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Maskva Siūlo Mainyt Nesavą
Kubą I Vakarų Berlyną

Chruščiovas Žada Neginkluoti Kubo* Puolamai* Ginklai*,
Jei Vakarai Bu* Nuolaidūs Berlyne; Šitokie Šeško 

Mainai Jau Seniau Buvo Minimi; Berlyno Klau
simu Vakaruose Vyksta Įvairūs Pasitarimai;

Kubos Klausima* Jaudina Amerikiečius.

Maskvos diktatorius Niki- Bažnyčios Tėvui
ta Chruščiov per Jungtinių! . * , •• t
Tautų seimo įvairius dele-j N OKI AutonOffllJOS.
gatus daro Vakarams pa-' _____
siūlymą mainyti Nikitos nuo. vyskupų ir
laidas Kuboje j Va arų k- csnių vadu suvažiavi- 
yalstybių nuolaidas Berlyne -"autonominis
Chrustiovas nežada pašalint judJjimas.. arba suvažiavi-l

je, bet jis žada nesiųsti į mo dalyvių noras veikti n 
Kubą ofensyvinių ginklų, tartis nepriklausomai nuo 
kad Amerika jaustųsi saugi popiežiaus. Suvažiavime pa- 
iš Kubos pusės, o mainais sireiškė sena bažnyčios dva- 
jis norėtų nuolaidų Berlyne. šia, kada suvažiavimai buvo

PIRMININKAS YRA, BET NĖRA POSĖDŽIO DALYVIŲ

'iaip atrodo Jungtinių Tautų posėdžių s^lė 10:30 vai. ryto. Pirmininkas Muha- 
mmad Zafrulla Khan sėdi saro vietoje, bet salė tuščia, tik vienas antras atstovas 
tesėdi.

Kongresas Baigė Darbus, 
Rinkimų Kova Karštėja

87-asi* Kongresas Šeštadienį Užbaigė Savo Darbus;
88-as is Kongresas Susirinks Kitai* Metais; Rinkimi

nė Kova Darosi Karštesnė, Joje Jau Dalyvauja 
Prezidentas Kennedy ir Buvę* Prezidentas

D. Ei*enhower.

Belgai Vėl Mušasi 
Dėl Kalbų Ginčo

šeštadienį, spalio 13 d., 
87-asis kongresas užbaigė 
savo darbus ir išsiskirstė. 
Jei neatsitiks kas nors nepa
prasta, kongresas susirinks 
tiktai po rinkimų, 1963 me
tų pradžioje.

Prezidentas J. F. Kenne
dy aukštai vertina 87-jo 
kongreso atliktus darbus, iš 
55 vyriausybės siūlymų 40 
buvo priimti, bet jis pabrė
žia, kad kongrese nebuvo 
užtenkamai pažangių demo
kratų, kad visa prezidento 
programa būtų priimta. Eilė 
svarbių įstatymų paliko 88- 
jam kongresui spręsti. De
mokratų partijoj pietinių 
demokratų konservatyvūs 
atstovai dažnai balsavo su 
respublikonų opozicija prieš 
vyriausybės siūlomus įstaty
mus. Prezidentas jau pakar
totinai kere prieš balsuOtO- 
jus tą faktą, kad respubli
konų partija kongrese veikė 
drausmingai ir tik retais at
sitikimais vienas kitas res
publikonas rėmė vyriausy
bės pasiūlymus, o šiaip jau 
respublikonai buvo priešin
gi prezidento siūlymams.

Prasidedančioje rinkimų 
kovoje labai aktingai reiš
kiasi buvęs prezidentas gen. 
Eisenhoweris. Jis ši” metų 
rinkiminėj kovoj da vauja 
gyviau, negu 1960 metais, 
kada dar buvo valdžioje ir 
kada galėjo daugiau padėti 
respublikonų kandidatui Ni- 
xonui. Gen. Eisenhower da
bar nepatenkintas, kad "jau
ni žmonės“ ir Harvardo auk
lėtiniai valdžioje užima at
sakingas vietas ir kad jie 
nesubalansuoja biudžeto...

lygūs ar net galingesni už 
popiežius. Savo laiku suva
žiavimai versdavo popiežius

Tokius ’'mainus“ gal tik 
Maskvos diktatorius ir tega
lėjo sugalvoti. Kuba dar nė
ra joks pavojus Amerikai, o ir pi „ . , , ,
jei Kubos diktatoriai pasi-! nmus dėl dogmų, odabai r Į £ — fiįna A£lryn Europos Muitu Uniją ‘Europos TrOL'incija
darytų pavojingi, jie labai popiežius iš suvažiavimo no. v r - j t . ' j

greitu laiku būtų pašalinti ri padaryti tik savo propa- 
be jokių ”mainų“ su Mask- gandos organą. Prieš toki 
va. suvažiavimą kyla protestas.

Berlyno klausimą dabar Europos kai kurių kraštų

-iimdavo galiojančius ta-Atni/as ir Indijos Konservatoriui Už Anglija Bus Tik

Pereitą savaitę kautynės

i o

Anglijos socialistų vadas j 
kalbėdamas i

Anglijos Konservatorių
tarp indų ir kinų pasienio Partijos suvažiavime perei-įH. Gaitskell,

__ ___ ______t, sargybų žymiai paaiaėjo, savaitę ministenų pirmi-i apie Anglijos santykius si į
Maskva kaitina ir vis grasi- kardinolai ir vyskupai jau indai stengėsi išvaryti kinus; ninkas Macmillan karštai Europa, išreiškė baimę, kad j 
na, kad tuoj po Amerikos i pasįskelbė su autonomijos iš vienos ginčijamos vieto- kalbėjo už Anglijos dėjimą. Anglija, jeigu ji dėsis į poli- 
rinkimų ji savaip pradės: reikalavimaiS, ir dėl to Va-1 vės. Susišaudyme buvo ke- mnit,, nnlin« ! tinę Europos valstybių są-
spręsti vokišką klausimą—i tikane didelis sujudimas, liolika aukų. Indijos vyriau

sybės vadas Nehru sako, 
kad Indija davusi įsakymą 

t savo armijai išvaryti kinus
iš Indijos teritorijos šiaurės; jr dabar, jei Anglija įeis į 

TASS ATSTOVO? rytų srityje (prie Tibeto). Europos ūkio bendiuomenę,
--------  ! Kinija įspėja Indiją susilai

kyti nuo didesnių mūšių, 
nes kitaip kinai sukoncent
ruosią stiprias pajėgas...

tikan? didelis sujudimas. 
"Maištas“ bus nuslopintas, 
arba kaip nors užmozotas.

pasirašys su rytinės Vokieti
jos komunistais taikos su
tartį ir leis tiems vokiečiams 
trukdyti Vakarų valstybių KODĖL NEKVIETĖ 
susisiekimą su vakarine Ber
lyno miesto dalimi.

Kada nors Maskvos gra-j 
sinimas pasirašyti 
sutartį“ su Maskvos pasta
tytais lytinės Vokietijos val
dytojais gal bus ir vykdo-:

Valstybės departamentas 
taikos; sekretoriaus vardu pakvietė 

spaudos atstovus ir leidėjus

si prie Europos muitų unijos, tinę Europos valstybių są 
Macmillan sakė, kad ang- jungą, po prisidėjiimo prie 
lai niekada nebijojo permai- Europos muitų unijos pasi- 

- nų ir net patys vadovavo fatTs J1^1 . Eo'opos pro-, 
us daugeliui pasikeitimų, todėl' vlnclJa n kaip nepriklauso-, 
•ėsiirdahar i.i Anidiia ieisi ma valstybe nebetures jo-j 

kios reikšmės.
tei'tenVafe Tžimt?rad'J .. An?Hj?s socialistai savo‘
vaujamą vieta. Tiesa, reikės' suvažiavime pasisakė prieš 

. . , dejimasi prie Europos mui-'
prisitaikyti pne naujų kon- unj-. ko| T Ben(, 
kurencijos sąlygų, reikėsį užsienio politikos konfe- Dviejų Azijos milžinų keistidaug ^įmočių ir nu- ruomenės valstybių intere-1

•• V "S "1 Z* —I — _ Ir- • I e I r ♦ r* ark. 1 T A z-1 * /v * A I — - - -

vis pabrėžia, kad rusai žai-1 ^us konfidencialinio pobū- dienos ir broliavimasis din- 
dzia su ugnimi, jeigu jie, . ir beveik slanta bet iš
mano tuo būdu Vakarų vais- j , } 11 /evel .-slap~’ 1
2^^Z“i£ Piktos Audros Labai
kalbina ir sąjungininkus aiš- "“^ėl r-TA SS atstovas’ 
kiau ir dažniau dėl to reika- 1'
lo pasisakyti, kad rusai ne
apsiskaičiuotų ir neįveltų pa
saulio į karą savo Berlyno 
žaidimu.

Amerikos vyriausybė da
bar turi pasitarimus su Vo
kietijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Schroeder, čia ką 
tik lankėsi Berlyno miesto 
burmistras Brandt, o lap
kričio 7 d. atvyksta dr. K.
Adenauer. Vakarų valstybių 
teisės Berlyno mieste bus gi
namos visomis priemonėmis, 
dargi ir atominiais ginklais 
—toks yra Amerikos vyriau
sybės skelbiamas nusistaty-1 
mas,

Dideli Nuostoliai

VOKIEČIŲ VADAS 
LANKYSIS AMERIKOJ

Lapkričio 7 d. vokiečių 
vadas dr. K. Adenauer at
vyks į Ameriką tartis su j 
prezidentu J. F. Kennedy.! 
Jo kelionė buvo numatyta 
tik metų gale, bet, matyti, 1 
paaštrėjusi Berlyno krizė • 
paskubino jo kelionę į Wa-' 
shingtona.

KAS ČIA?

Mergaitė ar berniukas? Ne 
tik paprasta mergaitė, ne 
tik Wiseonsino universite
to studentė, bet ir gaujos 
vadovė, kuri kraustė laikui 
skaičiuoti aparatus automo
biliu sustojimo vietose.

. 4 jungai. Anglijoj tas klausi-1eis tik j sveikatą visam kras-; mas (|abar ]abaj ,ačiai,
fili l ’! svarstomas.

Dėjimasi? prie Europos!---------------------------------

Nepaprasta audra siautė1 tybėmis.
pereitos savaitės gale Ame-Į------------------------
likos vakaruose. Ypač nu-’o > i- i j / -/- 
kentėjo Oregon valstija ir Monako 1 (dslįf -.tele 
šiaurinė Kalifornija. 125 i
myliu platumu virš tūkstan
čio mylių ilgio ruožu audra 
ardė namus, vertė medžius 
ir darė kitokius nuostolius.
45 žmonės žuvo audroje. O- 
regon valstija turėjo nuos
tolių gal 150 milijonų, nu
kentėjo ir gretimos valsti
jos. Audra išsidvėse Kana
doje.

Federalinė vyriausyė nu
tarė skirti nepaprastą pašal
pą nuo audros nukentėju- 
siems žmonėms.

Pavogė republikonų pinigus

Sekmadienį, spalio 14 d., 
Belgijos sostinėje įvyko kru
vinos muštynės tarp flamų 
ir valonų, flamų ir prancū
zų kalbomis kalbančių pi
liečių. Flamų kalbos šalinin
kai iš šiaurinės Belgijos di
deliais būriais suplaukė į 
Belgijos sostinę Briuselį ir 
ten rengėsi demonstruoti už 
sostinės suflaminimą ir už 
savo kalbos "teisių lygybę“, 

prancūziškai kalbantieji
Briuselio gyventojai demon
strantus pradėjo puldinėti ir 
mėtyti į juos namų darbo 
bombas ir akmenis. Pešty
nėse buvo sužeista 19 žmo
nių ir 41 areštuotas.■

Vakare valonai suruošė 
demonstraciją už prancūzų 
kalbą ir už išlaikymą sosti
nės prancūzų kultūrinėj įta
koj.

Belgijos gyventojai skirs
tomi į tris dalis: flamų pri- 
skaitoma 50.1 nuošimčių, 
valonų 33.61 nuošimčių ir 
15.58 nuošimčiai belgų gy
vena sostinėje Briuselyje, 
kur vyrauja prancūzų kalba.

KONGO NETVARKA
VĖL SVARSTOMA

nereikš, kad Anglija atsisa-1 BUS PERTVARKOMI 
kys nuo savo draugystės ir J REZERVAI!
bendradarbiavimo rysiu su Krašto apsaugos sekreto-i 
Tautų Bend: jomenės vais- rius McNemara jau ateinan

Didelėje Bėdoje

Mažiukė Monako kuni
gaikštystė susipyko su Pran
cūzija ir dabar turi nemalo
numų. prancūzai pareika
lavo, kad Monako valstybėj 
gyvenantieji prancūzai mo
kėtų mokesčius, kokius mo
ka Prancūzių gyventojai. 
Monako su tuo nesutiko. O 
dėl to prancūzai pradėjo 
kontroliuoti rėkiu gabeni
mą iš Monak į Prancūziją, 
gi greitu laika pradės imti 
ir muitus.

Monako valstybėlėj, po 
nepriklausom.dbės priedan

Republikonai rengė Bos
tone gen. Eisenhowerio iš
kilmingą pasitikimą, sve- £a> įsikūrė daug bendrovių,

tį mėnesį pradės armijos at-, 
sarginių ir nacionalinės ■ 
gvardijos pertvarkymą, kaip 
vyriausybės buvo numatytai 
anksčiau. Prieš vyriausybės, 
planą griežtai protestavo! 
daugelis kongresmanų ir ar-; 
unijos atsargos karininkų, o 
taij) pat nacionalinės gvar-Į 
dijos atsarginių organizaci
ja-

AIRIJOS VADAS
80 METŲ AMŽIAUS

I
Airijos prezidentas ir bu-; 

vęs ministerių pirmininkas, i 
senas kovotojas už Airijos1 
nepriklausomybę Eamon de, 
Valera spalio 14 d. minėjo, 
savo 80 metų sukaktį. De I 
Valera yra gimęs New Yor-} 
ke, jo tėvas buvo ispanas, 
motina airė, 2 metų jis buvo

Prezidentas J. F. Kenne
dy sekmadienį, spalio 14 d. 
turėjo pasitarimą su amba
sadorių Jungtinėse Tautose 
A. E. Stevensonu Kongo rei
kalu. Kongo respublikos 
vienybė vis nesusi lipdo ir 
JT sekretorius U Thant ruo
šiasi imtis kaž kokių naujų 
žygių Kongo vienybei atsta
tyti. Ar tai kariškas žygis 
prieš Katangą, ar ekonomi
nis boikotas, reikalas dar 
nėra viešai paaiskėjęs.

Kongo baloje JT organi
zacija maudosi jau seniai.

TAI BENT SKRYBĖLĖ

Prezidentas Kalbėjo 
Pulaskio Minėjime

parvežtas į Airiją.
čiai mokėjo po $100 už va-1 kurios mokyčių nemoka,} De Valera visą savo gyve.. 
karienę. Bet vagys surinktų savo parmintas prekes' n,fuą kovojo dėl Airijos lais-! 
pinigų dalį nunešė, pavogė gabena be nfliitų į Prancū-j vė*s ir. kai šalis atgavo ne-j 
virš 10,000 dolerių grynais Toks "kugelis” da- priklausomybę, jis stojo va-' 
pinigais. ‘ bar norima baigti. dovauti vyriausybei.

Tokias skrybėles siūki ne
šioti vienas Izindono madų 
kūrėjas.

Prezidentas J. F. Kennt 
dy spalio 13 d. dalyvav 
Buffalo, N.Y., Pulaskio di< 
nos minėjime ir ta prog 
kalbėjo apie rusų pavergta 
tautas. Jis sakė, kad laisvė 
idėja yra nemari ir yra gyv 
ir už geležinės uždangos 
Amerika turi vesti lanksči 
fmlitiką, kurios tikslas yr 
skatinti pavergtas tauta 
siekti vis daugiau laisvės 
Prezidentas apgailestave 
kad kongresas visas komu 
nistų valdomas šalis suvert 
į vieną krūvą ir naujam 
užsienio prekybos įstatym 
su visomis lygiai apsunkins 
prekybą, o reikėtų daryt 
skirtumą tarp įvairių kraštų 
nes ir komunistų valdom 
kraštai nėra visi lygiai ko 
munistiški.

Lenkiją prezidentas va 
dino laikinai rusų pajungti 
tauta, kuri siekia laisvės ii 
ją atgaus.



Puslapis anira.: RjulEIv iš, BOS i < ’i\

Sukeistos rolės
Amerikos kongresas priėmė Įstatymą dėl prekybo 

sutarčių atnaujinimo ir Įgaliojo prezidentą daryt nemažas . 
muitų nuolaidas kitiems kraštams, jei mainais Amerika » 
gaus teisę visai be muitų ar žemu muitu pardavinėti savo 
pretoes kituose kraštuose. Toks Įstatymas priimtas turint 
galvoje, kad Europos dabar palaipsniui Įgyvendinama i 
muitų unija bus Įgyvendinta ir kad prie tos muitų unijos 
dėsis daugiau valstybių, ypač Anglija. Dabar muitų unijos 
užuomazgoje yra tik šešios valstybės su 165 milijonais 
gyventojų, o prisidėjus prie šešių Anglijai ir kitoms Eu
ropos kraštams. Europos muitų unija gyventojų skaičiu
mi galėtų pralenkti ir J. Amerikos Valstybes ir Sovietų 
Sąjungą. Toks milžiniškas ūkiškas vienetas neišvengia
mai būtų ir politinė jėga, o Europoje sąmoningai einama 
ir prie vienokio ar kitokio ir politinio apsijungimo. Y ra 
net Įtakingų žmonių, kurie siekia Europą suvienyti i vie
ną federalinę valstybę, bet tokie žmonės dar nevyrauja.
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Dan Kuraitis kalbės ir 
rodys filmą

Dan Kuraiti
lietuvis biznierius kėliau
ninkas spalio 27 d. atvyksta 1

JCSCPH t GfiCSSMAK Prt-e-t
21 M ILK ST.. BOSTON 9

Pitone HU 2-0630

GERI PATARIMAI

N r 12, Spalio 17, 1962

uela valosi | nekalbama, bet ir mažas ka
nų pusėje ir patylomis gal

merikietis Shepard raketoje 
pakilo 115 mylių ir, nu
skridęs 302 mylias, po 15 
min. 22 sekudžių nusileido 
žemėn.

1961 m. liepos 21 d. ame
rikietis Grissom pakilo 1181 
mylių ir, nuskridęs 305 my- į V*

Įlias, nusileido žemėn po 15 iš Venecuelos Pietų Ame-! JJJįaugiasi, kad Kinija pūo- 
min. 37 sekudžių. rikoje praneša, kad ten “pa-; ja žiobti Indijos teritorijas

Anglijoj šiomis dienomis girdime labai Įdomius gin
čus dėl to krašto 
rodo kiek keista
fereneijoje pasisakė —j—, puotoj. Lietuvoj-
o Anglijos konservatorių partija savoj konferencijoj pa-: .... v '•
sisakė ui dėjimąsi prie Europos! Anglų vyriausybės va- Kaip žinoma, Dan Kuiai
das Macmillan kalbėjo konservatorių delegatams, kad okupantų _ĮesoJ bu\o 
permainos anglu gyvenime vra neišvengiamos, tokios per- tauriai apšmeižtas, jam
mainos yra reikalingos ir, prisidėjusi pne Europos valsty- kaItinimai ir nedaue lrūko>, 
bių Anglija, bus vienas iš Europos vadovų u- kartu su kad bjJ buvęs ika]intas 
prancūzais, vokiečiais, italais ir kitomis Europos tautomis Kadangi Kuraitis yra pas- 
galės ne tik dalyvauti, bet ir vadovauti kuriant naują gy- tabus keliauninkas* tai jo 
venimą ir užtikrinant taiką.

