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Užsienio Rėmimo Klausimas 
Vėl Kongrese Ginčijamas

Vyriausybė Prašė Arti 5 Bilionų Užsieniams Remti; Kon- 
gretas Nukirpo Beveik Ketvirtadalį Prašomos Sumos; 

Prezidentas Aiškina, Kodėl Svarbu Užsienių
Kraštus Remti—Tai Pigiausias ir Tikriau

sias Būdas Pastoti Kelią Bolševizmui.

Ganoje Bombos
Vis Dar Sproginėja
Ganos respublikos sosti

nėje Accia sekmadienį, rug
sėjo 23 d., išsprogo 3 bom
bos, kurios nepadarė didelių 
nuostolių. Bet praeitą ketvir- 
tadierį viena bomba sužei
dė nemažai žmonių. rlaip 
pat dvi anksčiau išsprogdin
tos bombos užmušė po kelis 
žmones ir sužeidė keliasde-

Prezidentas Kennedy ra-' Su 76
gina kongresą skirti užsie- į 
nio kraštams remti tiek pi-1 
nigų, kiek vyriausybė prašė, •
būtent $4,752,000,000. ĄV’ to . vandc.
stovų romai I>ereių savaip j - vaka.
nuo tos sumos nukirto virs i 1 j ?z. . . .

Amerika Rengiasi Stiprinti 
Savo Kariuomenę

Kongresas Svarsto Duoti Prezidentui Įgaliojimą Pašaukti
150,000 Atsarginių Karių; Ta Proga Karo Vadai 

Sako, Kad Geriau Būtų Padidinti Karo Jėgas,
Kad Nereiktų Saukti Atsarginių Karių, Kai

Karo Pavojus Nėra Didelis.

PASIRl Ošl SIOS VARŽYBOM

Amerikiečiu jachta Weatherley (priešaky) ir austra
liečių jachta Gretel (užpakaly) pasiruošusios varžy. 
boms Neuporto. R. L, uoste. Jos varžosi dėl Amerikos 
taurės. Visuomet laimi amerikiečiai, ir šiemet kol kas 
persvara yra amerikiečių pusėje.

Tik Dėl Futbolo 1 Atstovų i-ūmų karo komi. 
' Išvarė 3,000 Žmonių ^.klausinėjo liudininkus

HpI vyriausybes prašomo į- 
150,000

šimt.
NukritoįVandenį'^^^^

vui Nkrume, kad jis niekur 
viešai nebesiiodo, o policija 
daro didelę medžioklę,I 
stengdamos susekti, kas tas 
bombas dirba ir jas sprog-! 
dina. Po pirmosios bombos 
išsprogimo buvo suimti trys 
ministeriai, įtariami, kad jie

Amerikos lėktuvas su

dėl
įgaliojimo pašaukti

nuoios sumus nuo Airijos. 47 keleiviaibolijono dolerių — 1,124,- / ..
000,000. Atstovų rūmų pini- ereit huvo isgelbeti iš van
gų skyrimo viena pakomisi-
ja buvo numačiusi dar dau-
giau sumažinti skiriamą su• .
mą, bet visa komisija dalį i nng°s J]įros ^UV(J'nunešti to. 
nukirstos sumos atstatė. • nuo lėktuv o nuki įtimo v ie.

Vyriausybė aiškina, kad tos‘
Lėktuve skrido daugiau

sia kariai ir jų šeimos iš Eu-

kad
rėmimas užsienio kraštų yra 
‘pats pigiausias būdas” ko

Mažos Kongo respublikos atsal.ginių karių, jei toks’rei. 
, sostinėje Brazzaville rugsėjo kalas iškiltu Ta nroira karo 22 d. vyko futbolo (s.ntcerjį^^^S  ̂
vaizytynės tarp Kongo ii ‘padidinti kariuomenės skai-

greit buvo išgelbėti 
dens, o kiti dar ieškomi. Ke
leiviai iš lėktuvo susėdo i 
gelbėjimosi laivelius ir aud-' bombas pakišę. Bet ministe

riai dabar kalėjime, o bom-

Gabono komandų. Varžyty
nes laimėjo Kongo žaidėjai 
3:1. Gabono žaidėjai dėl to 
pasijuto įžeisti. Kongo žai
dėjai irgi manė, kad teisėjas

čių, kad nereikėtų šaukti at
sarginių bet kokiai krizei iš
kilus. žinoma, jei grėstų di
delis karas, tada atsarginių 
šaukimas būtų neišvengia-

voti prieš komunizmo pliti- ropos. Keleivių gelbėjimas 
mą pasaulyje. Prezidentas prasidėjo tuoj pat, kaip tik 
sako, kad gyvenimas rodo, buvo gauta žinia, kad lėktu-
kaip sunku yra tautoms nu- vą ištiko nelaimė. Pirmiau- 

1, r* ’ oica » nilL’ 1A A_

bų meisteriai vis nesiliauja, 
i Dėl bombų baimės Indijos, 
vadas Nehru, kuris turėjo 
lankytis Ganoje, šiuo tarpu 
neatvyks. Jis pasitenkins 
aplankęs Afrikos valstybę 
Nigeriją.

sikratyti komunizmo jungą, šia į pagalbą nuskubėjo A- Kuboje Vietomis
IžiL'tnvai ič Silčnti ins i— --- -1W1jei narvą rviiiuiiiov<xi 

kur valdžią ir įveda savo to. bazių, 
talitarinę policijos diktatu-

yyizaVI lz/Ae __Iliviinvc
I

rr__L.__i ruitsia maišiu

Iš Kubos, Matanzos pro-
ITALIJOS PRAMONĖJ . vincl.j°s.’. pran^’. kad i08 

! provincijos politinis vadas 
Jorge Serguera viešoje kal
boje skundėsi, kad partiza-

Amifrikn Pamini 
Vergų Išlaisvinimą

Argentinoj Vidaus 
Karas Pasibaigė

rą. Daug geriau yra nepri-į STREIKŲ BANGA 
leisti prie komunistų įsigalė-1
jimo ir tam tikslui pagelba --------
užsienio kraštams yra ge- Italijoj komunistų vado-
riausia priemonė. Įvaujamos metalo darbininkų , raj kurie kariauja ir

Dabar užsienio kraštų rė- unijos skelbia savotiskus i kaInuose prieš Castro vy-
mimo išlaidos bus švaisto- trumpalaikius streikus. Kai ,ia b keriau maitina< 
mos senate ir senatorius M. kurtose vietose dubininkai, 'Mat^nzos incijo5

streikuoja po 4 valandas per nt ai kuriems dažnaiMansfield, senato daugumos 
vadas, mano, kad visos su
mos senatas neatstatys, bet

dienų, kitur streikas tęsiasi ■ uūksta mai 
dieną kitą ir taip kartojasi' , , . ’ tvarkirMrai

gal pasiseks atstatyti 600 ar kas savaitė Iš viso tokiuose i Provincij„s ramgin0
700 milijonų dolerių is nu- streikuose dalyvauja apie; žmoncs Rad ne 
brauktos sumos. , 1,200,000 darbininkų, kūne, niaj maist0 ristat £uvo

Prezidentas tikisi, kad seka ar priklauso komunistų > daf bjogesnįs
Vakarų Europos kraštai pri.i vadovaujamoms unijoms. į Atstovai iš centro vyriau- 
sidės stambesnėmis sumo-l Komunistai tokiu būdu sa-;sybės patvirtino, kad rėvo
mis prie užsienio ūkiškai at
silikusių kraštų lėmimo. Iš

kosi laimėsią visus savo rei-; liucinė valdžia turi nemažai

Vokietijos jau buvo praneši
mas, kad ji prisidėsianti prie 
Pietų Amerikos ūkio kėlimo 
su vienu bilijonu markių 
($250,000,000), bet Vokie
tija ir kiti Europos kraštai 
gali žymiai daugiau parem
ti atsilikusiųjų kraštų ūkio 
kėlimą.

Kongresas pereitą savaitę 
priėmė prekybos tvarkymo 
įstatymą, kuris praėjo maž
daug toks, kokio vyriausybė 
prašė. Pagal tą Įstatymą pre
zidentas gauna teisę derybo
se dėl prekybos sutarčių ma
žinti muitus įvežamoms pre
kėms, arba jas ir visai panai
kinti, jei užsienio kraštai į 
daro atitinkamų lengvatų 
Amerikos gaminamoms pre
kėms. To įstatymo priėmi
mas yra didelis vyriausybės 
laimėjimas, nes prieš tą Įsta
tymą griežtai kovojo aukštų 
muitų šalininkai, kurie mui
tų apsaugoje mato gerą prie
monę gintis nuo užsienio 
konkurencijos.

Kongresas jau ruošiasi 
baigti savo darbus ir skirsty
tis rudens rinkimų kampa
nijai, bet nebaigti darbai 
gali dar kiek posėdžius už
tęsti.

Prieš 190 metų, 1862 m. Argentinos kariuomenės 
rugsėjo 22 d., prezidentas savitarpinės kovos baigėsi
Linkolnas savo kabinetui po trijų dienų kautynių, ku-iVALST. SEKRETORIUS 
perskaitė vergijos panaikini- riose žuvo keli civiliai žino
mo proklamaciją, kuri buvo nes ir nežinomas skaičius ci- 
paskelbta 1863 metų pra- vilių buvo sužeista. Kiek žu-

neteisingai sprendė, nes jie1 mas, bet pernai metų patyri- 
turėję laimėti 5:1. 'mas rodo, kad dėl bet kokios

Kai Gabono žaidėjai grį- krizės šaukti atsarginius ka- 
žo namo į Libreville, dėl jų rius sudaro daug keblumų ir 
pralaimėjimo kilo tikra aud- tiems kariams ir krašto gyni. 
ra, ir Gabono vyriausybė nu_ mo vadovams. Senatas jau 

I tarė išvaryti iš Gabono 3,000 ir nubalsavo duoti vyriausy- 
j Kongo piliečių. 1 as ir buvo bei prašomus įgaliojimus, 
'padalyta. Dabar laukiama, Šiuo tarpu trūksta dau- 
kad Kongo respublika išva- giausia karių oro pajėgoms 
rys apie tiek pat gaboniečių, ir iš dalies karo laivynui. To. 
kurie gyvena Kongo respub. dėl jei atsarginiai būtų šau- 

1 likoje, daugiausia Brazza- kiami dėl Kubos ar dėl Ber- 
ville mieste.

JUNGTINĖSE

lyno, tai pirmon galvon būtų 
kaukiami specialistai ir oro 
pajėgų atsarginiai vyrai. 

TAUTOSE Krašto gynimo sekretorius 
Robert S. McNamara mano,

Valst. sekretorius Dean kad šiuo metu padėtis yra 
džioje. Vergų išlaisvinimo vo kariškių, pranešimai ne- : Rusk atvyko į New Yorką, pavojinga, pavojingesnė, ne. 
paskelbimas buvo persilau- sako, bet aukų nebuvo daug.; kur dabar yra susirinkę dau. ;gu bet kada nuo Korėjos ka- 
žiamas punktas Amerikos Argentinos vidaus karas gelio kraštų užsienių reikalų Į pabaigos. Laukiama ne 
pilietiniame kare (1861- tarp dviejų armijos frakcijų 1 ministeriai, ir su kai kuriais didelio karo, bet įvairių kri- 
1865). Paskelbus vergų iš- kilo dėl sunkiai suprantamų jŲ turės platesnius pasitari- j zių, kurios gali pareikalauti 

"degamais” klausimais, j greitai siųsti karo pajėgas 
į vieną ar kitą pasaulio dalį. 
Kartu su krašto gynimo sek
retorium liudijo ir jungtinių 
štabų viršininkas gen. Ly- 
man L. Lemnitzer, kurs irgi 
atstovavo nuomonę, kad pa
dėtis yra netikta ir krizė ga.

laisvinimą, i tą karą niekas priežasčių. Kariuomenė iš mus
iš užsienio valstybių nebe- Campo de Mayo, netoli Bu-; ^apkalbėjimų centre yra 
bandė kištis, ir karo eigą nu. enos Aires, nugalėjo sostinės i Berlynas, o su Amerikos 
sprendė šiaurinių valstybių kariuomenę ir paskelbė savo vakjtvbių a^ovaį® pasitari - 
stipresnė jėga. nusistatymą dėl krašto tvar- Priai liečia neabejotinai dar

Prezidentas Kennedy, kymo. Pergalėtojai skelbia, ilr Kubos klausima 
vergu išlaisvinimo juokia- kad krašte ”greit” bus lais- •JAV valstybės sekretorius

kalavimus metalo ir auto- , valgo su tvarkingu maisto i macijos sukakties proga, sa. vi rinkimai ir po rinkimų su- Pean. Pusk jkj šiol jau yra 
T° pia1rn0T?e^c’ 11. ai u pnstatymu į įvairias krašto1,kė, kad vergai buvo išlais- sidarys nauja vyriausybė. • įvairiais politiniais klausi- 1 >et kut įskilti.
jie t.k.si pakenkti vyriausy- vietas. , vinli rieš įimU metų. Vvriausvbės nriežakvie i ,su Ang,ijos už’
bei, kūną dabar pala.ko ,r| -------------------------- P išiaisvinimas trako ^alų ministeriu.
kairieji socialistai.

NELEIDŽIA MOKYTIS

James Meredith, 29 m. amž... 
su žmona ir sūnumi iš Koš
ei usz ko miesto. Miss. JLs no
ri Įstoti Į Mississippi uni. 
versitetą. bet administraci
ja priešinasi, nors teismas 
ir yra nutaręs ir negrus pri
imti.

n * !U. ra8 jų lslaisvinima;s u , lieka prezidentas Guldo, ku-1tjOVietų orezneV visą šimtą metų ir dabai dai ris skelbia, kad tik dabar jis!
Lanko Jugoslavija nė.ra baigtas. Negrai gyven- gali valdytį kraštą, o prieš!

tojai savo pastangomis, savo i taį generolai jam vis dikta-

Indai ir Kinai
Šaudosi 4 Dienas

darbu, savo mokyklomis
i Šią savaitę Sovietų Są. gkina ke|ja j Di]ra lygv-
jungos prezidentas Leonid ® .a .alJ .3 • !
Rrpžnpv >r nlek^ JU pastangų ne-Brežnev lankosi Jugoslavi
joj. Kelionės tikslas „page
rinti santykius“ tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jugoslavijos.

Kinų komunistai ta proga 
paskelbė griežtą pasmerki- 

Įmą Jugoslavijos Tito ir jo 
j revizionizmo ir priminė, kad 
j paskutinis komnistų partijų 
i vadų suvažiavimas Maskvo
je vienu balsu pasmerkė Ju
goslavijos nukrypimą nuo 
teisingo leninistinio kelio. 
Kinų santykiai su Maskva 
nepagerėjo, kinų komunistai 
net uždarė tris sovietų kon
sulatus Kinijoje.

Kilnojama Elektros Stoti*

Amerikiečių mokslininkai 
padirbo kilnojamą atominę 
elektros stotį, kuri bet kur 
gali dirbti ištisus metus ar 
ilgiau be kuro atnaujini
mo.

sutrukdys.

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

New Yorko demokratu kon
vencija į gubernatoriaus 
Vietą nominavo Robert M. 
Morgenthau. Respublikonu 
kandidatu- yra dabartinis 
gubernatorius Nelson Ro- 
ckefeler.

vo, ką jis turi daryti.

NEGRAS EPISKOPATŲ 
BAŽNYČIOS VYSKUPAS

Massachusetts valstijoje 
episkopatų bažnyčia pasky
rė John M. Burgess dioce- 
zijos vyskupu. Tai piimas 

į negras toje bažnyčioje, kurio 
žinioje bus ir visa eilė baltų
jų gyventojų parapijų. Iki i 
šiol toje bažnyčioje negro 
vyskupo Amerikoje nėra bu. 
vę.

Bombos Švento Petro
Bazilikoj I

Popiežiaus valstybės poli 
cija surado degamas bom
bas šv. Petro bazilikoj. Po- j 
licija spėja, kad kažkokie 

Į piktadariai norėjo j>adegti 
bažnyčią ir sudeginti įvai
rius Įrengimus, padarytus 
bažnyčios suvažiavimui Iš
siruošiant.

MONGI SLIM

Tai Tuniso delegatas Jung
tinėse Tautose, kuris pirmi
ninkavo praeitos sesijos po
sėdžiams. Praeitą savaitę 
pradėjusi posėdžiauti sesija 
pirmininku išrinko Pakista
no atstovą Muhamed Zaf. 
milą Khan.

Indijos ir Kinijos pasieny
je jau ketvirta diena vyksta 
susišaudymas tarp kiniečių 
ir indų kareivių prie ginčija
mos sienos. Indija skelbia, 
kad kinų Įsiveržėliai ketvir
tą dieną puldinėja indų pa
sienio sargybinius.

Kinai komunistai siūlo In
dijai susitikti Pekine ir tartis 
idėl sienų išlyginimo. Indija 
: sutinka vykti derėtis su ki
nais ”dėl atstatymo status 
quo,” arba padėties, kokia 
buvo anksčiau prieš kinų įsi
veržimą i Indijos teritoriją. 
Toks susitikimas gal ir įvyks 
spalio 15 d. Pekine. Bet nu
matomos derybos nekliudo 
pasienyje šaudytis.

Pakistano kariškas valdo
vas prezidentas Avub Khan 
šį pii-madieni atvyko į Ame. 
riką ir čia turės pasitarimus 
su prezidentu J. F. Kennedy. 
Pasitarimai vyksta Nevvpoit. 
R.I., kur prezidentas šiuo 
tarpu gyvena su savo šeima.



Puslapis antį as

Pagalba užsieniams
Kasmet Amerikos kongresas, svarstydamas biudžetą 

ateinantiems metams, susiduria su vyriausybės pasiūlymu 
skilti po kelius bilijonus dolerių užsienių valstybėms rem
ti. Ir kasmet dėl to klausimo kongrese kyla aštrūs ginčai.

Po karo Amerikos vyriausybė per vadinamą “Mar- 
shallo planą” padėjo atsistatyti Europai iš griuvėsių ir per 
keletą metų Europos ūkis, gaudamas po kelis bilijonus 
amerikoniškų dolerių paspirties, vėl suklestėjo ir karo 
nuostolius išlygino. Puikiai atsistatė Anglijos, Prancūzi
jos, ypač Vokietijos ir Italijos, o taip pat ir mažesnių Eu
ropos valstybių ūkis ir dabar Amerikoje vis garsiau pri
menama Europos valstybėms, kad jos taip pat turi užsie
nio ūkiškai atsilikusių valstybių parama susirūpinti ir ne
palikti tos naštos vienai Amerikai.

Kai kurios Europos valstybės daug skatinimo ir ne
reikalauja. Prancūzija kasmet skiria dideles sumas savo 
buvusioms kolonijoms palaikyti, o dabar ir arabų Maroko, 
kaip ir Alžerija laukia iš Prancūzijos didelių sumų para
mos. Anglija jau eilė metų per ‘‘Kolombo planą” remia
visos eilės Azijos tautų ūkišką kilimą. Šiek tiek daro ir Marine r II VIS Ičkia dabar kiek ieną valandą ir
ūkiškai stipriai ant kojų atsistojusi vakarinė Vokietija. -------- kiekvieną dieną, kada Ala.
Mažiau arba visai niekuo neprisideda kitos Europos vai- Rugpiūčio 27 d. Amerikos •nner “ 
stybės, kurios, be abejo, galėtų padėti ūkiškai atsiliku-mokslininkai paleido 447 V. pianais
sioms salims kelti jų ukj, bet nemato reikalo tą dantį ir svarų raketą, prikimsta vi- 
nejaučia pareigos tą daryti. šokiu instrumentu, skristi Į

KATRAS JŲ LAIMĖS

kairėj amerikiečiu jachtos Weatherley kapitonas Emil 
Mosbather. o dešinėj australiečių jachtos Gretel ka
pitonas Alevander Sturrock. Tos jachtos varžosi dėl 
Amerikos taurės Newporte. R. I.

