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Rusai Išsprogdino Galingąją 
Vandenilio Bombą

Valstybė* ir Įvairios Organizacijos Siunčia Protestus
Maskvai Prieš Atominių Bombų Sprogdinimus ir 

Oro Užteršimą; Jungtinės Tautos ir Socialistų 
Internacionalas Smerkia Maskvą; Chruščio

vas Spiovė Pasauliui į Veidą

Pereitą pirmadieni rusai '1"* •»*urineje žemes kamuo- 
išsprogdino labai galingą ho dalyic- Wiaunw rusų ko 
vandemho bombą prie No- mumstų kriminalas supurtė 
vaja Zemlia salos šiaurėj ir v“* Pataub- Tos bombos at

garsiai ilgai dar bus žmonių 
aptariami ir jos sprogdinto
jai kaltinami, kaip didieji 
žmonijos kriminalistai.

tuoj po to (lar sprogdino kitą 
mažesnio galingumo bomoą.
Viso rusai jau įssproguino 
2 i bombas ir visas ore, todėl
žalingos nuosėdos iš tų bom- # a - - t
bų uzterše orą visoj šiauri- EisenholVeris Vdkiti
nej, tirščiausiai apgyvento- Kaip Politikierius
je žemės kamuolio dalyje. ______

Protestai prieš rusus pasi- Buvęs prezidentas D. D. 
pv le iš visų pasaulio kampų Eisenhoueris paskutiniu lai- 
ir Chruščiovas sakė, kad tie vįg dažniau pasisako po- 
protestai yra "isteriški , litiniais klausimais ir vis da-1 
nors galima Įsivaizdinti, su žniau Įsitiaukia Į politines 
kokiu malonumu rusai tuos
protestus remtų ir patys 
protestuotų, jei ne jie, bet 
Amerika atomines bombas

JIE BARASI DĖL “ALBANIECIŲ” STALIMSTINĖS HEREZIJOS

So..e:ą ra.ungos komunistą partijos 22-rūme k-ngre e rusą ir kutą k^rnuins.u 
dai susibarė dčl mažutes Albanijos erezi jos. Rusai albanams kai i akėjo, o kinai 
juos gynė. Pagaliau kinu delegatas pabėg o iš kongreso ir dabar rietenos eina per 
spaudų, klausimas eina apie tai, kas kom unistu partijų tarpe yra “svarbesnis.” kie
no žodis yra ‘ sprendžiamas”—kitaip sak ant kaa yra bosas? kinai nenori, kad ru
sai ant ją bosaatą, rusai mano. kad be ju bosavimn komunistai iškriks ir kiekvie
na komunistinė valstybė eis savais šunkeliais. . . Paveiksle matome, kaip kongreso 
dalyviai ploja Chruščiovui, o kinu premjeras ču-En-lai sėdi kaip kuolą prarijęs . . .

«i-

sprogdintų ir orą gadintų.
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vidaus kovas.
Buvęs prezidentas kalliė-

daivvTvo1 rinkim'inėitlJajite- SlV Metų Deiicilas JT Priėmė Mongoliją Posėdžiavo A L. T-osdalyvavo rinkiminėj agita 
cijoj New Yorko mieste, kur Apie 7 Bilionus Uol. Kartu ir Maureiamją Centro Valdyba

\ pač griežtai prieš į’usų renkamas miesto majoras 
atominius bandymus protes-j Savo rinkiminėj agitaci- Biudžeto direktorius D. E. Jungtinių Tautų organiza- SpaLo 26 d. Chicagoj po-
tavo Japonijos vyriausybė, joj gen Eisenhower grieštai Bell spėja, kad siais metais cija pereitą savaitę priėmė sėdžia* o Amei irtos Lietuvių
kuii pakaitotinai nurodė ru- smerkė Kennedy vyriauslbę federannes vyriausybės biu- uu naujus narius ir ua .ar Tarybos centro valdyba. La
sams, kad jų bandymai yra u£ mėtymąsi pinigais, jis sa- ūžėtas tuies ūeįicito (trūku- jau tun 102 nariu. Naujai' lyvavo visi i ai iai: L. Simu-
pi asizengimas pnes žmonis 
kurną ir sudaro pavojų -Ja
ponu tautos saugumui.

kė, kad “nevv deal bončius” mų) aiti 7 bilionų doierių. priimtieji nariai yra Lauku 
grįžo Į vyriausybę ir nebe- Tokius apskaičiavimus biud- tinė Mongolija ir Maureta- 

I siskaito su piliečių pinigais, zeto biuro vedėjai padarė nija.
Prieš rusų bombų sprogdi-į pats generolas gyrėsi ‘“su- pasiremdami naujai numa- L. Mongolija yra Maskvos,

nimus pasisakė ir Jungtinių1 tvarkęs” krašto finansus, bet tvtomis ir kongreso patvir- kliu valdomas satelitas, kui-1 į jaus t*n
lautų organizacija, kurios nepaaiškino, kodėl jis vie- tintomis išlaidomis. rusai komunistai įs.galėjo darbų ei

nais 1959 metais padarė 12 Toks biudžeto deficitas jau prieš daugeli metų. Da-
bilionų dolerių deficito. .. numatomas iki 1962 m. bir- bar kinų komunistai prade- 

Mat, pasitraukus iš vai- želio mėn. galo. Eisenhovve- da “draugauti” su L. Mon- 
džios lengva yra būti geru rio administracija buvo nu- golija, bet kol kas ten ru- 
šeimininku, sunkiau yra ge- mačiusi 1961-62 metams sų Įtaka yra stipresnė kaip

seime 87 balsais prieš 11 bu
vo nutarta kreiptis i Maskvą, 
kad ji nustotų sprogdinti 
atomines bombas. Tą JT 
seimo nutarimą Chruščiovas 
ir vadino “isterišku”, už jj 
pasisakė ir tos neutralios 
valstybės, kurios paprastai 
pirma žiūri Į Maskvą ir pas
kui balsuoja.

Socialistų Internacionalo 
kongresas Komoje rusų ato
minių bomoų bandymus pa 
smerkė, kaip “biaurų krimi-

us, E. Lankus, dr. P. Grigai 
tis, M. Vaidyla, dr. K. Dran- 

(gelis, A. Rudis ir J. Talalas.
Išklausytas ALT sekreto- 

anešimas apie ALT 
bų eigą nuo metinio su

važiavimo liepos 4 d. iki da
bar. Sekretorius išdėstė, kas 
Alto buvo daroma ryšium su 
leidžiamais spaudoje, ir pa
vienių asmenų gandais dėl

56-tieji Metai

Žmogžudžio Stalino Lavonas 
Pašalintas iš Mauzoliejaus

Stalinas, Kaip Komunistų ir Nekaltų Karių Žudytojas
Išmetamas iš Lenino Mauzoliejaus Lauk; Stalino 

Aukoms Bus Pastatytas Maskvoje Paminklas,
Bet Nevisoms Aukoms, O Tik Komunistams

lr Nužudytiems Karininkams .. .

uusų ir Amerikos 
l ankai Berlyne

beįeitą savaitę rusų ir 
amerikiečių tankai Berlyne 
ouvo sutraukti prie padalin
to miesto sienos ir stovėjo 
vieni prieš kitus lyg ir pasi- 
iuosę Kautynėms. Rusai pir
mieji savo tankus atitraukė, 
o po to ir amerikiečių tankai 
pasitraukė nuo sienos.

Amerikiečiai savo tankus 
atsigabeno prie sienos todėl, 
kad vokiečių komunistų po
licija bandė trukdyti ame
rikiečių kariams keliauti Į 
rytinę Berlyno miesto dalį. 
Kad vokiečiai to nedarytų, 
amerikiečių karius Į rytinį 
Berlyną lydėjo tankai.

Amerikiečiai, anglai, ru- 
(sai ir prancūzai visi turi tei- 
!sę vaikščioti po visą Berly
ną, bet vokiečių komunistų 

i policija bando kariškių ju
dėjimą rytiniame Berlyne 
varžyti, ar bent dokumentus 
tikrinti, su kuo Vakaių vals
tybių kariai nenori sutikti, 
nes Rytinės Vokietijos val
džia Vakarų nėra pripažįs
tama.

Ginčas Dėl “Taikos 
Korpuso" Naudos

rai šeimininkauti, kada rei- biudžeto perteklių iki pus- kinų. Mongolija turi apie 1 j \\ galimo politikos pakei- 
miliorą gyventojų. timo pavergtos Lietuvos at-

Mauretanija yra buvusi žvilgiu.
t j Prant^U kolonija Afrikoje. oficialiniu šaltinių gau-

Prez. J. F. Kennedy zet*L prezidentas Kennedy Ji jau seniau norėjo įstoti i ti patvirtinimai, kad tie gan-
Knlhpfi Trentnne slūl° V1SOmS valst>’bės -1?tai- -Jungtinių Tautų organizaci- dai neturi paffrindo>

aiues I reni me gOms mažinti išlaidas, kad ją, bet Maroko pasipriešino, .
valstybės pajamos ir išlaidos o rusai pasinaudojo tuo. kad ‘ psxa,st.vta’ kokių prote-

kia pačiam stovėti prie vai- antro biliono dolerių. Da- 
stybės vairo. bar, kai jau pradedama kal

bėti apie 1962-63 metų biud-

Prezidentas J. F. Kenne-
nala prieš žmonija.” Tokių dy ateinanti sekmadienį kai- i t • nertekliais 
pasisakymų daba/ daugybė bės New Jersey valstijos so- &L__L____ 
pasaulyje. Protestuoja poli- stinėje apie toj valstijoj
tinės organizacijos, taikos įvykstančius gubernatoriaus 
šalininkai, spauda, valstybių rinkimus. Prezidentas be . 
vadai siuntė protestus ir pra- abejo atsakys į D. Ei enho-| 
šymus, kad i-usai sustabdytų werio kritiką ir parems de
javo atominius bandymus mokratų partijos kandidatą 

ir nebeteištų oro ir visi ragi- teisėją Hughes. Republiko- 
no, kad deiybos būtų atnau- nu kandidatas yra .Jams P. 
jirtos ir atominių ginklų Mitchell, buvęs darbo sekre-

būtų suvestos be trukumų, o Maroko protestavo prieš sto žygiu imtis prieš rusų ko-

torius Eisenhovverio admi
nistracijoj.

Nevv Jersey valstija pa
prastai yra republikoniška, 
bet dabar ją valdo demokra
tai.

LIETUVIŲ PROTESTAS

bandymai būtų uždrausti.
Nežiūrint protestų ir pra 

žymu Chruščiovas i| pirma
dieni išsprogdino pustrečio 
karto galingesnę bombą, ne
gu pereitą pirmadienį. Pe
reito pirmadienio (spalio 23 
d.) bomba buvo apie 30 me
gatonų galingumo, o šio
pirmadienio (spalio 30 d.) I Amerikos Lietuvių Ta- 
bomba, pagal švedų moksli-1 n*a pasiuntė pro*ertą prieš 
ninko dr. Markus A. Baath rusu atominiu bombų ban- 
Upsaloje apskaičiavimą, bu- 'Hvmus JT seimo nirmininkui 
vo pustrečio karto galinge- Motut Slim ir JAV amuasa- 
snė! Tokia baisi bomba ir 
orą užterš daug daugiau ne

STAIGA PAGARSĖJO

Tai “laikos korpuso” narė 
Margery Michelmore. dėl 
kurios nepasiusto atviruko 
iš Nigerijos kilo toks triuk
šmas. kad ją išgarsino visa

me pasaulyje.

Mauretanijos priėmimą ir 
pareikalavo, kad kartu su 
Mauretanija būtų priimta 

i ir ių Mongolija. Taip pa
daliau ir buvo susitarta.

Prieš L. Mongolijos priė
mimą protestavo Kinų nacio
nalistai, bet jie buvo nura
minti ar pei Kalbėti ir nebe- 
siprieširo. žodžiu, ligonišku 
arklių mainymu JT organi
zacija padidinta dviem na
riais.

Į ERDVĘ DVIESE?

lonizaciją Lietuvoje.

gu pereito pirmadienio bom-

doriui Jungtinėse Tautose 
Adlai E. Stevenson’ui. 

Tokiu nrotestų JT odgani-
ba, kurios nuodingos nuošė- zacija dabar gauna daugybę 
dos jau pasiekė visą eilę ša- ir iš viso pasaulio.

Italų komunistų laikraš
tis “Unitą” pranešaą kad 
sovietai ruošia naują ekspe
diciją į erdvę ir si kartą pa
siusią 2 ar daugiau žmonių 
paskraidyti aplink žemę.

Yra spėliojimų, kad ko
munistai naują žygi i erdvę, 
taikys savo revoliucijos su
kaktuvėms lapkričio 7 d.

Iš kitų šaltinių tos žinios 
patvirtinimo nėra. Bendrai, 
rusai iš anksto negarsinasi.

VAIZDI OJA NELAIMĘ

Laikc pratimą aktorė vaiz
duoja lėktuvo nelaimę Tra- 
vi> oro bazėj Kalifornijoje 
prie “teoretiško” lavono.

Amerikos ”Taikos koi-pu- 
sas” po įvykio su atvirute iš 
Nigerijos, susilaukė nemažai 
kritikos. Buvęs prezidentas 
Lisenhower siūlo jaunus to 
“korpuso ’ žmones siųsti į 

I mėnulį, nes jis irgi esąs “at
silikęs.” Kiti republikonai 
panašiai kandžiai užsipuola 

L ai dymą arčiau susiristi su 
ūkiškai atsilikusiais kraštais 
ir padėti jiems gerinti jų 
gyvenimą.

Bet ‘“taikos korpusas” tu
ri nemažai ir šalininkų. Dau 
gelis mano, kad dar per ank
sti kritikuoti, nes “taikos 
korpuso” darbas dar tik 
pradėtas ir dar neatėjo lai
kas daryu išvadas dčl jo 
sėkmingumo.

“Taikos korpuso” savano
riai, specialiai išlavintu vyk
sta į kitus kraštus ir ten pa-

Sovietų komunistų parti
jos kongresas nutarė Stalino 
lavoną išmesti iš Lenino 
mauzoliejaus prie Krem
liaus sienos Maskvoje. Tokį 
nutarimą komunistai pada
lė “vienbalsiai”, kaip įpras
ta, pagal Leningrado komu
nistų delegacijos pasiūlymą. 
Tam pritarė Maskvos dele
gacija ir Gruzijos komuniš- 
tai vieni iš pirmųjų pritarė 
sumanymui, kad jų "tautie
čio” lavonas būtų išmestas 
lauk, o po to kongresas vie
nu balsu nutarė apsivalyti 
nuo Stalino lavono.

Stalinas taip pažemina- 
, mas todėl, kad jis buvo ko
munistų ir karių žudytojas. 
Už kitų žmonių žudymus ir 
už svetimų žemių grobimus,

; už kitų tautų pavergimą Sta
linas nebaudžiamas, komu
nistai tam pritaria, jie tik 
keršija Stalinui už saviškių 
žudymus. . .

Ką komunistai darys su 
Stalino lavonu dar nėra ži
noma. Įdomu betgi tas, kad 
komunistų suvažiavimas nu
tarė pastatvti Maskvoje pa
minklą Stalino žudynių ap- 
koms—komunistams ir ka
riams. ,

Apie Stalino laikų terorą 
komunistai Sovietijoj dabar 
gali jau atvirai kalbėti, bet 
tik apie tą terorą, kuris bu* 
vo taikomas komunistam* ir 
karininkams, bet ne kolek- 
tivizacijos aukoms, ne tau
tinių mažumų žmonėms, na 
užgrobtų sričių gyventojam, 
kurie masiniai buvo ir žudo* 
mi ir į prievartos darbų sto
vyklas gabenami.

Socialistu Kongreso 
Tarimai Romoje

Romoje, Italijos sostinėje 
posėdžiavo Socialistų Inter
nacionalo kongresas. Jis pri
ėmė eilę nutarimų ir jų tar
pe griežtai pasisakė prieš 
rusų vykdomus atominių 
bombų sprogdinimus ir pa
sisakė griežtai prieš Berlyno 
miesto suskaldymą į dvi da
lis. Socialistai reikalauja, 
kad didžiosios valstybės tai-

deda žmonėms atlikti įvai- kiomis derybomis išspręstų 
rius dai bus. Vyksta mokyto- Berlyno ginčą ir baigtų nė
jai, technikai, sanitarijos ži- pakenčiamą padėtį tame 
novai ir kt. dirbti be atlygi- mieste. Berlyno gyventojam 
nimo užsieny ir iš kai kur turi būti užtikrinta laisvė, 
jau ateina puikūs atsiliepi- RUSų atominių bombų 
mai apie jaunų žmonių dar- bandymus socialistai verti* 
bą. į ra, kaip komunistų biaurų

-------------------------------- kriminalą prieš žmoniją ir
Ginčą dėl ‘‘taikos korpu- reikalai! ia. kad valstybės su-»‘ 

so” naudingumo išspręs pats sitartu dėl tokių bandymų
'gyvenimas, kai pasirodys, uždraudimo, 

iar to “korpuso” pasišventė-i Kongrese buvo atstovau- 
lliai yra rimta pagalba atsi- pamos 43 partijos su 11 mi- 
likusiems kraštams. I Ronu nariu.
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Prieš penkius metus
•Prieš penkius metus Europos Rytų ir Centro tautos 

gyveno laisvės vilties ir kovų dienas. Sovietiškas totalita
rinis milžinas, j>o Stalino galo, atrodė esąs kryžkelėje 
j naują, laisvesni tvarkymąsi viduje, o Sovietų Sąjungos 
imperializmo pajungtos tautos bandė atgauti jų praras
tą laisvę ir nepriklausomybę. Rūgimas sovietų kolonia- 
linėje imperijoje vyko nuo pat Stalino galo iki oficialaus 
atsisakymo nuo stalinizmo 1956 metais 2<>-ame sovietų 
komunistų partijos suvažiavime. Tas rūgimas greit persi
metė j rusų pavergtas tautas—pirma ly tinėj Vokietijoj, o 
paskui Lenkijoj ir Vengrijoj. Lenkijoj antimaskvinis ju
dėjimas sustojo pusiaukelėje, išvalius komunistų partijos 
vadovybę nuo rusų pastatytų stalininių sadistų ir rusų 
atsiųsto lenkų armijos vado K. Rokossovskio. Vengrijoj, 
lenkų pavyzdžiu, buvo bandoma tas pat padaryti, bet ten 
dėl stalininių užsispyrusio vilkinimo ir dėl rusų tankų pro
vokacinių šūvių i demonstruojančių vengrų minią, ven
grų bruzdėjimas greit virto ginkluotu sukilimu ir maišti
ninkų laimėjimu. Rusų kariuomenė pasitraukė iš Buda
pešto, krašte susidarė nauja vyriausybė su Nagy prieša
kyje ir ištisas keturias dienas pergalinga vengrų tautos 
revoliucija triumfavo, kol rusų sutrauktos kariškos jėgos 
paskandino kraujuje pastangas atsikratyti nuo rusų dur
tuvais primesto bolševikiško jungo.

