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Amerika ir Vakarų Valstybės 
Tariasi Kelti Savo Dkį

Vakarų Valstybės Planuoja Pakelti Savo Ūkį 50Sc
Iki 1970 Metų; Europos Ūkis Auga Sparčia** Negu 

Amerikos; Bendra 20-ie* Vakarų Valstybių Ga
myba Pasiektų 1,300,009,000,000 Dolerių.

Kongo Karas Po 
J. Tautų Nosimi

20 valstybių, kurios suda
ro Ekonominio Bendradar
biavimo ir Ūkio Kėlimo Or
ganizaciją, šią savaitę turės 
labai svarbią konferenciją ir į . Kon^o respublikoje pilie- 
joje žada aptarti ūkio pa-l-^n*s karas vyksta toliau, 
kėlimo klausimus. Planuoja- Centralinės vyriausybės ka
ma pasistatyti sau tikslu pa 
kelti visų prie tos organiza-

liuomenė vėl įsiveržė i Ka- 
tangos provinciją ir skelbia,

cijos priklausančių valsty- Ka(^ Ja* pavyko 1500 Katan-
bių ūkį iki 1970 metų 507c. 
Amerika viena, priėmus tą 
planą ir jį Įvykdžius, pakel
tų savo ūkį tiek, kiek da- 
1 ar visa Sovietų Sąjungos 
gamyba siekia.

ūkio kėlimo klausimai 
bus aptariami šį ketvirtadie
nį ir penktadieni Paryžiuje, 
kur jau minėtos organizaci
jos nariai susirinks Į konfe
renciją.

Jeigu Jungtinės Ameri
kos Valstybės susitartų su 
Vakarų Europos kraštais 
dtl bendro ūkio kėlimo, ta
da prasidėtų derybos ir pla
navimas pasimuotą tikslą 
pasiekti. Toks sutartinas ir 
bendradarbiavimu parem

'os karių atskirti nuo susi
siekimo su Katangos sosti
ne. Iš pačios Katangos žinių 
apie karą dar nėra.

Tuo tarpu Jung. Tautose 
saugumo taryba vėl svarsto, 
tą daryti su Kongo pairia- 
.a. Kai kurios Afrikos val
stybės nori, kad JT kariuo- 
menė Konge pradėtų vėl 
karą prieš Katangą ir tuo 
oūdu kraštą durtuvu suvie
nytų. Vakarų valstybės 
tam yra priešingos. JT ka
riuomenė buvo siunčiama i 
Kongo ne karui, bet taikai 
palaikyti. Tai kaip suderin
ti taikos palaikymą su ka
riavimu?

Pereitą savaitę centrali
nės vyriausybės kariuomenė_. ..... . , iries vynausyoes Kariuomene

tas ūkio kėlimas butų tinka- g Katan?os ir
mas atsakymas komunisti- (fronte pralaimėję kariai su-
nei Rusijai, kuri ketina savo 
ūkį ir toliau plėsti pagrei
tintų būdu ir “pralenkti” 
Vakarų pasaulį. Iš to grasi
nimo visai niekas neišeitų, 
jei Vakaių valstybės susi
tartų bendrai kelti savo ūkį 
ir tuo tikslu priimtų bendrą 
planą.

Ūkiškos veiklos pagyvi
nimas duotų daugiau gali
mybės remti ir ūkiškai atsi
likusių kraštų ūkį, kad atsi
likusiuose kraštuose ūkio 
kilimas pralenktų gyvento
jų prieauglio didėjimą.

Negrų Unijos Vadas 
Kritikuoja Vadus

Nėgių unijos (nešikų) 
vadas A. Philip Randolph 
sako, kad A. D. F.-C. I. O 
unijų variai kovoje prieš ra
sinę diskriminaciją rodo 
•‘moralini paralyžių, pesi
mizmą, defetizmą ir ciniz
mą.” Jie nekovoja prieš ra
sinę relvgybę taip, kaip tu
rėtų kovoti, o todėl rasinės 
diskriminacijos vėžys ir ėda 
organizuotos darbininkijos 
dvasią.

Amerikos darbininkų uni
jos visada pasisako prieš ra
sinę diskriminaciją, bet 
unijistas Randolph mano, 
kad pasisakymas vienas be 
gerų darbų mažai ko tėra 
vertas. Prieš rasinę diskri
minaciją reikia vesti neat- 
laidžią kovą, o to kaip tik 
ir nesimato. Unijose yra 
skyrių, kur rasinė diskrimi
nacija yra praktikuojama ir 
unijų centrai nesugeba to 
dalyko pašalinti.

ruošė Luluaburge pogromą 
baltiesiems gyventojams, o 
baltųjų moteris išprievarta
vo. Dėl tų Įvykių buvo kilęs 
triukšmas net JT “sferose,” 
bet per kelias dienas reika
las buvo ir užmirštas.

SIŪLO RUSAMS PRADĖT 
DERYBAS 1$ NAUJO

Amerika ir Anglija pasiū
lė Maskvai šio mėnesio ga
le vėl pradėti derybas dėl 
-utarto ir kontroliuojamo, 
atsisakymo nuo atominių 
ginklu bandymų uždraudi
mo. Rusai i tą pasiūlymą 
dar nieko neatsakė. Jie siū
lė seniau visiškai nusigink- 
uoti ir tą siūlydami paruošė 
visa seriją atomirių sprog
dinimų.

LANKO GANOS VALSTYBĘ

Amerika Svarsto , 
Muitų Politiką

Amerika iki 1962 m. bir
želio galo iUi i peržiūrėti sa
vo muitų politiką. Vyriau
sybė jau (.a ,ar pradeda tą 
klausimą svarstyti. Nema
žai biznierių Amerikoje yra 
dabar linkę apsitverti auk
šta muitų siena ir tuo būdu 
lengviau konkuraoti su už
sieniais vidaus rinkoje. Bet 
taip mano tik dalis biznie
rių. Tie verslininkai, kurie 
eksportuoja prekes, yra ki
tokios nuomonęs. Jie mano. 
kad muitai neturėtų būti 
perdaug aukšti, nes tokiame 
atsitikime ir kiti kraštai ap
sitvers muitais nuo Ameri
kos prekių. Todėl nuomonių 
priešingumas tuo klausimu į 
/ra gana didelis ir vyriau-! 
sybė tuiės gerai apsvarstyti 
visų nuomonę ir patiekti; 
kongresui pasiūlymą.

Yra čia žmonių, kurie ma- 
o, kad Amerika turėtų pri- 
idėti prie Europoje vis la

biau augančios muitų uni
jos ir tuo būdu sudaryti At- 

į lanto Bendruomenės ūkio 
vienybę, bet toji mintis ne
turi dar daug šalininkų.

_ »____ 9 17__I__miuuenen v anas 
Pakliuvo Už Grotų

Paskutiniu laiku Ameri
koje atsiranda vis daugiau 
visokių organizacijų, kurios 
‘‘stoja Į kovą” prieš komu
nizmą krašto viduje. Viena 
vokia organizacija pasiva- 

‘dino “Minute Men partiza
nais” gyrėsi turinti net 25 
tūkstančius narių. Bet poli
cija tų “partizanų” veiklos 
dar ir nepastebėjo. Vienas 
tos organizacijos vadas, ti
pas vardu Don Alderman ir 
Troy Houghton, buvo suim
tas San Diege, Calif., polici
jos už nesiregistravimą po
licijoj kaip kriminalistas 
moterų užpuldinėtojas. Tos 
organizacijos nacionalinis 
vadas Robert Depugh sako. 
kad dvivardis Alderman- 
Doughton jį apgavęs. .. Ka
lifornijos skyrius tos orga
nizacijos po vado arešto iš
sisklaidė.
RAKETA SU BEŽDŽIONE 
ŠSPROGO AUKŠTUMOJ

Anglijos karalienė Elzbieta 
nuvyko į Ganos respubliką 
Afrikoje aplankyti tą buvu
sią anglų koloniją, kuri da
bar yra nepriklausoma, bet 
lieka Tautu Bendruomenės 
narvs.

Pereitą savaitę viena di
dele Atlas raketa su gyvu 
keliauninku — maža bez- 
džiorėle išsprogo ore, bež
džionė žuvo ir bandymas 
nuėjo niekais.

šitas nepasisekimas kiek 
suvėlins Amerikos astronau
tų kelionę Į erdvę ir aplink 
žemę, kas buvo numatyta
ar ti dar šiais metais.
Dabar ruošiamisi leisti 

dar šiais metais raketą su 
kita beždžione aplink že
me ir jei kelionė gerai pasi
seks, tada bus ruošiamas 
astronautų žygis į erdvę.

Amerikos erdvės tyrinėji
mo programa yra pagreiti
nama, bet saugumas pirmo
je vietoje kaip buvo, taip ir 
lieka. Amerikos astronau
tai, pasiruošę bet kuriuo mo
mentu kilti Į aukštybes, ne
kantriai laukia valandos.

LAISVĖS PAMINKLAS LATVIJOS SOSTINĖJE

Jis puošė nepriklausomos Latvijos sostinę Rygą. šį šeštadie
nį, !spi»ričic J8 d. būsvajaase pasaulyj išblaškyti latviai minės 
savo gimtinės nepriklausomybės paskelbimo 43-jų metu su
kaktį. Latvja. kaip ir Lietuva, tebėra rusu pavergta, bet jos 
žmonės nenustoja vilties būti laisvi. Nuoširdžiai linkime jiems 
greičiau sulaukt dienos, kada jie galės tvarkyti savo gyvenimą 
taip, kaip jie patys nori. o ne kaip okupantas rusas įsako.

Indijos Vadas Nehru Smerkia 
Rusų Kolonializmą

Indijos Vada* Nehru Amerikoje Suranda Žodžių Rusų 
Bolševikų Kolonializmui Pasmerkti; Jis Smerkia ir 

Rusų Atominių Bandymų Atnaujinmą; Bet Indi
jos Demokratija Nori Būti Viduryje . . .

Molotovas Grįžo Į 
Chruščiovo Nasrus
Sovietų “opozicionierius” 

V. Molotov, buvęs ministe- 
rių pirmininkas ir užsienių 
reikalų ministeris, o taipgi 
viens iš senbolševikių, ku
ris visą laiką dirbo su Stali
nu ir Stalino politiką vyk
dė, iš Vienos grįžo į Mas
kvą, nors ten ji komunistų 
suvažiavimas niekino ir net 
nutarė išmesti iš partijos.

Iš partijos Molotovas jau 
yra pašalintas tos kuopos, 
kurios nariu jis buvo, bet jis 
kaipirMalenkovas su Kaga- 
novičiu turi dar teisę prašy
ti, kad partijos kontrolės 
komisija jų bylą peržiūrėtų.

Kadangi Molotovas buvo 
užsienyje, tai jis galėjo ne
grįžti namo, bet jis nenorė
jo pasilikti politiniu emig
rantu ir grįžo “aiškintis” su 
Chruščiovu. Mirties bausmė 
jam vargu gresia, nes Niki
ta rečiau bežudo savo prie
šininkus, negu tą darė Stali
nas, bet manoma, kad Mo-

Amerikoje lankosi Indi
jos vadas Nehru ir čia pasi
kalbėjimuose su mūsų diplo
matais ir su spaudos atsto
vais Indijos vadas užėmė 
labai aiškią poziciją tiek dėl 
rusų kolonializmo, tiek ir 
dėl rusų atnaujinimo atomi
nių ginklų bandymų.

Dėl rasų kolonializmo 
i-ytinėj Europoj Nehru sako, 
kad tai nėra senoviškas ko
lonializmas, bet užkorimas 
kraštams tam tikros grupės 
ar partijos šeimininkavimo 
su svetimos (rasų) valstybės 
pagalba, kas yra “dar blo
giau” kaip kolonializmas.

Indijos vadas vadina ru
sų elgimąsi Vengrijoj “bru
taliu ’ ir jį smerkia, kaip 
to “šlykštesnio” už kolonia
lizmą pasireiškimą.

Indijos vadas nedvipras
miai pasmerkė rasų atomi-
*3111 ujig nrĮnVln Kandumu atnan.£^x*irtivf i»«»j--------

Vokiečiai Mokės 73 Lenkėm Atlyąinimą ,'a°S "e pyragai Maskv°j
Vakarinės Vokietijos vy- jus vaistus bando pirma 

riausybė per Tarptautinį' ant žiurkių, jūrų kiaulikių, 
Raudonąjį Kryžių sutiko su-triušių, šunų, beždžionių ir 
mokėti atlyginimą 73 len
kėms moterims, kurias na
ciai karo metu naudojo kaip 
jūrų kiaulikes visokiems 
bandymams ligoninėse.

Paprastai gydytojai nau-

Maisto Perviršius 
Užsieniams Remti

tik tada pradeda naudoti ir 
žmonių gydymui. Nacių gy
dytojai tam reikalui naudo
jo užkariautos Lenkijos mo
teris, ypač tas, kurios buvo

Amerikos vyriausybė ma
no daugiau maisto gabenti 
į užsienius, kur tai pasiro
dytų praktiška. Teikiant už

laikomos kon cėntracijos Ljenio kraštams pagalbą, da

JO NEAIŠKI ATEITIS

Dabar taip keikiamas So
vietijoje Y. Molotovas bu
vo Vienoj, kur jis atstova
vo Maskvą tarptautinėj a- 
tominiėj komisijoj, lapkri
čio 10 d. jis bavo išvežtas j 
Maskvą, kur Chruščiovas 
jam parodys savo “huma
niškumą" ir dar kai ką. Iš 
partijos jis jau išmestas, iš 
tarnybos taip pat. gal am
žiaus gale akmenis grauš, 
ar kitaip naudosis komu
nizmo malonumais.

stovyklose už priešinimąsi 
vokiečių okupacijai. Tokios 
moterys buvo laikomos blo
gesnėse sąlygose negu ban
dymų gyvuliai. Joms buvo 
laužomi kaulai, kad išban
dytų, kokiais vaistais geriau 
kaulus sugydyti, joms buvo 
leidžiami visokie vaistai, 
kad patikrintų, kaip greitai 
jie žmones užmuša. Daug 
tokių moterų mirė, bet 73 
išliko gyvos iki karo galo ir 
oms tai vokečiai dabar su- 
iko mokėti tam tikrą kom

pensaciją. Kai kurios iš tų 
moterų, kankintų Ravens- 
bruck ir Dachau koncentra
cijos stovyklų ligoninėse, 
gaus iki 10,000 dolerių atly- 
’inimo. Tai yra pirmas atsi-' 

tikimas, kad vokiečiai sava
noriškai moka kompensaci
ją nacių aukoms anapus ge
ležinės uždangos.

HOXHA ŠIAUŠIASI

lis jos bus duodama maistu 
’š didelių maisto atsargų ša
lyje, bet, žirorba, tik ten, 
ur tas reikalinga.

Maisto pertek liai yra ne
mažas galvosūkis vyriausy- 
' ei, nes ir šiais metais der
lius buvo geras ir pertekiai 
rėl teks krauti į sandėlius ir 

’aikyti nežinia kiek laiko.

JT GEN. SEKRETORICS

Albanijos diktatorius ge
nerolas Hoxho vėl pakarto
jo savo kaltinimus, kad N. 
Chruščiovas yra “revizio- 
nistas” ir antimarksistas. 
Jis sakė, kad Nikita labai 
suktomis priemonėmis da- 
sigavo į valdžios viršūnę.

Hoxha žino, kaip panau- 
jdojamos suktos priemonės.

I Thanl. Burmns atstovas 
JT organizacijoj išrinktas 
JT generaliniu sekretorių į 
vietą Afrikoje žuvusio Dag 
Hammarskjold'o.

jinimą, bet jis pakartojo sa
vo seniau reikštą pažiūrą, 
kad atominių ginklų ban
dymai yra kenksmingi ir 
Amerika geriau darytų, jei 
nesektų rusų pavyzdžiu.

Indija yra neutrali Rytų- 
Vakarų šaltajame kare, bet 
iš kai kurių jos vadų pasisa
kymų Amerikoje susidarė 
įspūdis, kad Indija dažniau 
smerka Vakaras ir mėgsta 
rusų visokias niekšybes nu- 

■ vlėti arba apie jas tik švel
niai tepasisako. Iš Indijos 
vado pasisakymų Amerikoj 
aišku yra vienas dalykas— 
Indija tarp dviejų pasaulio 
galingų grupių stengiasi iš
laikyti kiek galima neutra
lesnę poziciją ir todėl “ba
lansuoja” savo pasisaky
mus tarp Rytų ir Vakarų ir 
stengiasi visiems įtikti.

Alžyro Taika Dar 
Gal Toli Ateityje

Taika Alžerijoj pradėjus 
aštuntus metus nuo arabų 
nacionalistų maišto pra
džios neatrodo labai arti, 
nors Prancūzijos preziden
tas de Gaulle pereitą savai- 

užtikrino Korsikos ir pie
tinės Prancūzijos gyvento
ms, kad jau einama prie 
taikos, derybos su maišti
ninkų vadais prasidėsian-
io« bot kurią dieną.

Maištininkų vadovybė iš 
Tuniso skelbia, kad taikos 
derybų tol negali būti, kol 
areštuoti maištininkai pran
cūzų kalėjimuose tęsia bado 
streiką, o tą streiką jie pra
dėjo lapkričio 2 d.

Teroras Alžerijoj padidė
jo, tik dabar terorą vykdo 
ne tik arabų nacionalistai, 
et ir prancūzų slaptoji ar

mijos organizacija, kuri ža
da ginklu priešintis Alžeri- 
jos atskyrimui nuo Prancū
zijos.
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^Atominiai bandymai MAN DABAR V1SV11N, BET

Sovietų mokslininkai, i-odos, jau baigė visą seriją 
atominių bandymų ir Maskvos vyriausybė grasininčiai 
skelbe, kad ji ir toliau darys atominių ginklų bandymus, 
jei Vakarų valstybės atnaujins atominių ginklų bandy
mus atmosferoje, nes esą Sovietų Sąjunga ir taip mažiau 
bombų tėia išsprogdinusi negu Amerika, Anglija ir Pran
cūzija. Iš mažesnio skaičiaus išsprogdintų bombų Chru
ščiovas savinasi “moralinę teisę” dar daugiau atominių 
ir branduolinių bombų sprogdinti. . .

Kaip tikrenybėje yra su ta Nikitos “moraline teise” 
nuodyti orą ne tik rusams, bet ir viso pasaulio žmonėms?

Iki šiol, pagal rusų apskaičiavimus, Amerika yra iš
sprogdinusi 157 atominius pabūklus, Anglija—22 ir Pran
cūzija—4. Tuo tarpu rusai sakosi išsprogdinę tik 86 bom
bas. Todėl, jie ir sakosi turį “moralinę teisę” dar daugiau
kenksmingų žmonių sveikatai bombų sprogdinti.

Apskaičiavimą galima ir kitaip daiyti. Prezidentas
J. F. Kennedy pereitą savaitę sakė, kad iki šiolei Ameri
ka ir Anglija bendrai yra išsprogdinusios apie 125 me
gatonas atominių ginklų, Prancūzija mažiau vienos me
gatonos ir Sovietų Sąjunga 170 megatonų! Vadinasi, So
vietų Sąjunga jau dabar yra veik pusantro karto dau
giau užnuodijusi orą, negu visos trys Vakarų valstybės 
kartu paėmus. Mat, ir atominės bombos nėra visos lygios 
ir nėra visos lygiai nuodingos. Rusai tuo žvilgsniu pralen
kė visą pasauli ir užnuodijo orą daug daugiai negu Va
karų valstybės. Tai kur čia yra ta rusų ‘‘moralinė teisė” 
dar labiau nuodyti orą? Ir iš viso kam kaišioti “moralę” 
ten, kur jai visai ne vieta?