\'r 39, Rugsėjo 26. 1962

! Prie to prisideda ir kiti iš
skaičiavimai. Dabartinu lai
ku virš 20' < provincijos elek
tros energijos yra gaminama 
privačiu kompanijų, kurios 
yra angliškos ar ameriko
niškos, o provincijos vyliau.
sybė norėtų, kad elektros Anglija ir Europa jau šaukia> ka , esą per
gamyklų Įmonių personalas _ , -T-iutu L.ennedzių, o todėl
būtų prancūziškas ir atitiktų ,n one b, į9 piršis su savo kandidatu G.

: provincijos gyventojų sąsta- ,en ?.uo.meye* - Lodge.
;tą. Tautiniai ir ekonominiai limai V P it ya_ E. Kennedy ir G. Lodge
j sumetimai ir ragina elektros ^.^-.^LVRpnilmume- yra turto aristokratijos at-
gamvba perimti i valstybės 1J?a vadai nelabai stovak a^u &ana liberališki,‘ nes valsfyb^ vadai nelabai jauni, gabūs. Kalbos apie jų

yra pnelankus Anglijos de- i „ ra tikP kaJ£
jimuis! pne bos> ne‘s ne dievai kongrese
unijos Bet T. Bendiuome- q
nes valstybių vadai negalėjo įr

_ . . . . . . . nutarti ir nenutare, kad An- 1 j ♦
Jei rinkimai duotų daugu. j H - nesjdėtų su Europos1 Svarbiau yra tas, kad nei 

mą elektros nacionalizacijos vaistvbėmis Į ūkio sąjunga. E. Kennedy, nei G. Lodge 
šalininkams, privačios elek- Anglijos vyriausybė turi neatstovauja jokios naujos 
tiainės bus perimtos i valsty-i jaisvas rankas tęst‘j derj bas politikos. Tuo atžvilgiu vi- 
bės rankas už atlyginimą. I gu Europos valstybėmis ir sai kitoki vaizdą teikia tre- 

' susitarti su jomis dėl prisi- čias Massachusetts kandida- 
! dėjimo prie muitų unijos. tas i senatą—-profesorius 
' Be abejonės Anglija dar S. Hughes. Jis užsienio pa
bandys išsiderėti iš Europos «*“>?. k dar .tun
valstybių įvairių lengvatų vlsokn) *!1UZ‘Wdf* Maskv°s 

* * noro susitarti dėl nusigink
lavimo, bet užtat vidaus po.

! rankas, kad ūkio planavimas 
ir augimas būti] užtikrinti ir 
kad elektros gamyba būtų 
pritaikyta krašto ūkio augi
mo reikalui.

BALTIMORE, MD.

9,000 myliu atstume maž
daug gruodžio 14 d., ji lėks 
link saulės pašėlusiu grei-

Bus linksmas parengimas
L. Bendruomenė ši šešta

dieni, rugsėjo 29 d. 8 vai. T. Bendruomenės nariams 
vak. Lietuvių svetainėje ren- prekiaujant su Europos mui-

Amerikos vyriausybė šiais metais pasiūlė kongresui planetą \ enerą. Pradžioje ~u neJ. ųoų mvjj„ .)er gia linksma vakarą, kurio' tu unijos valstybėmis. Kiek - , nr.n aaa . . - ...__  __ rakota nevadinta "Marina! . r 'Z l _______ U _ ,____________________ ,____ • _1._‘Mariner i 
II” lėkė 25,551 mylių per

skirti 4,725,000,000 dolerių užsieniams remti. Kongresas raketa, paradinta 
tam lyg ir pritarė, bet kada atėjo laikas skirti pinigus, tai , , _ . ,
daugiau kaip ketvirtą dali numatytos paramos nukirpo. vaan (uo greitumu ra e. 
Ar senatas atstatys nukirptąją dali ir kiek jos ir kaip pa- 13 galėjo Ltrukti iš žemės 
skui senatas ir atstovų rūmai suderins savo pažiūras, pasi- Vau ,0:s irp e ,iautl P a<13_ 
rodys artimiausiomis dienomis, o šiuo tarpu brastas ir įemfe *-u0 ,ž<;iau raketa |ė_ 
vėl svarsto, ar reikalinga skirti tokios milžiniškos sumos , . - - . 1 •
užsienio kraštams remti, kokia nauda ls tokių išlaidų ir kė j ilaikė; Kai
kodėl Amerika viena tun nesti užsienio rėmimo naštą? ; “Mariner II” nuskrido 4 mi 

Į tokius klausimus atsakyti yra sunku. Pavyzdžiui. P. Ii jonus mylių nuo mūsų že- 
Amerikos kraštai kaip Argentina ir Brazilija, laukia ūkis- mė?< j0 greitis buvo sumažė- 
kos paramos iš šiaurės Amerikos, bet viduje nepajėgia ję§ iki 6,448 mylių per va- 
žmoniškiau susitvarkyti. Skaitome spaudoje, kad Sher- landą. Tai buvo rugsėjo 18 
man tankai, gauti iš JAV, susikirto su artilerija, gal irgi dieną.
gauta iš Amerikos, Buenos Aires gatvėse, o Brazilijoj p0 t0 “Mariner II” raketa

valandą!

Quebec'as balsuoja

programą išpildys plačiai ži- tų lengvatų pasiseks išpešti, 
nomas humoristas Vitalis tai jau kitas klausimas. 
Žukauskas iš New Yorko ir Didžiausia kliūtis AnglL 
smuikininkė Pumpolytė; šo. jaį dėtis prie Europos “ben-

litikos klausimuose užima 
pažangią ir laiko dvasią ati
tinkančią poziciją. Prof. S. 
Hughes sako, kad Europoje 
jis vadintų save socialdemo
kratu, o čia eina i rinkimus

Prancūziškoji Kanados n ™k<T vals«a-! kai|) nepriklausomas kandi-
Uis—Qut-!iec'o provincija,dalis—Quebec’o provincija, į -v,. oąi via paviyję (jatas ir turi nasakvti daug

. u- • * 1 . riame bus parduodamas ir didėjanti opozicija pnes An-< . , . , 1 ,
paskelbė vietos parlamento prieš dvejus metus sunktas i giijos-susieuropinimą.” Bet
rinkimus lapkričio 14 dieną, įkvptvmėlis 
nors dabar paleistas provin
cijos parlamentas dar nebai
gė savo kadencijos.

Rinkimai skelbiami todėl, 
kad provincijos vyriausybė 
nori gauti iŠ gyventojų Įga
liojimą nacionalizuoti elek-

Visi kviečiami dalyvauti.
K.

DETROIT, MICH.

šalies prezidentas pešasi su kongresu, kai krašto ūkis pradėjo greitėti. Mat, ji tiek tros gamyklas. Lesage vado

Lietuvių Klubo banketas
Ši šeštadieni, rugsėjo 29 

d. Detroito Lietuvių Klubą:

... , kurie iš kitų kandidatų tokiųir ta opozicija gal tik gėrės- j , , . “ — •j . , C . . dalykų visai neišgirs,nių sąlygų siekia, o nėra vi- J J *
sai priešinga dėjimuisi prie
Europos. j

Galutiną žodi dėl dėjimosi
tars parlamentas, kada dėji
mosi sąlygos bus galutinai 
sutartos su šešiomis Europos 
valstybėmis.

murdosi infliacijos baloje ir patys Brazilijos valdovai vi-į toli nubėgo nuo žemės, kad vaujama vyriausybė mano, rengia banketą Antanui Ski-' 
sai nesirūpina nors šiek tiek padoresnę tvarką savo dide- žemės traukimas ją mažiau kad elektros gamyba racio- parai ir visiems Mykolams rgentmos armija
Įėję ir turtingoje šalyje padaryti. Yra ir kitokių pavvz= beveikia, o saulės tiaukimas naikiausiai rali būti tvar- pagerbti Pradžia 7 vai. vak. Argentinoje per tris die-
džių: Tokioje Ganoje diktatorių išvirtęs prezidentas išsi- padidėjo ir todėl raketa koma vyriausybės, o ne pri- Vieta 4114 Yernon HVvay. nas vyko pilietinis karas, ku.
derėjo iš Amerikos paramos Voltos upei užtvenkti, bet to ljradėJ° ir šveitėja vačių įmonių ar kompanijų. Visi kviečiami dalyvauti. riame piliečiai beje, visiškai
diktatoriaus griežtai kontroliuojama spauda ir radijas mė i " ------ neiajvavo. Pi iečiai tik
X—W • I • • 1 J A • A •! a • 1 1. 1—1 1 VI •tosi kaltinimais, kad tai Amerika esanti kalta dėl kažkie
no darytų pasikėsinimų Į “dievus” iškeltą Nkrumą nuga
labyti. Kai Amerika protestuoja prieš toki niekuo nepa
remtą kaltinimą, “Išganytojas-Nkruma” sako, kad jo ra
dijas ir spauda rašo, ką nori, vyriausybė taip, girdi. nema. 
nanti! Arba dar pavyzdys iš naujai gimusios Alžerijos: 
Ten jau trečias mėnuo, su nepriklausomybės gavimu, vi
sas krašto ūkis yra visai suiręs ir žmones maitina Ameri
ka savo perteklių javais. Bet apie Amerikos pagalbą nau
jieji krašto šeimininkai visai tyli, o kai i Alžyrą atplaukė 
vienas rasų laivas su maistu, tai tie patys tylūs vadai viso
mis priemonėmis triūbijo apie gautą draugišką rusų pa
galbą! Tokių nedėkingumo, šantažavimo ir ėmimo Ame
rikos pagalbos, lyg kokios privalomos duoklės, yra daug ir 
dėl to ūpas pagalbą teikti mažėja. Prisideda ir beviltišku
mas keliais bilijonais per metus, tesu ir tęsiant paramą per 
eilę metų, pakelti žmonių gerbūvi ūkiškai atsilikusiuose 
kraštuose, kur gyventojų prieauglius pralenkia ūkio kili
mą ir varžytynių laimėti veik neįmanoma.

Nežiūrint tokių abejonių, Amerikos vyriausybė sten
giasi paveikti kongresą, kad jis skirtų vyriausybės prašo
mą sumą užsienio kraštams remti ir stengiasi Į ūkiškai atsL 
likusių kraštų rėmimą Įtraukti Europos valstybes, kad ben. 
dromis pastangomis ūkiškai atsilikę kraštai būtų paremti 
ir paskatinti patys daugiau rūpintis savo ūkio kėlimu ir 
būtinų socialinių reformų pravedimu.

The cook’s 
best friend
- a kitchen nhone'

-

z -z

y

Ką daryti su Keleiviu?
Toki klausimą kelia kaž

koks žmogus pasivadinęs J. 
V. raidėmis tautininkų “Dir
voje.” “Keleivyje” buvo pa
stebėta. kad ir lietuvių tarpe 
gali būti karo kriminalistų, 
kurie dalyvavo žydų ir kitų 
naikinamų žmonių skerdy
nėse Hitlerio okupacijos me
tu. To užteko, kad p. J. V. 
pradėtų svarstyti, ką daryti 
su tokiu negeru laikraščiu.

Ponas J. V. neginčija, kad 
ir lietuvių tarpe gali būti 
žmonių, prisidėjusių prie hi
tlerinių žiaurumų vykdymo, 
bet jis pyksta, kam toks da
lykas iš viso keliamas. Tyla 
jam geriausia byla.

O ką daryti su Keleiviu? 
J. V. nežino. Mes jam patar-

19M 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:

"KELEIVIS“

E. Broadway South Boston 27, Mass.

Basic as salt and pepper. a 
kitchen extension pilone brings 
calls where you re cooking, savęs 
you time and steps. Take your 
choice of colors and styles: the 
handy. space-saving Wall Phone; 
the familiar table model: or the 
lovely PRINCESS phone. To ofder, 
just call the Telephone Business 
Office or ask your telephone man.

turėjo šiek tiek aukų, nes 
tame kare civilių žmonių bu
vo užmušta ir sužeista dau- 

1 giau, negu karių.
Argentina turi apie 100 

[tūkstančių kareivių armija, 
i kuriai vadovauja 7000 kari- 
' ninku. Kariauti ta armija 
neturi su kuo, todėl karts 
nuo karto “praktikuojasi” 
vidaus savitarpinėse kovose.!sirre- Jveskie, p. J. V., karo 
Argentinos karininkai, ne- cenzūrą, tam reikalui galite 
turėdami ką veikti, politi- pasikviesti bet kuri buvusį 
kuoja. Tai yra Plechavičių, |ikra karo komendantą, kad 
Daukantų, Glovackių, Mus- ir P0na Lohrmann’ą, buvusį 
teikiu, Černių ir panašių did- ne dk smetoniniu komen- 
vyrių karininkija, nors jos dantų, bet ir vvehrmachto 
šlovės mes nenorime plėšti, °berstu. Jei tas negelbės, pa
neš jei Argentina būtų pavo- ^šaukit Plechavičių. Jei ir 
juje, jie gal už ją ir kariau- supasuos — šaukitės iš 
tų. Tik politiniu atžvilgiu ji Glevelando Braziulevičių. 
yra veik smetoniška. jis tikrai tvarką atstatys. Jis

Argentina yra turtingas to specas. 
kraštas, bet visokie ūkiški J. D.

1 negalavimai ją persekioja,;-------------- -------------------- -
| nes kariuomenė kartu su ka- uikyki, sveikai, kol dar esi 
1 ro laivynu ir karo aviacija sveikas 
suvalgo 40 nuošimčių visų 
valstybės pajamų. Krašto i
ūkiui kelti nebelieka lėšų ir ir maža dulkė priverčia užsi- 
tenka jų elgetauti uzsiemuo- merkti
se. [____ ‘ ___

Paskutinė “karo prakti- < 
ka” Argentinoj vyko tarp į 
kariuomenės vadų pereitą ^^TARėLė, j. Narūnės pasa- 

• -i - _ . j(a> gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,
kaina ......................... $1.00

UfiLYMl KARVELIAI. Aloyio Ba-

savaitę ir pasibaigė tankų 
pergale. Aviacija irgi prisi
dėjo prie pergalės. Prezi
dentas Guido, po rinkimų 
šalininkų pergalės, žada pa
skelbti parlamento laisvus 
rinkimus ir vykdyti kaž kol 
kias reformas. Gal ir vykins, 
jei kanninkai nesipriešins.

Anglų patarlė 
# * *

knygos jaunimui

U?^aPy’Mkait?S Taikarn»’ tlM

N«W ENOLAND TEI

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Ar per daug Kennedžiu?

Pereitą savaitę Massachu
setts valstijoj nominaciniuo. 
se balsavimuose prezidento 
brolis Edward Kennedy bu
vo didžiule balsų paskirtas 
demokratų partijos kandi
datų į senatą. Republikonai dolerių.

Dar turime dr. V. Sruo> 
gienės Lietuvos istorijos k©» 
S®. eS2emplioriua. Tai di« 
džiausią ir visiems sopraa> 
amai parašyta knyga, 94? 
psl., su trimis žemėlapiais 

-'ir daug paveikslų. Kaina 12
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS BROOKLYN, N.Y.

Kiautvarlių banketo nebus . Sugrįžo iš Omabos
Lietuvių Piliečių Klubas j Rugsėjo 15 d. iš Omahos, 

per 37 metus kasmet rude-į Nebr., sugrįžo Andrius Luk-
niop rengdavo kiautvarlių 
banketą. Šiemet jis turėjo 
būti rugsėjo 30 d., bet rug
sėjo 10 susirinkime nutarta 
šiemet jo nerengti.

Namas jau auga
Lietuvių Piliečių Klubo 

statomo namo sienos spar
čiai kyla i viršų. Tai ženklas, 
kad klubas netrukus turės 
gražias patalpas.

Banketo proga laimėjo 
3 narius

SLA 57 kuopos banketas 
finansiniu požiūriu nebuvo 
sėkmingas, bet ta proga lai
mėjo 3 narius, būsimus kuo- Į kienė ir kt. 
pos veikėjus: Oną šilinskie. 
nę, Joną Stankevičių ir Pet
rą čyvą, kuriuos Įrašė Jonas 
Dvareckas ir Juozas Kra- 
sinskas.

J. Dvareckui, kuris SLA 
veikia 38 metus, buvo pri
segtas atitinkamas ženklelis.
Prisegė SLA Skundų ir Ape
liacijų Komisijos narys inž.
St. Budvitis.

sys, ten porą savaičių viešė
jęs pas savo giminaitį Bro
nių Milinavičių-Miller. Jis 
pasakojo, kad ten susikraus
tė visos didžiosios Chicagos 
skerdyklos.
Mažeikų vasarnamy buvo 

žymių svečių
E. ir D. Mažeikų vasarna

my prie Sugdin ežero rugsė
jo 16 d. buvo žymių svečių: 
Mass. universiteto prof. Jo
nas Vengrys, inž. Jonas 
Kuodis su žmona iš Arling- 
tono, Mass., Angelą Irlikai- 
tė-Gailiūnienė su vyru iš1 
Hartfordo, Conn., Ona Tiš-

J. Krasinskas

LEICESTER, MASS.

Bulius ir policininkas

Lietuvio ūkininko Albino 
Gražulio jautis nugalėjo po
licininką George W. Boullie. 
Taip rašė rugsėjo 7 
Evening Gazette.

I banketą buvo atvykę t- . r _.K .„.Vjissiverze is ganyklos .r ėjosvečių ir iš toliau: K. Jurge 
liūnas, L. Šakys iš Brockto- Į

KAIP ATRODO SIENA PO AUDROS

Nuo Alabamos iki Michigano siautusi audra su smar
kiu lietumi nuvertė ir šitą 276 pėdu aukščio sandėlio 
sieną.

Svečias iš Kanados
Keleivio uolų skaitytoją, 

visuomenininką, buvusį Lie
tuvos nepriklausomybės ko
vų dalyvį Joną Rimavičių 

i (225 Vermont St., Brooklyn 
7, N.Y.) aplankė iš Montrea-

Pavergtųjų Seimo IX sesija
Rugsėjo 18 d. sykiu su , Sąjungų atstovai —Lietuvos 

Jungtinių Tautų pilnaties . delegacijos pateiktą raportą 
XVII sesijos pradžia Paverg- S paryškino ir sutvirtino.

Seimas taip pat priėmė 
protestą prieš Estijos, LatvL

tųjų Seimas pradėjo savo 
devintuosius metus — IX sė

lio atostogaujantis jo brolis]siją- Sesijos pirmininku iš-
;Vincas Įlinktas Bulgarijos delegaci-
i Vincas Rimavičius toks'jos.P“™-.d'-G- Dimilroy vi- 

cepirmimnku—estas A.Kutt, jpat nepriklausomybės kovų 
dalyvis, kaip ir jo brolis 
Jonas. Jis pateko į pirmąjį 
1919 m. organizuojamą Ge
dimino pulką ir kartu su ki- į ^*u^as 
tais to pulko kariais dalyva- k. Gaspar.
vo įvairiuose musiuose su 
lenkais ir rosais bolševikais. 

į Su tuo pulku kartu žygiavo 
' ir artilerijos 4 baterija, pul- 
'kininko Motiejaus Pečiulio- 
nio vedama.

Vincas Rimavičius labai 
gražiai atsiliepia apie bolše
vikų Sibire vergų stovyklose 
laikytą generolą Motiejų Pe-

. , čiulionį, kuris vėliau, virtęs
nupirko, bet W‘P nupir- invalidį grįžo pavergton

o gen. sekretorium ir jo pa 
vaduotoju perrinkti buvusie-

jos, Lietuvos suvereninių 
teisių užgrobimą ir prieš Al
banijos, Bulgarijos, čekoslo- 
ivakijos, Lenkijos, Rumuni- 

- ios Y<jos, Vengrijos atstovavimo 
iJungtinėse Tautose falsifi- 

ji šių postų pareigūnai—ru- [katą. Tuo klausimu pasisakė
munas B. Goste ir vengras Lietuvos delegacijos narys 

dr. A. Trimakas ir bulgaras
I Dvi dienas trukusių pilna. dr. D. Petkoff.
ties posėdžių pagrindinis 
svai-stymų dalykas buvo šio 
meto tarptautinė padėtis. 
Svai-stymams pagrindą su
darė Lietuvos delegacijos

Seimo posėdžiuose atsi
lankė ir žodį tarė Azijos 
Tautų Antikomunistinės Ly
gos gen. sekretorius vietna
mietis T. Tam, JAV kong-

pirm. V. Sidzikausko seimui resmanas, Užsienių reikalų 
pateikti: (1) raportas apie 
dabartinę tarptautinę padė
tį, (2) atsišaukimo į laisvo-

komisijos narys A. I. Seldon, 
jr., ”Women for Freedom“ 
sąjūdžio prezidentė Mrs. G.