Naujienų rugsėjo 26 d. 
laidoje Vinc. Zakr-s duoda 

„ • šitokių patarimu Lietuvių 
žinomas*1 Bendruomenės veikėjams: i 81,250 mylių.

. > 1962 m. fugpiūčio 11-15
Kol Bendruomenė susi-;(j rusas Nikolajev apskrido

nuskridęs 435,500 myilų. rai gresia, bet bėgimu nuo, \iandžurijos ir Į vakarus 
1962 m. vasario 20 d. a- jo niekas nelaimės. Venecu.j nuo jos

merikietis“Glenn par 4 vai.: olos vyriausybė apsispren- 
56 min. apskrido žemę 3 dė, kad nuo bolševizmo rei- 
kartus, nuskridęs 81,000 kia ne bėgti, bet reikia jį
myliu. , pabaidyti ir jau ėmėsi gana Simo, bet numatyros ueiy-

*1962 m. gegužęs 24 d. a- griežtų priemonių bolševiz-į bos atšauktos. \y-
merikietis Glenn per 4 vai. mo lizdus apardyti Į riausybe sako kadl nėra jo-

. klos prasmes derėtis, kol ki- 
Pranešimai sako, kad jau

100 komunistų pravadyrių 
ir vadų yra izoliuoti ir jų or
ganizacijos ardomos. Tai, Bcrlvno mįgtuka* 
rodos, vienintelė priemonė*
nuo tų kurmių gintis. Šalia Maskva vėl žada, kaip 4 
to Venecuelos vvriausybė metus jau žada, pasii ašyti 
bando ir socialinėmis refor-1 taikos sutartį su savo gau- 
momis pakelti šalies gvven- j Riteriais rytinėj V okietijoj 

d. rusas Popovič apskrido tojų gyvenimo lvgi, kad sal- {taikos sutarti. O po to pasi- 
žemę 48 kartus per 71 va- daliežuviai agitatoriai turė-i rašymo, rusai sako, prasidės 

tų mažiau progos žmones j } akarų valstybių \arymas 
kurstyti prieš demokratišką į iš Berlyno miesto lauk. Dar 
šalies santvarką, už smur- Į rosai žada palaukti Ameri- 

1 kos rinkimų, lapkričio 6 d., 
! o jx) to tai griebs plunksnas

_____ r ______ _ _______ Kaip seksis kova \enecu_i jr rašytis po taikos sutarti-
11 min., nuskrisdamas 170,- ■ demokratams, turės di-Įmj Reikia atiduoti rusams 
000 mvlių. {dėlės Įtakos visuos pietinės. ”kreditą,“ kad jie krizes pe.

—---------------------- Amerikos kraštuose. Vene-’rėti tikrai moka štai jau
DAUGUMA U2

GIMDYMŲ KONTROLĘ

Kinija ir Indija kalbėjo 
apie derybas dėl sienų klau- 

bet numatytos dery-

tus apskrido 
vai. 56 min.

žemę per 4 
Jis nuskrido

Europoje socialistai yra Europos politinio ir ūkiško 
apsijungimo šalininkai. Kitaip Į reikalą žiūri anglų socia
listai. kurie prisidėjime prie Europos mato ir nacionalini 
pavojų Anglijai ir ūkišką pavojų Anglijos buvusioms ko-

pranešimas apie nuotykingą 
vizitą Lietuvoje bus Įdomus 
kiekvienam. Pranešimas ir 
filmos rodymas Įvyks spalio 
27 d. 7 vai. vakare Came- 
gie Endoument patalpose,

sekimo ir vis smuks žemyn.
JAV Bendruomenė turi pa-
siliuosuoti nuo šių jos daro- įandą, nuskrisdamas 
mų klaidų: a) nuo siaurų po- 243,000 mylių, 
litinių grupių frontininkų ir ir pagaliau 1962 m. spa- 
tautininkų išnaudojimo, b) i lio 3 d. amerikietis Schirra, tinęs reformas, 
nuo taktikos remtis tik nau-! pakilęs 176 mylias, apskri- 
jais ateiviais, išjungiant se- do žemę 6 kartus per 9 vai. 
nąją ir Amerikoj gimusią
kartą, c) nuo kišimosi Įlais- 
vinimo sritį, kur nėra Bend- 
rtiomenės darbo sritis, d) 
nuo visokių puldinėjimų in- 
ti igų, seneratizmo ir nesuta
rimo sėjimo lietuviuose“.

1,-

nai neatsitraukia iš Indijos 
teritorijų. . .

cuelos demokratija kelis į gj-e keturi metai, kai jie
‘egzaminus” (sukilimus) iš 
bolševikų ir kariškių fašis
tų pusės išlaikė, bet galuti-Amerikos Instituto Vie- . .

; šajai Nuomonei Tirti direk-Sna? Almėjimas dar pnesa-lonijoms, kurios dabar yra nepriklausomos “Tautų Bend-' 345 E. 46th Street (United . . ______ -- ___ ,
ruomenės” valstybės. Anglų socialistu vadas Gaitskell ! Nations Plaza 3, New York. [ , Geri patarimai, bet dabar-. QajjUp skeibia, kad Je‘
sako, kad tik išsiderėjus geresnes sąlygas Tautų Bendruo
menės nariams galima būtų galvoti apie dėjimąsi prie
Europos muitų unijos. Žinoma, pagerinti prisidėjimo są
lygas norėtų ir konservatoriai, bet jie, kaip ir socialistai.

Ruošia New Yorko Lie- į juk jų nepaisys! 
tuvių Prekybos Rūmai.

ga 05 jo institut° apklausinėjimo 
duomenimis 72 pasisakė

BROOKLYN, N.Y.

groja Berlyno krizės mar
šą ir Vakarai šoka tą krizės 
kazokėli. Per tą laiką Vaka
rai nė vienos “krizės” ru
sams nepagimdė ir savo to
kiu taikingumu giriasi, lyg 
tarsi nežinotų, kad krizes 
galima ir vardan “taikos”

Popiežius ir lenkų sienos
Lenkų spauda praneša,

dymo kontrolės reikalu, kad popiežius Jonas XIII, igimdyti. 
į21'< yra prieš ir 7% neturi priimdamas lenkų vyskupus 

Astronautų kalendorius: i aiškios nuomonės. atvykusius i 21-ąji bažny-
1961 m. balandžio 12 d. j

JIS BUVO DEVINTAS
už informacijų teikimą gim.

£<iirv, įsiuvi pi vn.v mainu nvr-

priklausomoms valstybėms, kokios yra Australija. N. Ze
landija, Kanada ir kitos T. Bendruomenės valstybės, ga
lima būtų tik tuo atveju, jei tos T. Bendruomenės vals- _..........................
tybės sutiktų darni nuolaidas Europos muitų unijos na- Į sesija kviečiama Ne\v Yorke damas 25.000 mylių. gimdymų kontrolės reikalu
riams, o ne vien tik dėl to, kad jos turi su Anglija ypatin-; lapkričio 10-11 dienomis. 1961 m. gegužės 5 d. a- Įstatymų yra draudžiamas, 
gus santykius. Todėl “geresnės sąlygos” yra tik priedan
ga nenorui dėtis Į Europos muitų uniją. Anglijos sociali?- , 
tai taip apsiprendė po ilgo svyravimo, ar “an tvoros sėdė
jimo,” kaip jų priešininkai sako.

Europos ūkiškas ir politinis apsivienijimas yra vie
na būtinų sąlygų laimėti ilgas varžytynes su sovietų blo
ku dėl ūkiško ir politinio piranavimo. Pasiskaidžiusios Eu
ropos valstybės po antrojo karo tik sm Amerikos parama 
išlaikė savo nepriklausomybę nuo rusų bolševikiško apaš- 
talavimo ir vergijos. Apsijungusi Europa, ankštai bend- į 
radarbiaudama su Amerika, bus daug stipresnė negu 
Sovietų Sąjunga ir jos smurtu pajungtas “blokas” Euro
poje. Su ūkiška pajėga eis ir politiniai militarinis pajė
gumas ir galima sau Įsivaizdinti laiką, kada Europoss 
pritraukiamoji jėga pradės sovietišką bloką be atombom. 
bų aižyti.

Atrodytų, kad socialistai turėtų būti pirmose eilėse 
tų, kurie kovoja už Europos valstybių susiartinimą ir poli
tini bendradarbiavimą, bet Angiioje matome ką kitą.
Bent šiuo tarpu taip yra. Nėra abejonės, kad anglų dar
biečiai turi rimtų argumentų už savo nusistatymą, bet 
už Anglijos ribų tie argumentai skamba nelabai Įtiki
nančiai.

Susirinks Vlikas
Vyriausiojo Lietuvos T?

atvykusius i 21-ą j Į
čia reikia pastebėti, kad čios suvažiavimą, kalbėjęs 

rusas Gagarin aplėkė žemę dabar kai kuriose valstijose' ir apie Lenkijos vakarines
laisvinimo Komiteto metinė per 1 vai. 48 min.. nuskris- toks informacijų teikimas1 žemes, kurios Lenkijai bu-

Rinkimų kampanija
Rinkimų kova prasidėjo 

ir sunkiosios kanuolės jau 
paleistos i darbą. Preziden-

vo priskirtos Potsdamo kon- tas j p Rennedv bando su- 
ferencijoj, kaip apie Jūsų laužyti Amerikos tradiciją, 
vakarines tentonjas, dabar kad *prezidento termino vi- 
atgautas^po šimtmečių at- duryje rinkimuose papras- 
skynmo. ^jek tjek jajmj opoziciją

Popiežiai jau seniai nebe- tikisi net “geresnio kong- 
vagoja valstybių sienų ir pa- feso.” su daugiau demokra- 
prastai seka valstybių su- tų. Republikonai ii-gi tikisi 
tartis sienoms pripažinti, būdami geroje nuotaikoje 
bet šiame atsitikime, jei po- užsimena, kad jie gali lai- 
piežius tikrai taip kalbėjo, mėti net 40 vietų atstovų rū
tai yra pripažinimas esamų muose.
dabar Lenkijos vakarinių Įdomu, kad rinkimuose

! sienų nelaukiant kol taikos veikliai reiškiasi buvęs pre- 
] sutartis su Vokietija tas šie- zidentas gen. Eisenhower. 
nas pripažins. ■ 8 metai Baltuose Rūmuose

Lenkijos vakarinių sienų nuo politikos ji visai neat- 
klausimas yra vienas iš sai- baidė ir dabar jis nori pasa
tų, kuris lenkus laiko pririš-1 hyti prakalbas, kurių jis ne- 
tus prie Maskvos. Lenkijoje įteikė pasakyti prieš porą 
vyrauja nuomonė, kad Va- metų, kada Nixono likimas 
karų valstybės gali dar pa- buvo svarstyklėse.

? norėti padaryti ir dar vie-! *
ną Lenkijos padalijimą ir Bažnyčios suvažiavimas

.jai Potsdame paskirtas te- 
I ritorijas grąžinti vokiečiam. 
Vakarų valstybės dėl to tyli,

Ne tik \ atikane, bet ir vi
soje Romoje pilna aukštų 
bažnyčios vadų ir visi jie kąLvg neturėtų savo nuomo-; tai taria, svarsto, ieško vie-

, nes, (yra pasisakiusi tiktai; nybes... Kas iš to išeis eal
Prancūzija), o Lenkijai ru- sužinosima ____

196S METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau ruošiamas spaudai. Laikas ji 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 Boston 27, Mass.

r?&

TELEFONO PRATĘSIMO PATOGUMAS 

YRA STAČIAI STEBĖTINAS

Galbūt toks ypatingas atsitikimas dėl telefono pratęsimo virtuvėje pa
naudojimo nebus labai dažnas, bet kiti atvejai, kai telefonas virtuvėje 
jrodo savo naudingumą, pasikartoja labai dažnai ir diena iš dienos.

Argi ne laikas pasinaudoti telefono pratęsimo j>atogumu? Gal Jūsų vir
tuvėje, o gal ir miegamajame taip pat?

Jūs galit pasirinkti trijų rūšių telefoną ir visoje eilėje dekoratyvinių 
spalvų.

NBW BNOLAND TBLBRHONB

sai lieka vieninteliai garan
tai jos dabartinių sienų. Po
piežius tokiu pasisakymu 
žymiai sustiprintų katalikų 
bažnyčios įtaką Lenkijoje ir 

• gal paskatintų ir Vakarų 
didžiąsias valstybes pasisa
kyti, kaip jos tą sienų klau
simą mano kada nors spręs
ti.

Kinija ir Indija

Pereitą savaitę kinų ir in
dų kautynės pasienyje žy
miai padidėjo. Kinai prane
ša, kad Indijos kariuomenė 
juos puolusi didesnėmis jė
gomis, o Indija ir neginčija, 
kad ji davusi įsakymą savo 
armijai išmesti kinus iš In
dijai priklausančių žemių.

Apie didelį karą vis dar

sužinosime tiktai kitais me
tais, kai suvažiavimas bus 
užbaigtas.

Iš seniau buvusių su važia, 
vimų žinome, kad jie pa
smerkdavo visokias erezi- 

kartais nuversdavo po
piežius ir išrinkdavo naujus, 
arba svarstydavo tokius 
klausimus, kaip, pavyzdžiui, 
ar moteris turi tokią pat 
ras pasienyje jaudina Indi
jos ir, tur būt, Kinijos žmo
nes. Jaudina ir skatina gin
kluotis. O koks tikslas? Dėl 
to galima tik spėti Rusai 
tame mažame kare nėra ki-
Seu’ k,ai.p ir 'yrąs? Arba 
kiek velnių gali sutilpti ant 
vienos adatos smailagalio?

Bažnyčios sėimas kadai* 
se buvo stipresnis už ponia. 

INukatta i nų 7
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO H/ -> 

TAF OI ONOS NEPHASO.

Kelione į Niagarą
vieną valandą. Valandų mu
šimas skamba kaip varpas.

Prieš įpusėjant mokslo 
darbui Oberlino kolegijoj, 
rugsėjo mėnesiui baigiantis, 
visa mūsų Oberlino lietuvių 
„visuomenė“ — šilbajoriai 
su savo atžalynu ii- aš su 
žmona — susikrovėme i Šil- 
bajorių mašiną ir pasileido
me Kanados link. Diena mū-

jėga čia veikia.
Po krioklių apačia smal

suoliai vaikščioja abiejose 
upės pusėse, tik Amerikos 
pusėje jie aprengti geltonos 
spalvos apsiaustais, o Kana
dos—juodos. Kodėl tos 
spalvos parinktos skirtingos, 
nežinau. Ten vaikščiojantie-

Netoli laikrodžio yra gė
lininkystės mokykla. Jos gė-! 
lynai nepaprastai gražūs ir į 
„Kew Garden“. Taip Lon-i 
done vadinamas Botanikos. 
karališkasis sodas.

sų kelionei pasitaikė labai ji susimaišyti negali, nes 
tinkama. 9 vai. ryto apleidę juos skiria upė.
Oberliną, Ohio, 3:30 vai. Į * * *
popiet buvome jau Kanadoj T> i-> . , ,
prie pat didžiųjų krioklių. 

Kada gyvenau Lietuvoje

Kurstykime lietuvybės židinį
ĮTEIKIA PAGYRIMO LAPUS

Gen. įeit. Hamilton H. Howze įteikia pagyrimo lapus 
Mississippi nacionalinės gvardijos keturiems pulki
ninkams, kurie buvo pašaukti aktyviom tarnybon, kai 
kilo krizė, gubernatoriui uždraudus priimti negrą 
studentą Į ()xfordo universitetą.

bos vardu, jos įgalioti, reiš
kiame visiems geradariams 
lietuvišką dėkingumą ir gi
lią pagarbą.

Prezidiumas:
J. Valiūnas, pirmininkas 
Iz. Rugienius, vicepirm. 

,Pr. Skėrys, sekretorius 

NEW HAVEN, CONN.

Sesės ir broliai lietuviai!

Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės naujai išrinktoji 
Taryba, susirinkusi pii-mo 
8 ir 9 d.d. Huettenfelde, su 
gilia padėka minėjo Vasa
rio 16 Gimnazijos rėmėjus, 
ypatingai būrelių vadovus 
priekyje su nenuilstamuoju 
kun. B. Sugintu. Taipgi su 
gilia padėka minėjo atskilus 
aukotojus, kaip asmenis, 
taip ir jų grupes-klubus, 
bankus ir organizacijas, sa
vo aukomis prisidedančias 
išlaikyti Vasario 16 Gimna
ziją. Laisvajame pasauly gy
venančių lietuvių parama, 
suteikusi galimybę įkurti ir 
iki šiol išlaikyti šį stambų ir 
labai svarbų mokslo ir auk
lėjimo lietuviškoj krikščio
niškoj dvasioj židinį, suda
rys vieną gražiausių lietu
viškos emigracijos istorijos 
puslapių. Mums ypatingai 
malonu konstatuoti, jog ši
tam židiniui išlaikyti lietu
vių buvo parodyta didelė 
bendradarbiavimo dvasia, 
vienas kito supratimas ir pa
rama, neatsižiūrint nei tiky
binių, nei pasaulėžiūrinių, 
nei politinių įsitikinimų. Mū-

Čia yra ir „Tussaud’s 
Wax Museum“, tokio pat 
Londono muziejaus kopija. 
Tai labai įdomus muziejus, 
ir jei kam iš Keleivio skai-j 
tytojų teks čia būti, verta ji i 

Prie pat didžiojo krioklio aplankyti. į
Visų įdomybių viename i 

straipsny nesurašysi, pami
nėjau tik didžiąsias.

A. Zamžickas

stovi „The Seagram Tower' 
Tas bokštas iškilęs 500 pėdų

ir lankiau mokyklą, teko j virš krioklio. Mes, užsimo- 
mokvtis ir apie Niagaros! ^ėję. po doleri, buvome ve-
krioklius, kaip didžiausius 
mūsų žemėje, mačiau juos 
geografijos vadovėlio pa
veiksluose, bet tada negalė
jo ateiti į galvą mintis, kad 
aš vieną gražią dieną stovė
siu šalia tų Niegaros kriok
lių ir žavesiuos tuo gamtos 
stebuklu. Bet rusų patarlė 
sako: „likimas žaidžia žmo
gumi“, todėl niekada negali 
žinoti, kur jis tave nublokš. 
Štai ir mane, Lietuvos laukų 
bernelį, jis nubloškė ten, 
kur nė svajoti nesvajojau— 
į JAV, o vieną 1962 m. rug
sėjo dieną savo akimis pa, 
mačiau ir Niagaros kriok
lius.

