Protestuoja, 0 Rusai 
Sprogdina A - Bombas

Visame Pasaulyje Didėja Protestai Prieš Rusų Atominius
Sprogdinimus; Ypač Protestuojama Prieš 50 Megato

nų A-Bombą, Kurią Chruščiovas Žadėjo Sprog
dinti; JT Organizacijoj Irgi Kalbama Apie

Protestą, Bet “Neutralūs” Nedrįsta.

--------  .tį, kad rusai sulaikytų savo
Jau prieš kurį laiką Sovie- i galingosios bombos sprog

tų Kusijus diktatorius Chru- dinimą, nes kenksmingos 
snovas gyrėsi, kad rusai turį1 nuosėdos gresia žmonių 
100 milionų TNT stiprumo sveikatai. Tos valstybės— 
vandenilio bombą, o Sovietų Norvegija, Švedija, Kanada, 
Rusijos komunistų partijos Danija, Islandija ir Japoni- 
kongrese Chiuščiovas pir-j ja—reikalauja, kad JT sei
mą Kaitų painformavo ru- mas tuoj pat tą klausimą ap- 
sus, kad sovietų vyriausybė tartų ir pasiųstų rusams savo 
daro atominių bombų nau- protestą. Neutraliosios vais
iausius bandymus ir sakė, tybės ir šiame reikale rodo 
kad 100 milionų TNT bom- daugiau bailumo ir nenoro 
bos rusai nesprogdinsią, kad ' užgauti Maskvą, negu svei- 
jiems patiems “langai neiš- kos nuovokos ir neutralumo, 
byrėtų, ’ bet 50 milionų TNT Jos svyruoja ir nors klausi- 
tonų bomba būsianti iš-imas įrašytas į darbų tvar- 
sprogdinta dar šio mėnesio ką, bet ar jis bus laiku aptar- 
gale ir tas užbaigs dabarti- tas. tai jau kitas dalykas, 
nę atominių bombų bandy- ma.
mų seriją.

Prieš rusų atominių gin
klų bandymus pradeda vis 
daugiau žmonių protestuoti, 
o kai Cruščiovas pasigyrė su 
50 milionų TNT tonų galin
gumo bombos sprogdinimu, 
protestai dar labiau padidė
jo. Protestuoja įvairių kraš
tų vyriausybės, bet labiausia 
protestuoja atominio ginkla- 
vimos priešininkai, kurie ru
sų naujausiuose atominiuose 
bandymuose mato vis didė
janti pavojų žmonijai nuo 
radioaktingujų kritulių. Tie 
žmonės, kurie dar neseniai 
sakėsi tiki Maskvos taikiems 
žodžiams, dabar mato, kad 
Maskva visiškai nesiskaito 
su pacifistinėmis nuotaiko
mis pasaulyje ir tik tada de
dasi taiki, kada tas jai yra 
naudinga. Ypač Anglijos 
pacifistų tarpe pasipiktini
mas Maskvos veidmainyste 
yra didelis. Tūkstančiai de
monstrantų Londone rodė 
savo pasipiktinimą Maskvos 
atominių bombų bandymų 
atnaujinimu ir suruošė “sė
dėjimo protestą” pne sovie
tu ambasados. Policija tik 
nešiodama protestuojančiu? 
nuo kelio padarė taką praei
ti i sovietų ambasadą.

AmeriKos vyriausybė pa
skelbė savo pažiūrą, kad iš
sprogdinimas tokios galin
gos vandenilio bombos yra 
daroma politiniu tikslu, kad 
užterorizuotų kaimynus, bet 
jokio techniško reikalo to
kią bombą sprogdinti nėra 
reikalo. Ar 10 ar 100 mega
tonų bombos panašiai yra 
sprogdinamos ir koks reika
las teršti orą galingomis 
bombomis? Japonijos vy
riausybė įteikė labai griež
tą protestą Maskvos vy
riausybei dėl jos žadamos 
sprogdinti galingos 50 me
gatonų bombos, šešios vy
riausybės iškėlė Jungtinių 
Tautų seime reikalavimą, 
kad tas seimas tuoj pat pri
imtų nutarimą, reikalaujan-

KELIONĖ Į MĖNULI GALI PRASIDĖTI ERDVĖJE

Aaerikus ir Rusijos mokslininkai rimtai ruošiasi kelionei i mėnulį. Mokslininkas 
Norman V. Peterson mano, kad kelionė Į mėnuli reikėtų pradėti ne nuo žemes, 
bet nuo erdvėje iškeltos platformos, kuria galima pastatyti platformos dalis iškėlus 
| orbitą dalimis ir ten tas dalis sujungus Į vieną daikta. Nuo tokios platformos ke
lionę į mėnulį galima būtų pagreitinti porą metu.

Vokietijos Priešakyje Šiuo Tarp 
Lieka Dr. Adenauer

Vakarinė* Vokietijos Vyriausybei Vadovaus Dr. Konrad 
Adenauer; Vokiečių Užsienių Politika Šiuo Tarpu 

Nesikeis; Vokiečių Krikščiony* Demokratai Su
daro Koaliciją Su Demokratų Partja, Ade

nauer Lieka Vyriausyėje Iki 1963 M.

Si pirmadieni atėio žinia, 
kad rusai jau išsprogdino 
galingą vandenilio bombą 
šiaurėje Novaja Zemlia ari

Sovietai Neišdrįs 
Pulti Amerikos

Amerikos klasto apsau
gos sekretoriaus pavatiuoto-

tyje, bet ar tai yra ta 50 me- jas Rosuell L. Gilpatrick 
gatonų bomba, kurią minė- spalio 21 d. vienoje Raibo
jo Chruščiovas, dar nėra ga
lutinai tikra. Panašu, bet 
išspogdintos bomoos galin
gumas dar nėra apskaičiuo- 
-a* tiksliai.

jo sakė, kad Sovietų Rusija 
būtų sunaikinta, jei ji išdrįs
tų atakuoti Ameriką savo 
atominėmis raketomis. Ame
rika turi daug lėktuvų, sun-

Kongo Paliaubos Vėl Alžerijos Arabai 
P ž kliuvo už Protestų Protestuoja Gatvėse

Kongo respublikoje JT 
organizacija buvo pasirašiu
si Karo paliaubų sutarti su 
Katangos vyriausybe, bet 
prieš tą sutarti kilo protes
tai. Protestavo Kongo cent- 
ralirė vyriausybė, kodėl JT 
kariuomenė nesumušė Ka- 

i tangos kariuomenės, het pa
ti gavo į kailį, protestuojakiųjų ir vidutinių, kurie yra

• ginkluoti atominėmis bom- kai kurios Afrikos valstybės
r\OZ722ZZlI«StI^ Rietenos oomis, ji turi daug karo ir, žinoma, protestuoja So- 

lskilo Viešumon \]ėktu\ų laivuose ir turi po- vietų Rusija.
_____ Ivanderinių laivų ginkluotų Išsigandusi protestų. JT

Sovietų Sąjungos komu- [atominėmis raketomis, todėl organizacija “galutinės" pa
nistų partijos 22-ras kong- ^usBa ir pradėtų karą, 

pirmas puolimas Amerikosesąs parodė visam pasau
liui, kad komunistų partijų 

imngumas ir susiklausymas 
na tik pasaka. Kinų ir Ru- 
ijos komunistų partijos ne

sutinka daugelyje klausimų 
r varžytynės tarp jų išėjo
•iešumon. Su kinais pasisa
ko Albanija, šiaurinė Korė
ta ir šiaurinio Vietnamo ko
munistai, o ir pačioje so
vietų komunistų partijoje 
vienybė yra tik Chruščiovo 
įmurto išdava, o ne tikra 
’aisva valia prieita vienybė.

NIKITA CHRUŠČIOV

Sovietą Sąjungos diktato
rius. kuris po vykstančio 
komunistu partijos suvažia
vimo tikisi dar daugiau ga
lios turėti.

Karo jėgų nesunaikintų, bet 
užtat Rusijos sunaikinimas 
būtų tikras. Rusai Amerikos 
Karo pajėgumą žino ir todėl 
nedrįs pradėti atominio ka
ro , nes tai reikštų Sovietų 
Rusijos sunaikinimą.

Valstybės sekretorius D 
Rusk spalio 22 d. sakė, kad 
Amerika gali drąsiai derėtis 
su Maskva, nes Amerika ka
rišku žvilgsniu yra stipresnė 
už Sov. Rusiją ir derybose 
neturi pagrindo daiyti ru
sams Amerikai nepriimtinas 
nuolaidas.

Dominikonu Kraštec
Kartojasi Riaušės

Dominikonų respublikoje 
po diktatoriaus Trujillo ga
lo valdžią neva tai “sudemo- 
kratėjo,” bet krašte nedaug 
kas tiki į staigų diktatūros 
režimo įpėdinių atsivertimą 
į demokratiją. Ypač šalies 
studentai pakartotinai pro
testuoja prieš valdžios vilki-1 
namą demokratijos atstaty
mą krašte.

Opozicinės partijos kraš-

350 Milionų Vielų 
Skraido Erdvėje

Amerikos mokslininkai 
pereitos savaitės gale palei
do į erdvę vieną raketą su 
nepaprastu bagažu — 350 
milionų plonučių vario vie
lų, kurios 2,100 mylių aukš
tumoje pasiskaidys erdvėje 
ir sudaiys joje savotišką 
metalinę juostą, į kurią atsi
muš radijo bangos ir tokiu 
būdu ta juosta pasitarnaus 
radijo susisiekimui. Paleista 
į erdvę 350 milionų plonu
čių varinių vielų, kiekviena 
trumpesnė kaip colis ilgio.
Mokslininkai mano, kad ra
keta, skrisdama aplink žemę, 
išbarstys tuos mažyčius vie
los gabalėlius erdvėjeir taip 
susidarys vielų juosta, Į ku
rią radijo bangos atsidauš ir 
gris į žemę.

Ar bandymas pasiseks,

Alžerijos arabai pereitą 
savaitę perkele savo protes
tą prieš prancūzus į Faryžių, 
į Prancūzijos sostinę, kur 
gyvena ir dirba apie 2o0,000 j 
aiži1 iečių. Ių alžiriečių tai - j paro<]yS kelios artimiausios 
pe yra nemažai Alžerijos su- dienoj o belaukiant rezulta-
kilėlių šalininkų ir jų prieši
ninkų ir tarp tų dviejų alži
riečių grupių įvyksta dažnai 
susišaudymai ir pasitaiko 
žmogžudysčių. Kad suma
žintų progą alžiriečiams šau
dyti? prancūzų palicija įsa
kė kad alžyriečiai po 8 vai. 
vakaro neitų į gatves. Prieš 
tai tuoj kilo protestai, kaip 
prieš “rasinę diskriminaci
ją ’ ir tūkstančiai alžiriečių 

zacijoj dabar nėra ir šeimi- išėjo į gatves demonstruoti, 
ninko, kuris galėtu tokius' Susikirtimuose su policija 
dalykus išspręsti. Tasvmasis!keii žmonės buvo nušauti ir 
dėl JT gen. sekretoriaus kelios dešimtys sužeista, 
yaskyrimo dar tęsiasi ir su- Prancūzai dabar iš Pary

žiaus ir apylinkių daug alži
riečių gabena atgal į Alžeri
ją-

Lapkričio 1 d. prancūzai 
laukia kruvinų riaušių viso
je Alžerijoj, nes tą dieną su
eina 7 metai, kai Alžerijoje 
prasidėjo arabų nacionalistų 
kariškas maištas.

liaubu sutarties nepatviiti 
no, o Katanga nepaleidžia 
paimtų belaisvių . .. 

Jungtinių Tautų organi-

tų tarpe mokslininkų jau 
prasidėjo ginčai dėl tokio 
eksperimento tikslingumo. 
Kai kurie anglų ir kitų tautų 
mokslininkai sako, kad ame
rikiečiai “užteršia” erdvę 
milionais vielų, kurios gali 
trukdyti daryti astronomi 
nius stebėjimus ir nežinia 
kiek tie vielų galiukai ilgai 
šmėkliosis dangaus aukšty
bėse.

Mokslininkų ginčus iš
spręs neilgas laikas, gal ke- 
’ių dienu, kada pasirodys, 
ar metalinė žemę juosianti 
variniu vielikių juosta vra 
naudinga radijo susisieki
mui ar ne.

dtarimo dar nėra. Nėra nė 
pinigų, šią savaitę JT sei
mas vėl tariasi, iš kur (rauti 
piritų Kongo avantiūra; tę- 
ti. ..

AR PAŽĮSTAMAS?

Belgai Vėl Barasi 
Dėl Kalbų Klausimo

Belgijos sostinėje Briuse
lyje sekmadienį belgai fla- 
manai suruošė demonstraci
ją už šalies sostinės pada
rymą visiškai dvikalbiu 
miestu. Dabartiniu laiku 
Belgijos sostinėj vyrauja 
prancūzų kalbų, nors prie
miesčiuose gyvera jau ne
mažai flamanu, kurie vis 
griežčiau reikalauja, kda so
stinėje abi kalbos turėtų vi
siškai lygias teises. Prancū
ziškai kalbantieji Briuselio 
gvvertojai prieš flamanų de-

te dabar veikia ir deda pas
tangas sustiprinti savo orga- ChnHganiSliai atrodo. Jis ir bu- 

Inizacijas, bet studentai ne- vo 1oks’ kaip atrsdo. Jis siautė
i kantraudami reikalauja, kad visoj Sovietą Sąjungoj ir už įns monstraciją protestavo ir 
t krašto sudemokratinimas rihM- Tai J osi f Visarionmič Užu- j kai kur buvo prieita net prie 
i būtų pagreitintas ir reika- civili - Stalinas. 'muštynių.

HOFFA TEISINASI

Nešiką unijos vadas James 
Hoffa teisinasi senato vie
noje komisijoje, kad jis ne
turįs nieko bendra su komu
nistais. het jis neužginčijo 
padaręs pagalbos sutartis 
su keliomis komunistu va
dovaujamomis unijomis, 
nes esą jos yra pripažįsta
mos valdžios įstaigų turin
čios teisę sudarinėti sutar
tis su darbdaviais.

Vakarinės Vokietijos par
lamento rinkimai žymiai pa
keitė parlamento sąstatą ir 
krikščionys demokratai vie
ni nebegali sudalyti vyriau
sybės. Todėl tuoj po rinki
mų įmgsėjo mėnesį prasidė
jo tarp partijų deiybos dėl 
naujos, koalicinės vyriausy
bės sudarymo.

Krikščionys demokratai 
gana greit susitarė su re- 
mokratais dėl naujos vyriau
sybės, tik galutinas susitari
mas užkliuvo už demokratų 
reikalavimo, kad dr. Ade
nauer trauktųsi iš vadovavi
mo vyriausybei.

Dabar praneša, kad ir tas 
klausimas esąs išspręstas ir 
dr. K. Adenauer lieka vy
riausybės priešakyje bent 
iki 1963 nt, O tada hus įps. 
komas naujas vyriausybės 
vadas.

Dr. Adenauerio pasiliki
mas vyriausybės priešakyje 
reiškia, kad šiuo tarpu Vak. 
Vokietija dar nesimes į ko
kią nors Rapallo politiką, 
kaip ji tą darė po pirmojo 
pasaulinio karo, kada irgi 
politiniams krikščionims va
dovaujant sudarė su Sovietų 
Rusija draugystės ir biznio 
sutartį.

Ginkluoti Amerikos 
Kariai Rytų Berlyne

Devyni ginkluoti Anten
os kariai sekmadienį spa- 
io 22 d. įėjo į lytinio Berly- 
:o teritoriją ir išvadavo iš 
comunistų policijos rankų 
Rytinio Berlyno komunistų 
Milicijos dėl nežinomų prie
žasčių sulaikytą rytiniame 
Berlyne aukštą Amerikos 
pareigūną Al lan Lightnerį ir 
o žmoną. 8 Amerikos karo 
tolicininkai, leitenanto ve
dami. nuvyko j lytinį Berly
ną ir Lightnerius išvadavo. 
Komunistų policija į ameri
kiečius nešaudė. Bet ameri
kiečių policininkai buvo re
miami kelių tankų ir karei
vių dalinio prie sienos.

Vėliau amerikiečiai dar 
norą kartu įžengė į rytinę 
Berlyno miesto dalį. tuo pa
demonstruodami bolševi
kams savo teisę nekliudomai 
vykti i lytinį Berlyną, kaip 
vra susitarta.

ATVIRUTES MERGAITE 
APLEIDO NIGERIJA

B-lė M. Michelmore, dėl • • • kurios atvirutės Nigerijoj ki
lo didelis triukšmas, pereitą 
savaitę iš Nigerijos išvyko 
i JAV ir Į Puertoriko. kur 
Taikos korpusas išspręs, kur 
ir kokiam darbui ją paskirti.
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Stalinizmo palikimas Leonid Tankel į L. Tankel’is buvo Soivietų vo kas savaitę $315, o jo
Niun/iniii įgaliotais rinkti čia muitus žmona už savo darbą toje js-
^luiiunių &UM.IŲA siunčiamus į Sovietų Są- taigoje gaudavo $182 per sa-

Sovietų Sąjungos komunistų kongresai nepraeina be 
kokių nors barnių ir nugalėtųjų kandžiojimų. Stalino lai
kais tie kongresai, kiek jie būdavo šaukiami, visada die
vindavo pati Staliną ir pildavo visokias pamazgas ant 
jo tikrų ar tik Įtariamų priešininkų. Dabar, kai Stalinas 
guli šalia Lenino mauzolėjuje prie Kremliaus sienos, 
susirinkę Kremliuje sovietų komunistų partijos delegatai 
ir svečiai iš 80-ies kraštų, laido žaibus ir perkūnus i Stali
no palikimą ir jo kruvinuosius bendradarbius. O tų kru
vinų Stalino pasekėjų komunistų eilėse yra daugybė ir 
dargi Stalino kritikai dabartinėje Chruščiovo aplinkoje 
su Stalinu kruvinuoju ir jo plėšikišku režimu visai nėra 
nutraukę artimos giminystės ryšių: juk visa Stalino už
sieno politika buvo ir lieka Chruščiovo politika, nieko iš 
Stalino grobimų Chruščiovas nėra paleidęs iš bolševikiško 
imperializmo nagų. Tik Stalino sadizmas ir komunistų 
žudymai dabar sušvelnėjo. Politinės policijos sauvalė yra 
sumažėjusi.

Bet nekenčiamo Stalino palikimą valdančioji Sovie
tijos klika, su Chruščiovu priešakyje, dabar bando pri
kergti opozicijai, kurią Chruščiovas pakrikštijo “antipar- 
tine grupe.” Tos grupės žmonės 1957 metais bandė Chruš
čiovą išmesti iš valdžios ir jai Chruščiovas ir jo pakalikai 
negali to prasižengimo dovanoti. Prieš Malenkovą, Molo
tovą, Kaganovičių, Bulganiną, Pervuchiną, Saburovą ir— 
pirmą kaitą viešai minimą Vorošilovą, komunistų suva
žiavimas pila pamazgas ir kelia jų senus kriminalinius 
žygdarbius, kurie tokia pat teise gali būti primetami ii 
Nikitai Chruščiovui. Dabar sužinome, kiek geležinkelie
čių Kaganovičius iššaudė, kada jam buvo pavesta sutvar
kyti pašlijusĮ Sovietijos transportą; dabar sužinome, kad 
Molotovas balsavo už Tuchačevskio, Vytauto Putnus, Jer. 
Uborevičiaus ir kitų sovietų generolų ir maršalų nužudy
mą, ir tas pats Molotovas balsavo už jų “rehabilitaciją” 
arba gero vardo atstatymą. . . Tokių opozicinės grupės 
niekšybių suvažiavime iškelta daug ir opozicijai metamas 
stalinizmo kaltinimas, o kruvinomis rankomis Chruščiovas 
sėdi valdžios viršūnėje ir pasakoja būsimus komunizmo i 
malonumus.