(LIETUVĄ TIK PAMATYT 
TEGALĖJO

jo pasaulio vyriausybes pro- pįtch ir Tarptautinės Žmo-
jektas, (3) rezoliucijos Jung
tinėms Tautoms dėl sovie
tinio kolonizmo ir tautų ap
sisprendimo vykdymo Cent
ro ir Rytų Europoje projek
tas, (4) pareiškimo Berly-

gaus Teisių Lygos pirm. R. 
Baldwin.

Rugsėjo 18 d. 2:30 vai. 
popiet, kai New Yorko lst 
Avė JT delegatai traukė į 
savo naujosios sesijos pirmą 
posėdį, priešai JT romus į- 
vyko Pavergtųjų Seimo na- 
rių-valstybių vėliavų pakėli
mo apeigos. Grojant atitin
kamos tautos himną, viena 
po kitos kilo PS sudarančių 
devynių valstybių vėliavos. 
Jos kilo tik iki pusės stiebo,

ko krosniai plytų ir geleži
nį viršų.

. J. V. Stanislovaitis

DAR NEPASISKIRSTE 
PAREIGOMIS

Lietuvon iš to žiauraus iš
trėmimo ir mirė senelių prie
glaudoje.

Vincas Rimavičius gen. 
Motiejų PečiuKonį vertina

Marė Juškevičienė iš Wil- 
d. The į kes-Barre, Pa., aplankė du 

[savo brolius Suvalkų tri-
Mat,“ to ūkininko jautis! kamPy- ;Jos brolia.i »'ve,na 

' pne pat Lietuvos sienos, da
lis jų žemės buvo Lietuvos 
pusėje. Anais laikais jie ga
lėjo laisvai eiti per sieną ir 
savo žemę dirbti. Dabar a- 
noj pusėj jų žemė atimta ir 
atiduota kolchozui

M. Juškevičienė du kartu 
lankė nepriklausomą Lietu-

kaip narsų karį, visų karei- no gyv^tojams projektas

kur norėjo. Policininkas no
rėjo automobilium jauti įva-

noirkt. ! ryti į kampą, bet gavo atbu-
Banketo vedeju buvo Vin. ...

cas Mitrikas.
Mirė P. Bakšienė

Rugsėjo 2 d. mirė Paulina 
Bakšienė, palaidota Vilties 
kapuose. Velionė buvo Juo
zo Bakšio žmona, to Bakšio,

las pasitraukti.
J. Krasinskas

IAWRFNCF

Netikėta viešnia

Rugsėjo 14 d. turėjau ne

Rugsėjo 15 d. įvyko ant
rasis naujosios ALT Valdy
bos susirinkimas, kuriame! 
dalyvavo visi nariai.

Posėdžiavo visą pusdienį 
ir beveik visą vakarą. Buvo 
galutinai priimta suvažiavi
mo pataisyto ir papildyto

vių mylimą ir gerbiamą as
menybę. Esą, kas turėjo su 
M. Pečiulioniu šiokių ar to
kiu reikalų, niekada jo ne
užmirš.

Savo žodyje seimui Si
dzikauskas, prisiminęs nese
niai Valstybės Dep-to aukš
to pareigūno pareiškimą ir 
jo komentarus New York

Jonas Rimavičius Lietu- J”?65 djenraf&yje, kad JAV 
vos nepriklausomybės kovoj '“Psn^omis priemonėmis

vą ir lengvai gaudavo leidi- statuto redakcija, kurią pa 
mą lankyti savo brolius len-' ruošė komisija—dr. V. Ši

mėginančios sukurti glau-
vanons. Jis buvo dilyvis ^^jg“ 
garsaus šaulių būrio, vado- F

c_o rlūlvvovn lzain ooiilira ucssjvcsvv rtcnzĮZ o<»~ -----K3I\.ail/IIIg<2I 1-- _______uvitAidinus am-

ku pusėje. Šį kartą ji negavo maitis. T. Blinstrubas ir J.
kuris grįžęs iš Lietuvos, i tikėt, viešnią _ pusseserę | |eidim0 susitikti su broliu, i Talalas. 
smarkiai kntikavo tenyksciąj Elzbietą Stakionytę-Viede- 
tvarką ir todėl komunistų rienę su dukra iš Filadelfi-
buvo labai pultas.

Išvyko į Lietuvą

I pavergtą Lietuvą yra iš
vykęs bimbinis davatka Jo
kūbas Ješkevičius, kilęs nuo 
Marcinkonių. Gal grįš kiek 
"pasveikęs.“

Rugsėjo 30 d. gegužinė 
Vytauto parke

Draugija Seniems Žmo
nėms Gelbėti, kuri turi nuo-

jos.

roj gatvės pusėj JT kieme iš
kilusioms 104 JT narių 
vėliavoms apie sovietų im
perializmo aukas.

Kor.

VOKIETIJA

bloko kraštais Rytų Europo
je,“ plėsdamos ir aktyvinda. 
mos normalų santykiavimą, 
pasisakė griežtai prieš tokią 
"praeinančio patogumo“ po
litiką.

"Mano raporto tikslas,“ 
pabrėžė Sidzikauskas, “yra 
parodyti paneigiamais fak
tais, kad kai kieno mūsų 
kraštams taikoma vadinama 
"laipsniškos evoliucijos ir li- 
beralėjimo“ teorija yra ne 
kas kita, kaip apgauli iliu
zija.“
konstatuoja, kad (a) belais
vių tautų sovietizavimas ne
paliaujamai kietėja, (b) ūki
ninkų vergija vis sunkėja, 
(c) antireliginis karingumas 
vis smarkėja ir (d) sovieti
nės imperijos monolitinimas 
varomas visu gyvenimo plo
tu. Išvada — sovietinį impe
rializmą užkardyti ir belais
vių tautų padėtį pakreipti

vaujamo Šemetos.
Abu broliai Rimavičiai 

gimę Strazdų kaime, Skirs- 
nos valsčiuje, taigi Dzūkijoj.
Į šią žemę Jonas atvyko 
1927 m., o Vincas 1928 m. 
ir apsigyveno Kanadoje. Jų 
tos kelionės tikslas buvo už
sidirbti pinigo ir grįžti Lie
tuvon. Deja, likimas kitaip! 
lėmė. Vincas visam laikui 
pasiliko Kanadoje, o Jonas 
atsikėlė į JAV ir vėliau įsi
kūrė Brooklyne. Jis buvo lie
tuvių siuvėjų unijos dalyvis, 
jos veikėjas, o dabar išėjo i 
pensiją.

Vienas ir antras Kanado
je gyveno įvairiose vietose. 
Teko gyventi ten, kur susi
rasdavo darbo. Abiem teko 
pergyventi sunkius laikus, ū- 
kinio sukrėtimo metus, bet 
jie savo likimu nesiskun
džia. Amerikos darbininki-

kuris gyvena Lietuvos pusė- j Susirinkimas, aptaręs ak- 
je, neleido nė jos broliui į i tualius ALT reikalus, nutarė 
Lenkijos pusę ateiti ir su se-! pasiųsti VLIKui finansinę 

paramą $2000 sumoje, o kai 
iš kolonijų suplauks Vasario 
16 d. minėjimuose visos su
rinktos aukos, bus suteikta ir 
didesnė parama.

Ir šiame susirinkime ne
pajėgta susitarti dėl pareigų 
pasiskirstymo valdyboje, su
daryta komisija vesti toli
mesniems pasitarimams.

Komisijon įeina: T. Blin
strubas, P. Dargis, dr„ K. 
Drangelis. A. Rudis, V. Ši
maitis ir J. Talalas.

Komisijai pirmininkaus 
dr. V. Šimaitis.

Susirinkimui pirmininka
vo L. Šimutis, sekretoriavo

Su Elzbieta kartu augome, serimi iš Amerikos pasikal-

savą V\lauto parką su gera į lankyli.

kartu atvažiavome į šį kraš
tą. O nuo to laiko jau praėjo 
52 metai ir nebuvome matę
si. Tai buvo neapsakomai 
malonu pasimatyti ir pasi
kalbėti.

Elzbieta su dukra atosto
gas praleido Maine ir New 
Hampshire valstijose, o grįž
damos užsuko pas mus ir į 
So. Bostoną dr. J. Jurėno ap

salę, gavo leidimą sekmadie 
niais rengti šokius. Todėl 
rugsėjo 30 d. ji ten rengia 
gegužinę su šokiais.

Netrūksta ligonių
Sunkiai serga Julija Mack 

-Našukaitytė, Ignas Pigaga, 
jaunasis J. Krasinskas. Ona. 
Keršienė-Anušauskaitė.

Šiomis dienomis į šv. Vin
cento ligoninę pateko žino
mi vietos lietuviai—Juozas 
Alyta ir Vladas Levansevi- 
čius.

Jonas žitinavičius jau pa
sveiko ir grįžo į darbą, o Fe
liksas Krasnauskas išvyko 
į Bostoną akių gydyti.

Mirė P. Bloznelis

Rugsėjo 10 d. mirė nauja
kurys Petras Bloznelis, 47 
m. amž., malonus, ramaus 
būdo žmogus, kilęs nuo Mer
kinės. Velionis prieš kelerius 
metus vielų dirbtuvėj buvo 
sunkiai sužeistas, buvo nete. 
kęs kairiosios rankos kumš- 
ties.

M. Palevičiūtė išvyko 
j Vietnamą

Baigusi Mass. universitetą 
išvyko mokytojauti į Saigo- 
ną, Pietiniame Vietname 
(Azijoje). Ji yra Petro ir jo 
žmonos Palevičių duktė.

E. Viederienė yra 
Keleivio skaitytoja.

M. Stonie

sena

Negaišk laiko maldoms.
Ovidins •

Pakalbinkime draugu*, kai
mynu* ir pažįstamu* užsisa- 
tams penki doleriai, 
kyti “Keleivį.” Kaina

bėti.
M. Juškevičienė vaikščio

davo parubežiu, matė anoj 
pusėj savo gimtinį kaimą.
Jame belikęs tik vienas 
trobesys—daržinė. Šienau- 
tojos buvo visai arti, bet čia 
pat stovėjo policija ir joms 
neleido su viešnia kalbėtis.

Varšuvoje Juškevičienė 
buvo kelias dienas, čia 
krautuvėse buvo daug ame
rikinių medžiagų, lenkų me
džiagos daug prastesnės ko
kybės. Gatves valo moterys 
beržinėmis šluotomis, jos ap- 
kasinėja medžius, surenka
žoles, sudeda į mažus veži-;J. Talalas. 
mėlius ir pačios nuveža į 
šiukšlių lauką.

Uždarbiai menki, todėl 
žmonių gyvenimas labai 
sunkus. M. Juškevičienės a- 
nūkė, kuri kartu su ja buvo

I. Rugieni* 
Bendruomenės

—naujas 
Vald. pirm.

(E) Rugsėjo 9 d. Huetten- 
felde, Vasario 16 Gimnazi
joje, PLB Vokietijos krašto 
tarybai išrinkus naują val- 

Raportas tai? ko kita | dybjb ji pareigomis pasi
skirstė: pirmininkas—Izido
rius Rugienius, vicepirmi
ninkas—kun. Br. Liubinas, 
sekretorius—Fr. Skėrys, iž
dininkas—A. Mariūnas ir 
narys—inž. J. Valiūnas.

IŠ KANADOS.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

H. Tautvaišienė* "Tautų 
kapinyną* Sibiro tundroje,“ 
kaina $1.25.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,** 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietai* $5.00.

Stepono Kairio 
budo”, kaina $6J0

Kipro Bielinio 
jant", kaina $5.00.

“Penktieji 
10.00.

Jaa galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

•M BroMhrav,
So. Boston 27,

BRADFORD, ONT.

ROCKFORD, ILL.

Balfas pradeda parengimų 
eilę

Pasibaigė vasaros laiko 
atvažiavusi, turėjo daug ma. i parengimai gražioje gamto- 
lonumo, pirkdama senelės je, ir turime vėl sugrįžti į šil-

jos unijų veiklos dėka ir į (gerėjimo linkme gali tik Va. 
artėjančią senatvę galima ; karų aiški ir tvirta politika, 
žiūrėti su didesniu pasitikę- Į atremta tautų apsisprendi- 
jimu, nes ji yra aprūpinta,!mo vykdymu Centro ir Rytų 
nors ir nepilnai, bet paken- Europoje. Albanijos, Bulga,

pinigais baltą duoną ir žiū
rėdama, kaip ją kaimo jau
nimas gardžiai valgo sausą 
be sviesto.

Ir Suvalkų trikampio lie
tuviai turi lenku valdžiai ati
duoti daug derliaus ir gyvu
lių, todėl ir jie ne visada tu
ri užtektinai duonos, bet vis 
dėlto jie geriau gyvena, ne
gu Lietuvos pusės žemdir
biai.

M. Juškevičienė dabar 
renka padėvėtus drabužius 
iš savo pažįstamų ir juos 
siunčia į Lenkija savo arti
miesiems. Ji sakė, kad jos 
broliai nė vienas neturėjo 
žmoniško drabužio. Jos bro
lis prieš 4 metus pasistatęs 
namelį, bet neturėjo pinigų 
durims ir langams, todėl M.

ciamai.
Vincui Rimavičiui atsi

lankius pas savo brolį, čia 
svečiavosi brolių Rimavičiųtesnes patalpas. Vasarą tų 

parengimų buvo užtektinai
—juos rengė įvairios draugi- _
jos, jų skaičiuje bu\ o ir Bal- dzūkas Aleksand

Juškevičienė ne tik visa tai mėti.

fas.
Dabar Ralfo skyrius visu 

uolumu rengiasi žiemos lai
kotarpio parengimų eilei. Jo 
banketas bus spalio 12 d. 
Lietuvių klubo didžiojoj sa
lėj, pradžia 2:30 vai. popiet.

Programai atlikti pakvies
tas iš Chicagos šaulių S-gos 
Vytauto Didžiojo kuopos 
vaidintojų trupė, kurios re
žisierius yra A. Brinką. Ji 
suvaidins 3 veiksmų kome
diją "Širdžių vagys.“ Be to, 
bus šokiai, veiks skanių val
gių ir gėrimų bufetas, bus 
progos ir savo laimę išmė
gint ir vertingų dovanų Įsi

rijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Ru
munijos, Vengrijos, Krikš
čionių Demokratų Rytų Eu

geri bičiuliai Spūdžiai, Bu- roPos Unijos, Socialistų Ry- 
kaveckas iš Floridos, staty-!tll Europos Unijos, Liberalų 
-------  ■ - ir Valstiečių Tarptautinių
ravičius, draugas iš vaikys
tės dienų ir kiti.

Yra žinių, kad į šį paren
gimą žada atvykti svečių iš 
Chicagos, Auroros, Keno- 
shos ir kt.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius dalyvauti ir užtik
rina, kad bus įdomu ir ma
lonu. Juo parengimas bus 
gausesnis, tuo labiau bus pa
remtas Balfo skyriaus dar
bas, daugiau lėšų sutelkta 
tiems mūsų broliams ir se
sėms šelpti, kurie kenčia 
sunkų vargą.

Perkūn*

Šiurpi nelaimė
šių metų rugpiūčio 28 d. 

N. Pocius, 66 metų senosios 
kartos ateivis, važiuodamas 
plentu savo nuosavu auto
mobilium, mirtinai suvaži
nėjo paplente einantį 9 metų 
berniuką ir sunkiai sužeidė 
17 metų jaunuolį. Po kelių 
dienų ir sužeistasis mirė. Po
cius tuojau buvo areštuotas 
ir uždarytas į kalėjimą, bet 
už 3,000 dolerių kauciją vėl 
paleistas. Jis automobilį vai
ravo ne tik būdamas gero
kai išsigėręs, bet dar ir su 
savimi vežėsi degtinės. Jo 
laukia didelė bausmė. Tai į- 
sidėmėtina pamoka visiems 
automobilių vairuotojams.

J. Raini*

Besivaišindami, besišne
kučiuodami prisminė savo 
jaunystės dienas Lietuvoje 
ir išgyventus metus čia, A- 
merikoje.

Berods, statybininkas A- 
leksandravičius naujakurys, 
toks pat nepriklausomybės 
kovų dalyvis, tai visiems 
jiems buvo ka prisiminti iš 
anų laikų, o Aleksandravi
čius turėjo daug ką papa
sakoti ir apie Lietuvoje už
klupusį bolševikmetį ir Lie- Amerikoje,” DAUG PA- 
tuvoje išgyventą vokiečių o--VEIKSLŲ. KAINA MINK-

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija

kupaciją. STAIS VIRŠAIS $4.00! 
J. KIETAIS—$5.00.
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ŽUDIKĄ IMPULEVIČiy 
—ATSAKOMYBĖN Ū

Mirė V. Grinius
Birželio 26 d. Selemos Bū

dos kaime, dr. Kazio Gri
ciaus tėviškėje, mirė Vincas

Vakar plūdo, šiandien dievina
mai: Vilniaus miesto ir Vil-

’ niaus, Vileikos,\ Ašmenos,
Valažino, Lydos, Gardino,
Alytaus, Trakų apskričių, o 

pat kai kurie Rytų

ninku ir baigiant maksimalistu. 
"Visokiomis kairiomis frazė

mis su atsišaukimu kovot prieš 
fašizmų. Pas juos kairioji ira-. tai Į)Taip elgiasi komunistai, ne tik rašytojų ir žurnalistų tar- 

Gerai apsidairę, pamatysi-: pe, bet ir universiteto audito- 
me, kad tarp šiandien jų į • rijose, jį skaitė inteligentai, dar- 
dangų keliamų yra daug to- j bininkai, politiniai kaliniai kalė- 
kių, kurie vakar buvo visaip jimuose, apie jį rašė užsienio 
plūstami. Kodėl ten taip da- • spauda.'
romą? Todėl, kad komunis
tams žmogus nėra nė tiek 
vertas, kiek paprastas slie
kas. Jei žmogus, net ir ko
munistas, nėra vergiškai 
paklusnus partijai, jis yra

tūkstančio skaitytojų. To- i 
liau dar taip pasaldinta:

'šiandien mus gali stebinti, 
kad jaunų rašytojų žurnalas 
liko tokį gilų pėdsakų iietuvių 
literatūros raidoje.“

zė, kaip apgaut dar nepilnai su-i Aukštaitijos apskričiai. Za 
tvirtėjusių fašistų priešus..." įrašai, Breslauja, š\enčionys

1931 m. to paties "balso“ {i** k^^*
•Nr. 9 klausia, kas yra tas. Leidėjas Juozas Kapo- 
"Irečias frontas,“ ir atsa- ėįu< yra numatęs ši monu- 
ko: mentalų veikalą gražiai iš-

"...Tai ne fašizmo griovimo Įejstl pirmasis tomas numa- 
frontas, o fašizmo gelbėjimo tvtas išleisti dar šiais me- 
frontas, jo stiprinimas naujomis Įaįs>
jėgomis su pretenzija gaut vado- Įį leidėjo teko patirti, kad

JAV ' pažangieji 
pas Lietuvos rašytojus
(E) Šią vasarą Lietuvoje 

viešėję keli JAV "pažangie
ji“ lankėsi ir pas Lietuvos

! rašytojus Vilniuje, juos svei
kino M. Sluckis, J. Marcin
kevičius ir kt. Paskutinėmis 
viešėjimo dienomis, rugsėjo 
mėn. piadžioje, Lietuvoje 
veikiančio vad. taikos gyni-

Iš Tiesos rugsėjo 14 d. 
laidos sužinome, kad taip.
Maskvos įsakymu, nutaie tjRjs jar gyvas buvęs buvu- 
Kauno miesto darbo zmo- sio Lietu^s prezidento dr. i mo komiteto pirm. T. Tilvy.

mų atstovai, susirinkę iš- Kazįo Griniaus, mirusio Chujtis "pažangiesiems“ Įteikė 
reikšti savo protesto pnes cagoje, brolis. Kiti broliai—
Ui, jog užsienyje nebaudžia. Antanas mirė Chicagoje, 
mi gyvena taikių Uiybmių piius Baltimorėje, Jonas 
žmonių žudikai.“ Jie ilgu Filadelfijoje.
nutarimu kreipiasi Į Filadel. ' velionį. yincas buvo

atvažiavęs i JAV dar prieš 
1900 m., bet po kelelių metų 
rrižo i Lietuva.

