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Riaušės Mississippi Mokykloje 
Dėl Vieno Negro Studento

Teismo įsakymu Negras Studentas Meredith Turėjo Būti
Priimtas į Universitetą; Mississippi Gubernatorius 

Tam Pasipriešino; Federalinė Vyriausybė Pri
vertė Gubernatorių Nekliudyti; Riaušės

U-te, Vadovaujant Eks-Gen. Walker.

• - i • c; kariuomenės todėl, kad joPrieš kun laiką vienas
negras studentas J. H. Me- fašistinį vJik.
redith padavė prašymą jsto-, { . 5
ti Į Mississippi valstijos unu | ąprez^ent2 Kennedy sek 
versitetą Ox£oid mieste Jo I t

u X •>* -'•—p1
tas. laaa jis Kreipėsi j teis- . . senos 114 metų
mą, kad priverstų univera- * studentus su-
trtą j, įtraukti , studenų , ti ,aiko dvasią jpasir0. 
skaičių. Teismas taip ir nu-,į subiendusi«is žmonė- 

Bet, kaip matyti, dalis
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PULKININKAS tlCRI J TANKŲ SUSIKIRTIMĄ

Tankų pulko vadas pik. Antonio Aufrano ( dešinėj) žiūri kaip jo vadovaujamo pulko 
tankai susikirto su prešingo* frakcijos karišku daliniu La Plata mieste. Tankų da
liniai laimėjo ir padiktavo savo paliaubų sąlygas generolams, kurie būk tai norėję 
įvesti kariška diktatūrą Argentinoje. Argentinos armija yra pasiskirsčiusi į ka
riškas “partijas” ir kartą nuo karto pasip “ša dėl Įtakos ir kitų “idealų.’’

ppi valstijos gubernatorius “ ’ kon'federacijos ka. 
pasipriešino studento ,trati- unJonn06e j,. n<dami
kimui j studentų sąrasus, -

meniškai°sutmkd“°Senw ta, bet gyvena ta pačia dva- Kiltai Sakosi Einą Kongresas Nori
šia, kuri pietinėse valstijose 
vyravo prieš 100 metų. Ly
giai prieš 100 metų federali
nė kariuomenė, gen. Grant 
vadovaujama, įsiveržė į Mis
sissippi ir pasiekė Oxford

Meredith įrašymą į studentų 
skaičių. Gubernatorius Bar- 
nett sutelkė valstijos polici
ją, kriminalinės policijos 
valdininkus ir apstatė uni- 
versitetąf kad negras stu
dentas negalėtų į jį įeiti. Fe
deralinis teismas savo nuta
rimą pakartojo ir šaukė gu- i ___________________
bematorių pasiaiškinti, bet-.
gubernatorius teisme nepa-j AaWJ0Jl GriZie/fi . . principus jie žada išsaugoti 
suodė. Tada teismas uždėjo Į /. Tautų ŽlūlOje ir jais nemainikauja. Komu.

--------  nistų vadas Ču-En-lai smar-
Nuo spalio 1 d. Naujoji kiai užsipuolė ”revizionis-

pabaudą gubernatoriui ir jo 
pavaduotojui ir pareiškė, 
kad toliau federalinė vy
riausybė turi žiūrėti, kad 
teismo
vykdomas.

Sekmadienį vyriausybė
pasiuntė į Oxford, Miss., ke.
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Atskiro Numerio Kai na 12 Centų
57-TIEJI METAI

Chrnščiov Kviečia Prezidentą 
Atsilankyti į Maskvą

Kvietimas Perduotas Per Vidaus Reikalų Sekretorių
Udall; Kviečiama ir Prezidento Žmona; Pasitarimuo

se Būtų Aptartas Berlyno Klausimas, Kurį Rusai 
Žada Greit Išpūsti Iki Aštrios Krizės; Vy

riausybė Pakvietimą Svarsto.

Anglų Darbiečiai Ir Sovietų diktatorius Chruš- 
čiovas pakvietė AmerikosEuropos U m ja prezidentą Kennedy apsi-

. i rC“Z 7. Į lankyti Maskvoje kartu su
Anglų Darbo I artijos 61- žmona. Chruščiovas nenuro-

'oji metinė konferencija pra- dė> kada jig norėtų Ameri. 
sidejo sj pirmadienį Bngh- kog rezjdent^ matyt Mask- 
ton mieste. Partijos vykdo- į voje> tas klausimas buvo pa- 
masis komitetas patiekė jįktas vėlesniam susitari- 
konferencijai pasiūlymą, lmuį
pagal kurį Anglijos vyriau-į Ar Amerikos prezidentas
syoe neturi teises Įjungti ’kvieti priims,Ptas klausi-
j Europos muitų uniją iki Ų ’ . . .t. , \ . mas svarstomas vynausybe-! šiol sutartomis sąlygomis. - -r .. - • >< . •T . . , . • i j je. Kelione į Maskvą sieja-

i Jei vvnausvbe nori, kad J r> i n •! ’ ma su Berlyno klausimu.
kažkuriais sumeti

mais Berlyno krizės kaitini-
! Anglija įsijungtų į Europos ? 
muitų uniją, ji turi pirma________ z _____________ Laivų Krovėjai t .........................

Teisingu Keliu Baigti Savo Darbų Streikuoja tiytuose\f^ t̂^k^^?^1 mą "atidėjo“ po Amerikos
______ i -------- --------- ! Įjs su Europos valstybėmis nukimų, nors linkimai ir

Kinijos komunistai spalio į Kongresas dar šią savaitę • Šį pirmadienį visuose ry- j j vjeną muitų uniją. ^ei nas netul * n^e^° bend-
1 d. mini savo diktatūros į- tikisi baigti savo darbus ir tūliuose Jungtinių . Valsty- j juo klausimu konferenci-
vedimo 13-tas metines. Ta .išsiskirstyti namo. Paskuti-. uostuose laivų krovėjai Į joj bus nemažai diskusijų.

t inir= - įprnfęa-kinu komunistu vadai nėmis dienomis nrieš išsi- išėjo į streiką. Nuo šiaurinės r.G];™«ra nemiestą, na, tune zmones v „ Texas *
dabar elgiasi, lyg jie butų Pabrėžia, kad P® 
100 metų pramiegoję.

- v v v  ~ -J---- ar — 
. _ . A A . • krovėjai savo streiką vadi-svarbūs įstatymai kaip ir pi- na lokautU; darbdavių

Galimas daiktas, kad konfe
rencija vykdomojo komite

tą. Spėliojama, kad gal jau 
lapkričio mėnesį rusai pa
sirašys „taikos sutartį“ su 
iytinėš Vokietijos korauniš-

vakarine dalimi.
1960 metais prezidentasPlanuoja Kubiečių

nigų skyiima> iyan iem.s i ei- organizacija sako, jog tai DūllfUUS AmilJO] Eisenhovveris turėjo lankyti 
kalams dar tebėra neigti, JTa st,eikas. ______ Maskvą, bet jo kelionė at-

Gvinėja perejo į Jungtinių tus“ ir kiiokius neunrus ie- rinti atstovų rūmų
ėdimas būtu Tautų organizacijos rankas, ninizmo pranašus, kurie : priimtieji įstatymai. 
, piendimas butų ; Olandija pasitraukė iš tos bando suklaidinti proletari-

salos (vakarinės jos dalies) 
ir perleido ją JT organiza-

at3; .??F<Jainas.P^?i. rinks naujas kongresas,
-lai ispliekė kailį Chruscio- 

cijai, kuri tvarkys tą buvu-; vui.
lis šimtus federalimų marša- sią olandų koloniją iki 1963 Apie ūkiškus laimė_ 
h, Pasaukejfederaūnę tai-,metų gegužės 1 d. ir tada jimus komUnistai kalbėjo 
nybą Mississippi nacionah-, perleis salą Indonezijai. labai atsargiai ir skundėsi, 
nes gvardijos kanus ir su-. Naujosios Gvinėjos suve- kad sausros ir potvyniai var
tei ke siek tiek kanuomenesĮreniteto perleidimo ceremo. gino kįniečius per tris met- 
netoli nuo Oxford, ir stu-;njjose Jungtinių Tautų or- tus>
dentą Meredith įgabeno į u- Jganizacijoj įvyko mažas r.e-

naf;vr,,a ”U syai7!tyt1’ ar nebai?tl Laukiama, kad vyriausy-j Amerikos vyriausybė nio. puolė po to, kai Chruščiovas
kitoKius netiKrus ie- atstovų rūmų ir senato bė greit prašys teismo įsa-Įšiasi kariuomenėje įkurti pakėlė didelį riksmą dėl a- 

kyti laivų krovėjams grįžti1 kubiečių dalinius, kuriuose merikiečių lėktuvo U-2 nu- 
Po Naujųjų Metų susi- prie darbo 80-čiai dienų, o į galės tarnauti pabėgėliai iš šovimo virš Sovietų Rusijos 

per tą laiką vyriausybės tar-į Kubos. Jie bus Amerikos teritorijos.

niversitetą, kur jis buvo ir 
apgyvendintas. Tuo tarpu 
studentų ir visokių padaužų 
minia pradėjo prie univer
siteto kelti triukšmą, kuris 
greit išsigimė į riaušes. Kaž_

susipratimas. Buvo planuo- m o •
ta iškelti Olandijos, JT ir Dar Du Sovietų 
Indonezijos vėliavas, bet at- Diplomatai Šnipai
sirado papuasų atstovai, ku.: ______
rie pareikalavo, kad būtų iš- Praeitą penktadienį A-

v j-- - , .. • kelta ir nepriklausomos pa- merika išvarė dar du Šo
kas pradėjo šaudyti, ir nuo puaSų valstybės vėliava. Su vietų Rusijos dipiomatus ir 
kulkų žuvo du zmones, < o tuo JT bosai nesutiko ir kad Į an^vo vieną buvusį jū- 

° išvengtų skandalo, Indone- rininį^ kuris kaltinamas I 
zijos vėliava nebuvo iškelta, Į šnipinėjęs rusams. Policija!
bl X"VaPUaSU valsty>savo, kai tas būvąs jūri-'

igco ", a ninkas iteikė rusų diploma-1969 m. Indonezija yra tam g,apUs žjnia^ jr į’ 
pasižadėjusi duoti papua-; di ,omatai buv£ £
sams apsisprendimo teisę,1 r
bet daug kas abejoja, kad
papuasai galės patys savo 
likimą spręsti, nes Indone

zmonės riaušėse sužeisti,
93 buvo areštuoti už puldi
nėjimą federalinių maišalų 
ir kareivių.

Spalio 1 d., pirmadienį, 
studentas James H. Mere
dith buvo įregistruotas į uni
versiteto studentų skaičių.
Teismo sprendimas buvo 
įvykintas. Mississippi gu
bernatorius dar sekmadienį j zi ja pati greičiausiai jų li- 
kapituliavo, jis sakė, kad jis į kimą savaip išspręs, 
per teismą ieškosiąs būdų 
negrą studentą pašalinti iš 
universiteto, bet priešintis 
nebegrasino. Bet tada pra
dėjo siausti to paties guber
natoriaus sukurstyta minia.
Miniai studentų ir padaužų zidentas Nkruma esąs nu-
vadovavo buvęs generolas žudytas. Kad išsklaidytų Amerikos astronautas ko- 
Walker, kuris 1957 metais tuos gandus, prezidentas manderis Walter M. Schir- 
vadovavo federalinei ka-iNkmma pereitos savaitės šį trečiadienį pakils į er- 
riuomenei panašiai sutvar- gale pasirodė viešai, jis pa-įdvę ir bandys apskristi ap- 
kant Little Rock mokyklą, sakė kalbą karo mokyklos link žemę šešius kartus. Ve- 
guberaatorių Faubus ir jo karininkų mokyklos baigi-dėsni pranešimai sako, kad 
sukurstytą minią. Eksgene- mo iškilmėse netoli nuo sos-' dėl blogo oro kelionę gal 
rolas Walker pasitraukė iš tinės Accra. teks dar atidėti.

NKRUMA GYVAS

Ghanos sostinėje pereitą aPtas žinias 
savaitę buvo pasklidę gan
dai, kad tos valstybėj pre-

prašyti lauk 
Areštuotasis amerikietis

buvęs jūrininkas bus teisia
mas už šnipinėjimą. Jis bu
vo įtartas šnipinėjimu po to, 
kai pradėjo ištaigingai gy
venti. Pagaliau policija jį 
pagavo perduodant rusams

STAIGA PAGARSĖJO

Mississippi universiteto 
kancleris J- Ū. \\illiams 
(viršuje) ir dekanas Artur 
B. Levis (apačioj), f tą bal
tyje universitetą nori įstoti 
vienas negras, bet guberna
torius uždraudė, norj ir fe
deralinis teisinas Įsakė tą 
negrą priimti. Kuo tas gin
čas tarp gubernatoriaus ir 
federalinė- valduos baigsi,, 
vėliau pamatysime.

j pininkai bandys kilusį gin- kariuomenės daliniai, bet 
čą tarp laivų krovėjų ir sa- juose bus vartojama ispanų 

; vininkų išspręsti. i kalba.
Ginčas eina dėl laivų kro- ’ Kubos pabėgėlių yra virš 

■vėjų uždarbių, o iš darbda- j šimto tūkstančių. Jų tarpe 
vių pusės keliamas klausi-,yra nemažai galinčių tar

imas aptarti laivų krovėjų į nauti kariuomenėje, po ka- 
, darbo produktingumą. į ro tarnybos buvę kariai ga- 

įlės gauti Amerikos piliety-
PIL1EČ1AI

REGISTRUOKITĖS!
i bę. O jei kiltų reikalas, tai 
[kubiečių kariški daliniai ga.

Kas nori balsuoti šio lal. I j?t>i Praniauti ir savo ša- 
dens rinkiniuose ir nėra už- l,es lal3™‘mo reikalui, 
siregistravęs Massachusetts Į
valstijoj, turi tą padalyti Į Sovietai ir JAV žemės ūkis
dar šia savaitę, iki spalio 5 J . ~ .
dienos vakaro. Po šio penk-i Sovietų žemės ūkio mini- 
tadienio bus per vėlu regi- ^ens K. G. Pvsm lankosi 
struotis. Amerikoje ir apžiūrinėja

Amerikos faunas. .Jis sako, 
kad Amerikos žemės ūkis 
jam padarė gilaus įspūdžio, 
bet jis nesutinka, kad sovie
tų žemės ūkic yra atsilikęs 
nuo Amerikos žemės ūkio.

GELEŽINKELIO LINIJA 
BAIGĖ STREIKĄ

North Westem geležinke
lio linija baigė streiką pe
reitos savaitės gale ir šią' 
savaitę jau dirba. Linija dėl 
streiko nedirbo 30 dienų. 
Ta geležinkelio linija ap
tarnauja 9 valstijas ir yra 
svarbi ūkio gyvenime.

SIENA INTURISTUI
ERDVES KELIONE Vakariniame Berlyne ne 

žinomi juokdariai aptvėrė 
neaukšta siena ir spygliuo- j 
tomis vielomis Inturisto (ru
sų turizmo) ofisą. Viename 
ofiso lange tie patys juok 
dariai
dės, kurios sako: “Kas mus

Prezidentas Kennedy sek
madienį turėjo pasitarimą 
su Anglijos užsienių reikalų 
ministerių lordu Home. 
Svarbiausiai buvo aptaria
mas galimas pavojus taikai 
dėl Berlyno. Chruščiovas y- 
ra ne kartą pasisakęs, kad 
Amerika dėl Berlyno neka
riaus, o todėl jis mano galįs 
daryti su Berlynu viską, ką 
tiktai nori. Amerikos krašto 
apsaugos sekretorius McNa
mara mano, kad čia ir glūdi 
pavojus, kad Chruščiovas 
gali apsirikti. Amerika yra 
nusistačiusi savo teises Ber
lyne ginti ir atominiais gink
lais, bet jei Chruščiovas ma
no, kad Amerika nekariaus, 
tai jis gali padaryti klaidin
gą žingsnį, ir iš to gali kilti 
karas.

Jemene Vidaus Karas?
Pagal tą ministerį, kai 

kurios jo matytos šiame Jemen karalystėje prieš po- 
krašte žemės ūkio mašinos rą savaičių mirė to krašto 
yra netinkamos rusų sąly- “imamas” (karalius) ir po 
goms. jo mirties sostą užėmė jo

Su ministerių Pysin lan- Įpėdinis, kuris po 4 dienų 
kosi dar septyni rusų žemės viešpatavimo buvo nužudy- 

1 ūkio ekspertai. tas, valdžią pasigavo per
versmininkai, kurie paskel
bė Jemen respubliką.

Dabar betgi praneša, kad 
artimas mirusiojo valdovo

Prezidentas Praio Teismo 
Paskelbti “Indžonkšiną’

Prezidentas šį pirmadienį giminaitis ir sekantis iš eilės 
kreipėsi į teismą prašyda- sosto įpėdinis pradeda kovą 

nupiešė dideles rai-• mas išleisti patvarkymą, dėl sosto atgavimo. Toje to-
, __ ios sako: “Kas mus1 kad streikuojantieji laivų limoj ir nuo pasaulio užsi-
' puls, tas žus.” Tai yra Niki-S krovėjai tuojau pat grįžtų į dariusioj valstybėj gresia 
tos Chruščiovo žodžiai. darbą. iškilti pilietinis karas.
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Mississippi valstijos ginčas
1954 metų gegužės 17 d. Aukščiausias ša.les teismas 

išnešė sprendimą, kad rasių segregacija mokyklose yra 
priešinga konstitucijai. Šitas teismo vienbalsis pasisaky
mas vėliau buvo to paties teismo patikslinta.-, kaip segre
gacija mokyklose turi būti panaikinta. Nuo to laiko kiek
vieną rudeni vis girdime ginčus dėl mokyklų integracijos, 
ypač pietinėse valstijose, kur nėgių yra daug ir kur ra- J 
šių segregacija visada buvo ryški. Bet mažiau girdime 
apie tas valstijas, kur teismo patvarkymas vykdomas be 
jokio triukšmo, kur mokyklose seniau vyravusi mokinių 
skirstymas pagal jų rasę yra panaikintas ar baigiamas 
panaikint. Tokių valstijų yra daug ir tik palyginu.-, ka.- ou. 
vo iki 1954 metų ir kas yra dabar, leidžia spręsti, kokia 
pažanga jau yra padaryta mokyklų integrcijos srityje.

Didžiausias pasipriešinimas mokyklų integracijai Į 
reiškiasi "giliųjų pietų’’ valstijose ir ypač keliose pieti
nėse valstijose. Tokio pasipriešinimo buvo laukiama ir jo 
susilaukta. Prieš kelis metus. Eisenhowerio administra
cijos laike, buvo iškilęs “Little Rock skandalas.” kai fe
deralinė kariuomenė turėjo saugoti negrų vaikus, einan
čius į bendrąją mokyklą, o dabar panašus Įvykis pasikar
toja Oxford, Miss., universitete, kur valstijos gubernato
rius, sutelkęs valstijos policiją ir kitokius ginkluotus vals
tijos pareigūnus nenori Įleisti Į Oxford, Miss., universi
tetą vieno negro studento, kuris teismo Įsakymu turi būti 
Įtrauktas Į to universiteto studentų skaičių. Federalinis 
teismas savo nutarimą pakartojo ir kvietė Mississippi vals
tijos gubernatorių pasiaiškinti, bet gubernatorius su teis
mu nematė reikalo aiškintis ir užsispyrusiai neįleidžia 
negro studento Į mokyklą.

Amerikos valstijos naudojasi plačia autonomija. Se
niau jos ir vadinosi "suverenėmis valstybėmis,” bet visgi 
jos yra tik dalys bendrosios valstybės ir visos šalies Įsta
tymai joms yra privalomi. Visos Federacijos ir atskirų 
valstijų klausimas Amerikoje buvo išspręstas prieš šimtą 
meftj kare tarp valstijų ir nuo to laiko ne atskirų valstijų 
gubernatorių ir legislatūrų tokios ar kitokios pažiūros, 
bet konstitucija, aukščiausio teismo aiškinama, reguliuo
ja santykius tarp visos Federacijos ir jos dalių.

