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Susekta didelė Chruščiovo 
šnipijada Amerikoje

TRYS ŠNIPAI SOVIETŲ DELEGACIJOJ 

JUNGTINĖMS TAUTOMS

Vienas suimtas Sovietų prekybos 
agentūroj ”Amtorg“ ir vienas

elektronikos įmonėj

Pereitą savaitę VVashing- 
tonas paieikalavo, kad 
Jungtinės Tautos išvarytų 
tris Sovietų delegacijos na-j 
rius — Glėbą Pavlovą, Jurį j 
Romašiną ir Vladimirą Ole- 
niovą — kurie priiklausė So
vietų šnipijadai Amerikoje.

Bet išmesti iš Jungtinių
Tautų jie dar galėtų pasilik 
ti Amerikoje ir šnipinėti to
liau, todėl Washingtonas pa
reikalavo, kad tie šnipai tuo 
jau išsinešdintų iš Amen 
kos. Diplomatinėj kalboj 
„tuojau“ paprastai reiškia 
dvi paras — 48 valandas.

Sovietų suvilioti 
lietuviai
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STEVENSONAS JUOKIASI IS TU SČ1AGALV IŲ REAKCIONIERIŲ

JAV aranasaaorius Jungtinėse Tautose A dlai Stevensonas buvo nuvykęs i Jungtinių 
Tautų savaitės minėjimų Teksaso sostinė je.Jo kalbos klausėsi 2.000 ir daug plojo, 
bet išeinant viena piketinninkė moteris s mogė jam plakatu. Stevensonas ją išgelbė
jo nuo arešto, bet, kaip matome dešinėj, k itas vyrukas nepatenkintas, kad policinin
kas ji vedasi į savo automobilį.

Spauda praneša, kad So-; 
vietų Rusijoje dabar yra a- Į 
pie 1000 Brazilijos lietuvių• 
šeimų, kurios, komunistų' 
propagandos suviliotos, po Į 
paskutinio pasaulinio karo. 
nuvyko j „darbininkų tėvy-' 
nę.“ Visi jų vaikai gimę Bra j 
zilijoje, ir nemaža jų pačių' 
buvę jau Brazilijoje įsipilie- į —
tinę. Dabar jie nori grįžti t Nelaimingas buvo Gimdymo kontrolė 
Brazilijon, bet Sovietų vai-į ’ I • > *
džia neišleidžia. Todėl prie- ! "Raganų Vakaras“ ir bažnyčia 
šais Sovietų ambasados rū-J t _____

ta
T*. rtAnl'f o/Iizini cz.1XI J7TZI j ei

„troika“

Italijos kairiųjų 
skilimas

. . Amerikoje yra mada] 1K1 šiol Katansų oaznycia
anądien įvyko vieša de- inioštj „raearu vakara“ buvo labai priešinga gimdy Be to, Amerikos FBI ą monetraeija su plakatais ir ™hXeen,g spalio 311 d.. ’ ’ - '

i ambasados piketavimu. De- kada jaunuoliai apsirengia
monstrantai Įteikė ambasa- vaiduokliškais kostiumais ii

jau išsikraustė.
TLri ALrJ Ifolivrvi ini orvzi avcnajvzJ
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Vietname nuver&ta valdžia; 
žmones šoka ir dainuoja

PREZIDENTAS IR ŽVALGYBOS VADAS 

SUŠAUDYTI, MINISTERIAI 

AREŠTUOTI

Politiniai kaliniai, budistai 
ir studentai paleisti 

ii kalėjimų

Pereitą savaitgalį Pietų 
Vietname įvyko žaibo revo
liucija, ir katalikų Ngo šei
mos diktatūra buvo nuvers
ta. Perversmą įvykdė kari
ninkai, todėl jis buvo gerai

eito penktadienio naktį. Vi
si keliai i sostinę buvo užda
ryti, ir kariuomenės daliniai 
puolė diktatoriaus Diemo 
rūmus, prie kurių stovėjo 
stipri sargyba, pasistačiusi 
barikadas. Užvirė smarkus

organizuotas. Prezidentas J mūšis, bet pasirodė, kad sar- 
| Ngo Dinh Diem ir jo brolis, gybą bus sunku nugalėti, ir

žvalgybos viršininkas Ngo 
Dinh Nhu, tuoj buvo nužu-

cil V/vmii---------

Posukilėliai pasitraukė, 
penkių valandų jie puolimą 

dyti, jų ministeriai areštuoti, atnaujino jau didesnėmis jė- 
o politiniai kaliniai, tūkstan-1 gomis. Pavaitojo artileriją 
čiai budistų ir studentų, ku ' ir 6 karo lėktuvus, kurie ėmė
riuos diktatūra laikė -kalėji 
muose, išleisti laisvėn.

(Nors buvo paskelbtas ka
ro stovis ir konstitucija su 
spenduota, vistiek

gentai suėmė du kitus Rusi 
jos šnipus — prekybos agen
tūros „Amtorgo“ pareigūną 
Igorą A. Ivanovą ir inžinie
rių Johną Butenką. Pastara
sis buvo įsigavęs elektrom 
kos dirbtuvėn, kuri gamina 
Amerikos karo aviacijai 
strateginius instrumentus. 
Dirbtuvė vra Englevvoode, 
N. J.

Dabar jiedu sėdi Jersey 
City kalėjime. Iš pradžios 
kiekvienam jų buvo nustaty
ta $100,000 kaucija. Bet ap-

mo kontrolei. Kodėl? Atsa
kydavo, kad Dievas tam 
priešingas. Bet paskutiniais 
laikais kunigai pradėjo kal
bėti apie šį reikalą daugiau, 
negu kas kitas. Iškilo tas 
klausimas net vyskupų sei- 

ksta po- 
Ame-

rikos vyskupas anądien pa
siūlė Įvesti gimdymo kontro
lę atsilikusiems kraštams,

nistais ėjo ir kairieji socia
listai, kuriems vadovauja

sostinės 
Saigeno gatves užtvino tūks
tančiai žmonių. Jie sveikino 

5 kareivius, ir jų džiaugsmui

dai raštą, kuriame reikalau- kaukėmis. Pereitą savaitę 
jama išleisti iš Rusijos apie per ^kį vakarą Mariettoje,
1000 lietuvių šeimų, kurios Ga, buvo suruoštas kostiu- 
buvo suviliotos melagingais! vei tinimo kontestas. Į- .
Maskvos agentų prižadais., Vyko duju sprogimas, ir 7 kuns dabai vjksi Lietuvių demonshacija tę- j ^/užmušti, o ke- dvare. Vienas
sesi nuo 12 iki o vai. vakaro. • . . T> ’ .
Ji buvo nufilmuota, rodoma; kolika sužeista. Bet darbar 
televizijoje ir plačiai aprašy-1 8esn® nelaimė buvo India- 
ta brazilų spaudoje. Buvo j napoly, kur čiuožyklos po- kur tamsūs žmonės perdaug 
apie tai kalbama ir parla- S^ndy jvyko sprogimas. Pa-
monte talpa buvo pilna žmonių, ir ®?_, „T®1', Bel K“n!?dl
mente:_______________ I jie buvo išmesti oran 50 pė s,ul° tlk ntmiski» raet0(l«-

_ 1

Fietro Nenni. Šita grupė su- nebuvo matyti galo.
darė stiprią krikščionių de- T ,. x ,, . ... Jaunuoliams to dar buvomokratų valdžiai opoziciją. 
Bet žir ios sako, kad kairiųjų

permaža. Jie leidosi naikinti 
buvusių diktatorių nuosavy

socialistų suvažiavime jų va-j bių. Jie puolė į buvusio sei- 
das Nenni pasiūlė nutraukti mo rūmus, išdaužė langus, 
santykius su komunistais ir

Inu klieriku, kariuomenėn, dM- ” žmonės buvo užmušti
_____  ; ir 358 sužeisti.

sigalvota, kad Chruščiovo žinios Varduvos sako --------------------------
agentai gali tokią kauciją j ka(1 komunistų valdžia Įsakė Nutraukė paramą 
užstatyti, kad jiedu galėtų Į seminarijų klierikams stoti o ... . 
pasprukti, todėl kaucija bu- j kariuomenės tarnybon. Toki - Somatlįai 
vo panaikinta, ir dabar jiedu įsakymą gavusios visos di-i
sėdi be kaucijos. Žinoma, tižiosios Lenkijos kunigų’ .
jie neprisipažįsta kalti. j seminarijos. " 1 Sl0mis dienomis musu A

Prietaisams jie priešingi. 
Todėl viena katalikė gydy
toja, vaikų motina, nusiun
tė Vatikanui paklausimą: 
Kodėl siūlot tik „ritmišką 
metodą,“ o ne prietaisus? 
Juk tikslas tas pats. Ir ji pri
dūrė : Dievo neapgausite.

nuplėšė nuo sienų Diemo pa
veikslus. Prieš amerikiečio

. „ , , i Gene Gregory namus jie už-ma jam pritarusi. Bet koks, kQrė ugnj ir suvertė ■ u 
buvo galutinis suvažiavimo i nas jo spausdintąjį anglišką 
nutarimas daugiau zmių laikraštį ”Times of Viet- 
mums neteko pastebėti. j nam/< kurj finansav0 nu.

" ~ ~ verstoji diktatūra.
Pagerbtas Amerikos Sukilimas prasidėjo per- 

socialistų vadas

Įsijungti Į vyriausybės koa
liciją. Suvažiavimo daugu-

Sovietų delegacija Jung-į 
tinėse Tautose dar stipriau; 
už tuos šnipus užsistoja. Ji 
sako, kad čia esanti „aiški 
provokacija.“ Esą, kai da
bar Sovietų ir Amerikos 
santykiai praėjo švelnėti irj 
jau einama prie draugiškos! 
koegzistencijos, tai kai ku-' 
rie žmonės nenori santykių 
pagerėjimo ir griebiasi šito
kių „provokacijų.“

Iš tikrųjų gi patys sovietai 
provokuoja Ameriką. Jeigu 
jiems tikrai rūpėtų santykių 
pagerinimas, tai savo šnipų 
jie čia neorganizuotų ir A- 
merikos technologinių pa
slapčių iš pasalų nevogtų. 
Jie yra ne tik šnipai, bet ir 
vagys! Jie turėtų būti visi 
iš Amerikos išvaryti!

ŽEMĖ VĖL DREBĖJO

P. BU KšN AITUS

Pijus Bukšnaitis. gyv. New Yor
ke. neseniai minėjo savo amžiaus

I merika nutraukė paramą 
Į Afrikos Somalijai, nes pa- 
1 aiškėjo, kad ji draugauja su 
j Sovietų Rusija ir Raudoną- 
į ja Kinija. Rusai teikia jai 
j pagalbą prieš Etiopiją, ku- 
• rią Amerika remia ir kariš- 
' kai ir ninigiškai.. Anglija 

nutraukė santykius su So- 
malija jau pereitą kovo mė
nesį, o Amerika ją rėmė iki 
šiol. Pereitais metais Kenne
džio vyriausybė sušėrė ko
munistiškai Somalijai $11, 
500.000.

CHRUŠČIOVAS ŽIŪRĮS 
I MĖNULI t

Prezidentas Kennedis sa
ko, kad Chruščiovo žodžiais

82 m. ir fio m. visuomeninio dar- negalima tikėti. Nors jis nuo 
bo sukaktis. Jis neilgai yra bu-j bendros kelionės Į mėnulį

IšfilGE) BĖJO

l SS Fogg lain as buvo pa
tekęs į Ginny v iesulo sūku
rį ir 5 dienas mėtomas van
denyne. Visa įgula išliko 
sveika. Cia matome vyr. ka
rininką su krante jį pasiti
kusia žmona ir dukterimi.

Amerikos socialistų vadu 
dabar vra laikomas Norman 
Thomas, didelis taikos šali
ninkas. „Naujienos“ prane
ša, kad už toki jo idealizmą 
jį pagerbė Sveikos Branduo-! 
linės Politikos Komitetas' 
Chicagoje. j

Kol Amerikos Socialistų! 
Partija buvo veiklesnė, Nor-j 
man Thomas kelis kartus 
kandidatavo jos sąraše Į A- 
merikos prezidentus, bet da
bar jis sako intelektualams 
kalbas ir leidžia laikraštį 
„Nevv America.“

ALŽERIJOJ BAIGĖS 
SIENOS KARAS

| vęs Keleivio redaktorium ir ne- 
| mažai rašęs įvairiems kitiems 
Į laikraščiams. Nemažu nuopel-

viešai atsisakė, bet slaptai 
vis dėlto į mėnulį žiūrįs ir 

_____  galįs tokiam žygiui dar su
Pereita savaitę Naujoje, * ‘“ri ir JAV *«”■'”* ‘“-į sigundyti. 
r ei e tą ypmė nai—mokė chorus, rengė spėk- Ir tikrai, reikia manyti,

Anglijoje ve , :k: taklius, rašė operečių tekstus,' kad jis savo kalbom ameri-
nU?i assa cilnnai kūrė dainas ir joms muzika. i kiečius nori „primigdyti.“New Hampshire, bet silpnai. 1

Afrikos karas tarp Maro
ko ir Alžerijos jau nutrauk
tas. Jis tęsėsi dvi savaites ir 
kainavo kelis šimtus gyvy-j 
bių ir nemažiau sužeistų. Jis' 
kilo dėl sienų ginčo. Bet per-' 
eitą savaitę buvo atsargiai 
suformuluota kompromisinė 
sutartis, kurią pasirašė Al
žerijos prezidentas Ben Bel- 
la ir Maroko karalius Has- 
san II. Nuo per-eito šeštadie
nio Sacharos tyruose jau ne- 
sišaudo.

DABAR NAŠLAITĖ

Tai buvusio Pietų Vietnamo 
policijos viršininko duktė, 
kuri su savo motina nese
niai atvyko į JL1V. Motina 
čia sakė kalbas, gindama 
Vietnamo diktatorių, savo 
vyro brolį, o duktė malo
niai leido laiką. Kai dabar 
Vietname įvyko perversmas 
ir Nhu žuvo. tai ir tai ener
gingai poniai nebus čia kas 
veikti.

bombarduoti rūmus iš oro.
Kai sargyba buvo nugalė

ta ir sukilėliai įsiveržė į rū
mus, diktatoriaus Diemo 
tenai nerado. Paaiškėjo, 
kad jis su savo broliu pabė
go slaptu tuneliu ir pasislė
pė katalikų bažnyčioje, nes 
abudu katalikai. Sukilėliai 
juos ten surado ir gyvais su- 
susodino i troką, bet atvežė 
prie rūmų jau nebegyvus. 
Buvo paleistos kalbos, kad 
jie nusinuodijo, bet vėliau
sios žinios sako, kad vežant 
jie bandę pabėgti, todėl vie
nas buvęs nušautas, o antras 
nudurtas.

Perversmui vadovavo ke
liolika kariškių, kurių prie
šaky buvo generolas Doung 
Van Minh, buvęs diktato
riaus Diemo vicepreziden
tu, bet, kaip budistas, nega
lėjęs budistų persekiojimo 
pakęsti ir iš valdžios jau bu
vo pasitraukęs.

Užmuštojo žvalgybos vir
šininko "aštrialiežuvė“ po
nia, kuri iki šiol lakstė po A- 
meriką prakalbas sakyda
ma ir po $100 už viešbučių 
kambarius mokėdama, iš
girdusi, kas Vietname atsiti
ko, sušuko: „Tai Amerikos 
suorganizuota piktadarys
tė!“

Washingtonas gi užtikri
na, kad amerikiečiai savo 
rankų prie to perversmo ne
pridėję. Tačiau naują Pietų 
Vietnamo vyriausybę Wa- 
shingtonas ruošėsi pripažin
ti jau šios savaitės pradžioj.

AREŠTUOJAMI JAPONŲ 
SĄMOKSLININKAI

j Japonijoje susektas są- 
• mokslas pagrobti jauniau- 
I šią karaliaus Hirošito duk- 
I terį Takado Šimazu. Są- 
I mokslininkų tikslas buvo 
‘ gauti pinigų už jos paleidi

mą. Rašant šiuos žodžius, 
jau buvo areštuoti 7 „kidna-
periai.“

Taigi ir Japonijoj jau 
pridygo „modernių“ vagių.
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Skrista į menūlį, ar ne?
Kai Chruščiovas pranešė, kad Sovietų Sąjunga nema

no siųsti žmogaus į mėnulį, mūsų Amerika atsidūrė ne
pavydėtinoj padėty. Prieš ją kilo klausimas, ką daryti? 
Buvo manoma, kad rusai tikrai ruošiasi mėnulio ekskur
sijai, todėl Kennedžio administracija ryžosi neapsileisti 
ir pradėjo uoliai ruoštis. Prasidėjo lenktynės: kas pasieks 
mėnulį pirma: Amerika, ar Sovietai?

Bet kokios gali būti lenktynės dabar, kai nėra su kuo 
lenktyniauti? Juk vienam bėgti, kai kitas nebėga, būtų 
juokinga.

Todėl kai kurie laikraščiai jau kelia klausimą, ar 
nevertėtų Amerikai tą užsimojimą užmiršti? Juk pačios' 
valdžios ekspertų yra apskaičiuota, kad paruošti žmogui 
kelionę į mėnuli kainuotų 20 bilionų dolerių.

Ar verta dėl tuščio prestižo išmesti tokią milžinišką 
sumą žmonių pinigų?

Ir kas gali užtikrinti, kad toks žygis pasiseks? Koks 
būtų prestižas, jeigu skridimas pasibaigtų katastrofa? 
Joks prestižas nevertas tokios rizikos.