Grinius, 87 m. amž., pasku-

kuriemsfijos gyventojus, 
tarp ko kito sako:

"Mums sunku suprasti, 
kodėl Jūsų šalyje, Jūsų* 
mieste gauna prieglobsti to- rys tebėra gyvos: Degutienė,
kie kariniai nusikaltėliai, gimusi 1873 m., ir Ona Ba- 
kaip Ukmergės budelis Me- cevičienė, gimusi 1884 m. 
čys Paškevičius, Panerių žu
dikas Stasys Žakevičius, An_ 
tanas Impulevičius ir kiti.“

"Mes tikime, kad dori lie
tuviai emigrantai, gyvenan
tieji Filadelfijoje, irgi pada
rys viską, kau kruvinas bu
delis A. impulevičius gautų 
tai, ką nusipelnė, uoliai tar
naudamas Hitleriui."

baltą šilko vėliavą su Picas, 
so taikos balandžiu ir kitoje 
pusėje ranka, laužančia 
ginklus. Tai liaudies meni
ninkės darbas. Susijaudinu
sios viešnios pažadėjo šią 
vėliava vežioti iš vienos lie
tuvių "pažangiųjų“ gyven- 

Dvi dr. K. Griniaus sese- vietės i kitą,•skatinant mei-l 
lę, santaiką... Rugsėjo 8 d. • 
JAV turistai pro Maskvą iš-', 
vyko atgal. i

Kai sugenda kertamoji 
rišamoji

paniniai varo-į

ir Smarkėja antiamerikine 
propaganda

(E) Pastaruoju metu tiek(E) Nor . ...
vai nuolat ragina žemės ū- per \ ilniaus radiją, tiek Tie 
kio derliu dorojant naudoti soje ir kitoje spaudoje pa- 
kombainus ir kitas mašinas, i daugėjo medžiagos prieš 
tačiau beveik kasdien skel- JAV-bes, prezidentą, ameri- 
oiami nusiskundimai dalių kini gyvenimą, Įstatymus ir 
trūkumu ir kitais gedimais, kt. Kiekviena proga nurodo-
1 vz., įugsejo a d. Vilniaus ma i JAV tariamai imperia- 
radijas paskelbė toki šiau- listinius, agresinius tikslus. 

; lių rajono "Gegužės Pirmo. į Sovietskaja Litva dienrašty 
sios" kolchozo mechaniko; paskelbtas jau senokai JAV

Nutarimą-laišką pasirašė 
susirinkimo pavesti prezi
diumo nariai, kurių tarpe 
yra kanauninkas N. čėsna, 
rašytojas J. Grušas, prof. I
Indriūnas, prof. Z. Januške- j dabar stovi be darbo. Ne 
vičius, Kauno aktorius J. .gauname transporterio dir- 
Laucius, dailininkė’!). Tara- žų. velenėlių. Turime kom- ir gyvenimą kapitalistiniuo. 
bildienė, gen. V. Vitkauskas, bainą "SK 4 M,“ bet trūks-J se kraštuose, ypač JAV. Tie- 
dailininkas A. žmuidzina- ta atsarginių dalių, grandi- soje rugsėjo 6 d. atspausdin- 

vičius. Viso labo 22 parašai, nių, diržų. Derlių užaugino, tas A. Laurinčiuko, JAV gy. 
Ką jiems atsakys filadel- me> bet dėI šil* trūkumų mes venančio, straipsnis apie tai,

’ Skuodžio skunda: 'Sugedo gyvenusio rašyt. K. Vairo- 
• kertamoji ir rišamoji, jos Račkausko straipsnis "Bai- 

' ‘ mės atmosferoje“ “čia pa
sakojama apie darbą, buitį

Tai šitaip dabar pasacha- 
rininamas "Trečio Fronto“ 
pasirodymas. O iš tikro jo 
pasirodymas tada spaudoje
beveik nebuvo\pastebėtas., . . . ..... •
Jis neturėjo daugiau b—uazme, jau didelis skaičius musų
tūkstančio skaitiniu To. i *s treculrontmmkų pastan- tautiečių yra užsisakęs Mu.

gų nieko neišeis. Gal trečiame Lietuvą," o kurie dėl susi.
leomu lronte savo metals žm°nės ir dėjusių aplinkybių nespėjo 

. ’! jauni (nors ne visi), bet jie jau t0 pa(]arvti, dar gali ją užsi- 
mas. liko tokį visų pusių pelėsiais dvokia. Jie pasiųsdami U^aky-
čia spausdinamas straips- literatūros raidoje “ U‘P tampnai susin* su pUVan_ mą knygos leidėjui J. Kapo-

nis vra paimtas iš paskuti- . .. . . - !«u kapitalizmu, kad ir negali at- čiui (265 C Street, So. Bos-
niojo "Darbininku Balso“ j. “e Uek sikrat-VŪ jo puvėsių. Iš čia "tre- ton 07, MaSS.) ir tokiu būdu
numerio. Jame labai vaiz-! čiafrontinink‘# ‘blaškimasis» galės laiku gauti knygą, UŽ
džiai papasakojama, kaip koj,mas nezinia ko’ kad susUp_ kiekvieną tomą mokėdami
Lietuvos komunistu seniau J"’ rint kapitalizmą. Pas juos pilna po $l0 vietoje $15-kos (to-
visaip plūstamieji rašytojai ™ neminimo dėl niūramo, ieškoji- kia |)US rinkoje knygos kai-
šiandien visa i n lia,nsina g ’ ^VO Jau' mas socialfašistų ir fašistų at- na,
landien įsaų) ups nųjų dienų "nuodėmes“ ! viro bloko kad sustiprint fašis-

mi, nes jie dabar vra komu- , J* = |viro D1OKO’ Kaa ^stiprini
nistų partijos pastumdėliai, 1 1 ’ k naujai prade- tinęs jėgas, kvietimas į talką vi

jo gyvenimą vairuoti. Vie- šokių aferistų ir žvalgybininkų, 
niemsto žurnalo bendradar. !gjnkiaTjmasįs visokiomis kairio- 
biaiiis teko savo sąžinę iš-jmjs frazėmis su atsisakymu ko

naikintinas, o jei jis yra 
aklas partijos tarnas, tai 
gali būti ir didžiausias niek
šas, vis vien bus garbina-

akli jos tarnai.
Kel. red.

1930 m. pradžioje Kaune 
pasirodė žurnalas "Trečia
sis Frontas.“ į jį bendradai

keisti i kompartijos nario J vt>t prieš fašizmų? 
knygelę, kitiems atsidurti | Toliau teka "Balio“ ko
rtuojančių gretose irmuni,tinį char»kteri,tika 

įvirsti tos spaudosbiauti• suStelkė iaunuoliaio > T trečio Fronto“ bcndradar-J " K L bemis’ 0 kas ir dlngo be'bių: Butkų Juzė—aferistas:
pozicionienai ne tiek tada 
esamai santvarkai su fašiz
mo apraiškomis, kiek savo 
nuotaikomis. Tiesa, tarp jų 
buvo marksizmo gairėse su- 
sivaikąs, iš komsomolo iš
guitas Kostas Korsakas ir ta- 
da j marksizmų palinkęs i^ku.'

fiečiai, nežinome, bet spėti 
galime. Gal jje paprašys pir
ma surinkti medžiagą ir, ja 
pasirėmus, patraukti atsako
mybėn tuos, kurie Įvykdė 
Proveniškiu, Rainiu, Pa ne- 
vėžio. Červenės ir daugybės

negalime
Keičiama

Bronys Raila. Visi kiti buvo 
šiaudiniai revoliucionieriai,

, ne tiek proto, kiek jausmo
jo sudoroti.“ , kad "JAV studentų nuomo- vedami.
programa Kauno ne, nugalės komunizmas.“ j Dabar, trisdešimt dve- 

Straipsnis tą pačią dieną pa-jiems metams praslinkus, su_ 
sigriebė maskvįnį0 raug0 ko.

11 ■ arka 1Z niu-icn mlzmo

universitete kartotas ir per Vilniaus radi-
(E) šiais mokslo metais Ru^ėj° 6 d-PaskeIbta ir

tikimasi sulaukti daugiau j aPle ta.1’ kaĮP P°b$JJa
klausytojų Kaune veikian- t>eiĮvenom teste uzsiėminė- 

kitų vietų žudynes, baisiuo- čiame vakariniame marksiz-' J^i plėšikavimu. Girdi, to- 
sius lietuvių trėmimus i Sibi- mo-leninizmo umversito- kbi atsitikimų Amerikoj esa. 
ro katorgą. Jų bylas reikia ^e/” Daugiau
išspręsti pirma, nes nusikal- kiama KP , .... . . A.
timai padarvti seniau. :flJos, ekonomikos ir teizmo! sai’zai, nukreipti pnes JAV 

fakultetams. I šių fakultetų J ar Fed-Vokietiją.
Lietuviški gaminiai 

Leipcigo mugėje
(E) Rugsėjo mėn. Rytų

nių institutų darbuotojai,
.amybir.inkai. Pasak univer. is

Lietuvoje minėjo Napoleono pirmaji kursą'padavė prasy-Į 
pralaimėjimą Hes Borodino mus 550 kauniečių. Tai dau-i 

(E) Rugsėjo 7 d. Vilniuje giausia miesto įmonių dar 
ir kituose miestuose paminė- buotojai. mokytojai, moksli
ta 150 metų sukaktis—kai 
buvęs "tėvynės karas“ ir Na
poleonas pralaimėjęs ties 
Borodino. Moksleiviai turėjo 
vykti į Vilniaus istorini mu
ziejų — čia buvo surengta 
plati paroda, padarytas pra
nešimas. Per Vilniaus radiją 
rugsėjo 7 d. pasakota apie 
Vilniuje ruso Gurinovičiaus 
laikomus eksponatus, apie 
netoli Vilniaus esanti Pakan
tų miesteli, čia, esą, Napole
onui patikusi lietuviška kai
mo pirtis, ii- jis žadėjęs, po 
pergalės grįždamas į Paiy- 
žių, vėl joje išsimaudyti. Ta
čiau, pagal Vilniaus radiją, 
Napoleonui Rikantuose išsi
maudyti neteko, ir jis buvęs 
išpraustas Maskvos "pirty.

munistai įamžinti "Trečią 
Frontą,“ kaip komunizmo 
pradininką, maskvinio im
perializmo idėjų skelbėją. 
Tuo norima ne vien tik tas

žinios“—virto asmens kulto 
auka.

Štai kas buvo to žurnalo 
bendradarbiais:

"Trečio Fronto“ redakto
rium ir leidėju pasirašė A. 
Venclova (Visur mūsų pa- 

Kel. red.). Be jo,
pagrindinį bendradarbių 
branduolį sudarė P. Cvirka, 
K. Korsakas, J. Šimkus, K. 
Boruta. Nuo Nr. 3 į pagrin
dimų bendradarbių kolekty
vą aktyviai įsijungė V. Draz- 
dauskas, o nuo Nr. 5—S. Ne
ris. Greta jų po vieną kitą 
kūrinį žurnale išspausdino 
P. Čiurlys, Pr. Morkūnas, A. 
Biliūnas, K. Jakubėnas, Būt

Knygos autorius Br. Kvik
lys, atidavęs spaudai I-jį to
mą. jau y ra paruošęs ir II-jį, 
kuris apims Vidurio Lietu
vą bei Sūduvą (Sūdą vi ją). 
Norintieji suteikti jam žinių 
apie savo gimtąsias vietas 
ar patikl i: ti aprašymus, gali 
jam rašyti adresu: 5747 So.

Uthižū ir renegatai KoiU, Į Avė., ChicagO 29,
Korsakas; pilsudskininkas 
K. Boruta; A. Venclova—so-
cialfašistų klebonas; kitoje 
vietoje J. Šimkus pavadintas 
"pakštiranka“; P. Cvirka iš-

ŠVE1CARIJAI 671 M.

Šveicarija rugpiūčio 1 d.
vardintai bogem.ne proiti- ™lneJ?,savo. ncpnklausomy.
tute; Br. Raila-—žvalgybi- '!es tukakt|- Tada
ninku. Ci. daug neapiirik- 3.vakt?bt'.les '^na.) su.
to, ne. ii Trečio Fronto“ *' .atS‘skV're

Habsburgu imperijos. Vė

Teko ir vargšei Salomėjai 
Nėriai provokatorės vardas.

Žodžiu, visą "Trečio Fron
to“ ėjimo laiką komunistų 

kų Juze. žurnalo bendradar- pogrindžio spauda Lietuvoje

ii ’Trečio Fronto“ 
jis tiesiai nuėjo tarnauti Vi
daus reikalų ministerijos 
ipaudo. ik^iun ir virto uo- W V^l teko švei-
liu tautininkų ipaudos ben- Cala.ms kovot1’ ko1 >-'alų 8ale 
dradarbiu, kokiu yra iki šiol.

liau prie jų prisijungė dar

1648 metais ir šventoji Ro
mos imperija pripažino Švei
carijos nepriklausomybę.

NAUJAUSIOS KNYGOS
usia dėmesio tei- ™ <Uug>bė. Tiesojeįdar pa- į žurnalas reabilituoti, kiek jo b’ųTąrašuo^ buv? min"m7s Seldo jo fe 4vo akiu° ir v- ---------
istorijos, ^Montvii.., K. Kieta, ta- viJSp derįė, SI'

1 ciau jie ten nieko nespaus- vardžiavo jo bendradarbius 1 -NDKOJE, H.Taut-
ir patarė darbininkams to

Vokietijoje, Lepcige, vyku-

radarbius iš nesmagios 
dėties išvesti.

Š. m. "Pergalės“ Nr. 1 bu
vo išspausdintas 20 puslapių 
V. Galinio str. "Trečio fron
to trisdešimtmetis.“ Tas 
"trisdešimtmetis“ dviem me- į

dino.
Čia įdomu, kad tame žurnalo neskaityti, nes jiem, 

bendradarbių sąraše pamirš- darbininkam, su visokiais 
ta Br. Railos pavardė, kuris provokatoriais, fašistais, so. LIETI 
buvo faktinuoju "Trečio Į cialfašistais nėra pakeliui.
Fronto“ redaktorium ir vie-i Deja,

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

ioj mugėj Sovietu Sąjungos!tais pavėluotas. Pavėluotas r,onto įeaaKtonum ir vie-į i?eja, tų apspiaudytųjų 
U...... !dė| ,vos0kio kaip g tos nas gausesnių bendradarbių. Į "Trečio Fronto“ bendradar-

- r 1 qr°”' , bių dalis dabar riebiai j

Skiria-S"a”’ iadiJ° & Revizijos apa- lydėjo 7/" telydės ^"Trečio ^raŠ€_ figūravo, kupacijos sąlygų Lietuvoje,!
ratų detalės. Be to, su liau-i Fronto“ buvusius bendra- siąiP ni. 0 nera^- Tiesa, to J uolia1 bendradarbiauja ko-
dies dailės gaminiais dar pa. j darbius, kad vienaip ar ki- sfi aŪ,sni° pabaigoje prisi-; munistų spaudoje ir dirba li-

tarntauti sbodė Vilniaus, Kauno ir taip reikėjo viešai pasisakv. mintas Br. Raila. Kodėl toks teratūroj, okupantams gau-
Laiputuu j_.lT ,—,. ... J .. .. .•. kuklumas ,r kartu n^rąsus šią duoklę atiduodami

pavar

ritėto direktorės Rozos Sla- paviljone buvo ir Lietuvos dėl galvosūkio, kaip iš tos ^PC1‘ada1'^:
bodytės, keičiama studijų £aminuI ■ dniaus radijo ga- nesmagios padėties išsisukti.!. p į m^nta nevertinti 
programa. Svarbiausias dė- .m* k^os magnetolos "Nerin- Toks nejaukus šešėlis iki šioplr klb* bendradarbių, kūne
n.esys dabar būsiąs 
mas seminariniams uzsiėmi 
mams, 22-jo suvažiavimo
medžiagai bei_ ____ _ ,
r.iams klausimams nagrinėti. F*alPėdos

Žuvies pramonė 
pajungiama Maskvai

VIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

tai.

Nauja

dailės kombina

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
M Si M INI M AI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla-
________ . x , P’ai, kaina..........$3.00.tas, nors ir pavėluotai, juos j
visus savaip, nors ir netie-i ATSIMINIMAI APIE JUO- 
siogiai, reabilituoti ir žurna.! ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 
1° "Trečio Fronto“ vardą; ronėlė Liūdžiuvienė, 88
pakylėti komunistinėse lak-! psl. kaira........  $100
tose.

LIE- 
Rapolo

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

ti. Ir pavedė V. Galiniai kukl™as ir kartu nedrąsus 
"Trečią Frontą“ savaip lvg ^Ji bendradarbių pavar- 
ir reabilituoti. Sovietų Šą- dz‘« ™™nejimas? 
jungoje reabilitacijos dabar; . a., ode.* ..
madingos, nes būtina nuo' 31 tlk
esamosios rūsčios gyvenimo F,onfas» m* Tilžėje
tikrovės dėmesys kur kitur ^ausdintasis komunistų 

žurnalas "Balsas“ Nr. 6 taip

varove—
Nadiežda Zaglada

(E) Sovietų spaudoje pa
nų valdybas ir Rygoje su- skelbtas ukrainietės-grandi-
daryta vyr. valdyba vado-Į ninkės Nadieždos Zaglados' nukeipti. I ii nasvpikinn •
vausianti Leningrado, Esti-1 straipsnis —"Branginkime Čia kai ką pakartosim, kas p ei 1,1U* 
jos, Latvijos, Lietuvos ir Ka. j žemdirbio garbę“ šiuo metu
liningrado (buv. Karaliau-į plačiai naudojamas kaip

(E) Sovietų S-gos vyriau
sybė sudarė atskilų basei- 

ir

“Tokių isterikų grupė iš so- 
cialfašistų ir eserų Lietuvoje

čiaus) žvejybos ir žuvies : nauja kolchozininkams tai- kas buvo rašoma apie "Tre- i J)as,ya<1ino aktyv,s_
...................... . . apdorojimo įmonėms. Dabar : koma varoviška priemonė, iFrontą“ komunistų po. tais ir savo sukoliavimais mano
Šioje vietovėje pastarojo ka. Klaipėdos žuvies pramonės Kolchozininkai ipareigoti ^gnndžio spaudoje, kai tas nustebintlPa^ulI-S,ornis rf'eno- 
ro metu prieš hitlerininkus įmonės ir pati tos pramonės; nagrinėti Zaglados straips- " ’ " *’ ’ ’
kovoję sprogdindami gele- valdyba išjungta iš Lietuvos nį ir svarstyti jo mintis.■7, l v. X • - - f . -  Z • T  1 * — 1* _ A _ _ _ _ • _ _

dabar maskvinio sukirpimo 
pasakyta apie tą žurnalą ir

Tad buvo reikalas ir me-

žinkelių bėgius ir sovieti
niai partizanai.
Partinė mokykla—nauja 
aukštojo mokslo įstaiga

(E) Vilniuje nuo rugsėjo kontrolei, 
pradžios pradėjo veikti 
"jauniausioji“ Liet. aukšto
jo mokslo is:aiga— tai pi es-

Liaudies ūkio tarybos ir per
ėjo i Vakarų baseino vyr. 
valdybos žinią. Tai reiškia,

Televizija Šiauliuose

žurnalas ėjo 
Š. m. "Pergalės

i taip "Trečias Frontas 
'budinamas:

“ Nr. 1 ši- tas’
api-

mis jie išleido 'Trečias Fron. 
rašytojų aktyvistų kolek

tyvo gazietą.
"Kas sudaro tą kolektyvą?—

Kas buvo, tai buvo, iš is- BEPRIKLAUSOMĄ 
torijos neišbrauksi, kad ir TĖVĄ STATANT, 
kaip komunistų dedamos pa.
stangos savo istoriją pagra
žinti. Juo labiau ji gražina
ma, juo daugiau murzina at
rodo.

