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Rinkimų Kampanija Prasidėjo
Presidentasjialy vanja

Kongresas Baigia Savo Darbus; Prezidentas Eilsje pra
kalbų Iškelia, Kad Respublikonai Nepalaikė Vyriau

sybes Programos; Siūlo Išrinkti Geresnį Kongre
sų, Kuris Turės Daugiau Pažangesnių 

Demokratų.

Kongresas jau baigia dar- gov HusijojVyko 
bus ir skirstysis namo arba
politirei rinkimų kovai iki KrUVlIlOS ffiaUŠės 
lapkričio 6 dienos, kada bus 
išrinktas naujas, 88-tasis
kongresas. Prezidentas J. F. Pereitą vasarą Sovietų 
Kennedy jau ir pradėjo rin- Rusijoj buvo staiga pakel- 
kimų kampaniją už ”geres- tos kainos mėsai ir sviestui, 
nį kongresą“, kuris paremtų Mėsa buvo pabranginta net i 
vyriausybės siūlomą progra- 30',, o sviestas 25' '<. Iš so-i 
mą vietų spaudos atrodo, kad į

Vyriausybės programa gyventojai jų gyvenimo pa- 
kongrese tik dalinai buvo į- bloginimą .Rusijoj priėmė 
gyvendinta įstatymuos. Pre- be jokių protestų. Tikreny- 
zidentas dėl to kaltina res- bėję betgi taip nebuvo. Iš 
publikomis ir retkarčiais už- diplomatinių ir kitokių šal- 
simena pietinius demokra- tinių sužinota, kad birželio 
tus, kurie tai programai taip pradžioj Novočerkasko mie- 
pat yra priešingi, kaip ir ste įvyko kruvinos riaušės, 
respublikonai. Prezidentas kurios buvo numalšintos tik: 
nurodo, kad daugiau ”gerų“ su kariuomenės pagalba, 
demokratų galėtų pakreipti Bemalšinant riaušes No-
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JIS TAIP BUVO PASIRUOŠĘS SKRISTI

Dešinėj astronautas Walter Schirra, kuris spalio 3 d., pakilęs 176 mylias Į erdvę 
per 9 vai. 11 min. 6 kartus apskrido žemę, nuskrisdamas 170.900 mylių. Kairėj 
raketa, kuri jį nešė erdvėje. .

Anglija Vėl Derisi Dėl 
Dėjimosi Prie Europos Šešių

Pertrauktos Derybos Dėl Anglijos Prisidėjimo Prie Euro
pos Muitų Unijos Atsinaujino; Anglijos Darbiečiai 

Reikalauja Geresnių Sąlygų; Anglų Visuomenė 
Pasidalijusi Dėl Jungimosi Prie Europos.

Afrikoj Gimė Dar 
Nauja Valstybe

Šį pirmadienį anglai vėl 
pradėjo pertrauktas dery
bas dėl Anglijos dėjimosi 
prie Europos muitų unijos. 
Derybos buvo pertrauktos 
belaukiant „Tautų Bendruo
menės“ vaL.ybių vadų su
važiavimo Londone. Angli
jos vyriausybė laiko reika
linga dėtis prie Europos, 
dargi jei dėl to tektų palikti

Romoj Renkasi Bažnyčios Suvažiavimas 
Dalyvauja Virš 2800 Bažnyčios Vadų

Generolas Walker 
Laisvas Po Kaucija

Afrikoj šį pirmadienį gi
mė dar viena nauja nepri
klausoma valstybė. Buvusi 
anglų kolonija (protektora
tas) Uganda gauna visišką 

į nepriklausomybę. Uganda 
turi 6 su puse miliono gy- j Kanadą, Australiją ir N. Ze 
ventojų ir jo 66 metų ang- landiją ”už durų“, bet nenu- 
lų šeimininkavimo pradeda stoja vilties išsiderėti kai 
gyventi nepriklausomai. kurių lengvatų tų valstybių

Neprik’ausomybės šven- prekybai su Europos kraš- 
tei Ugandos vyriausybė pa- tais.
skelbė amnestiją 2,500 ka- Anglijos Darbo Partija 
linių, kurie buvo kaltinami pereitą savaitę pasisakė 

j už įvairius politinius prasi- faktiškai prieš dėjimąsi su
Buvęs armijos generolas ; kaitimu daugiausia dėl Europos valstybėmis j vien, 

* 1 riaušių kėlimo. muitų uniją, nors tą pasisa-

visą kongreso politiką, kas vocerkaske žuvo nuo kelių Į J-
padėtų įgyvendinti reikalin- dešimtų iki kelių šimtų žmo. | ^LvlmasV vi^o JSulio 
gas reformas. ’ nių. Riaušės kilo dėlkainų • kiama kfd 2 8oo

Amerikoje yra veik tradi.! pakėlimo, bet darbininkų
cija, kad renkant kongresą • minios protestavo ir dėl ki- 
valdančioji partija šiek tiek, tokių negerovių dirbtuvėse.
pralaimi. Prezidentas Ken-| --------------------------
nedv nori priešingai, kad į AUKSO. TEISMAS VĖL 
valdančioji partija iš šio ru.j SVARSTYS MALDAS
dens rinkimų išeitų sustip- --------
nėjusi. Aukščiausias šalies teis-

Buvęs prezidentas Eisen- mas vėl svarstys Pennsylva- 
hower irgi pradėjo gyviau, nijos ir Maryland mokyk-

Ši ketvirtadienį Vatikane stebėtojų laukiama keli šim-
prasidės 21-asis katalikų tai. Suvažiavimo tikslas yra Edwin A. W ’alker buvo su- i ““J"yra pasisa- P Xolų, "suartinti krikščionis“ ir! imtas pereit, savaitę Missi-1. y«anda. P*W* Pn" kYm(? pridengė re.kalavtmu

gražinti "atskilusius bro- ssippi valstijoj ir išgabentas j I !JuunSt; LaUtų.^ga' geresnes paėjimo
.. į Spiigfield, Mo., kur jis bu-1 W " '‘a,ui~iu '"r'

va padėtas į kalėjimo ligo- j -
ninę ištirti jo proto sveika-

________  _ _ j tą. Sovaitės gale jis buvo
Petro bazilikoje. Daugiau-j matikių) suartėjimą su ka-’paleistas iš kalėjimo į laisvę 
šia bažnyčios dignitorių at- talikų bažnyčia. Iš kitų baž-įpo užstatymo kaucijos 50,- 
,.obs io u-u™ onirni vizx_ nvčiu anglikonai yra arčiau- 000 dolerių. Pradžioje iš jo

liūs“ į vieną bažnyčią 
Romos bažnyčios vadai

daug dėmesio kreipia į rytų 
Vatikane ir posėdžiaus Šv.» apeigų krikščionių (sta-• X • 1 •

vyks iš Italijos, antroj vie
toj eina Jungtinių Amerikos 
Valstybių katalikų bažny
čios ierarchijos viršūnės. Iš - - . -
kitų kraštų bus mažesnės; fonams suaitėti su katali

L’ci ii virai vficvkj var
pe nuomonės yra pasiskirs- 
čiusios tuo klausimu.

Pagalba Užsieniams .Amerikos vyriausybė ati-
. dziai seka anglų derybas

Žymiai Sumažinta dėl Eur°p°s. „bendros rin- 
kos“ praplėtimo. Amerika

politikuoti ir pradeda lanky-: lose praktikuojamą biblijos
ti įvairias vietas su prakal
bomis, žinoma, prieš demo
kratų administraciją ir prieš 
demokratų kontroliuotąjį 
kongresą.

Jemeno Valstybėje 
Vyksta Karas

ir maldų skaitymą mokyk
lose. Žemesnieji teismai tuo 
klausimu priėmė skirtingus 
sprendimus, todėl dabar 
laukiama aukščiausiojo teis
mo pasisakymo.

delegacijos.
Katalikų bažnyčios vir

šūnių suvažiavimas tęsis ne
žinia kiek laiko, šiais me
tais jis nepasibaigs, bet Ka
lėdoms bus padaryta ilga 
pertrauka, ir suvažiavimas

si kataliku bažnyčiai, ir gal buvo reikalaujama net 100, , • j j y» a pasii-uošusi plačioms de-
suvažiavimas priims nutari- tūkstančių kaucijų, bet vė-i sas- Pabaigdamas; .yboms su Europos apsųun-

kuriė palengvins angli- Bau ji buvo perpS, suma- i “J” - g«on,» valstybėmis dėl
1 6 b J l H -priėmė pinigų skyrimą pa-Į pagyvinimo prekybos mai

nų, ir Amerikos vyriausybė 
turi įgaliojimus iš kongreso 
daryti įvairias muitų nuolai
das Europai mainais už Eu
ropos nuolaidas Amerikos 
prekėms.

mų

kais.
zinJa- galbai užsienio kraštams.

, Buvęs generolas kaitina-I p,ezidentas buvo |)raS 4 
net mas dalyvavęs studentų ir bilionų ir 700 miiionų dole-miogtn nori 011*711 . i .

Kai kas laukia, kad
popiežiaus neklaidingumo miesto padaužų nausese 
dogma, priimta 1869 metų Oxford, Miss., mieste prieš nų, bet kongresas galutinai 

nutarė skirti tik 3 bilionus irbažnyčios suvažiavime, bus negro studento Meredithj 900 milionų. Po nubalsavi. 
atšaukta. laukiama kad jregisti avim, į Mississippi; mo vyriausybė sakė. kad 
bus leista vietines kalbas universitetėtame mieste, i teks verstis su skirtomis su-

Tuo klausimu
! nas teismas jau seniau yra 
taręs savo žodį

aukščiau bus atnaujintas ateinančiais! vaitoti bažnyčios ape^osej Pagal spaudos praneši-I momfe 
auKsuau-, . . , vietoje dabar vartojamos lo-( mus buv. generolas vadova- •

Iš Egipto praneša, kad 
Saudi Arabijos kariuomenė 
įsiveržė į Jemeno valstybės 
teritoriją ir ten eina mūšiai 
tarp tų dviejų arabų valsty
bių karių. Jemeno valdovas 
mirė, o jo įpėdinį sukilusi 
kariuomenės dalis nužudė. 
Sekantis iš eilės sosto įpėdi
nis iš New Yorko, kur jis at
stovavo savo kraštą JT or
ganizacijoj, nuvyko į Saudi 
Arabiją prašyti jos pagal
bos, ir ta arabų valstybė jam 
padedanti atgauti sostą.

Žinių apie Jemeno įvy
kius yra mažai. Tik žinoma, 
kad Egiptas ir Sovietų Rusi
ja pripažino perversminin
kų valdžią. Gandų apie Je
meno įvykius vaikšto daug.

Didelės liūtys

NEIšKRAUNA LAIVO

Jugoslavu laivo I)rzic ka
pitonas Jakov Marunec žiū
ri bejėgis priversti Hous- 
ton uosto krovėjus iškrauti 
sovietu kviečius, skirtus 
Kubai. Krovėjai atsisakė 
eiti per piketu eiles, kurias 
sudarė moterys, vaikai ir 
pabėgėliai iš Kubos.

metais.
Į suvažiavimą Vatikane 

' atvyksta katalikų bažnyčios 
Į vadai ir iš komunistinių 
1 kraštų. Iš Vengrijos, Lenki-,
jos jau atvyko gana skait-' 
lingos delegacijos. Bus at-

tynų kalbos. Bet visi tokie 
ir panašūs laukimai yra dar 
spėliojimai. Amerikos kar
dinolai ir vyskupai 1869 me
tų suvažiavime balsavo prieš 1 
popiežiaus neklaidingumo 
dogmą. Kaip jie pasisakys

stovas ir Lietuvos episkopą- dabaro 
to, bet ar tai bus bolševikam | Ir Rataliku tarpe nemažai 
tarnaujantis kan. Stankevi-, abejonių kel‘ia ir kita dogma 
čius, ar kas kitas, rašant i dėl Panelės Švenčiausios nu. 
šiuos žodžius dar nežinoma.* kėlimo su kūnu į dangų. Tai 
Telšių vyskupas Vincas Bo- patį naujausia katalikų baž-

vo studentų ir padaužų puo-' 
limui prieš federalinės poli- i 
cijos valdininkus (marša- i 
lūs) prie universiteto.

---------------------------- !
Kas gi Yra Svarbiau: j 

Mėnulis, Žindukai?'

Astronautas Schirra 
Keliavo Erdvėje

Didžioji dalis Naujosios 
Anglijos stipriai nukentėjo 
nuo nepaprastų liūčių ir jų1 
pasėkoje įvykusių potvynių.! 
Per 3 dienas lietus veik be 
pertraukos pylė ir užliejo i 
kelius, privarė vandens į na
mų rūsius, sukėlė vandenį 
upėse ir upeliuose.

risevičius negalės dalyvauti, 
nes jis laikomas kalėjime ar 
Sibiro trėmime. Negalės da
lyvauti nė Čekoslovakijos 
arkivyskupas Josef Beran, 
kuris laikomas kalėjime, 
kaip ir Vengrijos kardinę/ 
las Mindszentv, kuris gyve
na Amerikos Ambasadoje 
Budapešte ir negali iš jos iš
eiti į miestą, nes jam gresia 
areštas.

Kokius klausimus bažny
čios suvažiavimas svarstys, 
dar nėra žinoma, nes darbų 
tvarka noi-s ir paskelbta, bet 
iš jos negalima iš anksto pa
sakyti, kokie būtent klausi- 
mai bus aptarti.

Bažnyčios suvažiavime 
dalyvaus ir protestantų bei

Sovietų laikraštis ”Trud“, 
kuris dedasi esąs unijų dien
raštis, iškėlė klausimą, ar 
rusai pirma pasieks mėnulį, 
ar gal pirma išmoks paga
minti užtenkamai vaikams 
guminių žindukų, kurių da
bar trūksta krautuvėse.

“Trud” stebisi, kad sovie-1 
tų pramonė nepaganjina už
tenkamai tokių mažų daly
ki) kaip žindukai mažiems

vyriaiis'bčs vadas Ben Kelia vaikams Gumos pramonės 
atvyko i Xew York,, kur jis va'!a' Ia‘k' asc.o atstovui is- 
dalyvaus Alžerijos priėmi- a,sk,no’ ka<1 ‘H'r metus rel 

mo į Jungtinių Tautų orga
nizaciją iškilmėse. Alžerija 
bus 109-asis Jungt. Tautų 
narys.

Vėliau

nyčios dogma, kuri irgi stos 
skersai kelio krikščionių su
siartinimui.

Alžerijos Vadas 
Lankys Prezidentą

Nepriklausomos Alžerijos

kėtų pagaminti bent 7,000, Į 
000 žindukų, bet planas nu
mato tik 3,000,000. Todėl 
daug vaikų lieka be žindu
kų. Viena jauna motina

VIS TIE MOKESČIAI.

Buvęs sunkaus svorio nok- 
so čempionas švedas Inge- 
mar Johansson geria kavą 
vienoje Chicagos kavinėje. 
Jis į JAV atvyko i Patter- 
s<»n - Lis ton bokso rungty
nes. bet negali išvykti, kol 
mokesčių įstaiga nepatik
rins. ar jis yra visus mo
kesčius sumokėjęs.

Amerikos astronautas W. 
M. Schirra pereitą savaitę, 
trečiadienį, šešis kartus ap
lėkė žemę erdvėje ir per 9 
valandas ir 14 minučių nu
skrido 170,000 mylių. Jo ke
lionė visiškai pasisekė, ir 
nebėra techniškų kliūčių to
kias keliones daryti ir ilges
nį laikotarpį. Dar ateinan
čių metų pradžioje bus pa
leistas vienas Amerikos as
tronautas skristi aplink že
mę 18 kartų, o tada bus lai
koma, kad bandomosios as
tronautų kelionės erdvėje 
yra baigtos ir bus vykdomas 
koks nors žymesnis astro
nautų žygis.

vadas

Washinrtono jis keliaus į J""8’ įet žjndukM ne.
j Fidel nuvo krautuvėse. Tik 

voje jų galima gauti.
stačiatikių bažnyčių atsto-l Kubą pasimatyti su 
vai kaip stebėtojai. Tokių' Castro

LIETUVOJE ASTUONI 
NUTEISTI MIRTI

Lietuvos „aukščiausias“ 
teisinas nuteisė sušaudyti 8 
žmones, kurie buvo kaltina, 
mi Hitlerio laikais dalyva
vę įvairiose žmonių žudy
nėse Lietuvoje ir Gudijoje. 
Juos kaltino prokuroras F. 
Archipov, aiškus rusiškų o- 
kupantų žmogus.

Sušaudytųjų visas turtas 
taip pat konfiskuotas.
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kad prezidentas gali būti 
i renkamas tik dviem termi-i 
nams. Matyti, ir čia bijoma
si, kad koks nors populiarus 

87-asis kongresas baigia savo darbus ir, tur būt, jau prezidentas gaii save jam- 
šią savaitę išsiskirstys ir nueis istorijon. Kongresas turė- ZH1 *. 'auoahuh?> ’1-'

Prancūzai turi patyrimo, 
kaip plęoisckai inė demok
ratija išsigimsta i vieno as-i 
mens diktatūrą ir net į im
periją. Todėl galima supra
sti, kodėl prancūzų vadina-! 
ma kairioji ar demokratinė! 
visuomenė nemėgsta plebisJ 
citarinių rinkimų, riešą, ir 
Amerikoje George \Va>h- 
ingtono laikais buvo kalbų 
ir Įtarimų, kad pirmasis Į):e-, 
zidentas siekiąs užsidėti ka
rūną, bet čia kalbos kalbo
mis ir paliko, o prancūzai 
turėjo nemalonų patyrimą.

Dabartinė konstitucinė 
krizė Prancūzijoj iškilo po

Kame naujieji rubežiai?

jo žymią demokratų daugumą, bet neturėjo aiškios dau
gumos, nes demokratų partijoj yra apsijungę visokio plau. 
ko žmonės ir yra nemažai tokių, kurie mieliau bendradar
biauja su republikoniška dešine, negu su šiaurinių valstijų 
demokratais. Prezidento programa, tose sąlygose, tik da
linai buvo įgyvendinta ir kai kuriais atsitikimais su dide
liais pakeitimais.

Kongreso išsiskirstymas leidžia spręsti apie preziden
to “naujųjų rubežių” programos Įgyvendinimą. Daug kas 
prie naujosios vyriausybės pajudėjo iš vietos—kraštas ne
abejojamai geriau pasiruošė visokioms staigmenoms iš 
rusų pusės, šalies erdvės tyrinėjimo programa pastūmėta 
pirmyn, vyriausybė gavo Įgaliojimus vesti derybas su Eu
ropos “bendrosios rinkos’’ valstybėmis dėl plėtimo pre
kybos tarp Amerikos ir Europos valstybių, užsienių rėmi
mas kongreso patvirtintas, bet vyriausybės užsimojimas

GUBERNATORIUS ROSS BAKNETT

Jis cricz'. ii pasipriešino net teismo nutarimui priimti 
nvjjK, i '’ississipp; universitetą, kuriame liiji šiol tik 
baltieji tesimokė. Tik federalinės valdžios jėga tas 
studentas buvo priimtas, o gubernatorius yra nubaus
tas mokėti už kiekvieną dieną po S10.000. kol sutiks 
savo Įsak\ mą atšaukti.

gerokai apkarpytas.
Naujoji vyriausybė, po gen. Eisenhovverio administ-! to, kai prezidentas gen. de 

racijos “konsolidacijos“, bandė pastūmėti kraštą sociali- Gaulle pasisakė už prezi- 
nio draudimo srityje, bet kongrese negavo pritarimo; vy- dento rinkimą ateityje vi-
riausybė bandė išspręsti žemės ūkio produktų perteklių suotinu gyventojų balsavi- —-- -- —- . u

mu. Prez. de Gaulle pasiūlė, tucijoj aiškiai yra pasakyta, laimes didelę daugumą n 
kad visa prancūzų tauta kaip konstitucija turi būti de Gaulle naujai konstituci. 
dar ši mėnesį, spalio 28 d. keičiama. Vyriausybė i tai jai pastos kelią.