Šalia ujamos opozicijos viduje Chruščiovas, o paskui 
jį ir suvažiavimo kalbėtojai engė kaili Albanijos komuni
stams, kurie tebeiną kruvinu Stalino keliu ir nenori pri
pažinti Maskvos vadų ir Nikitos autoriteto. Bardamas * 
Albanijos komunistus, Chruščiovas taikė i stambesnį ne
paklusnų “draugą”—Kinijos komunistų partiją, kurios 
kalbėtojas tame pat suvažiavime viešai atsikirto ir siūlė 
komunistams savo vidujinių nesutikimų nevilkti viešumon, 
bet išlyginti juos broliškuose pasitarimuose su kitokias 
nuomones atstovaujančiais komunistais. Nežiūrint i šitą 
kinų komunistų Įspėjimą, suvažiavimo kalbėtojai pasirin
ko plakamu vaiku Albanijojs komunistų partiją, o per ją 
“mokė” kinų komunistų milžiną paklusnybės, susiklausy
mo, tikrojo leninizmo ir kitų maskvinių dorybių.

Priešingumai tarp lusų ir kinų šiame komunistų su
važiavime iškilo aikštėn ir Chruščiovo klika nutarė jų ne
beslėpti nuo pasaulio akių. Tuo žvilgsniu 22-as Sovietu 
Sąjungos kompartijos suvažiavimas Įnešė ši tą nauja i 
pasaulio komunistų partijų santykius ir reikia tikėtis, kad 
nesantaikos vėžys* viešai aptartas Maskvoje, vis giliau 
griauš išpurpusio bolševikiško totalitarizmo vidurius.

Albanija, mažiausias ir silpniausias sovietų satelitas, 
dėl savo geografinės padėties ir dėl savo satelitinio statu
so, gali rodyti ragus Maskvai. Tą ji gali daryti ir dėl to, 
kad gali pasislėpti už kinų plačios nugaros, kaip Jugosla
vija tą galėjo daiyti atsiremdama Amerikos ūkiška ir ka
riška pagalba.

Komunistų suvažiavime Mikojanas papasakojo, ką 
Albanijos “vado” Enver Hoxha artimiausias bendradarbis 
ir tos šalelės premjeras, generolas Mehmet Shehu, mano 
apie Staliną: esą Stalinas padaręs dvi klaidas—vieną, 
kad peranksti numirė, o kitą, kad prieš mirti nesunaikinęs 
dabartinės Sovietų Sąjungos vadovybės!

Kai Albanijos nykštukai tokius “juokus” pasakoja 
apie Nikitą Chruščiovą, galima suprasti, kad Chruščiovas 
jų nemėgsta, o Kinijos komunistai Albanijos nykštukus 
globoja, remia ir gina juos Sovietų Sąjungos kompartijos 
suvažiavime! Matyti, santykiai tarp Maskvos ir Pekino 
yra stipriai sugedę ir tik Kinijos komunistų nepasiseki
mai ūkio srityje verčia juos elgetauti pagalbos Maskvoje 
ir klausytis, kaip jų idėjiniai bičiuliai albaniečiai yra nie
kinami ir barami Maskvos suvažiavime.

Komunistų suvažiavime Chruščiovas kalbėjo šešias 
valandas—darė pranešimą savo partijos valdininkams, 
kurių daugumą pats Chruščiovas ir paskyrė i ių vietas ir 
kurie visi nuo Chruščiovo ir jo artimųjų sėbrų yra visiškai 
priklausomi. Tokiame suvažiavime Chruščiovo laimėji
mas yra tikras. Bet suvižiavime iškeliamieji stalinizmo ir 
Stalino bendradarbių kruvini žygiai turėtų Sovietijos pi
liečiams priminti jų netolimos praeities gėdą ir nelaimę ! 
—Stalino režimą ir turėtų jiems pakugždėti, jog tokios 
baisenybės yra tik diktatūroje galimos ir kad didžiausias 
jų priešas yra vienpartinis diktatūrinis režimas. Ar pa
kugždės? O gal diktatoriai ir toliau atsipirks pažadais ir 
rusiško imperializmo laimėjimais prieš silpnesnius kai
mynus?

jungą siuntinius. Jį parinko vauę. L. lankei gyveno 109 
Sovietų valdžia, touei Sovie- tūkstančių dolerių vertame 
tų vyriausybė turėtų už savo name, 39 r'orbes tx>ulevard,

Jau areštuotas
Pereitą savaitę penktadie- 

siuntinių samumo Įstai- patikėtinį ir atsakyti. Bet Eastchester, N. Y. Jo siunti- 
įusų bolševikai už jų pačių nių ofisas buvo 135 West 
parinktą patikėtinį sukčių Fourteenth St., New Yorke. 
c audžia niexuo dėtus žmo- Kokią bausmę sukčius L. 
nes, kurie per Inturisto Įga- Tankel gaus ir kaip bus da- 
liobnį siuntė siuntinius Į ’oma su žmonių siuntiniais, 
Lietuvą, Latviją, Ukrainą, kurie guli Tankelio “globo- 
Estiją ir kitus Sovietijos je>” paaiškės vėliau. 
okupuotus ar rusų kraštus. ‘ General Parcel and Tra- 

L. Tankel vogė iš žmonių vėl Company turėjo 15 sky

lu
kos General Parcel and Tra- 
<el Company savininkas 
Leonid lai kei buvo suim
tas ir padėtas i kalėjimą už 
pasisavinimą svetimų pinigų 
_G0 tūkstančių dolerių.

Leonid Tankel priėmė iš 
žmonių daug siuntiniu, bet 
muitų pinigus Įsidėjo i savo 
kišenę ir išleido savo rei-. pinigus dar ii' tada, kada rių visame krašte, bet neat- 

Sovietų valdžia atšaukė jam rodo, kad bent vienas sky 
duotą Įgaliojimą rinkti mui- nus būtu įmaišytas i L. Tan- 
tus už siunčiamus siuntinius, kel’io suktybes.

Tokių muitu, jau be rusų žinias apie L. Tankelio 
įgaliojijmų, L. Tankel su- suktybes paskelbė Nevv Yor- 
rinkęs $6,736. Jis ir tuos nu- ko distrikto prokuroro pa
kniaukė. • dėjėjas Joseph Stone.

Leonid Tankel yra geras --------------------------
bolševikų ipalioto parazito į Pakalbinkim draugus ir 
navyzdvs. Jis už savo darba

Komunistų kongresas banijos nykštukui ir visiems
Sovietų Sąjungos komuni- kitiems, kurie seks Albani- 

stu partijos kongresas sako- pavyzdžių. O tuo pa\\z- 
si atstovaująs 9,176,000 ko- džiu seka Kinijos milžinas, 
munistų Sovietijoj, kurie esą šiaurinė Korėja ir šiaurinis
organizuoti i 296,000 parti

kalams, o jo pasiųsti i So
vietų Sąjungą siuntiniai dėl 
nesumokėtu muitu pradėjo 
grižti atgal i Ameriką. Iš 
viso per L. TankelĮ pasiųstų 
siuntiniu sugrižo 8,000 siun
tiniu. 5.700 siuntiniai yra 
nudėti L. Tankelio vienoje 
ištaigoje, o 2,300 siuntinių 
da»- aruli pašM. nes I>. Tan
kel is nesumokėjo paštui tų 
siuntinių grąžinimo išlaidų.

General Parcel and Travel, kaimynus užsisakyti “Kelei-

Company priešakyje gauda- vj.” Kaina metams tik $4.

ZZwiENJOY THE //WIN ADVANTABES OF A 

MODtKM GAS KITCHEN-H EATING RANGE

Ii you want the best of totš...cook- 
ng and kitehen heating...fet an 
automatic GAS Kitchen-Heating 
Range! Keeps your kitclMB coay 
it lesa cost than any
matic method. You f
ture controlled heat thatiitfarifty 
and cleaner. . . no hial to log or 
store ... no delivery

Every modern cooking feature, 
too . . . including such Gold Star 
Award features as: temperature- 
controlled top Bumer-with-the- 
Brain ... all aelf-lighting burners 
including oven and broiler . . . 
interior oven lights . • • backrails 
including hght, dock, interval 
timer and convenience outlet.

g, Ahm» C«» Aaaoaatiar

imi auch fomous
CALORIC* MAGIC CHEF^ROPER 
RCA WHIRUPOOL*‘ hardwick

įJoston Gas.Co.

Vietnamas. . . Vadinasi, ko
munistiniame “monolite” ir 

tijos pasigyrimą, nuo 1956 a^las gali apčiupinėti plyšj. 
metų partijos narių skaičius- Albanijos komunistai aiš- 
Sovietijoj padidėjęs dviem lk^na» ^ad Chiuščiovas yra 
su puse milionais. antimarksistas, o todėl su

tokiu nedaperėtu “vadu” jie

nių organizacijų. Pagal par-

Skaičiai Įspūdingi, oet jie 
nepasako visos istorijos. Ne
pasako todėl, kad i valdan
čią komunistų partiją ver
žiasi tie, kurie nori šiltesnių 
vietų, geresnės tarnybos, 
progos vogti ir išnaudoti ki
tus. Kiek yra Įsitikinusių 
komunistų, to niekas nežino 
ir niekam tas neįdomu. Ko
munistas Rusijoj ir visoje 
Sovietijoje turi būti valdan
čios viršūnėlės pakalikas, 
viršūnių valios vykintojas ir 
eilinių žmonių prižiūrėtojas, 
šnipas, skundikas ir skan- 
dintojas. Už tą patarnavimą 
valdančiai diktatūrai komu
nistas gauna šiltesnę vietą, 
sotesni kąsni ir progą “kom
binuoti.”

nemato reikalo skaitytis.

Jugoslavija atsiliepia
Chruščiovas išbarė ir Ju

goslavijos komunistus už jų 
didžiąją nuomonę—“revizi- 
onizmą.” Į tą seną kaltini
mą Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministerija atsiliepė, 
kad Jugoslavijos kelias Į so
cializmą yra jos pačios rei
kalas ir rusams nėra ko kišti 
savo nosį i Jugoslavijos vi
daus dalykus.. .

Chruščiovo pažadai
Chruščiovas padarė komu

nistų suvažiavime puikių pa
žadų dėl Rusijos žmonių bū
simo gerbūvio. Pažadai bus 
Įvykinti “pagal programą”

Nikitos melai ik» 1980 metų, kada jau ir
. ... paties Chruščiovo gali nebe-Komunistų suvažiavime bQti ir kas uda atsak už

Maskvoje paaiškėjo kai ku- Nikitos dabartinius melus, 
’^/ h'tiaeKoo melai. Dar. Pažadus duoti komunistai
1..60 m. gegužes 7 d. Chru- vra meisteriai. Tuo žvilgsniu 
sciovas apgailestavo, kad jie visi> nuo ikj gta.
maršalas K. Vorosiloy • dėl lino ir iki (ies chrušijov„ 
sveikatos turi apleisti vadi- v;si vra , melagiai, 
namo prezidento vietą ir •
kalbėjo, kad jam reikėtų Berlyno krizė
duoti kažin koki ten ordiną
už jo nuopelnus. Dabar su-j. bovlet!l k«m<Jnistų parti- 
važiavime tas pats Chruš- suvažiavime Chi-^eiovas 

kalbejjo ir apie Berlyną,ciovas pranese visam svie
tui. kad maršalas Vorošilo- 
vas buvo Molotovo, Malen- 
kovo, Kaganovičiaus ir kitų 
“antipartinių” sąmokslo da
lyvis ir dėl to buvo išmestas 
iš savo bereikšmės “prezi
dento” vietos. Kai kurie ru
sai turi gi atmintį ir gali Įsi
tikinti, kaip jų “brangusis 
Nikita” moka meluoti per 
visą pilvą ...

Sovietijos piliečiai suži
nojo ir dar kai ką iš savo va
do ir mokytojo Chruščiovo. 
Jis komunistų suvažiavimui 
pasigyrė, kakd Sovietų Są
junga daro atominių bombų 

.bandymus, bet apie tai So- 
Ivietijoj nieko nebuvo pra
nešta ir eilinis pilietis nega
lėjo žinoti, kad “taikieji” so
vietai sprogdina atombom
bas, nors tas pats Chruščio
vas iškilmingai aiškino ru
sams, kad niekas nebeišdrįs 
daryti atominių ginklų ban
dymų po to, kai 3 atominės 
valstybės sutarė laikinai to
kius bandymus sulaikyti.

Tikėk tu Nikitai, jei jis 
taip moka faktus nutylėti ir 
per akis meluoti!

Nikita atidengė ir dar vie
ną paslaptį, kai jis, pasako
damas apie “antipartinių” 
sąmokslą, paskelbė viešai, 
kad 200,000 komunistų apa- 
ratčikų (valdininkų) reikė
jo išmesti iš jų vietų, nes jie 
buvo neištikimi Nikitai! Tai 
tau “asmenybės kulto” prie
šininkas !

Albanija—mažas kupstas?
Chruščiovas atidengė So

vietijos piliečiams, kad Al
banijos komunistų partija 

! paklydo ir nuėjo šunkeliais, 
nebeklauso Maskvos, nepri
pažįsta “leninizmo,” stali- 
niškai elgiasi ir grasino Al-

bet jis sakosi niekada ne
statęs Vakarams ultimatu
mo dėl Berlyno ir jeigu Va
karai rimtai su juo derėsis, 
tai sutarti su rytine Vokieti
ja jis nebūtinai turi pasira
šyti dar šiais metais.

Taigi, jam nedega ir de
rybos dėl Berlyno gali užsi
tęsti ilgiau, negu tas pats 
Chruščiovas sakė reikia de
rybas baigti. . . .

Jei neskubu, tai kam kel
ti triukšmą dėl to miesto?

O gal todėl neskubu, kad 
niekas nesiskubina Maskvos
Čingizchano norus pildyti?

•
Vietname rimtas reikalas

Prezidento Įgaliotinis ge
nerolas Taylor su palydo
vais kkbar lankosi pietinia
me Vietname ir aiškina ten 
esamą padėtį.

Padėtis ten nėra graži. 
Gerai ginkluoti komunistų 
kariai iš šiaurinio Vietnamo 
vis didesniais būriais skver
biasi Į pietinį Vietnamą ir 
tas kraštas gali atsidurti už 
geležinės uždangos, jei ne
bus imtasi priemonių įsiver
žėlius išvaryti iš krašto ir jų 
ten daugiau nebeįleisti.

Gen. Taylor su savo ben
dradarbiais aiškina, kokia 
pagalba reikalinga Vietna
mo vyriausybei, kad komu
nistus galima būtų išvaryti. 
Atrodo, kad pietinis Vietna
mas nebus kitas Laosas ir, 
jei kiltų būtinas reikalas, 
Amerika ten galėtų pasiro
dyti net ir su savo kariško
mis pajėgomis. To gal ne
reikės, bet vienaip ar kitaip, 
komunistu veržimuisi bus 
kelias užkirstas.

Kuriam laikui, erai ir gana 
Vietnamas bus nau- 

ias Rytu-Vakarų jėgų'tram
dymo frontas. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Iš miesto rūkų j gamtą sų lietuviai klydo, kad, at

vykę į AmertKą, nesiveržė
į ZUlUca Urv:.ivUllc piUUejU U*

, . . . KininRuu, įs pradžios ouvo
Spalio 11d. rytą sutarėme dėl to buvo suimtas ir 90 die- sunku> oet vėLau vįgi kurie 

palikti nors trumpam laikui nų sėdėjo kalėjime. Jis kant- SUgeLeJO pįlinČu su gyveni- 
api ūkusį miestų ir pakvė- riai atsėdėjo, nes žinojo, kad
puoti tyru laukų oru. kovoja už dari o laiko su-

Diena buvo graži, saulėta, trumpinimą ir atlyginimo .
važiuojam keliu, tarpkalnė- pakėlimą, tap svarbius, ypač panjuoul — prisispy
mis išsiraičiusių upelių pa- anuomet, darbininkų reika- r& klauiiau Menderį. 
pakrantėmis, 60-65 mvlias lus- M. Menderį visi Brook-
per valandą Liberty mies- lyno siuvėjai myli ir ne vy
telio link. nas vasarą jo ūky atosto-

Kalnynai medžiais apau-!®8^* 
gę. O medžiai šiuo metu 
lyg būtų tyčia puikiausiomis 
spalvomis nudažyti. Ir kokių 
spalvų nematyti? Raudona, 
geltona, žalia ir kitokios, vi-

mu zengu, 
veno.

— Jeigu taip. tai

gerai prastgy-

kodėl

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

W0RCESTER10 NAUJIENOS

sos gražios. Miškas atrodo 
lyg būtų auksu, sidabru iš
lietas, blizga, lyg deiman
tai išberti ore. Artėdami prie 
Liberty miestelio, negalime 
tuo rudens grožiu atsi
džiaugti,

Keliai geri, tiltai nauji. 
Liberty miestelis irgi paki
tėjęs nuo to laiko, kai ten 
buvome. Centras apšepęs, 
bet toliau už jo tarpkalnėse 
pristatyta naujų namų. Ne
begalima vietos atpažinti, 
lyg būtų niekada nematyta, 
o ten esame buvę prieš pen
kerius metus.

Nuo George Washington 
tilto iki Mykolo Menderio 
ūkio, kuris yra nuo New 
Yorko 128 mylių atstume, 
važiavome 2 valandas, o kol

Užtat ir mes (J. Buivydas, 
Antoinette Buivydienė ir 
Uršulė Kraus) nusprendėme 
Menderių sukakties proga 
juos aplankyti, paspausti de
šinę ir palinkėti dar daug 
daug metų ūkininkauti. Bet 
kai mes jau palinkėjome 
ilgiausių metų, M. Mende
ris nusiminė.

— Ačiū už linkėjimus, bet 
aš pradedu galvoti, kad man 
jau užtenka ūkininkauti,— 
pareiškė Menderis, tą pa
tvirtino ir Onutė.

Netrukus Onutė pakvietė 
mus pietų. Jie buvo karališ
ki. Viskas pagaminta iš švie
žių produktų. Valgyk ir 
norėk.

— Kodėl? Parduodu ne 
todėl, kad būtų bloga, bet 
kad jau nusibodo, senas, už
tenka...

Laikas taip greitai bėgo, į 
kad mes nė nepajutome nak- i 
ties dvyliktą valandą at-į 
ėjus. Mums buvo malonu iš
girsti visokių nuotykių iš ū- 
kininkų gyvenimo, o Mende- 
riams pasiklausyti, koks gy
venimas mieste, kaip sekasi 
siuvėjams, Amalgameitų u- 
nijai, Lietuvių Piliečių Klu
bui. Rūpėjo jiems ir visa ei
lė kitų reikalų.