"Darbininku Balsas“

(E) Šiauliuose Įrengus ! "Jauni rašvtmai. išleidę savo , . .Kazys Kiela — provokato-
matoma perduoti televizijos utinėj., kad ju iygb i»keb to- "Pi?av.“’
piogramas. Jas galės žiūrėti1- . .......... .. .. ------- i z,n,’l lr klt<# fasistin.ų la.krast-

Įrengus ' "Jauni rašytojai, išleidę savo, 
kad žuvies pramonė dar la- transliatorių, netrukus nu-Į žurnalą, tikriausiai ir patys ne
jau pajungiama Maskvos

kį platų atgarsį visuomenėje.
Šiaulių ir aplinkinių rajonų 
gyventojai. Bus jierduoda- 

Čiurlionio Valst. Muzie- mos Vilniaus ir Maskvos te-
Kilnojamos parodos

publikinė aukštoji partijos jus Kaune kasmet rengda- • levizijos programos, 
mokykla. Į pirmą kursą jsto- mas kilnojamąsias dailės pa-Į Dailininkai ir kolchozai 
jo 90 studentų, būsimų par- įrodas, šiemet su lietuvių ta-j
tijos bei kom iltinės špatu P/fojų, grafikų, skulptorių, Į _ Dailininlcai Lietuvoje ska-
dos darbuotoji . Toje mo- liaudies meno darbais supa. 
kykloje mokslas truksiąs :zindino aukštaičių gyvento- giau 
ketverius metu>. šalia lietu- Jus Antalieptėje, Taurag- 
vių klausytojų, dar esamą! nuose» Salake ir Utenos i 
lenkų, latvių, estų. kraštotyros muziejuje.

tinami savo kūryboje dau- 
vietos skirti kolchozi- 

Rugsėjoniam gyvenimui. Rugsėjo j 
mėn. pradžioje Šiauliuose, 1 atspindėjo sukolchozintą 
"Aušros“ istorijos-etnogra- kaimą.

SPAUSDINAMA 
’MOSŲ LIETUVA“

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla Bostone su vasaros 
atostogų pabaiga jau pradė
jo rinkti "Mūsų Lietuvą“— 
Br. Kviklio paruoštą spau-į 
dai knvgą, kurioje bus pa
tiekti Lietuvos vietovių— 
miestų, miestelių, bažnyt
kaimių, daugelio dvarų, kai. 
mų, miškų upių, ežerų ir kt.z _ _ _ v _  •

.. .. i palaikių bendradarbis.Trecias Frontas sujaudino ne „. . .. . .
. i Antanas Venclova Lietuvostik literatūrinius sluogsnius. bet1...................  ...... .. ... . ; žinių ir kitu fašistiniu ir pusiauir gana gausias skaitytojų ma- ... ‘ ,T. , ... fašistinių laikraščiu bendradar-ses. Jis sukėlė karstus ginčus

"Kazys Jakubėnas — social- 
fijos muziejuje; surengta i Cistas ir daug panašių, net vi- 
Vilniaus dailės instituto doc. 16 ir galiausia karštas revo- 
Vinco Pilkos paroda su 110 liucionierius maksimalistas Ka- vietų aprašymai, 
darbų kaip tik daugumoje zvs Boruta, prisidengęs K. Lino Pirmajame knygos tome 

siapivarde. bus patiekti pirmoje ei-
"Gražus kolektyvas, prade- Įėję Vilniaus srities aprašy-

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

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, n? 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, Maw. 
636 E. Bron<lw»7,
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Kolchozininkų atlyginimai
(II)

Sodybų sklypai — parama kolchozininkams, 
tačiau ir jie varžomi

(Elta) Kolchozininkų dar- vimus, normalus atlyginimasį vjenO sod? sklypo gamy- 
bo apmokėjimo dydis Sovie- valstiečiams už darbadienį
«... O— 4..^. _ ltaifta +#>!?«• crnirlu__________________________________tų Sąjungoje nėra vienodas 
ir jis priklauso nuo visos ei 
lės veiksnių ir ypatingai nuo

i sklypai teikia. didelę pro-, 
j dukciją, pavaizduoja šie 
! duomenys (plg. "Sielskoje 
I choziaistvo SSSR: statisti- 
českij sbomik,“ 1960):

I bulvių ir kitų daržovių iš į 
įviso tonomis pagaminta —i
37,593,000 kg., o vidutinis-. Teismo pirm. Lika* būdingą reiškinį, būtent, kad

reikalauja didinti bausmes, piliečiai nepagrįstai traukia- 
randa naujus nusikaltimus mi baudžiamojon ir admi- 

kolcbozininkų tarpe jnistracinėn atsakomybėn, o
(Elta) Lietuvoje kovoje' d irwl

su gausėjančiais nusikalti- r1/® ....
mais vis labiau šaukiamasi. "“b pnteiko įstatymo numa. 
visuomenės paramos. AukS-l*?“8 sankcijas laigi, sovie- 
čiausiojo teismo pirmininkas i4"“0 teismo aukštas pareigu- 
A. Likas, rašydamas apie Inas oficialiai pripažino, kad

Lietuvoj komunistų 
neapsikeitė

sauvalė

ba — 2,035 kg.
turėtų būti toks: grūdų—3 
kg., šieno-šiaudų—6 kg, pi< 
nigu—10 rb. (naujais rub-

mėsos ir gyvulinių taukų 
(skerdienos) — 2,963,000, o 
sod. sklype — 160 kg.;

pieno — 20,231,000 kg., 
mos gali būti didesnės, kur į Sovietijoje turėsime tik osod.sklype — 1,095 kg.; 
susiduriama su palankesnė- nedaugeli ir daugiau parodi- j kiaušinių vienetais— 13, 
mis dirvožemio ar klimato nių kolchozų, kurie kaltais 386,000,000, o sod. sklype—

kolchozo pajamų. Tos pa ja- i liais—1 rb.)

sąlygomis. Tų kolchozų pa- į iškišami kaip "aukšto apmo- 
jamų dydis dar siejasi ir sulkėjimo“ pavyzdžiai. Gerieji 
jų administracija. Jei ji kol- darbininkai per metus ati

725.
Lietuvoje sodybinių skly

pu plotas 1958 m. siekė
chozų nuolat keičiama, tai; dirba 450-500 darbadienių ; jja 0 gp qoq jja ne
dažnu atveju neigiamai at- (Lietuvoje 1958 m. kolcho- imėg’ buvo privačiai naudoia- 
siliepia pačiam kolchozui. ' ‘ ’------ • -r□•v-

Pvz., Lietuvoje rasime ne 
vierą kolchozą, per 15 me
tų turėjusių 20 ar daugiau 
pirmininkų.

Nors kolchozinė sistema 
Sovietuose veikia jau per 30
metų, tačiau kom. partijos' mėnesi. Tai labai žemas at- 
centro komitetas savo orga- ■ lyginimas, ir jis toks svar- 
ne "Komunist“ (1961 m. 12' biausia dėl to, kad valstybė 
nr.) turėjo pripažinti, kad i moka žemas kainas už kol- 
"krašte dar esama nemažo chozų tiekiamą produkciją.

zininkas vidutiniškai išdirbo ma darbininkų ir tarr.auto- 
260 darbadienių). Pagal so-jų Kolchozininkų privačiai 
vietinėje spaudoje paskelb- naudojama žemė tais metais 
tus statistinius duomenis, at- Lietuvoje sudarė 4.2% visų 
rodytų, kad kolchozininkai j žemės ūkio naudmenų, 
už jų darbą vidutiniškai ap
mokami apie 12-16 rb. per

diauge su darbininkų ir tar
nautojų sklypais — 5.8% 
(plg. P. Zunde, "Sodybinio 
sklypo reikšmė kolūkiečiui,“ 
Aidai, nr. 5, 1962). Koks 
didelis privataus sektoriaus

kovą su nusikaltimais (Tie
sa 203 nr.), teigia, kad tos 
paramos dar vis nepakanka. 
Girdi, jei pažvelgti į eilę ne 
taip seniai Lietuvoje išspręs
tų stambių bylų (čia įeina 
ir bylos dėl valstybinio ar 
visuomeninio turto grobsty
mo, kyšininkavimo, speku
liavimo užsienio valiuta ir 
kt.), tai pasirodė, kad atski
ros organizacijos, jų vadovai 
net nuolaidžiavę kaltinin
kams. Dabar, Aukšt. teismo 
pirmininko nuomone, di-

- svoris pieno, gyvulininkystės Į gausias dėmesys turįs bū- 
skaičiaus ūkiniai atsilikusių' Kitas išnaudojimo būdas gamyboje, ggli paliudyti pai į t* kreipiamas į tai, kad nebū-

— Sveikas gyvas, tėve! į jant paskui lapę, arklys pri- “ 
Kodėl taip užsimąstęs?

kolchozų su nepakankama 
produkcija, mažomis pa ja' 

. momis ir nuolat besikeičian

imamos didelės kainos 
už kolchozams tiekiamas 
žemės ūkio mašinų dalis ar

kad visuomeniniame ūkyje tų leidžiama kilti nusikalti-

Lietuvoje tebesiaučia stali
ninė sauvalė ir ji lygiai lie
čia miliciją ar saugumą bei 
teismus. Drauge Likas dar 
patvirtino, kad ne metas kal
bėti apie gyventojų teisinį 
švietimą, kai tų teisės orga
nų atstovai, užuot tarnavę 
teisingumui, imasi sauvalės 
priemonių.

Kai neabejotinai Lietuvoj 
administraciniai organai tu
ri didelių trūkumų, tai Likas 
visvien jau džiaugiasi, kad 
spaudoje daugiau pasirodo 
medžiagos tiek apie pagau
sėjusius teismo procesus, 
tiek apie teismų darbo trū-

— Sunkiai mislinu, vaike
— Apie ką9

į bėgo orie tvoros ir staigiai čiu kolchozininkų darbo ap- jų taisymą. Jas reikia mokė- 
usilaikė o ponia preziden- m°kejimu. žemas materiali- ti monopolinei organizacijai 

tienė nulėkė per tvorą pirma nio suinteresuotumo lygis "Sojuztechnika.“ (Lietuvoje
• užsimoka arklio. Padaryta šito įvykio kolchozininkus verčia ieško, ji vi 
ūti žmostu- Sutrauka tilpo ir laikraščiuo. ti didesnių pajamų jų| sody- 'Liti

— Mislinu, ar
geram žmogui būti žmogų , "kiekvienas galėjo ma- niuose sklypuose ar kitur.“ nika“). Pvz., jei kolchozas

— O kuo tėvas norėtum tyti, kaip arklys priešakinė- .. KaiP Rūdingas pavyzdys nori įsigyti melžimo mašiną,
būti? įmis kojomis priklupęs, o jo- cia nurodytas Draugystės jam tenka parduoti 3o tonas

— Žinai mano frentas ! jikė lekia oru. Tai buvo tik. kolchozas Kuibiševo srityje, pieno, o traktoriaus DT-54
Zacirka rokuoja, kad kartais rai pavojingas nuotykis, tė- Sio kolchozo nariai 1961 pataisymas yra lygus 16,4

(kolchozuose, sovchozuose) mams- 
1959 m. pagaminto pieno 
bendroji gamyba siekė 
(tūkstančiais tonų) — 556,6
arba 35.1%, o privačiame 

adinama susivienijimu kolchozininkų ūkyje—1,030. 
Lietuvos žemės ūkio tech- 4 arba 64.9% ; mėsos buvo

(gyvo sv.) pagaminta 1959 
m. kolchozuose, sovchozuo
se tūkstančiais tonų)—108.0
arba 37.6 C7 o pnvaciame
ūkyje (sod. sklypuose) 
179.0 arba 62.4% (Lietuvo
je tuose sklypuose išauginto
mis bulvėmis, daržovėmis ir

— Na o ka« galėjo jam jojant raitą. Štai, tėve, kodėl! <»eni po 20 kapeikų grynais, chozų pajamų sumas skirti .vaisiais patenkinama di- 
tokia šuniška minti įžiebti? aš nenoriu tikėti, kad Vvtau- be to, po 32 kapeikas per vad. "nedalomiems fon-įdžioji dalis krašto gyvento-

.... —.. .i kumus Toji spauda noro-
• P*rmininkas Likas tei- mjg nenOromis iškelia ir fak- 

gia, kad nusikaltimų skai-tus ie Uctuvoje prakti
nius galėtų mažėti, jei vi- kuojamą bylų vilkinimų, 
suomenė būtų daugiau teisu j paviršutiniškų nagrinėji
mai auklėjama, šviečiama, f jr kk o teisminė prakti- 

dar parodanti, kaip pa- 
žeidžiami įstatymai atskiro
se įmonėse ar įstaigose, kai 
teismai patenkina kas antrą 
atleistojo skundą. Tatai reiš
kia, kad pusė visų Lietuvoje 
atleidžiamų iš darbo pašali
nama be rimtų priežasčių, 
taigi ir vėl sauvalės keliu

— Jis, Maiki, rado gazie- būtų užsimušęs krisda-
tose žinią, kad neseniai mi- mas nuo arklio. Amerikoje 
rusi mūvink pikčerių aktor- dažnai pasitaiko, kad žmo- 
ka Elsie Ferguson paliko šu- ^us nukrinta nuo trečio 
nims pusė miliono dolerių, aukšto , ir tai neužsimuša. 
o žmonėms nieko. Tai, vot,' ; ^u’. jeigu girtas nu-
dėl to jis ir sako, kad jeigu krinta, tai neužsimuša; ale 
jis būtų buvęs tas milionier- Pątrajina nukristi trez- 
kos šuva, tai dabar galėtų vas, tai ant vietos bus kaput, 
gyventi kaip karalius. Vytautas galėjo būti ne-

— Aš manau, tėve, kad jis Sėręs, Maiki.
juokauja. Tiesa, yra žmonių, . V ištiek, tėve, aš abejo- 
kurie dėl pinigų duoda sau Ju-
ir dantis išdaužyti, ir nosis — Nu, jeigu tu jau toks 
sutriuškinti. Tai kumštinin- nevierras 1 amosius, tai nors 
kai. Bet vis dėlto ir jie neno- isvirozyk, kaip tas galėjo bū. 
rėdj už pinigą pavirsti į bul- ti, kad mūsų Lietuva buvo

dieną ir apie 10 rb. per mė- dams“, tai neigiamai atsilie- 
nesį. (Lietuvoje 1961 m. už pia sumoms, kurios galėtų 
darbadienius kai kuriuose būti skirtos kolchozininkams 
kolchozuose buvo išmokėta apmokėti. 1961 m. pradžio- 
po vieną kg. ir 200 gr. grūdų je tie fondai buvo pasiekę 
ir po 15 kap. pinigais. Per 19,700 mil. rb. sumą (plg. 
metus darbingas vyras iš- ’ Narodnoje choziaistvo SSS 
dirbdavo apie 300 darbadie- Ii v 1960 g.: statističeskij 
nių. o moterys— per pusę sbomik,” Maskva, 1961), ir 
mažiau. -E.). 1958 m. vie- jie skiriami ne tik kolchozų 
nas kolchozininkas Lietuvo. kai kuriems reikalavimams 
je vidutiniškai už vieną dar- patenkinti, bet ir tikslams, 
badieni grynais gavo (ap- kuriais normaliai rūpinasi 
skaičiavus naujais rubliais) pati valstybė (kelių, mokyk. 
—0.263 rb., o per metus at- lų, ligoninių statyba). Šalia 
lyginimas grynais siekė tik visų priežasčių dar kolcho-

išvažiuojamųjų sesijų, jei 
būtų daugiau leidžiama įsta
tymų kovai su nusikalti
mais. Tikrųjų nusikaltimo 
priežasčių Likas nenurodo, 
ir jis negali jų iškelti, nes ta
tai reikštų pasmerkti visą 
bolševikinę sistemą, su kol
chozais, krašto alinimu, gy
ventojų išnaudojimu ir ki
tomis negerovėmis priešaky.

Užuot jas iškėlęs, Likas 
nurodo dvi būdingas aplin
kybes. Viena, jo nuomone, 
Lietuvos teismai už ypatin

Lietuvos teismai neišgali 
susidoroti su turto grobsty
mo, kyšininkavimo ar prie
vartavimo nusikaltimais, bet 
štai, pasirodo, jau iškyla 
nauja nusikaltimų kategori
ja—jie teismuose ligšiol dar 
nebuvo atsiradę, tačiau jų 
skaičius vis auga. Tai, girdi, 
silpnai aiškinami nusikalti
mai, susiję su žemes ūkio 
technikos gadinimu, jos 
bloga priežiūra, su menka
vertės produkcijos išleidimu, 
su kolchozų, sovchozų pasė
lių nuganymu, kolchozinių 
įstatų pažeidimais, veltė- 
džiavimu ir pan. Kaip ma
tyli, tai jau visai nauja nu
sikaltimų rūšis, už kurią pir
moje eilėje tektų į kaltina
mųjų suolą sodinti ne kol
chozininkus (pvz., už men
ką gamybą ar pasėlių nu
ganymą), bet tokios siste
mos kūrėjus ir iš viso visą 
bolševikinę santvarką, šau
kimasis į visuomenės para
mą atrodo tuščiu šauksmu,

_____________ ____ ____ kai įstatymų kūrėjai bei vyk.
. ... . , ti kolchozuose. Taigi, kai I [^ojai patys vykdo nusi-

“rbJUu‘i k°,d” .daU%“ >!eka i ’ da, bą-
senesnio amžiaus darbimn-

jų paklausos tiems produk
tams).

Pagaliau, netenka manyti, 
kad sodybinių sklypų savi
ninkai gali laisvai naudotis
savo pagamintu gėrybių kie- |?ai. įkaitimus,
Iri,, Ji. ___ ; kaip turto grobstymas arkiu. Jie visvien įpareigojami 
"savanoriškai“ savo sklypų 
produktus tiekti valstybei.
Pvz., 1959 m. tie "savanoriš
ki“ pristatymai procentiniai 
atrodė šitaip (turint galvoje 
bendrus pristatymus valsty
bei) :

bulvių — 21%, kitų dar
žovių — 7%, galvijų ir

prievartavimas, skirią per 
švelnias bausmes (dažnu at
veju kaltinamieji baudžia
mi sušaudymu. -E.). Antra, 
Aukšt. teismo pirmininkas 
iškelia sovietiniam režimui 
dar nuo Stalino laikų labai

o paskirai imant — 26-32 
rb. iš viešojo sektoriaus 
(kolchozų) ir 24-28 rb. iš 
privataus (sodybinių skly
pų)-

Menki atlyginimai tai pa
grindinė žemo darbo našu
mo kritimo ir iš viso nenoro 
dirbti priežastis kolchozuos.
Daugelis kolchozininkų bū
tų linkę apleisti ūkius, jų 
daug jau ir pasitraukė. De
mobilizuoti kareiviai tik re-

68,4 rb. Tais pačiais 1958 zininkus ir pačius kolcho- paukštienos — 17%, pieno 
— 8%, kiaušinių — 39%, 
vilnos — 13%.
Žemos kainos už kolchozų 

gamybą

Kolchozininkai, netekda
mi savo sklypų produkcijos 
dalies, už kolchozų gamybą 
lapmokami žemomis kaino
mis. Pvz., už kiekvieną bul
vių toną, pristatytą valsty-

tokia galinga. o vis dėlto ne-! už vien3 darbadieni Lie. žus skriaudžia įsigalėjęs pa- 
_ Nu tai šp ranka Maiki turėjo“ savo karaliaus? ’tuvos kolchozininkas viduti- protys išpildyti "socialisti- 

Ant šito nunkto aš Si tavim — cia’ tėve, iau reikėtų ™škai gavo 1.74 kilogramų mus Įsipareigojimus,“ vals- 
<;oola<n->< Visgi žmogui tu Lietuvos istorija aiškinti; grudų per mėn., o per metus tybei atiduodant kolchozų

bet tai užimtų daug laiko, o - 452 kg Tas gi^dų kiekis, gamybą, 
dogas nei žmoniškos vuode- as j? tiek daug neturiu. Pa- a a \a s v inemis supilki- Sodybiniai ūkiai —
gos neturi. Į ka tad būtum tarčiau nusipirkti Si-uogie- mo. .ainoi™S’ e u.v? vertas pagrindinis pajamų 
padabnas, i tokia biaurvbę nės parašytą Lietuvos Istori-' maždaug 3b,60 molius, tai-į šaitin;s kolchozininkaim 
ravint ’ * įa, kuria galima gauti Ke-;gi kolchozininkas gavo atly-

dogus.