Darbiečiai ir Europa
Angijos Darbo Partija kalą nuspręsti. Anglijos vy- 

pereitą savaitę savo metinė- riausybę, kiek yia žinoma, 
je konferencijoje Brightono mano tęsti derybas suEuro- 
mieste turėjo apsvarstyti pos sesiomis valstybėmis, 
vieną pagrindinį klausimą bet nežinia, ai vynausy 

i—dėtis ar nesidėti prie Eu- bandys parlamente pravesti 
| ropos muitų unijos. Iki pat nutarimą dėl Anglijos deji- 
j paskutinės dienos nebuv o mosi i Europos muitų uniją.
Į tikrumo, kaip partija apsi- * yra jr anglų konservato- 
spręs. Tik kai buvo paskelb- r- tarpe, kurie yra piktai 
tas vykdomojo komiteto re
zoliucijos projektas tuo 
klausimu, partijos nusistaty
mas prailėjo aiškėti.

Anglijos darbiečiai da- masis su Europos valstybė- 
’oar gimstančią Europos mis i vieną ūkišką, o vėliau 
muitų uniją atmetė kaip ir politišką bendruomenę 
Anglijai netinkamą, bet via atsisakymas nuo praei- 
kartu tą atmetimą pasai d i- , ties didybės ir nuo ryšių su 
įo gražiais žodžiais apie, užjūrio kraštais, kurie yra

priešingi Anglijos susieuro- 
pinimui. Tai žmonės, gy
veną senais Britų Imperijos 
prisiminimais, kuriems dėji-

apie,
kil-

klausimą, bet kongresas tik dalinai pritarė vyriausybės 
užsimojimui; vyriausybė planavo pastūmėti ūkio augi
mą, bet viskas paliko, kaip ir aukščiau buvę: bedarbių 
skaičius šiek tiek sumažėjo, bet nedarbo klausimas dar ne
išspręstas, o ūio augimas nepagreitintas; vyriausybė skal

no _
Europos muitų unijos 
nius tikslus. ..

Pagal darbiečių vado 
H. Gaitskeil tvirtinimą, An
glijai nėra prasmės dėtis

nubalsuotų konstitucijos pa- atsako, kad toje pačioje \ ienap ar kitaip, Prancū- 
keitimą, pagal kuri visi su- konstitucijoj yra paragra- zija vėl turi vidaus krizę, 
augę gvventoiai. o ne vien fasll, kuris aiškiai numato Nebera Alžerijos, tai yra 

konstitucinė krizė.” Yra 
riausybės įstaigų tvarky- kraštų, kurie be krizių nesu.

Prieš tą dė Gaulle siūly-! m0”’ k.ad ,ta Pali da- geba » venti
ma parlamente kilo pratęs- ba.nmė konstitucija yra šu
tai ir pereita savaite parla- ta‘t>.. kad ją. galima
menus 39 visu atstovu bal- Y.Kna*P 11 kitaip aiškinti ir.

žinoma, stipresnio aiskini- 
mas visada yra teisingesnis!
O šiuo tarpu Prancūzijoj de

tė reikalinga remti švietimą iš federalinio iždo, bet kong- tik savivaldybių delegatai tautos atsiklausimą dėl “vy- 
resas tuo klausimu nepajėgė susikalbėti pats su savimi ir rinktų šalies prezidentą, 
geras sumanymas nuėjo niekais tiek peniai, tiek ir šiemet.

Po dviejų metų naujoios vyriausybės valdymo krašto 
piliečiai lapkričio 6 d. turės progos pasakyti, ar naujosios 
vyriausybės politika jiems patiko ar ne. Prezidentas J.
F. Kennedy kviečia balsuotojus išrinkti i naująjį kongre
są daugiau demokratų, bet griežtai neatsiriboja nuo de- nepasitikėjimą vyriausybei, 
mokratų pietinėse valstijose, kurie prezidento programai Prezidentas de Gauule į tą 
tiek pat yra priešingi, kaip ir dešinieji republikonai. , parlamento tarimą, tur būt

Socialinio draudimo praplėtimas Amerikoje yra ga-! Pa^fe‘s parlamentą ii pa>- 
na degantis reikalas, bet ir prezidento siūlytoji reforma 
dėl senų žmonių gydymo buvo tik lopas, o ne platus ir rei
kalingas pasimojimas sveikatos rūpinimo klausimą žmo
niškai išspręsti.

sų dauguma nutarė išnešti

—ab.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo- 
Gaulle yra stipresnis, negu £jenės Lietuvos istorijos ke- 
pailamentas. lis egzempliorius. Tai d,-

lyg ir pačios Anglijos dalis, 
kaip Australija, N. Zelandi
ja ir iš dalies Kanada.

Anglijoje tik viena parti
ja nesvyruodama pasisako 

prie Europos muitų unijos, už įsijungimą į Europos 
nes dėjimosi sąlygos yra ne. muitų uniją, tai yra libera- 
užtenkamai geros. Jei sąly- lai, kurių įtaka paskutiniais 
gos būtų kitokios, anglų so- metais lyg ir didėja ir ta jau 
cialistai gal pažiūrėti kitaip i lyg mirusi partija vėl nori 
į dėjimosi klausimą, bet da. 'keltis iš politinės užuomarš. 
bar jau žinomos sąlygos su- Į ties. Konservatorių daugu- 

I daro pavojų Tautų Bend-. ma taip pat remtų vyriausy- 
ruomenei ir net gresia iš, bę tame klausime, bet toje 

i Anglijos padaryti “Europos partijoje nėra tokio vienin- 
i provinciją.” Į gurno, kaip liberaluose.
, Anglų derybose su Euro
i pos šešiomis valstybė

Darbiečių tarpe H. Gait-
i pos šešiomis valstybėmis! skeli iškalbingai pagrįsta 
dėl Anglijos prisidėjimo, rezoliuciją prieš dėjimąsi į 
prie Europos muitų unijos, Europos valstybių šeimą su- 
Anglijai buvo pasiūlytos ly-įkėlė partijos vadui ovacijas

Atrodo, kad naujo parla- džiausią ir visiems supran- giai tokios pat dėjimosi są-kelbs naujus parlamento 
rinkimus, o tuo tarpu tautos 
atsiklausimas dėl konstitu
cijos pakeitimo spalio 28 d. plebiscitas dėl konstitucijos jr daug paveikslų. Kaina 12 . metusios į “bendrąją nn
įvyks, kaip tai de Galle bu- pakeitimo bus spalio 2S d. dolerių. i ką,” jokių išimčių anglams

Rinkimuose, be abejonės, iškils tokie klausimai, ku- Vo suplanuota. De Gaulle pasimoįimą_______________________ Į nebuvo manoma daryti, nes
rie balsuotojus jaudina, nors didesnės reikšmės gal ir ne- J Parlamentas savo nutari- dabar gali sutrukdyti tik pa. pa|can,injcjme drau s lfWj. n^ra ’r I)a^r^n^° kokias nors
turi. Vienas tokių klausimų yra Kuba, dėl kurios kraštas I me dėl nepasitikėjimo vy- ti tauta, jei ji konstitucijos a a \n Im^. rau8u . i ypatingas sąlygas daiyti.
jau jaudinasi ir opozicija tikisi iš to klausimo nemažai riausvbei sako, kad prez. de pakeitimą atmes, arba gali ,r pa uz,wa Kas gera prancūzams, vo-
politiniai pasinaudoti. Kiti užsienio politikos klausimai,) Gaulle laužo dabar veikiam atsitikti ir taip, kad parla- kyti “Keleivį. Kama me- kiečiams, italams, belgams 
gal daug svarbesni kaip Kuba, mažiau jaudina visuomenę čią konstituciją, nes konsti- mento rinkimuose opozicija ams penki doleriai, 

ir, be to, abi didžiosios politinės partijos dėl didžiųjų už

minto rinkimai Prancūzijoj amai parašyta knyga, 947 I lygos, kokiomis visos šešios
ivvk.-s lapkričio mėnesi, o pSj_ su trimis žemėlapiais į Europos valstybės yra susi- 

iscitas dėl konstitucijos ;r dano- paveiksiu. Kaina 12 metusios i “bendraia rin-

sienio politikos klausimų turi maždaug tą pati nusistatv- 
mą ir balsuotojai nėra raginami tą nusistatymą keisti ir 
ieškoti kokių nors naujų kelių.

Kongresui skirstantis galima pasakyti, kad naujosios 
administracijos politika savo pažadų negalėjo tesėti dėl 
kongreso pasipriešinimo, bet ar rinkamai duos vyriausv- | 
bei progos netesėtąją savo programos dalį dar Įgyvendin-' 
ti, pareis jau nuo naujo kongreso, kuris susirinks po Nau-1 
jųjų Metų. Skaudieji klausimai palieka tie patys—ne
darbas, lėtas ūkio augimas, socialinio draudimo plėtimas 
ir “šaltojo karo” įvairūs frontai—nuo Vietnamo iki Ku
bos ir Berlyno.

Bijo Napoleono
Prancūzija gyvena nau- visuotinu gyventojų baisa-

ją krizę, šį kartą tai yra vi
daus, o ne ne kolonijų liku
čių krizė, kaip buvo ban-

vimu (tiktai vyrų) išrinko 
šalies prezidentu Louis Na
poleoną, kuris po keliu metu

dant surasti sprendimą Al- tautai pritariant pasidarė1 
žerijos klausimui. impeiatoriu ir vadinosi Na-j

Nauja krizė kilo dėl seno noleonu Trečiuoju. Impera-; 
klausimo, kaip rinkti res-. torius viešpatavo iki Vokie- 
publikos prezidentą. Dabar-'tiįos-Prancūzijos karo 1870-
tinis prezidentas gen. de 
Gaulle mano, kad preziden
tas turėtų būti renkamas vi
sos tautos, kaip tai daroma 
Amerikoje ir kaip buvo da
roma Prancūzijoj prieš dau
giau negu šimtą metų. Pa
gal de Gaulle nuomonę, 
prezidentas turi turėti auto
ritetą vyriausybei vadovau
ti, o tokį autoritetą jam ga
li suteikti tik visa tauta, ku
ri jį išrenka prezidento pa- 
į eigoms.

Bet prancūzų įvairūs li
beralai. demokratai, sociali
stai ir kitaip besivadiną re
spublikonai kaip tik tokio 
prezidento rinkimo būdo bi
jo. Bijo dėl to, kad turi ne
derą patyrimą su visos tau
tos renkamu prezidentu.

1871 m., kada prancūzai bu
vo sumušti ir imperija su
griuvo. Nuo to laiko “plebis- 
citarinis” būdas rinkti pre
zidentą Prancūzijoj pasida
rė įtartinas ir tik bonoparti. 
stai skaito, kad tai yra de
mokratiškiausias būdas pre- 
zidetą rinkti, bet tokią nuo
monę atstovauja tikėdamies 
kada nors vėl į Prancūzijos 
sostą įlaipinti kokį nors Bo- 
nopartų giminės palikonį.

Amerikoje, kur preziden
tas renkamas visos tautos, 
nėra buvę atsitikimo, kad 
tautos išrinktas preziden
tas bandytų pasidaryti “am
žinu prezidentu,” kaip tai 
yra atsitikę Prancūzijoj. Bet 
ir čia, po F. D. Roosevelto 
keturių terminų, priimtas

AK, DĖL TO MAŽO 

TELEFONO VIRŠUJE
Kartais atrodo, kad telefonas 1<>1 neskamba, kol Jūs nenueinate to

liausiai nuo jo — dirbate viršuje ar ruošiate pietus virtuvėje.

Jei Jūs neturite po ranka telefono pratęsimo, pagalvokite koks pato
gumas. privatiskumas ir saugumas Jūsų šeimai būtų iš jo. Jis nekainuoja 
daug; kodėl nepašaukti Telefono Biznio Ofisą ir nesužinoti visas smulk
menas?

DADDY SAYS

konferencijoj, bet tas nerei
škia, jog darbiečių tarpe 
nėra Europos muitų unijos 
šalininkų. Jų yra ir gana įta
kingų. bet jų balsas šioje 
konferencijoje buvo nus
melktas, nois nėra abejonės, 
kad jie vėliau dar garsiai 
pasiskelbs. Dėjimasis į Eu
ropos muitų uniją yra vie
nas iš tokių klausimų, kuris 
visą tautą paskii-stė ne pa- 

- ‘gal tradicines partijas, bet 
kraštais sesios Europos vai- pagal kitus, naujus sumeti- 
stybės sutiko atsižvelgti į mus. Kas galų gale laimės,

ir olandams, turėtu būti ge
ra ir anglams. Tiesa, dėl an- 
lų ryšių su įvairiais užjūrių

1948 metais Prancūzija' konstitucijos pakeitimas,
NEW ENGLAND TELEPHONi

Į kai kurių kraštų, kaip Ka- šiuo tarpu ir gudrieji “pol- 
I nada, Australija ii- N. Ze- steįiai” nesiryžta prana- 
. landija, ūkiškus ryšius su šauti.

K X-J-
ūkiškus ryšius su šauti.

Anglija, bet tuo pažadu vis. 
kas ir baigėsi. Jokių ypatin
gų prekybos ryšių lengvatų 

I tiems kraštams nebuvo pa- 
l žadėta ir todėl anglų darbie- 
į čiai skaito, kad sąlygos yra 
' nepriimtinos. O jeigu geres
nių nebus galima išsiderėti, • v-
tai Anglija kuriam laikui b vyriausybe
turėt,, likt; nv F,,,.™. ; Paleido parlamentą, kuns

Paryžiuj Seimas
Jau Paleistas

turėtų likti už Europos mui 
tų unijos ribų.

Be to, anglų socialistai 
savo nutarime sako, kad da. šia lapkričio mėnesio antroj 
bailine Anglijos vyriausybė pusėj.
netui i teisės susitarti su Eu. Parlamentas pareiškė vy. 

; ropos šešiomis valstybėmis riausybei nepasitikėjimą to- 
' dėl Anglijos įjungimo į Eu- dėl, kad prezidentas gen. de 
Į ropos ūkišką šeimą neatsi-. Gaulle paskelbė visuotinį 
■ klaususi balsuotojų. Esą tik gyventojų balsavimą dėl 
nauji rinkimai galėtų tą rei- konstitucijos pakeitimo

pereitą savaitę pareiškė vy
riausybei nepasitikėjimą. 
Nauji rinkimai bus greičiau.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS"

636 E. Broadway------ :-------South Borteu 27, Mum.



Nr 41, spalio 10, 1962 kELtIVIS, SU. KUMU.< r'iisiapiš tiėčiū3

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM), 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Zanavikų klubo 25 metų , kanonai, arba etikos kodek-

veiklos sukaktu Įsas“ it Lt, vadinasi, veikė.
. o , į Bet pastaraisiais keleliais 1937 m. lapkričio 18 d. \ .* •. . . . . . metais minėtoji sąjunga nu-grupes iniciatorių dėka bu- ... „

vo įsteigtas Šakių Apskri
ties Klubas, kuris savo vei
klos pradžioje buvo nusis
tatęs telkti ir kt. būdais su
daryti piniginę paramą tuo

tilo, apmirė (o gal visai nu 
mirė) ir negirdėti jokio vei. 
kimo.

1958 m. Įsisteigė Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos Chica

laiku šakiuose statomai ka-i^os skyrius. Šis skyrius no-
talikų bažnyčiai. Užėjus ?u Centr0
karo audroms, tie pinigai Valdyba“ Brooklyne jstpa- 
nespėta išsiųsti, ir dabar jų i vadovautis Centro
dar didesnė pusė tebėra ) aldybos išleistais įstatais, 

kanonais, etikos kodeksais,“užšaldyta” minėtos bažny
čios statymo tikslui.

Karo laikais klubas perė
jo i visuomenės

bet Į pakartotinus laiškus ii 
raštus Centro Valdyba nesi- 

, . ... teikė duoti atsakymą. Todėl
•i, t>- - t - . P°-Ui Z-1QI jam tenka veikti savaran-veiklą. Kerne Lietuvai lais- Į kiškai 

vę atgauti reikalą, dėjosi: *
prie ALTo žygiu. Auka iri. Jls ,sa™ nanams Sure?,ge 
talkos darbu stiprino Balfą; zul'"allstlkos, .kug“' kur 
jo vykdomos šalpos baruo- Pakaitas skaitė laikraščių 

redaktoriai—seni zurnalis-

POTVYNIS ARIZONOS VALSTIJOJE

Arizonoj potvynis užliejo tūkstančius hektaru javu lauku, 
pėdu aukščio vandens banga užliejo Sėlis miestą.

lilionai nuostolių. 15

Biržiškos artimųjų padėka
Mūsų brangiajam bro- (Sąjungai, Vilniaus Universi- 

liui, tėvui ir seneliui, Lietu-(teto profesoriui dr. D. Kri

yarboUbutrXLnUjarva<L!“UBkla??i^iems..Piln’.Pa- tajPaleckiui. Tuo, matyti, Paviešėję Kalifornijoj na. 
tromtinin a teik virtimui i«' skaitų ciklą buvo išduoti ati-1 Albinas norėjo pamėgdžioti mo grįžome per pietines 
Furonos i Šia šąli irta idėia !tinkami diplomai. Surengė ii Chruščiovą, kuris preziden- valstijas: Arizoną, Texas, 
skleifU nlaėian taiitio kel^ dešimtis žurnalistikos! tui Kennedy atsiuntė visą Louisianą, .Floridą. Floridoj

* _ *3_  ruvnin/nii on nocVuitAmic iv Javo AlKinoc Kzwlav_ miinPTTIP 1121 hl lt 5 Hpk iltziuil

TORONTO, ONT.

Katalikų veikėja* įkliuvo
J. R. Simonavičius tai ne

cių tarpe. 
BALFui 
mos paramos,

ii popiečių su paskaitomis ir dėžę vyno. Albinas bedar- manėme pabūti kiek ilgiau, į eį|įi1is Hetuvis bet visų kata- 
i~teiktos a~"teikia i diskusij°mis- Atspausdino*) bis, todėl tiek neišgali, pa-,bet lietus privertė mus anks- j likišk organizacijų di- 
iranJ klubas dar I ir išdalino savo nariams na- į sitenkino vienu buteliu. Įciau namo grįžti. i džiausią pažiba.