1958 metais Amerika, Anglija ir Sovietų Sąjunga su
tarė nebedaryti daugiau atominių ginklų bandymų ir pra
dėjo derybas dėl visiško ir galutinio tokių ginklų bandy
mų uždraudimo su tarptautine inspekcija. Derybos ėjo, o 
rusai derybas panaudojo tam, kad pasiruoštų naujiems 
atominių ir branduolinių ginklų bandymams ir, kai pa
siruošė, derybas nutraukė ir pradėjo bombas sprogdinti.

'**■ * - JS.<__

’V*

Ar aš dabar guliu mauzoliejuje šalia Lenino, ar žemėje, atsi
kelti \ ištiek negaliu. Bet jei atsikelčiau, oi cyptą Chruščiovas 
ir \ isi jo nykštukai Nikitukai. .. .

Kcdėl jie prisipažino
Jau 1956 metais Chruš- kiaušių prasikaltimų buvo 

čiovas komunistų suvažiavi- didelė mįslė. Eilė rašytojų 
me atidengė paslaptį, kodėl bandė tą mįslę aiškinti la- 
komunistų vadai, Lenino j bai gudriais samprotavi- 
bendradarbiai, užgrūdinti j mais. Atsiminkime tik Koe- 
revoliucionieriai ir kitaip' stlero “Nulis ir begalybė,” 
dar vadinami žmonės, 1936 arba ir kitų rašytojų puikius 
-1938 metų laikotarpyje, ir net savotiškai romantiš-
kada Stalinas darė savo di
dįjį apsivalymą, viešai tei
smuose prisipažino darę vi
sokius nedorus darbus, bu
vę vokiškų fašistų ir kitų už
sienio imperialistų agentai!

kus spėliojimus! Ko tik ne 
buvo prasimanyta, kad Ma
skvos teismų “atidengimus” 
išaiškintų. Vienas belgų ra
šytojas išaiškino, kad teisia
mi komunistai, kaip Piata-

ti” kokiais tai rusų moksli
ninkų išrastais vaistais ū», 
netekę valios, teisme kalbė
jo tą, ką jiems policija tar
dymo metu liepė kalbėti.

Dabar paslaptis paaiškė
jo ir be jokių pagražinimų 
teisybė yra ta, kad visi pri
sipažinimai buvo išgauti 
žiauriais kankinimais ir 
kaltinamieji teisine liudijo 
prieš save bijodami naujų 
kankinimų.
“Mušk, mušk ir dar mušk”

Stalinas manė, kad kiek
vienas kaltinamasis prisipa
žins ir turi prisipažinti, jei 
jį ilgai mušti, todėl jis įsa
kydavo savo budeliams iš
gauti prisipažinimus ir į 
jokias diskusijas daugiau 
nesileido. Jei kas žiauriai 
kankinamas neprisipažin- 
davo, toks mirdavo be viešo 
teismo, budelių užkankintas 
komunistiniuose kalėjimuo
se. Tokių žmonių buvo la
bai daug, Stalinas juos ar
ba nenorėjo viešai teisti, ar
ba jo budelai negalėjo iš jų 
išgauti prisipažinimų. Todėl 
jie dingo be žinios.

Kai dabar komunistai 
kalba apie Stalino laikų bai
sumus, jie užsimena tiktai 
apie Stalino budelių žiauru
mus prieš komunistus. Kad 
buvo žudomi ir kankinami 
ir nekomunistai, tas jiems 
mažai terūpi ir nukankintų
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Po rinkimų lietis ii* skundžiasi dėl to,
nes esą partijos negali bal- 

Pereitą savaitę antradienį suotojams meluoti—jeigu 
daugelyje vietų visam kraš- ką žada, tai turi pažado
te buvo renkami savivaldy- laikytis. . . 
bių organai, New Jersey Pilietis, kuris iškėlė bylą 
valstijoj gubernatorius, Te-'politikieriams dėl jų paža- 
xas valstijoj vienas kongres- Jų sulaužymo, yra dentistas 
monas ir t. t. i dr. Manfred Freise. Jei jis

Paprastai po tokių rinki- laimėtų iškeltą bylą, jis gal 
mų partijos rodo į savo lai- pasidarytų žmonijos gera-
mėjimus ir kukliai nutyli sa
vo pralaimėjimus. Taip ir 
dabar atsitiko.

New Yorko didmiesty lai
mėjo demokratas Wagner, 
kurs turėjo grumtis net su 
savo partijos “mašina.” Te- 
xas valstijoj laimėjo libe
rališkas demokratas meksi
kiečių kilmės, kas patinka 
visiem pažangesniem žmo
nėms krašte. New Jersey 
valstijoj, kur republikonai 
iš anksto rengėsi savo per
galę triukšmingai švęsti, lai
mėjo demokratų kandida
tas ir sugadino republikonų 
pergalės šventę.

Bet Louisville, Ky., did
miestyje iššlavė demokratus 
iš to miesto savivaldybės 
po 28 metų demokratų val
dymo. Taip po visą kraštą 

j abi partijos gali rodyti i

daris.
O jei kas Amerikoje imtų 

skųsti politikierius už ne
silaikymą priešrinkiminių 
pažadų, tai galima įsivaiz
dinti koks sumišimas kiltų 
pažadus barstančių įstaty
mų leidėjų eilėse!

Yra smarkių vyrų

Prezidentas Kennedy šio
mis dienomis turėjo svečių 
—laikraščių leidėjų grupė 
buvo pakviesta pasiinfoi- 
muoti pas prezidentą ir ta 
proga vienas iš svečių pasa
kė, ką jis mano apie dabar
tinę administraciją. Texaso 
valstijos Dalias News dien
raščio leidėjas E. M. Dealey 
sakė, kad žmonės į Kenne
dy administraciją žiūri 
kaip į “silpnas sesutes,” 
kad kraštui reikia “vyro ant 
žirgo” (diktatoriaus ar sti
praus vyro), kad daugelis 
žmonių Texase ir kitur ma
no, kad ”jūs važinėjatės 
Carolinos triračiuku.” žo
džiu, prezidentas išgirdo 
šiurkščiais žodžiais pasaky
tą kritiką, kuri yra ir užgau
nanti ir neteisingą.

Prezidentas į šitokią kri
tiką atsiliepė šitaip:

Skirtumas tarp tams
tos, pone Deafey, ir manęs 

22-as yra tas, kad aš buvau išrink-

Chruščiovas 1956 m. savo‘kovas, Bucharinas, Zinovje 
kalboje aiškino, kad visa vas ir kiti prisipažino todėl, 
prisipažinimų paslaptis bu- kad jie buvę įtikinti, jog 

toks jų savęs apspiaudimas 
yra partijos interesuose ir 
jie, kaip dūšia ir kūnu atsi
davę partijai žmonės, ėmė

vo kankinimas. Bet ta Chru
ščiovo nuomonė buvo pas
lėpta nuo rusų publikos, o ir
užsienyje mažai kas i tą rei- 

Vadinasi, “buržujus” apgavo ir parodė savo moralinį vei- i kreipė dėmesio, 
dą, kuriam tinkamiausia vieta būtų kelnėse. . . Dabar, rusų komunistų

Atominiai bandymai, daromi rusų ar Vakarų valsty
bių palieka atmosferoje ilgam laikui nuodingų radiaci
jos (spinduliavimo) medžiagų, kurios yra labai kenks
mingos žmonių sveikatai. Kai kurios tų medžiagų yra

partijos 22-ame suvažiavi
me Chruščiovas jau viešai, 
nebesislėpdamas nuo rusų, 
vėl papasakojo, kad prisipa-

... x , ... žinimų paslaptis buvo kan-pavojingos tik porą savaičių po atomines ar vandenilio kinjm^ V naujų kan.
bombos sprogimo, o kitos užteršia orą ilgiems metams ir įnimų ’ Tiktai tas ir nie- 
gali pakenkti dar negimusioms žmonių kartoms. Moksli- ųo
ninkas Linus C. Pauling, kurį bolševikai dažnai mėgsta Savo laiku komunistų va- 
cituoti, kreipėsi į Sovietijos diktatorių Chruščiovą, pro- dų, “Lenino bendradarbių” 
testuodamas prieš rusų žadamą išsprogdinti 50 megatonų ir “užgrūdintų revoliucio-
bombą. Jo protestas nieko negelbėjo, rusai išsprogdino nierių” vieši prisipažinimai kaitinamieji buvo “uždopin- 
net galingesnę kaip 50 megatonų bombą ir dar giriasi keisčiausų ir niekšis-
turi “moralinę teise” sprogdinti ir daugiau. Profesorius i . ..'...
L. C. Pauling Įspėjo rusų valdovą, kad jo sprogdinama Venvoerds užuojautos’tele.!

ant savęs naštą pasirodyti 
visam pasauliui niekšais, 
nes to reikalavo partijos ge
rovė!

Kai kurie aiškino, kąd ‘ nemano jų “reabilituoti,” 
prisipažinimai buvo išgauti! daroma su nužudytais
pažadais palikti ramybėje 11 Pnes mirti išniekintais 
artimuosius gimines (vai-i komunistais. Viena iš pir-jčius” sakyti. .

parodomųjų” bylų1 *

nekomunistų likimu niekas'savo laimėjimus ir palikti 
nesirūpina ir net viešai Ru-' kitiems kalbėti apie savo 
sijoj niekas apie tuos žmo
nes nė neužsimena. Jie žuvo 
“revoliucijos labui” ir nei

pralaimėjimus.
New Yorke ir New Jer

sey, kaip ir Texase rinkimų
Chruščiovas, nei kas kitas Į kovoj aktingai dalyvavo bu
tų aukų nemini ir, žinoma, i Vęs prezidentas gen. D. D.

Eisenhower. Rezultatai ne 
kažin kokie ir gal “Alkiui” 

i praeis noras "bačkinius spy-

kus, žmonas, tėvus. . .) ir už mUJU
tuos pažadus kaltinamieji 
vertę ant savęs srutų kibi
rus.

Viena teorija aiškino, kad

Rusijoj buvo sufabrikuota Destalinizacija 
prieš socialdemokratus ir Į 
prieš inžinierius—jie buvo 1 Sovietų Sąjungoje 
kaltinami kenkę gamybai ir, komunistų partijos suvažia- 
iš visos eilės jų buvo išgauti vimas "galutinai” nuvaini- 

Apie jų ! kavo Staliną ir dabar po vi-pnsipazmimai
= į gero vardo atstatymą komu- 
ku- į nistai net

tas šios šalies prezidentu, o 
tamsta ne; aš esu atsakin
gas už 180 milionu ameri-

50 megatonų bomba tiek užterš orą, jog “būsimose kar
tose keliolika dešimtų tūkstančių vaikų pasaulyje gims 
su dideliais fiziniais ar protiniais trūkumais, nors šiaip 
jau jie gimtų visai normalūs, jei bombos bandymas nebū
tų daromas.” Nežiūrint šitokio įspėjimo iš žinomo mok
slininko, Chruščiovas leido sprogdinti galingąją bombą 
ir paskui net “juokavo,” kad mokslininkai padarę klaidą 
ir išsprogdinę žymiai galingesnę bombą, negu 50-ties me
gatonų! Mokslininkas Pauling savo telegramoje Chruš
čiovui dar sakė: “Dėl viso pasaulo žmonių meilės aš mal
dauju Sovietų Sąjungą sustabdyti bombų bandymus ir 
vietoj to padvigubinti pastangas už taiką ir nusiginkla
vimą.” “Dėl viso pasaulio žmonių meilės” Chruščiovas 
tik pasijuokė iš Paulingo ir viso pasaulio taikos šalininkų 
maldavimų!

O kas toliau? Rusai, kai Ženevoje veik per tris metus 
derėjosi dėl atominių ginklų bandymų uždraudimo, pa
tylomis ruošėsi naujiems bandymams. Prezidentas Ken
nedy pereitą savaitę sakė: Sovietų Sąjunga paruošė ato
minius bandymus kai mes sėdėjome prie stalo ir derėjo
mės su jais. Jei jie apgavo mus vieną kartą, tai yra mū
sų pačių kaltė; jei jie apgaus mus antrą kartą, tai bus 
mūsų kaltė. . .

Kas gi nori būti apgaunamas pakartotinai. Tokių 
žmonių nėra, todėl be aiškios sutarties su kontrole Ame
rika į jokius susitarimus su rusais dėl atominių ginklų 
bandymų sustabdymo nesileis. Jei bus sutarta, pasirašyta, 
kontrolė numatyta, tada bus kitas reikalas. Bet susitari
mui reikia dviejų ir ar rusai “taikos koegzistentai” su tuo 
eutiks, tą tik jie težino.

min. pirm. \erwoerds, ^y-imstai net neužsimena, 
ris ant savo sąžinės nešioja j Chruščiovas ant Stalino 
tūkstančius nekaltų gyvybių, jr ant jo artimųjų bendra- 

milionus spalvuotų ; dradarbių verčia visokius
gramas.

Ne vienas mes dar gerai
atsimename, kaip 1944 m. .... „
liepos mėn. 20 d. vienas vo-išmonės pusbadžiai turi gy- ‘Stalino žmogžudystėmis su- 
kiečių karininkas — pulki- venti ir sunkiausiai dirbti tiktai tuos Stalino ben- 
ninkas Staufenberg — ban- arba koncentracijos stovyk-
dė nužudyti savo vyriausy- ’0se mirti, nėra vadinamas 
bes vadą Hitlerį. Nepavvkus .žmogžudžiu, jam buvo slun- 

užuojautos telegra-

kuris
žmonių laiko vergais, kur I prasižengimus, bet ir jis su

są plačią Sovietiją eina va- kiečių gyvybes, o tamsta to- 
lymasis—Stalino vardas tri- kios atsakomybės neturi, 
namas visur, kur tik jis bu- į Pasikalbėjimas tuo ir bai- 
vo užrašytas. Miestai, mie- gėsi. Smarkus vyras iš Tex- 
steliai, kanalai, gatvės, rajo- as savo nuomonės gal nepa- 
nai, fabrikai kratosi Stali- keitė, bet visi bešališki žmo- 
no vardo, kaip pavietrės ir nės sutiks, kad prezidentas

ŽuH^žudys ar didvyris
Lygiai prieš pusantrų me

tų po visą pasaulį pasklido 
žinia, kad vienas Pietinės 
Afrikos Unijos farmeris ir 
miolinierius, pavarde Davyd 
Pratto (anglų kilmės), lai
ke parodos iškilmių, priė
jęs prie Pietų Afrikos Uni
jos ministerio pirmininko

Vervvoerds, paleido į jį 4

atentatui, pulk. Staufenberg 
ir dar visa eilė kitų karinin
kų Hitlerio įsakymu buvo 
sušaudyti. Daugelis Vokieti
jai draugiškų valstybių irgi 
siuntė Adolfui telegramas.

Kada Hitlerio viešpatavi
mo ir sauvaliavimo laikai 
pasibaigė, Hitleris ir dalis 
jo klikos gavo galą, pulk. 
Staufenberg ir kt. to aten
tato dalyviai, ne tik pačios 
vokiečių tautos, bet ir viso 
demokratinio vakarų pasau
lio valstybių buvo minimi ir 
pagerbti kaip laisvės kovo
tojai. Jeigu būtų pavykęs 
atentatas prieš Hitlerį, ne 
tik Vokietijos miestai ir til
tai nebūtų sugriauti, bet ir 
milionai žmonių gyvybių 
būtų išgelbėta.

Istorija kartojasi. David 
Pratto, kuris vedė kovą, kad 
būtų panaikintas rasinis 
skirtumas, kad būtų suteikta 
to krašto žmonėms - neg
rams lygios teisės ir garan
tuota laisvė, negavo jokių

pistoleto šūvius, sunkiai jį užuojautos telegramų ir jo- 
sužeisdamas. Pasikėsintojas kios pagalbos iš laisvojo pa- 
D. Pratto buvo tuojau pat šaulio demokratinių valsty- 
policijos suimtas ir nugaben- bių, jis tapo užmirštas ir už 
tas į kalėjimą. Po šio įvykio kitų laisvę žuvo — š. m. spa- 
daugelis vakarų pasaulio lio 2 d. buvo rastas nervų li- 
demokratinių vyriausybių goninės patalpose negyvas, 
su didžiausiu susijaudini- lyg nusižudęs. GI tas pats

ciamos
mos ir jis iki šios dienos sėdi 
garbingam ministerio prezi
dento poste, daro vizitus pas 
demokratinių vakarų valsty
bių ministerius ir net prezi
dentus.

Kokia baisi gyvenimo iro
nija, kokia veidmaininga ir 
šlykšti demokratinio žodžio 
sąvokos panaudojimo prie
monė,— politinė diploma
tija!

Ir kas gi daugiausia yra 
kaltas, ar tas, kuris yra veid
mainys, visiškai be sąžinės 
ir gėdos, ar tas, kuris, tai ži
nodamas, jį toleruoja ir net 
į savo namus ir net už bend
ro stalo kviečia? Toleravi
mas yra lygus pritarimui, 
bendradarbiavimas yra ly
gus išdavimui, tiksliau sa
kant, demokratinių principų 
po kojom pamynimui..

Jeigu demokratinės vaka
rų valstybės būtų statę sau 
uždaviniu gerbti Ir paremti 
ne galinguosius, bet teisin
guosius, tai ne tik toks Ver
vvoerds, bet nei Hitleris nei 
Stalinas ir nei šių dienų 
Chruščiovas iki tokio viešpa
tavimo laipsnio niekad ne
būtu priėję, jie būtų iš pat 
pradžių subyrėję.

Dr. A. Zankui

dradarbius, kurie jam poli
tiniai yra nepatinkami, arba 
kuriuos jis skaito sau neiš
tikimais. Tie Stalino bude
liai, kurie tarnauja Chruš
čiovui, yra geri ir jis kartu 
su jais Stalino aukas “reabi
lituoja,” o “kalti” yra tie, 
kurie yra opozicijoj. Juk ir 
ipats Chruščiovas buvo Sta
lino budelis ir Stalino pa
vestas skerdė komunistus 
ir Maskvoje ir Ukrainoje! 
Dabar tas skerdikas ant 
Stalino verčia daug ką, bet 
savo vaidmens tose skerdy
nėse, žinoma, neprisimena.

Prisimenant Stalino laikų 
žiaurumus ir komunistų au
kas, komunistai dar kartą 
parodo savo ypatingą mora
lę. Komunistams tiktai ko
munistas yra pilnateisis 
žmogus, o visi kiti yra žmo- 

be teisių ir su jais gali- 
elgtis kaip patinkama. 

Visas triukšmas dėl Sta
lino laikų žiaurumų ir sau
valės keliamas tik todėl, 
kad Stalinas žudė komunis
tus. Jo nužudytieji ar kan
kintieji nekomlunistai nėra 
verti net paminėjimo!

O tų Stalino aukų neko
munistų buvo milionai! Žu
vo milionai valstiečių laike 
priverstinos kolektivizacijos 
ir milionai laike didžiojo 
bado Ukrainoje. Žuvo ir ga
lybė politinių oriešininkų.

naujo boso batlaižiai sugal 
voja naujus vardus mies
tams, gatvėms, aikštėms, 
rajonams, kanalams ir t. t.