Mes dar miegojome, o 
mūsų šeimininkas jau ginė 
į ganyklą karves. Pabudus 
iš virtuvės veržėsi gardus 
kepsnių kvapas, nes Onutė 
niošė mums pusryčius.

Pusryčiai huvo tokie pat 
gardūs, kaip ir vakarykščiai

TA1P BL VO BOSTONE

Tai spalio 12 d. Bostone aukštesniąją mokyklą futbo
lo rungtynėse kilusiu rasinio pobūdžio muštynių vaiz
das. Policija velka vieną iš Įtariamą mušeiką.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Kunigai meldėsi, bet vysku- buvo nuvežtas į Tautines ka
pas į bažnyčią nepriėmė Nėra abejonių, kad vysku-

Chicagoje būna i pines ir čia palaidotas.
mingų laidotuvių. Neseniai' KaPuose sus,,lnko 
daug kalbų sukėlė L Prūsei- tantinė minia. Čia kalbas

Papietavę, pailsėję prade-• v i . • i i-i •• t uivvu*?, lito KCia ovi’jome šnekučiuotis, kodėl Jis • . , - ~j mminke. Papusryčiavę, panori ūki parduoti. i . . , , -j. - sinnkę obuolių, pamidorų,Mendens atviras žmogus. bu,vių jr kitokių gėlybių at.

pasakė Valerijonas Šimkus,
porą savaičių didelis trinks- ?a" Ku!aitis ir dr- Jonas 
mas kilo dėl spalio 9 <1. mi. i Adomavičius.

pietūs, nes Onutė gera šei- ;rUsios žinomos kultūrininkės Į Pas įleido veliones karsto 
Įnešti į bažnyčią dėl to, kad

kos laidotuvės,-o štai prieš

toks jis ir šj kartą.
— Man jau 72 metai. Kar

vių 50, iš jų 32 melžiamos,
sisveikinome ir 
namo.

ir jautrios širdies moters, 
ilgametės radijo valandos 
vedėjos Sofijos Laurinavi- 

išvykome čiūtės-Barcus laidotuvių.

prasimalėme per New Yor- ku^no ^mėnėsjd^ —bilių’ kelyje
nedaug, todėl malonu buvo

Buvo vidurdienis, darbo katalikiškai palaidoti. Su

ji buvo numatyta laidoti 
Lietuvių tautinėse kapinėse.

Spaudos diena
Jos artimieji , nuure ją I g ,io 15 d Jaunimo 

centre buvo atidaryta spau-

pasistatė 7 kambarių namus 
su visais patogumais. Savo 
“bakūžę“ stato ir Kaliošai.

Jau turėjome sniego

Spalio 15 d. tarp Leiceste- 
rio is Spencerio buvo storo
kai pasnigta, bet už Spen
cerio pavažiavę radome 
puikių grybų. Jų visą pinti
nę prisigrybavome.
Bus centinis išpardavimas

Draugija Lietuvai Remti 
gruodžio 2 d. vakare Lietu
vių Piliečių Klube (45 Mill
bury St.) rengia centinį iš
pardavimą, kurio pelnas ski
riamas Lietuvos laisvinimo 
ir šalpos reikalams. Visi lie
tuviai kviečiami tą dieną 
atsiminti.

J. Krasinskas

ka, taip pat truko 2 va
landas. piižiureti

M. Menderį radome ve- koks buvau pnes 20 ar 30 
metų. Maniau, kad žentas 

ne-
. . nori, nes turi gerą darbą irstaigmena, nes apie tai ne- » ’ . ... 7.. 6 . ’.. uz metu kitų tikisi būti biz-rtivome įspėję. . . s _.. . , ..
Mendenai tun ne tik ukj, tur-u g^yp^g užtektinai, 

bet ir erdvų namą, į kun GaKma „y jr far. 
vasaros metu pnima nemaža mos _ kalwjo Menderjs 
vasarotojų. Rudenį u žiemą _ AtrodOi kad žemės
jie nepratę svečių turėti.^ inj ? _ Wau.

Prieš kelerius metus čia Qjau 
vykdavome kiškių, fazanų,! _ žinoma, yra. Mes su 
stirnų ir kitų miško žvėrių-, žmona, galima sakyti, dau- 
kų ir paukščių medžioti. Į giausįai dirbome dviese,
Teisybė, man nė kartą nepa- menkaį ką pasisamdydami. 
vyko tų sutvėrimėlių susitik- : Dabar pėrė jau į piepi piukys- 
ti, bet mačiau, kaip kiti me- Aę, įsitaisiau naujausias ma- 
džiotojai nešėsi. Įšinas, bet atrodo, kad užteks

Šiemet vykome Menderių ūkininkauti. Nenorėčiau ū- 
aplankyti, nes suėjo 40 me- kio parduoti svetimtaučiui, 
lų, kai jie ūkininkauja. nes čia vieta gera, nereikia

Mykolas Menderis ir jo bijoti nedarbo. Turint porą 
žmona Ona Pačesiūtė-Men- trejetą sūnų ir dar viena ant 
derienė dirbo Bush-Bučins- rą dukterį ir vieningai lai
ko siuvykloje, kurioje tuo kantis, galima per metus pa- . ...
metų ir aš dirbau. Tai seni daryti apyvartos nuo 20 iki .^kais. Granitinis pagrindas, 
draugai. Kartu streikavome 30 tūkstančiu dolerių. Iant kunos statula stovi, pa 
1913 m. ir 1917 m. Mende-; — Neblogas biznis —pa
ris nesiveržė į vadus, bet jis sakiau.
neatsiliko piketu eilėse. Jis —Vienas iš geriausiu. Mū-

ancr z*VCMI w v »o
ne tas Menderis.

žantį kornus, o Onutė Men-
derienė triūsė virtuvėje. ... . A . ,- * i • v.. ~ liks mano vietoje, bet jisMusų atvykimas jiems buvo . J J,

važiuoti. Ruduo atrodė dar 
gražesnis kaip vakar.

J. Buivydas

NEW YORK, N. Y.

Maųiiette parko lietuvių dos ,a vjen laikrašči 
bažnyčios klebonu prel. Pas- 
kausku buvo sutarta, kokio?

Iii iv Vituząvai ucuif u ru»nrwKniu

bus pamaldos ir kiek tai kaš
tuos.

Antradienį į Petkaus kop
lyčią, kurioj velionė buvo 
pašarvota, atėjo jnal. Paš

leidinių joje yra apie 1,000. 
Netrūksta net laikraštėlių, 
kurie lietuvių buvo išleisti 
plaukiant laivais į Ameriką.

Parodos i-uošimu daugiau
sia įūpinosi žurnalistas Jo-

kauskas, atkalbėjo rožančių |nag Vaidelys 
ir kitas maldas, vėliau atėjo, T či dieną 1>uvo 
kun Adomynas, sukalbėjo i teratūl.os
maldas ir pareiškė Hollvl.

Laisvės statulai 75 metai

Spalio 28 d. sukaks 75 
metai, kai kiekvieną įva- AU“, "TT.r jteratūros vakaras, kurio
žiuojanti į New Yorko uo- P?2 H. Pa,eis .° ' programą atliko Eglė Vilu- stą pasitinka didžiulė Lai-|y,l a vardu uzuo- b. AIgimantas Dikinis>

svės statula. Ji padirbta Jau a'. ą P31 ,ia< all!.z1"'paskaitę senųjų rašytojų.kū- 
mas žurnalistas kun. dr. J. ,.ini 0 K Bradūnas, 
Prunskis, kun. Vengms.,A) imantaP Mackus ir Ma.

tvaa m i nn A dvii’c I-o
skulptoriaus Bartholdi ir in
žinieriaus Eifel, garsiojo jo 
vardo bokšto. Paryžiuje sta
tytojo. *

Laisvės statula.yra pran
cūzų tautos dovana ameri
kiečių tautai Jungtinių Ame
rikos Valstybių 100 metų 
nepriklausomybės sutarčiai 
atžymėti. Pinigai statulai 
pastatyti buvo renkami po 
visą Prancūziją ir prie pini
gų surinkimo dėjosi mokyk
lų vaikai ir suaugę savo ska-

kun. marijonas Andriuška, rfus Kati|iškis paskaitė
kun. Cinikas, kun. Sugintas, kūriniu, 
buvęs Draūgo moderatorius 
kūn. dr. Bagdonavičius, kun.
Šantaras, kun. Vyšniauskas 
ir kiti. Lapkričio 4 d. 8 vai. vak.

Bet štai trečiadieni suži- .Jaunimo centre bus žinomo 
nota, kad vyskupas uždrau- pianisto Andriaus Kuprevi- 
dęs prel. Paškauskui velio-įčiaus koncertas. Jį rengia 
nės karstą Į bažnyčią atvež- Santaros-Šviesos Federacija 
ti. Prelatas labai apgailesta-

Bus A. Kuprevičiaus 
koncertas

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta 

Amerikos. Joje apraiomat
Apie kelionę AUaakon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną danf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeUovvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pae mormonui: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESeraa, kuriant žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos tortai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs poieaių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Se graiiaie paveikeMs.

j«u iAėjo. Uiriiakluaiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

“KELEIVIS’’ 
So. 27,

statyta už Amerikoje su
rinktus pinigus..

Statula stovi mažoje sa
loje, kuri dabar vadinama 
Laisvės sala (seniau Bed- 
loe). Ji, kaip Jungtinių Tau
tų rūmai ir aukščiausias pa
sauly pastatas — Empire 
Building, yra daugiausia 
lankoma vieta New Yorke. 
Kas Laisvės statulos nėra 
lankęs, tam bus įdomu žino
ti, kad jos aukštis yra ly
gus 22 aukštų namui, tai 
yra 305 pėdos, kad Laisvės 
tūlos smilius pirštas yra 
8 pėdų, o dešinioji ranka 
42 pėdų, nosis 4 pėdų, gal
va 17 pėdų.

Laisvės statulos kopija, 
tik daug mažesnė, stovi Pa
ryžiuje ant vieno Seine 
upės tilto. Tai irgi to paties 
skulptoriaus F. A. Bartholdi 
darbas.

vęs, bet kodėl vyskupas už
draudė, ir jis nežinąs, tačiau 
pažadėjo atlaikyti už jos sie
lą mišias ir velionę palai
minti.

Ne tik velionės artimieji, 
bet ir eilė katahkų veikėjų 
susirūpino tą reikalą išaiš
kinti, bet su vyskupu nepa
vyko susižinoti, nes. paša- . 
kius reikalą, buvo gauna
mas atsakymas, kad vysku
po nėra. Kai vyrai negalėjo

MIAMI, FLA.

Naujas Klubas 
bus Vernon gatvėj

Naujam Lietuvių Piliečių 
Klubo namui vieta 67 Ver
non St. jau seniau buvo pa
rinkta, bet iki šiol nebuvo 
aišku, ar toj vietoj bus duo
tas leidimas svaigiesiems 
gėrimams pardavinėti. Da
bar ir tas klausimas paaiškė
jo: leidimas duotas. Todėl 
čia ir bus pradėti namai sta
tyti. Kaip žinoma, Klubas 
ir seniau buvo toj pačioj 
gatvėj (Nr. 12), toj gatvėj 
jis vėl veiks, tik, žinoma, 
daug gražesnėse patalpose.

Klubo susirinkime spalio 
9 d. miesto majoras James 
D. 0‘Brien pasidžiaugė, kad 
lietuviai pastatys gražų na
mą, kuris papuoš Worces- 
terį.

Leidimą gauti šioj gatvėj 
svaigiesiems gėrimams par
davinėti nebuvo lengva, bet 
veikli Klubo valdyba visas 
kliūtis nugalėjo.

Šie asmenys iš valdybos 
daugiausia padirbėjo: pirm.
Antanas Šeškevičius (rašti
nėj dirbantis policininkas), 
vicepirm. Jonas Kasper
(dirba miesto administraci- j Abromaitis pranešė .kad rei- 
joj), Antanas Štaiiulionis ;kia klubo patalpas remoni- 
(balsuotojų registratorius), o nėra lėšų tam reika-
adv. Richardas Sarapas, mu- juj, todėl prašė narius pasko- 
zikas Jonas Dirvelis, Vin- Hnti kiek kas gaiį. 
cas Verikaitis (American Toks primininko praneši- 
Steel & Wire bendrovės raš- mas buvo netikėtas, todėl vi
rinės vedėjas), buhalteris J. sj tylėjo. Tada pirmininkas 
Daučiūnas. į kreipėsi į J. Johnsoną (kurį

V. Skrinską patraukė tas pats pirmininkas seniau

EASTON, PA.

Kadaise stiprus klubas 
prašo paskolos

Paskutinis Lietuvių Pilie
čių Klubo susirinkimas buvo 
sušauktas paskolos reikalu. 
Susirinko apie 60 narių, dau
guma pensininkų.

Valdybos pirmininkas V.

Gražu Lietuvių Klube

Seniai bebuvau buvęs Lie
tuvių Klube ir kai ten šio
mis dienomis su savo žmona 
ir sūnum Benediktu nuva
žiavau, tikrai apsidžiaugiau 
—salė padidinta ir papuoš
ta, gražiais stalais ir kėdė
mis aprūpinta.

Ant sienų buvusių Klubo
. . ................ pirmininkų portretai, prie

pne vyskupo prieiti, juo^ i>- dešinėj pusėj JAV
gelbėjo dr. V aškeyičiūtė.J vėliava ir prezidento Ken- 
kuri sugebėjo pasikalbėti nedy portretas, o kairėj Lie- 
net su pačiu kardinolu, ii tuvos vėliava ir Prano Moc 
tas padarė nuolaidą: leido kaus portrtas.
atvežti velionės karstą pne Pagirtini Klubo vadovai 

° tikintieji gale- gražu darbą.
šią įeiti į bažnyčią ir pasi- Malonus vyras
mel?i j ii Kolumbijos

Žinoma, tokia kardinolo Susipažinau su Antanu 
nuolaida“ įsižeidė velionės Grigaliūnu, tik šia vasarą 

dukra Aldona Daukienė. at- atvvkusiu iš Kolumbiios sos- 
sisakė nuo tos kardinolo tinės. Tai iaunas gražus vy- 
malonės ir, atlikus pasku- lietuvis patriotas, geras 

tinio atsisveikinimo apeigas šokėjas ir dainininkas, 
koplyčioje, velionės karsta? Jjs turi dvi seseris, kurios

j teismą šerifą

Vietinė spauda rašo, kad 
vaistininkas Vytautas Skrin- 
ska patraukė į teismą šerifą 
William J. Bennett (res
publikoną) ir jo padėjėją už 
spynos ant jo vaistinės durų 
uždėjimą. Ieškinį pareiškė 
$50,000 sumos.

Mirė J. V. Zinkus

Šiomis dienomis, gesinda
mas gaisrą, širdies liga mirė 
ugniagesių viršininkas kap. 
Vincas G. Zinkus, 48 m. 
amžiaus.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną, dukterį, sūnų, 4 bro- 
ius ir seserį.

Kiti mirę lietuviai

Jonas P. Jodžionis, 75 m., 
palikęs liūdinčius žmoną Ci
ną ir du sūnus: Bernardą ir 
Albertą, Worcesterio Muzi
kantų Unijos pirmininką, 
kuris savo gabumais muzi
kos srity plačiai žinomas.

Antanas Lankinis, 69 m., 
Steponas Chiras, 84 m., Jo
nas Antanavičius-Anton, 57 
metų amžiaus.

Jiems visiems tebūna 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo 
žemėje, o jų šeimoms mūsų 
gili užuojauta.

Jaunieji atatoai namus

Inžinierius Edvardas Ta 
mulevičius su žmona statosi 
virš $30,000 vertės namus; 
Algirdas ir Julija Krasinskai

taipgi jau gavusios darbą. 
Ta proga priminsiu ir Jur

gį Rusilą, SLA 44 kuopos 
narį, Keleivio skaitytoją, 
malonų vyrą, kuris neaplei
džia nė vieno lietuvių subu

vimo.
C. K. Braze

yra apšmeižęs ir nuskriau
dęs, tai ir nariai žino), 
klausdamas, ką jis pasaky
siąs.

J. Johnson priminė, kad 
1956 m. klubas sumokėjo 
visas namo skolas ir sudegi
no paskolos lakštus. Tais 
metais banke dar buvo apie 
$900, o narių turėjo 950. 
Klubas ir toliau laikė barą, 
pardavinėjo svaigiuosius gė
rimus, tai kas atsitiko, kad, 
dabar reikia iš narių uba
gauti? ’

Čia pirmininkas įsikišo, 
pareikšdamas, kad kas kal
bės apie praeitį, tam neduo
siąs balso.

Tada atsistojo kalbėti 
pirmininko draugas, kuris 
pradėjo nariams išmėtinėti, 
kad jie neremia klubo, tai 
yra neateina ten pasivaišinti, 
todėl klubas turi mažai pa
jamų.

Bet jis nepasirūpino pa
ieškoti priežasčių, kodėl na
riai nesilanko. Jei vadovybė 
gerai tvarkytų klubo reika
lus, jei su nariais būtų palai
komi draugiški santykiai, 
tai būtų ir pajamų.

Vienas antras atsirado ir 
pažadėjo paskolinti.

Čia galima priminti, kad 
neseniai klubo valdyba pa
skyrė $250 šv. Mykolo baž
nyčiai, nors ios narių tarpe 
uolių jos lankytojų nėra 
daug, vienas kitas jų gyvena 
gal ir bimbine dvasia. Gal 
dėl to ir paskyrė, kad tos 
dvasios nebūtu galima paša
liniams pastebėti.

Kaip bebūtu, klubui rei
kia geresnės vadovybės, ta
da ir jo reikalai bus kitoki. 

Senas Klubietia

Daryk kaip galima, ne kaip 
norima.

I
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Sniečkus pyksta, kad mažai 
istoriją klastoja •

Yra dabartinėj Lietuvoj 
istorikas J. Jurginis, kuris

Štai prieš ką protestuo
ja ir Aleksandravičiūtė ir 
minėti 12 "parteicų“.

Aleksandravičiūtė rašo, 
kad taua turėjusi pakanka-

davo.
Nors Varpo D-ją kunigai 

aikė laisvamanių uraugija, 
bet ir katalikų tėvų auklėtos 
dukterys, čia gimusios liei 
augusius sesutes Anelė ir 
Marė šeštokaites, Alice Ali
šauskaitė, Marė Žemaiįtaus- 
kaitė ir kitos vaidino V arpo 
vaidinimuose ir pasireiškė 
kaip gabios aktores. Ateives 
Juzė Kronkaičiūtė, dabar 
Dičkienė, gyvenanti Nevv 
Havene, Domicėlė Gvildžių- 
tė-Veličkienė, gyvenanti da
bar Brooklyne, Nastazija 
Vaičiūnaitė ir kitos vaidino 
svarbias roles.

Sekdamas dabartinę lie
tuvių veiklą mero srityje, 
noriu manyti, kad ji nėra pa
siekusi \vaterburiečių veik
los toj sritv prieš 47 metus.