Be ALTui ir

parėmė Vasario 16 gimna- ™ pažymėjimus su fotogra-, Matkis sutiko dovaną f-
* ..................... _ tuo Kiivn enronodne kplinc 1 teikti ir nfjtc kurziją Vokietijoje, skautus, 
žurnalą Lituanus, mūsų:

fija. Buvo surengtos kelios Į teikti, nes ir pats manė, kad 
ekskuraijos Į vietos Ameri- jam būsią naudinga su Pa- 

leckiu susitikti. Nuvažiavęs 
Į Vilnių, jis gavo leidimą su

B. Simonavičius

dienraščius - “Naujienas” | K05 laikraščių redakcijas su.
“Draugą,” Lietuvos pavilio- su stų laikraščių

. . ... spausdinimo technika ir t.t.____  r_______  x_____
no įi engimą tai ptautineje, guvo ekskursijų Į muziejus i tyti ir atvežtą dovaną jam 
pai odoje \\ Rusioje Chica- -f • vjetog gražias apylinkes, i Įteikė. Bet ar dovaną pride-

su tuo "prezidentu“ pasima-

LOWELL, MASS.

goje ir daugeli kitų mūsų vi 
suomenės vykdomų kilnių
jų darbų. Neįmanoma čia

Be to, skyrius kiekvienais 
metais rengia tradicinį ba
lių.

įėjo siųsti Maskvos pastaty
tai valdžios galvai? Atsaky
mas aiškus — ne!

SLA 173 kp. gegužinė
Rugsėjo 23 d. rengtoji ge

gužinė nepavyko taip, kaip 
tikėtasi. Jai pakenkė šaltas

vos Nepriklausomybės Akto 
signatarui, Vilniaus univer
siteto rektoriui, akademikui 

Prof. Mykolui Biržiškai 
savo 80-ji gimtadienį, 1962. 
VIII. 24 d., mirtis, nuošir
džią ir gilią padėką reiškia
me:

Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos klebonui kun. 
J. A. Kučingiui, velionies bi
čiuliui ir dideliam jo gerbė
jui, laikiusiam iškilmingas 
gedulingas pamaldas ir pa
skutiniuoju jautriu atsisvei
kinimo žodžiu Kalvarijos 
kapinių mauzolėjaus koply
čioje velionį pagerbusiam; 
kun. A. Valiuškai, suteiku
siam velioniui Paskutinio 
Patepimo Šv. Sakramentą; 
kun. J. Vaišniui, S. J., pa
garbiu pamokslu Šv. Kazi
miero bažnyčioje velionį 
prisiminusiam; taip pat ge
dulingose iškilmingose pa
maldose dalyvavusiems — 
kun. kan. A. Steponavičiui, 
kun. prof. A. Rubšiui ir 
kun. V. šiliauskui;

Lietuvių visuomenės var
du laidotuvių organizavimo 
ir lėšų joms telkimo naštą

pažiba
Jis yra net dviejų kunigų 

brolis, katalikiškos radijo 
valandėlės vedėjas, katali
kiškos grupės krašto tarybos
narys, beveik visų katalikiš- . . . .
kų valdybų, tarybų, komisi- pnsiėmusiems velionies 80- 
jų ir kitokių padalinių nuo
latinis pirmininkas ir kitose

smulkiau atžvmėti visus, , . . __ , ,I Tad ir siais metais rugse- Butų buvę daugJVI uuu --- jo 22 d. buvo suruoštas toks 
balius Balio Pakšto svetai
nėje su valgiais ir gėrimais,

bruožus.
Klubas lapkričio 10 d.

Vyčių salėje (2455 W. 47th 
Street) rengia šios sukak
ties minėjimą su vakariene.
Klubo nariams viskas nemo
kamai, atvykę svečiai užsi
moka du dolerius už Įėjimą 
ir vakarienę. Šokiams gros , jant Aldonai Lukas. (B. Ke- 
žinomas Chicagoje. A. Ra- mėžaitė, kaip pradedanti 

reikštis dainininkė-solistė,

grojant visų mėgiamam Ba
lio Pakšto orkestrui. Meninę 
dalį atliko solistė Birutė Ke. 
mėžaitė, padainuodama tris i 
dainas ir operų arijas, net 

, vieną bisui, akomponuo-

genau,
jeigu A. Valentinas tą bu
telį būtų susipylęs i savo 
galvą, nes gal tada jam bū
tų paaiškėjęs visas sumany
mo beprasmiškumas.

L. Topeli*.

PROVIDENCE, R. I.

monio orkestras.
Linkima šakių Apskr.

Klubui sėkmingai savo vei
klą tęsti ir sulaukti paties 
pagrindinio tikslo—demo
kratiniais pagrindais atsis- 
tatančios Lietuvos respubli
kos.

Sėkmingai įsikūrė ir 
tvarkosi biznyje

oras ir Lavvrence buvusi di- • katalikiškose gretos pačiu 
dėlė paroda. Bet tie svečiai, I pirmuoju žygiuojantis as- 
kurie atvyko, buvo paten-: muo.

Bet vargšas neseniai į- 
kliuvo į labai nešvarius spąs
tus: policija sugavo slaptai 
pardavinėjantį degtinę. Bu
vo areštuotas ir uždarytas į 
kalėjimą, bet už 500 dolerių 
kauciją paleistas iki teismo.

Nora jam į pagalbą atsku
bėjo visa katalikiškoji vi
suomenė, bet teismas vis
vien rado kaltą ir nubaudė 
vienu mėnesiu kalėjimo ar
ba 50 dolerių pinigine baus
me.

Tokį nešvarų verslą jis 
pasirinko todėl, kad fizinio

Kinti. nes maloniai praleido
kelias valandas su kaimy
nais ir kitais pažįstamais 
besišnekučiuodami.

Staigmena buvo Centro 
iždo globėjo adv. Stepono 

i Briedžio atsilankymas. Rei- 
Į kia stebėtis adv. Briedžio 
i pasiaukojimu ir energija. Jis 
Į kasmet atsilanko į mūsų pa
rengimus.

jo gimtadienio pagerbimo 
komitetui: pirmininkui-ra. 
šytojui J. Gliaudai, sekr. ar
chitektui E. Arbui, inž. V. 
Varnui, inž. J. Jodelei, V. 
Mikienei, K. Laaudanskui ir 
inž. V. Stančikui;

Iškilmingam Los Angeles 
lietuvių visuomenės atsi- j 
sveikinimui su velioniu va-Į 
dovavusiam rašytojui J

viekui su žmona, Lietuvių 
Skautų Akademiniam Sąjū
džiui, Amerikos L. Tarybos 
Los Angeles skyriui, Los 
Angeles Lietuvių Bendruo
menei, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Los An
geles skyriui, Lietuvių Rašy
tojų Draugijai, Ukrainiečių 
Kultūros Centrui, Los An
geles Lietuvių Tautiniams 
Namams, Adai ir Viktorui 
Rozenblatams, Elenai ir 
Hermanui Tumams, Valeri
jai ir Vytautui Pašakar- 
niams;

Visiems, dalyvavusiems 
iškilmingame atsisveikink 
me su velioniu ir gedulingo
se pamaldose, visiems, ve
lionį į Kalvarijos kapines 
paiydėjusiems, Lietuvos ins
titucijų ir lietuvių organiza
cijų vardu ar asmeniškai 
mums užuojautą pareišku- 
siems laišku, žodžiu ar per 
spaudą ir skaudžią valandą 
mus moraliai parimusiems;

Visiems, savo auka prisi- 
dėjusiems prie velionies pa
laidojimo LosAngeles Kal
varijos kapinių mauzolėjuje 
greta jo žmonos Bronislavos 
Šėmytės-Biržiškienės, kol jų 
palaikai galės būti perkelti 
į laisvąjį Vilnių.

Atsiprašydami, negalėję 
visų čia asmeniškai išvar
dinti ir padėkoti — velio
nies šeimos ir artimųjų var
du nuoširdų lietuvišką dėkui 
tariame

Viktoras Biržiška
z.,. , . - , ... ,Ona Barauskienė su vaikaisGliaudai ir tame atsisveiki-1.- o. nime žodį tarusiems: Lietu- M",Ja 11 S***** 
vos garbės konsului Los An.

kitais metais kovo mėn. 24 
d. Jaunimo Centre turės sa
vo pirmąjį rečitalį). Smui
kininkas Povilas Mačiukas 
pagrojo du dalykus: Menu. 
etate ”Indų dainą“ ir Ga- 
votte—"Gossec.“ Humoris
tas Albinas Valentinas pa
skaitė: ”Graudūs žurnalis
tiniai apdūmojimai, didak-

Preš kelerius metus iš tinis feljetonas,“ — kaip vi- 
Ema Noreikiai nusipirko sj žmonės aukojasi, veiks- 
nuosavybę prie 63-čios gat- niai ir veikėjai, bet tik už pi- 
vės ir Argus miesto autobu- nįgą> įr “aukodamiesi“ vie
šų stoties, čia jie perėmė
veikusią “Snack-Shop,” ku-
rią dabar yra žymiai prap- 
lėtę, sumoderninę ir veda 
sėkmingą biznį. Autobusų 
šoferiai ir keleiviai mielai 
užeina kavos išgerti, užval
gyti, cigarečių nusipirkti ar 
šiaip praleisti laiką iki rei
kiamas autobusas atvyks į 
stotį. Aplinka pas juos šva
ri, gerai prižiūrima, tad 
žmonėms ir malonu stabte
lėti.

J. J-tis
_____ •

Chicagos žurnalistai veikia

1952 m. Brooklyne buvo 
atgaivinta, kitaip sakant, iš 
N. Lietuvos perkelta Lietu
vos Žurnalistų Sąjunga.

Iš pradžių ši sąjunga su
registravo buv. žurnalistus, 
esančius Amerikos žemyne 
ir vakarų Europoje, surašė 
įstatus, kreipėsi į spaudos 
laisvės gynėjus, įvykdė ko- 
respondenciniu būdu valdy
bos ir kitų organų rinkimus,

se. Tos kapinės tikrai gra
žios, švarios, ant kalnelio, 
tarp aukštų topolių. Jų ypa
tybė—nėra įprastų kryžių, 
tik -mažas, paplokščias že
mėn Įleistas akmuo, ženkli
nąs mirusio kapą.

Aplankėme kelias Yucai- 
pos lietuvių šeimas. Kur pa

nas į kitą vilko akimis žiūri, žiūri, visur seneliai, vieni Ii. 
Tarp kitko gana nevykusiai j goti, kiti pusiau sveiki, visi 
priminė, kad vieno ”Nau- čia atvykę, ieškodami svei-

Sugrįžome apsukę JAV
Sugrįžome su žmona iš

kelionės, kurioje apsukome Svečias tarė ir keletą žo- 
JAV. Kalifornijoje aplan- d?ių Susivienijimo reikalais, 
kėme Petronėlę ir Kazimie- pasveikino gegužinės da
rą Stašius ir svainio Romu- lyvius, ragino visus rūpintis, , 111IXV7 1X„V.
aido kapą Redland kapinė- kad į Susivienijimą stotų ko i ^bo' dkUi'nemėįta.“nėš

jienų” numerio labiau bijąs, 
negu ”Draugo“ šimto nume
rių pliotkų. šis "jumoristas“ 
kai kada savo rašiniais 
krimstelėja demokratiniai 
ir tautininiai nusistačiusius 
laikraščius, ypač ”Naujie- 
nas.“ Baliui vadovavo sky
riaus pirmininkas A. Gint- 
neris ir valdybos narys V. 
Zalatorius. Kasą tvarkė P. 
Dirkis ir J. Jakubauskas.

Svečių galėjo būti dau
giau.

Likerio butelis Paleckiui

Paskutinioje ekskursijoje 
į Lietuvą važiavo savo gimi
nių aplankyti ir čia vadina
mas Maikis (tik ne tas, ku
ris Keleivyje veda pasikal
bėjimus su "generolu“). Ra
šytojas Albinas Valentinas 
įprašęs Maikį, kad šis nu-

katos, kad galėtų savo seno 
amžiaus dienas prailginti.

gelese dr. J. J. Bielskiui— 
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos vardu; prof. dr. A. 
Alminui—Vilniaus Univer
siteto mokslo personalo var
du; B. Railai—Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdybos 
vardu; R. Dapšiui—Lietu
vos skautų vardu; prof. N. 
V. Podrutskiui—Ukrainie
čių Kultūros Centro vardu 
ir velionies auklėtiniui, vil
niečiui J. Uždaviniui, jaus-1 
mingu žodžiu atsisveikinu
siam su velioniu visos Los 
Angeles lietuvių visuome
nės ir lietuvių organizacijų 
vardu;

Inž. V. Varnui, tvarkiu
siam lietuvių skautų budėji
mą prie velionies karato, ir 
visiems budėjusiems skau
tams;

Velionies karstą nešu- 
siems: J. Uždaviniui, inž. J. 
Jodelei, dr. J. Jurkūnui, V. 
Kazlauskui, V. Aleksand- 
riūnui ir B. Railai;

Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos choro vedėjui 
komp. Br. Budriūnui, vargo, 
nininkui Antanui Skriduliui, 
solistams R. Reivydaitei- 
Dapšienei ir R. Dapšiui bei 
visiems choro dalyviams, 
giesme velionį palydėju- 
siem;

laidotuvių biuro direkto
riui Mary C. Hamrock už ve
lionies pašarvojimą ir laido, 
tuvių tvarkymą;

Vainikais ir gėlių puokš
tėmis velionies karatą pa- 
puošusiems; Lietuvos Diplo
matinei Tarnybai, Lituanis
tikos Institutui Čikagoje, 
Vilniaus Krašto Lietuvių

NAUJAUSIOS KNYGOS

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H.Taut

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE. St. Michelso

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIM AI APIE JUO
ZĄ IJŪDŽIŲ, parašė Pet

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

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............$3.50
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mas*. 

636 E. Broadvray,

daugiau jaunimo. vargina kūną ir purvais
sutepa rankas, o nuo klebo
nijos stalų nubirusiais tru
piniais prasimaitinti taip 
pat negali. Mat, pilvas ne

mirė K. Viktoravičiu* j kantrus. Nora ir dykam gat- 
Rugsėjo 16 d. po sunkios vėmis vaikštinėjant, bet ra- 

ir ilgos ligos mirė Kazimie- mybės neduoda. O be to, ką
ras Viktoravičius, šioj šaly Dievas labiausia myli, tąm 

ir kryžių uždeda.
A. Dročius

1 •
TEISININKAI RENKA 

VAIDYBĄ

Dalyvis

PITTSFIELD, MASS.

išgyvenęs ilgiau kaip 50 me
tų.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Kotryną, sūnų Kazi-

Kiek teko patirti, dauguma mierą su šeima, dukterį Ma.
suvažiavę iš Chicagos, 

Visconsino valstijos, keli y- 
ra ir iš Bostono apylinkės.

Teko dalyvauti pokyly 
pas Širvinskus. Buvo kortų 
vakaras, susirinko gražus 
būrelis senų lietuvių, visi 
malonūs žmonės. Nuotaika 
buvo draugiška, linksma.

Mano kaimynai iš Lietu
vos Petronėlė ir Domininkas 
Babiliai surengė mums gar
džius pietus. Ačiū jiems už 
didelį nuoširdumą. Negali
me pamiršti ir mūsų gimi
naičių Petronėlės ir Kazi
miero Stasių, su kuriais pra
leidome daugiausia laiko ir 
kurie mus daugiausia vaiši
no. Ačiū visiems.

Man ten bebūnant, Elena 
vežtų likerio butelį okupuo-1 Svvietik užsisakė Keleivį 
tos Lietuvos "prezidentui“, Į metams. Aš jai patarpinin-

riją Maleškienę su šeima, se
serį ir jos vyrą Luckus Hart
forde, Conn.. pusbrolį Joną 
Ramoną Collinsville, Ilk, ir 
Lietuvoje broli ir seserį su 
šeimomis bei daug kitų gi
minių.

Lai būna velioniui ramu 
ilsėtis Pittsfieldo kapuose!

Luckienė

LAVVRENCE, MASS.

atspausdino "žumalizmo jo senam pažįstamam Jus- kavau.

Susirgo A. Subavičius

Sunkiai susirgo senas Ke
leivio skaitytojas Antanas 
Subavičius. Peter Bent ligo
ninėje jam padaryta opera
cija, kuri gerai pavyko.

Linkiu ligoniui greitai pa. 
sveikti ir grįžti namo.

M. Stoni*

Lietuvių Teisininkų Dr- 
jos centro valdyba paskelbė 
naujos valdybos, revizijos 
komisijos ir garbės teismo 
rinkimus.

Kandidatai siūlomi iki 
lapkričio 15 d., balsai pa
duodami iki 1963 m. sausio 
15 d.

Rinkimų komisiją sudaro: 
Birutė Novickienė, Jonas 
Šlepetys ir Vytautas Vaite
kūnas. Jos adresas: Mra. B. 
Novickienė, 95-12 108th A- 
ve.. Ozone Park 17, N.Y.

Teisininkai raginami siū
lyti kandidatus: į valdybą 
10, į re v. komisiją 5 ir į gar
bės teismą 5 kandidatus.

Yra laikas liūdėti, yra laikas 
šokti.

Biblija
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Iš pavergtos Lietuvos
Šaldytuvą gausi po 2 metu

(Elta) Praėjusią vasarą 
iš Lietuvos atvykę ELTOS 
atstovai patiekė būdingu

Avalynės kainos: batų 
vid. rūšies pora—nuo 20 iki 
35 rb., balai guminiais pa- 
bais—14-16 rb., darbiniai* 

duomenų apie šių metu buį_ i ^tai guminiais padais. (s>u-j 
tinį gyvenimą didesniu^ ! nesI?J?m* kana“ P®1' 
Lietuvos miestuose. ,b” kal‘os«

JAV-se, žymia dalimi ir L°ia “*^ 1°-
Vak. Europoje, šaldytuvai Plačiai šaukiama
yra jau nebe naujiena ir apie buv. nusikaltimus 
kiekvienas, gyventojas \ia įj/) Artėjant, greičiausia, 
pajėgus tuos> kasdienimo i aroūomosioms Impulevi. 
vartcjimo reikmenis isigyn. eiaus> Matiuko> paiubinsko 
Juos gali pukti tą pačią die-j n. kL bvicms> per Vilniaus 
na kiautuveje. O kaip Lie- iatiiją ir spaudą žymiai šu
tu'oje. i stiprinta medžiagos skelbi-

Ten skalbimo masinau, įinai apje buv vokiečių oku- 
daugiausia Rygoje ar Tūloje ijos melu šaudvmus ir ta 
pagamintas, užsakius, tenka proga šaukiama ‘

KELEIVIS, SO. BOSTON

RAMINA POTVYNIO Al KAS

Ispanijaj buvo didelis potvynis, padaręs apie !i) mil. doleriu medžiaginiu nuosto
liu. 311 žmogus žuvo. 536 buvo sužeisti ir 161 dingo he žinios. Paveiksle vienas 
aukštas valdžios pareigūnas (dešinėj) n mina vyrą. kurio visa šeima žuvo potvy
nio bangose.

CJkis daugelyje kraštų 
pergyvena krizę

Sukomunistintų kraštų ū- 
kis, užuot parodęs stabilu
mą ar augančio gyvenimo

Antireliginė veikla ir baž
nyčios persekiojimas buvo 
ryškus ir kituose komunisti
niuose kraštuose. Lietuvoje 
vyko parodomoji kunigų by
la, kunigai buvo nuteisti, o

lygio apraiškas, vis daugiau • Klaipėdoje pastatytoji baž 
brenda i nuolatinės krizės j nyį.įa paversta i muzikos 

į būklę. Toji krizės atmosera1 mokvklą. Kaišedorių ir Pa- 
i ypatingai įyški rytų-viduno į nevėžio vvskupai ir Vilniaus 
lEuropoje. Pagal JT ūkio ko- . .. , . . .
(misijos Europai statistinius
duomenis, eilinis pilietis ry- 
tų-vidurio Europoje 1961 

, m. galėjo įsigyti mažiau 
'maisto ir vaitojimo reikme
nų, negu 1960 m. Minėtos 
komisijos pažymėta, kad

arkivyskupijos administra
torius buvo pašalinti iš jų 
gyvenamųjų vietų ir atsidū
rė policijos priežiūroje.