Vengrų tautos laisvė buvo pasmaugta visam pasau
liui bejėgiškai žiūrint, laisvės kovotojai išbėgiojo Į užsieni 
ar rusų paimti Į nelaisvę dar ir dabar kankinasi Vengri
jos kalėjimuose ir Sovietijos vergų stovyklose. Laisvės 
judėjimo vadai, apgaule rusų paimti i nelaisvę, buvo 
išžudyti, 180,000 bėglių apleido kraštą ir išsiblaškė 
po visą pasauli. Vengrijoj vėl Įsistiprino komunistinė dik
tatūra, atsirėmusi rusų tankais ir durtuvais.

Stalinizmo tironijos ilgas viešpatavimas Sovietų Są
jungoj turėjo iššaukti reakciją prieš tą nežmonišką reži
mą po to, kai dievinamasis gruzinas pats ar nuodų pa
skatintas užmerkė akis. To režimo palikimas ir dabar dar 
šmėkliojasi Sovietijoj ir bolševikų diktatūros pravadyriai 
nežino, kaip ji likviduoti. Kai tik Chruščiovas Įsistiprino 
valdžioje ir pavarė iš jos savo konkurentus, tuoj apie ji 
pradėjo spiestis pataikūnai, prisiplakėliai ir “vado” gar
bintojai ir pats Chrušččiovas turėjo Įspėti saviškius, kad 
tuo keliu einant vėl Įsigalės “asmenybės kultas” ir kolek-

PRE2IDENT0 ATSTOVAS BERLYNO PRATIMUOS 

S|

(ien. Lucius Clav. prezidento Kennedy asmeninis atsto
vas Berlyne, dalyvavo JAV’ karo pajėgu manevruose. 
JAV pajėgų komendantas gen. F. Hartel rodo manev
rų žemėlapį.

62 metų vyrai ir pensija

informacijų apie ši sociali
nė apsaugos Įstatymo ir ki-f 
tus pakeitimus, kreipkitės Į į 
savo artimiausią socialinės 
apsaugos Įstaigą ir gaukite 
nemokamą biuletenio Nr. 1 
kopiją. Vyrai tarp 62 ir 65 
metų amžiaus, nutarę gauti 
senatvės pensiją dabar, o 
nelaukti, kol sueis 65 metai, 
gali pateikti prašymus savo 
socialinės apsaugos Įstaigai.
Bostone ta Įstaiga yra 222 

VVashington St.

AR PAVYS AMERIKĄ?

Nr 44, Lapkričio 1, 1961

Maskva ir Kinija 1 Sovietų komunistų parti-
, , . . , , jos kongrese kinų komunis-
Juodas šuniukas kurs per (us atstovavo Kinijos mini. 

bėgo taką tai p Maskvos n-stel . jl mininkas Cu En_,ai 
komunistinės Kinijos vadų, su keliais kjtais vahlinin. 
vadinasi ne Albanija, kaip kais Kai rasai lžjo ak4. 
tai galima suprasti is ilgų kajlį j suvažiavimą . 
Albanijos komunistų vadų kviestiems albanams, Cu

Komunistai skelbia tuoj 
ne tik pavysią, bet ir pra
lenksią Ameriką ir žemės 
ūkio produktų gamyba. O 
kaip iš tikrųjų yra?

1826 metais Amerikoj 
vienas žemdirbis nats išsi
maitino ir savo gaminiais 
dar 4 žmones išmaitino. Po 
56 metų jis jau pajėgė 5 pa
šalinius išmaitinti, o iki 
1941 m. jo darbo našumas 
padidėjo daugiau kaip dvi
gubai, ir jis pajėgė išmaitin
ti 12 asmenų, 1955 m. jau 
19, o šiais metais net 28 
asmenis.

O kiek pajėgia Sovietų 
Sąjungos kolchozininkas ar 
sovchozo darbininkas išmai-

vanojimo Moskvos komuni
stų kongrese. Nesantaikos 
priežastis yra kita, o Alba
nija yra tik priedanga gin
čams, nes nei Maskva, nei 
Pekinas dar nenori viešai 
bartis ir džiuginti “kapita
listinį pasauli.”

Kinija yra ūkiškai gero
kai atsilikusi, bet nežiūrint 
ūkiško silpnumo, ji yra mil
žiniška valstybė, turi 670 
milionų darbščių, inteligen
tiškų gyventojų ir niekada 
nėra praeity buvusi svetimų
jų valdoma, noi-s paniekini
mų yra pergyvenusi iš ga
lingųjų valstybių ir ypač iš 
Rusijos pusės. Todėl nuo 
pat bolševikų Įsigalėjimo 
Kinijoj santykiai tarp Sovie
tu Sąjungos ir Kinijos buvo !

Bostono Socialinės Ap- metų amžiaus, pensija jam 
saugos Įstaigos Bostono yra sumažinta. Šituo atveju 
Distrikto vedėja Angelą C. tokią pat pensiją jis gaus ir 
O’Brien rašo: sulaukęs 65 metų amžiaus.

Nauji socialinės apsaugos Išlaikomos mirusių darbi- 
Įstatymo pakeitimai, nese- ninku našlės ir tėvai gali 
niai prezidento Kennedy pa- taip pat gauti socialinės ap
sirašyti, suteikia vyrams tei- saugos pensiją, kai sulaukia įtinti? Tik 5 asmenis, taigi 
sę gauti pensiją anksčiau, 62 metų amžiaus. Jiems pen- tiek, kiek Amerikos ūkinin- 
panašiai kaip ir moterys šią sija, kaip ir našlėms ir išlai- 
teisę turėjo nuo 1956 m. komoms motinoms, nebus

Pakeitimas yra pritaikin- sumažinta, 
tas vyrams tap 62 ir 65 me- Vyrams, kurie išeina Į 
tų amžiaus, ir jis yra skiltas pensiją nesulaukę 65 m. am- 
padėti tiems, kurie negali žiaus, sumažinta pensija pa
gauti darbo dėl savo am- reis nuo mėnesių skaičiaus, 
žiaus ar blogos sveikatos, už kuriuos jie gaus išmokė-

Vyras, dabar turįs 62 me- iimus 1!K> miauks 65 metų

kas 1870 metais, 
prieš 96 metų.

tai yra

BALFO VAJUS

Balfo centre (165 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.) Įvyko 
sukviestų asmenų pasitari
mas, kuriame buvo išrinktas

tyvinės vadovybės tariamai leninistinis principas atsidurs '+us amžiaus sali ?auti Den- amžiaus. Pvz., darbininkas, komitetas su dr. A. Trimaku 
purvyne. Bet kaip to išvengti diktatūroje, kur žmonių sįja pradedant rugpiūčio įsejęs j pensiją, Kai uk susi-; -
masė yra bebalsė, o valdančioji viršūnė turi neaprėžtą mėnesiu. Tačiau, jei jis iš- laukia 62 metų amžiaus,: y*1 1 ziajame
galią spręsti visus šalies klausimus pagal savo nuožiūrą ar eina i pensiją nesulaukęs 65 ?aus iš tos sumos, kuri / e2* Yorke.
užgaidą? Atsakymo Chruščiovas ir nebandė duoti. Tuo ______ ________________ -iarn hūtų mokama, jeigu jis arbstus a o
tarpu klausimas kvla prieš visus galvojančius rusus, ku- a -z* *• būtų 65 metų amžiaus. Ta tvar ytojas un. .

rfmi oavn kramto atmtR me’0 P’ A* Zl£mantienei Pa- suma yra pagrista io viduti- susirinkusius painformavo,
n-r i” - ♦ f , • 'siūlėme, kad ji parašytų pa- Mišku uždarbiu ligi išėjimo kad dėl nesveikatos ir kitųChruščiovo klikos nuslopintas pavergtųjų tautų lai- siaiškininią> kodėl ji meluo- į pensija J priežasčių dar vis yra varg

avęs judėjimas tebėra gyvas, bet vis dar esmėj stalininis | ja nes jos melas yra toks - 1 Jei^iis lauR H _ stančių lietuvių, o ypatingai 
Maskvos imperializmas negali tautų sugyvenimo klausimo t aiškus> kad tik bailiausias t„ amžiaus gaus 86 ir 2 3 Lenkijoje gyvenantieji tau- 
išspręsti nei savo imperijos ribose, nei pasauliniu mastu, bolševikas jo nepavadins p,-ocento ’ pensijos, jeigu itiečiai maldauja Balfo pa- 

, lauks ligi 64 metų amžiaus, ramos.

reikalų
Jankus

En-lai albanus pradėjo gin
ti ir siūlė ginčų tarp broliš
kų partijų viešumon nekelti. 
Bet rusai nesiliovė. Tada ki
nų premjeras pasiėmė kepu
rę ir išvažiavo namo, palik
damas kelis valdininkus at
stovauti Kiniją. Prieš išvyk
damas Cu En-lai, lyg pasi
tyčiodamas iš Chruščiovo, 
padėjo prie Stalino karsto 
vainiką su užrašu. “J. V. 
Stalinui, didžiajam marksis- 
tui-leninistui.”

Molotovas tyli
Maskvoje komunistų su

važiavime daug buvo kalba
ma apie “antipartinę opozi
ciją” ir ypatingai apie Mo
lotovą, Kaganovičių, Malen- 

visai kitokie, negu tarp So- Į ko'ą. Apie tuos vyrus kalbė- 
vietijos ir jos satelitų Euro-’J^ v isi delegatai irspiaudėsi 
poje. Kinija ir Sovietija bu-'^k tik Įmanydami. Bend- 
vo partneriai, tegu ūkišku I13*’ n*būtų Albanijos ir 
pajėgumu ir ne visai lygūs, I antipartinių gengės, tai 
bet viens nuo kito nepri- ^sas Maskvos kongresas ne
klausomi partneriai. į tų turėjęs apie ką kalbėti.

Kinų komunistai gali tu- .. Pasitaikė taip, kad vienas 
rėti pagrindo būti nepaten- antipartinių keikiamų- 
kinti Maskva. Dar Stalino >Ta «žs>eny, gyvena Vie- 
laikais, kai Mao Tsetung noJe ir Pne mėlynojo Duno- 
lankėsi Maskvoje ir ilgai de- jaus skaito, kaip jo partija 
rėjosi su rusais dėl ūkiškos vanoJa peizoja. 
pagalbos, rusai vos vos iš- Žurnalistai jau porą kar- 
stenėjo 300 milionų dolerių tų ėjo teirautis, ar Moloto- 
kreditų milžiniško krašto vas turi ką pasakyti dėl jo 

vardo minėjimo Maskvos

Barškinimas galingomis atominėmis ir vandenilio rake
tomis nėra atsakymas i klausimą, kaip Įgyvendinti pasauly 
pastovią ir teisingą taiką, kaip užtikrinti visoms tautoms 
laisvę ir kaip sutvarkyti santykius tarp komunistų valdo
mų kraštų. Barniai komunistų partijos suvažiavime Ma
skvoje dėl “albaniškos erezijos” neišsprendžia nieko, nes 
rusai, bardami Albaniją už “stalinizmą,” nori nesusipra
timus pašalinti stalinišku būdu—Albanija turi paklusti 
Maskvos chanams! To ir Stalinas reikalavo iš Jugosla
vijos. . . Santykiai su komunistine Kinija irgi rodo, kad 
Maskva, nors ir atsisakė oficialiai nuo stalinizmo, nors 
ir meta ar rengiasi mesti Stalino lavoną iš Lenino mauzo
liejaus, bet esmėje tebegyvena tuo pačiu stalinizmu, tik 
vadindama ji dabar leninizmu, bet esminio skirtumo po
litikoj nėra.

Prieš penkius metus, kada sovietų komunistai savo 
tarpe aptarė stalinizmo negeroves, jie tik pagilino braz
dėjimą prieš diktatūros sauvalę krašto viduje ir paverg
tųjų tarpe. Dabar, pakartojus stalinizmo kriminalų litani
ją, atgarsiai ir Sovietijoj ir pavergtose tautose turės pa
siskelbti. Maskvos studentai jau reikalauja, kad Stalino 
lavonas būtų pašalintas iš Kremliaus pasienio, o gal ne- 
poilgo tie patys studentai pareikalaus, kad ir Lenino la
vonas iš ten išnyktų, kartu su visu “leninizmu,” kuris 
yra tik guminė doktrina nenaudėlių sauvalei pateisinti.

Albanijos maištas ir kiniečių nepriklausomybės de
monstracija nepraeis be pėdsakų visuose sovietų paverg
tuose kraštuose ir jiems primins “laisvės dienas,” prieš 
penkius metus supurčiusias komunistų diktatūros pamatus.

Tokio pasiaiškinimo iš p. {gaus 93 ir 1/3 procento pil- 
A. Zigmantienės dar nega-įnos pensijos.

Naujai sudarytas komite
tas priėmė jautrų atsišauki-

vome, o tuo tarpu bolševikų ■ Pensija yra apskaičiuota i lietuvišką visuomenę ir 
\ilnyje ta už ilgo liežuvė- taip, kad asmuo vidutiniškai nustatė vajaus gaires.

Vajus prasidės lapkričio 
4 d., baigsis šauniu koncertu 
gruodžio 3 d.

lio pagauta detroitiškė nevalgi tikėtis gauti maždaug 
atkako Į Keleivio pasta- pačią sumą, jeigu jis im- 
bas ir vėl apsimelavo be jo- įu sumažintą pensiją, pradė- 

Vilnyje ji ra-!tą prieš sulaukiant 65 metų 
amžiaus, arba jeigu jis lau
kia, kol jam sueis 65 metai.

Išėjusio Į pensiją darbi
ninko artimiausieji šeimos

Čia A. Zigmantienė, vėlinariai. Sali šauti išlaikomųjų 
nukalbėjo pro šalį. Mes jos Pensiją, jeigu darbininkas 
neprašėme parašyti “kaip išeina 1 pensiją sulaukęs 62 
mums patinka,” bet siūlėme metlĮ amžiaus arba jeigu jis 
parašyti, kodėl ji meluoja. ^au^^a‘ J gn^n^nj gauti pen- 
Ar ji rašytų mums “patinka- sijų išlaikomų seimos narių 
mai” ar ne, tai jau jos reika- i skaičių Įeina žmona, kuri tū
las, bet mes jai tik pasiūlė-11"* ^2 metus amžiaus ar yra

kio reikalo, 
šo: (spalio 26 d.)

“Buvau parašiusi į ‘Keleivį* 
atsakymą tam M. R., bet ‘Kelei
vis’ netalpino, bet prašė para
šyti kaip jiems patinka.”

APŽVALGA
NEMOKA MELUOTI, BET

VISVIEN MELUOJA
Bolševikų “Vilnyje” nese

niai pasiskelbė detroitiškė 
A. Zigmantienė su krūvele 
melų. “Keleivyje” dėl to bu
vo parašyta, kad kai kurie 
žmonės, pataikaudami ra

rašė buvo ir ponios A. Zig
mantienės vardas.

ūkiui kelti ir visai neseniai 
rusai viešai skelbė, kad Ki
nija (dėl sausrų ir potvynių) 
nesugeba pasižadėtas pre
kes rusams statyti...

Rusai turi atominių gink
lų, bet kinų komunistams jų 
ir nemano duoti ir visai nesi
veržia Į karą dėl Kinijos1 
“suvienijimo” (dėl Taiwano 
salos užkariavimo). Kinai 
tariasi pagrindo dėl tokios 
“draugystės” būti nepaten
kinti.

Rusai iš savo pusės gerai 
žino, kad kinų vislumas ir

Naujas komitetas, Į kuri jų gausybė kada nors gali 
Įeina visų pažiūrų žmonės sudaryti pavojų jų pačių 
(išskyrus komunistus), tiki-.žemėms Azijoje, kurios di- 
si, kad dosnioji lietuviška vi- dele dalimi yra iš kinų at- 
suomenė savo aukomis pa- plėštos. Kinai komunistai tą 

žino ir neužmirš.
Kadaise Rusija ir Japoni

ja pešėsi dėl Mandžurijos, 
kurioje 1905 metais tebuvo 
vos 6 milionai gyventojų. 
Kol rasai su japonais dėl to

rems ir šiais metais Balfo 
rinkliavą.

L. Norkus

PRAŠO KNYGV

nės darbo kuopoj tarnaujam
me temą ir nieko daugiau, j^Vrimi’ slvo kny^X'kurio Tn^s'jau

štai ką mes tai Detroito mo- !ziaus žmona, 
teriškei rašėme: Į globoje vaikus su teise pen

siją gauti. Pasitraukusio Į 
pensiją darbininko vaikas,“Jei tamsta parašysi Į Kelei

vį, kodėl tamsta rašai melus 
apie Smetonos čia atvykimą ir jaunesnis kaip 18 metų am- 
jo pasitikimą, mes tamstos tokį 
pasiaiškinimą mielu noru Įdėsi
me į laikraštį. Būtų visiems įdo
mu pasiskaityti. Prašom tą pa
daryti.“

Mūsų pasiūlymas dar nė
ra atšauktas. Jei detroitiškė 
A. Zigmantienė nori pasiaiš
kinti, kodėl ji melavo, mes

žiaus, turi teisę Į pensiją. 
Jeigu vaikas yra visiškai in
validas nuo pat gimimo, jis 
taip pat turi teisę pensiją 
gauti.

Senato Finansų Komite
tas, siūlydamas šį Įstatymo 
pakeitimą, pareiškė: ”Gali-

jai vietos duosime. O kad mybė gauti socialinės apsau-
I melavo, tą ji ir pati labai gos pensiją 62 metų amžiaus 

Tuoj po to iš p. A. Zig- gerai žino. vyrams padės dorotis su sun-
mantienės gavome laišką Yra žmonių, kurie per kūmais, kilusiais dėl blogos 
“gerbiamai redakcijai,” ku- akis meluoja, jeigu, jų ma- sveikatos, automacijos ar 
riame ji prašė įdėti jos “at- nymu, tokie melai yra nau- kitą technikinių pasikeiti- 
virą laišką” su pasiaiškini- dingi rusams okupantams dėl kurių jie turėjo ne- 

(mu dėl tų melų. “Pasiaiški- Lietuvoje. Būtų įdomu, kad miaukę 65 metų amžiaus 
eams, nesisarmatija per akis.nime” nieko nebuvo paaiš- nors vienas iš jų pasiaiškin- išeiti Į pensiją.“ 
meluoti. Tame melagių są-l kinta, todėl laiško nedėjo- tų, kodėl jie tą daro. Norėdami g

Mes, Amerikos kariuome-, krašto pešėsi, kinai jį kolo-

kelis kartus perskaitytos, 
nes mūsų tarpe yra tokių, 
kurie kitomis kalbomis ne
skaito.

Būtume dėkingi, jei tau
tiečiai atsiųstų mums savo 
perskaitytų knygų. Jos liktų 
kuopos knygyno nuosavybe, 
o ją panaikinus, būtų atiduo
tos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei.

Knygas siųsti: Povilas 
Bajoriūnas, (22b) Heides- 
heim, Kr. Bingen. 4264 L. 
S. Company Uhlerborn, Ger
many.