Netolimą praeitį prisiminus
(Tęainytij

Aną kartą papasakojau, smaukia iš visuomeninės 
Kokiuo ou;o gyvenimo sąly- veikios 'aių. Jie tutejo ir mi- 
,os Uateibury prieš pusę neto Liuselaicio vedamą 

šimto metų. si kartą noriu chorą. Minėtinas ir choro 
j papasakoti, kas buvo tada vadovybės narys Aleksas 
viii raina visuomeninėj srity, i Velička, dabar gyvenantis

YVaterbury tuo metu gyve- i Brooklyne. 
no apie 4d,bOO gyventojų.! Tautiečiais vadinamų san- 
Lietuvių buto apie 10,000. Įdar.ecių vadas buvo Jonas 

Tareila ir Jonas Žemantaus- 
kas (jau miręs). Jie dažnai 
pasipi lesindavo glaudes
niam bendradarbiavimui su 
socialistais. Bet jaunesnės 
kartos veikėjai — Jonas Ai- 
dukonis, J. Marcinkevičius, 
A. Osteika, šių žodžiu auto

GELBST1 NELAIMINGIEMS

Dr. A. Broun Pietų Laose važinėja iš >odžiaus i so- 
• džiu ir teikia pagalbą sergantiems akiu ligom i-.. Jis

> ra narys Anglijos savanorių organizacijos padėti at
sitikusiems .Azijos .kraštams, .panašios į Amerikos 
“Taikos korpuso’’ organizaciją.

Nesėkmė visose srityse

oaug lašo istorijos klausi
mais. Parašė jis pagal Mask
vos Įsakymą ir Lietuvos is
toriją, kurioj pakankamai 
istorija apversta aukštyn 
kojomis, bet ištikimiausiam 
Maskvos peniukšliui, komu
nistų partijos pirmam sek
retoriui A. Sniečkui to dar 
maža.

Jis savo ataskaitiniame 
pranešime Lietuvos komu
nistų suvažiavime pasveiki
no tuos Lietuvoje išleistus 
mokslinius darbus, kurie, 
pagal sekretorių, "teisingai 
nušviečia“ istorijos proble
mas, "demaskuoja pikčiau
sius lietuvių liaudies prie
šus buržuazinius raciona
li tus, auklėja tautų drau
gystės dvasią...

Is kitos 
šiais metais
linko J. Jurginį, jo Lietu- dįnamuoju stiklu ieškoda- ltkėlė \isą eilę būdingų 
vos istorijos vadovėlyje ir mas nerasį tįesos grūdo, kai smulkmenų iš Lietuvos ūkio,

rašoma ne apie komunistus. PiamonČ5>.kultūios,s\ietimo, 
buities ir kt. sričių gyveni- 

Visos

mai ne tik dvasinių, het n 
fizinių jėgų ir, reikalui 
esant, galėjusi keliauti to
liau“, o "partekai“ išdėsto 
Aleksandravičiūtės nuopel
nus partijai — ji. dar būda
ma tik 14 metų. jau priklau
siusi komjaunimo organiza
cijai. sėdėjusi Varnių sto
vykloje ir kalėjime... ir 
drįsk tu. Kaplane. ją tokią 
silpną, pavargusią kelionėje 
pavaizduoti! Komunistė juk 
negali pavargti.

Tai ''kiekvienam tarybi
niam žmogui brangaus as-i 
mens“ Įžeidimas!

Matote, kokie jie jautrūs, 
kai komunistas apie komu
nistę tiesą parašė. Bet kodėl 
jie nė truputėlio teisybės ne

įrašo. kai kas nors liečia ne

Kadangi visi buvome jauni, 
tai ii energijos dirbti buvo 
daug.

Jau buvo sv. Juozapo lie
tuvių parapija ir bažnyčia, 
Kurioje kieoonavo kun. Sau- 
įūsaitis. Jis savo pamoksluo
se pasneiskė dileliu blaivy
bes apaštalu ir smarkiu ko-:rius įr kiti su jų mintimis 
vetoju su laisvamaniais. Jisinesutikdavo ir už tai buvo 
sakydamas pamokslą daž- vadinami "sentautininkais“
nai ragindavo šeimininkes 
neišnuomoti kambarių mėgs
tantiems alkoholinius gėri-

Sandariečiai savo paren 
gimams naudojosi sale 48 
Green gatvėj. Jie

(Elta) Vilniuje Įvykusia
me LKP 15-m e suvažiavime 
pirmasis sekretorius A.

jų, ypač karvių skaičių di
dinti.. Nors prieš kelis mė
nesius būta uaug raginimųi rašo, kai kas nors liečia ne- IIUU K n. ucmuo uaug

>s pusės Sniečkus I komunistu* Juk ir toj "Tie- Sniečkus, kiti partijos parei- tačiau paukštininkystės ska- 
ais taikiniu pasi- soj.. <u didžiausiu padi- kūnai ir kalbėję delegatai tinimas vykstąs lėtai, ir dėl

istorijos skaitiniuose radęs 
"rimtus trūkumus ir klai
das“. Pagal Sniečkų, vado
vėlyje padalytos "nuolaidos 
buržuaziniam objektyviz
mui, pasireiškia praeities i- 
dealizavimas“. Esą, Jurgi
nio vadovėlis parašytas be 
reikiamo ryšio su kitų so
vietų tautų ir ypatingai rusų 
tautos išsivadavimo kovų 
istorija. Blogai esą ir tai. 
kad Jurginis neatskleidęs 
bolševikinio šūkio apie naci
jų apsisprendimo teisę, jis 
pervertinęs tų priešų—''bur
žuazinių nacionalistų“ laik
raščius ir žurnalus ir kt. 

Visaip baido
Lietuvos laikraščiuose da

bar spausdinami tariamai iš 
Vakaių Vokietijos rašyti 
laiškai, kuriuose labai juo-

BĖGA KAIP NUO MARO

Sniečkus dar apgailesta
vo, kad žemės ūkio gamybo
je dar mažai panaudojama 

mo. visos jos akivaizdžiai.elektros energija ir elektros 
rodo,kad komunistų gyrimą-Į varikliai gamybos reika- 
sis apie pasiektus tariamai; {ams. Numatoma plėsti me

mus gerti ir laisviau mąstan- dramos draugiją "Varpas“, 
tiems, kurie buvo vadinami kurios vadovybėje buvo Juo- 
hedieviais. Ne viena moteris zas Lukauskas, Antanas Ba- 
tokių raginimų paklausy- niulis, Antanas Osteika, šių 
davo. žodžių autorius ir kiti.

Be kelių dešimčių Įvai- 
tc buvo daug nusiskundimų. riaį6 vardais pašalpinių

įkilto V^ki’e i(li<lžiulius laimėjimus yra Ilioracijos darbus
saeito h. tų AtviAsaai, dau-j Nonma spal.ėiau vienkie.

gelyje snoų žymus atsiliki- miug tj ; ko,
tų satelito — Kytų 
tijos i Vakarus išvyko ir juo
se pasiliko per 1,500 moks
lo žmonių. Jie daugiausia 
išnaudojo tarnybinių kelio
nių Į užsieni ar atostogų 
progas.

1058-60 m. laikotarpy iš 
pasitraukusių Į Vakarus
mokslo veikėjų buVO; •m- — 77'J

ties žmonės ir kt. 1961 m. 
pirmame pusmetyje iš Rytų 

domis spalvomis vaizduoja- Vokietijos pasitraukė 165 
mas tenykštis gyvenimas. įvairių mokslo sričių darbuo- 
Vienas jų net per visą pus- tojai.
lapį parašė: "Prakeikimas 
Adenauerio rojui“, sako kla
jūnai.“ (suprask, ten išva
žiavusieji).

Matvti, tuo būdu norima 
mėginti atbaidyti žmones 
nuo bėgimo iš rytų į vakarus.

Rašyti tik tiesą
. Tokią antraštę "Tiesos“ 
įeuakcija davė dviem laiš
kam redakcijai. Vienas jų 
patašytas L. Aleksandravi
čiūtės, o antrasis — 12 
'parteicų“.

1 ii moji protestuoja prieš 
Ch. Kaplaną, kuris parašė 
atsiminimų knygą "Kareivi
nėse neramu“ ir tarp ko kita 
ten papasakojo, kaip jis su 
Aleksandravičiūte 1927 me
tais pėsčias ėjęs iš Latvijos 
į Maskvą, į Lietuvos komu
nistų partijos konferenciją.

Kaplanas parašė: "Nuo
vargis ėmė nugalėti mus. 
Ypaž pavargo nepratusi prie 
tolimos kelionės L. Alek
sam! ravičiūtė.

"Kur jūs mane tempiate?, 
pagaliau neišlaikė ji, pasi
ruošusi atsisėsti. "Jau laikas 
butų pailsėti.

’ Man buvo gaila jos, bet 
ką darysi? Vietovė atvira, 
atsisėsi, ir tuojau tave ap
ims miegas.

"Ne, čia ilsėtis pavojinga.
"Pasigailėkite, nebeturiu 

jėgų.
"Paėmiau ją už rankos, ir 

ji švyluodama paklusniai 
ėj'o toliau.“

di augijų, buvo ir dabar tebė
ra du lietuvių politiniai klu
bai : vienas 48 Green gatvėj 
buvo valdomas demokra-

Parapijos katalikų veik
lai buvo artima Meno D-ja 
"Aidas“ ir "Aušros“ choras, 
kuriam vadovavo Petras 
Biužauskas.

Rengdami paskaitas, soči
tiškai nusiteikusių, o antras Ralistai kalbėtojais pasikvies- 
103 Green gatvėj — sočia-j davo bostoniškius: velionį

Visa tai prisiminiau tam, 
kad vėliau Į šį kraštą atvy
kusieji žinotų, kad viskas, 

turėjo kas senųjų amerikiečių su
kurta, atsiekta ne rožėmis 
barstytais keliais einant, liet 
dideliu darbu ir pasišventi
mu. Veikėme, plušome anuo
met, neturėdami tokių pato
gių gyvenimo sąlygų, tokių 
uždarbių, kaip šiandien, ne
galėdami susisiekti reikalui 
esant telefonu, automobiliu, 
turėjome pėsti bėgioti. Pa
siryžimas ir tikėjimas Lietu
va viską nulėmė.

Dabartiniai ateiviai turi
listų. Abu klubai turėjo sa-1 F. J. Bagočių, buvusį to me- daug geresnes gyvenimo są-
vo sales.

Socialdemokratu
mas, smukimas, netvarka, venvi‘tes _ anot Sniečkaus, Į vadovavo siuvyklos savinin- 
nesusigaudymas. biaskjma-turėsįą įr politinį efektą..1 kas J.S. Prūselaitis (jau se- 
sis, planavimo stoka, i pa-į -m-a niai miręs) ir Tarnas Matas,
tingai išryškinus idealogmę • Tas pat* Sniečkus *u\a- . . * šiandien nena- kunigaipusę. iš Sniečkaus ir kitų Svirne dejavo, Kad reikia- kuns dai ir siandien nePa kuni^aL
kalbėtoju lūpų pasigirdo nu-™1 nekovojamą su grobsty-į-----------------------------------------
siskundimai ‘dėl be galo maisir weikv*jimais kolcho- vykdė 135 jmonės. Jei kai 
sunkiai vedamos kovos šu Pripažinta, kad dau-;kuijų įmonių gaminiai turi
vadinamuoju buržuaziniu Seb'Je kolchozų dar esanti ,gerą vardą (pvz., elektrinės

Į to Keleivio redaktorių Stasį 
grupei Michelsoną ir Zuzaną Pui

šytę, dabar Shallnienę, ad
vokatę. Katalikams kabėda
vo K. Pakštas ir pakviesti

d a V įstojus į pirmąjį pa
saulin) Karą ir jo eigoje įs
kilus Lietuvos nepriklauso-
niyues šuniui, aiiircumatu, oiulzomedicinos darbuotojai. 287

gamtos mokslų specialistei,'”^?'^- ir'vad.'”religi-į aukšte žemės ūkio produktų j skaičiavimo mašinos, "Dro- 
J25 filosofijos ir filologijos nėmig atgyvenomis“. štai, S šikama, nededama Pa- 5ės“, "Litekso“ fabriku au- 
iarbuotojai, 127 technikai. <u„lauslai‘laip atrodo komu-.stengų apmokėti už papildo- diniaib tai dėl kitų įmonių

29 teisių ir ūkinių mokslų nigį suvažiamvime pareikš- ^ą darbą. inuolat nusiskundžiama ir laisvinimo reika-
darbuotojai, 22 muzikos sn-tos'kai kuHos būdingesnės: Nors sovehozai turi rody-į ypač dėl "Neries“ išleidžia 

mintys (sekant Sniečkaus ti pavyzdi kolchozams (kaip mų kuliamųjų kokybės.
i, diskusijas dėl jo tvarkyti socialistini“ že- Sllvažiavim<> skan

žodžius rašančio ir kitų pa
stangomis buvo sudalytas 
"Draugijų Sąryšis“ sėkmin- 
tikslas Puvo bendrai veikti

pranešimą, diskusijas dei jo
kitų pranešimus ir Tie-’mčs ūkį...), tačiau piaėju- 

236 nr. vedamąjį apie sius ūkinius metus daugelis
ir
sos

skambėjo 
dėl įmonėse

lais. Jis šaukė masinius mi
tingus, juose buvo priimami 
nutarimai, kuriuose buvo 
prašomas Washingtonas pri-

Nuo š. m. rugpiūčio mėn. 
Vakarus pasirinko per 200 
aukštojo mokslo žmonių. 
Kiekvieną savaitę būdavo 
pranešama apie operos diri
gentu. dramos režisieriu ir 
kitu menininku, esančiu įau
’iz zonos 

^ebegrižti i 
darbovietes.

nutarimu vyk-suvaziavimo 
dymą).

Žemės ūkis
Sniečkus primine šių me

tų sausio men. Maskvos ko
munistų plenumo papeikimą 
Lietuvai, kad pradėta per-

Lietuvos sovehozų užbaigė 
su dideliais nuostoliais. Tuo
se sovehozuose vis dar aukš-

ribų. na.''i>'vžima ' mažai dėmesio skirti gruui- 
savo ligšiolines

Tie, kurie karštai myli. nieka
lą nesensta. Jie miršta seni 
imžiumi. bet jauni dvasia.

Artur Pinero

NAUJAUSIOS KNYGOS

nems kultūroms. Daugelyje 
kolchozų ii- sovehozų jau ke
linti metai iš eilės gaunami 
nepastovus 'bulvių derliai. 
Su linais dar blogiau — jie 
sėjami pavėluotai, uždelsia
mas jų nuėmimas ir apdirbi
mas. Toliau, permažai Lie
tuvoje {liečiami cukrinių 
runkelių pasėlių {įlotai, 
menkas jų derlingumas

lygas, daug didesnius uždar
bius, todėl gali dar sėkmin
giau veikti ir savo didesnė
mis sutaupomis veiksmin
giau prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo.

K. J. Paulauskas

LIETUVIŠKAI TIK SU 
'KELEIVIU“ PASIKALBA

Andrius Ambrazas, gyve
nantis Rossland. B. C. (Ka
nadoje), pratęsė "Keleivio“ 
prenumeratą, išsirašė kny
gų, nepamiršo ir Maikio tė
vo. Jis rašo, kad per 18 
metų ten nesuėjęs lietuvio, 
todėl lietuviškai tegalįs tik 
su "Keleiviu“ pasikalbėti.

Konsulatas įieško
Bakaitiene- Lazdauskienė Le- 

vosė, ir jos seserys Dirsieiiė, 
Liudvika, ir Jonaitienė, Julijo
na, Izidoriaus Lazdausko duk
terys, kilusios nuo Jurbarko.

Bumblauskis ir jo seserys Ba
rauskienė, Juzefą, ir Jankaus
kienė, Salomėja, gyvenę Čikagoj.

Ge-ivilas. Juozas, ir jo sesuo 
Olga. Mykolo vaikai, gimę Ame
rikoje. Tėvas gyveno Pušų km., 
Skaudvilės vaisė.

Grigas, Jonas, atvykęs Ame
rikon apie 1913-1914 m.

Matusevičius. Antanas, gi
męs Amerikoje, kurį laiką gyve
no Lietuvoje ir lankė Lazdijų 
gimnaziją.

Pukys, Juozas. Prano sūnus, 
gyveno Worcesteryje.

Redikas, Alfonsas, pasitraukė 
iš Lietuvos 1944 m.

Sedliekas. Pranas.
Tinčikas. Viktoras, pasitrau

kė iš Lietuvos 1914 m.
Valužis. Ikonas, ir žmona Do

micėlė. iš Virbaliu km., Skuo
do vai.

TeSkomie’i ar’in anie iros ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

CONSULATF GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

Pakalbinkim draugus, pa

žįstamus ir kaimynus užsisa

kyti “Keleivį." Šiemet kai

na dar tik $4.00 metams.

Suvažiavime 
nusiskundimai
esamo broko, išleidžiamos pažinti Lietuvos nepriklau- 
blogos, netikusios, nepatva- somybę. 
rios produkcijos. Esą, men-j Jau iš nepriklausomos 
ka gaminių kokybė dažnai Lietuvos atvykus binansinei 

su Jonu Vileišiu ir 
’ Povilu Žadeikių priešaky,

ta gaminamos produkcijos susiJusi nesąžin.ngumu, Misijai 
savikaina, o darbo našumas; su „robst¥mn.„ 

lėta.. Komunistaikyla lėtai. Komunistai tarp 
kitko pabrėžė, kad Lietu
ves kaime pilietines teises 
išsikovojo kukurūzai ir 1961 
metais jų buvo pasėta du 
kartu daugiau palyginus su 
1959 m. (Nutylima jų savi
kaina.-E.)

Pramonė, statyba

Suvažiavimas pirmoje ei
lėje kreipe dėmėsi į septyn
mečio plano įvykdymą. Pa
sidžiaugta, kad per dvejus 

11 su puse to plano metų bend-NEPRIKLAUSOMĄ LIE- . . L .
TUVĄ STATANT, Rapolo!I>criPazal ™eęhanmiotas rosios produksijos apimtis 

Skipičio atsiminimai, 449 aušinimas.. Dinos derlingu- padidėjusi 44 procentais, bet 
mui padidinti trūksta trasų, ...iškilo aikštėn ir visa eilė 
"pac organinių. Įr.mtų trūkumų pramonės,

.\ors praėjusią vasarą bu-j statybos srityse. Štai "Tiesa“ 
vo labai nepalankios oro są- savo vedamajame iškėlė, 
lygos, tac.au šiais metais kad daugelis pramonės įmo- 
isietuvoje tikimasi surinkti nių nepanaudoja turimų re- 
įemažesnį derlių. \ is dėlto zervų, lėtai įdiegia mokslo ir

psl., kaina.............. $5.00

TREJOS DEVYNERIUS, 
dr. S. Aliūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina .................. $1.00

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

YNGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje:

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

suvažiavimas turėjo pripa
žinti, ir tai pabrėžė "Tiesa“,
kad derliai dažnai yra nepa
tenkinami ir didėja lėtai.
Pripažinta, kad kolchozuo
se ir sovehozuose dar yra ne
maža tuščių žemiu, kurios 
galėtų duoti daugiau nau
dos.