Rizika labai didelė!
Jeigu dabar astronautas, tik kelis kartus aplink žemę 

apsukęs, turi kristi į vandenį, kad neužsimuštų ir kad kiti 
galėtų jį išgriebti, bet kol kas nei vienas dar nepataikė 
nukristi paskirtoj vietoj, tai kur yra garantija, kad kapsu
lė su žmogum pataikys nusileisti mėnulin, kuris niekad 
nestovi ir nelaukia vienoj vietoj ?

Bet kad ir būtų galima tikėtis tokio stebuklo, kad 
žmogus pasieks mėnulį ir neužsimuš, Ui kas jį tenai 
pasitiktų, kas jį grąžintų žemėn atgal? Juk ir nuo žemės 
pats astronautas negali pakilti, bet kiti turi jį iššauti. Kas 
tat nušautų jį nuo mėnulio?

Dar kiUs dalykas: kiek mokslininkams yra žinoma, 
mėnulis yra išsieikvojusių ugniakalnių rutulys. Jame nėra 
vandens ir nėra oro. O be oro žmogus negali būti gyvas.

Gal būt, kad dėl to Rusija ir susilaikė nuo tokio žygio. 
Jos mokslininkai galėjo įsitikinti, kad ta kelionė į mėnuli 
yra gera fantazija tik romanui parašyti.

Tokią apysaką yra sukūręs Krokuvos observatorijos 
mėnulio studijų specialistas Žeromskis. "Na Srebrnym 
Globie“ jis rašo apie mokslinę ekspediciją, kurios tikslas 
buvo užvesti mėnulyje naują žmonių giminę. Bet nepavy
ko Visu širma atsimušęs i menulio uolas, sudužo iu oro 
laivas. Paskui jo keleiviai negalėjo susikalbėti, nes beorėj 
tuštumoj negirdėti jokio garso. Ir kai nėra atmosferos, 
saulės spinduliai degina kaip ugnis. Vargais negalais jie 
dasigavo į antrą mėnulio pusę, kurios saulė niekad nepa
liečia. Bet tenai juoda tamsa ir neapsakomas šaltis. Su
grįžti į žemę nebuvo galimybių, ir jie žuvo.

Nors tai yra fantazija, bet ji paremta astronomijoj 
priimtom hipotezėm.

Rusų mokslininkai galėjo Žeromskio veikalo ir ne
skaityti, bet tos prielaidos jiems turi būti žinomos, kaip ii 
astronomui Žeromskiui.

Tai gali būti viena priežastis, kodėl rusai nenori 
rizikuoti mėnulio kelionei. Chruščiovas aiškiai pasakė 
spaudos atstovams, kad tokia kelionė galėtų pasibaigti 
tragedija.

Bet gali būti ir daugiau priežasčių. Pasiruošimas ke 
lionei yra surištas su milžiniškomis išlaidomis, ką Chruš 
čiovas taip ir pažymėjo — labai brangiai kainuotų. O 
pinigai Sovietams reikalingi svarbesniems reikalams 
reikia pirkti žmonėms duonos.

Taigi reikėtų stačiai stebėtis, jeigu šitokiose sąlygose 
Kremliaus valdovai pradėtų siuntinėti savo žmones į mė
nulį. Sibiras jiems daug arčiau.

Bet ką dabar darys Amerika?

SUSITIKO LDD SUVAŽIAVIME

Iš kairės į dešinę: Jonas Vilkaiti. Margare- 
ta Michelsonienė, inž. Vladas Sirutavičius ir 
Stasys Michelsonas susitiko Lietuviu Darbi
ninku Dr-jos suvažiavime Bostone spalio 
19 diena.

A r U A L G A

kiek kur buvo išleista tokiai 
kovai pereitais metais:
Danijai........... $44,400,000
Italijai ........... 70,700,000
Ispanijai 
Japonijai 
Korėjai . 
Formozai

49,800,000
70,900,000

344,400,000
203,300,000

i "medalio pusę“ užrašo dik- 
I tatoriaus Ngo Dinh Diemo 
Į kreditan, tai gali būti viena 

kadi iš dviejų: arba jis nežino

YRA IR TOKIŲ 
KORESPONDENTŲ

"Naujienos“ rašo, 
Chicagos "Daily News“ ko-',
respondentas parodęs Pietų 
Vietnamo diktatūros ir ant
rąją medalio pusę. Štai kaip 
ji atrodo:
"Joje matoma, kad jo (dik1 
tatoriaus) valdžia nuo 
1955 metų įsteigė provin
cijoj 4,000 sveikatos cent
rų, padidino lovų skaičių 
ligoninėse nuo 7,200 iki 
20,000, mokinių pradžios 
mokyklose prisirašė 1,500,

faktų, arba jis taip rašo už 
gerą atlyginimą. Kaip ten 
bebūtų, jis rašo netiesą.

LIETUVOJE AUGA 
NAUJI PONAI

Komunistai gyrėsi išnai
kinę Lietuvoje veltėdžius 
ponus ir, esą, liaudis dabai 
džiaugiasi teisinga tvarka. 
Bet štai ką rašo Vilniaus 
"Tiesa,“ pačių komunistų

000 vietoj 602,000; aukš- laikraštis: 
tesniųjų mokyklų mokinių "D. Šerstniovas, 'Gegužės
atsirado 253,000 vietoje 
53,000, padidino stipendi
ninkų skaičių universite
tuose nuo 2,000 iki 17,000.“

Laosui ............ 102,200,000
P. Vietnamui..300,800,000 
Turkijai ....... 252,500,000

Išvardyti visas valstybes, 
kurioms Kennedžio admi
nistracija kloja milionus ko
vai su komunizmu, būtų per- 
ilga litanija; užteks tik pa
sakyti, kad Europoje tokių 
valstybių yra 14, Tolimuose 
Rytuose—10, Artimuose Ry
tuose ir Pietų Azijoje—17, 
Lotynų Amerikoje—25, o 
Afrikoje—31.

Viso labo pernai joms bu
vo duota $4,118,130,000, 
kad galėtų atsispirti Mask
vos agentų agresijai.

Taigi tegul mūsų komu
nistai nesidžiaugia, kad 
Kennednis jau agituoja ka
pitalizmą griauti.

NAUJOS ZELANDIJOS 
LIETUVIAI

Pirmosios4 kolchozo pirmi
ninkas, tame kolūkyje kiek 
padirbėjęs, įsigijo 'Volgą4 
Jis turi didelę nuosavų gy-

Bet ar tai kataliku dik-i Vulių band? ir laik° daUg 
_ ar tai katalikų dik paukščių. Savo gyvulius še- 

'liros nnnn<ilna«:" .Tenenį vi-1 r J
na pačiu geriausiu kolūkiotatūros nuopelnas? Jeigu vi 

sa tai įvykinta nuo 1955 me. 
tų, tai reiškia nuo to laiko, 
kada Amerika pradėjo pilti 
šitiems dalykams savo mili-! 
onus. Šių metų "Atlas and 
Year Book“ 766 tame pusla
pyje sakoma:

"American aid continues 
at high levels, everaging 
well over $200 milion an-

pašaru. Visi kolūkiečiai ku
rą sau turi pirkti, o jis kū 
rena geriausias malkas 
nei kiek už jas nemokėda

Umas...
Taigi seno dvarininko jau 

nėra, bet jo vietoje išaugo 
naujas ponas — rusas šerst 
niovas. Pirma buvęs dvari 
ninkas ponavo tiktai ant sa

nualy, not including milita-j vo žemės, o šitas ponauja 
ry hard good s.“ ant buvusios ūkininkų že-

t mės. Buvę savo žemių gas- 
genmmai buvo padaryti padoriai dabai jau ruso ber- 
Amerikos pinigais ir jos at- į nai-
stovams vadovaujant. Jeigu* Taip, taip, yra ko džiaug
tas korespondentas šitą tis.

Taigl aišku, kad visi pa-

Naujoji Zelandija yra pie
tiniame žemės pusrutuly, 
kaip Australija, todėl, kai 
čia pas mus žiema, tenai va
sara. Tai yra didelė sala, 
kuii priklauso Britų tautų 
bendruomenei, ir Anglijos 
karalienė laikoma Naujosios 
Zelandijos galva.

Po antrojo pasaulinio ka
ro Naujojoj Zelandijoj buvo 
įkurdinta ir dalis lietuvių 
tremtinių, apie kuriuos da
bar rašo "Mūsų Pastogėje“ 
australietė Griškaitienė, kir 

buvo tenai nuvykusi išn

SOCIALIZMO KLAUSIMAS ANGLIJOJ

Scarborough mieste, Anglijoj, šiomis dienomis pa
sibaigė 62-ji metinė Darbo Partijos konferencija, kurio 
iš visos Anglijos dalyvavo 2,000 delegatų, šį suvažiavimu 
budriai sekė visa anglų tauta, nes visi tikisi, kad per atei 
nančius parlamento rinkimus prie valstybės vairo atsistos 
Darbo Partija, kuri per 12 pastarųjų metų buvo opozicijoj. 
(Prieš 12 metų ji pati buvo valdžioje).

Visiems buvo įdomu, ką šitame suvažiavime pasakys 
Harold Wilson, naujas Darbo Partijos vadas. Pirmą dieną 
kalbėjo įvairūs partijos veikėjai. Antrą dieną atsistojo 
Wilsonas. Kilo griausminga ovacija, kuri tęsėsi ištisas 
penkias minutes. Pirmutiniai jo žodžiai buvo: "Nėra pa- 
vojingesnio įsikalbėjimo, kaip ta paranki doktrina, kad 
pasaulis yra skolingas mums gyvenimą ir kad kada tik 
mes įklimpstam balon, kiti privalo mus ištraukti. Nuo da
bar Britanija turės pasaulyje tik tiek įtakos, kiek ji jos 
pelnys. Nuo dabar mes turėsime taikytis prie kintančio 
pasaulio.“

. Anglijoj bus socializmas. Bet socializmas turės būti 
sujungtas su mokslu, sako Wilsonas. Socialistinė valdžia- 
turės ruošti daugiau mokslininkų ir užtikrinti jiems pado
ri) gyvenimą, kad jie nebėgtų Amerikon. Anglijos moks
le n inkai tada dirbs Anglijai. Į Darbo Partiją reikia įtrauk
ti ne tik darbininkus, bet ir inteligentus, profesionalus.

IVilsonas užtikrino, kad, mokslui padedant, socia
lizmas galės visus aprūpinti darbu, pristatyti geresnių na
mų, pakelti technologiją, ir Anglija vėl galės būti "Pasau
lio žiburys.“

PERSPAUSDINTA

Pereitą savaitę laužant šį puslapį buvo sumaišyti du 
apžvalgos straipsniai, todėl dabar čia juos perspausdina
me, kaip turėjo būti.

KOMUNISTAI PLOJA j to Salt Lake Cityje jis taip
KENNEDŽIO KALBAI

Chicagos lietuvių komu
nistų "Vilnis“ karštai ploja 
prezidento Kennedžio kal
bai, kurią jig anądien pasa
kė mormonų mieste Salt La
ke City. Girdi,—

'Prezidentas Kennedis jau

nekalbėjo, kaip "Vilnis“ aiš
kina. Jis ir negalėjo taip kal
bėti, nes jis yra demokratų 
partijos lyderis ir tikisi vėl 
būti jos nominuotas kandi
datas prezidento rinkimams. 
O jis niekad nebūtų jos no
minuotas, jeigu jis pasisaky
tų prieš kapitalistinę sant-

pradėjo 1964 metų rinki- varką, nes demokratų parti-
mino Vo= • __  i-__ __ _minę kampaniją, važinė
damas po 11 vakarinių 
valstijų. Jis kritikuoja re
akcinę politiką. Reakcinin
kai vaduojasi ne blaiviais 
samprotavimais, bet pagie
ža prieš Tarybų Sąjungą ir 

aplamai prieš šalis, kurios 
jau atmeta kapitalizmą.“

Išeina, kad prezidentas 
Kennedis pritaria Tarybų 
Sąjungai ir kitoms šalims, 
kurios atmeta kapitalizmą.

Reikia pasakyti, kad po- 
. nas Kennedis dažnai nesu
sivokia, ką jis kalba. Vis dėl-

ja yra kapitalistų partija. 
Pagaliau juk ir pats Kenne
dis yra kapitalistas, ir ne bet 
koks, bet multimilionierius.

Kritikuodamas respubH- 
konų poziciją propagandi
nėse savo kalbose, jis gali 
pasakyti ir dažnai pasako 
visai neapgalvotų dalykų. 
Bet reikia žiūrėti,kaip jis el
giasi praktikoje. O prakti
koj jis reikalauja iš kongre
so bilionų dolerių kovai su 
komunizmu, kuris atmeta 
kapitalizmą.

Štai keletas duomenų,

Sovietai vėl reikalauja
Maskva vėl iškėlė Vaka- kaltino vakarinių valstybių 

rams reikalavimą, kad ii- organizaciją NATO, kad ji 
giau nelaukiant būtų pada- vis tęsia ginklavimosi lenk- 
ryta su Vokietija taikos su- tynęs ir verčia Sovietų Są- 
tartis ir nepuolimo paktas jungą ginkluotis, 
tarp Rytų ir Vakarų. Tai veidmainio kalba.

Sovietų užsienio reikalų Juk Vakai ų valstybės niekur 
ministeris Gromyko, kuris nesiveržia ir po abiejų pa- 
neseniai lankėsi Amerikoje, saulinių kaių neužėmė nė 
sugrįžęs Maskvon, pasakė, pėdos svetimos žemės, kai 
kad jis tuo klausimu kalbė- tuo tarpu Sovietų Rusija pa- 
jęs Washingtone su Kenne- siglemžė tris Pabaltijo vals- 
džiu ir Valstybės sekreto- tybės, pasikinkė Lenkiją, 
rium Rusku, ir tas pasikal-į Rytų Vokietiją ir Balkanus, 
bėjimas buvęs "aplamai i yo negana, dabar įsiveržė 
naudingas.“ dar ir Kubon, kursto suirutę

Abidvi pusės sutikusios! Pietų Amerikoje ir skverbia- 
ieškoti pagrindo, kuriuo Ry-j si Afrikon. Jeigu NATO 
tai su Vakarais galėtų susi-į valstybės nesiginkluotų, So- 
kalbėti ir prieiti prie šutai - į vietų Sąjunga apžiotų ii- jas. 
ties. ! Taigi ne jos verčia Sovietus

Kad tokiam pagrindui yra i ginkluotis, bet Sovietai ver- 
vilties, kaip pavyzdį jis nu-j čia jas. 
rodė Maskvos sutartį, kuri' Tegul Sovietų Sąjunga at- 
draudžia daryti atmosferoje į sisako nuo savo užgrobimų, 
atominių bombų bandom uo-’; tegul pasitraukia į senąsias 
sius sprogdinimus. Taigi ne- savo ubas, ištraukdama sa

vo komisarus, šnipus ir kari
nes jėgas iš Pabaltijo ir kitų 
kraštų ir tegul tada siūlo Va
karams nepuolimo sutartį.

są abejonės, kad galima su
rasti ir daugiau žingsnių 
tarptautinei įtampai suma
žinti.

Tačiau tuo pačiu laiku jis' Susitarti bus lengva.

POLICININKAS BUVO . tuvė buvo ir vėl išplėšta ir 
PLĖŠIKAS | pavogti $2,700, kurie jau ten

--------  i buvo gerai paslėpti. Paaiš-
Prieš keletą metų buvo la-; kėjo, kad tai to paties tvar- 

bai pagarsėjęs ir Mass. gu į kos sargo darbas. Pereitą 
bernatoriaus medaliu apdo-i savaitę jis buvo nuteistas 3 
vanotas Brocktono polici-i metus kalėti
ninkas, sugavęs pabėgusius1,
Coyle brolius. Dabar jis nu-Į 
teistas kalėti kaip plėšikas.

IR NEVV YORK TIMES 
NEIŠSIVERČIA

Istorija tokia. Praėjusį ba
landžio mėnesį Middleboroj 
jis nakties laiku 

' krautuvę. To nežinodamas, 
į policijos viršininkas nusiun- 
’ tė jį to plėšimo ištirti.. Krau- 

’ Kiek pastebėjau, lietuvių tuvės savininkas pasakė, 
tarpusavio bendradarbiavi-j kad buvo pavOgta $30. O 
mas yra gyvas ir nuoširdus. 1 krautuvėj buvę ir daugiau 
y *e.ni h^.us svečiuo- Į pinigų, bet gerai paslėptų.

Australijos savo giminių ap
lankyti. Štai kai kurios jos 
pastabos:

jasi. Visi atrodo įsigyvenę 
patogiai, turi didelius, gra
žiai sutvarkytus namus ir 
savo ekonomine padėtimi 
patenkinti... Pinkus savo 
automobiliu pavežiojo, ap-1 
rodydamas Aukland mies-' 
tą...
"Tikrai jau daugelis lietu
vių apleido N. Zelandiją, 
ir likusieji beveik visi yra 

pakėlę sparnus į JAV. Prie
žasčių yra visokių, bet pa
grindinė, sakyčiau, yra di
desnės bendruomenės pasi
ilgimas. Net ir jaunieji ne
silieja vietinių gyventojų 
draugystėn, bet ieško pla
tesnės lietuviškos šilimos. 
Todėl, negalint šiuo metu 
važiuoti į Lietuvą, jie pasi
renka JAV.44
Auklando miestas nedide

lis, ir, Griškaitienei atvažia
vus tenai iš Australijos, tą 
pačią dieną jau žinojo visi 
Auklando lietuviai, iš kurių 
ji pajutusi daug nuoširdu
mo.