Išmetus Stalino lavoną, 
perkrikštijus visus Stalino- 
gradus, Stalinsk’us, Stalino 
ir kitokius trefnus vardus, 
kas gi paliks? Nagi, paliks 
stalinizmo dvasia—sauvalė, 
rusifikacija visų mažumų, 
valstiečių engimas, stalini-

atominiame amžiuje negali 
vadovautis kantrybės nete
kusio piliečio nuotaikomis 
tiek prie Berlyno, tiek ir ki
tur, kur Amerikos interesai 
susiduria su Sovietų Sąjun
gos interesais. Karo ar tai
kos klausimas 1961 m. yra 
visai kitoks, negu 1948 m. 
arba 1953 metais, kada bu
vo baigtas supuvusiomis pa
liaubomis Korėjos karas.

mai vogimai svetimų žemių, 
vienpartinė diktatūra, vien- į Pleperiai plepa 
partinė spauda ir beteisė pi
liečiu padėtis.

Apie chruščiovinę Sovieti
Komunistų “Laisvėje” ra

šė Niaura, rašė Zavis, rašė
j, galima pasakyti, k, Kiy-
kvn vol=twt,'e coVa onin ArtOją, Kaip JIS

puošia Bostono dailės mu
ziejų. Rašė ir paskui apsi-

lovo valstietis sakė apie odą j 
pakeitusią gyvatę:
“Nors tu ir naują odą jau 

turi,
“Tačiau širdis tavoji— vis 

biauri.”

Keista byla

Vokietijoj vienas pilietis 
iškėlė bylą šalies konstitu
ciniame teisme prieš demo
kratų partijos vadą Mende, 
kuris prieš rinkimus sakė, 
kad jis neis į koaliciją su 
krikščionimis demokratais, 
jeigu Adenaueris vadovaus 
vyriausybei, o dabar, po 
rinkimų, demokratai įėjo į 
vyriausybę ir Adenaueris 
yra vyriausybės priešakyje!

Vadinasi, demokratų par
tija ir jos vadas apgavo pi
liečius, žadėjo vieną daly
ką ir daro visai ką kitą. Pi-

žiūrėjo, kad muziejuje to 
P. Rimšos veikalo nėra, jis 
jau daug metų paslėptas pa-

' liepėj ir jei tie rašeivas bū
tų skaitę “Keleivį,” jie tą 
būtų seniai žinoję.

Tie patys rašeivos ir dr. 
Petrikas rašo nemažai ir 
apie “raketierius,” kurie esą 
rinkę pinigus “Artojui” nu
pirkti, bet Petrui Rimšai nė 
cento nedavę. Rašo, “rake- 
tieriuojasi” be vardų pavar
džių, be tikslių informacijų 
ir nuduoda labai susirūpinu
sius žmones mirusio skulp
toriaus interesais.

Rašo tai rašo, bet plunks
nos peckeliai užmiršo, kad 
pirma negu rašyti reikia pa
siinformuoti. Tiktai tiek!

j. n
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

LDD V*suvažiavimas nariai: Margareta Michel
soniene, Marija Strazdienė, 
Jonas Andriukaitis, Pranas 
Ramanauskas, Jonas Buivy
das ir Steponas Briedis 
(paskutinieji du ii Brook-

DETROITO NAUJIENOS

Lapkričio 4-5 dienomis savo turiniu turi būti toks,
So. Bostone buvo Lietuvių kad jis tiktų ne tik "išrink-
Darbininkų Dr-jos suvažia- tiesiem“ intelektualams, bet |yno). ,
vimas, į kurį atvyko 32 at- visiems šviesos trokštan- Kandidatai: Pranas švei-* 
stovai. Be to, suvažiavimą tiems; kad jei negalima jo!^audra*, Andrius Vadelis, 
sekė nemažas svečių būrys, dažniau išleisti, tai pasiten-: fironč Spūdienė ir Kazys 

Suvažiavimą pradėjo kinti nors metraščiu; kad
trumpu žodžiu Centro komi- j° išvaizda ir dydis turėtų 
teto pirm. P. Brazaitis, kuris būti tokie, kokius gali leisti 
ir vadovavo, kol mandatų draugijos finansai, 
komisija (M. Michelsonie-: Pr. Šveikauskas pasiūlė Suvažiavimas buvo la- 
nė, B. Spūdienė ir C. Jane- n et atskirą komisiją, kui*i!jjaį gyvas, daug narių atsto-

_x_i ~~ ...... Raibėjo, kas jiems ant
širdies gulėjo, buvo ir kriti
kos, bet visus jungė vienas 
noras, kad draugijos veikla 
ne silpnėtų, bet stiprėtų.

Šeštadienio vakare LDD 
21 kuopa suvažiavimo de
legatams pagerbti surengė 
gražią puotą. Į ją atėjo ir 
daug svečių.

C. Janeliūnienės vado
vaujamos šeimininkės — 
Petkauskienė, Jalmokienė, 
Vitauskienė paruošė gar
džių valgių, o S Janeliūnas 
ir A. Vadelis pasirūpino, 
kad trokštantieji būtų pa
girdyti.

Pasivaišinus banketo va
dovas LDD 21 kuopos sekr.

Bukaveckas.
Sekmadienį, lapkričio 5 d. 

po pietų, pirmininkė Br. 
Spūdienė uždarė suvažiavi-

liūnienė) patikrino atstovų i kaitų su naujuoju Centro 
mandatus. Tada buvo iš-į Komitetu ištirtų visas gali-
rinkta pirmininke B. Spū
dienė, jos padėjėjais M. Mi- 
chelsonienė ir V. Jackūnas. 
Sekretoriavo J. Sonda.

Suvažiavimą žodžiu svei
kino LSS Literatūros Fon
do K. Bielinis, adv. St. Brie
dis LSS Centro Komiteto ir 
LDD 7 kp., St. Michelsonas 
LSS 60 kp. ir Keleivio var
du, K. Bukaveckas, J. Bui
vydas ir kt.

Raštais sveikino prof. St. 
Kairys, Kanados LSS, LDD 
36 kuopa, P. Mankus. J. V. 
Stilsonas, A. Buivydienė, V. 
Kalvelis ir kt. Ne vienas jų 
savo sveikinimus "sustipri
no“ amerikoniškais "žaliu
kais“.

Apie Centro Komiteto 
veiklą ir "Darbo“ žurnalą 
pranešė Centro Komiteto 
sekretorius Jackus Sonda. 
Iš jo pranešimo pažymėtina,

mybes žurnalui leisti. Į tą 
komisiją jis pasiūlė K. Bie- 
linį, J. Sondą ir N. Jonušką; 
pirmiesiems dviem atsisa
kius, vėliau suvažiavimas 
pasiūlė J. Buivydą ir Pr. 
Šveikauską ir pavedė jiems 
specialiai "Darbo“ leidimu 
(žinoma, kartu su Centro 
Komitetu) rūpintis.

J. Buivydas iškėlė suma
nymą duoti nariams netru
kus Keleivio išleidžiamą St. 
M ichelsono parašytą knygą 
"Lietuvių išeivija Ameri
koje“.

Suvažiavimas pavedė šį 
reikalą išspręsti Centro Ko
mitetui.

SAVANORIS PIANISTAS

Buvęs prezidentas Truman buvo pakviestas svečiuotis 
Baltuosiuose Rūmuose. Kadangi jis mėgsta skambinti, 
tai ir ta proga neatsisakė svečiams paskambinti. Gre
ta jo pianistas Eugene List, skambinęs ne kartą Bal
tuosiuose Rūmuose, kai ten gyveno H. S. Truman.

SHENANDOAH LIETUVIAI NETEKO 
SAVO KOLONIJOS TĖVO

Mirė Pijus V. Birštonas
Šių metų lapkričio 1 d. čia 

buvo palaidotas laisvose 
Kalvarijos Kalno kapinėse 
Pijus V. Birštonas, kuris 
rašydavo
Bierstein.

savo

Čiurlioniečiai koncertuos įsi jo artimieji draugai—so
tį šeštadienį icialdemokratai. Nepamiršta-

Tautinis Meno Ansamlr mas Juslin?‘> ils*kis ramiai!
Tinkamai paminėjo 

Antaną Škėmą

Detroito santariečiai ir 
Lietuvių Kultūros klubas

i spalio 29 d. surengė akade
miją—minėjimą auto katas
trofoj žuvusio rašytojo, ak
toriaus ir dramaturgo Anta
no Škėmos garbei. Dr. Julius

ansamblis i ^upas paskaitė atsiminimų 
žiupsneli is paskutines die
nos su Antanu Škėma Tabor 
ūkyje, Sodus, Mich., kur abu 
rašytojai dalyvavo santarie- 
čių suvažiavime ir iš kur 
grįždamas į New Yorką A. 
Škėma žuvo.

Dr. Vytautas Kavolis la
bai įdomioje paskaitoje nu
švietė būdingesnius A. Škė
mos biografijos bruožus ir 
gausiomis, labai vykusiai 
parinktomis citatomis at-

lis "Čiurlionis“ į Detroitą 
atvažiuoja ir koncertą duos 
ateinanti šeštadienį, lapkri
čio 18 d. Su ansambliu at
vyksta ir solistai A. Stempu- 
žienė ir V. Verikaitis. Kon
certas įvyks Ukrainiečių sa
lėje, Martin gatvėje, prie 
Michigan g-vės. Pradžia— 
6:30 vai. vakare

"Čiurlionio *
savo žydėjimo metu, kai tu
rėjo virš šimto jaunų, bet su
brendusių gražiabalsių jau
nuolių dainininkų, o be to, 
puikų kanklių orkestrą bei 
gerai išlavintą tautinių šokių 
grupę, tiek abiejų okupan
tų pavergtoje Lietuvoje, tiek 
ir pokario Vokietijoje buvo 
pasiekęs nepaprasto gaiso ir 
atlikęs neįkainojamą lietu
viškos kultūros skleidimo 
darbą svetimtaučiuose, beinas. Bet kolonija paseno, 

paseno ir Birštonas. Pasie
kęs tokių gražių metų, jis 
nuėjo amžino atilsio. Kolo
nija iškilmingai jį palydėjo 

pavardę —palydėjo kaip savo tėvą.

lietuvybės žadinimo darbą “kleidė gilia, kad ir daug** * l • l • x • • z » y ♦kur nihilistinio pobūdžio, 
A. Škėmos kūrybą.

Kad parodžius velionį, 
kaip dramaturgą, buvo su
vaidintas jo ištisas viena
veiksmis veikalas "Vieną 
vakarą“ ir fragmentas iš jo 
premijuoto veikalo "Žva
kidė“.

Pirmąjį nepaprastai gerai 
suvaidino Detroito dramos 
mėgėju sambūrio, Z. Arląus- 
kaitės-Mikšienės vadovauja- 

I mo, aktoriai: Stasys Gel-

savųjų tarne. Jam nuo pat 
įsisteigimo (1950 m. sausio 
mėn.) vadovauja muz. Al
fonsas Mikulskis. Dabar dai
nininkų sąstatas jau beveik 
visas pasikeitės ir balsai ne
bėra tokie geri. Bet vistiek, 
ir dabartinėmis aplinkybė
mis, "Čiurlionio“ ansamb
lis nelygintinas su kokiu 
menku choreliu ir yra tiesiog 
nesusipratimas jo koncerto 
neišklausyti, kai tik proga 
atsiranda.

N. Jonuška pasveikino puo-
J. Buivydas, Pr. Šveikaus- tos dalyvius ir paragino sto- . . .. , . ..

kas, St. Michelsonas ir kt. ti ; draugija nariais. mausiąs sios kolonijos ne
gražiai kalbėjo, kad draugi- Be jo> Raibėjo St. Michel- Juviį me'
jos veiklai dirva labai plati, senas j Buivvdas Pr Švei- n^’ buvo laikomas 
kad gyvename tokį momen- Rauskas, B. Spūdienė, J. Le- šios lietuvili kolonijos tėvu.

di- bvc Shenandoahris yra viena
seniausiųjų lietuviškų kolo
nijų. (Pati seniausia Dan-

tą, kuris reikalauja kuo
kad kitų metų balandžio 2'džiausio organizuotumo, 
d. sukaks 30 metų, kai įvyko kad raudonos ir juodos jė- 
draugijos steigiamasis susi- uoliai organizuojasi, ^to- 
rinkimas, kuriame dalyvavo Jau veikiančius kuopos 
109 atstovai; kad draugija tirėtų savo veiklą pagyvin- 
kuri laiką turėjo 35 skyrius o centras turėtų rūpintis 
su i,000 narių; kad ji 1947 teigti naujas kuopas, 
m. pradėjo leisti "Darbo“ Jų mintim suvažiavimas 
žurnalą. pritarė ir priėmė rezoliuci-

Šiandien draugijos veik- ją, kurioj visos kuopos ragi- 
la yra daug kuklesnė, bet ir narnos savo veiklą gilinti ir 
dabar jos įnašas į JAV lie- plėsti ir rūpintis naujų kuo- 
tuvių gyvenimą yra reikš- pų steigimu.
mingas. ! Suvažiavimas atskira re-

kys.
St. Michelsonas gražiai 

kalbėjo apie reikalą spiestis 
į organizacijas, nes tik tuo 
būdu tegalima sėkmingai 
su šių dienų blogumais ko
voti ir geresnės ateities su
laukti. Jis atkreipė dėmesį, 
kad mums gresia ne tik rau
donoji reakcija — komunis
tai, bet ir juodoji — klerika
lizmas ; kad jei Lietuva lais
vę atgaus, tai šio krašto kle
rikalai visomis išgalėmis 
rems klerikalizmą Lietuvo-

Ji sielojasi Lietuvos liki-! zoliucija pasisakė, kad yra je, todėl LDD turi budėti
mu, aukoja jos laisvinimo'būtino reikalo visaip remti
darbams, Centro Komitetas 
1966 m. buvo aktingai įsi
jungęs į pastangas iškelti 
Sovietų kolonializmo klau
simą Jungt. Tautose, para
šydamas kelias dešimtis

draugijai artimą spaudą — 
Keleivį ir Naujienas.

Jis atsiminė ir daug nusi
pelniusius veikėjus, šiuo 
metu sergančius: prof. Ste
poną Kairį, buvusį "Darbo“

laiškų įvairioms Jungt. Tau- žurnalo redaktorių, visą sa-
tų atstovybėms.

Daug rūpesčio Centro Ko
mitetas turėjo dėl "Darbo“ 
žurnalo. Jo vyr. redakto
riaus St. Kairio sveikatai 
suirus, jo įpėdinis nukrypo 
nuo nustatytos linijos, ir tė

vo amžių kovojusį už darbo 
žmonių šviesesnę ateitį; 
Juozą Stilsoną, vieną drau
gijos steigėjų ir visą laiką 
aktyviausią narį; Steponą 
Strazdą, "Darbo“ žurnalo 
pirmąjį redaktorių, ir pave

ko su juo persiskirti. Kadan-'dė prezidiumui juos pasvei- 
gi kito redaktoriaus dėl į-'kinti.
vairių priežasčių nebuvo ga-! Suvažiavimas pritarė P. 
Įima surasti, tai ir žurnalas žiruolio sumanymui, kad 
laikinai nebeišeina. kuopos surengtų banketą,

ir veikti, kad atžagareiviš- 
kos jėgos neįsigalėtų.

Ir J. Buivydas kvietė vi
sus būti valingais ir pasiry
žusiais kovoti su visais lais
vės ir tikrosios demokrati
jos priešais.

Baigiant reikia pastebėti, 
kad LDD 21 kuopos valdyba 
tikrai pavyzdingai pasiruošė 
suvažiavimą priimti. Ji ne 
tik surengė banketą, bet, su
važiavimui pasibaigus, dar 
veltui visus dalyvius pavai
šino, todėl — ypač iš kitur 
atvykę atstovai dėkojo bos-
toniškiams.

J. V-gaa

Jis buvo bene se- Dabar Shenandoah‘ry jau 
čiama kažkokia šalta tuštu
ma.

Keleivietis

COCOA, FLA.

Buvo sėkminga gegužinė
Lietuvių Darbininkų Dr- 

jos 36 kuopos spalio 29 d. 
doah‘ris buvo patraukli dir- rengtoji gegužinė gerai pa- 
va ir pirmiesiems lietuvių vyko. Diena buvo graži, to- 
laikraščiams. Visų pirmąja, prisirinko net g

ville, Pa.). Kaip seniausia 
Šhenan♦u it» i lfii knlnniM

čia buvo iš New Yorko at 
keltas Šliūpo "Lietuviška
sis Balsas," vėliau iš Mt. 
Carmel miestelio buvo at
keltas SLA organas "Tėvy
nė,” socialistų “Nauja Ga
dynė“ ir "Pennsylvanijos 
Darbininkas“. Dar vėliau 
čia ėjo "Garsas4

tolimų vietų. Louis Čepelis 
su žmona atvažiavo iš St 
Petęrsburgo, Ali Lukašiū- 
nas ir J. Diržys iš Miami, o 
Uraitis su šeima iš Orlando.

Visi linksminosi iki sute
mų, nes buvo užtektinai ir 
pavalgyti, ir išgerti, kas no
rėjo galėja pašokti, nes mu- 

u. zika grojo visą laiką
Gardžių valgių pagamino 

Shenandoah‘rio kolonija Dr siekis gėlėmis papuošė 
augo šuoliais, nes lietu- Į™ūs4 gabiosjeimininkte M

Amerikos Lietuvių 
Žinynas“, "žvaigždė“ 
"Darbininkų Viltis“.

"Gaisas
"Dirva

Centro Komiteto kasos 
apyskaitą dAvė Vincas A- 
nesta, o Revizijos Komisi
jos pranešimą padarė Napo
leonas Jonuška.

Pranešimus išklausę, su
važiavimo dalyviai gyvai 
įsijungė į jų svarstymą. 
Kalbėjo N. Jonuška, J. Bui
vydas, M. Strazdienė, Pr. 
Šveikauskas, K. Bukavec
kas, St. Michelsonas, J. An
driukaitis, J. Taurinskas, 
Pr. Ramanauskas, Br, Spū
dienė, J. Bimšas, P. Brazai
tis ir kt.

Visų mintys daugiausia su
kosi apie "Darbo“ žurnalą. 
Ypač J. Buivydas, St Mi
chelsonas ir Pr. Šveikauskas 
pabrėžė savo žurnalo būti
numą, bet jis turi nenukryp
ti nuo draugijos jau greit 
30 metų puoselėjamo kelio,

koncertą ar kokį kitą pobū
vį ir jo pelną atiduotų Cen
tro Komitetui.

Turėdamas galvoje bend
rą politinę padėtį, suvažia
vimas priėmė nutarimą, ku
riame sakoma: "suvažiavi
mas pritaria Washingtono 
administracijos nusistaty
mui, kad visos valstybės nu
trauktų branduolinių bom
bų bandymą, gresiantį at
eities žmonijai“. (Rezoliu
cijų komisijoj buvo St Mi- 
sheisonas, adv. St. Briedis 
ir N. Jonuška.)

{ Centro Komitetą išrinkti 
šie asmens, kurie tą pačią 
dieną šitaip pareigomis pa
siskirstė :

Pinn. Jonas Januikis, 
vicepirm. Vytautas Jackū
nas, sekr. Napoleonas Jo- 
nuika, ižd. Vincas Anesta,

LAKE PLACID, FLA.

Atsiliepkite
Batavijoj, III., išgyvenę 36 

metų, ten paminėję ir savo 
vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį ir pardavę savo 
ūkį, atsikėlėme į Floridą 
nuolat gyventi.

Šioj apylinkėj lietuvių 
mažai, todėl malonu būtų 
jų daugiau surasti, sueiti su 
jais į pažintį. Prašom atsi
liepti. Mūsų adresas: Ch. 
Ablan, Rt. 1, Box 710, Lake 
Placid, Fla.

Mes kilę iš Stakliškių pa
rapijos.

