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Amerika pripažino naują 
Pietų Vietnamo valdžią

PRIE VALSTYBĖS VAIRO ATSISTOJO 

DVYLIKOS KARININKŲ TARYBA

Ministerių kabinetas sudarytas 
iš penkiolikos technikų

Pereitą ketvirtadienį Jung
tinės Valstijos oficialiai pri
pažino naują Pietų Vietna-, 
mo valdžią, duodamos tuo 
būdu pavyzdį ir kitiem kraš
tam padaryti tą patį. Tuo 
pačiu laiku naują vyriausy-i 
bę pripažino ir Anglija.

Valdžios vairą P. Vietna-• 
me pasiėmė į savo rankas) 
12-kos vyrų karinė taiyba į 
su generolu Duong Van j 
Minh priešaky. Jis yra bu
distas ir perversmo vadas. 
Ir jis paskyrė buvusį vice
prezidentą Nguyen Ngok 
Tho ministerių pirmininku, 
kuris sudarė iš 15 civilių mi
nisterių kabinetą. Tho taip 
pat budistas.

Sostinėje Saigone' visos" 
valdžios ir biznio įstaigos at
sidarė ir gyvenimas vėl įėjo 
į normalias vėžes.

Romos katalikai, kurių 
diktatūra žiauriai persekio
jo budistus, dabar nuo val
džios atstumti. Jie sudaro 
menką gyventojų mažumą.

i
Dabar paaiškėjo, kad bu

vusieji diktatoriai buvo nu
šauti. Kai revoliucininkai J 
pradėjo atakuoti prezidento) 
Diemo rūmus, jis su savo) 
broliu Nhu pabėgo slaptu j 
tuneliu ir pasislėpė katalikų 
bažnyčioje. Sukilėliai čia _ 
juos surado ir išsivedė į ka
reivinį troką. Stumiant juos 
į tą vežimą, Ngo Dinh Nhu, 
prezidento brolis, žvalgybos 
vii-šininkas, griebė vieno ka
pitono automatą. Ar jis no
rėjo pats nusišauti, ar kapi
toną užmušti, to niekas ne
žino; gąna to, kad dėl to 
ginklo prasidėjo kova, ir pei 
tas grumtynes abudu broliai 
buvo nušauti.

Trečias diktatorių brolis, 
arkivyskupas Ngo Dinh 
Thuk, dabar yra Romoj, kur 
jis dalyvauja katalikų baž
nyčios vadų suvažiavime. Gi 
nušautojo žvalgybos virši
ninko žmona Ngo Dinh Nhu 
dabar yra Los Angeles mies
te, Kalifornijoj. Ji atskrido 
Amerikon prakalbų sakyti 
ir savo šeimos diktatūros 
ginti. Ir jai čia bekalbant, ta 
diktatūra buvo nuversta. Ji 
tada sušuko, kad tai esanti 
Amerikos suruošta „pikta
darystė,“ ir pasikėlė lėkti 
Romon, kur tas arkivysku
pas turi atvežtus jos vaikus. 
Bet apsigalvojo, kad Ameri
koje visgi geriau, todėl nu
tarė čia pasilikti, o prezi-J 
dentas Kennedis prižadėjo. 
jos vaikus iš Romos atga-j 
benti pas ją. i

Painiava su kviečiais

Burnodamas prieš Ameri
ką, Chruščiovas pereitą sa
vaitę pasakė, kad Amerikos 
kviečių jis nepirksiąs; tegu
ji valgo juos pati. Bet Ken- i 
nedis VVashingtone sako, S 
kad kviečių klausimas esąs 1
jau teigiamai išspręstas. Pu
sę jų nugabensią Sovietams 
Amerikos laivai, o kitą pusę 
—kitų valstybių laivai, nes
Chruščiovas priešingas 
merikos laivams, kad 
perdaug brangūs. Na, 
kam dabar tikėti?

Karšta kava su 
banko plėšikais

A-i 
jie: 
tai į

GAZLI SPROGUS, ŽUVO 67 ASMENYS

Indianopolio teatre Įvyko baisi nelaimė—sprogo gaza> po gėrimų standų, žuvo apie 
70 žmonių ir per 300 sužeista. Vieni žmonės buvo užversti griuvėsiais, kiti gulėjo 
ant grindų.

Nauja valdžia muša 
komunistus

I

Bostono priemiesty Chel
sea pereitą savaitę trys kau-’ 
keti plėšikai užpuolė Lin-J 
coln National banką ir pa
grobė $37,673. Tačiau bė
gant jiems iš banko, juos pa
sitiko policija ir įvyko karš
tas susišaudymas. Banditas 
B. R. Domanski, matyt, len
kas, buvo sužeistas ir suim
tas vietoje. Kitas buvo su
gautas su čemodanu toliau. 
Čemodane buvo visi pinigai 
ir du automatai. Vienas poli
cininkas taip pat buvo su
žeistas.

PAĖMĖ KOMUNISTŲ 
GINKLŲ ARSENALĄ

Venezueloj, Pietų Ameri
koj, valdžios agentai susekė 
slaptą komunistų ginklų ar
senalą, kurio vertė esanti 
arti miliono dolerių. Tai 
daugybė šautuvų, kulkosvai
džių, liepsnosvaidžių, pa
trankų ir amunicijos. Arse
nalą saugojo 4 ginkluoti ko
munistai, kurie suimti.

PIRMAS KANDIDATAS

New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller pirma
sis pasiskelbė kandidatuo
jąs į JAV prezidentus. Rin
kimai bus kitu metų rudenį.

Japonijoje žuvo 
šimtai žmonių

Tardo Krebiozeno 
daktarus

Vėliausios žinios iš Pietų 
Vietnamo sako, kad, paša- 
lirus katalikų diktatūrą, 
nauja valdžia jau pradėjo 
mušti komunistų partizanus. 
Pirmutiniame susirėmime 
buvę užmušti 38 komunistai. 
Tuo pačiu metu civilinė vy
riausybė surašinėja buvusių 
diktatorių šeimos turtus; vi
si jie būsią konfiskuoti. Esą 
jau sužinota 30 įvairių įmo
nių, kurias ta šeima kontro-

Pereitą savaitę Japonijoj 
įvyko baisus sprogimas ang
lies kaSykluje, kuiJO_

1,222 angliakasiai. 379 žmo
nės išgelbėti, kitų likimas 
nežinomas. Tuo pačiu metu
sudužo 3 traukiniai. Tele
gramos sako, kad pei- abi
nelaimes apie 614 žmonių 
buvo užmušta ir 132 sužeis
ti.

Federalinė valdžia paė
mė nagan daktaras A. C. 

dirbo' Ivy įr Sįevaną Durovičą, ku
rie skelbia, kad jų išrastas 
vaistas „Krebiozen“ išgydo 
vėžį. Maisto ir vaistų admi
nistracija įsakė abiem at-

liavo. Ji kontroliavusi ir par-1 ”yES“
lamentą, kuris dabar paleis- i _______
tas. Bet apie demokratiją j Pereitą savaitę New Yor-
kol kas dar nekalbama.

TITAS NEBEGAUS 
DAUGIAU DOLERIŲ

Jugoslavijos diktatorius 
Titas neseniai lankėsi Wa- 
shingtone ir, spėjama, pra
šė daugiau milionų iš Ken
nedžio. Bet pereitą savaitę 

senatas svarstė užsieniui 
remti sąmatą ir nutarė: Ti
tui nei cento! Taip pat nie
ko negaus Egipto diktato
rius Nasseris, Indonezija ir 
tie kraštai, kurie neleidžia 
Amerikos laivams žuvauti
ties savo pakraščiais.

PLĖŠIKAI POLICIJOS 
UNIFORMOSE

Tai dėjosi pereitą penkta
dienį New Yorke. Apsiren
gę policijos uniformomis, 
Keturi plėšikai sulaikė troką 
su deimantais, surišo buvu
sius jame 6 žmones ir suva
rė juos į kitą vežimą, o troką 
su deimantais nusivežė. Vė
liau jis buvo surastas pames
tas. Deimartų vertė buvusi 
apie $1,000,000.

EISENHOVER NUMATO 
KANDIDATU NIXONĄ

Buv. prezidentas Eisenho- 
veris pranašauja, kad Ri- 
chard Nixon galį būti nomi
nuotas kandidatu į prezi
dentus.

Chruščiovas įspėja Ameriką 
nesikišti į kubą

VOKIETIJOJ VĖL BUVO UŽBLOKUOTAS

AMERIKIEČIŲ KELIAS J BERLYNĄ 

Jei amerikiečiai nebūtų nusileidę, 

būtų kilęs karas, sako Nikita

Pro langą nušovė 
konkurentą

• f

Pereitą savaitę Vokietijoj 
rusai vėl buvo užblokavę 
amerikiečių konvojui kelią į 
Vakaių Berlyną. Vienu kar
tu amerikiečiai bandė pra
silaužti per užtvarą, bet ru
sai tuojau suvarė kelis šar
vuotus armijos trokus sker
sai kelio ir apie 106 kareivių

Concorde, netoli nuo Bos
tono, pereitą savaitę pro lan
gą buvo nušautas B. M. Gur-
ley, elektronikos inžinierius 
ir komputerių specialistas.! atstatė šautuvus į amerikie- 
Tai atsitiko jam su šeima ir: čius. Blokada tęsėsi apie 20
vaikais valgant prie stalo Pagahau be jokio
vakarienę. Policija tuoj su- Paa*škinimo rusai kelią ati-
ėmėAllaną Blumenthalį, irgi ar®‘ 
inžinierių, kurio tarnybą bu-
vo užėmęs nušautasis Gur- 
ley. Suimtojo automibiliuje

Apvaikščiojant bolševikų 
revoliucijos sukaktį Mask
voje, Chruščiovas pasakė,

rastas ir šautuvas. Gurley kad amerikiečiai išpildę ru- 
skųsdavosi policijai, kad reikalavimą ir todėl buvę 
BJumenthalis jam dažnai praleisti. Jeigu jie nebūtų 

nusileidę, būtu eralėies kilti“C T C <77  -----
žaibo karas, ir „dabar jau 
nei jūsų, nei manęs gal čia - 
nebūtų,“ jis pasakė kores
pondentams.

grasindavęs.

NUTARĖ NESIMUŠTI 
IR VĖL MUŠASI

vykti lapkričio 18 d. Chica-j Taip yra Afrikoj. Alžerija _ 
gon ir parodyti, kodėl jie ne-; su.Maroku pasirašė paliaubų: Wasmngtone aiski-
turėtų būti baudžiami. Jeigu! sutartį, bet neiškentė—ir vėl I nama» kad amerikiečiai ru- 
jie to neįrodys, bausmė nu- . . ..... sams nenusileidę. Bet padė-

.... tis buvusi taip> sujaukta, kad 
bet kuri pusė galinti girtis 

paveržti iš jų Figuigo oazę' „laimėjimu.“
ir paleidę darban artileriją,

Amerikiečiai kaltina ru- 
i sus laužant Rylų ir Vakarų 
pasirašytą sutartį, kuri duo
da amerikiečiams neginčija-

matoma $1,000 ir metai ka-ievmž mušti^ Marokiečiai sa- 
lėjimo. Bet dr.Ivy sako, kad ko, kad alzyneciai bandę

ROCKEFELLERIS TARĖ tas vaistas esąs neblogas, tik 
klaidingai suprastas.

o paskui puolę pėstininkai. 
Mūšis ėjo visą dieną, bet va- 

at-
AMERIKA MAŽINA
UŽJŪRIO BOMBONEŠIUS fcarOp alžyriečiai buvę 

---------  „ ’ remti.
kt tt i iv - tt-, i ashingtonas praneša. Oazė tai vandeninga vie-
N.H., kalbėti. Užklaustas, ar kad laikomų Europoje B-47 dykumoje,
jis nori būti respublikonų atominių bombonešių smo-j _________ ’_________
nominuotas kandidatu į pre- giamoji jėga būsianti suma- 315 BILIONŲ 
zidentus, jis atsakė: ”Yes!“i žmta 20 nuošimčių. Dau- 

1 giausia jų yra laikoma Ang-

ko gubernatorius Rockefel- 
leris buvo atvykęs į Nashua,

KARTU IR ŽEMĖJE

Sovietų astronautai Valen
tina Tereškova ir Andrėj 
Nikolajev, kartu skridę ap
link žemę, neseniai susituo
kė. Chruščiovas iškėlė jiem 
šaunias vestuves.

TAI RIBA SKOLAI

mą susisiekimo su Berlynu 
teisę. Bet rusai atsako, kad 

5 kelią į Berlyną tik jie kont- 
> roliuoja.
I
I Bet naujas Anglijos prem-

----- ;— jjeras Home dėl šitų rusų
Nežiūrint stiprios respub- provokacijų nesijaudina. 

! lika būsią atšaukta, lai pa-, likonų opozicijos, atstovų j \Vell, jis sako, „tai yra kitas 
■ liesią apie 2,500 Amerikos ■ rūmų demokratai nubalsavo
i lakūnų Anglijoje. Iš viso, pakelti krašto skolų ribą iki 
{ Anglijoje yra 25,000 Ameri- 315 bilionų dolerių. Tai yra 
: Voriii imo Vitrco g bilionai daugiau, negu per

eitais metais buvo. Kenne
džių valdžia turės ką leisti.

j lijoje — apie 100. Devynio-
• Ki'rr.ir* rOAnill/tn T O 1 nU- .