Povilas Bajoriūnas
Knygynėlio vedėjas

nizavo ir šiandien tai yra 
visai kiniškas kraštas su 45 
milionais gyventojų kinie
čių. Tai tik vienas pavyz
dys, kaip kinai gali taikiai 
“užkariauti” bet kokį kraš
tą, jei tik turi progos jį kolo
nizuoti. Sovietijoj tokių tuš
čių ar apytuščių Mandžurijų 
yra nemažai ir rusai žino, 
kad “geltonasis pavojus” 
nebuvo tik kaizerio Wilhel- 
mo sapnas.

“Ideologiniai skirtumai”? 
Tai tik baikos. Jei kinai yra 
“karingesni” kaip rusai, tai 
jie visvien Į karą nesiveržia, 
o “taikusis” Chruščiovas ry
tą ir vakarą vis mosikuoja 
savo raketomis, nors ir rė
kia anie “taikų sugyveni 
mą.” Todėl ideologiniai ne-

I duonos laikomąją dėžutę padė- sutikimai yra tik priedanga 
jus obuolį, duona ne taip greit [dviejų galingų valstybių var

gauti daugiau pelyja. žytynėse dėl pirmavimo.

minėjimo 
suvažiavime? Abu kartu 
Molotovas sakė, kad jis ne
turi nieko pasakyti laikrašti
ninkams. Baramas, ujamas, 
keikiamas, bet “neturi ką 
pasakyti”. . .

Gal ir iš tikrųjų neturi ką 
pasakyti. Išdrįsk išsižioti ir 
kur dėsis? Gal gi važiuoti Į 
Albaniją avių ganyti?

Vienoje V. Molotovas yra 
Sovietų Sąjungos atstovas 
tarptautinėj atominėj komi
sijoj, kuri “svarsto” nekal
tus klausimas ne apie ato
mines bombas, bet apie 
“taikiuosius” atomus.

7 metų karas
Prieš septynius metus, 

lapkričio 1 d. Alžerijoj ke
liose vietose arabų naciona
listai išskerdė keliasdešimt 
prancūzų civilių, kurie nie
ko nepaprasto nesitikėjo.

Taip prancūzams netikė
tai prasidėjo Alžėrijos ka
ras, kuris ir dabar dar nėra 
baigtas, nors kalbos apie 
derybas ir taiką kartojamos 
kasdien.

Kiek per 7 metus žmonių 
žuvo Alžerijoj pasakyti ne
lengva, nes abiejų kariau
jančių šalių skaičiai yra la
bai skirtingi, bet nėra abe
jonės, kad aukų skaičius yra 
didelis, skaitomas dešimti
mis, o gal ir šimtais tūkstan
čių.

Po 7 metų karo ar maišto, 
prancūzai jau sutinka ir jau 
kuris laikas sutiko duoti Al- 
žerijos gyventojams apsi
sprendimo teisę, bet tas karo 
nesulaikė ir jis Įžengė Į aš
tuntuosius metus.

Alžerija yra kolonializmo 
kūdikis, bet kolonijos, kur 
gyvena kelių rasiu, tautybių 
ir tikybų žmonės, kolonializ
mas miršta labai nenoriai.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WATERBUR10 ŽINIOS

Streikas ir karo stovis tą, nurodyti savo adresą ir
™,-, . v . kur, kokiu reikalu einame.Tikrai nepamenu, bet ro- , ......

dos 1917 ar 1918 m. Water.’ Tada waterbuneaai nors 
būry įvyko neorganizuotų laiką turėjo progos
darbininkų streikas. Kas l'3^1'. P*?™d? !“?»« » Pa' 
jam vadovavo, mums, anglų 'a«?utl diktatūrines tvarkos
kalbos tada nemokėjusiems, n'*'®™™}- Pagal™ buvo 
buvo nežinoma. pranešta kad streikas pasi-

Aš Ūda dirbau French baigė ir kiekvienas gali grjz-
Manufacturing Co. dirbtu- “ į83™ da,r’™'*et«-. 
vėje, kurioj buvo gaminami . Kadangi JAV kariavo, tai 
ploni vario ir žalvario vamz- jr Waterburio . dirbtuvėse 
džiai gazui ir motoriniams buvo darbymetis, buvo jau- 
vežimams čiama net darbo jėgos stoka.

Vasaros metu dirbantiems Gal dėl to, o gal ir šiek tiek 
vidudieny buvo pasakyta, kreipdami dėmesio j strei* 
kad prasidėjo streikas, ir vi- kininklJ reikalavimus, darb- 
si privalome išeiti iš dirbtu- daviai Padėjo gerinti darbo 
vės. Išėję ir giįžę i lietuvių stygas.
gyvenamą miesto dali, kuri ^is kad ir neorganizuotų 
vadinosi Brooklynu/ prie darbininkų streikas paskati- 
Bank ir Riverside gatvių jau no darbininkus organizuotis, 
radome daug darbininkų, nes kitaip savo padėties ne- 
stovinčių šaligatviuose. Jų bus galima pagerinti.
skaičius greitai didėjo, ir ne- K. J. Paulauskas
trakus visos gatvės buvo-------------------------------
kimštinai prikimštos. ST. PETERSBURG, FLA.

Policininkai draugiškai ----------
stengėsi žmones išsklaidyti, Bus SLA 373 kp. banketas 
bet jų prašymo niekas ne- po ., vasaros ilsio 
klausė. Tada policijai pagel- adeda ; įr ko.
bet. buvo pakviest, ugn.age- ,onija „ v daug Ras

GAISRAS PIRKĖJŲ PRISIKIMSUSIOJ KRAUTUVĖJ

Moterų drabužių krautuvėj Greensburg, Pa., kilo gai
sras, k ura m e apie 90 pirkėjų apdegė, o ii žuvo liepsnose.

Siuntinių į Lietuvą reikalu

imame, o siuntiniui dingus, 
yra grynai agentūros ar rusų 
malonė padengti bent dali 
nuostolio.

Siuntiniai į Lietuvą 
dar tebeeina.

Tik viena agentūra yra 
suklupusi ar sąmoningai ru
sų suklupdyta, bet dar veikia 
keturios kitos Inturisto a- 
gentūros JAV-se, kurios su 
savo poskyriais kasdien ga
bena tūkstančius siuntinių 
į SSSR ir surenka iš siuntė
jų milionines sumas. Muitai, 
kitoki mokesčiai, materiali
nės gėrybės sovietų gyven
tojams yra tos priežastys, 
dėl kurių, neatrodo, kad 
s untiniai i SSSR bus už
drausti, noi-s propagandos 
atžvilgiu jie sovietams labai 
nemalonūs. Mūsų siuntė
jams didelės išlaidos ir ne
tikrumai dėl siuntinių nesu
stabdo noro artimiesiems 
varge padėti, jų maldavi
mus atmesti, pagalbos ranką 
ištiesti.

Balfo siuntos 
tebesiunčia mos

Dėl labai suprantamų prie
žasčių Balfas jokių privile-

KAS SKAITO RAŪO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Narkeliūnaitė rodys 

Lietuvos vaizdus

__ s a

LSS 116 kp. auka 
J. Stilsonui

Sekmadienf, lapkričio 12 Žinodami garbingojo so- 
d., 3 vai. po pietų, Holy Re- cialdemokratų ir kitų orga- 
deemer salėje (W. Vernor nizacijų veikėjo J. Stilsono 
Hwy. ir Junction gatvių nelemtą sveikatos būklę, De-

šiai, kurie manė švirkšdami 
vandenį minią išsklaidyti, 
bet iš krautuvių išėję mėsos 
pardavėjai perplovė vande
niui švirkšti žarnas, ir ugnia
gesių pastangos nuėjo nie
kais.

Miesto valdžia kreipėsi Į
____________"uueniaiuiių, pi aSydSum

įsvazinėja į šiaurę su savo 
retėjančiais draugais pasi
matyti. Dabar jie sugrįžo,1 
ir todėl organizacijos pra
deda ruoštis žiemos sezonui.

Vietos choras jau paši
luose ir turėjo porą piknikų.

SLA 373 kuopa rengiasi 
dideliam banketui, kuris bus 
šį šeštadienį, lapkričio 4 d., 
Laiškanešių salėje (314 15th 
St. So. St. Petersburg). Pra
džia 12 vai.

Geriausios šeimininkės 
jau suka galvas, kaip paga
minti skaniausių valgių. Me
ninei programai atlikti pa
kviestas choras, bus šokiai, 
gausus baras ir t.t.

Kuopos valdyba visus 
kviečia atsilankyti į šį gra
žų parengimą.

Korespondentą*

PAVYZDYS KITIEMS

pagalbos. Gubernatorius pa
skelbė Waterbury karo sto
vi, ir už kelių valandų atvy
ko sunkvežimiai policinin
kų, ginkluotų net kulkosvai
džiais, kuriuos pastatė ant 
namų stogų ir ant Riverside 
gatvėj buvusio tilto, žodžiu, 
pasiruošė veikti.

Miesto policininkai, ku
rie daugeliui minioj esančių 
buvo pažįstami, pranešinė
jo, kad gubernatorius pa
skelbė karo stovį ir kad iš 
Hartfordo atvykę policinin
kai turi įsakymą visomis 
priemonėmis išvaikyti mi
nią, todėl patarė išsiskirsty
ti, o jei nebus paklausyta ge
ruoju. bus šaudoma į minią,, ....
gyvieji bus teisiami. Polici- atsiuntė $24 šitaip paskirs- 
ninkai sakė. kad grįžę namo, pratęsiamos 2 prenume- 
į gatve neišeitume.. retos, užsakoma 11 kalen-

Minia naklausė. gatvės iš- donų ir_ 5 egz. Amenkos 
idomvbiu . Nepamirštas ir 
Maikio tėvas.

Ačiū drg. Napoleonui!

"Keleivio“ bičiulis N. 
Trumpikas iš Akrono, Ohio,

tuštėjo, bet policininkų bu
vo saugojamos.

Tris dienas gyvenome už
sidarė namuose. Norėdami 
išeiti į gatve maisto nusi
pirkti ar kuri kita reikalą 
atlikti, turėjome nolicinin-

Pakalbinkim draugus, pa

žįstamus ir kaimynu* užsisa

kyti ‘‘Keleivį.” Šiemet kai-

kui iteikti asmens dokumen- na dar tik $4.00 metai

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Ameriko*. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną dardt
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenijęt miškas; 
Yelkmstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ebras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...

f biu JIr daug, daug kitų įdomybių I Su gražiais pav
Knyga jau išėjo. Užriaalduaiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 7$ centai.

"KELEIVIS” 
So. 27,

Apie dabartinę lietuviui Nėr viltie* išvengti muitų turi, nors siuntinių siunčia 
paramą lietuviams Sibire ar ar gauti atleidimą nuo taksų labai (}aue- Reikia viešai pa- 
pavergtoj tėvynėj kada nors Į JAV labai turtingos ir tai 'sįskųsti, kad yra ir Balfo 
prirašysime knygų knygas, renka muitus. Taip pat de- s iun£, užsiuvusių anoje ne- 

dasi su siuntomis ir kituose ]aimjncr0je agentūroje, kuri 
kraštuose. Žinome, kaip ru- ne siuntas persiųsdavo, 
sams Unkšta dolerio ir kaip, beį b. medžiagas siuntoms 
jie naudoja progas jam su-| parūpindavo
Žvejoti. Gi siutimų i Anapus Dabar Balfo istaiga pati 
išlaidas nurašyti nuo taksų SUperka medžiagas ir siun- 
negahma. Tam reikėtų spe- tjnjus tonau tebesiunčia. 
cialaus Kongreso įstatymo. Ralfas privatiems asmenims
Deja, daug siuntinių siun-, j- patarpininkauti, bet tik 
čiama prekybos tikslais. standartiniais 40.50^) do. 
Pvz., uz įvairias mdividua- je- vertės siuntiniais. Tai 
lias siuntas į Palestiną, medžiagų siuntos, smulk

menų supirkinėti ir išsiųsti

kryžkelėj) kalbės ir paveiks
lus rodvs žurnalistė Salome- * * 
ja Narkeliūnaitė. Kaip žino
me, ji prieš porą metų lan
kėsi Lenkijai priklausančia
me lietuviškame Punsko tri
kampyje, o prieš porą mėne
sių buvo nuvažiavusi į Lie
tuvą. Abiem atvejais darė 
nuotraukas ir filmavo. Už
tat ir atsivežė filmus iš Puns
ko, Vilniaus, Kauno, Trakų, 
Melagėnų.

S. Narkeliūnaitę pakvietė 
Balfo 76-tas skyrius, todėl 
ir visas pelnas bus skiriamas 
šalpos reikalams.

ALB radijo 
transliacijų laikas

Amerikos Lietuvių Balso 
Klubo išlaikoma radijo va
landėlė transliacijų laiką 
kaitelioja kas mėnuo. Tai 
daro ne dėl kokių nors kap- 

. A. . ._ rizų, o radijo stoties patvar-
Prašome įsidėmėti 

transliacijų pradžios laiką

troito socialdemakratai jam 
paskyrė ir pasiuntė $15,00 
dovaną. Dovana kad ir kuk
li, bet duota iš širdies ir pa
gal kuklaus iždo išgales. Te
gu ir kitos kuopos nepamirš
ta!

Alfonsas Nakas

Katalikų Federacijos 
suvažiavimas

Spalio 20-21 dienomis bu
vo Amerikos Romos Katali
kų Federacijos suvažiavi
mas. Jame dalyvavo apie 
60 atstovų. Suvažiavimas i 
valdvbą išrinko šiuos asme
nis: V. Leonę, prel. I. Alba- 
vičių, A. Damušį, L. šimutį, 
inž. A. Rudį. kun. P. Patla- 
bą, orei. P. Jurą, K. Kleiva, 
dr. K. Šidlauską, dr. V. Ši
maitį.

Čia įdomu pažymėti nuta
rimą "prašyti Kunigų Vie
nybės instrukcijų ir paragi
nimo lietuviškajai katekiza- 
cijai“. Matyti, ir šis suvažia-

Nors su pavergtais tautie
čiais turime ploną ryšį, bet 
jis ryškus, kraujo ryšis.

Mūsų pastangos padėti 
jiems konkrečiai reiškiasi 
siuntinių pavidalais. O su 
tais siuntiniais visko atsitin
ka. Turint daugiau patirties, 
norisi keliomis mintimis pa
sidalinti su siuntėjais.

Nesiųsti siuntinio tiems, 
kurie jo neprašo. Prancūziją ar Šveicariją 

Vargas nugali kuklumą, ir siuntėjas gauna atgal vyno, 
reikalingieji tikrai paprašys. • laikrodžių. Labai aišku, kad 
Pasiuntus neprašantiems.' visu siuntiniu i užsienius
galima labai pakenkti. Nėra 
jokios abejonės, kad siunti
nių gavėjai yra registruoja
mi, dažnai apklausinėjami, 
o kiti net baudžiami pašali
nimu iš tarnybos, pažemini
mu ar ištrėmimu.

Nesiųsti į Anapus 
prabangos dalykų

Mes turime saviesiems pa
dėti, bet nereikia lepinti, ne
kelti pavydo, puikybės ar 
amerikoniško pasididžiavi- 

!mo jausmu. Todėl netinka į 
Iten siųsti deimantai, auksas, 
į brangūs kailiai ar prašmat
nūs blizgučiai, nebent su ga
vėju dėl to susitarus. Gavė
jas neturės jų kur dėti, sun
ku net bus jais nusikratyti. 
Žinau vieną senutę Lietuvoj, 
kuri gano avis su geriau
siais minko kailiniais.

Nėr vilties sumažinti 
persiuntimo išlaidas

Daugumas jų visai pagrįs
tos, pvz., pašto išlaidos, pa
tarnavimas (service char- 
ge), draudimas ir pan. Ga
lima dejuoti dėl muitų ar 
Inturisto rinkliavų ($2,50), 
bet jų, atrdo, nebus galima 
išvengti. Vienintelis būdas 
sumažinti išlaidas tai pa
čiam daiktus supirkti. Tar
pininkai dažnai duoda blo
gesnę medžiagą ir brangiau 
paskaito nei reklamose pa
rašo. Nuoširdus lietuviškas 
patarimas — nepirk katės 
maiše.

JAV vyriausybė privilegi
juoti negali.

Mūsų siuntos į Anapus 
taip pat kartais pamainomos 
į knygas , gintaras ar tau
tinius rūbus, nors daugiau
sia yra meilės siuntos, pir
moji pagalba ir kaip tokios 
galėtų būti privilegijuotos. 
Deja, kas jas užtars Kong
rese? Kas jas klasifikuos, 
antars j įstatvmų rėmus i- 
dės? Nėr yilties, nors tais 
reikalais Balfas yra daug 
'"vedu daręs.
Siuntos įteikimo dokumen

tai ne visada gaunami
Nors yra toks susitarimas 

tarp SSSR ir JAV, kad re
gistruotų siuntų dokumen
tais apsikeičiama, bet prak
tikoje tai ne visuomet vyk
doma. Rusai ne visus kvitus 
prisiunčia Amerikai, o ši ne
siunčia rusams, ši aplinkybė 
labai apsunkina siuntinių 
įteikimo kontrolę. Gal dėl tų 
pačiu priežasčių agentūros 
nakvitavimo laoe nepasiža
da įrodyti, kad apmokėtas 
ir apdraustas siuntinys bus 
įteiktas, o dingimo atveju 
reikalauia, kad siuntėjas į- 
rodytu. jog siuntinys žuvo 
ar nebuvo įteiktas fAren- 
cv... is not reouired to fur- 
uish nroof of deliverv... Sen- 
der shall be reouired to fur- 
nish satisfactory nroor of 
not deliv<v or loss). Tai 
teisinis nonsensas.

Deja, norėdami artimie
siems padėti, šią riziką prisi-

Balfo įstaiga negali dėl tar
nautojų trūkumo, bet me
džiagų kostiumams ir sukne
lėms, taip pat megztukų ir 
skarelių pasiųsti gali. Balfas 
pelno nesiekia, siuntinių

iki šių metų pabaigos. ,vilnas žinojo ka(, Lietuvių
Visą lapkričio mėnesį —' Kunigų Vienybė lietuviška 

pradžia 4:45 vai. po pietų, o katekizacija mažai tesirūpi- 
gruodžio mėn. — 4:30 vai. na. "Keleivy“ apie tai jau 
po pietų. Programa trunka buvo rašyta.
pusvalandį ir yra duodama ------------------------------
is nino stoties, Danga 
1440. Programa visada būna 
gyva, įvairi, su geros muzi-' 
kos plokštelėmis ir patyrusių,

LMILAliU, ILL

Alto konferencija
. . Spalio 22 d. įvyko Chica- 

pranesėjų gražia lietuvių gOS Lietuvių Tarybos konfe- 
kalbos tarsena. Tik labai
gaila, kad ir ši programa iš
silaiko iš komercinių skelbi
mų, kurie baisiai įkyriai 
plauna smegenis savo nekal
toms aukoms. Bet tokia jau 
šio krašto žmonių dalia ... 

DIoco vakaras - gruodžio 2 d.
Jau laikas publikai pri-

skolon taip pat, Centro Vai- mintį>.kad ^radi«inis Detroi- 
dvbos patvarkymu, nesiun- Lietuvių Oiganizacijų 

Centro vakaras, per daugel)

Balfo Reikalų Vedėja*
cia

BROOKLYN, N. Y.