"KELEIVIO“ PIRMĄJĮ 
IR ANTRĄJĮ PUSLAPI 
REDAGUOJA STASYS MI
CHELSONAS.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Skaityk Stasio Michelso* 
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE," 500 puslapių, daug pa
veiksiu, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $500.

Ir jis parodė tam policinin
kui, kur jis savo pinigus sle

Jau rašėme, kad dėl dide- 
išplėšėį lių darbininkų reikalavimų

New Yorke sustojo ėjęs 
dienraštis Mirror. Dabar 
New York Times praneša, 
kad ir jis per 9 mėnesius šį
met turėjo $1,831,000 nuo
stolių. Pernai per 9 mėnesius
turėjo $1,552,000 pelno. Šį
met skaudžiai atsiliepė dar-

pia. Po dviejų savaičių krau-' bininkų streikas.

GARBINGAS SMŪGIS PER UŽPAKALĮ

Grinnel kolegijos (Iowa City, lova) studentu bendra
bučiuose vra paprotys pirmą kartą atsilankiusiam su
duoti per užpakalį. Paprastam svečiui gal ir skaudžiai 
suduoda, bet atsilankiusiam buv. prezidentui Trumanui 
tik garbingai patapšnojo. Jį čia matome laukiant, ka
da tą ceremoniją atliks bendrabučią pirm. Ken Ri
chardą.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau pradėtas spausdinti.
Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadway------:------ South Boston 27, M-rr
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kieto darbo pavyzdys
J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, sutrumpinta kalba, pasaky-

O
ta dr. P. Grigaičio 80 metų sukakties proga Chicagoje

1963 m. spalio 26 d.

Lygiai prieš porą savaičių tautiečių išsivadavimą iš 
Nevv Yorke minėta ir varpi
ninkų deimantinė sukaktis.
Šios dienos jubiliatas irgi 
tam tikra prasme varpinin
kas. Jis gimė prie Kudirkos 
Naumiesčio, jis varpininkų 
steigėjo Kudirkos ir gimi
naitis. Didysis varpininkas 
dr. K. Grinius—jubiliato il
gametis draugas iš gimnazi
jos laikų. Jubiliatas jam tal
kininkavo Marijampolėje 
„Ameriką pirtyje“ vaidinti 
Nuo Amerikon atvykimo jis 
jos nebevaidina. Jis, kaip 
sąmoningas pilietis, laikraš
tininkas ir politikas, jos rū
pesčiais sielojasi ir jos lai
mėjimais gyvena.

Jubiliato prietelystė su dr.
K. Griniaus šeima tęsėsi ir 
Chicagoje, kui- likimas vėl 
juodu sujungė. Tad laimin- Lietuvą. Būdamas nuoseklus 
gas supuolimas, kad varpi- demokratas, jis tikėjo ir 
ninku ir dr. P. Grigaičio jų- skelbė, kad tauta yra suve- 
biliejai taip artimai supuolė, renė, kad jos teisės nepa-

svetimos globos. Jis viena.- 
pirmųjų 20-to amžiaus pa- 
riotinių kalinių ir vienas pir 
mųjų tremtinių iš Lietuvos 
Nenuostabu, kad pats vargęs 
jis pamėgo vargdienių dū 
mas ir kovojo už jų geresn 
ir laimingesni rytojų. Jis ta 
kovai pašventė visą savo gy 
venimą. Veik pusė šimtme 
čio, kai jis laikraščio redak 
torius. Tai vienintelis atsiti
kimas mūsų spaudos gyveni
me.

PAGARSĖJUSI LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS JAV PREZIDENTĄ

Tai Amerikos Lietiniu 'larybos delegacija, kuria JA\ prezidentas John Kennedy priėmė 1962 m. 
vasario 16 d. Vidury prezidentas John Kennedy, jo kairėje dr. Pijus Grigaitis, kuris išdėstė dele
gacijos atsilankymo tikslus.

Kai ant Lietuvos nusilei
do ilgoji naktis, jis, kaip A. ------
L. Tarybos ilgametis gene- Girėno garbingąjį žygi. Tai 
ralinis sekretorius ir kaip tiį balelė jo nuopelnų tau-
redaktorius, nenuilstamai 
kovojo už tėvų žemės išlais
vinimą, už laisvą, nepri

tai ir išeivijai.

Be jubiliato ilgų metų pa-

Vliko suvažiavimas
Spalio 5 d. New Yorke: a) Vliko pirmininko,klausomą ir demokratinę ! S1?ventu^?. daiJ°’ ^^’lbuvo Vvriausioio Lietuvos' 

r. , m— , ,, mas išeivijoje butų buvęs, u. vyriausiojo uieunos.

JUOZAS RAJECKAS IR POVILAS DARGIS

Kairėj Lietuvos atstovas Juozas 
prezidentas Povilas Dargis.

Rajeckas, dešinėj SLA

„Varpas“ gimė, kai jubi-! neigtinos, kad ji turi teisę 
liatas dar vaikas buvo. Jis! laisvai spręsti savo likimą ir 
nutilo skelbti prisikėlimą , savo valdymosi formą.
1905 m., tai yra tais pačiais į paUg jaunesni pavargo, 
metais, kai kalėjimas nusa j iajk0 suseno, dalis pami-
vino jubiliato laisvę ii kėši-: j0 mamona j,, svetimus die-

um2?lntI l-r ybę-! vus, bet jubiliatas paliko išti-
Jubiliatas vienmetis su. kimas sav0 deivei _ Uetu.

■ vak J*5 Pakko nenuilstamu, 
kieto darbo laikraštininku, 
visuomenininku, paskaiti-

. _ . , A „t i • ninku ir politiku, kovotoju
je šitaip paskelbta: Juk ir, žmogaus teisių bendrai, 
mes esame tokie pat žmones' „ tautiečiu teisių Vpa- 
ir nonme visomis teisėmis, tjn • ”
priklausančiomis visai žmo- g
nijai, lygiai su kaimynais Tokiame darbe visiems

neįtiksi. Politinis darbas ne-

VllfV J VA 11 AVO* .

nosi nusavinti ir jo gyvybę. Į 
Jubiliatas vienme

„Aušra“. Su „Aušra 
ir jubiliato gyvenimo prog- 

Basanavičiaus 
pirmame numery-

rama. Ji 
„Aušros“

naudotis.“ Tai aspiracija, sų 
kuria mūsų jubiliatas gyve
nime niekad nesiskyrė. Ta 
prasme jis tikras aušrinin
kas. Tad nenuostabu, kad 
jis dr. K. Griniaus tėviškėje 
lygiai prieš 60 metų „Auš
ros^ minėjimo proga pasakė

Jo troškimas-Lietuvos lai v i
Ištrauka iš SLA prezidento Povilo Dargio kalbos, pasaky

tos Chicagoje spalio 26 d,, pagerbiant dr. Pijų Grigaitį

jo amžiaus 80 metų proga

Taip pat turiu nors trum- mus, važinėjo po kolonijas 
pai pažymėti jo labai žy-1 prakalbas sakydamas, šaukė 
mius nuopelnus ir didžiau-j lietuvių visuomenę j kovą ir 

dažnai skrisdavo j Washing- 
toną ginti Lietuvos reikalų 
aukštose JAV vyriausybės 
sferose.“

šiai mūsų organizacijai, di 
džiajai Amerikos lietuvių 
bendruomenei — Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje.
Tarp kitko, šįmet sueina 40į
metų, kai sukaktuvininkas a j 80 At,.oJdo, k / j 
dr. P. Grigaitis yra SLA na- giažus am^us G tjkr0

buvęs,-“'y • "Zv Yvu’ b) Vliko Vykdomosios Ta-
blankesnis, mažiau įdomusIšlaisvinimo Komiteto (Vii . nin«in*nVn
ir labiau apsnūdęs. Jubilia- k°) Paplėštojo Prezidiumo ,xhos wrmmlnko. 
tas—kieto darbo pavyzdys. Pasėdis, kuriame dalyvavo
Nei kalėjimas, nei tremtis, lr Finansų Komisijos nariai 

. ir Tautos Fondo pirminin-nei vargas bei smūgiai ne - . 
palenkė jo pečių. Jis paliko kas- Po visapusiskos infor- 
principo žmogus. Tos ypaty- n}ac‘lj°s svarbiausiais klau-
bės imponuoja. Todėl mes 
ir sugužėjome iš įvairių vie
tovių didelių nuopelnų jubi- 
Įiatn pagerbti.

Aš dėkingas jam už taip 
ilgų metų kovą bei darbą,

simais buvo VLIKo metinės 
sesijos ir lėšų telkimas lais- 
vinimo reikalams. VLIKo1 
pilnaties sesija paskirta š.'

pirmininko,
c) Konsolidacijos Komisi

jos atstovo,
d) Tautos Fondo pimiinin- 

ko,
e) Lietuvos Delegacijos 

PET Seime pirmininko,

5. Diskusijos.

rys. Jis visą laiką gyvai da
lyvavo organizacijos svar
besniuose darbuose. Ypač 
tenka vertinti jo pastangas 
ir paramą organizacijai gi
nant ją nuo komunistinių 
gaivalų, kada šie stengėsi 
pagrobti Susivienijimą į sa
vo kontrolę. Taip pat dr. P. 
Grigaitis yra daugelio SLA 
seimų aktyvus delegatas, 
artimas Vykdomosios Tary
bos bendradarbis, jau dau
gelį metų pirmininkaująs 
Švietimo Komisijai. Todėl 
man labai malonu sveikinti 
sukaktuvininką tiek savo, 
tiek Vykdomosios Taiybos 
ir visų narių vardu, minint 
jam 80 metų amžiaus, na, ii 
40 metų SLA narystės su 
kaktį.

Kas buvo ir yra sukaktu 
vininkas mūsų visuomenei.

m. lapkričio 23-24 dienomis 
Overseas Press Club patai-j
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6. Vliko dvidešimt metų — 

J. Audėnas.

dėkingas. Tame darbe jubi
liatas kartais panaudodavo 
ir Perkūno dievaičio ginklą. 
Kartu jį artimieji pažįsta ir 
kaip švelnų, geros ir jautrios 
širdies žmogų. Kitaip ir būti 
negali, nes jei jis nebūtų

savo pirmą viešąją kalbą, , buvęs jautrus principui ir sa-
A . .. .. . vo tautiečių vargui beiNuo to laiko jis nepaliove 

kalbėti ir rašyti apie Lietu
vą ir kovoti dėl jos būsimo 
prisikėlimo. Kas šiandien 
besuskaičiuos jo pasakytų 
kalbų ir straipsnių skaičių.

Dr. P. Grigaitis gimė tik 
20 metu po garsiojo prieš 
carus sukilimo Lietuvoje. Jis 
augo ir brendo baudžiavos 
ir Muravjovo bei Vonsiac- 
kio siautimo prisiminime ii 
spaudos draudimo laikotar
pyje. Jis iš gyvųjų vienas se-

veikliam vyrui, koks yra mū
sų sukaktuvininkas, tai 
trumpas laikotarpis, per ku
rį mūsų žemelė tik 80 kartų 
galvotrūkčiais aplėkė aplink 
saulę močiutę. Ne veltui dar 
prieš 2000 metų garsusis ro
mėnų poetas Ovidius savo 
žymiausiame veikale Meta- 
morphozes—Pasikeitimai— 
paminėjo: „Nihil ėst annis 
velocius“, atseit,—nieko nė
ra greitesnio už metus. Su 
šia senovės poeto mintimi 
turbūt sutinkame visi, o taip 
pat ir mielas mūsų sukaktu
vininkas.

Pagerbdami dr. Pijų Gri
gaitį už jo nuopelnus, mes 
reiškiame jam ir gilią padė
ką. Kartu nuoširdžiai tiki
me, kad tie pergyventi me
tai nebus jam jokia kliūtimi 
ir toliau dirbti tiems patiems 

1idealams, kuriems jis skyrėtome ir jaučiame. Šio vakaro I . « , , .
iškilmės via trumpas laikas sav0 «y'emmą. Sukaktim 
jo nuopelnams nušviesti..
Prabėgom paliečiau jo veik. 
lą, tikėdamasis, kad biogra 
fijų autoriai ir chronikų ra 
šytojai pilnai atvaizduos jc 
vaidmenį mūsų tautai. Mar 
pačiam atrodo, kad du dal
bai sukaktuvininką įrašo i 
istoriją — tai jo laikraštinė 
veikla ir Amerikos Lietuviu 
Tarybos organizavimas bei 
joje dalyvavimas.

Jo redaguojamas dienraš 
tis Naujienos prisidėjo pri< 
lietuvybės palaikymo išeivi- 
joje, gy nė ir tebegina tauto.4 
teises. Laikraštis kartu yra 
ir didelis laisvės gynėjas, Ii 
bėralinės minties puoselėto 
jas, tolerancijos ir demokra
tinių principų skiepytojas 
Tokios dvasios sukaktuvi
ninko parašyti vedamieji 
straipsniai buvo lyg kokia 
neakivaizdinė mokykla ai 
liaudies universitetas visiem

ninkas mūsų tautai ir visuo
menei yra labai reikalingas 
asmuo. Čia turiu paminėti 
gai-saus vokiečių poeto Goe- 
thes žodžius, kuriuos jis pa
sakė savo klasikiniame vei
kale „Faustas“. Senatvės 
metuose daktaras Faustas 
tarė:
„Nesu toks jaunas, kad 

žaisčiau,
Tačiau ne toks senas, kad 

neturėčiau troškimų.“
Toks yra ir mūsų sukaktu

vininkas. Mes gerai žinome 
ir matėme, kad dr. P. Gri* 
gai-tis niekad nežaidė ir ne
žais dirbdamas tautai. Kartu 
jis gyvena vienu didžiuoju 
troškimu — iškovoti mūsų 
tautai laisvę ir matyti atsta
tytą Lietuvos valstybę, tvar
komą demokratiniais -pa
grindais. Toks yra ir mūsų 
visų siekimas. Šiam darbui 
sukaktuvininkas turi didelį 
patyrimą, diplomatinę nuo
voką ir sugebėjimus, tai jis 
vra idealus ir nepakeičiamas 
kovotojas už Lietuvos lais
vę. Todėl linkime dr. Pijui 
Grigaičiui sveikatos ir iš
tvermės visuose jo darbuo
se, o ypač Lietuvos laisvini* 
mo kovoje.

Mielas sukaktuvininkas 
savo veikla jau įėjo ne tik į 
Amerikos lietuvių istoriją, 
bet ir į mūsų visos tautos is
toriją. Ir štai, baigdamas sa
vo žodį, grįžtu prie pradžio
je mano pasakytos minties. 
Ją išreiškiu ir baigiu šitaip:

—1883 metai turi mums 
simbolinės prasmės: jie da
vė lietuvių tautai „Aušrą,“ 
o taip pat ir „Aušros“ sūnų 
d r. Pijų Grigaitį.

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai, melas yra 
pilnai pateisinama priemo
nė.

Leninas

7. Išeivijos dalyvavimas Lie
tuvos laisvinimo veiklo-

sutampa
mo ir nepertraukiamos jo 

. eoa.ną z. aigzuv ,nų „u,- . dvidešimtmečiu, ku- ‘ je - St. Lūšys,
tyti laisvą, nepriklausomą ir: idėjo 1943 m. , j J ..

n,e". krivio 25 d. Lietuvos pogrin- 8' Diskusijos.
sesi- Abu posėdžiai vieši.

ja ir vadinama sukaktuvine Sukaktuviniai pietūs 8 v 
sesija. Sesijoje svarbesnieji
klausimai bus tarptautinės Į vakaro ten pat. Pietų prog

kams. Aš gėriuosi, kad jo 
vedamą žvaigždę, viltį ma

demokratinę Lietuvą,
kad neaptemdė jokie debe-, d Y‘.“fod7i šiMŠimoj? 
sys jokie sukrėtimai. ja ir vadinama sukaktu

Ta proga Lietuvos Atsto 
vas, be savo nuoširdžių svei
kinimų, perdavė Valstybės 
depaitamento Rytų Europos 
skyriaus direktoriaus Ha
rold C. Vedeler ir buv. pa- 
sekretoriaus ir ambasado 
riaus Loy W. Hendersono 
sveikinimus.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio’’ administraci
ja prašo mielųjų skatytoių. 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

vo
skriaudai, jis nebūtų kovoto 
jas. Jei jis šiandien yra 
Kremliaus pakalikų neapy
kantos objektas, tai yra jo: 
kreditas. Dėl to mes šian* į 
dien jį gerbiame. Meilė tau* i 
tai jį vertė varstyti aukštų 
angų Washingtone duris, 
meilė tautai jį vertė daryti 
žygių kongrese pravesti DP

padėties įvertinimas, išeivi- ■ 
jos dalyvavimas Lietuvos 
laisvinimo veikloje ir finan
sų telkimas laisvinimo reika
lams. Pilna darbų programa 
yra ši:

it Lapkričio 23 d. 

Pirmas posėdis 10 v. ryto:

1. Atidarymas.
2. Sveikinimai raštu ir 

džiu.
3. Komisijų sudarymas.
4. Veiklos pranešimai:

ra moję dalyvaus akt. Vitalis 

Žukauskas.
Lapkričio 24 d. 11 v. ryto:

1. Finansų Komisijos prane
šimas.

2. Revizijos Komisijos pra
nešimas.

žo-1
Apyskaitų ir sąmatų tvir
tinimas.