Jei komunistai siekia vi
siškai sunaikinti religiją, tai 
menas, jų nuomone, skutas 

Jis’ pajunku partijos žiniai. Jis
Prl.eva«°Pbudu.v-vkdomas privali būti įrankiu komu- 
ūkio kolektyvinimas pra-11 
gaištingai paveikė žemės ū- 
kį.

i P" 
nistams siekiant

žmogų?*

laukti bent pora metu. O jų ?
kainos sinkia ' ta.n matyti

„prie gėdos 
ne tik nusi-kainos siekia tarp 60-90 ... , . ,

naujųjų rublių. Panašiai ii- ^1*^, bet ir vakarų im-i 
gai tenka laukti ir norin-
tiems Įsigyti šaldytuvus. Ma
žos talpos šaldytuvai kaš
tuoja 65 rb., o didesnės — 
tarp 150-310 rb. Už ”Ven
tos“ dulkėm siurblį tenka 
mokėti po 45 rb.

Uždirba 50-70 rb. per 
mėnesį

pei įaustus ir nacionalisti
nius vadeivas?* Rugsėjo 20 
d. per Vilniaus radiją ir
'liesą** (222 nr.) paskel’o- .... , . . . ,

tas piatus, su iliustracijomis i ro pn mieji svarbiaUMųjų lie- 
St. Laurinaičio rašinys „Te- tuv*u rašytojų kūlimai, 
gu ctega žemė po budelio ko
jomis?* Laurinaitis su pa-

atidalytas literatūrinis mu- 
Eksponatus suda- Į1 ziejus.

• sipiktinimu nurodė, kad, 
(girai, ' pabėgusius budelius

Darbininku atlyginimai uoliai gina ir lietuviškųjų
yra gana žemi. Atlyginimobuižuaziniųnacionalistųva- 
vidurkis siekia 50-71/rb. pei : deivos. įvairūs sidzikauskai .
mėnesį. Tačiau esama ir | ir glemžos, karveliai ir kru- Montvilai, 
darbininkų, gaunančių žy-javičiai bei kiti į praeitį nu- 
miai žemesnį adyginimą. ėjusios lietuviškos buržua- 
Pvz., darbininkės, dirban-; Z1JCS operos norėtų vėl mū- 
čios valytojomis bei atlie- sų gimtąjį Kraštą užlieti dar. 
kančios kitus panašius dar- bo žmonių krauju ir ašaro- 
bus, per mėn. uždirba apie mis...** Tuos „vadeivas**
30 rb. O kitų kategorijų at- Laurinaitis (tikrumoje, par. 
lyginimai fabrikuose yra to. uja,-E.) siūlo sodinti į kalti- 
kie: „ namųjų suolą ii- dar priedo,

Vidutinės įmonės direk- papildomai puola Sidzikaus- 
toriaus atlyginimas— apie ką ir Kmpavičių.
120 rb. mėn., kasininko—

rankraščių pavyzdžiai, me
morialiniai daiktai, įvairių 
sovietinių tautų vertimai i 
lietuviu kalba. Vilniaus ra-X »
dijas paskelbė, kad muzie
juje įrengtas atskiras me
morialinis kambarys Vyt.

Gavo „Garbės raštus'
„Lietuvos TSR Aukščiau

R. Europos laisvė ir komu- 
nistų plėtimosi sulaikymas

si pakelti žemės ūkio 
mybą. Palyginus su 1960 m., 

(Elta) New Yorke įvyku- nešime peržvelgė ir kelių 1961 m. toji gamyba nepa- 
sioje Pavergtųjų Europos metų tarptautinės politikos J^do Pabaltijo kraštuose, o 
Tautų devintoj sesijoj Lie- raidą ir plačiau sustojo ties i Vengrijoje buvo kiek ma- 
tuvos delegacijos pirminin- vad. destalinizacijos vyks- žesnė.Rumunija smulkesnių 
kas 'V. Sidzikauskas ilges- mu. Po Maskvoje įvykusio • davinių nesuteikia apie pa- 
niame pranešime palietė kom. partijos suvažiavimo ] dėtį žemės ūkyje, tačiau jau

V. Sidzikauskas apie tarptautinę padėtį

sukulti
naująjį žmogų.” Nors po 

komunistinio suvažiavimo 
Sovietams pakėlus žemės tjkįlasį daugiau laisvių me- 

ūkio produktų kainas, juos n0 srįtySe> tačiau ir čia vis 
pasekė kiti komunistiniai dažnėja suvaržymai. Net ir 
kraštai. Tik Lenkijoje ma- Lenkijoje per pastaruosius 
žiau sunkumų su maistu ir • 12 mėnesių siaurinama ne
svarbiausia dėl to, kad 87Į |nininku laisVė. buvo
jos dirbamos žemės yra pri- • uždarv‘tas žinomas intelek- 
vačių savininkų valdoma. (tualų klubas -Kleivasis ra-
Tik Lenkijoje kiek pakilo tas?* uždrausta išleisti nau-
žemės ūkio gamyba, kitur— juosius poeto Ant. Slonims-

lcrito kio kūrinius, buvo suimtas
. , .. , . • - x ‘ rašytojas Jerzy Kornacki,Lenkija buvo ir yra vienmte- *•-»•* * •. , . , -, sugriežtinta muitu kontrole lis klastas, kūnam pavykoi *■ - -i • »knygoms ii kt.pakelti žemes ūkio ga-

iosios Tarvbos Garbės i aš-i tarptautinę padėtį ir jos sai- pavergtieji pradėjo reika- • daug pasako įvestos korte 
j___ L-.- -«rr,_±______ Ifiic ai novArartnmic tantnmia lauti daugiau teisių. Kasgi i duonai ir mėsai.tu” apdovanoti: Vilniaus u-itus su pavergtomis tautomis 

niversiteto vidaus ligų pro- Europoje.
Pranešėjas priminė

Rūgimo, pasipriešinimo 
represijų reiškiniai

Panašiai kaip ir 20-sis ko
munistų partijos suvažiavi
mas 1956 m., lygiai ir pasta
rasis suvažiavimas ir su juo 
susieta „nusialinimo“ ban
ga sukėlė nepasitenkinimo,
rūgimo, pasipriešinimo ap- 

Kad toks rūgimas
___ ____ žimai Europoje pašalino tik ' dūrio Europoje nusistatę vyksta, įrodo ir pačių komu.

m. spalio mėn. įvykusioje kai kurias paviršutines „sta.' prieš kolchozų sistemą, tai nistų šaltiniai, pvz., „Prav- 
liniz’mo“ apraiškas, tačiau • patvirtino ir Vengrijos Ka- da~ 1961 m. gruodžio 2 7d. 
esmėje pats blogis nepalies-idatas, pastebėjęs: „Mes ne- pasisakė dėl tariamos kont- 
tas. Užuot pakeitę nežmo-| galime paneigti, kad daugu. rolės varžtų netekimo vyk 
niškus sistemos bruožus, sa-: ma žemdirbių yra nusista- dant *’ mKt^bnimn“ vvk.^ma------- T’

pasirodė? Komunistiniai re- J Kad žemdirbiai rytų ir vi- raiškas.
1961pedeutikos katedros vedė

jas, medicinos daktaras,
profesorius Mykolas Mar-j specialioje penktoje PET se- 
cinkevičius (jam sukako 70isij°je skaitytą pranešimą 

(m. amžiaus) ir kažkoks VIa-(kuriame buvo sugretinti Va

apie 60 rb., inžinieriaus fab
rike—nuo 90 ligi 150 rb., 
normuotojų—apie 80 rb. 

Brangus maistas

! AVI<Xi rV.L' c n ve r/unrn v — "n *_z\7 iii. 1*7 karu valstvbiu lūkesčiai bei niškus sistemos bruožus, sa-i ma žemdirbių yra nusista- dant nustahnimo ______ „
telkinių kraštų valdovai sa- prieš socialistinį žemės ū. 1932 m. vasario 12 d. Bulga-

1 _ Ii ___ fx • _____ x- I Vm I -- 1 . _ _Albino Morkaus kūryba 
Lietuvoje

(Ej šalia „Tiesos“, JAV 
apsakymai paskelbti „švy
turyje** ir "Pergalės** žur-

Kai buvo pakeltos kainos nale (9 nr.).
pieno ir mėsos gaminiams, "švyturio** 17 n-ry Al b. 
tai skaudžiai atsiliepė į dir- Morkaus apsakymo „Krau- 
bančiųjų ir bendrąją ūkio tuvininkas Tomas” įžangoje 
bū’Ję. Atvykę pasakoja: ras. A. Venclova pristatė 
kai įmonėje viename iš les- Lietuvoje ligi
publikinių miestų buvo nu- mą. bet

„visuomeninę-politinę veik- 'iltys su faktinąja padėtimi 
’ “ o Giršas Izraelis, jam ‘^i Įvykių raida pavergtuo- „
sukakus 50 m. amž., gavo:se kraštuose. Tas praneši-i pirkimo ožiams,“ daugiau- i^'^imą). Jų pasyvus pasi- 

mas buvo nurodęs, kad vie-į šia praeities veikėjų šešė- ' P1 lesinimas tai pagrindinė 
toje liberalizacijos vyksmo liams. Tie komunistiniai va_

! pavergtos Europos tautos dai turi pagrindinį tikslą— 
jiems patiems ir jų klikoms

lą,“ o Giršas Izraelis, jam ^1 įvykių raida pavergtuo-;vo kaltes greitai suvertė „at-į kio Pertvarkymą (sukolek- rijos komunistų vadas Živ
50 m. 

„nusipelniusio 
garbės vardą*4.

4atvbininko

Prof. P. Šivickiui 80 m. vis labiau pajungiamos so- 
Akademikui profesoriui' vietizacijos procesui. Tai ge- 

Pranciškui šivickiui įngsėjo riausia įrodo Lenkijos pa- laikyseną ryškiai pavaizduo- 
30 d. sukako 80 m. amžiaus, vyzdys, kur lenkų 1956 m. ja naujieji čekų kom. parti- 

Profesorius gimė Zalakiš. laimėtos laisvės palaipsniui j°s įstatai, kuriuos gruodžio 
labiau varžomos, žemės mėn. svarstys partijos suva-

ūkio kolektyvinimas. išsky- žiavimas.
• ligi šiol nepažįsta- T1™
-talentingą rašvto- kl,'į,.kalm“, Kaąem.ų apskr., y.s 
dvdamaZLd 19°? m- atvažiavo j JAV, uki<

išsilaikyti valdžioje. Tą jų

žemės ūkio krizės komunis
tinėje imperijoje priežas
tis.“

Bendroji Rinka įrodo 
Vakarų demokratijos 

pranašumą
Bendrosios Europos Rin- į r

, —1 » jį • • .1 U < < 2*, kos sėkmė lytų ir vidurio

kovas kvietė vesti kovą prieš 
tuos, kurie yra patekę į „su
puvusių Yakaių Įtaką.“ 

Pavergtųjų tautų pasiprie
šinimas padidėjo. Tą pripa
žino patys komunistai. Pvz., 
iper agitatorių suvažiavimą 
' Lietuvoje 1962 m. balandžio 

partijos sekr. A. Bar- 
piipažino, kad —

matytas mitingas, tai dar- ją“, nurodydamas, kad jam , . - ,T. . . . T .
bininkai pakėlė didžiausią Venclovai, rašvtojas atriun’ Cla baigT Mlssoun umversi- rus Lenkiją, pavergtuose 
triukšmą ir išvijo atvykusius tęs apsakvmu įluoštą „Per zoologijos mokslus o kraštuose varomas pirmyn, 
partinius darbuotojus. j gale“ atspausdino 43 pusią-i1922 ChlcaS°s univeiri- naudojant ypatingai bruta- 

Už maisto produktus ir pių A. Morkaus satyrinę a. Tete gavo daktaro laipsnį, lias priemones, ypač Bulga-
kitus kasdieninio vartojimo pysaką "Pabėgėlė,“ kurioje s J Filipinus, Manilos rijoje. Toliau pastebėta, kad
reikmenis praėjusią vasarą jis, anot redakcijos, paro- univer?Ii<teot5 dėstė zoologiją, per pastaruosius metus lytų ėms ' nūbaT mėn- Budapešto radijas pa
Lietuvoje buvo mokėta: už dąs „visišką Lietuvos vaduo- <?.^28 m. profesoriavo ir nduno. Europos gyvenimo daugelio veng-
vienąkg (du svaru, sviesto tojų degiadaciją.“ Veiks- £au?° universitete, vėliau lygis nekilo, visuose paverg. ^iio^ d enotvaSe nuomone, Vak. Europos
3.5-3.T rb., pieno litras—26 mas vyksta Paryžiųie ir X lIniau* universitete. Žemės tuose kraštuose vykdoma la- _ 1... -kap., švieži kiaulienos sul JAV. ’ įūkio institute, Veterinarijos bai stipri kova prieš bažn.v-.tal1 Jadaro priemones pr.es
kaulu kg—2r'r>., rūkytos šo- Apysakoje minimas ”kO-I° dabai* vadovauja j čią, o jei po Stalino mirtie0' " mec s

Smerkiami nusikaltimai 
prieš partiją, bet ne prieš 

tautą
-Jei pažvelgti į Vengriją 

(jos klausimas į-ugsėjo 24 d.

, 1
r? . - praeities atgv'venos dar iš-iEuropos gyventojams vra . ... »»-

I. jL s J, < ūko atskilų žmonių sąmonė.;įrodymas, kad Vakaru de- • i., .• - ’ . .
jmokratija yra pranašesnė ,(-A • 'T ^m?nes.n^n_ 
uz komumstinę sistemą. Ta.]venjmo b d z,ni
patvirtino ir patys komunis-
tai: pvz., 1961 m. rugpiūčio

Bendroji Rinka yra prana
šesnė už komunistų savitar-

1962 m. komunistų spau
doje atsirado daug praneši
mų apie gyventojų suėmimą 
dėl „priešiškų veiksmų.“ 
Užuot sumažinus valstybės 
galią baudžiamoje srityje,

ra parašęs nemažai vertingų I>adesta. Dar nurodyta, kad 
darbų. Jo vardu vi a para- užuot suteikti daugiau aus
dintos net dvi gyvulių rūšys: nornij°s teisių, rytų ir vidu- 
Chrybdea sivickisi (ta var- rio Europos tautos šiuo metu

prieš kainų pakėlimą kg. bu. kclu Dardyla. 
vo 40 kap., o pakėlus—80 
kapeikų.
Vyriška eilutė—trijų mėn. 

atlyginimas

Dar ryškesnės kainos ir
žymiai aukštesnės už \ aka- Lietuvoje per 20 bolševiki-; dą davė Britu muziejaus zo- 
ruose esamas drabužių ar a- nio režimo metų išlefeta22. iologijos dr. G. Stafensonas).
valynės. Piaėjusią vasaią Į 573 knygos, brošiūros ir per ’ __________________
Lietuvoje už geros rūsies klaidą pažymėta, kad lais-i KNYGOS JAUNIMUI
vyrišką eilutę (kostiumą) 'Oje Lietuvoje per metus iš-! ______
teko mokėti nuo 150 iki 22 ’ iflžiamų knygų skaičius J TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto sistemos, ir jų p^sipriešini-
rb. Paltas, veliūrine;- Baili- 'lėkdavo per 3,000. Tikiu- ; 15 pasakų ir padavimų, 186 tuas lieka nepalaužiamas,
ka“ medžiagos—220 i b., (moję turėjo būti—per 1,000 kaina
megztukas su 
vilnonis—27 i

Per 20 m.—vos po 1,000 
knygų ir brošiūrų

(E) ELTOS paskelbta, (dą davė Leideno muziejau, 
kad pagal "Literatūros ir zoologas dr. G. Stiasny) ir 
Meno“ (34 nr.) duomenis, jPlionogaster siviskisi (var-

sistemingai įjungiamos į so
vietinę imperiją. Tačiau ne
paisant komunistinio agre
syvumo ir didelio pasitikėji
mo savimi, o iš kitos pusės 
Vakaių pasyvumo, paverg
tos tautos vis atsisako prisi
derinti prie joms primestos

Atsižvelgiant į tuos duo-
rankovėmis.^ (pvz. 1938 m Lietuvoje iš]g,NTarėlė. j. Narūnės paša- .meni,s’ PkT seimas priė'° 
b., vilnonis!viso knygų buvo išleistai ka 'svadą,

$2.00

pinės pagalbos tarybą (CO .a'
MECON). Tačiau, kaip pa- ooimt,,

ninko ar žemesnio valdinin., n< paprastai daug leidžiama

psl

Ta pati 
kaina

gražios iliustracijos. 24 
kaina ............... $1.00

kad tas pavergtųjų 
pasipriešinimas komunisti
niam režimui turi suaktvvin

žymiai švel- 
kaip jo priemonės 

ar 
siste- 
iškel-

tina tai, kad Kadaras paša
lino Rokosi ir kt. ne dėl jų 
nusikaltimų vengiu tautai, 
bet dėl jų nusižengimų par
tijai.
Pagrindinis sovietų tikslas 

nepasikeitęs
Po kom. partijos suvažia

vimo buvo iškilęs klausimas 
dėl vadovavimo komunistų 
judėjimui. Tiesa, Chruščio
vui nepavyko į savo rankas 
paglemžti visą komunistinį 
judėjimą pasauly, tačiau 
dėl to džiūgauti nėra pagrin
do. Yakaiuose dar ne visi į- 
sisąmoninę, kad pagrindinis 
komunistų tikslas nėra pa-

brėžė V. Sidzikauskas, Ben
drosios Rinkos sėkmė ir ko
munistinių režimų ūkiniai 
sunkumai dar nereiškia, kad 
Vakarai turėtų nuvertinti 
tos rytų ir vidurio Europos 
turimus didelius ūkinius iš
teklius ir jų reikšmę sovietų 
valdžios aparatui.