Gyvuli in i n kystės srityje 
pripažinta esant atsilikimo

technikos pasiekimus, pa
žangius darbo metodus ir 
naują technologiją. Įmonėse 
ir statyboje dar daug esama 
rankų darbo. Lėtai mecha
nizuojami pakrovimo iškro
vimo darbai. Suvažiavime 
buvo smarkiai kritikuotos 
I ietuvos valst. plano komi
sija. Liaudies ūkio tarvba — 
abi žinvbos dariusios klaidas

—visa eilė rajonų barta dėl (planuojant, organizuojant 
pieno nrimelžimo mažėjimo,‘tiekimą. 1961 metais aštuo- 
dėl mažėjančio galvijų skai- nju mėresiu bendrosios ga- 
čiaus. Sunkiai vyksta galvi-įmybos plano Lietuvoje nei-

otatv ooje — per pustre
čių incių valstybe pasiaciusi 

LUKst. K v. inu. gyvena
mojo ploto... Staiyoines or
ganizacijos apsiieiulisios — 
šiai jos pianų neivyKdo, ob
jektų neužbaigia laiku, dar
nų kokybe — bloga, pilnai 
neišnaudoja statybines tech
nikos. iš viso, kaip pabrėžė 
Sniečkus,— gyvenamieji na
mai Lietuvoje statomi nepa
tenkinamai.

Ta pačia proga partinis 
sietuvos varovas iškėlė ir jo 
anksčiau reikštą nepasiten
kinimą dėl, girdi, nepateisi
namai naudojamų lesų at
statyti paminklams, neturin
tiems istorinės (suprask, be 
ryšio su komunistų veikla. 
-E.) ir architektūrinės-me- 
ninės reikšmės.

Grobstoma socialistinė 
nuosavybė — tai jau eilė 
mėnesių skelbiama negero
vė. Ta proga Sniečkus piktai 
iškėlė stambių materialinių 
vertybių grobstymą eilėje 
lengvosios, maisto, mėsos ir 
pieno pramonės įmonių.

Suvažiavime dar buvo pa
sisakyta apie trūkumus bui
ties gyvenime ir iškelta eilė 
negerovių (iš komunistinio 
taško žiūrint) kultūros gy
venime, ypatingai literatū- 
rrn'e.

didžiausioj miesto salėj, tal- 
pinančioj virš 3,000 asmenų, 
buvo surengtas susirinki
mas. Jame parduota Lietu
vos paskolos lakštų net už 
$100,000. Man vienam buvo 
progos priimti ir užrašyti 
arti $14,000 bonų. Parsive
žęs pinigų maišą, beveik visą 
naktį nemiegojau — bijo
jau, kad kas nepavogtų.

T. Mato vadovaujamas 
"Draugijų Sąryšis“ sėkmin
gai veikė ir toliau.

Energingas jaunimas, su
skuręs į meno draugijas, 
gražiai veikė. Vilijos ir 
Aušros chorai bei Varpo 
dramos draugija rengdavo 
dainų koncertus ir vaidini
mus.

Varpas pasikvietė režisie
rium iš Lietuvos atvykusį 
Antaną Vitkauską. Tada 
vaidinimai pradėta rengti 
kas mėnuo. Buvo vaidinti 
šie veikalai: Kęstutis, Geno
vaitė, Rutvilė, Živilė, Mirga, 
Sugrįžo, Kalvio duktė ir ke
lios dešimtys kitų.

Prieš vaidinimo pradžią 
vaidintojai, jau nusigrimavę 
ir apsivilkę savais ar skolin
tais drabužiais, kaip tai sce
nai reikalinga, atvirame 
sunkvežimy pervažiuodavo 
lietuvių gyvenamas gatves... 
ir publikos salėje netilp-

*
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Ko laukiama is komunistų 
suvažiavimo

(Elta) Spalio 17 d. Mask- vo pakeista net puse miestų; 
voje susirinko 22-sis Sovie- ir rajonų komitetų paieigu- 
tų Sąjungos kom. partijos nų. Nuo šių metų pi a< irios 
suvažiavimas. Dar toli prieš sąjunginėse respublikose is 
jam susirenkant visoje So-71 partijos sekretoriaus bu- 
vietijoje, taigi ir Lietuvos vo pakeisti 22, jų tarpe ke- 
neišskiriant, partijos varo- turi pirmieji sekretoriai. Ya- 
vai ligi nuobodumo kalė gy- lymai sekė valymus partijoje 
ventojams to suvažiavimo ir kovo mėn. jie buvo palie-

jsvarbą, o kolchozų ir Įmonių te ir Latviją, vėliau ir Estija.. 
darbininkai suvažiavimo ’šlo- Į Kai daugelyje sričių par- 
vei Įsipareigodavo“ išpildy- tijos pareigūnai buvo išvaly
ti visus planus. Nesuskaito- ti ryšium su atsilikimu že
muose mitinguose, susirin- mės ūkyje, tai tuo pačiu nie
kiniuose buvo diskutuoja- 'tu buvo pakeltos bausmės 
mi suvažiavimui patiekiami prieš vad. veltėdžius, chuli-. 
priimti partijos programos ganus, spekuliantus ir kt.' 
ir Įstatų projektai. Pagaliau Nebuvo atsitiktinumas, kad 
visose respublikose buvo su- kai kuriose respublikose, jų 
šaukti partijos suvažiavimai.; tarpe ir Estijoje, išvalytos ir 
-Jie išrinko arti 5,000 delega-J vidaus ministerijos, o tatai, 
tų i suvažiavimą (20-me: reiškė .slaptosios policijos 
partijos suvažiavime 1956 sustiprinimą. Keliant saugu-1 

'• metais jų tebuvo 1,436 ). mo Įstaigos galią, jau galima 
spėti apie naują Chruščiovo 
valymo bangą Sovietijoje. 

Pažvelgus į visus tuos

PATOGI PALAPINĖ

šitos dvi mergaitės—Teresa IMeres ir Mary Eilėn 
i homason, 12 ir 11 metu amžiaus, sugalvojo saulės ap
šildomą palapinę, kuria jos rodė \Yashingtone, D. C. 
lai jauniausios išradėjos, kurios rūpinasi savo išradi
mą užpatentuoti.

LDD suvažiavimo belaukiant
į Tie delegatai ir jų tarpe 31 
iš Lietuvos per 10 dienų po
sėdžiaus naujai pastatytoje 
didžiulėje kongreso halėje 'šiais metais Įvykdytus valy- 
Maskvoje. Ryšium su žymiai1 mus, turėjusius ryšio ir su

— Kas bus, Maiki, kad 
nėra pakajaus ant svieto?

— O kaip tėvas tą 
jų“ supranti?

— Yaluk mano razumo,
vaike, pakajus yra, yra, nu, 
j aka jus yra pakajus. Kodėl 
tu nesupranti?

— Kiek aš suprantu, tėve, 
žmonės ’pakajum“ vadina 
tokią padėti, kur gyvenimo 
reikalai vystosi 
ir niekas nesipeša.

— Nu, vot, ir aš norėjau 
tą pati pasakyti.

— Bet tokio pakajaus",

„ , , pagausėjusiu delegatų skai- spalio 17 d. šaukiamu šuva- Lapkričio
Broliai, Maiki, ir dabar čjumį užsienio spauda 

dažnai susipeša. Lietuvoj
paka- dažnai susimušdavo dėl že- 

i mės, o kai kada ir visai be 
reikalo, už kokią mergą ant
ausius apsitašydavo. Ale 
visgi seniau žmonės nebuvo 
taip ištvirkę, kaip dabar.

— Bet Biblija sako kitaip, 
tėve. -Joje randame pasaką 
apie Sodomą ir Gomorą. 

tvarkingai i *e miestai buvo taip ištvir
kę, kad Dievas turėjo su
naikinti juos ugnimi ir siera.

STEPONAS KAIRYS
4-5 dienomis greta kitos mūsų socialisti-

PADĖKIME TĖVYNES 
REPREZENTANTAMS!
luicu Oionui sAauiai, va- 
uutai, letenai n o.ciuliai, 
Šiais mctaio l.ju «amuo- 

i 'te e a ULUu i piillg’i-
včijju piilkilacjO. Ji* 

LlKc'lvio — bUvdkti 
nuo oaugiausai butiniaus.ų 
lesų lietuvių ..Kautų repre
zentacijai kitų tautų skautų 
taipe. Mūsų paiei a didelė, 
iiies reprezentuojame ne tik
rai išeivijoje esančius skau
tus, bet ir mūsų 'uolius, pa
rinkusius Tėvynėje, kurie to 
atlikti šiuo metu negali, 
šiam darbui esame Įpareigo
ti tų brolių, kurie jau pagul
dė savo galvas ant Tėvynės 
laisvės aukuro. Jie yra mum 
geriausias pavyzdys; jų ati
duotos aukos Tėvynei, ir jų 
mes užmiršti negalime.

Šios vasaros metu keli 
skautai akademikai iš Vo
kietijos JF Skyriaus lėšo
mis buvo pasiųsti i Witan, 
Gilwell Parke Londone, Į 
pasaulio akademikų skautų 
sąskrydį ir ten atstovavo 
lietuviam skautam.

Į Tarptautinio Skautų Biu
ro konferenciją Lisabonoje 
J F Skyriaus lėšomis taip 
pat buvo pasiųstas vienas 
skautininkas iš Vokietijos, 
kuris ten vietoje galėjo at-žiavimu ( naujai įstatvti Bostone šaukiamas Lietuvių nės spaudos.

rodo, kad tie valymai reiškia tvarkę, mane pagavo nusi- skaudžiu nustoliu 
ir neabejotiną paties Chruš- minimas. Iš 13-kos darbo-

pra- Taip pat ir Anglijoje

— Maiki, Dievas yra tei- Į kusijo
Slogas.

triukšmo auditorija Chruš
čiovo nuopelnams ir jo as
meniui aplamai iškelti.

Kokia suvažiavimo dar
botvarkė? Pirmoje eilėje 
Chruščiovas delegatams pa
tieks vidaus ir užsienio veik
los apyskaitą, bus priimta 
nauja partijos programa ir 
Įstatai. Drauge vyks ir dis-

Jeigu žydai perdaug 5plano.

čiovo galios stiprėjimą. Jis tvarkėn Įtrauktų klausimų 
turėjo paaukoti ir ne vieną nejaučiama gyvumo, veržlu- 
Fasižymėjusį partini parei- mo Į darbą, tai vis ’popie- 
gūną, net ir iš savo prote-, riniai“ klausimai, ir tarp jų 
guojamų tarpo, siekdamas Įtrauktam "Darbo“ žurnalo 
padengti savo patiespada-|klausimuigresiapavojusbū- 
rytas klaidas tiek vidaus po-J ti nepastebėtam. O tuo tar- 
litikoje, tiek žemės ūkio pu, mano Įsitikinimu, jis tu-

dėl dvidešimtmečio srityje.
Tx avic*u< J * k ii i n

tėve, niekad pasaulyje nebu- pasileido, lai tokius reikėjo ir buvusiuose suvažiavimuo- "KINŲ SIENA 
vo, ir vis dėlto dangus ne- pamokyti, ir jie verdančioj se, bene daugiausia reikš- 

Nesugiius jis ir sieroj buvo nuskandinti. Ale mės turės delegatų užkulisi-sugriuvo. 
dabar.

— Maik, ant to tai jau 
aš su tavimi nesoglasnas.

— 0 kas tėvui nepatinka?
— Man nepatinka, kad 

tu sakai, kad pakajaus nie
kad nebuvo. Juk skaitai kny
gas, tai turėtum žinoti, kad 
seniau, kada Dievas vaikš
čiojo po žemę ir stebuklus 
darė, tokios velniavos nebu
vo, kaip dabar yra. Visi gy
veno sutikime, vienas kitam 
nepavydėjo, vieni kitų ne
apgaudinėju. ir nebuvo nei
policijos, nei teismų, neilgiausi kalnai atsidūrė giliai 
sukčių politikierių. Vienu j po vandeniu. Neliko nei vie-

Andai televizijoj mačiau, 
žmonių tenai nė veikla, susieta su pakeiti-į kaip tenai Berlyne ' u-

dedame apsiprasti, iš dalies sanpįejį lietuviai skautai bu- 
ir tuo veikiami, kad Dar- vo paremti, jiems atliekant 
bo ankstyvesnių jaunųjų 1Cprezentacinius lietuvių 
bendradarbių dalis panoro sfcautų žygius anglų skautų 
ieškoti naujų dievų ir nuo parpe
mūsų atšlijo. į LSB Tarptautinio Sky-

šis suvažiavimas turi tartiį rjaus konferencijų, memo- 
giiežtą žodi, kad jį išgirstų landumų kitų skautų vado-
įr jam paklustų ir tie, kurie 

lėtų būti pastatytas pirmon • suvažiavime nedalyvaus, 
vieton ir apšviestas elektri- "Darbas“ turi eiti. "Dar- 

PIKNIKE'nės lemputės šviesa. Ir bas“ turi būti mūsų minties
ir valios reiškėjas!

vybėms ir kiti veiksmai taip 
pat pareikalavo nemaža 
lėšų. Jamboree‘s Fondo iš
tekliai jau labai sumažėjo, 
ir mes stengiamės, kiek ga
lima daugiau sutelkti lėšų,

musu vienos _____-z ____________ _________ ______ ___  _____ _ .____ _______ ______ _____
nebuvo. mais partinėje organizacijo- vo statoma "kinu siona“. įsas dažnam ir musų galvoje

— Bet žydai buvo Dievo į je ir lūkimais į naująjį žiūrėdamas i tai prisiminiau į kelia suirutę, kai pasau- 
centro komitetą. Sovietinio 1927 m. Haeket parke Eas- ii pasineiusios kurti galios

tikrai.
Gyvename visuotinės su-, l,su pasiruosęs išgirsti a- 

ii utes laikotarpi, las chao-į bejojaiicių, pasenus.ų, pa-: kurios galėtų būti panaudo-

išrinktoji tauta, tėve, ir vis- 
liek jis turėjo juos naikinti. 
Sodoma ir Gomora tačiau ne 
vienintelis ištvirkimo pavyz
dys, tėve. Buvo laikai, kada 
visas pasaulis buvo pasken
dęs ištvirkime. Ištvirkimas 
buvo toks baisus, kad Dievas 
nutarė sunaiknti visą žmo- 
n.ją, isskyius tiktai vieną 
Nojaus šeimą. Buvo užleis
tas toks tvanas, kad aukš-

politinio gyvenimo stebėto- tone, Pa., šitokį Įvyki, 
jai pabrėžia, kad spren
džiant iš pasirengimų, dau
giau svorio turėsią organiza- eigą.

baido mumyse parauti su-j 
Sėdėjau tada ant Kalnelio pratimą, kas yra socializmo 

ir stebėjau uviejų piknikų esmė, kas yra demokratija,

žodžiu, visi buvo laimingi, 
todėl ir Dievui buvo links
ma čia pasivaikščioti.

—Tėvas kai oi nebūtus da
lykus. Seniau net ir Dievas 
įamybės neturėjo. Vos tik 
jis sukūrė pasaulį, velnias 
tuojau pradėjo kurstyti Ievą, 
kad sulaužytų jo prisakymą 
neliesti uždrausto vaisiaus. 
Dėl to /Vlomas su Ieva buvo 
išvalyti iš rojaus, turėjo 
sirgti ii- numirti.

— Nu. juk ir aš tau sa
kiau, kad velnias visur daro 
šunybes.

— Tiesa, tiesa, tėvas pats 
sakai, kad Dievas negali 
velnio suvaldyti ir neturi 
dėl jo ramybės. Tai kurgi 
čia tas "pakajus“?

—Ale žmonės, Maiki, vis- 
tiek buvo lagadnesni ir vie
ni su kitais nesifaitavo.

— Tėvas klysti. Adomas

no žmogaus, išskyrus Nojų. 
Tėvas turėtum tuos dalykus 
žinoti, nes Biblijoj jie smul
kiai aprašyti.

—Maiki, aš tik ant mal
daknyges gramotnas, tai 
biblijos nepaskaitau.

—Bet jau pasenai po 
svietą bevaikščiodamas, tai 
turėjai progos sužinoti tas 
pasakas iš kitų.

— Kodėl tu šitą bizni va
dini pasakom? Juk pasakos 
tai žmonių išmislyti plepa-

ciniai ir partiniai klausimai, 
pvz., partijos modernizavi
mas, Chruščiovo galios su
stiprinimas.

Suvažiavime partijos Įsta
tų projektui referuoti numa- 
ty tas partijos sekretorius 
Ei oi Kozlovas. Kadangi Sta
lino laikais tai atlikdavo jo 
numatyti Įpėdiniai (1939 m. 
—ždanovas, 1952 m. Chruš
čiovas), tai šiandien jau 
bandoma teigti, kad Kozlo
vas laikytinas antruoju po 
Chruščiovo.

Įstatuose esama ir būdin
gų naujovių: ..Įtraukus pa- 
griežtintas bausmes dėl par
tijos, valstybės disciplinos 
pažeidimų pasisakyta ir dėl 
bendradarbių pasirinkimo 
draugiškumo, giminystės ir 
pan. sumetimais. Tas pats

rvas sau susinnko tautiško 
susivienijimo ir komunistuo
jančių svečiai. Prasidėjo 
maišatis, ginčai, buvo pasiū
lyta užtverti "tvorą”, kad 
abiejų piknikų svečiai nesi- 
maišytų. Ar ot bolševiko šo- 
lomskio, vienoje tvoros pu
sėje bus komunistuojantie- 
i, antroje — fašistai, bet 
tol "tvora“ buvo užtverta.

lai. O Biblija juk nėra is-! Chruščiovas, kuris dar 1952
misiąs; ji šver.tas žodis 

— Ar tas žodis šventas,
ar ne, apie tai mes čia ne
kalbėsime, tėve. Gali būt, 
kad tokių Įvykių, kaip visuo
tinis tvanas arba Sodomos 
ir Gomoros sunaikinimas, iš 
tikiųjų nėra nei buvę. Vis 
dėlto tos pasakos mums pa
rodo, kad ir senovėje, kai

su Ieva turėjo tik du sūnų, dar nebuvo nei policijos, nei 
ir tie negalėjo susitaikyt, sukčių politikierių, žmonija 
Kainas užmušė Abelį. Bro- negalėjo būti laiminga, jei- 
lis broli nudėjo. Taip sako gu kalbama apie toki iš- 
Biblija. kuri yra laikoma tvirkinta ir brolžudystę. O 
Dievo žodžiu. Taigi tėvas jeigu tai buvo senovėje, tai 
klvsti. kad seniau žmonės ar galima stebėtis, tėve, kad 
"nesifaitavo“. šiandien tautos ginkluojasi

m. buvo pasisakės prieš gi
minių protegavimą tarnybo
je, dabar vykdo priešingai 

Ryšium su partijos suva
žiavimu vakarti spaudoje at
kreiptas dėmesys ir į komu
nistų partijos padaliniuose 
vykdytą valymą. "Pravdos 
spalio 4 d. pranešimu, tik 
Moldavijos respublikoje bu-

ir ruošiasi žūtbūtiniam ka
rui? Ar galima stebėtis, kad Mirties

suspėjo net kruvinos mušty
nės Įvykti.

