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Jungtinių Tautų Seimas 
Pradeda Posėdžiauti

102 Tautų Atstovai Turi Aptarti Apie Šimtą Klausimų; 
Turi Įstoti Dar 5 Nauji Nariai; Darbų Tvarka Labai 

Ilga ir Dar Ilgėja; Svarbus Pinigų Klausimas;
Ginčai Dėl Atominių Ginklų Bandymų; Kas 

Bus Generalinis Sekretorius?

Alžeriją Balsuoja,
Bet Nerenka

Šį antradienį New Yorke tų atominių ginklų bandy- 
pradeda posėdžiauti Jungti- mus. Rusai norėtų tokio nu- 
nių Tautų seimas (asamblė. tarimo, nes jie visada galės i 
ja), kuriame šiuo tarpu yra tokį nutarimą “užmiršti” ir, i 
102 nariai su 104 balsais kada jiems patogu, vėl dary- į 
(sovietų Ukraina ir sovietų ti atominių ginklų bandy- 
Gudija turi po vieną balsą, • mus, kaip daro dabar Nova- 
nors nepriklausomybės netu. ja Zemlia saloje, 
ri). Tai jau yra 17-ji Jung
tinių Tautų seimo sesija.

Jos darbų tvarkoje yra ar
ti šimto klausimų, dauguma
jų neišsprendžiami, retkar- ... .. x . .
fiais aptariami ir paliekami . Alžerijos gyventoja, 
••ateičiai.” Šioje sesijoje bus ketyi.tad.enj balsuoja uz
nutarta priimti dar penkius [auJ? ',a''lamen^’ hunan;e 
naujus narius—penkias ne 'bus 196 nanai. Yra išstatyta 
priklausomas valstybes — Į^6 kandidatai 196 vietoms, 
Afrikos Rwandi ir Burundi, kaip žmonės bebalsuotų, 
Vakarinės Indijos Jamaica išstatyti kandidatai bus iš- 
ir Trinidad-Tobago, ir lau-
kiama Alžerijos prašymo Naujas parlamentas turės 
priimti ją i narių skaičių po paskirti pastovią krašto vy=

si
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VYRAI, KURIEMS TENKA SVARBIUS KLAUSIMUS SPRĘSTI

Tiiilų ocndruomcnės vadai, susirinkę Londone turi daug svarbių kausimų aptarti.
Vienas svarbiausiųjų šiuo metu—ar Anglijai dėtis ar ne prie Europos bendrosios 
rinkos valstybių. N. Zelandija, Australija ir Kanada bijo. kad Anglijai įėjus į Euro
pos bendrosios rinkos sąjunga, užsidarys anglų rinka ju žemės ūkio produktams. 
Paveiksle iš kairės j dešinę matome N. Ze- landijos min. pirm. K. J. Hoiyake, Austra
lijos min. pirm. Robert Menzies ir Kana dos min. pirm. John G. Diefenbaker.

Lenkai Juokiasi Iš Amerikiečių 
Kubos Baimės

Lenkų Min. Pirmininką* Cyrankiewicz Sako, Kad Tikra* 
Pavoju* Taikai Gresia I* Vokietijos; Kubo* Keli 

Milionai Nėra Pavojingi Amerikai; Vokiečių 
Norai Keisti Sienas Sudaro Pavojų; Kalbėjo 

Majdanek Muziejau* Atidaryme.

Anglai Baigia Tartis 
Su "Bendruomene“

Lenkijos ministerių pir
mininkas Josef Cyrankie- 
wicz sekmadienį kalbėjo 
Majdanek mieste, kur vokie- 

šią savaitę Anglijos sosti- ^iai karo metu turėjo didelę 
nėję baigia posėdžiauti ■ koncentracijos stovyklą, ku- 
-Tautų Bendruomenės“ vai. buvo skirta ••Vokiečių
stybių atstovai, kurie tarėsi 
dėl Anglijos dėjimosi prie 
Europos muitų unijos. Jokio 
nutarimo nebuvo padalyta, 
gal tik bus paskelbtas bend
ras pranešimas apie pasita
rimų eigą.

Reicho priešams“ naikinti. 
Ten lenkai atidarė memoria
linį muziejų vokiečių au
koms paminėti.

la proga lenkų min. pir
mininkas sakė, kad Ameri- 

!kos visuomenė užsikrėtė is-
į Tautų Bendruomenės vai- terika dėl Kubos ginklavi- 
stybių atstovai, aplamai pa- mosi ir kalba apie pavojų 
ėmus, nerodė per daug prie. iš Kubos pusės, bet užmiršta, 
šingumo Anglijos dėjimuisi jog tikras pavojus taikai gre.

' prie Europos ”bendrosios šia iš vokiečių pusės. "Argi 
Švedų Rinkimuose ,Ch.BowleS Smerkia Du Rusų Šnipai ’ rinkos,“ bet norėtų, kad Kuba siekia pakeisti Jungti. 

Laimi Socialistai Kubos Karo Kalbas Išprašyti Lauk' Rpndmompnps na.ria.m-. ♦* * •_____  ______ t>enaruomenes nariams pre. sienas ir vykdyti agi esiją
» d ? : > ' rx- į kiaujant su Europos valsty- orieš Jungtines Valstybes?“Uiester Kowies, preziaen. i/u ouv.«ų u.p,v-, b - * cvrankiewičz ma

to Kennedy patarėjas Afn- matai neseniai buvo isprasy- ! Kiauše cyranKiewicz, ma-
— A • ti ič A morilrnc lai,b tai '

rugsėjo 20 d. parlamento 'riausybę'ir priimti konstitu- i d ^Xd?£f ™k™£fi?aldv - — -
.snnk.mo ;ciją nepriklausomai Alžeri-įbį rinkimai.'Pinnieji įos'Tr’"'Azijos“klam-imais, |ti iš Amerikos lauk už tai,! Ar Anglija dėsis, pareis taikydamas j vokiečių

seimas jai. noiimo; min rinVimii __ i kad jie bandė šnininėti A-! nuo oolitiniu oartiiu aosi- slenM revizijos politiką.
išrinkimo.

Jungtinių Tautų
turės aptarti ir JT organiza
cijos finansus. Dabartiniu , -v - - :laiku JT organizacija. dėl Pe dar nepas.ba.ge, nors p.- 

“etinis karas buvo užglos
tytas. Vienas iš arabų vadų, 
Boudiaf, nois išstatytas

Kovos Alžerijos vadų tar-

laikymo kelių tūkstančių ka
rių Egipto ir Izraelio pasie
nyje yra įklimpusi į skolas 
ir iš jų negali išbristi dėl to, 
kad kai kurie nariai nemoka

griežtai smerkia tuos žmo-! kad jie bandė šnipinėti A- nuo politinių partijų apsi- , - - ,
nes kurie kalba apie kara ’ menkos paslaptis ir bandė ! sprendimo. Liberalų partija . J- Cyrankiewicz kritikavo 
prieš Kubą Toks karas ne- pasamdyti vieną amerikietįj aiškiai pasisakė už dėjimąsi, ir prez. de Gaulle, kuns, lan- 

vo pozicijas įvairių miestų sukeltų pasaulinio karo, bet duoti jiems įvairių infonna- į darbiečiai dar svyruoja ir kydamasis Vokietijoje, gyrė 
savivildvbėse ir provincijų1 jis vis vien vra nepriimtinas, ir norėjo, kad jis atsto- j konservatoriai dar nėra prie- vokiečių kanskas dorybes
tarybose. į ir tik karštakošiai apie ji fvautli "politiką, palankią ! ję vieningo nusistatymo. Iki J- Cyrankiewicz sako, kad

in uk Kai?tai\o. ai i Ji Tac snulin virhirin .-Lnc t>-uc nur lenkai tureio nrocos nazin-

nešimai apie rinkimų rezul
tatus sako, kad socialdemo
kratai žymiai sustiprino sa-

Kadangi provincijų tary- kalba. Kubos žmonės anks- 
nėra kandidatas, nes nėra bos ir didžiųjų miestų savi- čiau ar vėliau atgaus savo 
laisvų rinkimų. valdybės skiria dalį senato- laisvę ir be Amerikos gink-

rių, tai rinkimų rezultatai jų

kandidatu, bet sako, kad jis spalio vidurio visos tiys par- lenkai turėjo progos pažin
tuos turės savo suvažiavi- ti tas vokiečių kariškas do
mus ir pasisakys tuo klausi- rybes Lenkijoje, tame pa- 
mu. | čiame Majdanek mieste ir

--------------------------- j paskui matė vokiečius siau-
Ginčai Elektros !čiant Soviet4 Rusijoje.

Sovietų Sąjungai.“ Tas ame 
rikietis yra kandidatas į New 
Yorko seimelį.

Išvalytieji šnipai, Jurij A. 
Mišukov ir Jurij Zaicev, jau 
apleido Ameriką. Jų bandy-1 

amerikietis Į 
su šnipais FBI į 

mais.

savo dalies toms nepapras-, 196 kandidatai buvo nu-
toms išlaidoms padengti, matyti jau seniau, bet po pi. sustiprėjimą ir šalies senate;! ‘i,‘‘senato- apleido Ameni
Arabų kraštai neprisideda lietinio karo ir persitvarky- ,7_............................., , sylvanijos, kaip n senato nanirkti
prie taikos korpuso išlaiky- mų Ben Bella paruošė nau- . £ai Keating ir«Javits lš £ew i Elink "dirbo“ s
mo Egipto ir Izraelio pasie- ją kandidatų sąrašą ir 53 se. ia,L~ ' bajsavn h„i Yorko mano kitaip. Šen. j pG]įcijos nurody
nyje, o rusai, prancūzai ir.niau numatytus kandidatus . - ’. f. ' Scott ir Keating reikalauja,. -------------
kitos valstybės nemoka pi-j iš sąrašo išbraukė, o į iš- 14 7^^kad Amerikos vyriausybė, PABĖGO JŪRININKAI .

brauktųjų vietą įrašė savo užce'ntro partiją-13.3%!k ??S.^klu bl'u'uk’1 « Halų lako; kuris kelia-! darbiniįt’ unijos suvažia'
sal'nmkus. už komunistus—S.9<7,. ,» '^‘skų ginklų u in.U-K |vo iš ,juoduju mariu jKuba ivimas. Tos unijos vadovy-

_, beje jau dveji metai eina 
unijos pir- 

, mininko James B. Carey ir 
i tos unijos sekretoriaus-iždi- 
1 ninko Al Hartnett. Ginčai 
i vadovybėje žymiai nusilpni- 
i no uniją, ir jeigu vienybė ne
bus atstatyta, tai unija gali 

(netekti daug narių, šalia 
•Carey vadovaujamos elekt
ros darbininkų unijos veikia 
iš bendros unijų sąjungos 
pašalinta į komunistus lin
kusi kita elektros darbinin
kų unija, kuri gali pasinau-j

nigų Kongo tvarkymo ka 
riuomenei išlaikyti. Tarp
tautinis teismas nusprendė, 
kad tokios specialiai uždė
tos duoklės turi būti visų 
narių mokamos, bet tą tari
mą turi priimti ir JT seimas, 
nes teismas išnešė tik savo 1

užtikrina socialdemokratų; Senato,1US Scott iš rcno-

už komunistus-3.9%. iį^jų. Sen.'javits reikalau- 
Švedų socialistų laimeji-'į

Darbininkų Unijoj
atidaryme. Majdanek mieste 
vokiečiai buvo įkūrę vieną 
iš biauriausių koncentraci
jos stovyklų, kur buvo naiki
nami lenkai, žydai ir kitų 
tautybių žmonės.

Dr. Soblen Mirė

į Clevelande šią 
I vyksta Amerikos

savaitę
elektros

Juodu ju
Italijoje pabėgo iš 19 jūri-!ucJe Jau uveJ1 
ninku 12. 'P,kta kova UrPja, kad Washingtonas parei- 

, kalautų iš nišų sustabdyti 
Juos i ginklų gaberimą į Kubą ir,

jeigu rusai nepaklausys, tai 
sutrukdyti ginklų gabenimą
vsomis priemonėmis.

Prezidentas Kennedy per- 
i eitą savaitę sakė, kad šiuo 
i tarpu Kuba bus palikta ra
mybėje, nes iš jos dar ne
gresia pavojus jos kaimy- 

(nams.
I Amerikoje daug nepasi- 1 
j tenkinimo kelia ir tas fak- Į 
tas, kad Amerikos sąjungi
ninkų laivai (vokiečių, ang
lų, Liberi jos vėliavos) gabe
na rusiškus ginklus ir kitką 
j Kubą.

Papuasai Skundžias, mas šiuose rinkimuose rita. JkaIaa'ų” lllsų sustatyt.

Naujosios Gvinėjos gy-
JT seimui neprivalomą nuo- ventojų papuasų pirmas na- 
sprendį, kaip tas klausimas cionalinis kongresas pareiš- 
atrodo iš teisinės pusės. JT;kė pasipiktinimą Olandijos 
seimas galėtų nutarti, kad (sutartimi su Indonezija, pa- 
valstybėms, kurios nemokaį gal kurią Naujoji Gvinėja 
specialiai uždėtų duoklių, _ perleidžiama Indonezijai.
būtų atimamas balsas seime, 
kol jos savo duokles sumo
kės. bet ar toks radikališkas 
nutarimas bus priimtas, dar 
nėra tikra.

Pastovaus generalinio se
kretoriaus rinkimai dar to-

Vienas papuasų delegatas 
stačiai pasakė: "Olandai 
mus pardavė Indonezijai ir 

Į Maskvai.“ Papuasai baukš- 
jtosi, kad Indonezija nedarys 
jokia plebiscito, ar bent ne
leis papuasams laisvai pasi-

lokai, bet jau prasideda de- ,-jrkti, kaip jie norėtų tvar 
.ybos ir užkulisių “veikla , . ToR ventojų atsi.
dėl pe.pnk.mo penkių me- kjausilnas tur/būti j^9 me- 
tų terminui. V įsi klausia, ko
kios kainos nišai užsiprašys
už balsavimą į gen. skereto- 
riaus vietą už dabartinį lai
kini gen. sekretorių burmietį 
U Thant?

Amžinas nusiginklavimo

tais, bet ar Indonezija leis 
laisvai papuasams balsuoti 
ir iš viso, ar toks balsavimas 
bus, papuasai nėra tikri.. In
donezija nori kolonijų, o 
Naujoji Gvinėja ir bus jų ko
lonija.

JAU PASIRUOŠUSI

Phyllis GeraMine bus New 
Jersey valstijos mugės Tre- 
ntone oficiali šeimininkė. 
Tai seniausia mugė JAV, 
nes rengiama 217-9jį kartą. 
Toms pareigoms Phyllis ge
rai pasiruošusi kaip getą 
šeimininkė.

klausimas JT seime bus ap
tariamas. Laukiama, kad JT Sutartį tarp Olandijos ir
seimas gali nutarti, kad ir 
be aiškiai surašytos sutarties 
ir be kontrolės didžiosios
atominės valstybės sulaiky- parlamentas.

Indonezijos pasirašė ir Indo
nezijos prezidentas Sukar- 
no ir ją patvirtino Olandijos

PRANCŪZU TERORISTŲ
CENTRAS BELGIJOJE

Belgų policija suėmė ti is 
taukštus prancūzų "slapto- 
»sios armijos organizacijos 
'vadus, kurie slapstėsi Belgi
joje. Belgų socialistų dien- 

! rastis "Le Peuple“ šį pirma-' 
dienį pranešė, kad belgų po
licija išaiškino prancūzų te- 
roristų ruoštą sąmokslą nu
žudyti Prancūzijos ministe
rių pirmininką Pompidou.

ABEJOJA DĖL MAŠINŲ

New Yorko majoras Robert 
Wagner žada prašyti paaiš
kinimu .dėl balsuojamųjų 
mašinų netvarkingo veiki
mo Bronvo rinkimų apygar
doje. Ten nominarinius de
mokratų rinkimus labai ma
žu skirtumu laimėjo Burk- 
ley 15-tam terminui prieš 
Levit Levy, .kurį palaiko 
majoras.

Vilkaviškietis Maskvos 
šnipas, nuteistas Amerikoje 
kalėti iki gyvos galvos, dr. 
Soblen-Sobolevičius nusižu
dė pereitą savaitę Londone, 
kai jis buvo vežamas į aero
dromą skristi į Ameriką. Jis 
paėmė didelę dožą miega
mųjų miltelių ir nuvežtas j 
ligoninę ten mirė.

, .. , . . . , Amerikos Teisingumo De-
doti unijos vadų peštynėmis, i partamentas stengėsi tą šni- 

. raicaviuac ’ įgauti iš Anglijos, nes
SS’ DOMINA KRAUTA bUV° t,kimasi’ kad J® S311 

DOMINA KRAŠTĄ atidengti ir daugiau rusų
.. A ~ , šnipinėjimo paslapčių šiame
Sj antradienj Massachu- krašte.

įsetts valstijoj vyksta nomi- ~_______________
• naciniai partijų balsavimai.
! Ypač daug dėmesio kelia 
j demokratų partijos kandida. ją Katangos praneša, kad 
tų varžytynės, kuriose daly- ten centralinės Kongo vy- 
vauja Eduard Kennedy ir riausybės kariuomenė pra- 
Edvvard McCormack. Nema- dėjo puolimą prieš Katan- 
ža dėmesio kelia ir jaunojo gos karo jėgas Kongolo sri- 
Lodge imtynės su kongres- U'je, į šiaurę nuo Elizabeth- 
manu Curtis respublikonų viUe.
partijoj. įraukiama, kad bai. Padėtis Kongo respubli- 
suos vienas milionas balsuo- koje yra įtempta. Katanga 
tojų. laukia karo. ir kaltina JT.

KONGE KARAS



Puslapis anLi'ad r\E.i.r.l \ iŠ. OM.

Kubos klausimas
. I

Kubos klausimu Amerikoj plačiai kalbama, ypač 
po to, kai rusai ir Kubos du atstovai Maskvoje viešai pa
sigyrė, jog Sovietų Sąjunga siunčia į Kubą savo ginklus i 
ir kariškus instruktorius padėti Kubai gintis nuo neivar- , 
dintų “imperialistų” pasikėsinimų.

Tuo klausimu pereitą savaitę kalbėjo ir Amerikos ! 
prezidentas J. F. Kennedy. Jis sakė, kad Kuba kol kas 
dar nesudaro pavojaus Amerikos saugumui, todėl Ameri
ka šiuo tarpu nieko nemano daryti Kubos komunistinei 
diktatūrai pašalinti. Bet jei iš Kubos grėstų pavojus pačiai 
Amerikai, jos bet kuriam sąjungininkui Lotynų Ameriko
je, arba Amerikos kariškai bazei Kuboje. tada Amerika 
imtųsi reikalingų priemonių pavojui pašalinti.

Toks prezidento pasisakymas reiškia, kad šiuo metu 
Amerika nieko nedarys Kubos valdovams ir leis jiems 
šeimininkauti Kuboje, kaip jie nori. Bet su viena sąlyga, 
kad jie savo revoliucijos nebandys eksponuoti i kaimyni
nius kraštus ir nelies amerikiečių Guantanamo bazės Ku
boje. Rusų ginklai ir keli tūkstančiai rusų karo instruk
torių Kuboje nesudaro pavojaus nei pačiai Amerikai, nei 
kitiems Kubos kaimynams, kol Kubos revoliuciniai vadai 
nebandys savo revoliucijos jėga eksponuoti į kaimyninius 
kraštus.

Washingtono politika šiuo metu lieka ta pati. Su 
Kuba diplomatiniai ir ūkiški santykiai nutraukti, bet to
liau to Amerika nebandys paveikti Kubos vidaus Įvykių. 
Tuo tarpu Maskva yra pasiryžusi Kubą išlaikyti savo “glo.

JAV VICEPREZIDENTAS PAS POPIEŽIŲ

JAV viceprezidentas Lyndun B. Johnson, lankydama
si Italijoje, buvo priimtas ir popiežiaus Jono 23-jo. 
Audiencija tęsėsi 41 minutę. Svarbiausia pasikalbėji
mo tema buvusi taika, bet buvę paliesti ir socialiniu 
reformų bei erdvės klausimai.

JAV konstitucijai 175 metai

boję” ir nesigaili jai ūkiškos ir kariškos paramos, kad metus įr jj iki šiai dienai 
Kubos diktatūra galėtų išsilaikyti ir gal net sustiprėti, -veikia” ir yra piliečių, val.