Kazimieras ir Domicėlė 
Ablačinskai

Gerą žodį vienas girdi, o pik
tą — šimtai

viams čia buvo lengva gau
ti darbo anglies kasyklose, 
ir uždarbiai buvo geresni, 
negu miestų fabrikuose. 
Lietuvių angliakasių unija 
čia turėjo jau 4,006 narių 
ir per didįjį angliakasių 
streiką stovėjo pirmose ko
vos eilėse.

Daugiau prasilavinę lie- 
: tuviai pradėjo kilti ir į val- 
Įdžios viršūnes Shenandoah- 
ryje. Pirmutinis tokių buvo 
Pijus Birštonas, o antras 
adv. Adolfas Taboras, so
cialistų veikėjas. 1893 me
tais Birštonas buvo išrink
tas jau Pottsvillės teismo 
raštininku, o 1895 metais 
Taboras tapo miesto majo
ru. Birštonas tais metais bu
vo išrinktas miesto teisėju.

Lietuvių kolonija She- 
nandoah'ryje tada buvo pa
kilusi taip aukštai, kad kun. 
V. čižauskas vadindavo ją 
Stalica Lietuvos“. Prie to 

nemaža buvo prisidėjęs Bir
štono vaidmuo. Jis buvo žy
mus veikėjas ne tiktai savo 
kolonijoj, bet ir Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje, ku
rio seimuose jo vaidmuo vi
sada būdavo sprendžiamas 
faktorius.
""Shenandoah'rio lietuviai 

visada didžiavosi, turėda-

šerkšnienė, E. Urbonienė ir 
E. Hermanienė, o jų vyrai 
rūpinosi, kad niekas nejaus
tu troškulio.

Kuopos narės suaukojo 
gražių dalykėlių, kurie susi
rinkusiems teko laimėjimo 
būdu. Tuo rūpinosi darbš
čioji kuopos sekretorė M. 
Steponavičienė.

Svečiai pageidavo, kad 
tokios gegužinės būtų daž
niau rengiamos. Valdyba 
mėgins tą pageidavimą į- 
vykdyti.

Ačiū visiems gegužinės 
dalyviams.

J. H.

CHICAGO, ILL.

Jl’STINAS PILKA

Gimė 1897 m. vasario 6 d. Lelūnų km„ 
Anykščiu vaisė., mirė 1959 m. lapkričio 24 
d. Detroite, nuoseklus demokratas, socialis
tas, visomis savo jėgomis visą amžių plušęs 
lietuvių visuomeniniuose dirvonuose, nepa
prastai geros širdies žmogus, didelis “Kelei-

*sĮqjepejpuaq of *si|ni.Hq moį.i

Dveji metai 
be Justino Pilkos

(dauskas, Stepas Iljesevičius, 
j Irena Laurinavičiūtė, Algir-

mi tokį veikėją, kaip Birsto- delis.

Mirė J. Pranckus
Spalio 30 d. mirė Juozas 

Pranckus, 71 metų amž., 
kilęs iš Papilio valsčiaus, 
šiame krašte gyvenęs nuo 
1913 metų.

Velionis buvo geros šir
dies žmogus, visuomet pasi
ruošęs kitam pagelbėti, jis 
buvo socialistas, senas Ke
leivio skaitytojas, ir Sį bei 
tą jam parašydavo.

Lapkričio 3 d. paladotas 
^Tautinėse kapinėse. Čia kal
bą pasakė Martynas Gu-

Lapkričio 24 d. sueina ly
giai dveji metai, kai taurus 
lietuvis, daugelio organiza
cijų veikėjas Justinas Pilka 
vėžio ligos buvo nukirstas 
pačiame amžiaus gražume. 
Daug per tą laiką be Justino 
Fordas automobilių padarė 
(o juk iš Fordo velionis už 
kelių metų pensiją būtų ga
vęs, nes didžiąją amžiaus 
dalį ten dirbo!), daug lietu
viškame veikime be Justino 
visokių nutikimų buvo, daug 
per dvi vasaras ant jo kapo 
gražių gėlių nužydėjo, ta
čiau Justino šypsantis vei
das, jo paslaugumas, jo mo
kėjimas su visų pažiūrų žmo
nėmis sugyventi, iš detroi- 
tiečių atminties taip greit 
neišnyks. Ypatingai Justino
liūdi jo našlė Stefanija ir Vi

das Pesys ir Vincas Žeberta- 
vičius.

Antrojo veikalo fragmen
tą atliko Dramos sambūrio 
"Alkos“ du aktoriai: Kazi
mieras Gricius ir Aleksan
dras Gubilas, pirma sambū
rio vadovui Justui Pusdeš- 
riui paaiškinus veikalo trily- 
pumą — gyvenimo realybę, 
simboliką, metafizinį ele
mentą.

Iš santariečių tarpo A. 
Škėmos kūrybą skaitė Rasa 
Lisauskaitė, Aliukas Iljase- 
vičius, Liucija Mingėlaitė; 
H. Nagio eilėraštį, skirtą 
auto katastrofos aukoms 
(Škėmai, Juditai Audėnaitei 
ir Jurgiui Jaks-Tyriui) pa
gerbti ir pavadinta ”Žuvu- 
siems“, labai tvliai. vos gir
dimai perskaitė Danutė Zai- 

Nukelta j 7 psl.
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Lėtu vių veikla Vakaruose — 
krislas akyje komunistams

(Elta) ls KP suvažiavimo 
Masncoje tribūnos Kaioejo 
ir Lietuvos Kf In pirmasis 
sekretorius Sniečkus, 
į.oi s naujo, reikšmingo jis 
nepasake, tačiau šioje kal
boje dar kaitą skambėjo 
v ergiskumas ir besąlyginis 
pritarimas Maskvos engimo 
politikai.

Nušvietęs tariamą y patin

siu pasipiktinimu Sniečkus 
pareiškė, jog užsienyje dar 
neišnyko tokie politiniai vei
kėjai, kurie kasmet rengia 
pavergtųjų tautų savaites ir 

k“ lietuvių tautą priskiria prie 
ic pavergtųjų. Ir čia pat pridū

rė : „Mums, tarybiniams 
žmonėms, dėl šių savaičių 
nei šilta, nei šalta.“ Bet tai

vos žmonės, kaip šis kraš
tas apiplėšiamas rusiškojo Į 
kolonizatoriaus, kaip naiki
nama tauta.

Vakaruose niekas negfa- 
sina sovietams karu, tačiau 
žmonijos istorija žino dau
gybę laktų, kai subirėjo di
džiules imperijos, kurių san
tvarkos pagrindu buvo ver
gija. bov lelijos pamatai nė
ra amžini, nes jie laikosi 
durtuvais ir teroru.

šiai kodėl klausydami 
nauju bolševikinių vadovų

jau prieštaravimas sau pa- -Tasmimų, musų tautiečiai 
neturi pulti į bevilti. Laisveciam. Jei tos savaitės tikrai

neturi jokios reikšmės, tai
kodėl apie ias buvo kalbėta gą piamonės, žemes ūkio ir A .. 1 ?. . . _ .,. , .. , - . net įs suvažiavimo tribūnos.kunuros pakilimą Lietuvoje, 

bniecKus perėjo prie ideolo
ginio daroo klausimų. Jis 
nurodė, kad „Kova už buržu
azinių atgyvenų peikimą — 
tai ne tik ideologinė, bet ir 
politinė kova”, kad tokiu 
būčių partinė diktatūra bus 
ir toliau dar labiau stiprina
ma visose gyvenimo srityse. 
Nenumatydamas kitų prie
monių šiai kovai stiprinti, 
Sniečkus dar kaitą pabrėžė, 
kad svarbiausia visais gali
mais būdais didinti „ryšius 
su didžiąją rusų tauta“. Ko
kie tie ryšiai, ne taip jau 
sunku suvokti.

„Lietuvių tauta iš savo

ir tiesa tūkstančius kaitų 
»ra nugalėjusi tamsą ir prie
spaudą. Laisvė ir tiesa liks 
nugalėtoja ir šį kaitą, nes 

Ylos maiše nepaslėpsi. Pa-jjOS visados buvo žmonijos I 
vergtųjų tautų savaites, lie- kelrodžiu, švyturiu ir gyve-j 
tuvių išeivijos kova už Lie
tuvos laisvę, laisvinimo dul

JIEMS NEPATINKA

Japonijos komunistams nepatinka, kad ten buvo nu
vykęs JAV valstybės sekretorius su 1 kitais kabineto 
nariais tartis įvairiais ūkio klausimais. Jie surengė 
demonstraciją šūkiu: “Tuoj nutraukti JAV-Japonijos 
konferenciją !**

kama.
Al-įminkite, kad po I-ojo

nimo tikslu. Lietuviai yra. 
pergyvenę daug juodų dienų i 

bas bet kokia forma nėra11 ūsų cai ų priespaudoje ir ži-' 
bereikšmiai, ir tai kaip tikino, kad laisvė brangiai per-’ 
įrodo Sniečkaus pasakyti
žodžiai.

baigdamas kalbą Snieč- pasaulinio karo Lietuvai at- 
kus pralenkė pats save, de- Sauti nepriklausomybę la- 
magogiškiausiai pareikšda- ^a‘ aktyviai prisidėjo išei- 
mas: Duok, Dieve, kad pati1' l'lacla propaganda, o ir 
amerikiečių tauta būtų tokia ‘<-'‘km.it paskolas ir —- 
laisva, kaip mes lietuviai
Taiybų Sąjungoje!”

Ką norėjo Sniečkus tuo 
paganyti.' rasityciou įs lie
tuvių įautos Kančių vergijo-

Padėkos diena ir sportas
1621 m. rudenį, kai buvo lių, mes, modernieji, galime 

'surinktas pirmasis derlius manyti musų esamų žaidimų 
nuo uolėtų Massachusetts vystymosi lomias, 
valstybės pakrančių ir už- Didžiausios žaidynės bu- 
tikrintas maistas per atei- vo paliktos galui.. Davus 
nancius žiemos šalčius, Ply- signalą, visi jauni drąsuo- 
mouth Kolonijos piligrimų Hai (tie, kurie buvo neper- 
vyresnieji su gubernatorium smarkiai sužeisti per anks
ta adtoi d priešakyje paskel- tiau vykusias žaidynes( sū
dė Padėkos Dieną, „per ku- darydavo dvi puses. Kiek- 
tią bus dėkojama Dievui... vienas žaidėjas su savim 
dalinamasi derlium su savo turėjo trumpą sakių pavida- 
diaugais... ir džiaugiamasi lo durtuvą, kurie kartais bū- 
,-aidziant ir sportuojant.“ davo papuošti žolėmis. Vi-

”Mūsų draugai” buvo in- duryje žaidynių lauko buvo 
dėnai įs Cherokee ir Mo- padėta elnio šlapumo pūslė, 
hawk genčių, kurie pirmie- | rigrūsta mažų akmenukų 
siems atvykėliams parodė ir plunksnų. Ji buvo labai 
odminio ouuus ir jiems pa- kieta, ir žaidėjams reikėjo 

aiškino apie kukurūzus, ar- 1 ūti labai atsargiems su sa- 
otizus ir Kitas gėrybes. Dė- vo galva , nepaliesti šio 
.migi uz paKvietnną į šventę „sviedinio“ ar indėnų į jį 
indėnai svečiai atsilygino metamų šakių.
tavo šeimininkams maistu ir žaidynės pavirsdavo lau- 
gėrimu ir šventės gale juos kiniu kovos lauku, kur kiek- 
iinksmino savo žaidimais, viena žaidėjų pusė mėgin- 

Atviruose laukuose, neto- davo permesti „sviedinį“

čiant gausią paramą
siun-
savo

artimiesiems Lietuvoje. 
Išsilaisvinimo valandos,

kartu su visomis pavergto
mis tautomis, laukia ir lietu
vių tauta. Tegyvuoja laisva,

praktiško patyrimo įsitiki-1 je ar paorezti, Kau ateis lai- Nepriklausoma Lietuva!
no”, pareiškė Sniečkus, „kad , Kas, Kai ir ameriKieciai bus_______ _______________
draugystė su didžiąja rusų! Komunizmo vergai? ITrma-
tauta, su visomis mūsų šalies 
tautomis yra tolesnio spar
taus jos ekonomikos ir kul
tūros vystymosi laidas. Lie- 
tuvių tauta ir toliau nepa
liaujamai stiprins šią broliš
ką draugystę“. Reiškia, ir 
šiame suvažiavime, kaip ir 
priimtoje jame part. progra
moje, pabrėžiama, jog tautų 
rusinimas, jų nacionalinių 
skirtumų užgniaužimas ir 
toliau bus vedamas. Ir šį 
kartą Sniečkus kalbėjo ta
riamai lietuvių tautos vardu, 
jos vardu įsipareigojo ją dar 
labiau pajungti okupanto 
kėslams. Labiau ciniškų žo
džių ir negalima laukti!

Žinoma. kaip visada, 
skaudžiausiu krislu akyje ir 
ši kartą buvo Lietuvos veiks
nių užsienyje kova už lieta

sis teiginys, tur out, teisin
giausias. Žmonės, pasisavinę 
teisę kalbėti tautos vardu, 
žinoma, sugeba ir tyčiotis iš 
->avo tautos. Tokie žodžiai 
dar kartą rodo lietuviams, 
Kad jų tautos išdavikams, 
Maskvos tarnams, niekada 
nerūpėjo tautos, krašto rei
kalai. Jie darė ir daro visa, 
kad tauta liktų bolševizmo 
vergijoje.

A. Sniečkus 
centro komitete

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lithuania and Lithua-
nians, a selected bibliogra- 
ohy, paruošė Jonas Balys, 
190 pus. Lietuvos Tyrimo 
instituto rūpesčiu išleido 
Frederick A. Praeger knygų 
leidykla. Kaina $5,00.

Joje surašyta 1182 kny
gos. žurnalai įr svarbesnį 
straipsniai, daugiausia ne
lietuvių kalba, kurie galėtų 
būti naudingi besidomin
tiems tuo ar kitu Lietuvą

Dar apie P. Rimšą
J. VLKS

buvo pla- DarPetras Rimša buvo pla- Dar anksčiau kažkuriais 
čiai žinomas kaip sugy vena- metais l enas Kimša atvyko 
mas žmogus, mokąs drau- i Petrogradą taip pat dailės
gystėje geras nuotaikas pa
laikyti bei juokus iškrėsti.

reikalais. Pasikvietė porą 
studentų pavakarieniauti ge-

Nors jo lūpose šypsena buvo rame restorane. Pasisakė vi- 
reta viešnia, bet juokas jam 'SU6 pavaišinsiąs. Durininkas 
nebuvo svetimas. Tokių juo-!tuoj įsileido studentus į res- 
kingų staigmenų proga pats taraną, bet dėl Petro Rim- 
Petras Rimša ūsai nesi-šos lyg suabejojo. Mat, į tą 
juokdavo. Jo veidas buvo restoraną buvo įleidžiami 
rimtas, tik labiau atvertose i tik gerai pasirėdžiusieji. 
akyse tada tviskėjo vidujinė; Studentams buvo išimtis, 
ugnelė. |xx;L peiuo ir i euą lumsą.

ivA-Af jiiitjr iCii^Yėtl 1 i U^li\U^>CJU. 1 <11

xv<£ hsvjuctu ao niduij mau- z-Unfvičio, h.<tli JU jčlU SCI-
su įiaujuteic inauiiial fcUIIiailJia. laoltUlKO

’stanuKą. visi aplinKui suse-pitoiucij uidDUii^ eiiuie. o o

liečiančiu klausimu.
Maskvos pastatytas Lietu- jonas Balvs ir Lietu

voje pinnuoju partijos sek- vos Tyrimo Institutas, iš- 
retorium A. Sniečkus yra leisdamas šitą knygą, atliko

gerą darbą. Tai antra to ins
tituto išleista knyga. Pirmo
ji buvo Mažoji Lietuva.

Daug dainų dainelių, 
K. Kinclerio gaidos, kainai 
>0 centų. Išleido Kinderio 
Muzikos Studija, 78 Pro-! 
ridence St., VYorcester 4, I 
Mass.

Vasaros naktys, Žilvetis,
Mūs lietuvaitė, trijų Kinde- 

įo sukurtų dainų gaidos, 
kaina 50 centų. Išleido Kin- 
lerio Muzikos Studija 911
Jroadvcay, So. Boston 27, 
dass. Gaidos gaunamos ir 
keleivio įstaigoje.

Pažadinti sfinksai, Al- 
onso Griciaus poezija, 48 
>usl., kaina $1,50, išleido 
rietuvių Dienos (4364 Sun- 
et Blvd., Hollyvvood 29, 

Cal. ).

ir Taiybų S-gos Komunistų 
Partijos centro komiteto na
rys. Iš viso jame yra 155 
nariai.

Kandidatu vra tariamasis

uiauuz.iai visuomet auuue uo. i liejo pačia v ėjas, ten au- 
gei uitai apueveu, sitryoeie kas ous uzsaKyta. Petras 
nunešiota, n- retai ją lene- ^nnsa garsiai lietuvių kalba 
siojo. įaigi, savo uiauuz.ių 6ako:
išvaizda maža Kuo sKyresii —Atnešk visiems po stik- 
nuo Kaimo žmonių. Toks jispūię pieno, juodos duonos ir 
ouvo ir savo oudu. Nesisten- Įkviesto.

vių tautos laisvę. Su didžiau- prezidentas J. Paleckis.

Laisvė ir tiesa nugalės
Vliko Vykdomosios Tary- jo klusnūs pavaldiniai, da

bos pirm. Jonas Glemža su,bar kaip niekad kartoja žo- 
J. Vilčinsku dalyvavo socia
listų kongrese Romoj, kurs 
buvo spalio 23-27 dienomis.
Ta proga abu atstovai kalbė
jo į Lietuvą per Romos ir 
Vatikano radijus. Čia spaus
dinama J. Glemžos pasakyta 
kalba:

(Elta) VLIKo Vykdomo
sios Tarybos vardu sveikinu 
lietuvius sovietų pavergtoje 
ir tiypiamoje Lietuvoje!

šiuo metu, kai sovietų pa
stangomis tarptautinė padė
tis darosi vis labiau įtempta, 
kai Chruščiovas vis smar
kiau rėkauja ir graso savo 
superatominėmis bombomis, 
kai apakę Sovietų Sąjung- 
gos vadovai stengiasi ap
krėsti visus karine karštlige,
—kiekvienas lietuvis susi
mąsto apie ateitį. Ką žada 
šis sovietų grasinimas visam 
pasauliui, ko trokšta įsisiau
tėjęs agresorius?

Savo įžūlumu, diktatoriš
ka priespauda sovietai pasi
žymi seniai. Tai, ko šiandien 
jie jau nebegali pasiekti pa
pirkimo, šantažo ar speku
liacijos keliais, stengiasi iš
sikovoti jėga. Chruščiovas,

džius, kad Sovietiją taria
mai nepaprastai sustiprėju
si. Tai grubus meias. Jei se
niau žemės rutuly buvo ne
maža žmonių, kurie tikėjc 
sovietų skleidžiama propa
ganda, tai šiandien vargu 
ar rasime tokių, kurie nesu
prastų sovietinio melo, ji 
agresyvių siekių. Sovietiniu 
atominių bombų sprogimai 
išsklaidė paskutiniųjų abe 
jones.

Chruščiovo ir sovietų ka
rinių vadų grasinimai visiš 
kai nerodo sovietų idėjinė 
ir moralinės jėgos. Atvirkš 
čiai, jie kalba apie vergijos 
pagrindais sulipdytos bolše
vikinės imperijos silpnumą 
apie jos baimę. Iš kitos pu
sės, sovietai savo grubumo 
ir jėgos politika stengiasi 
įtikinti laisvąjį pasaulį ir jų 
pavergtuosius kraštus, kad 
vergija taip ir liks, kad ji 
turi būti visų pripažinta.