* ♦ *

Kas tie Niagaros kriok
liai? Įsivaizduokite didelę 
vandens upę, krintančią nuo 
uolos žemyn 158 pėdas ir 
pilančią Žemyn 114 miiiuiių 
galonų vandens per minutę. 
Tai didysis krioklys, kuris

žami keltuvu, bet keturis 
aukštus dar gavome lipti 
pėsti. Nakties metu atsidū
ręs ant pat viršaus, matai ; ^iimt ^žįau už dvidciimt 
pasakišką vaizdą. Abipus,

BALFO ŽINIOS

Amerikos ir Kanados pusė
je, miestai skęsta šviesų jū
roje, o patys kriokliai, spal
votų prožektorių šviesa ap
šviesti, tikrai stebuklingai 

• atrodo. Dienos metu iš pat 
bokšto viršaus galima žvilg
sniu aprėpti 5,000 kv. mylių.!

Per tris vasaros mėnesius 
(VII-VIII-IX) Balfo Cent
ras gavo 10,120 dolerių. Tai 
graži suma šalpai, deja, tos 
sumos Balfo darbams toli 
gražu nepakako. Beveik pu
sę tų pinigų reikėjo atiduoti 

• Vasario 16 d. gimnazijai

KELEIVIS LAISVOS 
SPAUDOS PARODOJE

KAS KURAIČIU
PATIKĖS?

Kiek seniau čia atsilankę i (^P aukotojai norėjo), 
to bokšto nematė, nes jis Į Per tą patį laiką Balfo 
pradėtas statyti 1961 m. ko- Centras išleido per 20,000* i • T'v* "I • •• •v 1 • T T

Laisvųjų Žurnalistų Fede. „Keleivio“ skaitytojai jau 
rasi ja, kurios šūkis— „Už žino, kaip Dan Kuraitis bu- 
spaudos ir tautų laisvę“, vo sutiktas Vilniuje ir kaip 
Londone surengė spaudos jis, gelbėdamasis nuo poli- 
parodą, kurioje yra 496 laik
raščiai ir žurnalai, leidžia-

cijos, parašė „Tiesai“ „prisi
pažinimą“, kad jo knygą ne-

vo mėn 15 d. ir baigtas 1962 
m. birželio 1 d.

Bokštas susideda iš 2 da
lių : „stiebo“, kuriame vaikš
to keltuvas ir yra pajėgus 
per valandą pakelti ir nu
leisti 900 žmonių. Ant to 
„stiebo“ viršaus užkeltas ka
rūnos formos 7 aukštų pa
statas. Trys aukštai užimti 
”Crawn Suite“, pirmos kla-

yra Kanados pusėje ir vadi-isės ,!^storan®’ ketvirtame y- 
J ra „Snack Bar“, o kiti 3

dolerių. Didžioji išlaidų da
lis teko lietuviams Vokieti
joje (arti 8,000 dol.) Lietu
viams šelpti sovietų paverg
toj Lietuvoj, Lenkijoj, JAV 
ir kitur išleista 7,879 dol. 

Balfo turtai rudeniop

Jei ūkininkas rudeniop 
plauna ir Į kluonus krauna, 
tai Balfui to derliaus labai

mi 10 tautų už jų valstybių va „pafiksino“ jos redakto
riai.

Tuo
„Tiesa“, „Laisvė“ ir „Vie- 

i nybė“. „Tiesa“ tuoj Dan

nasi Horseshoe Falls. čia
krintantis žemyn vanduo
sukelia tokį dundėjimą, ku- įmUk e ,
ris kai kam net baimę ivaro. i _, ,
-- , , . , įdomus yra WhirlpoolZiKa! Ae’° Cai“- kuris i“da

iv mik- P1*™"0.
kaip Alpių ar kitų kalnų kel

aukštai skirti „pažiopsoji-

ir labai reikia. Lietuvoj bu-. ir kitų. 
vo labai lietinga vasara, vis. i čekoslovakai ir estai turi 
kas supuvo, o Balfo liepos- i po 38, ukrainiečiai—36, lat- 
nigsėjo mėn. buvo gana sau-i viai—29, rusai—22. bulga- 
sa, gauta tik 40,000 sv. pu-• rai—14, albanai 12 ir t.t. 
pelių ir surinkta 2,440 sv.; Pažymėtina, kad ir kubie- 
vartotų rūbų. Sviestas ir sū-

sienų.
Pirmoj vietoj eina lenkai 

su 108 spausdiniais, antroj 
rumunai su 96.

Trečioj vietoj yra lietu- Į Kuraitį paskelbė dviveidžiu, 
viai su 40 laikraščių-žuma- j „Vienybės“ redaktorė Sa
lų, bet jų tarpe nėia Aidų, j lomėja Narkėliūnaitė para- 
Lietuvių Dienų. Din os, Vie- j še, kad Kuraitis suvaidino 
nybės, Mūsų Vyties, Gimto- į netikėtai pigią komediją Ji 
sios Kalbos, Mūsų Pastogės • jau rugpiūčio 3 d., kada dar 
' "' ‘ nebuvo žinomos visos ap-

labai apsidžiaugė stipiybė yra tame, kad
“................ — mes visi giliai įsijaučiame

esą vienos lietuvių tautos 
kamieno vaikai, surišti krau
jo ryšiais su gimtąja žeme, 
kurios mes niekad neišsiža
dėsime.

mes šventai dKime, Kaa 
broliai ir sesės užjūrio ir Eu
ropos šalyse neužmirš Vo-'

aukštai ir išsisklaidęs mik 
roskopinėmis dalelytėmis,, , . , - „ tuvas. Šis keltuvas eina per“ X“ "apfe upfe verpetų į,L

krioklį visuomet smulkus k«- ,kun. susidaro Niagaros 
lietu*?‘lyja Į upei staigiai lūžtant beveik

Pne ' mažesnio krioklio i priešinga kryptimi ir suda- 
mes nepriėjome, nes jis yra jiant dvišakę upės tėkmę, 
Amerikos žemėje, kitoj Nia-| v?e?a antra' Priešinga kryp- 
garos upės pusėje, todėl, no. tlmL
rint prie jo prieiti, ten tektų 
eiti per sienos kontrolės 
punktą atlikti nors ir pa
prastus formalumus, bet 
mes to nebenorėjome.

Pirmą dieną mes krioklius 
apžiūrėjome iš šonų, iš vir
šaus ir iš apačios, o naktį iš
simiegoję puikiame viešbu
ty, kitą dieną sumanėme ir 
po kriokliu palįsti.

Zamžickienė su jaunąja 
karta pasiliko viršuje, nes 
mažiesiems „pipirams“ tik
rai galėjo būti įspūdžių per
daug, o mes „drąsieji“ pasi
leidome tuneliu žemyn visai 
po apačia didžiojo krioklio. 
Apsirengus savo paprastais 
drabužiais ir apsiavus pa
prastais batais nėra ko nė 
mėginti prieiti, todėl visi už
simoka po doleri ir gauna il
gais aulais guminius batus, 
baltą popierinę kepurę, ku 
ri beveik uždengia akis, di
delį guminį apsiaustą, visur 
apkamšo ir užsegioja. Galų 
gale užsimovėme guminį 
gobtuvą ant galvos ir taip 
apsirengę palindome po pa 
čiu kriokliu. Įspūdis nepa
prastas. Girdėti toks triukš
mas ir vandens mušamų uo
lų dundėjimas, kad tikrai

Visa Niagaros upė pilna 
mažų krioklių ir verpetų, 
bet per pačią verpetų įlanką

linkvbės, kuriomis tas "pri
sipažinimas“ buvo duotas, 
nesvyruodama rašė, kad tai 
buvo padaryta savanoriškai. 

Dan Kuraičio knygutės

kietijoje paliktų lietuvių iriužkand/;.rv 
ypatingai į mokslus besiver-į 
ziancio jaunimo. Tas jaunu]8 Iki 
mas yra vertas ir reikalin-

Kalbės J. Miklovas, 
neseniai ii Lietuvos pabėgęs

Šį sekmadienį, spalio 21 
d., čia kalbės geologijos in
žinierius Juozas Miklovas, 
kuris neseniai yra pabėgęs 
iš Lietuvos. Jam teko daug 
keliauti i ’uvoje ir matyti 
mūsų bro^^ ir sesių sunkų 
gyvenimą. Jis tarnybos rei
kalais daug važinėjo ir So
vietijos gilumoj, todėl gerai 
pažįsta ir visos Sovietijos gy
venimą. Be t- is yra ir ge
ras kalbėtoja'

Inž. J. lovas į New 
Ha veną ~ta Amerikos 
Lie ivių Tarybos skyriaus 
kviečiamas. Vietos ir apylin. 
kių lietuviai, nepraleiskite 
progos išgirsti teisybę apie 
dabartinį gyvenimą komu
nistų pavergtoje Lietuvoje 
ir Rusijoje.

Paskaita bus Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje 
(339 Creene St.) šį sekma
dieni, sf ’o 21 d., pradžia 
3 va1. pop.et.

Rengf visus maloniai 
kviečia. ”/k’is neteks al
kį ar trosKu. ošti, nes šei- 
minii ':ės lauks &u skaniais

1 ifete bus ir

čiai jau leidžia JAV, Vene-[ „redaktoriai“ dabar bandys 
cueloj ir Portoūke 6 laikraš.į teigti ir įrodinėti, kad jis 

JAV valdžia, išplauks įBre-įčius. jten Vilniuje buvo priverstas
meną tik spalio mėn., todėl i Dauguma lietuvių spau-l taip kalbėti ir rašyti, bet ar- 
jų dabar Į knygas negalime dos periodiniu leidinių lei- gi gali protingas žmogus 
irašvti. Įdžiama JAV, be to, toj paro- i™

doj dar vra lietuvių laikraš-
566 siuntiniai

ris, kurį mums pažadėjo

Beveik po dešimt siunti
nių kiekvieną darbo dieną 
Baltas siuntė už jūrių marių 
vargstantiems broliams ir 
sesėms. Liepos-rugsėjo mėn. 
buvo nusiųsta 566 įvairios 
siuntos, beveik 20.000 dole-

keliantis keltimi susidaro vertfe. Per oku d
rrono l/oieto o i’Oirzri oo '/yvin £ a «gana keistas vaizdas, žmo
gus žiūri, sėdėdamas keltu
ve, ir 150 pėdų apačioje ma
tai kunkuliuojantį ir verdan
tį didelį „puodą“. Stebėti 
laiko užtenka, nes keltuvas 
slenka vos 5 mylių per va
landą greičiu. Už tą malonu
mą taip pat tenka po dolerį 
sumokėti.

Tas keltuvas pastatytas 
1916 m. pagal ispanų inži
nierių planus.

* * *
Įdomus ir laivas, kuris 

plaukia Niagaros upe iki di
džiojo krioklio. Norintieji 
juo paplaukioti moka po 
$1.50, bet mes juo nesinau
dojome, nes prie krioklio 
buvome priėję arčiau, negu 
tas laivas priplaukia. Plau
kiantieji laivu taip pat ap
sirengia, kaip ir tie, kurie 
pėsti lenda po kriokliu.

• • ♦

tuo patikėti?“ rašė Salome 
ja Narkėliūnaitė. 

čių, leidžiamą Kanadoj, Vadinasi, žiūrėkit,—ji dar
Australijoj, Anglijoj, Ar- nežinanti ir nenori tikėti, 
gintinoj, Venecueloj, Vo- kad komunistų policija savo 
kietijoj. jaukas prievartauja, netiki,

Latvių iš 29 laikraščių kad ir Kuraitis buvo privers- 
Vokietijoj leidžiami 8, JAV tas „prisipažinti“, jei norėjo

gas paramos. Lietuvių Ben
druomenė Vokietijoje vie
na neįstengia tos gimnazijos 
išlaikyti, šiuo metu joje mo
kosi 103 lietuviai jaunuo
liai (59 berniukai ir 44 mer
gaitės). Nors paskutiniu laL 
ku Krašto Valdybos pastan-

Jonas Mačys

NAL . AUSIOS KNYGOS

TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRU TUNDROJE, H. Taut

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

gomis yra gaunama paramos!, ........... ...........
tiek iš Federalinės vokiečiui LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
vyriausybės, tiek iš Wuer-^MERIKOJE, St. Michelso-

sieną į Anapus buvo pervež
ta net 190 medžiagų siunti
nių, Lenkijos lietuviams pa
siųsta 61 vaistų siuntinukas 
ir 314 rūbų. Siuntinių I/en- 
kijon vertė per 10,000 dol., 
tačiau Balfo faktinos išlai
dos buvo tik paštas, pakavi
mo medžiaga, nes rūbus su
aukojo geraširdžiai rėmėjai, 
kai kurie prie rūbų pridėda
mi ir kelių dolerių auką per
siuntimo išlaidoms padeng
ti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

7, Švedijoj—6. Kanadoj— 
4, Anglijoj—3. Australijoje 
leidžiamas 1.

Estai iš 38 Švedijoj turi 
15, Vokietijoj ir JAV po 7, 
Kanadoj 4, Australijoj 3, 
Prancūzijoj ir Suomijoj po 
1 laikraštį.

Ta proga minėtos Laisvų
jų Žurnalistu Federacijos 
išleisto leidinio viršelis pa

savo kailį iš savo tėvų žemės 
išnešti!

Netiki ir „Laisvė“. Ir jos 
redaktoriai, dar neskaitę 
paties Kuraičio aprašymo, 
kaip ir kodėl jis „prisipaži
no“, jau rugsėjo 3 d. rašė, 
kad grįžęs jis kitaip kalbės, 
bet „ko galima tikėtis iš to
kių „įspūdžių?“ šmeižtų, 
melų, niekinimo viso, ką

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

temberg-Baden krašto vy-{ 
riausybės, bet toji parama | 
nėra nuolatinė, ir ji tik dalį i 
išlaidų padengia, reikalingų] 
mokytojų ir administracijos 
tarnautojų algoms: didesnė RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
algų dalis ir visos mokinių ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
bendrabučio ir maitinimo iš. zas Liūdžius, 246 pusla-
Iaidos iy toliau dengiamos piai, kaina............$3.00.
tik lietuvių aukomis. Maisto ATSIMINTMAI APIE JUO- 
!r.k,.t5 reikmęnų kainos Vo- Zą LIŪDŽIU, parašė Pet- 

įe įjoję aukštos ir nuolat ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
kyla. Artėja žiema, reikia psl. kaina................$1.00

čia galima pamatyti ir 
gėlių laikrodį. Jo viršus ir 
valandų romėniški skait
mens sudalyti iš spalvuotų 
gėlių. Nuostabiai gražus dar-

pajunti, kokia stipri gamtos Mums ten «»nt išmušė

Lithuania, land of heroes,
paruošė Leonardas Valiu
kas, išleido Lietuvių Dienos 
(4364 Sunset Blvd., Holly- 
wood 29, Cal.), teksto 88 
psl. ir paveikslų 96 psl., kai
na nepažymėta.

Toj knygoj yra daug ge
ros informacinės medžia
gos nelietuviui apie Lietuvą, 
todėl labai tinka kaip dova
na visiems amerikiečiams ir 
kitiems, mokantiems anglų 
kalbą.

puoštas įvairi! laikraščių, Lictuvos liau(Ijs ,sukūr6 J 
montažu. Jo treeho abię- kuria. Kas jais tikės? Nie- 
juose puslapnose aiškiai, kas Nes M į,us g ankst0 už_ 
matyti Keleivis r Maikis su Į sakyt i peckiojimai.“ 
tėvu. Viduje a? 12 įvairių o -vilnyje“ jos įsmm-

tingasis“ redaktorius S. J. 
Jokubka jau dviem dienom 
anksčiau rašė, kad „kokie 
jo tie „įspūdžiai“ bus, nėra 
reikalo kalbėti. Kaip S. Nar

ai.. ••••>« o v v i j u kėliūnaitė sako, niekas jiems Naujoji PLB Kr- Valdyba J
Dabartinę Kr. Valdybą! t .sudaro Jonas Pečiulaitis—! . ai^į Vkr.^ 7™-

pirmininkas. Jer. žiginskas f ’ Vilms ir
—vicepirm iriždin. ir Mari-1 V,e,?vbe . Visos trys sese- 
ja Malskaitit ė—sekretorė. I vienbalses ir vienmintės.
Krašto Valdvbos adresasjyi9^_trytske!b.ia’ tei’

tautų laikraščių pirmųjų 
puslapių nuotraukų yra ir 
Draugo.

N. ZELANDIJA

17 Koroha Auckland, 
S. E. Z. Nev Zeland.

Kiekvieno
vargus.

ką Dan Kuraitis rašys, yra 
melas, o, žinoma, ką pecke- 
lioja Margeris, Karosienė, 

turi savo; Petruševičius ar kuris kitas 
I to plauko turistas, kiekvie

na^ patarlt nas žodis yra šventas...

iiirdis

kuro, nes lentiniai barakai, 
kuriuose vyksta pamokos, 
yra supuvę ir šalti. Supro
jektuotas naujas klasėms 
pastatas, bet ir jo statybai 
dar daug lėšų trūksta. Tuo 
būdu Vasario 16 Gimnazijos 
ir bendruomenės vodovybė 
nuolat susiduria su trūku
mais ir bėdomis, kurias te
galima būtų pašalinti, jeigu 
būtų sutelkta daugiau lėšų.

Naujoji Bendruomenės 
Taryba, turėdama minty vi
sus trūkumus, labai nuošir
džiai ir karštai kreipiasi į 
viso laisvojo pasaulio lietu
vius būti dosniems, sustip
rinti pastangas ir aukas 
šiam lietuviškoje ir krikščio
niškoje dvasioje auklėjimo 
ir jaunimo mokslinimo ži
diniui išlaikyti.

Vokietijos Krašto Tary-

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo

SkipičF atsiminimai, 440 
psl., kai..a. . . . $5.00

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

TŪZŲ KLUlTkS, Antano 
TpHo ii r elių, 196 psl., 
kaina ..................... $3.00.

VifNIšI 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*. 
63o r Broadway,



KELEIVI?, SO. BOSTONPuslapis ketvirtas

Tuokiasi bažnyčiose
(Elta) Kalbėdamasis su 

praėjusią vasarą is Lietuj j. . vaikams sukanka 5 m. 
atvykusiais, ELTOS atstu- anlziaus
vas teiravosi apie Lietuvoje
atliekamas sutuoktuves. Ar Į Smerkia jaunuolius, 
be* civilinio metrikavimo,: susituokusius bažnyčioje 
dar daug kas tuokiasi ir baž. ViĮnįaus Tiesa (224
nyčioje? Ar esama pavojaus m. > pranešė> kad Šiaulių ra. 
susituokusiems bažnyčioje. jone> Kužiuose, Kalinino 

— Taip, — buvo atsaky- ( vardo kolchoze zootechniku 
mas — bažnyčioje šiuo me- djrbes veterinarijos felčeris 
tu Lietuvoje susituokia dau- EdmUndas Lukoševičius, 
guma jaunuolių, žinoma, komjaunimo narys, susituo- 
prieš tai atlikę metrikimus j.eg gu kolchozo brigadinin- 
formalumus. Santuokos f°r-;ke Jadvyga Bartaševičiūte, 
malumai šiaip yra Įprasti- civiline ‘santuoką sutvirtino 
niai: 2 savaites prieš

spalio 3 d. Maskvos Krem
liaus teatre (dar pasirodė 
solistas J. Stasiūnas). Cho
ras iš Maskvos toliau išvy
ko i Rusijos miestus: Petro- 

tinę pašalpą po 200 rb., o zavodską, Murmanską, Ar- 
šiaip už vaikus mokamos changelską ir kitus. Progra- 
mėnesinės pašalpos po 5 rb., moję. be Čiurlionio, Dvario-

no, Kavecko, Šimkaus kūri
nių, dar pildomos lietuvių ir 
rusų liaudies bei sovietinės 
dainos.