Nepavyksta palaužti 
pavergtųjų dvasios

Per paskutiniuosius met- 
tus komunistams nepavyko 
totaliai palaužti pavergtųjų 
protus ir dvasią ir savo pu
sėn palenkti jaunąją kaitą. 
Štai, Lenkija, kurioje religi
nės laisvės esama daugiau, 
kaip kitur pavergtoje Euro
poje, gali būti laikoma ko-

Tas polinkis piiTniausia 
ovietų Sąjungoje, 

kur buvo plačiai pritaikin
tas mirties bausmės vykdy
mas. Tas polinkis greitai pa
plito ir pavergtuose kraštuo
se. Kaip sugriežtintos baus
mės prieš nepasitenkinimo 
reiškėjus, geriausia pavaiz
duoja rumunų baudžiamojo 
kodekso 209 str. Jis numato, 
kad, jei kas draugų tarpe 
neigiamai atsilieps apie re
žimą, gali būti baudžiamas

”25 m. sunkaus kalėjimo 
ir 5 iki 10 metų civilinių tei
sių atėmimu.“
Vakaru pasyvumą išnaudoja 

sovietinis imperializmas

Žvilgsnis į rytų ir vidurio 
Europoje stebimus reiški-

iškilo s

ko atlyginimą laikyti vidur
kiu 60 rb. (70 i b. jau laiko
ma neblogu atlyginimu), tai 22,573 knygų, brošiūrų skai_ —__ —__ ? •! « , . l n i ai • ■ •

iešmui lUH .. . __
knyga anglu kalba, ti Vakaių politikos laikyse- ,^1Keitęs. Komunistiniai ya-

munistinės kovos prieš rei i-1,nms 1961-1962 m. rodytų

įvairių politinio, agitacinio mci.yni 
turinio brošiūiu, tai minėtas mno apykaina

išeitų, kad už vyr. eilutę i čius laikytinas 
tenka sumokėti trijų mėne
sių atlyginimas, o už paltą 
dar daugiau. (E) Rugsėjo 16 d

labai žemu.
Literatūrinis muziejus

Kaune

$1.00 ną. Jei Vakarai siekia tau- ,da* £e,a* žino, kad be sovie-
karveliai. A,.,,. B..,U apsisprendimo dėsnio, tai,Pa™™!?J?*™
...„aiiAs vaikams, u, psL'jie privalo paremti ir pa- a ^'atkyri valdžioje, be

.vergtųjų tautų siekimus. I’atf sovietaiyra pabrė-
i zę, kad pasidavimas Mask-
I Pašalintos tik paviršutinės vai tai—įstatymas.Pakalbinkime draugus, kai

mynus ir pažįstamus užsisa- 
tams penki doleriai. i
kyti “Keleivį.” Kaina me

„stalinizmo“ apraiškos
V. Sidzikauskas savo pra- Motinos nemyli kari).

giją barometru. Religines 
laisves Lenkijoje pradėjus 
daugiau varžyti, kard. St. 
Višinskis š. m. rugpiūčio 26 
d. įspėjo lenkų komunistų 
vadus, kad, vesdami „karą 

j prieš religiją ir keldami ne
apykantą prieš Dievą,“ jie 
stabdo krašto pažangą.

kiek paradoksine krypti. Vi
sos apraiškos teikia vaizdą, 
kad komunistų valdymas 
silpnėjąs, o pavergtųjų mo
ralė didėjanti, šiaip ar taip, 
nuo 1961 ir., spalio mėn. ko
munistinės partijos susidu
ria su sunkumais. Maskvos 

(Nukelta į 7 psl.)
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jų. Jis stovėjo į sieną atsirė
męs ir atrodė piktas, susi
raukęs. Paklausiau, kas jis 
toks? ”*lai yra vyskupas“,' 
sako velnias. Žemėje jis bu
vęs labai bagotas; turėjęs

Kas tikrieji kvislingai ?
Pontiac. Taip indėnai, bado KAIP RUSAI STATO
ir troškulio kankinami, lais_ ----------
vi mirę uolos viršūnėje, bal. (E) Praėjusią vasarą Ės
tiesiems nesiclavę nugalėti, tijos spaudoje pasirodė visa

Dabartiniais laikais si uo-J. VI-KS ...
Šių metų balandžio mėn. Kaip ir kitur, taip ir Lietu- ^P^P1 nstai gausiai tuns- 

milionus susikrovęs; bet nu- komunistų savaitrašty ”No-
miręs staigiai, dargi be pas- vcje Vremia“, skiltame už- 
kutinio patepimo, ir nespė- : nio politikai, buvo idėtassienio politikai, buvo idėtas 
jęs savo milionų iš bankų is. kažkokio J. Kapsukaičio 
traukti; todėl dabar jis pik- sp-aįpsnis apie lietuvių kvis- 
tas, kad neturi pinigų ir ne- linguS) tai yra parsidavėlius

voi atsirado ^auielė tokiu tų Iankoma- Jos vaizdai,kurie “rt £dė£ it «amti™ »’adėtis fa- koki’ 
diesiems okupantams naį. amatų pasak, seka apie ano 
kinti jos gyventojus, ypač ™t0 -'menkos seimininkus
žydus. O tokių samdytų žu- indenut '** balt™
dikų Lietuvoje buvo ir tebė- —PloJllc*'nl SI^S " SU

gali su savo klebonais poke. St,.a;|)snis buvo lyg skambu- ra ir pas nūdienius raudo- jais. naoar KieKvienais me
rio lošti. Tai pasakęs, vėl- pavergtos Lietuvos ko-1 nuosius okupantus, 
nias paėmė mane ui rankos valdomai spaudaL Jei rudosios Vokietijos o.
ir nusivedė toliau. Pamačiau tenykštėje spaudoje '
dideli tuseių piečių, kur bu- ?odė vįsa ei|ė sUai 
vo statomi keli muro bu- 1vo statvna ne.. ...u.u "■>; nj„ a„įe pačiu lietuvių iwk. 
dingai. Nusikamavę vyra. * - žiau0.bes rud 4ju ’v0. 
veze vilbenais akmenis ir ... __ 3..

tais rudenį įvairių Amerikos 
indėnų genčių atstovai su

kupaeijos metais lietuviškiel 'ada.is įvažiuoja čia
ji kvislingai nespėjo savo 
tikro veido parodyti, oku
panto valdžioje įsitvirtinti,

(ir Badmirių uolos papėdėje 
pasistato savo palapines. 

Šiemet, rugsėjo 22-23 die-

eilė straipsnių, skundų dėl 
menkos statybos Taline. Ji 
vykdyta pagal Maskvos pla
nus. Pvz., penkiuose namuo
se Taline, kur persikėlė gy
venti 400 estų šeimų, staty
boje atsirado tiek trūkumų, 
darbo kokybė buvusi tokia 
bloga, nerūpestingai įvyk
dyta, kad estų partinis laik
raštis ”Rahva Haal“ iš nuo
mininkų jau gavęs per 100 
laiškų su skundais. Paskelb
tos ir statybos darbų vykdy
tojų pavardės—iš jų aiškėja, 
kad dešimties asmenų taiųe 
aštuoni turėjo rusiškas ir tik

kaž_' skrupulingai vykdo Mask- .draugai baltieji.. Labai bu-i VAGIA IR LATVIJOJsavo rankomis krauna ak- :mones naikinti h. 
merus, atveža kur reikia ir asitalt kad
iškrauna, iškrovimo vietoje , naikinami ir zvdai.bosauja Trockis, kuris daz- , " , . ,
nai suduoda Stalinui i . Pagal tos maudos ir Vi - 
sprandą. Aš Staliną užkal- n,aus P'anesimus, at.
binau. Jis nusiskundė, kad >odo kad tais metais Lietu-
darbas labai sunkus, mažai v0Je b“'0, *sz?dJ?a ta,Į> 700 
duoda valgvti ir, kas aršiau- -80« tūkstantių žmonių. , 
šia, reikia klausyti Trockio I.se!n?nt gyventojų su- 
isakymų. Tai tikra pekla, rašinėjimo .statistikos duo-
sako jisai. Atrodo labai nu- meUi.!t kltal,s budals -vra 
sikamavęs ir sukūdęs. Per apskaičiuota, kad pei antro
jo ūsus varva prakaitas. Ale jo pasaulinio kai o rudųjų 
jis tikisi, kad nevisada taip ?°PeclH 11 ia.u*lonųjų

buvo vos imperializmo užsimoji-. dingą, kad negrai, kurie da-1 
mus kartu talkininkauja ru-ibar visur maišosi, kurių jau (E) Praėjusią vasarą par- 

nemažai yra ir valdžios apa- tijos aktyvas Latvijoje susi- 
rate, šioje indėnų šventėje lepinęs svarstė turto grobs- 
nedalyvavo, nebuvo jų nė tymo, kyšininkavimo, nura- 
vieno atstovo. šymų, korupcijos reiškinius

Laikai bėgo ir keitėsi, tik j Latvijoje, ypatingai Rygoje. 
Badmirių uola išliko tokia■ Buvę pašalinti iš savo vietų 
pat, kokia yra buvusi. Ji ir • Bygos vykd. komiteto, pir- 
šiandien indėnams yra ryž-! mininkas E. Baumanis, jo

sifikacijos darbuose.
tokie tikri, tipingi kvis

lingai buvo ir tebėra A. 
Sniečkus, Justas Paleckis, M. 
Sumauskas, M. Gedvilas ir 
kiti mintantieji iš seniau 
Stalino, o dabar Chruščiovo 
malonės.

Ar baustini tie kvislingai, 
tiek pirštus prikišusieji prie 
įvairių žiaurybių?

Žinoma, čia ir dviejų nuo
monių negali būti. Kas nusi
kalto savo tautai, savo vals-

-Gut mornink Maik! vėtum, bet gulėtum pas gra- kolj ok ijas apvtikriai.
Šiandien tu nesiskubink nuo boirų ant lentos. dus. .juk, sako, pekion tuies - T .
manęs pabėgti, ba aš noriu - Ai dont kėr, Maik, ką ateiti ir Chruščiovas. lka?ėius hmo suSdkS'
pasakyti tau tokią istoriją, tu šneki; aš tau sakau, kaip Tai kas tada bus? sudaro tiuoučiuka ma-
kokios tu nei savo knygose iš tikrųjų buvo. Priėjau prie — Nu, tada Chrusciovas žiau kaip vieną trečdalį vi-
nesi skaitęs. Jeigu gerai iš- aniuolo ir sakau :Plys, plyš, busiąs pristatytas prie vilbe- go§ įietuIvos ventoj Bet mui, tokie turi būti nubaus-
klausysi, tai galės būti pa- imk mane savu apiekon! O i m, o Stolinas atsisesiąs jam žmoniu nrtekta ne vien ti, visvien kuriai okupacijai
zitko abiem—ir tau ir man. jis mane apžiurėjo ir sako: art spianao. ‘t;k

— Tėvas atrodai neišsi- ”Nausa, tu man nereikalin- Ar tai viskas?
miegojęs. ’gas!“ Tada velnias paėmė — Ne

— Jes, Maiki, biskį nefy- mane už rankos ir sako: prašiau, kad man parodytų, kuri tęsiasi" iki šiol. Ir iki šiol: Bet juos teisti negali vie-
Ke-žin,„ Vedėt . Į "Komas, aš parodysiu tau ką jie ten spirgina smalos * Lietuvos gyvento- nas ar kitas okupantų teis-

' I,eM' •'o|vjau išsisukti, .katiluose. Velnias atsake, ;aj jvairiomis priemonėmis mas. Ir nūdieniai Lietuvos 
• Kaip Dan Kuraitis is Sovietų kad pekloje nėra jokių kati. okupantai nėra teisėti baus

ti tokius nusikaltėlius, nes; 
jie patys vykdo nusikalsta
mą darbą Lietuvą ir kitas 
šalis laikydami okupacijoje. 
Toks teismas negali būti be
šališkas.

Tegu iš pavergtos Lietu
vos pasitraukia okupantas 
su savo valdžia ir kariuome
ne, tada tokie nusikaltėliai 
Lietuvos teisėtos vyriausy
bės bus patraukti atsakomy
bėn ir nubausti, jei bus pri
pažinti kalti.

Ir galop, o kas buvo tie 
patys didieji kvislingai?

tik per rudosios Vokietijos jie talkininkavo, kam padė- 
M , okupaciją, bet kartu ir per jo Lietuvos gyventojus nai-

Sovietų Sąjungos okupaciją, kinti.

linu. Nežinau kodėl.
— O ką norėjai man pa

sakyti: --y----- ----y -- * *- ; | mažinami.
— Norėjau pasakyti, kad policmano, ale jis užsivertė lų ir niekas juose nespirga.: ...

pertoj buvau. ’ mane ant savo kupros, liepė Bet man atrodė, kad jis me-;„k^—
— Gal seimininkė ”pek- apsižergti ir laikytis už va

lą“ užkūrė, jeigu už kamoa- gų. Tada išskėtė sparnus ir 
n jai dar nesumokėjai? pakilo oran. Sako, skrisime

— Ne, Maiki, aš su savo i peklą, 
gaspadine dėl burdo jau su- .Ar pastebėjai, kuria 
sigadijau, tai tokio trobelio kryptimi skridot? 
kol kas nėra. Ale turėjau į — Ne, Maiki, to tai nepa. 
čiudną sapną. Rodos, numi- stebėjau. Ale skridome vel- 
riau ir atsidūriau pekloje, niškai greitai ir netrukus nu- 
Tai vct, apie tai aš ir noriu sileidom prie vartų ,kurie

luoja, todėl pasakiau, kad ^Ibdami savo spaudoj n- 
aš turiu dokumentą. Sakau, 11 P.er tvarkomą Vilniaus 
Plungėj per atlaidus nusi- k>ek radųjų vokiečių
pirkau knygą “Peklos Kan- okupacijos metu buvo nuzu- 
čios,“ kur pikčeriais vra pa- (žmonių Lietuvoje, non 
rodyta, kaip velniai pila n«^ėpti savo įvykdytas vi- 
žmonėms smalą. Ale jis sa- ^okeI}°Pas žmontų žudynes, 
ko, kad tai buvo dangaus raudonieji Lietuvos
propaganda, kad žmonės bi. okaPaptaL ^įvo n tebera 

u piic n-uiic Joty peklos, o norėtų į dan- nekalti av mėliai, anot jų, ta-
kaip kokia geležinė gų. Ale, sako, kai dabar r^!n1^
a. Ant vartų buvo dLpvieto priviso bilionai ir dar d?d? veidmainyste. Be jos,

to, pasiaukojimo, didvyriš
kumo ir laisvės simbolis. 
Tačiau šiandieniniai indė
nai nebėra tie indėnai, kurie 
buvo jų senoliai. Jie į šven
tę nesugužėjo savo eikliai
siais mustangais, bet suva-

tybei ir aplamai ’ žmonišku- žiaY.° naujų modelių auto 
mašinomis. Daugelio neori
ginalūs indėnų rūbai, indė
nių lūpos dabartiniais ”lip- 
stikais“ padažytos... Jų šo
kiai—trepsenimas, būgnų
garsai ir riksmai bemaž vi
są laiką vienodi. Nedideli 
skirtumai tarp draugystės, 
karo ir kitų šokių. Stebėtina, 
kad indėnai, buvę skaičiumi 
gausūs šio krašto šeiminin--X —A • •Kai, Daliųjų nugalėti, susi
spietę savo rezervatuose, 
jau buvo beišnykstą, ir tik 
gausiai jims teikiama val-

pavaduotojas, o pirmasis 
partijos sekretorius gavęs 
viešą įspėjimą.

Ar turi šitas 
knygas?

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

/.ĖMĖS PAKOPOS, i. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina ............................... $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl.. kaina . . $0.75

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

NIHILISTAI- 3 veiksmu trage- 
kaina ............... .... .T $0.20

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ■ $0..>5

džios parama jų buitį pasu- LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma-
ko kiton nusėn—iu skaičius i tula,l,s’ 24 P8* ’ kaina 50 2* 
ko Kiton pusėn jų skaičius STABMELDIŠKA LIETUVA,

tau papasakoti. atrodė
— Turbūt iš vakaro lan- uždanga. Ant varių vjd cku taj negali fei

keisi pas Zacirka, ar ne? dėlėm raidėm užrašyta: kąsdien piįbuna vis dau- , 1
- Dac rait, buvau nuė- I'EKLA. Velnias įkišo vieną l«;au. tai jaii dūsių užtenka

jęs. i
nėjo
tuves: ou metu nuo Amen- - » r--------- .•>--------- --
kon atvažiavimo ir 30 metų nusisypsojęs užrietė uodegą, ne neplatina, 
nuo atidarymo tautiškos už- Sakai, jis buvo ir uo- e 10 paša a, ai
eigos, todėl fundyt nebuvo deguotas. . viotv; r ♦ - i i
skūpus. Pylei kavinius puo- duk tai bu- ?l ' giniai ar netiesioginiai įvel- i Kam šiandien nėra žino-
dukus. Sako, gerkit kaip ka- yc regli velnias, o ne toks, J -',, '" -i v* 31 tos i karą. turėjo savo kvis- ma slaptoji rudosios Vokie-
vą, tai nepasigeųgit Ale vis- kaiP la ^kagos komunistų I • * Je ne^ e s> ijnm, Tokiu okupantams tijos ir Sovietu Sąjungos ka.
a? , - . r v,- ka žpmaipiai ”Vel- ° toliau bu?ią dar geriau, ne-

igu Sovietų Rusijoje. Sako, 
prie gali būt> ka(l mes ir Ameri

ką pralenksime. Papurtinęs 
ragais jis dar pamišlino ir 
pasakė, kad pas juos peklo

tiek pareinant namo šoblė =azielai žemaičiai 
vis painiojosi man tarp ko- niu xa(,ina 
jų. Nu, ale parėjau ir raida- j
vei atsiguliau. Nei unifor-• valtU^erelk^° ’ 
mos nenusiėmiau. Ir vos tik! -yausa. 
pradėjau merkti akis, prie Į 0 kaip atrodė viduje.

registruotis

lovos atsistoja velnią;s ir a-
niuolas. Rodos, turiu pilną 
razumą, ale jaučiu, kad pra
dedu mirti. Nu, ir numiriau.

— Tai paprastas sapnas. v 
tėve.

•ukti.

dabar didėja. Gi iš Afrikos 
darbams atsivežtas palygi
namai nedidelis negrų skai
čius nepaprastai didėja. Be 
to, dauguma jų materialiniu 
požiūriu yra gana gerai įsi
tvirtinę, turi savo biznius, y- 
ra sukūrę pajėgias organi
zacijas, įstaigas.

Tolėliau už garsiosios 
1 Badmirių uolos pastatyta

Antrojo pasaulinio karo ja Vokietija krauju pašlaks- 
metu visos valstybės, tiesio-;tė?

Kas savo draugystę su rudą-'moderniosios gadynės elekt-

Tokių okupantams tijos ir Sovietų Sąjungos 
pataikūnų buvo ir Lietuvoje, ro sutartis?

Diena su indėnais

ros jėgainė, kurios turbinas 
ritmingai suka Illinois upės

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

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na .....................................$0.75
SDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. Raina . $5.00

vandenys. Priešingoje pusė- ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-
je veikia kabantis ore keltu-j. ,,a_ .................... $0.15
vas, kuris perkelia dešinėn

— Viduje, Maiki, buvo ir dabar jau esą geriau, 
lyg kokia salė ar restoranas. !ne^ Sovietijoj.
Žmonės susėdę prie stalų, o - ’. ^et nepasakyk to ko-
iaguoti veiteriai neša jįems!rnuni8tams, tėve.

STA R VED ROCK, ILL. 

Lergvutis rūkas dengėv vuvi a ei i iivea iiviiic • e 1*1
■ algri ir gerti. Pavalgę vie-;. — OJcas būtų, jeigu paša- rytmečio gamtos aplinkumą, 
ni dainuoja, kiti šoka Ale k>CIau |PJrmie=» palutes spinduliai

Šio gražaus, kalnuoto, uo
lėto, medžiais apaugusio 
parko, kuris apima 15,000 
akių plotą, besitęsiantį Illi
nois upės kairiuoju pakraš-

v , • ,- vienas italas kitokį Prie io • —Galėtum gauti mušti, skverbėsi pro jį ir švelniai Į čiu, svarbiausią ir pagrindi-
.^t komunistai, .Vai- glamonėje mūsų žemelę, n,•atrakcijąšūdam, S«™d

tas sapnas. Koks čia galėjo 
būti sapnas, jeigu numiręs 
aiškiai mačiau lovoje gulintį 
savo kūną, generolą su visa 
unifonr.a, o prie lovos vel
nią su aniolu?