4. Rezoliucijų priėmimas.
5. Protokolo priėmimas.
6. Uždarymas.

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS PREZ. EISENHOWERĮ

Prezidentas Eisenhoweris Amerikos Lietuviu Ta ribos delegaciją priėmė 195.3 m. kovo 26 d. Išįstatymą. Tos meilės verčia
mas, jis atsidūrė BALFo or-iA. . . .. , „ ,............... . .. . ., , .
ganizatoriu eilėse ir tą lab-' ka,res <’ des,nę; M- kizrte, kongr. Ch. Kersten. adv. >. briedis, dr. P. Grigaitis, įteikiąs prezidentui 
jarjn^ darbą visada rėmė I d*kgacijos memorandumą, kurio turinį buvo išdėstęs žodžiais, J. Ginkus. prezidentas Eisenhowe-

niausių kovotojų UŽ savo Jis aktyviai rėmė ir Dariaus- ris- L- šimutis ir Pieža. Trijų delegacijos nari » nuotraukoj nematyti.

mūsų senosios kartos atei
viams. Suprantama kalba ii 
lengvu stiliumi jis mokėjo 
išaiškinti ir sugebėjo įdiegti 
minioms sunkiai supranta 
mas politines doktrinas, per
duoti naujas mintis ir suda 
ryti bei sustiprinti visuome 
nėję demokratinę pasaulė
žiūrą.

Savo veikla ALTe jis at
liko tėvynei istorinės reikš
mės darbą, kokį tik lietuvis 
kovotojas tegali padaryti 
laisvajame pasaulyje. Labai 
tiksliai jo veiklą apibūdina 
Stasys Michelsonas savo 
knygoje „Lietuvių išeivija 
Amerikoje. Autorius teisin
gai pastebi: „O kai 1940 m. 
Sovietų Rusija okupavo Lie
tuvą ir Amerikoje įsikūrė 
Lietuvių Taryba kovai prieš 

. j tą okupaciją, „Naujienų“ re
daktorius Pijus Grigaitis su 
savo laikraščiu pasidarė tos 
organizacijos veiklioji varo
moji jėga. Jis rašė atsišauki-



FahnitJMfrfete

MORKAUS MELASAr pritrūks duonos?
Ir Lietuvoje žmonės jau 

negauna jos tiek, kiek nori, 
ii- į ateiti žiūri dar blogiau, 
sudarinėja atsargas.

Valdžia ramina, prekybos 
ministeris A. Mikutis spau
doje aiškina, kad visko dau
giau pagaminama ir par
duodama, bet žmonės tuo 
netiki, nes savo praktika įsi
tikina, kad krautuvėse nega
li nusipirkti to, ko nori, ir 
tiek, kiek nori.
Kas gauna geresnį butą?

Jei mes pasakysime, kad 
tas, kuris yra valdžios aukš
tybėse arba su tokiais asme 
nimis artimai santykiauja, 
tai visas bimbininkų ir vie- 
nybininkų širšynas pasakys, 
kad tai šmeižtas. Bet gyve
nimo faktai rodo tai, ką mes 
daugelį kartų esame kartoję.

Tą patvirtina faktais ir 
Tiesa, štai ji išspausdino 
straipsnį ”Butai, sąrašai ir 
skirstytojai“. Iš jo imame 
šiuos faktus.

Vilniaus geležinkelio de 
po vyriausioji buhalterė tu
rėjo gerą butą, didesnio ji 
neturėjo teisės gauti, bet tik 
spėjo paprašyti — gavo. O 
Tumkevičiaus 5 žmonių šei 
ma sugrūsta 150 k v. pėdų 
kambary, Šėmio šeima — 
4 asmenys, penkto laukia, 
be to, kartu gyvena nesveika 
giminaitė, ne tik negauna 
geresnio buto, bet net į butų 
kandidatų sąrašą neįrašo.

Tas pats ir Vilniaus gele
žinkelio stotyje. į Rygą išsi
kėlus Pabaltijo geležinkelių 
valdybai, liko 50 tuščių bu
tų. Kas juos gavo? Ar tie, 
kurie seniai laukė susikimšę 
kaip silkės statinėje? Ne. 
Juos paėmė ponai — garve
žių depo viršininkas Ni 
chamkin, eismo skyriaus vir
šininkas Kedikas, lokomo
tyvų skyriaus viršininkas 
Frolov ir kiti panašūs. Jie vi
si turėjo gerus butus, bet pa
norėjo dar geresnių ir pasi
ėmė.

Tiesoj rašoma, kad tą rei-

A. Morkus, apie kurį buvo 
plačiai rašyta Keleivio Nr.
43, jau rašo Vilniai iš Lietu
vos ir susirietęs meluoja. Jis, 
pasirodo, melo meną jau ge* 
tai išstudijavęs ir žino, kaip tas 
jj bolševikiškai vartoti.

Štai jis spalio 23 d. Vil-

Iš Pabaltijo valstybių 200,. 
!000.

Iš kitų Europos komunis
tinių kraštų 1 mil. 783 tūkst.

Iš Kinijos 3 milionai.
Iš kitų Azijos komunisti

nių kraštų 2 milionai.
Iš Sovietų Sąjungos 1 mil. 
Viso labo — 11 milionų 

583 tūkstančiai.
O kiek jų būtų pabėgę, 

tojus“ nebūtų akli-i 
nai uždarytas, jeigu jo sie
nos nebūtų minų laukais, 
spygliuotomis vielomis, kul-i 

Aide ir L'itnmic nri^-i

"Your grandchildron will grow 
up under Csmmunisml”

‘ K
f Will

Nr. 45, 1963 m. lapkričio 6

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
NORWOOD, MASS. VVORCESTER, MASS.

nies lamoje rašo apie gydy —..............
uOjus ir vaistus. JAV jis tu- kosvaidziais n kitomis prie- 
tėjęs egzemą, gydęsis, daug monėmis
pinigo išleidęs, bet neišgydę, i 
o atvažiavęs į Vilnių, tuoj už 
niekus nuo tos ligos atsikra
tęs. Tenykštis gydytojas, pa
matęs, kokius vaistus Mor
kui duodavęs Chicagos dak
taras, išpeikęs ir pasakęs, 
kad jie tokių jau keleri me
tai nebevartoją.

Ar taip buvo, ar nebuvo, 
kaip čia patikrinsi, ir ne dėl 
to jis čia melagiu vadina
mas.

saugojamos:

SIUNTINIAI LIETUVON

Jis tame pačiame straips
nyje rašo, kaip ten viskas pi
gu: bilietas teatran 1 rublis,

Nuolat keičiasi prekių 
kainos, pašto išlaidos bei 
mokesčiai agentui oms. Dėl 
tų priežasčių Balfui nepa
vyksta sudalyti standarti
nių siuntinių i Lietuvą. Rei
kia pažymėti, kad ir Lietu
voje nevienodi pageidavi
mai : miestiečiai prašo mais
to, kolchozininkai rūbų, o 
geriau prasigyvenę ir ten 
jau nori akordeonų, net au
tomobilių.

plaukų kirpimas 40 kap., Ia£?^~ ) 
aikraštis 2 kap., kelionė tro-! iabai ret ane->u-) nexerta
įeibusu 4 kap. ir tt.

A. Morkus žino, kad jo 
suminėtiems reikalams išlai
dos tesifdaro mažą visų iš
laidų dalį, bet jis taip pat ži
no, kad maži skaičiai padės 
susidaryti vaizdui, kad ten 
viskas pigu.

Bet tas mokytas melagis 
nė žodelio neužsimena, kad 
Lietuvoje žmonės uždirba 
4-5 kartus mažiau kaip JAV. 
To Čia rfailcr Vuc ir noiinnaavut

NIKITA KHtUSHCMIV

lUMMdT 
brjtlGodT

Gražiai pagerbta 
L Vasiliauskienė

Spalio 20 d. Lietuvių Pil. 
Dr-jos patalpose buvo gra

Susirenka Sandaros 
apskritis

Sandaros I-sios apskrities 
suvažiavimas bus šį sekma-

žiai pagerbta Izabelė J urge-dienį, lapkričio 10 d. 10:30

SeviatBosf

•Nr»er!" you »y. Bol otv ;
Conununism? One suk v*y. I _ 
does it do? lt broadcMtt the new» of fraedoa to 791 
people befaiod tbe Iroo Conaio. i( hdpe keep thMt froOT 
tuming to Communitai. lt poaes a major obatad* to tho 
Russians starting s war. Būt Radio Free Europa dspaods oa 
individual American* for ha csiatcacc. Will poo halp? Goto 
a dollar? Give 5 dollara;; ; or aaota?

Give Now Te.. •
RADIO FREE EUROPE

Tho Emartt— Poapto'a 
Counlf Voles to Coombooisoi

tU yoar coMtO«i»io« to Rado F im Caram FeaT, P. 0. Bm 1*1. ML

Gražūs gaminiai tik 
parodoms

siųsti, nes už doleri temoka 
tik 90 kapeikų, kai paprastų 
prekių vertė yra trigubai 

Paprasta skarutė (babuška)* . .. . . L'nrin i>-
kainuoja Amerikoje vieną 
dolerį, o okupuotoje Lietu-

To žurnalo n r. 4 yra Jani- Į 
nos Urbonienės straipsniss 
”Ne visi pirkėjai džiaugia
si,“ kuriame sakoma, kad 

giausia gavėjui arba tai, 1 Lietuvos piliečių aprūpini-
nurodo siuntėjas. Balfas joimas kasdieninėmis preke- 

1 mis yra labai blogas.

Vilniuje leidžiamame ko- dėl blogo nudažymo ir ap- 
munistiniam žurnale "Moks- dirbimo ir daugiau kaip 5^ 
las ir Technika“ tarp moks- perkelti į žemesnę rūšį. Su
linių straipsnių yra ir tokių, mirimą daug fabrikų, 
kurie įdomūs ir ne techni- tokias prekes gamina.
kams ar mokslininkams.

voje — 12-15 rublių.
Balfas, gavęs iš privačių 

asmenų užsakymą ir pini
gus, pasiunčia kas vertin-

Lriz-k u? onmtmui nAfroli
ItlV Į/VIKU IO OIU11UIIII£ IIV^CIII

vai. ryto Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje (67 Vemon 
St). Pietūs prasidės 1:30.v. 
Po pietų bus šokiai ir kiti 
malonumai.

Kuopos prašomos kuo 
'augiau atstovų atsiųsti ir 
.esivėlinti, nes suvažiavi
mas prasidės kaip paskelbta.

Visi kviečiami atsilankyti 
banketą.
Iki malonaus pasimatymo 

1 apkričio 10 d. Worcestery!
Br. Bajerčius,

apskr. pirm.

PHILADELPHIA, PA. 

Mirė J. Šimkus

Rugsėjo 17 d. mirė senas 
Keleivio skaitytojas Jonas 
Šimkus, kuris palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Velionio liūdinti žmona 
dėkoja visiems, kurie daly
vavo jos vyro šermenyse ir 
laidotuvėse, jai pareiškė pa
guodos žodžius.

liūnaitė-Vasiliauskienė jos 
<5 m, gimtadienio proga.

Prie garbės stalo, be su
kaktuvininkes, sėdėjo jos gi
minės ir kleb. Abračinskas 
su vikaru A. Klimu. Iš gimi
mų matome jos sūnų su žmo
na, Oną Antanienę su duk
terimis ir Valiackus su dūk-1 
terimis iš Bostono, Janulius 
iš Belmonto, Idą Valiacką 
M. Jurgeliūnienę iš Brockto 
io, Ganiprauskus iš Cape J 
7od ir kt. Prie kitų stalų— | 
sukaktuvininkės draugai j 
.bendradarbiai. Visi gerai' 
nusiteikę.

Programos vedėjas skaitė 
gautus sveikinimus. Jų tarpe 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. L. Šimučio, Balfo cent
ro reikalų vedėjo kun. L. 
Jankaus, SLA Vykd. Tary
bos sekretorės Pivoriūnie
nės.. Sukaktuvininkei prise
gamas iš centro atsiųstas 
bLA garbės auksinis ženkle 
.is už ilgametį darbą toj or-
anizacijoj.

Žodžiu sveikina jos sūnus 
r red, O. Antanienė, kun. 
abračinskas ir kt.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAIN’egeresni ir pasiūti dra 

bužiai. Iš patikrintų 48,433 
vienetų 81' < grąžinta į siu
vyklas pataisyti. Daug Ra
seinių, Alytaus, Ukmergė* 
siuvyklų dirbinių pripažin
ta netinkamais vartoti. Apit 
70' c Vilkaviškio siuvyklom 
darbo drabužių rasta bioga 
Įsiūtomis rankovėmis ir si

— —————— — J * A .
o jei žinotų, tai tuoj pamaty-1 daryti, nes yra ”not profit Straipsnio _____ ___  piuwiiuo immuvcu
tų, kad net to melagio minu! making organization,“ ta-! skundžia, kad parodų salėse kitokiais trūkumais 
mos "žemos“ ' i--- ---—------ -— - - — ‘

autorė nusi-

kainos yra ly
gios mūsiškėms.

Jis taip pat nė mui' mur a- 
pie kainas tų dalykų, kurie 
žmogui kiekvieną dieną yra 
svarbiausi — maistas, dra
bužiai ir avalynė. O tie da
lykai ten net kelis kartus 
brangesni, negu JAV.

Panašių melagysčių Mor
kus dar daug paskleis, nes to

ciau už patarnavimą, jei ga- matome gražius ir geros ko

iš jo reikalauja jo darbda-
iicouj i aoviiia• rtau v<x ivi • i • x •

kalą turėtų prižiūrėti profe-i viai °munistai
• , • • e . . . 1 - 1sinės sąjungos, bet... ten pat 

rašoma, kad atsisėdęs į prof. 
sąjungos vietos komiteto kė
dę Z. Pigaga tuoj išsikėlė į 
dvigubai didesnį butą, bet 
visai nesirūpina, kad kartu 
su juo dirbąs Artamavičius, 
kurio šeima didesnė, gautų 
žmoniškesnį butą, nes da
bartinis labai mažas.
Kas veltui gali poilsiauti?

Komunistai visomis pro-1 
gomis pasakoja, kaip daugi 
darbo žmonių dabar gali 
veltui poilsiauti sanatorijo
se, poilsio namuose, gauda
mi profesinių sąjungų kelia
lapius. O mes ne kartą esa
me rasę, kad ta proga nau
dojasi ne darbininkai, ku-

BENDRA SOVIETINE 
KULTŪRA

Tik akli nemato, kaip 
nuosekliai ir gudriai Mask
vos komunistai stengiasi su
rusinti jų pavergtas tautas.

Šiomis dienomis Kirgizi
jos sostinėje buvo susirinkę 

- • rašytojai,!

Įima, prašo aukų pasiųsti 
paramos siuntinius tiems, 
kurie neturi nei giminių, nei 
pažįstamų aukso ir laimės 
šaly — Amerikoje.

Kai kurios biznio agentū
ros taip pat garsinasi patar
naujančios be pelno, deja, 
jų paduodamos apyskaitos 
išmanančiam kainas rodo, 
kad gerą dali siuntinio pini 
gų (jei ne pelno, tai patar- 
ravimo pretekstu) pasilaiko 
sau, ko nevalia daryti Bal
fui. Kitos agentūros netgi 
skelbia, kad siunčia vaistus 
i Lietuvą, noi-s visi žinom, 
kad okupantas uždraudė 
vaistus į Lietuvą įsileisti ir 
vaistai legaliai Lietuvos ne
pasiekia.

kybės lietuviškus baldus, 
: tekstilės gaminius ir drabu-

Lietuvos baldininkai ga 
mira gražius baldus, tačiau

v x • • ii • j •, ne visi jie gen. “Beržo“ fab zius, bet visai kitokie daik- rfko jnt pagamintos
tat yra fabrikų sandeliuose nepakankamai išdžiovintos 
ar krautuvių lentynosei Sa- medžiagos> persimeta>sutrū
vo žodžiams patvirtinti ji . . .. — , x -•
duoda net 6 netinkamų var. k,neva Inspekcija turėjo v,

■ sas to fabriko spintas įsbro- 
toti gaminių nuotraukas — kyti p0 to, kai Kalingradas 
moterų suknelių, vyrų ir vai- grąžino gautas "Beržo“ ga 
kų avalynės ir kt. Ji tuos pa- mintas spintas.

” veikslus palydi kandžiomis
pastabomis ir sumini eilę 
fabrikų, kurie siūlo vartoto
jams tokį šlamštą pirkti.

Liūdna padėtis ir teksti-

Daug trūkumų turi Vii 
riaus faneros gamyklos, Jo
navos, Šiaulių ir Šilutės bai 
dų kombinatų dirbiniai. Pa 
tikrinimo metu rasta nuo 40

lės pramonėje. Jos fabrikai iki 100 procentų broko, 
pagamina giažius audinių Kas kaltas dėl tų blogy 
pavyzdžius parodoms, ta- bių? Kodėl tos gamyklom 
čiau masiškai gaminami au- taip blogai veikia? Straips 
diniai turi daug trūkumų ir nio autorė mano, kad kaltos

mokslininkai ir
kurie kalbėjo apie būtiną! --i**?“’3 neiuvo1 įr.neg?li
reikalą sukurti bendrą sovie-' zutI* senos galybe* pele- 
xr_ _ i_ i*- ... . - nuošė mtinę kultūrą, literatūrą, me 
ną.