Padaryta klaida
"Keleivio“ Nr. 42 parašy

ta, kad sergančiam J. V. 
Stilsonui surinkta $571.61, o 
turėjo būti $566.61. Už pa
dalytą klaidą atsiprašau.

Viena* iš kuopiečių

URUGVAJUS

Valdžia apribojo Sovietų 
Sąjungos ambasados narių 
skaičių ir suvaržė jų susisie
kimo teises.

Anksčiau Sovietų atsto
vybėje buvo daugiau kaip 
60 tarnautojų, žinoma, dau
guma jų užsiėmė šnipinėji
mu ir propaganda. Dabar ir 
Sovietai negalės turėti dau 
giau tarnautojų, negu kitos 
valstybės.

Sovietai galėjo laisvai va 
žinėtis po visą kraštą, dabar 
jie begalės už sostinės išva
žiuoti tik 40 kilometrų.

metų turis nepaprastą pasi
sekimą visuose tautiečių 
sluoksniuose, šį kartą bus 
gruodžio 2 d., šeštadienį, Is
panų salėje.

Programoje: Z. Arlauskai- 
tės-Mikšienės statomas nau
jas vaidinimas, šokiai, vai
šės visko pertekusiame bu 
fete. Vaidinimo pradžios 
laiką, veikalo pavadinimą ir 
kitką pranešime sekantį kar
tą.

Vilniečiai gražiai pasirodė

Spalio 7 d. Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-gos Detroito 
sk. rengtas Vilniaus Dienos 
minėjimas praėjo, jame da 
lyvavusiems palikdamas la 
bai gerą įspūdį. Ypatingai 
dėl akademinės dalies, kuri 
buvo atlikta dvieju gerų kal
bėtojų iš Clevelando. Kalbė
jo pedagogė Aldona Augus 
tinavičienė ir teisininkas 
Stasvs Lazdinis, abu labai 
skirtingomis temomis ir abu 
labai įdomiai. Po to buvo 
meninė programėlė, atlikta 
lietuviškos šeštadieninės mo-

Urugvajaus valdžia taip | kyklos vaikučių, ir vaišės -
pasielgė dėl to, kad sovietai 
jau seniai yra suvaržę Uru 
gvajaus atstovybės tarnauto-

banketas. Labai apgailestau
tina. kad tautiečiai rengėjų 
pastangas gerokai ignoravo.

rencija, kurioj dalyvavo 30 
organizacijų 75 atstovai.

Alto centro sekr. dr. P. 
Grigaitis joje padarė išsamų 
pranešimą anie tarptautinę 
politinę padėti ir Alto atlik
us ir numatytus darbus.

Pranešėjas pabrėžė, kad 
šiuo metu visos mūsų pa
stangos turėtų būti nukreip
tos į bolševikų kolonializ
mo kaukės nuplėšimą.

Taryba patvirtinta šito
kios sudėties:

Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-gos atsto
vai: K. čepukas, V. Man
kus, E. Mikužiūtė, J. Kon- 
draška, M. Baronienė, J. 
Skorupskas ir J. Valaitis.

Sandaros atstovai: A. F. 
Wells, dr. K. Drangelis, J. 
Pakalka J. Kuzas, V. L’znys, 
B. Brijūnienė ir J. Grišma- 
nauskas.

Tautinės S-gos: V. Mažei
ka, P. Vėbra; M. Šimkus 
V. Žemaitis. V. Binkis, J. 
Andrašiūnas ir .J. Dauparas.

R. Kat. Federacijos: E. 
Juknevičienė, A. Repšys, 
kun. A. Stasvs, V. šoliūnas, 
B. Tūbelis, A. Valonis ir 
S. Radvila.

^aikrastininkų suvažiavimas
JAV lietuvių spaudos dar

buotoju suvažiavimas galvo
jama šaukti gniodžio 9-10 
dienomis. Tuo rūninasi Lie
tuviu Žurnalistų S-<ms Chi
cagos skyriaus valdvba.

MOSU ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

jų Maskvoje susisiekimo į minėjimą teateidami vos 
laisvę. per šimtą žmonių.

J. Venskunas 
1 Stewart Street. 
Mossend. Bellsbill

Lanarkshire, Scotland.
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apie aukštą lygi netenka 
kalbėti. Juo labiau juokm-

KUP1SKENAI REMIA 
LiS LITERAI. FONDĄ

Net Sniečkus griauna 
propagandinius šūkius

gai skamba partijos progra- kis smilus

Chicagoj veikiąs nuo 
I93o m. iit pos s d. n. up iže
lių kuiliu uo Kiuoas iieiRe 
LsS Litei anuos tOi.uui pen-

Kuris ju didesnis niekšas?
Kaip ži. o;;ia. Sovietų ko- žikai; jie vienas kitą vadino * abejoti.

(Elta) Savo ataskaitinia- mos siekis gyveninio lygio 
me pranešime rugsėjo mėn. pakėlime pasivyti r.ekomu- 
27 d. A. Sniečkus, kalbėda- nistinius kraštus, 
mas apie tariamą materiali- Tas pats Sniečkus komu- 
i es gerovės kilimą Lietuvo- uįslų suvažiavime turėjo pn- 
je. pasiguė, kad palyginus pažinti, kad su kaimo gyven-

uolenų spaudos 
spausdinti, i aip

su 1959 m. šiais metais biu
džeto klaidos gyventojų 
buitiniams poreikiams ten
kinti busiančios dvigubai di
desnes. kitaip tariant, gyve
nini > lygis Lietuvoje turėtų

tojų medicininiu aptarnavi
mu ntra tvarkos ir artimiau
siu laiku padėti reikia pa
taisyti. Socialinės apsaugot- 
srityje vėl reiškiniai, kurie 
nerimą kelia ir patiems ko-

spar< iai kilti. Ne tik Lietu- munistams, pvz., Sniečkus 
voje. bet ir Sovietų Sąjungo-, ^kėlė? kad pensijų bylų 
je tas lygis, sekant naująją .^varstymas uždelsiamas. ski- 
l-.omunistų partijos progra- riar.t įensijas pasitaiko biu- 
mą. turėtų pralenkti kapi- iokratiZmo fak(ų, nerūpes- 
talistinių kraštų lygį. tingai, nejautriai žiūrima i

Kaip yra is tikrųjų? Ar asmenis, kuriems reikalinga 
Lietuvos gyventojų buiti- • paoalba. Kolchozu darbi- 
i iai poreikiai pakilo aukštai, ninkams U viso neskiria-

munisiųvadai prav^ą savai- žmogžudžiais, 
tę pasibaigū. iame suvaziavi-’nieksai K,.fi 
me vienas aitą "garbino**1
tokiais gražiais žori. iais, ko
kių nevarto, o i:- į agarsėję 
keiksmais sv novės rusu ve

pu. autiniais 
is jų didžiau

sias niekšas, r.e patys komu
nistai nesutaria, bet kad jie 
visi tokie, dėl to netenka

Sovietų komunistų vadų 
niekšų galerija yra labai di
delė, mums čia pakaks ją 
nors keliomis nuotraukomis 
pavaizduoti.

ypač. kai pagal Sniečkų, per 
pastaruosius porą metų Lie
tu, os darbo žmonių pinigi- 
i’ės pajamos išaugusios 20 
procentų? Lietuvos paninis 
vadovas savo pranešime pa- 
t’ekė duomenis, kuine liudi
ja padėti esant žymiai blo-i 
gesne. kaip atrodytų pasi
skaičius vieną kitą propa
gandini šūki.

Kas iš to, kad šiais me
tais, palyginti su 1959-siais, 
vienam Lietuvos gyvento
jui vidutiriškai prekių nu
matoma parduoti 12'5 dau-

mos pensijos.
Visa tai vyksta krašte, kur

tariamai nuostabiai kyla 
materialinė gerovė, kur ko
munistinė statyba per 21 
metus juk turėjo išbristi iš 
tariamos '"buržuazinio at
silikimo" balos...

ALT PRANEŠIMAS 
APIE LEIDINIUS

leidiniams
gražiai tas Kupiškėnų Klu
bas Įamžino savo vardą ir 
atžymėjo spalio mėnesi — 
spaudos menesi.

Kupu?n.cnų Kaltui os Klu- 
oo steigėjais bu\o: vir. A. L. 
Graieiunas, jau miręs, P. 
SvelnL, .vlbmas ir Elena 
Kudinskai. Lianas ir Ona i 
Stanio: iai, Kazys ir Kaze j 
Vilimavičiai. Petras ir lau-- 
liną Balchūnai, Domicėlė 
Girdvainis. Povilas čereška, 
Kostas .Marcinkevičius ir 
kiti.

Dabar Kupiškėnų Kultu-J 
ros Klubo valdybą sudaro:! 
pirmininkas Lr. Stamonis, 
sekretorius P. balchunas, 
finansų raštininkas K. Ka
tei la. iždo globėjas A. Ru- 
dinskas ir iždininkas Užla- 
pis.

Kupiškėnų Klubo tikslas 
remti Kupiškio žmonių kul
tūrinius darbus, padėti i- 
steigti laisvamanių kapines, 
liaudies namus. Kupiškėnų 
Klubas daug gerų darbų 
jau yra parėmęs ir dabar pa
rode pavyzd} visiems ki
liems ateivių tarpe veikian
tiems klubams, paaukoda
mas LSS Literatūros Fondui 
penkis šimtus dolerių. Lauk
tina. kad ir kiti klubai pa-

Buvęs “tėvas ir mokytojas“ 
Josif Sta’in. jau miręs.

N’.lata Chruščiov. dabarti
nis “tėvas ir mokytojas.“

i

Įvairios organizacijos ir 
pavieniai asmenys dažnai 
Kreipiasi i ALT sekretaria-i

giau. jei tų gyventojų porei-tą, prašydami Įvairios infor-|geks klj pavvzdį. 
kiai toli gražu nepilnai pa- matinės medžiagos apie pa
tenkinami. Štai keletas pa- vergtą Lietuvą ir okupantų 

vykdomą lietuvių tautos 
naikinimą.

J. V.

\ iačeslav Molotov, buvęs 
užsienių reikalų ministeris 
ir ministerių pirmininkas.

jžuaziniu nacionalizmu, Ni
kita Chruščiovas buvo Stali
no vietininku ir žiauriausiai 
skerdė ukrainiečius.

las pais Chruščiovas 
19-ia m., uuuamas u m ainos 
ministerių pirminmKU, vado
vavo valymu/* nuo vadina
mųjų vokiečių bendra
darbių.

Z.UUZ.1U, Chiuščiovo ran
kos yra uar m u v inesnes, ne
gu \isų ių, kuiiiius jis varli
na zmugz.uviz.iais ir iciigiasi 
nukryžiuoti.

ar tolima diena, kada 
rvOkS liula K.taa tų ZlllOgZU- 
uzių gaujus narys pradės 
cmusciuvą kryžiuoti/ To 
ir pats Nik.ua nežino, tačiau 
jis žino, kad jo galo laukia 
ne tik milionai pavergtų 
žmonių, bet ir kuris nors įs 
jo gaujos narių.

NE RIMTAI SPAUDAI 
GANDUS LEISTI

Tas aikšu visiems. Tuo 
verčiasi tik vadinamoji gel
tonoji spauda. Gaila, kad ir 
lietuviškoje spaudoje pasi
taiko tokių gandonešių, štai 
šiomis dienomis vienas laik
raštis paskelbė, kad kalba
ma apie Lietuvos pasiunti
nybės uždarvma, kad Vliko

nora dažnai giria
masi tekstilės Įmonių, ava 
iynės jmvnių gamyba
čiau šiose srityse gyventojai, sekretoriaus raštinėje yra 
pagal Sniečkų, nepilnai pa- tos medžiagos atsarginiai 
tenkinami, kitais žodžiais, kiekiai ir ealima eauti 
rinkoje trūksta paskiru rū- nemokamai šiuos leidinius: 
šių drabužių, medvilninių ir 1) Baltijos Kraštų Czgro- 
vilnonių audinių, avalynės, bimUi 1 irti JAV Kongreso 
trikotažo, baldų ir kitų pre- Komiteto (Ch. Kersteno) 
kiu. Ne tik jų trūksta, bet mvestigacijos knygų ir ra- 
Sniečkaus žodžiais, gyvento- polių. Be Baltijos kraštų, 
jai dažnai skundžiasi dėl yra ir kitų valstybių inves-

vyzdžių:

z.. IVėt- ivvonaco mn j n anv e>«mv , L- u 11 «

NAUJA BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

Kikoiaj Buiganin. policijos 
maršalas, buvęs ministerių 

pirmininkas.

Lazar Kaganovič. buvęs mi- 
nisterio pirmininko pava

duotojas.

Jonas Jasaitis, JAV LB
Centio Valdybos pirminin
kas, išrinktas JAV' LB Ta
rybos sesijoj 1961 m. rugsė
jo 3 d. New Yorke, pristatė Į 

1 arybai tvirtinti sius naujo- ‘ 
sios Centro Valdybos na- Į 
rius: vicepirmininku ii- kul- į 
tūlos vedėju kun.Stasj Šan-J 
tarą.53 metų: vicepirminin

gaminamų prekių kokybės, tigacijos medžiaga apie bol- ku j,. jaunįmo vedėju inž. 
spalvų ir fasonų. jševikų veiklą — Vengrijos, Valda Adamkavičiu, 35 me?

Per pastaruosius pusant- Lenkijos, Albanijos, Kurnu- tusekretorium buhalteri 
ių metų Lietuvoje buvo ati- mjos, Pietų Amerikos ir kt. Kosta Januška, 59 metu už
darytos 435 parduotuvės. | 2) Voyage To Freedom- dininku teisininką Zigmą
Tačiau jau visa eile metų Trijų žvejų pabėgimas iš'Oai!i<Jka>41 metų: švietimo! 
Lietuvoje nusiskundžiamaĮ okupuotos Lietuvos, pa-,ved<Mu ‘^dagoga Jeronimą1

Vis tai seni komunistai ir bu
vę aukšti valdžios parei
gūnai ir... visi didžiausi 
niekšai.

Ir ko apie juos pripasako
ta, kokių keiksmažodžių 
jiems apibūdinti pavartota! '
Net baisu ir pagalvoti!

į Tai esą paskutinieji niek- pį1Tn df ą Trimakas todėl
įšai, kruviniausi žmogžu- į išsiskubinęs i VYashingto- 
džiai, kurie norėję ir dabar- ną jr 11 
tinius Sovietijos vadus nu-Į Gali' būti> Ra(, įit0 ,aik. 
galabyti, bet nepavykę. 1,.^ t0 numerio daut,iau

Ir kaip nesijuoksi, tokias išpirko, bet be pagrindo ne
kalbas skaitydamas. Juk ta- rimo kėlimas yra smerkti- 
vo galvoj tuoj šoka mintis, nas.
kad gal netrukus išgirsime. q kad tam nerimui kelti 
taip giriant** Nikitą ir ki-,ne5uvo pagrindo, liudija El- 

padanges kelia- tos pranešimas, kuriame, be 
ko kita, sakoma:

„Tarptautinei padėčiai 
besikomplikuojant, Lietu
vos atstovas VVashingtone 
Rajeckas ir Vliko pirminin
kas dr. A. Trimakas š. m. 

C11" spalio 19 d. lankėsi Valsty
bės Departamente, kur tu
rėjo išsamų pasikalbėjimą 
Lietuvos reikalais. Ta proga 

Į buvo pasikeista nuomonė
mis apie Įvairius politi nius

Bepigu ke: i “mum Sialinai šypsotis, kad jis miręs ir enkavedi
stai jo kau’ų negalės laužyti, <> kol jis buvo gyvas. Chruščiovas 

jam ištirtamai tarnavo ir ji garbino.

tus dabar i 
mus vadus...

Plėšikų ir žmogžudžių 
gaujoj juk taip ir tegali būti: 
šiandien vieni kitus sker
džia, rytoj tuos vėl kiti 
skers.

Kad dažniau tokie
kai“ susirinktų, dažniau bū
tų galima gardžiai pasi
juokti.

R. M.

Nikita Chruščiovas kalti
na Molotovą, Malenkovą,

tu parduotuvių ir maitinimo j veiksluotas pavaizdavimas. 
Įmonių netolygiu išdėstymu 3) 1956-1961 m. JAV 
po visą kraštą. Daugiausia Kongrese rengti Vasario 16 
demes o kreipiama i mies- d. —Lietuvos Nepriklauso- 
tus o kaimo vietovėse tu Įmybės paminėjimai. (Sena- 
rarduotuviu vis maža. Pa
kraščiu sričių gyventojai vis ; arei.'Rimai apie 
dar vare ta. norėdami isigy- cietuvą). 
ti pirmo būtinumo prekių, i 4) Senatorius T. Dodd 

Kaip toli vis atsiliekama kalba atstovų rūmuose aph 
nuo giaz.ų pažadų pakelti į Lietuvos užgrobimą, 8 pus

tony,
; areiskimai

kongre.- manų ir kitų 
pavergta

gyvenimo lygi, pavaizduoja 
nusiskundimai dėl vad. vi
suomeninio maitinimo Įmo
nių arba valgyklų, užkandi
nių. restoranų padėties. Pats 
Sniečkus savo pranešime iš
kėlė, kad tose „Įmonėse** 
dažnas reiškinys: valgiai pa
ruošiami blogai, žema ap
tarnavimo kultūra, palyginti 
aukšta patiekalų kaina... 
Nepakankamai maistu val
gyklose aprūpinami pramo
nei Įmonių, sovehozų dar
buotojai, moksleivija.

Sniečkaus nusiskundimai 
vaizdingiau už bet kokią 
pintinę propagandą įrodo, 
kad žodžiai apie materiali-

iapių brošiūrėlė, suglaustai 
parodanti faktais Lietuvos 
užgrobimo eigą ir bolševikų 
nusikaltimus. Naudinga pla
tinti angliškai kalbančiųjų, 
tarpe.

5) „ALT Suvažiavimas 
1961 m.“ Keletą knygelių 
yra ir kitų metų suvažiavi
mų ir kongresų.

Už atlyginimą gaunama 
ši medžiaga:

6) 1 ithuania‘s Light foi 
Fieedom. Parašė E. J. Har- 
rison, buv. britų vicekonsu
las Kaune. Aprašyta Lietu
vos sovietizacija ir naciu 
okupacija. Labai tinka supa
žindinti amerikiečius, kai-

t?natini. 59 metu: teisiniu 
ir socialiniu reikalu vMėiu 
‘cisininką Algimantą Kėželi. 
?8 metu.

Bendruomenes Taryba
•’uos patvirtino.

9) Galima taip pai užsa- 
-ąu uUlse virti} iVyntiylU pei 
pumą oKupac.ją zuuynių ir 
.„nų iiUbiKanimų nuouauKų, 
.iau zi. Kainus: viena nuo
brauka **dxio ’ dydžio—81, 
Aitą **5xi dydžio—$0.ou.

10) ispanų naloa: Ll im- 
perio dėl Genocido, C. Ye-
ax. Leidinėlis 133 puslapių, 

paveiksluotas, apie bolševi- 
<ų Lietuvoje vykdomą ge- 
.locidą. Tinka supažindinti 
.spaniškai kalbančiuosius. 
Kaina $1.00.

