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Kinai Atnaujino Puolimus 
Privertė Indus Trauktis

Kinų Komunistai Užėmė Svarbius Tarpukalnius Himala
jų Kalnuose; Pasistūmėjo Bent 12 Mylių Pirmyn;

" Grasina įsiveržti į Indijos Aliejaus Kasyklų ir 
Pramonės Sritj; Indija Ruošias Ilgam Karui.

Kinijos kariuomenė Indi- Ą’eiT Yorke Suimti 
jos pasienio rytinėje dalyje! v . . .
pereitos savaitės gale pra- Kul)0S S(lboi(lZ?im kai 
dėjo naujus puolimus prieš _____
Indijos pozicijas ir po sma. - padieni Ameri-
kų mus.ų pasistūmėjo p.. - fedtr,.aUnė ,ieija (F.
myn.uzeme Walorg n; Jang • kubiečių
uetovss u; veržias, tarpu- » Buco suimti ke.
kalniu slėniu link Assam ly- ... . . ......., t v a - Ii žmones, pas kuriuos ia»tagurnu, kur Indija turi savo ’ 1

Vietinis suvažiavimas Įvyko New Yorke 
Vliko pirmininkas dr. A. Trimakas.

Iapkr/io 10-11 dienomis. Pirmoje eilėje šeštas is eiles

Nuotrauka A. Maželio

Prancūzijos Rinkimai Pasuko 
I Generolo De Gaullio Pusę

Lapkričio 18 d. Balsavime de Gaulle Šalininkai Išsimušė 
J Pirmą Vietą; "Senosios Partijos“ Žymiai Pralaimė

jo, Tik "Rusų Partija“—Komunistai Išlaikė Po
zicijas; Perbalsavimas Lapkričio 25 d.

Kubos Klausimas 
Dar Neišspręstas

aliejaus kasyklas ir kur tirs. 
tai žmonių gyvenama.

visokių ginklų, sprogstamo
I sios medžiagos ir kurie ita- 
; riami, kad jie ruošę bombasIndija skubiai siunčia su-1 .. .. A. u:lwv,:nAM.... • i iz- i išsprogdinti didžiuosiuosestiprinimus prie Vvalong. Ki-, 11 1 ® magazinuose n pi ieniečiai puola daug didesnė

mis jėgomis negu indų. In
dijos vyriausybės vadas

New
Yorko esančioje gazolino ra- 
finerijoje. Iš suimtųjų ketu-

Chruščiovas Dedasi llirė Nicls Hohr 
Taikos Gelbėtoju! Atom-MoklNinkus

Pakistanas Svarsto

Kubos klausimas vis dar 
tebekabo ore. Derybos su 
Maskva vedamos dėl ištrau
kimo iš Kubos rusiškų bom- 
berių, kurių ten esama 30 ar 
daugiau. Kuba atsisakė tuos 
bomberius leisti išgabenti, 
nes, esą, jie yra nupirkti, bet 
iš Chruščiovo susirašinėjimo 
su prezidentu Kennedy aiš-

ITZcivntn Ptiltiilen kad rusai Sali ištrauk
t ^SieUiO I OlltlKų i bomberius, jeigu tik jie

Nehru sako, kad tai nebėra į ri uždaryti i kalėjimų, du Komunistų Pravda Mask.
pasienio karas, bet totalinis! Kubos diplomatai prie Jung.. y . partijos centro
karas prieš kinų invaziją. : tinių Tautų paleisti, nes jie Į komiteto p0?įdžius, paskel-

Kinai darė puolimus ir va. naudojasi neliečiamybės tei- 
karinėje fronto dalyje La- se. Vienas diplomatas, nese- 
dak provincijoj, kur jie irgi n^ai atvykęs is Kubos, padė- 
pasistūmėjo kiek pirmyn.

Kinų laimėjimai Himala 
jų fronte Indijoj aiškinami

tas i kalėjimą, nes jam dar 
nebuvo išduotas diplomati
nis neliečiamybės liudiji-

taip: Indija nesiruošė karui,, mas. Suimti ir perduodami
o Kinija ruošėsi iš anksto, j teismUi Kobei to Casanova, 
sutraukė kariuomenę ir

bė ilgą paaiškinimą, kodėl 
Maskvos laikysena Kubos 
krizės metu buvo teisinga. 
Laikraštis sako, kad nėra jo
kios abejonės, jog Chruščio
vo politika išgelbėjo pasau
lio taiką. Laikraštis tvirtina, 
kad visokie "šmeižikai“ ko.

stumia pa

lapkričio 18 d. Kopen-. Pakistano vyriausybė ne- 
hagene mirė garsusis danų patenkinta, kad Amerika ir* 
fizikas Niels Bohr. sulaukęs l Anglija nepasinaudojo Indi. • 
77 metų amžiaus. .Jis laiko-į jos karu su Kinija ir nepa-j 
mas vienu iš didžiausių šių : reikalavo, kad Indija su-

suuauhe Kariuomenę ir pa- diplomatas j, dar keli asme-j munistų eilėse stumi; 
sinnktu laiku pradėjo puoli-j nyg_ viso kus traukiama šaulį į karą. Svarbiausia, 

atsakomybėn apie dešimtismus.
Amerika kelioliką dienų ? žmonių, 

siuntė i Indiją prašomus 
ginklus lėktuvais, bet ar A- 
merikos ginklai jau buvo 
naudojami dabar vykstan- į 
čiose kautynėse, dar nėra ži-!
noma. Amerikiečių karo mi- j VOKIETIJOS VALDŽIA 
sija įs keliolikos karminių: 2ADA PERSITVARKYTI 
atvyko į Indiją stebėti, kaip! _____
Amerikos pristatyti Indijai! Vokietijos koalicinė 
ginklai bus naudojami fron-! riausybė , ,n„iasi

rei-

Amerika reikalauja, kad 
du Kubos diplomatai, Įpai
nioti i sabotažą, išsikrausty
tu iš Amerikos.

. i tvarkytų savo santykius su
laiku fiziku n- via atomo te-1 u ___..^ . ‘ * . • ", į raKlSianu nei našumoonjos pirmaujantis moksli
ninkas. Jis vra gyvenęs ir 
Amerikoje. 1939 metais jis 
čia atvežė žinia, kad vokie
čių mokslininkai Hahn ir 
Strassman suskaldė atomą 
ir Princeton universitete su

P”

Prancūzijos piliečiai lap
kričio 18 d. rinko šalies par
lamentą. Rinkimas, perbal
savimas, bus baigtas lapkri
čio 25 d. ir tik tada paaiš
kės, koks bus naujojo parla
mento sąstatas.

Lapkričio 18 d. balsavi
mas rodo krašto didelį pasi
sukimą Į de Gaulle pusę. 
De Gaulle šalininkai rinki
muose gavo virš trečdalio 
visų paduotų balsų. Sekan- 
čioj vietoj eina komunistų 
partija, kuri surinko virš 
penktadalio visų balsų. Pir
mą kartą komunistai liko

norėtų vykinti savo pasiža- nustumti i antrą vietą pagal 
dėjimą ištraukti puolamuo- paduotų balsų skaičių. Ke- 
sius ginklus iš Kubos. turios opozicijos partijos,

Kiek ilgai dar Amerika kui'i°s buvo apsijungusios 
"tęs deiybas“ su rusais dėl koxa’ pneš.de. Gaulle vy- 
Kubos nuginklavimo? Iš Gausybę, iš rinkimų išeis sti- 
Washingtono praneša, kad ?nai aplamdytos, daugelis
derybų laikas eina prie galo 
ir jeigu su rusais nebus gali. ^eks i parlamentą, 
ma susikalbėti, tai Amerika Visos keturios opozijos 
sustiprins Kubos blokadą, partijos surinko šiek tiek 
Jeigu Kubos vyriausybė iš- daugiau kaip trečdalį visų 
pildys savo grasinimus šau- balsų, bet tos pačios parti-

Pravda atremia kinų komu
nistu kaltinimus dėl nuolai- Amerikos mokslininkais ap.. a — _ »• 1 1 a •*1 •durno imperialistams, nors 
kinų nevardija ir tik mini 
Albanijos komunistus.

Kinijos komunistų spau
da betgi i Chruščiovo pasi

tarė galimybę praktiškai pa
naudoti atomu jėgą. Vėliau

i Pao sako, jog yra 
vv_ nesąmonė“ sakyti, kad ”tai- 

perritvar-i ka huvo išgelbėta“ ištrau- 
te. Misijai vadovauja brigą.; k7ri.'Demokratų partija kiant ru^ raketas iš Kubos

Mansfield, irgi atvyko į In
diją. Senatoriai nori susipa
žinti su padėtimi pasienio 
fronte, turės pasimatymą su 
Indijos vadu Nehru ir prezi
dentu Radhakrishnan. Vė_: 
liau senatoriai padalys pra
nešimą prezidentui J. F. 
Kennedy.

Indijos komunistų parti
ja šaukia visus savo šalinin
kus remti Indijos karą prieš! 
kinus įsiveržėlius ir žada 
kreiptis į viso pasaulio ko
munistų partijas, kad ir jos 
remtų Indiją tame kare.

Indija ruošiasi ilgoms im
tynėms su Kinija, bet karo' 
Kinijai neskelbia, nors ka-! 
ras jau vyksta. Indijos vadas 
Nehru vis dar tikisi, kad 
Maskva laikysis neutraliai 
ir gal ret parduos Indijai 
ginklų kariauti prieš kinus, 
kurie vra Maskvos sąjungi
ninkai...

Indijos neutralieji drau
gai kaip Egiptas. Jugoslavi
ja ir kt. tyli, jokios nei mo
ralinės, nei politinės, nei juo 
labiau kariškos pagalbos 
niekas nesiskubina Indijai 
teikti. Tai lieka Vakarams.

nes jo vaidas nsamas su 
žurnalo "Der Spiegei“ krata 
ir redaktorių areštais.

CHRISTIAN HERTER

Buvę> Massachusetts gu
bernatorius. vėliau valsty
bės sekretorius, paskirtas 
vyriausiu užsienio prekybos 
planuotoju. JAV derybų su 
Europos bendros rinkos’ 
valstybėmis vedėju.

vincijos likimo. Dabar Indi
ja gauna iš Vakarų valsty
bių ginklų ir kariškai daro
si stipresnė, bet Kašmiro 
klausimas lieka neišspręs
tas. Kada nors Indija busį^yti Amerikos lėktuvus, ku- jos 1958 metais buvo surin- 
daug galingesnė už Pakista.! ,.je stebi Kubos įvykius, tai kusios virš 50 nuošimčių vi-
ną, ir tada Kašmiro klausi
mą jau bus per vėlu kelti.

jis grižo į Daniją, o kai na_!kistaro vyriausybė linksta 
ciai okupavo Daniją, moks- at$imesti nuo Vakaių bičiu-
lininkas 1943 metais iš ten

aiškinimus žiūri visai kitaip. ' Pabėgo i Švediją ir paskui 
Jų dienraštis Jenmin Jih Į atsikėlė į Ameriką, kur dir-

____ __  ( 1. . T Al ••

Peštynės dėl Kubos pra
laimėjimo komunistų eilėse 
darosi piktesnės.

gryna '• bo Los Alamos laboratorijo. 
je. Po karo mokslininkas 
grįžo į Daniią ir daug pa
stangų dėjo. kad atominė jė
ga būtų naudojama tik tai
kiems reikalams.

ATSKIEDĖ ALIEJŲ SU 
KUBOS VANDENIU

Kanados laivo kapitonas 
; Edvvard Clerk sako, kad jis 
• Kuboje pirko aliejų savo 
j laivui, bet gavo aliejų at
skiestą vandeniu. Jis nupir
ko 15 tonų ir 88 galionus a- 
lisjaus, bet iš to kiekio buvo 
15 tonų vandens. Išplaukus 
į jūrą ir patekus į audrą, 
aliejaus pritrūko ir teko lai
vą apleisti jūroje. Kapito
nas ir kiti 12 vyrų įgulos bu
vo išgelbėti nuo laivo “East 
Star" ir atgabenti į Bermu- 
dos uostą Hamilton.

Austrijoj Be Permainų

Austrijoje lapkričio 18 d. 
buvo renkamas parlamen
tas. Galutiniai daviniai dar, 
nėra žinomi, bet laukiamas! 
komunistų laimėjimas neiš-i 
sipildė, jie nepravedė į par
lamentą nė vieno atstovo. 
Krikščionių demokratų ir' 
socialistų koalicija ir toliau', 
liks prie valdžios. Komunis-' 
tai seniau turėjo 4 atstovus. ‘

ELEONOR R3OSEVEI.T

Ji mirė lapkričio 7 d. N'ew 
Yorke 78 m. amžiaus. Ve
lionė buvo žymi demokra
tu partijos veikėja. Iiendra- 
darbiavo spaudoje, skaitė 
paskaitas, važinėdama po 
visą kraštą, daug aukojo 
visokiems labdaros reika
lams.

amerikiečiai atsakys į šū- sų balsų, 
į jau bus per veiu Keiti. į vius šūviais, ir vargu Kubaj Prezidentas de Gaulle, po 
Tokiais sumetimais Pa- ką laimės iš tokio susikirti-Į neseniai įvykusio visuotino

mo- į balsavimo dėl konstitucijos
pakeitimo, per šiuos rinki-

ir pasukti į 
mo politiką.

Amerika ir Anglija ban-'j 
do tarpininkauti, kad santy
kiai tarp Indijos ir Pakista

neutralu- Į KĄ MIKO J ANAS VEIKIA 
KUBOJE?

Sovietų diktatoriaus de
šinioji ranka Anastas Miko- 

no pagerėtų, kad Indija ga- i ;lan’ nuv.vko į Kubą ir ten 
lėtų atitraukti savo kariu©-' apsigyveno ‘. Kai jo žmona 
menę nuo Pakistano pasie-1 mirė Maskvoje, jis negalėjo, 
nio ir panaudoti ją prieš Ki- J Kubos apleisti ir neparvyko 
niją. į 2 jos laidotuves, tiek svarbu

--------------------------------- j jam buvo pasilikti Kuboje.
Rusai Žada Mokytis i Tie ♦ j""

" reviziją“. Jis turi įsspręsti,
I IŠ Kapitalistu\ar Maskvai verta peckiotis

, su barzdočiais komunistais.
--------- I___________________ _____

ši pirmadienį Maskvoje I 
į prasidėjo Sovietų Sąjungos'
Komunistų Partijos centro!

' komiteto posėdžiai. C. ko-!
! mitetas sušauktas aptaiti i 
i pramonės kėlimo klausimus,
! bet šalia ekonominiu klau-£
j simų bus tariamasi ir politi- 
i riais klausimais. Nėra abe- 
; jojimu, kad ir Kubos įvykiai 
i bus aptarti.

Atidarius posėdį, Chrus- 
' čiovas ilgai kalbėjo apie so
vietų pramonės negalavi
mus ii- patarė komunistams 
mokytis iš kapitalistų. Gir-j 
di, kapitalistai, nors ir kon-Į 
kuruoja savo tarpe, bet ga
mybos kėlimo sumetimais 
moka vieningai veikti, mo
ka centralizuoti gamyba, su-; 
vienodinti prekių modelius,1 
ir t.t.

Pagal Chruščiovo prane
šimą. rusai numato pakelti 
pramonės gamybą 1963 me. 
tais 8 nuošimčiais.

VEŽA ATGAL

Sovietų laivas ”Eizik Kur- 
charov“ plaukia su raketo
mis iš Kubos.

mus kvietė balsuotojus pa
šalinti iš politikos “senųjų 
partijų” įtaką ir pasukti vi
są Prancūzijos politiką nau
juoju keliu. Nemažas gyven
tojų pritarimas rodo, kad 
de Gaulle planas sunaikinti 
senąsias partijas gali ir pa
sisekti.

Lapkričio 18 d. balsavime 
buvo galutinai išrinkta tik 
96 atstovai. Lapkričio 25 d. 
įvyks perbalsavimas, kuria
me daugiausia balsų gavęs 
kandidatas skaitysis išrink
tas, tuo tarpu kai lapkričio 
18 d. išrinkti tik tie, kurie 
gavo absoliučią balsų dau
gumą. Iš 96 išrinktų atstovų 
de Gaulle šalininkų yra 45, 
kiti pasiskirsto tarp kitų ke
lių partijų, bet ir tarp kitų 
tylių pritarėjų, sako, yra a- 
pie 15.

Lapkričio 18 d. balsavime 
balsai pasiskirstė šitaip: už 
degolistus 5,847,403, už ko
munistus 3,992,431, už ne
priklausomų - valstiečių at
stovus 2,458,988 balsai. Iš 
dalies dėl blogo oro rinki
muose dalyvavo tik 18,931, 
733 balsuotojai. Virš 30'r 
balsavime nedalyvavo. Lap
kričio 25 d. balsavimas dar 
gali žymiai pakeisti visą 
vaizdą.

Prancūzijos rinkimai yra 
svarbūs tuo, kad nuo jų re
zultatų gali priklausyti, kiek 
Penktoji Prancūzijos Res
publika bus pastovi, o tai ir 
Vakaių koalicijai svarbu.

pne%25c5%25a1.de


Puslapis anfra3

Rusija ir Kinija
Girdėti daug pranašavimų, kad Sovietų Rusija ir ko

munistinė Kinija greitu laiku viešai pradės bartis dėl 
jų pasirinktojo šiuo metu kelio i komunizmą. Ar tie prana
šavimai išsipildys, parodys gyvenimas, bet nėra abejonių, 
kad du didieji komunizmo milžinai—Rusija ir Kiniją 
eina skirtingais keliais ir bendro kelio nebesutaria. Kinai 
bara “Jugoslavijos Tito,” bet bara taip, kad visiems yra 
aišku, jog taikoma i Maskvą. Rusų komunistai vanoja kai. Į 
IĮ mažiukei Albanijai, bet irgi taip, kad visiems yra aišku, 
jog barama komunistinė Kinija.

Jau keli metai rusų ir kinų komunistų keliai pradėjo 
skirtis. Piima nesusipratimai buvo slepiami, bet jų visai 
paslėpti nebuvo galima. Prasidėjo aiškinimasis, ginčai dėl 
leninizmo-marksizmo, priekaištavimai dėl “revizioniz- 
mo” ir dogmatizmo, paskui imta galvas trinkti “Titui” ir 
Albanijai, o dabar ir praktiškoj politikoj keliai griežtai 
išsiskyrė. Rusai bandė vogčiom Įsistiprinti Kuboje, bet 
laiku pagauti už kalnieriaus, sutiko trauktis iš Kubos su 
savo raketomis ir parodė nuolaidumą, kuris kinų komuni
stams atrodo lygus išdavystei. Tuo tarpu kinų komunistai 
pradėjo kruviną avantiūrą Indijoj ir nežinia, kur sustos 
savo pasimojimo kelyje, o nišai bando dar išlaikyti šiokį i 
tokį neutralumą Kinijos-Indijos kare ir Indijos vadas Neh, J 
ru vis dar tikisi, kad rusai pristatys Indijai žadėtus gink- ; 
lūs... kinams mušti! Gal Indija žadėtų lėktuvų ir negau 
bet nėra abejonės, kad rusai
remti savo
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na vis dar turi tą pačią 
’ reikšmę, kaip ir tada. Kaip

SOVIETŲ LAIVAI RIBOJE

Sovietijos laivai Kubos Mariel karo uoste pakrauna 
puolamuosius ginklus. Ar Sovietai visus puolamuosius 
ginklus atsiėmė, niekas iki šio, tikrai nežino.

Piligrimų padėka

i piligrimai, taip ir mūsų šei
mos susirinks valgyti tradi- 
einio maisto šventiška nuo
taika.

American Council

A. ŠALČIUI NEIŠDEGĖ

Almus Šalčius, jau seno
kai nuėjęs bendradarbiauti 
su komunistais, sukūrė The 
American Lithuanian Foun- 
tation ir tos organizacijos

Rudens derliaus šventės tolo indėnų būgnų garsus.
.rjuncs, nau i ūsai nerodo didelio entuziazmo i paprotys vra labai senas. A- .,Ve.n^
karo saiunrininku* kinus iu kare nrieš Indija merikoje šis paprotys atsira- piligrimams besidai buojant Karo sąjungminKus Kinus jų ai e p ies ją. baugiau negu prieš tris laukuose apie įsretusių zir- 

Iš to neseka, kad Maskva dabar jau yra taikos avinė
lis Visai ne. Pats faktas, kad Maskva bandė iš pasalų su
sukti savo raketų lizdus Kuboje, kalba ne apie jos taikin.1 
gumą, o dabar užsitęsusios “derybos” dėl pašalinimo iš

daugiau negu pi
šimtmečius 102 piligrimų nių ir miežių sklypelius, iš 
grupėje 
Angį -
laisvi ir laisvai garbinti Die. mui prašneko angliškai. Šią

Kas savaite
• traukė iš Kubos. V adinasi,
' apgavo. Melavo per akis.