Lietuviai tarptautiniuose 
kongresuose

— Į ši rudeni Romoje j- 
vykstanti pasaulini simpožL 
urną elektrochemijos klausi
mais drauge su sovietine de
legacija taip pat vyksta ir 
Lietuvos mokslininkai — 
Mokslų akademijos prez. 
J. Matulis ir chemijos moks- 

vaites prieš su- bažnvtinėmįs jungtuvių ap- lų kandidatas Romanas Vi- 
tuoktuves patiekiamas pa- eiaOmis. Esą, tą "poelgį“ I šomirskis. Prof. Matulis 
reiškimas, laukiama, ar ne- svarstęs komjaunimo rajono skaitys pranešimą apie chro. 
bus kokių kliūčių. Už meti i- komitetas, nusprendęs pa-
kaciją tenka sumokėti tris reįkšti
rublius. Tai dažniausiai papeįkimą, tačiau ji palikęs 
vyksta šeštadieniais. komjaunuolių eilėse. Tas i-

Tačiau naujiena, kad vykis. Lietuvos komunistų 
maždaug prieš trejus metus akimis, taip svarbus, kad 
įvestos vadinamos kom jau- jam Tiesa paskyrė net tris 
nuoliškos vestuvės“. Tokių. skiltis. Laikraštis Kužių jau. 
vestuvių tikslas, tarp kita Į nuolių sutuoktuves bažny- 
ko, sudaryti jaunuoliams ga- j čioje ne tik pasmerkė, bet ir

mavimo proceso mechaniza,
Lukoševičiui griežtą ’ rimą, o R. \ išomirskis — 

apie reakciją, nusėsdinant

POPIEŽIUS MELDŽIASI

Erieš visuotini bažnyčios suvažiavimą, kuris spalio 
11 d. prasidėjo Komoje, popiežius Jonas XXIII buvo 
nuvykęs j Loreto. kuri laikoma stebuklinga vieta, pa
simelsti. kad suvažiavimas pasisektu. Tai kelionei po
piežius pasinaudojo traukiniu, kuriuo popiežiai nebuvo 
naudojęsi beveik 1(M) metų. nuo to laiko, kada Italija 
užėmė popiežiaus teritoriją, ir popiežiai pasiskelbė 
"belaisviais". 1929 m. Mussolini vėl pripažino popie
žiaus—Vatikano valstybę.

Nr 42, Spalio 17, 19€ž

Kazimierietes ir lietuvybė
nii-vo<? Nr 115 išspaus-1 skaičiaus arti 300, esamose diSo^ UrtuvJ M0-; vald-ose Fie.d oT pa 

tino< straipsnis, kuriame su- talpose nebesutelpa, Kai Ku 
rašvti Chicagos ir Cicero tė- lių pamokų melu mokiniai

Vr motinu rugsėjo 29 d. tuii sėdėti net ant grindų, 
susirinkimo nusiskundimai Deja. šis val^uajV 
vienuolėmis kazimierietė- sugraudina seselių lietuvįskų 

Tame susirinkime buvo ir krikščioniškų širdžių. Jų 
klausimas — . tuščios patalpos lietuvių vai-

limybę Įsigyti baldų, butą. 
Jos vyksta su Įvairiomis tra
dicijomis (pav., piršlio kori
mas ir pan.), tačiau reikia 
pastebėti, kad, palyginti, to
kios lūšies vestuvės—dar re
tas reiškinys Lietuvoje. Jos 
daugiau rengiamos pavyz
dingiems jaunuoliams.

Taip, tenka pakartoti, po 
atliktų metrikacijos fonna- 
lumų, dauguma vyksta susi
tuokti i bažnyčią (pastaba: 
pasakoja per 30,000 gyv. 
miesto gyvento jai,-E.). To
kios sutuoktuvės dažniau 
vyksta vakarais ir nebūtinai 
bažnyčioje,
kambary.

Skyrybos, alimentai
Iš Lietuvos atvykusieji pa

sakoja ir apie skyrybas, ali
mentus. Jei anksčiau ski
riantis nereikalaudavo pa
tiekti svarbesni pagrindą, tai 
dabar jau reikalaujama. Tė
vams išsiskyrus, tačiau su
tuoktiniams
už pirmą vaiką išreikalauja 
ma 25 G tėvo gaunamo at-

rvcviiiui

stengėsi Įrodyti, kodėl kom
jaunuoliui nedera tuoktis 
bažnyčioje.

Girdi, iei komjaunuolis 
tuokiasi bažnyčioje, tai ji 
prie altoriaus atveda tik dvi- 
lepšiškumas. Ta proga ten
ka ir religijai, nes ji, esą, vi
sais laikais sugyvenusi su 
išnaudotojais. O jei jaunuo
lis priklauso komjaunimo 
organizacijai, tai kiekvienu 
atveju jis esąs ateistas, gi 
jei tuokiasi bažnyčioje, tai 
jau susiduriama su

metalus iš ciano rūgščių.
— Rugsėjo 29 d. per

Maskvą i Meksiką, jos sos
tinę, i tarptautini kardiolo
gų suvažiavimą išvyko me
dicinos instituto rektorius 
prof. Zigmas Januškevičius. 
Suvažiavime numatytas jo 
pranešimas. Maskvoje jis i- 
sijungė i sovietinę delegaci
ją. Jis jau dalyvavo 1958 m. 
buvusiame Briusely kardio-

"Kalbėkite su manim"
Vienybės redaktorė Salo- tikslo kalbėtis.

logų suvažiavime. Vilniaus S i;

mėja Narkėliūnaitė, iš kata
likų laikraščių Į Laisvę nu
dardėjęs Almus

radijo atstovui prof. Januš
kevičius nurodė, kad širdies 
ir kraujagyslių susirgimai 
atneša žmonijai daugiau ža
los, kaip vėžys ar infekci
niai susirgimai. Per ketve
rius metus vyko pažanga ko
voje su širdies, kraujagyslių

jiems panašus

Vienu metu jis pastebė- 
jo.kad mano draugas su 

šalčius ir jo dviem kolegom atsitolino 
kiekviena nuo mūsų keletą žingsnių.

proga įkyriai ragina laisvo- Jis skubiai patraukė mane 
jo pasaulio lietuvius bendra- už rankos link jų. Kai Č. už
darbiauti su Lietuvoje pa- ėmė tokią poziciją, kad ga-... -• ,, irt _ ____ i_ i_

mis.
švaistomas 
"Kazimierietes, lietuvybė ir 
kas toliau“. Štai tie nusi
skundimai :
—Kazimierietes prieš tėvų 
norą verčia vaikus jų mo
kykloje mokytis maldų ii* 
melstis nelietuvių kalba.
—Kazimierietes prieš tėvų 

1 norą liepia mokiniams atsi
nešti i mišias nelietuviškas 
maldaknyges, o jei kuris 
mokinys išdrįsta Į pamaldas 
lietuvišką maldaknygę atsi
nešti, tai jis seselių būna 
baudžiamas.
—Kazimierietes prieš tėvų 
norą savo mokyklose moki
niams draudžia kalbėtis tar
pusavyje lietuviškai net per
traukų metu.
—Jei kazimieriečių veda
mose mokyklose ir yra lietu
vybės trupinėlių, tai ne sese
lių dėka, o tik kaip jų ne- 
nuoširdi nuolaida tėvų spau
dimui.
—Kazimierietes nenori Įra
šyti Į "Board of Honor“ ga
bių lietuvaičių tik todėl, jei 
jos yra lietuviškai susipratu
sios, arba jei jos yra iš "D.
P.“, kanadietiškai tariant: j

kams šeštadieniais būna už
rakintos.
—Jei kada kazimierietes 
persikeltų Į laisvą Lietuvą, 
arba jei kada dėl pašaukimų 
stokos jų kongregacija už
sidarytų (žiūr. "Draugo“ 
1962.1X.27 d. J. Pr. straips
nį ’ Lietuviškasis uždavi
nys“.,, kam tada liktų šie 
visi jų turtai, ar Amerikos 
bei Lietuvos katalikams ir 
jų bažnyčiai, ar viskas liktų 
vietos airiams? Ar šia pras
me kazimierietes sutvarkė 
savo nuosavybės dokumen
tus lietuviam palankia pras
me?

Susirinkimas, apsvarstęs 
šiuos gausius ir skaudžius 
nusiskundimus, prašo, kad 
pačios seselės viešai paaiš
kintų, ar šie visuomenėje 
kursuoją nusiskundimai yra 
teisingi ar neteisingi, ir ko
dėl yra vienaip ar kitaip?

Jei nebus teiktasi paaiš
kinti ir jei lietuviškoji vi
suomenė iš savų seselių ne
sulauks jokių palankių ir 
teigiamų pakeitimų lietuvy, 
bės reikalui, tai susirinkimas
pramato sekanti:silikusiais, nors žino, kad Įėjo su manim kalbėtis ir 

tikro bendradarbiavimo su girdėti, ką anie trys kalba, 
jais negali būti, kol ten šei- tęsėme toliau savo bergž- 
mininkauja komunistai, nes
to pastarieji nenori. Jie lei
džia bendradarbiauti tik su šito matyti, kad iš Lie 
savo gerai paruoštais agen- Į^vos
tiDai<Po komunistu oakah kaip turi elgtis, jei susitiktų: tybai, buvo žadama ją, kaip sius su kazimierietėmis ly- 

uždangos su kitais lietuviais. Tie, ku-;ir senųjų akademijų, pava- giai taip. kaip jos ignoruo-
nncpip ckatina čia trvvpnan- rie nebuvo šimtaprocentiniai! tuo pačiu gražiu Lie- ja lietuvius.
čius su tais tipais bendra- komunistai, tie buvo kupini-tuvos Globėjo šv. Kazimie- — ----------
darbiauti. Maskvai neuarsi- baimės.-bijojo net siūlomų «> vardu, bet kai romai buvo ŽALČIUS NESUPRANTA 

toki "bendradarbiavi- cigaretę priimti, pakviesti pastatyti, Lietmos Globėjo SALOMĖJOS

"Delayed Piligrims“.
—Kazimierietes tarp kita

džias diskusijas“, pasakoja taučių Retuvisko vardo ne- diskas arba kitas nelietuvių 
Kezys. kelia, nepopuliarina, o prie- parapijines mokyklas.

ito matyli, kad iš Lie. ringai—jį slepia. Kol is lie- —Gydymui nesinaudoti ka- 
atvykę buvo kruopš- tuvių buvo renkami pinigai zimieriečių ligoninėmis, 
trinkti ir instruktuoti, i “ Sun.v» gimnazijas Šia- —.\uirauKti visus kitus ry-

_ t* • •________ ! fuhoi knvn vorlomo iu Lruin čnte o n L” t i y-v — 4- X —Z 1 

—Savo vaikus iš kazimie
riečių mokyklų perkelti įval-

chame-^suslrglmais* Lietuvoje, pa- 
leoniškumu. Be to, kaip tei- i ^a^ P/O1 ūsoriaus, skiriama J 
gia partinis organas, ”nieko r.emesi° tierns susukimams.nieko
neįmanoma padalyti taip,

; kad niekas nežinotų...“ Ki
taip tariant, nurodoma, kad 
Lukoševičiaus pobūdžio "nu
sikaltimas“ vis vien išeisiąs 
aikštėn. Užtat ir Tiesa, Juo
zo šiupšinsko plunksna, Ku
žių jaunuolių poelgį, Įvai
rius pavyzdžius panaudoda
ma ir net Į jausmus kreipda.

ns turčius vaikų.1 mfi;. d’r-.ka’?- Pasm«'*ė’ 
.. „ .. , . galutinoj išvadoj nurodvda-valka tsreikaiauia- kad tai _ k(aida k'urj

o privačiame

ma.

Kaune širdies ligomis rūpi
nasi klinikinėje ligoninėje, 
\ ilniuje širdies ir kraujaauja

operacijomis užsiima 
prof. P. Norkūno vadovau
jama chirurgų grupė.

Puola sektas, 
prikiša šnipinėjimą

• ) Pei \ ilniaus radiją. tome g Helsinky vykusio
jau nebe pinną kartų, ir rug- j jaunimo festivalio. ' 
sėjo 22 d. A. \ irsulis puolė m e , - T • *sektų paplitimą ir vpatingai Taam,e fest,val.v * LletU' 
kritikavo Jehovos liudinin-1VOP M”3'? ’Ę1? 20
kų veiklų Lietuvoje. PripaJ"*15 S-aP'e-r “''d i'1"8' . - __________ .. . _____ v—-
žinta, kad pastarooju metu 0 1! Jis gerte geria mano žodžius J H°ly Cross. Kiti, i mų reikalo "vienybės lietuv.
apie sektas, jų pasekėjus ra- aanai* . .. n nuty. jr0§kujį bandydamas pa. Pvz-, švedai, norvegai sigia- ninku". L'ž tai nesibiio oro- 
-'omą vis dažniau. Išnagrinė. i sotinti. Skuba papasakoti a- s*

pie save ir tuo pačiu metu 
bailiai dairosi į

gyslių

davę .. , ..
mą“ atmeta. O koks bendra, atsisakė eiti Į restoraną už
darbiavimas galimas su pa- kąsti ir ta proga plačiau pa
prastais lietuviais, gerai ma- įkalbėti, kalbėjosi tik tada,

Lietuvos
vardas staiga dingo, jis bu-Į Laisvėj spalio 5 d. A. Zie- 
vo po 41 metų naudojimo i nius-šalčius šitaip rašo:

Niujorkiečiai lietuviairastas nebetinkamu ir todėl I
kada niekas nematė ir ne- pakeistas "neutraliu“ vardu, turi ienybę“ — Tysliavų 
girdėjo. Tokiu momentų bu- kad tik kitataučiams nieko 
vo mažai. Vieną jų štai kaip neprimintų lietuviško.

, . . „ , , tenka suprasti ir tik... nuo-
įygimmo o uz du vaiku —: širdžių darbu ištaįsvti. ži- 
50% (kalbama apie atvejus, noma> nebūtu b Įiek gu_ 
kai vaikai palieka pas moti-’ sjjaudinirno spaudoje, jei 
ną). Didesnių išlaikymų, rebdtu bažnyčioje susituo- - , , .
kaip 50G algos, nebūna. Jei kęs komjaunuolis — matvti. ^ę-S įbristus evangelikus, 
šeimą pametęs vyras slepia, pavyzdingas ir neeilinis kol. .o0:kU5“’ kalbėtojas nuro
si, toks ieškomas milicijos,) chozo pareigūnas, 
jis įdarbinamas arba paten.: .
ka ir Į darbo stovyklą. Ali-I LcnklJ°» kulturo* dekada 
mentų mokestis tuo atveju' Lietuvoje
atskaitomas iš dirbančiojo' (E) Kai prieš kelis mėne. 
stovykloje atlyginimo. sius buvo surengta Lietuvos

R. Kezys atpasakoja: . . .
"Kalbuosi su vienu asme- Į Chicago je pavadintos nelie-

niu iš pavergtosios Lietuvos.' toniškais vardais: Neligh,

laikrašti, gražiai laužomą, 
Salomėjos Narkėliūnaitės 

Visos trys jų ligoninės redaguojamą. Laikraštis ve
da atsargią“ politiką, bet 
vis dažniau parodo suprati-

asmerys ir is sios ge
ležinės uždangos pusės, ju 
taipe buvo ir skautų veikė

dė Vad Tfthry-tdc n, r • i ~1 jas Romas Kezys.. kuris Dir- . J ’ , ;oe, kad Jehovos liudininkai . • , .. . grupes politrukas nepaste-Į
esanti konspiratyvi orsrani- ^5-^? a^‘ c?e •- a‘He sa” betų jo kalbant su manimi.! 
■zac-iia Ti • VO SUSltlkimUS SU 1S ųaveig- XV “j

nesibijo pro-
visai priešingai. , paguoti kultūrinio amerikie.

—Kazimierietes, kai iš lietu- į čių ryšio su lietuviais tėvy
nėje...

”Bet štai ir

zacija. -Ji esanti 
priešiška visam tam, kas, e. i 
są, stiprina sovietinę san-! 
tvarką. Blogiausia, kad tos

griežtai

Abortas už 5 rublius
Būdinga, kad jau maž

daug penkeri metai Lietu
voje (kaip ir Sovietijoje) 
nebaudžiama už abortus. 
Jie atliekami ligoninėse,

kultūros dekada per Lenki
jos radiją, tai dabar, nuo 
spalio 1 d., per Lietuvos ra
diją—per dešimts dienų— 
surengta Lenkijos kultūros 
dekada. Skelbiami pasako- 

i jimai, pasikalbėjimai su

šalis kad!renka aukas, žino sveiką 
' priežodi "savi pas 
tačiau savo įūmų statybai

Nei dalelės nespėjom pasi 
pasakoti vienas kitam, kai

Vienybės“ at-
u • a- i* a. • v-a , saugumas kartais keistas, nekviete lietuvių architektų, i Bijomasi "ultra-patriotu “ .nzmienų, rangovų, kontrak-! prieš kiek !aikol

tik kelnes paliko asmens, at- 
\ irai pasisakiusio už lietuviu

tos Lietuvos lietuviais.
R. Kezys nuėjęs i uostą susjdarė tokios aplinkybės, 

acĮj.auku- kad jau reikėjo skirtis. Stip
riai suspaudžiau jo virpan-

’Gruzija“ laivu
sektos nariai nedalyvauja SIOS ^oviefinės delegacijos 
rinkimuose, nekovoja už tai Pasitikti, suradęs smuikinin. 
ką. esą priešiški prof. sąjun- ką Petra Radzevičib ir kol- 

* kt. organizacijoms.!ūkio vi,'rininką Zenoną Mar
čiulionį ir pradėjęs su jais 
kalbėtis, bet...

"Šiuo momentu staiga at
sisuko nugara i mus stovėjęs

torių ir statybos darbininkų. 
Naujosios ligoninės vadovy
bėje lietuvių beveik nėra. 
Lietuviui daktarai čia pa
tekti buvo ir yra sunku.
—Kazimierietėms vis ple
čiant didžiausių rūmų staty
bą, jų patalpų grindų plotas 
didėja, tačiau jos "nebeturi“ 
laisvo poros kambarių kam
pelio, kur galėtų prisiglaus
ti Lietuvių Bendraomenės 
Pasaulio Lietuvių Archyvas. 
Jos šį archyvą iš savo pla
čios pastogės pašalino prieš 
kelis mėnesius.
—Kazimierietes nuo šio ru
dens, nenurodydamos prie
žasties, atsisako išnuomoti 
savo salę-auditoriją net Chi
cagos Lietuvių Operai, ši 
žinia ypač sukrėtė visą lie
tuviškąją visuomenę!

lietuvių 
pasaulyje kultūrini bendra
vimą.“

Nabagas šalčius! Jis ne
supranta. kad Salomėja už 
ji gudresnė ne tik dėl to, 
kad ji yra moteris (vyrai 
.gudrumu negali su moteri
mis lygmtisi. Ji ir apdaires
ne laikraš^ninkė. šalčių se
niai visi "perkando“ ir ži
no kokiems dievams jis 
meldžiasi, o dėl Salomėjos 
f,ai Jra U'abejojančių.