Norint gauti aukščiau mi
nėtą medžiagą rašyti:

O KAME NIKITA BUVO? ; sumanymus ir siūlymus, ku
riuos ryšium su Berlyno kri
ze teikia kai kurie asmenys, 
sluogsniai ir spaudos orga-

Yorošilovą, Kaganovičių, Į nai. .Tei tie projektai būtų
žodžiu, visą vadinamųjų priimti, jie galėtų vienaip 

i ’artipartinių“ grupę daly- ar kitaip Lietuvos bylą pa- 
vavus Stalino didžiuosiuose Į liesti
"valymuose“, kuriuose buvo 

išžudyta ir daugybė komu-
(nistų.

cnrusciovas, žinoma, nuo 
!jU awn uueziuuja u nepn- 
oiniena, name jia ouvo ii ną 
uare tų vaiymų ’ metu. bo- 
v lelijoj šiuo metu apie tai 
mena* nedusta ne uurnos 
praverti, oet laisvajame pa
sauly apie tai galima Kalbeli 
ir pasanyti, Rok} vaidmen} 
tuose žudymuose vaidino 
dabartinis diktatorius Chruš
čiovas.

1927-1928 m., tai yra že
mės ūkio kolektyvizacijos 
metais, Kaganoviėius, kaip 
Stalino Įgaliotinis, šeiminin
kavo Ukrainoje. Jo arti-

lu visu niekšų palikimas Lietuvoje — nekaltų aukų karstai.

LINKSMIAU KAIP CIRKE šas, žmogžudys. Visi tą ži-
----------  nojome, bet kada tai pa-

Tikrai Sovietijos komu- skelbė patys komunistai iš
nistų suvažiavime, kuris pra- aukščiausios tribūnos,—tik-;
eitą savai: pasibaigė, buvo rai gardžiai buvo galima pa-im*ausiu padėjėju buvo Ni- 
linksmesnių dalykų, r egu sijuokti. į kita Chruščiovas, ir už tai

cirke. (ii e tave juokina Neseniai pasibaigusiame Kaganovičius jį iškildino.

nė'- gerovės pakilimą telieka na 81.50.
žodžiais. .Tei gyventojai ne- 7) Lithunian Folk Ari — 
gali isigyti norimų prekių, by J. Baltnišaitis, Phd. (L;e- 
jei tų prekių kokvbė bloga, tuviu liaudies menas, anglų 
jei valgyklose, užkandinėse kalba. Tinka dovanoms), 
valgiai paruošiami blogai, į Kaina 82.00.
žmonės nekultūringai aptar-1 8) Estiios, T>atviios ir Lie- 
naujami, tai tik rodo, kad tuvos žemėlapis. Kaina $2.00

Lithuanian American Coun- pasamdyti uokdai iai, o ko- Įsuvažiavime Nikita Chruš- 1928-1933 m. ėjo parodo- 
čiovas ir jo klapčiukai prie mieJb slaptieji didžiųjų ir 
kryžiaus kalė visą eilę buvu- mažųjų komunistų teismai, 
siu didžių ių komunistų stul- masiniai suėmimai, žudy- 
pų: buvusi karo ministeri ir mai, trėmimai, išmetimai iš 
prezidentą maršalą Voroši- partijos. N. Chruščiovas ta- 
lovą, buvusi užsienių reika- pirmuoju partijos sekreto- 
lų ministeri ir ministeri pir- num, kuris Į kapus nuvarė 
mininka Molotovą, buvusi tūkstančius partijos narių, 
ministeri m'rmininką Staii- pripažintų neištikimais Sta- 
nui mirus Malenkova, buvusi linui.

cil, Inc.
1739 So. Halsted St. 
Chicago 8, Illinois 

ALT bus dėkingas už au
kas spausdinimo ir persiun
timo išlaidoms apmokėti.

Dr. P. Grigaitis,
ALT Sekretorius

Gerai gudriai kalbėti, bet gud
riau nutylėti.

„Valstybės ..Departamen
tas patikrino, kad jam yra 
gerai suprantamas. Lietu
vos laisvės bylos jautrumas 
ir mūsų žmonių sieloj imąsis 
jos ateitimi ir likimu. Šiuo 
metu JAV nesiruošia savo 
ligšiolinio nusistatymo Lie
tuvos atžvilgiu keisti, nei jo 
svarstyti. JAV vyriausybė 
esanti nuomonės, kad kolo
nializmas turėtų būti panai
kintas visur, taigi ir Lietu
voje, ir lietuvių tautai turė
tų būti leista pasinaudoti sa
vo teise laisvai apsispręsti 
dėl ateities.“

JDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

munistų suvažiavime matai 
pačius die iuosius žmogžu
džius, besi bengiančius vie
nas kitam pačius kruviniau
sius darbus suversti ir savo 
kruvinas rankas nusiplauti.
Iš šalies žiūrint, tas „cir
kas“ gardaus juoko sukelia.

Prieš kelerius metus to
kiame suvažiavime patvs ko
munistai paskelbė, kad Sta
linas buvo didžiausias niek- duotoją Kaganovičių ir kt. jant su vadinamuoju ”bur-:27, Mass

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

Alė 7?ūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, ios tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Tas knygas eaTima gauti 
Keleivio administracij o j

ministerio pirmininko nava- 1938 m. Ukrainoj, kovo-Į 636 Broadway, So. Boston

Nik.ua
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Petras Rimša
J. VLKS

Visa JAV lietuvių spauda daug gyvulių neprasimanysi, 
jau spėjo pranešti, kad spa- ypač carinės Rusijos okupa- 
lio 2 d. mirė žymusis Lietu- cijos metais. Petrui Kimšai 
vos dailininas Petras Rimša, [taip pat teko baigti ir savo 
Jis gimė 1681 m. lapkričio motinos pradžios mokyklą.
23 d. Margių kaime, Paeže- paežerių mokykloj nors mo
lių valsčiuje. Seniau Mar- kytojavo lietuviai, oei jiems 
gių kaimas dar buvo vadi- buvo carines rusų oKupaci- 
namas Naudžių ar Naudziš- nes valdžios di audžiama 
kių kaimu. Paežerių vals- mokyti lietuvių kalba, lai

j čius buvo vienas iš senų lai- šviesios, sąmoningos Lietu- 
! kų šviesesnių valsčių. Čia vės motinos savo vaikus lie- 
seniau, negu kur kitur, Įsi- tuvių kalbos mokydavo 
kūrė pradžios mokykla ir verpdamos.
valsčiaus raštinė. Būta arti Petras Kimša tą ano meto 
1000 sodybų su virš 7000 ’ Lietuviškąją niuKvklą" į- 

gyventojų. amžino savo Kurmyje Lietu-
Margių kaimas spaudos vos mokykla — verpianti' 

draudimo metais garsėjo sa- motina, o šalia sėdi sūnelis, 
vo knygnešiu ir Tilžėje tada iš knygos besimokąs lietuvių 
ėjusios spaudos bendradar- kalbos. Tame kūrinyje oaiii- 
biu Juozu Rimša, Petro bro- ninkas Petras Rimša iamži-

«liu. Juozas gimė 1875 m. no ne tik tą rūstaus laiko _______________________
'rugpiūčio 24 d., jau miręs lietuvišką mokyklą, bet kar- kal,illių 1)askirtjmL B lų

POTVYNIS PIKTI NĖJĘ ITALIJOJE

Pietinėj Italijoj dėl 18 valandų užsitęsusių Pūčiu patvino visos žemesnės vietos, van
duo užliejo sieros kasyklą, bet visi 200 dar bininkų buvo išgelbėti. Atvaizde matome, 
kaip Aliaviila Irpina apylinkėj iš purvo i raukiamas mažas automobilis.

i Kimšų žemės ūkio sodyba tu pavaizdavo Lietuvos kai 
!buvo neuiueie, oet gražiai u* mo žmogaus troškuli šviestis 
sumaniai tvarkoma, sodybą ir carinės rusų okupacijos 
iš tėvų paveldėjo Juozas niekšingą darbą drausti sa- 
Kimsa. loji Juozo Rimsos vo gimta kalba vaikus mo- 
tvarkoma žemes ūkio sody- kyti. Tai tas kūrinys "Lie- 
ba Lietuvos nepriklausomy- tuvos mokyklą*' via vertin-

— Tegul bus pagaibintas! kai įašoma pavardė dažnai bės metais garsėjo, kaip vie-gas ne vien tik kaip vykęs
— Laoas įylas, teve! Kaip minų uztemuo. Pavyzdžiui, na pavyzdingųjų. Nors susi-į meno kūrinys, bet kartu ir

sveikas.''
— Dar krutu, vaike. Bet 

ar tu žinai, ko aš pas tave 
atėjau?

— Turbūt, pasikalbėti, 
kaip visada?

parasykim angliškai antgal- siekimo požiūriu nebuvo pa- būdingas _ 
vį: "Bartkus palaidojo.** t-°gb vieta toli nuo plento, Rusijos okupacijos jungą
Tuojau kils klausimas, ką jis P™ ją nėjo užplanuotas .Lietuvoje.
palaidojo? Bet jeigu parašy-1vieškelis, bet norinčių susi-! Nūdieniai Lietuvos oku- 

’Bartkuvienę palai-; Pažinti su sumaniai tvarko- pantai nemėgo to Petro
tada iš karto bus aiš- mu ūkiu visuomet atsiras- ! Kimšos kūrinio. Seniau tas

siine
Clojo,

sėlių jis mėgino sudaryti 
naują dailės kūrinį kapams 
puošti. Ilgai apie tai galvojo 
ir daug darbo Įdėjo. Galop1 
Galinai jam pavyko suLeuin- 
ti kiyzių-smutKelių šešėlių 
vaizdą, ueja, tas darbas ne
buvo baigtas. Užklupo tie 
neramieji metai — karinės

pnmenty carinės okUpacįjos su saVO žiaurio- :Piim« tiliponu.
mis pasėkaomis. Tada jau kad iame aal
ne tas rūpėjo. Stipriai jis bu
vo paveiktas skulptoriaus 
Grybo sušaudymo rudosios 
Vokietijos okupacijos me-

KANADOS NAUJIENOS
S f. CA i i LAiviNES, ONT. po $5,000; jis paskelbė, kad

--------- ; v i»os jo kuopos steigtų Balfo
SlA sukaaties minėj imas skyrius ir oi ganizuoių pagal
bi-.! 2id Kuopa spauo 21 bą antrojo pasaulinio karo

d. paminėjo . ousiv lenijimo pabėgėliams lietuviams.
ucimanunę suKuku.

Ne, .Maiki, šiandien ku, kad ne jis palaidojo, bet davo. T pač daug tokių eks-■ kūrinys puošdavo lietuvių tajs Lietuvoje. Ir šiaip jis 
reikia pinigų. Ar gale- ją palaidojo. Ar ne aišku? , kursijų būdavo rudens me- kalbos vadovėlius. Dabar nekuv0 didelis mėeėias na-

-jis pauejo išrūpinu ieidi- 
Yi mojimą atidarė kuopos mą į važiuot į -Ja v ne UK lie- 

Jis pra- '■ tuviams, bet latviams, es- 
nesė, kad jame daly vauja ir1 tams ir kt.
garbingas svečias — Susi- jjg suteikė paramą Čiur- 
viemjimo prezidentas Povi- ilGmo ansambliui, 
ias Dargis. Jis ir šiandien duoda sti-

Į prezidiumą buvo pa- : pendijas aukštųjų mokyklų 
kviesti St. Catharines ir studentams.

man
tum man kiek pazicy 

— U ką, ar
už dyką nebelun 

— Ne, Maiki
Chicagon važiuoti. Turiu 
biskj susitėdijęs, ale ant

viskių stoties anie keturis buvo matvtL 
kilometi’us dailininkas Pet-nigų ant keliones.

— Palauk, tėve, nesikarš-...... i,- ras Kimša visuomet pėsčio- menu nciuok. Saitai pagalvokim, ar •„ i . * , .... ■ mis pai eidavo. mų amato pramokti, i en ne-
Petras Rimša buvo tas, surado, ko norėjo.. Tada iš- 

- Ne, Maiki, Bostono ne- aiškiai žinai, kas ir kaip ten jr daugelis kitų Lietu- vyko į Varšuvą, lr čia nesi- 
pamesiu. Kai padarysiu Chi- ats tiko?
cagoj parėdką, vėl sugrįšiu _ &lur> kati žinau!

treino neužtenka.
— 1 ai ką, ar Bostoną jau tikrai reikia tau tenai va-

nori pamesti'.

pa.- tave. moteris ciKagoj buvo labai
Volk; i nesą. gvvui.u oanuos i— Kalni apie paiedką , keial žinoma, ba turėjo lie- . ,”* , • , -• ,•

tai reiškia tvarka ar no9 . | mažokos, dvidešimtiesiai reiškia iv ai \ą, ai ne. mviską lauijo programą,
— Jes, galima ir taip sa-'gailino lietuvių balius, kon- 

kyti. Taip kalba dvpukai. j cerius, veseiijas, krikštynas
— Taip ir reikia, tėve. j ir pakasynas. T urėjo gražų
— Nesisprečyk! Pasakyk, baisą ir patarnaudavo vi-

pažyčysi, ar ne? i .-.lems lygiai, nežiūrėdama
— Bet as norėčiau žinoti, jokių partijų r.ei nusistaty- 

ar iš tikrųjų yra tėvui kokio mų. lodei, kai ji mirė, čika-
gieciai norėjo gražiai ją pa- 

j ia.doti. 11 alėtas Paškaus- 
ne.-kaitei gazietose, įkas prižadėjo priimti ją savo 

atlikti iškil-

reikalo Chicagon važiuoti?
— Kaipgi nebus reikalo: 

Ar tu 
kas tenai atsitiko?

— 'l enai daug kas atsi
tinka.

— Bet tokios zavierūkos 
tenai dar nebuvo, kokią da
bar airisių vyskupas sukėlė 
tarp mūsų broliu kataliku.I C 4 t
Net pralotą Paškauską su
niekino, ant šiderstvos pa
statė.

11*/ t Q11Cnuvyti uauc,
Petras Rimša, baigęs pie- mėgstąs jrajuokauti ir ka ne- 
•mų mokyklą, išvyko į v ii- laukt0‘ iškirsti. Tokiu staig-

vos dailininkų, kuris pirmas tenkino tuo, ką rado. ir išvy
, ! "dailės pamokas“ pradėjo ko į Krokuvą, paskui savo1 či - _. _ _: ganydamas gyvulių bandą, pasirinktos profesijos studi 

Tiesa, gyvulių bandos būta jas tęsė Paryžiuje. Petras 
ar Rimša buvo jau tokio nera- 

kiek daugiau ha žemės plote maus būdo, nesitenkinan-
---------------------------------- čio tuo, kas atsiekta, ir vis

rėjo sklypą žemės savo ka- ieškančio ko naujo. Iiadėjo

Wellando Bendruomenių 
pirmininkai, SLA 236 kuo-

P. 
gali

Dargis pabrėžė, kad 
nebeveikti Altas, Bal

uos (ioronto), \ ilniaus: ias> betgi Susivienijimas
Krašto Lietuvių S-gos, skau
tų, Tautinės S-gos, Vilniaus 
Krašto S-gos St. Catharines 
skyriaus ir ramovėnų at
stovai.

Pakviestas kalbėti Susi
vienijimo prez. P. Dargis pa
sakė įdomią kalbą. Jis nupa
sakojo Susivienijimo tikslus 
ir jo atliktus svarbesnius 

į darbus.

menų jis visuomet buvo ku
pinas.

l'etras Rimša lankėsi ir 
JAV. Lia ji daug kas pažino, 
pamėgo, kaip saunų Lietu
vos kaimo žmogų.

1 a savo kelione po Ame-; 
liką Betras Kimša buvo pa- 
tciiKinias. Jis, atsiradęs sla
pus Atlanto vandenyno, su
bado ne tą Ameriką, apie 

urią girdėjo ir skaitė. Jam

Susivienijimas ne tik ge-

pams Tautinėse Lietuvių Ka- darbą nuo drožybos. pa.- \ui __
pmėse, kurios nėra vyskupui! ParūPO^dvba, o vėliau pa- aų0(lė, ka(j .ja V gyvento-
pavestos. Tokias kapines i ^pk° į kūrinius is metalo.

visur boiko- Jis vietoje nenustygo. V .s

bažnyčion ir 
mingas pamaldas. Jis ir gra- 
boriaus koplyčion kasdien 
ateidavo ir atsiklaupęs prie 
jos kūno sukalbėdavo rožan
čių : vieną dieną ir mišias 
čia atlaikė. Tūkstančiai Či
kagos lietuvių pasiruošė ly
dėti kūną iš koplyčios į baž
nyčią. o iš čia į kapines.

— Matau, kad tėvas kalbi Ale paskutinę valandą pra-
apie Sofiją I’-artkuvienę. pa
garsėjusią lietuviškos radijo 
valandos vedėją Chicagoje, 
ar ne"

lotas gauna iš vyskupo ūką 
zą: Stop! Bažnyčion nevalia 
jos įnešti! Visi apstulbo. 
Bats pralotas neteko žado.

Komos tiusta; 
tuoja, ir laidojami jose nu
mirėliai niekur neįleidžia
mi į Romos katalikų baž
nyčias. Taip popiežiaus dik
tatūros tarnai veikia She- 
nandoah'ryje, ir taip pat jie 
elgiasi Čikagoje. Ir aš neži
nau. ką čia tėvas galėtum 
padaryti, jeieru patys parapi
jiečiai nesusipranta.

— MaiKi, as žinau, kas 
reikia panai y ti. Nuvažiuosiu 
ciKagon ir suorganizuosiu 
tautišką parapiją, ant kurios 
vyskupas negales bosauti.

— tėve, daugiau parapi
jų Chicagos lietuviams ne
reikia, nes ir taip jie per-

— Dacrait, Maiki. Ji jau (Žmonės pradėjo verkti. No- daug jų turi. Jų tenai yra 
lėta sužinoti, kas pasidarė, bene vienuolika. Daugiau 
[kad vyskupas neįleidžia jos
'kūno bažnyčion. Ale vysku-

numire.
— Žinau. tėve.
— Ale tu neteisingai jos

pavardę ištari. Ji buvo Bar-(pas paaiškinimų niekam ne- 
cu.% o
čia tun mistcika.

nereikia. Reikia tik, kad 
mūsų katalikai susiprastų ir 
nuo popiežiaus vyskupų at
simestų. Juk kur yra kelias 

oi! Nabašninkė buvo palai- į dangaus karalystę, tie vys-
_ Aš žinau, tėve. kad ve- ^ota Tautiškose Kapinėse, kūnai vistiek nežino ir ne-

, , t » i-2. • gaij netUviams jo parodyti.
Tai kam tų diktatorių reikia

metimais: bet jos vyro pa- kė. As girdėjau, kad ir pra
vardė, kaip aš girdėjau, bu- P^škauskas verkė sav° 
vo Bartkus. O jeigu vyras

ne Bartkuvienė. Tu duoda. Nevalia — ir dac

ant mūsų sprando?
— Maiki, aš mislinu, kad 

klebonijoj užsidaręs. Juk tu čia pasakei šventą teisy

kur nors keliavo, vis ko nors 
naujo ieškodamas ir kartu 
besimokydamas. Rodos, kad 
Petras Rimša iš jokios dailės 
mokyklos nėra gavęs studijų 
baigimo pažymėjimą. Jis ii 
nebuvo tas, kuliam tokie t a- 
žymėjimai rūpėjo. Ne tais 
pažymėjimais jis save garsi
no, bet kūryba.