‘Nesusipratimas

Amerikos lietuvių kpmu"i įliejo ir “tiešijo,” o nevyk- 
nistų dvasios vadas Bimba | ivdamas pažadu mano ne- ‘ Laivėje” pasipiktino,
dėl Amerika i Indijos pa-į Klausimas, kaip Amerika 
galbos prašymą pasiuntė, . tokJ visai dar šviežių pa
jai ginklų. Pagal Antaną! įa(,'jaužvmą pažįūrės. Jei 
Bimbą būtų užtekę pasiųsti į tas ..nu,r;eiįs” Nikitai praeis

tnibinti O lomi - - - -•» , • •• • _

rinių parodyti. Laiškas bai- klausimas dar ga-
giama :s Esamomis sąlygo- j “nesusipratimo siųsti gin- j na tok nuo jo Sj), endimo. 
mis US State Departamen-į klus yra nei šis nei tas. Ar Kubos barzduotas valdovas 
tas sutinka šį užsimojimą ne geriau. parašyti. laišką iri ža(Ja šaiidvti Amerikos lėk- 
”žinoti“ ir privačiai mano,
kad tai sveikintina good- 
will “misija.”

Darbininko redakcija, ga
vusi vieną toki A. šalčiaus 
laišką, kreipėsi i Valstybės 
Departamentą, klausdama, 
ar šalčiaus laiškas tiksliai 
perduoda departamento 
minti.

Valstybės departamentas 
atsakė lapkričio 3 d. raštu,

siūlyti taikintis? Bent taip į tuvus kurie tikrina Kubos
mano Antanas Kremlietis iš 
“Laisvės” pastogės.

Paimu bolševikų “Lais
vės” kiek vėlesnę laidą ir 
randu, kad Indijos-Kinijos 
“nesusipratimas” jau parei
kalavo 5000 žmonių aukų! 
Girdėjote apie tokį nesusi-

nugir.klavimą. Jei Castro 
savo grasinimą vykdys, tai 
virš Kubos bus susišaudy
mų, nes Amerikos lėktuvai 
neleis save šaudyti. 0 kas 
tada? Chruščiovas ir vėl tu
rės galvoti apie “susitiki
mą” karštoje vietoje. ..pratimą? Ir ką manyti api 

tą Bimbą, kuris karą, kuria-Į Kongo vienybė 
me jau žuvo ir dar žūva!
tūkstančiai žmonių, vadina1 Kongo respublikos vieny.>ėje, kurie pabėgo iš miško pasirodė vienas indė-} kuij pasirašė Čekoslovakijos į “nesusipratimu.” Spė-'Bė vis dar tebėra ateities 

dijos, kad galėtų būti nas ir jų dideliam nustebi- ir Pabaltijo valstybių sky- .. Bimbos poli- muzika. Jungtinių Tautų or-
-i i., loioi’oi rroi-Linti rtip mui į'ivjčnolrn q n aliukui Šia 1'iaUS VedeiaS Richal'd \\. 1 .. . . . __ i.... ; x__ :__

Kubos puolamųjų ginklų greičiau rodo rusų komunistų Į v4- . kalbą jis buvo išmokęs iš
seną suktumą ir norą plėsti savo įtaką, kur tik tai yra ima-! Po trijų mėnesių kelionės anksčiau čia atvykusių pn

riaus vedėjas Richard W. 
Tims. Atsakymas, išverstas 
Į lietuvių kalbą, yra toks:

cituo-
OLirv luiną ii iiv/i Įjivovi o<* v nui vai jr x c* imc* , i** Al - • ■*

noma. Bet rusai yra atsargesni, jie gali daug ką pralaimėti' Per .au.(l ingY? - Ganto \an- Įįų. Jis atnešė naujakuriams, “Pareiškimas, kurį justi 
dideliame kare, o todėl norėtų naujų laimėjimų pasiekti! enis JU mazas aiv^s aV kukuiūzų n arbūzų sėklų, Į jate iš minimo laiško, atrI jate iš minimo laiško, atrodo
. . . . , .j • fIower atplaukė prie snie- kuriu įie niekad anksčiau1 yra paremtas nesusipratimube atominio karo. vogčia, vidaus perveismais, pasalų po- New E„glan<j pakra§. nebuųv^ matę ir

čių 1620 m. žiemą. Pasiekę kaįp jas pasėti ir kaip nau- 
krantą. piligrimai suklaupę doti žuvis trąšai, 
giedojo padėkos himnus už
sauerią kelione. i . .....

Pirmoji žiema Naujaja- ™lmaS’ P,I«[,n,a‘ .
J atšvęsti Padėkos Dieną su

litika, nerizikuodami visko. Kinai yra tikresni “leninis- 
tai,” jiems karas atrodo greičiausias kelias Į laimėjimą, 
jie yra priešingi Maskvos flirtui su Afrikos ir Azijos naci
onalistais ir siūlo remti komunistines partijas ir revoliu
cinius perversmus, o ne Įvairias nacionalistines vyriausy
bes, kurios laukia išmaldų iš Rytų ir Vakarų.

Skirtumai tarp Kinijos ir Rusijos visada buvo dideli. 
Kinija ir carų laikais, palyginti su Rusija, buvo ūkiškai at
rinkusi. Ji ir dabar yra toli atsilikusi nuo Rusijos. Carų

Kai 1621 m. derlius buvo 
nutarė

me Pasaulv piligrimams bu. . . . . , . .* 1 rx maldomis ir valgiais. Jie paikai prieš .... , - , . -. - - sikviete ir tos draugingospavasari puse ju jau gulėjo _ . , ,,
po žeme. Slėpdami mirusių-! in(^na Senties vadą Massa, 

’soit. Įsivzaiduokit, koks

vo labai žiauri.

jų kapus, gyvi išlikę užklojo
Rusija begėdiškai yra apiplėšusi Kiniją ir kinai to nėra ! juos sėklomis, atsivežtomis buvo jų sumišimas, kai in- 
užmiršę ir neužmirš. Tą žino ir nišai, kurie ir patys bol- į iš Anglijos, bijodami, kad <tenų vadas atvyko su 90 
ševizmo gadynėje laiko visus carų grobimus kaip savo , nedraugingi indėnai, suži- !SVetlU •
šventą nuosavybę. Todėl salia kitų skirtumų jaučiamos ir 11 ” " *’" *
varžytynės dė? įtakos sferų. Kol kas kinai savo pusėn yra 
patraukę šiaurinės Korėjos kumunistus ir šiaurinį Vietna-

noję, kad tik pusė piligrimų Maisto problema, pasiro- 
teliko gyvų, gali juos užpul-įdė, visai nebuvo tokia didė
ti ir visus sunaikinti. Nakti- lė. Vadas Massassoit pa

tini razumą reikia sakyti, garizacija paskyrė terminus 
kad A. Bimba yra ne rimtas susitarimui tarp Katangos ir 

bet tiktai nesusi-.visos Konge respublikos, 
bet visi terminai suėjo ir 

• praėjo, o vienybės vis nėra.
Indonezijos veidas Kai nieks nebegelbsti,

Valstybės departamentas buvo j , nrp7i(.pnta ' tai ir vėl kalbama apie tre-
p. Šalčiaus painformuotas apie; 1 ° ^ZIJ S P^zHeMaSL... karą Urp j,. Ratan.
JO pasiūlymus plėsti tam tikrus, \ ia.Kyię. pailamentą, Ir diplomatai ir .JT ka
vizitus i Sovietu okimuota įie kuris taria tą, ką preziden- ® . J ’. . ,Vizitas 1 bovietu okupuotą Lie- cllkjirnn nn nai , Katanga visi laukia
tuvą, tačiau departamentas jo- . UlKtatOllUS bukai no no- . . hflndvmn “Toi

- - -- - - ii. Taigi, tas lėliu parlamen- nauJ°Je£U bandymo Jei
tas per savo užsienio reika- nę kl*3 sakaitę, tai
lukomisiia nasisakė. kari gieitU laiku, sako

kad Valst. depart. nepripažįsta < tuoj pat, nelauk-, ‘“jf*
prievarta Sovietu Sąjungos i- <lama ,1963 gegužės J" ? Tįut’! Ol-an''

, . 1 mėnesio, perimtų savo ži- zaciJ°‘ misija Konge Įgriso
vykdyto Lietuvos mkorporavi-! . N* . ! visiems, neišskiriant nė pa

čios JT organizacijos. .Jai ir 
duota neįvykdoma misija, 
—sulipdyti iš įvairių tauti

žmogus, 
pratimas.

dama 1963 metų
. . mėnesio, perimtų mkorporavi- • x. . . N2 . ..... ... , , , , i mon Naujosios Gvinėjos šamo. taigi nebūtų palankus kui- 1 • , , . . • x--7? la ir kad nuostatas anie N.turiniams pasikeitimams, spe- ... - , .*

. ,. . . . Gvinėjos žmonių balsavimącianai nukreiptiems 1 Sovietu “. 1 rifki cavo ilknno Kutu panai-

mą, bet Laukutinėj Mongolijoj rusai dar išlaiko savo ita- piligrimai girdėdavo is! siuntė savo geriausius me- 
ką, nors tas kraštas, kaip ir Tibetas, visada buvo laikomas 
Kinijos dalimi. Taip skirtumai dėl aiškinimo komunisti
nio talmudo (leninizmo) pereina Į nacionalinius priešin
gumus tarp dviejų galingų valstybių. Jei kinai pasimotų

tą reikalą perduoti speciali- 
niam tribunolui išaiškinti. 
Reikalo tv

džiotojus į mišką, kurie grį
žo su penkiom stirnom. Ta
da jis parodė piligrimams

okupuotą Lietuvą. Jis (šalčius) 
buvo painformuotas, kad nėra 
įstatyminių kliūčių JAV pilie 
čiams, kaip turistam?
Sovietų okupuotą Lie

kintas! Sutartis numato, i skudurų vieną valstybę, 
kad N. Gvinėjos salos gy-1 Nepagailėjus karių, galima 

J V1-,pi*ie" ventojai papuasai 1969 me- ' feningą Kongo sukurti, bet
- .e'aU? ! tžiis galės laisvai nubalsuoti, ar^ .vra išsivadavimo 

aeiuvą. ta-.— -----.-------- A. ., i iš kolonializmo” tikslas?
žo su penkiom stirnom. Ta- čiau JAV kultūrinių jp-upiu ke-i f1 1?°” ; •rausomi, ar likti Indonezijos •

havimas , tą snt, nėra departa- daHmi J j Nepriklausoma Alžerija
lau- ment0 skatinamas, Jam taipgi Į .. _ _1

buvo pasakyta, kad bet koksai! Indonezija dar neperėmė 
toks 
puotą

ninėtojai apklau-i medžiotojams, kur rasti 
lininkus. aiškins '• kiniu kalakutu ir raucipajungti visą Indiją ir primesti jai komunistinį režimą, i sinės liudininkus, aiškins' kinių kalakutų ir raudonų 

tada ir visa Azija būtų kinų kišenėje ir visas didžiulis ; dokumentus ir padarys savo >panguolių. Taigi, tradici- 
kontinentas galėtų atkreipti savo alkaną dėmėsi Į rusų įvadas. \ yriausybė nori, niai Amerikos Padėkos Die 
valdomus plačius Azijos plotus.

Jauna Alžerijos valstybė

s keliavimas į Sovietų oku-i pv*nėjos salos, o jau me- 'is dar gyvena išmaldomis. 
>tą Lietuvą nebus laikomas ^a ? g^ri)ą susitarimą. Gali- Tiečdalis jos gyventojų yra

Šnipinėjimo skandalas jams.
mą vizų tokiems revizituoto-1 P ^as privers Sukamo lai-j nes krašto viduje darbų la-

k- . , A jajame rasauiy, ir iš visųsybes patvarkytas saugumo; švenčių ši fliena turbūt yra
Anglijoje iškilo nepap- gaudavo iš rusų neblogą at- priemones nuo komunistų amerikonakiausja 

rastas šnipinėjimo skanda- lyginimą, maždaug pasida- Į šnipų gintis. an eriKtuiibiuau&ia. rirmųjų
{ » ^ t 1 «/ ylas. Vienas karo laivyno rydavo sau antrą algą... 

tarnautojas pavarde Vassall šnipinėjimo istorija vi- 
buvo sugautas šnipinėjant. sur ir visada vra ta pati. Iš- 
Sovietų Rusijos naudai. Jis Į davikas parduoda savo kra. 
buvo nuteistas kalėti 18 me- šio paslaptis ir už tai gauna 
tų ir jau sėdi kalėjime. Tai Judcs sidabrinius. Kai pa
jau nebe pirmas toks šnipas1 kliūva į teisingumo rankas, 
susektas per pastaiuosius gauna atsisėsti Į kalėjimą, o 
18 mėnesių. Trys šnipai bu- karo metu susilaukia ir mir- 
vo išaiškinti ir jau sėdi ka- ties bausmės.
Įėjime. Bet Vassall byla su
kėlė ypatingai daug dulkių 
ir visokių įtarinėjimų.

Pats šnipas Vassall prisi
pažino, kad rusai jį įtraukė 
į šnipinėjimo darbą per ho
moseksualizmą. Girdi, kai 
jis tarnavo Maskvoje Ang
inos ambasadoje, rusų poli
tinė policija jį įpainiojo į 
“nepadorią kompaniją” ir 
paskui grasinimais paskelb. 
ti kompromituojančias foto
grafijas privertė jį duoti 
rusams įvairias slaptas in- 
formacijas. Kai jis grįžo iš 
Maskvos į Angliją, jis tęsė 
šnininėiimo darbą ir per 6 
metus vogė Įvairius doku
mentus apie karo laivyną ir 
perdavinėjo juos rusams. 

Už šnipinėjimą Vassall

Bet Vassall šnipinėjimo 
byla pakvipo ne tik išdavy
ste, bet ir moraliniais puvė
siais. Pas šnipą atrasta vie
no ministerio laiškas, ku
riame nieko ypatingo nėra 
parašyta, bet pats faktas, 
kad valdžios narys susiraši
nėjo su vienu iš karo laivy
no tarnautojų, sukėlė visokių 
kalbų ir spėliojimų. Kadan
gi šnipas Vassall per homo
seksualizmą Įsitraukė Į šni
po darbą, tai ir laišką rašiu
sio ministerio vardas pradė
ta rišti su homoseksualizmu.

Ministeris Galbraith pasi
traukė iš savo vietos. Parla
mente ir spaudoje daug 
triukšmo, dulkių ir abejoti
no kvapo.

Vyriausybės nutarė visą

(piligrimų palikuonys, ke- 
Jau praėjo nemažai metų’ liaudami per kraštą, perda- 

kaip du anglų diplomatai Į vė ši paprotį kitiems emi- 
pabėgo iš savo krašto ir at-i gantams iš Senojo i Naują- 
sidūrė Maskvoje. Tie buvę: jį PasaulĮ.
anglų diplomatai ir dabar! j- ,
gyvena Sovietijoj ir atlieka
Maskvos vyriausybei kažko- j pG ” P metŲ, Padėkos Die- 
kius patarnavimus. Buvo at- į 
sitikimas, kad vienas atomi 
nis mokslininkas išvyko 1 į 
Suomiją ir iš ten atsidūrė!
Maskvoje, kur jis ir dabar i 
dirba mokslišką darbą ato
minių ginklų srityje. Tokie 
pavyzdžiai sukėlė gandus, 
kad ir dabar vienas ministe-

kytis pažadų? į bai mažai tėra. Bėga Į tą pa-
e či? Prancūziją, iš kurios glo_

‘Susitiksime pragare” bos ištrūkti reikėjo kariau-
Reikia atiduoti kreditą d virš sePtvniU metų...

Nikitai Chruščiovui, kad jis' Amerikos spauda pastebi, 
Peter Kubiliui, Chicagoj, III. f ir pavojingoj valandoj ne- j .ne’ Alžerijos spauda, 
Tamstai siuntėme laišką,' nustoja sąmojaus ir suran- i nei Jos vadai visai ir neužsi- 
bet jis dėl netikro adreso su-, ^a tinkamą žodeli pasakyti. į mena Amerikos siunčiamą

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

grjzo. Prašom atsiliepti ir 
prisiųsti paieškojimą, kuris, 
matyti, kaž kur dingo. JĮ 
Įdėsime.

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS

Kubos krizės Įkarštyje Ni-1tarn kraštui maistą. Atrodo, 
kita turėjo pasikalbėjimą' k.afl taip ir reikia, kad Ame- 
su vienu amerikiečiu pramo,' 9ka ma^inty 3 milijonus 

j nininku ir j‘am sakė, kad'žmonių, kurie savame kraš- 
visi susi-! te nesuranda sau darbo ir 
Susitikti' UZfia,'^ie>.

greitu laiku 
tiksime pragare.’

Jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

Kaip kasmet, Kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių
ris buvo sutaręs su nuteis
tuoju šnipu susitikti Romoje 
ir iš ten abu, ar gal tik vie-, , ..
nas šnipas būtų keliavęs Į' skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Maskvą pasislėpti nuo tei-: . .. , . , . ,
singumo savo krašte. Ar to-i Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-
kie planai buvo, ar ne, to ’i x .
niekas tikrai nežino, bet numei;ata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip
gandai plinta ir vyriausybė buvusi 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašomenori, kad tokiems gandams 
ir Įtarinėjimams būtų už
kirstas kelias, o tą gali pa. šiuo adresu: 
daryti tik nešališkas ir kom- 
petentiškas tyrinėjimas.

__ aĮ,t 636 E. Broadway

siųsti

KELEIVIS“

-----:------ South Boston 27, Mass.

neteko, nes Nikita nutarė su 
savo raketomis važiuoti iš 
Kubos namo, bet kol jis dar 
abejojo, ar Amerika rimtai 
yra priešinga jo raketoms 
Kuboje, jis aiškiai numatė, 
kur jo sekantis pasimatymas 
su amerikiečiais Įvyks. O 
gal pabūgo karščio ir atidė
jo kelionę i pragarą?

O kaip su Kuba?

Savo raketas Nikita iš
Kubos ištraukė, bet visu pa
sižadėjimų jis taip ir neiš
pildė. Jis žadėjo, kad rake
tų ištraukimą galės patik
rinti Jungtinių Tautų žmo
nės, bet to nebuvo padaryta. 
Nikita žadėjo ištraukti visus 
puolamuosius ginklus, bet 
savo bombelių taip ir neiš-

Bet Alžerijos naujas va
das neužmiršta pagarbinti 
savo “brangų draugą Fidel 
C astro” ir, bendrai, užsie
nio politikoj dar nerodo nu- 
sistovėjimo. Gal subręs?

Gintarinis kviečia
A. šalčius, Į bolševizmą 

nugiliavęs neprotingas ka
talikas kviečia kai kuriuos 
menininkus ir artistus va
žiuoti Į Lietuvą pagastro- 
Iiuoti.
_ Rojus Mizara dėl tų šal
čiaus pastangų rado reikalo 
tekį ravo dvigrašį pareikšti:

“Kodėl jis (Šalčius) mato 
reikalo ką nors prašyti, kad 
vyktų Į Lietuvą? ... Kas no
rės Į Lietuvą važiuoti, tegu

(Nukelta j 7 pat)
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Švedijos prof. dr. E. Var-, kurj nors savo asistentą iš 

nauskas Amerikoje j Goteborgo i Bostoną.
--------- Į Iš Bostono dr. Vai naus

kas atskrido j Chicagą, Jis 
atrodė toks pat jaunatviškas 
ir viskuo besidomįs, ypač 
lietuvių gyvenimu Ameriko. 
je bei sovietinėje Lituvoje, Į 
kaip jis buvo prieš dvejus 
metus, kai ji mačiau Gete
borge, Švedijoje.

Dr. Vai nauskas kilimo y- 
ra kupiškietis, bet nuo trijų; 
metų amžiaus persikėlė su j 
tėvais i Kauną. Baigęs Auš-; 
ros gimnaziją, pradėjo me
dicinos studijas Kaune 1941 
metais. Karo metu patekęs 
i Švediją, vėl iš pradžių tu- 

į rėjo pradėti studijuoti bei 
mokytis naujos kalbos. Savo 

į darbštumu įveikė šias sun
kias kliūtis ir, baigęs Uppsa- 
los Universiteto medicinos 
fakultetą, 1951

Grįždamas iš tarptautinio 
kardiologų kongreso Mexi- 
co City ir po to lankydamas 
įvairius medicinos centrus 
Amerikoje, dr. Edvardas 
Vamauskas praleido 5 die
nas pas draugus Chicagoje 
ir jos apylinkėje.