Kubos revoliucija, po to, kai tos revoliucijos vadai dančiųjų, teismų gerbiama, 
pasuko i komunistinės diktatūros kelią, pergyvena sunkią 175 metai yra ilgas laikas, 
vidaus krizę. Apie revoliucijos “eksportą" Kubos vadai Gyvenimas per tą laiką pasL 
vargu gali svajoti šiuo metu, jų pinnas rūpestis yra susti
printi pašlijusi Kubos ūki, kraštą pagreitintu būdu indu
strializuoti ir atsistoti stipriau ant kojų. Gal žymi rusų 
pagalba leis Kubos barzdyloms nugalėti ūkiškus sunku
mus, užtikrinti Kubos gyventojams maistą ir pastogę, o 
tada ateis laikas pagalvoti apie revoliucijos “eksportą.”

Maskva pereitą savaitę paskelbė ilgiausią praneši- taisyta, gerinta, papildyta,

niekas nesikėsina, ji pergy-Į 
veno žiauių keturių metų pi
lietini karą, kurį teisingiau 
būtų galima vadinti karu 
taių) valstijų ir po 175 metų 
konstitucija vis yra gyva ir 
protingai tvarko milžiniško 
krašto gyvenimą.

Amerikos konstitucija bu
vo svarstoma slaptai, jokių 
protokolų apie valstijų dele
gatų debatus dėl krašto kon
stitucijos nebuvo vedama ir
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Dr. Sobolevičiaus mirtis i Varžytynės dėl pirmavi-
_ . i i mo erdvėje yra taikios var-Praeita savaitę Londone v_.savaitę

saužudžio minimi baigė sa
vo gyvenimą sovietų šnipas, 
Lietuvoje, Vilkaviškyje, gi-

• u- . -i -• męs Ruvelis Leiba Sobolevi-įki 1840 metu niekas nežino. ; ... ..cius, čia Amerikoje žinomas 
kaip dr. Robert Soblen. Jis 
turėjo būti gabenamas i 
Jungtines Amerikos Valsty
bes sėsti i kalėjimą iki gyvos 
galvos už šnipinėjimą nišų

jo, kas ir kokius pasiūlymus 
konstitucijos svarstymuose 
atstovavo. Tik daug vėliau 
paaiškėjo, kad vienas dele
gatas, vėliau išrinktas šalies 
prezidentu, James Madison,

žytynės, bet jos turi reikš
mės ir kariško pasiruošimo 
srityje, todėl kas pirmas mė
nulyje, tas pirmas ir nau
jausių ginklų srityje. Vien 
jau dėl to linkėtina, kad tai
ki Amerika būtų pirmoji er
dvėje.

<
Anglija ir Europa

kas vakarą užrašinėjo dele-’ į naudai kar0 ?etu- bet v?žaS| Anglijos sostinėje baigia 
L-alku J iv i,- ii raas 1 aerodromą, paėmė uasįrarimus "Tautu Bend.gatų kalbas ir siūlymus ir iš 

i tų James Madison užrašų
pasitarimus “Tautų 

didelę porciją miegamųjų ruomenės” valstybių vadai

Amerikos konstitucija bu- kyti, kad Anglijos konstitu- 
vo priimta lygiai prieš 175, cija ar tik nebus senesnė, bet 

kaip ji gali būti senesnė, kad 
jos iš viso nėra, yra tik eilė

keitė. Turėjo pasikeisti ir 
konstitucija. Bet visi JAV 
konstitucijos pakeitimai bu

užinome, kaip konstitucija ™lkell,4 ir nuo to. P° kellų dėl Anglijos dėjimosi Į Euro. 
buvo priimta ir kokie dele- i dieAn^ h-,onine-’ mirė. pos muitų uniją. Tautų Ben-
gatai atstovavo vienokias ar i,, Amerikos spaudoje dr. R. druomenės vadai negali nu- 
kitokias pažiūras. ^°blenT . buvo. garsinamas tarti> ar Anglijai dėtis ar ne

kaip “Lithuaman-bom, kas gidėti, jie gali tįk pareikšti 
techniškai buvo tiesa, bet gavo nuomonę ir savo pagei- 
esmėje buvo skriauda lietu- davimus, o sprendimas yra 
vių vardui, nes turtingų So- pačios Anglijos reikalas. Bet 
bolevičių šeima su lietuviais Bendruomenės valstybių pri. 
nieko bendra neturėjo, iš- tarimas ar nepritarimas žy- 
skyrus pasą kišenėje. miai gali paveikti Anglijos

Šnipo mirtis užbaigė vie- visuomenę ir tuo žvilgsniu

įstatymų, papročių, o lasy
tos konstitucijos niekas ne
žino.

Kadaise graikų Įstatymų 
davėjas manė, kad reikia 
bent dešimties metų kons- i

vo padaryti pačios konstitu- titucijai išbandyti. Amerikos 
cijos numatytu būdu. Įvai. konstituciją gyvenimas jau 
riais jos pagerinimais. Jau bando 175 metus ir ji vis 
23 kartus konstitucija yra dar stipri, vis dar visų ger

biama ir pripažįstama. Nie
kas Amerikoje nesikėsinamą, kuriame Įspėja, kad bet koks bandymas užkariauti bet savo esmėje ji paliko to.

Kubą ar nuversti Kubos diktatūrą gali sukelti pasaulini kia, kokią ją priėmė valstijų . smurtu konstituciją pakeisti
karą. Tas “Įspėjimas” i Amerikos vvriausvbės nusistatvmą delegatai 1787 metais rug- ar Ja panaikinti. Jei keisti, 

* - - tai pačios koųstitucijos nu
matytu keliu, bet Į ją nesikė
sinti, jos nelaužyti.

šiuo tarpu palikti Kubą ramybėje, neturėjo jokios itakos, sėjo 17 d.
* 1 Nėra turbūt kitoinicai nn Tiirmn nocl/nt Isrsi l/o»4n i*-

nvc x uc<*i įlavina nv į/n iiicj ii iiu įzcxc:n.uviiii nai tą ii uvz-ivi—

rint visų jų grasinimų, visi žino, kad dėl Kubos jie pasau
linio karo nekels. Bet rusų “Įspėjime” Įdomus yra paža
das, palikti Berlyno skauduli šiuo tarpu (iki Amerikos 
šio rudens rinkimų) ramybėje. . . Koks reikalas rišti Ku-

pavyz
džio, kur valstybės konstitu
cija būtų tiek ilgai veikusi ir _ ..
nenusidėvėjusi. Galima sa- priėmė 12 valstijų delegatai.

Tų delegatų buvo išrinkti 
posėdžiuose dalvva- 

kovojo prieš klerikalizmą ir vo tik 55 0 už konstituciją

Amerikos k o n stituciją

bą su Berlynu? Ar tik nesiūlo maskoliai parduoti Kubo.- ,^ . .. . ... . ■- —- — - ---------------
revoliucionierius su visomis jų barzdomis už Amerikos ,U°.ZX nlU &,♦ .5 nęmaz^ balsavo tik 39 delegatai, ki.
nuolaidas Berlyne? Tokias mintis kelia tas keistas “ispė- t^n^nt^Kaf j" l! bal?avime nedalyvavo ar.

1X41 ba balsavo prieš ją.« 1 • - J V T, 1 ..... mzacijai to neganaJimas, kuris žada ramybę Berlyne porai menesių ir ke- stilsonas buvo paskirtas se- 
lia triukšmą dėl tolimos Kubos. Jei rusai tikisi už Kubą kretoriaus pareigoms, LSS 
gauti Berlyną, jie vargu ką laimės * ” rr ' ' ----- -
labai greit sutvarkyti, jei toks reikalą
Ii Berlyne jokių nuolaidų rusų im

ĮSIDĖMĖTINI ŽODŽIAI

Žinomas žurnalistas Jero
nimas Cicėnas savo sveikini, 
me Liet. Valstiečių Liaudi
ninkų S-gos rajoniniam su
važiavimui Mt. Bridges, On- ..................... .. .. . . .. ,
tario, Kanadoje liepos 14- : n3 šnipinėjimo istoriją iš ka- gal> turėti nemažai įtakos Į 
15 d.’d. tarp kita ko pasakė: Į10 metlb kada * Hit- . Anglijos apsisprendimą.

"Nėra kalbos, kad ateities ^er*° kaltės pasidarę Ameri- j Vakarų valstybių tarpe 
kultūros istorikas stebėsis kos •'■ajungininliiiis, rūpės, laukiama, kad Anglija, po 
JAV lietuviu bendruomenės į tingai šnipinėjo Amerikos į ilgesnių ar trumpesnių dery- 
taiybos birželio 2-3 d.d. po-; ' šokiausias paslaptis, lyg iš bų visgi pasisakys už dėji- 
sėdžiais, šešios va’landos dėl ankst0 ruošdamiesi dabar ■ mąsi prie Europos muitų 
"aukštosios“ politikos ir nei' v-vkstančiam karui irtur būt,unijos. To laukia ir Ameri- 
minutės kultūrai. Kultūra kabesniam susidunmui su j ka. Europos ateities užtikri. 
(tai yra originali dailioji kū. -Amerika. Dr. Soblen mirė nimo atžvilgiu irgi būtų tik

Amerikos konstitucija yra j

ryba, menas ir pn.) turėtų 
būti mūsų tremties viena iš 
pareigų. Palikimas ateinan
čioms kartoms.“ (Sėja 3 nr.)

Bėda, kad Bendruomenės 
vadam ne kultūra rūpi. Jie • 
diena nakti svajoja, kaip
virųj Y<aiuz.ių, i savu ntimžts
suimti, todėl kultūra rūpin
tis bebėra ir kada.* * *

Ten pat J. Cicėnas rašo:
"Hanibalas prie vartų, ga

li tarti —"tremties rūtų dar. 
žely.“

Tai tardamas turiu omeny 
"turistus“ iš anapus: Mieže-

neišdavęs visų šnipinėjimo 
paslapčių ir tai buvo bene 
svarbiausia priežastis, kodėl 
Amerika stengėsi pabėgusį 
nuo kalėjimo šnipą vėl pasi- 

į gauti.
• Dr. Soblen mirtis nunešė 
jo turimas paslaptis į kapų 
tylą, bet to šnipo “paliki
mas“ neabejojamai primins 
Amerikos atsakingiems pa
reigūnams budėti ir akylai 
sekti sovietiškus agentus, 
kurie čia visokiomis prie. 
dangomis dirba paslapčių 
žvejojimo darbą ir tam tiks
lui panaudoja savo diploma
tus, slaptus agentus ir vieti- 

komunistus išdavikus.

sveikintina, jei Anglija nu
tartų dėtis prie Europos val
stybių, nes stipri ir vienin
ga Europa, ūkiškai klestinti, 
būtų rimčiausia kliūtis bol
ševizmui plėstis, o vėlau bū
tų pajėgi bolševizmo drum
sta išstumti iš Europos rvti-» —- —W -
nių ir centro valstybių.

Thurgood Marshall teisėjas
Pereitą savaitę Amerikos 

senatas 54 balsais prieš 16 
balsų patvirtino negrą teisi
ninką Thurgood Marshall 
apeliacinio teismo teisėju.

Pietinių valstijų senato
riai patvirtinimą tęsė kone 
visus metus, bet pagaliau ir 
jie, nežinia dėl sarmatos ar 
dėl nebeturėjimo priemonių, 
nebetrukdė patvirtinimo, 
nors 16 senatorių visgi atsi-

pirmas į mėnulį?
Amerikos prezidentas pe. 

reitą savaitę, kalbėdamas
Texase, sakė, kad lenktynės rado, kurie balsvo'priU. 
tarp Amerikos ,r Rus,jos dėl j Teisėjo T MarehKall at. 
pirmavimo erdveje vyksta ir i .1

nekro- Amerika nesigailės pastan

Mainymas Kubos i Berlyną rusams būtų giynas pelnas, bet P-TKo posun., ! .^.unsu.n, tval.kytif. kaip vai- nas, ten atsiunčiama rašyto.
Amerikai nieko neduotų, nes Kubos reikalas yra sutvar- 1 at '"I mu. u išeiv ijoje. e.a, dgja paskirstoma tarp įsta- jų ir kitų vardais pridengti 
komas visai nepriklausomai nuo Berlyno ir neatsižvel- trumpas pa>nuodimo n ai.- tymų leidimo, vykdomosios tų pat tikslų pareigūnai, 
giant į rusus. jkl"™°?’ la\k^ "^'e pro- teisiamosios TaMžią. Tie| VJŠ k R^mskiui mi

juost, suprast, pa,mus poh- Jaikė iki mū?ų dienų. -fe m6sį „nekro_
X kriX Skis iekčmė TrumPa buvo ',AV kons-j logo“? Laurynas, be abejo, CT, kad pasiektų pirm, vie- Niekas’ne"reŽkė'’abejZ

J ’ ' avansuos partinėje karjero- ta tose lenktynėse ir butu ----- -•

Washingtono bandymas sulipdyti kokį nors bendrą 
Amerikos respublikų frontą prieš Kubos nykštuką, kol kas 
jokių teigiamų rezultatų neduoda. Čia tai yra silpniausia 
“Kubos klausimo” vieta.

virtinimas užsitęsė tiek il
gai tik todėl, kad jis yra ne

savo nuotaikas, davėmės pa- titucija ir todėl greit pasiro.

Juozas Stilsonas
1891.1962

A. JENKINS
(Tęsinys)

Apie Juozą Stilsoną kiek ' joje, kur trūko ir išsilavinu- 
plačiau rašėme dėl to, kad 1 siu žmonių, ir mokančių or- 
jis savo darbu daug kuo sky-! ganizacijos darbą dirbti, ir

je. Ir yra ko! "Tėviškės Ži- 
ir kt.

gaunami gražiais pažadi^ [ f,« > trūkumai. Joje buvo „ . a .
1 nustatvta susijungusių į Fe- hunams ir kt. dešiniųjų

50 metų mūsų išeivijos gy. deraciją valstybių bendroji i spaudai nujojo Almu (A.
venimo nuo įsikūrimo LSS tvarką, apie kongresą, apie • Šalčių. Ke. red.), torpedavo
buvo pats buiniausias gyve
nimas mūsų išeivijos šiame

prezidento rinkimus ir pre- gražiai beklestinti ”Darbą“ 
zidento teises bei jo santy- ir, be kitų, izoliavo ”Vieny- j senini seka rusų visus ban

tą tose lenktynėse ir būtų nių dėl jo sugebėjimo tebėjo 
p.rmoj, su savo astronautais pareigas eiti> ar dė, jo ki£
menulyje. . kvalifikacijų. Kai kam odos

Kas bus pirmas menuiyje, spalva „tveriantis da-
dator gal,ma tik spehot,. lykas, ir tokių tipų netrūksta 
Amenkos mokslininkai jau -ir senate.

krašte. Per tą laiką Amerika kius su kongresu, apie teis- i bę“. Tai didelis okupanto ' dyrr.us ir žino visus jų nepa-
hlivn nueito ivoivioncinr^ie I___  x____ 1______ •___ 1«X« i tflHpl TTl^nn

J. D.

rėsi nuo mūsų kitų, eilinių 
organizacijos žmonių.

JUOZAS STII-SONAS

Žinau, kai kas pasakys, 
kad ir Stilsonas buvo “kaip 
visi,” bet taip sakantieji gal 
neturėjo progos dirbti orga
nizacijoje ir neturėjo gali
mybės stebėti, ką reiškia pa. 
gišventęs ir atsidavęs dar
bas darbininkų organizaci-

suprantančių organizacijos 
uždavinius ir veikimo būdus.

Juozas Stilsonas gerą dalį 
savo gyvenimo skyrė lietu
vių darbininkų organizavi
mui šiame krašte. Jis geroką 
laiką buvo organizacijos 
centre ir uoliai mokė mus vi. 
sus organizuotai veikti, mo
kė, kaip vesti susirinkimus, 
kaip duoti apyskaitas cent
rui apie kuopų veikimą ir tt.

Yra žmonių, kurių biogra
fija sunkiai yra atskiriama 
nuo jų vadovautų organiza
cijų istorijos. Aš manau, kad 
ir Juozo Stilsono biografijos 
negalima skirti nuo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos istori
jos.

LSS per pirmuosius savo 
gyvevimo metus daugiausia

buvo nusėta įvairiausiomis 
organizacijomis nuo parapi
jų iki klubų ir gausybės vi
sokių draugijų. Per tą laiką 
leista daug laikraščių ir kny
gų,, ugdyta mūsų chorai, te
atro mėgėjų rateliai ir kito
kios kultūrinės organizaci
jos. Be veiklių ir pasišven
tusių darbuotojų nebūtu
me galėję padalyti ir tų dar
buotojų tarpe Juozo Stilso
no vardas visada bus vieno
je iš pirmųjų vietų.

Aš tikiu dar sulaukti lai
ko, kai LSS istorija bus pla
čiau nušviesta, o tada ir .J.
Stilsono, kaip ir kitų mūsų 
veiklių darbuotojų nuopel
nai ir padėtas triūsas bus mo- Didžiosios Prancūzų Re. 
gal tinkamai įvertintas. Ra- voliucijos itakoje, buvo pri- 
šant trumpus biografijos imtas pirmas ar pirmieji 
bruožus ir neturint po ranka konstituciios pataisymai, va. 
reikalingos medžiagos, gali- dinami “Bill of Rights.” 
ma tik paliesti ir užsiminti! Vėliau sekė kiti konsti- 
tuos klausimus, kurie jaudi. tucijos papildymai, bet pa- 
no ir domino mūsų išeiviją.: grindinė konstitucija išsilai. 

(Pabaiga) 1 kė iki mūsų dienų. Prieš ją

rr.u tvarkymą, apie atskiras j laimėjimas
r- ?«* 1C!O rL-T11valstijas ir jų santykius su 

piliečiais, apie konstitucijos 
pakeitimo tvarką ir apie val
stybės skolų mokėjimą, bei 
konstitucijos įsigalėjimą. 

Piliečių teisės

Apie atskirų piliečių tei
ses konstitucijos pagrindi-j 
niai straipsniai nekalba. Tas 
reikalas buvo paliktas atski
roms valstijoms tvarkyti. 
Bet tik priėmus konstituciją 
ir vos jai įsigalėjus, krašte 
pradėjo kilti reikalavimai 
visas piliečiu teises surašyti 
pagrindinėj viso krašto kon- 
stituciioi ir iš to reikalavi-

INDĖNAI smerkia 
jy ŽEMIŲ UŽLIEJIMĄ

Pennsylvanijos valstijoje 
užtvenkta Allegheny upė, ir 
tvenkinys užlieja kadaise 
amžinai seneca indėnams 
pažadėtą žeme kaip ju re
zervaciją. Susirinkę indėnai 
pereitą sekmadienį dirbtinį 
ežerą pakrikštijo "Klastos 
ežeru“ ir kaltina Amerikos 
vyriausybe sutarties sulau
žymu. 1794 metais Ameri-i 
kos vyriausybė pasirašė su
tarti su indėnais ir pasižadė
jo, kad indėnai galės laiky
ti sutartyje pažymėtas že
mes visada savo rankose. In
dėnų žemės yra prie Kinzua, 
prie New Yorko ir Pennsyl
vanijos sienos.

sisekivnus, todėl mano, kad 
1 rusus dar galima pralenkti ir 
pirmiems pasiekti mėnulį. 
Tikėkime, kad taip ir bus, 
o “op" pasakysime tada, kai 
amerikiečiai pirmieji pa
sieks “poną Tvardauską” 
mėnulio paviršiuje.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresų, 
šant naująjį adresų 
miršti parašyti ir senąjį.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

visasIš staigmenų susideda 
mūsų gyvenimas.