O juk jeigu ta kultūra ar 
literatūra bus bendra, tai ji 
nebus lietuviška ar kirgiziš- 
ka, bet rusiška, nes "vyres
nis brolis“ yra ne tik gauses
nis, bet ir dedasi esąs pra- 

riems poilsis tikrai reikalin-■ našesnis. Juk jau ir dabar 
gas, bet ponai ir jų padlai-! v^sur skelbiama, kad be į-usų 
žįai. 1 kalbos negali vadintis pilna-

Kad taip yra, turėjo net i verciu žmogumi.
Tiesa paskelbti rugsėjo 13

nuošė niekad neužgeso tau
tinės minties ugnis.

J. A. Herbačiauskas

yra visai kitos išvaizdos. 
Štai ryškus pavyzdys.

Patikrinus fabrikų sandė
liuose 41,798 metrus audi
nių, prekybos inspekcija iš- 
brokijo daugiau kaip 18 7<

įmonių vadovybės, kurios, 
siekdamos gauti premijų, 
vaikosi planus ir "šturmuo 
ja“ gamyba. Brokai atsiran
da ir dėl technologinių pro
cesų pažeidimo ir žemos ga
mybos kultūros.

ŽODYNAI

Įteikta bendra vietos oi 
ganizacijų (ALT, SLA 13x 
Kp. ir Balfo skyr.) dovana 
Kurią savo rankomis paga 
mino J. Martyšius. Plokšte 
įėmis laikas paįvairinamai 
sukaktuvininkės choruos^ 
dainuotomis dainelėmis. Su
Kaktuvininkė jaudinasi, ne. 
ašaras braukia. Ji trumpi 
žodžiu nuoširdžiai padėko 
ja visiems atsilankiusiems i. 
šio pobūvio rengėjams.

Meninę programą atlieki 
Onos Ivaškienės tautinių šo 
Kių mažųjų šokėjų būiys i* 
Bostono vyresniųjų skaučii 
būrelis.

Vaišes pagamino vyr. šei 
alininke Antanina Pečiulie 
nė su savo štabu — E. Sta 
dalninkiene, Urs. Gailiene 
M. Vasiliūniene, S. Akune
vičiene, Urs. Mainoniene i. 
Grubinskiene. Jų sumanumi 
dėka pobūvis davė pelno 
kuris pasiųstas ALT centi-ui

Rengėjai yra patenkint, 
gausiu svečių atsilankymu 
nuoširdžiai dėkoja šeiminin
kėms, skautėms, Bostone 
tautinių šokių vedėjai Ona. 
Ivaškienei ir jos šokėjams ii 
visiems kitiems šiuo ar tui 
prisidė jusiems.

Rengėjai

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas,
132 psl., kaina $3.50.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma- 
įas, 309 psi., kaina .. $2.50.

d. laidoje. Ten suminima ir 
asmenų, kurie neturėjo jo
kios teisės gauti veltui poil
siavimo kelialapius, bet jie 
tokius gavo. Kiti net beveik 
ištisus metus gyveno vasar
namy, nes turėjo net 10 to
kių kelialapių, duodančių 
teisę prof. sąjungos lėšomis 
poilsiauti.

Artinasi žiema, teks ilgiau 
būti namuose. Išsirašykite 
Keleivį — su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai
na metams $5.

BĖGA IŠ "ROJAUS“, 
KAIP NUO UGNIES

Iš tikro rojaus, arba kur 
gera gyventi, tik retas kuris 
tepasišalina, o iš komunisti
nio "rojaus“ bėga kaip kas 
išmanydamas.

Štai po paskutinio karo 
iki Berlyno sienos pastaty
mo iš komunistų valdomų 
sričių į laisvąjį pasaulį pa
bėgo:

Iš Rytų Vokietijos 3 mil. 
600 tūkstančių.

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J, 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........................ S12.00

Lietuviškai angliškas žo-1. 
dynas, Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Į Anglų-lietuvių kalbos žo

dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ........................ $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžiu, kai
na ................................  $4.00

NAUJAS PREZIDENTO NAMAS

Prezidentas John Kennedy pasistatydino naują vasar
namį Rattlesnake Hill kalnuose prie Atoka miestelio, 
Virginijos valstybėje.

Taigi, kaltos įmonių vado 
vybės ir darbininkai, bet ne 
vadovai nemokšos, kuriems- 
Maskva pavedė Lietuvos ū- 
kį tvarkyti. Eretiška mintis 
kad svarbiausias kaltininkas 
yra bolševikinė ūkio sistema 
ir jos planavimas, autorėm 
komunistinėje galvoje, žino 
ma, negalėjo kilti.

V. S.

SKAITYK STASIO MI 

CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,** DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK

ŠTAIS VIRSAIS $4.00, 

KIETAIS—$5.00

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
notinos meilę, jos tikslą ir 
ūpestį išauklėti savo vai- 
*us pilnais žmonėmis ir ti
rais lietuviais, 397 psL, 

caina $4.00.
Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
fuotas romanas iš politinių 
;migrantų gyvenimo, 268 
)sl., kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas. 205 pusi., kaina 
S2.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
omanas, 201 psl., kaina 

$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
*š knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
Kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
saina $3,90.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
omanas Is Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
54.00

Vytautas Alantos: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
pusi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166puslM
<ama $2 00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRI2 TA 1 
KALNUS, 509 pusi., kaina
55.00.

Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.
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— Na, ką pasakysi, tėve?
— Aš, Maiki, norėčiau 

daug ką pasakyti, ale nesa
kysiu.

— Kodėl?
— Ogi todėl, kad tu visa

da mane kritikuoji. Taigi 
verčiau tu pradėk kalbą, 
Vot, pasakyk man, kas yra 
dujėtas?

— O kur tėvas tokį žodi 
girdėjai?

— Taip būna dažnai ga‘ 
zietose parašyta. Sako, du 
jetą sudainavo. Nu, tai ką 
tas reiškia?

— Matau, kad tėvas kalb. 
apie duetą. Tai reiškia, kac 
daina atliekama dviem bai 
sais.

— Nu, jeigu taip, tai i: 
mudu, Maiki, galim tokią 
dainą sudainuoti.

— Bet mudu ne daininin. 
kai, tėve. žmonės juoktųsi, 
jeigu mudu pradėtume dai 
nuori.

— O kodėl niekas nesijuo 
kia iš tų, ką ant televizijos 
dainuoja? Kaliais kaip girt. 
veršiai bliauna, bet niekai 
nesijuokia. Taigi nesijuoks 
ir iš mudviejų. Na, tai patra- 
jykim. Tu padėk, o aš patu- 
ravošiu. Tik paimk naujos 
mados dainą, kad tiktų šiai 
gadynei.

— Aš, tėve, tokios dainom 
nežinau.

— Nu, tai aš pradėsiu, o 
tu pritark. Tik klausyk ge
rai:

Maiki, Maiki,
Kas čia daros,
Kad mūs vadai 
Piktai baras?
Nuo Niu Jorko 
Lig Kanados 
Vienas kitą 
Špygom badus. 
Vienas kitą 
Vis mokina,
Žiopliu, durnium 
Išvadina.
O tas rėkia 
Dar piktesnis:
Tu už mane 
Daug durnesnis.

- Kaip aš žiūriu,

Maik, agulniai,
Tai visi jie 
Lygūs durniai.

— Nu, tai ką tu, Maiki, 
mt mano dainuškos pasa
kysi?

— Negiažu, tėve.
— Kad ir negražu, Maiki.

ale teisingai. 0 jeigu tau ne
patinka, tai tu padainuok, 
cas tau gražu.

— Ar tėvas norėtum čia 
conceitą atlikti? Aš dainuo- 
i nemoku.

— Vot tebe raz! Eini 
aukštus mokslus, o dainuoti 
įemoki. Argi škūlėj tavęs 
įemokina “Yankee Dood- 
ie“?

— Ne.
— Nu, tai aš tave pamo

kysiu. Vot, gali patrajyt kad 
jr šitaip:

Tėve, tėve,
Būk spakainas — 
Sviete stedi 
Eina vainos.
Kai tik žmonės 
Atsirado,
Jie tuoj mušės 
Ir be vado.
Adomas du 
Sūnų turėjo,
Vienas kitą 
Tuoj nudėjo.
O kai vadai 
Atsistojo,
Priešus šoblėm 
Jau kapojo. 
Kunigaikščiai 
Mūs senovės 
Gerai gėrė,
Gerai kovės.
Mušės narsiai 
Prie Žalgirio,
Ir laimėję 
Nesigyrė.
Tai tokių mums 
Reikia vadų,
Ką su špygom 
Nesibado.

— Kodėl tėvas tiek daug 
Į kalbi apie "špygas“? Juk 
i žinai, kad Amerikoje jos ne-

madoje.
— Maiki, tu špygos nekri

tikuok, ba ji mums reikalin- 
' ga. Amerikonai susipykę, 
tuoj kerta viens kitam i akį, 
o lietuvis parodo špygą. Tai 
yra aukštesnė kultūra. Prie 
šą iš tolo patupdai. Tik ne
gerai, kad mūsų vadai, gud
rūs vyrai, vaišina viens kitą 
špygomis. Jie turėtų mokytis 
iš mūsų senovės kunigaikš
čių, tada greičiau ir Lietuva
atgautų laisvę.

— Kunigaikščiai, tėve, 
nemokėjo Lietuvos laisvės 
išsaugoti. Jie nemokėjo ir 
tarp savęs sugyventi.

— Ale šiandien, Maiki, 
kunigaikštis mums būtų nau
dingas. Kai mūsų Taryba 
nori prieiti prie prezidento 
Kennedžio, tai gauna atsa
kymą, kad jis “bizi“, arba 
jo lekajai atsako: “nobody 
home.“ O kai atvažiuoja 
koks nususęs kunigaikštpa- 
laikis, tai pats prezidentas 
patiesia jam raudoną karpe- 
tą ir — “plyš, kom in, mis
teri“ O jeigu mes turėtume 
kunigaikšti, tai ir jam kar- 
petas būtų patiestas. Ai bė
riu!

— Tuščia kalba, tėve. Sa- 
vo kunigaikščių mes jau 
repriktlsime.

Pasaulinei parodai artėjant
PRANAS NARVYDAS, BROOKLYN, N.Y.

1964 m. sueina lygiai 25 dziu lietuviškai, tik kai kur 
metai, kai Įvyko pirmoji pa. į angliškai. Tačiau jų takas 
saulinė paroda New Yorke, Į buvo vienas. Ir “tie“ pajuto 

esą lietuviško kraujo vaikai.
Parodoje buvo toks ežerė

lis. Už jo scena su daininin
kais ir šokėjais. Ir štai Jonas į 
Valaitis per mikrofoną gra
žiai ir aiškiai pranešinėja 
Lietuvių Dienos progiamą. 
Vaizdas didingas. Visur lie
tuviška ir Lietuva. Didžiulė 
aikštė perpildyta. Sėdimų

kurioje dalyvavo beveik vi
sos pasaulio valstybės, neiš
skiriant ir Nepriklausomos 
Lietuvos. Anuo metu Lietu
va buvo nepriklausoma, sa
vai anki valstybė, kokios 
mes per amžius troškome, 
lygiai kaip ir dabar.

1939 metais pasaulinėje 
parodoje Lietuva turėjo sa- 
vo paviljoną, kur buvo sko- •
ningai išdėstyti įvairūs Lie- J 
tuvos išdirbiniai: gintaro 
papuošalai, Drobės bendro
vės gražūs audiniai, Šiaulių 
brolių Norokų odos gami
niai. Šie ypač patraukdavo 
tos srities vertelgų dėmesį.

įeinant į Lietuvos paviljo
ną, priekyje pasitikdavo di
dinga Vytauto Didžiojo sta
tula ir kiek toliau įspūdingi 
Lietuvos dailininkų kūriniai. 
Ypač patraukli buvo dail. 
Mikėno skulptūra Lietuva—

1939 metai Lietuvai buvo 
sunkūs, pilni įūpesčių, už
tat Lietuvos pavilioną teko 
remti Amerikos lietuviams. 
Tą jie atliko.

šiandien Lietuva žiauriai 
rusų pavergta. Tatgi mūsų 
prievolė dabar labiau paro-’. 
dyti pasauliui, kad Lietuva’ 
dar gyva ir lietuviai — kovo- į 
janti tauta.

Jei 1939 metais įstengėme 
suaukoti stambią sumą, kad

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gavau priminimą, kad 
Maikio tėvas žada sustoti 
mane lankęs. Teko skubiai 
pasirūpinti surasti lėšų jo to
limesnei kelionei į mūsų ba
kūžę, kartu paprašyti, kad 
jis keliaudamas pasiimtų ii 
kitų metų kalendorių. Už ta: 
pridedu nors žiupsniui taba
ko nusipirkti.

M. Šulmistras 

Ville LaSale, Kanada.

V. SIMONAIČIUI 75 M.

lietuvaitė su balandžiu ran- išlaikytume lietuviškąjį pa
vilioną iki pabaigos, tai šių 
dienų sąlygomis reikia pa
daryti dar daugiau. Anuo 
metu uždarbiai buvo maži.

koje...
Pavilior.as kuklus, tačiau 

mums lietuviams toks savas 
ir mielas.

Pats svarbiausias įvykis 
mums toje parodoje—Lietu
vių Diena. Neužmirštamas 
tas mūsų pasirodymas su 
dainomis ir šokiais. Keli 
tūkstančiai šoko ir dainavo.

Dar prieš parodą tam rei
kalui buvo sudarytas specia
lus komitetas iš Amerikos

TURI GERŲ VILČIŲ

Moroko karalius Hassan II stovi išskėstomis rankomis 
automobilyje, važiuodamas Modagar gatvėmis. Kaip 
žinoma. Moroko pradėjo peštis su kaimyne Alžcrija dėl 
rubežiu.

Keisti žvejotojai
J. VLKS

Jau kuris metas, kaip 
JAV ir Kanados pakrantėse 
įkyriai laikosi kelios dešim 
tys Sovietų Sąjungos žvejy 
bos laivų. Vietos žvejai, ta 
yra JAV ir Kanados, taij

Jei kas uždirbdavo 50 dol. j pat tose Atlanto vandenyne 
per savaitę, tai buvo didelėj vietose gaudo žuvis. Atrodo 
retenybė. Jei tuo metu auko-1 kad kitų šalių žvejams ne
t.-jas pasiryžo duoti 5 dole
rius, tai, mums atrodo, jog

būtų rimto reikalo smelktu 
į tas pačias vietas. Juo la

dabar be sau skriaudos tam! biau, kad žuvis, sugauta sa 
vo pakrantėje, žymiai pigiai 
kaštuoja, negu sugauta už 
kelių tūkstančių mylių, ku 
rios tik parvežimas jau daug 
atsieina.

nereikalui pakloti 25 dol 
tiek jau sunku.

Šiam reikalui komitetas 
išsiuntinėjo laiškų-atsišauki-

iietuvių muzikų ir kitų meno aukoti. Neatsisakykime
žinovų. Jie lankėsi visose 1 Lietuviai ir lietuvės, sukrus-1 Sovietų Sąjungos žvejam; 
kolonijose, skatindami cbo-. kime ir atlikime savo pareigi tenka nugalėti ilgą kelionę i 
rus ir jaunųjų šokėjų grupes j gą.
dalyvauti Lietuvių Dienos! .
programoje. Nebuvo tikėtasi | Aukas siųskite šiuo ad- 
tokio nuostabaus pasiseki- resu:

A. šetikas, 8411 101 St.,
Kichmond Hill 18, N.Y.

F laipėdos krašto veikė- mo, kokį regėjome tą dieną, 
jas Erdmor.as Simonaitis Parodos aikštėje buvom nu- 
spalio 30 d. įžengė į 76-sius stebinti, radę ištisas virtines
metus. Jis gyvena Vokieti- “busų“ iš plačiausių apy- SOVIETIŠKI ANEKDOTAI 
joje, y va Mažosios Lietuvos linkių.. O žmonių, žmonių!
Tarybos pirmininkas ir dar Dainininkės, tautiškais dra- 
veiklus įvairiose kitose or- bužiais pasipuošusios, tik 
ganizacipse. 1954 m. jis švaistosi, ir ką manai! Vie* 
lankėsi JAV ir čia įvairiose nų dainininkų atvyko dau- 
vietose darė pranešimus. j giau kaip 3,000. O kiek tų 
______________________ • palydovų! O žiūrovų prigu

žėjo tiek, kad akimis vos už
matai.TIKRA TEISYBE

Armėnų radiofonas klau
sia Rygą, kokios tautybės 
yra buvęs Adomas ir Ie
va. Teisingas atsakymas bū
tų: jie buvo rusai. Kodėl? 
O todėl, kad jie buvo nuogi, 
turėjo tik vieną obuolį mais
tui ir tikėjo, kad gyvena ro.

šią Atlanto vandenyno pusę. 
Ir dar kas keista, kad to-

se vietose, kur tie sovietiniai 
žvejų laivai laikosi, dažnai 
nutrūksta povandeninis te
lefono kabelis, jungiąs Eu
ropos šalis su Amerika. Be 
to, ir tų žvejybos laivų kro
vinys neatrodo parinktas tik 
žvejojimui.

Kuris laikas į tuos “keis
tuolius“ žvejotojus nebuvo 
atkreipta reikiamo dėmesio.
Manyta, kad šiaip sau So
vietų Sąjunga gal komunis
tinės propagandos sumeti-; kas numato sustoti Indijos 
mais tokion tolimon kelio- sostinėje Nevv Delhi ir, jei

Į Apie komunistus ją rasite 
j \eleivio išleistoje knygutėj

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą.“

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa-

juje.Susitinku Bartulį, seną 
New Yorko gyventoją.