Nuoširdi šypsena 
mados.

čią ranką. Sužvilgėjo ašaros 
jo akyse. Negalėjau ir aš su
laikyti savo verdančių jaus
mų. Per sukąstus dantis iš
spaudžiau: "Mes kovosime, 
o jūs laikykitės“. —"Gerai“, 

. , . . . - , , , sušnibždėjo jis virpančiu
vynskis ir mėžtu balsu ! balsu. ”o tuo tarpu juokinę.

..........raus Prašneko: Jei n°rite: per ašaras“. Su šiais žodžiais
tuvos laikais buvę tu Jaho- , * suž*notl kalbė-j nusisuko ir dingo gatvės sū-
vos liudininkų (daugiausia k,te su man:-m! lshr ma- kury“.
Klaipėdos kr.) ir kiek ad- 
ventistų su centiu Šiauliuo
se, ir jie tuometinės Lietu- 

valdžios požiūriu laikę-

goms ir
Iš. ?ekta, tvirtino
\ iršulis, esanti tikra šnipi
nėjimo organizacija, nes...

kaštuoja po 5 rb. ir reikalin- į Lenkijos veikėjais, darbi-! ^aunantl nurodymus iš 
, . . . .’ Brooklyne, JAV, esančiogi gydytojo leidimai. Abor

tai netekėjusiom merginom 
ir moksleivėm atliekami vel
tui, tačiau tokiais atvejais 
Į ligoninę tenka atsivesti ir 
tėvus.

Dar tenka pastebėti, kad 
Lietuvoje mažamečių išprie
vartavimo reiškiniai—retas 
dalykas. Tačiau šiaip už 
prievartavimą smarkiai bau
džiama. pastaruoju metu— 
ir mirties bausme.

Daugiavaikės šeimos
O ar daug Lietuvoje dau

giavaikių šeimų? Miestuose, 
miesteliuose—jų maža,—pa
sakoja iš Lietuvos atvykę. 
Tačiau kaime daugiavaikių 
šeimų rasi daugiau. Penkių 
vaikų šeimos gauna vienkar-

ninkais, menininkais, trans
liuota lenku kūrėjų muzika. štabo' ir genesniais Lie- 
sietuvos gyventojams pasa
kota apie Lenkijos miestus:
Varšuvą, Koniną, Vroclavą 
(buv. Breslau), Krokuvą,
No va ja Hutą ir kt. Buvo iš-*h\.
pildomi kompozitorių Cho- V-°i . .. . - -r
pino, Moniuškos, Noskovs- OJaJ.I1a? sektos turi

tiek reikšmės šių dienu I Jp_xio, Malyševskio ir kt. kū
riniai, populiarios liaudies 
melodijos, dar išpildytos ir 
kelios operos, pjesės ir kt. 
Buvo pasakojami ir kelionių 
po Lenkiją Įspūdžiai. 
Valstybės choro

šių dienų Lie
tuvoje? Į tai per Vilniaus 
radiją Viršulis atsakė vienų 
sakiniu: i sektas stoja pa
prastai netvirti, nusivylę, ne
laimės prislėgtieji žmonės...

(E)
niusiu

gastrolės
Spalio 1 d. nusipel- 
laikomas Lietuvos

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražu Lietuvos žemėlapį
valst. choras išvyko gastro-į galite gauti Keleivio įstaiaoi
lių po Sovietijos miestus, i
Pirmasis koncertas įvyko centų.

no pabraukta. R.M.)
Tai buvo Aleksandras

Česnavičius, 32 m. vyras, 
Lietuvos komunistinio jau
nimo pirmasis sekretorius, 
prieš porą metų buvęs at
siųstas net i -JAV pasidairyti.

"Jo veidas buvo peisunk- 
tas neapvkanta, o sugniauž
tos kumštys ir pakeltas bal
so tonas rodė, kad jis pasi
ryžęs čia pat mus vietoje 
"sutvarkyti“, rašo R. Kezys.

Jis degė, Kezio žodžiais, 
pykčiu visa tam, kas lietu
viška šiapus geležinės už- 

‘ dangos, ir teigė, kad su ”fa_ 
cistinėmis atplaišomis'1 nėra

štai kokios sąlygos šian
dien via bendradarbiauti 
su Lietuvoj gyvenančiais 
tautiečiais. Vienybės redak
torė jomis yra patenkinta. 
Ji ir Keži ir kitus, nuvyku
sius i Helsinki su iš Lietuvos 
atvažiavusiais pasimatyti, 
išjuokė, kad nemokėjo kal
bėtis, o komunistų politrukų 
elgesį pagyrė.

R. M.

Pakalbinkime draugas, kai* 

mynus ir pažįstamu 

kyti “Keleivį." Kaina 

tams penki doleriai.

—Kazimieriečių gimnazijos 
klasės šeštadieniais būna 
tuščios, nežiūrint to, jos at
sisako šias tuščias patalpas 
išnuomoti Liet Bendr. šeš-Į 
tadieninėms lituanistikos 
mokykloms, kurių mokiniai, 
pvz., Donelaičio mokykloje, 
dėl padidėjusio mokinių

neišeina iš

Anglu patarlė

knygos jaunimui

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto
15 pasakų 

pusi., kaina 
GINTARėLk

ir padavimu. 186
............... ...
•L Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24

Psl- kai™ ............ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,
kaina ........................ $1.00

KARVEI.’AI. Aloyzo Ba- 
r. r.o vaikams, fis psl_

.............. |1J»

i
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Čekisto išpažintisrika nepajuda iš vietos; man 
nepatinka, kad milionai 

į žmonių neturi darbo; manį
nepatinka, kad plieno pra- -------------------

į monė dirba tik pusę laiko; Dviejų ukrainiečių žymių veikėjų paslaptingos mirtys. — 
man nepatinka, kad valdžia įęg> juodu nužudė? — O kas liepė nužudyti?—Tai ne Sta- 
apsileidus ir nieko nedaro, jįno metais buvo. — Ką papasakojo čekistas atsivertėlis? 
kai Kuboje auga komuniz-

i mas; mūsų

vaišintas ir už tuos nuopel
nus apdovanotas Kodeks fo.

__________ to aparatu.
Amerika turi Prieš penkerius metus sąs Josef Leman, ir tokiu; Dabar jis turėjo skubėti

vardu jam buvo išduotas 
Vokietijos vidaus pasas ir

Po tokios sėkmingos ope-lkad jis gal gaus paskyrimą 
racijos buvęs Stašinski tuoj' j JiA V. 
buvo iššauktas Į sovietinį . Tuo pačiu metu jo žmona 

Į saugumo štabą Rytų Vokie-į pranešė iš Berlyno, kad mi- 
tijoje. Ten jis buvo gerai pa. rė jų vaikas. Mirė staiga.

Jis pabėga j Vakarus
Stašinskiui buvo leista 

važioti į sūnaus laidotuves. 
Deja, išvyko su palydovu. 
Čia Stašinskii galutinai ap
sisprendė pabėgti Į Vakarų 
Berlyną. Tai įvykdė kariu 
su žmona, savo palydovo 
nepastebėtas.

Dėl Stašinskio pabėgimo

susidoroti su ukrainiečių 
laisvės kovų vadu Bandera. 
šis Miunchene gyveno Pop- 
pelos pavarde. Buvo atsar
gus. Jau penkeri metai, kaip

žengti pirmyn!“ Iš tokių pa. Miunchene (Vokietijoje)
; reiškimų daug kas suprato, ’ prie savo buto ant laiptų bu- ....
1 kad Kennedi išrinkus pre- vo rastas negyvas ukrainie-, liepta gyventi Rytų \ okieti- 
zidentu, Amerika iš tikrųjų čių žymus veikėjas Liūtą. joje. Jam buvo leista kurį
žengs pirmvn ir prasidės Rebeta. \ akanj \ okietijos laiką laisvai gyventi, apsi- _
gerbūvis. Ir dėl to jis buvo policija mažai j tai atkreipė prasti su nauja pavarde ir• sovietinių čekistų sekamas,
išrinktas Bet dabar viri ma- dėmesio. Juo labiau, kad i kariu pažinti Rytų Vokieti-į bet neprieinamas.

: to, kad prie pono Kennedžio O’dyt»j«.. , jos gyvenimą. Jis net Dragerą Budeit, buvo atleistas ne tik jo pa
1 niekas nepagerėjo ii- atei- M Praneš?> kad mirtis išti- - - _ . k.t Jo. i? cnun,
nančiuose rinkimuose res- ko nuo staigaus širdies smū

gio. Bet Miuncheno ukrai

kurį laiką buvo parsisamdęs; 
eiliniu darbininku cukraus 
dirbtuvėse. Vėliau jau jis

lydovas, bet dar 17 saugu
miečių, kurie turėjo Stašins- 
kį nepaleisti iš savo akių. 

Taigi jau nebe Stalino 
tojo vidaus pasą Hanso Jo- metais buvo organizuota

jis nušauna Banderą
Dabar Staširski gauna

publikonai jau tikisi laimėti, galiojo, kad jų vei-' buvo įpareigojamas saugu- naują V. Vokietijos gyven-
Kennedis dėl to labai susi 
rūpinęs. Jis nervuojasi ir ~ A T • 
pyksta, šitokiose sąlygose nužudyti.

kėją L. Rebetą galėję priešai, mui parinkti visokeriopų žL 
nių—šnipinėti.

negalima iš jo nei reikalauti Porai metų praslinkus, i Josef Leman lankėsi įvai- 
aiškios iniciatvvos Kubos ?at Pne , sav° buto’' ri<** jaunimo pasilinksmini.

achimo Budeit iš Dormundo > žmogžudybė, bet Nikitai 
Dabar Hans Joachim Bu-; Chruščiovui atsisėdus į Sta

lino tuščią kėdę.
Šelepinas — žmogžudysčių 

organizatorius

deit ne taip gerai sekėsi. Iš
klausimu. Miunchene rastas negyvas mo vietose. Vienu šokių me-' Maskvos jam atveža net

__taj kaip dabar bus? Ukrainos valstybės kovų ii-. tu jam pasipainiojo mergų- Bandėtos buto padalytus
. , _ • vnnac Stonas Ran. raktus. Hans Joachim Buganietis vadas Stepas Ban 

dera.
! Dabar V. Vokietijos poli-

žėlė, kukli vokietuke Inga 
Pol. Pašoko, šnektelėjo. Tai 
nebūta tokios merginos, ku-

BRITU SPAUDA APIE cUa tuo ivykkl labiau susi- • ri savo grožiu vilioja jau- 
PABALTIJO KOLONIJAS domėjo, nes lavoną apžiurę- puolius. Ji nei grožiu, nei

______  jęs gydytojas nustatė, kad kuo kitu nepasižymėjo. Ji
Londono dienraštis ”Dai Bandera nunuodytas. Nebu-, dirbo kirpvkloje. Bet juodu . _ , . „

Iv Teleerai.h“ rūsčio 24 d. vo jokio pagrindo Įtarti, kad : vienas kitam patiko. Kaip ir! (T, lakto dalelytę buvo ra- tos zmogzudybės orgamza- 
* 8 1 8 rrate t I Hnei nnliniia ir Hahar tas ra~ torius - pritarėjas.

Vokiečių teismas teisia 
Stašinskį

V. Vokietijos teismui ten. 
ka narplioti toji pati Sta
šinskio byla, žmogžudybės 
byla. Į teismo rankas pate
ko tik tos žmogžudybės į- 
vykdytojas, o tikrieji to 
niekšingo darbo organizato
riai sėdi Maskvoje.

T. J.

— Kol kas, tėve, bus kaip 
yra. deit mėgino įsibrauti į Ban-; Šelepinas, komunistinės 

deros butą. Pasirodo, raktai revoliucijos garbės ir pasi-
netiko. Maskva atsiuntė ki
tus. Kito rakto dalelytė nu-

didžiavimo — komsomolijos 
auklėtojas, vėliau visasąjun-

trūko berakinant ir pasiliko i ginio saugumo-čekistų vir- 
viduje. Jos išimti negalėjo. | šininkas,— yra neabejotinas

neskelbė išsamu Thnmas Bandera pats nusinuodijo, dera, Josef Leman pasisakė I dusi policija, ir dabar tas ra. pasKeioe išsamų inomas ___ ’ __ __
Harris straipsnį apie trijų Tiek pats St Bandera tiek savo viršininkam, kad jis su- 

__  Ar yinni Maiki. kad i .-e su Chruščiovu soiūza prieš Fabaltiio kraštu padėti so- j° artimieji bendradaibiai , sipažino su vokietuke, įsi-

reivius. Ir, kaip gazietos ra- pažinę Pabaltijo kraštų į- s^- Apie tuodu į\\kiu buvo, Pol 
šo, pusė tu šipų yra pastaty- jungimo i Sovietų Sąjungą, pranešta ir JAV kanuome-Į Rasta, kad ji visais požiū- 
♦o rinU.-iak Toliom narfoEz. nės Įgulos voKietijoje atitin- riais nėra pavojinga sovietą mūsų Amerikos doleriais Toliau straipsnyje pastebė- . . .
ir priklauso Amerikos kom- ta, kad nesenūi Pabaltijo Pa'eigūnams. Bet tų valdžiai, todėl leido J.
panijoms, tik kitur užre- komiteto Stoekholme pilim JA.V, kariuomenes virsimu- Lemanui ir toliau palaikyti 
gistruoti. Taigi, pasakyk, prof. Bireer Kerniau skati- ka,.bel saugumo pareigūnai su ja ryčius. Bet turis būti 
-Vaiki, kaip ilgai mūsų pre- no J. Tautas susidomėti pa- ma?f*
zidentas lauks pavojaus? Ar baltiečių likimu ir jų nedis- 
kol Chruščiovas iškas tuneli kriminuoti vien dėl to, kad x

s mėjo. Tas reikalas jau be
eik buvo visų pamirštas,

1957 m. Rytų Vokietijos 
sovietinis saugumo štabas iš
šaukė J. Lemaną ir jam įsa

gastinčiaus. Sako, užsirūkyk 
ir duok savo Maikiui patra- 
jyt. Tegul žino, sako, kokį 
rais tabaką dabar Lietuvos 
žmonės rūko. Taigi še, už
trauk ko kįdūmą.

— Man, tėve, nereikia nei 
traukti, nes jau iš tolo už
uodžiau jo kvapą.

— Gerai kvepia?
— Kvepia, kaip iš South 

Bostono degančiu dumpų.
— Nu, jeigu komunistiška pavojaus, tai kokiems gi 

makorka tau nepatinka, tai galams reikėjo daryti žioplą 
nėra reikalo daugiau nei kai. invaziją Kubon pereitais me- 
bėti apie ją. Vot, pašnekė- tais, a?
kim apie tą barzdotą Kastrą, — Ta invazija buvo ne
ką Kuboje Rusijos komunis. apgalvotas žygis, tėve. Ji pa. 
tams krepastis stato ir A- darė Amerikai labai daug 
merikai špygą rodo. Paša- žalos ir gėdos. Dėl jos pasi- 
kyk. kodėl mūsų preziden- piktino visa Pietų Amerika, 
tas nesuvaro jo į ožio ragą? Bet tai buvo jaunos, nepri- 
Juk sylos jis turi plenti. Ve, tyrusios valdžios išsišoki-

is Kubos i Washingtoną? įgyvento jai priklauso balta- Bet štai 1. bl m. įugpiucio w. loa.
Bet jeigu dabar dar nėra iai rasoi. Nurodęs i antireli-:merk vakar0PJ amerikiečių kė, kad jis turėsiąs išvykti į

dinys įtikino, kad Stašinski 
teisus). Bet pasitaikė taip, 
kad Hans Joachim Budeit 
nelauktai laiptuose susitiko 
su Bandera. Nebeliko nieko 
kito, kaip į jį šauti nuodais. 
Bandera susmuko, bet dar 
jis buvo pajėgus laiptais pa
siirti aukštyn ir ten didžiose 
kančiose mirė. Dabar, kai 
buvo padarytas jo lavono 
skrodimas, buvo rasta ciano 
kalio nuodų pėdsakai.

Po šios sėkmingos opera
cijos Stašinski atsidūrė jau 
Maskvoje, čia jis buvo pri
imtas kaip didvyris. Medą-

gine propagandą. kovą 'Si «‘ui;umo skiriu V. Berlyne Vakaru Vokietiją, ten p^fHu apdovanotas. Jis pasisa-
buržuaziniu naciona-Idu atkilai B Rytų saugoti du ukrainiečius ir

su Vakarais. Esą, Stoekh'oL (L,T® ?vvena7r ?u0 jios die-
mo evventoiai "alėtu leng slaPtas saugumo agentas ir, ros Leman turėjo dingti ir
viau^raleisti šventes toH 1 tas pats asIr“°' kuns nuzu-b«l užmiršti, kuo iki šiol jis 
v įau pi aleisti s» entes toli- dž ukrainieaas L. Rebeta ir. buvo.
moję vasarvietėje t.es Juo-^ Bandera 
cląja jura, kaip nuvykti į ;

Rebetą ir, buvo.

amerikinis karinis! Ucman ▼«r»ta Dragera
Juk sylos jis turi plenti. v e, b Rygą ar kulj kitą Pabaltijo k y Vokieti. Buvusiam Stašinski dabar
Mississippi steito umversi- mas. Jaunam prezidentui kuroltą. Sovietai dar turi ir i hnvn itpiktn, V VnlHotii™
tetas nenorėjo įsileisti nige. Kennedžiui tas išsišokimas 
rio, tai prezidentas nusiun- buvo labai skaudi pamoka, 
tė septyrioliką tūkstančių Ir todėl jis dabar toks atsar-
vaisko su tankais ir bombo- £us- Kafl mato pavojų, bet baz^s? aerodromai ar laivy
nus, ir raidavei padarė pa- ?ako, kad pavojaus nėra. Jo no bazės ties Pabaltijo pa- 
rėdką. Nu, tai kodėl to Ku- padėtis labai kebli, tėve. krantėmis.
bos barzdylos nesuvaldo? Čba dega Kubos klausimas,

ios slaptoji policija suabejo. buvo įteiktas V. Vokietijos 
siekdami, jo, ar tas vvriĮkis tiesą sako. gyventojo vidaus pasas —kitų priežasčių, _____ ____ _ __ ________

Pabaltijį izoliuoti nuo Va-1 Prasidėjo jo kruopštus tar- Žigfrid Dragera iš Esseno. 
kaių. Tai atomirįu raketų H'vmęic Tikrai Kilta tnkia nad y mas.

Iš to tardymo štai kas pa
aiškėjo.

KRAŠTO APSAUGAI 
400 BILIONŲ

JAV per 10 metų krašto
reikalams išieKio

kė norįs vesti Ingą Pol. Tuo 
reikalu kreipėsi į patį Sovie
tų Sąjungos saugumo virši
ninką šelepiną, vieną arti- ., . 
miausių Nikitos Chruščiovo ieiT^frm’ 
bendradarbių. Pradžioje to
kios vedybos nebuvo leistos.
Galop leido jam Ingą Pol 
atsigabenti į Maskvą.

daOgiau kaip 400 bilionų do
lerių, iš jų 194 bilionus nau
jiems ginklams, 120 bilionų 
algoms ir 99 bilionus kitiem

JAV kariuomenėj yra 
2,700,000 karių, iš jų pėsti
ninkų 16 divizijų—960,000 

S karių, laivyne 862 laivai su
Kad ir kaip Inga Pol bu- 665,000 karių, oro laivyne 

15,500 lėktuvų su 868,000 
karių ir 3 divizijos marinų— 
190,000 karių.