Bimbos draugas J. G. pil 
nas paleido kumšti Į dailią, 
buvo sužeistų. Byla atsidūrė 
teisme. Šalomskio i Ji’ os 
salininkai bylai vesti liuko 
aukas visoj Ameri; - jie 
tokias prozas mel ą išrau
doti "paubagauti .

Tos gėdingos pvštyraN iš
garsintos po visą Am-. riką.

Taigi maža ' kirų siena“ 
anuomet buvo pra lėta tver
ti lietuvių gegužinė , š an- 
dien tveriama visur, kur tik 
tai yra Įmanoma. Yna- jos 
tvėrimas vaizde - Berlyne.

Komunistai matė. l a i ry
tų Vokietija ga'i i a i ’ be 
vietos gyventojų, o kr taryti 
be žmon’u? Juk z ’ns 
komunistiško rojau- 1 kur
si. Todėl ir pastatė mūrinę 
siena, sustiprintą sp--klo
tomis vielomis, nioviais.

kas yra susipratusio darbi
ninko vyriausias uždavinys 
ir kad žmogus, kaip buvo. 

taip ir yra mūsų siekimų 
vyriausias t:kslas.

Visomis jėgomis turime 
tam pasipriešinti, tą mums 
.imtai gresiantį pavojų vie
ningomis jėgomis atremti, 
i kiekvieną mumyse abejoji
mą keliantį klausimą tinka
mai ir laiku atsakyti.

Tą uždavinį, kiek pajėg
iamas, per ilgus metus vyk- 
ie LDD žurnalas "Darbas*

juosta. Vadinau, 
daug geresnę, ne,fii : - ’ū 

li-tuviai
nėra pasauly ramybės?

— Maiki, ant to ir aš so- viršum metu
glasnas. Paduokim viens ki- bolševikai Easto'1e gcniži- 
tam ranką n eikim namo. nėj buvo sugalvoię. i.ada

oiUnejimo savimi netekusių tos lietuvių skautų ir Lietu- 
oaisų: Kur musų jėgos?! vos vardui kelti ir kovai
rvas Darbą“ atgaivins ir 'už jos interesus. Nors ir ma
jam gy v\ bę suteiks?“. Iziausi žygiai reikalauja lėšų, 

1 ikias taip prašnekusiems ir todėl kreipiuos Į Jus, mie- 
atsakymas turi būti: "Geda Ii ri oliai, sesers, vadovai, tė- 
jums!“ '.vėliai ir bičiuliai, prašyda

vęs, kiek dar turime sa- mas Jūsų finansinės para- 
»o taipe idėjos draugų, ku-'inos, kad galėtume tinka- 
riuos, kad ir pastipusius ko- nuau išnaudoti progas ir, 
jomis, bet nepalaužtus jų Į-
sitikinimuose, galime drą
siai Įrašyti i senosios gvardi
jos gretas. O senoji gvardija

kur tiktai galima, kelti da
lomas skriaudas ne tiktai 
mūsų lietuviams skautams, 
bet ir mūsų Tėvynei, 

nepasiduoda ir nepakenčia, į Greitu laiku Jus aplankys,

.ietuviai bolševikai tą tvorą 
;\nė kumštimis, akmenimis 
u- panašiomis priemonėmis, 
j dabar Berlyne ta siena gi
nama kulkosvaidžiais ir ki- 
ais naujoviškais ginklais. 
Tas "sienos“ klausimas jau 
virto tarpvalstybinio sugyve
nimo klausimu.

Kaip matome mūsų Ša- 
įoinskis su Bimua yra tos sa
votiškos sienos kūrėjai. Lai
mas būtų Maskvai susiprasti 
ir jos piadininkus Lenino 
ordinu apdovanoti, o ka
dangi juodu ir minėtos ge- 
užinės "mūšyje“ dalyvavo, 
ai derėtų ant jų kaklo ir 

•ūsų generolo Kutūzovo me
dalį užkabinti, bet kažkodėl 
tie vargšeliai iki šiol Mask
vos tuo atžvilgiu pamiršti, i 
Gal dėl to. kad dar labiau lpas:stengtų Maskvai patar
nauti.

Senas Eastonietis

kad bet kas drįstų išniekinti 
jos vėliavą. Tegu būsimas 
LDD suvažiavimas, išsirin
kęs naują vadovybę, ją Įpa
reigoja visų pirma sumobi- 
Hzuoti senosios gvardijos jė- 
ras ir leisti "Darbą“ toliau.

Tai mano. draugai, linkė- 
imo žodis LDD suvažiavi

mui.

jeigu dar neaplankė, JF 
Skyriaus Įgaliotiniai ar 
skautų vadovai su aukų la
pais, prašydami pagelbėti 
JF. Taip pat kai kuriuos Jū
sų pasieks individualūs laiš
kai iš JF Skyriaus. Visų la
bai prašau neatsisakyti ir 
savo auka prisidėti prie šios 
kovos, kurią veda skautai, 
kovodami už lietuvišką

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

n

Visiems aukotojams JF 
vardu nuoširdžiai dėkoju.

Petras Molis,
JFS vedėjas

Keleivio" 19^2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
ehų, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS"

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass. y
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BAIGĖSI TOKIOS DIENOS

Spatio mėnesi dar ir Chicagos paplidimiuoose būvu gu
lima saulėj pasišildyti. bet tokių dienu šiemet, atro
do, gali jau nebebūti.

Karaliene tiesa
Rytu padavimas

(Tęsinys)
Chaziras sustojo.
—Kas esi? Kur keliauji?—paklausė karys.
—O kas pats esi? Ir kuria teise mane klausinė ji— 

atsikirto Chaziras.
—Klausiu aš dėlto,—atsakė karys,—kad esu didžio

jo karaliaus kareivis ir esu pastatytas su savo draugais ir 
viršininkais saugoti šventąjį mišką. Supranti? lu esi da
bar prie užtvaros, kuri vadinama “Tiesos užtvara,” nes 
ši užtvara yra pastatyta karalienei Tiesai saugoti.

Tai išgirdęs, Chaziras papasakojo kariui, iš kui- ir 
kur keliauja..

Sužinojęs, kad jaunas karžygis keliauja i Tiesos rū
mus, karys susišaukė visus savo draugus ir viršininkus.

—Tu geidi patini, kaip iš tikrųjų atrodo Tiesa?— 
pradėjo karių viršininkas, gėrėdamasis turtingu jaunuo
lio apsiginklavimu.—Geras sumanymas, jaunikaiti. Lipk 
greičiau žemyn nuo savo žirgo, aš tau papasakosiu viską.
Didžiojo karaliaus Įstatymuose aiškiai surašyta, kokia turi 
būti Tiesa, ir aš tau tuos Įstatymus paskaitysiu. Galėsi ta
da grįžti atgal ir papasakoti žmonėms apie Tiesą.

—Ačiū tau,—atsakė Chaziras,—bet aš keliauju tam, 
kad pats savo akimis Tiesą pamatyčiau.

—Oho!—tarė viršininkas,—mes tau, brolyti, ne iš
minčiai ir ne vienuoliai! Ilgai kalbėti mes nemėgstame!
Lipk greičiau nuo žirgo, be kalbų!

Ir kareivių viršininkas nusitvėrė už kardo. Bet Cha
ziras paspaudė pentinais žirgo šonus ir, išsitraukęs iš 
makšties riestą kalaviją, sušuko:

—Traukitės iš kelio, kam brangi gyvybė!
Pasigirdo riksmas ir staugimas, bet Chaziras su savo 

žirgu jau buvo toli, miško tankmėje.
O medžių viršūnės vis tankiau ir tankiau glaudėsi vir- Kalbose iš kurių jie kilę, 

šum gaivos. Greit pasifiare taip tamsu, jug nebebuvo guli' jy prasmė aiški ir supran- pasekėja, 
ma žinoti, diena ar naktis. Kelionė darėsi vis sunkesnė ir tania. Štai kaikuriu

RU DEN S Ž1N GSN1Al

Dar regiu, kaip saulėj galvas lenkia gėlės 
lr skalauja žiedus Nemuno vanduo.
Dar girdžiu, kaip šnera karštas upės smėlis, 
O jau svyra ilgas nuo kalno šešėlis,
Gelsvą ąžuolyną gairina ruduo.
Su keleivio žingsniais čiobrai kris po kojų. 
Čiobrų svaigus kvapas su jo žingsniais sklis. 
Smilgos šalia tako lenkias, vėjui moja,
Vėjas lapus suka, iš žiemių plasnoja, 
švilpia tuščias laukas—rudenio dalia.

Julius Savickis

KĄ REIŠKIA 
SENIEJI VARDAI

Daugelis jų nelietuviški.

sunkesnė. Išeikvojęs jėgas, žirgas vilkosi jau tik rykšte kinimai. 
raginamas, pagaliau ir jis neištvėrė, krito ant žemės ir Adelė

paais-

šioji.
Marija (hebrajų) — Kar

čiųjų
aiargariia (graikų-loty- 

i nų i — i enas.
Natalija (lotynų) — Gi- 

; numo diena. tiniškai 70 žmonių
Olga (slavų) — Kilnioji.
Ona (hebrajų) — Ma

lonioji. |jopui*arba ji nčra veria išbi-
1 aulius (lotynų) — Ma ' 
is.

INDIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Jau antras mėnuo vienoj 
Indijos valstybėje — Bihar

Dar turime dr. V. Sruo-
, , , . . .. gienės Lietuvos istorijos ke-
kascien cholera mušta vidų-1 J

• lis

1‘etias (lotynų) — Uola. 
1 ilypas (graikų) — Ark-

ių draugas.
Regina (lotynų) — Ka- 

. alitnė.
Serija (graikų) — Išmin-

.is.
Lršulė (lotynų) — Meš

kutė.
Valentinas ( lotynų) —

Stipruolis.
Viktoras (lotynų) —Per

galė.
Vladislovas (slavų) —

Valdovo sūnus.
Zuzana (hebrajų) —Bal

toji lelija.

Moterys žiūri i paslaptį ilve-

egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran-

kyti, arba ji j.< ruau 
kad būtu 'r.lii rt nutvi-.'-. i.

tarnai parašyta knyga, 947 
vertinga, 'psl. kaina $12. Kainą pakė

lė leidėjai.

PO NAUJU METU “KELEIVIS” KAINUOS $5
“Keleivio” leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo 

I 962 metų pradžios pakelti iki 5 dolerių metams.
Per aštuonius metus laikraščio kainą išlaikėme 

keturius dolerius metams, bet visų reikmenų, kaip 
popierius, rašalas, miesto ir valstijos mokesčiai, vi
sokie pataisymai, paštas, elektra, telefonas, mašinų 
dalys ir viskas kita žymiai pabrango, todėl už seną
ją kainą laikraščio leisti nebeįmanoma.

Laikraščio darbininkų uždarbiai yra labai žemi, 
palyginus su kitų darbininkų uždarbiais, bet ir juos 
reikėjo nors šiek tiek pakelti.

Tikime, kad skaitytojai supras, jog nelengva šir- 
idimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da-

EOSTONO SKAUTŲ IR ryti- Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem- 
SKAUČIŲ IŠKYLA , ti laikraštį, jį platinti ir jame bendradarbiauti. 

Anksti sekmadienį, spalio Šiais metais laikraštį užsisakyti arba atsinau- 
aštuntą dieną, Cedar Hill jinti galima senąja kaina.
miške pasigirdo skautiška “Keleivio” Leidėjai
lietuviška daina, linksmas 
juokas. Neužilgo pasirodė 
būrys paukštyčių ir vilkiukų, 
kelios skiltys skautų ir skau
čių, vyr. skautės ir vyčiai. 

, Neatsiliko nei skautininkai 
ir svečiai. Koks Įvykis? Tai 
Bostono skautų skaučių iš
kyla i gamtą.

Elena (graikų) — švie- Vėliavos pakėlime prof. 
šioji, Spindinčioji. i Končius, mūsų gerbiamas

Eleonora (anglų) — Gai-'svečias, trumpai bet įdomiai 
lestingoji. mums tarė žodi. Jis atvažia-

Emilija (lotynų) — Uoli vo Į mūsų iškylą ne kaip sve-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Eugenijus (graikų) 
Taurus, kilmingas.

(iš sen. vokiečių: Feliksas (graikų) —Lai-i

s, bet kaip prityręs, pasi- • 
>šęs, seni 

Į tis skautas.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 p=l. 
kaina ....................................... SI .25

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Ribinio idomūs atsi. 
minimai. 464 nsl.. kaina.... $6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslaniai. 
Kaina ......................................... $6.00

tVILGSNIR 1 PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na .......................................... $5.00.

— ruošęs, seniai svovykUujan-^^YJ/^ni^ISutis1^^

Po karštų pietų, kuriuos
negyvas.

Chaziras pėsčias leidosi mišku.
Dagūs krūmai draskė jo rūbus.
Daug kliūčių pasitaikė jo kely. Jam teko perlipti per 

akmenines uolas, kurni aštrios atplaišos raižė jo rankas 
ir kojas, teko perplaukti daug plačių ir sriaunių upių, krio
klių, kurie grasino ji paskandinti savo šaltuose vandenyse 
ir daug kitokių vargų nugalėti. Kai, nebepavilkdamas ko
jų, jis, visas kruvinas ir sudaužytas, atsiguldavo ant drė
gnos žemės pasilsėti, aplinkui girdėdavo šakalų staugi
mą ir šiurpulingą tigrų niurzgimą.

Taip visą savaitę jis ėjo mišku,—ir staiga susverdėjo: 
jam pasirodė, kad žaibas apakinęs jį. Iš tamsios miško 
tankmės jis Įžengė i saulės skaisčiai apšviestą aikštę. Vi
dury aikštės stovėjo rūmai, tartum iš dangaus mėlynės 
pastatyti. Laiptai, kurie kilo Į iūmų angą, spindėjo kaip 
kalnų viršūnėse spindi sniegas.

Rūbai skarmalais karojo ant Chaziro kūno. Bet pus
plikis jis atrodė dar gražesnis, ne kaip buvo. Sverdėjan- 
čiais žingsniais jis prisiartino prie laiptų ir, kaip buvo 
pasakojama dainose, bejėgiškai pragriuvo ant žemės.

Bet rasa, kuri dengė aikštėje augančias gėles, at
gaivino jį. Jis pakilo nuo žemės vėl tvirtas, kupinas gyvy
binių jėgų, Nejaučiąs nuovargio ir kelionėj Įgytų žaizdų 
skausmo.

Chaziras uždainavo.
—Aš atėjau pas tave tankiais miškais, per aukštus 

kalnus, per plačias upes. Iš miško tankmės tamsoj man 
buvo šviesu kaip diena. Susipynusios medžių viršūnės 
man atrodė maloniu dangumi, o jų šakose man švietė 
žvaigždės. Krentančių krioklių triukšmas man atrodė 
tyliu upelio čiurlenimu, o šakalų staugimas mano ausyse 
skambėjo malonia daina. Priešų man siunčiamuose prakei
kimuose aš girdėjau bičiuliškus mano draugų balsus,— 
ir dagūs krūmai man buvo minkštu, švelniu paklotu. Nes 
aš galvojau apie tave! Aš pas tave ėjau! Išeik, pasirodyk, 
mano sielos sapnų karaliene!

Ir, išgirdęs tylų lėtų žingsnių garsą, Chaziras net už
simerkė, kad neapaktų, kai išvys nuostabią gražuolę 
Tiesą. Jis stovėjo ir laukė smarkiai plakančia širdimi, ir 
kai Įsidrąsinęs atmerkė akis, prieš jį stovėjo plika sulin
kusi senė moteris. Jos ruda ir raukšlėta oda karojo nu
dribusi šlykščiais krepšiais ant jos kaulų. Žili plaukai 
buvo išsidraikę. Ašarotos akys. Kuprota, ji vos laikėsi 
ant kojų, pasirėmusi kreiva lazda.

Chaziras su pasibiaurėjimu žiūrėjo Į ją.
—Aš esu Tiesa!—tarė ji.
Ir kadangi kaip stabo ištiktas Chaziras negalėjo žo-

kalbos) — Kilmingoji. mutis. 
Agnietė (graikų)—Skais- Gertrūda

tuolė, Nekaltoji.
Albinas (lotynų) — Bal

tasis.
Alma (lotynų) — Maiti
nanti.

Antanas (lotynų) — Pir
maujantis.

i taip skaniai paruošė vyr. sk. 
(sen. vokiečių) Į “Vaidilučių” būrelis, vyko

[Įvairūs žaidimai, dainos, ir 
mirusiu i' visokiu lapų rinkimas. Pauk- 

stytems, kurios uoliai daly
vauja Atlanto Rajono lapų 
konkurse, prof. Končius 
Įdomiai papasakojo apie 
mūsų keturis lietuviškus me-

—Užburtoji.
Henrikas (sen.

—Namų karalius.
Irena (graikų)
Jadvyga (sen. vokiečių)

—Kovotoja.
Jurgis (graikų) — žem-

Taika.

Barbora (graikų, loty- dirbys. džius—klevą, ąžuolą, ber
nų)— Svetimoji. .Jonas (hebrajų) — Die-<ž^’r l)U®i-

Bernardas (sen. vokiečių) vas maloningas.
—Stiprus kaip meška. Juozapas (hebrajų) —

Brigita (sen. airių) —Kil-.Dievas padeda, 
mingoji. Kazimieras (slavų) —

Celina, Celestina (loty- Taikos kūrėjas, 
nų) — Danguolė. Klara (lotynų) — Švie-

Ypatingas pagyrimas ten
ka sumaniai draugininkei P. 
Kalvaitienei ir jos vilkiu
kams, kurie taip gražiai ir 
pavyzdingai papuošė savo 
apsistojimo kampelį. Iš tolo 
blizgėjo staugiančio Geleži
nio Vilko dantys.

džio ištarti, ji liūdnai nusišypsojo ir tęsė toliau: Tinklinio rungtynėse su-
—Tu tikėjai pamatysiąs gražuolę? Taip, aš buvau prakaitavę broliai smarkiai 

graži! Pačią pirmąją pasaulio atsiradimo dieną. Pats pa- žaidė ir vos valiojo laimėti 
šaulio tvėrėjas tik vieną kaitą regėjo mano groži! Bet prieš linksmai klykiančias, 
juk nuo to laiko daug amžių praėjo. Aš sena, kaip pa- nepasiduodančias seses;

skautininkus jie supylė tru
puti lengviau.

I auže vyko Įvairūs pasi
rodymai—vieni energingai 
sudainavo, kiti jausmingai 
suvaidino. Tiktai mūsų vy
čiai kandidatai ir jų keli va
dovai nedrįso — nedainavo. 
Laužui vadovavo S. Subat- 
kevičienė,. Bostono skaučių 
sugebanti tuntininkė.

Po laužo, pavargę, bet pa
tenkinti, ruskubėjome į lau
kianti autobusą. Dabar miš
kas jau vienas . . . liko tik
tai lietuviškos skautiškos 
dainos ir linksmo juoko ai - 
dai.