į kos karių ir 35,000 kitose 
Europos šalyse.

GYVULIAI PINGA, 
MĖSA BRANGSTA

Gyvulių kainos nukrito a- 
pie 25 nuošimčiais nuo pa
vasario, ir farmeriai garsiai 
skundžiasi, kad valdžia jiem 
nepadeda, o užsieniui išlei
džia bilionus dolerių. Bet 
jeigu gyvulių kainos krinta, 
tai kodėl krautuvėse mėsa' 
kasdien eina vis brangyn? 
Čia valdžia irgi turėtų pa
žiūrėti.

MASKVA GIRIASI 
KANALU

I

žUVęs PREZIDENTAS

k Dinh
Tai Pietų Vietnamo prezi
dentas, kurį sukilėliai nu
vertė. Sukilimo metu jis ir 
žuvo. Vienų žodžiais, pats 
nusižudęs, kitų—sukilėlių 
nužudytas.

nesusipratimas.“ Bet tie 
„nesusipratimai“ kartojas 
vis dažniau ir dažniau. Atro
do, kad rusai ne juokais
bando išprovokuoti karą. 

Į Jie kabinėjasi ir dėl Kubos.
Nikita dar sykį įspėjo Ame
riką, kad „nelįstų į Kubą.“ 
Jis laiko tą salą jau savo 
nuosavybe.

NUŠOVĖ KETVIRTĄ 
POLICININKĄ

Maskva praneša, kad at- 
i einantį pavasarį bus atida- 
j lytas naujas 224 mylių ka
nalas, kuris sujungs Volgą 
su Baltijos jūra. Kai kitų ge
rų kelių ten beveik nėra, tai 
vandens kelias labai svarbu.

Pereitą savaitę Bostone 
trys banditai nušovė polici
ninką, kuris norėjo juos su
laikyti. Tai jau ketvirtas 
toks įvykis 18 mėnesių bė
gyje.

VEŽIKAI REIKALAUJA 
Į $600,000,009
I ---------
I Vežikų unija pareikalavo 
I $600,000,000 atlyginimo 
. daugiau, negu dagar gauna, 
j Jeigu trokų savininkai neno- 
Į rėš tiek mokėti, galės sustoti 
i visi trokai.

4
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Vyskupai nuvainikavo Manją
Po ilgų ir karštų ginčų suvažiavusieji Vatikane vys

kupai nutarė pastatyti Mariją žemesnėj bažnyčios vietoj.

Kova dėl Marijos vaidmens ėjo ne tik žodžiais, bet 
ir pamfletais, kurie buvo paskubom spausdinami ir sklei
džiami šv. Petro bazilikoj ir kitur. Vyskupai pasidalijo 
j dvi priešingas frakcijas — maksimalistus ir minimalis
tus. Pirmieji spyrėsi, kad Marija būtų dievinama atskirai 
nuo kitų bažnyčios šventųjų, nes ji stovinti aukščiau už 
juos visus ir galinti tarpininkauti tarp žmogaus ir Dievo.

Tuo tarpu minimalistai argumentavo, kad ji nėra ir 
negali būti tarpininkė ir neprivalo būti atskirai garbina
ma.

Iškilo ir "nekalto prasidėjimo“ klausimas ir neįrody
tas jos gyvos “dangun paėmimas.“

Protestantai šitas doktrinas atmeta*. Jie juokiasi is 
katalikų, kad šie nori sujungti Mariją su Trejybe ir pada
ryti iš Dievo šeimos Kvartetą. Jeigu katalikai laikysis se
nų savo doktrinų, tai jie niekad nesusitaikys nei su pro
testantais, nei su ortodoksais (stačiatikiais).

Taip argumentavo vyskupai minimalistai. Ispanijos 
maksimalistai pareiškė, kad šitoks Marijos pažeminimai 
esąs “skandalingas jos įžeidimas.“

Vis dėlto pažangiųjų frakcija paėmė viršų. Didele 
balsų dauguma nutarta iškelti Mariją iš dieviškos drau
gystės ir pastatyti žemesnėj bažnyčios vietoje, tarp pa 
prastų šventųjų.

Nuvainikavę Mariją, vyskupai nutarė save pakelt; 
aukštyn, būtent, kad jų galia paeinanti ne iš popiežiau.* 
malonės, bet iš paties Dievo. Pirma jie buvo tik popiežiaus 
patarnautojai, o dabar jau bus jam lygūs.

AIRUA VILIOJA AMERIKOS PRAMONĘ

Kol Airija priklausė Anglijai, ji turėjo apie 8 milio
nus gyventojų. Bet ji norėjo būti nepriklausoma, labiau 
šia dėl religinių skirtumą. Dabar ji jau laisva respublika 
bet iš buvusių jos 8,000,000 gyventojų beliko tik 2,814,700 
Mat, kai nėra su Anglija ryšių, tai Airijos žmonės neturi 
darbų, neturi iš ko gyventi ir bėga Amerikon. Kad ir ne
daug iu liko Airiioie. bet ir tiems nėra pakankamai darbo--

Todėl Airijoj yra sudaryta pramonei plėsti taryba 
(Industrial Development Board), kuri vilioja pramonę iš 
Amerikos ir kitų kraštų. Sąlygos labai patrauklios. Sve 
timšaliai fabrikantai atleidžiami nuo mokesčių, darbinin
kai kalba angliškai, atlyginimas daug mažesnis, negi 
Amerikoje, ir Airijos gaminius galima Įvežti Amerikon be 
miuito.

Todėl didžiosios Amerikos bendrovės jau stato Ai 
rijoj fabrikus savo gaminiams. Tenai Įsikūrė jau Raythe- 
ono elektronikos Įmonė, General Electric bendrovė. Crans 
ton Textile Printers iš Rhode Islando, Mohawk Tool Co 
iš Vermonto, Standart Pressed Steel iš Pennsylvanijos 
Hallmark Cards firma ir Borden Milk Co., kuri gamina i- 
eksportuoja Pietų Amerikon pieno miltelius.

Kuriasi Airijoj ir prancūzų pramonininkai, ir Vakari* 
Vokietijos fabrikantai, kuriems namie stinga darbininkų 
Airijoj darbo rankų netrūksta ir jos siūlomos su dideliu 
noru. '• - .. ....

Amerikoj darbininkų taip pat nestinga. Anie 4.000, 
000 yra bedarbių. Bet čia darbininkų algos labai aukštos, 
todėl šios šalies kapitalas ieško pigesnių rankų užsieny. 
Nemaža amerikiečių fabrikų jau yra Japonijoj ir Korėjoj.

Numatydami tokią padėtį, Marksas su Engelsu dai 
pereitame šimtmety paleido šūki: “Visų kraštų darbinin
kai, vienykitės!“ Visiems susivienijus, būtų galima nusta
tyti visur vienodą atlyginimą už darbą, ir kapitalas netu
rėtų kur bėgti.

HEARSTO LAIKRAŠČIŲ NUOSTOLIAI

Mes jau rašėme, kad dėl išpūstų spaustuvininkų al
gų ir ypač dėl streiko, kuris tęsėsi 4 mėnesius, New Yorke 
užsidarė senas Hearsto dienraštis “Mirror,“ turėjęs 880, 
000 skaitytojų.

Dabar Hearsto laikraščių sindikatas paskelbė, kad 
per trečią šių metų ketvirtį jis turėjo $3,210,000 grynų 
nuostolių iš savo laikraščių.

Gi per 9 šių metų mėnesius jis prarado iš savo biznio 
net $7,312,000. Pernai, prieš streiką, jo laikraščių biznis 
taip pat buvo nuostolingas, bet nuostoliai buvo mažesni— 
$6,946,900. I

Amerikos spauda spekuliuoja, kad Henry Cabot 
Lodge, kuris Pietų Vietname suplanavo žaibo revoliuciją, 
galįs būti respublikonų kandidatas prezidento rinkimams. 
Jis yra buvęs senatorium, 8 metus atstovavo Ameriką 
Jungtinėse Tautose, o dabar yra ambasadorium P. Viet
name. Stiprus logiškas kalbėtojas.

IR ČIA SPROGIMAS

Marielta. Ga„ vaistinėj įvykus sprogimui, žuvo 7 as
menys ir per 20 sužeista. Ugniagesiai tiria didžiulę 
duobę, kuri pasidarė dėl sprogimo. Sprogimo priežastys 
neaiškios.

tūkstančius metų. O buvo 
taip:
“Chruščiovas, lyg anas E- 
gipto paraonas, sapnavo, 
kaip septynios kūdos kar 
vės sugromuliavo septynias 
riebias karves. Jei Grigaitis 

būtų paskaitęs savo 'didįjį 
sapnininką*, tuojau būtų 
sužinojęs, kodėl TSR vi
sur superka kviečius.*4

čia “Vilnies“ žinovui 
susipainiojo siūlai. Jis sako
si kviečių paslaptis sužino
jęs iš Biblijos, bet Grigaičiui 
siūlo sapnininką paskaityti. 
Na, jeigu “faktai“ yra Bibli

Ką sako Vietnamo budistai
Associated Press žinių a- eiti kraujas.

gentūra praneša, ką dabar 
pasakoja išlaisvinti budis-

Jaunas Nguyen Van, vi
durinės mokyklos mokinys,

tai, kul iuos Pietų Vietnamo buvo mušte užmuštas, 
katalikiška diktatūra kanki-į Kaliniaį buvo kankinami, 
no koncentracijos stovyklo- ne( aRys jaunamos, kad pa
se ir kalėjimuose. sakytų apie budistų studen-

Pasiskaitykim. 
Kai kuriems

APŽVALG
IŠ RUSŲ LAIVO 
PABĖGĘ LIETUVIAI

Toronto “Tėviškės Žibu
riai*4 praneša, kaip iš Sovie- 
;ų žvejybos laivyno pabėgo 
Kanadon du lietuviai, Albi
nas Vibrys ir Jurgis Vaitke- 
ičius. Sako:
“...du lietuviai drąsuoliai, 
tarnavę ’Alytaus4 laive, pri
klausančiam Sovietų žvejy
bos flotilijai, pabėgo Į lais
vę ir per Kanados Įstaigas 
paprašė politinės globos. 
Kanados imigracijos minis-
X ~ T7*__ 1teris rarrcau, pu ligų ijir 

nėjimų, pasirašė leidimą 
apsigyventi Kanadoje. Tie 
drąsuoliai yra Albinas Vib
rys ir Jurgis Vaitkevičius. 

Iš sovietinio laivyno jiedu 
pasitraukė dar liepos mė
nesį, bet viešumoje pasiro
dė tik šiomis dienomis. Iki 
šiol jie buvo Kanados imi
gracijos Įstaigų globoje. 
Atsakingos Kanados lietu
vių Įstaigos galėjo palaiky
ti su jais ryši ir teikti pagal
bą.44

Senatorius Goldwater siūlo pavartoti Formozos čian- 
kaišeko armiją ir suruošti įsiveržimą komunistų Kinijon— 
žinoma, Amerikai padedant Bet koks būtų reikalas Ame
rikai kelti karą, j kurį galėtų įsitraukti ir Sovietų Rusija?

tų sąjūdį, kas yra kalbama 
ir planuojama prieš prezi- 

buvo išdurtos akys, arba su- d Diemą ir j0 patarėją 
žalotas, sudarkytas visas ku-, Ng0 Dinh Nhu, žvalgy-
nas* , 1 bos viršininką.

Šimtai studentų, studen- Kitiems buvo rankų pirš
tai nukapojami.

P-lė Hoang Thi Dong, 29 
metų amžiaus raštinės maši-

kaliniams

ir vaikinų liudija, kad 
joj, tai kam skaityti sapni- Į kankintojai prievarta pylė 
ninką? Kur čia logika? j jiems Į burną muiliną vande- 

Lygindamas Chruščiovą! ni» ^ol vidurių pradėdavo

cių

su Egipto “paraonu44, jis kai 
ba taip pat nesąmones. Egip- 
to faraonas sapnavo ”kū- 
das“ karves, bet Chruščio 
vas nesapnavo jokių karvių. | 
Jam sapnuojasi tik “kūdi4 
Sovietijos žmonės ir geri A- 
merikos kviečiai. Tai va.| 
kodėl jis tų kviečių nori. Jo-! 
nikui tas turėtų būti aišku ir Į 
be Biblijos, ir be sapninin
ko.

gote? — klausė kapitonas. SOVIETŲ PLANAS 
Jei grįšit, bausmės nebus. | TAUTOMS NAIKINTI 
Apsigalvokit.

. . Apie tą planą rašo įs
Bet kas gi jam tikės. Lie-J Maskvos New York Times 

tuviai į ilgas kalbas su juo korespondentas, kurį cituo 
nesileido. Juk tam jie ir bė- ja "Darbininkas“, 
go, kad negrįžtų. Kapitonas
nervinosi, jo rankos drėbė- Sovietų tikslas esąs su- 
jo, kai jis traukė iš kišenės J plakti atskilų tautų respub

likas Į apygardų federacijas, 
kad lengviau būtų galima

rusiškus papirosus.
Lietuviai negrįžo. “Aly

tus“ išstovėjo Halifaxo uos 
te visą savaitę, turbūt, lauk
damas, kad lietuviai apsigal
vos ir sugris. Bet nesulaukė.