Lietuviu tauta niekada

SUSIRINKS VLIKAS

Lapkričio 25-26 dienomis 
New Yorke Baltijos Laisvė- 
namuose (131 E. 70th St.) 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (Vlikas) 
susirenka posėdžių.

Jame, be kitų reikalų, bus 
oadarvti pranešimai:

Dr. A. Trimako, Vliko 
pirmininko, apie Lietuvos 
laisvinimo žygius.

J. Glemžos, Vliko Vykdo
mosios Taiybos pirmininko, 
kuris atvyks iš Europos, apie 
gyvenimą pavergtoje Lie-

ge bet kur ir bet kam pasiro- 
uyti esąs dailininkas. Ant
raip. nutylėdavo, kas jis.

•
Prieš pirmąjį pasaulin) 

karą, jau geroKai įpavasa- 
rejus, į Lietuvos Žinias” 
Vilniuje atėjo basas žmogus, 
pasiraitojęs kelnes. Visi 
laikraščio bendradarbiai su
žiuro, kaip čia tas kaimietis 
oasas atsirado? <) kas tą 
Kaimietį pažino, tie šypso
jos nieko nesakydami. Tas 
kaimietis atsisėdo ant kėdės, 
nusiraitojo kelnes, pasiėmė 
’š pundelio batelius ir apsi- 

’.vęs pasakojo:
— įsupau iš traukinio, 

pradėjau tiu, nauji bateliai, 
neišnešioti spaude koją. Nu
siaviau, pasiraitojau Kelnes 
ir ketinau pėsčiomis ateiti, 
oet pamačiau konkę, pasivi
jau, nenorėjo jsileisti, mat, 
oasas, kaimo žmogus, gal ii 
pinigų neturi...

O rytojaus dieną jau len
kų spaudoje Vilniuje pasi
rodė žinutė, kad dailininkas 
litvinas Rinšo basas atvyko 
ruošiamai parodai savo kūri
nių išstatyti.

Padavėjas truktelėjo pe
čiais ir pakvietė kitą pada
vėją, mokantį svetimų kai

li nuo piligrimų gyvenamos 
vietovės, indėnai juos stebi
no savo jojikiškais žaidi
mais: su ietimi perverdami Į 
kukuinzų stiebus, išrikiuo
tus ant tvorų, jodami že
miau šuoliais lekiančio ark
lio pilvo, kad galėtų pa
griebti nuo žemės mažus tai
kinius, išlaikydami pusiau
svyrą, stovėdami ant smar
kiai bėgančių mažų arklių 
nugarų. Jie net žaidė polo 
su tuzinu jojikų vienoje pu
sėje.

Piligrimai, čia matyda
mi, kaip indėnai žaidžia 
lanku ir strėlėmis, įsitikino, 
kad šie malonūs vyrai gali 
pasidalyti ir stipriais prie
šais. Mesdami tomahaukus, 
jie galėjo perskelti stiprią 
pušų lentą. Jie galėjo nu
mesti sunkius medžio ka
mienus toliau, negu kad 
žmogus galėjo nušokti. Jie 
ėjo imtynių, bėgo lenktynė
se ir rodė akrobatinius žai
dimus ant sūpynių, padary
tų iš sunertų vijoklių ir pri
taisytų prie ąžuolo kamienų.

Visuose šiuose laukinikiš- 
kuose žaidimuose, kurie bu
vo vedami be jokių taisyk-

Kami. Jie aptiko Petro Rim
šos kai kuriuos nebaigtus ir

nesutiko su .iai primestu re-; tuvoje. 
žimu, priespauda ir perse- Y* Sidzikausko, Lietuvos 
kiojimu ir nesutiks, laisva- Laisvės Komiteto pirminin- 
jame pasaulyje gerai žino- Lo, tik ką grįžusio iš kelio- 
ma, kaip skursta buvusios P° Europą, apie pavergt-

dabartinių įvykių sūkury.
Dr. D. Krivicko, Vliko Po

litinės Komisijos pirminin
ko, apie mūsų santykius su 
pavergtąja lietuvių tauta. 

Inž. A. Barzduko apie in-

laisvos ir žydinčios Lietu- Europos tautų reikalus darbuose.

savo priešininkų lauko pu
sėn ir už jo ribos. Atstumai 
laukiniams indėnams vaidi
no mažą vaidmenį. Yra už
rašų, kuriuose minima, kad 
tokios žaidynės vykdavo 
Cape Cod smėlynuose tarp 
Truro ir tos vietos, kur da
bar yra švyturys — už šešių 
mvlių pačiam Cape Cod ga- 
le.

Mūsų Padėkos Diena yra 
linksma. Mes žaidžiame 
daugybę futbolo žaidynių 
ir per Padėkos Dieną pa
prastai užbaigiame jų sezo
ną dideliu turnyru. Mes vis 
dar entuziastingai nulaužia- 
me golą paženklinančius 
baslius, bet sumušame ma
žiau galvų už indėnus atle
tus per pirmąją Padėkos 
Diena.------ J-

American Council

KNYGO8 JAUNIMU!

oų. bet ir tas negalėjo susi-,jau baigtus kūrinius. Juos 
Kalbėti. Tada Petras Rimša įkainavo, pasiūlė jam pini- 
paėmė jį po ranka, privedė gUS įr žadėjo jų numatytą 
prie bufeto, parodė duoną,
vįestą, pieną ir vis lietuvių 
.aiba pavadinimus sako ir 
•arodo, kad visa tai nuneštų 
tnt stalo. Suvalgė. Sumoka 
r vieną rubli įteikia pada- 
ėjui. Tas žiūri, nustebo, pa- 
arbiai dėkoia. Durininkui 

taip pat palieka vieną nibli. 
i as plačiai ir pagarbiai ati- 
iaio duris toKiems kilmin

giems svečiams. O tada vai - 
,u Petro Rimsos piniginėje 
iko vienas rublis... Toks bu- 
.o Petras Rimša.

Lietuvos nepriklausomy- 
ės metais šventadieniais 

valstybės teatre buvo ruo- 
riami jaunimui ir vaikams 
pektakliai. Į tokį spektakli 
.ieną kartą atėjo ir Petras 
Rimša. Prieš pat pasirody
mą artistams scenoje, buvo 
užgesinti žiburiai. Petras 
Rimša tada iš vietos šūktelė
jo:

— Au. auu...kakariekūū!..
Teatre kilo nesuvaldomas 

vaiku iuokas, ir iš visų kam
pų aidėjo:

— Auuu, auu, kakarieku!

JŪRININKO HNDKADO N PO
TYRIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na .................................... $2.00

MĖLYNI KARVEI.’AI. Aloyza Ba
rono apysakaitės vaikams, 6y psl.. 
kaina ....................................... SI .50

NAKTYS KARALIŠKI HUSE. Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina ........................................ $z.o<>

ir
ir jiems reikalingą medžiagą 
išsinešti. Petras Rimša su 
panieka atmetė pinigus ir 
prikišo, kad ne jiems ne
mokšoms įkainuoti dailinin- 
ko darbą. Pirma turi gimti 
mintis, sumanymas, idėja. 
Tą reikia išnešioti, pergy-Į 
venti, pavargti, pakentėti. 
*agalvoti ir tik tada prade

dama kas nors jau daiyti. 
kurti. Ir tai ne vienu ypu į- 
veikiama...

Savo mintis išklostęs, Pet- 
as Rimša paliko vokiečius, 
šėjo jiems atsisveikinimo 
jodžio netaręs. Tai buvo 
rūsčios okupacijos metu, ka
da rudmarškiniai buvo visa
galiai. Reikėjo turėti drąsos 
drėbti jiems į akis teisybę. 
T, taip, tokiais atvejais Pet
ras Rimša nesidangstė.

•
Kažkokia proga buvo 

laikraštininkų aprašytos bu
vusios iškilmės Karo muzie
jaus sodely. Buvo suminėto? 
kaikurių aukštųjų valdžios 
pareigūnų pavardės, i tas iš
kilmes atėjusių. Rytojaus 
dieną „Lietuvos Žiniose“ 
pasirodė Petro Rimšos atvi
ras laiškas kandaus turinio 
Esą, spauda suminėio šio-

šio antrojo pasaulinio ka
ro vokiečių okupacijos metu 

tensyvesni jaunimo dalyva- Lietuvoje vokiečiu atitinka-i kius ir tokius, tose iškilmėse 
vimą Lietuvos laisvinimo mi daliniai ieškinėjo vario | buvusius, ber spaudos ko

ir kitų medžiagų, reikalingi) respondentai nepastebėjo tų

kultūrininkų, kurie savo Kū
riniais papuose muziejaus 
sodelį ir Kurių kurmiai yra 
sudėti tame pačiame muzie
juje...© juk kaikurie ir tų 
kūrinių autorių taip pat atsi
lankė į tas iškilmes.

•
Kita panaši proga buvo 

tokia. Lietuvos ir užsienio 
spaudoj pasirodė žinia, kad 
Venecijos mieste vieno na
mo balkone pasirodė užsi
rioglinusi kiaulė... Petras 
Rimša ir ta proga „Lietuvos 
Žinioms“ parašė kandų atvi
rą laišką. Girdi, kiaule bal
kone visų buvo pastebėta, 
bet štai kas sukūrė tokius 
meno kūrinėlius, kaip kad 
ir iškaba prie tų namų Vil
niuje, kur buco paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktas, to autoriaus pavardės 
niekas gal ir nežino ir spau
doje apie jį ir tą kūrinį ne
rašo. O tos meniškai padary
tos iškabos autorius buvo 
pats Rimša.

Taigi Petro Rimšos būta 
ir spaudos bendradarbio. Jis 
rašė „Vilniaus Žiniose“, 
„Lietuvos Žiniose“, „Lietu
vos Ūkininke“ ir kituose 
laikraščiuose. Rašė išimtinai 
Įvairiais kultūriniais klausi
mais betkuriomis progomis.

Čia suminėta tiktai kaikas 
iš Petro Rimšos gyvenimo. 
Tai buvo Įdomi, reta asme
nybė, kurios aprašymas ver
tas kelerių knvgii.
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Balsas iš apačios
Laisvos pastabos apie žmones, vietas ir įvykius, 

kuriuos pažinojau

STASYS GRIEŽĖ
IŠNAŠA: “Eikite į organi-(ti lenkiškai nemokėję, pote- 

zaujas, vadovaukite joms, bet b jų ouvo moKonn lenkiškai, 
nekiškite ranku prie kuituri-[pav., Valkininkų paiayijos 
ilių daruų, nes nulis patlau- žmonės. Els.skių parapijos 

padėtis buvo daug kuo skir-ginta* net ii begalybės lieka 
nulis.’’ Dr. J. Girnius—Mū
sų kultūrinio nuosmukio 
trumpa analizė. Aidai. Atpa
sakota iš atminties.

tinga: čia buvo keli stam
besni dvarai, apstu folivar- 
kų, vienkiemių, okolicų. 
svarai, folivarkai, vienkie- 
fcajorų, jų tai rų ir Šlėktų ap- 

ir namiePatarimas aiškus, bet is- .
toriniai nepatvrtintas. .
tu,oje dalyvauja visų sluogs- lenkiška, kalbėjo. Jų ūkiai 
„ii. atsiuvai. „įžiūrint išsi. stambesni, medžiaginiai pa-nių atstovai, nežiūrint išsi
lavinimo laipsnio — patar jėgesni, ir jie patys drąsesni

• ...... , . . kovingesm. \ įlniaus kales ir priežodžiai, sėkmės ir . . , .. . .. .i i • • i pitula lenkiška, klebonija irpasakos, dainos ir raudos, ' . .. . ’ J .
marginai ir drožiniai ir t.t. bajoipa lenkiška, lietuvių 
yra kultūrinės apraiškos, su- "fauda to**®!.,- km- lię- 
kurtos ne patentuotų kultu- 1“^, ,aį. P?'.3?”* s?.™ kal‘ 
rininkų. Kūrybingasis žmo-ba!“, S“?,klal !«<««?>«- 

'gaus genijus tik kuria ir ne- į3"1’ kun' 9 u- i«reme kle-
klausia, kas kaip vertins jo L1™

. „ „ • / ... lietuviško klausimo nieks ir(laibus, nes juos tik laikas , ... .
išsijoja. Dėl kultūrinių ver-!"ekele- T1lk..a‘?avus J’au,l«
tybių nesutaria tik šviesuo-!‘.et,uvlsl t,s,skl’? ,a>’-v’ ,nkete 
dai tarpusavy. Taigi, anas;aek tiek tautiniai atkuto u
)«., tinimas toli perdėtas: iPradeJ00,,“k<,t,„sa'0 
net ir tams.ausias kūlėjas A')le 1910 ar 11 metus su‘

Baigiantis pamokslui, a-1 
pie ji Kaip tai netikėtai susi- i
mUI 1ČI V O A V • Į/A iAkJKŽI •c čil"
L U k-lAt^- o U J t* v La či
l&siŠOVUM vii S GuiiO, duLuC 
dar juodesne, n indu cov\ i 
mūsuose oaznai girdėtas po
sakis — kaip samtis taip 
šaukštų.“

baigiasi pamokslas, l.pa 
kunigas is saikios, o būrys 
nejuda, i akiui iu i tėvą: >u- [ 
lenktoje per alkūnę kairėje 
rankoj didysis šaltinis, smi
lius tarp lapų; kiek atmeta į 
galvą ir dešinės rankos i- i 
plastiniu judesiu — smi
lium ir nykščiu — nubraukia 
vešlius ūsus i šalis ir apytuš
tėj, jau natamsėjusioje baž
nyčioje nuskamba ’T .aha 
naktis, Jėzau.“

Mane išpylė šiurpas:— va

.vertintinas bent jau vienetu, 
o šviesiausios galvos toli nuo

laukėm jau lietuvių vikarų, 
net jie buvo tokie trumpa-

kam arklys pakinkytas ir 
be abrako pririštas! Pagau
na moteriški balsai, ir a.di 
palubėm pirmą kartą mano 
girdėta lietuviška giesmė 
Eišiškių bažnyčioje. Už bū
rio, altoriaus pusėje, prie 
giesmininkų prisijungia dar 
du man nepažįstami vyrai.

Atsisuku i duris (ko aš 
.abiausia bijau), ateina po 
au, po tris ir daugiau jaunų 
vyių ir merginų. Vieni su
stoja bobinčiuje, kiti ateina 
alsiau. Du jaunuoliai, auli-

Puslapis penkta*

SCENA Iš AKTORIŲ GYVENIMO

Galima būtu pavadinti ir “žvaigždė išsimaudė.“ nes 
aktorė Jeri Edam tikrai išsimaudė maudymosi įkasei ne 
per filmų festivali. Maudėsi ji su drabužiais, todėl ir 
atrodo, kaip viščiukas šliauktas iš vandens.

— Sveikas, Maik! Į numirusius.
— Sveikas, sveikas, tėve! — Tai reiškia, kad norė- - ka(j reta< kurįs js_

O ką daugiau pasakysi? damas mokslui pasitarnau- visažinojimo begalybės. Si į ’ tus n j niais batais, praeina pro ma-
— Galiu pasakys, vaike, bi, aš turėčiau numirti, ar prielaida patvirtinta dauge-’

kad noriu moksliškos rodos, ne? lio pavyzdžių. Ak ir mūsų
Juk eini Į mokslus, tai tokią _ Numirti, tėve, vistiek manifesto prieš kultūrini

kol sulaukriavom kito, pra
eidavo keli mėnesiai. Lietu-

ne ir priklaupę ant vieno ke
lio pasikužda. Žemesnysis

rodą gali man duoti. [kada nors reikės. Su saule
— Bet nesakyk, tėve, kad į negyvensi.

nori rodos“. Sakyk, kad — t£et kai aš numirsiu, 
nori patarimo. tai mane paims graborius,

— Maiki, senesnio už sa- o ne ta moksliška balatori- 
ve nemokyk, ba galim susi- ,a> ar kaip lu ją vadini. Tai
pykti. i Kaip aš galėčiau ta mokslą

—Na, gerai, ką tėvas no- pakelti?
rėtum žinoti? , — Įstatymas pasako, ko-

— As noriu ni-isidėti nne . _____ _______ *___■ i i 7------------ r ~ kiu ouuu tėvas gaieium tarp
mokslo, kad po smerties moksUninkų atsigulti. Turė- 
mano vaidas nebūtų pa- tum dar gyvas būdamas už
muštas. lasyti negyvą savo kūną ku

riai r.ors medicinos mokvk-

12 „APAŠTALŲ“ B. Ponomariovas, L. Spiri- 
--------- donovas, M. Suslovas ir A.

Mažai bėra tokių, kurie [ Nelepinąs. Šitokia eile juos 
mano, kad Sovietijoj viską' paskelbė komunistų spauda, 
sprendžia vadinamieji mi-; u eilė ten labai svarbų vaid- 
nisteriai, vykdomųjų tarybų meni vaidina, todėl aišku, 
atstovų suvažia*imai( at- <ad Nikitos dešinioji ranka 
seit, parlamentas), komu- yra F. Kozlovas.
nistų partijos suvažiavimai
ar jos centro komitetas. Ten ŠVENČIŲ ATVIRUKAI 
svarbiausias žodis priklau-

pasilieka, o aukštesnysis pri
eina prie būrio ir, kreipda
masis i tėvą, lenkiškai sako:

viškų pamaldų, mano atmin
ty, Eišiškių parapijos baž
nyčioje niekada nebuvo

nuosmukį signatarai dažnai 
praleidžia pro pirštus tokius 
nuosmukius,“ kurių lengva 

buvo išvengti. Paimkim kad 
ir Vlado Vijeikio Tėviškė
lės išleistą albumą — Lie
tuva mano tėvų žemė ir, at
sivertę 424 psl., matome va
žį, o skaitome „rogės“, 425 
n§L matome pavalkus, dargi 
aukštv n kojom apverstus, o 
skaitome
tuo tarpu pavalkai yra

Eilėn Putris jau išleido 
{ kalėdinius atvirukus. Vie
nas jų vaizduoja eglutę su 

ženklais, 
Lietuvos

nese- miestų herbais ir trečias lie- 
. uvaitę, skambinančią var
pą. Atviruko kaina 10 cen-

Metuose buvo skirti 6 šven- Nustok giedojęs.“ Tėvas so partijos centio komiteto 
tadieniai lietuviškai evan- nemato arba nuduoda nema- 'Pree21(‘tumiu tr sekretoria- 
gelijai ir pamokslam, bet... tųs- Jaunuolis tiesia dešinę tui ,r pu ma jo pirma- 
tik „po visam“, vadinasi, jau tanką, bet dešimt kitų ją ;am sekretoriui. j Eietuvos pašto
ret po mišparų. Iš tų 6 šven- nuspaudžia žemyn, jis tie-i Ir pastarajam partijos putras varpą su 
tadienių keturis dar gerai iria kairę, bet tą net užsuka' suvažiavimui, kuris nese-. 
atmenu: tai antroji Kalėdų, [už nugaros. Trumpas susi- niai pasibaigė, centro konn- 
ontiAn VzJx-Vii oni-i-Aii J mnišfvmas moterų hnrvie tetas įs lo asmenų buvoantroji veiyKu, antroji oek- 
minių dienos ir šv. Pran- Jaunuolis

muir-v v ma.-' invvv * i
nusitraukia lva sudarytas toks, kokio norė-

'•pakinktai-, kai atiaifi^iil i iškildamas spragos, pro kur, S£
, c ii Likusiųjų dviejų cerai ne-1-alėtų prasiveržti prie va-,,., '... ’ \ .. ’.oalis pakinktų. Smulkme- , . J . . ,. . . „‘ Atc;c,,Vo ; Chrusciovas, A. Kosyginas,i . t ‘ -- i-,* atsimenu ir nuo įvardinimo dovo. Atsisuka į diaugą,if. vinK.:n<m \nos, bet alinančios daiktų ., Rm u- *vuusinen, A. Mikoja-. . ... -i ; • - i iv - j- -susilaikau. tas moja galva ateiti. Bet N pndtrm-n-K n Pn— Tai kokiu ei būdu ea- V- aPs“n^ S‘/ Jvelksm* i P3211’™? «; kalbos žodingu-1 ; is neapsisprendžia ka t0. nas- N- 1 o<|g01 rkL'- D- 1

įd kokiu gi ouctu ga jjg reikaiaUjaT kacĮ su tuo ma lai tlk dėl pavyzdžio. , haa cu Ka ou į
;tum prie mokslo - pilsi- „.u,.,, I j ’ būtu ,ima ir (iausjiau būna le.sta primint, vieną bau daryti-

pririnkti. Bet man rūpi kiek maz« l''/-1- 19.}- al 19Um- . Tuo tarpu giesmė pasibai-
platesnis ir gilesnis reikalas. Pg SV’ ‘'ranc,skV' būrys trumpam pnklau-
Turiu galvoje LE pastebi- * b»v?me s“ tevu uk dvlc’ ia, "i aPslsuk^ gaudžiai

Lų. Kreiptis į Eilėn ruiris, 
1808 So. 49th Ave, Cicero

— Bet tėvas nesi moksli 
r.ir kas.