— Verčiau apie tokius da- peivio redakcijoje, 
lykus ir nekalbėti, tėve. į — Ne. Maiki, tu man išvL

— Ju rait, Maik. Verčiau; rozyk šitą bizni savo žo 
pasitarkim apie tautiškus i
reikalus. Ve, aš tik 
sužinojau, kad didis musų 
kunigaikštis Vytautas nukri
to nuo arklio ir kad valuk to 
Lietuva neturėjo savo kara
liaus. Ar tu žinai, kaip tas 
atsitiko?

— Žinau, tėve. tokia pa
saka yra.

— Sakai, tik pasaka?
— Man taip atrodo.
— Kodėl?
— Todėl, kad tas padavi

mas nelabai itikina. Sako-

ginimo grynais ir natūra 
tais metais vidutiniškai iš

1960 metais, pagal oficia
lius sovietinius duomenis

viso 104 rublius ir 40 kapei ^žiūr. "Narodnoje choziaist- 
' vo SSSR v 1960 g.: statisti-

kritęs. Pasakyk, ar tas teisy-' (P1?- p- Zundės "Valstiečiu tijoje į11™ Y;'?00,0-00 
bė ar ne? i atlyginimas okupuotoje Lie- —’ a!'ba 2.61 z viso dnba-
- Aš,’tėve, nenoriu tuo-tavoje.“ Aidai, 1962 m. 2 m.° žem?s P1*0: Jei įlaiP 

nr.). Tuo tarpu ekonomistas1 v,soie Sovietijoje vidutitikėti, bet padavimas teigia, į P’%
kad taip buvo. Tarptautinis žemės ūkio specialistas P.
Europos valdovu suvažiavi-!ajauskas savo straipsny- , . .. ....
mas Lucke 1429 metais nu-Je leidiny "40 metų“ (Vii- balti jo respublikose tais me- 
taręs apvainikuoti Vytautą į m.) buvo pabrė-■pl°ta\buvo dulziau-
Lietuvos karalium. Tačiau i žęs, kad pagal lietuviu eko-isia? • I lėtu - oje—O.o3 Esti-

niškas vieno sodybinio ūkio 
* plotas buvo 0.31 ha, tai Pa

kai Romos imperatorius Zig-!nomi?tų 1958 m. apskaičia- , Latvijoje
mas Liuksenburgietis pa-i------- ------ ----------- ----- , 0,46 ha. Kai Runose lespub.Juksenburgietis pa 
riuntė jam karūną, lenkai

ma, kad nukritęs nuo arklio į Pasiuntinius užpuolė irkarū- 
Vytautas susižeidė koją ir' n3 pagrobė, nes nenorėjo, 
nuo to miręs. Bet nukristilkadLietuvaturėtųkarūnuo- 
nuo arklio žmonėms pasitai-’a, ba vainikuotą karalių, 
ko dažnai, pasitaiko ir susi- y .' tauto vainikavimas turė- 
žeisti, tačiau mes niekad ne- J° Įvykti 1430 metų į-ugsėjo 
girdim, kad kas nuo to mir-8 dįeną Trakuose. Bet kai 
tų. Štai, nelabai seniai mūsųikarVna buvo pavogta, karū. 
prezidento žmona išjojo su uavimas buvo atidėtas lap-
kitais ponais lapių medžioti k,ičio 8 dienai. Tačiau Vy-________ ___ _
Kennedžio dvaro žemėse, tautas tos dienos nesusilau- karta pasikalbėti Virginijos valstijoje. Besive- kė, nes, kaip padavimas tei- ’ ‘ ,Ka,r>Gt1’

— . likose, pvz.. Armėnijoje ir 
gia, jis spalio 16 dieną nu-! Azerbeižane tie plotai tesie- 
krito nuo arklio, nusilaužė kia 0.14 ha ii juose daugiau, 
koją ir spalio 27 dieną mirė.' šia kultivuojama vynuogės 
Palaidotas be karališkos ka. ir citrininiai vaisiai.

Menkas, nereguliariairunos.
— Nu. vot, Maiki, tai da 

bar salėsime prieiti prie tol.
vykdomas kolchozininkų ap

ėjimas iuos verčia vis

^į’40 Hublių, nors i tais atvejais tesugrįžta dirb- 
valstybe, bulves parduoda

mas pi 115 rb? tuo Uipu kH’. dažniau j^rdėti skundų Palinkima draugu, k.i-
valstybės mažmeninė kainai^ Įdarb,.Tk’! f1?!1“"10- ’
siekia po 280 rb. už toną ^°aininkų apmokėjimas įg Kete-!;
(Plg. -’Finansovo-kreditnyj ,Vls dar Sovietijoje neis- tam, penki doler.au 
slovar,“ Maskva, 1961,1 t).'?Pr«sta8’ ,lr, Jel Priminti |-----------------------------

Nepaisant sunkios kolelj. į,al? ™et?,s ko’° men- 
- - F ; kusi Maskvoje kom. partijos

'n«[U ! nlonnmo lai nrvfzininkų padėties, jų menių tai net k vengi"
pajamų, partija su vyriau^- P"ą’, 1 , l4 ^t
be nuolat siekia suvaržyti tą ma tuos k,ausimus kelti. Is- 
privatų ūkininkavimo būdą. Havn"
Sovietinė spauda kolchozi
ninkus, dirbančius jų sody
biniuose sklypuose, vadina

davos liūdnos — negauda
mas tinkamo atlyginimo už 
savo darbą, žemdirbys ne
kelia gamybos, vengia dar-

egoisUis ir kenkiančiais !bo’ šalinasi iš kolchozų, že-

Kaina

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 8 

metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU* 
KAZO R AZB AI NIN
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

I®»gykite tą knygutę!

mės ūkio gamyba vis lieka 
žema, ir sovietinis ūkis ne
begali išbristi iš chroniškos 
krizės klampynės (šaltinis: 
Fed. Vokietijoje, Muenche- 
ne, veikiančio Sovietų S-gos 

dirbančiais, šeimos pajamos klausimams tyrinėti studijų!

bendram kolcoziniam sek
toriui. Pažvelgę į kolchozi
ninkų pajamas iš kolchozo
ir sodybinio sklypo, specia-__ 1.5ko. Rai žinome, kada Vytau- • ]abia,', atsi<lėti sodybinių 1,stai apskaičiuoja, kad vie

tas mirė, tai surengsime di- sklypu gamri ai. 1959 m. pa- no'kolchizininko, su dviem 
dėlę šventę tai dienai pami- baigom Sovietijoje iš viso dirbančiais, šeimos pajamos 
neti Bet apie tai galėsime 'buvo ’’ 18.174.400 sodybinių Per vien{> mėnesį vidutiniš- 

, „ 'sklypų. Kad tie sodybiniai ka> siekia apie 59-60 rublių,
instituto 
1962, nr.

leid. ’’Bulletin,‘ 
S. Kabiš str.).

i

doler.au
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MOTERŲ SKYRIUS
STEPONAS KAIRYS

Iš vaikystės atsiminimų
(Tęsinys)

GEROJI PETRIENĖ

Mūsų kaime buvo ir tokių sodybų, kurių galėjai ne
pastebėti. Tokia sodyba buvo ir Petro Dievdirbio. Jo tik
rąją pavardę retai kas ir minėjo. Tai dabar ir as jos nebe
atsimenu. Petras Užnevėžiuose valdė sesių hektarų ūkeli, 
atitinkamai sutvarkė ir savo sodybą. Gyvenamąjį namą 
ii- kitus trobesius besistatvdamas siaurame sklype, atitrau. 
kė juos nuo gatvės, palikdamas siaurą prie trobesių pri
važiavimą, retai kieno naudojamą. Buvo Įspūdžio, kad 
Petras ir kaime gyveno atsiskyrėliu.

Ir tikrai, Petrą retai kas matė lauke dirbant ar sody
boje betriūsiant Mažai kur rodėsi ir jo žmona, tyki, nie
kam nekliu”usi, jau pagyvenusi, smulkaus ūgio moteriškė. 
Kaip ir Petias, ji buvo ramus, mažai kalbąs žmogus. Iš jų

SPORTININKU NEPRITINKA PEŠTIS

VYashingtun Sena t o rs žaidi kas Jimmv Piersall veža
mas policijos automobilium Į nuovadą. Jis priešinosi 
poiicininkui, kurs jį sulaikė puolant ''sutvarkyt?* spor
to mėgėją Joseph Martin, pašiepusį Piersall.

Benediktas Rutkūnas

rė ne betarpiškai ir atvirai, 
bet netiesioginiai iš už kuli
sų, iš už nugarų vyrų, nuo 
kurių pareidavo formalinis 
kilusių klausimų sprendi
mas. šitokių moterų—legio- 

Įnas! Nemaža buvo ir tokių, 
j kurios vaidindavo svarbų 
(vaidmenį vadinamuose "po
jūtiniuose salonuose.“ Ir a- 
I pie jas istorija byloja. Ir kas 
žino, gal visai nelauktų re
zultatų susilauktume, jei bū
tų galima apskaičiuoti mo
ters įtaką politikai, šiaip ar 
taip, vyrai turėtų būti pasi
ruošę visokiems vyro savi
meilei nemaloniems siurpri
zams.

Garsusis prancūzų rašyto
jas, filosofas Montesųuieu 
pasakė, kad moterys visada 
sudarė valstybę valstybėje. 
Kas, sako jis, mato, kaip 
ministeriai veikia ir nepažįs
ta moterų, valdančių jų po
elgius, tas panašus į tą, kuris 

. mato dirbančią mašiną, bet 
nežino tų jėgų, kurios ją va
ro.

DEŠIMT AKRŲ ŽEMĖS 
KIEKVIENAM

Tiek žemės bebus kiekvie
nam JAV gyventojui 1980 
m., vadinasi, po 18 metų. 
Taip išskaičiavo JAV Gy
ventojų Surašymo {staiga.

Kai JAV iškovojo nepri
klausomybę, jos neturėjo nė 
3 mil. gyventojų, bet kai 
prasidėjo civilinis karas, jau 
buvo apie 32 mil. gyventojų. 
Devynioliktojo amžiaus gale 
JAV gyveno arti 76 mil. gy
ventojų, o į Antrą pasaulinį 
gyventojų. Nuo John Kenne
dy išrinkimo prezidentu 
karą jau įžengė su 132 mil. 
1960 m. gyventojų skaičius 
padidėjo 7 milionais. šių 
metų birželio mėnesį JAV 
gyventojų skaičius buvo 
186,367,000. Per 18 metų 
tas skaičius žymiai padidės, 
ir jei tada visi gyventojai 
bus lygiai išsklaidyti po visą 
kraštą, tai kiekvienai galvai 
beteks apie 10 akrų ploto.

NEVERK BE REIKALO!

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus 
T e i s y b ė s. 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, 586 puslapiai, kaina
7 doleriai.

TIKRA TEISYBĖ

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa

gyvenamojo namelio niekas negirdėjo kilusios audros.
Petrai buvo bevaikiai. Kai ateidavo šventadienis. Pet

ras nei vieno nepraleisdavo nenuvažiavęs į bažnyčią Kurk
liuose. Niekuomet nevažiavo vienas, tik visada glaudžiai 
susėdęs su žmonele, kuii tokiais atvejais būdavo susirišusi 
baltu nuometu ir rankose laikė iš savojo gėlių darželio su. 
skintą puokštelę. Ir kai Petras pravažiuodavo kaimą, ne 
reikėdavo jokio laikrodžio—metas buvo ir kitiems va 
žiuoti, kad nepavėluotų mišių. Petro Dievdirbio šeima bu 
vo ypatinga šeima ne tik savo darnumu ir kad niekam ne 
kliuvo. Kaip dabar aš suprantu, abudu jie buvo su aiškiu 
palinkimu į meną.

Petras dėl to buvo dievdirbiu pramintas, kad beveik S 
visą savo amžių drožinėjo šventųjų statulas, dažniausia R 
“Nukryžiuotąjį,” mūsiškai vadinamus "mukeles” kryžiam 
Bet pas Petrą buvo ir didesnių užsimojimų. Per ilgesn 
laiką jame subrendo drąsi mintis nudrožti “Nukryžiuoto’ 
statulą žmogaus didumo, kad tiktų pastatoma bažnyčios 
prieangyje, kur žmonės Į bažnyčią įeidami pašlaksto save 
pašventintu vandeniu.

Petras ėmėsi darbo. Dirbo savo daržinėj, kur jam nie
kas nekliudė dirbti. Dirbo gal ilgiau negu vienerius metui 
ir kai pabaigė ir kur reikia nudažė, nuvežė Kurklių klebo. 
nui kun. Gauduševičiui parodyti. Klebonas atidžiai apžiū- 
rėjo ir nutarė: “Perriebus! Nuvežk pas žydą Markelį (fel 
šeris), kad kraują nuleistų.”

Petrui tai buvo skaudus smūgis. Susikrovęs vežiman 
“dievą,” parsivežė namo ir pastatė daržinėje kampe, pri 
dengė jį marškele, taręs: “palauksi.” Petro nesėkmę skau
džiai pergyveno ir Petrienė. Per kelias dienas ji vaikščiojo j 
apie vyrą kaip apie sunkų ligonį, kaip mokėdama jį rami- ’ 
no, o pati būdavo visur, kur Petrą reikėjo atstoti, pei [ 
kiauras dienas plušdavo lauke jo siauruose kaip rankove t 
šniūreliuose ir dar rasdavo laiko aplankyti susirgusią kai I 
mynę, o kai mirė, rado laiko ir palydėti į kapines. O ka j 
darbe nusiplūšusi vakare grįždavo namo savo Petimi da 
vakarienės paruošti. Petrienė praėjusi mūsų sodybą, pri 
lipdavo prie tvoros kad neatitrauktum. Kam? Ji negalėje 
atsigrožėti mūsų gėlių darželyje žydinčiomis našlaitėmis 
Ir tai kasdien. Per savo kuklumą Petrienė nemokėjo pa 
galvoti, kad ji pati savo vidiniu grožiu yra labai panaši 
gryną našlaitę. Ir kai Petrienė mirė, jos palydėti į Skie 
monių kapus susirinko visas mūsų kaimas, o nuo skausme 
sustingusiu veidu Petras ant jos karsto sugrubusiais pirš 
tais užbėrė paskutinę žemės saują. Petrų sodyba pasidarė’ 
dar vienišesnė.

Gražių žmonių yra mūsų Lietuvoje. ,
(Bus daugiau) Į

Stasys Santvaras

ODĖ

Dainiui Pranui Lembertui

Į dangų bėga jovarai,
Jaunystę gieda altai ir sopranai-------
Skraidyk ir tu, kaip skraido aitvarai, 
Dainuok jaunystę, Pranai!
Lyg maršą kojom tu trenki —
Gyvenimo erdvė, kaip okeanai!
Tegu ir šešios dešimtys penki — 
Dainuok jaunystę, Pranai!
Palieka pėdsakai smėly —
Į liūdną šalį skuba karavanai-------
Tešėlsta rudenio vėsa gėli —
Dainuok jaunystę, Pranai!
Į dangų bėga jovarai,
Pagundą gieda altai ir sopranai-------
Skraidyk ir tu, kaip skraido aitvarai — 
Tikėk jaunystę, Pranai!..
1962 Maironio m., IX. 18.
Boston*.

VASAROS ŠOKIS

Aš pakviesiu žvaigždę šokio 
drėgną naktį ant lankos — 
te laukai apkvais nuo juoko 
dėl jaunamergės tokios.

Lekia, sukas žalias šokis, 
pasikeikdamas rugius — 
dar negėlė džiaugsmas tokis 
lūpų vasaros svaigios.

Niekas nieko neužmoka — 
užsimerkiu ir sukuos — 
nei už juoką, nei už šokį 
tolumų viešnios lakios.

Šiltos naktys džiaugtis moko 
javo bręstančio laukuos:' 
kaip naktibalda berniokas 
gaudau žvaigždę ir juokiuos.

Va, antra, trečia nušoko — > 
segas, veliasi plaukuos —. 
su naktibalda bernioku . ;t 
siausti žaismą ant lankos.

Pasispardydamos šoka 
baltos deivės lig aušros. ..
Kas čia keista, kas čia tokio 
aukso vasaros baruos?

Žilvitinės dūdos suokia
vėjo gūsiuose svaigiuos---------
Nesurinkt laukinio juoko, 
nusitaškiusio rugiuos!

Susimaizgė žemė. šokis. . . 
Teliūskuojasi dangus.. .
Nėra galo. nėra jokio 
girto džiaugsmo pabaigos.

Prisimerkęs kaimas juokias 
apyniu spurguos žaliuos;
Kriaušės saldžiosios nunokę 
kabo vasaros plaukuos.

Nei čia graudulio, nei kokio — 
drilia, olia! — ar čia kas? — 
pasikviesti žvaigždes šokiui 
šiltą naktį ant lankos?

Ar aš šiokis, ar aš tokis — 
skepetuojančiuos laukuos 
be kepur ės kaip laidokas 
su žvaigždžių šimtais sukuos.

Nežinočiau burto šoky — 
jei paklaustų — ko juokiuos? — 
Tarto vėjas karštas tokis 
karttą vasarą rugiuos. . .

Šitokį užkulisinį vaidme
nį moterims, žmonoms, o 
dažnai ir valdovų meilužėms 
vaidinti ypač labai lengva ‘ 
ten, kur šalies vairą išimti
nai ar beveik išimtinai valdo 
ar atskiri asmens (seniau j 
monarchai, dabar diktato-• 
riai) ar jų giupės niekieno 1 
nekontroliuojami arba men
kai kontroliuojami, vadina

isi ten, kur nėra parlamenta
rinės ir demokratinės tvar
kos. Ten platūs vartai įtakai 
visokių Montespan, Pompa- 
dour. Du Bany (Liudvikų 
XIV ir XV’ meilužės) arba 
per jas, kad ir tikras žmonas, 
šlykščių Rasputinų. Blogiau
sia dar, kad labai dažnai to
kios įtakos esti labai žalin
gos valstybei.

Toks tai buvo moters 
vaidmuo politiniam gyveni
me didelės daugumos tautų, 
ypač tų, kur moteris buvo 
pavergta, kaip, pa v., Rytuo
se, Gaila tik. kad šis vaid
muo dabartinės visuomenės 
nepakankamai vertinamas 
kaip teigiamu, taip ir nei
giamu atžvilgiu.

(Bus daugiau.)

SŪŪMMNKEM
Padažas "Cumberland“
Nesunku paduoti vakarie

nei patiekalą iš pasilikusių 
likučių dešros, šaltos mėsos 
ir panašiai, jei prie to mes 
pridėsime gerą padažą. Pa
dažas ”Cumberland“ yra 

| tikrai skanus ir tinkamas da- 
* lykas. Jis daromas taip: pa
imti serbentu želę arba ser
bentų marmeladą ir įmaišyti 
pagal skonį labai stiprių, ge
riausia angliškų garstyčių. 
Paskiau pridėti tiupučiuką 
cayenno pipirų ir padažas 
gatavas!