Šių metų biudžete kari
niams reikalams numatyta 
52.6 bilionai, iš tos sumos 
naujiems ginglams įsigyti 
15.4 bil., tyrimams 6.7 bil., 
algoms 13.4 bil., karinei pa-
(rolKoi* 1 A V.-l

vo prikalbinėjama pereiti 
tarnauti į sovietų saugumą, 
bet ji nesutiko. Galop jį grį
žo į Berlyną.

Prieš jai išvykstant į Ber
lyną, Stašinski jai prisipaži
no, kad jo pavardė buvo kei
čiama ir kad jis tarnauja 
saugume. Bet Maskvoje pats

Tikrai Essene būta tokia pa- 
varde pramonės įmonės sa
vininko. Ta nauja savo pa
varde jis turėjo pasekti uk- 

1951 m. kokios dvidešim- rainiečių veikėją L. Rebetą.
trukus iš Maskvos 

pas buvusį Stašins- 
jau Zigfrid Dage-

bilieto. Jis bir o tuoj perduo- rą, svečias. Tas svečias do-
---------------------------- tas policijai ištardyti. Ta vanojo jam savotišką ginklą.

TIK DVI VALSTIJOS kietai ji suėnė. Vaikinui iš Tai nebuvo revolveris, bet 
DAR NEPRIIMA NEGRŲ to? nelaimė? niekaip nebuvo kažkas panašaus — spiruok- 

talima išsisukti. Jam grėsė lės pagalba iš arti buvo be-

nereikia karščiuotis.
— Maiki, aš kitaip misli-

nu.
— Pasakyk, kaip?
— Aš rokuoju, kad nerei-

r.ėjasi agituodamas žmones 
' alsuoti vien tik už demo
kratų kandidatus, reiškia, 
jis siekia vienos partijos val
džios, kaii> komunistu Ru-

ketų laukti, kol pasidans Dar blogiau negu Ru-
pavojus, ba tada galės būti pako respublikonai,
jau tu Įeit. Aš mislinu, kad
vietoj turbavoti vaiską dėl 
vieno nigerio Mississippi 
šteite, tas vaiskas turėtų bū
ti pasiųstas į Kubą. kad Kas
trą iškastruotų. Kitaip mums 
gali būti šlėktai, Maiki.

— Apie Kubą, tėve, rūpi
nasi V/ashirgtono vyrai. Jie 
žino, ką su ja daryti.

— Jeigu žino, tai kodėl 
nieko nedaro, a?

Jau sakiau, kodėl nie
ko nedaro. Prezidentas dar 
nemato pavojaus.

— Ne, Maiki, čia turi bū

Stašinski pasijuto nesaugus. ’ galbai užsieny 1.4 bil.

Jau 1954 metais Aukš- kalėjimas. J kardantieji pa-! balsiai iššaunami tokie stip
riausias teismas išaiškino, žadėjo paleisti, jeigu jis iš-; rūs nuodai, kad per tris mi- kūdikio, 

nes RusijojTtik vierras Chraš-! ka('i viešąsias mokyklas tu. duotu visu? tuos ukrainie-į nutes žmogus nuo jų miršta, 
ri būti visi lygiomis teisėmis! čius. kurie i miestelyje veičiovas sėdi valdžios viršūnė- .. . a . . .

je. o prezidentas Kennedis P1'"1??™’., ta^J lr negrai.; kia pogrindyje. Bolševikinis 
,L’’ £”z'1 +,L' Alabama, So. saugumas turėjo žinių, kad 

tame mieste: je esama slap
to ukrainiečiu sambūrio.

_________ _ ___ ___ ___ . Jaunuoli? Staširski apie
to pramonė smunka, biznis: ^er?’tet4 9xf?rde. Pri* tai taip pa* žinojo. Tame 
mažėja, bedarbiu daug. .'e,?*tas pi įimti primasis ne- sambūry ir je šeima 

— Bet ar prezidentas kai-1 j1 beliko tik
tas, Maiki. kad žmonės ne-!dvi XaIstlJOS: kunos 
gauna darbo?

noris, kad Washingtono vir- ^1?1 tlk ..... 
šūnėse sėdėtu visi Kenne-, a’° !na 11 Mississippi to 
džiai. Be to, prezidentą 'riU'ailrr!.0 reCvk^č. šiomis 
graužia dar ir tas. kad kraš- ( ienomis į Jlississippi uni-

Inga Pol jį įkalbinėjo mesti 
tą tarnybą ir persikelti į V. 
Vokietiją. Pasitarta. Juodu 
jau buvo vedę. Savo virši
ninkams Staširski pasisakė, 
kad žmona nėščia. Jo virši
ninkai patarė padaryti ab
ortą. Nesutiko. Susilaukė

Išlaidos kariniams reika
lams didėja ypač dėl to, kad 
išrandami vis nauji ginklai, 
kurie yra labai brangūs.

Pavyzdžiui, antrojo pa
saulinio karo didelis bombo
nešis kaštavo $658,127, o 
šiandien $9,698,000. Auto- 

i mobilis ”Jeep“ tada kašta-
1960 m. gruodžio 3 d. Sta., vo $1,051, o dabar $3,850 

smski buvo įšauktas pas! Povandeninis
rič/UT2O g.er?er? .ą V- Jakkj-i kaštavo $5,200.000, o dabar 
kad' h! S’T i ^62,500,000. kovis lėktu-
mot j ’ k 1- S1"S^į.?)e"t. '|vas tada kaštavo $57,613, o 
metus negales išvykti uzsie-! šiandien $1,646,000.

Seniau Stalinas, o šiandie

kai kvėpuodamas juos įtrau
kia. Ir kas svarbu, kad jokių 
pėdsakų nebelieka, nuo ko 
staiga žmogus mirė. Bet tie 
nuodai taip pat pavojingi ir 
šaudančiam. Todėl toksai 
"šaulys“ savo numatytą au
ką turi nudėti iš viršaus. Ge
ra proga savo auką šitam 
reikalui sutikti laiptais li
pant į viršų, o šovėjui lei
džiantis jais žemyn. Tas 
ginklas, kartu su svečiu iš 

rių. Ten dvejus metus buvo j Maskvos, Z. Dragera buvo 
npmokom;)' sovietinio sau- išrnėgirtas. Pasirodo, kad 
gurno visokeriopų gudrybių veik® tiksliai.

Dragera nušauna Rebetą

Ir taip pat tiksliai tas 
ginklas veikė tada, kada Z. 
Dragera pasaugojo L. Rebe
tą, belipantį laiptais į viršų. 
Iššovė. L. Rebeta tuoi su-

dalyva
vo. Ji? vi?.;- juos išda’ ė. 

Vietos šaunamas tuoj Sta-
į nepriima mokytis kartu suišinski pasiuriė Kijevo sau- 

— Ne, tėve, prezidentas j baIt?i?iais' .gumui.čia. U'buvopriskir-
(negali darbų žmonėms parū. Į Pietų valstijose iš viso i tas Į specia; saugumo sky- 
• pinti. Darbų duoda fabrikai » ra “ valdiniai universi-
' ir kito? verslo įmonės, jeigu tetai ir kolegijos baltie

siems, iš kurių ] 45 priima ir

I uuvo n su aaoanimu musų pemv-
’ prezidentų. Prieš rinkimus kščil? Šiemet, reikia I nepta, ka'l nU0 dien.

nuolat kartodavo: Tnan>rtb tie skaičiai yra di hlr’“ : an’

[tėve.
— Bet tada, Maiki, Kubo 

i je dar nebuvo nė vieno mas- Jlsai 
į kelio, o dabar Rastras pada- -'‘an nepatinka, kad Ane-

pra- 
dienos jis

dėsni.

nin. Esą, JAV ir V. Vokieti
jos saugumai atsidėję pra
dėjo narplioti Rebeto ir 
Banderos bylą. Jam, Sta
šinskiui, dafbar geriau pasi
likti Sovietų Sąjungoje. Jis 
iš tarnybos nebus atleistas. 
Algos gaus 2,500 rublių mė
nesiui. žmona galinti gy
venti Berlyne.

Budeit pavojuje

Čia Stašinski suprato, kad 
•!? gresia pavojus
is jo paties įstaigos, nors 
žmonai išvykus į Berlyną, jo 
padėtis kiek ir pagerėjo.. Jis 
buvo komandiniotas i insti
tutą pramokti kitų kalbų. Ir

Chruščiovas nuolat grasina 
palaidosiąs JAV ir kitas dar 
laisvas valstybes, todėl joms 
būtina savo karo pajėgas 
stiprinti ir būti pasiruošus 
komunistų pavojų atremti.

turįs visai užmiršti apie bu-ismuko- Z. Dragera išėjo iš 
vtisį Stašinskį.-lis dabar e- namo mekeno nepastebėtas. -,ani buv0 <k’f>ta suprasti,

SKAITYK STASIO MI- 

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje," DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4 00, 

KIETAIS—$5.00.
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BENEDIKTAS RUTKŪNAS

— Ko vėpsai, bjaurybe? Skųsk bulves! Snarpsos, 
mat, kirmėlė! Aš tau!

Pamotė! Žaibuojančiom akim pamotė. Suspygsta 
smuiku, Įpuolusi pro duris. Ir niukt Kastyčiui i kuprą.

Iš sugrubusių rankų iškrinta aplupta bulvė ir — ridi 
ridi nudarda i kampą.

— Blaškys dar, purvins, uch!
Niršta boba, tąso ausis.

— Kaipgis! Tau tik tinginiauti! Aa? Ponaitis! 
Žiūrėk man------

Panosėje grūmoja titnaginis kumštis.
Paskui nubiazda sijonas, pašluodamas slenksti. Užsi

trenkia durys.
Šalta kamara, kiaulių ėdalo prirūgus. Pelėsiais paža

liavusios kerčios. Pasieny skudurų guolis.
Styro Kastytis ant žagaių kūlio — pamėlęs, susitrau

kęs. Priešais — dviausis puodas, artipilnio priskustas 
bulvių.

Pro pražydusi langą prieblanda smelkias.
O nugaroje skausmas, galvoje ūžia.
Ir alkis taip kankina —
Tai jo, našlaičio, kraitis.

' Nejauku kamaroje. Tylu it karste. Tik peilio geležtė 
bulvių luobą graužia:

— Gremž, gremž------
Nutyla, lyg ko pasiklauso. Ir vėl — gremž. gremž! — 

sakytum griežlė neramuolė žemės jmigyje rugius 
kramtytų.

O prieblanda tirštėja. Kreivi šešėliai aslą gula, širdį.
Ir gerklę apgniaužia, smaugia.

— Tave mušė... Už ką? — šiugžda šešėliai.
Miglotos berniuko akys ieško: Kas čia? Argi? Taip! 

Puodas šit krutina suodinas ausis ir švagžda jam tylut 
tylutėliai:

— Tave skriaudė... Kuo tu kaltas?
— Ar aš? Aš... mane visados taip.

Sujuda sienos, kubilas, kerčios:
— Kaltas, kaltas! —
Ir kikena, šaiposi, išvėpę juodas lūpas:
— Chi chi chi.’ Ponaitis tu!
Jauna galva našlaičio svyra, mąsto. Ilgai, sunkiai.
Vakarėj tylumoj girgžda trobos durys. Dunksi žings

niai, milžtuvė, statoma ant suolo. Ji pilna šilto, putojančio 
pieno, saldaus, kaip medaus korys! — Kastytis ryja seiles.

— Vaikučiai, šviežio pienelio geni! — sunkias pro 
sieną minkštas balsas.

Kastytis pašoka.
Puodas pastoja kelią:
— Kur tu? Ar pamiršai? Ne tau------
— Ponaitis, mat! Chi chi chi! — dar garsiau prunkš

čia sieros, kerčios.
Našlaitis susigūžia, šaltis smelkiasi kiaurai, purto,1 

kūną. O viduriuose — liepsnos. Ir nugarą lyg kas ylom 
varstytų------

— Mama! Motute! Kurtu? Kam mane palikai? Kurį 
man dingti? —

O puodas vėl krutina ausis, vėl švagžda:
— Ko tau kentėti? Išeik iš čia. Rasi gerų žmonių —
— Mane suras... Primuš.
— Pasislėpk!
Sulaikęs kvapą klausosi Kastytis. Tarška puodeliai, 

klega broliukai, plerpdami pieną.
— Kaip jiems gera! Ten šilta, šviesu... Seniau ir aš 

taip... kol motinėlė gyveno... Ir tėtušis tada kitoks buvo...
Raižus nagai sugnybia širdį. Ima smakras, lūpos 

tirtėti —
— Ei, tu ten! Paskubėk! Metas vakarienę kaisti. 

Žiūrėk, kad būtų pilnutėlis! Tinginio pantis!
Dunda siena nuo beldimo iš anapus.
Ki-ūpteli našlaitis.
— Nėra čia tau širdies. Ko dar lauki?
— Išeik!
— Pabėk! Tuojau!
Švepsi stalas, puodas, žagarai, šiepias durys.
Pakyla Kastytis. Apsidairo. Kaip čia nyku, svetima!
— Greičiau, greičiau!
Tik Įsileidžia kišenėn peili baltakriauni, tėtušio jam 

pirktą; kepurę nuo vagio sugriebia. Jau!
Gervės žingsniais stypčioja prie durų. Tyliai, atsar

giai. Delnu spusteli rankeną. Graudžiai griežia durys. 
Griežia apšarmotos.

(Bus daugiau)

BALYS SRUOGA vaiko meilės jausmas nebu- Janės Narūnės angliškai pa- 
! vo jos išreikšti muzikoj. Aš rašytą Ambarella (lietuvis-!
1 nežinau nė vieno moters kai ta knyga vadinasi Gin-
■ komponuoto meilės dueto ar tarėle, abiejų kaina po vie- 
i lopšinės dainos. Aš nesakau, ną doleri, galima gauti ir
■ kad nėra nė
rūšies muzikos kūrinio, bet nusinešė Į mokyklą ir paro-|„-.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

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

,ė vieno jos šios Keleivyje). Mergaitė knygą. egzempliorius. Tai dr- 
...^įkos kurmio, bet nusmese i mokyklą ir paro- .......

nė vienas iš tų, kuriuos yra dė mokytojai. Makytojai ji džiausią ir visiems supran- 
sukūrus moteris, neįgijo kla- labai patiko, ir todėl per- i amai parašyta knyga, 947 
sinės reikšmės“. skaitė visam trečiajam sky- psl., su trimis žemėlapiais

Taigi faktas, kad nėra nė riui. Visi vaikai buvo labai ir daug paveikslų. Kaina 12

Spalio 16 d. sukako 15 metu. kai jis mirė Vilniuje, nė 52 metu 
amžiaus nesulaukęs. Jo sveikatą sunaikino nacių karėtas, bet 
jo dvasios nepalaužė nei naciai, nei komunistai. Jis iki grabo len 
tos paliko ištikimas savo žodžiams: "Į Lietuvą žienojančią 
Prie kryžkelių stovėsiu smuikeliu. Milžinkapiuos nakč 
skambėsiu. Kad speiguose po stora miline Neliautų plakus Lietu 
vos širdis.“ Balys Sruoga yra vienas žymiausiųjų mūsų poetų. ŠĮ klausimą spręsdamas, jis
dramaturgu, teatro ir literatūros kritikų, mokslininku. remiami antrinių lytinių po-
_______ _____  __________________________‘; žymių mokslu.

Puošnūs, spalvingi apda-

viencs meno šakos, kuri la- sujaudinti ir patenkinti.
biau trauktų motelį, kaip--------------------------
muzika, bet kartu nėra nė BĖGIMAS SU RĄSTU
vienos kitos meno šakos, kur --------
moteris būtų parodžiusi ma- Brazilijoj Gojos valstijo- 
žiau savarankiškumo, kaip je gyvenanti timbiru gentis! Apie komunistus ją rasite 
muzikoje. turi Įdomų žaidimą—lenk- Keleivio išleistoje knygutėj

Kuo visa tai išaiškinti? tynęs su rąstu ant pečių.
Kodėl muzika, kuri, rodos, Lenktynių dalyviai, pa- 
taip artima intimiausiems prastai 15 asmenų, kiekvie- 

į moters pergyvenimams,^ taip nas iš eilės neša estafetinę Joje rasite bendrų žinių 
jau jai neįveikiama? Kodėl "lazdelę“4, kuri sveria apie apie Sovietija, apie jos pa- 
muzikoj, kuri dažnai visiš- 36 svarus, o kiti jį šauksmu dėti, kaip bolševikai paėmė 
kai pagauna moters sielą, Į ragina greičiau bėgti.
moteris taip menkai save j Lenktynėse dalvvau ja~ir 
parode? ! J

dolerių.

TIKRA TEISYBE

"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie

gram, ien- paiuue. moterys, tik jų "lazdelė“ yra , + . i_i „
ančią einu.; Ties šiuo klausimu susto-! lengvesnė__apie 15 svaru. ^oncentiacū°s stovy klas, są-
čia varpais : ja J. Mečnikovas, garsus m-______________ ___ “ žinės laisvę ir tt. ir tt.

su mokslininkas biologas. Su veršiu gulk, su vieversiu Ypač šiuo metu ji naudin- 
kelk. į ga ir Įdomi paskaityti. Jos

Suomiai kaina tik 50 centų.

IŠ

Balys Sruog a 

APYAUŠRIO DALIA”

Sužaibuos rasoj dalgelė 
Virpančia laisvės ugnim, — 
Išvaliosim laisvės kelią 
Degančiom širdim!

Ne dalgelėm sužaibuosim — 
Sakalų sparnais,
Žemę liūdinčią paguosim 
Smūgiais kaip varpais!

Kryžiaus kančią be rytojaus 
Kentėm alpdami, —
Mūsų tėviškę apžiojo 
Ponai svetimi!

Prigriozdojo mums žemelę
Ponu ir dvaru,. *■ IMums palikę skurdžią dalią 
Merdinčių vergų!

Apsivers grabai iš baimės, 
Mūrai subyrės,
Kad kovoj už laisvės laimę 
Smogsim iš peties!

Mes kaip vėtra pasikėlę 
Širdimi laisva 
Eisim, guosim tėviškėlę 
Ašmenų daina!

rai (paukščių, drugių), kva
pai (vabzdžių, kai kurių 
žinduolių), harmoningi ju- 
(paukščių, vorų), garsai 
desiai ir šaunios pozos 
(paukščių ir kitų) —' visa 
tai yra priemonės priešingai 
lyčiai patraukti, ją sužavėti 
ir Į meilės glėbius pastumti.

Gamtoj garsas ir ypač har
moningas garsas (paukš
čių), kaip antrinis vyriškos 
lyties požymis, vaidina svar
bų vaidmenį. Mečnikovas 
šią idėją analogiškiems reiš
kiniams perkelia ir i žmo
gaus karaliją. Ir čia viskas 
kalba už tai, kad kūryba 
garsų nairiiOnijOS Srity pfi- 
klauso vyrui, kad tai yra jo 
antrinis lytinis požymis, bū
dinga jo lyties ypatybė, kaip 
kad, pvz., fizinėj jo srity 
yra barzda ir ūsai.