Aukščiausias teismas išaiškino konstituciją, kad se- 
greguotos mokyklos yra priešingos konstitucijos dvasiai.

KALBA TEDDY KENNEDY BROLI?

Krezidentas John F. Kennedy. kalbėdamas Penn-ylva- 
nijog demokratam.- Harrisburge. save rekomendavo 
“Teddy Kennedy broliu." Prezidento brolis Ed«ard. 
vadinama- Teddy. kandidatuoja i senatą Ma—achus- 
etts valstijoj, šalia prezidento matyti demokra’.u kan
didatas i gubernatoriaus vietą Richard-on Dilworth ir 
dešinėj dabartinis tos valstijos gub. David Laurence. 
Prezidentas ragino išrinkti Į kongresą daugiau demo
kratu partijos žmonių. .

Cenzūra padėjo, bet. • •

tono cenzoriams, jis pasakė: j, 
' ”Aš niekad nerašyčiau to- > 
kių knygų, kokios Bostone' 
yra parouodamos. Aš gėdy- 
čiaust"

Caldwell yra tik 58 metų

Kas savaite
amžiaus vvras, bet parašė ....
jau 44 knvgas. Kalbėdamas Mi##i#«ippi pirmoj vietoj meno respubliką. 'Tokie ne- 

- .. malonumai valdovams pasutoliau apie literatūros cenzu. Mtseiasippi valstijos gu- d4, to nieks ašarų
»ą. jis pabrėžė, xad Amerika bernatoriaus užsiožiavimas jjAja jdomu betgi tas, 
tvarkosi demokratiškai; čia suvaidinti segregacijos did- ka(J į į Įo diktatorius, kaip 
mes turim demokratiją, ne vyri. ginčą taip federalinės -r MaskvOs diktatorius tuo- 
diktatūra, todėl cenzūrai čia valdžios ir Mississippi iškė- . naująją Jemeno ka-
neturėtų būti vietos. Apie lė Į pirmą vietą spaudoje ir vvriai2ybę pripažino
knvgu verte tegul kalba lite- piliečių pašnekesiuose. perša*si jaį *su ^vo drau-
ratūros kritikai, o ne poli- Viename laikraštyj teko gySte Skubėjo pripažinti, 

bū-
----- - i........... .M j—o. ——------kad
tėra! sprendžia patvs skaity. nežino, kur ji valdžia pa- jemene pakvips lavonai,
tojai kas iiems geriau patin- ."-autis £al i je5na1^’ žinojo ar ne, kas tą Įrodys,
ka. "Antraip, mes ga! ture- i Berlyną, o gal ir 1 “j^.nora atrodo, kad toli mi ir 
tume priklausvti nuo vieno. sas^1PP1- *._• Federalinė* artjmesnį kaimynai savo
žmogaus, rai tokio kaip po- jė.ga len ?asUO~! trigrašį bus pridėję, o dabar
nas KAnned-’* arba ponas de reikalinga ir pnes jos pa- eina ienktynių, kas daugiau 

‘ vartojimą niekas negali pro.Chrusciovas. i J . * e> r
Caldvvell sako, kad dau-i ' ' .. .rjo/.ioi Bet praėjo tnuksmas dėlgelis jo knygų yna plačiai matoriaus Faubus «u?i c u*. i, -• •

-kaitomos ir Sovietų Rusijo- SV?er?atoriaUi’ Faudus su*i- Sovietų mokesčiai 
milviuv- oziavimo, praeis ir guber-

je; tačiau jo ve o - natoriaus Bamett garsas.
Little Acre komunistų cen- tjk prisiminimas is-
zūra neleidusi tenai spaus- vadovėliuose, kad padėties pablogėjimo ji ne-
dinti—kaip ir Bostone. O kurie poIitikieriai ne5į_!gali vykdyti savo pažado 
knyga esanti labai Įdomi. varžė pavartoti labai nege- panaikinti dai šiais metais 

pajamų mokesčius. Sovietų 
pavaldiniai, kaip mokėjo, 

teišJ taip toliau mokės pajamų 
mokesčius, kol "tarptautinė 
situacija” pagerės. . ..

Ta proga verta priminti, 
kad Sovietų imperijoj pa- 

sporto jamų mokesčiai yra tik te

tiniai ignorantai. ne cenzo- matyti karikatūra: kareivis r ienktynių įr lyg 
riai. O ką žmonėms skaitvti. aiškina kitam karehiui, kad • u ~ anksto žinoję,

Statlerio viešbutyje. Bos- Rašytojas todėl nepyksta: 
tone. laikraštininkai anądien vis dėlto jis sako kad knygų 
buvo surengę rašytojui Ers- cenzūra demokratijoje turė- 
kinui Calduellui vakarėli, tų būti panaikinta. Ne kny- 
-Jis čia yra pagarsėjęs, nes gos turėtų būti draudžiamos, 
dievobaimingi Bostono cen- bet cenzūra turėtų būti drau- 
zoriai yra uždraudę parda- džiama.
vinėti jo parašytą 
”God’s Little Acre “

”Aš nepykstu, kad Bosto. yra perkamos dvi apys

kitaip dešimt milionų jos ne- ras jr neieistįnas priemones 
būtų išpirkta.

S. M.

RAŠINIO JAUNIMUI 
konkursas

kovai prieš progresą ir visų 
piliečių lygybę ir jų 
siekti mokslo.

I - - <
Mirtis dėl sporto

Ar verta vra dėl

pasinaudos Įvykusiu perver
smu.

Maskvos vyriausybė pas
kelbė, kad dėl tarptautinės

Susivienijimo Lietuvių Ame-
rikoje (SLA) 328 kuopa Besto- galvas daužyti ir net žmo- ufVėnkMė valdžios’paia-

knygą Dabar knygų rinkoje. Bos- ne skelbia konkursą lietuvių nes žudyti. Rodos, ne. Bet mų dalis. Sovietų valdžia
tone ir kitur, labai smalsiai jaunimui parašyti rašinį tema: tarp dviejų Afrikos valsty- milžinišką savo pajamų da-

sto. vra perkamos dvi apysakos: Kodėl verta priklausyti SLA. bių—Gabono ir Kongo (ne J j gauna iš netiesioginių mo.
buvusios belgų bet buvu- kesčių, kuriuos čia Ameri-nas uždraudė mano knygą ”Tropic of Cancer“ ir ”The Konkurso sąlygos: . ..... . _____,, _______ ,__ ________

platinti,“ sako šitas rašvto- Carpertba?gers.“ Caldvvell į 1- Konkurse^ gali dayvau i sios prancūzų kolonijos) Į- koje vadina "sales tax.” Tai
o todėl tas aiškinimas pasidarė dalis visos šalies Įstatymų ja.=. ”nes tos cenzūros dėka buvo laikraštininkų paklaus- lietuviai-lietuvės — SL. nanai .vyko nepaprastas nesusi- yra patyS neteisingiausieji
ir ne Mississippi, ar kuriai kitai valstijai priklauso teisė mano knvga buvo išversta i tas. ka jis mano anie tas dvi ir nenariai iki 20 m. amžiaus, pratimas... dėl sporto. Ga- mokesčiai, kurie lygiai pa-

97 kalbas įr ios išparduota knvgas. Jissvotelėio ir sako: gyvena m. -An^ j • .. .. , pu L^°-) liečia turtingą ir biedną, kas
_4 Kaina.. jr y. i* » 2. Rašinio dydis nemažiau žmones buvo užmušti, daug hj- nprka k7kij,. nrpkZ’

10.OW.TOO egzempuo- ^ezmau. as o Vai„ , wa_ nam„ sudeginta. ~ ~ K orekes.?au kaip 2 ir nedaugiau kaip 1 ma_ namų sudeginta, nemažai 
žmonių buvo sužeista ir trys Sovietų mokesčių sistemaKitu rašvtoiu knvsru aš ne-;“*?

penziinl .-v,įt9„ • 15 07Wav savo smek rasvtl Iapa.7“? ? lr na ne tik labai neteisinga,kXmi« “ ' 3- RaSinyt bUtI paras?‘ tuk^n.?®' buvo ,s- bet , jr nemato «a’
niatintk Lve ir atsakydamas Bos-ilie,u''"’tolba' . ... 15 “s ^pnbljkos te- p,.ekė, kuri valdžiai paga-nlatintis- Lig ir atsaKvaama. p į 4 r. du genamlus rasmiu5 ntonjos! Kongo respubliko. minti kainuoia. sakvsim 10
---------------------------------------duoti ’Mrtanos dovanos: pirmoji je žmones nepaliko skolingi; raWių> kl.autuvėse 'pard’uo-

- 835.00. antroji S15.00. ir taip pat užmušė kelis ga- dama 9d n,K.
derėtis dėl sienų nustatymo, indams teisę gamini -• Raį-inys pasirašomas sla- boniečius. nemažai jų sužei- iju Valdžia natvlnmia i«- Buvo net skelbiama, kad joje rusų greituosiusJektu-1p;_rdžiij. Atskjrame Jždarame dė jr vyriausybį ti«paske,. \aldz a pat domts ts-

nu.
Vadina?! durna 

T-nrčdar'0 V’^v'rrj y?d»^>n=ti

bendruosius viso krašto Įstatymus laužyti, apeiti ar ki
taip ignoruoti.

Daug kas Amerikoje, ir ne tiktai pietinėse valstijose, 
apgailestauja, kad federalinė vyriausybė vis daugiau ir 
daugiau galios Įgauna, o valstijų autonomija vis siaurėja.
Bet valdžios vis didesnis koncentravimasis Washingtone tik oa^elbėki iai
nėra federalinių biurokratų valdžios troškimo padarinys. ......... ................. -
o paties gyvenimo eigos išdava. Valstybėj atsiranda vis Indija ir Kinija dar žada sai 
daugiau bendrų reikalų, kuriuos tik iš vieno centro gali
ma tvarkyti. Ne tik santykiai su užsieniais ir krašto gy
nimas, bet ir tokie reikalai kaip socialinis
labiau pereina Į centro valdžios rankas

,us centro vyriausybei tenka vis daugiau kištis. Piliečių liauja. Kokios žali būti de-das, kad rusų ir kinų santy- uj =lapvvartis ir jis atsiunčia- Visas ta« skandalas kilo « 2, -r
teisių apsauga, dėl kai kuriose valstijose praktikuojamo rvbos. jei kautvnės nesiliau-ikiai nėra pagerėję, skirtu-, drautre «u ruoniu dėl “tautinė- o-mbė-“ aai i ! ,^al. so'letlne3piireėių skiretymo į pilnateisius ir antraeilius piBedi. ir- ja? !mai tarp dviejųkomunisti-^ ~ ^„dėi, komi- S nSmlS™*

gi darosi centro valdžios rūpestis. Panašiai yra ir rasinės Pasienio susirėmimai kol 'nlų ĮJį - ' . sfl ! siją sudaro: adv. Zuzana šalnie- liškumo ir dėl paprasto j -_______ ____________ __
segregacijos naikinimo srityje. Aukščiausias teismas pa- didesnės reik šmėsnetu-į^0^\.^?et kį^^^ nė. prof. Juozas Rauktys ir. žmonių kvailumo, kuij bet-! CHICAGO, ILL. 
ved e federalimams teismams pnziureti. kad segregacija ri, nes atstumai ir kinams, 1 frP :Jackus ^nda. gi krikštijama patriotizmu!
mokyklose būtų panaikinta, o federalinių teismų sprendi- ir indams iki sienos vra di-jgaU 61 ' Rašiniai turi būti atsiusti ne- <

sutarė su Indija

Mirė dr. M. Strikolis

Rugsėjo 25 d. mirė plačiai 
žinomas Chicagos gvdvto- 
jas chirurgas Mykolas Stri
kolis, 70 metų amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs iš Ramyga
los parapijos, Į Ameriką at
vyko būdamas 12 metų. 

x - Velionis nuo pat studen- 
;pe jpedims. Bet tas kraštą tavimo laikų reiškėsi ir lie-

Iniciatyva kinų-indų ma- vėliau kaip iki šių metų gruo- 
kiniečių džio 1 d. šiuo adresu: Mrs. S.

Viena# mirė, kitą numarino

Arabų pusiausalv vra ma.• v • J
bematorirag jaustųsi galįs su vietine policija “laikytis” sa- ten vietų, kurios žmonių gy- pradėjo patylomis okupuo- Boston 27, Mass. kurią iki šiol valdė Imamas
vos konstitucijos, nekreipdamas dėmesio i viso krašto Įs- venimui visai netinka. Dėl ti pasienio sntis kūnas In- 8^ ^mijmoti rasimą! tampa ,
tatymus ir konstituciją. ‘ ‘ priežasčių ir kinai ir in- d i ja skaitė savo tentonja ir SLA 3^ kuopos nuosavybe ir buvQ Užpraeita^

o - ; • k ♦ • • - - i j flai pasienyje neturi daug pradėjo tose sntyse tiesti gali būti paskelbti spaudoje be . flh^iillflls
.. *guberaatoįris n seimelis gerai žino, kad , kariuomenėP> bet ir Indija ir kelius ir stiprintis. Kinai pa-:atskiro atlyginimo. i d į j - . .
jie negali kovos pnes aukseia^ią teismą, pnes federah- Kinija tiesia kelius f pasie_ ?ienio įvairioms vietoms da-' « * ™ .dovas mirė, o i jo sostą iko-
nius teismus ir pneš federalirę vyriausybę laimėti. Jie tą nj jr kada nors galės ten nu- vė kiniškus pavadinimus ■■
žino, o jeigu visvien priešinasi, tai tik norėdami parodyti įgabenti ištisas divizijas. ir indai dažnai nesusigaudo 
savo skirtingas pažiūras ir pareikšti protestą prieš teismų į Kinija ir Indija ginčijasi apie kokias vietas pra- 
sprendimą. Be to, kai kurie politikieriai, kaip Arkansas ’dėl keliu dešimtu tūkstan- nešimai kalba, nes Indija

mų vykdymas, jei atskiros valstijos atsisako jų klausyti, įdėlis ii- ginčijamas pasienis' 
yra federalinės vyriausybės pareiga. -Jei ji tos pareigos sunkiai pasiekiamas. Pasie- žajame kare vra
neatliktų, kraštas atsidurtų anarchijoj ir kiekvienas gu- nyjc niekas negyvena, o yra rankose. Kinų komunistai ShalJna, P. O. Box 54, South 
KornoiAm,,.- ioiic-d-.ir-; _ tpn viptii kurios žmoniu o-v nradėio natvlomis okunuo- Boston 27, Mass.

SLA 328 kp. valdyba

ALĖ ROTA LAIMĖJO 
DIRVOS KONKURSĄ

Alč TvŪIH” ArHačisuslcienč
gubernatorius Faubus, ar Mississippi gubernatorius Ross čių ketvirtainių mylių že- tas pačias vietoves vadina 'iajmėj0 Dirvos paskelbtą ro. 
Barnett savo pasipriešinimu federalinei vyriausybei ir mės ploto. Bet tas ginčija- visai kitokiais vardais. Ki- mano konkursą, kuriame 
federalinių teismų Įsakymams, kala sau politini kapitalą mas plotas dar neturi dide- ™ja jau senokai, kai dar jos | dalyvavo 10 rašytojų. Jos 

valstijų gyventojų lės vertės, nes ten jokiu že- santykiai su Indija buvo vi- romane vaizduojamas seno-būsimuose rinkimuose, nes kai kurių valstijų gyventojų 
dauguma ar bent žymi dalis yra priešingi mokyklų inte
gracijai. Tokie politikieriai turi būti sudraudžiami viso
mis tinkamomis priemonėmis.

jokių
mės gelmių turtų dar neat
rasta ir ginčijamos žemė? 
netinka žemės ūkiui. Todėl

sai geri pradėjo Indijos že
mes savintis savo žemėla
piuose, nutiesdama sienas,

valdė tik keturias dienas.
. Sukilę karininkai naują vai- _____  _
dovą nužudė ir paskelbė Je. jų Draugijai.

tuvių veikloje, eilę metų va
dovavo ir Lietuvių Gydyto-

Indijos ir Kinijos karas
Indijos ir Kinijos pasie-!nų. Tas karas yra gana sa-

giau prestižo reikalas, negu 
kas kita.

Vakarų valstybės i indų 
ir kinų kol kas mažą karą

nyje susišaudymai tarp pa-! votiškas, jis nėra paskelb- Yisai ?e;ę.ikiša ir tik stebi,
------ u?_.-------------- -• i J kas gmcijamoj teritorijoj

vyksta. Bet apie Maskva tokartoja ir abi pusės prane nei Indiia-nei Kin‘ia jo
karu nevadina, bet jei tarp

šiuo tarpu ginčas dėl tų pa-,kokias ji skaitė savomis ir 
sienio žemių atrodo dau-,tą darė su aiškiu tikslu tas

ša apie sužeistus ir zuvu , ... . ,. . , ,
sius. Tiesa, to pasienio karo | dvlc« valstybių ginkluotų 
aukų nėra daug, bet tegu ir pajėpTj vyksta susišaudymai kas 
nedaug kraujo liejama, bet vyksta ne vieną kitą kar- 
karo faktas vra aiškus. Dvi bet jau antra savaitę ir 
didžiausios gyventojų akai-' ve^k kasdien, tai kaip kitaip 
čhimi šalys kariauja dėl sa-ltokĮ dalyką vadinti, jei ne 
vo aiškiai nenustatytų šie- karu?.

negalima pasakyti. Maskva notomis.

sritis pne progos pasisavni- 
ti. Nuo žemėlapių vėliau ki
nai perėjo prie pasienio sri
čių okupavimo, kol indai 
pradėjo priešintis, o tada 
kinai pradėjo bombarduoti 
Indijos kaimyną savo prote-

tame nepaskelbtame ir 
dar mažame kare

kol
jau

Kokį tikslą Kiniją turi 
ieškodama priekabių prie

aizduojamas 
sios JAV lietuvių kartos ū- 
kininkų ir ir dabartinių nau
jakuriu gyvenimas ir jo 
psichologinės problemos.

Be šio romano, komisija 
išskyrė dar vieną vertingą 
veikalą, kurf pasiūlė išleis
ti.

Sprendėjų komisiją suda
rė bostoniečiai Stasys Sant
varas, Faustas Kirša, Anta
nas Gustaitis, Viktoras Viz
girda ir Juozas Kapočius.

ROCKFORD, ILL.

sakyti sunku. Ar tai ruošia-! Balio banketas 
masi didžiajam ateities ka-; Balfo banketas bus ne 

Priešingai rasai remia In- nii? Visai galimas daiktas. Į spalio 7 d., bet spalio 12 d. 
diją ir šiomis dienomis ru- —ab. Pradžia 2:30 vai. popiet

užėmė aiškią poziciją — savo didžiojo kaimyno, pa- 
Maskva savo sąjungininko 
Kinijos tame kare neremia.

19S3 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jj užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

t Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

^KELEIVIS*

636 E. Broadvray------j------ South Boston 27, Maaa.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.
J

DETROITO NAUJIENOS
Stančikaitės menu į vaidins niekur ligi šiol ne 

Detroito Lietuvių Kultu- «l‘?ėta. »ęrgaitė, detroitiš- 
ros Klubas, kiekvienais me
tais surengiąs kurio žymes
nio mūsų dailininko kūrinių 
parodą, šį kartą su 80-čia 
paveikslų pasikvietė Vladą 
Stančikaitę<Abraitienę. Pa
roda atidalyta Internatio
nal Instituto rūmuose rug
sėjo 23 d. ir tęsis iki rugsėjo

kė Lucia Mingela, kuri esan 
ti, teatro vadovaujančio re- 
žisoriaus dr- W. A. Grego- 
ry pareiškimu, ”an outstan- 
ding discovery.“ Abu dien
raščiai įšidėjo ir po L. Min- 
gėlaitės nuotrauką.

Liucija Mingėlaitie Det
roito lietuviams jau buvo ži-

30 d. vakaro, šios eilutės ra- i"°",a.^nt kelet» 
somos sekančią dieną po ati- i‘.,et“v1^08 ^enos .va!d'"to- 
darymo, užtat nežinia, kiek *• renino so-
Stančikaitės darbų Detroito 
lietuviuose pasiliks, bus nu
pirkta, bet atidarymo dieną 
publikos susidomėjimas bu
vo nepaprastas. Parodą ap
lankė apie pora šimtų žmo
nių, kurių didelė dalis išbu
vo kelias valandas.