Nodier 636 E. Broadway
"KELEIVIS“

South Boston 27, Mass.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Kur Kalėdos, o jau , mui. To fondo valdybą ir ta-

prasideda jų bėdos... j įybą sudaro 17 asmenų, bet
žinoma, ne visi reikalauja-

tūkstantinę dolerių fon- uzsibaige oficialus > * e i „j& dan yra įnešę. Sakoma, kad
Su Darbo Dienos švente i 

nors ir
atostogų metas, bet po jo dar 
nespėjus atsipeikėti jau at
skuba dar "karštesnis“, dau
giau galvosūkių sukeliąs Ka
lėdų laikotarpis. Biznieriai 
per spaudą, radiją, televizi- Į 
ją ir kitomis priemonėmis 
taip Įsiūbuoja publiką, kad 
daugumas net ir pusiausvy
ros netenka bepirkinėdami, 
berinkdami savo artimie
siems ar pažįstamiems "pre- 
zentus.“

Rugsėjo pirmomis dieno
mis chicagiečiai gavo ir The 
Hope School kalėdinių svei
kinimu siuntinėlius, kuriuose 
yral4 kalėdinių sveikinimų 
kortelių ir už jas prašoma at
siųsti nemažiau $1,25. Gau
tas pelnas bus sunaudotas 
aklų ir su defektais gimusių 
vaikų mokyklos paramai, 
kuri yra Springfield, III.

yra jau per 40 asmenų, ku 
rie savo tūkstantines ar šim
tines fondui Įnešę ar pasiry
žę Įnešti. Taigi milioninio 
fondo vežimas vos vos kru
ta. Vežimo pastūmė jimui 
fondas, kurio adresas yra 
7243 So. Albany Avė., Chi- 
cago 29, III., išsiuntinėjo LB 
apylinkių valdyboms aplink
raštį ir pasižadėjimų lapus 
Įnašams fondui. Abejotina, 
ar šis žingsnis duos patenki
namų vaisių, nes doleriai čia 
taip nesimėto, kaip Vokieti
joje D.P. lageriuose reichs
markės.
Lietuviai Chicagos sukakties — ■ ■ ■ ■ ——

minėjime mą kartą j Chicagą atplau-.
Keleivyje jau buvo trum- į kusi japonų prekini laivą

pai paminėta, kad šiemet! Mikishimi Mara. Garbė lie-į 
Chicaga švenčia 125 metų , tuviams, kad šioje ( hicagos 
gyvavimo sukaktį, kurioje sukakties parodoje

PIRMOSIOS PAMOKOS

Seni drambliai mokina jauną drambliuką "tr;k>u.'' kaip iš zoologijos sodo lankytoju 
Portland. Ore., daugiau žemės riešutu ir kitų skanėstų iškaulyti.

Kanados Lietuvių Diena
Kanados ir JAV lietuvių į listam Monikai Kripkauskie- 

sąskrydis prie Detroito upės, nei ir Jonui Vazneliui. Tau- 
buvo surengtas rugsėjo 1-3 tinių šokių grupė iš Hamil- 
d.d., Darbo Dienos savaitga. tono "Gyvataras“, vad. G. 
Iyje. Tai Devintoji Kanados Breiehmanienės, puikiai pa- 
Lietuvių Diena ir jau antrą i šoko 4 tautinius šokius, 
kartą Windsore (1956 m. Keletą šimtų žmonių rug- 
čia buvo 4-ji KLD) sėjo 2 d. sutraukė pamaldos

Įvykis neeilinis ir atgarsi, St. Clare R. katalikų bažny- 
reikia tikėtis, turės nemažą, čioje, kur mišias laikė vys
is tolimų Kanados ir JAV Į kūpąs G. E. Carter, o pa- 
miestų žmonių nebesuvažia- mokslą sakė vysk. V. Briz- 
vo tiek daug, kaip prieš šeše-, gys. Tuo pačiu metu First 
rius metus, bet visgi keletas Lutheran Evangelikų baž- 
šimtų atvyko iš Toronto, nyčioje pamaldas laikė kun. 
Hamiltono, Chicagos, Cleve- L. Kostizenas.
lando. Be abejo, detroitiš- Uan neteko patilti, kiek

Žmonės, žinoma, i tai savo prideramai pasirodė ir lietu. 
nuoširdžia parama atsilieps, i viai, bet mūsiškėje spaudo- 
Netrukus Chicagoje ir para

KAS NAUJO BROOKLYNE
Našus LDD 7 kp. 

susirinkimas

pijinių mokyklų mokiniai 
nešios pardavinėdami kalė
dinių sveikinimų kupinas dė
želes. Taigi, nors Kalėdos, 
kaip sakoma, dar už kalnų,

lietu
viams ir Lietuvai taip suma-

_________ _____ niai atstovavo. Lietuviai ši
je apie tai nedaug tebuvo i kartą geriau pasirodė, negu masis susirinkimas po atos- 
rašyta. j kitos tautybės, kurių aš te-' togų. Jam pirmininkavo B.

Rugsėjo 9 d. buvo eilinis 
susirinkimas. Tai buvo pir-

kiai suvaidino didelį vaid
menį, nes tarp masių gerbū
vyje paskendusių ir lietuvy
bės atsisakiusių tautiečių, 
Detroite dar turime keletą 
šimtų žmonių, kurie lietu
viškoje veikloje visada da
lyvauja ir kurie 9-ją KLD 
vieningai parėmė.

Patys didieji žmonių su
sibūrimai buvo du: rugsėjo 
1 d. Cleary auditorijoje su
ruoštas susipažinimo balius 
ir rugsėjo 2 d. ten pat įvy-

publikos buvo sporto rang- 
tynėse, bet sportininkai tik
rai rungėsi (tenisininkai ir 
futbolininkai). Jų rungtynės 
buvo baigminės, pradėtos 
kitur prieš eilę mėnesių, už
tat KLD metu paaiškėjo 
JAV ir Kanados šių sričių 
geriausi lietuviai sportinin
kai. Furbole laimėjo čikagiš- 
kiai, baigmėje nugalėję 
pirmoji vieta atiteko Cleve- 
landui. Iškilmingojo akto 
metu FASKo pirmininkas

trauką ir dovanų sąrašą: 21 
pėdų laivas "Century Coro- 
nado,“ gražiai sukombinuo
tas stalas ir spinta, labai 
brangus Royal Worcester 
porceliano indų rinkinys, di
delė krosnis visokiai mėsai 
kepti, 104 svarai dešrų ir t.t. 
Bendra tų dovanų vertė yra 
.$13,988.

Tas dovanas laimėjus,

kęs iškilmingasis aktas bei‘‘Jaunutis Nasvytis laimėtojus 
koncertas. Pirmajame daly- j publikai pristatė, ir jiems 
vavo virš tūkstančio tautie- buvo įteiktos taurės. J. Naš
čių, o antrajame gal šimtu

sekretoriavo A.
Teisėja* A. F. Well. .ieki. I Buivydienė

aukite,nio perto I.. St Bnedls Pran««- kad
Į jis pasiuntė Centro Komite- 

Lietuvis teisėjas A. F. ^uj per §ioo narių mokesčio 
Wells šiuo laiku yra Chica- j jr kad gavo pakvitavimą iš 
gos eismo vyr. teisėjas (tra-1 centro sekr. N. Jonuškos. 
ffic couit superv.). Garbė,
kad lietuvis tokias pareigas ~ LDD Centro Komiteto ga. 
užima ir jas be jokių prie- vo paragjrjmą rūpintis ant-

Rugpjūčio 24 d. Chicagos!mačiau tik 4 PaviHonėlius. , Spūdienė. 
vidurmiesčio gatvėmis įvyko I Buivydiene
sukakties minėjimo para
das ir gal net didžiausias

bet jų proga bizniai jau pra. į Chicagos istorijoj. Užtruko 
sidėję i net 2 valandas. Lietuviai da-
Naujas kepyklos savininkas lyvavo dviejomis platformo- 

Town of Lake lietuvių ko- mis: pirmoje su palydovais 
loniioje .veikusia ..Vaclovo važiavo "Miss IJthuania“— 
Dūkšto ruginės duonos ir kt., grožio karalaitė Dalia Šulai- i 
kepsnių ..kepykla perėmė tytė, antroje—tautinių šokių ' 
naujas savininkas .Juozas grupė Ateitis šoko tautinius 
Ankus. Naujasis savininkas šokius.
patalpas perdažo, pertvar-' Rugpiūčio 25 ir 26 die no
ko ir žada ruginės duonos mis Navy Pier patalpose vy

Barborai tuoj buvo rūpesčio, j 
kaip jas tinkamai sunaudo- 

„ . , , ti. Visų pirma, ką daryti su
J. Buivydas pranešė, kad tokju dešrų kiekiu. Bet atsi-

ar dviem mažiau. Susipaži-

[dtlU paLSi ėjų, padėjėjų, ir

vytis taipgi paskelbė, kad 
kitą vasarą bus siunčiama A- 
merikos lietuvių krepšinio 
komanda į Europą, kad iš
garsintų Lietuvos vardą. 

Meno parodoje savo kū-

kepimo bizni išplėsti žymiai 
plačiau ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių tarpe. Linkime 
geriausios sėkmės.

Lietuvių tautinių šokių 
šventė Chicagoje

Ateinančiais metais liepos 
7 d. Chicagoje įvyks II-ji 
JAV ir Kanados lietuvių 
tautiniu šokiu šventė, kurią 
rengia LB Chicagos apygar
dos valdyba, šventės rengi
mo vyr. vadovu paskirtas 
Bronius Nainys, šiuo laiku 
registruojami visi tautinių 
šokių vienetai, kurie sutik
tu dalyvauti šioje šventėje. 
Toliau seks technikiniai tau
tiniu šokiu vienetų paruošia
mieji darbai bendrai prog
ramai šventėje atlikti.

Pirmoji tautinių šokiu 
šventė Chicagoje, ivykusi 
1957 m. birželio 30 d., pra
ėjo labai sklandžiai ir turė
jo geriausia pasisekimą, nes 
lietuviškoji publika pilnai 
užpildė didžiules Interna
tional Amphitheatre patal
pas. kuriose vyko tautinių 

. šokių šventė.
Milioninio fondo vežimas 
mėginamas stumti priekin

. Bene prieš porą metų Chi. 
cagoje dr. A. Razmos ir vė
liau dar keletui prie jo prisi
dėjus buvo pagimdytas va
dinamas Lietuvių Milioninis 
Fondas, kuris dabar pava
dintas Lietuvių Fondu, ir į 
jį pasišauta surinkti vienas 
milionas dolerių. Tai nieko 
sau apvali ir gana patraukli 
sumelė. Tasai milionas dole
rių būtų panaudotas išlais
vintos Lietuvos atstatymo 
reikalams, o jo nešami pro
centai būtų sunaudojami čia

tytė, antroje—tautinių šokių kalstų atheka* Didesnių pa- kap| drg j v stilsonui pa
stangų dėka teisėjas A. F., statyti ir paaiškino, kad tą 
Wells yra įtrauktas kandi- reikalą svarstė kuopos val- 
datų sąraše į Cook apskri- <jyba jr nutarė: antkapio pa
ties aukštesnįjį teismą. Ži- statvmas yra šeimos reika- 
noma, kad jis ateinančiuose jas/o LDD Centro Komite- 
rinkimuose lapkričio 6 d. ir tas turėtu išleisti drg. J. V.ko paroda, kurioje buvo pa

vaizduota, kaip iš pelkėtos, 
kiūmokščiais apaugusios, in
dėnų šėtromis nusagstytos 
vietovės išaugo didžiulis 
progreso, pramonės ir pasau
linio garso miestas Chicaga. 
Lietuviai šioje parodoje tu
rėjo nemažą ir gražiomis gė
lėmis žydintį paviljoną su 
dar gražesnėmis tautiniais 
rūbais lietuvaitėmis. Lietu
vių grupę parade ir pavilio- 
ną parodoje įrengė Lietuvos 
Vyčiai, padedami LB Chi

viskas buvo išparduota, tik 
žemesnėmis kainomis. Apsi
pirkusi, kas jai būtina, Bar
bora likusius pinigus padėjo 
į banką savo mažamečio sū
naus ateities mokslui.

Barbora iš savo tėvelių

nimo baliuje jokios oficia
lios programos nebuvo, bet 
nuotaika visų buvo puikiau
sia nuo pradžios iki galo, ir
naujų pažinčių tikrai daug Į rinius išstatė bene 20 daili- 
sumegzta, taipgi daug senų | ninku, jų taipe ir tokie žy- 
atnaujinta. liuksusinė salė Į mūs, kaip Anastazija Tamo.

, . . i 7 . *. . , , : e? i - ’ paveldėjo ne tik grožį, bet irlaimes. Lietuviai demokra-, Stilsono ir bt. Strazdo bio- C .__ ___________u-a aik:
tai po 1960 m. rudens rinki, grafijas. Iš Centro Komiteto 
mų pakrikštino ir metus atsakymo dar negauta.
pergalės metais.“ Taip. tai 

taip. Demokratai pasiekė

cagos apygardos valdybos..
Pavilionas buvo sudary

tas iš dviejų dalių. Pirmąją 
dalį "Lithuania“ puošė įvai
rūs Lietuvos krašto vaizdai, 
išstatyti gintaro dirbiniai, 
lietuviškos lėlės, tautinių 
raštų juostos, audiniai ir kiti 
rankų dirbiniai. Visa tai la
bai gražiai derinosi įvairia
spalvių gėlių aplinkoje. Ant
roje dalyje— "Lithuania of
Chicago“ buvo iškabinta a- 
pie šimtas nuotraukų. Tai 
Chicagos lietuvių įsteigtų 
bankų, biznio įstaigų, baž
nyčių ir kt. visuomeninio ar 
kultūrinio pobūdžio pastatų 
atvaizdai. Iš to kiekvienam 
susidarė vaizdas, kad lietu
viai Chicagoje yra įleidę 
stiprias šaknis ekonominia
me gyvenime, Parodos lan
kytojams buvo dalinama 8 
puslapių informacinė knyge
lė "Lithuanians in Chicago 
1870-1962,“ kurioje trumpą 
Chicagos lietuvių gyvenimo 
faktų santrauką paruošė 
Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daudžvardis, padedant 
darbščiai žmonelei Juzei 
Daudžvardienei.

Parodos lankytojai, tarp

Susirinkimo 
tam valdybos

dalyviai ši- 
pasiūlymui

absoliučią pergalę ir "savuo. pritarė. Su tuo sutiko ir ve- 
aprūpino riebiais vai- lionio J. A. Stilsono našlė.

Pavasari buvo nutarta su
rengti gegužinę, bet ji nesu
rengta. ne? autobusai labai 
pabrango.

Drg. P. Kraučiukas vėl iš
skrenda i šiltus kraštus žie-

sius
diniais "džiabais.“ Lietu
viams demokratams iš tos 
"pergalės“ bemaž neko ne
kliuvo. Politikieriai žino, ką 
daro: ar lietuviams ką nors 
duosi, ar jiems visiškai nieko

gabumus. Jos mamytė Albi
na Chirbienė buvo gražuo
lė, šokėja, lietuvių Lyraičių 
grupės pasižymėjusi narė. 
Garbė Albinai ir Viktorui 
Jakaičiams už tokios duk
ters išauklėjimą.

Natalija

WATERBURY, CONN.

D. Venclauskaites gegužinė
v ,. , Ralfuineduosi, jų dauguma visvien ' moti. Sumetus po žaliuką, •

balsuos ir kitus ragins bal- ”išmesta čierka“ jo sveika-j D. \ enclauskaitė savo so- 
suoti už demokratų frontą ton ir palinkėta maloniai ten , dyboj jau kelinti metai ren- 

’ laiką praleisti ir vėl grįžti. , gia gegužinę ir Vasario 16 d. 
Pranešu?, kad kuopos na. J°tPeM skiria

rvs Jonas Herman, gvvenan

su ištisa stiklo siena, atgręž
ta į Detroito upę, kurios bliz
gančiose bangose skendėjo 
Detroito dangoraižių pa
slaptingi siluetai, arba ūka
vo praplaukiantieji vande
nynų laivai, ir ne romanti
kus vertė gėrėtis daug kuo 
šiapus ir anapus stiklo už
dangos.

Iškilmingasis aktas buvo 
pradėtas vyriausio KLD ren
gėjo Mykolo Kizio žodžiu: 
Vėliau pasigėi*ėtinai šią 
programos dalį tvarkė jau
na, daili čikagietė Vanda 
Gegevičiūtė. Jos pakviesti 
vienas po kito lipo į sceną

šaitienė (audiniai, tautiniai 
rūbai, tautinės lėlės, pa
veikslai (, Adomas Galdi
kas, Vytautas Kasiulis, Ro
mas Viesulas, Telesforas Va
lius, George Račkus, Dagys 
(skulptūros iš medžio), Juo
zas Pautienius ir kiti. Beveik 
visi modernistai arba pusiau 
modernistai. Meno kūriniai 
buvo išstatyti Cleary Audi
torijos puikiose patalpose ir 
publikos apžiūrimi dvi die- 
ftas. Publikos reagavimas į 
modernųjį meną buvo labai 
įvairus, ir diskusijos prie 
dažno paveikslo labai gyvos. 
Ypatingai prie tų, kurių kai-

J. J-tis

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- 
tams penki doleriai, 
kyti “Keleivį-” Kaina me-

GERIAUSIA DOVANA

‘ tis Sharper. Fla., spalio 6 d. 
mini vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakti ir kad jo žen
tas su vaikais, anūkais ir 
draugais ruošia iškilmes, pa
vesta St. Briedžiui kuopos

Jei galvojate apie dova- vardu. ę*ktuvinink« Pa

«ehiįoje įvairių kultūrinių'kit? ko> ir dar vienų 
reikalų paramai ar jų vysty- 8taiKmeną, aplankydami pir-

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

H. Tautvaišienės "Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje,“ 
kaina $1.25.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant", kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

fi.36 Rroadwav,
So. Boston 27, Mas*.

sveikinti.
LDD kuopos narys

B. Chirbaitė-Benner 
laimėjo

Daug džiaugsmo buvo Ke. 
leivio skaitytojų Jakaičių, 
Chirbu. iu dukters ir anū
kės Barboros Chirbaitės- 
Benner šeimose, kai Barbora 
Chirbaitė-Benner laimėjo te
levizijos programos "The 
Price i? kurią veda
Bill Cullen. varžybas.

Ta programa skiria ver
tingų dovanu tam, kuris at
spėja tu dovanų kainą. Var
žybose dainavo 40 asmenų, 
ju tarp<* ir Barbora Chirbaitė 
-Benner i? Gillette, N. J.

Balfui. Tuos pobūvius ji ren 
gia savo tėvų—žvmaus ad
vokato, visuomenininko, so
cialdemokratų veikėjo Ka
zimiero Venclausko (mirė 
1940 m.) ir didele labdary
be pasižymėjusios Stanisla
vos Venclauskienės (mirė 
1958 m.) atminimui pagerb
ti. Svečiams maistą duoda 
rengėja, jam paruošti atsi
randa patalkinančių rankų, 
tuo būdu visos pajamos ten
ka Balfui.

Tokia gegužinė buvo ir 
šiemet rugsėjo 15 d. D. 
Venclauskaites sodyboje— 
Spindle Hill Road.

ST. PETERSBURG, FLA

Atitaisoma klaida

Keleivio Nr. 36 parašyta, 
kad mirė Bronius Varašinis, 
o turėjo būti Bronius Vara- 
šhis; parašyta, kad jis buvo 
choro vedėjas, turėjo būti

. ...... . choro sekretorius. Už klaidą
Televizija žurnalas T.V. j atsiprašome.

Guide .aprašė tas varžybas,'
išspausdino Barboros nuo- Globoja ka.p vanagas vištas.

garsūs vyrai, kad pasakytų nos buvo pažymėtos didžiau 
sios...

Tuo pačiu metu Į Windso- 
rą buvo suvažiavę JAV bei 
Kanados organizuotos stu
dentijos atstovai, o į Detroi
tą — Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų S-gos 
nariai. Kai studentai gražiai

garsius, vilti žadinančius 
žodžius. Jų tarpe buvo nau
jasis Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadai dr. Jonas 
Žmuidzinas, Windsoro mies. 
to burmistras Michael Pat- 
rick. PLB vyr. valdybos at
stovas B. Vaškelis, liberalų
atstovas Kanados parlamen- j dalyvavo visuose KLD di- 
te Paul Martin, Londono, džiuosiuose susibūrimuose, 
Ont., katalikų vyskupas-pa-
gelbininkas G. E. Carter, 
vyskupas Vincentas Brizgvs, 
PLB JAV krašto v-bos pirm. 
Stasys Barzdukas, Kanados 
LB vyr. v-bos pirmininkas

tai ALIAS ponai, lyg tyčio
mis, dargi su pasigarsinimais 
trukdė ir įnešė šiek tiek dis- 
armonijos.

Viską sudėjus, Devintoji 
Kanados Lietuviu Diena bu-

Stepas Kęsgaila; Per pen-įvo sėkminga ir* daugeliui
kiasdešimt minučių pasaky
ta daug karčių žodžių sovie
tinio imperializmo adresu 
ir reikšta viltis, kad teisin
gumas laimės, kad laisvė 
Lietuvai gris. Raštu sveiki
nusiu tarpe buvo Vliko Vyk. 
domosios Tarybos p-kas dr. 
Antanas Trimakas. Naujie
nų dienraščio redaktorius 
dr. Pi jus Grigaitis. Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos Ka
nadoje vardu Baronas ir LB 
Fort Williams apylinkės 
vardu sveikintojas.