Dr. E. Vamauskas nuolat 
gyvena Goteborge, kur jis 
nuo 1957 m. yra medicinos 
docentas (associate profes- 
sor) medicinos fakultete.
Mexico City įvykusiam kar
diologų kongrese (spalio 1- 
13 dienomis) jis padarė tris 
mokslinius pranešimus. Ten 
dalyvių buvo apie 4,000 iš;
52 kraštų. Jų tarpe buvo ir 
nemaža mokslininkų. Su nei 
vienu jų dr. Vamauskas dis. 
kutavo savo mokslinius pa
tyrimus širdies ligų srityje ... 
ir užmezgė draugiškus ry 'baigiamuosius 
sius. Dr. Vamauskui nebuvo Į Specializavosi vidaus ligų 
lemta sutikti atstovo iš sov. i srityje Šv. Eriko ligoninėje, 
Lietuvos dr. Z. Januškevi- j Stockholme, ir čia pasiruošė 
čiaus (apie jo buvimą jis tik • disertacijai medicinos dak

ni. išlaikė1
egzaminus.

vėliau sužinojo).
Dr. Vainausko specialybė

yra šii-dies ir plaučių ligos. 
Mexico City jis pranešė apie

taro laipsniui įgyti. Diserta 
ciją viešai apgynė 1955 m. 
ir tais pačiais metais ji buvo 
išleista anglų kalba Stock-

savo originalius laboratori- * holme (Studies in hyperten- 
nius stebėjimus, daugiausia j sive cardiovacular disease
atliktus širdies kateterio pa-; with special referance to į 
galba (kurį jis patobulino cardiac function, 117 psl.) 
savo laiku Stockholme). po to gavo stipendiją į John 
Vienas tų pranešimų buvo Hopkins universitetą Balti- 
apie darbo įtaką į plaučių morėje ir dvejus metus pia- 
kraujo kiekį, įšvirkščiant! leido moksliniame tyrinėji- 
tam tikrus dažus į plaučių į mo darbe pas prof. Riley. 
arteriją ir kairįjį prieširdį ir Grįžęs i Švediją, dr. E. Var-
paimant pavyzdžių iš famo- 
ralinės arterijos. Su pora 
Goteborgo universiteto ben
dradarbių jis studijavo ko
ronarinę arteriografiją ir re
zultatus pranešė kongresui.

Iš Mexico City dr. Var- 
nauskas nuvyko į Houston,

nauskas tebevaro intensyvų 
mokslinio tyrinėjimo, moky
mo ir praktikuojančio gydy
tojo darbą. Dr. Varnauska* 
(dažnai su bendradarbiais) 
yra paskelbęs apie 50 moks. 
linių pranešimų Amerikos

LENTA ROOSEVELTUI ATMINTI

FRANKUN DELANO RPOSf/HT

cf THžS cm"
š®*

fc j

: Delegatų ir svečių prisirinko 
1 pilna salė. Kol buvo tikrina- 
. mi mandatai, kaip papras
tai, pirmininkas L Paplaus- 

Į kas paprašė kai kurių dele- 
; galų tarti po vieną kitą žodį. 
i Raibėjo J. Vaičaitis, St. 
Būdvytis, Kontrolės komisi
jos pirmininkas S. Michelso- 
nas, A. Andriulionis ir kiti. 
Kalbėtojai sveikino suva
žiavimą ir džiaugėsi, kad

DETROITO NAUJIENOS
lyne“, irgi Dloco rengiame 
vakare. Nuo to laiko ji vai
dino be pertraukos ištisą de. 

troito visuomenininko Justi- •

Treji metai be J. Pilkos
Lapkričio 24 d. sueina 

treji metai nuo didžiojo De-

Hyde Parke, N. Y„ episkopai^ abažnyčioje yra prikal
ta lenta buvusiam prezidentui Franklin Debito Roose- 
velt'ui. tos bažnyčios nariai, atminti.

WORCESTERIO NAUJIENOS
V. Pigaga laimėjo

Lapkričio 6 d. rinkimuo
se 6-toj rinkimų apylinkėj 
demokratas Vytautas Piga
ga gavo 5,603 balsus, o jo 
varžovas respublikonas Co- 
ny tik 2,142 Taigi, lietuvis 
vėl atstovaus tos apylinkės 
gyventojams Mass. seime
lyje.

Lietuvaitė — gražuolė
Aukšt. komercijos mokyk

los gražuole išrinkta Joan 
Čepulytė, kurios tėvai gyve
na 248 Millbuiy gatvėj.

Kitus ragina pirkti, 
o patys neperka

jų, ilgametis LSS 116 kuo- 
..... . pos pirmininkas ir daugelio

mū>ų išeivija tun tokią or-;^^ organizacijų narys, val- 
ganizaciją kaip SLA, kun1

į gaii laisvai tartis opiais tau- 
1 tos klausimais, kai mūsų 
bioliams Lietuvoje uždary
tos burnos.

Patikrinus mandatus, 
j sekretorius J. Gedmintas 
! perskaitė pereito suvažiavi- 
i mo protokolą, kurį suvažia-

no Pilkos mirties. Jis buvo i Daugiau skelbimų į Kelei- 
vienas iš Detroito Lietuvių vj aP*e Lloco vakarą nespė- 
Organizacijų Centro steigė- s^me pasiųsti, užtat prašome

skaitytojus gerai įsidėmėti 
laiką ir vietą ir būtinai i I )lo-

____  _ co tradicinį vakarą atsilan-
dybų narys, dažnai pirmi- i vaidinimo bus šo-
ninkas. Buvo vyras, kuris kia1’ bufetas *r kitokios 
mokėjo sugyventi su visais, ‘ linksmybės. Bus geia pioga 

apžiūrėti naujuosius L. Na
mus visiems, kūne jų dai 

1 nematė.
Alfonsas Nakas

kad ir skirtingų pažiūrų 
žmonėmis, su kuriais visą 
laiką dirbo lietuvybės dar
bą.

J. Pilkos paveikslas iš De
troito lietuvių atminties nė

j vimas priėmė be patoisymų. po trejų metų nebiėsta. Daž
nai girdžiu jo pavardę mi
nint visuomenininkų pokal-

i T oliau sekė apskrities val
dybos ir komisijų praneši

gerai veikiama ir nemaža 
nuveikta. Suvažiavimui y- 
pač patiko iždininko J. Dva
recko pranešimas, kuris pa
rodė, kad per pereitus metus 
gražiai paaugo apskrities 
iždas, pajamų buvo arti 

gražų darbą — užmirštų ka- $1,000. Žinoma, buvo ir iš- 
ro veteranų invalydų sura- laidų, bet jos nedidelės, 
minimą moterims priklauso Gražų raportą patiekė ir 
didelė pagarba. . buvusio banketo pirminin-

Vedė kap. Lingaitis ! kas V- Stelmokas. Delegatai

mai, iš kurių buvo matyti,! biuose ir apgailintjoanks- 
kad per pereitus metus buvo,tyvą mirtį. Minint liūdnas 

trečiąsias metines, ypatin
gai Justino Pilkos gedi jo 
našlė Stefanija ir jo arti
miausi draugai socialdemo
kratai.

I pranese apie
Lakūnas kap. Francis! veiklą 

Lingaitis vedė nelietuvę iš’ 
Washingtono, I).C. Į vestu
ves buvo nuvykę ir jaunojo 
tėvai Antanas ir Uršulė Lin- 
gaičiai.

Centinis išpardavimas

savo

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų
susirinkimas

Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos 116 kuopos susirinki
mas bus šį šeštadienį, lap
kričio 24 d., 2 vai. popiet, 
Detroito Lietuvių Namuose 
(3009 Tillman, Buttemut

| kampas, arti Michigan A- 
Minės Lietuvos kariuomenės į veL buvusiame Bohemian 

sukaktį j Hali.

Lietuvos kariuomenės kū-1 
rėjai savanoriai ir atsargos

Visi nariai prašomi daly
vauti ir nesivėlinti, nes turi-

kariai ramovėnai ruošiasi Te dai?g svarbiW klausimų 
iškilmingai paminėti Lietu-! išspęsti-

Lietuvių Piliečių Klubo 
ir Anglijos medicinos žur-i Statybos Komiteto nariai vi. 
naluose. I sus ragina pirkti bonus ir =A

bet'1,etuv,ai- 
patys tų bonų 

neturi. Blogas pavyzdys!

Texas, kur stebėjo dr. De __
Bakey ir kitų darbą kraujo Dl. Vamauskas yra vedęs! aukoti namų statybai, 

Ų šiltyje Vėliau dr. jr gu žmona Solveig augina kai kurie jų natvs tu 
tris dukteris. Ponia Solveig
ketina atvykti į Ameriką ki-

SLA 57 kuopos lapkričio 
10 d. centinis išpardavimas 
gerai pavyko. Jame dau
giausia dirbo V. Mitrikas, J. 
Krasinskas, Julija ir Elena 
Lendraitienės, Ona šilins- 
kienė ir J. Dvareckas

Penkis kalakutus laimėjo

Buvo daug kalbama jau
nimo klausimu, narių verba
vimo vajaus reikalais ir net 
apie tai, kad iš SLA centro 
būtų duodama paskoltų 
automobiliams pirkti, tačiau 
tas sumanymas nepraėjo.

Pirmininkas perskaitė iš 
SLA prezidento P. Dargio

kuopų vos kariuomertės įsteigimo 
‘ 44-tąją sukaktį. Minėjimas 
jvyks sekmadienį, lapkričio 
25 d Už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės ir vėliau mirusius j 
karius iškilmingos pamaldos)
Knc a f lai V X7pri£3 ovictnv y vvzo A nlovi/i 1

2-AIIVAIXVF I

M. L. Balchunas 

NEW BRITAIN, CONN.

Skinear darbininkai 
tebestreikuoja

kmnivai ^ini

bažnyčioje 11 vai. Tuoj po j darbininkų streikuoja jau 
pamaldų, taigi apie 12:30j21savaitė.Valstijosirfede- 
val. Lietuvių Namuos (3009 Į raliniai atstovai tarpinin-
Tillman, kampas Buttemutgautą laišką, kuriuo jis dė- bus as .

koja uz surengtą jam įskil- -.u-i_-___

gyslų ligų srityje 
Vamauskas lankėsi Wa- 
shingtone, D C. Čia George.
‘°»n , Pn’versi‘y ,M«lical i tais metais.
School ir Veteranų ligoninė-Į
je susitiko su dr. Edwardį Iš Chicagos d r. Varnaus-.
Freis, hipertensijos specia-; kas išvyko į \ akarų pakras-! krvžoje automobilis sunkiai auskai L 
listu. i tį. Ten jis dar lankys medi- Į sužeidė Kazimierą Geidaus-

Toliau John Hopkins U-įcinos centrus ir Los Angeles! ką. Jis, nuvežtas į ligoninę, Urasutl 
niversitete, Baltimorėje, jis I viešės pas savo tėvus ir gi-: tuoj mirė. 
skaitė paskaitą apie padi-1 minės prieš sugrįždamas i į MuzikanhĮ prezidentat_

Gyd. VI. K. lietuvi*

Vedė ir sportininkas 
Drąsutis Grabauskas

Žuvo lietuvis

dėjusio anglies dvideginio j Švediją 
įtaką į plaučių kraujo apy
taką, įskaitant plaučių krau
jo kiekį pas ligonis su nitra. 
line stenoze.

Iš Baltimorės dr. E. Var- 
nauskas keliavo į Cleveland,
Ohio. Ten jis dalyvavo dvie
juose medikų suvažiavimuo
se,—pirmiausia hipertensi
jos (aukšto kraujo spaudi
mo) tyrinėjimo tarybos 
(council) diskusijoje spalio 
24 d. Vėliau Clevelande vy
ko Amerikos Širdies Drau
gijos suvažiavimas (spalio 
25-28 d.d.). Jame dr. Var- 
nauskas dalyvavo su įvairių 
tautų kardiologijos atsto
vais (iš Amerikos Paul D.
White ir Louis Katz) pa
sauliniame pranešime apie 
širdies ir kraujo indų ligas.

Iš Clevelando dr. Var- 
nauskas nuvyko į Bostoną.
Čia daugiausia laiko pralei
do dr. Lown laboratorijoj,
Peter B Brigham ligoninėj.
Dr. Lown, taip pat kardio
logas, patobulino katoteni- 
zaciją plonais lankstaus 
stiklo pluoštais, šią naują 
techniką įsisavinti dr. Var- 
nauskas planuoja pasiųsti

kauja, bet be pasekmių. 
Streikuojantieji gauna šio
kią tokią pašalpą iš unijųties minučių iškilmingasisminga priėmimą, kai jis 

lankėsi Bostone Susivieniji
mo jubiliejaus proga.

Apskrities valdyba atei- 
i nantiems metams buvo pa- 
! likta ir patvirtinta ta pati, 
j būtent: L. Paulauskas pir
mininku, A. Andriulionis vi-

aktas, o po jo Aldonos Au- .fondų. Jų padėtis nėra leng
va, bet jie nenustoja vilties 
laimėti.

Ne pyragai ir bendrovei. 
Jos dirbtuvė veikia boselių 
ir raštinės darbininkų pagal
ba, nes kitų streiklaužių ne. 
vyksta prirankioti.

Linkėtina, kad streikinin
kai laimėtų.

Dviejų bendrovių kova

gustinavičienės paskaita. A. 
Augustinavičienę, kuri gy
vena Clevelande, kaip ne
paprastai gerą ir įdomią kal
bėtoją, detroitiškiai pažįsta 
iš eilės jos ankstesnių pa
skaitų. Po paskaitos moterys 
birutietės minėjimo daly
viams paruoš gerus pietus. 
Rengėjai prašo publiką mi 
nėjime gausiai dalyvauti.

Visų laukiamas Dloco 
vakaras

Lapkričio 3 d. sportinin
kas Drąsutis Grabauskas ve- 

idė airių kilmės mergaitę.
šaunias

cepirmininku, J. Dvareckas 
iždininku, J. Gedmintas 
sekretorium.

Baigdamas posėdį, suva
žiavimas priėmė keturias re- 

Drąsutis prieš porą metų zoliucijas:
su lietuviais sportininkais j Sveikinimas SLA Vyk. 
lankėsi Pietų Amerikoj ir, domajai Tarybai, 
atvykęs į Montevideo, buvo ! 2. Padėka II Apskrities
sustojęs pas Keleivio korės- valdybai ir komisijoms už 

Vietos muzikantų unijos į Ponden^ M* Krasinską.
Mirė 6 lietuviai

Šiomis dienomis mirė Nei. 
lie Siskienė-Venytė, Kotry
na Bludienė, John Ka-

Lapkričio 13 d. Ward 
gatvės ir didžiojo kelio san

prezidentu jau ketvirtam 
terminui išrinktas Albertas 

Reikalingi patyrę juodos duonos j .Juodžionis, gabus muzikan- 
ir keiksų kepėjai. Užmokestis groja įvairiais instru

mentais.

REIKALINGI KEPĖJAI

kepėjai
ir darbo sąlygos geros. Rašykit 
laiška. arba šaukite telefonu:
VI 7-1250—Chicagoje. 

Brighton Bakerv 
2457 W. 46th Place 

Chicago 32, III.

(50 Veteranų moterys 
rūpinasi ligoniais

Lietuvių karo veteranų 
Pakalbinkime draugu., k.i- P«s‘<> moterys lapkričio 5 d.
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį-” Kaina roe-Į 
tams penki doleriai.

surengė "beano“ pramogą 
Karo veteranų ligoninėje 

' Rutland Heights. Už tokį
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American Hardware Co., 
kuri lietuviams žinoma Cor- 
bin vardu, veda aštrią kovą 

i su vadinama B.S.F. bendro-

gerą pereitų metų veiklą.
3. Trečioj rezoliucijoj pa- vra

reiškia, kad SLA veiklai, 
ypač narių verbavimui, sek
tųsi daug geriau, jei SLA

Tradicinis Detroito Lietų
jų Organizacijų Centro va-|ve_ Pastaroji yra pasiryžusi 
karas, kurio pelnas visada užkariauti Corbin.. Ji giriasi

skiriamas Vasario 16- 
sios minėjimo išlaidoms ap. 
mokėti, šį kartą jau bus Lie
tuvių Namuose. Jis ĮvyksJ* • _ T’** « s

jau turinti 33.4seni, rei
kalauja ir American bend
rovės šėrininkų adresų ir no. 
ri paimti vadovybę. Bendro-

minskas, Eilėn >molskienė, į 5ent 12 puslapių agitacinę 
Juozas Vizbaras ir Tomas1 ® .Juozas
Brikas.

Garsėja J. Starkus
Vietos amerikiečių laik

raščiai daug rašo apie lietu, 
vį bėgiką Jurgį Starkų

Worcesteriečiai SLA 
suvažiavime

\ykdomoji Taryba išleistų šeštadienį, gruodžio 1 d. Bus vės vadovybė jų neduoda.

brošiūrą, kuri būtų nemoka
mai platinama per kuopas ir 
vajaus vykdytojus.

4. Patariama mažosioms 
SLA kuopoms jungtis prie 
kitų toje pačioje kolonijoje

suvaidintas visiškai naujas j Byla atsidūrė teisme 
veikalas, Oscar Wilde 3 Eina kalbos, kad jei B.S.
veiksmų komedija „Svarbu 
būti rimtam“. Vaidins Bro
nė Gavelienė, Algis Glat- 
kauskas, Irena Laurinavi
čienė, Dalia Mikaitė, Algis

F. užkariaus Corbin, tai čia 
jos dirbtuvė bus uždatyta. 
Tai būtų didelė nelaimė, nes 
dirbtuvėj dirba keli tūkstan
čiai žmonių. Senesniais lai
kais čia dirbo per 5,000 dar
bininkų.

Miršta daug lietuviu
Šiais metais iki lapkričio 

mėnesio mirė 39 lietuviai: 
22 vyrai ir 17 moterti. Miru
siųjų tarpe yra ir grabo? iu< 
Antanas Venskūnas. Tuo 
būdu netekome antrojo gi a. 
boriaus.

Rugsėjo mėnesį palaido
jome 96 m. Liudviką Man- 
dzijauską, o spalio mcn. : 6 
m. Mykolą Ekertą.

Lai būna visiems miru-

esančių kuopų, kad paleng- pesys, Zita Sukauskaitė, 
i vintų veiklą ir pagerintų! Raimundas Sukauskas ir 

Vincas Žebertavicius. Reži
suoja Zuzana Arlauskaitė- 
Mikšienė. Vaidinimas ilgo
kas ir labai juokingas. Pra
sidės 6:30 vai. vakare. Pub
lika prašoma nevėluoti, kad 
visi vaidinimo pradžią ma
tytų.

Vakaro metu trumpai bus 
pagerbta Irena Laurinavi
čienė, kui i su šiuo pasirody. 
mu atšvęs dešimties metų su
kaktuves Detroito Dramos 
Mėgėjų Sambūryje ir sceno-

! darbo našumą
Be to, nutarta pasveikinti 

vime lapkričio 11 d. Bosto-! ?T,gan^.^LA rarį ir Apskri- 
ne Worcesterio 57 kuopai |^,ies. veikėją \ Anestą, 
atstovavo Vincas Miarikas,! . Laisvės Varpo“ radijo va-

SLA II apskrities suvažia-į

Juozas Krasinskas, 
Dvareckas, K. Zurlis ir 
Žemaitaitis.

J. Krasinskas

Jonas 
M.

SLA II APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

landai palaikyti paskirta 
$30, padėkota „Keleiviui“ ir 
„Sandarai“ už SLA reikalų 
rėmimą.

Suvažiavimui pasibaigus, 
toj pačioj salėj delegatams 
buvo jraruošta gera vakarie
nė, kurios metu buvo pasa-

Lapkrieio 11 d. So. Bosto- k/ta daug trumpų kabų ir. ___ i’lmi, no sandariečių patalpose 
Į buvo SLA II-rosios Apskri
ties metinis suvažiavimas

linkėjimų ilgų Susivieniji
mui metų.

Dalyvis

i .

je. Pirmąjį kartą ji pasirodė lengva sios šalies že-
1952 m. lapkričio 8 d. Ka
zio Binkio dramoje ”Atža-

me.
Pr Naunčikas



Puslapis ketvirtas KELEIVIS,

beta Pagal Songailą, dar
bus spartinti daugiausia • 
trukdę nesklandumai orga- ■ 
nizuojant darbą. Kolcho- j 
zuose traktoriai vidurdienį 
stovėdavę be darbo, o už- 

ono-'
mai atsakydavo — galvo
jam, i kurį lauką siųsti..