Na, kaip patinka . Kalėjime susitikę tiys ka-
.. ?one Dieve. Nejaugi | Įjniaj vienas kito teiraujasi, 
čia visa Lietuva suvažiavo,: ką pakliuvo.

i • v i- - • - - lietuvių?Ietį, kaip bo!sevixai paėmė j
aidžią, tvarko ūki, kokiai

i vra darbininkų padėtis, apie 
i koncentracijos stovyklas, są- 
į rinės laisve ir tt ir tt.

ir iš kur čia tiek prigarmėjo

lietuvių. Tik jie labai 
de, kiti jau nutautėję. Jų 

Ypač šiuo metu ji naudin-j vaikai vargiai bekalba lietu
ką ir įdomi paskaityti. Josi viškai. Betgi ir aš, eidamas 
<aina tik 50 centų. tuo ilguoju keliu, visur gir-

činybų specialistai jau nu- 
tatė, kad tie tariami žvejy- 
>os laivai yra įrengti taip, 
:ad jie lengvai gali būti pa
versti minų ar raketų nešio
tojais.

Sovietų Sąjungos spauda 
tolydžio vis kartoja, kad 
žvejybos laivai atneša dide
lę naudą. Ir tikrai, jie naudą 
neša, bet ne gyventojų mais
tui paįvairinti jie skirti. Jie 
atlieka karinius uždavinius. 
Tokia yra Sovietų Sąjunga, 
'taiką“ mylinti šalis...

V. SIDZIKAUSKAS 
SA1GONE

(E) Pietų Vietnamo sos
tinėje Saigone spalio 23-30 
dienomis vykstančioje Azi- 
os Tautų Antikomunistinės 

Lygos konferencijoje kaip 
ir Lietuvos Laisvės Komite- 
?avergtų Europos Tautų at
stovas dalyvauja PET Lietu
vos delegacijos pirmininkas 
to pirm. V. Sidzikauskas. Jis 
tokioje konferencijoje jau 
yra dalyvavęs 1961 m. Ma
niloje, Filipinuose. Grįžda
mas iš Saigono.V. Sidzikaus-

Tain nasakoiama P v imi p ' 5V?? žvejybos sąlygos leis, dar numato lan-
* * * v laivus. \ ėliau įsitikinta, kad Lytis Bonnoje, kituose Vak.

vargu tuos laivus galima lai- Vokietijos miestuose ir gal 
kyti žvejybos laivais. Jeigu Strasburge. y. Sidzikauskas 
juose esama kai kurių jren-, į Ncw Yo,ką •• , kričio

-Palauk. kaimyne, juk; nučių. Nubaudė už sabotažą, 
žinai jau nuo seno, kad vienį Antrasis: Aš atėjau į dai- 
Nevv Yorke yra apie 30,0001 bą 10 minučių anksčiau. Nu

baudė už šnipinėjimą. 
Tretysis: Aš atėjau lygiai

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų pa • įgauti.

Kurklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba paži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus eaus-iai iliustrtio- 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina Sl.SO su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS"

636 E. Broadway---- :-----So. Boston 27, Mass.

n. . a . A.. J girnų žvejybai, tai tik prie-
Pirmasis atsako: atėjau fi danga. Faktinai tie laivai y- 

darbą pavėluodamas 10 mi- ,a Sovictų Sąjungos karo:

nustatytu laiku, — nuspren 
dė, kad turiu ryšių su Vaka
rais. jei mano laikrodis tei
singai rodo laiką.

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai

mėn. pradžioje.
ra
žvalgybiniai laivai. Jie turi 
visus žvalgybai reikalingus 
įrengimus, kaip radarą, ra
dijo priėmimo ir siuntiimo 
stotis ir visa kita, kas to
kiam žvalgybos darbui rei
kalinga. Kanados ir JAV 
Atlanto vandenyno pakran
tėse esama kai kur apsaugos 
reikalams šiokių tokių įren
gimų. Tai anie vadinamieji 
sovietiniai žvejybos laivai ir 
seka ne vien tik tuos įrengi
mus, bet ir visa kita, ką tik 
jie gali pro žiūronus paste
bėti.

i KALTA FOTOGRAFIJA

Trijų mylių atstumas nuo 
kranto nėra toks didelis, 
kad geras fotoaparatas ar 
žiūronas nesučiuptų, kas ka. 
rinei žvalgybai įdomu žino-, 

apiakta-(Arčiau prie krantų pri-i

Visi žinome, kad fotogra
fijose dažnai patys save 
sunkiai atpažįstame, o ką 

i jau bekalbėti apie svetima* 
asmenis. Taip atsitiko ir. su 
Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų suvažiavimo nuotrau
ka, kuri išspausdinta Kelei
vio Nr. 43. Ten nebuvo atpa
žinti pirmoj eilėj sėdėjęs 
antrasis iš kairės ir ketvirto
ji iš dešinės. Pasirodo, tai 
būta buv. Lietuvos preziden
to K. Griniaus sūnaus pulk. 
Kazio Griniaus ir jo žmo
nos Gražinos, gyvenančių 
Wasbingtone, D. C.

GERIAUSIA DOVANA
Netoli Kalėdos. Jau gal

vojame apie dovanas.' Jas
i__ .j--—, — ------------------------------------------------ —*-------- -> rinkdami atsiminkime, kadkentėjo ir žuvo musų yra trijų mylių nuo kranto knyga yra geriausia dovana, 
broliai, seserys, gimines ir, draudžiama zona, nes tai — — -
draugai. Lietuvių kalba to-; ■ Amerikos teritoriniai 
kios knygos dar nebuvo.} d )
Kaina $2.50. Gaunama Ke- van<,enys'; 
leivio administracijoje. ‘ JAV atitinkamų karimų

bolševikinio teroro sistema,t įaukti netuli teisės.' Žve i voi 
tos vergų stovyklos, kuriose! j iš kitur atvykusiems,

Kas per Keleivio adminis
traciją iki Naujųjų metų iš
sirašys jame skelbiamų kny
gų, gaus 10% nuolaidos.



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis Šeštas

Aleksas Jankauskis.
(Tęsinys)

Dabar tik vergas, ne sau dirbąs, — ką uždirba, tą ati
duok. Paskui, ką iškasiu, tą ir sulesiu. Prisidės žmona iš 
valgyklos, bent šeimyną išmaitindama. Pramokys kokio 
amato dukras. Kai ims visi keturi Į vienus namus nešti, 
prasigyvensime ir, grįžę tėvynėn, įsigysime pagal išgales 
ūkeli ir gyvensime. Savo arkleliu arsime, akėsime. Savas 
vežimas ar į bažnyčią ar į turgų kur nuvažiuoti. Savas 
padargas, neįeik bėgioti, prašinėti, paskui dienomis ati
dirbti. Sava karvė, sava avelė, — ir pienas valgiui, ir vil
na drabužiui. Linų pasisėsime, bus audekk), — be paklo
džių nereikės gulėti, kaip dabar, kad su tais pačiais dra
bužiais į darbą, su tais į lovą. Ir lova dar šilta, ką tik į 
darbą išėjusio.

Dar kits kaltais toje pačioje lovoje tebeguli. Užsimė
tei ant pečių švarką ir skubėk į darbą. Nenuės taip pra
kaitas pečių, nugaros, kaip darbas. Ir smarvėj, ir šlapiai, 
ir sunku su tomis mėsomis, su tais gyvuliais skerdykloje. 
Sau lauke su geni arkliu darbuotis ar su dalgiu kvapioje 
žoleje švaistytis. Ar javus vęžti iš lauko. Ar šventą dieną 
vaikščioti po savo kad ir nedidelius laukelius, apžiūrėti 
savo gyvulius, pasidžiaugti, kaip jie smaigstosi prie tavęs, 
pažinę savo šeimininką. Ir namuose be tiūkumo, viskas

sutvarkyta, laiku nudirbti darbai...
Ilgai nelaukus, Aleksienė susivyniojo dukrų drabužė

lius, kad tik kelionei išlaikytų, savus, jau nusinešiojusius, 
apvalė ir paskubomis per sieną į Vokietiją, kad greičiau 
į laivą pakliūtų.

Linksmos visos trys, kaip geležėlę radusios. Kelio
nė — tik malonumas. Dukrom daug kas nematyta. Vis
kas nauja. Ką jos buvo mačiusios. Motina jas aptvarko, 
kaip reik elgtis, kad labai nekristų į akis. Kur čia, kur 
pastūmėjo, ten ir stovi. Ar traukinyje, juo labiau laive.

Švelnios buvo mergaitės. Neišsiblaškiusios. Dar gero 
gyvenimo viliojamos — prišnekėtos mamos, kartkartėmis 
prisiklausiusios apie Amerikos prašmatnybes, ir valgius, j 
ir drabužius, taip jau kaip ant adatų vaikščiojo, laikėsi, 
kad neimtų kvatoti, kai po galvą vis švaistosi tas links
masis Amerikos gyvenimas.

Laukia tėvas. Apipirks naujomis jupelėmis, batu
kais; dėl darbo jos nebijo, tik mamai tereikės padėti po 
gyventojų kambarius pasitvarkyti, ar maisto padėti jai 
iš krautuvės parnešti, ar padėti valgius gyventojams pa
gaminti. Koks čia darbas. Ne po laukus, ar linus rauti, 
ar rugius rišti, ar bulves kasti, ar vežimus krauti, daržus 
ravėti, — vis suprakaitavus, susitepus, purvuose.

čia gi viskas kambaryje.

Motina taip saldžiai negalvojo. Ji jau buvo tų gerumų 
ragavusi. To darbo vien kambaryje dirbusi, kur žmogus 
prie žmogaus. Kur ir lovos neišvesta. Ir drabužis, darbe

KAZYS BINKIS Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikaus

kienė sutiko atsakyti į Ke
leivio skaitytojų klausimus 
teisės reikalais. Tie klausi
mai turi būti bendro infor
macinio pobūdžio. Klausi-

lės jums padėti. Iš Tamstos 
duodamų davinių neatrodo, 
kad Tamsta turėtum prie- i 
žastį, kuri būtų teisiniai pa-; 
kankama skiltis. Be to, dau-1 
gumoje atvejų skyrybos nė-I

mus ir atsakymus spausdin-i ra nei reikalingos, nei patar
sime šiame

Kazys Binkis, vienas pomaironinės kartos žymiųjų 
poetų,, Biržų padangės sūnus, gimė 1S‘.*3 a krivio 4 d., 
taigi prieš 70 metų, mirė Kaune l'Jm. balandžio 27 d.

A

/

z

Kazys Binkis

Š1LKASPARNIAI DEBESĖLIAI

Debesėliai šilkasparniai 
saulės blizgančioj šviesoje, 
lyg ant marių baltos burės, 
dangaus krištole plaukioja.

Tolimoj pietų šalyje
tyros bangos okeano
juos pagimdė, išaugino
ir šilkais juos apkedeno.

Ir išleido į kelionę
po svečias šalis lekioti,
o pietų vėjeliui liepė
juos lydėti ir daboti.

Ir keliauja debesėliai,
kur tik nori, kur sumano, 
ir po tyrlaukius klajoja 
ir po plotus okeano.

Naktį ilsis tarp kalnynų, 
rytą šypsos pasilsėję, 
o paskui, kaip gulbių pulkas, 
vėl išplaukia draug su vėju.

Kur pranyksta debesėliai, 
niekas, niekas jų nežino,— 
ar jie tyrlaukiuos sutirpsta, 
ar gelmėse vandenyno...

Nr. 45, 1963 m. lapkričio 0

lordas, tai tada kaitų šilkine 
virve.

Ir įdomu, kad tą teisę bū
ti pakaltiems šilkine virve 
lordai gavo palyginti dar ne 
taip seniai — 1747 metais.

NENORI, KAD 
VARGINTŲ

A. Budinąs iš Chicagos
* III CMC! UCV llil- , I U I.V 1 I V illttllil^UC. ilvl 1 / C* V <4* » i v • • • « _ •

skyriuje. Klausi-; tinos. Tamsta neklausyk sa- r^so’ a Jls.ne.n^H utį va
rnus prašome siųsti tiesiogi- j vo draugių ir stenkis geriau• • X • 1 I , • ••niai šiuo adresu:

M. Šveikauskas Attorney
at Law, 8 Belgrade Avė., 
Kosiindale, Boston, Mass., 
02131.

Klausimas

suprasti savo vyrą ir prie
žastis, kurios jį skatina iš 
namų taip dažnai išbėgti.

JEIGU KARS,
TAI PAPRASTA VIRVE

Kai aš ištekėjau už vyro, 
tai tada mes norėdavom būti
kartu, ir vyras tardavosi su į lordas ir vadinosi lord Ho-! 
manim visais reikalais, bet;— 1 • •• 1 — • * 1 • J • I

Dabartinis Anglijos mi
nisteris pirmininkas buvo j

ginamas priminimais apie 
prenumeratos pratęsimą, to
dėl sumoka už 3 metus.

A. Levonaitė iš Orlando, 
Fla., savo motinai pratęsė 2 
metams, o L. Šukys iš Brock- 
tono pi atęsė savo brolio, gy
venančio Vokietijoje, pre
numeratą taip pat 2 metam.

DAR GALIMA GAUTI

jis atsisakė to titulo J , Dar tuiime labai ribotą 
e au us piadejo .alintu? būdamas lordas negalė ; kiekį kun. M. Valadkos ido-

niin mann fli-antrnna Flahsjr u .ouioaiviuoB, ucgme. . r tnuo mano draugijos. Dabar 
mes turime du mažus vaikus 
ir, aišku, aš turiu darbo juos tV"’ Vd

pnziureti, maitinti ir augin-: &
ti, aptvarkyti namus ir pa- Atsisakęs lordo

tų būti atstovų rūmų nariu. į mi°s knygos — 
Dabar jis vadinasi - »»>• «■Alec i

titulo,
ruošti valgį visai šeimai. Bet Jotojo ii kai kurių

teisių, kuriomis tik lordai te-į vyras dabar nieko nenori 
i man pagelbėti, nenori tartis, 
jis tik pavalgo ir išeina su

’Ar Romos popiežius yra 
! Kristaus vietininkas?“

227 psl., kaina tik $1.20.

sinaudojo. Tarp tų teisių
yra ir gana keistų. Viena jų __ _  •• ,

VELTUI KALENDORIUS

Kas iki Naujųjų Metų su
ras naują skaitytoją, tas 
gaus veltui Keleivio 1964

vienąsu vaikais. Mano drau.: bausmė bus įvykdyta pa- n^tų kalendorių, 
gės sako, kad jis turbūt ir ■ Prasta virve, o jei jis būtų

sitikti su draugais ir ridenti tQkia: dabar, jeigu jis bus 
pinboles. O mane palieka į nubaustas pakarti, tai ta

su kitom moterim susitinka. [ 
O jei dabar taip yra, tai to- Į 
liau bus blogiau. Todėl jos: 
man sako, kad aš turėčiau i 
savo vyrui sakyti, kad jis1 
liautųsi taip daręs, arba tu
rės skirtis. Ar aš turėčiau 
iš vyro reikalauti skyrybų?

Žmona
Atsakymas

Geriausias būdas nesusi- 
pratimams išspręsti yra rim- i 
tai ir, jei galima, be pykčio 
pasikalbėti su savo vyru ir 
abiem kartu ieškoti išeities 
iš sunkios padėties. Jei tai 
nepadės, reikia kreiptis pas 
specialistus — vadinamus 
Marriage Counsellors. Jų 
patarnavimas yra prieina-

Administracija

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti b* Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SC0W. Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire, 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

IJETTTVTIT IčrrVTTi A U FDTtr/1 T cn.Tiryi\irk’^rj.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
eheisonas. virš 500 puslaniu. Kai
rą kietais viršais 35.00. minkštais 
viršais ........................................ 34.0<X

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 pri.. kai
na ....................................... 3C.00.

ŽEMAIČIŲ KRĖSTAS. P Abelki- 
istorinis romanas iš žemaičių krik 
što laiku, kieti apdarai .... 33.S'

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnie».ė. daug svarbių patarimu 
v»ilru «- eikatoe klausimais. 136 o«1. 
kaina ....................................... *1.25,

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” i 
sūnau? Kipro Bielinio idomūs atsi. į 
minimai. 464 pal.. kaina... .36.00 i

Visos trys dalys jrištos } vieną 
knygų. kieti viriai. 031 pusią nis.

......................... te oo
■r.lETl VA BUDO. Stepono Sairs, 

labai vaizdžiai ir įdomiai parašvtl 
atsiminimai, kain Lietuva kėlėsi 
ii miego. geriausia dovana kiek-

PT’°8'*. gražiais kietai? vir- 
iliustruota. 416 puslaDių, 

didelio formato. Kaina ... Š5 RO
ŽEME DEGA J. Savicko karo metu 

(1939-10451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 tm«1. Kaina ............... .34.M

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 pel. kaina .... J4 150

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ T 
Atvira nuomone, idomūs arsmmen- 
tai. Kaina........................... 20 C»e

SOCIALIZMO TEORIJA T-nmnai tr 
aiškiai parrdo. kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kode! -i dar 
kei«ia. Kaina ....................... 25 Ot.mas, nes kiekviename mies

to rajone yra vadinamoji 
.Marriage Counselling Sės- , 
vice. Ten Tamsta ir Tams-; 
tos vvras. turės progos paaiš-l190? ĮtEMAITES RASTAI. Garsiosios m9-
kinti psichologui savo nepa- “ 
sitenkinimus ir pykčius. Jei 
Tamsta pati ir vyras esate 
pasiryžę reikalus pagerinti 
be skyrybų, specialistas ga-

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

i jisai bebūtų, arba kaip besi- 
! elgtų.