Atsirado ereru žmonių, ku------------- <=?--- -£ —-- - --- t-r - . . -
rie pabėgėliams padėjo. A- jos priimtas 1961 metais ir 
bu jie yra ne tik žvejai, bet dabar jau pradėtas vykdyti 
ir mechanikai, todėl darbo gyvenime.
galės gauti. šiomis dienomis Kirgizų!

Iš jų sužinota, kad msų respublikos sostinėje, Vidu- 
žvejybos laivynas Amerikos rio Azijoje, buvusi konfe- 
pakraščiuose ne tiek žuvau- renci ja, kur susirinkę socio- 
ja, kiek šnipinėja: tyrinėja logai, teisininkai ir kalbinin- 
geografinę padėti, pakraš kai svarstę šį klausimą, 
čių jūros dugną, kur gali ir| Maskvos spaudoje apie ų

konferenciją nebuvę nieko 
rašoma, bet “Sovieskaja

panaikinti nerusiškų grupių 
skirtumus ir Įsteigti vienly
pę valstybę, pagrįstą bendra 
“komunistine kultūra.“

mus, išdaužydavo jų salėse 
langus ir užpuldavo kalbėto
jus.

Bet šiandien vyčiai jau vi
sai kitokie. Suamerikonėjo. 
surimtėjo ir jų kovingumas 
išblėso. Atrodo, kad dabar 
jau nėra nei kas jiems veik
ti, nors savo organą “Vytį“ 
jie vis dar išleidžia.

Paskutiniame (spalio mė
nesio) “Vyčio“ numery’ yra 
Įdėtas buvusio jų organiza- kankinama, 
cijos pirmininko Roberto 
Boriso atsisveikinimas, 
riame jis siūlo vyčiams ap- 
svai-styti 11 klausimų. Svar
biausias klausimas pastaty
tas pirmoje vietoje: “Ar 
Lietuvos vyčiai yra reikalin
gi tiek pat šiandien, kiek jie 
buvo reikalingi prieš 50 me
tų?“

O jeigu jie reikalingi, tai

nistė, susivaržydama pasa
kojo, kaip žvalgybos agen
tai ją išrengė iki nuogumo, 
ištiesė ją ant suolo, pririšo 
aukštielninką, pylė jai Į bur
ną muiliną vandenį, plakė ir 
smaugė, iki ji apalpo ir nete
ko žado. Ir tai buvo jau pa
skutinį penktadieni prieš 
Diemo diktatūros nuverti
mą.

Ji tarnavo Anglijos amba
sadoje, bet kadangi ji yra 
budiste, tai ji buvo suimta ir 

kad “išduotų 
budistų paslaptis.“ 

ku-' Jie dar kaltino ją, kad ji 
teikianti užsienio korespon
dentam žinių ir davusi Jung
tinių Tautų tyrinėjimo ko
misijai faktų apie budistų 
kankinimą. Kai ji nenorėjo 
prie to prisipažinti, jie ją 
kankino.

Atgavus jai sąmonę, liepė 
jai apsirengti ir nuvežė miš-

“Kas būtų galima padaryti, kan, 11 mylių už miesto, kur 
kad būtų nugalėta vis dide-; kiti kaliniai buvo laikomi

Toks planas buvęs parti-!?.”? bet ir jųį-koncentracijos stovykloje
ios nriimtas 1961 r^etkis ir vauų aPauJa; ^pauja, tai j račiau jspeio ją, «p~- 

' jau atsisakymas nuo visko. Į galvotu ir išduotų, ką zman- 
Taigi atrodo, kad ši orga-1 ti, nes kitaip ir vėl būsianti 

nizacija jau ritasi Į pakalnę. • kankinama.
STEBUKLO VIETOJE i Bet tuoJau pasigirdo ka- 

1 STATYS KIAULIDES ro lėktuvų parpimas ir pa- 
1 trankų kanonada. Šaudymas

Abu jūrininkai esą dar 
jauni vyrai, apie 30 metų 
amžiaus, bet Sovietų laivyne 
tarnauja jau seniai ir aplan- i 
kė daug kraštų — Vokietiją,
Turkiją, Gibraltarą ir eilę 
Afrikos uostų. Nuo praeito 
pavasario jie sukinėjosi Ka
nados pakraščiuose, apie 
Nevvfoundlandą ir Halifaxą.
Jų laivo 'Alytaus4 uždavinys 
buvo aprūpinti geriamuoju 
vandeniu visą rusų žvejybos 
laivyną Kanados pakrašty.
Kol jų laivas stovėdavo uos
te, jie būdavę išleidžiami į 
krantą pasivaikščioti. Išleis
davo grupėmis po tris vyrus 
ar daugiau. Su kiekviena 
grupe eidavęs politiškai pa
tikimas rusam žmogus. Min
tis pasilikti Kanadoje esan
ti gyva visų jūrininkų galvo
se. Bet visiems esą pripum
puota baimės: jeigu pabėg
si, Kanada grąžins atgal, ir 
žinok, kas tada tavęs lau
kia — 15 metų kalėjimo, o 
gal ir mirtis. Todėl mažai 
kas rizikuoja.

Bet šitiems dviems lietu
viams pasitaikė proga bėg
ti — ir jie nutarė rizikuoti.
Ir pabėgo.

Matyti, Kanados imigra
cijos įstaigos painformavo
rusų laivą, kad du jo jūrinin-_______
kai yra pabėgę, nes imigra-| kviečių, 
cijos įstaigon atvyko laivo 
kapitonas — politrukas — 
ir rusų atstovybės sekreto
rius ii Ottawos. Ko jūs bė-

kur negali submarinai nar
dyti, stebi ledkalnius, rūką, 
tikrina ir tobulina žemėla
pius, seka laivų judėjimą.

Laivų kapitonai yra buvę 
karininkai, taip pat ir kiti 
laivų pareigūnai. Karo atve
ju jie pereina į karo laivyną.

Kiekvienas žvejybinis lai
vas turi vis kitokį uždavinį. 
Prieš išplaukdami jūron, ka
pitonai gauna tik jiems ži
nomų instrukcijų. Ir kiekvie
nas jų gauna antspauduotą 
laišką, kurį privalo tuojau 
atplėšti, kai išgirs karo pa
skelbimą.

Panašiai esą ir pačioj Ru
sijoj. Kiekvienas pilietis tu
ri karinį bilietą, kuriame pa
žymėta, kur prisistatyti ka
ro atveju per 24 valandas. 
Per 24 valandas Įstaigų ve
dėjai ir įvairių darbų žmo
nės privalo perduoti savo 
pareigas kitiems ir ruoštis 
karo tarnybai. Viskas apgal
vota ir suplanuota taip, kad 
kiekvienu momentu būtų ga
lima pravesti mobilizaciją.

REIKIA STUDIJUOTI 
BIBLIJĄ

Taip sako L. Jonikas, chi- 
cagiškės “Vilnies44 orakulas. 
Jis sakosi iš Biblijos sužino
jęs didelį “sekretą“, ko ne
žinąs nei Grigaitis, nei Bal
fo reikalų vedėjas kun. Jan
kus. Jie nežiną, kodėl 
Chruščiovas nori Amerikos

O reikalas esąs aiškus, sa
ko Jonikas, ir priduria:

Kirgizija44 pranešė, kad kon
ferencija pasmerkusi "pseu-

"Tėviškės Žiburiai*4 Ka
nadoje gavo iš Lietuvos iš
siųstą laišką, kur rašoma a- 
pie Skiemonių “stebuklą“. 
Mat, prieš kiek laiko vienai 
piemenei Skiemonyse apsi
reiškusi “Išganytojo Motina 
Marija,“ todėl pamaldūs

domokslinę teoriją“ apie ru- j žmonės pradėjo tenai rink-1 I Ai — • 1 a • Tfc A V J •sų kalbos grynumą. Rusų 
kalba esanti tiktai susižino
jimo tarp tautinių grupių 
priemonė.

“Times44 rašo, kad pirmas 
žingsnis tautų suliejimui bu
vęs jau prieš metus padary
tas Vidurio Azijoje, kur ke
turios respublikos — Uzbe
kas, Turkmėnija ir Kirgizi
ja — buvo atiduotos vienos 
partijos ir vienos administ
racijos žiniai.

Netrukus panašiai buvo 
suplaktos ir trys Pakauka- 
zės respublikos — Armėni
ja, Gruzija ir Azerbeidža- 
nas.

Dabar ateinanti eilė ir 
Baltijos respublikoms — 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai — bet kol kas formalių 
atmainų čia dar nepadaryta.

Reiškia, vyksta respubli
kų naikinimas, o jų vieton 
sudaromos federacijų apy
gardos, į kurias subrukama 
po keletą tautų.
AR REIKALINGI 
LIETUVOS VYČIAI?

Lietuvos Vyčių organiza
ciją Amerikoje užmezgė bu
vęs čia kun. F. Kemėšis. Jos 
tikslas buvo — kova prieš 
socialistų sąjūdį, kuris tais 
laikais dominavo visą mūsų 
išeivijos gyvenimą. Ir vy
čiai kovojo. Jie keldavo so

tis ir melstis. Bet valdžiai 
tokie dalykai nepatiko, ir ji 
pradėjo tuos susirinkimus 
ardyti. Laiško rašytoja sa
ko:“ Girdėjau, kad toj vie
toj dabar statys kiaulides.“ 

Komunistai esą įsitikinę, 
kad daugiau naudos bus iš 
kiaulidžių, negu iš stebuklų.
MASKVOS VEIKSNIAI 
SAVĘS NEMATO

Amerikos lietuvių veikė
jus, kurie siekia Lietuvos iš
laisvinimo, komunistai su 
pašaipa vadina “veiksniais“. 
Bet jie užmiršta, kad ir jie 
patys yra “veiksniai“, tik 
ne Lietuvos, o Maskvos 
“veiksniai.“

Wake up, vyrai! Pabuskit 
ir į save pasižiūrėkit!

buvo girdėti visą naktį, ir 
kaliniai ištisą naktį nemie
gojo, bet meldėsi, kad dikta
tūra būtų sudaužyta, “nes 
priešingu atveju visiems 
mums būtų mirtis,“ sako 
Dong. Ji gerai kalba angliš
kai ir prancūziškai.

“Žiūrėdami pro langų 
grotas,“ ji sako,"mes matėm 
važiuojant daug armijos tro- 
kų.“

Pagaliau vienas viršinin
kų atidarė stovyklos vartus 
ir pranešė, kad įvyko val
džios perversmas. Diemo 
diktatūra buvo nuversta 
lapkričio 2 d., šeštadienio ry
tą. Išlaisvinti iš koncentraci
jos stovyklos žmonės buvo 
nuvežti į policijos centrinę 
Saigone, patikrinti ir paleis
ti. Išėjus į laisvę buvo visų 
didžiausias džiaugsmas.

“KELEIVIO44 PIRMĄJĮ 

IR ANTRĄJį puslapi 
REDAGUOJA STASYS MI- 

CHELSONAS.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigiamas spausdintu

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 siusti 
šiuo adresu:

Jį išaiškino biblija prieš' cialistų prakalbose triuki- 636 E. Broadvray
“KELEIVIS“

n,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI N£W YORKE
AUSTRALIJOS CHORAS kai uždaryti, kai kuriuose 
DAINUOS NEVV YORKE teatruose, ypatingai balko

nuose, uždrausta rūkyti —Pasaulinės parodos lietu
vių dainų ir šokių šventėje 
dalyvauti užsiregistravo — 
Melbourno (Australija) lie
tuvių 40 asmenų choras, ku
riam vadovauja Alb. Čelna. 
Tai girtinas ir pamokantis 
pavyzdys kai kuriems JAV 
chorams, kurie dar vis dėl 
įvairių priežasčių neapsi
sprendžia šioje šventėje da
lyvauti. Šiuo metu jau turi
me užsiregistravusius 31 
chorą su virš 1000 daininin
kų.

Dainų šventės repertuaro 
gaidos iau baigiamos spaus
dinti ir netrukus bus išsiun
tinėtos užsiregistravusiems 
choiams, tad chorai, kurie 
dar iki šiol nėra pranešę, ko
kį skaičių reikalauja reper

bausmė $500.
Pasiruošimai parodai

Pavasarį bus atidaryta 
pasaulinė paroda. Parodos 
aikštėje eina gyva statyba, 
bus nuostabių pastatų.

Miestas ir valstybė taip 
pat išleidžia didelius pini
gus įvairiem pasiiuošimam. 
Naujai pravedami arba pa
gerinami esantieji keliai, ku
rie veda į parodą. Požemi
nei traukinių linijai IRT, ku
ri siekia parodos aikštę, 
miestas užsakė 600 naujų 
vagonų, kurie atsieis apie 
69 mil. dolerių

Statomi milžiniški 
viešbučiai

Neseniai atidarytas Ame 
tuaro gaidų, prašomi nedel-' ^cana viešbutis,, kuris tur; 
siant tai pranešti Dainų j 50 aukštų. Kiekvienas aukš 
šventės komitetui šiuo adre
su: M. Cibas, 59 Van No- 
strand Avė., Great Neck, L.
I., N. Y., 11024.