Vilniuje paminklas 
V. Kapsukui

(E) Lapkričio 5 d. Vilnių* 
je, Gorkio aikštėje, prieš 
buvusią miesto rotušę, da
bar dailės muziejų, suvarius 
darbininkus, moksleiviją su 
transparentais, buvo ati
dengtas paminklas Y. Mic- 
kevičiui-Kapsukui. Partiniai 
pareigūnai, su Sniečkum iri 
valdžios žmonės su Palec-i

A. Purenąs palaidotas
Akademikas Antanas Pu

renąs lapkričio 9 d. iškilmin
gai palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse. Laidotuvėse daly-
vavo Šimui žmonių, daug pilTOininkaij agl,
velionio buvusių mokinių.
Pirmąjį atsisveikinimo žodį 
tarė Kauno Politechnikos 
Instituto rektorius prof. K.
Baršauskas, po jo kalbėjo 
kitų mokyklų atstovai ir to 

fakulteto, kuriame jis pro
fesoriavo, studentė Danutė 
Dubinskaitė.

Kapas paskendo gyvų gė
lių puokštėse ir vainikuose.

Garbina Prūseika
Buvęs lietuvių komunistų 

politrukas JAV Laurynas
Kapočius, dabar Lietuvoje . . . .
vadovaująs organizacijai ry- ^1U Priesaky’, \ įlniaus uni- 
šiams su užsieniu palaikyti, Į,xei>ltet0 lektorius Kubi* 
praneša "Laisvei“, kad Leo-i liūs pasakė kalbas. Kai kū
no Prūseikos vardu pava- i * ie lietuviškųjų komunistų 
dinti Kybartų kultūros na-į (Bieliauskas, Stimburys) 
mai, prie V irbalio miesto kalbėjo rusiškai. Praf. Ku- 
viduriniosios mokyklos, ku- bilius priminė ir buržuazi- 
rią lankė Prūseika, prikalta nius nacionalistus“ užsieny, 
memorialinė lenta, ruošia- kurie, girdi, deda pastangas 
masi Vilniuje kultūriniam Kapsuko vardą išbraukti iš 
vakarui, kariame jo kūrybą istorijos puslapių. Teko ir 
skaitys rašytojai ir žurnalis- TAV

w t

l 1Jv
JAV’ "imperialistams“, ku
rie, pagal sovietinę, Mask-

TAIP ATRODO MOŠŲ MĖN l LIS PER TELESKOPĄ

S. -L. _ -L *
šitaip atrodo mūsų žemės artimiausias kaimynas mėnulis žiūrint i ji per 120 coliu 
teleskopą, kuris yra Kalifornijos universiteto Liek observatorijoj ant Hamilton kal
no. Mėnulį dabar stebi mokslininkai ieškodami prieina m iausios vietos, kur būtu 
galima nusileisti skrendant to kaimyno a plankyli ir ištirti.

Vakarų ryžtingumas stiprina 
pavergtųjų ištvermę

Iš Vliko pirmininko dr A. Trimako pranešimo

Nr 47, Lapkričio 21, 1962

dėmesį 
ūsų atr 

palaužti, jėgoms
naskelbtas atsišaukimas ir kreipti ypatingą 
u^udai^ Vykd. Taiyba,į |>rifšo otensyvą mfeų aU
kSi Vak Berlyno bar- sparamu.. palaužti, jėgoms

'inistių W. Biandt, iinkėda-lsuskakljtin išeit įjai mukiai
ištvermės kovoje už tei- • dinti,

Tolygiai buvo
ma
sės ir__  .
išnaudoti ir Kubos įvykiai,

Lietuvoje džiaugiamasi 
VLlKo laisvinimo žygiais

Toliau savo pranešime 
VLIKo metinėje sesijoje dr

remti ir skatinti krašte 
vargstančių ryžtą ištverti ir 
nepasiduoti rusiiikacijos 
bangai ir išlaikyti lietuvišką 
dvasią, kalbą, papročius ir 

kultūrą;
ištini ir iškelti visa apim.

Trimakas pabrėžė, kati iš timi sovietinio kolonializmo
Lietuvos susilaukta teigia
mų VLIKo radijo progra
mų ir veiklos įvertinimų 
Al ūsų
VLlivo atliekamais 
nimo žygiais, be to, vertina 
ir rusiiikacijos pasmerkimą. 
Jie ypatingai uomisi mūsų

Lietuvoje padarinius;
atskleisti laisvajam pa

sauliui Maskvos daromus

sis su jėgos veiksniu, tai pri- 
; simenant JAV valst. sekre
toriaus žodžius apie "vėjus, 
nešančius mus į tolius“, ga
lima teigti, — tie vėjai neša 
laisvę ir mums. Anot VLIKo 
pirmininko, Vakarai turėtų 
pasukti savo bures taip, kad 
visos tautos pasiektų laisvės

(Eltai Sovietinis režimas mų ir prekių trūkumo, i nau- uostus. Juk laisvės judėji-

žmonės džiaugiasi Į Lietuvoje religinio,, tautinio 
atliekamais laisvi- ir kultūrinio genocido nusi

kaltimus.
Tarptautinėje plotmėje

VU kas numato ir toliau 
gyvenimo sąlygomis laisvė-!reikalauti, Kad sov lėtinis ko- 

1 je. Nors esąs padidėjęs ne-1 loi iaiizmas Lietuvoje būtų 
j asitenkinimas Vakarų po-1 panaikintas ir grąžinta lais- 
įitika, tačiau nė kiek neia vo apsisprendimo teisė; 
sumazėjusios nei tautinės; budėti, kad Lietuvos byla 
mūsų žmonių nuotaikos, nei nebūtų apeita ar nutylėta, 
jų sąmoningumas. Augantis \LIkas pasiryžęs stip- 
rusų kolonistų skaičius ir vis rinti bendradarbiavimą su 
stipriau įvedama į viešą gy- BET ir kitomis tai ptautinė- 
venimą nišų kalba, spauda, mis laisvųjų ir pavergtųjų 
menas, literatūra juos ypa
tingai erzina ir nustato prieš 
Maskvą. Nepaisant lietuviš
ko jaunimo išvežimo į Sovie
tų Sąjungą mokslui, karo 
tarnybai ar darbams, jie 
stengiasi grįžti atgal į tėVy

tai, tokius 4 vakarus suruoe , o________ , . . . . , ...........................
ir Kybartų kultūros namai vos diktuojamą propagandą, siekia pavergti \ akarus, ir jai kilusius nesusipratimus mas yra visuotinis ir iš visųi 

pastarieji agresyvūs žygiai tarp Maskvos ir Pekino, to- reikalauja pašvęsti savo jė- 
tik patvirtina jų tikslus, o • liau dr. Trimakas priminė, gas ir net gyvybę — kad 
šie mums jau seniai žinomi,
—savo pranešime VLIKo 
sesijoje teigė pirm. dr 
Trimakas. Sovietai dar

bei Virbalio vidurinioji mo-> bandę sukurstyti pasaulinį 
kykla, bus rodomi ir filmai atominį karą 
apie Prūseika

O kaip komunistai yra 
keikę tą Prūseika tada, kada 
jis buvo nukrypęs nuo "ge-;

Miręs prof. dr. Kuzma jau... 
komunistų žmogus

(E) Lietuvoje 1942 m.
neralinės linijos“! Dabar jį! birželio 8 d. mirusiam dr. 
garbina, nes jis vėl pradėjo! VI. Kuzmai spalio 15 d. bū- 
jiems aklai tarnauti ir tar- tų sukakę 70 m. amž. Apie 

velionį, jo gyvenimą, nuo-

kad tie visi trūkumai, nesu-. laimėtume. Būtų savęs ap
tarimai buvo bandomi Lie-! gaudinėjimas, jei manytų

jų tuvoje nuslėpti, pakaltinant me, kad komunistinė siste- 
su. i bažnyčią, kunigus, be to, ma gali sugriūti pati savai-

nieko mums nedarant, 
mus bendradarbius su na-j Skatindama kultūrinių 
ciais. Smerkiami žmonės, mainų ofensyvą, Maskva —

navo iki mirties. . je ir ypatingai Lietuvoje, 
pelnus Tiesoje“ (243 nr.) Į Sovietai nuolat vartoja ap

griežtino savo ideologinę i žmonių patriotizmą ir taria, me 
kovą, religinį persekiojimą 
ir rusifikaciją Rytų Europo-

į rašydamas doc T. Šiurkus
Nepriklausomoj Lietuvoj. pastebi, kad velionis savo 

miškininkai turėjo savo žur- ‘ 
nalą "Mūsų Girios“ 
beleidžiamas ir dabar, bet 
prieš jį jau kėsinamasi.

"Tiesoj“ rugsėjo 18 d.

! metu buvęs susipažinęs su 
Jis te-: te Požėla ir kad laisvosiosK.

Lietuvos metais jo gyveni
mas buvęs... sunkus. Kuzma 
buvęs įvertintas bolševikinio 

kažkoks R- Budrys siūlo tą irežimo 194(M1 m „
žurnalą uždaryti ir leisti ki-; bolSevikams bėgant g Lie-

tuvos, jis, esą, 4 paras ope
ravęs "fašistų aukas“. Tik-

tautų oiganizacijomis; 
siekti didesnio lietuvių

'. isuomenės konsolidavimo 
bei tampresnio bendradar
biavimo tiek su ALT, PLB, 
LLK, jaunimo ir kt orga- 
nizacijomis, tiek ir su Diplo-

nę ir didžiuojasi savo lietu- matine Tarnyba: 
viską kilme. ’ ateinančiais metais numa.

tyla ir tinkamai atžymėti 
\ Liko veiklos 20-metį.

"DORO“ LIETUVIO 
PAREIGA

Skaisčios "dorybės“ ku
pinas Maskvos davatkų pa
pliauškų Vilnies redakcijos 
narys S J. Jokubka lapkri
čio 10 d. rašo:

Kiekvieno doro lietuvio, 
šios šalies piliečio pareiga 
siekti, kad JAV nrinannhir---- ----- - b---
Lietuvos įsijungimą į Tary-

H-

Vertiname rėmėju*, 
esame dėkingi spaudai
Savo nelengvoje kovoje—J 

nurodė dr Trimakas—susi
laukėme pritarimo ir para
mos iš įvairių vietų ir pir
miausia esame dėgingi au
kotojams, kurie finansavo 
VLIKo darbą. ALT-bai lin
kėtina dar veiksmingiau pa
sireikšti vajuose ir Lietuvos 
laisvinimo darbų bare. To
lygiai aukštai vertinama mu

kurie dėl nepriteklių pasi- toliau pabrėžė dr. Trima- 
naudoja visuomeniniu turtu, kas — siekia palaužti nei- 
Net ir tariamieji koiaboran- giamą išeivijos nusistatymą

tautų reikalavimą grąžinti anksčiau nekaltinti, pra- komunistinio režimo atžvil- sų diplomatų moralinė para- į bu Sąjungos r«publikį\
paneigtąsias laisto apsi-! ,.eta su"”"»u> .giuir diauge susilpninti mū-| ma ir prasmingi patarimai,! jūdį (Mūsų pabraukta, Kel

nliusit1 —.matyti, prireikė aukų sų laisvės kovą. į bei visi konstruktyvūs ALT,į red.,

gaulės taktiką. Pavergtųjų

la isvo
teises Kremlių

tą, kuris ugdytų tarybinį pa
triotizmą ir komunistinį po. 
žiūrį i gamtą.

Mat, rusai
a?^i viS°i . WUJ.WJ’ Y*į lo, žymiai išpopuliarėjo tik TAV 
Maskvoje leidžiamo žurnalo į nej)riklausomoje Lietuvoje,

o sužeistųjų, kad ir bolševi
kų ar komunistų operavi- •- 
mas nieku būdu dar neįrodo' J 
gydytojo simpatijų Lietuvos! 
okupantui.

?»Iirtisis negali protestuo-

sprendimo 
pasmerkė, 
drumstimą ir nacionalinių 
atgyvenų kėlimą. Sovietinė 
spauda Lietuvoje kiekviena
me mūsų žmonių pareikšta
me nepasitenkinime dėl prie.

? ", ! žmonių dėmesiui nukreiptikaip taikos • gu Ka atliko VLIKas?i nuo slegiančios tikrovės 
teismo bylomis buvo stipriai Vyriausiasis Lietuvos Iš- 
pabrėžiamas tariamas Vak. laisvinimo Komitetas per 
Vokietijos agresyvumas. So- praėjusius veiklos metus dir. 
vietai — teigė VLIKo pir- bo, tiksliai informuodamas 
mininkas — siekė tuo iš- savuosiu

LLK, PET ir kitų lietuviškų, AKkūs ž„džiai. nerejka.
organizacijų darbai. Su Pa-|lingi jokių paaiškinimu. To. 
šaulio Lietuviu Bendruome- I l\* 1 Z I / tl‘7 ** . .L. : 1 _ _ T _šaulio Lietuvių Bendruome- i kie "dori“ lietuviai kaip Jo
ne ir tos organizacijos ivai-, kubka ir jo bendro lizdo 
rių kraštų padaliniais VLI- paukščiai, kitaip ir negali

“‘kddam^Tu“^ ',al.alkėKgaudžius .<an- gie,l„ti; jie palsjdavė paver- 
, Keičiamas jų tau tykius ir bendradarbiavo, ečiui tai tini inm i.- suką ir stengdama-ir žygius' J J b ’

i-
spaudos ir sunkių gyvenimo; pūsti vokiečių ir aplamai tinę nuotaiką ir stengdama-! Kanados LB atliko*V* ” * į* jF TCkeli Iapsižiiffėjo,l^e p™iįj sąlygų imate priešsovietines i Vakarų grėsmę Rytams ū-Į sis nugalėti tarptautinę tylą Ottawoje Tčsutafkė'finan

■'ietijoj, bei,,, „„„„„įtapta ,ik tentiencijas, kurias. neva; dalinai pateisinti B ................

Liesrojo Choziajstvo (tirą-Į 
žas 32,000) x kitomis kalbo
mis teleidžiamos tik "Mūsų 
Girios“ (tiražas 10.500). Jei 
kitos respublikos neturi to 
kių žurnalų, tai kam jis rei
kalingas Lietuvai?!. Ar ne-

ierlyno ; Lietuvos reikalu.
imperialistai kursto, i gėdos sieną, o ji lieka monu- Toliau tebevykdomi pra- 

Tuo tarpu tikrieji imperia-i mentali liudytoja, kaip ta- nešimai per Madrido So
listai sėdi pačiame Krem- riamasis "varžybinis sugy- mos, Vatikano radijo siųstu. 

j venimas“ susmuko nė
c. . pradėjęs varžybųoieke išpusti Vakaru !1 J ‘ ... .jaunimo, skautų il

giniais klausimais. Regulia- 
Nurodęs į sovietų sunku- Vis dėlto, kai Maskva run-! riai leidžiami Eltos biulete- 

mus, ypač žemės ūkyje, į giasi su įvairiais sunkumais,
nori. Ir prof. V. Kuzma ne- į biiizdėjimus Sovietijoje dėl į kai Kubos atveju ii Krem- 

’ gali pasakyti prievartauto- aukštų kainų, žemų atlygini, liūs nusileido, skaitydama- ražas plečiamas 
! jams, kad jis buvo socialde-!---------------------- ■ -- — i VLIKas

SVAKBI LATVIŲ 
KONFERENCIJA

ne- vus. įvesti pranešimai že
mės ūkio, kultūrinės veik- VLIKas 
los, jaunimo, skautu ir reli

nę paramą Eltai italų kalba
leisti, — tai pavyzdys, kaip „ -• •
LB galėtų prisidėti prie Lie- nornm Įj slom^ fJie* 
tuvos laisvinimo darbo, iš-1 no t Basau-
vengdama lygiagretiškumo. - l- ‘ nacijos kon-

pakanka Liesnojo Choziaj- fo<^l jį gali vadinti, kuo 
stvo...

Vyresnysis brolis žino, ką 
daro.

Laukuos daug nenukąstų 
bulvių, lėtai ariama dirva

(E) Ryšium su per lėtai: 
Lietuvos laukuose vvkdo-1

mok ratas.
Lietuvoje rasti 

skystos naftos pavyzdžiai
(E) Lapkričio 4 d. "Tie-

,! liaudies ūkiui duoti lietuvis- čius šoferius. Vilriaus prie-[ tikroje šviesoje atskleisti
kos naftos.

dėkingas musų 
spaudai, informavusiai apie 
VLI Ką ir jo darbus. Spau- 

. . z , . . , „ . .dos vaidmuo šiuo metu, ka
rnai (penkiomis kalbomis), da priešas nuolat keičia sa- 
jų turinys tobulinamas ir ti-į vo taktiką ir klaidinimo me- 

' todus, yra ypatingos svar- 
s dėjo pastangų bos. Visuomenei nėra leng-
čvincni/A of clzloicfi vro L-X i

iciencija, kurion iš Austra- 
bj?s’ Buicpos. Kanados ir 
is įvairių .JAV vietovių bu
vo suvažiavę apie 40 atstovų 
latviams opiausių reikalų 
aptarti.

Minėtai federacijai pri
klauso Amerikos Latvių S- 
.va..Austrą Ii jos Latvių Fede- 

Kanados Latvių Tau- 
. tune federacija, Europinis 
Lctmas Latvijai Laisvinti, 
r ederaci jai

va kritiškai įvertinti, ko 
Maskvos agentai vienu ar 
kitu ėjimu siekia. Iš pasta
ruoju metu spaudoje pasi

^0,<-riH>n<:cntai; komunistų propagandą Hel- 
“" ’sinkyje įvykusiame, komu

nistų rengtame jaunimo ir 
studentų festivalyje.

išaiškinę, kad per 1 minutę 
pravažiavę 19 mašinų... O 
prieš 20 metų — dabar tei- 

(E) Lietuvoje, žinoma, irigiama — toje pačioje vieto-

Ja iz Vilniusa arba 
šventiniai pasikalbėjimai

soje“ (261 nr.) vilniškė El
ta paskelbė žinią, pavadintą 
"Lietuvoje rasta nafta“. Pa

mes ūkio produktu gamybos į pranešimą, Lietuvos ge-i revoliucijos 45 metinės. J-j ratininkas 
' paruošų ministrui R. Son- beveik ketverius me-į prastu būdu žemdirbiai, dar

mais rudeniniais darbais, 
"Tiesa“ (248 nr.) iškėlė ke
letą kiaušinių Lietuvos že-!

n
gailai. Jis pareiškė viltį, kad 
iki "Didžiojo Spalio“ meti
nių, taigi, ligi lapkričio 7 d , 
pavyksią suarti dirvas (tai 
nepavyko... -E.). Pagal mi
nistrą, daugelyje gamybinių 
valdybų padėtis esanti vi
siškai nepatenkinama. Ne
nukąstos bulvės, tik kai kui 
pradėti rauti runkeliai. Esą, 
tonomis skaičiuojamos jų 
šaknys, pristatytos į cukraus 
fabrikus. Jiems trūksta ža
liavos, ir jie negali norma
liai veikti. Lietuvoje yra at
silikta su dirvų arimu. Nore 
spalio mėn. Lietuvoje buvo 
nusistovėjusi giedra, dirvos 
buvo pradžiūvusios, bet... 
nei tempų, nei didesnio i-

visoje Sovietijoje, lapkričio j je būtų buvę pastebėta vie-> ~ium STU. religiniu pei-
6-7 d. buvo minimos spalio! na vežėčia, vienas kitas dvi- Lietuvoje buvo

-- - • pasikeista rastais su JAV
senatoriais, valst. departa-ir... klumpėti 

valstiečiai. Korespondentas 
klausia mašinų vairuotoją;tus ieškoję naftos ir dabar; bininkai. inteligentai vėl bu-

pasiekę laimėjimą — tri-j vo raginami dar labiau pasi- Į ar čia jūsų nuosava mašina? 
juose struktūriniuose gręži-; tempti, dar sparčiau dirbti, j
niuose (jie išgręžti Lietuvos! viršyti normas bei planus. 1 Taip. —Nuosava? Nustem- 
pietvakarinėje dalyje) jie i Viskas Spalio garbei .. Lap- ^a- y#3’ važinėjate?
radę skystos naftos pavyz-; kričio 7 d. Vilniuje ir kituo- 
džius. Geologijos ir gelmių miestuose įvyko paradai, 
apsaugos valdybos, prie
min. tarybos, viršininkas V.
Mikalauskas manąs, kad 
pramoninės šio lobio atsar-,
gos turinčios perspektyvų, nuostabią ateitį“, o kolcho- 
Tolesni gręžimo darbai bū- zininkai, darbininkai dar iš- 
sią išplėsti vakarinėje Lie- vakarėse lyg vergai liejo 
tuvos dalyje — norima at-|Pra^a^ keikėsi, 
skleisti pagrindinių struktū- . radijo bendra-
rų prigimtis ir rasti Baltijos
žemumos rytinio šlaito naf
tingus kontūrus. Tad, kaip

Treji metai, mano žmona— 
gydytoja, o aš

radijas ir spauda be per-įra/ono vykdomajame. Kiti 
traukos skelbė apie didžiuo-į ' anuoto jai, lietuviškai už
sius "spalio laimėjimus“ ii į klausti, nesupranta. Klau- 
’milžiniškus pasiekimus bei ?*am* rusiškai — ot kuda 

vy? My iz Vilniusa. čto ve-

darbiai Lietuvos miestuose 
ir kaimuose pirmomis lap
kričio dienomis įvykdė vadi-

teigia Vilniaus Elta, jau ne- nam3 ’ radijo estafetę“. Jie

rodžiusių balsų matyti/kad . ‘ e^l/,V/1/“-. I)i, rnininkauja 
visuomenė domisi laisvini-1 pI °L ' LeJinž- 
mo veikla ir norėtų ją stip
nnti. Esame tos nuomo
nės,—nurodė VLIKo pirmi- 

mentu, šis klausimas buvo ninkas,—kad visi turime da-
primintas JAV delegacijai 
Jungt. Tautose.