Padėka lieka tuntinin- 
kams—sk. Subatkevičienei 
ir sk. K. Nenortui. kurie taip 
sėkmingai suruošė šią išky
lą : prof. Končiui, kuris mus 
giliau supažindino su gam 
ta: ir visiems kitiems vado
vams, kurie tikrai skautiš
kai prisidėjo prie šios pui

kios iškylos. Sese Nijolė

saulis, aš daug kentėjau, o dėlto negalėjau išlaikyti savo 
grožio, mano jaunas karžygį! Negalėjau!

Chaziras jautė, kad jis nustos proto.
—O tos dainos apie auksaplaukę, juodaplaukę gra

žuolę ! . .—dejuodamas sušuko jis.—Ką gi aš pasakysiu 
grįžęs? Visi žino mane iškeliavus pamatyti gražuolę! Vi
si pažįsta Chazirą, — Chaziras negrįš neištesėjęs savo 
žodžio. Manęs paklaus: “Kokie jos plaukai—auksiniai, 
kaip nunokę kviečiai, ar tamsūs, kaip naktis? Kaip ži
buoklės ar kaip žaibas spindi jos akys?” O aš atsakysiu: 
“Jos žili plaukai išsidraikę, kaip suveltų linų gniūžtės, o 
raudonos akys ašaroja.”

—Taip, taip!—nutraukė jo dejones Tiesa.— Tą vis
ką tu pasakysi! Tu pasakysi, kad parudusi oda raukšlėmis 
kabo ant sulinkusių kaulų, o veidai Įdubę Į bedantę bur
ną. Ir visi su pasibiaurėjimu nusigręš nuo tokios šlykšty
bės ir niekas Tiesos nebemylės! Niekieno gyslose neims 
smarkiau tekėti kraujas, išgirdus mano vardą! Visas pa
saulis nusigręš nuo manęs!

Chaziras stovėjo prieš ją beprotišku žvilgsniu pasi-
tvėręs rankomis už galvos.

—Ką gi aš pasakysiu? Ką as pasakysiu? ..
Tiesa, prikišusi savo veidą prie ausies, maldaujan

čiai pratarė:
—Pameluok jiems.

(Galas)

bė žinių lietuvių r ančių kalbomis 
apie lietuvius visame passnlv. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir "uredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos c, gaidomis. Ane- 

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys. tod'l tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, irišta 
826 pusi. kaina ...................... $5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. .1. Gimbutas J. I.ingis. J. 
Balvs Zr J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ........................................ $5.00.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LIftKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems indiškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal. 

bėjimus. Kair.a ................... '5 Cnt.

MART.BOROT'OP'S LITHUANTAN 
SELF-TAUGTIT. M. Intienė. ge
ras vadovėlis lietuvni kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14 j 
psL kaina .......................... $1.25

DEMOKRATINIO SOČIA LT ZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su- 
prasti. Kaina ............................ 59c

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukibmo prieš Sme 
tonos diktatūra. Pirma dali« 3»9 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SCNPi Andriaus Valic- 
ko romano antn.ji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų olėto iimod nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daujrvbe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.56

SUŽADfiTINfi. -T. Titinio 15 trumnr 
pasakojimu. ISO psl. Kaina .. $2.0*"

TIKRA TEISYBE ARTE SOVIETU 
RUSTJĄ. arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveiksiu. 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00♦v . *• to*

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

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

KODftL AS NETIKIU ) DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

AI.TORTŲ SESftLY. V. Putino-My
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00.

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

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

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

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

ŽEMfi DEGA, J Savicks n?r*šii an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

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

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

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

BARABAS, Paer lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoj* parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina.......................................... 50 Ct.

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

CEZARIS, Mirko Je«tilič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis do 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

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

?. KISS IN THE DARK. .T. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 
ŠEVIŽMAS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINfiS GAI. 
RfiS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

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

SENOVftS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl., geras popierius, 

........................................ >10.0t

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS CM E. Braadvag ------ 1—
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Kas tas Walter Ulbricht?
WALTER ULBRICHT

.ViasKvai išlikimas vokietis, 
paskirtas rytinei Vokietijai 
valdyti ir Maskvos norus 
ten vykinti.

pasimokyti tikro sovietiško 
valdymo ir komunistiškos 
inkvizicijos priemonių.

Komunistų valdomai Vo
kietijos daliai tvarkyti Mask
va paskyrė WalterĮ Ulbrich- 
tą, 68 m. vokieti iš Tiurin- 
gijos.

Tai senas komunistas, iš
tikimas Stalino ir dabar 
Chruščiovo tarnas, daug pa
slaugų atlikęs Maskvai, vie
nas žiauriausių budelių.

Kai Vokietijoj Įsiviešpa
tavo naciai, Ulbricht pasiša
lino iš jos. Kadangi jis jau 
turėjo gero komunistinių 
"jačeikų“ organizatoriaus 
vardą, kominternas jį pa
siuntė i Ispaniją, kur tuo me
tu ėjo pilietinis karas. Jis 
buvo paskirtas Albacete ka-

VIETINĖS ŽINIOS Pabrangs susisiekimas

Nuostabus koncertas

“to-

----- ;—; Nuo spalio 28 d. daugu-
' Atsiminkime lapkričio 4 d. mai važiuojančių miesto SU-

—----- sisiekimo priemonėmis toks
Tą dieną Strand salėje b langiau mokėti. Vieniems‘Gražus koncertas,

cvizicijos priemonių. |kiO koncerto nebuvau girdė- (376 Broadvvay, greta Lie- tai pabrangs 10, kitiems aet 
Franko laimėjus Ispani- j jusi/’ “žavingas koncertas” tuvių Piliečių Draugijos) 20 centų. Tuo būdu mauo-

is ten . . . Tote ir panašūs išsireiš- bus Lietuvių Darbininkų ma turėti apie 0 milionus do-
kimai buvo girdimi sekma- Draugijos 21 kuopos banke- l^rių daugiau pajamų. Toms
dienį po “Laisvės Varpo” tas i ietuv.ų Darbininkų pajamoms padidėjus, jei jos
surengto koncerto, kurio Draugijos atstovams pa- tiek .padidės, būsiu galima 
programą atliko Dana Stan-1 gerbti. 14 miestu nekilnojamųjų
kaitytė, Stasys Daras ir Jo- Visi kviečiami tame ban- turtų savininkams su maži n- 
nas Vaznelis. Jiems akom- į *-ete dalyvauti. ti mokesti vidutiniai $1-50
ponavo Jeronimas Kačins- — nuo tūkstančio vertės (vie
kas. Našlių banketas nur Jaugiau, kitur mažiau).

Programai pasibaigus ir! , ................... , , [Spėjama, kad Bostone tas

joj, Ulhicht turėjo 
bėgti. Stalinas ji pasikvietė
Į Maskvą ir pasiuntė pasi
mokyti, kaip reikia be 
triukšmo sutvarkyti tuos Va
karų Europos komunistus 
"iškrypėlius“, kurie savo 
krašto reikalus stato aukš
čiau už Maskvos ir todėl ne
nori Maskvos aklai klausyti.

Jis Ulbrichtui pavedė tą 
reikalą sutvarkyti Vokieti
jos kompartijoje, kuri Hit
lerio buvo išblaškyta ir ne
mažas jos narių skaičius bu
vo atbėgęs Į Stalino "rojų“.

Ulbricht pasimokęs pasiū
lė Stalinui šitokį planą:

1. Ištikimus Stalinui Vo
kietijos komunistus grąžinti

Lapkričio 5 d. 5 vai. vak.kelis Kartus iŠKvietus daini- . .
ninkus, puoliką vis dar lū- Į * le^uy ių Filiečių Dr-jos 
kuria vo tikėdama, kad dar ant,ojo aukšto salėje bus 
padainuos. O jie dainavo -kasmetinis Sandai os .1 oterų 
dvi su puse valandų ir pavie-, Klubo ruošiamas našlių ban- 
niui, ir dviese, ir triese, ir i botas, kuriame bus renka- 
lietuvių dainas, ir operų iš- ma nada* karalienė ir kara-
L.aukas.

Atsilankė apie 600, salė 
nebuvo pilna, o Bostone kul-

į Vokietiją. Ten jie turėjo turingų ir Į tokius pretenzi- 
būti pasiiuošę pradėti šabo- turinčių yra tiek, kad sa- 
tažą, jei Hitleris užpultų So
vietų Sąjungą.

2. Visus vokiečių "nacio- nemažai buvo iš aplinkinių

lė butų galėjusi būti kimšte 
prikimšta. Pažymėtina, kad

nalkomunistus“, kurių pas 
Staliną hivo atbėgę apie 
100, grąžinti ir atiduoti na
ciams i rankas (Tas ir buvo

miestų, dr. B. Mtulionis bu
vo atvykęs net iš Rhode Is- 
land.

Po koncerto L. Piliečiu
padaryta — Ravensburgo Draugijos salėje buvo ban- 
kacete jie baigė savo die- ketas, Į kuri atsilankė ir 
nas)- koncerto programos daly-

3. Nedidelis būrys pačių viai. 
rinktiniausių vokiečių komu-j Rita proga bus galima 
nistų su pačiu Ulbrichtu bu- apie koncertą daugiau pa
vo palikti Maskvoje ir buvo į kalbėti.

liūs.
Žinoma, bankete gali da

lyvauti ne tik našliai ir naš
lės, bet visi, visi gali ir bal
suoti karalienę renkant, tik 
karalių pasirenka išrinktoji 
karalienė.

Našlių karalienės rinki
mai visuomet sutraukia di
delį būrį bostoniškių ir iš 
apylinkės, be abejonės, gau
sus bus ir šis banketas.

Našlys

Nelaimėj prie darbo žuvo 
Jonas Akunevich

mokestis galės būti suma
žintas $2.55 nuo tūkstančio.

Požeminio ir viršutinio 
(rapid) susisiekimo kaina 
pasilieka 20 centų, bet jei 
kas norės pirma važiuoti au
tobusu ir persėsti į požeminį 
ar viršutinį traukinį, arba iš 
jų išlipęs toliau tęsti kelionę 
tramvajų, tam teks primokė
ti dešimtuką. Tie gi, kuine 
naudodamasi požeminiu ar 
viršutiniu traukiniu, norės 
tramvajų abejuose galuose 
pasinaudoti, tiems teks du 
kartu po dešimtuką primo
kėti.

Važiuojantieji Highland 
linija nuo Park stoties iki 
Fenway Park stotį mokės 
20 centų, iš ten iki Reservoir 
stoties dar 10 centų ir iš ten 
iki galutinės Riverside sto- 

įties dar 10 centų, taigi viso

laikomi kaip užuomazga at
eities "laisvos Vokietijos“ 

Įėjimo viršininku. J tą kalė-1 valdžiai sudaryti 
jimą buvo uždaromi iš Tai šitoks savųjų draugų 
Tarptautinės brigados pa- galvažudys dabar yra Mašk- 
bėgę kai iai savanoriai. Šis vos Dastatvtas Rvtu Vokie- »

Ž—iis

Apvogė Brody siuvyklą

Praeitą savaitę
: kciloivy/i • imauziv

plėšikai 
kRi-fi/Įv <invvLlaA.rx Dau ▼ jr

kalėjimas pasižymėjo savo ti jai valdvti, su tokiu "fruk- gatvėje ir pavogė apie 500 
žiauriausiais kankinimo me- tu“ tektų turėti reikalą ir apsiustu. Toj siuvykloj dir- 
todais ir buvo aptarnauja- JAV, jei Sovietų Sąjunga i na daug lietuvių. "
mas sovietų enkavedistų. Iš pasirašys su Rytu Vokietija, ___ _________________
jų Ulbricht turėjo progos taikos sutartį. ‘ * Į Nusilaužė koją

LAWRENCE NAUJIENOS
Savulioniai išvyko į Floridą Parkas gerokai patvarky

tas, o vargonininko C. J. 
Navadausko žodžiais, šį ru
denį jis bus dar labiau pa-

Seni Lawrence gyvento
jai ir Keleivio skaitytojai 
Jonas ir Ieva Savulioniai 
pardavė savo gražų namą 
ir spalio 9 d. išvyko į Flori
dą, kur žada nuolat apsigy
venti. Savulionis daugelį 
metų buvo SLA 41 kuopos 
pirmininkas, veikė ir kitose 
draugijose

Rugsėjo 30 d. Lietuvių Pi
liečių Klube jiems buvo su
ruošta atsisveikinimo puo
ta. Susirinko apie 100 as
menų, jų tarpe buvo ir iš to
liau atvykusių: P. ir E. Kal
vynai iš Worcesterio, W. ir 
B. Kasinskai iš CamMdge, 
H. ir M. Stonie iš Bostono.

Po vakarienės SLA 41 
kuopos sekr. Jonas A. 
Stundza pasakė gražią kal
bą, kurioj apibūdino išlei
džiamuosius. Ir kiti kalbėto
jai linkėjo Savulioniams 
sėkmės naujoje vietoje, bet 
visi sakė, kad būtų malonu, 
jei Savulioniai vėl grįžtų į 
Lawrencą.

Kazys Volungas padaina
vo tokiai progai pritaikytų 
dainelių.

Šitai puotai suruošti dau
giausia dirbo Jonas Stundza, 
A. Stonie, A. Bruzgulienė, 
L. Laukaitienė, T. Karlonie- 
nė, P. Stundžienė, A. Stund
zaitė ir Nellie Penkus.

Adelė Likienė, Paul Men’s 
Shop savininkė, numuose 
paslydo ir nusilaužė koją. 
Linkime greičiau pasveikti.

Graži Tautinės parapijos 
išvyka

Tautinė parapija rugsėjo 
24 d. savo parke surengė 
malonią išvyką, į kuria susi
rinko gana daug žmonių.

gerintas.
Šlakių sukaktis

Spalio 15 d. Lietuvių Pi
liečių Klube Steponui ir Bro
nei Šlakiams buvo surengta 
puota jų vedybinio gyveni
mo 25 m. sukakties proga. 
Svečių buvo gana daug. Su
kaktuvininko sesutė Emilija 
Šimėnienė su šeima atvyko 
net iš Gardnerio.

Sukaktuvininkams ta pro
ga reikšta ne tik nuoširdžių 
inkėjimų, bet jiems įteikta 

ir vertingų dovanų.
Šitos puotos surengimu 

rūpinosi Bučiūtė-Gagna, St. 
Šlakio krikšto duktė.

I. Bilienei padaryta 
operacija

Izabelė Bilienė darbe sun
kiai susirgo. Tuoj buvo nu
vežta į Mass. General ligo
ninę Bostone ir padaryta o- 
peracija, kuri gerai pavyko. 
Ligonė dabar gydytojų pri
žiūrima sveiksta pas savo 
sūnų Edvardą No. Ando
very.

Linkiu jai greičiau pa
sveikti.

Mirė iie lietuviai
Aleksas Masionis, Liet. 

Pil. Klubo ir SLA 41 kuo
pos narys, paliko liūdinčius 
žmoną ir sūnų; Antanas 
Daimontas, aukščiau minė
tų draugijų narys, paliko liū
dinčius žmona Jozefiną, dvi 
dukteris—Ruth ir Joan ir 
sūnų Leoną; Jozefiną Balu-

Prof. I. Končius 
apleido Bostoną

AKIM TEPTI PRIEMONĖ

Artistė New Yorke tepa 
akis žiūrėdama per stiklą., 
kuris padidina akis ir tuo 
būdu palengvina jas tepti, 
o kadangi stiklas prikabin
tas virš nosies, tai tepimui

HUDSON, MASS.
Spalio 29 d. koncertas

Si sekmadienį, spaliu 29 
tl. čia ruošiamas lietuviškas 
koncertas katalikų aukšto
sios mokyklos auditorijoj, 
kampas Main ir High gat
vių. Pradžia 7:30 vai. vak.

rrogramoje lietuviškas 
Hudsono mišrus chiras, yra 
užkviesti šokėjai iš Worce- 
steįio ir solistai iš Stough- 
tono ir dalyvaus kun. Valka- 
vičius smuikininkas iš Cam
bridge ir vietinis kun. Pau- 
lauska;, klernatistas. Be to, 
pasirodys ir aukštosios mo
kyklos “benas.”

Įžanga su vaišėmis kon
certo tik $1.00.

KNYGOS JAUNIMU!
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

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

gausiai aukojo. (Aukotoju
kėčios. 175 nsl.. kaina $2 00

'JŪRININKO SiNDBADO NUO- 
.. , ,. I TYKIAI. įdomūs pasakojimai

apgailestauti, ■ jaunimui, 108 psl., kai
na ............................ $2.00

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl_
kaina ............................................. f 1 50

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liū
lio Dovydėno apysaka. 16.8 psl., 
kaina ..................................... $2 00

dalyvavo bankete ii- taip. 
gausiai aukojo. (Aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas at 
skilai).

Tenka tik

Pereita trečiadieni spalio 49 centų 
18 d. prie darbo Fall River Ekspresiniu autobusu nuo 
laivų statymo jarde sunkiai Haskel Avė. iki Haymarket 
susižeidė Jonas Akunevich, aikštės reikės mokėti ne 25, 
seno mūsų laikraščio skaity- bet 35 centus.
tojo Petro Akunevieiaus iš Vaikams nuo 5 iki 11 me- 
Halifax, Mass.. sūnus. Nu- tų palieka 10 centų, 
vežtas į Quincy miesto ligo-' Trumpų atstumų, kur da- 
ninę jis penktadieni nuo žai- bar mokame 15 centų, kai- 
zdų mirė. Palaidotas iš Jo- na sumažinama iki 10 centų, 
seph Lucid koplyčios East

kad kaikurie mūsų meninin
kai, paprašyti dalyvauti pro
gramoj, drįso užsiprašyti at
lyginimo, lyg tai ne jų bro
liams sušelpti šis banketas 
.būtų rengiamas. Savaime 
aišku, mes jų patarnavimais 
negalėjome pasinaudoti.

Gaila taip pat,, kad iš to
kios didelės Bostono lietu
vių kolonijos teatsirado tiek 
maža tautiečių, kurių širdy
se dar rusena meilė savo 
broliui, į vargą patekusiam. 

BALFo 17 Skyriaus 
Valdyba

LIETUVIAI SOCIALISTŲ 
KONGRESE

Jieškojimai
Ieškomas Konstantas Savickas iš Vir- 
haiiaus 1938 metais išvykęs į Ame
rika. Jis pats ar jį žinantieji prašom 
rašyti adresu:

Vladas Naujokaitis 
235 W. Third St 
So. Boston 27, Mass.

Aš, Birutė Janulevirienė. Onos Kaz
lauskienės duktė, paieškau savo te
tos Mrs. Mary Freeman, mergautinė 
pavardė Zalanskaitė. kuri anksčiau 
uyveno Worcester, Mass. Ji trimusi 
Mardosavo kaime. Ji pati ar kas ją 
žino. nrašom parašyti man, būsiu la
bai dėkinpra.