Vienas iš pirmųjų daly
vauti Dainų šventėje yra už
siregistravęs ir Philadelphi- 
jos, Pa., Lietuvių Tautinis 
Ansamblis, vad. L. Kaulinio, 
kuris tačiau iki šiol spaudoje 
dėl neapsižiūrėjimo nebuvo 
paskelbtas, šiuo mielus an
sambliečius atsiprašome.

šokių šventėje jau yra už
siregistravusios šios tautinių 
šokių grupės: 1. Hartfordo, 
Conn., ir 2. New Britain tau
tinių šokių grupės, vad. K. 
Marijošienės; 3. Detroito, 
Idich., taut. šokių grupė „Ši
lainė“, vad. G. Gobienės;
4. Worcesterio, Mass., skau
tų tautinių šokių grupė, vad.
5. Staškaitės; 5. Montrealio, 
Kanada, skautų vyčių taut. 
šokių grupė, vad. J. Piečai- 
čio; 6. Rochesterio, N.Y., 
taut. šokių grupė, vad. St. Il
gūno; 7. Bostono lietuvių 
tautinių šokių sambūris, 
vad. O. ivaškienės; 8. Ha
miltono, Kanada, taut. šo
kių grupė „Gyvataras“, vad. 
Breichmanienės, ir 9. Los 
Angeles taut. šokių grupė, 
vad. O. Razutienės.

tas pavadintas atskiros vals
tybės vardu.

Spalio mėnesį atidarytas 
Hilton viešbutis. Jis turi 46 
aukštus su 2,153 kambariais 
ir 61 butu. Visi kambariai o- 
riginaliai išpuošti.

Viešbutis turi 325 auto
mobiliams garažus. Joks ki
tas viešbutis neturi tokios 
salės, kaip šis. Joje gali su
sirinkti 5,000 asmenų, o ban
keto metu 3,700.

Viešbutis atsiėjo 57 mil.
uuierių. JIS vra prie 6 Ave-
nue tarp 53 ir 54 gatvių.

K. Žemaitis

Mirė A. Belickienė
Spalio 17 d. mirė sena Ke

leivio skaitytoja Anelė Be
lickienė, gyvenusi Maspeth.

Griauna Pennsylvanijos 
stotį

Pradėjo griauti Pennsyl
vanijos geležinkelio stotį, 
kuri buvo pastatyta 1910 m. 
Tai buvo vienas pačių gra
žiųjų šio amžiaus pastatų, 
todėl daug kas visaip prieši
nosi, kai kilo sumanymas jį 
nugriauti.
Į stotį ateidavo ir išeidavo 

per dieną 550 traukinių, ku
riais naudodavosi 200 tūks
tančių keleivių.

Šito pastato vietoje bus 
,°‘i pastatytas 33 aukštų dango- 

11 1 as- raižis, kuriame bus Madison
Tautinių šokių vadovė J 

Matulaitienė prašo
tautinių šokių grupes neati-Į '^^“Gtrden^dlonZ 
dėliojant registruotis daly-1 atsjeis 75 mi] doIerių

Statybos metu traukinių 
judėjimas nebus sutrukdy
tas.

vauti dainų ir šokių festiva
lyje. Taut. šokių grupės re
gistruojasi šiuo adresu: 
J. Matulaitienė, 188 Logan 
St., Brooklyn 8, N.Y.

Šventės komitetas

New Yorko laikraščiai

Trūksta vandens
Miestas, galima sakyti, 

tarp vandenų, o trūksta van
dens dėl ištisą mėnesį užsi- 
tęsusios sausros.

Miestas su apie 8 mil gy 
ventojų kasdien suvartoja 
bilioną ir 250 mil. galionų 
vandens. Vanduo imamas iš 
6 ežerų ir Delaware upės 
(500 mil. galionų kasdien). 
Ežeruose bėra likę tik apie 
trečdalis vandens.

Miesto valdžia visokiais 
būdais prašo gyventojus 
vandenį taupyti. Nors saus
ra viską išdžiovino, bet už-

New Yorke išeina ne ang
lų kalba 56 laikraščiai. Iš jų 
3 rusų kalba, 5 žydų, 5 ara
bų, 5 kinų.

Lietuvių kalba ten leidžia
mi šie laikraščiai ir žurna
lai: Darbininkas, Vienybė, 

J Aidai, Karys, Tėvynė, Į 
’’ Laisvę.

SLA RINKIMAI

VALO SPROGIMO GRIUVĖSIUS

Indianopolio kolizejume vaidinimo metu įvyko baisu< 
sprogimas, čia matyti valomi teatro griuvėsiai.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Pagerbė J. Nevį

Mūsų žinomas visuome
nės veikėjas Juozas Nevis į- 
žengė į aštuntąją dešimtį. 
Tai sukakčiai atžymėti Jenie 
Nevienė savo vyrui surengė

zIaLtvtAITašaunią puutu. cjvit; uaiyvavu 
ir linkėjimus sukaktuvinin
kui pareiškė Ki aušai, Valai
čiai, Virbelos, Gatuliai, Sta- 
siuliai, V. Jankus, S. Eino
rienė.

J. Nevis dar tebėra kupi
nas energijos, nežada ir at
eityje sėdėti rankas sudėjęs.

Sėkmingas pokylis
Lietuvių klube kiekvieną 

sekmadienį būna pokylis. 
Jau pradėjus grįžti tiems, 
kurie vasarai buvo iškeliavę 
į šiaurę, ir minėti pokyliai 
būna vis gausesni. Juose jau 
pasirodė ir choras, kuriam 
vadovauja J. Bukvs.

Grįžo
Iš šiaurės grįžo P. Krauču- 

kas, J.P. Variackas, -W. 
Zees, V. Jankus, O Navic
kienė, A. Kams-Navickaitė, 
Žiromskienė ir kiti.

Moterų Klubo valdyba
PiiTn. A.D. Kaulakis. vice

pirm. V. Valaitienė, ižd. J. 
Bukaveckienė, sekr. O Snir- 
pūnienė, fin. sekr. P. Krau-

2ODYNAI

SLA centro vadovų rinki
mai tebus kitų metų kovo 
mėnesį, bet kandidatų nomi
nacijos bus gruodžio mėne
sį ir tik vieną mėnesį. Taigi 
kuopų valdyboms jau laikas 
numatyti gruodžio mėnesį 

drausta prie namų gėles, žo- j susirinkimų dienas ir jas na- 
lynus laistyti, sulaikytas ir j riam iš anksto paskelbti. Na- 
gatvių plovimas. ' rių pareiga kuo daugiau no-

Dėl sausros buvo ir miš- minacijose dalyvauti.

\ anos pirmųjų 3 vietų laimė
tojams ir pirmųjų 2 vietų 
laimėtojams B klasėje. Da
lyviai atsiveža šachmatus ir 
laikrodžius. Nakvynės bus 
parūpintos iš anksto papra
šiusiems. šeštadienio vakare 
pobūvis ir dovanų įteikimas. 
FASKAS ir šachmatų K-tas 

KNYGŲ LENTYNA

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P.Q.

Ruošiasi parodai
Čia 1967 metais bus pa

saulinė paroda. Ji bus Šv. 
Lauryno upės Šv. Elenos sa
loje. Dabar ten tikra darby- 
metė. Ištisi kvartalai verčia
mi ir bus naujai užstatomi. 
Bus atvesti požeminiai ke
liai.

Grįžo iš Europos

Grįžo apvažiavusios Ang
liją, Vakarų Vokietiją, Itali
ją, Ispaniją Birutė Mansta- 
vičiūtė su Atraityte.

Gražus spalis

Visą spalio mėnesį buvo

Išėjo knygų lentynos šių 
metų Nr. 2, kuriame yra Br.
Kviklio parašyta žymiojo 
bibliografo Aleksandro Ru- 
žancovo trumpa biografija,; 
surašytos š. m. balandžio- 
liepos mėn. išleistos lietu
viškos knygos (75 leidiniai), 
knygos kitomis kalbomis a-i 
pie Lietuvą (12 leid.) ir pe
riodikos svarbesnieji straip-

! sniai. šis numeris redaguo- i &ražu ir šilta — 76-75 laips-
‘ tas Br. Kviklio, leidžia Vy-! niai- Tokiu O1U >T)ač džiau‘ 

tautas Saulius. j 8esi medžiotojai, nes jie ga
lėjo vis toliau į miškus ženg- 

Redakcija nusiskundžia, J briedžiu ieškodami, 
kad nevisos leidyklos siun-
ia jai savo leidinius, todėl 
i negali visų leidinių apra

šyti.

ST CATHARINES, ONT.

sienė, marš. O Balmanienė 
iždo glob. E. Virbelienė ii 
N. Zeesienė.

Alto skyriaus valdyba

Pirm. A.D. Kaulakis. vice
pirm. dr. Tamošaitis ir F. 
Rogers, ižd. V. Zees. jo pad. 
J. Jakutis, A. Rodgers. A. 
Stotkavvičz, sekr. J. Buka 
veckienė.

L. J. Stasiui is

LIETUVIŲ ŠACHMATU 
PIRMENYBĖS

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

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS 
’ANKOS, romanas apie 
notinos meilę, jos tikslą ir 
ūpesti išauklėti savo vai

kus pilnais žmonėmis ir ti
trais lietuviais, 397 psl.. 
taina $4.00.

Alė Rūta, PRIESAIKA 
TEKA VINGIAIS, romavas 
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina .. $2.50

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių

Šiaurės Amerikos lieuvių 
šachmatų pirmenybės (pa
vienės) įvyks lapkričio 28- 
30 per Padėkos savaitgali 
Clevelande, Ohio, Čiurlionio 
ansamblio namuose. 10908
Magnolia Dr. Pirmenybės Į emigrantų gyvenimo, 268 

»sl.. kaina $2.50.
Alovzas Baronas: VIENI 

M MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuota?
romanas. 205 pusi., kaina

šveicarų sistema, 6 ratų 
laiko riba 40 ėjimų per 2 va
landas. Jas rengia bostoniš- 
kio šachmatų komiteto pave 
d imu F;ASK-tas. Varžybos 
pfa&idės lapkričio 28 d. 11 
vai. ryto. Pirmenybėse da
lyvauja FASKe registruoti. 
šachmatininkai Iki šiol

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabart -nės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.900 žodžių, 990 psl., 
kaira ....................... $12.00

sv

FASKo neregistruoti tai ga
lės atlikti varžyb vietoje. 
Įsirašymo terminas lapkričio 
23 d., dalyvio mokestis $2. 
Siųsti vyr. pirmenybių vado
vo adresu; Dr. A. Nasvytis, 
10823 Magnolia Dr.. Cleve
land 6, Ohio (Tel. RA ly 
4181). Pirmenybių nugalė
tojui teks ’Lietuvos Laisvės 
Avilio4 pereinamoji dovana 
įsteigta prof. Igno Končiaus 
ir a.a. dr. Bruno Kalvaičio. 
Dovana simbolinė — pada
lyta iš juodo ąžuolo, gauto 
iš Lietuvos. Kūrinys prof. Ig
no Končiaus. 1961 m. pirme
nybėse šią dovana laimėjo 
Povilas Tautvaišas, Chica
gos Neris.

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30.000 žodžių, 583 puskapiai, 
kaina ......................... $6.00.

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

Didelis medžiotojas Ba 
kanavičius su Kukniu nu
klysdavo net ten, kur Ver
monto kalnai prasideda.

B.

HAMILTON, ONT.

Dervaičių vedybų sukaktis

Kunigunda ir Jonas Der 
valčiai spalio 26 d. minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 25
metų sukaktį. Sukaktuvinin
kų pagerbime dalyvavo la

Minės Lietuvos kariuomenės 
dieną

LV.S Ramovės skyrius 
šeštadienį, lapkričio 23 d., 
rengia Lietuvos kariuome
nės 45 metų sukakties minė
jimą. Jis bus Kanados Legi
ono salėje, 111 Church St.

Minėjimas taikomas lietu
viams ir kitataučiams, todėl 
trumpą žodį tars Lietuvos 
generalinis konsulas Žmui- 
dzinas angliškai. Daugiau 
kalbėtojų nebus.

Meninę programą atliks 
pagarsėjęs Toronto „Varpo“ 
choras, kuriam diriguoja 
muz. St. Gailevičius, ir Ha
miltono tautinių šokių grupė 
'’Gyvataras“, vadovaujama 
G. Breichmanienės. Tai stip
riausios šios padangės meni
nės jėgos.

Rengėjai tikisi, kad minė- 
ime bus nemažai kitatau
čių, todėl jie kviečia ne tik 
vietinius lietuvius, bet ir iš 
apylinkės minėjime kuo gau
siau dalyvauti, nes kitų aky
se būtų nejauku, jeigu salė 
nebūtų pilna.

CHICAGO, ILL.

Lai zian/y sviau^; rvcviu. a ara na 
r įminu

buvo atvykusių iš Toronto.

Mirė J. Variakojis

Spalio 31 d. netoli Chica
gos, St. Sharles miestelyje, 
širdies smūgis nutraukė Jo
no Variakojo gyvybę. Ve
lionis buvo Lietuvos nepn- 

Detroito, net iš New Jersey. | klausomybės kovų žymus

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
’š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psl.. 
kaina $2.50.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 osl. 
aina $3,90.