— Bet naktį būna tamsu: 
kaij 
tyti

isėdi žmonės alkani, kūdi. ir 
jiems duoda tik trupinių, ką 
nuo anų stalų nubyra. Kiau

tai, Mai- glamonėjo mūsų žemelę, 
i, nežino, kur iš tikrųjų ge. Rūkas pamažu išsklido, iš- 
ssnis gyvenimas— Sovietu kilo erdvėn. ir pasidarė gra

siu, kodėl taip? 0 velnias ?usij°J’ ar pekloj. O jeigii ži, šilta, saulėta pirmoji. . _ ‘ , vmnnne 1-z. -- „L......
rtl-

nę atrakciją sudaro Starved 
Rock—Badmirių uola, tu 
rinti apie 150 pėdų aukščio 
virš normalaus upės lygio, 
ši uola yra tikrai įdomi ir

IS DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiuno eilėraščiai. 124 
p«l., kaina ................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus. 40 psl., kaina $0.15

MOTERYSTĖ. J. E. Georg. 
daug patarimų kaip natūra
liai gimimus reguliuoti. 224

svai-u, kad, pabuvoję netoli: KAIP SENOVĖJE žmonės 
Badmirių uolos, susitarėme' PERSISTADYDAVO SAU 
dar kartą čia atvažiuoti ir „
dar plačiau pasižvalgyti šia- (Kaip atsirado popiežiai, re- 
rne didžiuliame Starved • umatizmas. Kražių skerdynės 
Rock parke I »r kt.). 97 psl.. kaina .. $0.25

♦ MATERIALISTIŠKAS ISTORJ- Saulutei pakibus ant me-! SUPRATIMAS 80 psl..
džių viršūnių, leidomės ke-' kaina ........................... . $o.20
lionėn atgal į savają Chica- PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 

' pysakos, A. Antanov, -15 psl., 
kaina 10 centu

upes pusėn norinčius pa
skraidyti lėktuvais kelei
vius. Aplinkoje daug me
džių, kurių lapai jau puošias 
įvairiomis rudens spalvo- j 
mis. Čia taip gera, ramu ir'

tą. kurios tik priemiesčius
privažiavus, vėl mus pasiti-! GYVULIŲ PROTAS, 212 psl.. 
ko priprastieji įvairūs kva- kaina 75 centai.

eiti bibliotekom (corn laukais. Jų platybėje; paminklinės lentos, iš kurių
. . • a a ai____ _______________ 1 _ 1 1 .• • ••

originali gamtos pastatyta pai, miesto tvaikas, triukš- 
tvirtovė, iš visų pusių viršų- mas ir vėjo nešami popier

galiai gatvėse.
J. J-ti»

ba guldamas lektrikos neuž
gesinau.

— Tai ką tėvas nori man 
įkalbėti?

Aš noriu tau pasakyti,

tei?
— Jes, Maiki, vienas sta

las stovėjo salės gale ir apie' 
jį sėdėjo dvylika dvasiškų 
asabų, jeigu teisingai su

— Okei, Maik, tegul bu* buvo matvti įvairiomis spal-1 sužinome, kad paskutinieji,4. • • i . f • . i___  _ant amžių ir Amen.

kad tai nebuvo paprastas i Raičiau. Jie lošė pokeri iš ^k^kinkime draugus, kai-
sapnas. Aš buvau numiręs. į a^e kaip atrodė, tai mynus ir pažistamus užsisa-
Jessa. į ir jie buvo nedavalgę, kaip v .

— Jeigu tėvas būtum nu- anie buržujai. O tryliktasis ** Keleivj. Kama me- 
miręs, tai dabar čia nešto- dvasiškis nėjo nei artyn prie tanw P*"*1 doleriai.

vomis dažyti farmerių tro
besiai ir prie jų mėsai augi
namu ar pieningų karvių

indėnai Ulinojuje buvo nu
galėti 1765 metais.

Karingi indėnai, susi-
bando'. Po tokios maždaug kraustę į šios uolos viršūnę, 
trijų valandų kelionės pa- nepasidavė baltųjų nelais- 
siekėme '.aršųjį Starved vėn. šią tvirtovę ginant, žu- 
Rock State Bark, Ulinojuje. vęs ir garsusis indėnų vadas

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTI 
KNYGĄ: “Lietuvių lieivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4-00, 
KIETAIS—$5.00.

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ........................:. $0.25

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis. 31 psl.. kaina 
kaina 15 centu-

DAINOS APIE' LAISVE, A. 
Giedraitis, 32 psl.. kai
na $0.io

LIAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis.
kaina ............................... $1.50
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway 
Su Itmitno 27. Masa.
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STEPONAS KAIRYS

Iš vaikystes atsiminimų
(Tęsinys)

Mano krikštatėviai

Aš, žinoma, neatsimenu, kaip būva vežamas krikš
tyti Į Kurklius. Bet iš savo krikštatėvių vėlesnių pasako
jimų žinau, kad tai buvo prieš pat Kelėdas ir buvo salta 
ir kad aš tiek krikštijamas, tiek pakrikštytas namo ve-

Mano krikštamočia buvo Marijona Telksnienė, beve
žamas buvau ramutis.
linės malūnininko Telksnio žmona, šiltas, nuoširdus žmo
gus, vis ir mane pabučiuodavusi, kai tik pasimatydavome.

Mano motulė, atrodė, su Telksniene draugavo, tai ir j 
pasimatyti būdavo apydažnių progų. Motulė, ševelinėn 
eidama, būtinai su savim pasiimdavo ir mane. Mėgda
vau Ševelinėje lankytis. Čia man viskas buvo Įdomu. Ir 
didelis, smėlio užneštas ir žolėmis užaugęs malūno tven
kinys, ir vandenyje pasipliuškenusi žuvytė. Buvo Įdomu 
viskas pačiame malūne: jo iš mūro statytas trobesys, ma
lūne ūždamos besisukančios girnos ir tas vandens suka
mas malūno ratas. Ir tas ramus tvenkinio vanduo, malū
no ratą perėjęs, toli nutyškantis ir iš karto pagyvėjęs, jau 
gyva srove nubėgąs i upeli, o sriaunu akmenuotu upeliu 
toliau stengdamasi pasislėpti krūmuose.

Ir kai aš tų ševelinės malūno Įdomybių jau buvau 
sočiai prisižiūrėjęs, man parūpdavo pažiūrėti, kurgi yra 
krikštamotė ir mano mamytė. Jas surasdavau malūno 
gryčioje besivaišinančias sūriu ir šviežiai sumuštu sviestu 
—mano krikštamotė turėjo dvi karves, gerą joms ganyk
lą prie malūno, todėl pieno turėjo sočiai.

Kai pasivešėjus mamytė pakildavo eiti namo, atsi
sveikinant mano krikštamotė jau turėdavo ir man dova
nų — kiaušini. Kaltais kiaušinis būdavo anties. Tai toks 
didelis. Kiaušini namo nešdavausi su visu atsargumu. Ge- 
įutė man buvo mano krikštamotė!

Mano krikštatėvis buvo Peliksas Adomonis, Užune-
vėžių ūkininkas, vedęs mano tetulę Elzbietą, motutės se- ■

Ben. Rutkūnas

ARTOJAS

(Pasakėčia)
Pakinkęs žagrėn kuiną lauką,
artojas —
vagą po vagos —
kartoja
usnių lauką.

Vos kojas velka 
bėris,
svyruodamas nuo vėjo, 
pašiurpęs, liesas.
Ateidamas Į talką, 
kirčiais botago 
žmogelis kuiną apibėrė:

—Na! Tempk greičiau! Koks biesas?! 
Paimsiu aš tave i nagą!

Sustojo vidur lauko, 
pristigęs kvapo 
arklelis laukas.
Artojas vėl i talką 
siunčia botagą:

—Ko stovi? Na! Pirmyn! Laikyk vagą!
Ir taip jis varė kuiną vis i priekį 
ir botagu kaulėtus šonus plėkė — 
pašerti nesiteikęs, — 
kol užvertė tas kojas. . .

Prie stipenos artojas 
neliovė savo geradario keikęs:

—Ir reikia tau dabar padvėsti!
Nenori žagrės traukti — nori tiktai ėsti!

Ar tarp žmonių taip nesti?

ciibzi lZ **4- Zi’ia Tviivrz'k inmtA?ui£. rvi mmaiuvis lfviyo iiiiivv, IrinLr niūrone V\i~izlrk •ymnmic rvivjrv. mui auc vvrt-tv
nešnekus ir retai mokėjęs pajuokauti. Jo kieme ir visa- i 
me ūkyje buvo pavyzdingą tvarka. Pradžioje jis pats vie
nas nudirbdavo savo valakini ūki ir tvarka pas ji buvo 
kaip stiklinėje. Vėliau jis susilaukė dviejų sūnų ir duk
ters, kurie pradėjo tėvą darbe pavaduoti. Vyresnysis sū
nus Domininkas, gražiai nuaugęs jaunuolis, kai artėjo lai
kas stoti caro kariuomenėn, išėjo i Ameriką ir namo ne-

TEISME ,Sl SKRYBĖLE

Ad\okatė Elinor Chandler 
Ducan atsisakė Los Ange
les aukščiausiame teisme 
nusiimti savo skrybėlę, nors 
teisėjas ir skundėsi, kad 
jos skrybėlė išblaško pri
siekusius teisėjus. Advoka
tė pasiteisino, kad jos plau
kai be skrybėlės blogiau at
rodo. Moteriai daug dau
giau. negu vyrui, net teis
me leidžiama.

monių skirtumų, tai jis turi NEVERK BE REIKALO!
j su jumis ginčytis be aštru-.1 --------
i mų. Jeigu jis to nesugeba, ;
jūs jokiu būdu neturite jo 

į šitą elgesį teisinti ”gyvu

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus

temperamentu?4 Pakeltas to- Teisybės. Joje atpažin- 
nas ir blogas elgesys sugadi
no ne vieną santuoką.

MIRĖ SENIAUSIOJI 
LIETUVĖ

(E) Rugsėjo 19 d. Wan- 
ne-Eickel vietovėje, Fed. 
Vokietijoje, mirė seniausio
ji Vokietijos gyventoja (ga
li būti ir pati seniausioji ke

ltuvė), 110 metų amžiaus El
la Galinaitytė-Rentelienė. Ji 

.buvo gimusi 1852 m. gegu- 
jžės 19 d. Jos vyras, Rentei, 
mirė prieš 40 metų. Velionė 
paliko dukterį Ievą, 75 m. 
amž., anūkę Mariją, 52 m. 
amž. ir proanūkę Eriką, 22 
m. amž. Pastaruoju metu 
gyveno pas anūkę. Velionė

1 • * T * x • T'k 1 1 w .

si ir savo draugus ir priešu* 
ir net patsai iš savęs imsi 
juoktis. Kaina $2.20. Gauna*

• ma Keleivio administracijo*
I •je.

TIKRA TEISYBĖ

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia
yra darbininkų padėtis, apie 

iš Lietuvos į Ruhro kraštą.koneent,.acjjossto kla 
įsu dukterim, anūke ir proa-L. ... . x ’
nūkais atvyko 1955 m. Bū- z,n!s llllSY« ,r tt lr tL
dama Vokietijoje, skaityda- Ypač šiuo metu ji naudin-
vo 1905 m. Berlyne išleistą• 21a ir Įdomi paskaityti. Jos 
lietuvių k. maldaknygę. i kaina tik 50 centų.

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
________________________ tr nadarvti tai ko* lis ne_|MOSCOW, Barboros Armonie-! ANGLIŠKAI. St. Michelsonas,•»« * » ’ _ Į "T.”   1.ne _..~i en irę

Kaip pažinti vyrus
V. Čekauskienė*Grinkevičiūte

---------------------------------- ,
3. Nepasitikėkite tuoj,!

jeigu jis pradės kalbėti, kad 
labai jus myli, kad norėtų 
viską jums padalyti ir pan. 
Pamėginkite tada paprašyti j

• mėgsta. Tada jūs galėsite 
pastebėti, kiek rimti yra jo 
iškilmingi pareiškimai.

4. Atkreipkite savo dėme
sį, ar jis saugoja nors ir ma
žas dovanėles, kurias jūs į 
jam dovanojote? Jis neturi 
būti daiktų rinkėjas, bet tai 
parodys jo būdą.

5. Stebėkite, kaip jis el
Atsargiau, jeigu vyras žiūri moteriai 

pirmiau Į kojas. Yra sakoma, kad jis 
ada nebus ištikimas vyras ir jam trūksta j su 5avo tėvais, ypač su

i imtumo. Bet toks vyra-<- kuris nežiūri 
pirmiau moteriai į kojas,,dar toli ne
reiškia, kad jis bus geras vyras. Nes ge
ras vyras turi būti ne tik ištikimas, bet 
dar turėti gerą būdą, būti pastovus, in
teligentiškas, riteriškas, mandagus, ati
dus ir... bet palaukite! Mes čia pradė

jome svajoti apie idealų vyrą, kurį vargu kada sutiksime
begrįžo, ūki paveldėti palikdamas po tėvų mirties bro- gyvenime, bet tiktai romanuose, 
liui Mykolui. Ar besi gyvas, mano pusbroli Domininkai Bet pažiūrėkime, ką sako; Mergaitės! Prieš ištekė-
Adomoni? statistika ir kokių vyru pa- damos, pamėginkite pada-

Mano krikštatėvio sodyboje, gryčios palangėje au- ?e^^auJa dabartinių laikų ryti tokius bandymus:
moterys.

Beveik visos be išimties
laukia pilnos ištikimybės —

1. Stebėkite vyro būdą ir 
kaip jis laikosi savo pasiža
dėjimų. Jeigu jis pasirodys 

gal todėl, kad šiuo tokiu ne- • silpnabūdis, tai jūs greitai 
pastoviu laiku moterys nori i prarasite jam pagarbą. Bet 

jeigu jo elgesys yra pagal 
posaki: „Teisus tik aš vie- 

po to eina 24 G motei-ų, ku-įnas, o niekas kitas“, tai su

go didelis saldžių čerešnių medis. Gal ir dėl to aš mėgda 
vau pas krikštatėvi dažniau lankytis.

Palangon išvažiuodamas nuėjau su krikštatėviu at
sisveikinti. Pakvietė mane klėtin. Kai kiek pasikalbėjo
me, krikštatėvis ištraukė odos kapšą, iš jo sidabrini rubli, (turėti nors savo namuose_
ir man padavė, tardamas: “Te, vaike! Važiuoji mokintis, Į šeimose šitą pastovuma. Tik 
važiuoji į svietą, bus reikalingas.” . - •

Pabučiavau krikštatėvio pūslėtą ranką ir įubli sus
paudžiau savoje. Suprask, mielas skaitytojau, ką tuomet 
reiškė man caro sidabrinis rublis. Su šiltu savo krikštatė
viui jausmu bėgdamas namo, rubli visą laiką laikiau su
spaudęs saujoje.

Kai po metų atvažiavau iš Palangos atostogų, ryto
jaus dieną nuėjau pas krikštatėvį pasisveikinti ir nune
šiau tetai dovanų savo pirmąją fotografiją. Kai kiek vė
liau man jos ir vėl prireikė, radau ją jau bulvine koše 
priklijuotą klėtyje prie sienos. Turėjau nuplėšti.

Kai dabar rašau, esu jau netekęs ne tik savo bran
giųjų tėvelių, bet ir savo mielųjų krikštatėvių — abu ra
mūs ilsisi tėvynės kapuose.

rios nori turėti darbštų, stro
pų ir šaunų vyrą.

10G moterų ieško pir
miau inteligentiškumo,

9 G motei-ų ieško vyro ge
ros išvaizdos,

7G moterų ieško turtin
gų vyrų,

tokiu

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

Nesunku surasti moters 
pasisekimo teatro meno sri
ty organiški pagrindai. Mo
ters dvasiniai procesai įgim

tai tikras menas slėpti savo 
tikrus jausmus, mintis, su
manymus, rodyti tokius dva
sios pergyvenimus, kokių

to jos judrumo dėka plėto- reikalavo gyvenamasis mo
jas ir pasireiškia greičiau, 
negu vyro. Ji greičiau gali 
sukelti aistrą ir jai atsiduoti,
jai lengviau veiksmais ir iš
raiška tą įkūnyti,—o tai yra 
vaidilos talento pagrindai.

Be to, tenka turėti galvo
je ir tai, kad moters visuo
meninė būklė per amžius iš
ugdė ir išplėtojo moteryje

nes Kryžiaus kelių“ Sibire 95 pusk, kaina 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis. 222 pusk. kaina ....$3.95.

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. \li- 
ehe’<onas, virš ."OO puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina ...................... ................ SI .25

ŽVILGSNIS J PRAEIT). K. Žuvo į 
domūs atsiminimai, 477 ps!., kai
na ........................................... $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 130 psl.

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus’’ 
sūnaus Kipro Bielinio jdomūs atsi. 
minimai, 404 psl., kaina.__ $0.00

savo motina. .Jeigu jis už
dirba neblogai, bet šykštus 
savo tėveliams, ypač nepa
siturintiems, tai jis bus šykš
tus ir savo šeimai.

6. Pamėginkite pagauti jį 
meluojant.

7. Atrodo visai nereikš
mingas dalykas, kaip vyras METAI, Kipro Bielinio atsimi- 
elgiasi SU vaikais arba gv- ; antroji dalis, 592 puslapiai.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy-

vuliais. Bet vvras, kuris tik
tai šaltai pažiūri i graudžiai 
verkiantį vaiką, arba kuris 
gali ramiai sutrempti kojo
mis gražią peteliškę, nebus 
geras vyras!

8. Yra labai geras ženk
las, jeigu vyras, neatsižvelg
damas i politinius bei finan
sinius sunkumus, daro pla
nus ateinantiems metams,

užsispyrėliu gyveni- Tai rodo, kad jis ne tik nori, 
mas bus labai sunkus. j bet ir nasiliks su jumis.

2. Stebėkite, kokiomis a- 9. Niekuomet netekėkite 
kimis jis žiūri Į kitas mer- už vyro. kuris niekada nena-
gaites ir moteris. Beveik 
kiekviena moteris sugeba 
atpažinti vadinamus „don
žuanus,“ ir jeigu jūs paste- 1_ 1 •• __ >1- -5 G moterų ieško humoro besite, kad jis greitai ”už- 

ir tiktai — Įsidega,“ tai tegul jis rodo
2G moterų nori turėti vy- savo ”meną“ kitur ar kitom, 

rą geros laikysenos. Mano bet ne jums. Nors ir skaudu 
manymu, kiek permažai,
nes geras elgesys daug ką 
reiškia gyvenime, o ypač 
šeimyniniame gyvenime.

iš jos reikalavo aplinka arba 
gyvenamasis momentas. To
kiu būdu moteriai jos pri
gimtų, o taip pat ir sociali
nių ypatybių dėka tenka gy
venime vaidinti daug daž
niau, negu vyrui.

Belieka dar viena meno 
sritis, kur motervs darbuo
jasi daug daugiau ir daž
niau, negu vyrai, ir jau nie

mentas.
Šios specifinės socialinės 

būklės dėka moteris per am. kas negali vyrams prikišti.
žius lavinosi ir išmoko rei
kalui esant ne tik parinkti 
tinkamą žodį bei posakį, bet 
ir balso toną bei tembrą, mi
miką ir mostus ne tik jos 
pergyvenamų jausmų išraiš-

kad jie šią meno sritį bus iš 
moterų paveržę, neleidę čia 
joms pasireikšti.