Paskutiniais Lietuvos ne
priklausomybės metai' jam. 
parūpo Lietuvos kapinės 
Mii ilsiems artimieji \i;aip 
papuoš.a kapus. -Jo >itiKim- 
mu, Lietueoj senosios Kapi
nės savo grožiu piancsė nau
jąsias. Seniau Lietuvoj ka
pai buvo puošiami ’uievdir- 
bių“ įvairiais kūriniais, iš 
medžio padalytai'. Vėliau 
įsigalėjo pramoninio pobū 
džio įvairių šventųjų stovy- 
lėlės, nieko arba maža ką 
bendro turinčios su možiu. 
Petras Rimša norėjo atgai
vinti senovės kanu puoTmą, 
tik tą darbą sumodernintai 
patvarkius.

11

i jams dailė yra gerokai šve
itimą. Ją nustelbia dolerio 
I galybė. O vienok, grįžęs į 
sietuvą, pasisakė, kad nie- 
Kur kitur Europoj nėbuvo 
taip gerai ir teisingai įver
tint: jo kūriniai, kaip čia, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Jis nesitikėjo, kad jo 
ne taip jau gausią kūriniais

romi? sąlygomis apdraudžia 
savo narius, bet jis rūpinasi 
ir kitais lietuvių reikalais.

Jis padėjo savo tautie
čiams atvykus iš caro oku
puotos Lietuvos, jis rėmė ir 
pats leido lietuviška spaudą, 
iis padėjo mūsų mokslo sie
kiančiam jaunimui. Jis bu
vo vienas Alto, Balfo stei
gėju ir rėmėjų, jis tom a- 
biem organizasijom paskyrė

veiks, nes jis turi stiprų už
nugarį : 4 mil. kapitalo ir 
12,000 narių, patriotiškai 
galvojančių lietuvių.

P. Dargis sakė, kad Susi- 
ierijimas skyrė dideles su- 
nas Lietuvai is caro jungo 
.šlaisvinti, jis nesigailės lėšų 
:r komunistų vergovei sunai
kinti.

Jis baigė ragindamas vi
us būti Susivienijimo na- 
iais. Jo kalbos visi klausėsi 
u dideliu susidomėjimu. Ji 
uvo palydėta audringais 

'lojimais.
Organizacijų atstovai pa- 

eiškė gražių linkėjimų. Ofi- 
•ialioji dalis buvo baigta 
'.ietuvos himnu.

J. S.

Rimša — Lietuvos kaimo 
sūnumi, jos dailininku, pie
menėlio metų nepamiršusiu.

parodą aplankys didžiosios ' Jis nepasekė tuos dailinin-
paudos atstovai ir atsilankę 

susidomės jo kūryba. O vie
lok buvo kas susidomėjo, 
>uvo kas spaudoje jo kūry
bą gera; įvertino. Iš JAV 
laikraščių tas iškarpas jis 
parsivežė Lietuvon, kaip 
’odvma. kad JAV didžioji 
nauda io darbais susidomė- 

’o. kurie senoje Europoje 
ne visu buvo pastebimi ir 
mėgiami.

Nūdieniai Lietuvos oku
pantai negalėjo tylomis ap
eiti Petro Rimšos. Jo vardas 
plačiai visoje Lietuvoje bu- 
o žinomas ir gerbdamas. 

Tai po kurio lūkuriavimo 
am buvo suteiktas Lietuvos 

TSR liaud’es dailininko var-
Jo dėmėsi patraukė kapi- das. Bet Petras Rimša laiki

nėse stūksančiu mediniu i nuo okupantu ruošaliai.
buvo Bartkus, tai moteris vyskupas sugadino jam ne be. Kita svki daugiau apie kryžių šešėliai, ypa? vaka- "<sl- 
turi būti Bartkuvienė. Taip tiktai bizni, ale ir jį patį pa- tai pasikalbėsim. Gali būti, rėjant. Čia jis surado tą tik- •'•’-dd 
jau vra mūsų kalboje priim-' žemino, baisią sarmatą pa- kad Čikagon man džius di rąjį grožį, tinkanti kapinėms 
ta, ir tai yra labai gera tai- darė. Ir niekas nežino kodėl. į ?em reikės važiuoti, bet kol —ramybė ir susikaupimas, 
svklė, tėve. Ji aiškiai pasako — O man čia viskas aiš- kas aš pasakysiu tau gudbai, Anie šešėliai sėio tokias 
mintį, kai tuo tarpu anglis- ku, tėve. Velionies šeima tu- Maik. nuotaikas, kurios derinosi su

esvubė'o

Ne žemės patisumu, ne drabu- 
'iu įvairumu, ne krašto turtin- 
rurr.u. ne miestų ir pilių tvirtu
mu laikosi tautos, liet labiau iš
alky m.i ir vartojimu savo kal
ios. kuri didina ir išlaiko visuo

menėj santarmę ir brolišką 
meilę.

M. Daukša

kus, kurie suskubo savo pra
eitį arba pamiršti arba pur
vų sauja apdrabstyti.

Jis, kaip ir dailininkas 
lustas Vienožinskis, masko 
liams nenusilenkė. Ir R. Mi 
žara "Laisvėje“ turėjo pri
pažinti, kad P. Rimša nebu . . „ ___ .

komunistas: įis buvo de- Keleivi. Šiemet Icat"vo
mokratas.“

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa-

na dar tik $4.00 metams.

Keleivio” Z9T? Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
•'Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, 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. Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.

cu įvairiais pa- 
ma’c iv Lietuvos nenri- 

klansomvbės metu niekini
mais.

Petras Pimša oVuna- ; 
cijos metais paliko Petru
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MOTERŲ SKYRIUS
J. URBŠYS

APIE TAI, KODĖL PER ŠVENTES DAUG VAL
GOMA, GERIAMA IR ŠILKAIS DABINAMASI

Pavargo Viešpats Dievas, kurdamas didžiulį pasaulį 
taip trumpu laiku (tik per 6 dienas), griuvo, grįžęs iš dar
bo, savo kietan sostan ir tarė angelams:

—Ne, gana. Sekmą dieną turiu pasilsėti. Ką norit, 
darykit, o darban rytoj neinu.

Ir nenuėjo darban, ir šventė sekmą dieną džiovinda
mas savo kaktą nuo šešių dienų prakaito bei galvodamas 
apie žemės šeimininką—žmogų.

Pats išmėginęs poilsio reikalingumą, Viešpats Dievas 
ir žmogui pataikė, paskirdamas jam šventes ir įsakyda
mas šventom dienom apmąstyti savo gyvenimą, melstis 
ir ilsėtis.

Būtų taip viskas gerai ir klojęsis, jei velnias nebūtų 
pasipainiojęs, kurs vieną pavasario rytą, vokietuku pasi
vertęs, atėjo pas žmogų per pačią sumą ir pradėjo tokią 
kalbą:

—Vadinasi, šventi šiandien?
—Žmogus nė žvilgterėti nežvilgterėjo į velnią, tik 

akis aukštyn pakėlęs, vis lūpas judino.
—Ko gi taip išpuikai, bičiuli, nė pasikalbėti su savo 

geradariu nebenori?
Nebetvėrė žmogus:
—Pirma, joks tu man bičiulis; antra, aš tavęs nepa

žįstu ir neatmenu, ką gera iš tavęs esu turėjęs; trečia, ne
trukdyk man poteriauti ir eik greičiau šalin, nes vėzdu 
taip išvanosiu, jog minėjęs mane minėsi.

Ir ėmė žmogus aplinkui dairytis, norėdamas lazdą 
ar vėzdą kokį rasti.

Bet velnio būta tos gudresniosios rūšies, kuri politi
koje toli numato ii- visi aplinkui gulį šakaliai buvo jo iš i 
anksto šilkinėmis virvutėmis paversti.

Žmogui taip besidairant, velnias ėmė vėl savąją:

PO MOTERŲ DEMONSTRACIJOS I’AKVŽII JE

Paryžiuje alžyriečiu moterys suruošė dem onstraciją prieš valdžios patvarkymą, 
kad alžyriečiai po S valandą vakaro be sva rbaus reikalo neitu i gatves. Pirma de
monstravo vyrai, policija juos išvaikė ir daugeli areštavo. Paskui demonstravo mo
terys. Policija jas susodino į autobus us ir paskui išvežiojo Į namus.

kas yra antrasis, užsisakęs 
i "Lietuvių Išeivija Ameriko
je“ — pirmasis buvo A. 
Bundorius iš Bedford. Mass.

Tretysis užsisakė didelis 
lietuviškos knygos mėgėjas 
Frank Lavinskas iš Ne\v 
York City, N. Y. •

70 MILIONŲ ARMIJA

JAV darbo ministerijos

žiniomis, spalio 1 d. J A Vals
tijose dirbančiųjų buvo re
kordinis skaičius — 71 mi- 
lionas 123 tūkstančiai, tame 
skaičiuje žemės ūky 9 mil. 
751 tųkstantis.

Bedarbių spalio 1 d. buvo 
4 mil. 372 tūkstančiai. Per 
rugsėjo mėnesi bedarbių 
skaičius sumažėjo 450 tūks
tančiu.

—Nebūk, žmogau. i----r\ i____________ Jzi x____
lors Kar^taKosis. vj Kas uei tavo

pirmo, antro ir trečio punkto, tai aš štai ką pasakysiu. 
Pirma, aš tau bičiulis, nes spiečius, kurį aną pavasarį su
gavai ir iš kurio palivonais medų semi ir mieste parduodi,. 
buvo mano. Antra, jei nenori pripažinti tau ligi šiol pa
darytų mano geradarybių, tai dar nereiškia, kad ateity 
ko gera negalėtum iš manęs susilaukti. Trečia, poteriai ne 
kleckai, nesurūgs: sukalbėsi savo poterius, kurių, tikriau
sia, niekas neklauso, ir aukščiau saulei patekėjus. O da
bar man pasakyk geriau, ar valgei ką šiandien?

Iš velnio dešinės kišenės kištelėjo balto pyrago su 
razinkom riekė, sviestu aptepta ir kumpiu priklota, o iš 
kairės kišenės—kažin kokia randona galvikė.

—Aš klausiu tave. ar valgei tu ką šiandien?
Žmogus, matydamas, kad jo poteriai šiaip ar taip 

jau sutrikdyti, pasidavė pagundai ir nusprendė pasikal
bėti su tuo vokietuku.

—O ką, ar duosi, kad klausi?—tarė.
—Gal ir duosiu, jei kalbėsi su manim kaip žmogus.
—O kaip su tavim čia reikia kalbėti, gal raudoną 

kepurę uždėjus, ar kaip kitaip? šitoks ponas, mat, atsi
rado.

—Ponas ne ponas, bet ne toks nusmuktkelnis kaip tu.
Taip taręs, velnias ėmė sukinėtis ir darkytis prieš 

žmogų, rodydamas jam savo aksomines kelnes, naujinte
lius geltonos odos batukus ir žalią skiybėlę su povo plunk
sna. Žmogus, kurs buvo bepradedąs širsti už nusmukt
kelnio pravardę, užsižiūrėjo į mitrų kipšą.

“Po pasaulį trankosi, nieko nedirba, dykas dienų 
dienas riokso, o, žiūrėk, gražiai apsirėdo, turbūt, ir pa
valgo riebiai’’—galvojo taip žmogus ir pajuto didelį norą 
ko norint užkąsti; o jo paties visas gyvenimas jam iškart 
taip aiškiai, kaip ant delno pasirodė liūdnas, menkas ir 
bespalvis esąs.

O velnias vis savo:
—Ką, šiokią dieną savo juodos duonos kietą plutą 

bent prakaitan pasidažai, o kai šventė ateina ir prakaito 
prie darbo nebesivarvini, tai tenka tik sausai pagraužti? 
Gal ne?

—O tu jau kažin kaip ten lėbauji . . . Gal jau kelias 
dienas esi nieko burnoj neturėjęs, o, mat, čia dar iš kito 
šaipysis . . .

—Še paragauk l
Ištraukė velnias iš dešinės kišenės pyrago su razin

kom riekę, šviežiu sviestu apteptą, kumpiu priklotą, ir 
padavė žmogui, šisai nušluostė ėmusią per kairę lūpos 
pusę varvėti, lyg sula iš beržo, seilę ir iš karto kuone pu
sę riekės atkando.
—Žmogau, žmogau, nebūk toks ėdrus. Lukterėk truputį, 
aš čia turiu dar kai ko.

Iš kairės kišenės ištraukė velnias, paėmęs už raudo
nos galvikės, pusbutelį su kažkokiu skystimu, nubružino

PASKUTINĖS GIESMĖS ŽEMEI
Dienos pasviro į rudenį,—
Gerves padangėj girdėjau.
Kam gi tu vėl mane budini, 
Rudenio sutemų vėjau?
Buvo jaunystės kerėtoja,
Buvo saulėlydžių žaros.
Kam gi dalioj iškentėtoje 
Tuščia ir alkana daros?
Veltui tu vėl mane žadini, 
Rudenio prieblandos vėjau:
Savo gyvenimo radinį 
Juodu žodžiu užkerėjau.
Krito kaip žvaigždė gyvenimas— 
Sukosi, šėlo ir blūdo.
Būsiu ir Velėnoje penimas 
Rudenį sėjamo grūdo.
Būsiu dirvonų arimuose 
Merdinti pašėlio sėkla.
Stūgaus man raudą užkimusią 
Speigo pasmėlusi šmėkla.
Baigsis rūstus raganavimas 
Mirusio kūno ir kraujo.
Grūdas velėnoje žavimas 
Kelsis gyventi iš naujo.
Kelsiuos ir aš savo žodyje. 
Tapusiu siela ir kūnu.
Saulė stebuklą parodys,
Grūdas velėnoj nežūna.
Garbinu žemę maitintoją,
Saldžius pavasario syvus.
Dulkės buity atgaivintoje 
Būsiu per amžius aš gyvas.

Putinas

AR BŪTŲ GERA?

PO NAUJU METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5

“Keleivio’’ leidėjai nutarė laikraščio kainą nuo 
1962 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. x

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- 
; dimi keliame lakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome skaitytojus ir bičiulius ir toliau rem
ti laikrašti, jį platinti ir jame bendradarbiauti.

Šiais metais laikrašti užsisakyti arba atsinau-

uKeleivio” Leidėjai

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA. parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 n«l. 
kaina ......................................... $1.25

Jei jaunystės šaltinis bū- galima senąja kaina, 
tų buteliuos?

Jei būtų "išminties mais
tas“, kui is mus padalytų iš
mintingesnėmis?

Jei mes odos grožį galėtu
me užsakyti jardais?

Jei panorėjusios būtume 
panašios i mūsų mėgiamiau
sią aktorę?

Jei gimtume su pusmetine dteno.tant. “knvgnešiu karaHans* 
Šukuosena? . sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs atsb

! minimai. nsl.. Varna....$6.00
Jei batai visuomet būtų įsos metai. Kinro s^kmo at«imi-

kaip nauji? j Kaina .... .............................. $6.oo

Jei pirštų nagai nelūžtų? žvilgsnis i praeiti k žu.o i 
Jei valgiai patys pasiga- domūs atsiminimai. 477 nsl. kai-

mintų ir ičKstes išlėktų pro į1 "I -i T.
PASAUT.IO LTETUVU* ŽINYNAS

paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuviu ?- ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasanlv. 

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

langus?
Jei 50 metų sulaukusios i 

būtume tokio sveiko proto, 
kaip 40 metu būdamos ir lietuvių dainos Amerikoje. 
10 metų sulaukusios atrody-į 
tume kaip 20 metų?

Jei jėgų būtų galima nusi
pirkti gabalais artimiausioj
krautuvėj?

Jei pinigai augtų ant me
džių ir kiekviena jų turėtu
me visą mišką?

Jei olandiškas padažas ir 
šokoladiniai ledai mus plo
nintu, o špinatas storintų?

Jei visos viena antrą my
lėtu?

Jei visa tai būtų tikreny
bė, ką mes dirbtume, kuo 
rūpintumės? O jei nebeturė
tume visų malonių rūpesčių, 
tai ar nesi jaustume stačiai

surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
lvs. 472 dainos su ę-aidomis. Ang

liškai duota® kiekvienoj dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems. irišta 
326 pusi. kaina ......................$5.05

į sieną galvikės raudonumą ir sudavė pusbutelio dugnu 
savo kietan delnan. Bematant pusbutelis nusispiaudamas, 
lyg gyvas būtų, atsikimšo.

Žmogus negalėjo atsistebėti šitokia velnio gudrybe; —
ir žiūrėjo į jį išskėstom akim, nelyginant užburtas. i Gerbiamieji,

pražuvusios? Kaip manote?

UŽSISAKO "LIETUVIŲ 
IŠEIVIJA AMERIKOJ“

—Paragauk, ko čia esama, tad daugiau visą gyveni-! Keleivio 42 Nr. skaičiau, 
mą nieko kita nebenorėsi šventą dieną burnon beimti. kad neti ukus išleidžiama

Pirmas gurkšnys sunkiai, sunkiai nuėjo. Žmogus net 
suprunkštė. 0 veidas susiraukė, lyg devynios petnvčios.

Bet jau antras gurkšnys Kaip sviestu pateptas, šiltai 
nuslinko krūtinėn, o paskui ir toliau.

Užkando pyragu su razinkom, sviestu apteptu ir kum
piu priklotu.

—Ooo... Tavo ne tokio kvailo būta, kaip atrodyta,— 
pareiškė žmogus velniui savo pirmą pasitikėjimą.

Dar kiek palūkėjus, pasitikėjimas virto ir tikra bi
čiulyste.

Sugėrė bonkutę, suvalgė pyragą, šoko, trypė abudu 
ligi gaidžiagystės, kuriai artėjant velnias ėmė baisiai neri
mauti ir dairytis.

Ir ėmus gaidžiams sparnais plasnoti, velnias, lyg 
širšilo įgeltas, cypdamas pakilo oran, nuslinko miško lin
kui, kur ir pranyko pelkėj, Velnynu vadinamoj.

O žmogus ilgai dar negalėdamas išsipagirioti, rinko 
aplinkui išsidraikiusias šilkines virvutes, dabinosi jomis, 
tripinėjo, ligi griuvęs kur pakliuvo, užmigo.

Rytojaus šiokiadienį Dievas siuntė žemėn šventąjį 
po šventojo, stengdamasis priminti žmogui savo pirmu
tinį įsakymą: šventom dienom apmąstyti praeitį, melstis 
ir ilsėtis.

kad
Lietuviu Išeivija Ameri

koje“ knyga, parašyta Sta
sio Michelsoro. Nežinau, ar 
būsiu pirmas prenumerato
rius tos knygos, bet čia siun
čiu $5.00, kad greičiausia 
ją galėčiaiu gauti.