Juozas švaistas: JO SU- 
tADĖTINE, premijų o t a s 
omana? Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi ka-ina 
"4.OO

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
rosi., kaina $4.50.

Vincas Ramonas: M1G- 
.OTAS RYTAS, 166pusl.. 
aina $2 00.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRfŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
55.00.

Tos knygos gaunamos ir

Kita pereinamoji dovana 
vra dr. Algirdo Nasvyčio ge
riausią vietą užėmusiam jau
niui. Jaunių amžiaus riba—
1945 m. gimimo. Praeitose 
pirmenybėse iš jauniu ge
riausiai pasirodė Algirdas 
Leonavičius iš Bostor o.

Pirmenybėse įvedama B 
klasė, į kurią įeina visi iki 
šiol neklasifikuoti šachmati 
ninkai, arba turi USCR B 
ratingą. Vienkartinės do-1 Keleivio administracijoj.

Vaišių metu pasakytose kal
bose svečiai iškėlė Dervaičių 
nuopelnus ir pareiškė jiems 
daug gražių linkėjimų.

Dervaičių namai yra tik
rai lietuviški ir svetingi. Juo
se yra apsčiai lietuviškos 
spaudos, knygų, čia rasi it 
Lietuvių Enciklopediją. Su 
kaktuvininkai ir jų vaikai 
yra Lietuvių namų šėrinin- 
kai ir choro dalyviai. Jų sū
nus Edmundas yra veiklus 
tautinių šokių grupėje ii 
spoito klube Vytis.

Kadangi sukaktuvininkai 
yra dainininkai, tai ir sve
čiai nešykštėjo dainuoti.

Visi linkėjo sulaukti auk
sinės sukakties.

J. Š.

dalyvis, pasiekęs pulkininko 
laipsnį, apdovanotas už pa
sižymėjimus kovose dviem 
Vyties kryžiaus I laipsnio 
ordinais, vėliau yra buvęs 
krašto apsaugos ir susisieki
mo ministeriu. Į Ameriką 
atvyko 1949 metais. Pasku
tiniuoju metu rašė 4-jo Min
daugo pulko, kurį organiza
vo, istoriją ir suspėjo iki 
mirties ją baigti.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

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

SURENKA SPROGIMO AUKAS

Po baisaus sprogimo Indianopolio teatre ugniagesiai ir 
policininkai iš griuvėsių surenka nukentėjusius.



IĮ Iš pavergtos Lietuvos j
SERGA RAŠYTOJAI
Putinas buvo apsinuodi

jęs maistu. A. Venclova il
gši gulėjo ligoninėje, bet jau 
grįžo namo, tik gydytojai 
uždraudė bet kokį visuome
ninį darbą. Ligoninėje guli 
po antros sunkios vidurių o- 
peracijos K. Boruta, sunkiai 
serga ir M. Sluckis. 
Donelaičio gatvė Maskvoje

Milžiniška

Vilniuj leidžiamo "Moks
las ir Technika“ žurnalo Nr. 
5 yra Alg. Krutulio straips
nis "Septynmečio statyba“. 
Jame kalbama ir apie kuro 
agentūros gamyklą Vilniuje, 
kuriai pastatyti paskirta 24 
mil. rublių. Iki šiol viena di
džiausių Lietuvos įmonių— 
Vilniaus grąžtų gamykla
kainavo apie 7 mil. rublių. 

2 Tokia milžiniška LietuvosKitų metų sausio 4 d. su 
eir.a 250 metų nuo mūsų žy . 
miojo rašytojo Kristijojnoį mastlJ l”1?.11® statoma ne 
Donelaičio gimimo. Buvo! kad į1 bu^ reikalinga 
laikas, kad komunistai nie ? Lietuvai, bet Maskvos jsa- 
kino visus kūrėjus, kuiie sujį kymu» nes didžiajai te\ y - 
komunistais nieko bendro j| nei“ reikalinga daug specia- 
neturėjo, bet greitai pajutoj! Hos aparatūros dizelių trak- 
kad Ūda jie jokios praeities1 torių ir automobilių fabri-
neturi, todėl jie metėsi į kitą 
pusę: savinasi ir garbina ir 
Donelaitį, ir Daukantą, ii

kams j varnose 
vietose.

Sovietijos

Tos įmonės skyrius—plie
Maironį, ir Kudirką, ir Krė-fl no liejykla jau veikia, įreng-
vę, ir kitus.

Štai Vilniuje Donelaičio
minėtai sukakčiai atžymėti 
yra sukurtas didžiulis komit 
tetas. Sudalytas net viso^ 
Sovietijos komitetas Doneį 
laičio 250 metinėms pažyi 
mėti. Jam piirmininkauja 
poetas Prokofjevas. Komi
tetas jau numatęs sausio mė-- 
nesį Maskvoje surengti di-i 
delį vakarą Donelaičiui pa

ra pagal paskutinį technikos ! 
žodį ir esanti viena geriau
sių Sovietijoje, bet pagrin
dinis pastatas (350 x 100 
jardų) dar nepastatytas.

Įmonė būsianti tokia di
delė, kad ji greitai atsipirks. 
Joje dirbsią apie 4,000 dar
bininkų.

Panašių stambių įmonių 
statyba, kaip ir visa mask-

LAI GYVUOJA LAISVA LATVIJA! sakomybės pergyvenimus.
3. Literatūra, dailė, muzi

ka ir mokslas yra subtylios 
tautinės kultūros apraiškos, 
ypačiai susijusios 6u pačių 
kūlėjų ir mokslininkų indi 
vidualybe. Atsižvelgiant į 
išskirtiną kūrybos reikšmę 
pačiam tautos ir jos išeivi
jos likimui, meno ir mokslo 
Kūryba taip pat nusipelno ir 
išskirtinio visuomenės dėme* 
šio. Todėl PLB Valdyba ska- 
ins individualinę kūrybą ir)

Štai tie mūsų lūpesčiai, 
kuriuos keliame aikštėn, ti
kėdamiesi ir jūsų visų dėme 
šio, paramos ir talkos. Dide

Nr.46, 1963 m. lapkričio 13
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(E) Jau buvo pranešta, 
kad Maskva, kaip Lietuvoje,

lę raštą tekelia daug rankų! taip ir Latvijoje kliudo grei-
DI D VU, nvu A i čiau ir piiniau išleisti savą“
ILB VALDYBA , jatvįšką enciklopediją. Da-

J J. Bachunas*-pirmininkas.' bar galutinai paaiškėjo, kad 
Dr. Alg. Narvytis, rUi. Mi-, 1957 metais paskelbtas pla- 
kulakia, Vyt. K&raant&s, M. nas išleisti 30 tomų latvišką 
Lenkauskienė, J. Staniškis. enciklopediją yra tiek su- 
Dr. J. Puzinas—PLB Kultu- siaurintas, jog bus išleisti tik
ros Tarybos pirmininkas.t__ ____________ ____ __ _

stengsis sudaryti palankius Clevelande, 1963 spalio 20 
pasireiškimus ir darbo sąly
gas lietuviui kūrėjui ir moks
lininkui, kad jo darbas ga
lėtų plačiai patarnauti tau
tai, išeivijai ir žmonijai.

4. Jaunimas laiko tėkmė

BAISU, TIK KAM?

3 tomai. Tiem trim tomam 
esą sudalytos astuonios įvai
rių sričių redakciijos. Pirmo
jo tomo vis dėlto nesitikima 
sulaukti greit, pagal planą

Laisvės redaktoriai rašo: jis turįs pasirodyti tik 1965 
"Valdžia ir kompanijos m. Latvių kultūrininkai ir 

varo per koštuvą aplikantus dėl šios datos yra linkę abe-
je penms vylesniųjų dirba- .. . . ___________________
mus darbus. Veikti išmoks- bei Ji nėra &ubversy ,

-------- šnipų iTūkstar.čiai. „ pt n vus‘‘- Tūkstar.čiai šnipu ŠVEICARIJOJ LAIMĖJOt3MlH tik veikiant, todėl PLB / 1 1 C CAfTAI ICTAVValdybai rūpės, kad jauni- ba™blneja J? ^°,nes’. k!au‘ i SOCIALISTAI

mas įsigytų Ęer.diuomenės sln*Ja- ,lesk° ufaklU , aPlei ., . ~.
darbui reikalingų nusiteiki-i aPįk?" .“?-NetRba‘^. ‘.. . . Nrnlal !Y>kus*uose.
mil L- PT R ValHv-i Mlzaiai ar Bimbai tikrai deralimo parlamento rinki-
b ‘ kreira reikiama dėmesį baisu’ kad Maskvos šnipams muose socialistai pravedė 53 jaun^mo>organizacljornsieiri S-te.n?iai’!asj-u.^k“st^ a“- Antroj vietoj su 51
sauks laisvojo pasaulio lietu-'Plnetl- Kaip ge.i a butų, atstovu eina liberalai, tre- 
vių jaunimo kongresą. ™ano J,le; smpa?. lai,s'l C1°i su 48 atstovais konser-

* J 1 vai galėtų prie pačių di- vatoriai. Viso labo parla-
džiausių paslapčių prieiti, mente yra 200 atstovų. 
Todėl jiems ir baisu, kad _____________ _____

minėti. Žadama ir vieną, vinių kolonizatorių ūkio po- 
gatvę Maskvoje pavadinti | litika, siekia padaryti Lietu- 
Donelaičio vardu. ' | vą visai priklausomą nuc

Dar viena, tinkle. i ’ M^kolijos ir kartu paspar- 
tinti krašto rusinimą.

Lapkričio d. laisvajame pasauly esantieji latviai minės 
savo valstybės nepriklausomybės paskelbimo 45 metę su
kakti. Pačioje Latvijoje ta diena draudžiama minėti, kaip 
yra draudžiama ir Vasario 16-ji.
la pro^a sveikiname latvius iir linkime, kad jų viltys at
gauti savo tėvynei laisvę greitai išsipildytų. Lietuvos ir 
Latvijos likimas yra vienodas, todėl ir mū>ų žygiai atgauti 
savo tėvynėms laisvę turi būti suderintu
Paveiksle Latvijos laisvės paminklas, pastatytas nepriklau
somybės metais Rygoje.

Komunistai pasigamino
dar viena tinklą i užsieni Da----- ------c------ c c-------- K x---
įtraukusiems "žvejoti“: 
Maskvoje įkurtas "Tarybi
nis kultūrinių ryšių su tėvy-

Mirė dr. P. Povilaitis

Spalio 22 d. mirė Slavikų 
ambulatorijos vedėjas dr. 
Jonas Povilaitis, gavęs nusi-

nainiais užsienyje komite- pelniusio gydytojo garbė.4- 
tas.“ vardą ir Lenino ordiną.

vės yra kova už pagrindinę Valdybai visų pirma įūpės, 
lietuvių tautos teisę turėti kad lietuvių pasaulėžiūrinės,1--A-L2_lai, Kuo naudojas visos kui- srovines ir kIiokioš sRirty- 
tūringosios tautos ir ko šie- bės, natūralios laisvų žmo- 
kia svetimu jungu besikra-' nių gyvenime, nestelbtų tau- 
cančios, savarankiškam gy-į tinio jų broliškumo, ypačiai 

~ pabrėžtino svetur gyvenant.
Tautinis solidaiumas, kaip 
aukščiausioji tautinė dory-

5. Vienų kraštų lietuvių 
bendruomenės yra gauses
nės ir pajėgesnės, kitų kraš
tų — mažiau gausios ir pa
jėgios. Taip pat nelygiai pa- 
siskirsčiusios ir kultūros 
darbo pajėgos. Kai vienų} 
kraštų lietuviai jaučia kultu- j 
ros perteklių, kitų kraštų lie- j 
tuviams savas kultūrinis gy- j 
venimas tėra nepasiekiama- 
svajonė. TodėI PLB Valdy !LEAVE youR TEAR 
bai rūpės, kad daugiau tur, ,MOSCOW Barbom 
duotų mažiau turintiems - „K ke .
rengs menininkų, sportiniu- apraJjnnas suraSį A L Nas
kų ir kt. gastroles. vytis. 222 pusi., kaina ....$3.95

6. Išeivijos lietuviai daug
uetuvi v isetatj aa m er ik oje

nrastv įmūvru iNiorTyS. 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 5OO puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais................................ $4.0<»

tam daroma kliūčių. Ištiki
miems JAV piliečiams čia 
nėra nieko baisaus.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

F LB Valdybos rūpesčiai
Laisvojo pasaulio 
Lietuvės ir Lietuviai!

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė veikia visuose lais
vojo pasaulio kraštuose, ku 
yra daugiau lietuvių, ir joji 
lietuvius jungia bendriej 
tikslai bei uždaviniai, kuri« 
išreikšti Lietuvių Chartoj< 
ir PLB Konstitucijoje. Tie 
sa, ne visur organizuoto; 
Pasaulio Lietuvių Bendruc 
menė rado vienodas sąlygas 
tad ji negalėjo atlikti to, k- 
iš jos galime pageidauti i 
turime reikalauti. Bet 196- 
m. įugpiūčio 29—lugsėjo Z 
dienomis Toronte įvykę, 
antrasis PLB Seimas aki 
vaizdžiai parodė, kad, atsi 
žvelgiant į turimas jėgas i 
tas aplinkybes, kokiomi; 
tenka dirbti, Pasaulio Lietu 
viv Bendruomenės nuveikti 
labai daug — atliktas ypa 
čiai svarus kuriamasis dar
bas ir Bendruomenė įstaty 
ta į tą kelią, kuriuo belieka 
toliau patvariai ir ryžtinga 
eiti.