Muzika, kaip žinoma, yra 
nuo seniai moters privilegi
ja. Ir vis dėlto pasirodo, kad

kai sustiprinti, bet ir tiems1 moteris gali labai talentin
prisitaikymą prie aplinkos; jausmams atvaidinti, kurių gai atlikti muzikos kūrinius,

$0.75
ATLAIDI? PAVĖSYJ. P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. 407 psl. Kaina ........... $4.00

DEMOKRATINTO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 60c.

..IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
at-dminimai kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena pvoga, gražiais kietai? vir

šeliais. iliustruota, 410 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ kkIKštAš, P. Abeikio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai __ _ $3.60

ŽEME DEGA. J. Savi'-ko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.60

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

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

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

bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis j 
apie lietuvius visame pasaulv, . IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati-

404 psl. Kaina ........................ $0.50 Į linkio meistriškas aprašymas, kaip

bus skirtis, bet geriau pada
lyti tai prieš vedybas, negu 
vėliau kankintis visą savo 
gyvenimą.

bet ne juos kurti. Ir muzikoj 
ne ji yra kūrėja, bet vyras.

G. P. Uptonas savo įdo
miame veikale "Moteris mu
zikoje“ stengiasi kiek la
biau iškelti moters vaidmenį 
muzikos kūryboje, tačiau ir 
jis yra priverstas pripažinti, 
kad tikiųjų muzikos kūrėjų 
tarpe nėra nė vieno motei-s 
vardo; negali būti nė kal
bos, kad iš moterų būtų ga
lima kurias nors pastatyti 
greta Beethoveno, Schu- 
berto, Mozarto, Chopino, 
Liszto, Rubinšteino, Čai
kovskio, Wagnerio, Griego, 
Glinkos ir kt. Kompozicija 
ne moters sritis, bet vyro.

(Bus daugiau.)

daro jum jokių nuolaidų 
Jeigu, pavyzdžiui, jis ne
mėgsta kino. teab-ų, o iūs 
visa tai labai mėgstate lan
kyti, tai nors retkarčiais jis 
gali su jumis irgi i kiną ar 
teatrą nueiti.

10. Jeigu atsiranda nuo-

AKTORĖ SU DUKTERIM

Aktorė Sheree North su sa
vo dukterim Erica. kurią 
teismas paliko jos globoj, 
kol baigsis skyrybų byla 
su jos vyru dr. Gerhard 
Sommer.

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

liškai duota? 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 pusla
pių. kuiną •• — .«,••».. — — — •* $1.(X

MARI.BOROUGH'S LITHUANIAN 
SELE-TAUGUT. M. Inkienė. sfe
ras vadovėlis lietuvių kailio? mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
pal., kaina .............................. $1.25

NEMUNO SCNCS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tono? diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama .... .«••■•••••«. $3.00.

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

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

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
T.abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ...................... .. 60 Cnt.

SENOVCS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., gera? popierius 
kaina *10.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

MILŽINO PA UNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina............................  $2.60

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis. 
- ' ...................................... *6.00

karui einant prie palo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 536 p?l. Kaina $5.00

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

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

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

CEZARIS, Mi<o JesuHė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
#2, ars visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Miehelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recep 
132 puslapiai, kaiaa............... $L

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

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

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

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo ai.škininmas. Kaina 2a c.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina........................... 26 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTTJOfl PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl., kaina........... 26 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose n^ 
ra vienybės. 80 psl., kaina . . $1.0*

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
k*h»n ......................................... 60 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

638 E. Bmdway ------ :------ S®. Boston 27, Mm,
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Rytų Europos laisvė ir
(Atkelta iš 4-o psl.) :aukščiau iškeltos apraiškos!

buvo pažeisto f‘\ įsitikinimą, j
„,ma iš kitos kad Vakani valstybes at- 

pusės maisto sunkumai var- kre,i|M dernesį
gina visą sovietine imperi-. l’adet.! v,duno L“u-
ją. Tačiau tikrumoje komu-!poJe V. |,ada,’s Vlsas le,k,a- 
nistiniai režimai nėra žy- mas lsvadas-
miai susilpnėję, o pavergtų, 
jų gyventojų moralė—teigia 
V. Sidzikauskas—via ypa
tingai kritusi. Kad susidurta 
su tokia padėtimi, kalta e- 
santi toliau nenumatanti 
Vakarų politika rytų ir vi-1 
dūrio Europos požiūriu ir 
vakarų valstybių neryžtin- 
gurųas atsistoti laisvės sie
kiančių pavergtųjų tautų 
pusėje. Tokia taktika padė
jo sovietinei sistemai išly-
ginti nepasisekimus. Vak'a- skiros komls,jos kurioms vado. 
rų pasyvumu tegali pasinau- į vauja. 
doti sovietinis imperializ. „ ‘ ....
mas ir dėl to tenka niekoi ,Re^,aaro
nelaukiant tokią laikyseną 714‘ „S"n Cal‘f“rn?a
pakeisti. • 4 Avė., Chicago 29, Ilk, Telefo-
H nas HE 4-1135.
Pavergtieji siekia tikrosios • Bilietų komisija:—pirm. Vin- 

nepriklausomybės Icas Grėbliūnas, 5941 So. Wash- 
Padėties pakeitimas ture-'tenaw Ave-- Chicago 29, III., Te

tų Vakarus Įsąmoninti, kad lefonas HE 4-2375. 
net jei lytų ir vidurio Euro- O°natas Bielskus, 2335 So. 
pos kraštuose ir būtų laiki- Hoyne Avė., Chicago 8, III., Te- į 
nai susilaukta "liberaliza- lefonas YA 7-8922. 
ei jos“ apraiškų, tai jos nie-1 Registracijos komisija—pir- 
kuomet negalėtų atstoti • mininkas Stasys 
laisvės ir tautinės nepriklau-

suvažiavime 
komunistų dogma, iš kitos

TAUTINI V ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
REIKALU

Antrosios JAV-ių ir Kanados 
į Lietuvių Tautinių šokių šven. 
!tės vyr. vadovas Bronius Nai
nys, 6804 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, III. Tel. PR 6-3726. 
praneša, kad šventė ruošiama 
1963 m. liepos 1 d. Chicagoje 
International Amphitheatre W. 
42nd ir So. Halsted St.

šventės reikalu jau veikia at

Z
IRENOS KAMANTAUSKIENĖS 

Al TOPORTRETAS

Jos kūrinių paroda Tautinės S-gos namuose tęsis 
iki šio penktadienio vakaro. Atidaryta nuo 5 vai. 
vak. iki 9 vai. vak. Kas dar nesuspėjo parodos 
aplankyti, dar turi progos tai padaryti.

iduos šį vakarą pamatysime, Partizanas Balfo bankete i dieną Legionierių patalpose 
yra jos išmintingo sprendi-1 --------- ! vyks inž. A. Crapliko pager
ino vaisiai. Tikriausia iš jau.! Balfo metniame bankete' bimas. Rodos, legionieriai 
r.atvės atsinešusi grožio ii-.buvo ir tik prieš porą metų savo patalpose toki pagerbi- 
«,^<i npnaisvdama nuotaiku Lietuvą apleidęs buvęs par- mą gali surengti kiekvienągesĮ, nepaisydama nuotaikų ..... . _
ir aplinkybių, ji kibo i dai- tizanas, kankintas Įvairiose kitą dieną, tad kodėl pasi- 

' lės meno studijas, keletą sovietinės katorgos vietose, rinkti dieną, kada Bostone 
metų tyliai ir kantriai dirbo, bet laimingai išlikęs gyvas pasirodys jaunieji mūsų 
kol pasiekė tokių ribų, kad ir dabar gyvenąs Providen- dainininkai. Truputis lietu- 
pati viena gali Įtempti dro- ce. Jis dėkojoBalfui, kad (viško solidarumo tikrai nie- 
bę ir bandyti savo Aš paša- jo pagalba galėjo i JAV at-jkam nepakenktų.
kyti. Ką matom, yra pirmo- vykti su visa savo didele į---------------------------
ji jos tapybinių darbų paro- ! šeima. į
da... Daugumoj savo darbų Banketą atidarė valdybos 
ji yra kruopšti, sąžininga ir vardu A. Bričkus, toliau jam 
rūpestinga. Regėsim bandy. vadovavo pirm. A. Andriu- 

i mų, ieškojimų, regėsim dai- lionis. Banketo globėju buvo 
liai išbaigtų studijinių dar-Į gen. prokuroras Edward

Pasipuošė sukakčiai

Vyt. Stelmokas, Baltic 
Realty & Insurance Agen- 
cy savininkas, ruošdamasis 
minėti 12 m. sukakti šiame

VIETINĖS ŽINIOS

somybės.
Vakarų politika visai ly

tų ir vidurio Europai turėtų 
būti paremta karo metų ir 
pokario tarptautinėmis su
tartimis, Vakarų pažadais ir 
Įsipareigojimais ir Jungt. 
Tautų charta. Jei kai kurie 
Vakarų sluogsniai mano, 
kad tokia politika padidintų 
tarptautinę Įtampą, tai gali
ma atsakyti—kaip tik polin
kis išlaikyti ligšiolinę padėtį 
Europoje kelia tarptautinę 
Įtampą, nes paskatina sovie
tini agresyvumą ir silpnina 
pavergtųjų pasipriešinimo 
dvasią.

Pagaliau V. Sidzikauskas 
savo pranešime dar pabrė 
žė, jog Pavergtųjų Seimas 
nuolat buvo nuomonės, kad 
kovojant prieš sovietų vyk 
doma
šios kov 
nuo kov 
mą rytų Europai. Visos

I. Kamantauskienės paroda tauskienė turi ir, kaip sako- j gali pasigėrėti savo sukur- 
atidaryta ma, Dievo dovaną—talentą tais gamtovaizdžiais, vai-
--------  ir jau geią pasiruošimą vai- siais ir gėlėmis. Aplamai, I.

Bostono lietuviai, kurie dyti teptuką. i K. yra jautri spalvų gamai,
Šiaučiūnas, ianko savus gerus koncertus,! Į atidarymą atvyko apie gyvai jaučia jų derinius, ne. 

2511 W. 69th St., Chicago 29,1 parodas ir kitus kultūrinius 60 asmenų—to vakaro blo- stokoja kūrybinių polėkių.“ 
Ilk, Telefonas HE 4-1979. j subuvimus, mato juose ir I-jgam orui esant, tai nemažas Sveikindamas dailininkę 

Kompoztorius Jonas Zdanius į reną Kamantauskienę, bet į skaičius. Ją atidarė Moterų šios parodos atidarymo pro- 
sutiko tvarkyti muzikos srities jabai retag težinojo, kad ji,'
reikalus (instrumentacija. or- atspėdama nuo kasdieninio
kestracija ir 1.1.) Komp. J. Zda- darbo, uoliai ruošiasi teptu- 
niaus adresas: 1626 So. Boule- 
verd Avė., Evanston, Ilk, Tele
fonas D A 8-3616.

Repertuaras
šventės repertuaran numaty

ti šie šokia: Suktinis, Kalvelis, 
šustas, Oželis, Biezdingėiė, Su
batėlė. Rugučiai, Audėjėlė,, Gy-

bų. Gal pastebėsim ir tech- McCormack su žmona, su versle, atremontavo savo is- 
nikinių susvyravimų arabe-1 kuriais susirinkusius supa- taigos pastatą 389 Broad- 
jonių, bet ne viename jos žindino adv. John Grigaitis. way, So. Bostone, 
paveiksle atrasim pastangas; E. McCormack pasakė ir V. Stelmoko Įstaiga pri- 
savaimingai prabilti, tapy-' kalbą. Be to, kalbėjo kun. V. klauso Greater Boston Real 
tojos kultūra ir geru skoniuj Martinkus, Balfo centro di- Estate Board, National As- 
suspindėti.“ rektorius. sociation of Real Estate

“Parodos autorė daugiau-! Meninę Galį atliko solis- Boards ir
šia gilinasi Į peisažą ir negy-1, tas Benediktas Povilavičius, Service, 
vos gamtos atkūrimą... pei-į kuriam akompanavo muz. 
sažai ir naturmortai domi-
nuo ja tapytojos pirmąjį pa
sirodymą... nepasigailėjusi 
pastangų ir su atsidėjimu 
padirbėjusi, gal netrukus ir 
portretų tapyba ji pati galės 
pasidžiaugti, kaip dabar jau

Jeronimas Kačinskas; Onos 
Ivaškienės šokėjai,—jiems i 
grojo Lilia Gailienė ir Vy
tautas Ivaška; Birutė Rač
kauskaitė ir Bii-utė Adoma-

Klubo pirm. Paulina Kai- ga ir linkėdamas, kad "pa- 
vaitienė, savo žody pažymė- siryžimas prasimušti iš ny- 
dama, kad klubas globoja kios kasdienybės Į dailės pa
jau antrąją rnoteis parodą i šaulį ir toliau būtų jos gyve- 
(pirmoji buvo pernai Jadvy- n imo tikslas“, S. Santvaras 
gos Paukštienės). baigė savo kalbą,

parodos atidarymą, ir dar! Pirmininkės paprašytas Atidarymo dieną po vie- 
labiau jie nustebo, atėję spa-; ka!bėti’ Stasys Santvaras, ną paveikslą nupirko Gene
lio 6 d. i tos porodos atida-1 kaiP visuomet, mokėjo ir sį vaite Mickevičienė ir dr. Ba-
rymą ir pamatę joje 39 ku- —'/‘TT“’’ —
rinius. Juos pažiūrėję jie su- Jis visų pirma pabrėžė žiūrėjo objektus, bet dar ne. 

vataras. Sadutė, Mikita, Blez- žinojo kad Irena Kaman- dailės gyvenimo erdvę esant apsisprendė.
linginis Jonkelis, Malūnas ir, i tokią plačią, kad ”nors ir Paroda uždaroma šitą
Noriu Miego. skirdamies nuomonėm, nors penktadieni 9 vai. vak. Lan.

ką laikyti rankose. Todėl 
daug kam buvo staigmena 
pranešimas apie jos tapybos

Multiple Listing

Bostone šoks sekmadieniais

Massachusetts valstija iš 
seno yra “puritoniška,” nors 
joje Įvyksta didžiausių plė-I _

vičiūtė padeklamavo po vie- j Šimų (Brinko, pašto auto- 
ną eilėraštį. Įmobilio apiplėšimai), nors

Valso varžybas laimėjo i pasak David Brinkley tele-
Irena ir Povilas Kylos iš 
Foxboro, o dzūkų polkos— 
Ona Ausiejienė su Adomu 
Tumu ir Stankienė su Juozu 
Ūseliu. Teisėjai buvo M. 
Lembertienė, O. Ivaškienė, 
E. Kačinskienė ir inž. R. 
Bričkus.

Svečių nebuvo perdaug, 
bet nuotaika buvo gera.

Ž-is

Ii LDD 21 kp. susirinkimo

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos narių spalio 7 
di susirinkime buvo patvir
tinta paskutiniojo banketo 
apyskaita (liko neblogo pel-Į 
no), nutarta dar šiais me-j

vizijos programoj pareiški
mą, Mass. valstijoj daugiau
sia sukčiaujama kelių staty
bą vykdant, bent jau keliam 
žemę supirkinėjant.

Mass valstijos sostinėj iki 
šiol buvo uždrausta sekma
dieniais šokti viešose vieto
se, iki šiol tešokta tik užda
ruose subuvimuose, bet nuo 
praeito sekmadienio ir Bos
tone šokių mėgėjai gali sek
madieniais pašokti tam rei
kalui skirtose vietose—res- 

i toranuose, šokių salėse ir tt.

GAVOME N AL’J A

Ruošiamas atskiras repertu 
aro leidinys. Jis pasirodys š. m.

valdyboms
siuntinėtos

buvo anksčiau iš- 
anketos (apie 70).

ir pasibardami dėl tų pačių 
.... ’ siekių ir idėjų vienokio ar

lapkričio mėn. ir bus tuoj pat Atsake mažesne apjhnklt) pusė kitokjo ,atim0> dailės 
išsiuntinėtas šokių grupių va- lr užsiregistravo 20 šokių gru- kargjaj jejgu tik jie yra ap- i 
dovama. Leidinyje bus duoti a“'."»uti šventėje. Regis- dovanotj re„ima kūrybine'

kvti galima kasdien nuo 5 
vai iki 9 vai. vakaro.

Ž-is

Pagerbė J. Plaušin&itj

ŽODYNĄ
Lietuviškas angliškas iv 

tais surengti kortų vakarą, jdynas, paruošė Vilius Pete- 
Į kuopą šiame susirinkime jraitis. puslapiai, kaina

priimti Anelė Kaminienė, 7 doleriai.
Walter Mikėnas, Ona O’Ke-;------------------------------------

smulkūs šokių aprašymai. Lei- ‘racija^ baigiam Am. spaho^la ^ajja jr turj
dinio reikalu prašom kreiptis i d' Prasoma grązmti to laiko aĮęjmjs neaprėpiamą okeaną Rugsėjo 15 d. mirus Jus-

ese ir P. Gelažius.
Po susirinkimo valdyba

visus dalyvius pavaišino.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

ekspansiją Europoje rePertuaro komisijos pirminin- anketas registracijos komisijos p^tangų burėm iškel-|t’nuj Plaušinaičiui iš Brock- 1
.vos negalima atskirti I Ta ti.“ ‘ tono, tą pačią dieną jis buvo
vos už laisvės grąžini-1 Registracija i - aP> ,r» iv. vieciamos ir vi- Toliau jis sakė, kad tiems, pagerbtas Laisvės Varpo Parer

šiuo reikalu LB

Kokiu tikslu?

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centu.

Parengimij sutapimai yra
apylinkių . 808 kitos organizacijos, chorai,' ,-į^ tu,Vnašaukimą, nTekad subatvtkaryjz Šu-Įdidžioji mūsų visuomeninės

' mokyklos, ansambliai ir t. t —

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI JDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Pnrduodu Gerus Namus
Parduodu trems trijų ankštųir kultūrinės veiklos nelai-batvakaris paverstas iš pa 

silinksminimo Į susikaupi
mo momentą. Programos 
pradžioje velionis pristaty
tas kaip narys didžiosios 
L. Varpo šeimos ir pagerb
tas atsistojimu, o programos 
pabaigoje perduotas vėlia- 

nuleidimo iškilmės 
Nežinomojo kareivio

su" nėra vėlu susirgti grožio il
gesiu ir paskęsti grožio ieš
kojimų ekstazėj“, kad — 
“žmogaus amžius nėra stab
dis sparnam pakelti ir kūry
bine ugnim prašvisti.“

St. Santvaras priminė,
'kad I. Kamantauskienė dar,

Grabauską, 6442 So. Kolin Avė., ’ Lietuvoje sielojosi tuo, ką Į V0.S 
Chicago 29. III.. Tel. 585-9491.; daro meno kūrėjai, bet

daryti tautinių šokių grupes ir 
Į jas pasjįtšti j ruošiamą šventę, 

kad ji būtų didinga, gausi ir
spalvinga.

Bendrosios informacijos ko
misija dar formuojama ir tuo 
reikalu prašoma kreiptis į J.