Pažindamas Stasį Michel- 
soną nuo 1913 metų kaip 
Keleivio leidėją ir redakto
rių, kuris aiškia ir lengva 
lietuvių kalba redagavo 
daug metų tą savaitraštį, tu
riu pilną pasitikėjimą, kad 
jo parašyta minima knyga 
bir gana įdomi skaityti, ne 
mažiau, kaip "Amerikos įdo
mybės“ ir kiti jo raštai.

Nekantriai laukdamas to 
įdomaus leidinio savo pasto
gėje, lieku su gilia pagarba 
Keleivio leidėjams-redakto 
riams ir knygos autoriui,

Z. Jankauskas 
Red. pastaba. Z. Jankaus-

' MAŽOJT LIETUVA, parašė M. Gi n 
butienė. J. Gimbutas J. T insi’. J. 
Balys Ir J. Žilevičius. 326 r.’l.. 
kaina ......................................... $5.00.

lengvas pūdas išmokti ang. 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvt's. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal. 

bėjimus. Kaina ................... '5 Cnt.

MART.BOROVGJUS T .ITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė ~e- 
ra.= vadovėli.-- lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl„ kaina ............................ $1.25

DBMOKRATTNTO SOCIALIZMO 
PRADAT. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienu klausimams su
prasti. Kaina ............................59c.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūra. Pirma dali* 380 
psl. Kaina .................................$2.90.

NEMUNO SŪNCi Andriaus Vai lo
ko romano antiTji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4 00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų nlėtoiimcp: nasrrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dangvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SUŽADftTTNft. J. Titinio 1* trumpu
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. ?2.(K

TIKRA TETSYRft APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS IJETUVOS 
PTNIGAI. parašė Jonas Karys, la
bai daug paveiksiu, 255 psl. perą 
popiera. Kaina ........................ $5.00

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

MTLŽTNO PAUNKSMft, Ralio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 72 
psl.. didelio formato, gera popie- 
ra, kaina.......................................$2.50

KODfiL AS NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomone, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės? dė, moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00.

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

šeliais. iliustruota. 416 puslanin. 
didelio formato. Kaina .... $5.50

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

žEMft DEGA, J. Savicko karo metų 
11920-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

žEMft DEGA, J Savicko užrašų 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.

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

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

BARABAS, Paer I-agerkvLto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje 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 Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
42, ara visos 3 dalys........... $6.00

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

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVftSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

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

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

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

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

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

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

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

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

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugyl»ė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kabia ....................................... >10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti iiuo adresu:
KELEIVIS t3f L Braadiraz - - - 1—.
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VIETINĖS ŽINIOS
Gerą koncertą prisiminiu lankyti. 

Ir dar vienas

Mūsų padėka stotį ketvirtadienį 9-9:30 
vakare ar ne? Atsakant,

dės iš ryto ir baigsis tiktai 
vakare. Bus parduodami ne

dalvkas.
Laisvės Varpo spalio 22 d. Nagrinėju koncerto rėmėjų 

surengtas koncertas buvo sąrašą. Jis nedidelis. Ste- 
toks, kurio ilgai nebus gali- biuos, kad jame nėra Bend- 
ma pamilsti, todėl noriu ke- ruomenės, kaip tik tos orga- 
liomis mintimis apie ji pasi- nizacijos, kuri, rodos, la- 
dalinti. , blausiai turėtų remti tik lie-

Reiškiame mūsų širdingų prašome nurodyti savo var- tiktai mūsų skaučių padary- 
padėką už patarnavimą Jo- dą ir pavardę, o taip pat an- ti lietuviški rankdarbiai, bet 
no Akunevich mierties ir lai-į trąšą, kad būtų aišku, iš kur taip pat ir iš Vasario 16 d.
dotuvių proga. Dėkojame-ir kas klausytojam rūpimais gimnazijos Vokietijoje; bus kuris jau plačiai žinomas 
giminėms, draugams ir kai- klausimais pasisako. Atsa- graži progiama, vakarienė,

24 d., kurio programą atliks Ausiejus, Ed. Bajerčius, L 
taip pat Amerikoje gimęs Lendraitis ir lg. Vilėniškis. 
(mat, ir N. Auzin yra čia Į reviz. komisiją: B. Utenis, 
gimusi) lietuvis dosas-bari- K. Ulevičius ir K. Adoma- 
tonas Arnoldas Voketaitis, vičius.

Čia pat sudėta §142.
Uusto globėjai J ūrų Skau- 

įtų vieneto vadovu pakvietė 
s. Mykolą Manomaitį.

karnai siunčiami Laisvės mažiems vaikams įvairus 
Varpo vardu: 47 Banks St., žaidimai, laimės šulinys, 

nes ir ianK\mą šermenyse. Brockton 18, Mass. Jų lau- burtai, meška su meškiukais 
Dėkojame kunigams už pa-'kiama iki šių metų lapkričio ir daug, daug kitų dalykų.

mynams už gausius gėlių bu- 
ketus, už palydėjimą į kapi-

Nemanau jo vertinti meno tuviškos kultūros reikalui iskutinį patarnavimą bažny-111 dienos. Bus džiaugsmo ir dideliems

amerikiečių tarpe.
Išvyksta V. Stelmokas

požiūriu — tegul kiti tai da-1 skirtą visuomeninę radijo į čioje ir kapinėse. So. Bosto 
ro, o man rūpi štai kas. 1 programą.

Šis koncertas dar kartą į Baigiant tenka dar pri-
patvirtino, kad Laisvės Var-1 minti mūsų publikai, kad navimą ir gėlės. Visiems 
pas lietuviams yra tas pats, i bent jau tokio rimto koncer- mus užjautusiems liūdesio 
kas bendrai amerikiečiams1 to metu nedera tarp savęs! valandoje tariame širdingą 
yra S. Hurok. Hurok neren- kalbėtis, atlikinėti salėje ’ ačiū.

šituo reikalu Laisvės Var- ir mažiems. Tad prašau, 
no Lietuvių Piliečių Draugi- po koncerto dalyviams buvo mieli skaitytojai, dabar pra- 
jai už karsto nešėjų patar-! išdalinti laiškai, tačiau ligi dėti krauti centus, nes tiki-

Vytautas Stelmokas šį ke- PARENGIMŲ KALENDORICS 
tvirtadienį išvyksta i Pitts- 
buighą ir grįš kitos savaitės 
gale.

gia prastų koncertų, tą visi kažkuriuos nebaigtus orga 
žino, nerengia tokių ir Lais- nizacinius biznius ir pavėla
vęs Varpas. Tą turėtų žinoti vus brautis išskėstais švarko > 
visi Bostono lietuviai. į skvernais pro kitų nosis į • 

Paskutinį kartą L. Varpas kėdes, verčiant net daininin- 
pasikvietė net 3 geriausius kus scenoje nepatogiai lūku- 
dainininkus. Reikėjo many-! riuoti. Tokie reiškiniai ne-

Tėvas, Motina, Žmona, 
Vaikai ir Seserys.

Makaitis kopia aukštyn

šiol atsakymų gauta labai mės, kad į mūsų mugę atva- 
nedaug. žiuosite ne tiktai su malo-

-------------------------- nia, draugiška šypsena, bet
taip pat ir su stora pinigine!

Sesė Nijolė
St. Dariaus posto nauja 

vadovybė

Spalio 27 d. naujoji posto 
vadovybė perėmė pareigas. 
Dabar joje yra: Vadas Bro-

Kultūrininkai pagerbė 
prof. Ig. Končių

Boston Sunday Globė spa-!nis Kontrim, jo {)adėjėjai J 
lio 22 d. mini Algį Makaitį

Skautų tėvai gardžiai 
vaišino svečius

Lapkričio 4 d. G vai. vak. Lie
tuviu Darbininkų Draugijos 21 
kuopos banketas Strand salėj 
(37G Broaduay, So. Bostone) 
—LDD suvažiavimo delegatams 
pagerbti.

Spalio 29 d. Skautų Tėvų 
Komitetas surengė savo me
tinį banketą, kuriame sve
čius tikrai gardžiai vaišino.

| Skautų mamytės prinešė» 
• daugybę visokių gėrybių.

ti, kad norinčių juos išgirsti 
bus pilna salė, bet ji nebuvo 
pilna — atėjo apie 600. 
Bendrai tai gerokas būrys, 
bet Bostonui mažas, nes iš 
jo reikia išimti iš apylinkių 
atvažiavusius. O tokių buvo 
nemažai.

Kaip malonu buvo matyli 
dr. B. Matulionį net iš 
Rhode Island, geroką būrį 
senųjų ateivių iš Worceste- 
rio, Brocktono, Lavvrenco 
ir kt. Stačiai negalėjau atsi
džiaugti pamatęs iš Belmon
to bene 80 metų senąjį at
eivi Čepą, nekokios sveika
tos. Seniau jis visados su 
žmona į tokius koncertus 
ateidavo, o šį kaitą beatėjo 
vienas, nes žmona nebega
linti į tokią kelionę leistis.

Panašių dainos mėgėjų iš 
senųjų tarpo mačiau ir 
daugiau.

Juos pamatęs, tuoj pasi
gedau ne vieno jaunųjų, net 
didelių mūsų organizacijų 
prieky stovinčių asmenų. 
Kodėl jų čia nebuvo? Ar 
jiems nerūpi savas menas? 
Ar jie tik šurum-burum ir 
polkomis sotūs?

?»Ialonu buvo

tinka nei kultūringam žmo 
gui, nei kultūringam paren 
gimui.

J. V-gas

iš So. Bostono Lietuvių Klu
bo, pasidalinusį antrą vietą'

Jau buvo rašyta, kad prof. kurioms sudoroti per mažai 
Lubinas ir S. Janeliunas., Ignui Končiui šių metų lie- ajkanų tebuvo 
adj. J. Roman. pos31 d sukako 75 metai ir, Inž. E Manys (laAščią-

Be jų vadovybėj dar yraikadjpahę-1 A jis k Bosto- sias į,. kitas pa.
Didžiojo Bostono šachmatų į a. Chaplik, E.Strazdas, A. no išsikėlė į Waterbury gy- 
pirmenybėse su dr. Gostellii Rimkus, S. Drevinski, W. venti, kur skautų organiza-
(iš Šveicarijos, pr. metų N 
Anglijos mėgėjų pii-menybių 
-laimėtojas), D. Scheffer’iu, 

Lietuvos Veteranų Sąjun- ! Ip58 m. ko - čempionu ii 
gos “Ramovė” Bostono sky- i Grossguth is Cambridge 
rius ruošia buvusios Lietu-1 klubo. V isi jie surinko po 
vos kariuomenės 43-jų metų: 4*- taškų. Taigi, mūsų 16 
atkūrimo sukakties minėji- metų jaunuolis Makaitis jau 

kopia į Bostono stipriausių 
Minėjimas jvyksta 1961 šachmatininkų eiles. Šias 

m. gruodžio 2 <1. (sekmadie-. V11 men> !’es bakaitis prade- 
nį) 10 vai. lyto pamaldomis ltln. ^pudingai jve.kda- 
už žuvusius šv. Petro baž- raas pi™ame įate but. jo»- 
nvčioie tono miesto čempioną Gedi-

3:30 vai. popiet iškilmin- mina Šveikauską, kuris to 
gas minėjimas A. L. T. Sa- Pralaimėjimo paveiktas net 
jungos namuose, 484 E. 4th pasitraukė ir pirmenybių.

Kariuomenes šventė

dėjėjas apdovanojo gėlė
mis: M. Lendraitienę. A.

Casey, S. Wierbicki, E. Ke- cijoj dirba jo sūnus Liudas. Daugi,įįen s. Suhat'kevi
. • T mr____ TV TV Dr.ntnno Lllltlliroe Vlllkoo &tvirtis, J. Strazdas, P. Pe- Bostono Kultūros Klubas 
čiulis. savo susirinkimą spalio 28 d.

Moterų vadovybę sudaro: skyrė prof. I. Končiui. Jis tą 
Pirm. A. Kontrimienė, jos dieną jame skaitė paskaitą 
padėjėjos—C Janeliūnienė aP*e gimtoji kraštą. Klubo 
ir A. Casey, sekr. R. Vaičių- pirm- dr. Bronius Baškys 
lėnienė, ižd. B. Boarman, trumpai, bet gražiai, nusakė 
istorikė M. Ross, marš. L. J- Končiaus darbus, pažymė- 
Brennick, direktorės: P. Ke- damas jo nuopelnus dirbant

mokslinį, pedagoginį darbą 
eksperimentalinės fizikos 
srityje, jo didelę meilę sa
vo kraštui, kuri ypač pasi-

Balfo 17 Skyriaus Valdybai, i rei^kė j° pastangose surink
ai ir apsaugoti senovės lie

tvirtienė, V. Konuskienė, A. 
Drevinskienė, B. Koons, E. 
Bazzinotti.

matyti nemažai moksleivi
jos, bet ir jos nebuvo tiek, 
kiek turėjo būti: ji visa ten 
turėjo būti. Tą reikalą lietu
viu moksleivių organizacijų 
vadovai turėtų nuolat kelti

Lapkričio 5 d. 5 vai. vak. Lie
tuviu Piliečiu Draugijos salėje 
Sandaros Moterų K luta našlių 
banketas.

* * *
I^ipkriččio 19 d. 5 vai. vak. Lie- 

ituvių Piliečių Draugijos salėje 
Lituanistinės mokyklos Tėvų
Komiteto banketas.

* * «
Lapkričio 24 d. 8:30 vai. vak.

.Jordan Hali Arnoldo Vokietai-

čienę, F. Karosienę, A. Va- 
kauzienę, J. Lapšienę, O. 
Mučinskienę, I. Manienę, ir 
M. Žiaugrienę. Tai simboli
nis atpildas už jų sunku 
darbą.

Įvairią ir gerai paruoštą 
programą atliko skautai ir 
skautės, o inž. K. Gruzdąs 
parodė filmą iš skautų gyve
nimo.

Įsteigtas jūrų skautų 
vienetas Nemunas

čio koncertas, kurį rengia Pabal- 
tieččių Draugija.

KNYGOS JAUNIMU!

DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 
antra laida, gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

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

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .............................. $2.00

MfiLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaites vaikams, 69 psl.. 
k»in« ...................................... $1.50

NAKTYS KARALIŠKI UOSE. Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina ........................................ $2.00

kanas, ir įteikė jam su visų 
dalyvių parašais giažią an
glu kalba knygą—Senovės 
Egipto menas.

Bostono Skautininkų Ra

Keleivio 43 nr. 1961 m. 
Jūs, Gerb. Valdyba, išreiš
kusi padėką tiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo banketą surengti, 
rašote: ”Tenka tik apgailes
tauti, kad kai kurie meni-

Pirmenybes ir lietuvių pe
reinamąją dovaną, skirtą 
So. Bostono Lietuvių Pilie-

deklamuoja akt. J. Jašinšl aų Draugijos laimėjo Mas- 
kas, dainuoja solistas Ben. sachusetts ir Naujosios An- 
Pavilavičius, akomponuoja meisteris John Curdo.,
komp. J. Gaidelis. Smulki-fls’letpJ.ViU‘““7 l2™1 ;ninkai’ papraSyti dalyvauti
ninko Iv. Vosvliūnn vado- Pirmukart Jis laimėjo programoj, dnso uzsiprasy-

19o8 m. !ti atlyginimo, lvg tai ne jų

St., So. Bostone.
Programoje dalyvauja ir

paskaitą skaito di /'’zniac!

Spalio 28 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos patalpose 
ivyko Bostono jūrų skautų 
vieneto steigiamasis susirin-

Gaktelio kom^nuo^kvat' B klaa? varžybose daly-Įbroliams sušelpti šis ban- 

tet -vavo du lietuviai jaunuoliai: ketas būtu ruošiama?.
. 'Algirdas Leonavičius, 16 m., Kadangi aš esu vienas įs 

ir Ramūnas Girnius, 16 m.;
abu baigė viduiy lentelės.

Po iškilmių pašnekesiai ii 
koncerte bendra kavutė.

Skyriaus Valdyba

A. Andriulionis dar 
nepasveiko

Laisvės Varpas kviečia 
pasisakyti

Antanas Andriulionis iš li-
ir svarstyti savo tarpe. Ture- goninės jau grįžo, bet dar il- 
tų ir tėvai raginti savo vai- gokai turės gydytis, kol ga- 
kus gerus lietuviu koncertus lės pradėti dirbti.

» 6
LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

FM Bandomis 105.7 mesraeiklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

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

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

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

•*KELEIVISW
<36 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

kimas.
levai išdiskutavę jūrų 

skautizmo reikšmę ir suradę 
tam palankias sąlygas, nu
tarė įsteigti Jūrų Skautų 
vienetą ir duoti jam Nemuno

T TZ .. , _ vardą. Jūrti skautai gavoIg. Končius yra sukūręs i - .• j - ♦ j veltui naudotis vasarvieteapie 400 drožimų, daugumą ,. Bost Pembroke
ju jis išdalino saviesiems ir k, • m i uJ . . z................... I Mass., prie Old Ham ežero.svetimiesiems (jis jų uz pi-i,7. . * . , ,.?J , v tzL. Vietovę nutarta vadinti uo- nigus neparduoda) 1
proga verta

movė ta proga surengė Ig. 
Končiaus medžio drožinių 
parodą, kurioj buvo parody
ti 87 drožiniai. (Ig. Končius 

(yra žymus skautų organiza
cijos veikėjas).

"kai kurie“, noriu štai ką 
pasakyti: Gerb. Valdyba,
jei jūs pripažįstat gydytojų, 
inžinierių, stalių, plomberių 
ir kitas profesijas, pripa-

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 

! vra. kur jis yra, kokie jo darbai,
Kitai ’ v. jr t p Knyga apdaryta tvirtais

, . ,. stu, O visi jūrų skautų tėvai drobės apdarais. Kaina $1. Už-OUtų plačiau Įiirkofrk , * sakymus siųskite šiuo adresu:• tz -- j-- j i uosto globėjais. ,apie Končių medžio droži-1 . . >
žinkit ir menininkų profėsi- 'nėtoją daugiau pakalbėti, o trinkta Pen_k’^ . ̂ 5TneiJU

Laisvės Varpo radijo pro- ją, ypač, jei jie iš to gyvena. I čia tenoriu pasakyti, kad pa-|direkcija: A. Matjoška, P.
grama kartais gauna nusi- .Juk mes niekas nedrįstame rodą aplankiusieji ir tie,
skundimų, kad programa prašyti, kad gydytojas ar kurie matė tų drožinių pa-
yra per anksti, o taip pat, plomberis veltui mums pa- veikslus 1954 m. išleistoje 
kad ji ne visur gerai (tarnautų. Atrodo, yra natų- “Medžio drožiniai gimta- 

ralu, jei menininkai, pagel- jam kraštuo pažinti” kny-
ne visur 

girdima. Tačiau nei dabar
tinėje radijo stotyje, nei jo
kioje kitoje radijo stotyje 
negalima gauti patogesnio 
laiko sekmadienį. Vieninte
lė galimybė—tai pereiti į ki
tą radijo stotį, kuri salėtų 
skirti Laisvės Varpui ne 
sekmadieni, bet ketvirtadie- 

jnį puse valandos nuo 9:00 
vai. iki 9:30 vai. vakare. Bet 
šioji galimybė vra nepatogi

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Špring Valley, III.