Šeimininke

Mėgstantieji pranašauti 
sako, kad gali ateiti laikas, 
kada tiek žmonių privis, kad 
kad jiems nebeužteks vietos 
atsigulti, begalės tik vienas 
greta kito stovėti. Todėl 
šiandien daug kur ir daug 
kas kelia gimdymų kontrolės 
klausimą.

dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra 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.

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viešais ........................ .. $4.00
kaina .................... . ................ $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K- Žuko į- 
uOtijuS S vSirriirjirTrfii, 4? i 
n* ...................................... $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

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

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek-o urzv^ro arroviaic Lrix»toxa Vjvi;a į IVFfia, Kmr.mi- -

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. A beiki o 
istorinis romanas j§ žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.60

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina .—$4.50

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

<| Turėdami galvoje čia su
iminėtus moterų psichikos 
H bruožus—atsrodumą, greitą 
sumetimą, atsargumą, slapu
mą meilikavimą, ar gud
rumą, suprasime, kodėl mo
teris ererai yra paruošta vie
nai iš labiausiai atsakingų
socialinio tautų sugyvenimo 
sričių—politikai ir diploma
tijai. Juk pastaroji yra savo 

i; rūšies slapumo, melo, klas
tingumo, gudrumo ir kitų 
panašių dalykų menas, štai 
kodėl moteris, daugely kitų 
žmonijos kultūros sričių ne
galėdama nė lygintis su vy-

ru, šioj srity vaidino svarbų 
vaidmenį. Tatai gali patvir
tinti istorija, kur matom vi
są eilę nepaprastų moterų 
valdovių. I)augelyje tautų 
įvairiais laikais moteiys, bū
damos prie valstybės vairo, 
puikiai mokėjo valdyti. Pa-, 
vyzdžiu Ųalibūti kad ir Ma
rija Terezija Austrijos ir Ka. 
tarina II Rusijos imperato
rės, o iš dalies ir Anglijos 
karalienė Viktorija.

Tačiau, matyt, dar reikš- 
, mingesnė ir atsakingesnė ta 
I įtaka ir užsienio politikai, 
kurią visų laikų moters da>

PLUNKSNŲ SKRYBĖLĖ

Paryžiuje Yves Laurent su
galvojo šitokią skrybėlę— 
juodos gaidžio plunksnos 
ant juodo aksomo. Ji prime
na 1890 m. buvusią madą.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių r anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ...................... $6.50
LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pių. Kaina .............................. $l-0«

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUG1IT. M. Inkienė, ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina .......................... $1.25

NEMUNO SENES. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.............................. $3.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos5 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- 
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. $8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kama .................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 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 ....................... $1.20

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

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

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

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

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

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

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. Michelsr.nienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.26

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

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 26 Cnt.

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

TAVO KELTAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašę Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 e.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidarąs 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cnt.

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

i ivto C,
RES, 32 psL, kaina........... 26 C

ALTORIŲ SESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats būvąs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystėm dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis 
Kama .................................... $6.00

ra vienvbės. 80 psl., kaina .. j 
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios

sų rašytojos pirmojo karo n 
Amerikoje parašyti vaizdeliai 
rašytojos paveikslu, 128 pušiai 
kaina.......................................;

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63$ E. Broadiray------ s------ Sa. Boston 27, Maaa.

i



Nr 39, Rugsėjo 26, 1962 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

Komunistams mokykla - - - 
- - komunistų perykla

čio 23 d. parašyta:
”0 kokia mokyklos įtaka ko-1

lūkiniam jaunimui? Ar yra mo
kykloje vakarinės kaimo jauni
mo klasės? Ir į šiuos klausimus 
tenka atsakyti neigiamai, nors 

' 230 jaunųjų kolūkiečių nebaigę

VIETINĖS ŽINIOS ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

įtraa P. Lemberto 
gimtadieny

Pagerbė A. ^amakaj

Piliečių

J. VLKS
Kiek daug popieriaus su- tais visa tai veik iš nieko iš

darkyta, kiek daug laiko su
gaišta pavergtoje Lietuvoje 
okupacijos pakalikų Įrodi
nėjant, kad Lietuvos nepri
klausomybės metais švieti
mo ir kultūros reikalai buvo 
apleisti, maža kas jais rūpi
nosi. O štai Maskvai suso- 
vietinus Lietuvą, iš kaito bu
vo Įgyvendinta visuotinis 
mokymas ir jau visi mokyk
linio amžiaus vaikai lanko 
mokyklą ir beraščių nesama 
Lietuvos nepriklausomybės 
metams buvo prikaišiojama, 
kad jie paliko apie 150 tūk
stančių beraščių. Tas žinias 
jie patys surinko, bet jos kal
bėjo prieš juos pačius, tuos 
pačius, tuos naujus ir kaitų 
senus Lietuvos okupantus.

1923 m. Lietuvos gyven
tojus surašinėjant rasta be
raščių 895,050 vyrų ir mote
rų. Įdomu, kad moterų be
raščių skaičius buvo tik 30 
tūkstančių didesnis. Tai bu
vo carinės Rusojos okupaci
jos Lietuvai palikimas. 0 
štai per 20 Lietuvos neprik
lausomybės metų (1940 m. 
vasario pabaigoj) beraščių 
rasta jau tik 150 tūkstančių, 
kas sudarė apie 5% visų 
tais metais buvusių gyvento
jų, tai yra 100 gyventojų ati
teko 5 beraščiai. Tai veik 10 
kartu švietimo srityje buvo 
pasistūmėta pirmyn. O tais 
metais Sovietų Sąjungoje 
būta šimtui gyventojų 28 be
raščiai.

RusijOš carinė valdžia bu-

dygo.
Šių dienų Lietuvos 

pantai nutyli, koks carinės 
Rusijos okupacijos paliki-

aštuonių klasių, nors 24 jų netu
ri net pradinio i&silavinmo, 115 
baigę tik keturias klases, o 8 

Oku- ->aunuotiai taip ir liko beraščiais 
ir mažaraščais. Tiesiog skaudu 
girdėti, kad ir dabar nieko neda-

Dorchesterio L.
Klubas rugsėjo 23 d. So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
salėj sulenkė pokylį savo ik

Praeitą kaitą buvo rašyta, 
kad poetui, visuomenininkui 
Pranui Lembertui rugsėjo 18 
d. sukako 65 m. Tos sukak- gamečiui pirmininkui, visuo-

mas atiteko Lietuvai. Kas roma’ j°£ ateinančiais mokslo 
nežino, kad carinė Rusija metais Pivašiūnuose būtų ati- 
buvo ir ūkiniai ir kultūriniai
atsilikusi šalis. Jos, carinės 
Rusijos okupacijos letena 
slėgė ir visą Lietuvą. Tram
dė jos žmonių pastangas 
žengti pirmyn. Kokiu keliu 
ir būdu Lietuvos žmonės ir 
tada veržėsi i šviesą, labai 
vaizdžiai ir gražiai P. Rim
ša pavaizdavo savo skulptū
ros kūrinyje — motina prie 
ratelio moko vaiką skaitytu 
Tai ir buvo ano tamsaus me
to universitetų universitetas.
O kaip dabar susovietintoje 
Lietuvoje klostosi švietimo 

reikalai?

ties išvakarėse Į jo butą su
sirinko nemažas bičiulių bū
rys jį pasveikinti. Ir pasvei
kino jį tikrai savotiškai.

Visiems susirinkus, prabi-Į
darytos vakarinės kaimo jauni- lo poetas Faustas Kliša 
mo klasės. O juk ten, kur nesi- trumpu Šiltu žodžiu apie SU- 
mokoma, kur žmonės vos pasi. • kaktuvininką, po jo nuošir- 
rašyti moka, religiniai prietarai. džius linkėjimus tarė dl‘. J. 
tarpsta kaip piktžolės apleista- į Leimonas, o rašytojas Anta- 
me lauke.” j r as Gustaitis pranešė, kad

. Įšia nepaprasta proga numa-Vadinasi, daugiau kaip 
pusė mokinių meta nebaigtą 
pradžios mokyklos mokslą ir 
net esama beraščių. Klaiku! 
Skaudu! Ir skaudu, kad tos 
žinutės korespondentas kal
tę suverčia vietos pareigū
nams, bet nesigilina į kitas 
priežastis, kodėl jaunimas 
lieka be pradžios mokyklos 

į pilno mokslo.
Pats didysis tokių reiški-

tyta ir nepaprasta“ progra
ma, skirta sukaktuvininkui 
atjauninti.

Ir štai iš kito kambario iš.

menininkui, ir sėkmingam 
verslininkui Adolfui Namak- 
siui pagerbti.

Pokylis buvo gausus, jam 
vadovavo adv. Anthony 
Young. Šiltų žodžių pager
biamajam pasakė Stasys Mi
chelsonas, Juozas Lekys, 
Jonas Kasmauskas, Antanas 
Andriulionis, dr. Anthony 
Kapochy, Vytautas Stelmo
kas (jis Įteikė ir klubo dova.

‘ ną) ir kt.
Adolfas Namaksy ir jo 

Kateryna visiems
nuoširdžiai dėkojo.

JOMS PATIKO

Raymunda Palomino, 8 m., 
ir jos sesuo Maria. 18 m_ 
iš Peru valstijos (Pietų A- 
merikoj) atvyko į New Y or
ką ir, žinoma, pasikėlė į 
Empire rūmų bokštą, kuris 
yra aukščiausias visame pa
sauly. Jos iki šiol nebuvo 
niekur išvykusios iš savo so
džiaus Andų kalnuose, šitą 
kelionę jos laimėjo vietos 
liaudies šokių varžybose.mo

žmona

T ... . Oficialiai daliai pasibaieina Jonas Vasiliauskas,
Lietuvos baleto narys, bet kaip paprastai, vieni
“JCLU>u;! T*??’ linksminosi salėj pagal mu-mokąs gražiai ir deklamuo- ,Lnc „Q1.C11C „ h*™

»us.

ti. Jis paskaito sukaktuvi- zik°s garSUS’ ° kiti 
ninko eilėraštį. Po jo pasiro.
do demonu nusigrimavęs 
dailininkas Viktoras Vizgir. 

Pavergtos Lietuvos švietL’ni*~kajti^į'^s^į‘tsįįrietL.da, jį seka pranašo rūbais 
o reikalų ministras M. Ge- Jiktatūriška santvarka įr apsivilkęs poetas Stasys;

Vokiečiai giria lietuvius

vo uždariusi Vilniaus uni
versitetą. Lietuvos neprik
lausomybės pirmais metais 
veik iš nieko reikėjo univer
sitetą atkurti, tiesa, ne Vil
niuje, bet Kaune.

Lietuva nors garsėjusi 
kaip dainų šalis, bet carinės 
Rusijos metais neturėjo nei 
savo operos, dramos teat
ro, nei muzikos bei dainavi
mo konservatorijos bei aukš. i ko 
tosios dailės mokvklos. Lie- Štai

d vila yra nekaitą Įvairiomis komunistų partija. Bet dik- 
progomis viešai pareiškęs, tatūrog korespondentas ne
kart nemaža! vai^ų nelanko gajj baltinti, nes jis pats jai 
pradžios mokyklos ir daug tarnauia
vaikų meta mokyklą jos ne- j 
baigę.

Kaip dera komunistams, 
viso šito kaltė suverčiama. 
tėvams, kad jie atsilikę ir ie-
nori apšviesti savo vaikų., , , . .. ...
Bet komunistai, kaip ir jų: mokslo meta,., P.v.smnų v,duri- 
ministras, nedrįsta, bijosi at-! «■>
viromis akimis pažvelgti j.Kl““ P™”®"** T»
gyvenimo tikrovę, kurią su
darė sovietinė santvarka.!
Yra tėvų, kurių šeimos gau
sios, nepajėgiančių tiek už
sidirbti, kad galas su gaiu 
suvestų. Tokiems tenka pa
varyti savoi vaikus uždar
biauti arba namuose tėvams 
padėti. O kiti jų, šalčiams 
atėjus neturi vaikams tin
kamos avalynės nei šiltesnių

Rugsėjo 27 d. St. Dariaus 
j posto salėje iš Euroops at-t ’V •1 - ZA z-. zl U• T 7 1 >1 Z“V Z“Santvaias, o vėliau mergaite; VykęS <įr. j Grinius Bostono 

virtusi Aleksandra Gustai- 
tienė.

Kiekvienas jų savaip gra- 
O štai kokia turi būti mo- žiai pasakė - suvaidino po 

kykla, anot “Tarybinio mo- } vieną sukaktuvininko eilė- 
kytojo” korespondento: »raštį.

“J mokyklos duris beldžiasi 
naujieji mokslo metai, šiais

Komp. Julius Gaidelis pa
skambino Pr. Lemberto žo
džiams sukurtos muzikos.

P. Lembertui ta progra
ma buvo staigmena ir jis

Pasaulis dalatr yra labai nusi- 
į minęs ir nuliūdęs. Nors ir prisi
eina apsakyti, kad šitie vargai 
reiškia Dievo rūstybę, mes pri
valome visuomet pareikšti, kad 
tik per Dievo karalijos Įkūrimą 
žmonės gaus ramybę ir pasilink
sminimą. Mes biblijos studentai 
tikrai sakome žmonėms, kar Me
sijus karalija sustabdys ant že
mės karą ir įsteigs amžiną ir 
nuolatinę taiką, kad jo karali
joj nebus išnaudotojų, kurie da
bar s {įaudžia ir vargina žmones 
išplėšdami iš jųjų teises. Nebe
bus daugiau beširdžių politikie
rių, kurie dabar nuskriaudžia 
žmones vadindami save jų ats
tovais. Dievo karalijoje nebus 
nei vieno netikro pranašo, kurie 
dabar išveda žmones iš kelio ir 
neleidžia pažinti tiesos. (Luko 
11:52). Dievo meilės, švento 
rašto, kuris skelbia, kad tikrasis 
karalius įkurs savo teisingą val- 

! džią ir teiks nuolankiuosius ir 
neturtingus su lygybe, kad bado 
nebus daugiau ant žemės ir 
kad žemė pasidarys vaisinga ir 
išduos užtektinai maisto vi
siems. kad ligos praeis ir jų vie
toje bus pastatyta sveikata ir 
žemės gyventojai nebesakys aš 
sergu. įsa. .‘13 per. 24 e.

Biblija sako, kad paklusnieji 
pasaulio žmonės per teisingą 
Kristaus valdžią bus atsteigti į 
protą ir į kūno tobulybę, kad su- 

j ardytos šeimos vėl bus su vien y- 
l tos, kad Dievo karalijoje Vieš
paties garbės pažinimas pripil
dys visas žmonių mintis ir kad 
žmonės gėrėsis laisve ir laime. 
Užlaikydami Viešpaties prisa
kymus žmonės galės gyventi ant 
amžių ir niekad nemirti. 

Skelbia:
žmoniųžėsi dviejų žymių 

artimi giminaičiai.
Republikonų eilėse varžė

si ilgametis kongresmanas 
Lavvrence Curtis ir George 
Lodge, senos Mass. aristok-»

vokiečiai, “kūne”"po antrojo ratų, vaidinusios žymų vaid.
menį šeimos narys. Kennedy

vyr. skaučių “Kražantės” 
draugovei skaitė paskaitą— 
Lietuvių rezistencija vokie
čių akimis.

Jis vaizdžiai papasakojo, 
kaip apie lietuvius atsiliepia

William Shimkus, 3308 Lincoln Art. 
Clevelaml 34. Ohio 

Mes turime pasiskaitymui lapelių ir
knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimais. Parašykite mums laiaks

pasaulinio karo buvo Lietu 
voje kaip karo belai
sviai ar gelbėdamiesi nuo

__ bado buvo atvykę iš Kara-
nuoširdžiai visiems dėkojo. liaunus srities, 

f Visų susirinkusiųjų vardu I Visi jie himnus gieda lie

tėjo šventa pareiga—bxti ko
vingu ateistu.

R. (emnolomskis“
“ ‘Tarybinio mokytojo’ koresp.”

Tuo būdu mokykla sovie
tų santvarkoje ne mokslui, 
švietimui skirta, bet komu
nistinei propagandai, tai 

drabužėlių. Todėl tenka vai- yra prietarų ugdymui, bet 
kus laikyti namuose. , komunistinių prietarų. Jau.

Ar ne dėl tų pačių priežas- niems žmonėms norima vi- 
čių ir Pivašiūnų pradžios sam gyvenimui įkalti į gal- 
mokyklą ne visi vaikai lan-,vą, kad komunistų partija 

(yra neklaidinga, o sovietiška 
kas “Tarybiniame1 diktatūra išganinga.

propagandos
reikalauja komunstinės ateities 
žmogaus ugdymo tikslai, to rei
kalauja kiekvieno liaudies švie-« buvo įteikta Aisčio"poezijos 

rinktinė su Stasio SantvaroJ- 1_parašyta tai progai uue, Ku
ri spausdinama šeštame pus
lapyje.
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Kultūros. Klubas 
pradėjo susirinkimus

tuvių mielaširdingumui. Lie
tuviai visaip padėjo vokie
čiams belaisviams įr išmal
dos prašantiems, nors už tai

ir Lodge šeimų nariai nekar- 
• tą yra varžęsi politinėje vei- 
; kloję, laimėdami tai vieni 
tai antri.

Rinkimų rezultatai: Ke
nnedy gavo balsų daugiau ne 
dvigubai už McCormack. Ir 
republikonų eilėse G. Lodge 
surinko daugiau baisų negu 
Curtis. Tuo būdu lapkričio 
6 d. vės atsistos Edward

Vedybos
Esu pusamžis vyras yero charakte

rio, mamlaĮTJs. Prašau atsiliepti nuo 
40 iki «0 ntėtų pasiturinčias moteris 
biznio reikalu, fnrtnerkoms pirmeny
bė. J rimtus aprašymus su paveikslais 
atsakysiu. Paveikslą trrožinsiu. Pas
laptis iraraetuota. Rašyti:

Mr. Kap.
115 19 Tjherty Avė.
Čartdy Store ,
Riehmoml Hill 19, N. Y. (.39

grėsė didelė bausmė. Tų pa
čių vokiečių liudijimu, tuo; Y/*' ouwdiu ar
lietuviai reiškė ne tik savo kennedy prieš Lodge ir ku- 

ns laimes šiandien tik spė
lioti tegalima. Trečias rim- 

, i u kandidatas (nepriklau-
Šita tema labai tiko jauni. 'SOmas) į senatorius yra Har-

Po atostogų pirmasis klu- 5 ™ul’ kuns jau auga atitni- j var(įo profesorius Stuart 
! kės nuo tėvvnės ir iau mažai ■ tt._ i__ i__ - i__

gerą širdį, bet ir protestą pa
vergėjams.

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

M iss Jennie Yadres
591 William Avė.
Brooklyn 7, N. Y. (38

bo susirinkimas buvo rugsė
jo 22 d. Jame iš Europos at
vykęs dr. Jonas Grinius 
skaitė paskaitą "Lietuvių Ii. i brėžė ir vakaro vedėja Nę- 
teratūros tematinės proble- n°riiene, ragindama jauni-

kęsnuo tėvynės ir jau mažai; Hughe% kurfs buv0 &statv.
tez.no apie savo tautiečių tas balsuotojų surinkus virš 
kilnius budo bruožus. Tą pa.

.1 ieškojimai

tuvos nepriklausomybės me- mokytojuje” Nr 67, rugpiū- į Komunistų pakalikų pas- .....r Susirinkime buvo pagerb.
JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA ’♦« — i-z\»v»»■»« L*. * lubo n i \f i či

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 Smgtynės.

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

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

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

536 E. Broechray So. Boston 27,

į tangos religijos vietoje įkal.
■ti tikėjimą komunizmu kai T v , •
kuriuos žmones tik skatina *!“ Lembertas, kuris rugsėjo
savo vaikų neleisti Į tokią 
mokyklą, žmonės bažnyčių 
lankymu, religijos saugoji
mu reiškia protestą prieš ko
munistų atneštą santvarką. 
Tos priežasties valdžios 
samdomas korespondentas 
irgi nepastebėjo.