— Aš tą žinau, Maiki. lai. Bet tas pats Įstatymas
TURIME LIETUVOS 

ISTORIJĄ
ir

lčtum 
dėti?

— Maiki, jeigu aš tą ži
nočiau, tai tavo rodos ne-į 
klausčiau. Tu lankai viso
kias akademijas, mokiniesi 
visokių bzikalogijų, tai ga
lėtum ir man pasakyti, kaip 
aš galėčiau tarp mokslo vy
lų pasirodyt.

— Pakliūti taip mokslo 
vvrų, arba patekti i jų ran
kas, nėra sunku, tėve. Jie 
net ieško tokių. Tik klausi
mas, ar tėvas norėtum jiems 
atsiduoti?

— O kaip tu rokuoji: ar 
aš galėčiau padaryti moks
lui kokio pažitko?

— 'i aip. tėve, mokslui 
naudos būtų.

— Nu, vot, aš tik to ir 
noriu. Pasakyk, kur reikia 
melduotis, tai raidavei aš 
ir eisiu.

— Ne, tėve, taip greitai 
negalima.

— Kodėl?
— Įstatymai tmkdo.
— Sakai, zokonai nepa- 

zvaiija?
— Aš sakau Įstatymai, ne 

„zokonai“.
— O ką jie sako, tie Įsta

tymai ?
— Mūsų valstijos legisla- 

tūra, tėve, norėdama pasi
tarnauti mokslui, dar prieš 
10d metų yra išleidusi ista-

sutiktų ir artimiausieji gimi
nės—tėvas, motina, žmona 
ar kas kitas. Kadangi tėvas 
tokių giminių neturi, tai 
! ats savo noru savo kūno 
mūsų valstijoj negali nie
kam atiduoti. Kitose valsti
jose tas galima, tik ne mū
siškėj. Todėl mokslo įstai
gos labai skundžiasi, kad 
Maaachusetts valstijoj joms 
sunku gauti medžiagos a- 
n atomi jos studijoms.

— Nu, tai kam tu čia ma- 
. e balamulini, kad taip 
iengva mokslui pasitar
nauti?

— Tėve, yra kelias, ku- 
iuo galima tą statymo rei

kalavimą apeiti. Jeigu žmo
gus numiršta psichopatų li
goninėj, ir nėra giminių, ku
rie norėtų jį pasiimti, tai 
toks numirėlis atiduodamas 

.! medicinos studentams skros-
ii. Įstatymas su tuo sutinka.

— Kaip tu tą ligoninę va
dini?

— Psichopatų. Tai reiš
kia, protinių ligonių.

— Tai reiškia kreizių 
ošpitalis, ar ne?

— Taip. tėve.
— Bet aš, Maiki nesu 

kreizė.
— Bet tą galima sutvar

kyti, tėve. Aš galėčiau pa
liudyti. kad dėl ilgo gėrimo 
tėvui pradėjo suktis galva,tvma. kuris leidžia medici- ....

nos laboratorijoms naudotis I>;adejo rodytis velniai ir 
mirusių žmonių kūnais ana- K,tl nebutl dal>'ka1’ «al 
tomijos studijoms.

tus kai kuriuos netikslu
mus, dėl kurių ir noriu pasi
sakyti.

EIŠIŠKĖS
LE V tomo 406 psl. skiltis 

Kova dėl lietuvyoės“ rei- 
Kabnga pagrindinių patai
kų. Ten skaitome: 'Lenki
nimo darbu daugiausia pa
sižymėjo kun. N. J. Gin
tautas -Dzievaltovskis, ilga
metis Rodunės dekanas. 
Jam dekanaujant pamaldos 
buvo laikomos lenkiškai“ 
ir t. t.

Betgi pagal bažnytinius 
^statymus (kanonus), para
pijų šeimininkai yra klebo
nai, o ne kažin kokie ten 
Rodunės dekanai. Ar dauge
lis LE skaitytojų žino RK 
parapijų Lietuvoje paskirs
tymą dekanatais? Kodėl 
kun. G. D. nelenkino savo 
Rodunės, o ėmėsi Eišiškių?

Kaloant iš esmės reikia 
pasakyti, kad jis ir buvo tas 
Eišiškių parapijos ilgame
tis klebonas, o kad drauge 
buvo ir dekanas ir tas deka
natas vadinosi Rodunės, pa
liestam reikalui visai be
reikšmis. Jei aš neklystu, pa
rapiją bus perėmęs iš kun.

se. Prieš mišparus prieinu 
prie vežimo — tėvas kinko 
arklį. Niekada taip nebuvo. 
Klausti nedrįstu. Pakinkęs 
ir net abrako nepadavęs, 
trumpai pririša prie barje
ro (storas rąstas ant šulu 
šventoriaus pamūrv ark
liams pririšti atvykus i baž
nyčią) ir pasitraukdamas 
sausai meta: „I aikykis ma
nęs, nepasimesk“.

Aian pasidarė nejauku. 
metalinis balso temoras ii 
oausas ’Jaiaykis manęs ii 
iiepas.mesk“ ką ners tui ėjo 
reikšti. Mintys perskrodžia 
visą mano oieno^ elgesį, bet 
nieko smer.Ktino nerandu. 
Nuseku Į bažnyčią.

Baigiasi r.ūsĮia.ai ir pas
kutinės lenkiški - .c 
vargonų gaudes.o . ciinos. 
Sakykloj padrodo kuu. Le
onas Petkelis. Bt. ief.r. iš
kas pamoksiąs. ?L - viduri
nėje navoje, nuo sak.klo- 
durų link antrųjų piliorių Ii 
nijoje. Bažnvėioį minia ap
sisuka ir vis ą šluoia.

Mes su tė\u, įsikibę i suo
lus, atsila.kome. Dalis iš. ės
tųjų grįžta (Iii tuk.u pa
mokslam .'kirtom ( ienom 
lenkų jauninas keliom ei-

suglūdęs sparčiu žingsniu 
eina. Prie didžiųjų durų dar 
kartą atsisuka, priklaupia ir 
greitai neria per šventorių.

Aš seku is paskos ir la
biausia bijau: kas bus ise- 
jus is šventoriaus. Bet čia 
v ezimai ir žmonės buvo jau 
iabai praretėję, o priešais 
sventoi iaus vartus, kitoj pu- 
stj aikštes, stovi išsižergęs 
uiiadnikas, užkišęs nykščius 
už diržo. Niekada jo prie 
važnyčios nebuvau matęs. 
Man palengvėjo. Pribėgu 
mie vežimo, tėvas sodina 
. iduramžę moterį iš Purvė
nų vieną iš giedorkų, a? 
šoku ir risčia išdardam. Pa
teliui moteris ir skundėsi ir 
Ižiaugėsi: „Žadėjo ir tas ir 
mas. o kai reikia, tai ir r.ė- 
a... Galėjo būti kelis kar
us daimiau... Bet gerai, kad 
ors tiek... Svarbu pradžia.“ 
Pavėžėję porą kilometrų 

išsiskyrėm. Tėvas visą ke
lią buvo nekalbus, ir aš ne- 
.irįsau ko nors teirautis. Šis 
numeris daugiau niekada 
nebuvo pakartotas. Tuojau 
kilo pirmas pasaulinis karas, 
vokiečių, o vėliau lenkų oku- 
paciios, ir pagaliau lietuviai 
neteko ir tų 6 šventadienių. 

Jei Eišiškių parapijoje lie- 
kad ir

Suslovas, N. 
G. Voronovas.

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke- 

Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

liarskis, M.
Švernikas ir

Partijos centro sekreto-Į bs egzempliorius, 
riatan „išrinkti“ šie „drau
gai“: Pirmuoju sekretorium 
N. Chruščiovas, sekretoriais 
E. Kozlovvas, i’. Demičevas,
L. Iljičiovas, O. Kuusinen

PO NAUJŲ METŲ “KELEIVIS” KAINUOS $5

Keleivio’’ leidėjai nu*are laikraščio kainą nuo 
1962 metų pradžios pakeTi iki 5 dolerių metams.

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

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

T ikime, kad skaityto iai supras, jog nelengva šir
dimi keliame Pakraščio kainą, bet tą turėjome da
ryti. Prašome ska’tytojus ir bičiulius ir toliau rem
ti laikraštį, jj platinti ir jame bendradarbiauti.

Siais metais la kraštį užsisakyti arba atsinau- 
iinti galima senąja kaina.

“Keleivio” Leidėjai

miai ir okolicos buvo ponų, lėm viena paskui kita suki- 
būtum priimtas. Wojciechowskio dar prieš bę rankom nuo pat didžiojo t ... ,,

—Džiūsta minut, Maik! — Maiki, kad aš žiebsiu Į19C0 metus jau visiškai su-į altoriaus visus šluoja lau- ^’kt bnt-T^kmadieni kain 
Artu nori pasakyti, kad tos per ausį, tai tu tris kartus lenkintą. Reikia atsiminti, kan). Kunigas surieisia. kol . rq<zirn., hfitn inrastinis
bnlntorijos turėtu mane nu- apsiversi... Tu pats kroizi... kad 19 amžiui net (grynai nurimsta ūžc>vs. Tėvas kolo- _ ___ :
marinti? -------------------------- lietuviškose Vilniaus vysku- ta žingsniu prieš mane. kad ’eis ,n’ mano aprašyto i-

—Ne, tėve, gyvų žmonių 
jos nemarina. Jos ima tiktai

Kraujas — ne vanduo, širdis pjijos parapijose tikri lietu- 
- ne akmuo. viai, padoriai net susikalbė-

galėeiau ma’vti 
mesti.

ir nenasi-
vykio r ebūtų buvę.

(Bus daugiau)

“Keleivi"” 1^,2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME Jf 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
eitų, 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.
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CHICAGO, ILL. TRIUKŠMAS 
DĖL ARBATOS

MOTERŲ SKYRIUS
VIENUOLIS

Medviagalio pilis
(Tęsinys)

Vieną kartą, o tai buvo 1329 metais, rudeniop, kry
žiuočiai, pasikvietė talkon brolžudį čekų karalių Joną, 
kuris atvyko i Žemaičius pagonių krauju savo baisios 
nuodėmės nuplauti, su didele kariuomene Įsiveržė Į kraš
to gilumą ir apgulė MedviagalĮ, ant kurio buvo susitelkę 
apie porą trejetą tūkstančių pilies gynėjų su milžiniško 
ūgio karvedžiu Žilvinu.

Iš pradžių čekų karalius, prisiartinęs prie piliakalnio 
ir pamatęs, kad jis tarp raistų ir ežerų ir balų kaip sala 
plūduriuoja vandenyje ir kad pilies paėmimas bus sun
kus ir pareikalaus daug aukų ir laiko, pasiuntė kelis rite
rius Įtikinti žemaičių, kad jie pasiduotų geruoju . Kai pa
siuntiniai priskasė prie kaino, žemaičių karvedys Žilvinas 
paklausė:

—Kas jūs esate ir ko iš mūsų norite?
—Mes esame Čekų karaliaus Jono pasiuntiniai, o ko 

jis nori, mes tuojau pasakysime.
—Jei jūs pasiuntiniai, tai prašom i vidų.
—Mes pasiuntiniai krikščionys, mes jumis, pagoni

mis, nepasitikime.
—Su pasiuntiniais mes elgiamės kaip su pasiunti

niais, o su grobikais ar įsibriovėlais—kaip su tokiais. Tai 
ko čekų karalius iš mūsų nori?

—Jo didenybė Čekų karalius Jonas žada dovanoti 
jums visiems gyvybę, jei jūs geruoju pasiduosite, sudėsite 
ginklus, priimsite iš mūsų krikštą šventą ir daugiau ne
bekelsite rankos prieš kryžiaus karių ordiną!

—Gyvybę duoda ir atima dievai, bet ne koks ten 
žemės karalius—atsakė jam karvedys Žilvinas, paskui 
pridūrė:— O jūs paklauskite Čekų karalių, kuo mes jam 
kliūvame, ko jis atsibastė i mūsų kraštą,—juk jo kara
lystė mūsų žemių netgi nesiekia?

—Jūs neduodate jam ir mums plėstis i Rytus.
—O jūs gyvenkite savo žemėse, kaip ir mes gyvena-! 

me, nesiplėsdami per jūsų žemes i Vakarus.
—Mus siunčia ir čia, ir Į Rytus Dievo vietininkas 

žemėje.
—Tai jis nori karaliauti žemėje, kaip jo Dievas dan

guje?
—Jo norai ir valia—šventi mums ir jums! Mes lau

kiame jūsų atsakymo—taip ar ne?
—Mums reikia laiko pasitarti!
—Pasitarkite, tik ne ilgiau, kol pradės trumpėti žmo

gaus šešėlis,—atsakė pasiųstieji ir pažvelgė i saulę.
Tarėsi žemaičiai neilgai.
—Tai kaip, vyrai, ar pasiduosime geruoju ir priimsi

me jų krikštą ir Dievą, ar visi mirsime už savo žemę, lai
svę ir protėvių tikybą?—paklausė savo vyrų karvedys 
Žilvinas ir palaukęs kalbėjo toliau:—Pagalvokite, vyrai, 
gerai pagalvokite; jų tris ar keturius kartus daugiau ne
gu mūsų! Gyviems išlikti nėra vilties nė vienam. Pasidavę 
geruoju, apsikrikštysime, priimsime jų Dievą ir, sugrįžę 
i savo namus ir šeimas, vėl sveiki gyvensime ir nuolan
kiai vergausime atėjūnams!
—Geriau laisviems mirti, negu pavergtiems gyventi!— 
atsiliepė iš pilies gynėjų tarpo balsas.

—Pusta jų, pusta mūsų!—pritarė jam kitas.
—Ne su saule gyvensim! Ne su saule!—pradėjo šauk

ti iš visų pilies pasienių ir nuo kuorų.
—Diena mūsų—amžius mūsų! Geriau mirti, negu 

vergauti!—subruzdo visa Įgula ir pradėjo grasinti gink
lais ir kumščiais.

—Vyrai!—peršaukė visus rūstus ir tvirtas karvedžio 
balsas.—Jei taip, tai pasižadėkime, prisiekime savo 
Dievams kiekvienas nukauti ne mažiau kaip po tris kry
žiuočius. Kiek kuris nukausime, tiek turėsime sau vergų 
amžinose Praamžiaus dausose, o aš pasižadu jų nudėti 
triskart tiek, kiek turiu rankų ir kojų pirštų.

—Prie ginklų! Prie ginklų!—pradėjo šaukti iš visų 
pilies kerčių, nuo kuorų, nuo sienų ir nuo zomatų.

—Mirtis įsibriovėliams! Mirtis! Jie ne pasiuntiniai, 
o Įsibriovėliai! Jie tik pasiųstieji!

—Karvedy!—sušuko iš apačios vienas karaliaus pa 
siųstųjų.—šešėlis pradeda ilgėti: mes laukiame atsaky
mo—taip ar ne?

Žilvinas palypėjo Į kuorą ir taip atsakė karaliaus 
pasiųstiesiems:

—Kai šis kalnas suslugs, kai šios pelkės išdžius, kai 
šiuos raistuos sugargažėję rekečiai medžiai užaugs ir kai 
akmenys duona pavirs—tuomet mes tau, šunie kryžiuo
ti, geruoju pasiduosime ir tavo Dievą savuoju pavadin
sime!

—Mūsų kelioliką vėliavų, o jūsų tik saujelė—mes jus 
išnaikinsime kaip kalno žiurkes!—pagrasė karaliaus pa
siuntiniai.

—O kiek patys savųjų neteksite?—su panieka pa-

SMALSŪS LONDONIECIAI

Londoniečių būrys, susirinkę prie Clarence Housc var
tų laukia žinios, ką pagimdė princesė Margareta. At
rodo. kad jie neturi ką veikti . . .

Mirė M. Grinienė
Lapkričio 4 d. mirė Ma

rijona Grinienė, 78 m. am
žiaus, palikusi liūdinčus 
sūnų Joną, 4 dukteris: Jo- 
sefiną Budrikienę, Juliją 
Augustienę, Editą Rimkienę 
ir Mary Gaiberienę su šei
momis. Jiems visiems gili 
užuojaua.

Mirė B. Musteikienė
Spalio 19 d. mirė Bernice 

Musteikienė, ilgametė Ke
leivio skaitytoja. Jos sūnus 
Andre\v, jau seniai sukūręs 
savo šeimą, rašo, kad jo mo
tina skaitė Keleivi nuo jam 
neatmenamų laikų ir prisi
mena, kad ji mėgdavusi ir 
vaikams paskaityti Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimus.

Anglai yra dideli arbatos 
mėgėjai, net darbininkai 
dirbdami daro bent porą 
pertraukų, kad galėtų arba
tos atsigerti. Kai neseniai 
kai kurie rangovai sumanė 
panaikinti vieną arbatos 
pertrauką, darbininkai už
protestavo.

Fordo fabriko (Anglijoj) 
darbininkai buvo dėl to pasi
ryžę streikuoti, bet susilaikė. 
Tas klausimas bus su fabri
ko vadovybe vėliau svarsto
mas.

Kai anglų darbinirkai 
Maskvoje statė Anglijos pa
rodos pastatus ir darbo me
tu darė pertraukas arbatai 
gerti, Maskvos darbininkai 
tuo labai stebėjosi, nes jų

Ar tuo paaiškinimu Mask- 
Įvos darbininkai patikėjo — 
Įkitas klausimas.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių

Velionė palaidota spalio „
*3 d šv Kazimiero ka rinė- i roJuJe tokia prabanga ne
Ze. Ji buvo kilusi ir Daužna-1 ?alima naudot> Jiems, aiš- emigrantų gyvenimo, 268 
gių kaimo, Šaukoto para

DRAUGAMS

Tamsios mūsų dienos. Sūrios mūsų ašaros. 
Kartus ir ilgas kentėjimas.
Ir prie saulės karsto, krištolinio karsto 
sunkus naktinis budėjimas.
Mus apklojo ūkanos. Apgaubė voratinkliai, 
ir nuo dulkių aptemo krištolas.
Reikia ištesėti. Suspausti reik ginklą.
Žiūrėti i brėkštančias tolumas.
Jis atjos — pavasaris. Sudaužysim karstą 
ir išleisime saulę Į dangų.
Kai neliks jau skausmo, kur mum širdį vai sto, 
—apdainuosim gyvenimą brangų.