Pasaulio Lietuvių Bend
iuomenės organų — PLE 
Seimo, PLB Valdybos, PLE 
Kultūros Tarybos ir atskirų 
kraštų bendruomenių funk 
cijas ir tarpusavio santykius 
nustato PLB Konstitucija. 
Bet tai tėra tik bendrosioj 
gairės. PLB Valdyba pareis 
kia, kad šių gairių ji nuo
širdžiai laikysis.

Iš kitos pusės tenka taip 
pat atsiliepti į paties gyve
nimo reikalavimus, kurie at
eina su šia diena ir konkre
čią išraišką rado PLB Sei
mo nutarimuose. Todėl PLB

Valdyba jaučiasi esanti įpa 
eigota plačiau pasisakyti 

Jėl tų uždavinių, kuriuos ja 
reikės vykdyti ir kuriem, 
alkos jai reikės prašyti tie! 
iš atskilų kraštų bendruo 
"Denių, tiek iš visų lietuvių 
Tik darnus bendros kalbo 
adimas ir glaudus jungi 
"a sis Pasaulio Lietuvii
endruomenėje tautiniam, 
ždaviniams organizuota 
ykdyti iš tikrųjų reikš mū 
U gyvenimo pažangą, būti 
ą lietuvių išeivijos tautine 
yvybei laiduoti ir lietuvii 
autos laisvės kovai laimėti 
ideli darbai tegalimi visi 
astangomis ir visų atsako 

mybe.
Štai kodėl PLB Valdyb; 

avo siekimuose remsis 
viem pagrindais:
Prigimtine bendiuomene 

uriai lietuvis priklauso pa 
’U savo gimimu. Iš savo tau 
□s gavome visa, kas mus žy
li kaip lietuvius: kalbą 
ultūrą, istoriją.

Lietuvos valstybe, ne* 
alstybinė nepriklausomybė 
ra pagrindinė lietuvių tau 
os kilimo ir kūrybinio reiš 
-imosi sąlyga. Tai akivaiz- 
• žiai liudija senoji nepri 
clausoma Lietuva ir naujųjų 
aikų nepriklausoma Lietu 

va.
Prigimtinės bendruome- 

ės organizuota išraiška yra 
’asaulio Lietuvių Bendruo

menė, todėl jos minties toli
mesnis skleidimas, prigydy- 
mas ir ugdymas turės būti 
/ienų iš didžiausių mūsų rū
pesčių.

Gi kova dėl Lietuvos lais-

venimui bundančios tautos. 
Tai išeivijos talka savo tau 
tai, pavergtai ir izoliuotai.
tegalinčiai reikštis nei žo , hė, būtinas ne tik mūsų veik- 
Ižiu, nei veiksmu. ' loję, bet ir tarpusavio san-

Atsižvelgiant į minėtuo
sius pagrindinius siekimus, 
’r PLB \ aldvbos veikla 
eikšis šiomis sritimis:

1. Dėmesiu Lietuvos lais
vės kovai, šiam tikslui PLB

tykiuose, nelaimių, darbo, 
verslo ir kitais atvejais. Ma
tomas tautinio solidarumo 
ženklas yra nuolatinio tauti
nio solidarumo įnašo mokė
jimas, kuriuo aktyviai apsi

Valdybai rūpės, kad Lietu-! sprendžiama už priklausy
tos laisvės kova būtų kiek-1 tautinei savo bendruo- 
• ieno lietuvio patriotinė pa-i menei ir paremiami jos sie- 
eiga. Jos sėkmingumas pri- kimai. Stipriai, tvarkingai ir 

klauso ruo vieningo ir atsa-» drausmingai Bendruomenei 
kingo vadovavimo. Todėl j būtina, kad jos nariai, be 
?LB Valdyba taip pat sieks,! reikallL taip pat paisy
kad Lietuvos laisvės kova 
okią vieningą ir atsakingą

tų ir bendiųjų.
Minimiems siekimams į-

adovybę turėtų. Ji tęs bu- į gyvendinti taip pat reikalin 
/usios PLB Valdybos prade- £os atitinkamos priemonės 
as politinių mūsų veiksnių būdai. Iš jų pabrėžiamai 
ienijimo pastangas. paminime:

2. Dėmesiu lituaninsti- L Gimtoji kalba lietuviui 
įiam švietimui, šiam tikslui yra tautinės jo garbės reika- 
’LL \ aldybai įūpės, kad li- las ir raktas į dvasinius tau 
uanistinis švietimas būtų ne tos lobius, todėl PLB Valdy- 
ik tėvų bei mokytojų, bet ir bai rūpės, kad ji būtų varto- 
isų bendruomenių didysis jama visu jo gyvenimo plo- 

•eikalas. Atskilų kraštų j tu: šeimoj, mokykloj, drau- 
>endi uomenių švietimo dar- gijoj, bažnyčioj. Tautinės
jui derinti, programoms ly
dinti, vadovėliams bei ki
toms mokymo priemonėms

drausmės ir tvarkos reikalas 
taip pat rašte vartoti vieną 
rašybą, ir tokia rašyba yra 

>asigaminti ir kitiems švieti-į tradicinė jablonskinė rašy
mo uždaviniams vykdyti su- ba, nepriklausomos Lietu- 
laromas švietimo Skyrius vos atitinkamų įstaigų ofici- 
Kujtūios Taryboje. aliai įvesta ir niekieno neat-

3. Dėmesiu tautinei kui- šaukta. Ji būtina ypačiai 
.ūrai. šiam tikslui PLB Vai- mokykliniams vadovėliams, 
dybąi rūpės ne tik šią kui-’ 2. Demokratinė santvar-
turą, kaip ryškiausią tauti
nės gyvybės apraišką, išlai
kyti, bet taip pat ir ugdyti 
bei brandinti. Lietuvių 
mokslui bei menui kelti, ap-

ka yra esminė sąlyga demo
kratinei Bendruomenės dva
siai ugdyti, todėl PLB Val
dybai rūpės, kad periodiškai 
nuo apačios iki viršaus besi-

skritai atskirų kraštų bend- j kartojanti rinkiminė proce- 
ruomenių kultūrinėms pa- dura sudarytų visiems sąly- 
stangoms derinti ir kultūri-j gas Bendruomenės rinki
niam darbui planuoti bei muose dalyvauti — rinkti ir 
gyvinti ir toliau veiks PLB , būti renkamiems, šitai turi 
Kultūros Taryba. skatinti individualinę inicia-

4. Dėmesiu tautiniam soli- tyvą, sugebėjimus bei polė- 
darumui. šiam tikslui PLB kius ir įjungti į bendros at-

statė ir tebestato. Bet ši sta
tyba tik iš dalies tepatenki
na tautinius poreikius. Tuo 
tarpu būtina ir tokia pašto-,
gė, kur galėtų glaustis cent-, žvilgsnis j praeiti, j. žoko į- 
rinė lituanistinė biblioteka, 
meno galerija, muziejus, pa
saulio lietuvių archyvas, mu
zikologijos archyvas ir kitos 
visos kultūrinės lietuvių išei- 
vybės vertybės. Todėl PLB 
Valdybai rūpės, kad Lietu
vių Kultūros Namų kūrimo 
idėja būtų įgyvendinta ir il
gainiui taptų kultūriniu lie
tuvių centru.

7. Tarp atskirų kraštų 
bendruomenių ir net tarp at
skirų plačiai po pasaulį išsi
sklaidžiusių lietuvių būtini 
pastovūs ir nuolatiniai ry
šiai. Todėl PLB Valdyba 
leis informacinį biuletenį 
"Pasaulio Lietuvį,“ kuriame 
turės atsispindėti ne tik PLB 
gyvenimas bei darbai, bet ir 
visos kitos lietuvių kultūri 
nės, socialinės, visuomeni
nės, ekonominės pastangos 
apskritai. Rūpindamasi lie
tuvių mokslo ir meno dar
bais, PLB Valdyba taip pat 
sieks artimai bendradar
biauti su atitinkamomis lie
tuvių institucijomis bei drau. 
gijomis. Pačios Bendruome
nės idėjai ir darbui populia
rinti išleis šios lūšies leidi
nių.

8. Didesni darbai negali
mi be finansinių išteklių, to
dėl PLB Valdybai rūpės, 
kad visų kraštų bendiuome
nės laiku ir tvarkingai atsi-‘ 
skaitytų iš jai pagal PLB 
Konstituciją priklausančių 
sumų. PLB Valdyba taip pat 
ieškos ir savų papildomų lė
šų šaltinių.

domūB atsiminimai, <77 psl., kai 
oa $^.*hi

ŽEMAICfŲ KRIKŠTAS. F. Abeik- 
istortni? romanai iė žemaičių Icrii 
•to laiko, kieti apdarai .... $3.6

VAIKO SVEIKATA, parašč dr. V. 
Tom#nier,ė. daor srarbii) patarimo 
•alko s* eikatos klausimais. 13* psl.
kaina ........................................ tl.25

•TENOJANT. “knygnešiu karahaus”
;ūnaas Kipro 
minimai. 4<M

cnygriesių karaliaus ! 
Bielinio įdomūs atsi. ■ 
pil.. kaina___ $€.00 i

Visos trr« daly* jrištos j vleng 
knygą, kieti viršai, 931 poslapi*.

......................... M.M.
cIEIUVa 8 . IKj .'tcpoii<.

labai vaizdžiai ir įdomiai Darašytl 
atsiminimai kam Lietuva k41M 
iš miego, geriausia dovana kiek 
▼iena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 Duelaoių 
didelio formato. Kaina .... $5.S€

ŽEME DEGA J. Ssrieko karo meta 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4J6

ŽEME DEGA. J Savicko užra4q an
troji dalis. 414 psl. kaina .... $4JM

KODĖL AS KETTKI O 1 DIEVĄ t 
Atvira nuomone, įdomūs argumeis- 
tai. Kaina .................. 20 Cst

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tr 
aiškiai nar-Oo. kaip keitėri visos-
menės santvarka ir kodtl ji dar
keisis. Kaina ...................... 25 Ck

DEMOKRATINIO 8OC1AL1ZMO
PRADAI. Populiari tr naudinga 
knyga šin dieną klausimams (•> 
Drasti. Kaina ........................... Ste.

906 METAI. Kipro Bielinio atsimi- , ZEM AITES RASTAI Garsiostoa ■•- 
nimų antroji dalis, 592 rus taniai. : su rašvtojo? pirmojo karo meta 
Kaina ..... $6.00 I Amerikoje parašyti vaizdeliai aa

PASAULIO LIETUVI V ŽINYNAS i ’28 pnaUptu.
paruošė Anicetas Simutis, daugy- ' ....................................... ■•t*
M žinių lietuvių ir anglų kalbomis ! lftEJUSIFMS NECRfžTI M Kate 
apie lietuvius visame pasauly. 1 KA-fc meistri*ka< aprašymas, kaip

4*4 psL Kaina $6.50

4IL2INO PAUNKSNE. Bali., Sruo 
gos trilogižka istorijos kronika, 73 
pal. didelio formato, gera popie 
ra, kaina....................................$2.50

karui einant ori» galo tūkstančiai 
lietuvių nčyo Į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotoju’. 536 nsl. Kaina $5.00

siauruoju takeliu, k. b. 
i Kriaučiūno atiminimai is I fetn- 
J vos ir iš Amerikos lietuvių gyv>
j nimo. 178 psl_ kaina ........... $2.04

arrovię dainos ameboje. į

bai daug paveikslų, 255 psl. gera
JT a47^ da,nos 5O1K*«»«nw- Ane- popiera. Kaina ................ $L0T
Mikai duotas kiekvienos damos į
tarinys, todėl tinka dovanoti m j ,, irt-rnv. ». ha—lietuviškai nekalbantiems, irišta ' AZnil LIETT Va, narašė M Cdm-

'Už A DĖTI N£ J. Titniio 15 trumo 
pasakojimu. 180 psl. Kaina $2.0-

insta
326 Dusi. kaina . . ............. $5.0fi

-OCTALIZMAS IR RELIGIJA, e-.. 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū 
nas. Kabia............................25 Cnt

1 ARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUG»n M Tnkierė. ge 
ras vadovėlis lietuvių Kalbo® mo 
kytis angliškai kaibanciam. 144 
oal.. karna ..................... $1.26

EMUNO SCNCS. At><iriau> Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų «ukilimo p-ieš Sme. 
»onos diktatūrą. Pirma dalis 380 
osl. Kaina................................$3.00.

• EMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romano antroji dalia. 426 pus
lapiai. Kaina ......................... $4.00 I

•JETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimov pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kabia ................... $8.5,'

burienė. J. Gimbutas. J. Lbisrts. X 
Palys rr J Žilevičius, 826 uaL 
kaina ....................................... $6.00.