Koncertine dalį atliko či- 
kagiškis Dainavos Ansamb
lis, vadovaujamas Stepo So

jos dalyvių paliks gražų at
minimą ilgam laikui. Net ir 
oras buvo pasigėrėtinai ge
ras: giedra ir temperatūra 
apie 80 laipsnių.

Sąskrydžio rengėjai. K LB 
VVindsoro apyl. vaidyba, ta 
proga išleido gražų 76 pusi. 
metraštį.

Alfonsas Nakas

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija 
Amerikoje." DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 

deikos, dar dalyvaujant so- KIETAIS—$5.00.



Poslapis ketvirtas

Daug vaikų nelanko Jžistama, kad tie rūmai—tai 
mokyklų į daugiau architektūrinis pa-

x statas ir juos numatoma pa-(E) Lietuvoje pras.deju.-; mįziejumi. Dailinin-
naujiesiems mokslo metams, • kamį vasaroti kurti Palan. 
mokytojams skirtoje ir kito. įkirtas sklypas ir
Je. sPa?doJe buvo pasigirta, auJmaJtoma pastatvti'nauji, 
laimėjimais, siekiant jgy- ■ ti kū,.vbos na.
vendmti visuotini privalomą .
mokymą. 1 aciau, jei spręsti •
iš švietimo ištaigų pareigu- Teis Impulevičių ir kitus 
nų nusiskundimų (žiūr. la~j Komunistai baigė tardy. 
rybinė Mokykla, š. m. 8 nr.), ■ ma Įr jų teismas teis 18 as- 
ypas Švietimo m-jos moky k- menų "tėvynės išdavi- 
lų valdybos viršininko \ . mąy Atsakomybėn patrauk. 
Liutiko teigimų, Lietuvoje tieji vra buvę “antrojo (dvy. 
dar labai didelis mokyklinio liktojo) baudžiamojo bata- 
jaunimo skaičius lieka už * Iiono veikusio Lietuvoje ir J 
mokyklų sienų, ir čia kalti-1 Baltarusijoje hitlerinės oku- 
namos ir pačios mokyklos ir paeijos metais, dalyviai:” 
švietimo Įstaigos dėl nepa- bataliono vadas Impulevi- 
kankamo dėmesio bei nerū- čius kuopų vadai Zenonas
P^stingumo. Kemzūra ir Juozas Ūselis,

Aiškindami mokyklų ne- būrfo vaf|as Jonas Stankai. 
lankymo priežastis, komu
nistai nutyli, kad dešimtys 
tūkstančių vaikų nelanko 
mokyklą dėl to, kad trūksta 
rūbų, apavo. Pagaliau, tė
vams dirbant, mokyklinio 
amžiaus vaikai paliekami 
namuose mažesniems vai-
kams prižiūrėti.
Kiek mokyklų Lietuvoje?

(E) Rugsėjo 1 d. prasidė
jus naujiems mokslo me
tams, Lietuvoje beveik 
500,000 mokinių lanko to
kias mokyklas: 413 bendro 
lavinimo mokyklų su ga
mybiniu mokymu, 880—aš-

*
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GAL GREITAI TEKS ATSISKIRTI

Astronautas Walter M. Schirra , kuriam prieina eilė 
kristi į erdvę, žaidžia su savo 4 metų dukrele Susie ir 

12 metu sūnumi Marty. Astronautas mankštinasi t ape 
Canaveral. Fla. bazėje, o laisvu laiku ilsisi netoli Co. 
roa Beach. Fla.

Kaip rusinama Estija

tis, skyrininkas Juozas Kny 
rimas ir dar 5 asmenys ir bu- Į 
vę “pirmojo (Tryliktojo) 1 
policinio baudžiamojo bata.

'iiono dalyviai” Pranas Ma- 
i tiukas, jonas Palubinskas,
! Boleslovas čirvinskas ir dar 
5 asmenys.

Pagal
duomenis vien Impuleu- |t per gu vjj^um metųivansu išmokėti sumą. suda- 
čiaus vadovaujamas batalio. nesugebėjo išspręsti ir su-jrančią 25% pajamų, kurias 

tvarkyti jų atlyginimo būdų j kolchozas buvo gavęs, par- 
ir tvarkos. Į davęs galvijus ir daržoves.

Kolchozininkų atlyginimai
’ (E3 Sovietinis režimas, iš. tytas 1953 m. rugsėjo mėn.
žudęs milionus Rusijos, Uk. 
rainos ir kitų tautų ūkinin- 

i kų, suvarant juos priversti- 
bobe\ įkų tai dy mo . naj j kolchozus, dar iki šiol, 

y

nas Lietuvoje sušaudęs 50,- 
000 žmonių.

Paminėjo budelio sukaktį

(E) Lietuvos šiaurės kai
myno — Estijos padėtis vi
sais požiūriais primena so
vietinio režimo priespaudą 
Lietuvoje. Estijos rusinimas 
ir bolševikinimas tebeeina, 
ir čia panaudojami kaltais 
labai gudrūs metodai.

Panašiai kaip ir Lietuvoje, 
ir Estijoje falsifikuojama is
torija. \ isi įvykiai, susieti su 
Petro Didžiojo ir vėliau Sta
lino Įvykdyta krašto okupa
cija, vadinami "pažangiais 
Įvykiais." Komunistai skel
bia, kad estų literatūra, me
ras ir muzika visus teigia
mus bruožus esą paveldėję 
iš rusų. Kai 22-me komunis
tų panijos suvažiavime 
Maskvoje rusų kalba buvo 

! iškelta kaip "Lenino kalba,“ 
i Estijoje, kaip ir kituose so
vietų pavergtuose kraštuo
se, laukiama dar griežtesnės 
rusinimo bangos.

kom. partijos plenumo posė 
dyje. Siekiant pakelti gamy
bą, buvo leista dirbantiems 
gyvulininkystės srityje a-

(žiūr. K. Ochapkin, "Eko- 
nomičeskaja effektivnost

I keitę laisvės metais buvusius 
j 140,000 smulkiųjų ūkių. Že- 
’ mės ūkio krizė, palietusi visą

_____  ! Sovietijos ūki, atsiliepia ir
vyksta, į jų vietas atkėliau-' esto kolchozininko padėčiai, 
ja rusai studentai. Jaunimas į Ūgiai kaip n-lietuvis ar lat-
karinę tarnybą eina Sovieti. į v^> es^is ūkininkas įvai- 
joje, ir Estijon atgabenami »U PaU‘J»? \ereia-
soviėtiniai daliniai. Tokio. pildyti, Jenkti planus, 
pobūdžio karinis ir jaunimo tuo tarpu mažai teia žymių, 
darbo jėgų pasikeitimas žy- kurios rooy tų gy venimo są- 

palengvin* nuinimo bel bgi° gerėjimą.
Kaip pastebi lais-

mm
procesą _ ,
vųjų prof. sąjungų egzilyje. 
organas ”Labor in exile“
(7-8 nr.), šiuo metu Estijoje 
sovietų karinių dalinių 
skaičius galįs siekti 100,000.

Ne tik Lietuvoje ir Latvi- 
joje, bet ir Estijoje sovie- 'iiepos mėn.) paskelbtus duo_ 
tinės okupacijos sąlygose menis, kolchozų skaičius 
mažėja gyventojų skaičius.

LEAKIJA

Smarkiai mažėja 
kolchozų skaičius

(E) Pagal leidinyje ”Biu- 
letyn Statystyczny“ (š. m.

Lenkijoje sparčiai mažėja. 
Kai 1900-61 m. laikotarpy 
to skaičiaus mažėjimas siek
davo 7.5 kolchozus, tai per 
pirmuosius šių metų mėne
sius kas mėnuo likviduota 
po 32 kolchozus. Nuo šių 
metų sausio 1 d. Įsteigti tik

Estijoje dar ir teritorija su
mažėjusi sovietų naudai, 
nes pagal sienų ištaisymus 
1945 ir 1954 m. 155.3 kv. 
mylios buvusios estų terito
rijos su 65,000 gyventojais 
atiteko Sovietų Sąjungai.
Pagal apskaičiavimus, Įskai-U nauji kolchozai, tuo tarpu

Estijoje Įsikūrę rusai, tuiį čius gyventojų deportacija:
geresnius darbus ir butus 
kaip estai, šių pastarųjų ne
kenčiami. Jaunimo gabeni
mas, jam baigus mokslą, ta
riamai "savanoriškai“ Į toli
mas Sovietijos sritis prime
na lietuviško jaunimo trak
tavimą. Kai jaunieji estai iš-

das kai kur, bent jo naudoji 
mo pirmaisiais mėnesiais,

karinę prievolę atliekančius 
Rusijoje, karo padarinius, 
gyventojų pasitraukimą Į 
Vakarus, šiuo metu laikoma, 
kad Estijos gyventojų skai
čius bus sumažėjęs apie 
305,000. Pagal 1959 m. gy
ventojų surašymo duomenis, 
tuo metu Estijoje buvo gy
ventojų 1,197,000. Jų tarpe 
rusų gyventojų buvo 287,000

turėjo sėkmės, pvz., 1960 m. arba 23.9% visų gyventojų,Kolchozininkai vis dar
Rugsėjo 12 d. Vilniuje jnepakankamai apmokami, ir ...... . .

dramos teatre buvo iškii- t0 klausimo nesugebant ar j deneznoj platy tru.la v kol- 
didžiojo nenonnt ^P^sti. sunku nųchozach ). Suprantama, kad 

tikėtis, kad pakiltų žemės
teatre 
paminėtatuonmecių mokyklų 2,662; &ki , _

pradines mokj-klas ir 46 mo-i,jninko Fe,jkso Dzerži^kio 
kyklas-interna us. Mokytojų. imim0 - sukaktis
<=»Lrtvnnrn! V. įlnione SI\<XIV1Uk9, ¥ imiauc I c*-
dijo ir spaudos šaltinius sip. ’ Piane>imą apie
kia 28,000. T ... -

Instituto direktorius Romas 
Rūta Kilmonytė Vilniuje šarmaitis.

(E) Rugpiūčio 27 d. tri- Po oficialiosios dalies bu- 
juose Vilniaus kino teatruo-, vo didelis koncertas, 
se pradėtas rodyti senesnės j Dzeržinskis gimė Ašmė- 
gamybos JAV filmas, daly-; nos apsk., Vilniaus krašte, 
vaujant ir Rūtai Kilmonytei, Į Jis buvo pirmas bolševikų 
’Septynios nuotakos septy-• politinės policijos (čeką)

vir.

ji buvo Įvedę 855 kolchozai 
Ukrainoje ir tikėtasi, kad jis 
paplis visoje Sovietijoje. Že- 

tok* apmokėjimo būdas su-; mės ūkio ministerija jau bu
vo atspausdinusi naujas dar.ūkio produktyvumas ir dar- • kėlė nepasitenkinimą tarpe

; bo našumas, čia susipažinki-! tų, kurie dirba kituose kol- 
n .. • nie su to kolchozuose dir-įchozo sektoriuose. 1956 m.iciau

v i - t> - T ’ hančiųjų darbo mokesčio ei- ■ toji avansų sistema praplės
l)a( aie ai 'J0" 5 1k)0> „g per pastaruosius 32 me-! ta ir visiems kitiems kolcho. visus sovietinius planavimus.

tus. • zų darbininkams. Dabar jau Daugelis kolchozų susidūrė

bo užmokesčio knygutes, ta-

' j u apvertė aukštyn kojomis

o estų buvo 72.9* <. Tuo tar
pu prieš karą estų krašte bu
vo 88.2%, o rusai gyvento
jai tesudarė 8.2%.

' 1930 m. kovo mėn. pa
skelbtuose Įstatuose apie 
"žemės ūkio arteles“ buvo 
pirmą kartą nurodyta rei
kalas apmokėti už visą kol
chozuose atliktą darbą. 1935'

susidarė galimybės pinigi
nius mokėjimus vykdyti ir 
keliais metų tarpais, nors 
kolchozininkas vis dar nebu
vo tikras, kokia jam priklau
so galutinė suma. 1956 m.

su sunkia padėtimi jau vien 
dėl to, kad trūkstant atitin
kamos pinigų sumos, nesu
gebėta apmokėti už darbą. 
Atsirado daug kolchozų, ku
rių pajamos per kelis mėne.

likvidavosi 196, Prieš 1956 
m. (Gomulkos atėjimas val
džion ) kolchozų skaičius 
Lenkijoje siekė per 10,000, 
o šių metų birželio 30 d. jų 
buvo tik 1,692.

Pagal lenkų spaudos bal
sus, pvz., partinį dienraštį 
"Trybuna Ludu“ (rugpiūčio 
27 d.), kolchozų likvidavi
mas neigiamai neatsiliepė 
žemės ūkio gamybai. Pvz., 
minėtas dienraštis ir Varšu
vos radijas pakartojo, kad 
Lenkija kasmet gamina apie 
13 bilicnų litirtj pieno, ir šiuo 
požiūriu ji vra penktoje vie-

Nepaisant visų rusinimo ir tOje pasauĮv (po Sovietų 
bolševikmimo pastangų^ ko. s_gos, JAV, Prancūzijos ir 
munistų partijai Estijoje nė- : Eed. Vokietijos). Sviesto 
ra pavykę sukomunistintiJ garnvboje Lenkija taip pat 
tautą. Komunistų partijai atsidūrusi penktoje vietoje, 
priklauso 36,000 narių, ir tai jos sviestas gabenamas Į 25 
sudaro apie 3% viso gyven- pasaulio kraštus, 
tojų skaičiaus. Estai sudaro i
vos pusę visų partijos narių 
skaičiaus. Estijoje tebevyks
ta pasyvus tautos pasiprieši
nimas komunistinimo pa- TAUTų KAPINYNAS SI-
kirmėtų Ekomūni^nioa B1RO TUNDROJE, H.Taut- 

auklėjimo“ nuolatiniai estų 
komunistų dejavimai apie 
gyventojų simpatijas vad. 
buržuaziniam nacionalistam 
ir apie šovinizmo nuotaikas 
ar net apie sabotažo reiški
nius.

NAUJAUSIOS KNYGOS

niems broliams“. Iš Vilniau 
gautomis žiniomis, JAV fil
mui vilniečiai reiškia nepa
prastą susidomėjimą, ir esą 
sunku gauti bilietų.

Vilniaus "Tiesa“ (200 nr.) 
iš anksto bandė ši lengvo, 
žaismingo turinio filmą nu
vertinti. Girdi, anot partijos 
organo, reikia tikėtis, kad 
šią amerikinę produkciją

viršininkas ir pasižymėjo 
kaip masinio teroro vykdy
tojas.

Norima pereiti prie 
mechaniško knygų įrišimo

(E) Lietuvos spaustuvėse 
ligšiol visi knygų Įrišimo 
darbai buvo atliekami ran
komis. Dabar siekiama, kad 
kai kurie procesai būtų vyk-

m. vasario 17 d. Sovietu i aP*e visų Sovietijos j sius buvo dvigubai mažes-
Liaudies Komisam Taryba kolchozų mokėjo mėnesi- nės už mokėjimus, kuriuos 
ir Km. Partijos centro komi. n*us ar trimėnesinius avan- tektų išduoti kolchozininkui. 
tetas pakeitė minėtus Įstatus su?' tačiau produktyvumas Pereinant Į piniginius ap- 
ir paskelbė "pagrindini ista- ūkiuose visvien nekilo. Net mokėjimus susidurta ir su ki- 
tvmą apie gyvenimą kolcho- b' P^ts Chruščiovas viename
zuose. Tais naujais Įstataism. suvažiavime siauri- 
buvo įvestas vad. darbadie* n'ame, Kaukaze pastebėjo, 
nis, tačiau nebuvo nurodytas' esamoji kolchozinio

domi ir mechanišku būdu
Įdomi tvarka viešbuty

"su standartiniu siužetu, 
šabloniškomis situacijomis, 
kur dominuoja pranašumo ir 
grubios jėgos kultas, na, ir;
idiliškas ’happy-end‘, tary
binis žiūrovas sugebės tei
singai ir kritiškai Įvertinti.“
Aišku, šis "Tiesos“ Įspėji
mas dar labiau paskatins 
vilniečių mases skubėti žiū
rėti filmo, kur nerasi jokios, 
per daug jau Įkyrėjusios "ta
rybiniams žiūrovams“ tary
binės propagandos ar agita- 1 Numeris "kruvinam doleriui 
cū°s* J ir burž. nacionalistams“I

Palangos Tiškevičiaus j (E) Rugpiūčio 31 d."Kau
namos pavers muziejumi no Tiesa“ paskyrė visą nu-

! Pereinant
ūkiuose visvien nekilo

tais sunkumais — atsirado 
kliūtis šeimas aprūpinti duo
na, mėsa, pienu kitais pro
duktais, sumažėjo gaminių

dienų skaičius, būtinas at-i (^arbo- apmokėjimo sistema I pristatymai miestams, paga. 
iikti per vienerius metus, neprisideda prie žemės ūkio i liau, aplamai paėmus, netu- 

gamybos pakėlimo. Aišku, rėjo sėkmės javų ir pan. ga
ji jau pasenusi. Reikia Įvesti minių pardavinėjimas kol- 
tokią sistemą, kurioje būtų chozo nariams už pinigus. O

1939 m. paskelbus atskirą 
Įsaką, jau nustatytos tų die
nų normos

(E) Ch Levinas "Tiesoje“i 1956m. Sovietų S-gos » SamJ'b^ koky- padariniai buvo tie kad su-
(184 nr., nusiskundė Rokl^«^bė su partija priėmė hę’ klek-yb? ** JOS kastus“ , mažėjo kolehozminko mate.
kio viešbučio tvarka. Esą, iš i nauJ^ nutarimą, kuriuo rei- 
miesto grįžę viešbučio sve- kajaujama is kolchozininkų 
čiai po 14 valandos negali j a^fbrb^ tam tikrą privalo- 
patekti Į kambarį, nes vieš- darbądienių skaičių irtai 
bučio raštinė neveikianti, i paliekama nuspręsti kolcho- 
paskelbusi, kad "Nuo 14-17 zo visuotiniam susirinkimui

mazejo
(žiūr. ’ Pravda“, 1957 m. ko. i rialinis suinteresuotumas ir
vo 14 d.). : tai buvo jau Įspėjimas, kad

Po Chi-uščiovo pastabų, tenka atsisakyti nuo to ga- • _ *■ . . • • • • _  . • • •

vai. klientai nepriimami 
' neatleidžiami.“

ir Sis gavo teisę mažinti priva
čių ūkininkų sklypų dydžius 
ir, be to, iš artelės pašalinti 
narius, neišpildžiusius nusta
tytos darbadienių normos. 
Iš gautų pajamų kolchozas 
Įpareigojamas piimoje eilė-

men demaskuoti, jos žo- je atlikti pareigas valstybei, 
džiais, tuos, "kas už kiuvi- ’ pasirūpinti sėklomis, paša
ntis dolerius plėšė ir parda- ’ais, draudimu ir kitais rei- 

vasaroja dailininkai iš fvaY- vinėjo lietuvių tautą...“ Apie kalais ir tik metų pabaigoje 
riaušių Sovietijos vietų, net turinJ liudija kai kurių sky- jam leista iš likusių pajamų 
ir iš Erivanio (Armėnijos), riM straipsnių antraštės: paskirstyti atlyginimą kol- 
Gruzijos ar Tadžikistano’ doleris atėmė laisvę, doleris chozininkui — pinigais arba 
Tačiau daugiausia pasirodo skurde skandino, doleris natūra, proporcingai atidirb- 

kruvinas ir purvinas... Visa
dienraščio medžiaga gausiai

(E) Vilniaus radijas sa
vo reportaže rugpiūčio 20 d. 
pastebėjo, kad Palangoje

maskviškių dailininkų, to
liau seka Leningradas, uk
rainiečiai, baltarusiai ir kiti. 
Rusams dailininkams Lietu
vos pajūris patinkąs, nes jis 
skiriasi nuo jiems geriau pa
žįstamo Juodosios jūros pa
jūrio. Ligšiol dailininkai va
sarodavo buv. Tiškevičiaus 
parko į-ūmuose, ir vasaros 
metu juose tilpdavo iki 86 
žmonių. Tačiau dabar prina-

tam darbadienių skaičiui. 
Nepaisant Įvairių tiūkumų,

i Muštruota nuotraukomis iš 
archyvų, dokumentų foto
kopijomis. Laikraštis ame-^-vje Sovietijos kolchozų, 
rikini kapitalą pavadino i Pa£al šią sistemą, kiekviena 
tarptautiniu žandam, lais- šeima atlyginama kartą per 
vės smaugiku, o Vilniaus ra., m^us ir ligi metams pasi- 
dijas pastebėjo, kad šis į baigiant ji negali žinoti, kiek 
"Kauno Tiesos“ n-ris teikiąs! Jai bus atlyginta už darbą

kaip ir reikėjo laukti, Sovie- rantuoto piniginio mėnesinio
tijoje karštligiškai pradėta apmokėjimo būdo. 
ieškot, naujų būdų apmokė- giuo metu apie 80% vlsų 

ti kolchozininkam* n... svar- kolchozų Sovietijoje darbi- 
biausia, siekiant pakelti že- ninkus apmoka mėnesiniais 
mės ūkio gamybą. Buvo leis- ar trimėnesiniais negaran- 
ta kolchozininkams išmokėti tuotais avansiniais mokėji- 
pimgais ar natūra garantuo. mais pinigais ar natūra, vėl 
tą mėnesinį atlyginimą, me.; lemiantis išdirbtų darbadie- 
tų pabaigai paliekant apmo-: nių skaičiumi. Be to, kolcho-

Visas Estijos ūkio gyveni
mas vairuojamas pagal Mas 
kvos Įgeidžius bei reikalavi
mus. Tik Maskva nustato, 
kokie turi būti investavimo 
Į pramonę dydžiai, kiek rei
kalinga žaliavų ir kiek turi 
būti pagaminta prekių rin
kai. Iš Estijos pranešama, 
kad šiuo metu nesą jokių 
ženklų, kurie rodvtų, jog. 
atsižvelgiama Į gyventojų 
poreikius. Vietinės ūkio ta
rybos Estijoje buvo peror
ganizuotos—jos apkaltintos 
vietiniu "šovinizmu“, nes ū- 
kio srityje siekusios paten
kinti gyventojų poreikius.