H. Lukauskaitė

PIJOSL
Liko liūdintys 3 sūnūs: 

Andrew ir Paul su šeimomis 
ir George, 2 dukterys: An
na Simel ir Emma Kukulą 
su šeimomis.

Jiems visiems reiškiame 
glią užuojautą.

MANCHESTER, CONN.

ku visokios mintys ateidavo į psl., kaina $2.50. 
į galvą, ir valdinis laikiaštis' Pranas Naujokaitis: U- 
“Izviestija” paskubėjo pa-' PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
aiškinti, kad arbatos gėri- KALNUS, 509 pusi., kaina 
mas darbo metu yra kapita- $5.00.
listų išmislas narkotikams Į Tas knygas galima gauti 
padedant kuo daugiau pra- Keleivio administracij o j 
kaito iš darbininkų išspaus- 636 Broadway, So. Boston 
ti. 27. Mass.

VIRDAMOS SAUGOKIME žiau oro į maistą įmaišytu-
MINERALUS

Mes ir maištingiausius ga
minius pirkdarnGS galime jų 
vertę sumažinti, jei juos pa- 
ruošdamos sunaikinsime da
lį vitaminų ir mineralų ir 
tuo būdu sumažinsime mais
to maistingumą.

Štai keli patarimai, kurie 
padės tos klaidos išvengti.

1. Maistą virkime kaip 
galima greičiau. Daugelis 
daržoves perilgai verda.

2. Norėdamos kuo dau
giau vitaminų išsaugoti, vir
time didesniais gabalais, jei 
galima, neskustus, neluptus 
(daržoves, vaisius), kuo ma
žiausiam vandens kieky, 
iries virimą nelaikykime 
vandeny.

3. Nenaudokime sodos, 
nes verdant ji sunaikina da
lį vitaminų. Daržovės, gal
būt, ją vartojant atrodo gra
žiau. bet iš to nėra naudos.

4. Virdamos venkime kiek

me.
5. Valgykime tuoj paga

mintą maistą.
6. Salotus ir vaisiu? pia’uS- 

tykime prieš pat valgymą.
7. Jei išvirus lieka kiek 

vandens, jo neišliekime. bet 
sunaudokime sriubai ir pa
dažams.

8. Apelsinus (orendžius)

Mano padėka
Aš nuo rugpiūčio 25 d. iki 

spalio 3 d. išgulėau Man
chester Memorial ligoninėje, 
man ten padarė 4 opera
cijas.

Aš džiaugiuosi, kad mane 
ligos metu daug kas lankė, 
atnešė gėlių ir kitokių dova
nų, parašė paguodžiančių 
laiškų. Už visa tai esu jiems 
labai dėkinga. Ačiū, ačiū.

Zuzana Žutautienė

KUNIGAS SESERĮ 
IŠPRIEVARTAVO

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Cuidad Bolivar mieste 
(Venecueloj) suimtas Ro- 

išspauskime arba jų sušaldy-'mos katalikų kunigas Luis 
tą sunką paruoškime prieš Ramon Biaggi ryšium su sa- 
pat duodamos ją į stalą. vo sesei-s nužudymu. Jį su- 

9. Sušalęs maistas turi bū- imtą vedant, 2,000 minia 
ti pradėtas virti, kol jis dar norėjo nulinčiuoti, bet poli- 
nėra atšilęs. S ciJa ginkluota automati-

. . niais šautuvais, ji išgelbėjo. 
Ta. maą dalyka. bet je. kaltinamas ne

jų nepaminsime, valgysime jk iš £evartavęs p.a. 
maistą,, kuname bus dau- žj į, ^crį,

gia" taip musų organizmui rtžio mėnesį turėjo ište- 
labai reikalingų vitaminų kėti_ bet ir nužudęs. Ma. 
ir mineralų. jjs toųj baisų nusikal-

---------- ;-------------- rimą įvykdęs, drįso laikyti
Pakalbinkim draugus, pa- laidotuvių pamaldas.

žj,tarnu, ir kaimynu. už,i«-', Jjs suimta.s tuo momentu, 
kada. persirengęs moters 

kyti “Keleivį.” Šiemet kai- rūbais, norėjo pabėgti iš
galima maišyti, kad kuo ma- na dar tik $4-00 metams. miesto.

klausė nuo kuoro žemaičių karvedys ir paaiškino:— 
Kiekvienas mūsų esame savo Dievams pasižadėję nudobti 
nemažiau kaip po tris jūsiškius.

—Mes visi šarvuoti—mus apsaugo mūsų šarvai!
—O mes sudaužysime juos savo ąžuolinėmis buo

žėmis.
—Mūsų vienų riterių dvylika vėliavų. Kaip jūs įveik

site juos?
—Mes juos išsmaigstysime savo ietimis.
Kai pasiuntiniai pranešė karaliui žemaičių atsaky

mą, jis baisiai supyko, paliepė savo kariams tuojau sup
ti piliakalnį iš visų pusių ir išstatyti sargybas, kad nei 
žvėris iš jo neišbėgtų, nei žmogus neišeitų. Kitiems ka
riams įsakė kirsti girioje medžius, vežti juos prie raistų 
ir balų, pinti plaustus, statyti tiltus ir tiesti kelius prie 
piliakalnio. Kadangi artėjo rudens liūtys, tai karalius 
skubėjo ir įsakė darbuotis be atvangos dieną ir naktį.

Sujudo sukruto grobio ir kraujo ištroškę ordino ka
riai. Pasitikėdami stipria sargyba ir Dievo palaima, pa
leido pievose ir kviečių margėse ganytis savo žirgus, pa
dėjo ginklus ir ėmė darbuotis piūklais ir kirviais.

Dieną naktį plušėjo ir apgultieji: pylė pylimus, sti
prino pilies ąžuolinius rentinius, statė mietų statinius, gi
lino griovius, ir rausėsi žemėsi kaip kurmiai ir ruošė puo
likams spąstus.

( Bus daugiau )

Gerai
duoti.

gauti, bet dar geriau

DŽIAUGIASI

Anglijos karalienės motina 
džiaugiasi, kad jos duktė 
Margareta susilaukė sū
naus. Tuo būdu ji dabar ta
ri jau keturias anūkas. 3 
vaikus turi jos duktė—An
glijos karalienė.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dausr svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT, “knyemeJių Karaliaus” 
sunaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 osl.. kaina.... $6.00

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

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). K. Žuko j- 
domus atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių j- antri ų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

UETUVTŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ......................................... $5.00.

lengvas būdas išmokti ang
liškai. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
dnoda ištarimą, angliškus rasikal. 

bėjimus. Kaina .................... 55 Cnt.

MARLBOROT'GH‘S LITHUANIAN 
SELF-TAUGTTT. M. Inkie^s. re. 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ............................ $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dali* 390 
psl. Kaina................................ $3.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip I.ietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai“ vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____$6.50

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

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kain* ...................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 4Į4 psl. kaina ....$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
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 ietu
vos Ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

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 
$2, ar* visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių ,ietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25
KISS IN THE DARK, J. Jazmino 

anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ;..................... $1.00

ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kainą ............................ $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.56

TIKRA TETRYRE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trvmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T-abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašo Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

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

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

KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ MMELY. V. Putino-My 
kolaičro romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 031 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko movsias? Kain*........... 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.

Į SOCIALIZMĄ. 
Bliumas. Trumr

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOB PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl-, kaina........ 25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 890 pel., geras popierius. 
* ' ......................................>10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 

ME.Bmtai ------ *------
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE

NAUJAS NEW YORKO ALTO PIRMININKAS
tų tarnybų neieškojo, o gynė 
žmonių teises. Toje srityje 
ir turi didelį pasisekimą. 
Juo pasitiki ne tik lietuviai,

niausia siunčiami iš Vokie
tijos, tačiau vokiečių vaistų 
sandėliai atsisakė parduoti 
vaistus be receptų. Kurie in-

5,265 doleriai, kūnų vis dėl
to pritrūko to pat mėnesio 
operacijoms. Vien siunti
niams išleidom 2,279 dole
rius. Vasario 16 gimnazijai dividualiai, privačiai gelbsti 
gauta ir nusiųsta 695 dole- sergančius lietuvius Lenki- 
riai. Saleziečių gimnazijai 
nieko negavome ir nieko ne-

sergančius
joj, irgi turėtų reikalauti iš 
ten receptų, nes iš užsienio 

pasiuntėme. Spalio mėn. bu- gauti vaistai Lenkijoje daž-bet ir kitataučiai. Kiekvie
nai bylai jis pasiruošia, ją Ivo išleista 217 dolerių dau- nai piktnaudojami. Dėl tos 
ištiria. Su žmonėmis jis pa- giau, ne* u gauta. (Viso is- priežasties ir lenkai gali 

laidų buvo $5,482).
Maistas—rūkai tremtiniam 

V. Vokietijoj
Spalio mėr. Balfo Cent-

prastas, draugingas, savas. 
Jei kas keltų populiarumo 
klausimą žmonių, gyvenan
čių Brooklyne, Briedžiui, 
tikriausia, toji garbė atitek
tų.. Jis jau ilgi metai yra 
Balfo valdyboje ir dabar jo 

, vicepirmininkas.
Linkime advokatui Ste

phen Bredes ilgiausių me
tų ir sėkmingai ginti lietu
vių reikalus ir aktingai da
lyvauti lietuviškoje visuo
menėje, o visuomeninis dar
bas ne visada malonus, jis 
reikalauja daug laiko ir pa
sišventimo, kurio advoka
tas Stephen Bredes daug 
parodo.

Aukokime Balfui! 
Aukokim dienos uždarbį! 

Aukokim nuoširdžiai!
Kas yra Balfas, mes visi 

žinome. Gerai žinome, kad 
yra daug vargstančių mūsų 
tautiečių Sibiro taigose, ko
munistinėj Lenkijoj ir kitur,

juos uždrausti.

Imigracijos rūpesčiai
Spalio mėn. Balfas susi

laukė kelių imigrantu lietu-
ras išrūpino ir išvežė V. Vo-iviu. atvykusių Į JAV vien 
kietijon 232.513 svarų Įvai- Ralfo dokumentais. Viena 
raus maisto ir 6.820 sv. ap
rangos. Maistas buvo gautas

DU DRAUGAI

Nevv Yorko „Keleivio“ 
skaitytojai gerai pažįsta ad
vokatą Stephen Bredes, Jr., 
kuris lietuviškame gyveni
me žinomas S. Briedis. Jis 
jau ne pirmą kartą išrenka
mas pirmininkauti Nevv 
Yorko Tarybai. Taip ir šiais 
metais. J19 Socialdemokratų 
Sąjungos 19-tos kuopos na
rys, o taip pat LDD 7-tos 
kuopos narys. Kurį laiką 
buvo Socialdemokratų Są
jungos pirmininku. Prieš 
35 metus Stephen Bredes 
pradėjo advokatauti, o taip 
pat įsijungė į Nevv Yorko 
lietuvių veiklą. Jis dabar 
priklauso eilei organizacijų,
kurių buvo vienas iš, steigė-j kurjų mes> gyvenantieji A 
jų. Jis yra SLA priežiūros J merįkoj lietuviai, neturėtu

me pamiršti. Aukokim jiems

iš JAV vyriausybės, rūbai 
suaukoti dosnių lietuvių. Vi
sos tos gėrybės išplaukė 5 
atskirom siuntom, laivais, už 
kurių pervežimą apmoka V. 
Vokietijos vyriausybė. Do- 
kumentacia, apdrauda ir kiti 
formalumai šių siuntinių 
Balfui kainavo per 500 dol. 

Individualids siuntos
Spalio mėjn. iš Nevv Yor

ko Balfas pasiuntė 69 indi
vidualias medžiagų siuntas,

puiki šeima atvyko per V. 
Vokietiją beveik tiesiai iš 
Sibiro . Ją pasiėmė globoti 
Balfo direktorius kun. V. 
Martinkus. Kitiems prie
glaudos teko ieškoti Nevv 
Yorke. įraukiama atvykstant 
daugiau.

GARDNER, MASS.

Vis miršta
Paskutiniuoju metu mirė 

šie lietuviai:
Paulina Albavičiūtė-Nali-

iš kurių 33 i Lenkiją, 36 Lie- Jvaikienė, 78 m., kilusi iš Su-

tai-yboje vienas iš iždo glo
bėjų ir tai vietai vėl nomi
nuoja. Didesniom ar mažes- 
niom Nevv Yorko lietuviue
organizacijom jis priklauso 
ir yra jų vadovybėje. Bet 
ne tik sąrašuose, jis yra ak
tingas ir nepraleidžia susi-

bent metuose vienos dienos 
savo uždarbį!

Prieš kelias dienas aš įne
šiau į Balfo Vajaus kasą sa
va kuklią dalį 25 dolerius, 
jaučiuosi patenkintas ir nė-

rinkimų, pasiimtas pareigas n®nubiednėjęs, o is Bal- 
atlieka stropiai. )fo gautas aukos kvitas —

Apie advokatą S. Briedį mano pasididžiavimas.
butų galima daug pasakyti . ,ICI,CI'<1 11
ii- parašyti. Jis išėjo moks- lietuviškos trobos, nepasi- 
lus Brooklyne, gyveno lie- puošusios Balfo aukos kvitu! 
tuvių tarpe, su jais ir susi-. Žinau, kad yra mūsų tar- 
draugavo. Kada jis prisiekė pe geraširdžių dosnių vien-

minčių, kurie Balfo Vajui 
aukos daugiau (Sveikiname

advokatūrai, jis pareiškė 
teisėjui, kad dirbs lietuvių 
tarpe. Taip ir yra. Jis nuo 
advokatūros nesitraukė, ki- rie dėl nerangumo pamiršta.

Aš, būdamas Didžiojo
JUOZAS STALINAS .

_______ , Komiteto naiys, labai pra-
Šiandien, kad. priei 8 šau . H, va« J"“"*1“ » 

metu, mirę, Juozą, Staliną. remtk Kas ."eisgallt aukoti 
pačiu komunistu pa,kelb- 5 Pe,'?etus vtenos dienos uz-

tuven ii- Sibiran ir vieną Bra
zilijon. Vaistų siuntinių bu
vo 22, iš jų tik du siuntiniai 
Lietuvon. Lenkijon vaistų 
nedidelius siuntinukus įlei
džia be sunkumu, net ir be

Didelė nelaimė buvo ištiku
si trijų mėty aklą Michael 
Miller iš Pittsburgo, nes 
buvo dingęs jo mylimas šu
niukas. Vėliau šuniukas at
sirado ir vaikas dėl to tu
ri nemažai džiaugsmo.

ti Golden Peasant viešbučio santariečių v-bos pirmininkė 
savininką Kęstutis Skrebu- Bronė Badikonytė. 
tėnas nuteistas 5 metus ka-1 Minėjimą trumpu žodžiu 
lėti. atidarė Kultūros Klubo val-

Jo bylą prisiekusieji po-: dvbos p-kas Alpas Gilvydis. 
sėdininkai svarstė spalio 111 Apie pusantro šimto rinkti- 
-14 dienomis, o spalio 18 d.1 rėš, inteligentiškos, viso- 
teisėjas paskelbė minėtą ! kių pažiūrų publikos laikėsi 
sprendimą. nepaprastai kultūringai, su-

Kaip Keleivy rugsėjo 27 sikaupę. Išvada: buvo labai 
d. buvo rašyta, K. Skrebu- vertingas kultūrinis paren- 
tėnas, būdamas girtas, užsu- girnas..
ko pas viešbučio gyventoją 
Mrs. J. G., kuri, negalėdama 
K. S. išvaryti lauk, šaukėsi 
savininko pagalbos. Šis iš
varė K. S. jėga, bet K. S., 
norėdamas savininkui at
keršyti, šovė į jį iš medžiok
linio šautuvo. Savininkas 
suspėjo pasitraukti už duių. 
Šūvis buvo labai taiklus, be
trūko tik colio į viešbučio 
savininko galvą pataikyti. 
Kunigas skautams neduoda 

salės
Skautai norėjo pasinau- i 

doti bažnyčios sale savo su- j 
sirinkimams, bet kun. B.' 
Mikalauskas * nesutiko jų: 
prašymo patenkinti.

Tuo labai pasipiktino 
tėvai. Juk ir tėvai

Andrius Damulis mirė 71 
j metų amžiaus.

Nuo apdegimo gaisre mi
rė Grunskytė-Kazunienė 79! skautų 
metų amž., kilusi iš Kupre- i aukojo ir padėjo koplyčią ir 
Įiškio parapijos, paliko dvi salę įrengti. Dabar skautai,

valkų krašto. Vienas po kito 
(3 savaičių tarpe) mirė abu 
Macijauskai. Nelė Monokai- 
tytė-Macijauskienė mirė 72 
metų amžiaus, o jos vyras 
81 metų. Abu buvo Keleivio

receptų. Tie siuntinukai daž- skaitytojai, paliko 3 anūkes.

1ŠEINA NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 

viciivs Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusi New 
Amsterdamu ir dar vėliau Nevv Yorku.

la, didžiau,iu žmogžudžiu darb,<>- aukokite pusės die- 
ir jo lavona. ..Smala, U nos, nors kelių valandų. Bal- 
mauzoliejau, Maskvoje, la- [as J° . lietuviai
bai idomu paskaityti Kelei- h"3;’™? dėkln?1 >r Uz ke’ 
vio priei IS metų Slefatą .dole.nS nuomdaų aukų 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU-
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai. 

Knygelės autorius J. Pili-
pauskas JAU TADA STA
LINĄ APIBŪDINO TAIP, 
KAIP ŠIANDIEN jį vadina 
patys komunistai, nors ir ve
da tą pačią Stalino politiką.

įsigykite tą knygutę!

seseris ir brolius

Ištekėjo už nelietuvių
Sofija Simkavičiūtė, Že- 

konienė, Jezukevičiūtė ir 
Barbora Milosh ištekėjo už 
nelietuvių.

Garniikis

GARDNER, MASS.

Kur dingo Garniikis?
Keleivio skaitytojai klau

sinėja, kur dingo korespon
dentas Garniškis, kuris daž
nai duodavo žinių iš Gard- 
nerio, o dabar nerašo, (šia
me numery jis jau ra
šo. Red.)

Birutės Draugija 
nustojo veikusi

Moterų Pašai pine Birutės 
Dr-ja spalio 9 d. baigė savo

Bendrai sutikime N. Metus
Visi žinome, kad N. Metų 

sutikimas Detroite visada 
yra Lietuvių Bendruomenės 
rengiamas. LB jį rengia ir 
šiemet ir nepaprastai puikio
je Graikų salėje. Jau galima 
stalus užsisakvti, betkurią 
dieną paskambinus ar asme
niškai pas Vladą Paužą, jo 
krautuvėje „Neringoje“. Vė
liau informuosiu plačiau.

Alfonsas Nakas

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATŲ IR ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina 

KATALOGAS
Dykai siunčiamas pairai 

pareikalavimu

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisvmas, suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir Žulių. Kiekvienas kas tik no
ri būt visados sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias vais-

sali anlei«ti nps knnitm ei- ,as nuo dispensijos, vidurių užkietė- apieK.il, nes, Kunigu ei iimo nevjrškjnirno, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo, bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligos.