•’EZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis pa 
$2. ara visos 3 dalys........... $4.04

NAUJA VALGIŲ KNYGA. paraM 
M. Micheisonienė. 250 Įvairių Heta. 
rišku ir kitu tautų valgių reesetų. 
132 puslapiai, kaina............... $1.2$

VISUOTINAS TVANaS. Ar galėja 
toks tvana« būti b ką apie tai sa
ko moksias? Kaina...........28 Cak.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOlz- 
SEVIZMAS Parai Kautskj, naa- 
■ausiomia žiniomis nanildyta taa 
k'ausimu kr.vgutė. Kabia.. 25 CaL

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
farašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kainą............................... $1.00

GERIAUSIA DOVANA

Netoli Kalėdos. Jau gal
vojame apie dovanas. Jas 
rinkdami atsiminkime, kad 
knyga yra geriausia dovana.

Kas per Keleivio adminis- j 
traciją iki Naujųjų metų tt-- 
siraiys jame skelbiamų kny- f 
gų, gaus 10% nuolaidos. 1

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatu 
rs faktu šviesoje. Trumna ho'ševiz 
mo istorija ir valdyme praktika 
Labai daug informacijų. 96 nsl. _
Kabia .................................... 50 Cnt j

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI nu, ‘ 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, oaL, gera* popieriui 
' ‘ ...................................... $10.06 LIETUVOS

r AVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Teonas Bliumas. Trunpaa 
socializmo aiškiniii.ria*. Kaina 26 e

Į JUOZAS STALIN AS, arba
Kaukaro išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorin. Kaina 25 Cnt.

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

SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJO6 PROGRAMINES GAJ

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My RES, 32 psL, kaina......... 25 Cnt
kolaičio romanas trijose dalyse VT Ttrn pritpttt vnvicims 
Autorius, nats buvęs kunigas, md- i KOMISIJOS PRa-Autorius. pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigas Vasaris išsiža- j 
dėjo kunigystės dėl moterystė*. •

NEŠIMAS, arba kodėl mosuoee nė
ra vienybės, 80 psl„ kabia .. $1.0$

Užaakymos lr pinigus prašome siųsti žino adresu 
KELEIVIS
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— Maik, aš jau kelias kurio tėvas buvo biednas 
dienas tavęs ieškojau. • karpenteris.

— O ką pasakysi? į _ Bet klausyk, tėve, to-
— Noriu, kad tu man pa-Į Įj*u- Susilaukęs 28 metų am- 

sakytum. Paaiškink man,! 
kas ten atsitiko Vietname?
Zacirka skaitė gazietose, 
kad tenai kilo revoliucija, 
nuvertė katalikų valdžią. 
Pasakyk, ai- tai gali būti tei
sybė?

— Tikra tiesa, tėve.
— Nu, tai kaip dabar 

bus?
— Dabar Pietų Vietnamą 

valdys budistai, nes tai jų 
kraštas.

— Sakai, budistai? O kas 
jie tokie?

— Jie yra budizmo pase
kėjai, tėve.

— O ką tai reiškia?
— Budizmas reiškia Bu

dos religiją, tėve.
— Tai kodėl aš apie tokią 

religiją niekad negirdėjau? 
Amerikoj budistų, tur būt, 
nėra.

— Yra, tėve. Šiaurės A- 
merikoje jų yra apie 165, 
0O0, o Pietų Amerikoje apie 
135,000. Visame pasaulyje 
jų yra apie 155 milionai, 
tėve.

— Tai sakai, Buda yra jų 
popiežius'?

— Ne, tėve, ne popiežius. 
Jis buvo budizmo Įsteigėjas. 
Taigi ji galima lyginti su 
Kristum, kurio pasekėjai i- 
steigė krikščionybę. Bet da
ba? Budos jau nebėra. Jis 
mirė 488 metais prieš Kris
tų, išgyvenęs lygiai 80 metų.

— O, tai tu viską apie ji 
žinai *

— Ne viską, tėve, bet šiek 
tiek žinau.

— Nu, tai išvirozyk, kiek 
žinai.

— Tiksliau tariant, tėve, 
Buda reiškia ne vieną asme
nį, bet ištisą giminę. Pagal 
budistų doktriną, Budų bu
vo daug. Tas, apie kurį da
bar kalbama, buvo pats jų 
vėliausias, nois nebūtinai 
pakutinis. Tikras jo vardas 
ir pavardė — Siddhartha 
Gautama. Jis buvo kilęs iš 
Indijos, arijonų sakijų kil
ties. Jo tėvas buvo tos kil
ties viršininkas.

— Tai visgi 
Buda lyginti su

Puslapi* penktai

jau aukščiausias tobulybės 
pasaulis — Nirvana. Čia vi
si žemiški dalykai išnyksta. 

— Ar tai amžinasties nė-

— Amžina yra tik viena 
sąvoka — tai nebūtis. Tik' Į 
viena nebūtis yra amžina ir 
pastovi. O šiaip viskas bai
giasi ir išnyksta.

— Nu, jeigu peklos nėra, 
tai gal ir nesiektas tikėjimas.

SVARBIAUSI TIKĖJIMAI

Mūsų žemėje skaičiuoja
ma krikščionių 904 milionai, 
iš jų katalikų 550 mil., pro
testantu 217 mil., stačiatikių 
137 mik

1 uo būdu netikinčių Kris
tų yia dauguma šios žemės 
gyventojų. Iš jų mahometo
nų 434 mil., Hindo pasekėjų 
336 mil., Konfucijaus 300 
mil., budistų 153 mil. ir tt.

Šitos rūšies statistika ne
gali būti tiksli dėl daugelio 
priežasčių. Katalikai skai- 
čiuoja katalikais visus, kurie 
tik katalikiškai krikštyti, 
protestantai tik tuos, kurie 
faktiškai priklauso parapi
jai. Kinijoje gi tas pats as
muo trali būti Konfucijaus 
pasekėjas, taoistas ar budis
tas, Japonijoje—budistas ir 
šintoistas.

žiaus, Buda paliko savo mo
terį su vaikais ir pasišventė 
vargingam gyvenimui. Ke
letą metų jis keliavo iš vie
tos Į vietą, visur ieškodamas 
atsakymo, koks yra gyveni
mo tikslas ir kas būna po 
mirties. Vėliau jis pradėjo 
savo Įsitikinimus 
tiems, ir bematant

BAUGINA BAŽNYČIOS 
TURTAI

329 MILIONAI
silpnapročiams

Prezidentas pasirašė įsta
tymą, kuriuo kongresas pa
skyrė 8329,000,000 silpna- j 
pročiais rūpintis. Pinigai bus j 
vartojami gydymo centrams i 
steigti. Prezidento Kenne- 
džio sesuo Rosemary taipgi 
nenormalaus proto. Iki šiol 
motina nenorėdavo apie ją 
su svetimais žmonėmis kai- i 
bėti, bet dabar viešai prabi-' 
lo, kad visos motinos žino
tų, jog vienas nenormalus 
vaikas nereiškia, kad ir kiti j 
bus tokie. Iš 9 vaikų tik vie
na duktė atsiliko protiškai.

BUVO APSIMETĘ 
PERSISKYRUSIAIS

Topekos mieste buvo su-į 
imta Ortegų pora už vai-; 
džios apgaudinėjimą. Juodu | 
apsimetė persiskyrę, kad! 
moteris galėtų gauti pašai-j
pos. Kadangi jiedu turėjo 8;

i
vaikus, tai per trejis metus; 
motina gavo $12,631 pašai-į
pos. Dabar pasirodė, kad • Kalbama, kad apytikriai kių pirmininkai. Jų mėnesi- 
jiedu gyvena krūvoje, vy-' Chicagoje gyvena virš šimto nis ath ginimas, be priedų 
ras turi gerą darbą. 3 auto- tūkstančių lietuvių. Jau se- grūdais ir visu kuo kitu, sie- 
mobilius, 2 telefonus, puikų; nokai Chicagoje veikia kele- kia per 100 rublių, tuo metu, 
namą ir dažnai važinėja i tas lietuvių taupytojų bend- kai kolūkiečio berno dienos 
Meksikon paūžti. rovių. Jos net turi sudariu- uždarbis nepraneša 20 ka-

-------------------------sios savo sąjungą. Tai pa- peikų. Darbininkais yra va-
vyzdys ir kituose miestuose dinami ir kiti kai kurie pra- 

i gyvenantiem lietuviam. To-Į monės darbuotojai ir komu- 
I ronto( Kanadoje) lietuviai į nįsty partijos atsakingi pa- 

1 me taip pat turi sav o taupomąją j rejgūnak kurių mėnesinė al-

kaus svorio boksininkas ku- glals metais spaudoje pa-; bB Tokie turi ir gali ks 
nam kumščiuojantis buvo sirodė žinia, kad Chicagos'. 
sii7pistns smpapnvs. Tai iau Koinvin Eondrnvpsp ind Aliu' *

MIRĖ SUŽEISTAS 
BOKSININKAS

RUSAI SULAIKĖ JAV IR ANGLŲ DALINTUS
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Spalio 10 d. rusai sulaikė JAV, o spalio 16 d. anglų karini dalini, važiuojanti auto
strada į Berlyną. Kol leido toliau važiuot j, praėjo ilgos valandos, čia matome su
laikytą anglu karinį dalinį.

įdomus palyginimas

Baltimorėje mirė 
Kncx, 26 metų amžiaus sun-; bendrovę, Litu pavadintą.Anglikonų bažnyčia Ang

lijoje turi turto 840 mil. do
lerių vertės. Dauguma to
turto yra akcijose, valstybės sužeistos smegenys. Tai jau lietuvių bendrovėse indėlių 
lakštuose ir tt. Kasmet jis aštunta boksininko mirtis yra 190-200 milionų dolerių, 
duoda per 30 mil. pajamų. gjaįs metaįs. o kiek yra ži- Neabejotina, kad tų indėlių

u, ,-fer7aza\.j -13 nnma npr ši Šimtmeti iš viso savininkai yra beveik visi
skelbti ki.;del tok,ų didelių bažnyčios, noma, l>u lietuviai.
,t pradėjo , supili? .ne „įjo, j ~-0 feb Ta. pavergtos Lietuvos spau.

apie ji telktis minios prita- tle juitai gal. paiapųie i i • . . Joje b paskelbta, kadrėjų. |padaryt, lab.au abeju,- „oje dnbtuveje^ e naud.n- J I.
gus, ir jie gali mažiau beau- g° aaibo butų tiek žmonių j milinnn mn

■ ’ - - • užmušto, toi valdžia tuoj už- n santaupų 81 milioną 1W
rėjų.

— O ką jis kalbėjo?
Jo mokslą būtų galima pa

dalinti i dvi dalis: Karmą ir 
Nirvaną. Kai žmogus nu
miršta, jo dvasia eina pei 
Karmą, persjkeldama iš že
mesnės Į aukštesnę vietą, su 
kiekvienu persikėlimu vis 
daugiau patobulėdama, kol 
pasiekia Nirvaną. Čia jau 
aukščiausia tobulybės sfera, 
ir toliau nebėra kur eiti, čia 
viskas baigiasi.

— Nu, o kaip su žmogaus 
dūšia? Ar nereikia Dievui 
duoti savo griekų rokundos?

— Budizmo filosofijoje, 
tėve, nėra nei tokio žodžio, 
kaip Dievas. ■

— Tai kokia gali būti re- i 
ligi ja be Dievo?

— Buda negalėjo Dievo 
įsivaizduoti ir apsiėjo be jo.

— Bet sakei, kad pas ji 
žmogaus dūšia eina per Kar
mą. Ar tai nebus pekla?

— Ne, tėve, pas jį tokio 
pragaro, kaip krikščionys 
vaizduojasi, visai nematyti. 
Jo Karma turi 3 skyrius: 
Kamaloką, Rupaloką ir Aru- 
paloką.

— O kam tie skyriai rei
kalingi?

koti bažnyčiai.

PERNAI SUDEGĖ 
11,800 ŽMONIŲ

• darytų dirbtuvę.

DAR GALIMA GAUTI

negalima
Kristum,

Bet ne tas čia įdomu, o 
palyginimas, kad visos pa
vergtos Lietuvos gyventojų 
tarpe teatsirado vos tik 
350,800 taupytojų ir ių su
dėtų indėlių suma siekia vos 
81 milioną rublių. O tuo tar
pu Chicagos šimtas tūkstan
čių lietuvių jau turi daugiau

Žemynas labai turtingas, 
bet nelygiai tarp atskirų 
valstybių tie turtai paskirs
tyti. Jie tinkamai neišnau
dojami, todėl gyventojų pa
jamos labai mažos, viešpa
tauja skurdas, net turtin
giausioje Brazilijoje 25 mil. 
žmonių gyvena pusbadžiu. 
Valdantieji tesirūpina savi
mi, o ne plačiųjų masių rei
kalais. Tokia padėtis yra 
tinkama komunistams savo 
pinklėms pinti. Per Pietų A- 
merika jie tikisi prieiti ir 
prie JAV.

b The
Communist Timetabte 

For World Conquest i
On Schedule?

Add it «p. T949, 
Cbina. 195 L* 
Tibet. 1954,
N. Vietnam. 
1961, Cuba. So 
lar the Com- 
munist time-

table is on schedule! Būt in Eastera 
Europe you can fight Cotnmo- 
nism through Radcio Free Europe! 
Moti your contribution now »oe

RAOIO FREE EUROPE FUMO
Bos «H- Vomoo. M. V.