NATO Konferencijos ir 
Vakarų užsienio reikalų mi- 
nisterių pasitarimų proga 

buhalteris! raštais ir telegramomis dės
tytas Lietuvos bylos reika
las. Kanados premjerui Die- 
fenbakeriui atstačius Lietu
vos konsulato Toronte tei
ses ir pažadėjus kelti pa
vergtųjų tautų bylą Jungt 
Tautose, šie žygiai buvo į- 
vertinti. O Vatikane susi
rinkus iAntiajam Visuot.

žiote ( ką veža te)? Karbit.
Tokių visa eilė. Korespon
dentai nusiskundžia: negi 
sustabdysi visas mašinas 
Lietuvos keliuose? Mes čia Ražnyči°s Suvažiavimui, bu.
pridurtume — negi sustab
dysi atėjūnų Įsigalėjimą 
Lietuvoje, kai su tuo sutin-

tempimo darbuose nepastė- tolimoje ateityje tikimasi apklausinėjo pravažiuojam ka ir režimo va džia?

lyvauti laisvinimo darbe, bet 
kiekvienas savame bare,
kad be reikalo neeikvotume 
jėgų ir lėšų. Tad nenustoki
me vilties, kad ateis laikas, 
kai vėl matysime visų pat
riotinių grupių atstovus sa
vo tarpe. Tai diktuoja už
trunkanti tautos nedalia ir 
gyvas reikalas suburti visas 
jėgas bei išteklius tautos 
laisvės kovai laimėti.

Kas numatoma ateityje?

Baigdamas sovo praneši- 
VLIKo suvažiavime lap

kričio 10-11 dienomis, pir
mininkas dr. Trimakas 
rodė į šiuos ateityje numa-

vo kreiptasi į Popiežių Jo
ną XXIII, prašant žygių 
laisvės labui. Berlyno gėdos . .
sienos metinių proga buvo įvykdyti žygius:

GERIAUSIA dovana
Jei galvojate apie dova

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

H. Tautvaišienės "Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje/* 
kaina $1.25.

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelel
iu- vio administracijoje:

636 Broad vra v,
So. Boston 27, Mass.

f



Nr 47, Lapkričio 21, 1962 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis penktas

įsiJcalMJfaii
]M[aflilosi ’čvu

cibulizaciją aš nedaug ži
nau, todėl ir neturiu ką pa
sakyti; ale kai dėl Kubos, 
tai tenai tikras monki-biz- 
nis. Negali žmogus suprasti, 
koks biesas tenai džiką šo
ka. Vieną dieną gazietos 
triūbija, kad mūsų preziden-Į 
tas privertė Chruščiovą atsi-J 
imti iš Kubos visus ginklus,

, ir Chruščiovas paklausė —
' good boy, nais vyras! Ir Va- 
šinktonas tvirtina, kad gink- 

į lai jau vežami Rusijon at- 
’ gal. Ale Kubos Kastras sa
ko : Nosar! Tuos ginklus ta- 

! voriščius Chruščiovas at
siuntė man, jie yra manot Us j "diktatorius“ už tam tik- 
prapeitė ir niekas negali jų ra atlyginimą ir gavo pinigus, 
iš Kubos išvežti. Kastro prie-. 5^ paskutinėje valandoje atsi- 
šininkai irgi praneša iš Ku- sakė (ir, kaip ako, pinigu ne
bos, kad tie ginklai esą SU-į grąžino). Krikščionys tuomet 
kavoti Kubos miškuose, mai-' neišdrįso pakelti pučo.“ 
nose ir kalnų urvuose. Ir jie! . .
pirštu parodė tas vietas. Nu.l Tokiam pei versmui putel
iai pasakyk, Maiki, kaip ten ?intj krikščionys tuo laiku 
iš tikrųjų yra: išvežti gink- išleido 11 pa: uostą šmeižtų

1926 metų perversmas i
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)
Apie jų galvotą pervers- kurie balsuos už bedievius, 

mą 1926 m. pavasarį rašo J. —jie rinkimus pralaimėjo, 
Šarūnas knygelėje “Gruo- ir jų dalis tai išaiškino, kaip 
džio 17 d. perversmas“, katalikų bažnyčios įžeidi- 
psl. 12: mą, nekalbant jau apie jų,

••Kad jie n.oAėsi, nėra jokio! kunigų autoriteto pažemi- 
abejojimo. Kuopsi dar pavaaa-į Demokratija jiems
rį prieš Seto, rinkimus. Tas staiga pasidarę neįdomi net 
pats Plechavičius buvo sukalbę-;bals> Pavojinga, todėl jie,

ar ne7 1 knygelę, vardu “Socializ-
— Gal' yra kiek išvežta,'mas’ komunizmas ir kas to- 

bet ne viskas. Vokietijos A- Hau , kunoje buto rašoma: 
denaueris irgi netiki, kad’ “Tarp Lietuvos žydų, social- 
Chruščiovas viską atsiėmė, demokratų, valstiečių liaudinin. 
Atrodo, kad Chruščiovas kų ir Rusijos bolševikų yra slap- 
Kenedį apgavo. Tą jau iŠ ta sutartis. Toje sutartyje, be 
dalies pripažino ir Sovietų kita ko, pasakyta, kad jei rinki- 
atstovas Kuznecovas, kuris mus laimės žydai ir socialistai,

Į pasakė Jungtinėm Tautom, tai jų valdžia turi tuojau įvesti
— Kas girdėti, tėve? , tankūs, kad ir mažutes žuvę. kad Chruščiovas niekad ne- bolševikišką tvarka visoje Lie-
— Maiki, prastos naujie-1 les išgraibo. Negana to, ru-• ketino ir nežadėjo visų gink- tuvoje. Derybos buvo vedamos

nos i sai dažnai suardo amerikie-• lų iš Kubos atsiimti. Dabar slaptai, o sutartis buvo galuti-
__ Ii- vėl prastos? kių užtiestus tinklus ir pri- Maskva pradėjo remti ir | nai pasirašyta, kai neseniai vie-
_ Jes, Maiki, visai par- daro daug nuostolių mūsiš- Kastro reikalavimą, kad A- sėjo Kaune bolševikų komisaras

1 i_?___  2C__ 1____ m vi lzo nocifronl/fn iosyvos.
— Kodėl?

kiams žvejams. Nežiūrint merika pasitrauktų iš Kubos 
tokio sabotažo, Washingto- Guantanamo uosto, kur yra

čičerinas. čičerinas pirm sutar
ties pasirašymo per pietus Mi-

pradėjo dairytis į fašizmą 
ir tautininkus. Apie tai šiek 
tiek šviesos duoda Krupa
vičius :

“Rinkimų rezultatus paskel
bus, ateina pas mane į ministe
riją A. Merkys. Po trumpos į- 
žangos pradėjo įkalbinėti neper- 
leisti valdžios liaudininkams, 
nes jie sugriausią valstybę ir 
atiduosią ją bolševikams. Jis 
tautininkų vardu žadėjo mesti 
su mumis — krikščionimis de
mokratais — beprasmę ir žalin
gą kovą ir mus remti visur.“

Tuo metu, kaip sako Kni- į 

pavičius, jisai nesutiko su į 
Merkio pasiūlymu, bet vė
liau iš seimo tribūnos jis] 
kaip tik kaltojo visus Mer-j 
kio tvirtinimus apie liaudi
ninkus. .

Taigi, apie perversmą bu
vo kalbos dar neįvykus III 
Seimo rinkimams ir tuoj po 
1 inkimų, kai dar nebuvo ži-

BIBLIJOS PUOSELĖTOJAI

Amerikos Biblijos Draugijos pirmininkas kun. or. Z. 
Xettinga Įteikia pasaulinio vajaus biblijai skaityt! pla
katą buvusiam beisliolo žvaigždei Jackie Robinsonui, 
kurks priklauso kartu su daug garsiu žmonių, komite
tui. remiančiam parinktų biblijos ištraukų skaitymą 
kasdien nuo Padėkos Dienos iki Kalėdų.

Vliko Vykd. Tarybos veikla
VYKDOMOSIOS TARYBOS PIRM. J. GLEMŽO5 

PRANEŠIMAS VLIKO SUVAŽIAVIMUI

nornH nei kns sudHrvs vv*— Aš jau nebegaliu žuvų no valdžia tyli. įrengta Amerikos karo lai-j nisterių Kabinete pareiškė Sle- kokia -
pagauti, tai vot kodėl. Į Kaip atrodo, Maiki, tai 'yno totisPei eitą savaitę |/e\ it mi. i vyriausybės politika ir tuo

— Rudeni, tėve, suvys vi- mus laukia siekti pyragai. Kasti o milicininkai jau pra. - Tamsta buvai p.rmas min. JMvkįlui Sleževičiui
sada pasitraukia toliau nuo Mūsų valdžiai žiopsant, dėjo tenai svaidyti akmeni- pirmininkas tautiškos Lietuvos,!^ neiJįkdžius Uriamai

............ paėmė mūsų mis Amerikos kareivius. Ar-! o dabar Tamsta būsi pirmuoju • ,‘ y , . ,
» ir dabar varo jie bOtM tokie drąsūs, jei- komisaru raudonosios Uetuves dm

gU uz jų nugaros nestovėtų I tai Sleževičius atsake, kad - *
Chruščiovas su savo trink- pirmuoju min. pirmininku buvo .. . “ _ -r6 Kaip mateme, Krupavi-

kranto. į Chruščiovas
—Ne, Maiki, rudenį žu- 1 anose j Kubą 

vys ateina arčiau prie kran- mūsų fišermonus 
to, ba čia daugiau živasties bos.
randa. i — Gali būt, tėve, kad toks

— Tai kodėl nepagauni? i jau lemties sprendimas A-
— Kaip pagausi, Maiki, menkai — ne tiktai Ameri- 

kad ruskiai viską išgaudė, kai, bet ir visai \ akarų civi-
_ Kokie ruskiai? į lizacijai. Nelabai seniai bu-
— Kam dar klausi? Juk vo šituo klausimu debatai te- Maskvos erštą Tfu!... 

skaitai gazietas, tai ture- levizijoje. Buvo debatuoja-į 
tum žinoti, kad Sovietų Ru-,™a klausimas: “Ar nesmun- 
sijos šipai apgulė Amerikosį ka "Vakarų civilizacija?“

Anglijos Oxfordo universi-

įs zvejy-
1
lais?

— O
nas net pasigėriau iš to 
džiaugsmo, manydamas, kad 
mūsų prezidentas paklupdė

O aš, Maiki kain dur-

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

pakraščius ii- vagia mūsų žu 
vis. Amerikos fišermonai 
kasdien pagauna vis mažiau 
ir mažiau, o ruskiai traukia 
žuvis tinklais kaip šieną ir 
krauna su druska į bačkas. 
Aš mėgstu žuvį ir seniau 
daug jos pagaudavau. Turiu

teto studentai gynė nuomo
nę, kad nesmunka, o Texas 
universiteto studentai įrodi
nėjo, kad smunka.

— O ką tai reiškia, Mai
ki?

— Tai
ir botelį su vienu irklu, ale Makarų pasaulis neatsilaiko 
pereitą savaitę jau nieko ne
pagavau. Tai vot, Maiki, ko
dėl prastos naujienos.

— Iš tiki-ųjų, tėve, nema
loni padėtis.

— Bet pasakyk, Maiki, ko
dėl Vašinktono valdžia ne
mato šito šmugelio? Juk A- 
merikos fišermonai neina 
žuvauti Sovietų panosėje, 
tai k<xlėl ruskiai turėtų čia 
lįsti, ką?

— Jie neturėtų čia lįsti, 
bet lenda. Na tai ką čia Wa 
shingtono valdžia galėtų pa
dalyti? Juk už trijų mylių 
nuo kranto jūi a yra laikoma 
atdara visiems.

— Taigi už trijų mylių 
kaip tik ir prasideda žuvin
gos vietos: o kai ruskiai tas 
vietas išklynija, tai kur tada 
Amerikai žuvauti? Jau ii 
dabar storuose sunku žuvies 
gauti; jeigu dar ir yra kokia 
pastipusi pliundrė, tai prai 
sas kaip drugštory už ge 
riausias liekarstvas. O ka> 
bus toliau, Maiki? Žuvies 
negausim nei pauostyti.

— Tėvas gal nežinai, kač 
Amerikos žvejai jau kelis 
kartus skundėsi YVashing- 
torui dėl rusų čia brovimosi 
nes jie laužo ir žvejybos tai 
syk les. Tos taisyklės nusta 
to tinklų retumą, kad mažos 
žuvys jais nebūtų pagauna
mos, o rusu tinklai vra tiek

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas

1reiškia, tėve, kad iš knygnešio kun.

Į tai Sleževičius atsakė, kad 
pirmuoju min. pirmininku buvo 
Voldemaras. Tuomet čičerinas 
pastebėjo, kad. ir dabar kelioms 
dienoms pirmuoju komisaru bus 
irgi Voldemaras. Mat, Voldema
ras jau ištisi metai, kaip tapo 
slaptu bolševikų agentu. Nese-^ 
niai apsilankęs pas bolševiku at-l , - 1- 1 l.
stovą Kaune Voldemaras siūlė “P1-1?1?'??

bolševikams pirmiau užpulti
Latviją, o paskui Lietuvą. Da. 
bar bolševikams ruošiami keliai 
i Lietuvą kitokiu būdu, būtent 
per rinkimus.“ ("M. Sleže- 
čius“, psl. 151-2).

Vliko Vykdomosios Tary. Į ruomenėmis, Tyrimo insti- 
bos pirm. Jonas Glemža Vii- tutais, Spaudos sąjunga 11 
ko suvažiavimui New Yorke kitomis. Tie santykiai butų 
lapkričio 10-11 dienomis; dar artimesni, jeigu \ ykdo- 
atsiuntė raštu savo praneši- moji Taiyba galėtų darbais 
mą ir informacijų apie da- daugiau prisidėti. Dabar gi 
bailinę padėtį Lietuvoje. Vykdomoji Taiyba tiek su-

Tas jo pranešimas čia yra varžyta, kad negali pasi-
spausdinamas sutrumpintas, reikšti. ...

. Europos spaudoje ir įnsti- 
Vykd. Tarybos veikla tucijose Lietuvos vardas vis 
VLIKo Vykdomoji Tary-i dažniau paminimas.

ba per praeitus metus ste-j Sovietų propaganda Va- 
bėjo tarptautinius ir europi- į karų Europos lietuvių tarpe 
nius susirinkimus ir konfe-

čius taip tvirtina, jog Mer
kys lankėsi pas jį pervers
mo reikalu net du kartus, 
bet Krupavičius nutyli, kad 

• ir jis lankėsi perversmo rei-

rencijas ir reagavo, primin
dama lietuviškuosius reika
lus.

stiprėja. Ji vykdoma įvai
riais keliais. Siuntinėjamas 
“Tėvynės Balso“ laikraštis, 
“Grįžimo į tėvynę ir kultū-

Šiais metais politinių įvy- rinių ryšių su tautiečiais už. 
kių priešakyje buvo Berly- sienyje komiteto Lietuvos 

kalu pas Smetoną. Tą svar-Į nas. Vykd. Taryba atitinka- iniciatyvinės grupės“ Vil- 
bią aplinkybę iškelia dr. I momis progomis priminda- niuje leidžiamas, bet siun- 
Vincas Misiulis (laikraštyje vo vyr. burmistrui V. Brand-, čiamas iš Rytų Berlyno to-
L. L.), kuris atpasakoia kun. rid savo reikalus. kio pat vardo komiteto. Ta-
M. Vaitkaus pareiškimą, jog Mums visuomet reikia pri- '• me komitete yra lietuvių 
M. Krupavičius, A. Stulgins- j minti, kad mes su vokiečiais skyrius, kuris plačiai susira- 
kis, kun. J Vailokaitis h Į vienodoje padėtyje, nes jie šinėja su Vakarų lietuviais,

Kokia peršama išvada? 
Išvada aiški — neprileisti 

vi. Sida- prie rinkimų. Kam toks 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., • šlamštas buvo taikomas?

prieš Rytų agresiją. Po Ant- kaina $2.50.
10 Pasaulinio Karo bolševiz- Aloyzas Baronas: LIEP- 
mas užima vieną poziciją po TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
kitos, o demokratija visur mijuotas romanas, 279 psl., 
traukiasi. Jai stinga ir soli- kaina $3,00.
darumo. Amerika, Anglija j Aloyzas Baronas: VIENI-
ir Prancūzija yra neva 
jungininkės, tačiau kai 
Prancūzija ir Anglija nese
niai žengė Sueco Kanalo 
girti, tai buvęs Amerikos 
prezidentas Eisenhoueris, 
kartu su Chruščiovu, pastojo 
joms kelią. Tai buvo demo
kratinio prezidento smūgis' 
demokratiniams draugams

Vaitkus ėjo pas Smetoną pa. 
reikšti, kad jie sutinka, jog 
Smetona būtų po peiversmo 

' prezidentu, bet nenori Vol-

Ta knygelė buvo taikoma' tik Krupavičius ir Stulgins- 
ne visuomenei suklaidinti,! kis, o Vailokaitis su Vait- 
res kritiškas pilietis tuoj ga.! kum pasilikę lauke laukti 
Ii pastebėti kvailus ir nepa-! pasikalbėjimo rezultatų, 

i grįstus tvirtinimus, bet po-! Pasikalbėjimas buvo ga- 
: litiškai nenusimanantiems, na komiškas, nes Smetonai

tik pora paskutiniųjų metų i siuntinėja spaudą ir siūlosi 
tai viešai pradeda paminėti, j įvairiais reikalais patarnau.

Vykdomoji Taryba palai-į ti. Šiais metais vėl atvyksta 
ko artimus ryšius su kitomis Į daugiau iš Lietuvos istrigu-

demaro ministeriu pirminin- Vokietijos pavergtųjų orga. šių ten vokiečių ir lietuvių, 
ku. Su Smetona kalbėjosi nizacijomis: Baltų Taryba, 

ACEN, Tautinėmis Bend-

buvo siūloma prezidento 
vieta, kai jis pats buvo ap
sisprendęs pasiskelbti Tau-

__________v ' I'aveikti. ; tos Vadu, ir norėta atsikra- ____  ,_
romanas Iš Vinco Kudirkos į Bet prie peiversmo krikš-įtyti Voldemaro, nors Smeto- pavyzdžiu.

394 nusl kaina i čionvs demokratai tuomet na tuo metu nedarė nė vieno' pusi. Kaina, repii..o buvoĮ žirgs„io be Voldemaro ži-
vilties rinkimus laimėti, O;n’os >r pritarimo. Kadangi 
perversmą galima padaryti j tas pasikalbėjimas Įvyko

sąy$I MEDŽIAI, 117 psl. kai-itokio lėkšto intelekto kari- 
na $ 1,50. ninkams kaip Grigaliūnas-

Juozas švaistas: JO SU- Glovaokis ir jam panašiems 
ŽADETINĖ, premijų o t a c

gyvenimo,
$4.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie.