Oficialiąją dali atliko D. 
L. K. klubo v-bos pirm. Al-

listė, akompaniatorė, lietu
viško radijo pusvalandžio 
pranešėja, veikli studentė 
santarietė. žodžiu, ji lietu
viškoje veikloje čia reiškėsi 
plačiai. Studijuodama Way-Į 
ne universitete vokiečių iri 
anglų kalbas, kartu ima ir į 

1 pianino pamokas, o taipgi1 
ten priklauso vaidybos stu
dijai. Šiai pažymėtinai rolei

pas Gilvydis ir pati dailinin-j buvugj j^nkta maždaug 
kė V. Stancikaitė. Pirmasis 350 kandidačių.
supažindino susi linkusius su 
viešnia ir pasidžiaugė gausiu

Manau, kol Liucija Min- 
gėlaitė bus scenoje, Detroito

SVIMTI UŽ NARKOTIKUS

Du kubiečiai Roberto Rodriguez (kairėj) ir Hippolito 
Yasųuez suimti New Yorke. Pas juos rasta apie 150 
svaru narkotiko (marijuano). Valdžios pareigūnai sa
ko esant įrodymu, kad iš to biznio gautieji pinigai bū
tu buvę pasiusti Kubos Castro valdžiai. Viršuje mai
šeliai su narkotiku.

gyvus šiuos angliakasius: 
Miką Sukevičių, Vincą Mar-i 
cinkų, Ofseną, J. Mardosą, 

i J- Kamarauską ir dar vieną 
kitą, kurių pavardžių nebe
atsimenu. O dauguma jau

Santaros suvažiavimas
Lietuvių Studentų Santa- , V- Trumpa kalbėjo apie 

ros 9-sis metinis suvažiavi- į Egzilų Įtaką kraštui. Jis pa- 
nuvažiavo amžino poilsio į I mas J. Bačiūno Tabor Far- Į lygino Įvairias seniau įvyku- 
Frackville kalną, kiti Į She-Įmoj, Sodus, Mich., buvo mg.' sias emigracijas ir padarė
nandoah ir kt.

Rugpiūčio 12 d. vykome 
į Lietuvių Dieną Lakevvoode. 
Ji gal per 40 metų būdavo 
rengiama rugpiūčio 15 d. Su
važiuodavę labai daug žmo. 
nių iš apylinkės, Shamocki- 
no, Mt. Carmel, Hezleton ir 
t.t., net iš Philadelphijos, 
New Jersey, Brooklyno ir kt. 
Bet paskutiniuoju metu sve
čių skaičius sumažėjęs, to
dėl šiemet tą dieną paskyrė 
sekmadienį.

Man atrodė, kad šiemet 
galėjo būti suvažiavę tūks
tančiai žmonių, nes nebuvo 
vietos kur pasidėti, praeiti.

Baigdamas noriu paste-

sėjo 7-9 dienomis.
Penktadienio rytą dr. H.

Nagys kalbėjo apie lietuvių 
prozos stilius. (Prieš suva
žiavimą Įvykusiuose kursuo
se jis plačiai nagrinėjo lie

ir
išvadą, kad jei emigrantai 
nenori žūti, turi eiti kartu su 
gyvenimu, būtina pažanga 
ne tik kultūrinėj, bet taip 
pat politinėj ir socialinėj 
srityse. Ne visada galime

tuvių literatūrą, o Vincas1 būti tik "prieš“ ką nors, rei- 
Trumpa diskutavo Lietuvos I kia būti ir "už“, neužmerkti 
istorija). f akių ir prieš teigiamus reiš-

Ilgiau kaip pusantros va- kinius įvykius tėvynėje, 
landos užtrukusioj paskaitoj šeštadienio vakare buvo 
jis palietė svarbiausius lie- praeitais metais tragiškai
tuvių prozaikus, ilgėliau su
stodamas prie Donelaičio, 
Valančiaus, Biliūno, šei
niaus ir Putino.

Nebūtų studentų ir jaunų
jų intelektualų suvažiavi
mas, jeigu jame būtų apsi-

žuvusių Juditos Audėnaitės, 
Jurgio Jaks-Tyrio ir Antano 
Škėmos minėjimas-literatū- 
ros vakaras. Po dr. H. Nagio 
poetinės įžangos pasigirdo 
paties A. Škėmos užrekor- 
duotas žodis gedulo fone. 
Su nepaprastu įsijautimubėti, kad tik senieji beskaito i eita be karštų diskusijų.

lietuviškus laikraščius. Jau-I Tos dienos popietėj buvo> Dalia Juknevičiūtė-Macku.

publikos dalyvavimu, o ant-1 lietuvių Vanguard teatre 
roji pakalbėjo apie meną nepritrūks ištisas septynias 
aplamai ir . tiek apie ar aštuonias savaites. Kaip 

_ mūsų naujai žvaigždelei ten 
seksis, greitai išgirsime iš

savo meną- Dailininkė nepa 
lankiai atsiliepė apie ab
straktini meną ne jį degra- i kritikų 
duodama, bet rasdama jai .. „ ....
asmeniškai nepriimtina me- D*dlK»> nnlduva
no šaka, kadangi abstrakti- Daugelį metų Detroito 
nis menas kiekvieno žiūrovo Balfo 76-tas skyrius reng- 
esąs savaip ir vis kitaip in- J d avo viešą pinigų rinkliavą 
terpretuoiamas. O ji norinti gatvėse. Pasunkėjus leidimo 
būti publikos suprasta taip, g“’’mui, pereitą rudeių to= 
kaip pati savo meną supran- i kia rinkliava buvo atlikta 
tanti, ir savo kūrybą perduo.! tik lietuvių tarpe ir rezulta- 
ti iš širdies i širdį, nenu- tai buvo labai geri. Šiemet 
traukdama ryšio tarp savęs tokia rinkliava vėl kartoja- 
(menininko) ir žiūrovo. ma- Ji prasidės spalio 1 d.

Reikia pasakyti, kad po ir vis3 sPalio mėnesį, 
"svaiginančios“

nųjų daug kas užkalbintas 3 aktualūs pranešimai. Dr. 
kalba lietuviškai, bet Jie te. jj Nagys nušvietė rengiamo 

Bendruomenės Kon
greso užkulisius. V. Trum
pa, kaip L. Bendruomenės 
Kultūros Tarybos narys, pa.

Girardvillej dar gyvuoja 
SLA ir LRK Susivienijimo 
kuopos.

Mirė Išganaitis
Rugpiūčio 14 d. Hazleton 

ligoninėj mirė senas anglia- 
Į kasys Aleksandras Išganai-

viene atliko Škėmos Gies
mę iš čelestos. Savo poeziją 
skaitė Liūne Sutema ir Hen. 
rikas Nagys, prozą Julius 
Kaupas. Vakarą užbaigė iš
kiliausias jaunosios kartos

pildė ŠĮ“pranSą.“Paaišk«- 
jo, kad kongreso paruošia
muose darbuose esama daug

modemistų 
kūrybos parodos Kanados 
Lietuvių Dienoje Windsore 
(kur. tarp kitko, ir pati Stan. 
čikaitė su keliais paveiks
lais dalyvavo, bet buvo tik

Tuo laiku Balfo 76-to sk. 
sutelkti pinigų rinkėjai 
vaikščios po lietuvių namus 
ir prašys paaukoti keletą do- 
lenų nelaimingiesiems Lie
tuvoje, Sibire, Vokietijoje ir

Pas buvusius angliakasius
GIRARDVILLE, PA. nius per pamoksią paragino 

---------  negerti to skystimo, kuriuo
Rugpiūčio pradžioje aš su mulams kojas plauna, bet 

žmona buvome čia atvažiavę gerti gerą degtinę. Sako, bus 
ir kelias dienas praleidome jums ir saliūnininkams ge- 
tarp buvusių ankliakasių. riau. Saliūnininkai labai ger. 
Sustojome pas svainį Joną bė kleboną Pautienių už to- 
Baksį. kią gerą jų biznio rekomen-

blogo, pradedant paskaiti
ninko pasirinkimu ir bai-tis, palikęs žmoną Veroniką ^ant atski darbo

Sapiegutę, 5 sūnūs, 2 dūkte- ___
ris, seserį Veroniką Ruzgie
nę ir brolį Juozą Brooklyne.

Kitą dieną paštininkas daciją. Šiandien jis jau ne

lašąs jūroje, atstovaująs re- kitur plačiame pasaulyje su
alizmą), ši kartą detroitiš- 
kiai lengviau atsikvėpė. Be
žiūrėdami į Stančikaitės a- 
liejaus, temperos ir grafikos

šelpti.
Balfo veikėjai tikisi, kad 

nė vienas lietuvis neatsisa
kys paaukoti keletą dolerių

kūrinius, visi staiga pasijuto1 Pačiam kilniausiam tikslui 
viską žiną, viską suprantą. Į Puikus vakaras 
Tačiau neigiamos kritikos. International Institute
kaip ir negirdėjau, o sutar-į Detroito Lietuvių Kultū- 
tmi paveikslų gynmą. . , ros Klubas spalio 20 d 

Kas liečia kainas, tai jos tadienį, Int- Instituto rūmuo- 
buvo labai įvairios: nuo ke- (111 E. Kirby St.) mo
liu dešimčių iki apvalaus | šia vakarą su vaidinimais ir

atnešė paštą. Jonas man pa- įgalėtų tokio patarimo duoti, 
sakė, kad laiškanešys yra lie-: Tai}) yra dėl to, kad ka- 
tuvis, todėl užkalbinau lietu- į syklos užsidarė, jaunieji vy- 
viškai. Jis gražiai kalba lie- rai išsivažinėjo kitur dirbti, 
tuviškai, karo veteranas, gi. į todėl daug namų yra tuščių, 
męs ir augęs Shenadoah. Aš parduodami už niekus- 
parodžiau jam Keleivį su Kitą dieną užėjome kle

bono A. Degučio aplankyti. 
Jis gyvena ne klebonijoj, bet

tūkstančio dolerių
Lietuvaitė amerikiečių 

scenoje
Garsaus vokiečių drama

turgo Bertoldo Brechto ir 
muziko Kurto Weillio muzi
kinis veikalas ”The Three- 
pennv Onera“ ("Dreigro- 
schenoper“ originale) Det
roite statomas pirmą kartą. 
Premjera i vyks Vanguard 
teatre rugsėjo 26 d., ir turėtų 
būti kartojama apie 4 savai
tes. Publikos susidomėjimas 
toks didelis, kad keletas die
nų prieš premjerą pirmie
siems dešimčiai spektaklių 
bilietai jau buvo išparduoti. 
Todėl žadama veikalą rody. 
ti dar 3 ar 4 savaites prail
ginus.

Nors šalia kelių antraei
liu aktorių dalyvauja ir 
dvi operos žvaigždės (Ro- 
bert Rounseville ir Marie 
Powers), vargu ar keli Det
roito lietuviai būtų "Dreigro- 
schenoper“ pamatę, jei ne 
viena staigmena. Rugsėjo 
23 d. abu Detroito dienraš
čiai paskelbė, kad minėtam

šokiais. Bus pastatyti du 
vienveiksmiai veikaliukai: 
drama ir komedija. Vaidina 
Dramos Mėgėjų Sambūrio 
aktoriai, vadovaujami rež. 
Z. Arlauskaitės-Mikšienės. 
Šokiams gros geras orkest
ras. Salė erdvi, puikios par
keto grindys. Visas vakaro 
pelnas skiriamas Vasario 16. 
sios gimnazijai Vokietijoje 
paremti.

Atidarys Lietuvių Namus
Buvo anksčiau rašyta, kad 

buvusieji čekų tautiniai na
mai Butternut ir Tillman 
gatvių kampe nuo spalio 6

korespondencija iš Girard- 
villes. Jis paprašė jam duoti 
tą numerį, nes jo mamytė • kitame name, seniau Girard 
mėgstanti skaityti, pame- 
šiąs jai. Dar pasakė turįs iš
nešioti kelis Keleivio nume
rius, Garso, Draugo ir Dar
bininko. Laisvės neturįs, bet 
kitame rajone ateinanti ir ji.

Vakare išėjus pasivaikš
čiot, apėjom apylinkę, kurioj

Estate vadinamame, pagal 
jos savininko pavardę. Da
bar jis atiduotas kun. Degu
čiui, todėl klebonija stovi 
užrakinta. O ji graži, daug 
pinigu išleista jai pastatyti.

Klebonas šnekus, links
mas vyras. Jis gimęs ir augęs 

kadaise gyvenau. Žentui pa. Minersvillej, angliakasių šei- 
rodžiau namelį, kuriame gy-!moje, todėl neišdidus, gerai 
venau apsivedęs.. Jis stebė- ’ ir lietuviškai kalbąs. Jis 18 
josi, kaip jame galėjo 9 as- metų klebonavęs Gilbertono 
menys gyventi. Aprodžiau, parapijoj. Seniau ji buvo di. 
kame seniau buvo saliūnai desnė. jai priklausė Frack- 
airišių, vėliau lietuvių. Ūžė- ville, Mahanoy Plane, bet 
jome pas buvusią mano ves. prieš kelerius metus Frack- 
tuvių dalyvę-pamėrgę Gertą viBej Įkurta atskira parapi- 
Pacesikę. Jos saliūne tamsu. Ja’ 0 be to, daug žmonių, 
Ji manęs jau nebepažino. Iš.

savo giliai išgyventa Augin
tinių ištrauka.

Paskutinę suvažiavimo 
dieną girdėjome A. Mac
kaus paskaitą— Įvadas į 
Arteau ir Brechto teatrą, 
kaip įžangą į absurdo teat
rą. Po Tautos himno šven
tiška nuotaika ir naujais pa
siryžimais buvo atsisveikin. 
ta iki kito suvažiavimo.

Jubiliejinis dešimtasis su
važiavimas numatytas kitais 
metais. Jam sušaukti suda
ryta komisija iš V. Adamka- 
vičiaus, R. Mieželio ir H. Ži- 

o- Kad būtų darbingesnis, 
kitas suvažiavimas bus uždą. 
ras, su iš anksto gautais 
kvietimais.

Šiais metais į suvažiavi
mą atsilankė visa eilė švie- 
siečių, skautų akademikų ir 
kitų svečių. Salę puošė dai
lininko iš Australijos A. 
Šimkūno grafika. Prie suva
žiavimo sėkmingumo prisi
dėjo Bačiūnų globa, taip pat 
"gera duona“ bei V. Adam. 
kavičiaus draugiškas rūpes
tis, kad visi dalyviai turėtų 
patogią pastogę.

VI. K.

WILKES BARRE, PA.

tvarka- Suvažiavimo nuomo. 
ne, kongresas turėtų būti ati. 
dėtas ir jo šaukimas paves
tas L. Bendr. Kultūros Ta
rybai.

Gyvo atgarsio rado ir V.
pranešimas 

apie Altą. Santara yra pada
vusi pareiškimą įeiti į Altą. 
Atrodo, kad naujos jėgos 
ten būtų naudingos.

Dr. V. Kavolio pranešimą 
"Santykiai su kraštu“ iš
klausius, nepadaryta jokio 
nutarimo.

Tos dienos vakare Birutė 
Vaitkūnaitė gražiai kalbėjo 
apie baletą ir išraiškos šokį. 
Dėl šaltesnio oro laužas bu
vo salėje. Dr. H. Nagys ir 
R. Vėžys paskaitė nemažai 
prancūzų humoristo ir mūsų 
"peklininko“ Antano Gus
taičio eilėraščių. Birutė VaiL 
kūnaitė pasirodė su išraiškos 
šokiu, o talentinga Liucija 
Mingėlaitė ne tik šoko, bet 
ir gražiai dainavo iš K. 
Weill Trijų skatikų operos. 
O vieną daina iš šios operos 
dainavome visi, Jūratei Še-

Velionis buvo kilęs is Griš
kabūdžio parapijos, į Ame
riką atvykęs 1909 m., visą
amžių kasė anglis. |A<tamkatfa^

Ilsėkis, mielas svaini, ra
miai laisvoj žemėj. O tau,
Veronika, Pranas ir Ona 
Lavinskai reiškia gilią už
uojautą-

Pranas Lavinskas

GARDNER, MASS.

Mirė I. Grunskis
Rugsėjo 15 d. staiga mirė 

Ignas Grunskis, 82 m. amž., 
kilęs nuo Papilio, Biržų aps., 
Gardnerv išgyvenęs 60 m.

Jis paliko žmoną, 2 duk
teris, sūnų, seserį ir 2 bro
lius.

Velionis buvo visų mėgia
mas, todėl į laidotuves susi
rinko labai daug žmonių, gė- 

! lių buvo net du vežimai.
Necelių auksinė sukaktis

darbo ieškodami, kitur išva. 
sibučiavę paprašėme ką nors žinėjo. todėl Gilbertono, lie- 
į stiklelį įpilti. Pasirodė, tik tuvių vadintaKleubano, pa

rapija sumažėjo. Girard-alaus butelių teturinti, stati
nių nebėra kam išgerti, ne

puri ir degtinės. Sako, biznis, . .
d. pereina lietuvių nusavy- blogas, seniai neturi iš koivo ^vi knvr.as’betai J0S jam 
bėn. Kai šios eilutės pasieks gerti, o jaunieji sėda į auto-' patiks, nežinau.

mobilius ir lekia kažkur.
1908 m. klebonas Pautie-

skaitytojus, Lietuvių Namai 
tikrai jau bus lietuvių, nes 
25,000 dolerių jau sumokėti, 
skubiai daromas remontas, 
bet tik spalio 6 d. čekai ati
duos lietuviams raktus.

Lietuvių Namų oficialus 
atidarymas įvyks spalio 27 
d., šeštadienį. Tą visą dieną

ketas ir meninė programa, o 
po to šokiai. Namų atidary
mo iškilmėms rengti sudary. 
tas kelių asmenų komitetas, 
kuriam vadovauja Jonas 
Kriščiūnas,

veikale įžymią Jenny rolę tinę-Vakare bus didelis ban-

lietuvių pubhka galės na-; ew.,,iv:ol v 1 ¥ai?au’ . ka^
mus aDŽiūrinėti kad žinotu ^mu^klau Keleivyje apie tai mus apziunneti, Kau zmorų, dar b . vėliau
uz ką davė ar duos savo sim. Į 1 v«u<*u.

Alfonsas Nakas

Rugsėjo 15 d. Birutė ir
Pranas Neceliai minėjo sa-:putytei gitara pritariant- 
vo vedybinio gyvenimo 50 Į šeštadienio rytą dr. Julius

Negaluoja K. Kuras
, K. Kuras, jau 75 m. sulau- 

m. sukaktį. Ta proga poky-Į Kaupas kalbėjo apie Pasaką J kęs, buvo stipriai sunegala- 
lis buvo surengtas pas dūk- ir realvbę. Jis įžvelgė paša-' vęs, teko net du kartu Ilgo

koj tikrą teisybę, kai tuo ninėj pagulėti. Dabar jis yra 
tarpu gyvenime daug melo pasveikęs, bet bijo, kad žie- 
ir apgavystės. Tik pasakas
reikia ne pažodžiui suprasti, 
bet perkeltine prasme.

Dr. Vanda Sruogienė jaut-

terį ir žentą Grunskius jų 
vasarnamy. Jame dalyvavo 
apie 100 asmenų. Tą sukaktį 
paminėjo ir vietos laikraštis, 
išspausdino ir jų nuotrauką. 

Neceliai užaugino du sū
nus ir dvi dukteris dvynukes riai prisiminė neseniai mirų
—Grunskienę ir Sabulienę. 

Neceliai, nors ir garbingo 
villes parapija esanti didės-į amžiaus sulaukę, nepasišali-
nė. Aš jam padovanojau sa- na iš lietuvių veiklos.