--------- I Žmona Italijoje yra bau-
Kokia yra moterų padėtis džiama vieneriais metais ka- 

katalikiškoje Italijoje, ka- Įėjimo už neištikimybę savo 
talikų valdomoje, pasakoja vyrui, o vyras už neištikimy- 
psichologijos mokslin. italė bę savo žmonai nėra bau- 
dr. Gabriella Parca savo džiaunąs. Vvras yra laisvas, 
knygoje „Italė moteris prisi- tuo tarpu kai moteris visą 

į savo gyvenimą yra Įtariama 
ir saugojama, kad neiškrvp

MOTERŲ PADĖTIS 
ITALIJOJE

suteptas, neišdžiūsta nei nusivalo. Kur vilk maisto mai- pažįsta.
šus, gamink valgį, ir vis taip, kaip kiaurame maiše vien Ji rašo, kad santuoka Ita
skylė ir daugiau nieko. Tą dolerių taip jau daug ir greit lijoje moteriai reiškia kalė- tų iš dorovės kelio: ”Pra-
neprisišluosi. Visur trūktinai... Ką pirkdama, vis galvok, 
kas kišenėje, ar daug ten išeidama prisikimšai. Tik centai 
teatlieka. Ir tai, jei visi dorai sumoka. Kitas gi pagyvenęs, 
pagyvenęs, valgęs, valgęs, —nieko nesakęs išeina ir ne
grįžta, kur į kitą miestą išvažiuodamas ar į kitą to paties 
miesto pakraštį išsikraustęs. Tau ir pelnas. Iš kalno kad 
užsimokėtu, kame tu rasi taip. Ne kuris turi atliekamu. 
O kurie turi, tie ir nemėgins nesisake nuo tavęs neatsi
skaitę išbėgti. Tik tie, kurie darbo vaisius skandina svai
galuose, nieko neturi amžinai ir dairosi, kaip čia išsiversti.

Tokių ir panašių išgyvenimų jau patirta būnant A- 
merikoje. ir motinai buvo listina galvoje. Bet tai jai ne
kliudė džiaugtis viltimi. Jos galva buvo, matvt, kokių ki
tų minčių apsvaiginta. Ji jautė tik geresni gyvenimą, vi
sur pasisekimą, — netrūks jai riebių valgių, drabužių, o 
kitkas savaime susitvarkys.

Nedidelei audrai kilus, vandenyno bangos kilo kas 
kartą vis didesnės. Jau ėmė jų viršūnės verstis, baltais 
sriautais, vis baltom putom neramiai skirstytis. Bangos 
pasidarė tokios didelės, kad ir laivas ėmė svyruoti, kolei 
nuo vienos bangos ant kitos pataiko.

Mergaitės laikėsi rainiai, nieko nežinodamos, kas ga
li atsitikti. Kažkaip akys pavargo. Galva ėmė svaigti. Pra
dėjo širdi nemaloniai sukti. Kelia vymą; jau jau čia pat— 
nebeišlaikė. Išsigando abidvi, ieško motinos. Suranda be
sergančią, atsigulusią. Vėl suka širdį. Vėl atrodo, visą 
sveikatą ištrauks laukan su visais viduriais.

(Bui daugiau).

jimą iki gyvos galvos. Ište- džioje, prieš ištekėjimą, 
kėjusi už vyro, ji negali su (saugojama) savo šeimos, 
juo išsiskirti, nežiūrint, koks paskui vyro ir šeimos ir visa-

SUDEGĖ AR PASMAUGĖ

■ vB

Iki šiol dar neaišku, ar šitų namu gyventoja Serem 
Waterman iš Chatham. N. J.. 61 m. amž., elektros 
bendrovės direktoriaus žmona, sudegė ar ją kas pa
smaugė. Buvo manyta, kad ji sudegė lovai užsidegus, 
kai vyras buvo išėjęs i darbą. Bet vėliau pastebėta 
kakle raudona linija, kuri leidžia spėti, kad ji buvo

tafta.

da, žinoma, savo kaimynų.“
Vyrai savo gyvenime ne

sivaržo. Dažnai jie net vie
šai giriasi savo meilės prie
tykiais su svetimomis mote
rimis, ir niekas jų už tai ne
smerkia. Toks dvejopas do
rovės saikas yra laikomasi 
"natūraliu.“

Daktarės Parca veikalas, 
galbūt, atkreips Italijos vi
suomenės dėmesį į šią socia
linio gyvenimo ydą — ir, 
galbūt, pačios moteiys pra
dės kovoti, kad įi būtų vie
nokiu ar kitokiu būdu pa
šalinta.

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedrinus apy
saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
: ūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto I 

15 pasakų ir padavimų, 186
pusi., kaina .................. $2.00

Kaina ....................................... 36.00!
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 

paruošė Aniceta? Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir ančių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ...................... 36.50

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
jos trilogiška istorijos kronika, 73 
peL, didelio formato, gera popie
ra, kaina...................................$2.50

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

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviikai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina .................... 35.00

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

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina .......................... 31.26

4EMUN0 SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
osl. Kaina 33.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina .......................... 34.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................. 38.50

sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoie parašyti vaizdeliai au 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ....................................... 50 Ct

lAEJŲSTEMS NEGRĮŽTI. M Kaz
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant. prie palo tūkstančiai 
lietuviu bėro i Vakarus nuo ru
su *vaduotojų’, 536 psl. Kaina 35.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš l ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve- 
nimo. 178 osl_ kaina ........... 32.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jona« Karys, la
bai daug paveikslų, 255 usL gera 
popiera. Kaina ....................... 35.03

MAŽO JT LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. įjūris, J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psL 
kaina ....................................... 35.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
> trijose dalyee, kiekviena dalis ps 

32. ara visos 3 dalys........... 36.06
NAUJA VAI.GTU KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 įvairių !ietu_ 
viškų ir kitu tautu valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina..................31.23

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti Ir ka apie rai sa
ko mokslą*? Kaina........... 26 Cnt.

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kama .• •31.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 5 JUOZAS 
T-abai daug informacijų, 96 psl. — 
Kaina ................................... 60 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškinto mas. Kaina 25 e.

STALINAS, arba kala 
Kaukazo išpenis buvo pasidarė* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos -ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl., geras popierius 

..................................... 310.06

GINTARĖLĖ, J, Narūnės paša-• ALTORIŲ SESELT. V. Pntino-My-
l-o __:i:. . .»x kolaičio romanas trijose dalyse.ka, gražios iliustracijas, 24 Autorius, pats buvęs kunigas, ap-
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

llftLYNl KARVEI JAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 paL 

a. >M0• •••••• • A_4b« • • • |

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTTJ06 PROGRAMINES GAL 
RŽS, 32 pri., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA- 
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža- NEŠIMAS, arba kodėl mo«uoae n«- 
dėjo kunigystė* dėl moterystės.’ ™ vienybes, 80 psl., kaina .. 31.M

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

|3f E. Broadway------ :------- So. Boeton 27, Maaa.
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VIETINES ŽINIOS
KAS BUVO MADŲ 

PARODOJE

Pabaltijo Lietuvių Mote
rų Klubas spalio 20 d. pirmą 
kaitą Bostone surengė madų 
parodą. Bostoniečiams tai 
buvo naujiena, prisirinko 
pilna salė, daugiausia mo
terų.

Kas parodoje buvo, ne
apsivylė, nes rengėjos gerai 
pasiruošė — viską numatė 
ir gerai atliko. Jos nepasi
kliovė vien savimi—madin
ėj rūbų projektuotojom ir 
šmaikščiom modeliuotojom, 
bet pasikvietė paskaitėlei 
Eleną Vasyliūnienę, madų 
demonstracijai vadovauti 
režisierę Aleksandrą Gustai- 
tienę ir muzikinei nuotaikai 
sudaryti komp. Julių Gaide
li-

Nors sakoma, kad mote
rys mėgsta ilgokai paplepė
ti, bet parodoje matėme vi
sai ką kita. Visur jos kalbėjo 
tik tiek, kiek reikėjo.

Paskaitininke Eiena Va- 
syliūnienė, kalbėdama apie 
lietuvių ir kitų drabužius 
ir jų istoriją, nesistengė pa
sakyti viską, ką ji žino, bet 
tik tai, kas tokia proga rei
kalinga. Trumpai, bet gerai 
kalbėjo klubo pirm. Lidija 
Čepienė, trumpas, bet sąmo
jingas ir taiklus žodis buvo 
ir madų demonstracijos 
tvarkytojos Aleksandros
Gustaitienės.. Kiek ilgiau 
kalbėjo Juzė Lapšienė, 
aiškindama, kuo skiriasi 
jvai rių Lietuvos kraštų tau-

spręsti, kuriam Lietuvos 
kampui jie atstovauja, ar 
kurių tai sričių elementų 
mišinys.

Susirinkusieji gal dau
giau laukė antrosios dalies: 
šių dienų madų parodos.

Ją pamatę, daugelis turė
jo nustebti, nes nesitikėjo, 
kad esama tiek ir tokių na- Į 
gingų moterų, kurios, nuo 
kitų darbų atspėdamos, su
geba tokių įvairių ir gražių 
drabužių pasisiūti. Manau, j 
kad buvo ir vyrų, kurie ten j 
savo žmonas naujai ”atra-į 
do,“ pamatę jas scenoje taip' 
nekasdieniškai gražiai atro-; 
dančias. pasipuošusias jų 
pačių suplanuotais ir paga
mintais tokiais drabužiais, 
kurie krautuvėje kaštuotų 
daug pinigo, čia jie turėjo 
progos vėl atpažinti ir sa
vųjų bei svetimųjų ir grožį, 
ir gerą skonį, ir gabumą.

Čia pastebėsiu, kad iš vi
sų parodoje dalyvavusių 
moterų tik dvi buvo profe
sionalės modistės —Gražina 
Danasienė ir Regina Levec- 
kytė, kurios dirba žymiose 
šios srities kompanijose.

Piima ėjo mergaitės, ro
dydamos, ką jų mamytės 
joms gali pasiūti: R. Eiki- 
naitė, D. Kleinaitė, D. Pa
liulytė, D. Izbickaitė, N. I
vaškaitė, Veitaitė, B. Ado-jmas> 
mavičiūtė ir kitos, kurių pa
vardžių nenugirdau.

Po to matėme jų pačių ar 
motinų pasiūtas sukneles, 
eilutes, apsiaustus: D. Auš- 
rienė, M. Kriščiukaitytė, R. 
Veitienė, B. Banaitytė, Pa-

ABU GĖRISI

Yul Brynner apsivilkęs indėnu rūbais ir pasiruošęs 
vaidinti Juodąjį Erelį "Saulės karaliaus“ filme, gėrisi 
savo žmona, o ši gėrisi juo.

Dariaua postas, kuriam da-jkys (Pasaje Benjamin 3963, 
bar vadovauja Edwardas' Rosario, Argentina). 
Strazdas. j Joje nuotraukomis ir

trumpais tekstais pavaiz-

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

PAS ĮRODYS SVARBUS 
LEIDINYS

Jau spausdinamas ir prieš 
VLIKo sesiją pasirodys 
VLIKo dvidešimtmečio pro
ga specialus anglų kalba lei-

duotas Argentinos lietuvių • RA§TAj _ STRAIPSNIAI, 
gyvenimas. į ATSIMINIMAI, parašė Juo-
---------------------------------------1 zas Liūdžius, 246 pusla-

MOTLRŲ DĖMESIUI į piai, kaina.......... $3.00.
IMaždaug po trijų savaičių'ATSIMINIMAI APIE JUO- 

dinys. Jame bus* įdėti visų Į vykstu į Flaridą. Yra viena Į ZĄ LIŪDŽIU, paraše Pet- 
i VLIKo buvusių ir dabarti-l vieta moteriai veltui vykti ronėlė Liudziuviene, 88 
i nio pirmininko trumpi pasi-1 kartu. Daugiau informacijų

neišdirbtu avies kailiu ant 
pečių.

Moterų Klubui belieka

psl. kaina...............S 1.00
NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

laišku.
Pijus Skama, RFD I, 
Middleburg, Vt. (47)

, sakymai, Stasio Lūšio, 
į straipsnis — VLIKas tautos1 
: atstovybė ir prof. dr. Domo 
Į Krivicko straipsnis —Lietu- 
Į vos bylos esmė. Be to, bus 

paminėti Lietuvos valstybės 
gyvavimo nuo Mindaugo 
laikų svarbesnieji faktai ir 

j Lietuvos žemėlapis.
Tai bus gerai paruoštas 

reprezentacinis leidinys, 
svarbiausia taikomas kita
taučiams ir jų spaudai. Pra
verstų, kad lietuviai ir jų or
ganizacijos kuodaugiau šio 
leidinio egzempliorių įsigy 
tų ir juo Lietuvos laisvinimo 
reikalą reprezentuotų.

Balandžio 12 d. Laisvės: Leidinio kaina bus $2.50. 
Varpo dešimtmečio minėji- Kas užsisakys iš anksto ir 
mas So. Bostono L. Piliečių; betarpiai, leidinį gaus už 
Dr-jos III aukšto salėje. $1.50. Prašome paskubėti.

Užsakymus su čekiais siųski-
Balandžio 24 d. Jordan te: ELTA, 33 W. 42 St., 

Hali salėj Pabaltiečių Dr-jos New York, N.Y., 10036. 
koncertas — lietuvė pianis- EILTA
tė Aldona Kepalaitė.

mybės minėjimas So. Bosto
no aukšt. mokyklos salėje.

* *
Balandžio 3 d. Jordantik palinkėti sėkmės ir ki- j Dl,jos

tus parengimus ruošiant, y 
pač, kad ir tokių parengi
mų pelnas panaudojamas 
svarbiems ir kilniems reika
lams.

J. V.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Lapkričio 16 d. So. Bos
tono L. Piliečių Dr-jos salėje 
poeto Mykolo Vaitkaus 80 
m. sukakties proga pagerbi-

Lapkričio 16 d. latvių 
Baltais Nams salėj Bostono 
akademikų skautų "Bohe
mos vakaras.“

♦ * ♦

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai,
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA.

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50
koncertas — latvis barito
nas Teodore Brilts.

* * *
Balandžio 26 d. So. Bos

tono L. Piliečių Dr-jos salėj 
Stepono Minkaus vadovau-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kostas Ostrauskas ŽA
LIOJOJ LANKELĖJ, dvi 

jamo radijo 30 metų sukak-Į vienaveiksmės dramos, 94 
i tuvinis ir N. Anglijos gra-'psl., išleido Santara-Šviesa,
žuolės balius. kaina nepažymėta.

Joje yra šio žymaus poeto jv£IDU pRIE ŽEMES para. 
visieilerasciai, 4.0 psl., kai-į _ Rotryn aGrigaitytž J3
na $6.

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius, ATSI-1 
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

NAUJAUSIOS KNYGOS

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

♦inioi Hrohnyioi ir<ri tf>n_v- — . . , jjananytė ziDinSKaltė, ra-
klnosi tuo, kas buvo būtina.. Iju, tė G D. Ei.
reikalinga. Ji aiškino, kaip kinienė R d p
tikra to dalyko žinove, ir. vaškienė j Laurinaitienė, 
ne vienas klausytojas galėjo Eikinienž L Manomaitienė, 
ir save. išmanymą praplėsti. | G Danasien4 M Gineitie-

Pradžioje scenoj po vieną į n- 
pasirodė 7 tautiniais drabu-1 ’ Gineitytė, J.Barūnie- 

nė, G. Galinytė ir kt.
‘Ir pagaliau pasirodė bali

nėmis suknelėmis pasipuo-
žiais apsivilkusios moterys: 
žemaitė Magdalena Vaitke j
vičienė šiaurės rylų aukštai-! §usjos R Ausi ŪU j Bavū. 
tė Valentina Vakauzaite, nienė> G Karosaitž> ,
suvalkietė zanavyke Jūra 
Galinytė, kapse Birutė Ba
naitytė, dzūkė Ona Girulie- 
nė, klaipėdietė Danutė Ba- 
rūnaitė, vilnietė Giedrė Ga
linytė. Kiekviena jų dėvėjo 
savo krašto tautinius drabu
žius, o Juzė Lapšienė aiš
kino ir rodė, kas kuriam 
drabužiui charakteringa, 
kieno, kame ir kada austas 
ar siūtas. Pasirodo, kad kai 
kurių jų būta net 200 metų 
senumo (Galinytės prijuos
tė), atsivežtų iš Lietuvos ir 
dabar atsiųstų, be to, ir čia 
austų ir siūtų. Po šitos paro
dos daug kas, pamatęs tauti

rinaitienė, D. Eikinienė, R. 
Veitienė, M. Gineitienė.

Matyti drabužiai rodė, 
kad mūsų moterys turi gerą 
skonį, yra neatsilikusios nuo 
šios dienos paskutinio ma
dos žodžio ir yra praktiškos. 
Kad mūsų moterys puošiasi 
ir turi grožio pajutimą, mum 
belieka tik džiaugtis. Tai 
kultūringos tautos ženklas. 
Be to, moterys visur ir visa
da siekė grožio ir puošnu
mo. Visai teisingai pasakė 
savo kalboje Al. Gustaitie
nė, kad karalienė Maria 
Stiuart net į ešafotą nėjo gi

nius drabužius, galės geriau su prakiurusiais vailokais ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
ŠLA didžiausia ir turtingiausia frateraalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir «a.ao iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnes nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. __ ,
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00. , t t 
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarH, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą 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 i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
307 WmA 30th Straot Nąw York 1, N. Y.