Pramonė* skatinimas Es 
tijoje vykdomas visu spar
tumu. Numatyta Estiją pa
versti pagrindiniu kraštu- 
šaltiniu, eksportuojančiu de
gamąją medžiagą ir elektros

kėjimą, apskaičiuotą pagal zaį jar paskatinti papildo- 
isdirbtų darbadienių skaičių, niai apmokėti kolchozinin- 

Pagaliau, pastaraisiais { ku*, atsižvelgiant ne tik Į 
trejais metais atsirado vėl ‘ paskirų žembirbių pasiektą 
naujas apmokėjimo būdas— I aukštesnę gamybą, bet ir Į 
jis pakeičia mokėjimus, sais- j paskirų brigadų ar fermų energiją Į Leningrado sritį, 
tomus darbadienių skaičių-: perviršytus planus. Anot! Latvijos ir Baltarusijos res
nu', ir juo įvedamas mėnesi- Chruščiovo (žiūr. "Sielska- publikas Kai nrv»« Vara
nis piniginis užmokestis, ja Žizn,“ 1962 m. sausio 
Šiuo atveju piniginiai Įverti.116 d.) materialinis suintere-

toks atlyginimo metodas | namas Įvairaus pobūdžio duotumas esąs komunizmo 
kolchozininko atliktas dar- statybos principas. "Mes tū
bas. šis naujas būdas buvo i rime laikytis dėsnio: geres- 
palankiai Įvertintas daugelio nis apmokėjimas už didesnę 
ūkio specialistų — jų nuo- kiekybę ir aukštesnį gamy- 
mone, tai gali prisidėti prie bos lygį.“ Tai varovo bal- 
skirtumo pašalinimo tarp sas, tačiau gyvenimas ir vėl 
kolcozininkų darbininkų ir' parodė, kad visi apmokėji-

naudojamas ir ligšiol dauge-

daug faktų agitatoriams bei1 Kitas kolchozininkų jar. šiaip dirbančios klasės. mo būdai tik skurdina dar- 
partiniams darbuotojams, bo apmokėjimo būdas nusta. Naujas apmokėjimo bū- bininkus ir nekelia gamybos.

publikas. Kai prieš karą Es
tijos miestų gyventojai su
darė trečdalį, tai šiuo metu 
miestuose gyvena 56*5 kraš 
to gyventojų. Sostinė Tali
nas vilto pramonės centi-u 
su apie 300,000 gyventojų.

Žemės ūkio srityje Estija 
atsilieka nuo prieškarinio ly
gio. Ūkiui trūksta traktorių, 
trąšų ir kt. 1961 m. Estijoje 
veikė 611 žemės ūkio kol
chozų ir 144 sovchozai, pa-

vaisienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 psl.. kaina $1.25.

SĖTUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

IAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

YTSIMINIM AI APIE JUO- 
<Ą LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..............$1.00

BEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina. . . . $5.00

/EIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje;

So. Boston 27, Mat*. 
636 E. Broadway,
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ką nors apie duchoborus? Į areštuoja?

(pradėjo ūkininkauti. Juos rė
mė pinigais ir Amerikos 
kveikeriai, kurių buvo daug 
New Jersey ir Pensylvanijos 
valstijose. Kanadiečiai drau
giškai duchoborus priėmė ir 
padėjo jiems Įsikurti. 1901 
metais Kanados teisingumo 
ministeris pranešė parla
mentui, kad duchoborai yra 
geri ateiviai, darbštūs ir ra
mūs žmonės, per du metus

Rusai ir tada taip elgėsi
1768 metais Lenkijoje irinius užpuolė ligos ir daug

Lietuvoje soste buvo kara
lius Stanislovas Augustas 
Poniatovskis. Rusai Įvedė 
savo kariuomenę neva kara
liui paremti. Rusų pasiunti-
nys Repninas eme šeiminin
kauti. O lenkų lietuvių kara- 

nepadarę jokio nusikaltimo Įju^ priklausė nuo rusų malo- 
i ir būsią pageidaujami pilie-! nės.

jų išmirė. Belcour nurodo, 
kad vienam transporte iki j 
Kijevo išmirė 97 žmonės, o i 
Kijevo kalėjime dar 27 žmo- Į 
nės. O kaip žinome, trans
portas susidėdavo iš 150- 
200 žmonių. Chojeckis nu
rodo, kad is 600 žmonių, at
vežtų i Kijevą, per kelioliką

čiai. Bet su laiku duchabo-i Lenkijoj ir Lietuvoj kilo j savaisių pusė jų išmirė. Nuo
rai pradėjo krikti: vienas subruzdimas prieš rusus, ir 
būrys po kito ėmė skirtis nuo (maištingesni bajorai susirin- 
jų bendruomenės, patapda- ko Baro mieste ir paskelbė

Kijevo belaisviams pradėta 
mokėti: karininkams 10 ka
peikų dienai, o kitiems ka

mi klajokliais, ir veda sun- konfederaciją. Rusus reikia į riams po 4 kapeikas. Aišku,
kų, netvarkingą gyvenimą, išvyti, o karalių išgelbėti iš 
vieni kitiems pavydėdami ir jų Įtakos. 1 ačiau karalius 
keršydami padegimais. Blo- juos palaikė savo priešais, 
giausia elgiasi jų ”Laisvės Siuntė reguliarinę kariuome. 
Sūnų“ būrys.

— O kiek jų dabar 
būti Kanadoje?

— Tikrai niekas nežino,

gali

BALFO ŽIMOSLAIMĖJO

Michigan valstijos gražuo. 
lės ('arole Van Valin mau
dymosi kostiumas pripažin 
tas gražiausiu iš visų tų, 
kurios varžėsi dėl Amerikos 
gražuolės titulo.

Balfo Diena
Marylando gubernatorius 

ir Baltimorės majoras Balfo 
seimo dieną, spalio 13 d., 
pasižadėjo paskelbti Balfo 
Diena ir patys sutiko seime 
dalyvauti. Lietuvos atstovas 
JAV J. Rajeckas ir N. Ras
tenis taip pat sutiko Įeiti Į 
Seimo Garbės Komitetą bei 
aktyviai seime dalyvauti.

Grįžo Balfo pirmininkas
Kan. dr. J. Končius, ap

lankęs daugeli Europos kraš
tų, rugsėjo 5 d. grižo Į New 

;Yorką. Savo kelionės Įspū
džiais ir naujais sumanymais 
pasidalijo ir supažindino su 
jais Centro Valdybos narius 
bei Įsijungė Į aktyvų XI sei
mo rtiošimo darbą.

Balfo vakarienė veltui
Baltimoriečiai balfininkai 

•jau pradėjo ruošti susipaži
nimo vakarienę Balfo seimo 
dalyviams, ši vakarienė ruo- 
šiama vietinėmis pajėgomis 
ir bus dovana svečiams. Va
karienė Įvyks Lietuvių Sve
tainėje (851 Hollins St.) 
spalio 12 d. 7:30 vai. vak.

Iškilmingas Balfo banke
tas bus spalio 13 d., 7:30 vai.

kad iš to jokiu būdu negalė 
jo išgy venti.

Tobolske kaliniai patyrė, 
kad jie čia ne pirmieji. Ten 

11 jau buvo išmirusi generacija 
rėmėjų,

kuriuos rusai išvežė. O prieš' 
juos švedai belaisviai, virtę' 
vergais, statė Tobolską ir j 
ten išmirė. Naujai atvykę' 
belaisviai ėmė ieškoti uždar
bių, kad papildytų mokamas 
4 kapeikas dienai.

Bet ir tų išmokamų ka-

nę prieš konfederantu
rusai jam žėrė pinigus, nes buvugi Leščinskio 
pačiam karaliui esą geriau 
pritinka savo krašto maišti
ninkus suvaldyti. Tačiau ru.teve, nes jie savo gimimų n . .....

mirimų valdžios Įstaigoms sai tuo nepasitenkino ir siun.
nepraneša, nežiūrint, kad to tė są\o pačių kanuomenę 
būtinai reikalaujama. Kana- prieš konfedeiantus. 
dos raitininkų policijos ap- į Kraštas suskilo ir susivai- 
skaičiavimu, jų gali būti a- dijo, kas rusams buvo labai 
pie 13,000. Kol jų pirmtakai palanku. Konfederantai ne
gyveno Rusijoje ir buvo Įstengė suvienyti savo jėgų, 
žiauriai valdžios persekio-

■ jami, jų sektai daug užuo-
— Sei, Maik, ar tu žinai i — Na, o policiją ar jų ne- . jaUĮOS rodydavo ir grafas L.

— Žinau, tėve. Tai yra re
liginė rusų sekta.

— 0 kas yra sekta?
— Tai yra dalis žmonių, 

atsiskyrusių nuo kitų ir su
darančiu vienodos nuomo-c
nės ar Įsitikinimų grupę. Pa
vyzdžiui, krikščionys yra 
suskilę Į kelioliką sektų. 
Baptistai sudaro vieną sektą, 
kongregacionalistai kitą ir 
taip toliais

— Bet sakai, kad ducho
borai yra ruskiai, ar ne?

— Taip, jie yra rusai.

tai.

peikų rusams pagailo. Jie; komi rusais, ir jie niekuomet• — 1—1 1 • • XX* * I I — * 1 * X. * 0‘L ’negalėjo apleisti Sibiro.pasiūlė belaisviams stoti į

_ _ ___ i*usų kariuomenę. Kai šie at-
cijos h7susiklaušymo7Odau- sisakė ir, nurodė, kad jie yra

būta ryžtingų žygių ir laimė
jimų. bet nebuvo koordina-

Tolstojus. Kaip sakiau, jie gumas didikų žvalgėsi į abi karo belaisviai, suimti uni
formuoti ir su ginklu, tai 
jiems atsakyta Tobolske ir— Areštuoja, teve. Nela-jbuvo nusįstatę prieš karą ir I puses Karingi bajorai.gale. alsaKVta loooisKe n

bai seniai Kanadoje, Britų gkelbė visiems meilę,—ne jo būti geri kanai pavieniai, atsakyta l oooisKe u
Kolumbijos provincijose, bu. žmonėms, bet ir gyvu- i bet neįstengė atsilaikyti ka- Omske pasibaisėtinais Įvy 
vo vienai duchoborų atska- iįams. Todėl jie ir mėsos ne-j raliaus ir rusų ištreniruotai klais- Kai minkai Miliaus 
lai iškelta byla dėl neleistino valgydavo. ir koordinuotai kariuomenei. Įkas, Mocydlovski, Tęczynski
elgesio, Bet teisinas, esą, ‘ . t Kai kur daug valstiečių ir ir kltl buvo smarkiai sumus-

Okei, Maik, dabai jau mįeseioniiĮ prisidėjonieko nenusikaltę. Nusireng- -**-«-* miesčionių prisidėjo prie
darni jie tik parodo savo ne. žinosiu, kas yra duchoboiai. j konfederantu, o Šiauliuose 
kaltybę. Juk Dievas, sutver
damas Adomą ir Ievą, neda
vė jokių drabužių.

— Dac rait, Maik! Ado
mas buvo sutvertas be kel
nių, o Ieva be dresės.

— Duchoborai taip ir sa-

VOKIETIJA
Įvyko tikras valstiečių suki-

— Ar tai nebus komunis-’ko» tėve. Koks gali būti nu- 
įsikakimas jiems demonst-

_ Gal ir būtų galima juos gatvėmis taip. kaip
taip pavadinti, nes savo ben- Dievas žmogų sutv ėrė. Ju 
druomerėj jie gyvena ko- »’ dabar žmones ateina į sį 
munistiškai: tačiau jų komu- P388“!! h* i?k!V di apanų. 
nizmas vra religinis, o ne Pagaliau, valdžia netun ne. 
politinis-ne toks. kaip So- t°k>° įstatymo, kuris reika- 
vietų Rusijoje. Sovietų tvar- 'autų, kad žmogus butų ap- 
Veik .vrioi.-rtrr,- sirengęs. O jeigu toks išta

1

Lietuviai tarptautinio laisv. 
prof. 5-gU Centro KuršuuSc

Tai buvo beveik prieš du vak. Southern Hotel (seimo)
patalpose.

Didelis susidomėjimas 
Balfo seimu

Be garbės svečių ir dauge
lio direktorių, Į XI Balfo sei
mą jau pasižadėjo atvykti 10 
atstovų iš Filadelfijos ir de
šimt iš New Yorko. Šiame 
seime, be įprastų organizaci
jos darbų, apžvalgos ir val
džios rinkimų, bus svarstomi 
ir ateities darbai, kuriuos re
feruoti sutiko J. Audėnas, 
dr. J. Grinius ir kun. L. Jan
kus.

Tikimasi daug gražių ir 
garbingų sveikinimų, bet 
dar labiau laukiama aukų, 
kurios įgalintų tęsti tautiečių 
šalpos darbą.

Balfo seimo leidiniai
Ryšium su Balfo seimu 

jau ruošiami du specialūs 
leidiniai: vienas Baltimorė- 
je, kuriame tilps banketo 
programa ir vietos sveikini
mai; kitas leidinys ruošia
mas centre. Pastarajame bus 
Centro Valdybos praneši
mai, veiklos apžvalga, sta
tistika, Įvairi informacija 
bei referatai. Pirmasis leidi
nys bus spausdinamas spaus
tuvėje, antrasis Balfo centro 
priemonėmis. Tie leidiniai 
bus duodami visiems seimo 
dalyviams.

Balfo Centro 
Reikalų Vedėjas

šimtus metų. Ar kas išmokta 
per tą laiką? Smetona kraš
to pinigais didino kariuome
nę ir penėjo policiją savo 
krašto žmonių laisvei varžy
ti. Pasiuntinys Pozdniakovas 
davė patarimus ir Įsakymus, 
kaip kadaise jo pirmta- 
kūnas Repninas. O rusų ka
riuomenė be jokio pasiprie- 

! šinimo Įsileista Lietuvon, 
kaip karaliaus Stanislovo 
Augusto Poniatovskio lai1— — » — 1 w . n-iKais. rausai taip p<xv giuuu
lietuvius Sibiran, ir taip pat 
pusė jų nyko pakeliais, o di
delė dalis kaulais nuklojo 
Sibirą. Kai kurie iš jų sutiko 

muse, -kad ..mėsos gabalai j priimti stalinišką tikėjimą, 
nuo jų krito. Kitą dieną is-! Kaip tada, taip ir dabar iš
nešu kankinimo įrankiai į i žudytų ir išprievaitautų šei- 
aikštę .ir išrikiuotiems be- mų nariai virto partizanais.

ti ir, kai po to jie atsisakė 
priimti priesaiką rusams tar
nauti, juos išrengė ir išvedė

liinas. Tačiau viskas nuėjo i aikšt«' T« ivyki teiP
niekais. Sukilėliai išbėgiojo 
i užsieni, o kai kurie atsidū
rė net Amerikoje ir padėjo

(E) Laisvųjų profesinių ja* laisvę iškariauti. Tarp jų
sąjungų tarptautinis egzilų 
centras jau eilė metų Fed.

buvo ir garsusis Pulaskis, ku
ri JAV atstovas Franklinas

rašo:
” Atnešė į aikštę kanki

nimo .įrankius, -pririšo iš
rengtus kalinius prie medi
nių įtaisymų odiniais diržais 
su sagtimis, priveržė rankas,

Vokietijoje (šiais metais Paryžiuje užrekrūtayo ir ku- kajas ir kaklus,—ir taip juo*
Bergneustadt vietovėje) or
ganizuoja seminarą-kursus 
užsieniečiams. Juos lanko 
prof. s-gų judėjimu susido
mėję tremtiniai, be to. ir vo
kiečiai, prancūzai, italai ir

ris daug prisidėjo prie Ame
rikos laisvės iškariavimo ir 
už ją žuvo.

Kažkoks Jokūbas Ulejs- 
kis Įtraukė Į miesto knygas 
konfederantu manifestą. Po

'engęs, u jeigu 
tymas ir būtų, tai jis būtų

— Nu, tai pasakyk man ne pįevo bet sukčių politi-
d augiau apie juos. Jeigu jų kierių padarytas ir priešin- 
viera nesiekta, tai gal ir gas Į)įeVo valiai. Tačiau, jei 
mum vertėtų prie jų prisidė- norit mus bausti, jie sakė 
ti? Gal būtų geras man vais- vaMžiai gaiite bausti ir net 
kas tie duchoborai. karkinti. Mes nesipriešin-

— .Jie tėvo nepriimtų. fįn:. bet kentėsim, kaip Kris-
— Kodėl? tus kentėjo. i
— Todėl, kad mėgsti iš-1 — Nu. tai pasakyk, iš kur

gerti ir rūkai pypkę. Tokiais jie atsirado? 
dalykais jie piktinasi. Jie —Jie pradėjo reikštis Ru- 
taip pat priešingi karams, sijoje aštuonioliktame am- 
nepripažĮsta nei armijos, nei žiuje, tėve. Bet kai jie atsi- 
ginklų: todėl turėtum ir sa- sakė stoti kariuomenėn, tai Į‘am* penki doleriai 
vo kardą numesti. Kai kadaįcaras Aleksandras I liepė iš
turėtum ir nuogas miesto' tremti juos Užkaukazėn, 
gatvėmis maršuoti. ! Turkijos pasienin. Sąlygos

— Ar pasiutai? į tenai buvo sunkios, bet savo
— Ne, tėve, aš nepasiu-' 

tau. Duchoborai mėgsta to
kias eisenas rengti, kai jie 
nusprendžia, kad via reika-

kai jie priešingi.

lo.
— O koks gali būti reika

las nuogiems maršuoti?
— Na, sakysime, valdžia 

nutarė reikalauti iš jų mo
kesčių valstybei. Tėvas ži
nai, kad kiekvienai valdžiai 
reikalingi pinigai. Reikia 
ne tiktai algas valstybės tar
nautojams apmokėti, bet 
reikia ir mokyklas išlaikyti.

kt. Vak. Europos kraštų gy- keturių dienų rusai užpuolė 
ventojai, esama ir atstovų iš Į jo namus, “mirtinai užkanki- 
naujai laisvę atgavusių Af- no dukterį, kančiukai* suka.

pojo žmoną, sunaikino turtą. 
Jis pats surinko apie 200

ikos kraštų. Šie kursai-se 
minaras vyko š. m. rugsėjo 
3-15 d., o rugsėjo 16-19 d.d. draugų ir išėjo partizanaut.“ 
numatytas lankymasis Vak. į 
Berlyne. Dalyvių tarpe yra 
ir du lietuviai, gyv. Fed. Vo
kietijoje.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me-

skaityk Stasio M ich ei šo
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa-

darhštumu jie pavertė pu
siau laukini kraštą i derlingą 
žemę. Jie dirbo visi bendrai 
ir gyveno bendrai. Bet prie 
Nikalojaus II-jo prasidėjo, ve,kslu, Sa* ten »r »ave pa

Tačiau daugumas didikų i . 
nusilenkė ir atsiprašinėjo n 
carienę Kotryną. Daugumas - 

1 jų sugrįžo i savo dvarus. 0 
kitus užėmė rusai ir patalpi
no ten savo kariuomenės bū
rius.