Išvažiavo Bekeriai
Rugsėjo 15 d. į Omahą iš

leidome Juozą ir Bronę Be- 
kerius ir jų vienintelę duk
relę Violetą. Išleistuvės bu- 

darbo nėra, didesnės krau-Įjvo paskubomis surengtos, 
tuvės uždarytos, todėl daugi bet dalyvavo apie 75 asme-

Brolio duktė su savo vy
ru mus nuvežė Į ^ew Phila- 
delphijos miestelį. Ir ten tas 
P£rt^ * kasvklos uždarytos,

ko pirkti tenka važiuoti į 
Pottsville. Toks pat vaizdas 
Frackvillej. St. Clair, Port 
Carbon ir kituose aplinki
niuose miesteliuose.

Mano svainis Jonas Bak- 
sis be savęs, suskaičiavo dar

nys. Išleidome juos gailėda 
miesi, nes buvo puikūs žmo
nės.

Išleistuves surengė Mary 
Dagelvtė-Riley, Tunkūnas 
ir šerkšnienė.

Gamiiku

si mūsų tautos veteraną prof. 
Mykolą Biržišką.

Popiet dr. Br. Vaškelis 
skaitė apie Naujas apraiš
kas sovietu literatūroj. Po 
Stalino mirties prasidėjęs 

nėra dar tapęs 
Prelegentas įdo

miai supažindino su tomis 
vertingomis ir humaniško
mis pragiedromis sovietų li
teratūroje. Tš lietuvių litera
tūros buvo plačiau paminėti 
Janina Degutytė (Dienos 
dovanos. 1960 m.), J. Mar
cinkevičius (Pušis, kuri juo
kiasi, 1961 m.) ir L. Gu
tauskas (Ištrūko mano žir
gai, 1961 m.).

"atlvdvs“
"šalčiu“.

mai atėius vėl sveikata ne
susilpnėtų.

Prisidėjo ir kita bėda— 
akys nebėra tokios šviesios. 
Tačiau nežiūrėdamas į visa 
tai, K. Kuras nenustoja pre. 
numeravęs Keleivio, užsisa
kė ir Stasio Michelsono kny
gą "Lietuvių išeivija Amen. 
koje.“

Linkime jam nepasiduoti 
ligoms.

K-as

SKAITYK STASIO MI

CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje," DAUG PA

VEIKSLU. KAINA MINK

ŠTAIS V1RSA1S $4.00, 
KIETAIS—$5.00.



«

Puslapis ketvirtas KELEVL5 S? F ASTON Nr 40, Spaio 3 d. 1962

Iš pavergtos Lietuvos
Teisia P. Matiuką ir kt.

Rugsėjo 26 d. Kaune 
"Aukščiausia- teismą-" . :a- 
dėjo nagrinėti 8 uvas: 
"Pirmojo baudžiamojo oa- 
taliono karių, kaRL-arn ų '• li
kusio Lietuvoje ir Balta: or
gijoje hitlerinės ošiu: ac.j 
metais,“ bylą. -Jie za...::*:n; 
"tarybinių piliečių” žu .- n — 
Teisiami šie a.-mer...-: R-- 
nas Mariukas. Jena.- ?a..- 
binskas, Boies.ovas Če.'-z -- 
kas, Alek.-a.- P.aiž;
Macius, Juozą- R 1-'.^ 
Klemencas
sys Bendzius.

Doc. \ L K’rat.ys 
apie pr-.xrcu“_s

Doc. YL Kvite

" \ ~~i ~~ ”

KLEK IR KAME YRA 

KOMUNISTĘ

E EasL A •

šzabieR

Tei* A- Impulevičių ir kr.

Spalio 10 d. VLnRje 
sidės Antano Im u..
Zenono Kemzūros.
Stankaičio. Juoze i.___ .
Jono Davaigo-. Pia.t r.an- 
čiūno, B: or.iaas LaLza -- .-_
Povilo Tmterio. R.__
kos ir Juozo Ūselio by -a.

Jie kaitinami. kaly _
aukščiau .......... .
bataliono nariai.

Ir Lietuvoje nuan^iioja 

Kubos reikalu

(E/ Ryšium ,-u . -ė. . L i
d. sovietų per R • &. r.i. ą 
paskelbta rota - .
grasinimai.- .R-_Y-ė."..-. -aii^. 
mitingų visoje Si .-... 
jie buvo orgar.izu .ti L- Lie
tuvos miest.. . ?i. a_ _
dą, Vilir.iau.- iaa..i. iau 
ninkai priimt'.-.- . <. ... ... .- 
se "vieninga. .ra.- is. . 
parei-nimv. -
sybės politikai Ka: - --- 
je tik ir skamba žo 
pie Amerikos ag
planu-, pa-z e ra . u .z. m e- 
r r apie lieto n “
Kuba. Jor. Kurčia;
1o piovimr --an.e- a/ami 
tos Kotmznaro Li/t

zui. a-

no

.oje -

—. - - — - g>~. enioyue
------ - t ^ ...

ri: irastu-.se yra uždrausta. 
u__ .itie z.munistų skaičių 
t-galima tii spėlioti.

ž—n. ura. oauįia.u*ia kom. 

parado* nariu rasime Kraš

tuose už jeiezmės uždangos. 

»vierų ^ąjunąo.e tų na; pu 

rsą ?L. mi_ ir ra-u. Kinijoje 
—17 nu. 'rastuose už ko
munistinės Įtakos sferos 
iaugiau komunistų esama: 
Indonezijoje -1.15 mil. • ir 
itaiiy ; tam 1.2 ir 1.5 mil. i. 
Prancūzių je uom. partijos 
narių yra 25c.'.«*.» — šioji 
t aru.a turėjo nuostolių 195c 

rinkimuose. t

• amau* inciaotojai 
vėt laimėjo

- Rugsėjo 1# d. i.uze 
— pasabatgu-

STEP. KAIRY' PRIE RAŠOMOJO STALO

Lietuvofe eeprikk-- ;• ė- .-.snataras. iigantišs. Lie:u»o- 
seeialdeKo iralą •--- > - - cp- n..- Kairy- ir šiandien ne- 
paneta pfcafcsco -ao r-.nku. «K»r- jas -en^kai peržengė 
išmotąją dešiniu, e ilgą saukia tisą. dėl jo& netekda
ma- dešininio- ko;~.

sėjosi, todėl, pranešę slaugei Jais naudotis, tode. nekazm 
apie atvykimą. važiavome Kas išėjo. ... .
nakvynės ieškota Išsimiego- Lan-ia^ oėgo labai greitai, 
ję motely, rugsėjo 16 d. rylą Kasdieninės pai eigos* ^^rte 
atvyl
S.
nemažame kambary .
dviem langais, pro Kuriuos 12-tos valam ios atsisveikinę 

i pievelė, o už pasileidome Uis pačiais ke
liais namo.

J. Sonda

įtvykome į sanatoriją. Drg. laiku giįžti j Bostoną, o ir 
L kairvs mūsų laukė savo arg. m Kauy s jau ouvo ge- 

su rokai privargintas, todėl po

matyti 
jos .apuočių miškas.

Kambary lova, du sta.ai. 
komode. art sienos nedide
lės meninės vertės paveiks
las t sanatorijos nuosavybė •. 
Ant stalo žmonos Onos. kuri 
MDire iškankinta neiaiku

KAS SUDARO 
JUNGTINES TAUTAS

Kai prieš 17 metų buvo ku-

yra prisinsusi prie savo ae- - -u- o
aes, nuotraukos. Krūva kny.; kaltis (Lnuamos ir Gudi-
gų: M. Kaiataje^o Jai lyk J0-’
velikago nar.a." i. Jan Ba- I* l'1- balsų Afrikos vals- 
tyj, TSSR istorija. Martin tybėms tenka 31, o kai bus 
tieimer "Staiins Verbre- priimtos Alžerija ir L ganda, 
chen,- Willi Eichler "100 afrikiečiai turės 33 balsus.

Antroj vietoj yra Azija su 
26 baisais, trečioj—Pietų 

i jego blizkije," Valentino- Amei ika su 22, ketvirtoj \ a- 
vo Vstreči s Leninom" ii' karų Euroj/a su 16, penktoj

-Janre Socialdemokratie," 
Zoščenko satyros, ' Maitov ;

Trys valandos pas St. Kairį
kt-, žurnalų, laikraščių. 

Susitikimas visus jaudino.
1 o ypač St. Kairi ir V. Siruta- 
i ričių. Jie seniausiai bebuvo

—komunistinis blokas su 11 
ir paskutinėj —JAV ii- Ka
nada su 2 baisais.

Vadinasi. Afrikos ir Azi-

gai ištikus, neteko ri-iri - 
sios kojos. Jis pas ei-: bet 
dėl amžiaus (baigia 'i-iu

hnėie. kad jei Z3 kėiia iš- Pnesak7- karta raa*« 
tiestam, tai «s kelis lomus ™ S?**? P“"?“5 ir koi'°- ,Tūb,'T' er‘tOJU “tUn “k
žemę apjuostų. Todėl su to jo dėl laisvos Lietuvos. 2o- du ba su.

onuiom. paruoš yra 31a- n-etus > ir ir.validmno reika- ki ; .airuotoju saugu ir ma- ^u; juos sieja sena drau- pįjgg BILIONO ŽMONIŲ
roKe, i onise, suoane, jiaa«t- nuolatinės ge: os riec
gaskare ir Pie.- Afrikos res. žiūros, todėl turi uv. -

r- oubiikoie. Iš R.-rtu Amerikos. - . -- - L,.u i. v -- clahoj sanatorijoj Mou Re-

, gystė ir ilgas bendras dar-.onu važiuotu O ir diena 
- uvo auksinė- Be to. iš New

BADAUJA

Londono i Long Island sala Todei suprantama, kac ir Jungtinių Tautų Organi-_  _ * , i x vu iarnoi imnrbc hnvn _ _ • • - - • - . ? _ -kraštų pirmoje euėje komu- pog, Šmithtowr.. L.L. ke- kėlėmės per Lanka plaustu. J '.a.‘af*<?as’ ^ur^>s 1>U'° žarijos žiniomis, iš mūsų že- 
If- • i • musu zinmvp mnnii dau- —o v:ir___ _____ A_-uemmio nis-u sKarčiumi minėtina Ar.

_ j gentma — narių apie w.^r j
įam Žalgirio- irkluotojai 2MųB09 šaiinin.en. Toliau 
paguoaę, Kaip Įprasta. So- Brazilija < 25.fj^Af ligi

^^n^čjkr i fina- balsuoja už ko-
mur.L us ligi 3‘r . ”'0 ■. Mek
sika — komunistu tarpe 
5/X’0-6.0*». tačiau čia pri

lios dešimtys mylių nuo N'e'.v Kur bepraleisi maloniau pus- 
ar.tr : - valandos, kaip satnė- 

ST. KAIRAS >V SAVO SVEČIAIS
x Yorko).

musų žinioje, juodu 
edausja kalbėio mės 3 bilior.ų gjcventoju apie nanesdarni.v.ikLLL__ _P.j___«- - VIIIVUV via i’auaii-

--'.e aštuor.viečių plauku 
aum.ėjo antrąją rietą —

. _ ^kovojo sidabro medali.

-i, IU

• .j-
u . . eca-

tu '* t'. ?1 ;-
< . 1 > ■< 

Liet. e • mė-e 1. piene pra
monė- "o -ė

ridotKojal g. - •‘j mtr. nu- 
>o-:ė per -5 min. 53.-56 sek. 

j avyko pralenkti tik
• ak. Vokietijos 
a o toliau atsiliko oran
žai. austrai, kanadiečiai.

skirtina ir 7 ».fX»0 socialistų
liaudie' partijos narių—tai
komunistams gimininga or-

- -- —- ^arJzaci'a.
irkluoto-

italai.

Lz^r ne metai 

rraiJikuit. barzda*

£ Bena. ,Ir in.-m. ir Lie 
t. t- ra.- <, - • - • ra.

‘ - '■ ..... -

xe;ti znoiečiu.-. Ruošėjo L. 
d. per '/iin.au- radiją kalbė
jęs ra- toja- -just. - .artm- 
/.e -iriu.- aau.-:e: -aunieji r i- 
deiio vaizl-iai. jums ra: ne
atėjo laikas r.u-i rusti narz- 
daa ir abiem rankom n.u-i- 
t'-erti traztOiia.- vai: ą a. -a 
Knygą— nes, esą. jie tu d 
gintis, r.uo agresoriaus."

Mes ouolme u jumis" — 
za.?/ejo Marciuze- .čius. i. 
7-is.r;^ jis metėri i varovo pa
reiga-. karkiamas Lietuvos 
gyventojus dar sparčiau 
dirbti ūkyje, pramonėje, .'ta
rybose.

Ką statys Vilniau* 

operos teatras

GAVO?4E NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žv 

d yna*, paruošė Vilius Pele 
raitis, -5*€ puslapiai. Kains

s r doieriai.

Za.gino" astuonvietės 
zapito.nu ir yrininku buvo 
i... jai das V aitkevičius, o ki- 
t. z< maudos nariai: A. Bag. 
vor.avičims, Z. Jukna. P.
Karia, V. Briedis, J. Jegeia- J---------------------------------

ius. be to. trys nelietu- metų Lietuvoje išleista 22.
ai: J. Ciorstvas, vairinin

kas -J. Larisoras ir D. Semio- 
n ovas.

a mctma, r.au iieiu\ia.i
•jkt.tg .d....cję u<a: vieną nie- 

jvi aikcvsciau U»i.ievcjc 
' .I..l.r. .«y '.ai ta v k&cikt^:

lietu', itis _-i. i>agcio:.a . iC.ų u 
-j -t.z..ą neoUvU pazeitę au 

i tisai v. Smirnovas ir v. 
xoiko.skis, tesugebeję lai
mėti trecią vietą. Rugsėjo 13
d. i

» jg-
'i t «

tf r"- "™

573 knygos ir brošiūros 156 
mil. egz. tiražu, t Leidinių 
skaičius mažas, nes metams 
išeitų per l.OCMJ knygų, bro-| 
šiūrų. tuo tai-pu kai laisvoje 
Lietuvoje per metus tas skai
čius siekdavo per 3,000 pa
žadinimų. 0 milioninis tira
žas daugiausia liečia agita
cinio. propagandinio turinio ...
leidiniū-E.>. Per 1956- Ka,Vf. "■» 5310 ' i" - d 

---b, •- nimu suzosi žmonių suku-1960 metu.' lietuvių k. origi. 
r.alio> literatūros išleista -562

įskėlė; eūzų rašytojųvokiečių spauda 
kiniečių valties sparta, pri 
aži/.bama. kad vilniečiams 

laimėti pavyko nelengvai 
S; audoje vilniečiai irkluo
tojai pažymėti kaip “sovie
tinė,“ o vokiečių kino

rink

Vilniaus operos ir baleto 
teatras ruošia Mozai to ope
rą \ isos jos tokios," Verdi žvalgose—“pavojinga 
operą Aidą." baletą Es- -jng js Vilniaus.“ 

meraldą“. Vėliau ope:a nu
mato pastatyti Spadavck: 
operą "Gylys,“ Prokofjevo!
"Meilė trims apelsinam.-.“
Chačaturian
taka
me teatre numatyta pastai;. - TSR audos 
ti "Fausta 
nospair.
be to, naujus kompozitorių 
A. Balaza o. B. Gorbulskio.
J. Indros km irrius,

.vairių (vamausius klausi- ja^.ų arba pusbadžiu gyva. 
mm.aeloaneius prae.tjirat- nančių. Gyventojų skaičius 
eit. To poKaibio metu drg-. }W riidėja ten.'kuriršian- 
st. Kains įvg atgijo. .Jo ma- dien nepajėgia pasigaminti 
lomos gd,os. sviesios axys|maist0 tiek. kiek reikalin 
dar labiau suzioejo.

Kas man i galvą Įstrigo iš 
drg. S. Kairio minčių—tai 
jo optimizmas, didelis pasi
tikėjimas savąja tauta. Jis 
tiki, kad Lietuva ir kitos Pa
baltijo tautos sugebės atsi
laikyti prieš rusifikaciją. -Jos 
yra senos, subrendusios, to
dėl pajėgs ir daug stipres
nėms ir gudresnėms, negi 
caro laikais, nutautinimo pa

stangoms atsispirti, 
į Šiuo metu drg. St Kairy; 
rašo apie mongolus ir yra 
jau gerokai pirmvn pasiva
ręs. Jis sako. kad dabarti
niai bolševikai tęsia mon
golų politiką, todėl jis nori 
ir savo knygoj tai parodyti

Savo atsiminimų antrą; 
tomą jis jau senokai pabai 
gė, jį dabar tvai ko jo gimi
naitis prof. J. Puzinas. Jį iš 
leis. kaip ir pirmąjį tomą 
Lietuvos JSocialdemokratt 
S-gos Literatui os Fondas.

Aš drg. S. Kairį paskutin 
kartą mačiau praeitas Ve
lykas. Dabar man jis gėriai 
atrodė, tik pasiskundė, kac 
akys jau truputį pradeda 
silpti, todėl rengiasi vyk: 
pas dr. Avižonį, akių lig 
specialistą.

Kita bėda—tai negalėji 
mas judėti. Jis visą amživ 
buvo toks judrus, o čia daba 
jau tuoj pora metų pririšta.- 
prie judomos kėdės. Bet ji; 
nenustoja vilties, kad gal a- 
pie X. Metas galės naudoti.- 
dirbtine koja. Dabar jis spe
cialiom priemonėm mank
ština savo kairiąją koją. I- 
mums parodė, kad ant jos 
gali pastovėti. Mes nuošir
džiai linkėjome, kad ta jc 
viltis išsipildytų.

Šitą progą mėginome pa

. i NAUJAUSIOS KNYGOS

Kaz.'ėjo 15 d. Ste?(ir. hiirį. Li«:uvo< nepriklausomybės 
-ienatara. dabar eyvenan.i ~s?,aJori;oj Sm;thtown. L.I_N.Y_ 
apiankė bostoniečiai inž. ūdas Sirutavkius. Pranas švei- 
kaoskas. Poviū- Brazai::- ir Jukos Sonda. Nuotraukoj— 
ka.rėje sėdi S. kairy deSirėj V. Sirutavičius. stovį J. Sonda.

sanatorijoj lietuvių r ė. a. tą dieną ramia Įlanka plauk
damas!

nimą sukosi žmonių suku- Tik siaurą Įlanką teper- 
riuoae, myli žmones, tori. plaukėme, o Long Island ra- 

ir dabartinėj padėty jis jų .a- dcme visai kitą “pasaulį.“ 
bai pasigen .a. O is artro-z ^--a jr trobesiai kiloki, negu

_ kas žmonių r.epasigeSr.a. 5. Connecti(;u£t Paskminiojoj
kūriniu (5t damas nuo jų au-Kirta-.. ;.at važiuodami retai kur matė-

.-Ql ro'r-lll UICV*)’ Tie-■’

Kiek Lietuvoje išleista 

knygų?

E1 Lietuvoje pasirodė

: ^.aP K*PĮĄ* Re-.jern5 metams, o kitos dar
ap- Kapsuko (b. Marijampo- f km aplanko, Į»t .-a- . Ynač daue šiuo

ink. Ife, titras šį sezoną stato Jetų daug.au u dazn.au a„
. naują dramos kurmi Ihuzi- -• , aurinama iafe
jos ir kasdienybė.“ Jame bū- ra ir Bostone St. Ramo a,irū'nin’amas yew yorka< ir 
sianti pavaizduota "lietuvio1 draugų ir gerbėjų, kurie r.o. - * ’ . T * .
išeivio JAV tragedija." VeL retų ji lankvti, bet ui netaio J1 mum:^grįžtant
kalą parašė J. Skliutauskas. paprasta, to-"ė! pas ji bosto-

įsus,“ Straussc “<ikš. -1960." Apie leidini rašyda- klausimais), V. Rirr 
nis" Glir. J. Indra>,>mas J. Kurliandčikas GTi- čiaus "Ratas“ (apie ž

Rimkevi-' kauskas. Vladas
mithtown link yra 

Sirutavi- rajonas, kur auginama milL
žuma- čius. Povilas Brazaitis ir onai ančių, kurias suvalgo

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE. H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai is Sibiro vergijos, 
134 psl.. kaina SI.25.

IETIATŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE. Si. Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
kiašto lietuvių istorija, 
5<“ > puslapių, kaina mink
štais vilkeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
^TSIA.INIMAI, parašė .Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JVO- 
<Ą I IŪDŽIŲ. parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė. 88 
psl. kaina............. $1.00

epriklavsomą LIE-
^TATANT, Rapolo

oKipicio atsiminimai. 440 
psl.. kaina. . . . $5.00

«ET: I i RIE ŽEMĖS, para
šė Kotrvn aGrigaitvtė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

• T KI.I BAS. Antano 
Tuko 11 novelių. 196 psl., 

..............  $3.00.kaina

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

ANGLU KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl.. kieti vir

šeliai. kaina.............$3.50

Tas knygas galima gauti
Kelei\ io administracijoje;

So. Boston 27. M«m. 
636 E. Broadway,

daug.au
dazn.au


KELEIVIS, SO. BOSTONNr40, Spalio 3, 1962

Į džių, liūtų, dramblių ir kitų.
Pagalvok, tėve, ar rabinas 
galėjo pastatyti tokį laivą, į
kurį galėtų sutilpti po porą -----------------
viso pasaulio gyvulių ir plėš- uar> rodos, vasara, bet ru- "laikrodis,“ kuris tam tikru 
riųjų žvėrių, ir per 40 dienų duo jau čia, nes mūsų paukš- laiku suskamba. Kada toli- 
visus juos šerti — vienus čių traukimas iš Lietuvos moję praeity šitie "laikro- 
šienu ir javais, o kitus mėsa? jau seniai prasidėjo. Kaip džiai“ buvo užsukti, mes te- 
Juk tai pasaka mažiems vai. atsimename, Lietuvoje jau galime tiktai spėlioti. Mes 

• rugpiūčio mėnesį mūsų so- i galime taipgi tiktai stebėtis, 
kaip šitas "stebuklingas“ bei 
prasmingas ritmas reiškiasi 
visame žemės rutuly. Jis da
ro tikrai gilų įspūdį žmogui.

Sudie, kregždes-sudie, vasara!
Puslapis penktas

DAR KETURIOS NAUJOS VfiUAVOS

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant (vi. 
dury) ploja, kai prie Jungtinių Tautų rūmų iškeliamos 
naujai priimtųjų valstybių—Rwanda, Burundi. Jamai- 
ca ir Trinidad-Tobago vėliavos, šiomis dienomis iškils 
ir Alžerijos vėliava ir JT organizacijos narių bus 109.

kams.
— Maiki, kalbėkim apie duose nutildavo tai vienas, 

popiežių. Jis labai nusigan- tai kitas paukščiukas giesmi- 
do, kai sužinojo, kad jo baž- ninkas ir dingdavo, 
nyčion piktadariai pridėjo . *

tu parašyk Kasdien apie 900 mylių 
nuo sutemos iki sutemos 
skraido čiurliai (sparis, svy. 
rulis) gaudydami vabzdžius.
Jie medžioja skardžiai 
krykšdami, skrisdami be
veik žaibo greitumu aplink 
mūsų aukštus namus ir bokš
tus miestuose. Kai kur čiur
lius vadina kregždėmis, bet

_. .. _ ... jie nėra kregždės, bet čiur-nugarą. Jis išvarė nepnklau. įjai artimi kolibl.ui_mažu. 
somo Lietuvos atstovą is sa. ci;;m amerikįniain paukste_ 
vo dvaro ir panaikino buvu- j. .
šią tenai nepriklausomos . Kadaise jie da,ydav0
Lietuvos įsteigtą atstovybę.' vo lizdus akmeninėse uolose, V*!
Tuo jis parodė, kad nepri- bet laike paskutinio šimt-1 
klausomos Lietuvos jis ne- mečio jie vis daugiau pasi- 
pripažįsta. Kaip tat galima traukdavo į didmiesčius. 
sakyti, kad jis mūsų priete- Akmeniniai namai duoda

. . . . jiems geresnes sąlygas> hz- da naktimis, orientuojasi net
— vaje, vaie, Maiki, ne- dams įsitaisvti. Beveik kiek-; , . . . , o .J ’ - ’ - • . pagal žvaigždes. Sunku tuo

... i P z*v- . i tikėti, bet kito paaiškinimo tamsiai juodą. paukšti su d
piutuvo tormos sparnais ir .... . . , ...T®.’ • • i i-- -i paukščių, kurie lekia tiktaisu garsiai skardžiu riksmu, 1 , x. “»n - • ... , . i naktimis, pvz., mums ma-kuris viršija r.et gatves .. r ......

' triukšmą. Eet tiktai atidžiam zlau zlnoma rustage (sv,ks- 
[stebėtojui būna aišku, kad
Į šis paukštis staiga gale lie
pos mėnesio iš Lietuvos 
dingdavo, ir mažai kas pa 
galvodavo, kodėl šis paukš
tis apleisdavo mus pačioje 
vasaroje, kada yra tiek daug 
vabzdžių ir kada yra toks 
perteklius iįems maisto.

Čiurlis via išskrendąs 
kuris

bombų. Taigi 
jam užuojautos gromatą. 
Juk jis didelis mūsų tautos 
prietelis, tai reikia jį patie
sei.

— Klysti, tėve! Jis nėra 
joks mūsų prietelis. Kai mū
sų tauta kovoja už nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mą, tai jis įvarė jai peilį į

Pavyzdžiui, gegutė, šiui 
perėjimo svetimnaude, kuri 
deda savo klausimus į kitų 
paukščių lizdus, jau nuo rug
piūčio menesio vidurio pas 
mus nebeKukuoja. Seni ir 
jauni gegužiai isiekia pavie
niui į Airiką. išlekia nakti
mis. 'JJaip pat jau;, i gegužiai, 
kurie dar niekada nėra 
keliavę, pasiekia savo žie
mos buveinę Al i ikos pietuo
se. Kaip jie randa savo kelią 
be "kompaso ir nurodymo“ ? 
į tai sunku tiksliai atsakyti.

dabar žinome, kad 
į paukščiai, kurie lekia die
nos metu, gali orientuotis, be

— Ei, leve, kas pasidarė ' lodytų kaip butelis su vynu. dėsiu verkti.
Atrodo, kad verki... į — Nusiramink, tėve! Dėl

— Jes, vaike, apsiverkiau, to butelio pasaulis nenuken-
— O kas atsitiko? ,tės.
— Šėtono tarnai norėjo S — Nebūk toks šiur, Maiki. 

šventą tėvą nugalabyt, Mai- skaitai moksliškas kny. 
ki. Jo bažnyčion bombų pri-Sas, tai turėtum žinoti, kaip
dėjo. Juk tu, turbūt, skaitei kėliu* Koioja.

Syk) užleido toki lietų su ug
nimi, kad patapas visą svietą 
sunaikino. Pragaišo ne tiktai 
žmonės, ale ir žvėrys prigė
rė.

apie tai gazietose, ar ne:
— Skaičiau.
— Nu, tai jau žinai, kas 

atsitiko.
— Žinau tik tiek, kiek 

”New York Times“ žinių a- 
gentūra pranešė iš Romos. 
Bet ta žinia nelabai aiški. 
Jos antraštė rėkia, kad po-

VV T V , t< slčinVV/**X\Z

kalbėk taip, ba aš ir vėl pra. vienas mūsų

Ar turi šitas 
knygas?

Dkis auga lėčiau, negu laukta
Prezidento Kennedy eko_ vo optimistinį pramatymą 

nomijos patarėjų tai-yba ba- 1962 metams—viso krašto 
landžio mėn. pradžioje dar produkcijos rekordą 570 
kartą peržiūrėjo Amerikos i bilionų dolerių vertės, 
ekonominę padėtį. Jie pra-j Administracija tikėjosi, 
nešė, kad JAV-ių ekonomija - kad vartotojų pirkimas duos 
auga vidutinišku greičiu, bet j ekonominį pagrindą žiemai 
ne taip sparčiai, kaip jie i ir pavasariui, kad vartotojų

ta), lapuočių medžių daini
ninkai strazdai. Pajėgesni 
paukščiai, kaip laukinės žą
sys, gervės, lekia dienomis ir 

T naktimis.DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl,. kaina ...................

ZjlMeS PAKOPOS, J. Baltru 
šalčio eilėraščiai, 151 psl.
kaina ............................ $0.75

"nata- LIETUVOS RESPUBLIKOS
I&'jOKJJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl.. kaina . . $0.75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai. paukštis 
na .................................$0.50

1'—'
nes lipo“ niekad nebuvo, 

negalėjo bįiti.
— Kodėl negalėjo?
— Todėl, tėve, kad mūsų

Kada per Sekmines mūsų 
miškai jau švelniai ir malo
niai žaliuoja, mus džiugina 
ir linksmina vėlyvas

piežiaus sv. Petro bazny cio- piane^oje nėra tiek vandens, 
je atrasta bomba. Bet toliau ka(j gajėtq visą žemės pavir- 
sakoma. kad popiežiaus žan- apsemti. Biblija sako, 
darai radę tik buteli su h irt- ka(j vanduo buvo pakilęs 40 
rocblorine rūgštimi ir su maitų virš aukščiausių kal- 
prietaisu tai medžiagai už- rų. Argi galėjo taip būti? 
degti. Jeigu butelis būtų ply- — tšiur, Maiki, kad buvo.
šęs, būtų galėjęs sukelti — O kur tas vanduo pasi
gaisrą šv. Petro bazilikoje, dtjo, tėve?

9
Kur jis yra da-

kur popiežius rengiasi šauk- bar, a? Juk aniuolai jo neiš-

namų
, , svečias savo skambančiubalandžio • -- >1 • ,, v ji- v j- j. , . i čiulbavimu diudliuoh-diud.men. pasirodo pas mus pere- j . ..,, ? . , , Tai

NIHILISTAI, 3 veiksmą trage- į jimo vietose ir kuris mus ap. • 3^ S-
kaina .. . . ................ $o.2u leidžia jau paskutinėmis lie-

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų d~a pos mėn dienomis, 
r a. L. ioi.siojus, 62 psl.. Kai- i • 
na ................................ . $0.35 tns

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- mus. Kitus devynis mėnesius, Kno toliau į va_
linams, 24 psl., kaina Sv.2., JIS praleidžia UZ savo tevy- r r f

slapukas, retai matomas gra-
Tiktai ZUS 8e^ona^ ža^svas paukš- 

.. , . 311 tis. Jis pina ir kabina savo
menesius jis una Pas;menįškus lizdus medžiuose,k Uns /•Invvme mormcine ■

iTABMELDišKA LIETUVA, 
32 psl., kaina ............... $0.10

LIETUVOS SOCiALDEMO- 
KKA'l Ų BARIU OS 1 ROG 
RAM INĖS GAIRĖS, 32 psl.. 
ki.ina 25 centai.

rėš ribų. Kada Europos lau
kuose ūžia kuliamoji mašina 
—čiurlis skraido ir medžio
ja jau Konge. Kada pas mus 
dega kalėdinės žvakutės— 
jis vra Pietų Afrikoje.ti tarptautinį savo bažnyčios gėrė. Kitas klausimas, kaip Nr kam-i

vadų suvažiavimą. Tas šuva- lietus galėjo lyti su ugnimi? 35 centai 
žiavimas žada įvykti tik spa- Juk ugnis su vandeniu ne JELos j ALSAI. J. Smelsto- 
lio 11 dieną, todėl ta "bom- draugai. r,aiiS ci.ėra. čiai, 221 psl.. kai- dančius paukščius taip anks.
ba“ negalėjo būti taikoma _ Artu čia nori man i- 'j*p- ’ 'F0R '' į išlėkti. Tai kas juos verčia
jam. Hidrochlorinė rūgštis kalbėti, kad patapo visai ne- ’h kled< M. parašė s a. Vi)T- Ia^ daiyti? 
yra gaunama kaitinant pa- buvo? į toras, 32 ps!., kaina 50 centu *
prastą druską su sieros rūgš- —Jeigu tėvas tiki, kad'NEPRIKLAUSOMOS LIETU-

sarą, tuo rečiau mes jį gir
dime ir antroje rugpiūčio 
mėnesio pusėje jis—toks 
mūsų miškuose ir soduose 
neįprastai spalvingas paukš
tis—dingsta.

anksčiau tikėjosi.
Viso krašto produkcija

yra apie 10% aukštesnė, ne
gu prieš metus, tačiau tikėta
sis septynių biiiOnų dolerių 
padidėjimas yra iš tikrųjų 
bilionais žemesnis. Asmeni
nės žmonių pajamos yra 
aukščiausios už visus kitus 
metus. Tačiau vartotojai pi
nigų taip laisvai neleidžia, 
kaip kad buvo tikėtasi.

Yra kelios priežastys ne- 
spartaus ekonominio augi
mo. Viena jų yra blogas o- 
ras. Kraštas pergyveno gana 
žiaurią žiemą, ir audringas 
oras privertė nutraukti pro-

pinigų leidimas pakels pra
monės veiklą ligi pat viršaus, 
ir tada pramonininkai užsi
sakys daugiau mašinų ir sta-
tvs. Hanorian fahriku.-J" '———S" — ———--- r-

Tačiau ir vartotojų pirki
mas ir kapitalo investavimas 
atnešė nusivylimą. Industri
ja padidino savo veiklą tiek, 
kiek vartotojai padidino pir_ 
kimą, tačiau ne tiek, kiek 
administracija tikėjosi.

Prezidentas ir jo patarė
jai manė, kad pramonė padi
dins savo veiklą ir mašinų 
pirkimą 14%. Šiais metais 
tačiau padaryta neseniai 
valdžios apžvalga nurodo,

timi ir \artojama industri- jis buvo, tai duok koki nors 
niams tikslams. Kadangi toj įrodymą. Bet Įrodymo netu- 
bažnyčioj darbininkai šiuo ri, tėve, todėl turim sutikti, 
metu stato tam tikrą estradą kad visuotinio tvano nebuvo, 
minėtajam suvažiavimui, tai nes toks tvanas ii- negalimas.

•19 nas
rys. 22-> psl., kaina 

ANARCHIZMAS. 29 psl..
na ...............

š DŪMINĖS
Kraučiūno

VOS PINIGAI. 
225

K. Ka

labai galimas daiktas, kad 
tas butelis su hidrochlorir.e 
rūgštimi buvo reikalingas jų 
darbams.

dukciją daugelyje industri-' ^a<^ šie kritiškai svarbūs pir. 
• • ’ - -v • jkimai pakils tik 8%. Kurad-

> ministracija tikėjosi varto
tojų pinigų leidimo pagrin- 

perka tiek, kiek administra’- dini« fond« I’er Pi,7n«! Pus-

jų ir žemės ūkyje.
Kita rimtesnė priežastis

yra ta, kad vartotojai ne

Ne alkis ir ne šaltis priver-l . .
čia čiurlius ir kitus išskren- mp<.^i:nn£,A L ^Tnoiai,^ mes žinome jau daugiau. 

Malonu gandrus stebėti so
dybose, kai jie ruošia lizdus 
savo šeimyniniam gyveni
mui ir kai jie išdidžiai kale
na savo snapais. O jų lizdų 
apačioje jau suka savo gūž
teles žvirbliai.

Kai kas mano, kad Vokie
tijoje gandrai jau išnyko ar.

Paukščiuose reiškias har
moningai valdomas ritmas, 
kuris aiškiai nurodo, kadakai-

cija tikėjosi, nors ir asmeni- metį palaikymui, ji tikėjosi
nfe pajamos pakilo ligi re- P?d’dint° pagrindinių gėry.
kordinio aukštumo. Faktinai Pl.rk?mO> k?d galetų E“' 
.. ... .... , . . . laikyti ekonomija per pasku.jie išleidžia daugiau pinigų,, tinius šsais metV mėnesius, 
negu pereitais metais, tačiau i Prez Kennedy sausioperka mažiau automobilių, 
namams reikalingų dalykų

»0 ’ paukštis turi išskristi ir kada
LŪŠNELĖS. R. fTižti. Dienos šviesa ir jos
eilėraščiai. 121 ilgimas čia vaidina tik

psl.. Kama ........................ $1.00
V ARPAS NR 3-1 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt

—— - - -L I 59 psl- kaina ............ $0.25— Kas Biblijoj parašyta,! MONOLOGAI IR DĖKLAM a 
j GIJOS. 96 ps!.. <ama .. $0.2*

Joje yra daug pasakų Ir tva. i k'įs 0C?lAI-įJiAC'.^
nas yra pasaka. Protingi ■ na .......... . ................ §0.3,
žmonės netiki ja. Bet jie su-jDELKO ŽMOGUI REIKIA 
tinka, kad Mezopotamijoje,j r?*?.1!I...IR4nXT- dlj A. 
kuri dabar vadinasi Iraku, MOTERYSTĖ. J. E. 
galėjo būti didelis Eufrato

— Bet tu pats sakei, kad 
tas yra parašyta' Biblijoj, ar
ne.

N'u, tai kodėl jis pava- j tėve, tai dar nėra įrodymą?
dintas bomba?

— Gali būti todėl,tėve, 
kad tuo būdu norėta išgar
sinti popiežiaus dvariškių 
suvažiavimą. Propagandai 
būna vartojamos visokios 
priemonės, tėve, ir jėzuitai 
sako, kad tikslas priemones 
pateisina.

— Kaip matau, tai tu, 
Maiki, nori išteisinti velnio 
darbą. Iš tikrųjų, tai tu turė
tum apsiverkti.

— O ko aš turėčiau verk
ti?

— Taip nekalbėk, ba gali 
nelaimė atsitikti.

— Kokia nelaimė?
— Negali žinoti, Maiki, 

kaip už tokį ištvirkimą Die
vas gali svietą nukoroti. 
Noi-s tu sakai, kad tai buvo 
butelis, bet aš galiu pasiba-

upes potvynis. Tamsūs žmo
nės, kurie tenai gyveno, ga
lėjo įsivaizduoti, jog išsilie
jusi upė užliejo visą pasaulį,
Taip ir susidarė pasaka apie 
visuotini tvaną. Maižius įra
šė tą pasaka ir Biblijon. Jis 
dar išpūtė ją, pridėjo 
jos rabiną Nojų, kuriam Die 
vas liepęę gelbėtis ir nuro
dęs, kaip pasistatyti laivą.
Nojui buvo pavesta suran
kioti į tą laivą po porą visų i 
g)-vūnų,o ’Tcošernų“ po sep- u^įįį 
tymas poras. Todėl jo laive 
turėjo būti pora blusų, pora 
blakių, pora musių, pora pe-

žyt, kad tai buvo bomba, j Hų, pora kačių, pora šunų. 
Gal iš pačios Maskvos at-’• Pora ožkų, pora vilkų ir taip 
siųsta, tik padaryta, kad iš- toliau—iki didžiausių brie-

1S-

mėn. pažadėjo, kad jis pa
siūlys pridėtinius būdus e-ir kitų ilgalaikių gerybių, ne- i konomijai skatinti jei 

gu administracija buvo nu- biznio vejk,a bus nusivilta 
mačiusi, ka, ji paskelbė sa- Jis dabar pa(jalė pįr.

--------------------------------------------Į mą žingsnį ta kryptimi, pra
šos, sausra ir t.t. Be to, neg- Į šydamas Kongreso suteikti 
rai Afrikoje mėgsta gandrus 600 milionų dolerių viešų 
medžioti.-------------------------.pastatų statymo programai.

• ‘ Šie pinigai bus naudojami
Rugsėjis yra pats didžiau-. ligoninių, bibliotekų staty

siąs paukščių išskridimo lai-jmui, vandens, kanalizacijos 
kas Ibie šiaurės jūros pa- ir kitų reikalingų sistemų

ba jų visiškai mažai beliko.
lėtume pasakyti, kad paukš.!8? įai.?'P nela' 193d 
čio vidų,t ie vra tarytum Uls Vokietijoje buvo 30,000
___  •J _______ __  i porų gandių, is jų 16,000

Rytprūsiuose. 1958 metais 
! skaičiavimas parodė kad kai 
kur jų sumažėjo net pusiau. 
Nors gandrai Vokietijoj yra 
specialioj priežiūroj, bet 

i žmonės nenoromis kliudo 
jiems veistis, nusausindami 
šlapias vietas, pelkes, kurios 
reikalingos gandrams mais
tui pasirinkti.