Gruodžio 6 d. Jordan Hali 
salėje Pabaltiečių Dr-jos I 
koncertas — estė sopranas j 
Ive Patrason.

Veteranų dieną žygiuos 
ir lietuviai

Lapkričio 11 d. yra Vete
ranų diena. Tą dieną jie ren-j 
gia dideles eisenas. Bostone! 
jos prasidės Hereford gatvėj 
prie Commonvvealth Avė. 
Iš ten minėta avenue žy-

Vasario 16 d. Alto rengia-j giuos miesto vidurio link.
nepriklauso- Eisenoj dalyvaus ir St

Gruodžio 8 d. J. Kačins
ko diriguojamas Melrose 
simfoninio orkestro koncer
tas.

mas Lietuvos

BŪTINA SUSIPAŽINTI 
SU

Tazab of London
nauju katalogu, jei nori s iųsti j Lietuvą tikrai 
gerus daiktus

* Angliškas medžiagas, avalynę, nertinius ir 
600 įvairių kitų įdomių dalykų

* Speciali nuolaida garsiems H<»ehner akor
deonams

* Didelis pasirinkimas maisto siuntinių. Jie 
pristatomi kuo greičiausiai

Naujam kainų katalogui gauti rašykite:
Ada Dziewanowski

41 Katherine Rd., Watertown, Mass., 02172 
Tel. WA 3-0827

I
i

LIETUVIAI ARGENTI.; 
NOJE, 80 psl., Rosario Lie-) 
tuvių Bendruomenės leidi 
nys, redagavo Jonas Papeč

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi- 

nen, garsios švedų rašyto-1

Ar turi šitas 
knygas?'

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

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

jos romanas, 291 psl., kai-j GYVULIŲ PROTAS, 212 psl, 
na $5.00.

didžiausia

Vedybos
Ieškau gyvenimo draugo 60- 

65 metų. Atsiliepti Keleivio ad
resu, pažymint A. V.

PANEVĖŽYS, 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

I kaina 75 centai
LIETUVOS 

na ....
ŽEMĖLAPIS kai- 
...................... $0.50

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

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1947—TURINT MASKVOS USSR VNEŠPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OE BANKING AND 
INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

PINIGAI I USSRBE MUITO DOVANOS I USSR: 
Siavamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitų. 
MŪSŲ SKANIU IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTŲ 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS ”R“ įkainotas $36.75 
1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao, 1 sv. šokolado,
2 sv. virimui alyvos, 2 sv. cuk

raus, 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio,
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sąrašų.
GRAMERCY — N. Y.
113 EAST 28th STREET - 9<>6 

NEW YORK 16. N. Y.

Pilnai garantuotas pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 MibKai už $19 
Už patarnavimą mokestis iki 

$35.00 — $3.09.
Virš $35.00 — 10%

♦ * *
GRAMERCY — N. Y.

741 BROAI> STREET -925 
NEWARK. NEW JERSEY

Siunčiami siuntiniai ir pinigą 
I Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją. Vengriją, 

Čekos1o\ akiją ir tt.

New York telephone MU 9 0598 
Atidarytu darbo dienomis 9—5:30, šešt. 10—1 sekmad. uždaryta.

JDĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra- 
VARPAS nr. 5, daug įdo-j ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kal

inių straipsnių, 278 psl.,’ na ................................$0.35
kaina $2.00. • LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 
RUDENS SAPNAI, Kotry- STABMELdišKA LIETUVA, 

32 psl., kaina ............... S0.10
LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATŲ t'ARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl„ 
kaina 25 centai.

Santvaro^ 5-ji eilėraščių JAUnasis SOCIALDEMO-

M.5;vve?'mio_d^u^s’,>a' nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl., 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio

žangios lietuvės, 65-75 m. am-; 
žiaus. Esu lietuvis, 78 m. am
žiaus, našlys, turiu naują namą, 
bet jame nėra šeimininkės.

W. Racis, P. O. Box 321. 
Lake Worth, Fla. (44)

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODLKTS 
North Sta„ P. O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl.. 
kaina............................ $1.80.

KRATAS 
35 centai

Nr 4 ir 5, kaina

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

LSDP FOR LITHUANIAN 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psL. kaina 50 centų{PLAUK, MANO LAIVELI, _ _

Į Petro Segato eilėraščiai. IneprikLAUSOMOs" LIETb- 
• 111 psl.. kaina.......... $2.00 i vos PINIGAI, Jonas K. Ka

rys. 225 DSL. kaina .. $5.00 
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na ...................................... $0.15
IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 

Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

KA1I SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI. 
JOS SUPRATIMAS. 80 psi„ 
xaina .....................  $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psL, kai- 
kaina ..............•............ $0.25

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

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

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., kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIAUZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $030

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 
pysakos, A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way 
27.

MERIKOJE, St Micheiso
no vaizdžiai parašyta šio

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:

Buvusio IJetuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00: antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina..........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt
Čicagietės įspūdžiai komuni<tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina  ................................................  $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ..................................................... $2.00
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Vietines žinios
Poeto M. Vaitkaus 

pagerbimas I

Kaip žinoma, specialus 
komitetas poetui kan. Myko
lui Vaitkui jo 80 metų am
žiaus sukakties proga pa
gerbti rengia iškilmingų a* 
kademijų lapkričio 16 d. 
6:30 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Drjos II-jo 
aukšto salėje. Po akademi
jos—vaišės, {ėjimas asme
niui $4.

Rengėjai prašo norinčius 
pagerbime dalyvauti iki lap
kričio 11d. vakaro pranešti 
šiais adresais:
Inž. Z. Gavelis, 897 Broad- 
way, So. Boston, Mass. tel. 
AN 8*6747.

Pr. Lembertas, 595 Broad- 
way, So. Boston, Mass. tel. 
AN 8-0699.

Vėl bus nauja lietuviška 
šeima

Pabaltiečių Dr-ja ir šią 
žiemą rengia 3 koncertus. 
Perkant bilietą visiems trims 
koncertams gaunama didelė 
nuolaida. Norintieji tuo pa
sinaudoti kreipiasi i V. Iz- 
bicką (FA 5-6049), Č. Mic
kūnų (TA 5-4842) arba V. 
Žia ugrų (FA 3 8278).

Pirmasis konceitas bus 
gruodžio 6 d. Programa at-

LEIT. A. NAMAKSY

Bilietai Pabaltiečių 
koncertams

^Adolfas Naraaksy šiomis dieno
mis pakeltas ; I leitenanto laips
ni. šiuo metu jis tarnauja

Banketui. kaip visuomet,| lyvauja 7 komandos, jų tai- 
gražiai vadovavo klubo pir- pe So. Bostono Lietuvių Pil.

Draugijos komanda, sutrum* 
pintai vadinama Lithua
nian, kurios kapitonas 
Algis Makaitis.

Penktadienį So. Bostone 
pas lietuvius rungėsi Cam-;

KUO PATS KVEP, 
TUO KITUS TEP

mininkė Jadvyga 
nė.

Keslerie-
Rojus Mizara Laisvėje 

yra prisiminė, kad Pijui Grigai- j 
' čiui sukako 80 metų. Jis ten 
rašo: .

”šmeiždamas, meluoda-

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. SsUht Street 

South Boston 
Tel. AN $-6645

Mano padėka j

Buvau sunkiai susirgusi.'
T'U “T2 “TtriunS1 SglTsZūrSžėlai-i ™as’ insinuaciją is skundus 

lanke ligoninėje, atsiuntė, ? darydamas prieš pazangiuo- |dovanų, nuoširdžių lirkėji-i žila^Pe^' P. Grigaitis iš-‘»---------------------------------------

mų grenuau pasveikti. *»,'R « j fhee-Į susipaskudmo, ir ----------------------------------
> f . jis nūnai — ankstis be zn-1 •

nių.

Ao
visiems jiems dėkoju, o y 
pač Marcelei ir Andriui Va-j ... ,. .
deliams. Jonui ir Jenei Gu-j Lapniicio lo d. pas lietu j 
deliams. Klišiui ir Stelai Mi-I v*us i So. Bostoną atvyks, 

'kalkevičiams, Vincui Jan-' Harvardo universiteto 
į kui, Onai Kunpelienei, Ve-Į m^nda. 
rai Konickienei, Elenai Sa-
matorienei, Barborai Siru- Nepamirškite

i:
u

’ Prieš penkiasdešimt me-!}
i tų ir aš buvau vienas tų, ku-1»

KO’ • / x._ -■ • _ - Mi • 1__ _1 rv ZN.T I •

SAV-ON
{ROOFING and SIDING CO.|

į rie turėjo vilti, kad P. Gri-i • 469 W. Broadaay. So. Boston} 
5 gailis bus žmogus.“ i • AN 8-2150 {

Pa; duodama DAŽOME IR TAISOME I

lieka estė solistė lve Patra-} Brooks oro pajėgu stovykloje, 
son, Helsinki operos solistė. San Anlonio. Tex. Jo tėvai, ži

nomi visuomenininkai. Kotryna 
Adoltas NamaksiaiTos draugijos koncertai 

būna Jordan Hali.

Padėka

ir
j Ne w ton Centre, 
1 Country Club Rd.

Mass., 321

tienei, Marijai Ambrosienei, 
Vincei Žukevičienei, Kovai 
šeimai, Casey šeimai ir savo 
dukrelei Emiliutei.

Elena Mozūraitienė

Prasidėjo Bostono 
tarpklubinės

Šį sekmadienį, lapkričio 
10 d. 5 vai. vak. So. Bostono1 
Liet. Piliečių Dr-jos salėje: 
minima 1863 m. sukilimo su
kaktis.

Pabaltijo Lietuvių Mote-! 
rų Klubo valdyba nuošir- ’ 
džiai dėkoja Aleksandrai1

Našlių karalienė — 
Ona Stankienė

d. buvo tradi-
1

, Lapkričio 3justaitienei uz nuotaikingą I . .n Picinis Sandaros .Moterų Klu-Madų Parodos pravedimą. , , , „.. , bo banketas, kuriame ren-
AUO^ll GI iNorlrkLro lunl'loncn I 7 __,ošMi padėka priklauso |k ’ karalienė. Jis

skaitimnkei E. vasvhu- . . . - __ •
Leonardas Mockapetris ir 

Regina Galdikaitė giuodžio 
28 d. sumainys savo žiedus. 
Jie abu bostoniečiai, tik da-

paskaitininkei 
rienei ir muzikui -komp. J. 
Gaideliui už ištvermę, gro-

visuomet turi didelį pasise
kimą, bet šiemet juo buvo

, ypatingai susidomėta—ren-jant melodinga muzika pel ytį.1 l geoms teko ataprasjti nmadų demonstravimą. , , ,...................... _* * Į daugeliui norinčių jame da-
) Lietuviškas ačiū visoms! lyvauti atsakyti, nes salėje 

bar, baigę mokslus, Leonai - j talentingoms ponioms, pa-; nebuvo vietos. Beveik visi j 
das Mockapetris išsikėlė į | nelems ir mergaitėms, ku-' svečiai buvo senosios kartos, j 
VVashingtoną, kur, žinoma,} rios rūbus siuvo ir demonst-j nemažai iš kitų miestų, 
išsiveš ir savo pasirinktaja• r^v*o, išry skindamos moters* Po gardžios vakarienės 
gyvenimo draugę. ' ‘1 &ožiir naKingumą. i dar kiek pašokus, prasidėjo

Šiomis dienomis 
gera kaimynė Joana
nė savo gražiuose namuose . kojame p Vaičjurgienei. 
surengė Reginai mergvakarį | Valdybos vardu 
(shover paitv), į kurį susi-Į
rinko didelis būrys moterų, i 
sunešusių gražių dovanų.

Istorikas S. Sužiedėlis kal
bės, kaip Muravjovas, Kori
ku vadinamas, malšino su- }

Lapkričio 1 d. Bostono “j**“ P‘ieš. cal° .valdž^ ' 
Metropolitan Chess League »«“'’«“• Bus u menine pro. 
pradėjo 1963-64 metų šach*' Slama-
matų sezoną. Aukščiausioj P.engėja L. Bendruomenė } 
(Championship) grupėj da- kviečia visus atsilankyti.

FISH PIER LIQVOR CO., INC.
19 R AM P STREET

COMMOMVEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS ........................ DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, ŠAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

Šimtai milionų Bostono 
statybai

Bostono majoras Collins 
paskelbė, kad per ateinanti 
dešimtmetį Bostono pagrin
diniam patobulinimui nu
matoma išleisti 333 milionai 
dolerių.

29 milionai mokykloms

plojimais, karaliene išrinko 
Oną Stankienę. Ji karaliumi 
pasirinko Igną Kubiliūną,' 
abu yra iš So. Bostono.

Karalienės palydovėmis • R
--------- j išrinktos Kastancija Vasi-ijK

K. Genčienė iš Gary, Ind., liauskienė iš So Bostono, E-jfi 
savo dukra v iole pereita, iena Mikėnienė iš Dorchesjj& 

terio ir Elena Jurkevičienė.;
enoji karalienė Julija 

Į Arlauskienė uždėjo karūną

Lidija Čepienė

Malonios viešnios

su savo dukra v įole pei 
savaitę viešėjo So. Bostone 
pas savo pusseserę ir jo 
rą Binzevičius.

Ta proga ji aplankė M. j naujajai karalienei ir įteikė 
Michelsonienę, Keleivio re- puokštę,
dakciją ir kitus savo pažįs-' , i^° karalienės su savo 
tarnus ir gimines. I svita“ valso sekė bendri šo-

! kiai.

vy-1

Palikimą tvarkant, Rox- 
bury parduodamas 3 šeimų, 
4-4-4 kambarių namas—34 
Woodward Ave. Skambinti: 
Meduav Keystone 3-8584.

(48)

Al Stecke F. Pukanasis J 
Res.: 8 Faxon St. Natick» 
Brockton 586-9272 655-0807}

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

i •
t»

ii
'!x♦

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
} Rūpestingai taisome laikrodžius 
* žiedus, papuošalus

11 379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

; Tel AN 8-4649
i ’

LAISVES VARPAS $

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIV 
KULTCR1NĖ RADUO PROGRAMA'

Sekmadieniais S-S vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų
iŠ WK0X, Framingham, Mass. 1

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS.
TcL JUniper 6-7209

DOVANOS { LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsii 
įstaigą. Čia kalbama lietu 
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau 
jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai
pcnvarnomi et poįruuvauui. 
Siuntiniai nueina tvarkingai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Dr. J. Pošakarnio\
ĮPĖ DIN IS

OPTOM ETRISTAS 
Valandos: ♦
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.} 
Vakarais iš anksto susitarus i

447 BR0ADWAY J
South Boston. Mass t

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OP TOM ETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADNYAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki-
IUCl&ių, vęiua
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r 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 Keleiria.Peter Maksvytis

Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

Sa. Boston

1
į
Ž

U
ii

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dalį, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel Co_ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St„ Dorchester, Mass., 02124.

TeL AV 2-4026

Dr. Joki Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—-8 
Sekmadieniait ir šventadieniais 

pagal susitarimų 
495 Cohunbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Grįždamos iš Bostono na- Seniausia našle šiemet iš
nikta Leonora Žvirblienė iš 
Stoughtono, kuri našlauja 

į jau 37 m.

mo, viešnios žadėjo sustoti, r 
mokyk j Rochestery, N.Y., kur turi*Bostono naujoms

loms statyti arba senoms j giminių, 
praplėsti numatoma išleisti j Genčiai yra 
29 mii. dolerių. skaitytojai.

seni Keleivio:

Trans-Atlantic Travel Service

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių,
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, j priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- neša, kad pagal naują cent- 
sas valstybes. ro susitarimą su U. S. S. R.

Tose Pačiose Patalpose . VNESHPOLSYETORG
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal-

. . .. , ,, . ................ tai, kostiumai, medžiagos,Visi dokumentai paruošiami rusu kalba, ir siuntiniai išsiunčiami , . . . i . . . ...• ! batai ir kt. Šiaip siuntiniai
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- priimami bendra tvarka 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. į veikiančia nuo 1963 m. sau-
Medžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- l 8jo j J Katalogai yra ir lie- 
KAINA mūsų įstaigoje. . • «* .. c • * ••
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au- Kalba. omnteresuotie|i
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa-
ratams, skalbimo, valvmo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitu t .
, . c. ... , ......... „ . ' mos siuntėjo, gavėjas nieko
daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas i nellIOĮLA Pristatymas aran- 
pristatvti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų : tuota, įr skubus

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADVVAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siusti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
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- Apsidrausk
} NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ,
• Draudžiame nuo polio, viso- 5 Į 
} kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } Į 
} Visais insurance reikalais}
} kremtis:
* t i «««

BRONIS KONTRIM
Jastire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.J So. Boston 27, Mass. « 

} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 •
i________ _________________ 1

Dr.J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

534 Broadmy,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nao 2 iki 4 ir « iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir C'kū:
287 Concord Rd.. Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

katalogų. j
ISTUGA LIETUVIŠKA. KREIPKTT&S LIETUVIŠKA^

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAJ7NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIl’NTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai? nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. ry»o iki 2 vai. popiet.

YfcllĖJAS: JONAS AIMl.MoNIS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadwav 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broedway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vM išskyrus šventadienius ir sekm.

ž Dažau ir Taisau 1
* Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir taisaul
* viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

* Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heatiną—Gas—Oil 
License N"o. 4839 

J Gazo šilimą permainyti ?265
Telefonas: CO 5-5839

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

A. J. KAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savininkai N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoma

Stiklas Langams 
Visokie reikmenyi narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie jeleiiea daiktai