Kovoms einant, rusai pra
džioje belaisvius atiduodavo 
karaliaus kariuomenei, o pa
skui pradėjo patys sau pasi
laikyti. 1771 metais rusų pa
siuntinys Repninas skaičia
vo turis apie 14,090 belais
vių. o pulkininkas Belcour 
1773 metais nurodo, kad ta

laisviams pasiūlyta užsirašy- 
į rusų kariuomenę.“

Kažkoks Chojecki, rusų 
vadinamas teisingu, šitaip 
aprašo Įvykius Omske:

"...Kada grasinimai ir įti
kinimai nepagelbėjo ir nie- 

• kas iš belaisvių nenorėjo sto- 
į rusų kariuomenę, tada 

mus uždarė po areštu. Po še
šių savaičių mus išvedė į 
aikštę, atnešė lazdų, botagų, 
kančiukų . ir ..surištus ėmė 
taip mušti, kad turėjome su
tikti rusams tarnauti. Visgi 
kai kuriuose pulkuose muša
mieji atlaikė 800 ir daugiau 
lazdų, kol juos privertė ru
sams prisiekti.“

Tie lietuviai ir lenkai buvo 
siunčiami Į Orenburgą ka
riauti su sukilusiais rusais,

Lietuva ir dabar pažino kal
mukų žiaurumą, o lietuviai 
dabar, būdami rusų kariuo
menėj, turbūt vaiko kalmu
kus.

Kas sako, kad istorija ne
sikartoja? Ji kartojasi tiem, 
kurie iš jos nepasimoko. Pa
balti jys nesimokė iš suomių, 
kad žmonių teisės ir laisvės 
turi būti gerbiamos ir saugo
jamos, kad pavojaus metu 
pačių žmonių pastatyti pir
mūnai nebėgtų, bet sergėtų 
krašto nepriklausomybę, ir 
visi žmonės kaip vienas ją 
gintų.

R. Suvaizdis

ŽEMĖS DREBĖJIMAI

d a JU 
5,445.

žiaurus duchaborų persekio.1 
jimas. Kazokai ėmė deginti 
jų sodybas, plėšti jų tuitą, 
mušti vyrus ir niekinti jų mo
teris. Apie 4.000 jų buvo iš
tremti iš Tifliso gubernijos 
Į Gruziją, kur per du metu 
ketvirtadalis jų išmirė nuo; 
bado ir ligų. Tolstojus pra
nešė apie tai Anglijos kvei- 

ir kariuomenę apginkluoti, kerių draugijai, kuri buvo 
Bet duchoborai mokyklų ne-Į artima duchoborams. Ji su- 
pripažista. o armijai dar | rinko pinigu ir padėjo du- 
daugiau priešinei. Todėl jie | choborams persikelti Kana- 
kelia protestą. Vyrai, mote- • don. Kanada Įsileido juos 
rys ir merginos nusiima dra-'kaip žemdirbius ir apgyven- 

[ panas ir eina per miestą pro.' dino Yorktouro apylinkėj, 
•testuodami: "Mums nereikia į Saskatchewano provincijoj, 
nei mokyklų, nei armijos, ir' kur buvo daug laisvos že
mes pemokėsime jokių mo-' mės. Jų susidarė tenai apie 
kesčių!“ 7,500 žmonių kolonija ir jie

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00

KNYGOS JAUNIMUI

Šiomis dienomis Įvykęs 
baisus žemės drebėjimas 

Pugačiovo vadovaujamais, Irane (Persijoje), dėl kurio 
nuvarvta i Kazanių siuntė malšinti kalmukų, to. žuvo apie 20,000 žmonių, 

torių, čeremisų, kirgizų. Kai- šiame amžiuje buvo jau 27- 
.... mukai bėgo nuo kazokų i sis didesnis drebėjimas. Ma-

I? lonkiinc ir i Kiniją, ir lietuviai, buvę zų įvyksta kasdien ir poapiašjmai. 1> Lenkijos j konfederantai, dabar varu Į i daug.
belaisvius veze . . - _
i 150 900 žmo- 'ruslJ kanuomenę sugrusti, Daugiausia aukų pareika- 

nių į Kijevą arba į Smolens- b“vo ?iu"«ami juos nesėk- lavo 1920 m. gruodžio 16 
ka 0 išun'per Orei, Tūla ir "’ln?ai vytis Tuo tarpu Lie-; d. žemės drebėjimas Kansu 

iapienkiam liaskvą j Kasa-1 dr.ebe'? del I provincijoj, Kinijoj. Ten

' \Lietuvos 
grupėmis

TĖVYNES MYLĖTOJŲ 
DR-JOS SEIMAS

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 
valdyba praneša, kad ji spa
lio 20-21 dienomis Chieago
je, Lietuvių Auditorijoje 
(3133 So. Halsted St.). šau
kia kuopų atstovų suvažiavi
mą ir prašo kuopas jam jau 
i-uoštis ir pasiųsti kuo dides
nį atstovų skaičių.

Visais suvažiavimo reika
lais prašoma kreiptis i Cent
ro valdybos sekretorių M. 
Kasparaitį, 1827 Linden 
Avė., Racine, Wisc.

rusų karių kalmukų žiauru- žuvo 180,000 žmonių. 1923nių. Karininkus ir zymes-
iliustraciios 24! riu-s bajorus vežė vežimuose _ .

24 po tri« o visus kitus varė Į Auksciausias msų pravo- sostinėje 
pėsčius Kai kurie varovai slavų sinodas kreipėsi Į im- 000 zmo 
viršininkai leisdavo kali- peratorienę Kotiyną, kad

GINTAReLė, J. Narūnės paša-: 
ka. gražios 
psl., kaina

Ta pati knyga anglų

mų. m. rugsėjo 1 d. Japonijos 
Tokio žuvo 143,- 

zmonių; 1908 m. gruo
džio 28 d. Messinoj, Italijoj

'IftI.YNI KARVELIAI. Aloyzo Ba 
rono apyM»xaitės vaikams, 69 psl.. 
k»,n» .......................................... $1.50

VARTYS KARALISKIUOSE, Liu

do Dovydėno apysaka. 16S pg). 
k*in» ........................................ »2.00

biau šelne ^vargusius kali- Tiumenvje 75 ir kitur po ma
nius neeu ^ventojai rusai.. žiau priėmė pravoslavų tiky. 
Nakvynėm- tirtos vietos | ^ą.“ Tačiau daugumas atsi- j 
buvo 5»lto< dvokiančios ir sakė keisti tikybą. Jdomu, 
utėlių apniki. Todėl kali- kad tikybą pakeitę buvo lai. mų.

sausio 13 d. Avezzano, Ita
lijoj žuvo 29,970: 1939 m. 
gruodžio 27 d. Erzingam, 
Turkijoj žuvo 23,020 žmo-

Žiūrėk, kad malonumas nepa
kenktą tavo garbei: malonumas 
praeis, o jrėda pasiliks.

Goethe

Amerikoje didžiausias že
mės drebėjimas šiame am
žiuje buvo 1906 m. balan
džio 18 d. San Francisco. ja
me žuvo 452 žmonės.



Puslapis Šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 38, Rugsėjo 19, 1962

MOTERŲ SKYRIUS
STEPONAS KAIRYS

Iš vaikystės atsiminimų
(Tęsinys)

Važiuoju namo atostogų
Po valandos traukinys, pilnas keleivių, porą kartų 

žviegtelėjęs, atsiplėšė nuo miesto ir pasileido Žemaitijos 
laukais, tik dar budusiais iš nakties miego, ūkanotais ir ra
sotais, i mūsų Aukštaitiją. Po kelių valandų buvome Jona
voje. Aš jau žinojau, kad iš Jonavos Ukmergę pasiekti ga
lima poros kuinų traukiamu diližanu-karieta. Tuojau ji 
susiradome ir pajudėjome, sustodami užkąsti Ilgabrodėje. 
čia buvo sena erdvi karčiama su erdvia patalpa arkliams 
pastatyti. Joje buvome sustoję ir važiuodami Palangon. 
Užsisakėme arbatos ir lengvai užkandome.

Po kelių kelionės valandų mūsų karietkai nugalėjus 
paskutini kalniuką, iš žemės kyštelėjo pirmieji L kmergės 
rūmai. Atvažiavome. Nebuvome tikri, ar čia mūsų kas lau
kė, nors ir buvau namo rašęs, kad atvažiuoju. Iki namų 
dar 5 mylios, kitaip sakant. 35 kilometrai. Jaunų kojų pa
skatinti. aš ir Vastapų Kavaliauskas susitarėme eiti pėsti. 
Kai įsismaginome eiti, kilometrai pasidarė kaip ir trum
pesni, ir jau gerokai sutemus pasiekėme Užnevėžius. Ir 
čia mūsų niekas nelaukė ir jau visi buvo sumigę. Vaituose 
nepasitiko nei margiukas. Negaišdami abudu sulipome 
daržinėn ant šieno ir po valandėlės jau skendome saldžia
me jaunatvės miege. Iš miego pažadino daržinėn įskridu- 
sios ir čia beskraidančios kregždutės, tarp savęs pašnekė- 
damos.

Mano mamytei buvo maloni staigmena, kai mudu iš
simiegoję staiga Įgriuvome i gryčią. Šiltas, beveik ašarotas 
sveikinimasis po visų metų nesimatymo! Po gardžių pus
ryčių palydėjęs Kavaliauską iki Skiemonių kelio, grįžau 
namo. Ir man rūpėjo pamatyti, kas po metų namie nauja. 
Išdalinau namiškiams dovanas. Atidžiau Įsižiūrėjau i na
miškių veidus. Kai kas juose pakitėjo, bet visi jie man 
tokie savi ir mieli. Taip viskas miela namie.

Mano pirmutinis žygis—į gėlių darželi, sesutės Anto- Į 
sės tvarkomą. Jau pražydę pirmieji jurginai. Kas darže
lyje nauja, tai pas mus dar retai matytos našlaitės. Jos 
dabar darželio papuošalas. Pastebėjau, kad perdaug žolė 
įsigalėjusi. Nusistačiau sutvarkyti takelį i darželi ir tuoj 
ėmiausi darbo. Rytojaus dieną nuo žolės išvalytas, smė
liu pabarstytas takas į darželį buvo jau baigtas. Vakare 
parėjo namo ir galvijų banda. Ir čia visi seni pažįstami. 
Kas man čia nauja, tai juoda metinė telyčaitė. Per metus 
ir ji paaugo, bandoje laikosi žvali ir linksma, bet pieme-1 
nukas nusiskundžia—eina ji per laukus ir nesuvaldoma. į 

Išdykusi telyčaitė
Rytojaus dieną išsinėriau iš gimnazisto uniformos, į 

savo drabužėlį sukabinau į spintą ir baltomis drobinėmis1 
kelnėmis ir baltais drobiniais marškiniais, basas, užmirš
damas Palangą ir gimnaziją, visas pasinėriau į kaimą ir 
jo .ūkio reikalus. Pirmoje eilėje turėjau aplankyti laukus, 
pažiūrėti, kaip atrodo derlius. Laukų buvo trys: rugių 
vasarojaus ir pūdymas, šis paskutinysis taip pat ”atosto- 
gavo,“ nebuvo dirbamas, „ilsėjosi“ ir buvo ruošiamas ru
deniui, rugiams sėti, o dabar jame tebuvo ganomi viso 
kaimo galvijai.

Mano dėmesį labiausia traukė rugių laukas. Jau paau
gėję rugiai, kaip žalias, lengvai banguojąs kilimas, nuklo
jo visą lauką, vietomis jau gyvai nusagstytą mėlynu ru- 
giagėlių. Atrodė, duonos bus sočiai. Vasarojaus laukas 
dar ne visai sužaliavo ir dar buvo akiai spėti, ko iš jo bus 
susilaukta rudenį. Pūdymas buvo biedniausias ir tik iš
margintas visame jo plote pasklidusių galvijų, rūpestingai 
pešiojusių skurdžią žolelę. Pakilesnėje vietoje, ant didoko 
akmens vado akimis žiūrėjo į besiganančią kaimo bandą 
vyriausias kaimo piemuo—„ustovas,“ ginkluotas ilgu bo
tagu ir ilgu trimitu, piemenukai, pabirę po lauką, dabojo, 
kad banda perdaug lauke neslistų.

Ir va, man bežiūrint iš bandos atitrūko juoda telyčia ir 
iš karto palengva ir kaskart vis sparčiau ėmė nuo bandos 
tolti. Ir kai artimas piemenukas ruošėsi juodukei pastoti 
kelia ir ją grąžinti į bandą, juoduke pasispardė ir zovada 
pasileido į artimą rugių lauką. Piemenukas iš paskos pra
dėjo vytis, bet, kai tik jis priartėdavo, juoduke vėl pasi- 
spardydavo ir kaip įdurta šaudavo pirmyn ir pasinerdavo 
žalioje rugių jūroje ir, galvutę atsukusi, linksmomis aku- 
tvmis dabojo, ką daro piemenukas. Atrodė, kad juodukei 
(o tai ir buvo mūsų juoduke) ne tiek rūpėjo rugių lauke 
pasiganyti, kiek pasityčioti iš piemenuko bejėgiškumo ir 
laisvai pasidaužyti.

Juodukės dūkimas apkrėtė ir mane. Tai palauk tu! 
Ir čia pat pasiryžau—pažiūrėsime, kieno bus viršus! Pa
sitikėjau savo kojomis ir nutariau juoduke „sutvarkyti.“ 
Piemenuką pasiunčiau prie bandos ir atsistojau jo vieton 
išlygintu, nepergreitu, bet nestabdomu žingsniu juodukę 
sekti. Išdykėlė ir vėl pasispardžius padidino tarp mūsų at 
štamą. Bet aš ir vėl pradėjau atkakliai jį mažinti. Ir taip 
vis be pertraukos. Juoduke pajuto rimtą pavojų, bet pasi-

IŠGELBĖTA PO 63 VALANDŲ KANKINIMOSI

Julie Clark. 6 metu amžiaus, su savo senele Scott King 
San Bernardino. Cal.. ligoninėj. Julie ir jos 8 metu se
suo skrido su tėvais privatiniu lėktuvu, kuris sudužo ir 
užmušė abu tėvus. Seneliai King. tikėdami, kad mer
gaitės tebėra gyvos, pasisamdė helikopteri ir patys 
vadovavo mergaičių ieškant. Pagaliau sudužęs lėktuvas 
buvo atrastas prie Lake River. mergaitės buvo išgel
bėtos. čia matyti viena jų su senele.

tis,“ o tatai nelengvas dar
bas, juo labiau turint jaut
rią nervų sistemą. Be to, as
ketiškos visuomenės pažiū- kilusi iš Vilniaus apskričio, gy 
ros į lytinį žmogaus gyveni
mą ir atitinkamas moters 
auklėjimas, „gyvenimui pa-

Pašušvio vai., gyveno Reading, NEVERK BE REIKALO! 
Penna.

Maeiejūnienė-šocikaitė Ona.

veno Baltimore, Md.
Martišauskas Antanas, Vinco

... ... .sūnus,i ruošimas gana ilgai nuo 1 . . „ , x ... . , • .-i • Mingina Zenonas, gvdvtojas(moters uoliai slepia tikrąją'
j lytinių santykių prigimtį, ir
Ikai moteris tatai aplinkiniais 
keliais sužino, ji priversta 
slėpti nuo kitų. Tai tradici
ja, palaikoma ir skatinama 
net šiandien.

Kalbant apie moters gud
rumą, neatvirumą, negalima 
nesuminėti išplėsto jos arti
mo pasigailėjimo jausmo. 
Nuolatinės pastangos pa-

iš Kauno.
Monkevičius Pranas, Antano 

ir Magdalenos sūnus, gimęs 
Amerikoje.

Novogrotlskis - Novogrudskas 
Antanas ir Jonas, bei Jono sū
nus Jonas, kilę iš Raseinių aps.

Piauška Antanas, gimęs Ame
rikoje 1900 m. spalio 3 d., gyve
nęs Klaipėdos krašte.

Pieta Jurgis, Motiejaus sūnus.

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus 
Teisybės. Joje atpažin
si ir savo draugus ir priešus 
ir net patsai iš savęs imsi 
juoktis. Kaina $2.20. Gauna
ma Keleivio administracijo
je.

GAVOME NAUJĄ 

ŽODYNĄ
Lietuviškas angliškas žo

dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58€ puslapiai, kaina
7 doleriai.

a'

Pranas Lembertas 

JAUNYSTĖ

Srovė upelio krištolinė,
Skaidrieji saulės spindliai,
Šypsnis bebrėkštančios aušrinės — 
Jaunystė mena man nūnai.
Jinai gležnutė, kaip drugelis, 
Kvapi, kaip žiedas jazminų,
Į saulė stiebias, kyla, kelias 
Lengvučio pūko grakštumu.

Jinai graži, kaip rožės žiedas, 
Kaip palmė tyrų išdidi.
Balta, kaip baltas pirmas sniegas, 
Kaip vasaros diena kaitri.
Jinai jautri, skaisti, be vylių 
Ir ieškanti širdy širdies. '»•
Be žodžių banalių: “Jus myliu,” 
Bet siela kupina ugnies.
Jinai dėl savo idealo
Kaip aras dėl savo vaikų kovos,
Ir eis i pat pasaulio galą 
Ieškoti skirtos sau dalios.
Srovė upelio krištolinė,
Skaidrieji saulės spinduliai, 
Šypsnis bebrėkštančios aušrinės — 
Jaunystė mena man dažnai.

Slėpti nuo kitų visa, kas yra' ^venęs Elmora ir Bakerton, Pa. 
nemalonu, skaudu, visa tai, I Remeika Petras, 194 7 m. bu
kas galėtų sukliudyti jos lai- j vęs v °kietijoje.
mę ar sielos ramumą, moterį J Vanagams Stasys, žmona 
daro ir Šiuo atveju neatvirą., Sta^ (Steponaitytė), ir vaikai.
Šitas moteių įspūdingumas " Varku,evitlus Adolfas’e,lkso
ir slaptumas yra didesnis ne- >sūnus’ buvo vokiečių
crn wni I kariuomenėn, buvęs sužeistas,gu vy i ų.

, . -po karo buvęs Vokietijoje.Moteris taip pat yra įpra-
tusi slėpti nuo vyro savo 
trūkumus, amžių ir aplamai 
visa tai, kas galėtų sumažinti 
jos vertę vyro akyse. Daž
nai ji kartu slepia ir savo 
gerąsias savybes (fizines ir 
psichines), jei tik, jos nuo
mone, jos gali vyrui pasiro
dyti juokingos ar nepatrauk
lios. Tokiu būdu moteris iš- 

i moksta viską taip keisti, kad 
! ji galėtų patikti ir būti ma- 
■ loni. Šiam tikslui jai padeda 
I aibės priemonių, o tai p jų 
! žymų vaidmenį vaidina ir 
moters tualeto priemonės.

Čia įdomu pastebėti, kadį 
atsargumas ir gudrumas su
daro ypatingą moteriškumo 
biuožą ne tik žmonių visuo
menėje, bet ir gyvulių tarpe; 
matyt, šios ypatybės pate- 

| lems įdiegtos tam, kad jos, 
i saugodamos save, geriau iš
saugotų ir savo palikuonius 
nuo visokių pavojų. Pavyz
džiui, beždžionių patelės 

j atsargesnės ir gudresnės už 
(patinus: pastebėta, kad me
džiotojai iš 50 nušautų bež
džionių patelių tenušauna 
tik keletą ir labai retai pa
vyksta nušauti maitinančią 
patelę.

(Bus daugiau)

10 ĮSAKYMŲ ŽMONOMS

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

Visų pirma jau minėtas 3-4 dienas slėpti tą liguistu- 
į nervinis moters judrumas ir rr.ą arba aiškinti jį kuo kitu. 
jos reagavimo į išorę ir vi- • Tokiu būdu periodiškai pa
jaus jaudiklius lankstumas. 
Gudrumas yra glaudžiai su 
tuo susijęs.

Taip pat labai svarbus 
momentas yra jos prigimties 
silpnumas: meilikavimas ir 
melas yra neišvengiama 
priemonė silpnųjų ir pri
spaustųjų rankose. Tiktai 
galingas ir stiprus gali būti 
atviras.

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
„Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių
Ieškomieji arija apie juos ži- - Cnviotiia nnie in* na- nantieji maloniai prašomi atsi- apie apie JO» pa

liepti :
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 We*t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

šykštus dukart moka, tingi
nys dukart dirba.