Kaina sn persiuntinmu S 1.25 
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY

pasidalinę dalimis, gauna 
rinktis privačių namų rū
siuose.

Atrodo, kad tas neišeis 
kunigui į sveikatą. Ar ne
teks jam Niagaros pusiau-

gesiu pasipiktinę net jo bu
vę gerbėjai nebeeina į pa
maldas.

Atitinkamų organizacijų 
atstovai pasiuntė skundą 
aukštesnei dvasiškių vyriau
sybei.

DETROITO NAUJIENOS

BOX MS. CLINTON. INDIANA 
Dept 5

PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siuskite ir piniKus. nes kitaip orderių 
neišpildysime. Kanadoje 50 centų 
ekstra.

Z A tl------lt_ iiįniAt-iui is
caitė.

Pranešėja

__1 \psi.j

buvo Detroito

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
juosi), bet via ir tokių, ku- romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai- Ji buvo ‘įsteigta

nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 1915 m birželio 17 d. ir bu- 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo piiTnosios Vo vienintelė moterų draugi-

New Yorko Balfo Vajaus j kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku- ja mūsų mieste. Užsidarė ne 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti dėl turto trūkumo, bet dėl 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva- narių sumažėjimo — nebe
inamai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis buvo kam draugijai vado- 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš- vauti. Senesniosios ateivės 
tynės: dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš- paseno arba išmirė, o jauno
kas parapijas. Tarp vienu ir kitų ėjo smarkios rungtynės. Ji karta lietuviškomis orga

nizacijomis nesidomi.

Vargšam parodykim gai
lestingumą — širdies kilnu
mą — aukokime!

L. Norkus

BALFO SPALIO MĖN. 
PAJAMOS

Balfas spalio mėn. gavo 
tik 534 šalpos dolerius gry
nų aukų. Vienam asmeniui 
netikėtai paaukojus stam
besnę sumą specialiai siun
tiniams ir pridėjus kitas pa
jamas, viso buvo gauta

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

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

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.
~ Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVI S
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

SPECIALISTAI 
Persiusti pinigus i S S S R 

Yenintelė turinti leidimą 
ir bondyta—turinti užstatą. 
PERSIUNTIMUI TARNYBĄ 

Pilnai garantuojama 
Klausk smulkmenų:
GRAMERCY 
744 Broad Street 

NEVVARK. NEVV JERSEY
Įsteigta 1947

DĖMESIO LIETUVIAMS
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mų tomas, 358 poslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an- 

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

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

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

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

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

06 E. Broadvvay, So. 27,

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos tartai;Floridos vaizdai; Jaunystės Šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir dau^, daug kitų įdomybių I Sa gražiate paveikslais.

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

"KELEIVIS”
63$ East Broadvvay So. Boaton 27, Mais.

“Proletariato diktatūra” 
Raudonmedžiu imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;

Vasarvietės Draugijos 
susirinkimu

Jis buvo šaukiamas spalio 
31 d., bet susirinko gal 20 
narių iš daugiau kaip pus
antro šimto, todėl valdybai 
rinkti nutarta sušaukti kitą 
susirinkimą lapkričio 28 d. 
Visi nariai prašomi daly
vauti.

Draugija turi gražų parką 
su vasarnamiu, parkas gerai 
sutvarkytas, skolų neturi, 
net grynų pinigų dar turi 
kelis tūkstančius.

Iš kitur atvykę giria, kad 
mes turime tokią gražią vie
tą vasarą nuo karščių pasi
slėpti ir maloniai laiką pra 
leisti.

Serga J. Pranokus

Heywood Memorial ligo
ninėn paguldytas širdies li
ga susirgęs Jurgis Pranskus. 
Jis priklauso Lietuvių Klu
bui ir Vasarvietės Dr-jai.

' Visi linkime Pranskui 
greičiau pasveikti.

Senas narys

ST. CATHERINES, ONT.

K.

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

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

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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, aunlėja 

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas ateš-
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesį.

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 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Hetuvii 
lonljoee ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

~307 We«t 30th Street, Now York 1, N. Y.

Už pasikėsinimą nužudy-

apieK.il
apieK.il
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Ko šiomis dienomis laukti? Lapinų sukakties minėjimas

Mišraus choro nauja nė, ūkio vedėja, 
valdyba, nauji užsimojimai \ isais choro reikalais pra-

-------- i ome kreiptis i choro valdy-
Bostono Lietuvių Mišrus uos pirmininką Vytautą 

?tų \eikejas Steponas Straz-'Choras, vadovaujamas mu- įduzgeiesičių (21 Boudoin

S. Strazdas ligoninėje Dr. J. Balio paskaita NECCIII SIUVAMA MAsINA 
1960 Modelis

Visų p-hma Lituanistinės 
MokvKios banketo, kuris

Bostono Skautų Vyčių 
Diaugovės "benųjų Lapinų“

bus ši sekmadieni, lapkričio būrelis savo veikios dešimt
ie d. 5 vai. Lietuvių Piliečių meti minės lapkričio 25 d.
1 r- jos salėj. Jo programą 
atlibs į.ituanistinės Mokyk
los mokiniai, gros geras or
kestras, bas labai skanių 
\aigiu, kuriuos suneš moki
nių mamytės.

Žodžiu bus maloni proga 
gertu. laiką praleisti.

. na mokykla yra didelis 
rai -tis lietuvybei išlaikyti, 
todėl, reikia laukti, kad į 
banketą susirinks visi, kurie 
sielojasi, kad Bostone lietu
vy nes ugnelė neužgestų.

Litą savaitę, lapkričio 24 
d., turėsime Pabaltiečių 
l)r-jos koncertą, kurio pro- 
giamą atliks Amerikoje gi
męs ir vis plačiau parsėjąs 
Arnoldas Vokietaitis. Jo pa
siklausyti reikėtų kuo dides- 
hiarn būriui nueiti.

Didžiausios draugijos 
nominacijos

otarlite Kuom, 1712 Mass
achusetts Avė., Cambridge.

įadzia < vai. vak.

Atvažiavo B. Bagočienė

Pereitą sestauienį Birutė 
uagoeie..e, auv. r. bago- 
uaus nasie, atvažiavo is 
x loi iuos pas savo senus 
ai augus Mm garėtą ir stasi 
aiieneisonu*. ui bostone za- 
ua pabūti kelias savaites.

Su iiarvarau lygiom

Lapkričio 16 d. didžiau
sia Bostone lietuvių draugi
ja — Lietuvių Piliečių Dr-ja 
nominuoja valdybos kandi-

Buvęs Keleivio įstaigos 
bcndi adai bis, senas sociali

das jau senokai negaluoja, 
i askutinemis dienomis jo 
sveikata pablogėjo, todėl 
lapkričio 10 d. jis paguldy
tas miesto ligoninėn.

Linkime jam greičiau pa
sveikti. i

LDD posėdis

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos centro komiteto posėdis 
ous šį šeštadieni, lapkričio 
iŠ d. 2 vai. popiet Keleivio 
patalpose.

Kortu vakaras

Ši šeštadienį, lapkričio 18 . buvo naudota. siuva zi^zazu.
. J . i i t ado, įssiuvineja, dirba nioiio^ra.iu* ,(L 7:30 vai. vak. dr. Jonas dirba zirkavones
Balys iš VVashingtono su-

ziko Juliaus Gaidelio, po A\e., Dorchester, Mass., Te- batvakario programoj Tau-' 
vasaros atostogų pradėjo lefonas GLneva 0-5139).
naujo sezono darbą. _--------------------------

Numatoma iki pavasario Balfo banketo pelnas 
paruošti muz. J. Gaidelio --------

tinės S-gos namuose skaitys 
įaskaitą apie lietuvių liau
dės dainų reikšmę mūsų 
.ultūrai.

ir t. t., ir t. t. 
Originale su penčių metų garantija 
$25 už viską galima iuo..eli po 

per savaitę

HA 6-:mo

'sukomponuotą “Kantatą 
apie Lietuvą” su St. Sautva- 
10 žodžiais.

Choro dirigentas ir val
dyba maloniai kviečia visus 
tautiečius, kurie gali dai-

Balfo banketas, įvykęs 
spalio 8 d., dar ne visai ga
lutiniais daviniais, įskaitant 
iaike banketo surinktas au
kas, davė $667.74 pelno. 
Dar vis gaunama smulkes-

Lapkričio 3 d. So. Bosto
no Liet. Pil. Draugijos šach
matų komanda, kuri sutrum
pintai amerikiečių vadina
ma “Lithuanian”, buvo nu
vykusi i Harvardo universi
tetą tarpklubinėm rungty- 
nėb su Harvardo pirmąja

Sandaros Moterų Klubas 
šį šeštadienį, lapkričio 18 d. 
7 vai. vak. Sandaros salėje 
rengia koltų vakarą. Bus 
vertingų dovanų ir gardžių 
užkandžių. Visi širdingai 
Kviečiami atsilankyti.

Mirė Petras Budwitis

nuoti, įsijungti į choristu ei- i ių aukų. Tikimės, kad su
les, kad šis didelis darbas vedus apyskaitą, pelnas šiek 
būtų galima paruošti leng- dek turėtų padidėti, 

jviau ir būtų išpildytas kuo Balfo centrui pasiųsta 
1 iškilmingiau. ■ , 0C dolerių.

Choro pirmas šio sezono Balfo skyriaus Valdyba
parengimas “Valsų vaka------------------------ —
ras” įvyks gruodžio 2 d. 7
vai. vak., šeštadieni. So. Bo
stono Liet. Piliečių Draugi
jos didžiojoj salėj.

Programoje Strausso val-

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Bay Vieiv Real t y C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public

Antanas JUKNEVIČIUS 
Bronius MIKONIS 

LICENSED BKOKERS
Sąžiningas patarnavimas perkan
tiems, parduodantiems, ir drau- 
džiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22. MASS.

PamalJos evangelikams

Šį sekmadienį, lapkričio 
19 d. 2^30 vai. popiet First 
Luteran Church, 299 Ber- 

sai. Po koncerto šokiai, ska- keley St., Bostone, bus Bos- 
nūs maistas ir veiks bufetas, tonoe ir apylinkėse gyve- 

Choras išrinko naują vai- nantiems lietuviams evan- 
dybą: Vyt. Brauzgelevičius, gelikams pamaldos, kurias 
pirm.; Vyt. Jurgela. ižd.: laikys vikaras A. Žilinskas.

Lapkričio 8 d. mirė senas Lionginas‘izbickas. sf.audoš 
musų laikiascio skaitytojas atstovas ir Teresė Paliulie- Atsarga duonos neprašo. 
Petras Budwitis, gyvenęs __ ________________________________________
So. Bostone. Velionis buvo i •* • »• - mi i 11, , . . , , -i . bostono l ituanistines MokyklosKomanda. Lietuvių koman- kilęs įs Mikužiu kaimo,

Joje buvo du 16-mečiai: A.! Švėkšnos vals., Tauragės ...... KOMITETAS
Makaitis ir A. Leonavičius, apskr.. Velionis atvyko į, Maloniai kviečia v įsus lietuvius atsilankyti į jo ruošiamą

Office A V 8-1114
Gražų Lietuvos žemėlapį Į »es. A V 8-11 lt ir CO 3-8811 

galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Jieškojimai
*aieš au KONSTANTINO VENC

KAUS. kilusio iš Ylakių vai.. Gailai
čių km. J Ameriką atvyko prieš 1- 
mąjj pasaulinį karą. gyveno ar te
begyvena So. Bostone. t
Prašau atsiliepti jį pati, ar žinančius 
apie jį. pranešti jo adresą. Būsiu la
bai dėkinga. Yra žinių apie jo brolį 
muziką Venckų Albiną ir kitus gi
mines. Rašyti šiuo adresu:

Mrs. Delfiną Tričys 
919 W. 34-th Place 
Chicago 8, III. (4b

STRAND CAFE CORP.

Ameriką 1909 metais ii’ nuo į 
1916 metų gyveno visą lai
ką So. Bostone.

Liko nubudime žmona 
du

Makaitis susitiko su Tali 
(pavardė kaip garsaus did- 
meisterio M. Tali iš Rygos),

datus. Pradžia 7 vai. vak. baigė lygiom. Tašką pelnijo .. „
Visi nariai turėtų dalyvauti,, K. Merkis, Įveikęs Wignerį -Ianjona (Toliusyte) 
nes, tik tinkamus kandida- ir tašką turės komandos tai- sūnūs su šeimomis, ketun 
tus parinkus, tebus galima kininkas Aleksis Klinovas iš an^ai ir du pioanukai. Iš 
ir gerą valdybą išrinkti, o nutrauktos partijos su Pau- anu^ų vienas jau yra įnzi- 
nuo jos juk pareina ir drau- ley. Gana nelauktai pralai- nienus, \rnna mokytoja, vįe-

374—.378 W. Broadvvay 
South Boston. Mass. 
Telefonas: A N 8-9835 

Ieško patyrusių tarnautojų. 
Bartenderio, counter merginos, 
veiterkų ir kt. Pageidaujama

gijos sėkmingas veikimas. 
Draugijos narių pasilink

sminimas (šurum - burtim) 
bus gruodžio 3 d. 2 vai. po 
pietų.

Dalyvaukime latvių šventėj

TRADICINĘ

VAKARIENĘ
KURI BUS šj SEKMADIENI, LAPKRIČIO 19 DIENĄ
SO. BOSTONO I... P. DRAUGIJOS SAUKI III AUKŠTE;" tu

368 Mest Lroadvvay, South Bostone Į kai. Kreiptis asmeniškai pas
Meninę programą atliks Bostono Lituanistinės Mo- Petrą Peldžiu. strand Cafe

kyklos mokiniai. Šokiams grieš geras orkestras.
Banketo-Vakarienės pradžia 5 vai. popiet

Bilietai gaunami prie įėjimo

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pa^al susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.Peter Maksvytis

Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

na anūkė lanko mokytojų 
viena la

štesniąją mokyklą.1?-- •_ n. X__  _venoms reiras mirė tv

mejo Ged. bveikauskas ir A. ...... . , ,
. J ... v x - kolegiją ir viena lanko auk-Lecnavicius, nors abu ture- &
io szpi as nartnas.o----- I------- v-------

TEvų Komitetas

K. Mockui padaryta 
operaciją

metų, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. Jo šeimai reiškia
me gilią užuojautą.

Bostono latviai šį šešta
dienį, lapkričio 18 d. 6 vai. 
vak. Bostono Boys Latin 
mokyklos salėje (18 Louis 
Basteur St.) minės Latvijos 
i epri klauso mybės paskelbi
mo 43-jų metų sukaktį.

Būtų gerai, kad ir lietu
vių kuo daugiau nueitų Į •» 
tas iškilmes, nes esame gi
miningo kraujo, kaimynai 
ir vienodo likimo.

Praeitą kartą buvo pra
nešta. kad staiga susirgo 
mokytojas Kazvs Mockus. i ---------

Kingston, n/Y. ligoninėj' Sandaros 7 kuopos narių 
jam padaryta operacija, po susirinkimas bus šį sekma- 
jos buvo komplikacijų, bet dieni, lapkričio 19 d. 2 vai. 
jos praėjo, ligonis jaučiasi po pi^fĮ Sandaros salėje 
geriau.

Linkime jam greičiau pa 
sveikti.

Renkasi sandariečiai

Sandaros
(124 F St., So. Bostone). 

Visi nariai prašomi daly
vauti.

SUTAUPYK daug $ $ $ $ savo kuro išlaidose 
Leiskit Įdėti nau ją 1962 JOM AR aukš. spaudimo ai. krosnį

f ĮRENGIMĄ ĮEINA:
Aliejaus hameris • automatiš
kos kantrolės termo-trias 
Elektros laidai • 1’I.YI V KRŪ
SNIS • 275 galionų tankas ir 
Visiškas Įtaisymas.

NUOSTABUSIS
“M A Z O W S Z E”
100 šokėjų ir dainininku 

iš LENKIJOS
BOSTON GARDEN, BOSTONE
Šeštadienį vakare, gruodžio 9 
(Ucną, 8:30 vai.

■ Rmuriienf popiet gruodžio 10 
dieną 2:30 vai. popiet.

Biletu kainos:
$3.00. S L00. $3.00 ir $2.00 

BJetu is anksto galima gauti: 
PAS BALTIC FLORISTS 

bug E. Broadvvay. So. Boston

DOVANOS Į LIETUVĄ
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Dabar pats laikas siųs
ti dovanas Kalėdoms. Neuž
mirškite giminių ir draugų 
Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Alto posėdis

Lietuvių Taiybos sky
riaus posėdis bus ši penkta
dienį, lapkričio 17 d. 7=30 
vai. vak. Lietuvių Piliečių į 
Dr-jos patalpose. Visi nariai J 
kviečiami dalyvauti.
Jau ruošiamasi N. Metams

Už specialią kaina tiktai

aprėžto laiko pasiūlymas

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

GEneva 6-1201

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM } 
Taisome, šingeliuojame. den- » 
ariame aliuminijum ir dažo- < 
me iš lauko sienas.

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai! 
Garantuojame gerą darbą♦

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia Gydytojas ir Chi-urras 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7--8
534 BROAH’.VAY 

SOL'TH BOSTON, MASS.

rt

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbu, avalynės, medžiagų, maisto, » „...j ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėias.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSU ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Pnbar sralima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIAM M
Visi siuntėjai isitikino. kad mn«n ištaiga greičiausiai pa tar

ną u ia ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO jga,kaimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki > vai. vak.. ketvirtadieniais nno 
t vai. r>lo iki 7 »»l. vak. ir ieitadieniais nuo R ryto iki 2 vai. po pieta.

VKDfcJAS- JONAS ADOMONIS

Bostono Sporto Klubas 
''Dainava“ jau ruošiasi Nau
jųjų Metų sutikimui, kuris 
bus toj pačioj vietoj, kaip 
ir pernai — Aperon Plaza 
salėje (575 Warren St., 
Roxbury)..

Miesto taryba beveik 
nepasikeitė

Piaeitą savaitę į Bostono 
miesto tarybą išrinkti 7 se
nieji nariai (McDonough, 
Kerrigan, Iannella, Foley, 
Coffey, Sullivan ir Hines) 
ir du nauji—Tiemey ir 
Piemonte. G. Piemonte ga
vo už visus daugiau balsų, 
būtent 55,679. Miesto tary
boje jis nėra naujokas, nes 
-eniau joje yra buvęs.

--------------------------------- !
21 vai. NEMOKAMAS aliejaus į 

krosnies aptarnavimas
Visiems mūu NUOLATINIAMS j 

aliejaus kostumieriams Apsidrausk
NUO I.IGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai-

! mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstice of thePeace—Constabie 

598 E. Broad way 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

f Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Lipdau popierius ir taisau? 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

lt l he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

TELEFONAS AN 8-2X05

Dr. J. L. Pasakomis i 
Dr. Amelia E. Rodd»

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co. I
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Kūpestinsrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Nauja Mokyklų taryba •

Jei Bostono miesto tary- 
bon pateko beveik visi se
nieji nariai, tai naujon Bo
stono Mokyklų tarybon tik 
vienas senųjų tepateko— 
Lee. Visi kiti nauji: Eisen- 
stadt, O’Connor, Gertlanr ir 
Mi-s. Ilicks.

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
Į ooooooooooor r tiooo; zocmnnrmnnnnonnnnnnnnTionnr'

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbing—Heatine—Gas—Oil 
I Gazo gilintą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET!

DORCHESTER 25, MASS.SssBszmtMsssnmi

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmen>s namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