MES NEŠĖME LAISVĘ

(52

Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 
K. PLESKEVIčIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. .Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuviu gyvenimas po

bėję banketo pasisekimui, £Oje, tie žino, kad Ig. Kon-1 rusų caru. vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO- 
gautų šiokį tokį atlyginimą, čius yra ne tik mokslo vy- 
Juk ir menininkams niekas vas, bet kad jis turi jautrią 
veltui neteikia pagalbos. ir kūrybingą sielą, miklius 

Jūs, gerb. Valdyba, šaky- pirktus ir retai net žemai- 
sit, kad irgi veltui dirbat or- čiuose aptinkamą kantrybę.
ganizacini darbą. Atsaky
mas: Jūs dirbsite tol, kol bus 
išrinkta kita valdyba, o me
nininkas visam savo gyveni
mui "išrinktas“. Net norma-

2—is

Gražus Pabaltiecių Dr-jos 
koncertas

MYBĖS paskelbimas, savanoriu 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- 
Jkūrėjas 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:
H. PLESKEVIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont.. Canada
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
taaaOBOBBOO999QW999O99O9OXCO9C000O9e000000000CQ00Qr

dėl šių aplinkybių: a) pro-j bose sąlygose retas meninin- 
nrama būtu ne valandos, įkas "suspėja“ atsiimti atlv-
kaip dabar, bet tik nusės va
landos. b) naujoji radijo 
stotis kainuotu daug dau- 
•riau, negu dabar turimoiii, 

nauioji radijo stotis bū
tu gerai girdima So. Bosto
ne. bet visiškai negirdima 
W nreestervje.

Kad Laisvės Varpo vado-

ginimą uz savo darbus — 
tuo vėliau pasinaudoja tik 
nemenininkai.

Žinoma, niekas negina tų 
menininkų, atsisakančių vel
tui dalyvauti panašiose pro
gramose, kurie bent neblo
giau už gydytojus, inžinie
rius ar plomberius yra mate-

vybė galėtų padaryti teisin- rialiai įsikūrė. Betgi šiuo at 
gą sprendimą, visi klausyto- vėju reikalai toli nuo tos 
iai ir kiti lietuviai prašomi "nuodėmės“.
atsakyti į šiuos klausimus: 
1. Gerai girdite dabartinę 
Laisvės Varpo stotį WKOX

Vienas ii ’Tcai kurie*

Dėmesio!

Pabaltiecių Draugija, ku
ri šeštus metus rengia po 3 
koncertus, jau turi žinomą 
markę: Kas jos koncertus 
lanko, tas žino, kad nuėjus 
neteks apsivilti. Aišku, tie 
koncertai nėra visi vienodo 
lygio, bet visi yra geri kon
certai, malonūs ir įdomūs 
muzikos išsiilgusiems.

Paskutinis jos koncertas 
buvo spalio 27 d. Jo progra
ma atliko dar pauna, bet jau 
subrendusi latvė smuikinin
kė Norma Auzin, kuri pelnė 
ne tik koncertan atsilankiu
siu šiltų ploiimu, bet ir visi 
Bostono didžiųjų laikraščiųiš Framingham ar blogai? ---------

2. Norėtumėte, kad Laisvės Norėčiau nranččti iš anks- muzikos kritikai labai pa- 
Varpas liktu dabartinėje to. kad So. Bostono Liet. Pi- lankiai atsiliepė apie jos 
stotvje WK0X ame? 3. Pa- liečiu Dr-ios salėje vvks to- koncertą.
geidautumėte, kad Laisvės kia Kaziuko mugė. kokio? Kitas Pabaltiecių DrauH- 

— Varpas pereitų į kitą radijo dar niekad nebuvo! Ji prasi- J°s koncertas bus lapkričio

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviSkam darnai, audėja 

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IK5 $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deėimflal 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS fr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 I mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

1
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Puslapis aštuntas SO. BOSTON Nr 44, Lapkričio 1, 1961

Vietines žinios
Turime naują advokatą

Spalio mėnesį Bostone

Lietuviai su Harvardu

Pinuose rudens sezono

STRAND CAFE CORP.
371—378 W. Broadvvay 

South Bo>lon. Mass.
4bo baigusių teises mokslus Metropolitan Chss League 'telefonas: AN 8-9835 
laikė nustatytus egzaminus rungtynėse So. Bostono L. ieško patyrusių tarnautojų 
atUokalo praktika veistis. Pil. Draugij jos šachmatiniu- įku tenderio. counter merginos

Nl OSTABl SIS
“M A Z O W S Z E”

L. Darbininkų Draugijos 
suvažiavimas

Aukos BALF’ui

Balio benkete spalio 8 d.
dį 1 vai. popiet Strand Hali auRoJu- 
pia^iues Lietuvių Darbiniu- 1 o 825.00: Prel. P. Vir- 
kų i raugijos atstovų šuva- mauskis ir kun. Dr. Cukuras.

šį šeštadieni, lapkričio 4

Juos išlaikė 251 asmenys.
Lapkričio 16 d. jie bus iškil
mingai prisaikdinti. [pas juos (Everett

Laimingųjų tarpe yra ir Dinning Roinm).

100 šokėjų ir dainininkų
iš LENKIJOS

BOSTON GARDEN, BOSTONE
šeštadienj vakare, gruodžio 9

kai lapkričio 3 d. susitinka vetterkų ir kt. 1 ageiJau.-ania |Sekmadienį popiet gruodžio 10 
SU Harvardo univers.tetu, 1 ;IU ka.oetų lietuviškai ir anglis- dieną 2:30 vai. popiet.

House j '■•d- Kreiptis asmeniškai pa
i ei ra Peldžiu, Strand Cafe

NECt'HI SIC V AMĄ .MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinčja, dirba monograma., 
dirba žirka.ones ir t. t., ir t. t. 
Originale r u pelikių me'ų garantija 
$25 uz viską galima numeti p • $1. .,

per savaitę 
HA 6-3S0«

lapkričio 17 d. I.incoln-

Jonas Adomonis — $20. 
Jonas Starinskas — $15. 
i o $10: Lietuvių Darbi-

Ziuv im&s.
Sveikiname jo atstovus ir

1.likime suvažiavimui našių
darbų. Įninku Draugios 21 kuopa:

los pačios dienos vakare Bostono Lietuvių Moterų 
toj pačioj jatalpoj bus '>an- Klibas; r. cc M. Lembertai;

ivazys Merkis, Vincas Jan-

R i mantas Ivaška, Bostone
plačiai žinomų visuomeni- -Sylvania komanda atvyk-j PRANEŠAMA, 
ninku velionies Aleksandro sta pas lietuvius i So. Bosto-į kad District Attorney Mr. Fran’ 
ir Onos Ivaškų antrasis iš, no L P. D-jos Klubą.
keturių sūnų. Jis gimė 1932:

Biletų kainos:
$5.00. $1.00, $3.00 ir $2.00 

Biletų iš anksto galima gauti:
PAS BALTIC FLORISTS 

502 E. Broadvvay, So. Boston

ketas suvažiavimo daly
viam pagerbti. Banketą 
iio.i t LDD 21 kuopa. Vis: 
kviet iame dalyvauti.

Išvyko i Arizoną

Senas Keleivio skaitytoja*
Kaz>s Giigaianis, gyvenan
tis uoieliesteryj, išvyko į 

Pnoenix, Arizona, kur per 
žiemą tiKisi nugalėti jį kan- šiene, 
kinanti alinti.

aus, C. Aliekūnas, A. ir A. 
tanuškos, J. ir A. Liukoniai, 
V. ir G. Stapulioniai. A. Kri

ščiūnas. C. ir T. Aleksoniai, 
prof. J. Eretas.

S. G riežė-Jurgelevičius $7. 
I o $5: M. Venys, A. Bar- 

uašiūnas, M. Subatkevičius, 
A. ir D. Danasai, B. Bilvai- 

S. K. G rigana vičius, 
M. Vembrė, Jonas

itogers, 155 I.eon.’rd Street 
New York City. N. Y. 
fel. REctor 2-7300

buvusią General Parcel & Trav 
i ei Co. veiklą suspendavo. Todė 
ir Bostono skyrius yra uždare

tono kolegijos verslo skvrių. n‘u# i*™*"61115 ! *-.i; tuvy per tas. o buvęs tarnautojas J. \ ai 
. musu įstaiga, siuntiniai nu- čaitis atleistas. \ isi reikalai vr.

Karininku atlikęs karo - 7 ‘ • l . » . žinioj minėto District Attorne
prievolę, R. Ivaška pradėjo c . . *n8ai ‘Ų - u y -r ^,untinjaį ».e jo žinios niekan

m. liepos 14 d. So. Bostone, 
čia baigė pradžios ir viduri
nę mokyklą, o 1954 m. Bos-

DOVANOS Į LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti-

..................... . , . . mosi. Dabar pats laikas sitis- ne razinamiriudijuoti teises mokslus toj .. . v- 1 im - i-- - ii • ■ • - ti dovanas Kalėdoms. P-.euz- L-minti- irpačioj Bostono kolegijoj, ją ..... 1 .to. g.tl.ma kreiptis lr Re
{ . J JV mirskite gimimu ir draugu lanciu adresu: Mr. A. God-baige ir praeitą mirskite gimimu ir draugumene-1 ■ • .... . -i -i - Lietuvoic.si, kaip jau minėta, išlaikė
reikalingus egzaminus ad
vokato praktika verstis.

Šiuo metu R. Ivaška turi 
atsakingą tarnybą ”Trave- 
ler“ draudimo bendrovėj. 

1955 m. R. Ivaška vedė
. , , ... , _ . T i - .Dalią Skudžinskaitę, su ku-Savo sunui rašo, kad oras Adamkenas, I. Joksas, kaz- rfa 5Usipažin0 šokdamas sa-

. kun

šiltas ir sausas, todėl gerai 
jaučiasi. Mes linkime jam 
grįžti visai sveikam.

Sveikino iš socialistų 
kongreso

Draueai J. Glemža ir J 
Vilčinskas atsiuntė sveiki
nimų iš Romos, kur jie buvo 
nuvykę dalyvauti Socialistų 
Internacionalo kongrese ir 
Europos Rytų bei Centro 
Socialistų Unijos pasitari
muose.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, Ine.
staiga praneša, kati siunti- 
iių siuntime jokių pakei- 
.imų ir trukdymų nėra. Mū- 
ų priimti siuntiniai nueina 
normaliai.

Bay View Iiealty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarna. imas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau- 
iziantiems namus, ūl ius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORt HESTER AVĖ. 
DORt BESI EK 22, MASS.

.es.

’l

Office A V 8-414 4 
A\ b-L 11 ir CO 5-8841

lauskai, A. Keršulis.
B. Bajerčius $4.00.
Po $3: \ . Pimonovienė, J. Ivaškienė yra taip pat 

lazdas, P. Barū- misi kolegiją ir Boston

vo motinos vadavaujamame 
tautinių šokių sambūry. D.

bai
gusi kolegiją ir Bostono LiBakšys, J. Str; 

nas, L. Švelnys.
I’o $2: J. Vembrė, A. Shli- jau kelerius metus sėkmin- 

kas, J. Yalickas, X., J. Ba- gai mokytojauja. Jie augina 
bravičius. 5 metų dukrelę Nijolę ir 2

Bostono studentai suauko- metų sūneli Darių. Abu Ivaš- 
jo $15.00. kos yra aktingi Bostono lie-

Viso labo suaukota $314. tuvių visuomenės nariai. 
Banketo pelno liko apie Linkime naujam advoka- 

$300.00. Viso labo Balfo tui. Rimantui Ivaškai sėk- 
centiui pasiųsta $700.00. mės savo profesinį darbą

tuanistinę mokyklą, kurioj

dirbant.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

i

'cv. ki, G» iie.al Par'ei & Trave 
'Mar.ager, 135 \V. 1 Ith St.. 
Nevv York 11. N. Y. Telefonas: 

CHeisea 3-5583.
Trumpu laiku bus duotos 

. papildomos informacijos.
(Skelb.)

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

RADIJO PROGRAMA

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 
21-OJI KUOPA

ŠI ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 4 DIENĄ 
Strand Hali, 376 VV. Broadvvay, South Bostone

Kariu primena, kad jau
laikas siųsti kalėdinius siun
tinius, kad giminės ir arti 
mie j i laiku juos gautų.

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 komenta»ai, muzika, dai-
nos ir Magdutės pasaka. 

Mūsų Įstaigoje So. Bosto- Biznio reikalais kreiptis į 
ne turime didelį pasirinkimą Baltic Florists gėlių ir dova- 
visokių medžiagų, skarelių, nų krautuvę, 502 E. Broad- 
odų ir kitokių prekių, ku- pay, So. Bostone. Telefo-

irias siuntėjams parduodame Inas AN 8-0489. Ten ganna- 
' savikaina. Kviečiame apsi- mas ir Keleivis.
lankyti.
Globė Parcel Service, Ine.

rengia

BANKETĄ

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
I žs.-ikvk pas mos įvesti GARSŲJĮ 19čl METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
j įrengimą 

ĮEINA:
! S5.fft0 •'•rba
95.000 irru 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
2.5 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
SI 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

$ 595.4
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

Išlaikiusiųjų sąraše yfa 
[dar du lietuviškomis pavar
tėmis: Charles Kazlauskas 
iš Wobum ir Thaddeus Pa
lys iš Lawrence, bet apie 

įjuos daugiau žinių neturime.

S. Liepas dainuoja 
amerikiečiams

Lietuvių Darbininkų Draugijos Suvažiavimo 
atstovams pagerbti

Pradžia 6 valandą vakare. Bus gardi vakarienė 
ir gėrimų. Nuoširdžiai kviečiame jus, draugai ir 
bičiuliai, atsilankyt ir pagerbt atvykusius delega
tus. Savo svetingumu suteiksite jiems malonumo, 
o taip pat ir patys maloniai praleisite šio šešta
dienio vakarą. Iki malonaus pasimatymo!

Roncrėlai

SANDAROS MOTERŲ KLUBO RENGIAMAS
METINIS

ŠAUNUS NAŠLIŲ BANKETAS
5 D.

390 West Broadway 
South Boston, Mass.

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis

(Skelb.)

Peter Maksvytis i
Carpenter &. Builder ;
925 E. Fourth SG

So. Boston
J Atlieku visus pataisymo, remon- j 
| to ir projektavimo darbus iš lau- ■
• ko ir viduje, sryvenamų namų ir I 
j biznio pastatų, pairai .fšsų reika- į 
I lavimą. šaukite visados iki 9 va- •
• landų vakaro.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETEV1S GYDYTOJAS

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

pairai susitarimą
495 Columbia Road 

Arti l’pham’s Corner 
Dorchester. Mass.

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Solistas Stasys Liepas, 
Tarptautinio Instituto Bos
tone kviečiamas, sutiko duo
ti savo dainų ir arijų kon
certą užsienių gydytojų ir 
slaugių sąskrydžiui, kuriam 
priėmimą daro minėtas In
stitutas savo salėje 190 
Beacon St. šį penktadienį, 
lapkričio 3 d., 8:30 vai. vak.

Priėmime vyriausiu kal
bėtoju bus garsusis širdies 
ligų specialistas dr. Dudley 
White.

Venckų sukaktis

SĮ SEKMADIENI, LAPKRIČIO (NOV.) 
Penktą Valandą Vakare

S. B. LIETUVIŲ PILIEČiŲ DRAUGIJOS SALĖJ 
368 West Broadway, South Bostone

Kviečiame visas našles ir visus našlius dalyvauti. 
Iš jų tarpo bus renkami 1 962 metų našlių karalie
nė ir karalius.

Kviečiame dalyvauti ir nenašlius ir nenašles. Vi
siems bus malonumo. Širdingai prašom atsilankyti.

Bus įvairių valgių skani vakarienė, o po jos bus 
proga pašokti prie Peteris orkestro.

Visi maloniai kviečiami ir laukiami !
Rengimo Komisija

Telefonas AN 8-3630 į 
J

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lirtdvia ir Chirurgas
Vartoj*, vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7--8
531 BKOAh’.VAY

Dengiame Stogus ! j j 8OLTH aoSTON> MASS-

Ir Taisome Juos •
ŽVYRU ir SMALA TAISOM J 

Taisome, šingeliuojame, den- • 
giame aliuminijum ir dažo- 5 
me iš lauko sienas. {

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAI.. VAKARO J 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai» 
Garantuojame gerą darbą J

TELEFONAS AN 8-2805

” v •

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

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

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSU NTIMO {STAIGA

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 We«t Iimadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų riibų. avalynės, med/.iaeru, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas
ii SSkR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir jravėįo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar yalima siųsti iki 44 svaru paketus, iei siunėiamieii daiktai t»l 

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

ĮSTAIGA IJETI VISK KREU’KlTftS I.IETFVISKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mušti istaiea greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAl’STI.
Siunčiame su INTI'RISTO jcaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo ® iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais mm
• vai. ryto iki 7 »sL vak. ir 4ešta<iieniai« nno R ryto iki 2 vai. po pieta.

TEDCJASt JONAS ADOMONIS

Jonas ir Bronė Venckai 
praeitą šeštadienį, spalio 28 
d., minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Ta proga St. Dariaus salėje 
jiems buvo suruošta graži 
puota.

Linkim sukaktuvininkams 
laimingai sulaukti auksinės 
sukakties.

The Apothecary
LIETUVIŠKA T1K11A VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nno 9 vai. ryto iki 8 val. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
oooooosoaososooooeoooeaoeeeoooeooooeooooac
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Tiktai Tris Dienas!
RODOMI

VOKIŠKOJO ORDINO RITERI \l

KRYŽIUOČIAI
Enropov Didžia«i«ia* Filmui, Su Angliškais Parašais 

3 VALANDŲ EASTMAN SPALVUOTAS CINEMASKOPAS
Pažiūrėkite kaip kryžiaos riteriai kariavo prieš 

lenkus, lietuvius, slavins ir Baltijos tautas!
Pamatykite 1410 metų ŽALGIRIO Mūšio ponoramą

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

šeštadieni, lapkričio 11 d. 1 vai. p. p~ 4:30 ir 8 vai. vakare 
Sekmadienį, lapkričio 12 d. 6 ir 9 valandas vakare

N’EW ENGLAND MUTUAL HALL 
225CLARENDON STREET, BOSTONE

NEPRALEISKIMF. PROGOS PAMATYTI TĄ PUIKŲ PAVEIKSLĄ

» 
t

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ !
Apsidrausk

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

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeare—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

it ♦ftCtttttTtVfTCtTtttttttti
I Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau 4

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.

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

7tttfVVf f tttt1,4

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
J Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

j I)r. J. L. Pasakomis j 
| Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI 
t
t VALANDOS:
t Nuo 9 ryto iki f> vakaro 

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žįedus. papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkais N. J. ALEKNA
R2S EAST BROADMAV 
SOI TH BOSTON. M ASS. 
TELFFONAS AN 8-4118

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenis namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

l