Žmonių švietimo požiūriu

18 d. minėjo savo 65 metu 
sukaktį. Jam Įteikta graži 
”The Golden Encyclopedia 
of Art“ su visų narių para
šais.

Dabartinėj klubo valdy
boj yra: pirm. dr. Stasys Ja
saitis, vicepirm. Genovaitė 
Mickevičienė ir Meila Žiaug-

komunizmas gyvena vidur- sekf’ nius’
amžius, raudonuosius vidur, 
amžius. Tada Į mokyklą žiū
rėta, kaip Į religijos židinį, 
bet ne kaip i švietimo įstai
gą. O dabar komunistai reli
gijos vietoje padėjo komu
nizmą ir to paties reikalau
ja iš mokyklos.

ižd. Bronius Galinis.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj 

ui 50 centų.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Lmsfcams antga/vąi
9 Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugijoms įstatų ar blankų 

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

"KELnviy
E. Brsarfway, Sa. Boston 27,

mą ugdyti savyje kilnias sa
vo tautos žmonių savybes, 
kurias iškėlė paskaitininkas.

2—is

Laimėjo E. Kennedy

140,000 parašų.
Kandidatai Į gubernato

riaus vietą: demokratu En- 
dicott Peabody, republikonų 
—dabartinis gub. John Vol- 
pe; Į vicegubernatorius: de
mokratų Francis Bellotti. re
publikonų— Francis Perry;
Į gen. prokuroro vietą: dem. 

"TT . . į Francis E. Kelly, rep. Ed-
Mass valstijos nominaci- :warfj Rrooi<e (vienintelis ne- 

mai balsavimai domino visą p.as kandi(latų ta,.pe) j ų 
kraštą dėl dviejų pnezascių.
Demokratų kandidatai buvo 
prezidento brolis Edward 
Kennedy ir atstovų rūmų 
pirmininko sūnėnas Edward 
McCormack. Vadinasi, var-

IEŠKAU GIMINIŲ
Paicš' an <mvo dčdčs. motinos bro- 

'io. Mykolo Bi-trais. Jis su žmona 
Elena ir penkiais vaikais i Elena, 
Pranciška, Antanas. Mykolas ir Ele
onora > kadaise gyveno Illinois anfT- 
liu kasyklų rajone, paskui oersikelė 
i farma prie Oriraros. Cook Ca. 
Kolzl. III (Box 1115). o paskui išsikė
lė j t'hiraj'os miestą, bet adreso ne
atsimenu. Mano dėdė ir dėdienė, ar 
jų vaikai, arba kas juo; žino, prašo
mi parašyti man šiuo adresu:

Wladislaw KanHerz 
Krakow 2S, os. Willowe 3 /11 
Foland.

(40)

Ieškau savo dėdžių iš Vartų kai-
! mo. Mariampolės aps. Petro Ba_ 

vietą kandidatavo ir viena ranausko, jryvenusio Rrooklyne, 
moteris McGovern; Į valsty. ir Andriaus Baranausko, kurio_ ii— i* e J (Tvvonomo t’iofc man nxy»in/\mabes sekr.: dem. John Dns-

iAŠAROS DĖL VAIKŲ

Aktoriaus komiko Emie 
Kovaes pirmoji žmona Bet- 
te verkia, kai Ix»s Angeles 
teismas jos dvi dukteris ati
davė globoti jos pamotei ak
torei Edie Adams.

coli, rep. Joseph Grossman.
Lietuviai didesnę agitaci

ją buvo išvystę už demokra
tų kandidatus.

gyvenama vieta man nežinoma. 
Jie patys, arba kas juos žino, 
prašom rašyti:

Pr. Baranauskas 
Wilhelmshaven 
Rosenhuegel baracke 9 
Germany

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia Retortas bendram Uetuvttkam darnai, audėja 

tautlnf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK5 510,000.
3LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 rl filiu riai 

Ir dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
30 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas atel*
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NEI A ĮMINGU ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki >326 J mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NBIJEC1AMA ir NENtA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
giltos senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ka 
louijose ir SLA Centre- Rąžykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLLANCE OF AMERICA 
”307 Weet 30th Street, N«w York 1, K Y.
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PADĖKA SKAUDI PAMOKA

Vietines žinios
Bendruomenės susirinkimas

Rugsėjo 28 d. 7 vai. vaka
ro L1 S-gos namuose, 484 E. 
4th St. So. Bostone, j vyks 
LB Bostono apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas šiems 
klausimams aptarti:

Legionierės mini 
sidabrinę sukaktį

Amerikos Stepono Da
riaus posto moterys šį sek
madienį, rugsėjo 30 d., 5 vai. 
popiet So. Bostono L. Pilie
čių Dr-jos salėj mini savo or-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
l jos 21 kuopos vardu dėkoju 
(rugsėjo 9 d. kuopos rengto 
: banketo gausiems daly- 
.viams, uoliai juos linksmi- 
I nusiam John Shurilos or- 
’ kestini, banketo komitetui, 
• šeimininkėms, kurios prie 
karštos krosnies mažoj vir
tuvėlėj prakaitavo—O. Ge- 
gužienei, Žirolienei, K. Va- 
lantiejienei, M. Jalmokienei, 
C. Janeliūnienei, Z. Aidu- 
kienei. D. Valeikienei, S.

Ch. Adams bankrotas
Šiemet rugsėjo 12 d. Char

les Adams (jis ir Kazys 
Adomavičius), buvęs staty
bininkas, paskelbė bankro
tą. Ryšium su jo bankroto 
paskelbimu dingo daugelio 
mūsų tautiečių sunkiai už
dirbtos sutaupos, kurias muose 
jam buvo paskolinę.

Ateityje verta būti atsar
gesniems su paskolomis.

neigė. Taip ir paliko tas 
klausimas neaiškus ir pak- 
lausėjui ir kitiems.

P. Remeika klausė, kodėl
nėra lietuvių patarnautojų.

Tėvynė* Mylėtojų 
susirinkimas

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 
27 d. 7 vai. vak. So. Bostono

Sekretorius atsakė, kad tie-! į- PiĮ>_e«U patalpose
tuvių negalima gauti, bet ne. Tėvynės Mylėtojų Di-
paaiškino, kaip jų ieškoma. Jos kuopos narių visuotinis

NECCHl SIUVAMA MAŠINA 
19fi0 Modeli*

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado. išsiuvinėja. duba monogramas, 
dirba žirkąvones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 uz viską -galima mokėtu po $1.25

per savaitę 
HA fi-3900

terys bei seserys nutarė su 
siburti. 1937 m. gegužės 6

parai navusiosms ai. /vnes- 
taitei, S. Janeliūno dukte-

de
minėjimas

2. Bostono šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos rėmL 
mas;

3. Aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos steigimas;

4. Šokėjų grupės pasiunti
mas į Tautinių šokių Šventę 
Chicagoje 1963
mėn.;

5. Lietuvių Fondo ir visa 
eilė smulkesnių klausimų.

Todėl visi nariai kviečia
mi atvykti į susirinkimą ir 
prisidėti savais patarimais 
ir darbu įgyvendinti mūsų 
visų užsibrėžtus darbus.

Atskilų pakvietimų nebus. 
LB Apylinkes V-b*

Taika So. Bostono L. P. 
Draugijoje

Adv. A. Young pasiūlė in- 
dorsuoti šio rudens rinki- 

Edward Kennedy 
(prieš nominacinius balsavi
mus buvo indorsuotas Ed. 
ward McCormack), adv. J. 
Grigalus pasiūlymą praplė
tė siūlydamas indorsuoti vi
sus demokratus. K. Namak- 
sienė iškėlė klausimą, kaip

susirinkimas. Darbotvarkėj 
draugijos visuotinis susirin
kimas ir kiti svarbūs reika
lai.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Lietuvaitė bus gydytoja

d. jos gavo charteri, o birže.! r*aG Anestienei už atvež. 
lio 24 d. Strand Hali patai- tus pamidoius ir gėles; J

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas buvo rugsėjo

Eglė Damijonaitytė, dr. 
Vytauto Damijonaičio duk- 

visus indorsuoti, jei vienas tė, jau antrus metus studi
jų sėdi kalėjime. Indorsuoti juoja mediciną Bostono unL 
visi demokratai.

Ž—is
versiteto.

Bay Viciv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Nolary Public
Antanas J CESEVIČIUS 

Bronius MiKONIS 
LICENSED BltOKERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir diau- 

džiantiems namus, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORI HESTEK AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
peš. A V 8-4111 ir CO 5-8841

Jau netoli Balfo banketas
pirmininkė

m. liepos j Seymour, o šiuo metu tas pa
reigas eina Ona D. Kontri
mienė.

Į posto pagalbinę organi
zaciją susispietusios moterys 
daug kur postui padeda, 
lanko karius ligonius, rengia 
jiems pramogas, surenka do
vanų ir t.t.

Minėjime bus pagerbtos 
tos narės, kurios organizaci
joj išbuvo 25 metus, būtent:

Saugokitės Azijos slogos

IŠN LOMOJ AM AS k AM BAKYS
Išnuomojamas vyrui ar moteriai 

geras ka barys, patogi, rami vieta 
pensinin' ui. Kreiptis 603 E. Seventn 

j St., South Bostone.
X Vitui, vaueiiui u , laišku įžeidė kai kuriuos na.
nesu. uz patarnavimą bare; rf pavadindamas juos
dėkoju visiems, kūne šiuo ar -jumįing.... .... o„.. bitas NloJ1A1
tuo posidejo pne musų ban-:J?<;ks„ į,. t jr siflIė pj|TOi_ Lietuvių Piliečių Draugijos J ........„„

ninkui atsiprašyti. Pirm.. E. Jį globoja gen. pro- gumai. Kreiptis 253 Goia st., South
Ketvirtis pasakė nieko ne- furoras Edvvard McCorm-ka‘‘a’

keto pasisekimo.
N. Jonuliu,

sekretorius

T. Babuškinaitės Baleto 
Studija naujose patalpose.

Jau eilė metų Bostone veL. ri
kianti T. Babuškinaitės-Va-' 7?.

Barbara Gedvvill, Adelė Pa-
taskas-Judeikis, Vera Ka- Ši sezoną persikėlė j naujas

Balfo banketas bus spalio 
12 d. 5 vai. vak. So. Bostono

3-ciatne aukšte, 
šaveris,” kiti pato-

<33
manęs įžeisti, o jei kas taip ack su savo žmona Emilija. bOOOO
pasijautė, jis atsiprašąs. Meninę programą atliks

Susirinkime buvo pagerb. s olistas B. Povilavičius, jam ’ DOVANOS Į LIETUVĄ
ti susikaupimo minute trys akomponuos muz. J. Kačin- Į ---------
mirę nariai ir priimta 10 skas, Onos Ivaškienės patys Siųskite dovanų siunti- 

mažieji šokėjai ir deklama- “>«* giminėms į Lietuvą per

RADUO 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.

■j

j mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- 
or_ eina tvarkingai ir be trukdy- 

$6,824 ir kitokių $731, viso kestras, geriausios gėlių vai-,™0**- Neužmirškime gimi- 
$7,555. Išlaidų už prekes so ir dzūkų polkos šokėjų
$2,933, algoms $2,256, ki- poros gaus dovaną, 
tų $895. Viso išlaidu buvo Visi kviečiami taip susit- 
$6 .084. Tuo būdu pelno bū- varkyti, kad galėtų tame 
tų $1,471, bet kadangi mė- bankete dalyvauti ir prisidė- 
nesio gale prekių buvo $904 ti prie mūsų brolių ir sesių 
mažiau, tai pelno beliko Sibire ir kitur vargą vargs- 
566 doleriai.

siliauskienės baleto studija,,. ru«>iatį mėnesį viso toriai.
,______ _____ i_________ x__flabo pajamų buvo iš baro Šokiams gros Šmito

.. jnusky, Anna W. Nedvin, Ju. patalpas—1108 BoylstonŠt.,
žinovai spėja, kad šį lia P^,ell; Maly įtOss, HeIen’ »el. CO 7-9845.

rudenį ir žiemą vėl bus tos 
ligos antplūdis. Ji ypač pa
vojinga vyresnio amžiaus

Sematonis, Robertą Sey- Naujosios patalpos yra 
mour, Vera Stanco, Anna! šviesios, erdvios ir labiau 
Voveris, Victoria Ulevich- 'pritaikytos šios mokyklos 

žmonėms, nėščioms, sergan- Washwell ir Elizabeth Smig-1 reikalavimams. Ją ir šį sezo- 
las. iną lanko didelis skaičius

Rengėjos kviečia visus Įjaunimo-baleto meno mėgė-
tiems džiova ir kitomis ai 
suojamųjų organų, širdies ir 
kt. ligomis. Todėl Mass. Vie
šosios Sveikatos Įstaiga pa
taria Įsiskiepyti nuo Azijos 
slogos ir tuo būdu apsidraus
ti nuo tos nemalonios vieš-

Neužmirškime 
* ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

bankete dalyvauti.

Išvažiavo J. Adomavičienė

A. Gustaitis Marijampolės 
gimnazijos minėjime

Chicagoje sudarytas ko
mitetas, kuriam vadovauja 
Jonas Vaičiūnas, kitų metų 
balandžio gale ar gegužės 
pradžioje minės Marijampo
lės gimnazijos 100 metų su
kakti.

Kaip "Naujienos“ prane
ša, Bostone gyvenantis rašy. 
tojas-humoristas Antanas 
Gustaitis kviečiamas daly
vauti minėjimo programoje.

Latvių dailininkų parodos

Arch. V. Adomavičiaus 
našiė Jadvyga Adomavičie
nė, neseniai ištekėjusi 
chemiko Petro Gruodžio 
Chicagoje, buvo sugrįžusi į

jų. Be to, T. Babuškinaitė- 
Vasiliauskienė, buv. Lietu
vos Valst. Teatro balerina, 
moko klasiškojo baleto ir 
kitose amerikiečių studijose,
svaroiausia—puiKiai 

uz tikslui

Bostoną reikalų sutvarkyti.' savaitę.
Tai atlikusi, ji išvyko į Chi
cagą nuolat gyventi.

Nominavo, nors ir sėdi 
kalėjime

Roxbury apylinkės rinki
kai nominavo Charles Ian-

šiam
įrengtoj mokykloj 

Cape Code, kurion ji iš Bos
tono vyksta kelis kartus per

Būtų gera, kad šiuo menu 
ir lietuviškasis jaunimas 
daugiau susidomėtų.

Bostoniškiai svečiavosi 
New Yorke

tančių šelpimo.
P. Žiruolįž klausė, ar tei

singos kalbos, kad manadže- 
riui P. Dumui prie savaitinės
$125 algos pridėta $25. kad Praeitą savaitę iš Europos 
jis galėtų pavaišinti ką lai- sugrįžo dr. Marija Gimbutie. 
kys reikalinga. Tuo domėjo- nė ir dr. inž. Jurgis Gimbu- 
si ir B. Kontrim. Pirminin- tas. Ten jie išbuvo ištisą mė- 
kas kažkaip neaiškiai tai pa- nesi.

LAISVĖS VARPAS

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

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

Telefonas AN 8-3630

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Newyorkiečiai Verutė ir 
nello kandidatu į Mass. sei- Į Antanas Arūnai pereitą šeš- 
melį. Jis sėdi kalėjime užjtadienį buvo suruošę šaunią 
vagystę. Be jo, kandidatavo sutikimo puotą savo žentui
į seimeli dar 10 asmenų. 

Iannello į seimelį jau bu
vo renkamas 6 kartus.

J. Poriečio galerijoj (16 ( 
Centre St., Roxbury) rugsė-

Dovanojo knygų

inž. Algimantui Gustaičiui, 
kuris po trijų metų tarnybos 
grįžo iš kariuomenės pirmo 
leitenanto laipsny. Be to, tai 
buvo ir jo naujagimio sū
naus Mariaus krikšto oficia-

NALJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ' 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA,

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL

BROCKTON 18. MASS.
TeL JUniper 6-7209

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU h- SMALA TAISOM
Taisome, šingeliuojame. den- j 
giame aliuminijum ir dažo- 

' me iš lauko sienas.
Free Estimates

SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO t 
’ Du broliai lietuviai { 
•Charles Ir Peter Kislauskai 

darbą

Dr, J, C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtoįas ir Chirurgas
X P.AY

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 1 ir fi iki 7 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd., BilJerica. Mass. 

TEL. MO 3-2918

TELEFONAS AN 8-2805

: Dr. J. L. Pasakantis: 
i Dr. Amelia E. Rorld •

{Garantuojame gerą

jo 29 ir 30 dienomis bus An-» Levosė ir Kastantinas Ka- j k™
na Graudina keramikos kū-j silevičiai iš Methuen, Mass., i us aPkraPinimas-
rinių paroda, o nuo spalio 14 . per M. Stakionį atsiuntė Ke. 
iki 28 d. Karlo šaumano ta-ileivio bibliotekai kelias de- 
pybos kūrinių paroda. Paro. šimtis knygų ir žurnalų, 
das galima lankyti kasdien• Nuoširdus ačiū jiems už 
nuo 12 vai. iki 7 vai. vakaro, tai.

~ “C

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytos siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservnotas maistas. Vi i dokumentai 
paruošiami ru-ų kalba ir siuntiniai išsiunčiami t»e«:og iš BOSTONO nėr 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmota siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. salima pirkti SAVI- i 
KAINA mūsn Įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordiįonus. 
siuvamas ‘"Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logą.

Iš toliau siųskit* siuntinius mūsų viršuj nurodytų adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes. siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. Į

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičinosiu laiko.
Galima «hjsti iki 44 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13" x 20" coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svaru.

ISTUr.l l.inTVI«Kt. KREIPKITfs LIFTi’VHKAl 
VISI SM'NTfiJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO igalioiimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo

J tas šemynines iškilmes 
iš Bostono buvo nuvykę Al
gimanto tėvai rašytojas An. 
tanas Gustaitis su žmona A. 
leksandra, jų bičiuliai daili
ninkas Viktoras Vizgirda su 
žmona, Genovaitė Mickevi
čienė ir sūnus stud. Kęstutis 
Mickevičius. Šia proga bos
toniškiai New Yorke dar 
aplankė eilę pažįstamų ir 
muziejus.

Inž. Algimantas Gustaitis 
gyvens New Yorke ir dirbs 
vienoj didelėj lėktuvų fir
moj New Jersey valstijoj.

Pabrango plaukų kirpimas

Bostono plaukų kirpėjai 
nutarė pakelti plaukų kirpi. 
mo kainą iki $2.00 (buvo 
$1.75) ir barzdos skutimą 
iki $1.25 (buvo $0.75).

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Kelemo” administraci
ja praio mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresų, prane* 
iant naująjį adresą neuž* 

ir senąjį.9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai* nnn s vai. ryto iki 2 vai. popiet. I
vF.nfJAS: jonas ADOMONIS »nwr»l» paradyti

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

f PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SC TERMO

STATU • MASTER RELAY 
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 

• D?TANKAS IR • DARBAS Už 

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Anksto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ į

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

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Jastice "f thePeaee—Constable 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

OPTOMETRISTAI
j

VALANDOS: |
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro i 

Trečiadieniais ofisas uždarytas ,

417 BROADWAY ;
SOUTH BOSTON, MASS. •

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE '

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų rea
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Brasdnay, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON.
• l’ ’ Telefonas AN 8-6020

Nūn 9 vai. ryte iki 8 vai. v^ išskyras šventadienius ir

Dažau ir Taisau i
5

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau^ 

£ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

F 2W Savin Hill Avė.
* Dorchester, Mass.
* TeL CO 5-5854 ____

« 
į
fi i

Ketvirtis & Co.
_JEWELEfcS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taikome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4619

Charles J. Kay
LIETUVIS

l’lumbing—Heating—Gas—Oil 
Lieeaae N n. 4839 

J Garo šilimą permainyti S26.»
Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET J 
DORCHESTER 25, MASS. *

Flood Sguare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
fi28 EAST BROAinVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Pažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