Gražu stebėti, kaip gand
rai ruošiasi išskristi. Vasarai 
dar nepasibaigus, gandrai 
vis dažniau renkasi pievose 
ir daro skridimo pratimus. O 
vieną dieną—rugpiūčio pa
baigoje— jie visi kartu išle- 

! kia į tolimą kelionę—Afri
ką. Jie lekia aplink Vidurže
mio jūrą, nes per atvirą jurą

rungėjo vaidmenį. Mes ga

Georg.
daug patarimu kaip natūra
liai gimimus reguliuoti. 221
psl., kaina .................... $3.00

KAIP SENOVĖJE žMONĖ^ 
PFRSISTADYDAVO SAU
ŽEME. 28 r-sl., karna . $0 n

EILĖS IK STRAtPSNA 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynė.- 

I ir kt.). 97 esi., kaina . . $'() 0 
...... j MATERIALISTIŠKAS ISTORI j
Plle JOS SUPRATIMAS 80 psi i

kaina ............................ $0.26 i
MANO AŠARĖLĖ, •ūlėraščia: 

J. Motekaitis. 31 ps|., kaina 
kaina 15 centu-

DAINOS APIE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 psl., kai • . ......

DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis
kaina ............................ $I.5e
I žs-kvmus su pinigais

m a siusti:

JIS PIRMAS ATVYKO

■»
i <

KELEIVIS 
6**6 Brnadway 
IUwtnO 27.

J) r«iS< r*

:io i 1 Romoj praside
da 21-sis Bažnyčios suvažia
vimekuriame dalyvaus 
aukštieji dvasiškiai. Pirma
sis i ij atvyko Montevideo 
(Urugvajaus) arkivyskupas 
kardinolas Anlonio Mario 
Barhieri.

kraščių susirenka tūkstančių 
tūkstančiai tilvikų, bekasų ir 
slankų. Lietuvos krašto vi
duje, o ypaž per Rožytę ke
liauja kikilių grupės, gi ant 
telefono vielų, elektros lai
dų susėda vis didesni kregž
džių būriai. Šitie kregždžių- 
perlų vėrinys ant laidų rodo, 
kad jau tikrai atėjo ruduo. 
Kada ne kada rugsėjo mėn. 
žmogus dar išgirsta jų čiul
bėjimą, bet vieną dieną jos 

skristi nemėgsta. Jų kelionė: pasikelia nuo laidų, susijun-
iš Lietuvos tęsiasi apie 5,000 
mylių ir yra pilna visokių 
pavojų: priešingi, nepalan- Afriką, 

•kūs vėjai galį juos nunešti 
jį atvirą jūrą, o dar karščiop^aia! 
bangos, smėlio audros, knj-

gia į būrius ir išskrenda į to. 
’imąją kelionę—tropikinę

Sudie, kregžde, sudie, va-

J. Gekauskas

įtaisymams ir duos darbo 
bedarbiams darbininkams. 
Pinigai bus nukreipti į ben
druomenes, kur nedarbas y- 
ra didesnis, negu kur kitur 
krašte.

Taigi, krašto ekonomija 
auga mažesniu greičiu, negu 
administracija tikėjos. Kraš
to produkcija pasieks naujas 
aukštumas, bet ne tokias, 
kokių Kennedy tikėjosi.

American Council

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

<
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MOTERŲ SKYRIUS
STEPONAS KAIRYS

Iš vaikystes atsiminimų
(Tęsinys)

Neatsispyriau “piktojo” pagundai

Šiandien sekmadienis. Mūsų per dieną triukšminga 
gatvė aprimo. Aprimo dėl to, kad baigėme mušti “ripką.” 
Laimėjo mūsų partija, išvalydama priešą per visą kaimą 
i galulaukę “kiaulių ganyti.” Kovojome labai kietai, buvo 
suskaldytos keturios “ripkos;” bekovodami nepastebėjo
me, kaip prislinko vakaras ir patekėjęs mėnulis savo si
dabrinėje šviesoje paskandino ir kovojusius ir visą mū
sų kaimą. Reikėjo skirstytis po namus. Bet ažunavėžie- 
čiai dar nemigo, jaunimas rinkos dar pašokti. Rinkosi ne
visai drąsus.

Jau man buvo tekę per pamokslą išgirsti kunigą 
griaudžių balsu sakant: “Siauras takelis ir spygliuotas 
aštriais akmenimis klotas veda i dangaus karalystę. Pla
tus vieškelis eina i amžiną pragarą. Juo eina būriai žmo
nių, šokdami ir linksmos muzikos lydimi ‘piktojo' pavi
lioti. Neprotingieji, jie skuba Į amžiną savo prapulti.”

lr baigdamas kunigas draudė jaunimui šokius ir 
vakaruškas. Tai dabar kaip čia? Negi kunigo nepaklau
sysi? Į tą klausimą turėjau ir aš atsakyti, nes kaimo ki
tam gale pasigirdo armonikos gai-sai. Melodingi garsai, 
tai verkdami, tai linksmai sklisdami plačioje ardvėje, 
kartais pašokėdami ir vėl liūdnai nuraliuodami, sklido 
iš ūkininko Čivo triobos, mėnulio apšviestos, erdvėn, vi
liojo, kaž ką žadėdami nekasdieniško. Garsai pagavo ir 
mane, ir nenugalima jėga patraukė savin. Nė nepajutau, 
kaip išslinkau iš savojo kiemo ir nepajutau kaip atsidū
riau prie Čivo apšviestos grytelės, iš kurios jau buvo gir
dėti kojų trepsėjimas. Prilipau prie kaimyno tvoros, ar
monikos garsų užkerėtas.

Pro šalį praėjo kaimynas ir, pusiau apšviestą atpa
žinęs, prakalbino: “Stepukai, taigi eikim vidun!” Ir su 
savim pavedėjo gryčion. Sustojau apšviestoje priemenė
je ir dar ilgai žiūrėjau, kaip jaunimas, araionikos Į taktą Į 
šokdinamas, atsidėjęs trypė Čivo grindis. Neišdrįsau per
žengti gryčios slenksčio ir dar ilgokai pasižiūrėjęs atsi
miniau, kad jau bus laikas ir namo eiti.

Ir kai namo grįžau mėnulio nušviesta, bet jau sumi
gusi kaimo gatvė, staiga ir man kilo klausimas, ar būsiu 
“sugriešijęs,” lankydamas vakarušką. Tuo tarpu save pa
teisinau ir jeigu ir buvo čia kas kaltas, tai armonika, pa
maniau.

ALŽERUA BALSUOJA. BET NERENKA

Rugsėjo 20 d. Alžerijoje buvo pirmieji parlamento rin
kimai. Reikėjo išrinkt i 196 atstovus, tik tiek tebuvo ir 
kandidatu, todėl balsuotojai galėjo tik balsuoti, o ne 
rinkti. Paveiksle matome, kaip musulmonės, užsiden
gusios veidus, laukia eilės Įeiti Į balsavimo būstinę.

1 Rudens elegija

Vakaras juodas. Sodas kraupus. 
Rudenio vėjas plėšia lapus.

Žemės vainikų, žiedo gėlės 
alkanas, piktas — nepagailės.

Puošės, kerojo, svaigo kvapais — 
nuėjo vėju. . . Glaudžia kapai. . .

Vakaras juodas. Sodas kraupus. 
Klykdamas vėjas gena lapus.

2 Meilė ištrėmime

Tyliai pratiesei ranką: “Tavo lig mirties!” 
Krito žodžiai lyg snaigės lengvai. 
Pabučiavimas, žaidė sietynai nakties.
Užu lango dūzgėjo klevai. :
Kilom, skriejom jauni tarpe žemės, dangaus,
nešė vėjas laukinis, lakus------
Ir pamiršome kruviną lemti žmogaus, 
ištrėmimo gruoduotus takus.

Ben. Rutkūnas

* * *
Tai tiek mano ryškesnių vaikystės atsiminimų. Savo! 

jaunatvės pergyvenimus esu surašęs ir jie jau atspaus- Į 
dinti mano knygoje “Lietuva budo.”

Savo ryšių su gimtaisiais Užnevėžiais nenutraukiau, 
juos lankiau, kol buvau gimnazijoj, studentaudamas ir 
kol įvykiai ir mane neišbloškė iš tėvynės.

Bėgte prabėgo daug metų, daug kas pasikeitė ir ma
no gimtajame kaime. Išėjo iš gyvenimo mano brangūs tė
veliai ir dabar abudu ilsisi Kurklių kapuose, sesutė An- 
tosė, sukūrusi Petniūnų šeimą, palaidota Kurtuvėnų ka
puose, ten palydėta dukters Julytės. Sesutė Banadutė. tri
jų paaugusių sūnų palydėta, buvo išvežta į Sibirą ir Lie
tuvon nebegrįžo, pasilikdama ilsėtis Altajaus lygumuose. 
Negrįžo namo ir brolis Jonas, palaidotas tolimos Vorku 
tos miškuose.

Nelengva man atpažinti ir pačius Užunevėžius. Ne- 
vėžės upelio krūmuose atsirado inž. Banėno statyta auto
matinė elektros stotelė ir dabar Ažunevėžiai senokai 
elektros apšviečiami ir senokai miltų blynams susimala 
elektros varomame malūnėlyje. Ant kalnelio pašilyje iš 
augo mūrinė pradžios mokykla *), o prie jos ir “jauniem; 
ūkininkams” skirtas knygynėlis. Ties pat kaimo ant kai 
nelio inž. Banėno, užunevėžiečio, pastangomis pastaty
ta medinė bažnytėlė ir laikomas kunigas.. Susiorganizavo 
pieno nugriebimo punktas, susirišęs su Lietuvos pieninių 
tinklu ir jau buvo brendąs reikalas kaime organizuoti 
pašto agentūrą.

Ir mano Užunevėžių neaplenkė bolševizmo maras ir 
jo jo pavergimas Maskvai. Vienkiemiais išsiskirsčiusios 
kaimo sodybos išsimėtė plačiuose laukuose, bet dabar vėl 
suvarytas į vieną kolchozą. Ir mano kaimas iš naujojo 
režimo laimėjo ne daugiau kaip visa Lietuva.

(Galas)
*) Mūrinę mokyklą savo gimtajam kaimui padova

nojo inž Steponas Kairys. Redakcija.

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

MIAMI, FLA.A. Skudžinskienė išskrido 
Į Europą

Žinoma osteopatė Adol
fina Skudžinskienė spalio 
3 d. iSskrenda į Vokietiją. 
Ten ji savo specialybės pa-

Įsitobulinimo reikalu lanky- 
: sis žymiuosiuose kurortuo- 
' se. Grįš po kelių savaičių, 
j Laimingos kelionės ir 
, grįžti pasisėmus naujų ži- 
'nių, kaip padėti reumatu, 
jartričių ir kt. ligomis ser
gantiems.

Tai teatras. Praeitis rodo, įgimtas vyrui pagražinimas, NEVERK BE REIKALO! 
kad yra buvę tokių pagai-sė.1 auoda vyriškesnės ir svar- 
jusių aktorių, kurios priver-; besnės jam išvaizdos. Matyt, 
tė ir vyras pripažinti, jog di- tas tavo vaikinas yra protin-
delių aktorių moterų dau
giau, negu didelių aktorių 
vyrų- Niekas negali nuneig
ti didžiausio moters vaid
mens teatro mene. Bet čia 

‘ taip pat iškyla aikštėn ta pa
ti ypatybė, kurią jau esame 
pabrėžę, kai kalbėjome apie 
tikybini misticizmą. Kūryba, 
naujų kelių, naujų krypčių 
ieškojimas ir jų pagrindi
mas vis dėlto priklauso vien 
tik vyrams.

(Bus daugiau.)

gas vyras, jeigu jis barzdos 
nesigėdija. Nesigėdyk ir tu. 
Klausyk motinos. Matyt, ji 
nori, kad tu už jo ištekėtum. 
Taigi, griebk jį už barzdos 
ir nepaleisk!

Ramunėlė

BĖGA IŠ “ROJAUS“

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

TIKRA TEISYBĖ

PERŽENGUSIOMS 40 M.

Štai keli patarimai:

29 pavyko pabėgti 
per iškastą tunelį

(E) Rugsėjo 14 d. naktį 
iš rytinio į vakarų Berlyną, 

j prancūzų sektorių, per tune- 
Į lį i laisvę pabėgo 29 asmenų

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

Joje rasite bendrų žinių
1. Atkreipk dėmesį, kad —suaugusieji ir vai- apje Sovietiją, apie jos pa-

esi jau nebejauna mergaitė,! kai- Tai didžiausia grupė, 
todėl venk per "jaunų” rvš- kuriai kartu pavyko pabėgti 
kių suknelių, bet nepradėk nuo "gėdos sienos“ Berlyne 
skaičiuoti ir minėti, dėl ko atsiradimo dienų, 1961 m.
jau per sena.“

2. Nedažyk savo plaukų'
šviesiai, nes tai visai netin 
ka nebejaunai moteriai.

rugpiūčio 13 d.

Moters širdis panaši į silpnai 
suvyniotą saldaini, kurį bent

dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 

i koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

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

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitara Dovanoti

Daug mažiau pasižymėjo bu, kad Šekspyras neturi nė 9. Džiaukis komplimentu,

3. Budėk ir neduok už- I koks karštis tuojau sutirpina.
migti savo dvasiniams, pro- į______________ ,______
tiniams interesams. Skaityk
laikraščius ir naujai išleis
tas knygas, tuo stiprinsi sa
vo dvasines jėgas.

4. Nelauk žiemos savo kū
nui stiprinti.. Plaukiok, da- LEAVE YOUR TEARS IN LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ryk visokią mankštą, kurią
daktaras leidžia, bet ir sau-

įgokis "per daug“, 
j 5. Atkreipk įpatingą dė- 
jmesį į savo svori ir dietą.
Stenkis jokiu būdu nesverti 
daugiau, negu reikia. Juo 
vyresnis žmogus, tuo geriau 
sverti net kiek mažiau, negu 
sau atitinkamas svoris.

6. Stenkis niekada nesku
bėti. Yra 3 mūsų didieji 
priešai perriebus ir geras 
maistas, permažas judėji
mas ir perdidelis skubėji
mas.

7. Turėk kokį nors mėgia
miausią užsiėmimą—’hob- 
by.“ Jų yra taip daug. kad 
kiekviena gali pasirinkti.
Vėliau, kada paaugę vaikai 
apleis tavo namus, turėsi 
sau malonų darbą.

8. Nenustok humoro. Link
smumas ir juokas yra pigiau
sia ir geriausia priemonė ko 
ilgiau jaunystei išlaikvti

moteris kitose kultūrinio 
gyvenimo srityse, kaip antai.

bet neatsakyk į jį: "Ach, 
mano amžiuje...“

V. Čekauskienė 

GRIEBK JĮ UŽ BARZDOS!

vienos moters, kurią būtų 
galima pastatyti greta jo, 

meno, mokslo, filosofijos ir kad didžiausio muzikos ir 
kt., kai kur jos darbo visai poezijos išsiplėtojimo laiko- 
nežymu. Į tarpy, kada įvairiose šalyse

Imkim tapybą. Buvo tūks. rados šimtai garsių poetų,
tančiai moterų tapytojų, ta- negalima suminėti nė vienos Į Angliukuose dienraščiuo- 
čiau garsenybės tik iš vyrą moters poetės, nors ir penk. I s palaikomi skvriai; kur
•arpo. Jei kas sumanytų su- to rango. .. jaunoms merginoms duoda,
daryti tikrai garsių moterų Tiesa, apysakos srityje mi patarimai meiIės dal

•aVvaUo P" -!ra auk®tesnė kuose. jeigu jos pačios ne-
^mojimo negalėtų įvykdyt! vieta, negu kitose dailiosios ~ k • vAinf cavn vai_ 
dėl tos paprastos priežasties, literatūros srityse. Mat, apy-
kad tokių tapytojų beveik saka iš autoriaus mažiau rei_
nėra. Net motino? meilė, mo. kalauja. negu eiliuotoji po- . .i v,ena tokiu nezinėlių 
terš ir vaiko santykiai, o taip ezija. čia reikia greit sugau-Į ^unčia tokio skyriaus \edė- 
nat ir tikybiniai pergyveni- ti ir suvokti žmonių būdus i jai toki klausimą: 
mai, kurie be abejo labai socialinius santykius. O — Dear Mis. so and so, 
artimi moters širdžiai ir jos greitas aplinkos reiškinių j pasakyk, kas man darytina? 
vaizduotei, niekad nebuvo pagavimas bei suvokimas Į Aš myliu vaikiną, kuris už- 
moters teptuko įamžinti- čia moteriai yra įgimta. Moteris ;siaugino barzdą, kaip tikras 
ji turi nusileisti vyrui. Nege- ?erai suvokia smulkmenas, "bitnikas.“ Jis būtų gražus, 
riau, jeigu ne blogiau, sekasi ° tatai, žinoma, yra svarbu [protingas ir mitras vyras, bet 
moteriai ir skulptūros (vaiz. gerai apysakai. man gėda išeiti su juo į
dakalvbos) srityje. Visos į- Ir vis dėlto turim pripa-
žvmybės ir garsenybės ir žinti, kad literatūros meno 
šios meno srities—vyrai. Tik viršūnių ji nėra pasiekusi, 
viena kita moteris jiems te- nors literatūra jai, atrodo, 
prilygsta. turėtu būti lengviausia ir la-

Kiek geriau moteris save blausiai prieinama kūrybos 
parodė poezijoj, bet ir tai sritis.

Apžvelgę mintimi, pav., ... ...._ _......
devynioliktojo amžiaus lite. j juokiasi, kad ir iis pats su ū- 

... ...... . rat?los įžymy!*8- įsais. Na. tai „rašau Pasakyti,
raKWamHM"l-abal ^ r-pa’-' ras'm-e "^."dkas daryti? (Pasirašo
reiškia didele vaizduotes je. vos viena kitą ir tai ginčija- --, a. x ra, stiliaus ir architektoni- mų. ' .Claudra).

Pagaliau yra viena meno

MOSCOW, Barboros Armonie- 
nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vvtis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

THE RED STAR. rašoma apie 
komunistų Įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug- nuo
traukų, kaina ........... $0.75.

lietuviu išeivija amertkoje.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašo St. Mi- 
chclsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais S5.00. minkštais
viišais ........................................ $4.00
kaina ........................................ $1.25•

ŽVILGSNIS Į PRAEITI- K- Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ........................................ $5.00.

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dau? svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “knvsmešių karaliaus’ 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

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

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

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

LIETUVIŲ 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

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

MARLBOROUGH'S LITHUA NTAN 
SELF-TAUGfIT. M. Inkienė. pe
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ............................. $1.25

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

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

'.IETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimo®5 nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .............

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšeyiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

daugiausia neeiliuotoj. Pa
stebėta, kad eiliuotoi poezi
joj moteris linkusi i befor-

gėda išeiti su juo i 
žmones. Visi juokiasi, kad 
aš įsimylėjau į vyro barzdą. 
Aš vis prašau ir prašau, kad 
jis nusiskustų, bet jis neklau
so. Pasakiau apie tai savo 
motirai, bet ji mano, kad 
barzda vyrai pritinka ir ne
reikia to gėdvtis. O tėvas

Ponia So and So duodakos nujautimas tokiam laips
nyje, kiek to reikalauja po
ezijos šedevrai.

Anglų rašytojas ir kritikas . __ r _ w__________ _______
Edm. Gosse sako: Nuosta- ne visose to meno sakose, kenkia. Iš tikrųjų, ji yra pri

saką, kur moteris iš tikrųjų 1 -ia^ atsakymą:
gali konkuruoti su vyru ir jį j — Tavo motina sako tei-
net pralenkti, bet vis dėlto sybe. Barzda vvrui nieko ne.