Atsidėkodama už tai Ang-i motinos meilę, j’os tikslą ir 
ija dabar padėjo savo lai-1 ytipestį išauklėti savo vai- 
vais Kubon gabenti gink- į P^na's žmonėmis ir ti- 
!us prieš Ameriką. Po ka-ikr^is ^tuviais, 397 psl.. 
o Amerika jau pasitraukė i ka’na $4.00.
š Filipinų, privertė savo są-į Jurgi* Gliaudą, ŠIKSNO 
rungininką Belgiją pasi-1 SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
raukti iš Kongo, Olandiją! Ju°tas romanas iš politinių 

iš Indonezijos, o Prancūzija I emigrantų gyvenimo, 268 : 
įasitraukė iš Alžerijos. Bet! Psk> kaina $2.50. 
sovietų Rusija ne tiktai nie-
kur nepasitraukė, bet dar 
Jaugiau išsiplėtė. Ji užėmė 
isą Europos vidun, Pabal- 
ijo kraštus, o dabar dar a- 
iem kojom atsistojo Kubo

je ir jau reikalauja, kad A- 
merika pasitrauktų iš Kubos 
Guantanamo uosto. Todėl 
ų debatų teisėjai ir nuspren
dė. kari Vakarų civilizaciia

pasisakymų už perversmą 
sutinkame gana dažnai, mi
tinguose ir spaudoje. 1926 
m. rugsėjo 19 d. L. Noreika 
paskaitoje Raseiniuose tvir
tino, kad Lietuvai gresia 
bolševizmas ir jam pašalinti 
reikia pasekti Mussolinio

po rinkimų... j uar £ęr°Kai pneš pervers-
Liet. Enciklopedijoje A.'mą: tai™aton1?- krikdė- 

B., rašo, kad Krupavičius at-j mai. a. iai Pnta,‘ė peryers- 
metė pasiūlvma daryti per-l n?U1, Jle. *lk teturėjo kai ku-j 
versmą prieš seimo rinki- ĮI,ų dėl Voldemaro. Į

Tas atsilankymas davė 
pradžią krikdemų bloko ak
tyviai propagandai prieš de

1 li

prieš
mus, nes tai. esą, būtų prie
šinga konstitucijai. Tuo bū
du ir tautininkai ir krikde
mai iš principo nieko netu- 

Į įėjo prieš karirį pervei-smą,
v . . . ^.«^ Pne jo ruošėsi, bet kol kasVytautas Alantas: TARP! •; atidpio į

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 46211 v? J ii',' c • . •
pusi., kaina $4.50. „J“? S* ,n?° . '!nklnp

D . . . . metu krikdemu trejukei ak-
PELIAI* NFr^l*»T,!A tyviai vyskupu
■fii nik sno i v • ganytojiškas laiškas, ragi- 
Sk nn US’ 509 P” kai"a "ant.is ba|a>Joti lik už krikš- 

‘ į čionių demokratų sąrašus,
Vincas Ramonas: MIG- noi-s į aktyvią propagandą 

LOTAS RYTAS, 166pusl.. j isijurgė tūkstantis kunigų 
ir dar daugiau klerikalų,

-munka.
— Maiki, apie tą vakani Keleivio administracijoj.

kaina $2.00.
Tos knygos gaunamos ir nors kai kurie kunigai gra

sino neduosią išrišimo tiem,

mokratinę santvarką ir prieš 
Sleževičiaus vyriausybę, kas 
Smetonai-Voldemarui buvo 
labai svarbu, nes padėjo nu
teikti prieš esamą santvarką J

Lapkričio 21 d. Jurbarke 
mitinguodamas K. Ambro- 
zaitis pareiškė, kad reikia 
organizuotis ir artimiausioje 
ateityje pašalinti liaudinin
kų ir socialdemokratų val
džią.

Gruodžio 12 d Tautos 
Valia rašė:

"Pastaraisiais metais ne tik 
Europoje, bet ir viso pasaulio 
demokratizmas bei paremtasis 
juomi parlamentarizmas pergy
vena didžiulę krizę... mūsų par
lamentarizmo sistema turi būti 
kuo greičiausiai keičiama“.

įrodžiusių vokišką kilmę. 
Su jais ieško ryšių Rytų 
Berlyno komitetas ir jo pa
reigūnai, siūlydami lietuviš
ką komunistinę Vakarų 
spaudą ir t.t. Vykdomoji Ta
ryba rūpinasi įtraukti nau
jus ateivius į lietuviškąją vi
suomenę, supažindindama 
juos su kultūrine išeivijos 
veikla ir spauda.

Atvykstąs jaunimas ne
daug žino apie išeivijos lie
tuvių organizacijas ir veik
lą ir, dėl atkaklios sovieti
nės propagandos prieš išei
viją, dalinai kritiškai ir 
skeptiškai nusiteikęs vaka
riečių ir lietuviškos išeivijos 
atžvilgiu.

Mūsų visos organizacijos 
turi pasistengti atvykstan
tiems parodyti tikrąjį išeivi, 
jos veidą.

ELTOS biuleteniai

dalį visuomenės. Reikia pa-! Netrūko pasisakymų nu
tikėti, kai Krupavičius rašo, versti vyriausybę ir seime, 
jog svarbiausi perversmo! kuo>’I)ač Pažymėjo kai ku- 
orgarizatoriai, įkvėpėjai ir j rie atstovai — jie mėgo de- 
vadai buvo Smetona su Vol-1 sokratiškame parlamente, 
demaru, o jų ryšininku su i demokratiškomis laisvėmis 
kitomis partijomis ir kariuo- naudodamiesi, kalbėti prieš 
mene buvo Antanas Merkys, demokratiją, agituoti už fa 

Jau po rinkimų ir po nau.
jos vyriausybės sudarymo ^us daugiau)

“Eltos Informacijos“ lie
tuvių kalba išeina kas sa
vaitę ir jau artinasi prie 
500-nio numerio. Parenkant 
medžiagą naudojamasi: Vii. 
niaus radijo stoties progra
mos užrašais - monitoringu 
(tie užrašai kasdien gauna
mi iš VLIKo stoties); iš Eu
ropos gaunama periodine 
spauda; Europoje. Jungt. 
Amerikos Valstybėse, Pietų

(Nukelta į 7-tą psl)
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NENAIKINKIME i virinti 5 minutes. Atšaldyti, RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Medvėgalis
LEGENDA

(Tęsinys)

— Kas jūs esate, kas jus čia atvedė ir ko jūs iš mūsų 
norite? — neva nustebusi paklausė viena vaidilučių, pa
mačiusi družininkus.

Kai Medyedis pareiškė jai savo kniaziaus norą, vai
dilutė jam atsakė atžariai:

— Visos mes esame gražiabalsės dainoros ir skaisčia
veidės .vainikuotos mergelės vaidilutės, o jei tavo knia
ziaus jau tokia galia ir valia, tai tu pats išsirink ją iš mū
sų tarpo.

— Tai sušauk visas savo seses, nes mes skubame 
mergą pristatyti kniaziui dar su patamsėliu.

— Mudvi negalime pasitiaukti nuo švento aukuro. 
Jūs palaukite Kai pragys antrieji gaidžiai, ateis mūsų pa
maina, ir aš galėsiu pranešti vyresniajai apie jūsų at
vykimą.

— Mes nė valandėlės negalime laukti — eikite kuri 
nors viena ir praneškite.

— Mes tik po dvi vaikštom, po vieną niekur nesiro- 
dom, o ugnelės be priežiūros mes nė akimirkai negalime ; 
palikti, — ramiai atsakė jam vaidilutė, nesitraukdama 
nuo aukuro.

Medvedis iš pradžių pagrasė jai rimbu, paskui ka- • 
laviju, bet mergelė jo tartum ir negirdėjo. Prisiėjo laukti., 
Kai pragydo antrieji gaidžiai, atėjo pamaina. Pagaliau į 
pranešė vyresniajai. Ir vyresniajai pasakė Medvedis, ko- ; 
kiu reikalu atsiuntęs juos kniazius.

— Gerai, sutiko vyresnioji, — eikite Į požemi, o aš 
pažadinsiu mergeles, ir jos kiekviena jums pasirodys ir : 
padainuos. Ir kad iki trečių gaidžių išspręstumėt kuri, nes 
mes, beauštant aušrelei, susirinksime visos bendrai mal. į 
dai, — dar pridėjo vyresnioji ir nuvedė družiną i pilia- Į 
kaimo požemi.

Suėjo družininkai i požemį, užsidegė žimintus ir suse- j 
do ant suolų. Vyresnioji tuojau atvedė gražiabalsę Dai
norą ir liepė jai padainuoti.

— Šitoji gražiabalsė! — nudžiugo Medvedis, išklau
sęs vaidilutės ir paklausęs vyresniosios, ar toji pati bū
siant? ir skaisčiaveidė Dainora?

— Mes visos dainoros. Visos skaisčiaveidės ir gra
žiabalsės. Pažiūrėkite ir kitą, — gūžtelėjo pečiais vyres
nioji ir, paliepusi vaidilutei eiti įgulti“, pati nuėjo pa
kviesti "antros“. Išėjusi greit perrengė Dainorą, apgaubė 
ją duklesniu gaubu, sudraikė ant galvos vilnijusius plau
kus, perbraukė anglimi per antakius ir paliepė jai atsisto
ti prieš isibriovėlius nugara Į žibintą.

KELEIVIS, SO. BOSTON

TIKRAI NEPAPRASTOS VEDYBOS

George Howalnd. 87 metų amžiaus, iš San Franeisco. 
Calif., susituokė su 52 metų Adi von Franzel. kurią jis 
norėjo Įdukrinti, bet negalėdamas to padaryti dėl biu
rokratų visokių trukdymų, nutarė ją vesti. Greta sto
vi jos duktė Greta MacMillan. šiuo atveju pamergė. 
Kairėj pabrolis Vincent liond. 90 metų amžiaus, ku
riam taip patiko vedybos, kad jis žada pirštis jo jau
nų dienų draugei, kuri yra 91 metų amžiaus.

VITAMINŲ kad visai nesustingtų,! ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
Įdėti kiaušinių baltymus ir į zas Liūdžius, 246 pusla-

Vitaminai būtini, jei no- plakti iki standžių putų. 
rime sveikai maitintis. Jų 
daug vaisiuose ir daržovėse,
bet kol jos patenka i mūsų' ---------
stalą, daug vitaminų pra- TRYS SAKALAI, Alf. Yambuto 
randa. Netenka dėl to, kati 15 pasakų ir padavimų, 186

piai, kaina $3,00.
ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

vaisiai ar daržovės nuskin- pusi., kaina .................... $2.00 NEPRIKLAUSOMĄ LIE-
ti, nurauti ar iškasti dar ne- GINTARėLė, J. Narūnės pasaJ TUVĄ STATANT, Rapolo

KNYGOS JAUNIMUI

prinokę, ar dėl to, kad ilgai 
buvo vežami, laikomi sandė
liuose. Daug vitaminų pra
žūva ir verdant.

ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba,
kaina ......................... $1.00

Štai keli patarimai, kaip hly.m karveliai. Aloyzo Ba- 
daugiau vitaminų maiste su- r*** raitės vaikams, psL. 
taupyti: . -!___________________

1. Virkime daržoves ko NAUJAUSIOS KNYGOS
mažiau vandens įpylusios. ______
Jei išvirus lieka vandens, su- TAUTŲ KAPINYNAS SI- 
naudokime jį viralui. ,BIRO TUNDROJE, H. Taut-

2. Nešildykime sušalusių vaišienės šiurpūs atsimi- 
daržovių, bet virkime jas su. • nimai Sibiro vergijos,

.. . 134 nsl., kaina $1.25.
3. Valgykime vaisių n-įLIETUVIU IŠEivija A-

dai-zovių žievę, nes joje yra j MERIKOjE> St Michelso- 
daugiausia vitaminų. no vaizdžiai parašyta šio j

Benediktas Rutkūnas

PABUDINTOS VILTYS

Juodi arimai. Varnos. Kryžiai.
Nugeltęs miškas dreba.
Anei žvaigždės. Nei žiburėlio.
Naktis slogi kaip grabas.

Tu gedulingas rudeni, 
krūtinėj ilgėsi pabudini!

Ar miršta žiedas, lapas dūla,
negandą klykauja apuokas —
velėnoje regiu naujos gyvybės diegus, 
girdžiu pavasario upelių juoką.

Tu, auksaplauki mano rudeni, 
viltis šviesias širdy pabudini F

KABANTIS LIEPTAS

Stūksančio? uolos. Upė srauja.
Slibinu žiojas juoda praraja.

Kabantis lieptas Takas staigus.
Žengia bebaimis aklas žmogus.

Žingsnis i šalį — tyko gelmė — 
tarsi pai idęs akmuo, nugarmės . . .

Amžiais tarp žemės, aukšto dangaus — 
Kabantis lieptas — kelias žmogaus.

daugiausia vitaminų
4. Vaisių sultis paruoški- 

me prieš pat pas geriant. Jei 
jas laikome šaldytuve, žiūrė
kime, kad indo viršus būtų ( 
tvirtai užsuktas.

5. Valgykime ko daugiau! 
žalių daržovių ir vaisių.

6. Nevartokime sodos, vir
damos daržoves. Ji pagraži
na jų išvaizdą, bet sunaikina 
vitaminus.

7. Pjaustykime daržoves 
prieš pat virdamos.

8. Jei tik yra galima, pir
kime daržoves ir vaisius tie
siai iš jų augintojų tuoj, kai 
jie yra nuskinti.

J 9. Jei galime, pasirūpinki- i 
j me pačios sau daržovių ir

vaisių užsiauginti.

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o: 
kietais $5.00.

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

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

I ŠEIMININKĖMS
Įvairių žalių daržovių 

salotos
5 uncijos pamidorų, 3 un- 

’ cijos agurkų, 2 unc. žalių 
; morkų, 3 unc. kopūstų, 2 
i unc. salierų šaknų, 3 unc.
; grietinės arba majonezo, 
i Nuvalyt morkas, salieras, 
i kopūstus ir supiaustyt šiau-

SVEIKINU i sąjūdyje, priklausė Moterų į deliais, pridėti riekutėmis
ANELĘ LIUTKUVIENĘ Progresyviam Susivieniji- f susmulkintų pamidorų ir a-

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis. 222 pusk, 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, 
gausiai iliustruota, parašė St. .Mi
chelsonas, virš 5OO puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais
viršais........................................... $4.00
kaina  ................. .. Sl.zS

ŽVILGSNIS J PRAEITJ. K. Žnko |- 
domus atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................... $5.00.

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

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

1505 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslzniai.
K a m a $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė A nicetas Simutis, daugy-

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina................... $0.75

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... 54.00

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

• JETUVA 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 .... Ž5.5O

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $-50

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

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. karna ....$450

KODĖL AS NETIKIU J 
A

į Anelei Liutkuvienei 
'gyvena Bridgevvatei 
šiemet sukanka 8

Ir ”kita“ sužavėjo družininkus savo balsu ir savo amžiaus. Ta sukakti Anelė • Kai aš pradėjau vesti Ke- 
grožiu ir padainavo nė kiek neprasčiau už pirmąją minės lapkričio 26 d. Tą Jeivvje Moterų Skyrių, A-

— Na, tai kuri — pirmoji ar antroji? — paklausė ■ dieną ji gimė Lietuvoje, ku. nelė Liutkuvienė uoliai jį
vyresnioji. Į1 ji jau nebematys. . rėmė ir kuo galėdama prisi-

— Abi grakščios, abi gražios, abi gražiabalsės, bet; Savo jaunystėje drg. Liut-i dėdavo. Aš ir šiandien jai
dėl visko, matuška, pakvieskite dar vieną, — paprašė i kuvienė dalyvavo kovotojų! taj dėkinga. Ji per ilgus 
Medvedis. . fmoterų lygias teises j metus be pertraukos buvo

Vyresnioji dar kartą perrengė Dainorą, apgaubė ją Į ANELE LIl TKl V IEN'ė

DIEVĄ?
tvira nuomonė, įdomu" argumen

tai. Kaina .......................... 20 Cnt.
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 

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

acto ir cukraus.
Uogų putėsiai

Pusantros stiklinės uogų,

siauresniu gaubtu, kitaip sušukavo galvą, kiek labiau pri
dengė i*ūtų vainikėlį ir paliepė jai atsistoti veidu tarp 
dviejų žibintų.

Ir trečioji nustebino juos visais žavesiais ir privalu
mais, ir Medvedis, užmiršęs apie trečiuosius gaidžius, 
paprašė dar ketvirtos, penktos, šeštos ir tokiu būdu išklau
sė “dvyliką” vaidilučių. O iš tikrųjų vieną ir tą pačią, tik 
kitaip perrengta Dainorą. Išklausęs nebežinojo, kuri pati 
šaunioji, pati gražioji, kuri pati gražiabalsė, ir paprašė 
vyresniosios, kad padainuotų jam dar kartą visos iš eilės.

—Gerai,—sutiko vyresnioji ir paaiškino, kad jiems 
prisieisią kiek ilgiau palaukti, nes jos sesės juk vėl sugu
lusios saldaus miegelio miegoti.

—Tik greičiau, matuška, greičiau,—jau neberimda- 
mas paprašė Medvedis.

Tuo tarpu, kolei Daunora, dvyliką kartų perrengta, 
jiems dainavo, kitos vaidilutės, žemaičio padedamos, 
nešė vilko prie požemio angos plytas, akmenis, maišė 
kalkes.

Kai vyresnioji išėjo pakviesti vėl “pirmosios,” staiga 
pragydo tretieji gaidžiai. Medvedis pašoko, susirūpino ir 
pasiuntė vieną družininkų parūpinti, kad jos paskubėtų.

darbšti Keleivio rėmėja ir 
platintoja. Ji darbavosi kiek 
galėjo ir kaip mokėjo. Kol 
sveikata leido, ji Bostono a- 
pylinkėj nepraleisdavo nei 
vieno pažangiųjų organiza
cijų parengimo.

Taigi, sulaukus jai tokių 
uražių metelių, aš ją nuošir
džiai sveikinu, linkiu geros 
sveikatos ir šviesių, be rū
pesčių, ramių dienų.

M. Micbelsonienė

Už gerą geru atsiteisk.

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš J ietu- 
▼os ir iš Amerikos lietuviu gyve
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00

SUŽADETINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kair.a .. $2.00

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių ii*tu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. $1.25

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

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

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

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

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES CAI_ 
RES, SŽ psl., kaina........  25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl musuose nė
ra vienybės. 80 p«L. kaina . $1.00

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ..................................... M Ct.

lys, 472 dainos su gaidomis. Ang
liškai duotas kiekvienos dainos 
turiny", todėl tinka dovanoti ir 
lietuvis :ai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ......................... $5.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
, o o Parašė dr. D. Pilka. Pritaikintapuse stiklines cukraus, 2-3 Amerikos lietuviams, 144 pusla

piu. Kaina .....................................$1.00
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

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

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

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

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos1 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. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................ ................. 50 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuves ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psl., geras popierius 
kaina ..............................................$10.06

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

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

ALTORIŲ SESELT. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į viena 
knvga. kieti riršai, 031 puslapis. 
Kaina ..................................... $«.00

šaukštai manų kruopų, 2-3 
kiaušinių baltymai, 2 stikli
nės vandens.

Į pavirintų ir per sietelį 
išspaustų uogų (spanguolių, 

; juodųjų serbentų, aviečių) 
sultis sudėti cukrų ir vėl pa-

Veltui Darnia laukė savo družininkų pargrįžtant ir 
parnešant jam gražiabalsę vaidilutę Dainorą, veltui jis 
nerimavo ir žvalgėsi į kalne besikūrenančią ugnelę. Dar 
labiau jis nustebo ir nusiminė, kai, tekant saulei, išgirdo 
kalno viršūnėje tos pačios gražiabalsės vaidilutės skambų 
balsą. Pagaliau, kai saulutei pakilus, įžiūrėjo jis baloje 
beplūduruojančius savo arklių lavonus, kniazius visai nu. 
siminė ir nusigando, pamatęs, kad žemaičių dievai bus iš-

Belaukiant vienas po kito pradėjo gesti žiburiai, o žudę visus Medvedžio pasirinktuosius družininkus ir jį 
sugrįžęs družininkas pranešė, kad jis nesuradęs nei durų, patį. Pabūgęs žemaičių dievų kei-što, jis tylomis pasitrau- 
nei angos ar kokio išėjimo. Tuomet pašoko pats Medve- kė jau stačiai į savo šalį.
dis, puolė prie vienų durų, prie kitų, apgraibė išėjimą, bet Ir nuo to karto aukščiausiąjį žemaičiuose kalną
visos angos buvo aklinai užmūrytos. Tuo metu užgeso ir 
paskutinis žibintas. Nieko negelbėjo nei jų šauksmas, nei 
nagais, nei kardais požemio angų draskymas — tamsa 
prarijo juos amžinai.