Ispanų patarlė

dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvaiko ūkį, kokia 
vra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

1. Nebūk priekabi.
2. Protingai leisk savo vy

ro pinigus.
3. Saugok liežuvį nuo vi

sokių paskalų.
4. Nelygink nuolat savo 

vyro su kitais vyrais, nemi
nėk jam visų tų vyrų, už ku.

sikartojantis įgimtas orga- rių galėjai ištekėti.
nizmo veiksmas mankština 
moterį, kaip reikia slėpti tei, ’ 
sybę, apsimesti, meluoti.

Dar labiau pasireiškia gė
dos jausmas, kai jai tenka 
kartais atviriau išreikšti sa
vo meilės jausmus. Moteris 
turi slėpti savo meilės jaus
mus ir kitus su tuo jausmu 
susijusius dvasios pergyve-

Moters neatvii-umui pade- Įnimus, ypač jei meilėje atsi
ja vadinamasis gėdos jaus-! tinka iniciatyvą pareikšti ne
mas. Jau mėnesinės (mens
truacijos) duoda vada šiam

vyrui, bet jai, ir jei ši meilė 
neturi visuomenės leisto po.

jausmui ir su juo susijusiam būdžio: kitaip pasielgus gali 
slaptumui. Į mėnesines mo- nukentėti jos „geras var- 
teris įprato žiūrėti kaip į das.“
kažką nemalonų, atstumian. Į Vadinasi, moteriai reikia 
tį, todėl slėptina. Moteris re- mankštintis tvarkytis ir mo- 
guliariai kas mėnuo turi per keti „gerai ir padoriai elg-

duoti dar nenorėjo. Kova tęsėsi gerą pusvalandį, ir paga
liau juoduke pradėjo pailsti, vis dažniau pradėjo atsigręž
ti pažiūrėti, bet persekiotojas buvo vis čia pat. Pagaliau I 
pasidavė—sustojo. Aš ją parvariau namo, suvariau į tvar-1 
tą ir, kad geriau atmintų, daviau jai porą botagų. Nuo tos I 
dienos juoduke pasidarė kaip ne ta—metė savo madą' 
daužytis nesuvaldoma po laukus. Kai vakare bandą par
ginė namo ir mūsų galvijai suėjo į savąjį kiemą, stebėjau 
juodukę. Ji man atrodė nebe tokia linksma ir žvali. Pra
laimėjusi man lenktynes, pamaniau, gal būt neteko ir 
vilties būti get kada laisva ir nuo žmogaus nepriklausoma.1

o. Nebūk bosas.
6. Nebūk perdėtai pavydi.
7. Pataikauk vyrui tais 

mažmožiais, kuriuos jis 
mėgsta.

8. Rūpindamasi save ir 
savo namus patraukliai su
tvarkyti, atsimink, kad turi 
ne tik laimėti vyro meilę, 
bet ja ir kurstyti.

9. Brangink savo dorybes 
daugiau negu gyvenimą.

10. Nepaliauk tikėjus švie
sią ateitį.

KONSULATO IEŠKOMI

Bartkus Dominikas, Alekso 
sūnus, ir šeima.

Biedarman Gustavas ir žmona 
Stefanija, gimę Lietuvoje, bei jų 
vaikai Malvina. Olga, Rudolfas 
ir Stefanija. Gyveno Brooklyn, 
N. Y.

Grigalius Jonas, Tado sūnus, 
gyvenęs Chicago, III.

Janušauskienė Elena iš Van- 
teinių km.. Radviliškio vai., 
Šiaulių aps.

Linkevičius Antanas., žmona 
Elena, sūnus Jonas, duktė Lyda, 
gyvenę Šiauliuose.

Litvinas, Jonas ir Pranas, ii

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių i^toriia. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ S4.OO
kaina •••.••••••.. d.25

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K, Žuko į 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai 
na ....................................... >5.00

VATKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 136 psl.

DIENOJANT. "knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

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

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių n anytų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 darnos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti „ ir , 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusi. kaina ..................... - $5.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. ^Ika. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kama •••••••••*•••••• $1.06

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis any'.iškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $1.25

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama ...«.•«••.-.*.*• $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ya su daugybe paveikslų, yerame 
popieriuje. Kaina................... $8.50

TTKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos

nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, $96 psL geras popierius 
kaina ........................................ >10.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė 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 ....................... $1.29

MILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška Istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie- 
ra, kaina ...«•••••«• .*••••• >2.50

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 631 puslapis.

>8.00.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir nandinya 
knyya šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proya, gražiais kietais vir

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

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

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.60

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dslis, 414 psl. kaina ....$4.60

KŲDEL AŠ NETIKIU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt.

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

IŠĖJUSIEMS NEGRJŽTT, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie yalo tūkstančiai 
lietuvių bėyo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. (.ingis, J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina $5,00,

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis 
$2, ara visos 3 dalys ...

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

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

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

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- y 
rašė E. Vandervelde, vertė VardS. 
nas. Kaina............................26 Cnt,

Is po 
>6.00

TAVO KELTAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė I .eonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmaa. Kaina 25 C.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose n^ 
ra vienybės. 80 psl., kaina .. >1.08

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiostoa reft- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina...........................................50 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63$ E. Bro*dway ------ :-------So. Boston 27, Mass.
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Darbininko gegužinė

Rugpiūčio 26 d. lenkų 
tautiniame sode ir salėj bu- 

Darbininko gegužinė.vo
Nors sodas nedidelis, bet ge 
gužininkams jis buvo per 
didelis.

Brooklyne yra 3 lietuvių 
parapijos, ketvirta New 
Y orke ir penkta Maspethe. 
Darbininkas joms uoliai pa
tarnauja skelbdamas jų vei
klą, bet gegužinėj nesimatė 
nė vieno klebono, tik vienas 
kitas kamendorius tepasiro
dė. Kalbama, kad klebonai 
nėra draugingi pranciško
nams, todėl ir bažnyčiose 
nepranešę apie gegužinę ir 
neraginę joje dalyvauti.

Namai, butai ir negrai

Nėgių ir portorikiečių 
skaičius čia sparčiai auga. 
Jiems reikia patalpų. Į bal
tųjų apgyventas miesto da
lis jų vengiama įsileisti. Kas 
turi butą išnuomoti ar namą 
parduoti, viešai neskelbia, 
stengiasi surasti pirkėją ar 
nuomininką per draugus, a- 
gentūras.

velka moteių drabužiais, už
sideda moters plaukus, nu
sidažo, ant kaklo užsimauna 
karolius, pasipuošia auska
rais, rankoje nešasi gražų 
rankinuką, bet jos suknelės 
kišenėj yra policininko gin
klas ir kiti reikalingi įran
kiai sučiuptam “paukščiu
kui” sutvarkyti.

Rugpiūčio 24 d., savo gim
tadienį, Los Angeles mieste 
mirė Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signataras; Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus u. 
nivei-sitetų rektorius, moks
lininkas - lituanistas, patrio
tizmo bei pareigos simbolis 
profesorius Mykolas Biržiš- 

’ka.
Rugpiūčio 25 d. visų Los

Lituanistinė
v<

mokykla vėl mack, Jr. 
Rengėjai kviečia visus

Tokios “ponios,” vaikš- Angeles lietuviškųjų organi- 
čiodamos gatvėse ar sėdė-|Zacijų atstovai ir L. A. Šv. 
damos ant suolų suoduose,1 Kazimiero parapijos kleb. 
ar traukiniais važiuodamos kun. J. Kučingis, susirinkę 
vaidina esančios gana neat- aptarti laidotuvių klausimo,

Bostono lituanistinė mo
kykla, rugsėjo 8 d. pradėju
si naujus mokslo metus, vėl 
tęsia intensyvų mūsų jauni
mo lietuviško auklėjimo ir 
mokymo darbą.

Kaip ir pernai, mokyklai 
vadovauja Antanas Gustai
tis, o joje mokytojauja Ja
nina

banketui ruoštis. Smulki 
programa bus pranešta vė
liau.

Mirė J. Plaušinaitis

Norvegijos Darbo Partija 
šiais metais mini 75 metų su
kaktį. Ateinančiais metais

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

Vokietijos Socialdemokratų'.. ... m . -* lis egzempliorius, lai di-Partija minės 100 metų su- 6 H 
kaktį.

Pereitais

sargios, mieguistos. Užpuo
likui jos atrodo lengvai pri

buvo vieningos nuomonės: 
jeigu Profesorius būtų miręs

einamas grobis, ir jie puola, Nepriklausomoje Lietuvoje, 
bet ir patys papuola. Tokiu įįjam būtų surengtos valstybe 
būdu policija kasdien su-: n5s laidotuvės. Dabar, esant 
gauna nevieną tokį užpuoli-! šios dienos sąlygom, jam tu-
ką. Jų atvaizdai viešai rodo
mi. Ir jų tarpe daug porto
rikiečių ir nėgių.

K. Žemaiti*

LOVVELL, MASS.

ri būti surengtos visuomeni
nės laidotuvės lietuvių visuo
menės aukomis. Toms laido

Rugsėjo 15 d. Brocktone 
mirė ilgai vėžiu sirgęs Justi
nas Plaušinaitis, buvęs ne
priklausomos Lietuvos ka- 

Ambraziejienė, Pauli- Iš
na Kalvaitienė, Dalia Ivaš- 
kienė, Lidija Jasinskienė ir 
Dzidas Giedraitis. Mokyklai 
dar trūksta vieno mokytojo, 
kurį čia nepapiastai sunku 
surasti, nes, matyt, kadaise 
buvę mokytojai, kurių čia

Buvo atvykę* inž. Venckų*

Inž. Įeit. Laimis Venc
kus, vienerius metus išbu
vęs karo tarnyboje Oklaho- 
mos valstijoje, ir gavęs ilge. 

yra apie 20, jau nemėgsta i sniU atostogų, buvo atvykęs 
savo senos profesijos. į i Bostoną savo tėvų, brolio ir

Mokyklą ir šiemet lanko Ssesers a!,lank>1- <=ia T“^e- 
daugiau kaip 100 mokinių, i Jis jau išskrido įEu-

! ~iA.. v.-..- - • -! rooa kur Dialeis dar liku-tuvėms surengti buvo įgalio- j nors jų galėtų būti žymiai • ‘,
tas tas pats komitetas, kmis Tu° tarų į pirmąjį kelionės.sias atostogų dienas. Malo-

SLA 173 kp. gegužinė

Kuopos metinė gegužinė 
bus šį sekmadienį, rugsėjo

Amerikiečių spaudoje '£• ,
L° rasyt?:^ad kili kurios na-| Vieta labai £aži: eže,i, "l
mų pardavimo ir butų nuo-' puoti medžiai, galima pa-mavbno agentūros buvo pa- £,aukioti laive’lia?,
sauktos j teismą aiškintis, .........................1 Visi nanai ir nenariai pra

šomi dalyvauti. Kurie netu-kodėl jos atsisako patarnau
ti juodosios rasės žmonėm.

Užpuolimų banga didėja

New Yorkas su savo 8 mi
lijonais gyventojų prilygsta 
gerokai valstybei. Tarp to
kio skaičiaus žmonių, aišku, 
turi būti visokių, turi būti ir 
kriminalistų.

Paskutiniuoju metu įstai
gų ir atskiru asmenų užnul-« * c. s

dinėjimai vis dažnėja. Dau
giausia užpuolamos moterys 
gatvėse, soduose, požeminio 
geležinkelio stotyse ir net 
traukiniuose. Iš pranešimų 
policijai apie užpuolimus 
aiškėja, kad jų kaltininkai 
yra daugiausia juodieji.

Vyrai policininkai 
persirengę moterimis

Policija imasi visokių 
priemonių su nusikaltėliais 
kovoti. Nemažas skaičius

rite savų automobilių, susi-

buvo anksčiau visų Los An
geles lietuviškų organizaci
jų išrinktas surengti Profe
soriaus 80 metų sukakties 
minėjimą. Komiteto sąsta-'

skyrių tėvai atvedė 7 mer
gaites ir 1 berniuką. Kažin, 
ar tokia proporcija mūsų ko
lonijoj lietuviukai ir gimsta? 

Kad turėtume tikresnį

Gera reklama ir lietuviam*

Liepos 27 d. sukako 40 m., 
kai JAV pripažino Pabaltijo

metais sukako
65 metai nuo Lietuvos Soci
aldemokratų Partijos įstei
gimo.

Ar turi šitas 
knygas?

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a 
pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai-

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl.. kaina .................... $1.50

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina ............................ $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 90 psl., kaina . . $0.75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai- 
23 psl., kaina ................ $0.15

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $0.20

džiausiu ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

--- -------7 Lnhn;;,,,, Kai J A V pripažino raDaitlJO Kama .............................. $0.20
tas: J. Gliaudą—pirmimn- Ų J valstybių nepriklausomybę. Dėl PINIGŲ, 3 veiksmų dra
kas, arch. E. Al bas—sekre-' mesmu laiku numatoma 
torius, inž. V. Varnas—iždi-,su Bendnronrenės pagalba 
ninkas ir nariai inž J. Jode- surašyti, kiek kun seimą tū
lė, V. Irklikienė, ats. mjr. K. I? ™o^.kh,n10, a™.zlaus ya!kl! 
Liaudanskas ir inž. B. Stan- >r k‘ek WIanko lituanistinę 
čikas. Tas komitetas pasi- j m°kyKlą.
kvietė talkon ir daugiau su- Pereitą šeštadienį Litua-
sirinkimo dalyvių įvairiems

rinkite 1 vai. popiet Lietu- laidotuvių reikalams tvarky- 
vių Klube—būsite nuvežti, ' ti. Buvo priimta laidotuvių

Kuopos valdyba 

DETROIT, MICH.

ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ..................................... $0.35Tai progai atžymėti Latvių 

spaudos draugija, kurios lytiškos'LIGOS‘dr/k’što.

nistinės mokyklos klases 
aplankė prel. Pr. Virmaus- 
kis ir karštu žodžiu

centras iki šiol buvo Bosto
ne (pirm. Janis Porietis, 
sekr. Oswald Akmentinš), 
bet šiomis dienomis perke
liamas į New Yorką, išleido 
du ženklelius, apie kuriuos 
Keleivy jau buvo minėta. JAUNASIS

ragino;jje tjnjęa lipdyti ant laiškų.

tulaitis, 24 p«l., kaina $0.25 
STABMELDIŠKA LIETUVA,

32 psl., kaina ................ $0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Ką Šv. Raštas sako apie Jė
zaus mirtį: Jėzus mirė už pasau
lio nuodėmes. Raštas taip sako: 
Per nieką kitą nėra išganymo, 
nes neduota žmonėms kito vardo 
po dangumi, per kuri mes turė
tume būti išgell)ėti, kaip tik var
dan Jėzaus Kristaus, liet ne mir
tino žmogaus vardan. Raštas sa
ko. kad be kraujo praliejimo 
nėra jokio atleidimo nuodėmių. 
Jėzus Kristus praliejo savo 
kraują.

Skaitykite šv. Rasta 3 k. Mo
zės, 17: pr. 11. e. Ebroe 9: pr. 
22 e. Kolos 1: pers. 20. e.

Ar ne geriau klausyti Jono 
Krikštytojo, kuris nurodė j Jė
zų ir tarė: Štai Dievo avinėlis, 
kuris atima pasaulio nuodėmes. 
Klausimas kodėl šiolaikiniai per
statymai apie Išganytojo Jėzaus 
mirtį turi tokią mažą svarbą. Ar 
būtu galima surasti kokią palai
mą žmonijai? Tai turi būti pri
pažinta, kad jie negali įvykdyti 
jokiu palaimų. Mirtinas žmogus 
nieko negali: nei tobulą sveika
tą grąžinti, nei mirusius prikel
ti, negali surišti velaną. nei kur
čiųjų ausis atidaryti, nei sugrą
žinti žmonėms jų mintis, žmo
gus nieko negali.

Jėzus, kuris davė atpirkimą 
už visus jo prisikėlime iš numi
rusiu. jam vra duota galybė kaip 
danguje taip ir ant žemės, ir jis 
turi galybę prikelti visus iš nu- 

' mirusių. Jėzus pradės vykinti tą 
darbą netolimoj ateityje.

Skelbia:
Wi!liam Shimkns. 3:i08 l.inroln Are. 

Cleveland 34, Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių ir 

knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimais. Parašykite mums laiškų 
ar atvirutę, (jausite nemokamai.

KRATAS 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .....................................$0.75

LSDP FOR LITHUANIA*S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centy

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 Dsl.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai 
hh ••••••••«•••••••«• $0."I

IS Dūmines LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl.. kaina .................... $1.00

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt 

Viena šypsena daugiau-viena i „Žn^OGAi"’^ DĖKLAM*- 
1 CIJOS 96 psl.. Vs»na .. $0.2" 
! KAS YRA SOCIAI.IZACIJA 

K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-30

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus. 40 psl., kaina $0.1f

MOTERYSTĖ. J. E. Georg 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti. 22* 
psl.. kaina .................... $3.00

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
kaina ............................ *0 25

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PFRSIST ADYDAVO SAU 
ŽEME. 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 nsl.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.
kaina ....................... $0.20
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:

ąmata, nustatyta laidotuvių įalJ?u®}jus , "J0- į Jų galima gauti ir Keleivy—
k-vtls htuamstikos dalykų, 100 ženklelių $tOo. 
gyvenime išlikti gerais lietu-' . j ženklelius
viais, nenukrypti nuo doro- ... . iŠDlatino ,..rn
vės dėsniu ir spkti kilniu ,aDai plačiai ispiauno tarp 

‘ . ... . žymių valstybės ir visuome-auksta morale svytejusių vy- - * - j vJ J ~ nes vyrų ir dabar gauna išrų pavyzdžius. . &

tvarka, parūpintas laidotu
vių namų patarnavimas, nu
pirkta kripta mauzoliejume, 
nuimta velionies veido kau
kė ir deš. rankos atspaudas

Detroito Klubo banketas
Antanui Skipaijii ir vi. . 

siems Mykolams pagerbti j kt. gu laidotuvėmis susiję 
rugsėjo 28 d. bus banketas.' reikalai
Vieta 4114 Vernor, pradžia 
7 vai. vak.

Įėjimas — $1.50. Šokius 
grieš geras orkestras. Visi 
nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti.

Klubo Valdyba

Įspūdingos visuomenės at
sisveikinimo iškilmės su Pro
fesoriumi buvo turbūt vie
nintelės ir nepakartojamos,

Balfo banketą globo* 
Edvvard McCormack, Jr.

LIETUVOS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj 

jaunesnių policininkų apsi- už 50 centų.

JAU IŠĖJO 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 
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 virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

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 tei tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodam* be pelno. Gražiau kietai* apdarai* kai
na $5.00; minkštai* apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Sa. Boeton 27, Mase.

jų labai gražius atsiliepimus.i.__ovivrsc ICIIIVI a a-

Balfo metinio banketo, 
kuris rengiamas spalio 7 d. d°s

pašarvojus velionį parapijos L. Piliečių Draugijos salėje, 
salėje ir didžiuliui žmonių : globėju bus generalinis pro. į 

sambūriui dalyvaujant Rug.
i piūčio 29 d. buvo laidotuvės, 

7FMPI APIS j kurios buvo vienos didžiau
sių ir gražiausių. Palydovų 
skaičius, gėlių ir vainikų ma
sės, religinių apeigų ir visuo
menės atsisveikinimo paki-

‘ lios ceremonijos — visa tai 
i buvo tikros valstybinės ir vi- 
Į suomeninės laidotuvės di. 
j džiajam tautos sūnui, miru
siam už tėvynės sienų.

Kiekvienai lietuvių orga
nizacijai, kiekvienam lietu
viui laisvame pasaulyje yra 
pareiga ir garbė dalyvauti 
prof. M. Biržiškos laidotu
vėse savo auka. Tik tada tos 
laidotuvės bus visų lietuvių 
surengtomis laidotuvėmis, 
kada laidotuvių išlaidoms j 
padengti suplauks aukos iš 
visų JAV ir Kanados ir kt. 
lietuviškų kolonijų. Didžio
sios mūsų kolonijos Chica- 
goj, New Yorke, Bostone, 
Detroite, Philadelphijoje, 
Clevelande ir kitur šiuo kvie
čiamos nepalikti Signataro

baltijo laisvės pastangas.. 
Tarp atsiliepusių yra buvęs 
JAV prez. Hooveris, Kana- 

ministeris pirmininkas 
Diefenbakeris ir kt.

kuroras Edward J. McCor-į

laidotuvių būti tik Los An
geles lietuvių surengtomis 
laidotuvėmis, bet įsijungti į 
Didžiojo Lietuvio laidotuves 
savo gausiomis aukomis.

{DOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Juozą* švaistas: ŽIOB- 
Skubiai atsiųstos aukos įga- RIAI PLAUKIA, romanas 
lins komitetą sutvarkyti są- ravičiaus gyvenimo. 233 psl., 
matą be ilgalaikių sutarčių iš knygnešio kun. M. Sida-
sudarymo, kas neštų berei
kalingas papildomas išlai
das.

Kada komitetas baigs sa
vo darbą, visuomenei bus pa
skelbta apyskaita: išlaidos 
ir vardinis visų aukotojų są
rašas.

Aukos siųstinos tik komi
teto iždininko vardu:

V. Varna*, 800 N. Van
Ne** Avė., Lo»
38, Calif.
Nerašyti čekių ir perlaidų 

kitais vardais, nes tai be 
reikalo apsunkina komiteto 
darbą.

Komitetą*

kaina $2.50.
Aloyza* Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premi jų o t a 8

J ieškojimai
IEŠKAU GIMINIŲ

PaieS' au sa-'o dėdes, motinos bro- 
'io, Mykolo Bistrais. Jis su žmona 
Elena ir penkiais vaikais <Elena, 
Pranciška. Antanas. Mykolas ir Ele
onorai kadaise gyveno Illinois ang- 
’ių kasyklų rajone, paskui persikėlė 
i farma prie Chicagos, Cook Ca. 
Kolzl. III (Box 1115>.o paskui išsikė
lė j Chicagos miestą, bet adreso ne
atsimenu. Mano dėdė ir dėdienė, ar 
’ų vaikai, arba kas juos žino, prašo
mi parašyti man šiuo adresu:

Wladisla\v Kanclerz 
Frakow 28, os. Willowe 3/11 
Poland.

(40)

Vedybos

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

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laiafcama antfa/utę
* Pro^ramij ar pfaAaftf
* Bef kokiai pramogai Metų
9 Draugijoms iatatų ar blankų 

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. PraSome kreiptis Huo adresu:

<38 E. Braadvray, S®. Beston 27, Ma*s.

Angele* romanas Is Vinco Kudirkos į 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Ale Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meile, jos tikslą ir' 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl.. 
kaina $4.00.

Jurai* Gliaudą, SIK5NO- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų sryvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50. 4

Vytautas Alanta*: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pasi., kaina $4.50.

Pranas Naujokaiti*: U* 
PELIAI NEGRJŽ T A (
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincą* Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pual., 
kaina $2.00.

KELEIVIS 
636 BroadwavSrt Rnet<w» ?7 M

Esu pusamžis vyras gero charakte
rio, mandagus. Prašau atsiliepti nuo 
40 iki GO mėtų pasiturinčias moteris 
biznio reikalu, farmerkoms pirmeny
bė. J rimtus aprašymus su paveikslais 
atsakysiu. Paveiksią pTažinsiu. Pas
laptį-- garantuota. Rašyti:

Mr. Kap.
115— 19 Liberty Avė.
Candy Store
Richmond Hill 19, N. Y. (39

Noriu susipažinti su apie 40 metų 
amžiaus vyru vedybų tikslu. Esu 
vieniša. Atsakysiu į rimtus laiškus tik 
Amerkoie gyvenantiems. Daugiau ži
nių laišku. Prašom rašyti:

M iss Jennie Yudres 
591 William Avė.
Brooklyn ", N. Y. <38

Susivienijimas Lietuvią Amerikoje
Uetuvlos bendram Hetuvlikam darnai, ab<MJa 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę lr remia ka 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateitie*

8LA GYVYBES APDRAUDA IK! $10,00a 
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dedimOal 

ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
90 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS tr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pažalpoe iki $826 j mčneat.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir 
BA8T1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo 
giltos seaatvda.

Daugiau žinių apie SLA darbus lr apdraudaa gante | 
tl SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių 
lonljoee lr SLA Centre- Rąžykite tokio adresu:

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

iki

1



Puslapis ažtuntM KELEIVIS, 80. BOSTON Nf 38, Rugsėjo 19, 1962

So. Bostono L. Piliečių Dr. 
ja rugsėjo 16 d. pagerbė 
tuos savo narius, kurie arau. 
gijoj išbuvo ilgiau kaip 25 
metus. Į pagerbimą susirin-

P. LEMBERTUI 65 METAI Kultūros Klubo susirinkimas ko apie 3o0 asmenų, jų tarpe
r. ______ ir kam|1(iatas I senatonus

Šį rudenį Kultūros Klubo Mass.—Tvvohig.

Pagerbi senuosius narius Ištekėjo D. Mongirdaitė Dr. Jonas Grinius pas 
Bostono skautus

Ramovėnų šventė

Rugsėjo 18 d. sukako 65 
metai amžiaus veikliam ir 
maloniam Bostono lietuvių 
visuomenės nariui Pianui
^meTh1’lkikimegdarVilįl’ttys Paskait3 * Europos atvy. ir paprašė 
, , - J* - i • • __kęs dr. Jonas Grinius—Lie- \ oung toli:

susirinkimas Tarptautinio 
Instituto patalpos (190 Bea- 
con St.) bus rugsėjo 22 d. 
7:30 vai. vakaro. Jame skai-

darbingų ir laimingų metų.

Po JAV ir Lietuvos him
nų, invokacijos ir geros va
karienės pirm. Edmundas 
Ketvirtis tarė trumpą žodį!

adv. Anthony 
oung tolimesnei programai

Dainininkė Daiva Mongir
daitė ištekėjo už Roberto j Š. m. rugsėjo 21 d., penk- 
Richardsono. Vestuvinė puo. tadienį, 7:30 vai. popiet Da
ta buvo Tautinės S-gos na- liaus posto patalpose, 168 
muose rugsėjo 15 d. J H St., So. Bostone, bus dr.

R. Richardson yra švedų j Jono Griniaus paskaita: 
kilmės, dirba Harvardo uni-j "Lietuvių rezistencija vokie. 
versitete ir studijuoja inži-į čių akimis.“ Po paskaitos— 
neriją Northeastern univer- kavutė ir šokiai.

Bostono ramovėnai savo 
metinę šventę švęs gruodžio 
9 d. So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavoites ir t. t., ir t. t. 
Originale su peni.ių metų garantija 
♦25 už viską— galinta mokėti po 61.25

per savaitę 
HA 6-3900

sitete.

I. Kamantauskienė 
Washingtone

buvo

Dailininkė Irena Kaman-p - i k -tae i 1 tuv“l literatūros tematinės vadovauti, 
i. em ei > g ‘ problemos. Solistas S. Liepas giažiai tauskienė, kuri nuo spalio 6

Visi besidomintieji kultu-1 sudainavo 3 dainas, jam a- d. Tautinės Sąjungos ra-i 
ros klausimais kviečiami at- komponavo muz. Julius Gai. muose rengiasi atidaryti sa- 
silankyti. delis, Onos Ivaškienės vado. Vo kūrinių parodą, praeitą

vaujami šokėjai pašoko Len- savaitgalį buvo išvykusi į

m. rugsėjo 18 d. Ličiūnų k. 
Paežerėlių vis., Šakių aps. 
Jis studijavo teisę Lietuvos 
Universitete, dirbo notaro 
įstaigoj ir buvo ilgametis 
Biržų notaras, veiklus to 
miesto visuomenės darbuo
tojas ir kultūrininkas. Reikia 
pažymėti, kad Pranas Lem- 
bertas jaunystėj dar lankė 
Kaune dramos studiją, mo
kėsi konservatorijoj, ruošda
masis dainininko karjerai, ir

Pagerbė McCormackus

Lietuvių Komitetas, ku
riam vadovauja Ona Skud- 

j rienė, rugsėjo 11 d. L. Pilie
čių Dr-jos salėje surengė 
pokylį kandidatui į senato
rius Eduardui ir jo žmonai

Kviečiami visi skautai Vy
čiai, akademikai, tėveliai 
ir svečiai pasiklausyti mūsų 
reto svečio iš Europos. Pa
skaitą rengia Bostono vyr. 
sk. ' Kražantės“ dr-vė.

Pakalbinkime draugus, kai* 
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį." Kaina me
tams penki (doleriai.

IŠN LOMOJ AMAS KAMBARYS
Išnuomojan^as vyrui ar moteriai 

peras kambarys, patogi, rami viela I 
pensininkui. Kreiptis 608 E. Seventh 
St., South Bostone.

Mirė A. Majauskas

Rugsėjo 12 d. po sunkios 
_ . . . operacijos Haverhill’yje mi-

ciūgėlj seniausio draugijos Washingtoną su savo sūnu-irė Andrius Majauskas, 70 
narto Kazimiero Pratapo mi Viktoru, jo žmona ir metų amžiaus, pirmojo pa- 
garbei, o B. Adomavičiūtė, dviem jų vaikais pasimatyti, i saulinio karo veteranas, pa-ion n-v’i'žioi _ ---____ r •__ __ l.~ I - ~ -jau gražiai uzsirekomenda 
vusi eilėraščių sakytoja, pa
sakė šitai progai labai tinka
mai parinktą eilėraštį Gal kus jie žada atvykti i Bos- kuriam reiškiame užuojautą

Jos sūnus su šeima atvyko iš žangus žmogus, senas KeleL 
Venecuelos nuolat apsigy-įvio skaitytojas. Jis paliko 
venti šiame krašte. Netru-; pusbrolį Petrą Gardulį,

Emilijai McComtackams pa. Pami,^1'L■*U M'1U VCte‘ ton«- 
ranu garbei. p,-,

Velionis priklausė Lietu- 
Pirmadienį laivu iš Vene. vių Piliečių Klubui ir ilgai 

iiocv.ų . . .... K. cuelos į New Yorką atplau- dirbo jo vadovybėje, prik-
pė nuo šio meno į praktiškes. Dr-jos, kurt remia McCor- nuoslus narius u* ino e- kė ir jaunosios Kamantaus- lausė Amerikos Legionui, 
ne teisininko profesiją. Įmacką, pirmininkas Edmun- 'le? P.au mJn,silį8 zo“ kienės motina Marija Janu- SLA 102 kuopai ir per ilgus

1944 m. jis su šeima pasi- das Ketvirtis ir paprašė to-i tnecialia^^raoštS;ša.u^ie"ė’ ilgamečio Šiaulių metus buvo veiklus LSS
liau vadovauti adv. John ^P^anaiparuost us miesto ligonines vedėjo dr. kuopoje.

tik susiklosčiusios gyvenimo j gerbti. Į1 alI^ ^ai ~ T i • ~ •
aplinkybės jį vėliau nukrei- Pokylį pradėjo L. Piliečių „ ikS! m!’

traukė į Vokietiją, o 1950 m 
atvyko į Bostoną. Tiek Euro
poje, tiek čia Pr. Lem bertas

ženklelius pagerbiamiesiem. B Janušausko našlė (pats 
V iso labo tų ženklelių pn-jdr. g Janušauskas mirė P.Grigalų.

Po meninės dalies, kurią, • - ----------
buvo ir vra gvvas mūsų vi- atliko Onos Ivaškienės ma- fegta llo< ' Amerik°je)-
suomenės narys, veikliai pa- į zieji šokėjai, dvi amenkie-. . . * •. - netralėiof
sireiškiąs mūsų kultūriniuo- čių dainininkės ir solistas Jaiv.^u?jv 4 e£ J 
se darbuose. į Stasys Liepas, kurtam akom- / J ’ b - - -

Pi- Lembertas vra ir dai- ponavo muz. Julius Gaide-;, . . • j-.. .. T- |~ v-ihsin Harvarrlrv „n,v kiais. Jų metu didžiausio de.bojo žodžio kūrėjas, prade-1lis, kalbėjo Harvardo ummesio *usi,aukė 
jęs spaudoje savo poezija 1 tarptautines teises prof. 1 ••

dar 1917 m. Atski- Mark DeWolfe, kuris apibū- į -

Sėdi kalėjime, bet yra 
kandidatas į seimelį

Dar nupirkta paveikslų i Aštuntoj apylinkėj (Dor- 
chestery) kandidatu į Mass.

BUTAS NUOMAI
4 Kambarių butas 3-čiante aukšte, 

gazu Šildomas, “šaveris,” kiti pato
gumai. Kreiptis 25d Gold St., South 
Bostone, antrame aukšte bet kada, 
arba telefonu: AN 9-1676. (39

Bay Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

N o ta r y Public
Antanas JUKNEVIČIUS l 

Bronius M1KON1S (
L1CENSEI) BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas pei tan
iems, parduodantiems, ir drau- 

dziantiems namu.-., ut.ius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
Kės. A V 8-4141 ir CO 5-8841

MOTERIS PRIE PL SIAl INVALIDO
Reikalinga moteris prie slaugymo 

pusiau invalido. Yra vieta gyventi. 
Kambarys ir maistas. Alga. City 
Po.nt srityje. Skambinti H E 5-0468 
aiba VI 3-7310.

REIK PATYRUSIO BARTENDERIO
Geras atlyginimas, lengvos darbo są
lygos. Kreiptis pas Petrą Peldžių.

Strand Cafe Corp.
374 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

DOVANOS I LIETUVĄ

narvs, jau senokai
tais leidiniais vra ' ^no'^Č^ač^'E.^ dm Į
savo eilėraščių rinkinius!; Ramiausią kandidatą sena- ’jaunv-teje tavęs didelis so- 
Saulėtekiai (1935 m.) ir'tortaus vietai.

reikšti;

Baltija šaukia (1947 m.). 
Kartas nuo karto jo eilėraš
čių randame ir šių dienų mū
sų spaudoje.

Pr. Lembertas Bostone 
sėkmingai verčiasi nekilno
jamojo turto pirkimo-parda
vimo verslu, kurt laiką turė
jo savo atskirą įstaigą, o da.

Pabaigoje kalbėjo Emili-
kėjas ir kitus mokęs šokti— 
Kazimieras Pratapas, kai jis

Be jau praeitame numery• seimelį yra ir Charles Ianne. 
minėtų asmenų, kurie Įsigijo j do. Jis ir dabar yra seime- 
dailininko Juozo Bagdono lio narys.
abstraktinio meno paveik 
lų, pastaruoju metu dar vie
ną nupilk#1^Jonas Starins- 
kas ir didžfūlį kūrinį dr. St. 
Jasaitis.

Vieną paveikslą dail. J. 
BaguOnaš uūvafiOįO

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.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirikime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Vpham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Jis nuteistas vienerius 
metus kalėti už tai, kad iš 
Metropolitan District įstai
gos paėmė už šaligatvio pa
dirbimą, kurio jis nedirbo.

įdomu bus patirti, ar tos 
apylinkės rinkikai norės tu-

ja Ruplytė-McCormackienė !¥> tals« su autinių še-
i—_ t? j________ at kiu n € pa.il staru 3 puoselėtojair paus umaru Jicuomidi-n, - t ‘ • ••
dėkojo už pagerbimą ir pra. ^i^^neplga'Ttet I“‘OretKlubui. Ji galės j rėti savo atstovu asmenį, ku- 

trvb-o,, laimėti tas, kuris bus laimm. 1 ri teišė paramos rinkimuose.
Kaip žinoma. McCorma-

cko žmona yra lietuvaitė. 
Susirinkusieji buvo supažin- ‘ 
dyti ir su jos tėvu Rupliu, '

toliau juodu sukosi kaip ait
varai.

Ž-is

Juos pagerbė susikaupimobar yra įsijungęs į A. Ivasjgyv- So. Bostone.
Visi susirinkusieji, o jų j minute

buvo pilna salė, buvo pavai-!
tos rūšies įstaigą. Jo šimpa 
tingoji žmona turi čia grožio 
saloną "Mona’s Beauty,“ 
vienintelis jų sūnus Vitalis 
yra inžinierius ir dirba Hart
forde.

J. V-gaa

Dail J. Bagdonas išskrido

Dail. Juozas Bagdonas, už
baigęs trakvti visus po pavy. 
kusios parodos užsilikusius 
reikalus, šį pirmadienį iš-

LletU-

Peter Maksvytis
Carpenter & BaiMer 
>25 E. Foarth St,

Ra. Ur. j. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd.. Billeriea. Mass. 

TEL. .MO 3-2948

Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

giausias.
teismas nubaudė už visuo

meninės įstaigos apvogimą.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU h SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me is lauko sienas.

Free Eatimatea
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles Ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

šinti, kas norėjo, galėjo sui Pei^ame numery buvo 
McCormackais ne tik pasi- Pas^elbtas sąi asas narių, ku-, 
sveikinti, bet ir pasikalbėti. Bostono Lietukų Pi-

Rugsėjo 13 d. kitas lietu-! iec!^ Draugijoje išbuvo ne
; vių moterų komitetas suren.' n]azl^u kaiP metus. Jie 

' visi buvo pagerbti pereitą ; 
sekmadienį draugijos valdy
bos su mostam e bankete. Da. 
bar skelbiame sąrašą tų, ku
rie priklausė draugijai ne j 
mažiau kaip 25 metus, bet 
mirė, nesulaukę pagerbiami, 
kaip gyviems pridera. Šie 
buvo pagerbti susikaupimo 
minute:

Anthony Ashmenskas, 
Charles S. Baben, Anthony 
Bender, Joseph Kapachū- 
nas, Joseph W. Casper, Jo
seph Einingis, Felixas Gren- 
delis, Adolfas Grigaliūnas, 
Juozas Gustaitis, Aleksand
ras Ivaška, Anne Janusonie. 
nė, Frances Kai-sokienė, Pe
ter Kiburis, Adam S. Kome- 
cius, Anthony Kupstis, Pe
ter Lazgauskas, Mečislovas 
Palelionis, Stanley Mockus, 
Antanas Macejūnas, dr. Jo
seph L. Pasakantis, Antanas 
Pastelis, John L. Petraus
kas, John Pranaitis, George 
Sinkus, Baltramiejus P. Tu- 
mavičius, Charles Wilaišis, 
Peter Yankus, Romald Yan. 
kus, Andrevv Yuga, Vincent 
Yurgelaitis, Dominic A. Za- 
letskas, Kazys Žibikas, Jo
seph Taurinskas, Frank Tu- 
leikis.

įgė ten pat pokylį, skirtą
Edward Kennedy žmonai 
pagerbti.

Aplanke St. Kairį

Fraeitą savaitgalį Vladas 
skrido į Washingtoną, kur Sirutavičius, Pranas Švei- 
jis nuolatos gyvena. ; kauskas ir Jackus Sonda ap.

Dailininkas bostoniškių lankė Lietuvos nepriklauso- 
lietuvių jo ir jo kūrybos suti- mybės signatarą Steponą 
kimu labai patenkintas ir ti- Kairį, kuris šiuo metu yra 
kiši ateityje čia surengti pa. sanatorijoj Smithtovvn, ne
rodą dar amerikiečių publi- toli Nevv Yorko. Plačiau a- 
kai. pie tai kitą kaitą.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8.8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per IP 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—ta pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megztinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų istaisroįe. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata- 
Ioku.

IS toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siųsti iki 14 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dydi.- vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro naštų gabma si>>sti iki 22 svarų.

IŠTAIGA LIPTI’VIšK \. KREIPKfTftS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTAI AI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryt° 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo »» vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VF.OfJAS: JONAS ADOMONIS

Į PILNĄ ĮRENGIMĄ 
(EINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER REGA Y
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBI’STION ( HAMBER
• ELEKTROS SUJUNGIMAI
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS l ž

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

J Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
♦ Draudžiame nuo polio, Viso
ckiu kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) . .

E Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jantice of thePeaee—Cnnstable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

Mirė prel. P. Štrakauslcas

Rugsėjo 13 d. mirė ilga
metis Brocktono klebonas 
prel. Pranciškus Strakaus- 
kas. Jis jau prieš porą metų 
buvo pradėjęs širdimi ne
galuoti.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turim® visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryt® W ® Ta’- išskyrus šventadienius Ir

Dažau ir Taisau 1 
2

Namus iš lauko ir viduje. 4 
► Lipdau popierius ir taisaul 
J viską, ką pataisyti reikia. 3

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

vvvvvvvvvvvvvvvv

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

ian»anaaa>n>f>an®enan» .̂

* Charlea J. Kay
LIETUVIS

Ptamhing—Heating—C.as—Oil 
Lirenae N«. 4839 

) Gera AiKmg permainyti $2SS 
Telefonas: CO 5-5839

i 12 MT. VERNON STREET S: 
j DORCHESTER 25. MASS. j • 

' laaasatataaaaaaasMaattad'

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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