Štai kodėl motei-yje šis į
savarankiškos muzikinės kū- įsos metai, Kipro Bielinio atsimi- 
įvbos požymis negali nors* į^B*ntroji dal,s’ 592 Pūsl*p6oo
kiek pasaulio" lietuvtv 'žinynas
pasireikšti. Moteris gali pui_, paruošė Anicetas Simutis, daugy-
kiai veikalą atlikti, bet gilia
muzikine kūryba ji nėra ap
dovanota. Visa tai yra vyro, 
tai jo antrinis požymis. Ir 
tik šiuo galima išaiškinti ši 
pradžioj taip mįslingą fak
tą, kad moterys, nors jos ir 
nuolat darbuojasi muzikos
Srity, tačiau iki Šiol nedavė Amerikos lietuviams, 144 pusl£ 
genialių kompozitorių, mu
zikos kūrėjų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie-

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas,

nes "Kryžiaus kelių“ Sibire 95 pusi., kaina....................$0.75
aprašymas, surašė A. L. Nas-
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

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

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija. 
Srausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
cbelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ....................................... $4.00
kaina .................... . ................. $1.25

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

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

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.—$6.00

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

Labai Įdomios šiuo klau- kimas taip neprieinamas ir
1 simu ir Rubinšteino pasta- neįmanomas moteriai, nors, 
bos jo knygoj "Muzika ir atrodo, kad moteris, spren- 
jos atstovai (meistrai )“. džiant iš jos sielos būdingų į

bė žinių lietuvių ir ančių kalbomis j 
apie lietuvius visame pasauly, 

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta

pių. Kaina ............................... $10<
MARLBOROUGH'S LITHUANTAN 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1.25GINTARELĖ PATIKO

Gili paslaptis atrodo.“ ypatybių, turi visa tai, kad AMERIKIEČIŲ VAIKAM į nemuno sūnūs. v.i«-
sako Rubinšteinas, "kodėl jai gerai klotųsi muzikoj.! 
muzika, šis labiausiai tau- Charakterirga, kad du la- Viena Quincy, Mass., lie- 
ms, grakštus, giliai dvasinis blausia Įgimti moteriai jaus- tuvė padovanojo savo kai- 
ir nuoširdus sielos pasireiš- mai—vyro ir švelniausias myno dukrelei amerikietei

JI NUŽUDĖ SAVO MYLIMĄJĮ

Pakalbinkime draugus, kai- Pakalbinkime draugus, kai Suzanne ( lifs iš Bostono draugavo su in ž. Piero Brentani, kurio lavonas buvo ras
tas Suzannos kambary. Suzanne pati atvyko į General ligoninę Bostone ir ten prisi
pažino nužudžiusi Brentani. Bet ji iki šiol nepasako, kas ją paskatino nusikaltimą 
padaryti. Ji laikoma kalėjime. Dešinėj Suzanne, kairėj Brentani, vidury policinin
kes vada Suzanne j kalėjimą.

mynus ir pažįstamus užsisa

kyti ^Keleivį." Kaina me-
mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Kelehrj.** Kaina me-
penki doleriai.

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

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

Litru v A BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.80

ŽEME DEGA. J. Savicko 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

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

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

ko romanas iš 1935 metų Suvalki 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dali.* 330 
psl. Kama .... •••••••••••♦ $3.00.

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

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI no© 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

ęriklausomybės galo 1795 metais 
’arašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 896 psl., geras popierius 
kaina ..........................................$10.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

MILŽINO PAUNKSME. 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 kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys jrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 681 puslapis.

$6.00.

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

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 173 dsI. 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 ........................................ $6.00.

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

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

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 Cat

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa. 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardo, 
nas. Kaina........................... 26 Cnt

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Blit

lis po 
$6.00

socializmo aiškininmas. Kainam
JUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl„ kaina......... .. 2$ Cat

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė> 
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.0$

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mft- 
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai ra 
rašytojos paveikslu, 128 puslaptnt 
k*bi« ........................................ 60 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63f E. Broadway------ ;------ S®. Boston 27, Maaa.
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VIETINĖS ŽINIOS Atpigs susisiekimas su 
priemiesčiais

Sandaros suvažiavimas Gražus Laisvės Varpo 
koncertas

Sandaros pirmos apskri
ties kuopų atstovų suvažia-i Bostoniškiai jau žino, kad 
vimas bus sekmadieni, spa-Į Laisvės Varpas nerengia 
lio 28 d. Brocktone, Sanda- j blogų koncertų ar kitokių 
ros salėje (30 Intervale St.) i kultūrinių pramogų. Jis J 
Pradžia 12 valandą. j kiekvieną kartą duoda ką!

Prašoma išrinkti ko dau- į nors naujo ir Įdomaus, 
giau atstovų ir duoti jiems! Praeitą sekmadienį jo 
ko daugiau naujų sumany-J koncerte dalyvavo dvi jau
nių, kaip musų veiklą pagy-|nos, talentingos ir jau gerai 

I pasiruošusios pajėgos: Ire-vinti.
Į suvažiavimą kviečiami 

visi Sandaros bičiuliai.
Tą pačią dieną 5 vai. vak. 

ten pat bus puiki vakarienė, 
brocktoniškietės žada visus 
gardžiai pavaišinti. Iki pa
simatymo suvažiavime!

Valdyba

na Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas. Trys šimtai dalyvių 
šituos jaunus dainininkus la
bai šiltai pasitiko. — nesi
gailėjo jiems nuoširdžiai pa
ploti, nes tikrai buvo to ver
ti. Ypač visus sužavėjo Ire
na Stankūnaitė, turinti pui-

- .7 ~ Z , į kų balsą, pasižyminti dide-
I. Kamantatijkienes paroda, |iu muzikalumu> pasirinktą 

uždaryta programą atlikusi su gyvu
Piaeitą penktadieni už- įsijautimu ir šilima. Pub 

daryta Irenos kamantaus-
kier.ės paveikslų paroda,

įsijautimu 
iiką žavėjo ir jos gracinga 
išvaizda bei mokėjimas lai-

PRIEŠ STREIKĄ IR STREIKO METU

Londone vieną dieną sustreikavo geležinkeliu tarnau
tojai. Viršuje matome didžiąją Londono geležinkelių 
Viktorijos stotį prieš streiką, o apačioje tą pačią stotį 
streiko metu. Streikas buvo paskelbtas kaip protestas 
prieš valdžios nutarimą per 5 metus užduoti 12-29 
geležinkelių dirbtuves.

kuri tęsėsi ištisą savaitę.. Ją kytis scenoje, kas taip pkt
aplankė nemažas žmonių 
skaičius, iš 39 išstatytų pa
veikslų laikytojai nupirko

labai svarbu pradedančiai 
dainininkės karjerą jaunai 
menininkei. Telinkėtina ir

aštuonis. Nupirko kan. M. kitom kolonijom šiais daini-i 
\ aitkus, dr. B. Matulionis,, ninkais pasigėrėti.. Jiems = 
V. ir Pr. Kamantauskai, V. ■ ’
ir L. Čepai, B.ir G. Miko- 
niai, A. ir G. Stapulioniai,

akomponavo komp. Julius 
Gaidelis.

Nuoširdi padėka

A. ir J. Matjoškos ir X-as.

Ar taip galima?

Sekmadienį pirmą kaitą 
teko būti So. Bostono L. Pi
liečių Dr-jos trečio aukšto 
salėje, kurioj buvo Laisvės 
Varpo konceitas. Nustebau, 
pamatęs virš virtuvės durų 
JAV ženklą, o virš dar ge
resnės „įstaigos“—Lietuvos 
Vytį.

Nejaugi salės šeimininkai 
nesupranta, kad taip paka
bindami valstybinius ženk
lus juos niekina.

Niujorkietis 

Užsisakė knygų

is

Parduodu Gerus Namus
Parduodu gerus trijų aukštų 

namus, penki garažai, 18 kam
barių, geroje vietoje, pačiame 

mieste, geras susi-
... i - - i •_ z ašaukit bet kadaraitis, 586 puslapiai, kaina į šiuo telefonu PL 7.309* (43

7 doleriai.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- '• Worcesterk> m 

... i • • i. s__ ? siekimas. Paš

PAIEŠKOJIMAI

Malonūs lietuviai!
Gal kas žinote apie Juozapo Šukio i

Federalinė valdžia pas
kyrė 7.6 milijonus dolerių 
susisiekimui su aplinkiniais 
miestais pagerinti ir atpi
ginti. Pati Mass. valstija 
prie tos sumos pridės 2.6 mi- 

! lijonus dol., tuo būdu minė
tam reikalui bus išleista 10 
milijonų dolerių, kol kas iš-1
u j • s o - — • ! mirimą ir jo palikta turtų. Jo brolisbandymui per 18 menesių, yra gavo laišką iš ad
ai- susisiekimo pagerinimas į vokatu iš Mintiesotus, Duluth 2. Adv. 
ir jo atpiginimas padidins Faul S. Lx*niell pianvša apie jo mirti, 

; keleivių skaičių. j žinių
.AUO gruodžio 3 d. bUSj^i^^į §v. Kazimiero Draugijai, pas-

daugiau traukinių į Lynn, 
Salem, Reading, Andover, 
Lavvrence, Haverhill, Wob- 

{urn, Winchester, Fitchburg,
, Providence, Needham ir kt.

Biletų kaina bus gerokai 
! sumažinta, kai kurių net iki 
50S . MTA aikštėse Bosto
ne už automobilio laikymą 
tebus imama tik 10 centų.

Dr. Čepas dėsto 
prancūzų kalbą

Mačiau Jūsų gražiąją salę

Dr. Vytautas Čepas pra
dėjo dėstyti prancūzų kalbą 
Bostono vidurinėje mokyk
loje. Nepriklausomoj Lietu- 

i voj dr. V. Čepas dėstė teisę 
Kauno, vėliau Vilniaus uni
versitetuose.

Mano Evangelijos darbo: Teko ir man matyti So. 
12 metų So. Bostone sukak- Bostono L. Pik Draugijos

i . tnunn onkctn <n;i7imji sn-

Daužo langusVerta pastebėti, kad kon. 
certe buvo nemažai ir seno
sios kartos ir vyresnio am-
žiaus žmonių, kGrie panorę- L į 4- Pliupiytės ir Edvardo Mačio kas nak(j
j isgirs 1 jaunuosius aim-^ gatvių kampe protestan- vestuvėse. Jaunojo tėvas plėšikai išdaužo kui ios nors 
ninkus. bet nebuvo matyti tų bažnyčios naujoj salėje, j kadaise So. Bostone turėjo 

_ , - ! siuvyklą, o vėliau išsikėlė į
Teologas A. Jurėnas prie, Mass.. ten ir mirė.

Srv'ai^ių’S^ Mai"‘ “

reikšmingą kalbą apie krik.

tik kai kūnų „garsiakalbių“ 
veikėjų, kurie šiaip dažnai 
skelbiasi lietuvybės puose
lėtojais. Kai kurie šių „pat
riotų“ net tyčia savo „pa
gerbimą“ tą dieną surengė, 
užuot patys į koncertą atėję
ir kitus paraginę.

Ž-įs

Tomas Vasiliauskas 
Brocktono, pratęsdamas Ke
leivio prenumeratą, užsisa
kė kitų metų kalendorių, St.
Michelsono „Lietuvių išeivi.) Linksmas žmogus nesukvai. 
ja Amerikoje“ ir S. Kairio 'lėja.
„Lietuva budo.“ Balzac

kui išsikėlė į Minnesota.

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185
psl. kaina ...........

ŽEMES PAKOIOS, 
šalčio eilėraščiai,
kaina

$1.50 
J. Baltru- 

151 poL
$0.75

Ka, žino apie Juozo Šukio mirimą. LIETUVOS RESPUBLIKOS
prašomi pranešti šiuo adresu: 

Joe Pundin
1643 N. W. 43rd Avė. 
Miami 44, Fla.
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ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

PASAULIO IŠGELBĖTOJAS

} ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl.. kaina . $0.75 

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

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

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.85

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 40.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
k>»ina 25 centai.

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

Mes švento Rašto skaitytojai, 
nuo 1874 metų skelbiant Jėzaus 
Kristaus karalystę, kurios pra
šėme prieš 19 šimtų metų. Da
bar atėjo tikrasis laikas apie ka _ 
pranašai kalbėjo. '^KRATAS

35 centai
SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 

riaus eilėraščiai, 221 psL. kai
na ..................................... $0.75

I.3DP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 nsl.. kaina 50 centų

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

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai
na ..................................... $0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl.. 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 
psl.. kaina .................... $3.00

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PFRSIST ADYDAVO SAU 
*FME. 28 nsl., kaina .. $0.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
r- kt >. 97 n«l.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
katra ............................. $0.20

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a-
išgelbėtas. ’ i PVsakos A. Antanov, 45 psl.,

„ I katra 10 centu
Ką reiškia tiesa, atsakymas GYVULIŲ PROTAS. 212 psL,

šiuose tekstuose taip kalba mū-

pranašai kalbėj
Man yra labai malonu šian

dien skelbti jums geras naujie
nas ir pranešti, kad prisiartina 
Dievo nuskirtasis laikas sunai
kinti šitas šėtono karalystes ir 
įsteigti Dievo karalystę ant že
mės. Dievas bus išgelbėtoju 
žmonijos iš pavojaus, pasaulio 
iš nelaimingo stovio kokiame jis 
dabar yra. Pasaulis šioje pras-~ , .. a11uxfn cn-pžinin on- : aanar yra. rasauiis šioje pras-

ties proga buvo suruošta js-jt ji. a j r ’ Paskutiniuoju metu di- niėje reiškia žmones, kurie gy-
pūdinga šventė, kuri įvyko Mat, dalyvavau Atletes džiausioj So Bostono atvė-. vena ant žemės. Beveik visi ži. 

ji a.. T A T>1 inrdvt iv Fnvflrnn vi 9 pi n . nn kad '7mAnoono, kad pasaulio žmonės yra pa
vojingame stovyje. Todėl su pa
sitikėjimu galime daryti išvadą, 

krautuvės langą ir ją api- kad didis Jehova Dievas liepė
plėšia.

KAS SAVAITĖ
vai Peru, Me., turėjo ūkį, 

Jaunoji Adelė yra kilusi (Atkelta iš 2-o psl.)

savo žodyje užrašyti visa, kas 
reikalinga tikram pamokymui 
tokio žmogaus, kuris nori suras
ti išgelbėjimą. (Skaitykit Bibli
joje, 2 Petro: 1 p„ 20-21 e., ir 

{skaitykite 1 Kor. 10 per.. 11 e.). 
Viešpats įsteigs savo teisybės 

karaliją ant žemės ir per ją bus 
suteikta žmonėms tikrai tas. ką 
visos teisingos širdys trokšta.

ščionybės ateitį pavojinga j gyvena Me\ico Me Į žius, bet dabar bažnyčioje
prisimindamas ir mano tą! Adele baigė Bostono kole->..o J, ™onar-
Fvpno-eliins darbs TJetuvoi giją ir dabar dirba unaries-i yo“ *« j«“ “ „rur.a, ...... ..... .......... ,
ir čia Amerikoje ltown karo laivų statykloje. ^ad. suvažiavimas pakeistų j Pirma bus reikalinga žmonėms |

J I Kadantri kain sakiau P°PleZ1^ 0 ir priimto šuva-; pažinti tiesą jr priimti Viešpati l
Choras pagiedojo sukak-]. .. A’. •- Maine vals^’žiavimo tarimai tik tada tu- ;*ezy- tą d,dj ^pirkėją. Todėl.

'jaunoji PUVO b Maine vais- noniežhis i,m« bran<fus meteliai. Dievas taipo i7 2- S P°P!ez,uS patvarkė, kad turės visi teisvbe
paskelbia. Popiežių veto tei- priimti, be jos pasaulis nebus 
se yra neribota

G. Razvadauskaitė —
draugininke' čiai paminėti pritaikytų gi e. <7 A . . , . ,

--------- smių ir taip pat mūsų jauni.l u> lr,.'tStu"fe bu™
Gloria Razvadauskaitė mas pagiedojo gražių gies- ?e e

eina skaučių Birutės drau-jmę ir padeklamavo reikš- ir is Mame valstijų.
govės draugininkės parei- mingų eilėraščių. I Ta proga norėjau aplan-,-----------------------------------
gas. Seniau tas pareigas ėjo prįe vaišių stalų visiems kyti leivį, bet nesuspėjau, Moters liežuvis piauna giliau 
Audronė Kubiliūtė. ; maloniai patarnavo E. Urb- nes deJ ^log.° ° ?kubeJau kaip peilis.

šaitė, E. Simokaitė ir Jonas namo > R^forda- Ovidius

J. D.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI {DOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pua- 
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

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

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

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

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Urbšas, kuriems nuoširdžiai Kaulaičia
dėkoju. Taip pat nuošir
džiai ačiū mūsų surinkimo 
broliams ir seserims už gra
žią ir vertingą dovaną, kuri. 

j visuomet primins Jūsų visų1 Spalio 11 d. postas rinko 
' man išreikštą krikščionišką nau.13 vadovybę, rinkimuo- 
meilę. O ypatingai reiškiu dalyvavo .0 narių. Posto 
giliausią padėką M. Krisiu-i va(^u išrinktas James Ken- 
kėnienei, M. Ensinienei, M. ty, jo padėjėjais Edward 
Maksvytienei, O. Urbšienei, Strazdas ir Stanislaus Wier- 
T. Jurėnienei, A. Žilinskie-į bicki, adjutar.tu John Ro- 
nei, O. Orentienei, Simokie-: man. Kiti vadovybės nariai:! 
nei ir E. Likienei už pavai-į Joseph Povei. Alice Har- 
šinimą skaniais lietuviškais i lan, Joseph Strazdas, An- 
kepsniais ir tortomis. i thony Rimkus. William Ca-

Šios sukakties šventėje Stanley Previnski, Ed- 
kun. J. Latakas, kurio pas- j mund Ketvirtis. Bronis Kon- 
tangomis šis Evengelijosj trim ir PeterPechulis. 
darbas So. Bostone buvo! Atstovu i So. Bostono ka- 
pradėtas dirbti, dėl nestip- ro veteranų oiganizaciją iš- 
rios sveikatos negalėjo da-, rinktas Ed. Ketvirtis o į Su- 
lyvauti. ffolk apskr. taiybą—Wili-

B. Mkpovilhu am Casey.

St. Dariaus posto nauja 
vadovybė

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

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

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

<34 E. Broadtray, Sn. 27,

MAŽAI PASLAPTIES

šita gražuolė atvyko į New 
Y'orką. j poeto Edgar Allan 
Poe gimimo 113 metų mi
nėjimą. kuriame ji įteiks 
Amontillado įsteigtą paslap
ties dovaną—iš Ispanijos 
atvežtą vyšnių statinėlą. 
Dovana tenka Ulayton Raw- 
sonjantastinių karinių puo
selėtojui.

sų karalius Jėzus Kristus: Pa 
saulis turės pripažinti Jėzų Kris
tų už karalių ir pažinti Kristaus 
auką, ir nripažinti visus Dievo 
planus: Vienas Dievas ir Jėzus 
Kristus.