ANGLIŠKAI. St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina.................... $0.75

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
maną® iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 osl. Kaina........... $4.00

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

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

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

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

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

ŽEME DFGA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

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

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

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

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

SUŽ ADĖTI NŪ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 ;vairių lietu
viškų ir kitų tautų valgių recept 
132 puslapiai, karna...............$1/

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

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

$8.5o SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 26 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nu. 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 396 psl., geras popierius 

...................................... $10.01
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

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

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

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė* 
Visos trys dalys Jrištos J vienų 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis. 
- .................................... $6.00

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Blf - "r;socializmo aiškininmas. Kaina

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

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė- 
ra vienybės. 80 p«l„ kaina .. $1.08

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mft- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kabia........................................ 60 Ct.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

639 E- Broadtray------ :------ Se. Boston 27, Maso,
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Maironio sukaktie* 
minėjimas

-------- 'nauskus, Neviackienę, Her-j 'šiemet sukanka 100 metų
Sandaros banketas Įmaną, Sadauskus, Juozo Ne-j nuo didžiojo mūsų tautos 

Sandaros 52 kuopa lapkri-į'\lackoT Arlingtone— Į dainiaus bei atgimimo pra-
•in 11 d T.iptnvin °Rą Juškienę. įnašo Maironio gimimo. Vi-

Cape Code kelias dienas šame pasaulyje, kur tik yra 
praleidome pas Vincą Jan- Į susispietęs būrelis lietuvių,

MIAMI, FLA. Norwoode matėme Rama.

cio 11 d. Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje rengia banketą. 
Nariai, kurie sumokės 1963 
metų mokesti ir naujai Įsto
jusieji, bus veltui pavaišinti. 
Rengėjai prašo tą dieną at
siminti ir bankete dalyvauti. 

Klubo susirinkimas

Lietuvių Piliečių Klubo 
mėnesiniam susirinkime pri
imta naujų narių, išklausyti 
valdybos pranešimai ir pri
imti kai kurie įstatų pakeiti
mai.

Dėkoju

kų.
Visiems dėkojame.
Jennie ir Juozas Neviai

Jau susirinkom, 
pradėsim krutėti

ši sukaktis stengiamasi kuo 
gražiausiai paminėti.

Nuo tokio minėjimo neat
silieka nei IVaterburis.

Sekmadienį, spalio 7 d. 3 
vai. po pietų šv. Juozapo pa
rapijos salėje Įvyks Akade-

Karščiams pasibaigus, mija . koncertas Maironiui
prasidės ir mūsų didesnieji 
parengimai, nors klubas ir 
per vasarą kas sekmadienį 
rengė vakarienes ir jose da
lyvavo apie 70 asmenų.

Dabar jau beveik visi su- 
Nuoširdžiai dėkoju So. 'grįžo, tik dar draugų Alek- 

Bostono Lietuvių Piliečių' nų, Ratkų, Usenių nematyti,
Draugijai ir komisijos na- bet gal ir jie jau yra pakelė, 
riams veteranams pagerbti je. Pradėsim didžiuosius pa- 
pirm. Anthony Young, jo rengimus.
padėjėjui Juozui Lėkiui ir Turim ir miru,ių
kitiems uz toki gražų senųjų'
narių pagerbimą ir už man? Serga abu Betonai, Joze-
atsiųstą toki auksini ženk- finai Čižauskienei padaryta i jo j-koncerte dalyvauti ir 
i~i: z t: _ „—___ _____ akies nnprapiin ve norrorkfileli (Ji ir programą atsiuntė akies operacija. 
Antanas Alekna). Dėkui Moterų Klubas neteko

pagerbti.
Paskaitą apie Maironį 

skaitys rašytojas-poetas Sta
sys Santvaras iš Bostono. 
Koncerto programą atliks 
solistai Daiva Mongirdaitė 
ir Stasys Liepas, kompozito
riui Juliui Gaideliui akom- 
ponuojant.

Be to, aktorius Algiman- 
!tas Žemaitaitis padeklamuos 
Maironio kūrybos.

Waterbuno ir apylinkės 
lietuviai kviečiami akademL 

sa
vo atsilankymu pagerbti tą 
didįjį mūsų tautos dainių bei

JAM PASTOJO KELIĄ Į UNIVERSITETĄ

Studentas negras James Meredith, karo veteranas, su 
federalinės policijos pareigūnais apleidžia Oxford, 
Miss., universitetą, kurs tos valstijos gubernatorius R. 
Barnett asmeniškai jam pareiškė, kad jis dėl savo odos 
spalvos negali būti priimtas į universitetą. Federalini* 
teisinas įsakė tą studentą priimti, bet valstijos valdžia 
tam priešinasi. Konfliktas aštrėja ir atrodo, kad fede
ralinė vyriausybė turės pavartoti jėgą. kad teismo įsa
kymas būtų įvykdytas. Mississippi valstijoj pasikarto
ja Little Rock negraži istorija...

visiems. (Zuzanos Aleksynienės — ji [atgimimo pranašą Maironį. 
L. J. Stasiulis mirė po sunkios operacijos.; Minėjimą rengia Ameri-

Moteru Klubo susirinkimas kos Lietuvių Bendruomenė.
M. K.

VIETINĖS ŽINIOS

įjos klebonas. Šio paskutinio 
' vieton paskirtas Feliksas Į 
Norbutas, Norwoodo lietu- Į 
vių parapijos klebonas.

S V. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

S. Santvaras Clevelande

į Mes Biblijos studentai nesi
gėdim skelbti šventą Evengeli- 
! ją apie Karalystę. Evangelija
iš graikų kalbos reiškia links
mą žinia, vieno Dievo galybė iš
ganymui kiekvieno tikinčio 

- • cz, j j i i-,- žmogaus į Dievą. Pasaulis pa-rugsejo 29 d. dalyvavo Dll-,mainė nemirtingo Dievo garbę
VOS romano premijos įteiki- i mirtingo žmogaus: ėmė gar- 

... ... • j • binti paveikslus, savo rankommo iškilmėse Clevekinde. (padarytus stabus; kurie tokius
Jis buvo sprendėjų komisi- dalykus daro, Viešpats sako, jie 

... verti mirties. Rom. 1 :p. 21-22-
JOS pirmininkas. -23 e. Jų kojos greitos kraują

išlieti; jie pasaulio vadai ir mo
kytiniai. nepažįsta ramybės ke
lio. nėra baimės Dievo akyse, ir 
kad visas pasaulis pasiduotų 
Dievui, tikras teisumo laimėji- 

1 mas tikėjimu į Jėzų Kristų, 
j Apie tai liudi ja įstatymuose 
| pranašai. Tą Dievo teisybę ir 
J mes Biblijos studentai šiandien

Poetas Stasys Santvaras

STATEMENT OF THE 

Ownership, Management, Etc.

Bcųuircd By The Act of Congreas 
©f A liftu t 24. 1912.

OF KELEIVISflUtHuaniais VVeeklv) —__-_______
Published weekly at Boston, Mas...Į hudijarn’^kad" Kristus Karalius 

Suffolk cty, (or October 1962 ! Dangaus ir Žemės. Ar jūs ma-
Kcfnre mc. a Nntary Public In and fo» ' not, kad Dievas yra Ž\<lų, bet 

the State and county arormuUd. pera»n- ir pagoniu yra tik vienas Dievas 
ally appeared John L. Jaauskis, who
ha v inK bean dūly »worn accortlinit to law. 
depo.ses and aaya that he la the Bua »Ikt.
•t the Keleivis and that the fol- 
J»wmik la, to lite liest Ina kiioul-dm 
:.od I-*ll.f, a true atatetnent of the 
ounersliip. munageinent (and if a <l.,ll> 
naiar. ilie riri-uiatinn). etc., ..f the 
aforesald puhHcation for the ilsite <*hnwi* 
lu tlie alaive iuptlon. reijulieil hy the 
Act or Aueu-t 24. 1912. emlmdied m aec- 
tlon 411, Poetai la*ws aini |{e,r*ilattons 
prinleil un the reverse of tins forin, t> 
wlt:

1. That the narnės and mblresses oi 
Ihe publiaher, editor. nianmtnig eilitor 
ind business manajtors are:

Publisher—Keleivis Publisbinę Co.,

Mūsų padėka

Ir mes atostogų buvome 
šiaurėje. So. Bostone apsi
stoję pas sesutes Bronę ir 
Elvirą Jansonienę, sutikome 
daug senų draugų ir bičiu
lių: Lėkius, Razvadauskie- 
nę, Mockienę, Neverus, Za- 
letskienę, Namaksius, Kro
pus, Rasimavičius, Jaku
bauską ir kt. Pas Aleknus 
sutikome Jakubėnus, Stu- 
kus, Likus, Lapeikius, Stri
gimus. Keleivio redakcijoj 
malonu buvo pasikalbėti su 
J. Sonda ir J. Januškiu.

Brocktone sustoję pas Cir- 
bulėnus, per kelias dienas 
buvome vaišinami, sutikome 
Jurgeliūnus, Šatus, Braškus 
ir kt.

Worcestery buvome pas 
Keleivio korespondentą J. 
Krasinską. Jis pavaišino la
bai skania žuvimi. Mat, jis 
ne tik geras korespondentas, 
bet ir žuvininkas. Aplankėm 
Kielas, Emkus, Dvarecką ir 
kitus.

Jis bus sekmadieni, spalio 
6 d., 3 vai. popiet. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti, 
nes bus svarstomi svarbūs 
klausimai.

Jennie Nevienė

BALFO ŽINIOS

LDD 21-os kuopos 
susirinkimas

Darbingas Bendruomenės 
susirinkimas

ir jo sūnus Jėzus Kristus. Prieš 
Jėzaus Kristaus atėjimą Dievas 
reikalavo tokios aukos už žmo
nijos nuodėmes. Drauge malo
ningas Dievas dėl Jėzaus Kris
taus atpirkimo nuopelnų atlei
džia tikintiesiems nuodėmę tik 
Dievo malone. Taigi žmogui ne
valia girtis, būk mes laimėjome 
išganymą per mirtingą žmogų, 
nes kaip Adome visi miršta.

__ ___ _____ _ taip visi Kristuje bus gyvi. 1
<30 Broa<lway, So.* Boston,*'Mašs’! Cor. 15:21-22 e. Už nuodėmes 

užmokestis yra mirtis. Biblijos 
studentai tai skelbia: pasaulių 
sunaikinimą. Dievo keršto die
ną. Eikite Dievo pusėje, bran
gūs draugai.

Skelbia:

Hollywoodas Balfo sei
Toliausiai nuo Baltimo- 

rės gyvenantieji JAV lietu
viai yra Floridoje ir Kalifor
nijoje. Ir ten tautiečiai kru
ta, Balfui lėšas telkia

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos narių susirin
kimas bus šį sekmadienį,

Rugsėjo 28 d. buvo LB 
Bostono apylinkės gana 
gausus (apie 30 asmenų),

Iš Floridos Hollywoodo į bių reikalų.
Balfo seimą tikrai atvyksta 
pirmininkas V. Skupeika ir

1 iždininkė J. Goodwill, o gal

Susilaikymas nekenkia nei 
kišenei, nei sveikatai.

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 RAZBAININ-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

įsigykite tą knygutę!

1i ir uar UdUgldU GUJAS.

spalio 7 d. 2 vai. po pietų gyvas ir darbingas susirinki- 
Lietuvių Piliečių Draugijos mas, kuriam vadovavo Sta- 
patalpose, So. Bostone.

Komitetas duos banketo į 
apyskaitą, bus ir kitų svar-;

sys Griežė-Jurgelevičius.
Visų piima pirmininkas

: pranešė,
šiol padaryta ir kas numato- John

Editor—Jackus Sonda, 608
St., So. Boston, Mass.

Mana ging Editor—Jackus Sonda,
608 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Business Manager—John L. Januskis,
632 E. Bruadway, So. Boston. Mass.
2. Tb:it tlw owner is; <lf o w neri by ; 

curporriion, ils name and aridce.sK muši 
Ih* * taleri and also bnnieribi lelv there- 
under the naines and adilresses «»• 
st 1 .<-kln»l«|ers ovvtdiiK <»r holrihiK one pe 
cent or m ore of totai atiuumt of stoek 
If not owned b.v a c<>ri»or;il ion, t 1h 
numes and addresses of the tnriivldttn- 
‘»wners mušt l»e given. If owne«J by : 
flrtn, cotnpany. or other utiim*orporute<? 
concern. its name and athlress, as wel 
• s t bose of eacli imli virinai nieml»er 
•«mst l»e telven )
Keleivis Puhhshlng Co.

Trustees:
William

E. 7th

William Shimkus, 33*8 Lincoln Avė. 
Clevelanid 34, Ohio

Mes turime pasiskaitymui lapelių ir 
knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausimais. Parašykite mums laišk* 
ar atvirutę, gausite nemokamai.

Nariai, kurie sumokėjo 4 ma artim0*j ateity. Iš ateities 
metų nario mokestį, gauna darbų numatoma Bendruo- 
S. Michelsono knygą: “Lie- menės dešimtmečio minėji- 
tuviu išeivija Amerikoje,”

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Iš Kalifornijos Hollywoodo 
į savo atstovą atsiunčia di
rektorius A. Dapšys.

Sviestas ir sūris 
Vokietijos lietuviam*

JAV Žemės vkio Departa- 
1 mentas po didelių Balfo pa
stangų pagaliau paskyrė 
10,000 sv. sviesto lietuviams 

^tremtiniams Vokietijoje. Šis 
sviesto davinys išplauks iš 
Detroito Į Bremeną spalio 

12 d. Jau daugelis metų Bal- 
;fas negaudavo sviesto iš i 
'.T A V valdžios, nes jo neuž
tekdavo vietos (JAV) šal- 
J pos reikalams. Yra beveik 
tikra, kad liet. tremtiniams 
gausime 42,000 sv. sūrio, 
kurį reikės nuvežti į Breme
ną dar šiais metais, nes Vo
kietijos Federalinė Valdžia 
pervežimo laivais išlaidas 
už Balfo važmas šiais metais 
dar apmoka.

Balfo

kurios kaina $5.00.
Paraginkite savo draugus

ir pažįstamus tapti LDD na
riais.

N. Jonuška
sekretorius

Shallnos Rotary 
suvažiavime

V. Anesta, 8 Mayhew St., 
Dorcheator, Mass.

kas valdybos iki įPaul A- Brazaitis,
L. Januskis, 632 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Jonuska, 15 Cotton St., 

Roslindale, Mass 
Michelson, 11 Squantum 

St., E. Milton, Mass. 
Stanley Michelson, 11 Sauantum St.,O vilti._ X_____.-niiion, mass 
Frank N. Raman, 65 Tremont St., 

Norwood, Mass 
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd.

Bedford, Mass 
Joseph Vincent, 122 Gilbert Rd., 

Belmont, Mass. 
608 E. 7th Street 
South Boston, Mass

Jieskojimai

Napoleon

Marjraret

mas—Bendiuomenės Diena, 
kuri bus minima gruodžio 
9 d. L. Piliečių Dr-jos salė
je, ir lituanistikos kursų 
steigimas suaugusiems ari. 

'studentams. Tuos klausimus jMar> Strazdas 
i susirinkusieji gyvai svarstė,

Paieškau Kleopo Stasiūnaičio. At
vykęs į Ameriką apsigyveno 25 Bur
tis Avė., New Canaan, Conn. Jis pats 
ar kas jį žino prašom atsiliepti šiuo 
adresu:

Vladas Bajerčius 
871 E. 4th Streer 
So. Boston 27, Mass.

The ahnve trust—s act for the IJthua-

1
. _ , i nlan Sochildemocratic Kelerą 11.>n oipritarė valdybos paūary- j America, a Corporation <lnlv orsrantzeii 

tiems žygiams ir pavedė jaij^ “
•toliau tais reikalais rūpin-1 «• ™».... m<»rt* • and otber ^ecuritv h<tMer« nwn

Į In* <»r boliling 1 per cent or nwwe of th«
’ totai nniount of ftonris. nn>rtK;ig*.s, <o 
other S4*curitare: None.

4. That the two pamsrraphs n*»x* 
tb»* rompstny a* <»r in ;m>

•Adv. Anthony Shallna su ’ tis. 
žmona išvažiavo dalyvauti i klausimas
Rotary klubų suvažiavime1

Me., i—tai šokėjų grupės pasiun-Poland Springs,
3 iki 7 d. į j ren^jamą Antrąją Liau-

Adv. Shallna yra Bostono -okjų ^ntę gostono
Rotam Klubo narys. | Lietuvių Liaudies Šokių

Rotary oiganizacija įvai •garn|)iįrj0 vedėja Ona Ivaš-
'a - -oi? nnl • kienė pranešė, kad jos va- 

337 klubus su o ,o - ^ovaujamas sambūris šven- 
nl^____ tėj dalyvaus, gal net 32 po

ros, ir padėkojo, kad tuo 
reikalu susirūpino ir Bend-

:timas i kitais metais Chica-

Veltui įdomus filmas

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 josi
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje Seimas prasideda Balti
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New!----- - .
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

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

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet 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

CM E. Broadway So. Boston 27, Mass.

morej, Southern viešbuty, 
spalio 13 d. 10 vai. ryto. Sei
mo išvakarėse bus susipaži
nimo pobūvis be mokesčio. 
Jį ruošia baltimoriečiai. Bet 
spalio 13 d. vakare 7:30 vai. 
bankete jau reikės užsimo
kėti, kas norės dalyvauti.

Pirmadienį, spalio 8 d, 7:30' ruomenė, nes vienam sam- 
val. vak, So. Bostono viešo- būriui nebūtų lengva tokią 
joj bibliotekoj (646 Broad- j brangią kelionę įvykdyti. 
way) bus rodomas filmas Nutarta, kad, be paties 
—Lenktynės erdvėje. Jame sambūrio numatyto paren- 
bus galima pamatyti, kaip aimo, dar vi
Sovietų Sąjunga lenkty-1 Bendruomenė _ r tt-., 
niau esdvėje su Amerika, skirtų sambūrio kelionės iš-’^ 
kaip į padanges kilo Sput- laidoms sumokėti. j
nik I ir II, o taip pat Explo- .
rerl ir kt. Labai įdomus f ii-; Buvo paliesti Lietuvių

Fondas ir Šeštadieninė Ii-', 
tuanistikos mokykla. Jos di- Įmas.

Kviečiami suaugę su vai
kais atvykti filmo pažiūrėti.

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

• Biznio korttlių
• Spausdintų vokų
9 Laiškams antgalvhį
• Programų ar plakatų
9 Bet kokias ganiojoj biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų 

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

“KELEIVIS”
•34 E. Broadway, Sa Boston 27, Maso.

of ..............
• fblticiMrv tlie name of t h.
per?<on or Corporation for whom 
•it*ov»*. crivlng’ the rnuties »»f th*. <ovner> 
«tockliol<ler»«. r»n«1 ^ecnMtv hol<l«-r*. 1 
•iny. contuln not onlv tb** Iė*<t of v-tock 
b«»1«l»T« antį ^eonrtty bol<l**r*( :t« Ibey n p 
oear nt»on the ,>f t i,e oo»np-*n'v bu
a.I»o. In ca.*e« where the Rtocholder or 
<ecority b»»l«l«‘r apr»e.*irM ttfH.rt the 
tm«lee l.« .u ting. is grlven; hImo tli.it tb< 
•cild t\vo jKimgr.ipliM <*ontain «<f:«lement' 
embntelnjf :»ffinnt’«« fitll knowl<»dfęe :»n«1 
•t»e|i»*f to <,iroumst;i »!<•»•«» and **on«Ii
tlon« nnder tvhb b «to<-klv»hl«»rw 
ourtty hohlers wbn do not ;»ppe.r np«»» 
the hook?< of the conųirinv hm i’.»vteex 
hold Mock and pecnrlties in :» <-.»i».»ctt* 
other tbnn th«t o f a l»onn fide «»vne*- 
ind thl* afflnnt ha.« no rea?»on to l»eheve 
that anv other perjoti. ;tss*»H;iib.n. <> 
oorporutton ha« anv Interest dlrect o» 
Indirect In the pairi xt<*ck. Iionds. oi 
other secnrltlep th;»n a.« eo «t»ted h' 
hlm.

5. That the a v era re numher of co- 
plee of each flffsue of tbl* pnblicatlon 
eold or diptribnted. thronrh the mali or 
otherwlae. to pald subpcrlbera durinr 
the turelve montR precedinu the date 
shown above is 4950.