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 šventės reikalais žinios bus tei- 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

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

Knygoje parodyta, kaip at* irado 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. Gražiau kietais apdarais kai
na $5.00; minkštais apdarais—$4‘00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

06 E. Broadsray So. Boston 27,

mė Darhont iš dalies tie su ! namus» Penki iraražai. 18 kaitime. nar oent is aanes tie su. ■ barių vietol>> pa(.jarne
tapimai gali būti pateisinti, I Worcesterio mieste. geras susi- 
kai jie pasitaiko dėl nežino-! siekimas. Pašaukit bet kada 
jimo ar neapsižiūrėjimo. ■ žiuo telefonu R L 7-3098 (43
Bet sunku suprast, kodėl kai
kas savo parengimus lyg ty
čia skiria tomis dienomis, 
kuriomis vyksta kitų paren
gimai skelbiami ir visiems 
žinomi nuo seniai? Va. Lai
vės Varpo metinis koncertas 
spalio 14 d. skelbiamas nuo 
pavasario, o paskutinėmis 
dienomis pranešama, kad tą

Vedybos
Esu atvykęs iš Sveirarijns į Kana

da; esu aukšto ūsrio, blondinas, ra
maus bfulo. mažai rii' au ir mažai 
vartoju alkoholinių jrėrimu, 47 metų 
amžiaus. Nori" susipažinti su lietu
vaite vedybų tikslu ir •ukurfi laimin
ga šeimos židinį. Prašom rašyti šiuo 
adresu:

Mr. V. Ry mantas 
General Deliverv 
Montreal 3, P. Q. Canada

(43)

“jos pne
kapo Karo muziejaus sode
lyje Kaune. Tos iškilmės su-

šoma ju dėmesio ir bendradar- pa^j savo svajonėse kūrė“, ir Į r’st?.s su mirusiu J. Plauši- 
biavimo šventės minčiai popu- ( reikia džiaugtis, kad ji vė- naiclu kaiP buvusiu Lietu- 
liarinti. ‘ liau ”ne'p,ie kortų stalelio v®s. karinmku. Parengime

Atskirų sričių informacijos atsisėdo, neisijungė Į apkal- atsisakyta nuo linksmosios 
reikalu prašom kreiptis i anks-. bų ratelius, ne vėjais savo Į
čiau minėtų komisijų pirminin-Į dienas paleidžia, bet atlie-Į 

kamo laiko ir vienatvės Į 
problemas visai kitaip iš--

(--------------------------------- .gyvenimo rūmai savaime
' kiamos spaudai ir radijui. Pra- pasjstatė ne tokie, kokius ji 

“ ir

i dalies ir šokių.

Lankėsi Bostonekus ar vyd. šventės vadovą
LB Chieagos Apvg. Valdyba K ,o-

Tautiniu šokių šventės Rengėja sprendė Visi tie darbai, ku-! P|ae,t4 savaitgalį į Bos- 
1 toną atvyko iš Montrealio 
Janina ir Jonas Adomoniai, 
iš Wallum Lake, R. I., bu
vo atvykęs d r. Balys Matu
lionis, o iš Washingtono, D. 
C., Viktoras Kamantauskas.

Jie visi dalyvavo ir Irenos! 
Kamantauskienės meno pa- 

‘ rodos atidaryme.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Bro«<lwa?, S®. Boston 27, Mass.

Praleista pavardė

Prie mano padėkos LDD 
banketo darbuotojams Ke
leivio 39 nr. per neapsižiū
rėjimą liko praleista Char
les Marcilionio pavardė. Už 
tai atsiprašau.

N. Jonužka,
Sekretorius

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram UetuviSkam daroul, au&W)» 

tantmj solidarumą, rūpinasi Mlaikyti lietuvybę lr remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 dsUmOal 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atst*
čiaL

SLA—SVEIKATOS lr NELAIMINGŲ ATSITUUMŲ 
apdrauda duoda patalpos iki >325 t mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ftf 
gilios senatvės.

Daugiau tintų apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose lr SLA Centro- Raky kito tokiu adrosu:

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

T



Poslapis ažtunt&a KELEIVIS, to. BOSTON Nr 41, spalio 10, 1962

Prof. J. Žilevičius, mūsų 
muzikos veteranas, vieno 
koncerto proga rašė: "lie

Epsilon organizacijai, skirai solo, bet taip pat due- Pabaltiečių D*jos koncertai mos mašinos, rašomos ma-
tuose,
keturi
operų.

kulių numatyta net 
du lietuviški ir du iš 
Taigi, koncerte kiek-

NEC( Hl SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

• na Stankūnaitė, baigianti vienam pagal skonį teks po 
aukštuosius muzikos, daina- truputį.

__________________________ vimo ir fortepijono mokslus, Po koncerto veiks valgių
VISI 1 KONCERTĄ dė, kai pasiekė aštuonerių Į P' °S' amoJe pasirodė kaip ir gėrimų bufetas, o taip pat

--------  įmetu amžių. Tada ji su ^.pribrendusi soliste. Jos bai- gros šokiams geras oikest-
Ateinanti sekmadienį, - vais atsikėlė iš Brazilijos į jaunas sodrus, lyrinio ras. Laisves Varpas kviečia

spalio 14 d.', visi keliai iš ar- šį kraštų, kur jai buvo suda- skambesio p anos apimties, v įsus atsilankyti, susipažinta
la i So. Bostono rytos sąlygos patekti į Cat- P^gus. Moka puikiai kon- su jaunaisiais musų darni-

N. Anglijos Pabaltiečių 
Draugija jau devintus me
tus rengia po 3 koncertus. 
Šių (1962-1963) metų pir
masis koncertas bus gruo
džio 6 d., jo programą atliks 
latvė Liudmila Sepe (sopra
nas), antrasis kovo 8 d., 
kurio programą atliks lietu-

šinėlės, muzikos instrumen
tai ir kt. Siuntiniai yra iš- Nębuv? dar naudota Siuva zigzagu, . .. . .. r, J . 'ado, issiuvtneja, duba monograma*,siunčiami iš Bostono pašto. įdirba žirkavonvs n- t. t., ir t. t.
Siuntiniui nriciuvti nuitn Originale su penkių metų garantija . lUtltmiai pmsiųstl pabtu Ui viską—galima mokėti po $1.25
tuojau priimami ir sutvarko
mi dokumentai, kiekvienam 
besikreipiančiam siuntinių 
pinigų, maisto bei laiškų rei
kalais mielai patarnaujama 
patarimais, darbu ir atsako

per savaitę 
HA 6-39tM>

ti ir toli veda į
Lietuvių Piliečių Draugijos negie HaH New Yorke mo- moliuoti. nevaldomai pasi- 

o neria į meniškąją išpildymosalę (368 W. Broadway, So. kytis baleto ir muzikos. Ke- 
Boston), kur 3 vai. po pietų lėtą kartų jai teko dainuoti 
prasidės Laisvės Varpo me- šalia žinomos dainininkės 
tinis koncertas. Jame visą Zuzanos Griškaitės. 1957 
programą atliks jauni, ga- m. ji jau dalyvavo "Ali sta- Sarsus-
būs ir plačiai lietuvių bei a- te“ muzikos sambūryje At-1 Kai rugsėjo 23 d. New 
merikiečių visuomenėje ži- lantic City, Mosque teatre, Yorke vyko Lincolno meno 
nomi mūsų dainininkai: Neuarke ir Miami, Floridoj, centre (Lincoln Center for 
Irena Stankūnaitė (sopia- 1959 m. Irena solo dainavo the Performing Arts) nau- 
ras) ir Liuda* Stuka* (bart- Carnegie Hali New Yorke.
tonas). Jie sudaro gražų 1956 m. ji įstojo į garsiąją 
mūsų dainininkų prieauglį. Julliard muzikos mokyklą,

ninkais ir padrąsinti juos 
veižtis į naujus laimėjimus,

dalį. — koloratūros balso, kurie yra ne tik jų. bet taip 
struktūra duoda galimybę j pat visos mūsų visuomenės, 
laisvai vartoti aukštuosius į--------------------------

Sandaros kortų vakaras

vė Dana Stankaitytė (sopia- ma laiškais bei siunčiami ka 
nas) ir trečiasis bus balan- talogai. 
džio 26 d., jo programą at- Krautuvė atidara kasdien 
liks latvis smuikininkas Vai- nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
(lemais Rusnevics. šeštadieniais nuo 8 vai. ryto

IRENA STANKŪNAITĖ

t ■

i:

josios filharmonijos salės iš
kilmingas atidarymas, tai I- 
rera Stankūnaitė buvo pa
kviesta įsijungti į Beethove. 
no "Missa Solemis“ ištrau- 

’kos atlikimą, kaip sopranas. 
;Jam koncertui dirigavo Le- 
onard Bernstein. Tai buvo

Sandaros Moterų Klubo 
kortj vakaras (Whist and 
Blitz party) bus šį šeštadie
nį, spalio 13 d. 7:00 vai. va
karo Sandaros svetainėje,

Visi koncertai bus Jordan 
Hali.

Paskelbta neteisinga 
sukaktis

Praeitame numery buvo 
parašyta, kad Justinas ir

124 F St., So. Bostone. Ren- Marija Vaičaičiai rugsėjo 
gėjos kviečia visus atvykti. 29 d. minėjo savo vedybinio 
Bus vertingų dovanų, visi gyvenimo 40 metų sukaktį, 
bus gardžiai pavaišinti. , Toj žinioj įsibriovė dvi di- 

-------------------------- Į dėlės klaidos.
Dr. Matulionis atostogose y tikrųjų tą dieną suka

ko 20 metų, kai Bronė ir Ju-

iki 4 vai. vakaro. Sekmadie
niais ir šventadieniais užda
ryta.

Adresas:
359 W. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.
Telef. 542 - 1767 

Vedėjas J. Vaičaiti* 
(Skelb.)

IŠN LOMOJ A M AS K A M BARY S
Išnuomojamas vyrui ar moteriai 

eras ka barys, patogi, rami vieta 
>ensinin' ui. Kreiptis bri.s E. Seventh

St., Šou .h Bostone.

vienintelė lietuvė, dalyvavo, j Wallum Lake ligoninėje ™ —1 ""T* - -
si programoje to koncerto, | dirbantis gydytojas Balvs įini^ X310?1?,1?! v’e. sel" 
kurio klausėsi prezidento
žmona, daug aukštų meni
ninkų iš viso pasaulio.

Ji dainuoja Laisvės Varpo koncerte 
šį sekmadienį So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje.

Irena Stankūnaitė nuo į kurią patenka tik ypatin- 
pat kūdikystės pasižymėjo go talento asmenys. Tą mo- 
dideliu muzikalumu. Būda- kyklą ji baigė šiemet birže- 
ma tik penkerių metų, ji jau lio 1 d., įsigydama rimtos 
pradėjo pianu skambinti, o menininkės vardą. Mokslo 
šešerių metų—dainuoti. Ei- metų užbaigimo proga mo
dama septintus metus, ji sa- kykla statė operą "Hary 
vo tėvo muzikos studijoje Janos“, kurtoje Irenai teko 
jau mokė kitus vaikus muzi- atlikti pagrindinę rolę. Da
kos teorijos ir ritmikos. Vie- bar ji priklauso garsiai A-; 

savo dainavimu pasiro- merikoje muzikų-artistų Mu 
LIUDAS STUKAS

sai

Jis dainuoja Laisvės Varpo koncerte 
šį sekmadienį So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje.

2E

gydytoja 
Matulionis nuo spalio 11d. 
išvyksta atostogų pas savo 
dukterį ir žentą Halifax’e, 
Kanadoje. Grįš lapkričio 2! 
dieną.JULIUS GAIDELIS

Jis akomponuoja L. Varpo 
spalio 14 d. koncerto solis
tams.

DOVANOS 1 LIETUVĄmą ir tą sukaktį kukliai pa-1
minėjo. Jiems buvo skirti ir --------
mūsų linkėjimai dar ilgų Siųskite dovanų siunti- 
laimirgų metų. nius giminėm* į Lietuvą per

la proga primintina, kad mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- 
šiemet .Justinas Vaičaitis eina tvarkingai ir be trukdy- 
mini savo visuomeninės vei- mosi. Neužmirškime gimi
nios 40 metų sukaktį.

ŽINIAI IR DĖMESIUI

Ištekėjo R. Vilkaitė

Seno Keleivio skaitytojo 
V. Šilko iš Hamden, Conn., 
augintinė Rita spalio 6 d. iš
tekėjo už Albino Vytauto':
Studnicko. Vestuvių iškil-Į Pranešama, kad krautuvėj 
mėse dalyvavo ir bostoniš- ir siuntinių priėmimo—Gift 
kiai Jakučiai, Matjoškos,' Parcels Service through Cos- 
Račkauskai, Razvadauskie. • mos Express Corporation įs-j 
nė ir Vakauzienė su šeimo-j taigoje gauta didesni kiekiai 

įvairių prekių: medžiagų 
vilnonių ir kt., skarelių ja
poniškų, šveicariškų, argen-

ir draugų Lietuvoje.
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

mis.

PRANEŠIMAS
■*r unišRų vilnonių ir silkinių,

Globė P.rcel Service, Ine.' kilTim0 "’^inėHų, žirklių 
praneša, kad jau laikas sius- skustuvų, stiklo rėžtukų, ki

limėlių, lovatiesių,ti kalėdiniu* siuntinius, kad 
giminės ir artimieji juos 
gautų prie* Kalėda*.

Mūsų įstaigoje So. Bosto- . ..
ne turime didelį pasirinki- sus Sovietijos valdomus kra- 

visokių medžiagų, ska- stus bei Kiniją ir Lenkiją 
inimų ^dijo7rt«raniĮ‘xįw ,reli«; odV ir. kitokiM Pre,kilk1 bodami

adresai Lenkijoj gyvenan-

Liuda* Stukas yra jaunes-
įnysis brolis Jokūbo Stuko. 
i kuris veda Lietuvos atsimi-

sių ir kt. Prekės parduoda
mos pigiausiomis kainomis. 

Siuntiniai siunčiami į vi-

Peter Maksvytis |
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 

—j, ... biznio pastatų, pastai Jūsų reika-
ctoltio I lavimą. Saukite visados iki 9 va- 

, i«n(iu vakaro.landų vakaro.
Telefonas

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — pai-ūpina viešbučių užsakymus,

; Jersey valstybėje, ir savo įs-’kurias siuntėjams parduo- 
pūdžiais iš pavergtos Lietu- ^ame savikaina. Kviečia-
vos plačiai pagarsėjo visoje 
Amerikoje. Liudas yra bai
gęs New Yorko universiteto 
muzikos skyrių ii- dabar dės
to muziką High School, o 
taip pat yra vargonininkas 
Šv. Antano bažnyčioje Har- 
rison, N.J. Būdamas kariuo
menėje, jis dainavo solo a- 
ipie 20-tyje koncertų, kurių 
{svarbiausias — tai Hendelio 
: "Messiah“4 pastatymas su 
armijos simfoniniu orkestru 
ir apie 100-to asmenų choru.
Ten jam teko baritono par
tija. Jis yra daugelį kartų 
dainavęs radijo programo
se televizijoje ir eilėje kon
certų amerikiečiiams ir lie
tuviams Washingtone, dė

me apsilankyti.
Globė Parcel Service, Ine. 
390 We*t Broadsray 
South Boston, Mass. 

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėja* J. Adomonis 

(Skelb.)

čių lietuvių siuntiniams sių
sti.

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti: šokoladas, saldainiai, 
ir pupelių kava bei muilas. 
Vartoti daiktai: juveliriniai 
gaminiai, laikrodžiai, siuva-

J NAIJJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

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

STATU • MASTER REI,A Y 
• HI-LIMIT C0NTROI. 

•COMBUSTION CHA.MBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 

• DARBAS Už

, , x i i v • -i k ii * • • įvelande, New Yorke, Phila-padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Į(lelphijoje įvai,iuose’ Kana.
Idos miestuose. .Jau šešeri

TANKAS IR 

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 Mest BR0ADWAY. So. Boston 27. Tel. AN 8.8761
Persiančiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETI \ Ą ir V ĮSAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nau'i ivnirūs daiktai ir m kon prwota= mais‘as. \'i i dokumpnta: 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami t’*s:oę iš BOSTONO nėr 4C'* 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu- ta načią dit na. Persiuntimo išlaidą- 
jr SSSR muitą anmo1 a siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, meestinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų ištaigoje. Taip pat pigiai oersiunčiame akordiionus 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

IS toliau siuskit'- siuntinius mūsų viršui nurodytų adresu. įdėkite daik 
tų sąrašą ir aiškins siuntėjo ir jravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą 
pranešime Jums. kiek kainuoia persiuntimas.

Atsiusti pašlu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiko.
Galima siųsti iki 14 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dvdis vra 14” x 12” x 20” coliu. Oro paštu eabma sr-sti iki 22 svarų.

IfjTHf.i Lir"rrvišK KREIPKrtPs LTFTMVlSNAf 
VIST SIUNTIMAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GRFWAH«IAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame =u INTURTSTO ieralioiimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo !> iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
2 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai’ nuo s vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

metai, kai jis lavina balsą 
pa? dainavimo mokytoją 
Leila Livian New Yorke. 
Paskutiniu metu jis yra į- 
dainavęs keletą plokštelių, 
kurios tuoj pasirodys. Kaip 
pas mus sol. St. Daugėlienė, Į 
sol. D. Mongirdaitė ir sol. 
St. Liepas yra Bostono Lie
tuvių Mišraus Choro nuola
tiniai solistai, taip jis yra 
”Rūtos“ ansamblio New 
Yorke toks solistas.

Abu dainininkai Bostono 
ir apylinkės lietuviams dar 
nėra girdėti. Koncerte spa
lio 14 d. jie atliks lietuvių 
liaudies dainas, originalius 
lietuvių kompozitorių kūri
nius ir operų arijas. Daini
ninkai pasirodys ne tik at-

24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva G-120i

1L The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryt® iki 8 vai. v., išskyrai Šventadienius ir sekas.
MoooeooM69caooeoooeeoaoo0a

Buy View Rcalty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIK0N1S 
LICENSED BROKERS

.Sąžiningas patarnavimas perkan- 
lems, parduodantiems, ir drau- 
Ižiantiems namus, ūkius, ir vers

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

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

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETI;VIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mi

C, Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

. 534 Broadway,
So. Ihrston, Mass. 

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

Namai ir l’kis:
287 Conrord KH„ Billerica. Mass. 

TEL. MO 3-2948

i
AN 8-3630 J 

I

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMAI.A TAISOM

i
i

i
«i
{Taisome, šingeliuojame, den-{
• giame aliuminijum ir dažo- t
{ me iš lauko sienas. t
f Free Eslimales {
• SAUKTI ro 5 V AL. VAKARO » 
{ Du broliai lietuviai { 
•Charles ir Peter Kislauskaij 
} Garantuo jame gerą darbą {

Apsidrausk J 
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »
• Draudžiame nuo polio,
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- ; 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. ‘ 
{Visais insurance reikalais
{kreiptis:
{ BRONIS KONTRIM
{ Jaatice «rf thePeace—( nnstaMe
• 598 E. Broadway
j So. Boston 27, Mass. 
j Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

; Dr. J. L. Pasakantis: 
i Dr. Amelia E. Rodd
: OPTOMETRISTAI
[VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 
Trečiadieniais

vakaro 
ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VISO- ♦♦
A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Dažau ir Taisau d d -4
Namus iš lauko ir viduje, h 
Lipdau popierius ir taisauą

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbing—H eat ing—Ga»—Oil 
Lieense No. 4839 

I Garo šilimą permainyti S263
Telefonas: CO 5-5839

* 12 MT. VERNON STREET » 
| DORCHESTER 25. MASS. J

0***9*******

Ketvirtis & Co.
—jeweleRs—

Laik rodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
liūpastingai taisome laikrodžiu#, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Square 
Hard ware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

» i T