Mrs. Biruta Janulevičienė 
1x436 I.ake Shore BĮ.
Cleveland 19, Ohio (43

Braintree šį pirmadienį Nau
josios Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko liūdesyje 
savo tėvą Petrą Akunevičių 
ir motiną, žmoną Helen, tris 
dukreles ir tris seseris su

Balfas dėkoja

(E) Spalio 23-27 dieno
mis Romoje įvyksta septin- 

jtasis Socialistų Internacio- 
jnalo Kongresas. Ten pat 
'spalio 20-21 d.d. šaukiama

Balfo Skyriaus Valdyba įr Vid. ir Rytų Europos So- 
nuoširdžiai dėkoja rašytojui cialistu Unijos vienuoliktoji 

konferencija. Abiejų orga
nizacijų posėdžiuose vyksta

Prof. Ignas Končius, ku
riam šią vasara sukako 75 
metai, nuo spalio 21 d. at
sisakė iš tarnybos ir išvyko 
gyventi pas savo sūnų Wa- 
terbury, Conn.

Vadinasi, Bostono lietu
vių kolonija neteko dar vie
no stipraus, veiklaus nario. 
Gaila.

Linkime profesoriui kū
rybingų poilsio dienų ir Bos
tono nepamiršti.

I. Končiaus drožinių paroda

Stasiui Santvarai, kuris, dar 
neseniai užbaigęs vadovauti 

šeimomis. Jis mirė 46 metų BALFo vajui, vėl maloniai 
amžiaus, priklausė prie So. sutiko globoti šį bankietą ir 
Bostono Lietuvių Piliečių taip sumaniai jam vado- 
Draugijos. vavo..

Velionio tėvams, šeimai ir Dėkoja kun. dr. Cukurai 
visiems giminėms reiškiame ir prof. J. Eretui už kalbas, 
mūsų širdingą užuojautą. j BALFo Centro Reikalų Ve-

- ----------------------------- dėjui kun. L. Jankui už atsi-
A. Bundorius jau užsisakė lankymą ir rūpestį, kad šis 

‘Lietuvių Išeivija Amerikoj*, bankietas kuo geriau pasi
sektų.

dalyvauti lietuvių atstovai, 
LSDP delegatai J
(iš Vokietijos)___________
kas (iš Didž. Britanijos). į

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS PRISIARTINO

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
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis

i J. Glemža , vra. kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir J. VilčinS-. ’r L p- Knyga apdaryta tvirtais

Be tvarkos gy vensi — ne lai
ku pasensi. <

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

Senas Keleivio skaityto
jas, žemaitis nuo Laižuvos 
A. Bundorius, gyvenantis 
Bedford, Mass., praeitą sa
vaitę patęsdamas prenume
ratą užsisakė ir nerakus iš
einančią didelę Stasio Mi-

Dėkoja O. Ivaškienei ir 
jos pipirams už šokius ir de
klamaciją, A. Ausiejūtei už 
deklamacijas.

Dėkoja spaudai, liet radi
jo valandų vedėjams ir prel. 
P. Virmauskiui už garsini-

Bostono Skautininkų Ra
movė, susitarusi su Kultūros 
Klubu, rengia prof. Igno 
Končiaus drožinių parodą, 
kuri bus atidaryta šeštadie
nį, spalio 28 d., nuo 8 vai. 
vak. ir sekmadienį, spalio 
29 d., nuo 10 vai. iki 5 vai. 
popiet

Paroda bus Tautinės 
S-gos namuose, 484 Fourth 
St., So. Bostone.

Visi kviečiami atsilankyti.

kaitė-Zakarackienė, Lietu
vių Moterų Pil. Klubo ir St. 
Pranciškaus par. narė, pali
ko liūdinčius vyrą, dukterį 
-Jozefiną ir sūnų Joną, seserį 
Alice Balukaitę; Tomas 
Skusevičius Liet Pil. Klubo 
narvs. paliko liūdinčius sūnų 
ir dukterį.

M. Stonie

chelsono parašytą knygą— mus, Liet Pil. Draugijai už 
‘“Lietuvių Išeivija Ameriko- patalpas banketui, 
je." Tai pirmasis tos knygos Nuoširdus ačiū banketo 
pirkėjas. šeimininkei Lendraitienei ir

Knygos kaina su kietais jog padėjėjoms Bačianskie- 
viršeliais $5 ir minkštais vir- nei, Jančauskienei, Kataus- 
šeliais—$4. kienei, Kropienei, Mockie-

------------------------------ nei, Simonavičienei, Simo-
B. Kontrim posto vadas r.avičiūtei, Vakauzaitei ir 
B. Kontrim, žinomo vi- Vakauzienei, Venckienei ir 

suomenininko Bronio Kont- ilėniškienei už paruošimą 
rimo sūnus, išrinktas Stepo- valgių ir patarnavimą prie 
no Dariaus posto vadu, o jo stalų; Kiliuliui, Bačianskui 
žmona posto moterų pirmi-i’r Gedmintui už baro aptar- 
njnke. navimą, Valt. Lendraičiui

____________________ už dai*ą paruošiant stalus,
Susižiedavo Ausiejienei, Baikienei, Dau-

« • —r —. drdienei, abiem Izbickie-
. Raimondas žibinskas su-^^, Lendraitienei, Liutko- 

siziedavo su Danute Pievo- 'njenei, Manomaitienei, Mu- 
kaite, o susituokti rengiasi (-.jnskjenei. Simanauskienei, 
kitais metais. .Simonavičienei, Skudžins-

kienei, Ulpienei ir Vilėniš

MES NEŠĖME LAI SVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIūIAVS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
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. PLESKEVIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont.. Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.

Baoooooo9999sęoso99ogcoxoooooQOOoooooooooooeoeeer

Susižeidė I. Vilėniškis

Šokdamas nuo virstančių 
konėčiu prie statvbos. Tgna>

kienei už tortus, pyragus ir 
košelieną.

Tačiau didžiausia padė-
Vilėniškis susižeidė koją. ka priklauso tai lietuviško- 
Linkime greičiau pasveikti, 'sios visuomenės daliai, kuri

Susivienijimas Lietuvi; Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroai, auiclėj* 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IF1 $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

lr dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NEI^AIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 I mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr'NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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ll
Vietines žinios
Gyvas Lietuvių piliečių kaltes, kad reikalų vedėjas 
l/i<xugijos susirinkimas nesugeba ar nenori s.Itų san-

------------ ty kių su lankytojais paiaiky-
Spalio i9 d. buvo So. Bo-įti. Net valdybos direktorius 

slo.iu Lietuvių i ilieeių Drau- B. Kontrim skundėsi dėl ve- 
gijos menes.nis susirinki- tlejo i esukalbamumo, ką jis 
ma.- . į kuri iš 1400 narių te-1 pats savo kailiu patyręs, 
ae. jo tik apie 100.

i i r mus du nauju nariu, 
pageri us mirusius narius. 
peisAaieius praeito susirin
kimo ir valdyl>os protokolus, 
is kmiu sužinota, kad kaž- 
ko- ai t tishingo organizaci 
jai duota $25, o lietuviškam 
1 aisvf ? Varpui $10, ir iš
klausius paskutiniųjų dviejų 
mėnesių finansinę apyskai
tą, prasidėjo gyvi ginčai.

Mat Draugijos pajamos 
per paskutiniuosius du mė
nesius, palyginus su pernyk
ščiais metais, žymiai suma
žėjo, o per 9 mėnesius pa
jamų šiemet gauta $18,268 
mažiau kaip pernai metais.
(Pernai per 9 mėn. pajamų 
būta $89,264, o šiemet per 
tą pat laiką tik $70.9961.

Todėl nieko nuostabaus, 
ka i tuo klausimu prasidėjo 
gyvos kalbos. Jų gal būtų 
buvę mažiau arba visai ne
buvę, jei vadovybė būtų aiš
kiai nurodžiusi pajamų su
mažėjimo priežastis ir bū
dus Draugijos reikalams pa
gerinti. ko ji nepadarė.

Daugumas kalbėjusiuiu dienomis pasveiko. Ji jau 
sakė. kad Draugijos reikalai galėjo dalyvauti sekmadieni 
pablogėjo dėl vadovybės koncerte.

Kokios bus tų kalbų pa
sėkint s. paaiškės vėliau, gal 
kai gruodžio menesi bus iš
rinkta nauja valdyba. Da
bai eina jos kandidatų no
minacija.

1 askaita apie slėptuves

Inž. Eugenijus Manys spa- 
.io 21 d. Subatvakary skai
tė paskaitą apie slėptuves. 
Jis tą klausimą yra gdiai iš
studijavęs, yra paruošęs ke
ps pavyzdingus projektus, 
kuriuos yra pasiuntęs ir tuo 
reikalu susidomėjusioms 
valdinėms Įstaigoms.

Gali atominio karo ir ne
būti ir tos slėptuvės nebus 
reikalingos. Bet senas prie
žodi

VIRGINIA KROPIENft

Ji paskirta United Fund 
“l’eopie lielping People” 
vajaus Bostone viršininke. 
Ji yra plačiai žinomų visuo
menininkų Jurgio ir Onos 
Kropų marti.

Prof. 1. Končiaus 
paskaita ir paroda

Bostono Liet. Bendruo
menės Kultūros Klubas savo 
eiliniame susirinkime šį 
šeštadienį, spalio 28 d., Tau
tinės S-gos namuose pakvie
tė prof. Igną Končių kalbėti 

sako: Atsarga gėdos Į apie Gimtąjį kraštą. Pra-
nedaro, todėl, sakė inž. Ma- džia 7:30 vai. vak.

Spalio 29 d., sekmadieni,' 
5 vai. vak. Lietu’ių Pikčių 
Draugijos d.dfi'joj suk*)’-* 
rengiama- Skam į 
Rėmėju Lankėta < 
suaugusiems $ 1. ’>* > 
mui iki 18 metų ir 
♦ams $1.00.

Įdomi programa
užkandžiai, Smito ka ela.

Kviečiame v i s uomeenę

lel’.Į n 
le.itn i 

immi- 
studen-

ivaii ūs!

gausingai
remti.

ši banketą pa-

BSTK

Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūris, kuriam 
. adovauja Ona Ivaškienė, 
d penktadienį, spalio 27 d., 
oks Framinebame Tautų 
avaitės šventėje.

BITAS S LOM Al
erkių gražių kambarių su visais ,»a- 
• ;u ..a.s suaugusiems be vaikų, ge- 
.. : u. i. ivki.uas. Kreiptis į saviuin- 
4

27 Dunlap St., Dorchestery (43 i

pranešimas"

NECCH1 SI t V AM A MAŠINA 
1 iM»o Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigza;-'.i, 
ado. išsiuvinėja. dirba iiiouogia’ua .. 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t.
Originao u pa lų ......i.. ".ua.t |t
$25 už vikų galimu mo .eu p<> įl.2> 

per savai ę
li V b-JUJ

Pokylis prel. P. Virniauskiui 
pagerbti

Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkė lapkričio 5 d. 5 
vai. Lietuvių Piliečiu Klubo 
didžiojoj salėj ren-i? pokyli 
prel. Pi-. Virmauskiui pa
gerbti. Pokylio pelnas ski
riamas lietuvių parapijos 
mokvklos remontui, kurios* . I
patalpose dirba ir lituanis-j 
tinė mokykla.

Po vakarienės bus trumpa 
akademija, vėliau meninė 
programa, šokiai ir kt.

A. Gustaitis į Newarką

South Bostono veteranų 
taryba paskyrė buvusį 
Steponu Bariaus posto 
vadą Edmundą Ketvirtį 
kilų metų Evakuacijos 
dienos (kovo 17) parado 
vyriausiu maršalu. E. 
Ketv il tis yra pirmas lie
tuvis iš St. Bariaus po
sto paskirtas Vyr. mar
šalu. Jis yra ir minėtos 
tarybos vado padėjėju.

Sį penktadienį eikime į 
Jordan Hali

šį penktadienį, spalio 27 
d. 8:3ū vai. vak. -Jordan Hali

Globė Parcel Service, Ine.
staiga praneša, kad siunti- 
iių siuntime jokių pakei

timų ir trukdymų nėra. Mū
sų priimti siuntiniai nueina 
normaliai.

Prašome įsidėmėti, kad 
mes nieko bendro neturime 
su tomis įstaigomis, kurios, 
priėmę jūsų siuntinius ir pi
nigus, nepajėgė siuntinių 
pristatyti adresatams.

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

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinkimą 
visokių medžiagų, skarelių,

Ray Vieic Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BKOKEKS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
iieirs, parduodantiems, ir drau- 
Jzianticnis namus, ūkius, ir veik

lus Bo.'tone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCUESIER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
-les. A V 8-4114 ir CO 5-8811

Rašytojas Antanas Gus
nys, slėptuvę geriau turėti Be paskaitos dar bus ir .taitis šį šeštadieni, spalio 
negu neturėti. I. Končiaus drožinių paroda 28 d., išskrenda į Netvarką,

---------------------------------- (viso labo 87 drožiniai), ku- kur dalyvaus Netvarko Lie-
K. Namaksienė pasveiko ną rengia Bostono Skauti-tuvių Bendruomenės rengia-

_______ ninku Ramovė. mo vakaro programoje.
Ilgokai nesveikavusi Ko- Kam tie dalykai įdomūs,

• trvna Namaksienė šiomis kviečiami atvykti.
Lapkričio 11d. A. Gustai

tis dalyvaus Ohio Lietuvių 
Gydytojų D-jos metinio su
važiavimo meninėj progra
moj Clevelande, o kiek vė-

Spalio 17 d. mirė Abing-! liau dar ir parengime Chica-

Mirė J Petružienė

bus pirmasis ši rudeni Pa- >r kit.okil! PrekiM> ku‘ 
baltieėių Draugijos ko'ncer- nas' Siuntėjams parduodame

*■ lcov”L'Ginn ki’iAoinmn onm
tas. Jo programą atliks la-

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
l žs-ikvk pas mus ivesti GARSŲJĮ 19t 1 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
1 ĮRENGIMĄ

ĮEINA:
1 S5.COO arba 
95.000 RTV 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai
2 <5 gal. tankas 
E’ektr<»s ir kitko

įrengimas 
SU 20 METŲ

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

$595.
Aprėžto laiko 

pa.'iūlvmas

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

■ -?■>' ‘ i. į
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tone, Mass., gyvenusi Pranė 
v erSčckaite - rėtFUZicRc, 71 
m. amžiaus. Velionė gimė ir 
augo Vergakiemiuose, Tra
kų apskr., į JAV atvyko 
1910 m. ir apsigyveno Cam-

goje.

Jau išsiųstas 
Enciklopedijos tomas

tvė smuikininkė Norma Au- 
zin, dar jauna, bet jau pasi
žymėjusi muzikė.

Pabaltiečių koncertai vi
suomet būna geri, neapvy
lė jie praeityje, neapvils nė 
labar atėjusių į šį koncertą.

Biletai gaunami prie įėji
mo. Kaina, perkant visiems 
3 koncertams, $3 ir $5, o stu- 
'ludentams tik $2. Vienam 
koncertui biletų kainos yra 
$2.75 ir $1.80.

Rengėjai kviečia kuo gau
siau atsilankvti.

savikaina. Kviečiame apsi
lankyti.

Globė Parcel Service, Ine. 
390 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis 

(Skelb.)

Praeitą savaitę plenume 
bridge. Čia ji ištekėjo ir visą ratoriams išsiuntinėtas Lie- 
laiką gyveno, tik prieš kele- tuvių Enciklopedijos 24-ta- 
rius metus išsikėlė į Abing— sis tomas, kuriame yra žo- 
toną pas vienintelę dukterį džiai pradedant ’Treziden-
Dna ir žentą dr. Homer J. tas Smetona" (laivas) ir - - * - c- •Utt> ouiebuna (wn<kj ii musu įstaiga. Siuntiniai nu-
Sųuires. baigiant "Raudondvario I'a- eina‘tvarkinįai ir be trukdy-

Velionė buvo sena “Ke- dangėj“ (laikraštėlio var- mosi Dabar pats laika, .iu.- 
das).

•*w*>***«**«*e«*»4^**w**-«**«*<M>^**<
LOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

i

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETI;VIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

Te!. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš nnnjų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, » .. ..j ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš t< !iau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik 
tu surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 4 1 svaru paketus, iei siunėiamieii daiktai tel 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVI** \. KREIPKITE I.IFTI’VMK AI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Sinnčiame sa INTURISTO Įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo <» iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nan
• vai. ryto iki 7 »•! vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. pn pieta.

VEDfcJAS: JONAS ADOMONIS

leivio” skaitytoja, didelė 
Lietuvos mylėtoja. -Ji suge
bėjo ir savo vienintelės du
krelės sieloje Įskiepyti dide
lę savo tėvų krašto meilę. 
Duktė, mamytei mirus,, at
vyko į '‘Keleivį” pasiteirau
ti, kur ji galėtų gauti Lietu
vos vėliavą, kad su ja savo 
mylimą mamytę galėtų pa- 

1 lydėti i amžino poilsio vietą 
I Cambridge kapinėse. Ar 
daug kitų lietuvių apie tai 
pagalvoja?

Velionė paliko liūdinčius 
dukrą Oną ir žentą dr Hom
er J. Sąuires, brolį Jokūbą 
Versecką Cambridge ir dvi 
seseris Lietuvoje: Mariją 
Diulienę ir Rozaliją Versec- 
kienę, kuriems reiškiame gi
lią užuojautą.

Delnu kūjo neatmusi.

ti dovanas Kalėdoms. Neuž- 
Kaip visuose kituose, taip mirškite giminių ir draugų 

ir šitame tome, yra sukaupta Lietuvoie.
daug įdomios medžiagos, 
kurios niekur kitur nerasi, 
todėl Lietuvių Enc’kloperii- 
ja turėtų puošti kiekviero 
lietuvio inteligento butą.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos ♦

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

Free Entimatės
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai
Garantuojame gerą darbą

Į Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieta?** Gydytąja* ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—«, nuo 7—8
534 BROAH’.VAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN

-----j
8-2805 »

OSOSCOSOSOOOCOS*!

K The Apothecary
LIETUVIŠKA 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. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
OOOOOOCCCCOKOSCOMOOSCOMOOOOOOOOOOOOOOOei

Tiktai Tris Dienas!
RODOMI

VOKIŠKOJO ORDINO RITERIAI

KRYŽIUOČIAI
Europos Dirfziansias Filmas Sa Angliškais Parašni-;

3 V ALANDŲ EASTMAN SPALVUOTAS CINEMA KOLAS
Pažiūrėkite kaip kryžiaus riteriai kariavo prieš 

lenku*, lietuvius, slavins ir Baltijos tautas!
Pamatykite 1410 metų ŽALGIRIO Mūšio panoramą

* TIKTAI TRIS DIENAS — 7 VAIDINIMAI
Penktadieni, lapkričio 10 dieną 6 ir 9 valandas vakare 

šeštadienį, lapkričio 11 d. I vai. p. p„ 4:30 ir 8 vai. vakare 
Sekmadienį, lapkričio 12 d. 6 ir 9 valandas vakare

NEW ENGI. AND MUTUAL H ALL 
225CLARENDON STREET, BOSTONE

NEPRALEISKIME PROGOS PAMATYTI TĄ PUIKŲ PAVEIKSLĄ

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.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. J. L. Pasakarnis J 
Dr. Amelia E. Rodd[

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

4 47 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

s ’TTTT VTTV t

X Dažau ir Taisau i3
► Namus iš lauko ir viduje. *
> Lipdau popierius ir taisau* 
J viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Plumbing—Heating—Gan—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET
DORCHESTER 25, MASS.
mm i n ««nawm

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