žmonės pradėjo vadinti: “Kalnas, kur Medvedis galą ga
vo.” Su laiku tą pavadinimą perduodami iš lūpų į lūpas, 
iškreipė, sutrumpino ir sužemaitino į “Medvėgalis.” 

(Galas)

PASAULIO GRAŽUOLĖ

Olandė Catharina Loddere. 
20 m. amž.. Londone išrink
ta Pasaulio gražuole. Su ja 
varžėsi 33 gražuolės. Ji 
mėgsta žaisti golfą ir grei
tai važiuoti automobilium.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway ------ :------  So. Boston 27, Mm
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VBko Vykd. Tarybos veikla
SVEIKINIMAS 

K. IR J. HERMANAMS
VIETINĖS ŽINIOS

(AtKelta iš 5-o psl.)
Amerikoj leidžiamais biule. 
tenniais, nagrinėjančiais ko
munizmo ir Rytų kraštų 
problemas; vokiečių, švei

saulis dar mažai apie mus 
žino, o spauda dažnai pa
naudoja sovietų žinias, kaip 
pvz., buvo duotos klaidin
gos informacijos apie įvy

carų laikraščiais; spauda ir| 1?41 metų birželio-rug-
informacijomis iš satelitinių se^° men-» ^ai gestapui vado- 
kraštų; lietuviška vakarų
spauda (gaunama oro paš
tu ); pasikalbėjimais su at
vykstančiais iš Lietuvos.

Eltos biuletenis atstovau. , v Tarvhfts nfl<stfln.
ja VLIKo vedamajai linijai, L,nm;c \iuri 'ru/ „r- 
J -• i- i- • , gomis Madrido radijas pra-supazindina lietuvių spauda' • ♦•v* J 1. . . . 4 .* i dėjo siųsti lietuvišką progra-įr lietuvių organizacijas su Į - - - 6
padėtimi pavergtoje tėvy
nėje, nagrinėja sovietinio 
gyvenimo reiškinius ir ko
munizmo problemas, jungia 
pasaulio lietuvius, infor
muodamas apie jų veiklą.

”Eltos Informacijų“ me
džiaga labai plačiai panau
dojama lietuviškos spaudos.
”Eltos Informacijas“ gauti 
reiškia norą ir lietuviai, gy
venantieji už geležinės už
dangos.

"ELTA-Pressedienat“ biu-

Atsimindami patarlę "Ge
riau vėliau, negu niekad“, 
mes siunčiame savo nariams 
Kotrynai ir Jonui Herma
nams nuoširdžiausių linkė
jimų jų laimingo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukakties

Svarbus pasitarimas nevilio varpai. Jam akom
panavo komp. Julius Gaide-

se Tautose sovietini kolonia-' KAS SAVAITĖ
lizmą Pabaltijyje, vadina-į —-—
mojo kultūrinio bendradar-į (.Atkelta iš 2-o psl.) 
biavimo su pavergtais kraš-i pru<»i. kad priimtų
tais ir kitais reikalais.

trečiadienį, lapkričio! lis. Smuikininkas Izidorius 
21 d. 7 vai. vakaro L. Pilie- Vasyliūnas, savo sūnaus Vy-! cjOs vyriausybei, kuri pripa- 
čių Draugijos patalpose į- tenio palydimas, sugrojo įino pilnas teises Pabaltijo 
vyks Lietuvių Bendruome- Kazio Banaičio sonatą d

Bostono apylinkės vai- moli.

Nutarta padėkoti Kana-

kraštų konsulams.
nes

vaujant buvo vykdomos 
kruvinos egzekucijos Lietu
voje.

Radijo transliacijos

mą prieš 8 metus; šiais me
tais laikas padidintas iki 20 
minučių ir programa per 
duodama kasdien Lietuvos 
laiku nuo 21,35 iki 21,55 
vai. 50 m bangomis; prog
rama kartojama kitą dieną 
nuo 8,25 vai. Lietuvos laiku

dybos su organizacijų at
stovais bendras pasitarimasproga.

Nors Hermanai dabar gy-į , .
vena Floridoj, bet jie tebe- «™._ ir’abūvio reikalu

proga bus aptarta LB atei
ties veiklos kryptis, darbo
paskirstymo, jo sustiprini- 

Jonas yra senas pazan-; įr kįti svarbūs kiausimai.
giųjų lietuvių veikėjas, daug| orgaOi2aciįu atsto-
dirbo siuvėjų unijoj, jos lie-i dcleguoli prie
tuvių skyriuje, Lietuvių Dar. • ,inkž, bendradarbio.

ra prisirišę prie Brooklyno, 
kur praleido jaunystę ir gra
žaus amžiaus dalį.

Banketui vadovavo komi
teto pirmininkas Bronius Pa
liulis, kuris pasakė ir įžangi
ni žodį aktualiais lietuvybės 
klausimais.

Galutini rinkimų duomenys

o Šalčiaus įstaiga tuomet 
tokiam galėtų patarnauti.’’

Na, vyrai, bėkite, prašy
kite, o šalčius “patarnaus.” 
Tarnauti jis moka.

J. D.

bininkų Draugijos 7-toj kuo- . .. , .. .poj, SLA 152 kuopoj' >v,mo rysiamS pala,K'*■> ma
K. ir J. Hermanai isaun-i . . .me dalyvauti.Įėjo dukrą Mary šerkšnienę, 

ir sūnų Charlį. Jų žentas! 
Leo Šerkšnys taip pat daug' 
veikė lietuvių siuvėjų unijos į 

42 m. banga ir 17,40 vai. Į skyriuje. Sūnus Charles tu-Į 
*'*’*-----x _ i------- *— ri gražią ir gabią žmoną, ku-‘taip pat 42 m. banga, šven
čių dienomis duodama reli
ginė programa.

b) Romos radijo lietuviš
koji programa transliuoja
ma kasdien 41 ir 50 m. ban- 

. . „ gomis Lietuvos laiku nuo
letems vokiečių kalba išeina 22,50 iki 23,10 vai. Vykd. 
ka> mėnuo. Jis taikomas, in- Tarybos paruoštai medžia

gai skiriama per 10 minu-formuoti vokiečius ar vokiš
kai kalbančius politikus, 
žurnalistus (redakcijas), 
parlamentams, mokslinin
kus, mokslines institucijas ir 
organizacijas apie Lietuvos, 
(1 rauge ir kitų tautų vedamą

Jau oficialiai paskelbti 
Mass. valstijos rinkimų duo- 

Į menys. Išrinkti laikomi tie, 
1 kurie praeitame numery pa-

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATOS ir ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina

KATALOGAS
Dykai siunčiamas pairai 

pareikalavimu
PALANGOS 

TREJOS DEVYNERIOS

ri loz Kuopoj. į j . . prašomi pasitari- skelbti. Kandidatų į guber- 
J. Hermanai išauk-Į * ' ' H ! natm iiK?__

n yra dirigavusi Operetės 
chorui.

Mes džiaugiamės, kad K. 
ir J Hermanų dar nepalau
žė gyvenimo našta, kad jie 
tebėra tokie, kokie buvo, 
linksmi ir draugiški žmonės.

SLA 152 kuopos valdyba 
linki K. ir J. Hermanams 

čių. Lietuviška programa į- dar 50 metų gyventi svei- 
vesta 1952 metais. kiems ir linksmiems.

c) Vatikano lietuviška 
programa pradėta transliuti 
1940 metais. Programa per
duodama 19, 25, 31 ir 1961 1_ • 1 t • ▼ • j

Valdyba: pirm. F. Stan- 
co, fin. sekr. AL Pea- 
ters, sekr. Nelly Katilie
nė, ižd. N. Stilsonienė.

BRAZILIJA

LB Apylinkės Valdyba 

Whi*t vakaro padėka

Lapkričio 10 d. vakare' 
Sandaros svetainėj Lietuvių

i natorius — Peabody ir Vol- 
pe gautų balsų skirtumas tik 
3,091, todėl Volpe prašo 
balsus perskaičiuoti. Mokes
čių mokėtojams tai nemažai 
atsieis.

1839 m. rinkimuose gu-

Yra auKalinis sutaisymas, suside
da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Kiekvienas kas tik no
ri būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkietė
jimo, nevirškinimo, stokos apetito, 
širdies supykinimo, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo ūpo, bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu S1-23 
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
BOX 303. CLINTON, INDIANA

Edward EveretĮ dept. »
PASTABA: Kartu su orderiu pn- i

Ar turi šitas 
knygas?

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

LIETI’VOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75 

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

kovą ir laisvinimo organiza- m. bangomis kasdien Lietu- 
cijų veiklą. Tikslas — pa
veikti palankiai lietuvių sie
kiams.

Biuletenio pareikalavi
mai vis didėja ne tik iš Vo
kietijos, bet ir iš kitų kraštų 
institucijų ir asmenų

Biuleteniai kitom kalbom
... . , , „ „ nešimai lenkų Kaioa per.
išeina: italų kalba Romoje, Free Europe radijo stotį i metl2 amžiaus. A. Polišaitis 

‘ paminėjo dar dvejas sukak-

vos laiku nuo 20,15 iki 20,40 
vat Sekmadieniais nuo
10,30 iki 11 vai. papildomai. Lietuvos Konsului 

Programa VLIKo temom Sao Paulo—70
plečiama

Darbininkų Draugija turėjo 
surengus koltų vakarą. Visi 
lošėjai buvo apdovanoti 
vertingomis dovanomis, ku
rias suaukojo nariai ir dali 
nupirko rengimo komitetas.

Pirmą dovaną laimėjo 
Marcelė Simon, antrą— C. 
Janeliunienė, trečią—S. Pu- 
cetą ir ketvirtą—M. Kardo, 
kienė.

Parengime pasirodė j l ie
telių, kurių jau ilgesnį lai
ką nebuvome matę. V. Jo
naitis ilgokai sirgo, gulėjo

bernatorius

anglų k. New Yorke, ispanų 
kalba—Buenos Airese. Visi 
šie biuleteniai atlieka veiks
mingą, Lietuvos laisvinimo 
bylai naudingą propagandą. 
Tenka pastebėti, kad ypač 
plačiai Eltos žinias italų 
kalba "Elta Press“ panaudo
ja italų spauda.

"Eltos Informacijų“ laida
"B“ išleidžiama kas du mė
nesiai. Eltos patenka ir i 
Lietuvą. Kartas nuo karto 
per Vilniaus radiją ir spau
doje Eltos minimos, nors o- 
ficialiai nuduodama, kad 
tas "atplaišų šlamštas“ ne
pastebimas. Mūsų spauda 
turi pareikalavimo ir iš sa
telitinių kraštų.

Propaganda svetimųjų
tarpe turi pasireikšti ne tik 
per biuletenius, bet visų ir 
visais keliais vedama. Pa

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRŠAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.

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

DĖL PINIGŲ. 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ................................... 50.35

, LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,
-___ — Į 32 psl., kaina ............... $0.10

iųskite ir pinigus, nes kitaip orderių -LIETUVOS SOClALDEMO-gavo tik vienu balsu mažiau 
negu jo varžovas Marcus 
Morton, bet nereikalavo bal
sų perskaičiuoti. Tai retas 
sportiškumo mostas politi
koje.

Teisininkų nauja valdyba

L. Teisininkų Dr-jos sky
rius lapkričio 18 d. susirin
kime išrinko naują valdybą: 
pirm. dr. Edvardas 
nas, sekr. dr. Bronius Miko- 
nis, ižd. Juozas Vembrė.

neišpildvsime. 
ekstra.

Kanadoje 50 centų

ŠV. RASTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

Prisikėlimas
Į Kristaus tikslas vra pareikštas 
Jo paties žodžiais: Aš tam esu 
gimęs ir į svietą atėjęs, kadjiu- , 
dyčiau apie tiesą
Visi tikri Kristaus pasekėjai 

Tanso- privalo liudyti apie teisęs Die
vo paskirtas tiesos liudijimui.
Laikas atėjo, o Dievo valia da
bar yra, kad visos tautos suži

ligoninėj, bet dabar paučia. 
si sustiprėjęs ir galėjo daly-į tas ir Andrius Keturakis, 
vauti parengime. Pranas

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

(3DP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik- 

b.no 18-37 v i toras. 32 nsl.. kaina 50 centų Jono 18. NEPRIKLAUSOMOS L1ETU-

Kandidatai Pranas ^mbcr-į^apto Ke^mly^Ma-
į klauso Viešpaties Įsakymo ir iš- 
Į tikimai apsako Jo karaliją, ir

Vaidilučių šokiai j kad Jehova yra vienatinis tikras

Ruošiami įvairioms pro-1
m. amžiaus Ramanauskas taip pat jau- į 

(E) Spalio 29 d. laisvo- čiasi geriau ir galėjo paren-:
būrelis Padėkos die. 
ketvirtadienį, rengia

_______ j Dievas, ir kad Jėzus Kristus Jo
. . ...... I Sūnus yra išpirkėjas žmonijos,

Vyresniųjų skaučių Vai-Į Išganytojas teisėtas žemės ka

Miunchene. |*~......-■>------ ------------------ ----»----------- ~ r— Plain
Lietuviškosios programos tuves: 40 m. Lietuvos vals- tęs kraujo ir sustiprėjo tiek, -ramaica nam.

transliacijos į Lietuvą labai diplomatinėje tarny-
trukdomos, bet gaudomos ir boję ir 25 m. veklos Sao 
girdimos. į Paulo lietuvių kolonijoje.

i A. Polišaitis, gimęs 1892 m.
54omtoringu stotis nuola-į Panevėžio anskritvip di- i , , . . , ...,ranevezio apsKmyje, ai mas darbininkas \ incas 

tos priima Vilniaus radijo džiausią^savo gyvenimo.da-> Anesta šiame parengime ne. 
stoties laidas ir užrašo svar-’U praleido užsieniuose. 1922; dai w auti dėl «un-i
besnius pranešimu. Užrašai -n. baigė Tol. Rytų universi- LAgosSkL jam ko 
naudojami Vykd. Tarybos tetą Vladivostoke ir besimo-
transliacijoms ir "Eltos In-!kydamas dirbo lietuvių or- 

• — - - ganizacijose. Jo iniciatyva 
1921 m. išleistas, redaguo
tas laikraštis "Tolimųjų Ry- 

1 tų Žinios“. Vladivostoke jis 
rūpinosi lietuvių dalinių Ru
sijoje steigimu, lietuvių ka- totas pranešimas. Reikėtų 
rių grąžinimo į Lietuvą rei
kalais. Laisvos Lietuvos di-

foi-macijoms“. Užrašais nau
dojasi ir kitos įstaigos.

A. ŠALČIUS RAŠO 
OKUPANTŲ SPAUDOJ

Pats Rojus Mizara "Lais-

vos PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 Dsl., kaina .. $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. <lr. A. 
Garmus. 40 psl.. kaina $0.15

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ. 28 psl., kaina . . $0.10 

ralius. Mirtinas žmogus nega- į g j £ g g STRAIPSNIAI
!: išganyti nė vieno už pinigus,. (Kaip atsirado popiežiai, re- 
bet vienas Dievas suteiks žmo-1 umatizmas. Kražių skerdynės 
nėms tą, ko jų širdys geidauja, į jr 97 nsl.. kaina .. $0.25nę dėl kraujo netekimo. Li-, metinius šokius Latvių na- ----- -------------

goninėj gavo septynias pan- muose» ^4 Sigoumey St, būtent: taiką, laisvę Jr amžiną Į MATERIALISTIŠKAS ISTORĮ

kari jau galėjo parėj daly
vauti.

Geras Draugijos narys ir: 
mūsų parengimų nenuilsta-

Pradžia 
vai. vak. Gros geras orkest
ras. Visas jaunimas kviečia
mas atsilankyti.

Nauja Norwoodo Klubo 
valdyba

8 gyvenimą nesibaigiančioje link-1 SUPRATIMAS. 80 psl.,
smybėje Jo Karalijoje. Nukels J kaina ........................... $0.20
naštas sunkybių nuo liaudies i PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pečių ir suteiks viršminėtas pa- Į pvsakos. A. Antanov, 45 psL,

Lapkričio 15 d. buvo Nor- 
woodo Lietuvių Piliečių 

greičiau pasveikti ir grįžti į j Bendrovės narių susirinki- 
mūsų veikimą. i ma?, kuriame pirmininku iš

rinktas Richardas Vieta, vi-
Whist parės dieną daug 

kas skambino ir klausė, ar 
parengimas atšaukta?, kad j 
“Keleivyje” nebuvo pakai-;

dėti arba du kartu, arba jei 
vieną kartą, tai geriau pa-veje" rašo, kad matęs žur- -------------- — .

nalisto A. Zieniaus pastabų plomatinę tarnybą pradėjo rengimo savaitę. 
Vilniaus "Vakarinėse nau- 1922 m. Charbine, Kinijoj.1
jienose“. O A. Zienius yra kėliau iki 1938 m. dirbo 
A. šalčiaus vienas slapyvar- konsulatuose ir Užs. reikalų
džių.

Seniau jis taip pasirašy
davo savo rašinius "Laisvė
je“. Dabar jis, ten rašyda
mas, pasirašo A. Gintariniu.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa- į ?uornenes, 
kyti “Keleivį."
tams penki doleriai.

ministerijoje, aktyviai veik
damas ir Šaulių Sąjungoje. 
1938 m. paskirtas konsulu 
į Sao Paulo ir tas pareigas 
eina iki šiol. Konsulas A. | 
Polišaitis yra išvaręs gilią į 

vagą Brazilijos lietuvių vi ’ 
kultūros darbe.

CHICAGO, LIL.

cepirm. Jonas Martišius, 
šeimininku Pianas Rama? 
nauskas, o visi kiti nariai 
paliko senieji.

PABALTIEČIŲ
KONFERENCIJA

Visiems whist parės sve-! Lapkričio 11 d. Washing. 
čiams ir atnešusiems dova-i tone buvo susirinkęs Bend- 
nų tariame širdingą pade- j rasis Pabaltiečių Komitetas, 
ką. Rengėjų vardu ! kuriame lietuviams atsto-

Į vauja Altas, šiame susirinki*
; me iš lietuvių dalyvavo Al- 
j to pirm. Leonardas šimutis 
i ir pirmasis vicepirm. dr. Pi- 

______ ; jus Grigaitis. Iki šiol komi-
Senas Keleivio skaityto- j !etui latvis o

jas P Rubinskas iš A, linų-' ;lemet vadovybe pereiną be-
tono, Mass., išvyko i Mary-j i5rinkt__ T ~ * -
lando valstiją pa? dukterį, o lsnnKtas L- Simutis

N. Jonuška

laimas čionai ant žemės. Dabar
ties pasaulis yra suklaidintas, 

i milionus teisingų žmonių nu
kreipiant jų mintis šalin nuo 
Dievo ir Kristaus per melagin
gus pamokslus, jie atsisakė su
prasti ir nenori klausyti Dievo 
prisakymų ir eina tolyn i tam
sybę. Todėl Dievas nusprendė 
ir pareiškė, kad turės ateiti ant 
pasaulio tokis suspaudimas, ko
kio dar nėra buvę. Prarakas Da
nielius 12 per., ir tame vargų 
laike vardiška krikščionybė su
nyks. Tada Jėzus Kristus kaipo 
karalius pilnai užims valdyti pa
saulį. Visas pasaulis turės pa
žinti tiesą, be to neregės nė vie
nas Dievo Karalystės, kurie at
sisakys nuo Dievo prisakymų ir 
Jėzaus aukos.

Skelbia:
William Shimkos. 3.10? Lincoln Avė 

Cleveland 34, Ohio
Mes turime pasiskaitymui la

pelių ir knygučių įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

kaina 10 centų
GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 

kaina 75 centai.
ŠIJUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks

mo komedija, 29 psL. kai- 
kaina ........................... $0.25

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

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .................................... $0.75

i.IAUDIES DAINOS. gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina ............... $2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS 96 psl.. V»’na .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................... $0-30
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
I KELEIVIS

636 Broadway 
Rwlnn 27. Ma

P. Rubinskas išvyko 
į Floridą

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

• Siamo korieim
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakahį^
9 Bot kokiai pramogai kilotų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS*

Organizuojasi pensininkai
Yra kilęs sumanymas lie

tuviams pensininkams susi
organizuoti. Sumanytojai 
ragina atsiliepti šiuo adresu:

3548 So. Emerald Are.,
Chicago 9, III.
Jei atsiras pakankamas 

: skaičius pritariančių šitam 
Į sumanymui, bus sušauktas 
pensininkų susirinkimas.

iš ten vyks pasišildyti Flori
doje. Į Arlingtoną grįžti te
žada apie balandžio mėne
si-

Sėkmingas mokyklos 
banketas

Susirinkime buvo iškelti 
visų trijų Pabaltijo kraštų 
opieji reikalai, sutarta vėl 
pradėti rūpintis gauti teisę 
pabaltiečiams transliuoti iš 

j Vokietijos savomis kalbomis
Į programas j Pabaltijį per 
I Laisvosios Europos radiją;

Lituanistinės mokyklos i ^ikeisU k.aiP
Tėvų Komiteto metinis' ban-įsekmln«,au ,skeltl

ketas lapkričio 18 d. buvo Į-----------------------------------
tikrai gausus. Vadinasi, mo-Į m osavvbrs mainb 
kykla dar turi stiprų ramstį.