(Bus daugiau).
Skelbia:

Wittiam Shimlus. I.inrnln Avė
( trreland 34. Otiio

Mes turime pasiskaitymui lapeli,, i, 
knygučių įvairaus turinio tikė^m,. 
klausimai-. Pa rašvkitp rnnm<? ^aišku 
ar atvirutę, gausite nemokamai.

Vedybos
Esu atvykęs iš Sveira-iįos i Kana

da; esu aukšto nrio, blondinas, ra
maus būdo. mažai rūvau ir mažai 
vartoiu alkoholinių efrimii, 47 metu 
amžiaus. Nori” susipažinti su lietu
vaite vedybų tikslu ir sukurti laimin- 
tra šeimos židinį. Prašom rašyti šiuo 
adresu:

M r. V’. R vmantas 
General Delivery
Montreal 3, P. Q. Ganada
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kaina 75 centai.
ŠLIUBINĖ 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 LAISVĘ. A. 
Giedraitis. 32 psl.. kai
na ..................................... $0.75

LIAUDIES DAINOS. (raidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis Nepriklauso
ma ir paverjrta Lietuva ir kt. 
SO n«, kaina ............... $0-25

MONOLOGAI IR DEKLAMA- 
rT.TOe . S0 25

KAS YRA SOCTAIJZACTJA.
K. Kautsky, 31 psl., kai
na   $0.30
Vžsakvmus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
Rectnn ?7 M*

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Junfla lietuvlos bendram lietuviškam darnai, aiutMja 

tautinį solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko 
ras dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK< $10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deėimčial 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Pe 10 ar 
30 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSIT1EIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centrą- Rąžykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 West 30tb StrMt, Nevr York 1, N. Y.

z



Poslapis ažtrmtai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 42, Spalio 17, 1962

Šachmatininkas Kazys 
I Merkis, eidamas i darbą, pa. 
i slydo lipdamas laiptais j 
požeminio traukinio Broad- 
way stotį ir nusilaužė koją.

A. Jokūbaičiui 75 m.

K. Merkis nusilaužė koją Pabaltiečių banketas Sandariečiai, dalyvaukite!

Spalio 28 d. 5 vai. po pie
tų Pabaltiečių Draugijos 
Bostono skyrius rengia pir
mą grandiozinį “Pabaltie
čių Draugystės Banketą,“

Minė. Maironio .uk.ktį I Po operacijos ligonis guli kuris įvyks So. Bostono L.

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti: šokoladas, saldainiai, 

šį sekmadienį, spalio 21 ir pupelių kava bei muilas.

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebūvu dar naudota. Siuva zigzagu,
, ~ , i , . - . ,. , . . . .... .(ado, išsiuvinėja, duba monogramas,d., 2 vai. popiet Sandaros: Vartoti daiktai: juvehnniai.dirba žirkavones ir t. t., ir t. t.
--- —— 1--------- O---- 1------ "Atraminiai laikmdyiai rinva Originaiė su penkių metų garantijagaminiai, laiKlOUZiai, ^25 ux viską- galima modeli po $1.25

rašomos ma-
patalpose bus Sandaros 7 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Jame bus renkami at-

mos masinos, 
šinėlės, muzikos instrumen-

per savaitę
HA MSI*

Šį ketvirtadienį, spalio 18 
d., Antanui Jokūbaičiui su
kaks 75 metai. Sveikiname 
ji ta proga ir linkime dar il
gų laimingų metų.

Kas sukaktuvininko nepa
žįsta, jį pamatęs, nepatikės, 
kad jis jau tiek kryželių ant

Miesto ligoninėj, kur jam 
Šie metai yra vadinami' dar teks Pabūti kelias savai-

Maironio metais, nes lapkri
čio 2 d. sukanka 100 metų 
nuo šio mūsų atgimimo dai
niaus gimimo.

Bostone tą sukaktis jau 
buvo kelių organizacijų mi
nėta, o lapkričio 4 d. ji bus

tęs.
Linkime ligoniui greičiau 

pasveikti, nes šachmatinin
kai ir nešachmatininkai jo 
laukia vėl pasirodant.

J. Kačinsko mišių koncertas
savo pečiu užsidėjo: taip: dar kartą paminėta, 
žvaliai jis atrodo. O taip at- j Šį minėjimą rengia komi 
rodo dėl to, kad jis seniai i tetas, kurio priešakyje stov
išmokės ”jogų mokslo“,' Poetas Faustas Kirša, su vi , , . - . ,
mankštos, kūno kultūros ii cepirmininkab Paulina Kak jungtas su sv Petro hetuvių 
gerų tos srities žinovų ir vi
są laiką mankštinosi. Jį ir 
dabar, net vėlaus rudens ar 
ankstyvo pavasario, jau ne
kalbant apie vasarą, dieno
mis dažnai rasi So. Bostono 
vyrų maudyklių paplūdimy 
saulutėj besikaitinantį al
savo kūną bemankštinantį.

A. Jokūbaitis į JAV atvy
ko 1913 m., jaunystėje vei
kė įvairiose draugijose, ne
mažai rašinėjo laikraščiams, 
mėgino ir eilėraščių kurti, jų 
yra išleidęs du rinkiniu —
Skambančios stygos ir Sve
timoje padangėje - pasaulio 
verpetuos. Rankraščiuose 
turi parašęs tris prozos ir

1963 m. kovo 24 d. Jor- 
dan Hali salėje Belmont 

su

vaitiene, Pianu Lembertu, parapijos choru, žymiam 
Antanu Matjoška, Julium Bostono kompozitoriui diri-
Gaideliu ir Juozu Kapočių. 
Komiteto sekretoriai—Ona

guojart, atliks Jeronimo 
Kačinsko sukultas mišias.

Ivaškienė, Pianas Mučins- Daugiau rūko, daugiau geria 
kas ir Teofilis Jakutėnas, t Statistika rodo, kad Mas. 
ižd. Justinas Vaičaitis, i sachusetts valstijos gyven- 
Spaudos komisija: Stasys tojai pernai daugiau surū

kė, išgėrė ir važiavo, negu 
užpernai.

Santvaras, Lidija Čepienė, 
Antanas Gustaitis ir Povilas 
Žičkus.

Garbės pirmininku sutiko 
būti kan. M. Vaitkus.

Pil. Draugijos naujoje salė
je (368 Broaduay, South 
Bostone).

Bus puiki programa, ku
lią atliks: Baleto šokėja Al- 
lis Pall (estė),, akomponuo. 
ja Erika Kalam (estė). So
listas baritonas Kai lis Grin. 
bergs (latvis), akomponuo- 
ja Mara Efferds (latvė.). 
Smuikirinkas Iz. Vasiliū
nas, akomponuoja V. Va
siliūnas.

Po programos ir vakarie
nės veiks visokių gėrimų 
bufetas ir šokiai grojant 
šmito orkestrui.

Savo gausiu dalyvavimu 
parodysime gražų bendra.1 
darbiavimą su bendro liki
mo kaimynais latviais ir es
tais.

Įėjimas į banketą ir šo
kius $3.50, o po 7:30, kurie

stovai į Sandaros II-sios ap- tai ir kt. Siuntiniai yra įs- 
skrities suvažiavimą Brock- siunčiami iš Bostono pašto, 
tone ir švaistomi kiti svar- Siuntiniai prisiųsti paštu
būs klausimai.

Po susirinkimo bus uz-
tuojau priimami ir sutvarko
mi dokumentai, kiekvienam

kandžiai. H. Mozūraitienė besikreipiančiam siuntii ių 
su talkininkėmis visus pa- pinigų, maisto bei laiškų rei-! 
vaišins blynais ir kitais gar. kalais mielai patarnaujama1 
durnynais. Iš seniau žinant patarimais, darbu ir atsako- 
jų sugebėjimus šioj srity, ma laiškais bei siunčiami ka- 
galima tvirtinti, kad jie bus talogai.
labai skanūs. Krautuvė atidara kasdien

Todėl prašome visus san-’ nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.,
dariečius dalyvauti ir nepa 
miršti atsivesti 
liūs.

Kuopos valdyba

SLA 308 kp. susirinkimas

Pernai jie surūkė 721 mi-inorės dalyvauti tik šokiuo- 
lioną pakelių cigarečių, 35- — $1.00. Jei kas norėtų

Kuopos susirinkimas bus 
šį penktadienį, spalio 19 d. 
7:30 vai. vak. L. Piliečių' 
Draugijos patalpose So. Bo
stone. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus svarsto 
n i svarbūs klausimai.

Valdyba

šeštadieniais nuo 8 vai. ryto 
avo priete- iki 4 vai. vakaro. Sekmadie

niais ir šventadieniais užda
ryta.

Adresas:
359 W. Broadway 

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

Vedėjas J. Vaičaitis 
(Skelb.)

DOVANOS I.LIETUVĄ

Bay View Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas Jl'KNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan
čius, parduodantiems, ir drau- 
iziantiems namus, ūkius, ir vers

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

Office AV 8-4144 
.tęs. A V 8-4 Ui ir CO 5-8841

zcv. ___ _ milionus daugiau, negu už-1 rezervuoti 10 asmenų stalą, __
Minėjimas bus, kaip sa-• pernai. Jie išgėrė 9 milionus1 kreiptis Į Mickūną! Nauja Vaidilučių valdyba ni

syta, lapkričio 4 d. 2 vai.; galonų degtinės (1 mil. ga-‘ (te*. TA 5-4842). j ----------- ‘ į m
popiet Municipal svetainėj’ lonų daugiau, negu užper- Jokių kalbų nei sveikini- 

' nai), 5 milionus galonų vy-, bankete nebus, todėl bus
no (100,000 galonų daugiau,! daugiau laiko pasilinks-

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu- 

Kražantės draugovės Vai-’eina tvarkingai ir be trukdy-
(Broadway).

Minėjime kalbės
daugiausiai Maironį studi- negu užpernai) ir 84 milio- 

poeziios knvgas* Mūsų die-į ja'£s prof. J. Brazaitis iš; nūs galonų alaus (3 mil. ga
nos, Buities žiedai ir Kryž-‘New Yorko, Maironio kūli-, lonų daugiau, negu užper- 
kelėSe ' nius deklamuos Algimantas nai).

bene minti.
Iki malonaus pasimatymo 

bankete.
Rengėjai

J. Kačinsko diriguojami 
koncertai

Lapkričio 4 d. 3 vai. po 
pietų Melrose Memorial 
Hali bus Melrose Sympho- 
ny koncertas, kuriame bus 
atliktos Beethoveno C major 
mišios chorui, solistams ir 
vargonams, pritariant or- 
kestrui. Gieda Polymia 
draugijos choras.

Pirmoje koncerto dalyje

Žemaitaitis iš \Vaterburio., 
Meninę dali atliks solistė i 
Stasė Daugėlienė ir Juliaus1 
Gaidelio vadovaujamas mi-į 
šrus choras.

Bostoniškiai ir Kultūros 
Kongresas

Galiniai lankėsi New Yorke

dilučių skaučių būrelis išsi-; mosi. 
rinko šitokią vadovybę: 
skiltininke Valentiną Ščiu
kaitę (buvo Laima Jakuty
tė), paskilt. Vidą Rauktytę 
(buvo Gloria Razvadauskai- 
tė), sekr. Nijolę Vaičaitytę.

Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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.

Ausiejienę apipiešė 
dienos metu

Lietuvių Kultūros Kon
greso Chicagoje metu bus ir 
meno paroda, kurioj daly- 

j valiS apie iv dailininkų, iS- 
■ statydami po vieną paveiks

lą. Parodos organizavimo 
sekcijos pirmininkas yra 
dail. V. K. Jonynas, o vice
pirmininkai T. Valius iš Ka.

Regina ir Bronius Gali
niai praeitą savaitgalį buvo 
išvykę į New Yorką.

2INIAI IR DĖMESIUI

DD ANCtlM Aš

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026
Dr. John Repshis
LIETI;VIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pasai susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Lpham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Valerija Ausiejienė die
nos metu ėjo I gatve So.
Bostone. Pro šąli ėjęs jaunas 
vyras, mėlynai apsirengęs,
be kepurės, čiupo jos ran- nados ir V. Vizgirda iš Bos-

bus grojama Brahmso aka- linuką, kuriame buvo pini- tono
deminė overtiura ir simfo- dokumentai ir raktai-
ninė poema Finlandia. ' ^Jr 3 skyrium) ir pabėgo. į

Paroda bus atidalyta lap. 
kričio 21-25 dienomis.

Globė Parcėl Service, Ine. t 
praneša, kad jau laikas siųs
ti kalėdinius siuntinius, kad 
giminės ir artimieji juos 
gautų prieš Kalėdas.

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinki
mą visokių medžiagų, ska-

Pranešama, kad krautuvėj 
ir siuntinių priėmimo—Gift 
Parcels Service thiough Cos- 
mos Express Corporation įs
taigoje gauta didesni kiekiai 
įvairių prekių: medžiagų 
vilnonių ir kt., skarelių ja
poniškų, šveicariškų, argen- 
tiniškų vilnonių ir šilkinių, 
kirpimo mašinėlių, žirklių, :

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

biznio pastatų, pagal Jūsų reika- | 
lavimą. Saukite visados iki 9 va- ■ 
landų vakaro. į

Telefonas AN 8-3630 j

1

(Seymour)
Lietuvis Gvdvtojas ir Chirurgas

X RAY
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 

TEL. AN 8-2712
Namai ir Čkis:
287 Concord Kd.. Billerica. Mas*. 

TEL. MO 3-25H8Gruodžio 9 d Beverlv- Po,ici^ ža(la užpuoliko j Kongreso proga lapkričio .relių, odų ir kitokių pi ekiu, 
1CC tac r,ote ieškotir o jei kas iš lietuvių 25 d. rengiamą simfoninįj kurias siuntėjams parduo-

rastų pamestus raktus, ma- koncertą diriguos bostoniš- : dame savikaina. Kviečia-__i: -r • ; i ,___  t tt -- i

Mass., tas pats orkestras su 
Amerikos Vargonininkų Gil
dijos choru atliks Haende- 
lio ”Messias“.

Jeronimas Kačinskas yra
nuolatinis Melrose Sympho- Gripas užpuolė Michelsonus 
ny dirigentas.

lonėkite atiduoti policijai, 
arba atnešti į Keleivio įstai
gą-

kis komp. J. Kačinskas.

Brinko apiplėšimo atgarsiai

D. Gedmintaitė siekia 
magistro laipsnio

Šį pavasari baigusi North. 
eastem universitetą Danutė 
Gedmintaitė gavo stipendi
ją gilintis biochemijos srity
je. Ji dabar ruošiasi magist-

Padėjusiems susekti Brin
ko bendrovės plėšikus buvo 
paskirta $100,000, kuriuos' 
specialus komitetas tik šio-' 
mis dienomis šitaip paskir
stė: : $25,000 teko trims ci- 
viliniams asmenims: Edwin

Grižo iš Balfo suvažiavimo! Cof f in iš Bostono $10,000,
' John Gonsalves iš Stoughto- 
no $10,000 ir Harry Hamil- 
ton $5,000.

$75,000 grąžinami Brin-

Gripas gerokai pakama- 
vo Margaretą ir Stasį Mi- 
chelsonus. bet jie tą nepra
šytą viešnią iš savo namų 
jau baigia išvaryti.

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

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis 

(Skelb.)

skustuvų, stiklo rėžtukų, ki-į { 
limėlių, lovatiesių, staltie- J 
šių ir kt. Prekės parduoda- ♦ 
mos pigiausiomis kainomis. ' 

Siuntiniai siunčiami į vi
sus Sovietijos valdomus kra
štus bei Kiniją ir Lenkiją 
(Čia galima siųsti ir dėvėti 
rūbai). Taip pat duodami 
adresai Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių siuntiniams sių
sti.

GR 9-1805 ir AN 8-9304 ,

Dengiame Stogus į 
Ir Taisome Juos •

j ŽVYRU ir SMALA TAISOM •
♦Taišome, šinge’.iuojamfe. den- • 
• giame aliuminijum ir dažo • 
»me iš lauko sienas. t
! Free Estimates į
t SAUKTI PO 5 V\L. VAKARO , 
! Du broliai lietuviai •
J Charles ir Peter Kislauskai t 
{Garantuojame gerą darbą J

J

Antanas Andriulionis 
grįžo iš Baltimorės, Md., kur 

ro laipsniui Chicagos uni- jis dalyvavo Balfo atstovų 
versitete. suvažiavime.

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 BR0ADWAY. So. Boston 27. M<t<«„ Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji jvairūs daiktai ir n^konservuotas niais‘as. Vi-i dokumonta ' 
paruošiami ru<u kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO nėr t® 
valandas nuo jy priėmimo.—Oro paštu—ta pačią dieną. Persiuntimo išlaidą 
ir muitą a-'moi a siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinies ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų istnigoie. Taip pat pigiai persiančiame akordijonus 
siuvamas ‘“Singer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite musu kata
logą.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Jdėkite daile 
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir travėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siusti iki 14 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dydis vra 14” x 13” x 20" coliu. Oro paštu sral:ms siusti iki 22 svarų.

IŠTVG.A 1.1 FTI VfšK \. KRFIt’ktTPs LIETUVIŠK A’
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAI) MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTL’RISTO įcraliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
0 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir •eštadiantais nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

ko bendrovei, kad jį juos ' 
panaudotų savo nuožiūra 
tam, kas vienu ar kitu būdui 
padeda Įstatymus vykdyti.

Iš šitos sumos bendrovė 
jau Įteikė $10,000 majorui 
Collins, kad jis juos sunau
dotų parinktiems policijos 
pareigūnams savo profesi
jos darbe pasitobulinti.

Daugiausiai prisidėjo plė
šikus išaiškinti vienas iš jų 
gaujos narių — O’Keefe— 
jis paslaptį išdavė, bet jis, 
kaip plėšimo dalyvis negali 
gauti paskirtos dovanos, ku
rios jis ir neprašė.

Ii Akademikų skautų 
gyvenimo

Seserijos pirmininkė yra 
Audronė Kubiliūtė, sekreto
rė Aldona Malėnaitė ir glo
bėja Romule Jokšaitė.

Brolijos pirmininkas yra 
Kęstutis Mickevičius, sekre
torius Algis Mockus, tėvū
nas Uogintas Kubilius.

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION ( HAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už Ankšto Spaudimo

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ t
J Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{ mių (ugnis, -audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais | 
{kreiptis:
• BRONIS KONTRIM

Jastice of thePeace—Constable 
598 E. Broadway 

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

{ TEI.EFONAS AN 8-2805 j

: Dr. J. L. Pasakarnis: 
i Dr. Amelia E. Rodd'
I OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 0 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas 

417 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NA.VAKSV
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston,

Office Tel. AN
Mass.
8-0948

X Dažau ir Taisau *
Namus iš lauko ir viduje 
Lipdau popierius ir taisau}

viską, ką pataisyti reikia. * 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryt® iki 8 vai. v., išskyros Šventadienius ir sekm.

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELEĖS—

Laik rodžiai- Dei mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Kūpestinjrai taisome laikrodžias, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

y įei. uv
v* v tm?*’

4-asssassasa sssss^

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plntnbintt—Heatinz—Gas—Oil J 
License No. 1839 »

| Garo šilimą permainyti 8203 »
Telefonas: CO 5-5839 *

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

2************************-

Flood Square 
H ardu: ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
028 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys piumberiams 
Visokie geležies daiktai