(Sifęned) John I- Januskis,

IEŠKAU GIMINIŲ
Paicš’-a" savo dėdės, motinos bro- 

io, Mykolo Bistrais. Jis su žmona 
Elena ir penkiais vaikais (Elena, 
Pranciška, Antanas, Mykolas ir Ele
onora) kadaise gyveno Illinois ang
ių kasyklų rajone, paskui persikėlė 

i farma nrie Chicapos, Cook Ca. 
Kolzl. III <Box 1115), o paskui išsikė
lė į Chicajros miestą, bet adreso ne
atsimenu. Mano dėdė ir dėdienė, ar 
:ų vailai, arba kas juos žino, prašo- 
ni parašyti man šiuo adresu:

Wladislaw Kanclorz 
Frakow 2d, os. Willowe 3/11 
Poland.

(40)

Ieškau savo dėdžių iš Vartų kai
mo, Mariampolės aps. Petro Ba
ranausko, gyvenusio Brooklyne, 
ir Andriaus Baranausko, kurio 
gyvenama vieta man nežinomą. 
Jie patys, arba kas juos žinb, 
prašom rašyti:

Pr. Baranauskas 
VVilhelmshaven 
Rosenhuegel baracke 9 
Germany

Vedybos

Business Mana$rer. 
Rwom to and subscribed before me gimo, dar vieną surengtų Į this ist dav of otober, J9«2.

nzdnn C’rpta Dahlerren Rull, Notary Public, ir jo peiną-My commission erpires Apr. 4, 1964.

rektorius Antanas Gustaitis 
pranešė, kad šiemet didelio 
vargo turėjo, kol surado vi
sus mokytojus. Mokinių yra 
per 100, bet jų galėtų būti! 
dar kelios dešimtys dau
giau, jei visi tėvai savo vai
kus į tą mokyklą leistų.

Šiemet LB apylinkei su
manei vadovauja Stasys 
Griežė - Jurgelevičius

2-is

Kun. Albertas Abračinslcas 
kun. Strikausko vietoje

Mirusio Brocktono lietu, 
vių parapijos klebono Stra- 
kausko vieton paskirtas ku
nigas Albertas Abračinskas, 
Nonvoodo lietuvių parapi-

Esu atvykęs iš Šveicarijos j Kana
dą; esu aukšto ilgio, blondinas, ra
maus būdo. mažai rūvau ir mažai 
vartoju alkoholiniu šėrimu, 47 metų 
amžiaus. Noriu su-ipažinti su lietu
vaite vedybų tikslu ir sukurti laimin
ga šeimos židinį. Prašom rašyti šiuo 
adresu:

M r. V. Ry mantas 
General Delivery 
Montreal 3, P. Q. Canada

(43)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia neturiu* bendram lietuviškam darnai, auatfjs 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA UTVYBtS APDRAUDA IK’ >10,000-
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 detantlai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
30 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūi^nimas stsi-

SLA—SVEIKATOS tr NELAIMINGŲ ATSITUIMŲ 
apdraudė duoda paialpoe iki 4326 J mėnesi.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPEA- 
RASTINĄ. SLA nsuiu galima būti nuo gimimo dienos Rd 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rąžykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 Wsst 30th Street, Ners York 1, N. Y.

i

aridce.sK
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I

Vietines žinios
LAISVES VARPO 

KONCERTAS

ŽMOGUS, NUSIVARŲS 
NUO KOJŲ...

. Žinia, A. 
’ nedaro visko
mia visi geros valios Bosto- 

Amerikos lietuviai įvai- j no lietuviai su visa Balfo

Spalio 14 d. 3 vai. po pie
tų So. Bostone, Lietuvių Pi
liečių Draugijos didžiojoje 

__________ . salėje, trečiame aukšte,
Andriulionis iv>’ks etinis Laisvės Varpoj

vienas. Ji re-, koncertas.
Rengiamo koncerto šūkis: 

Pažinkime ir remkime savo 
jaunuosius talentus. Pagal šį 

ūkį visą koncerto progra-

1. KamanUuskienės PARENGIMŲ KALENDORIUS
kūrinių paroda ----------

_______ Spalio 7 d. Balfo metinis ban.
Bostono Lietuvių Moterų ketas So. Bostono L. Piliečių 

Dr-jos didžiojoje salėje.Klubas praneša, kad spalio 
6 d. 7 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose atidaroma 
dailininkės Irenos Kaman- 
tauskienės kūrinių paroda, j 
Paroda tęsis iki spalio 12 d. 
imtinai. Ji bus atidaryta 
darbo dienomis r.uo 5 iki 9 
vai. vakaro, o sekmadienį

mos mašinos, rašomos ma- neccui siuvama masina 
šinėlės, muzikos instrumen- 1960 Modeli*
tai ir kt. Siuntiniai yra iš- Nebuvo dar naudota. Siuva ziffzazu.
_•__ -• - -- r> . ‘ado, išsiuvinėja, dirba monograma*.siunčiami IŠ Bostono pašto. | mrba žirkavones ir L t., ir t. L 
Siuntiniai rkrJ«in«K našiu i Originale su pelikių metų garantijaprisiųsti

riai stengiasi padėti Tėvv- skyriaus valdyba 
nei. Man labiausiai patinka! Tegyvuoja Bostono Balfas!tie, kurie dirba dėl Tėvynės ir tebūnie stiprios jo veikėjų atliks jaunieji mūsų dai-i nuo 2 iki 9 vaL vakaro, 
atsiraitoję rankoves arba kojos! mninirai- iMn« AtiHai-vmo l-.,ikac <

L. J.
nininkai: Irena Stankūnaitė 
(sopranas) ir Liudas Stukas 
(baritonas), abudu iš New

Atidaryme kalbės Stasys 
Santvaras.laksto aplink. įsiavę į gerus 

medpadžius. Tokių tarpe 
bene pirmoje vietoje bus
kun. Benedikta* Suginta* ----------
Chicagoje, kuriam nepakan- Balfo skyriaus banketas 
ka vienos poros batų mene- bus ši sekmadienį, spalio 7 .
siui. nes pėsčias po viena do. d. Lietuvių Piliečių Draugi- liaudies damos, ongi -----

pra. nalus lietuvių kompozitorių §o. Bostono (646 Broad- 
kūriniai ir arijos iš įvairių way) ir Washington Village 
operų. Bus taip pat duetai. (296 Old Colonv Avė.) vie- 

Abudu dainininkai yra šosios bibliotekos dabar ati-!

Bostono ir apylinkės lie-į jos salėje ramovėnų šventė.

Visi Balfo banketan Jersey valstybės. Daininin- tuviai kviečiami gausiai ati 
kams akompanuos muz. Ju- daryme dalyvauti ir kitomis 
liūs Gaidelis ir So. Bostono, dienomis parodą lankyti.

• tuojau priimami ir sutvarko- j 
Spalio 11 d. Laisvės Varpo mi dokumentai, kiekvienam

tradicinis rudeninis koncertas besikreipiančiam siuntinių 
L. Piliečių Dr-jos salėje. pinigų, maisto bei laiškų rei-

• kalais mielai patarnaujama 
Lapkričio 4 d. So. Bostono L. patarimais, darbu ir atsako.

Piliečių Dr-jos salėje Sandaros ma laiškais bei siunčiami ka-
Moterų Klubo našlių pagerbimo talogai.
banketas. Krautuvė atidara kasdien

• nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
Lapkričio 25 d. L. Piliečių Dr- šeštadieniai* nuo 8 vai. ryto

iki 4 vai. vakaro. Sekmadie
niais ir šventadieniais užda
ryta.Gruodžio 9 d. L. Piliečiu Dr-

7 Koncerto programą sudaro
Naujo* bibliotekos valandos

jog III aukšto salėje 

menės Diena.“
’Bendruo.

pilotu | uz viską galima mokėti po SJ.26 
per savaitę 
HA 6-3900

lerį turi surankioti tūkstan- jos didžiojoje salėje, 
čius tremtinių moksleivių džia 5 vai. vak. 
šalpai, jų mokslui. Ir suren- Banketą globoja gen. pro.
ka jis vienas daugiau, kaip kuroras Edtvard McCor- - T .-----
visi Chicagos Balfo skyriai mack, Jr., ir jo žmona Emi- į Qr«nknnaitė vra kimusi ■ plrTna^lcr J. ke^‘
su visais veikėjais ir rėmė- liia T hanketa atvvksta iš iena Stankūnaite yra gimusi \irtadieni nuo 1 iki 9 vai.
Jais- Iiiuviueiice, ic. i., ivun. , ___ šiamp krašte Tai

Kitas panašus vargo bro- tinkus, Balfo centro direk- . \ , ’. -,. 6 . . . - . , , . musų atzalvnas, pasiryžęsliu mylėtojas, dzūkas — tai tonus, ir kartu su juo nese- , T, i- e. -i A‘ * i j • »• • D - - •’ t • . ; ’• sekU Pauliną Stoskiutę, OnąAntanas Andriulionis Bos- mai is Lietuvos atvažiavęs r- > <i • j r» • • * *x , * iKaską, Algirdą Brazi ir Ar-tone. buvęs partizanas. •«»&«« t

nį nuo 9 iki 9 vai. vak., penk 
tadieni nuo 9 iki 6 vai. vak 
ir šeštadieni nuo 9 iki 1 vai 
popiet.. Sekmadienį ir kitų

PARDUODU PEČIŲ

Parduodu geram stovy aliejaus 
,«etių imuos rloran.v, 9 colių. Pa- 
š- ūkite kiekvieną dieną nuo 5 va
landos telefonu: 26S-0I61.

Adresas:
359 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Telef. 542 -’ 1767 

Vedėjas J. Vaičaiti*
(Skelb.)

£>a# Vieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BKOKERS

■Sąžiningas patarnavimas perkan- 
ients, parduodantiems, ir drau- 

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

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office AV 8-4144 
peš. AV 8-4144 ir CO 5-8841

ŽINIAI IR DĖMESIUI išnuomojamas kambarys
------------ Išnuomojamas vyrui ar moteriai

tv « , , , x - • geras ka barys, patogi, rami vietaPianeSama, kad krautuvėj i pensinin .ui. Kreiptis 608 E. Seventh 

ir siuntinių priėmimo—Gift St- £ouUl Bostone-
Parcels Seivice through Cos- 
mos Express Corporation įs-[ 
taigoje gauta didesni kiekiai

Onos. Ivaškienės vadovaujama tautinių šokių grupė 

Jis Balfo direktorius ir Meninę programą atliks

noldą Vokietaiti, kurie via švenčių dienomis bibliotekoj ta‘"°Je Sauta<“ai*n‘ 
Amerikos lietuvių pažiba ūždamos. ‘T™*. Preįų: , m«‘zlaCT

. dainavimo mene- Kaip a- _______  i vllnon,li lr kt- skarel"i Ja
niems pradžioje buvo reika-
lirga parama ir padrąsini
mas iš lietuvių visuomenės, 
taip ir šiems tatai priklauso.
Neužtenka savo talentais di
džiuotis, kai juos jau pripa
žįsta kitataučiai, bet reikia 

' jiems padėti iškilti. O tai 
atliekama susidomėjimu jų 

Į menu ir jais, lankymu jų pa- 
! sirodymų ir tuose pasirody- 
i muose jų šiltu priėmimu.
J Visi kviečiami iš anksto

DOVANOS J LIETUVĄ

Siųskite dovanų siunti-
... . . nius giminėm* j Lietuvą perponiškų, šveicariškų, argen- m . Siuntiniai nu-

-------- timskų vilnonių ir silkinių, ir be lrukdy-
Šį rudenį pirmasis Subat- kirpimo mašinėlių, žirklių, Neužmirškime gimi-

vakaris buvo rugsėjo 29 d. skustuvų, stiklo rėžtukų ki- dra Lietuvoje.
Jo meninę programa atliko hmelių. lovatiesių, staltie-;
solistė Stasė Daugėlienė, jai šių ir kt. Prekės parduoda-1 rneune dadč 
akomponavo jos dukrelė mos pigiausiomis kainomis.
Rasa Siuntiniai siunčiami į vi-

Ateityj subatvakariai bus H"5 Sovietijos valdomus kra. 
kiekvieno mėnesio trečiąjį “P5 bei Kimjų i. Lenkų, 
šeštadienį, todėl kitas Su- <_C?a.8ah™a s"is“ T d“vetl 
batvakaris bus spalio 20 d. ™,ba,k. Taip pat nuodam., j

_______ __________ adresai Lenkijoj gyvenan- į
čių lietuvių siuntiniams siu- į 
sti. į

Pirmasis Subatvakaris

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Sveikino iš Miamitaip susitvarkyti, kad spalio 
ir i Meninę programą atiiKs j ją galėtų pamatyti ir iš- 

Bostono Balfo sk\liaus pir— solistas B. Po\ila\icius, ku- gipgti mūsų jaunuosius ta-
mininkas, jis Įvairių Bosto-riam a'komponuos komp. J-• lentus. Tai bus ne banke- . - • v T> - r - (• , v • i
no organizacijų narys. Gaidelis, ir Onos Ivaškienės su menine programa!1“'"6“* f J??3? B“lv>,dal £ pupelių kava bei muilas, j

Ant. Andriuiioniui labiau- f vada vaujama tautinių šokių bet konceilas? kurio metu |^ll^e ksve^mimil ls Mia- Vartoti daiktai: juvelirmiai : 
rūpi pateigto lietuvio • grupė. . ... publika sėdės ne prie stalių-

i__Keleivio bičiuliai, Brook- Rūbų siuntiniuose galima Į
_i_ ______ i_.i_ __ į.i.1supu- sunuiauas. ---- ------- *visuumenlriinkal, An-

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston

šiai
kančia, ir jis visuomet ir vi- j kurios
somis išgalėmis stengiasi tą i šoks gėlių valsą 
kančią mažinti. Jis tų varg- J polką, gaus dovanas, 
šų labui organizuoja Bosto- Į Rengėjai kviečia visus

genau5Įai kų, bet eilėmis sustatytose 
ir dzūkų * kėdėse, kaip tai buvo Mai

ronio minėjime. Tik po kon-
, . , . ,, , A . , . . , icerto bus sustatvti staliukai,,ne koncertus ir vakanenes. | bankete dalyvauti ir tuo bu-jkad publikai batų at | 

Jis vyksta j vbus Balfo su-į du pnstdeti pne to didel.o į pasivaišinti> pasgnekėtį V 
važiavimus, nesvarbu, kur , darbo kun dirba Balfas,, pasišokti am orkestrui 
jie butų. ir niekad neprašo 1 gelbėdamas vargą vargstan- l2Toįant
kelionės išlaidas padengti. Į čius tautiečius Sibire ir ki- j '______________

Praeitais metais Ant. An-! tur.
driulionis tiek ”nusilakstė“,

DĖL ADAMS BANKROTO

Vaičaičiu sukaktiskad prieš Balfo didžiuli ban-1 
ketą turėjo išsitiesti ant ope. i 
racinio stalo—chirurgai ope_ į Justinas ir Marija Vaičai.
ravo jam koją ir į banketą 
neleido.

šiemet tas pats Antanas 
vėl laksto po Bostoną, tarsi 
naujas kojas gavęs, ir ruošia 
naują banketą spalio 7 d. 5 
vai. popiet Liet. Piliečių 
Draugijos auditorijoje.

Tą banketą globoja pats1, M. Vaitkevičienė pirko 
generalinis Mass. prokuro- namus H gatvėje, So. Bosfo
ras Edvvard J. McCoimack. ne.

čiai įugsėjo 29 d. kukliai pa
minėjo savo vedybinio gy
venimo 40 m. sukaktį. Svei
kiname ir linkime dar daug 
laimingų metų.

M. Vaitkevičienė pirko 
namus

?• 3E

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY. So. Boston 27. Tel. AN 8 - 8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISA.*-

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairū« daiktai ir rmknn><>rvrotas maistas. Vi«i dokument«: 
paruošiami rusų ka'ba ir siuntiniai išsiunčiami tiesins: iš BOSTONO nėr 1* 
valandas nūn jų priėmimo.—Oro paštu—ta pačią dieną. Persiuntimo išlaidą- 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mū«u ištaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordi.jonus 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

IS toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytų adresu. Įdėkite daik 
tų sąraša ir aiškins siuntėjo ir yavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siųsti iki 14 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro naštų eab^ia siusti iki 22 svaru|st MG \ |.f«TI VlšK KREIPKITIS LIFTOVIšK AI 
VISI SU NTftJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTCRISTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. rvto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

RADIJO PROGRAMA

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

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

Tel. AV 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 
Dorcbester, Mass.

>amainiai,
Atlieku visus pataisymo, remon- ■ 
to ir projektavimo darbus iš lau- 1 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I

___  .... . i biznio pastatų, nasrai Jūsų reika- J
gaminiai, laikrodžiai, Siuva- I lavimą. šaukite visados iki 9 va- •

i landų vakaro' 1
mi Beach, Fla.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Banjromis 1190 kilociklų 

FM Bandomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framinjrham, Mass.

!
Telefonas AN 8-3630 į

} GR 9-1805 ir AN 8-9304

» Dengiame Stogus 
: /r Taisome Juos
} ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
J Taisome, šingeliuojamt 
• giame aliuminijum ir 
» me iš lauko sienas.

den- •
dažo- ««

i Free Estimates J
J ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO » 
I Du broliai lietuviai ' 
* Charles ir Peter Kislauskai ♦
{Garantuojame gerą darbą •

iur. j.
(Seymour)

Lietinis Gydytojas ir t'hirursjaR 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

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

TEL. MO 3-2948

TELEFONAS AN 8-2805

Ne taip jau bloga
Rugsėjo 26 d. laidoje mes 

pranešėme, kad Charles 
Adams (Kazys Adomavi- ’ 
čius) paskelbė bankrotą ir .^
kai kurie tautiečiai gali tu-: * 
rėti nuostolių. Ponia Ado- 

•mavičienė buvo užėjusi į 
Į mūsų įstaigą ir sakė, kad 
jos vyras rugsėjo 28 d. pasi- į 
rašęs pasižadėjimą visiems 
skolintojams apmokėti iš 
savo uždarbio (algos), jei 
esamo turto nepakaktų kre
ditoriams patenkinti. Todėl 
nuostolių pavojus nesąs jau 
toks didelis.

Skautorama Bostone!

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Ui

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

1 kreiptis:
j BRONIS KONTRIM
2 Jaetice of thePeaee—ConstaMe

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

j Dr. J. L. Pasakarnis i 
| Dr. Amelia E. Rodd į

OPTOMETRISTAI
(VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytaa

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Bostono skautės-ai ruošia 
skautoramą graodžio 1 d. 
(šeštadienį). Numatoma į- 
domi programa vaikams ir 
suaugusiems, šokiams gros 
geras orkertras.

Nuoširdžiai prašom aukš
čiau minėtą vakarą kitų pa
rengimų neruošti, o visi pa
buvoti kartu su mumis, pasi
džiaugti mūsų jaunomis jė
gomis.

Jūsų skautės-ai

Dalyvavo tautininkų 
konferencijoje

Antanas Matjoška ir A- 
leksandras Griauzdė mg- 
sėjo 29 ir 30 dienomis daly
vavo Tautinės S-gos konfe
rencijoj Clevelande.

l

24 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset SL, Dorcbester, Mass.

GEneva 6-1204

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius Ir seka.

f Dažau ir Taisau 5
* Namus iš lauko ir viduje. 1
* Lipdau popierius ir taisaul 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
Į 220 Savin Hill Avė.
* Dorcbester, Mass.
* Tel. CO 5-5854 

4»aaaaaaasaag>ssetssessv

J Charles J. Kay :
* LIETUVIS *

Plumbing—Heatine—Gas—Oil *

I.irense No. 4839 »
I Gazo šilimą permainyti 8265 »

Telefonas: CO 5-5839 J »
12 MT. VERNON STREET J 
DORCHESTER 25, MASS. »

taaaaaaaeaattstaeaaasaaaaT

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestinsrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hardivare Co.
Savininkas Nf J. ALEKNA
528 EAST RROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I-anjfams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie treležies daiktai

t