Meninę programą atliko
Benediktuc Pm-ilofiėiuc S11 Viskas laba pijriai. Užtenka įnešti oeįieuiKtas rovilautius, SU- maŽ4 jmokėjimą. Pardavimo priežaa-

836 E. Broadway, So.

PARDUOPAMI GERI NAMAI 
WORCESTERYJE

Trijų ankštų namai, 5 garažai, pa- dainavęs S. Šimkau? Tam- 
naktelę ir Mergužėlę 

netoli Pleasant. Namo kaina 12,500 ’ bl anglą ir d VI 311 ja? iŠ Ope- 
dol. Kreipti, telefonu PL 7-3098 rų Sevilijos kirpėjas ir Kor-

I.isbon Falls, Maine, parduodami 
trys namai dviejų šeimų po 5 kamba
rius. yra 3 lotai žemės ir 3 garadžiai.

tis—savininko mirtis. Rašykite laiš
ką ar yputiškai krepkitės šiuo adresu 

Pr. Alesiunas
93 Pairmount Avė.
Newark, N. J.
Telefonas MA 4-2977 (48

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DETMANTINJ JI BILIEJŲ.
ŠLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka-

Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
ST A DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki
$10,000.00. ..........................
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. ....
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Wcsl 30th Street New Yurk 1. N. Y.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 47, Lapkričio 21, 1962

Vietines žinios
Lietuvių šokėjams 
daugiausia plojo

Didžiausioji draugija 
nominavo vadovybę

Pamaldos evangelikams
KALAKUTAS DOVANŲ

Pereita ketvirtadieni O- * *
Lapkričio 25 d. 2 vai. po- 

Piliečių piet First Lutheran Chureh

Nepaprasta paskaita 
Kultūros Klube

P. ir N. Akunevičiai 
minėjo auksinę sukaktį

Bostono L. B. Kultūros 
Klube yra skaityta daug i- 
domių paskaitų Įvairiausio
mis temomis. Bet visos jos 
sukosi, taip sakyti, aplink 
žemę. Kas kita bus šio šeš
tadienio, lapkričio 24 d. su 
sirinkimas
ingio no
Romualdas Zalubas kalbės 
apie na paprastus įvykius vi
satoje ir astronomijos pa- soms

Petras ir Nellie Akunevi
čiai lapkričio 3 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukakti.

P. ir N. Akunevičiai gv-

So. Bostono L.
i nos Ivaškienės vadovaujami Dr-jos vadovybės kandidatų (299 Berkeley St., Bostone)
' šokėjai dalyvavo Boston nominavimas buvo lapkričio Įvyks lietuviams evangeli- i 
i Herald-Tiaveler laikraščių 15 d. Iš 1,500 narių balsavo! kams pamaldos, kurias lai- 
| ”Vacation Vistas“ parodos j 419. I pirmininkus nominuo- Į kys neseniai baigęs moks- 

ti (eilė surašoma pagal bai-į lūs kun. H. Dumpys. 
sų skaičių) J. Grigalus ii E. į j;un pj £>umpVS gįuo me_ 
Ketvirtis, j vicepirmininkus, tu Harvardo universitete 
S. Drevinskas ir A. Mat jos-j ruošia daktaratų ir aptar- 
ka, i sekr. A. Neviera, i fin. nauia naraoiia Barnstable

programoje.
i Dienų šoko patys mažieji.
Tuo metu parodoj nebuvo 
daug žmonių, bet vakare 
lankytojų buvo labai daug.

Pirma šoko iš Tahiti sa
los polineziečiai, po jų sko-

vena Halifax’e netoli Bosto.'tai ir ^da lietuvių vyresnio-
,, vx. no, kur jie jau virš 20 metų J1 81 ,uPe- Polineziečiai bu\o
tas. Jame iš Wash- farmeriauja, bet sukaktuvių! !abai garsinami,^gei ai šoko
, D. C., atvykęs dr. minėjimas vyko pas dukterį |ir sk<Jta1.’ Jet lr 'iemJ 11 ai}t_ 
J- 7.1..L ‘ Voih-a rU šokiai vienodi, nuobodus.Mrs. Nellie Madison East 

Weymouth, dalyvaujant vi-S a 
dukterimtrims su

kita

žangų. Paskaita bus ilius
truota paveikslais ekrane.

šeimomis ir astuonioms jau 
nomis anūkėmis ir nema-

lietuviu: Linelis, 
Mikita ir Malūnas, kiekvie-1 
nas kitoks ir kokie gyvi! 
Dėl šito, o taip pat ir dėl to,LI C« V/ L d. UuV L l-TkclCllo V XVI 0.1 Iv • ma a u AAV'***v*il 1 - 1“* • * ' *

Tai bus čia pirmoji paskaita i žam būriui svečių. Sukaktu- . af eJal b'el.'al paguosti ir
iš dar labai daug paslapčių! vininkai buvo apdovanoti “ įkvėpimu žiūrovai

® x .. x , ... npms (immruin uz kitus nlo-tunncios astronomijos sri

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKiUTĖ)

O P T O M E T R I S T fi
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

415 BROADWAY 
SOI 1 H BOSTON, MASS.

Tai nėra Kalėdų senelio 
pasaka ar tiktai kalakuto pa
laka ! Ket tai panašu į Kalė
das, nes Ketvirtis ir Kompa
nija norėtų Jums parūpinti 
Padėkos Dienai gerą, pirmos 
lūšies minkštą švelnų kala
kutą.

Nuo 10 iki 12 svarų kalaku
tas bus duodamas visiškai ne
mokamai kiekvienam pirkė
jui, kuris pirks moterišką ar 
vyrišką rankinį laikrodi ar ki
tokių brangenybių už $50,00 
ar daugiau. Kombinacija laik
rodžio ir kitokių brangenybių 
pirkimo už $50.00 ar daugiau 
irgi duoda teisę gauti kalaku
tą.

Pirkit Jūsų Kalėdų dovaną 
šiemet anksti ir gausit nemo
kamą kalakutą Padėkos Die
nai. Pirkimas pagal I av-A- 
\Vay planą irgi duoda teisę 
gauti kalakutą, jei depozitas 
yra nemažiau kaip $10.

Pirkit Kalėdų Dovanas 
Anksti!

Ankstyvas paukštis jiagaus 
visą kalakutą ir visiškai ne
mokamai. Pasiūlymas yra ge
ras nuo lapkričio 9 d. iki to 
pat mėnesio 21 d. 1962 m. 

KETVIRTIS 
JEWELERS 

379 \V. Broadway 
South Boston

NECCHI SIUVAMA MAAiNA 
1»4>U Mudriu

Atbuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
.do. issiuvineja, du oa iiiotiograutaa, 
uiba ziiica-oiies ir t. U, ir t. U 
jriainaie su pelinių metų garantija 
Zo uz viskų gailina iiioneU po >l.Zo 

per savaitę.
H A 6-Z31M1

nauja parapijų Barnstable, 
Cape C ode.

Moterų Klubo susirinkimas

sekr. J. Romanas ir V. Stel
mokas, i ižd. S. Griganavi- 
čius ir J. Vaičaitis, i marš. 
J. Marcelionis, Į rev. komisi
ja A. Druzdis, S. Jakutis, F. 
Zaleckas ir kt.

į direktorius—daugiausia 
baisų gavo O. Ivaškienė, po 
jos seka J. Lekys, A. Young, 
L. švelnys, A. Namaksy, J. 
Lubinas, F. Grandelytė, J. 
Casper, B. Kontrimas ir t.t.

Rinkimai bus gruodžio 20 
dienų.

Bostono Moterų Klubo su
sirinkimas bus ši sekmadie
nį, lapkričio 25 d. 5 vai. po
piet legionierių posto salėj 
(168 H St.).

Visos narės kviečiamos 
atsilankyti.

Vytis senoj vietoj

Hay Vieiv Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MiKONIS 
L1CENSED BROKERS

Sąžininga.' patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau- 

.ižian tiems painus, ūkius, ir vers
lu^ Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144 
l.tes. A\ 8-1111 ir CO 5-8841

visokiomis dovanomis ir pL (‘aužjau už kitus plo
jo ir net vienas kitam karto.pi_( 

apie ities. O paskaitininkas yra 'nigais, nekalbant jau 
didelis jos žinovas, todėl ne. malonius linkėjimus, 
tenka abejoti, kad i tų klu- P.ir N. Akunevičiai yra 
bo susirinkimą sueis visi seni mūsų laikraščio skaity- 
nuolatiniai jo lankytojai, ir, tojai, todėl ir mes norime 
be to, atsilankys nemažai ir palinkėti sukaktuvininkams

jo ”beautirul“. O visi žiūro- ~ .. , Lietuvos Vytis L. PiliečiuTos pačios lapkričio laį.,^ saUj tebe;
\ai buvo nelietuviai, lietuvių susirinkime priimti 8 nauji.. . . . .„ I , 1 , . . . • ! Kabo negarbingoj vietoj.gal tik \ienas kitas. nariai (po paskutiniojo susi-1___ __ - * . v - .

Ž-is

kitų. 1 dar daug malonių
Susirinkimas bus Įprastoj gyvenimo metų!

vietoj—Tarptautiniame In- i 
stitute, 190 Beacon St., Bos.’ 
tone. Pradžia 7:30 vai. vak.

Klubui šiemet vadovauja 
d r. Stasvs Jasaitis.

bendro

Legionierių moterų 
kortų vakaras

Labai skaudus reikalas

: Tai lietuviškas švietimas.
Tuo reikalu lapkričio 17 d. 
Subatvakary kalbėjo A.

1 Mažiulis, L. Enciklopedijos 
: redakcijos narys. Bostono

Mirė dr_ St. Jasaičio 
pusbrolis inž. K. Jasaitis

Dr. Stasys Jasaitis grižo iš 
Ne\v Yorko, kur buvo išvy- i 
kęs i savo pusbrolio inž. i džių užkandžių.
Kęstučio Jasaičio laidotu
ves.

Velionis inž. Kęstutis Ja
saitis Lietuvoje buvo vienas 
pačių žymiausių radijo an
ties inžinierių, baigęs aukš
tuosius mokslus Prancūzijo
je, vėliau ilgus metus vado-!
vavęs Įvairiems Lietuvos ra.: .. --------
dijo stočių reikalams—jų Šių savaitę dr. Rodd (Ru
statybai ir transliacijų tobu- dokiūtė) jau priima pacien- 
linimui. JAV jis dirbo elek
tronikos srity.

Inž. Kęst. Jasaitis pereita 
savaitę staigiai mirė New 
Yorke, ištiktas širdies smū
gio, būdamas tik 52 m. am
žiaus, palikęs giliam liūdesį 
žmonų ir du sūnus.

Visiem velionio giminėm 
mes reiškiame nuošidržiau- 
sių užuojautą.

Stepono Dariaus posto • T -. . .. . - . , ,
moterys šį šeštadienį, iap.1 ptuanistines mokyklos mo. 
krivio 24 d. 8 vai. vak. po^-i k-'1oJas-
to patalpose (168 H St., So ' .Jls’. fakt.als Bostono ir 
Boston) rengia koltų vaka- kitų vietovių pasiremdamas, 
rų (Whist & Blitz Party).: nuP.Įešė ^iūdnų vaizdų: lie- 
Bus vertingų dovanu ir gar-' Aviškas švietimas pradeda 

Į merdėti, baisu, kad jis ne- 
i trukus neužmerktų akių. Ir 
kas kaltas?

(po paskutiniojo 
rinkimo mirė 2 nariai—An- 

' taras Gasputis ir Adolfas 
Ai bočius).

Per spalio mėnesį pajamų 
buvo $8,408, išlaidų $7,842, 
taigi pelno liko $566, bet 
kadangi mėnesio gale pre
kių buvo keliais šimtais do
lerių daugiau, tai pelno liko 
apie dvylika šimtų.

Kariuomenės diena

nors apie -tai buvo rašyta 
Keleivy ir priminta draugi
jos narių susirinkime. Maty.
ti, salės šeimininkui ta Vy- nnwi*i/-.c ■ . v-niri 
ti. nieko nereiškia. Į DOVANOS Į LIETUVĄ

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

__; eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

IŠNUOMOJAM AS BITAS l

Išnuomojamas naujai atre 
montuotas su visais patogumais 
5 kambarių butas 361 \V. Broad
vvay. Kreiptis tel. A N 8-4618.

Pirmininkė Helen Straz-S
dienė, jos pavaduotoja Irę-i Le ranka atsakoma 
neKen.t>:,.,',vl?at.konlltetas:-aplinkybės. Taip. jos ne-
nuoširdžiai kviečia 
koitų vakare dalyvauti.

aplinkybes. Taip, jo visus tu «»....---- v-z paianKios,

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos "Ramovė“ Bostono sky
rius maloniai kviečia visus 
ir visas ateinanti sekmadie- 

; nį, lapkričio 25 d. 3 vai. 30 
min. po pietų, savo atsilan
kymu pagerbti N’epriklauso-

l’AKIHOOL PEČiU, BALDUS
Parduodamas aliejumi kūrenamas 

pečius, lova su geru matracu, šaldy
tuvas ir kiti virtuves baldai. Kreip
tis: 320 Broadvvay, trečiame aukšte, 
So. Bostone. Telefonas AN 8-il35.(47)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Stre«t 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

J Telefonas: AN 8-2805
♦ Dr. Jos. J. Donovan

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

Dr. Rodd ofisas 
jau atidarytas

tus savo optometrijos ofise 
445 Broadvvay, So. Bostone.

'Mokyklos Draugai4 
Bostone

oet didesne ne
laimė, kad jau daug Lietu
voje net aukštus mokslus

niCLUT VK5

atkūrimo 44 metų 
vių paminėjimą ir

L-tnnzymzinzvc! i 
rvcxi iuviii^h^o

PRANEŠIMAS

valstybės lėšomis išėjusių i remti Lietuvos kariuomenės
tėvų nebesirūpina savo vai
kų išmokyti lietuviškai kal
bėti, rašyti, supažindinti 
juos su lietuvių praeitimi,

karo invalidų, atsidūrusių 
šioje pusėje geležinės už
dangos, varganą dalią.

Jie atidavė už mus savo
__ ___ raštija ir t. t. O jei tėvai ne-j didžiausią turtą—sveikatą, J
Ji pritaiko akinius. Priėmi-: Nesisieloja savo vaikuose tad nepagailėkim ir 
mo valandas ir telefoną pra-į lietuvybės išlaikyti, tai negi! jiems savo trupinėlio! 
šome įsidėmėti skelbime, jtuo rūpinsis vaikai, šešta- Į

--------------------------! dieninė mokykla, į kūną visi _________
i mažiau vaikų beleidžiama, ’ .i ,. .. /. . , .’ Keturakianegali pajėgti savo uzdavi-! 

nio atlikti, jei tėvai jai ne- i _______
Lapkričio 18 d. sukako 44 P^eda. Reikia sudalyti to-i Veronika ir Andrius Ke-

k.ą visuomenes nuotaiką. ki ; L tvėj g B 
kąd jį spaustų visus tėvus!__ _____

Latviai minėjo savo 
nepriklausomybės sukaktį

metai, kai Latvija buvo pa
skelbta nepriklausoma. Tą

Gruodžio 2 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono aukšt. 
mokyklos salėje (Thomas 
Park) Hartfordo dramos 
sambūris suvaidins 4 veiks- 

komediją "Mokyklosmu
draugai“.

E3E

\Dr. J. Pašakarnio
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarais iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
! South Boston. Mass

1
Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

sukaktu- Dėmesiui ir Žiniai, 
tuo pa- kad krautuvės ir siuntinių 

išsiuntimo įstaigos 359 W. 
BROADWAY, SO. BOS
TON 27, Mass., yra pakeis
tas telefonas.

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Primename, kad pats lai
kas išsiųsti kalėdinius siun
tinius į Lietuvą, Lenkiją ir 
kitus kraštus.

Krautuvė atidara kasdien 
savininkai nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 

šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną: 

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

mes

Skyriaus Valdyba

namu

, , . _ - , . i „ • -.i ne, Įsigijo namussukakti Bostono latviai mi- Jausti pareigą savo vaikus Į 
t nėjo Boston Latin School j Nent i lietuvišką šeštadieni- 
i patalpose. Ta proga juos lat-; n£ mokyklą leisti.
1 viškai sveikino dr. Bronius I Ir kiti kalbėjusieji reiškė 

Mickevičius Alto skynaus j dideli susirūpinimą ir nepri- 
vardu ir inž. Vytautas Iz- • tarė vieno pasisakymui, kad

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

N. Anglijos Pabal- 
tiečių Dr-jos vardu.

Vėjo vaiko nesuvaikysi.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi- į *u a tles 
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
.790 Wcst BROADVVAY. So. Boston 27. Mas®.. Tel. AN 8.8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ ir Y ĮSAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Si;:nčiana nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas mais'as. Vi-d dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per

padėtis nėra taip liūdna ir 
nėra ko labai nusiminti, jei 
jau 30S lietuviukų nurašy
sime, liks dar 70'/.

Prie šito reikalo reiks dar 
grįžti kitą kartą.

Pirmajam Subatvakario 
vedėjui J. Vaičaičiui jo vi
suomeninės veiklos 40 metu 

proga, pobūviui 
vadovavęs S. Santvaras visų 
vardu Įteikė gražią knygą.

2—is

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

STATU • MASTER RELAY 
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION ( HAMBER
• ELEKTROS SUJUNGIMAI
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Ui

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Ankšto Spaudimo

$269.

Latvio paroda

21 Valandų aptarnavimas

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

GEneva fy-120i

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SU,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon- ! 
to ir projektavimo darbus iš lau- 1 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir | 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- j 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- i 
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630 *
. I

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

t 
t » 
t 
t 
t 
i

{ Draudžiame nuo polio, viso-1 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- } 
{ mių (ugnis, audra ir kt.)
{Visais insurance
{ kreiptis: {
} BRONIS KONTRIM
{ Justice of thePeare—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

»i
reikalais {

♦ ___ ___ ______
J So. Boston 27, Mass. ! 
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ♦

_____ I

Dažau ir Taisau
ir viduje, s 

ir taisaus

S

I

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Ovdvtoias ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir f'kis:
287 Conrord Rd.. Billerira. Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

_______________ 4f»
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmota siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų ištaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordi jonus. 
siuvamas ‘“Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logų.

15 toliau siųskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų šarada ir aiškiu' siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siutftinj perpakavę. 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku
rios dydis vra 14" x 13" x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų.

ISTMCI IIFTUVIAK5. K RFIl’h fTfts LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDRAUSTI.
Siunčiame «u INTURISTO įgaliojimais

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

TEPĖJAS: JONAS AIM1MONIS

Lapkričio 18 d.J. Poriečio 
galerijoj (16 Centre St., 
Roxbury) atidaryta Austrą. 
Kjoj gyvenančio latvio dai
lininko Karlo Mednos Įdo
mi kūrinių paroda, kurioje 
išstatyti 27 pavekslai.

Paroda atidalyta iki gruo
džio 2 d. kasdien nuo 1 iki 
7 vai. vakaro.

Mūsiškiam meno mėgė
jam verta ją aplankyti.

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

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, 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. ryto iki 8 vai. v^ išskyras šventadienius ir sekm.BaMOoeooroi

Namus iš lauko 
Lipdau popierius 

£ viską, ką pataisyti reikia. 
► Naudoju ‘.ik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

^aaaaaaaaata******* ******
| Charles J. Kay
i LIETUVIS
* I’lumbing—Heating—Gas—Oil
( Lieease No. 4839
* I Gazo šilimą permainyti S2«3
ą Telefonas: CO 5-5839
« 12 MT. VERNON STREET » 
| DORCHESTER 25, MASS. J
5**************»♦*»*»»**•:

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu#, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t