Published as n public scrricc in ro-op- 
eration rith The Advcrtisi^ Councū.

. tūkstančių rublių. Dabar
• naujasis sovietinis rublis pa- kaip du kartu santaupų.
į čioje Sovietų Sąjungoje pri- ' ---------------------------
i lygsta doleriui: 1 rablis pa- PERVERSMAI PIETŲ 

AMERIKOJEgal valdžios nustatytą vertę • 
žmonių apsauga nuo gaišių, i kieki kun. M. Valadkos ido. lygus SO amerikietiškų cen-
praneša kad pereitai me- mios knygos — ! tų. Viso pavergtoje Lietu- Tokie dalykai ten papras-

i -urtirė1. Vaktvhėsei -a o - I voje tokių, kurie turi indė- tos reiškinys. Jau šiemet ten
Uis Jungti .ese v , Ar Romos popiežius yra, Kiic 2S0 ! ivvko 4 nerversmai: kovo

Draugija, kuri rūpinasi, Dar turime labai ribotą

per gaisrus žuvo 11,800. Kristaus vietininkas?“ 
žmonių. Gi ugnies padaryti 227 psl., kaina tik $1.20.
materialiniai nuostoliai sie-‘—------------------------
kę $1,590,000,000. Daugiau- :
šia gaisrų kilo dėl rūkymo.'
Po to seka netikęs elektros 
įtaisymas. Iš viso pereitais 

į metais Amerikoje buvo 
2,275,790 gaisrų.

KNYGOS JAUNIMUI

liūs bankuose, esama 350,? įvyko 4 perversmai:
800. Jų tarpe tarnautojų— ( mėnesį Ekvadore, birželio— j 
145,300, darbininkų —83, Gvatemaloje, rugsėjo—Do- į 
300, net kolūkiečių — 48,' mininkonų valstybėje ir spa- (

DARBO ARMIJA

Darbo departamento ži
niomis spalio mėnesį JAV 
darbo armija pasiekė 76.1 
mil. Prieš metus ji buvo ma
žesnė 1.2 mil galvų.

Bedarbių buvo trys su pu
se milionų.

Pramonėj, prekyboj ir ki-

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova-
800 ir kitu — 74,400. Jei ti- lio—Hondūre. Niekas nega- 
kėti tiems skaičiams, tai li garantuoti, kad iki N. Me- 
kiekvienam. tokiam banko tų ten nebus dar vieno ar ke

po 232. lįų perversmų, nes net 9-seįgįos knygos: 
valstybėse eina didesnis ai į

Stasio Micheisono “Lie- 
Pietų Amerikoje gyvena i tuvių Išeivija Amerikoje,” 

213 mil. gyventojų, kūne kaina minkštas vršeliais $4, 
padalinti tarp 20 valstybių' kietais $5.00.
(visos respublikos) Iš jų di-1 Stepono Kairio .<Lietuv. 
džiausią yra Brazilija, nes!

---------------------------------- I turi 70 mil. gyventojų. Ar-
VELTUI KALENDORIUS gentinoje gyvena 36 mil.,! R. Bielini<) ••Dieno- 

Meksikoje 20 mil., kitos ma-| nĮ„ kaina M (X) 
žesnės. Pav. Panamoje tėra j
vos vienas milionas gyven-į Kipro Bielinio ‘'Penktieji

MURKLYS, A. Giedriaus apy-
saka. 130 psl., kaina .. $1.80.. indė,ininkui tenka

GINTARO TAKAIS, J. Na-j rublius.
rūnės eilėraščiai daug ilius-; Dž, ( taupytojų profesi-! mažesnis pilietinis karas 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.. komunistų spaudoje pa- P,A’1’ Amenkoie rvv
TRYS SAKALAI, Alf. Yambuto skelbtų, galime visai pagrįs

to pasakų ir padavimų, 186 tai suabejoti. Štai kolūkie-
pusl., kaina ................. $2.00 čiais yia vadinami ir kolū-I
GINTARĖLĖ. ,1. Narūnės pasa-j_____________________________

ka, gražios iliustracijos, 24 
psl., kaina ............. $1.00

ną savo pažįstamam ar 
kad geriausia dovana bus 
draugui, tai atsiminkite.

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ...................... $1.00tur, išskyrus žemės ūki, dir į 

bo 69.9 mil.. žemės ūkv tik,l£LY-v* karveliai. Aloyzo b»-, . ., roiiv i.feS valr-aiito. w P**-nepilni penki su puse mil J15T1

Kas iki Naujųjų Metų au
ra# naują skaitytoją, tas 
gaus veltui Keleivio 1964 
metų kalendorių.

Administracija

tojų. metai”, kaina S6.0O.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės DauJenės įna- 

- Tuo skyrius, tėve, būtų i miš-apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau Visorių 
- - įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį. jos kiem<galima palyginti su mokyk 

los klasėmis. Kai vaikas iš
moksta viską, kas jam skirta 
pirmoj klasėj, jis persikelia 
į antrąją klasę, paskui Į tre
čiąją ir taip toliau. Panašiai 
atrodo ir Budos filosofijos 
sistema. Pirmame jos skyriu
je, tai yra Kamalokoj,"gyve
na visi mirtingieji: žmonės,

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir j°= ma‘ 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkir.inKų. 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, noi’s 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų pa- įgauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. -Jos kalba g. aži. pasakojimas sklandus, ir vis3 apy-.

gyvuliai, velniai ir tt. Rūpa- 'j saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gaudai ilitirtruo- i tos vergų stovyklos, kuriose 
lokoj pas jį gyvybės jau ne- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičiams kei tėjo ii žuvo musų!

TERODO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema,

matyti, tačiau yra dar suvo
kiamos elementų formos: 
žemė, vanduo, ugnis, vėjas. 
Bet Arūpalokoj jau nėra nei 
medžiagos, nei formų. Tai

ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu. 
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Bro«dway-------:------- So. Boston 27. Mass.

ir žuvo
broliai, seserys, giminės iri 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo.’ 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-’ 
leivio administracijoje. j

LAUKIA PAGALBOS

Du nukentėję dėl sprogimo Indianopolio teatre laukia 
pagalbos.



Puslapis šeštai

ig. k.

Aleksas Jankauskis.
(Tęsinys)

Nepatirtas jausmas labai jas gąsdino. Prikritusios i 
savo guolj, — nes kojos nebeišlaiko, taip viskas sukasi 
aplink. Net įsikibus į patogias turėklas, jau kojos nebeiš
laiko, vituoja, jėgą pamėlusios. Atsigulus ramiau. Vis 
tiktai po ilgo tąsiojimo jau iš tuščių vidurių, gal ir audrai 
kiek aprimus, mergaitės užsnūdo, viską pamiršusios. At- 
sibudusios tik pėdsakus įpykusios širdies bematė. Silpnos, 
bet greit atsipeikėjo išblyškusios. Dai baltesnės už galvos 
skareles.

Palinksmėjo, kai saulutė pasirodė. Viskas atgijo. 
Akys prašvito, širdis tik silpna. Valgyti panoro.

Pasiekė Amerikos krantus. Išlipo iš laivo. Ilgai va
žiavo traukiniu, kolei Chicagą pasiekė. Rado tėvą belau
kiantį, susirūpinusį. Nudžiugo jis. Bet rūpesčių žymės 
visai nepianyko.

Įsikūrė vėl senoje vietoje. Ėmė tvarkytis. Gyvenimas 
virto kasdienybe. Tėvas dirbo skerdyklose. Motina po 
namus brūzdė, maistą gamindama be savųjų dar aštuo- 
niems, ne tuo pačiu metu visiems. Dukros padėjo mamai.

Baigė augti mergaitės. Jaukios, švelnios, patrauklios 
paaugo. Mama jas savaip kreipė. Pirma jos spyrėsi. Na, 
lašas po lašo ir akmenį pratašo.

Aleksas vis slūgo pats į save, nuduodamas savųjų 
aplinkinio gyvenimo nematąs. Ilgai kentė, suvargo, prisi
kamavo savyje, matydamas žmonos neperdirbsiąs, nebe- 
grąžinsiąs į tikrąjį kelią.

Nesantaika augo. Visokios viltys dingo. Vis sunkiau 
darėsi Aleksui Amerikoje gyventi. Meilė dukterims, mo
tinos klaidinamoms, varė jj iš proto. Jis pasidarė ne tas, 
kas buvo...

Laikas darė savo. Dilo Alekso atspirtis. Nebesisekė 
taip ir darbas. Nebetikėjo šviesesnio rytojaus sulauksiąs. 
Nebebuvo į ką įsikabinti. Visa šeima slydo iš rankų. Tik 
jo jautrioj širdy besilaikė. Bet ir ta ne šiandieną, rytoj 
pradavo pasiduoti...

Sykį Aleksas nebegrįžo iš darbo vakare, neatsirado 
per naktį, nei rytmety j, nei kitą dieną...

Jis slapta išvyko į tėvynę...
Grįžęs gyveno savo jau gerokai susmukusioj grytelėj. 

Vargo vargelį. Nekalbus. Sveikatos nustojęs. Gyvenimo 
džiaugsmą praradęs Amerikoje.

(Galas)

Poetas kan. Mykolas 
Vaitkus

Taip jau istorinės aplinkybės lėmė, kad gana daug 
senesniosios kartos lietuvių poetų buvo dvasininkai. Mat, 
anų caro laikų mokslo trokštantį jaunuolį į kunigus eiti 
skatino ne visada tik pašaukimas, bet dar dažniau tėvai, 
geresnio ar ramesnio gyvenimo perspektyvos, o be to, ir 
tikresnė galimybė ateityje pasilikti Lietuvoje ir darbuotis 
savo tautiečių tarpe.. Iš žymesniųjų mūsų poetų kunigai 
buvo Vienažindys, Strazdelis, Jakštas, Maironis, Putinas 
ir eilė kitų. O dar senesniais laikais protestantų kunigas 
buvo ir mūsų žymusis klasikas Kristijonas Donelaitis. 
Nors dvasininkų luomo rėmai neabejotinai varžė kūrėjo 
laisvę, bet vis dėlto tikras talentas nekartą pajėgdavo 
prasiveržti ausčiau bet kurių kietų apribojimų ir augan
čioj mūsų literatūroj sušvytėdavo skaisčia šviesa. Toks 
kūrėjas buvo Strazdelis, Maironis, Putinas. Į jų gretas įsi
rikiuoja ir kan. Mykolas Vaitkus, kuriam š. m. spalio 27 
dieną sukako jau 80 metų amžiaus.

Poetas kan. Mykolas Vaitkus yra gimęs 1883 m. spa
lio 27 d. Gargždų miestely, Kretingos apskr., taigi yra 
taip pat žemaitis, kaip ir Maironis, su kuriuo jis ilgus 
metus nuoširdžiai bičiuliavo ir net darė jam tam tikros 
gyvenimiškos įtakos.

šiandieninis sukaktuvininkas mokėsi Gargždų pra
džios mokykloje, Palangos progimnazijoje, Liepojos gim
nazijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje, Insbruko 
(Vokietijoj) universitete. Pirmojo pasaulinio karo metu 
poetas M. Vaitkus pasitraukė į Rusiją ir darbavosi Smo
lenske lietuvių karo pabėgėlių tarpe. 1918 m. grįžęs į Lie
tuvą, veikė šv. Kazimiero Draugijos centre, redagavo tos 
draugijos leidžiamas knygas, laikraščius, dėstė Meno Mo
kykloj ir kitur. Pirmosios bolševikų okupacijos metu jis 
buvo jau užplanuotas išvežti į Sibirą, bet staigiai kilus ka
rui su Hitleriu, šios nelaimės išvengė. Antrą kartą bolše-

_____________________________ KELEIVIS. SO. BOSTON

vikams veržiantis į Lietuvą, poetas per didelius vargus 
pasitraukė į Austriją, o ir čia bolševikai. ' artėjant, teko 
paskubom keliauti dar toliau į Vakarus, i JAV jis atvyko 
1951 m. ir iki šiol gyvena Peace Dale, K. 1. Ten yra Re- 
treate House kapelionu.

Senatvėje radęs šiame krašte ramią Jovė ją, poetas 
čia gali vėl daug laiko pašvęsti grynai lite atūriniam dar
bui, kurį jis pradėjo 1906 m., taigi jau prie' 57 metus.

Pagrindinė M. Vaitkaus sritis yra lyrika. Lyrikos rin
kinių jis yra išleidęs 7, paruoštų spaudai .r jau spausdi
namų dar turi 4. Lyrikos poezijos jis yra daug išvertęs 
į lietuvių kalbą ir iš įvairių kitų kalbų, o jo »aties poezijos 
yra šiek tiek išversta į rusų, lenkų ir ar.e i kalbas. Iš jo 
lyrikos rinkinių paminėtini—Margumynu šviesūs Kris
lai, Liepsnelės, Nušvitusi Dulkė, Vienatvė . Nuošaliu Ta
ku, Aukso Ruduo, Alfa ir Omega.

Šalia lyrikos, M. Vaitkus kultyvuoja i opinę poeziją. 
Atskiromis knygomis yra išleista trys jo p< ios. Be to, yra 
išleidęs tris romanus, vieną trumpesnę vėlę ir vieną 
trumpų apsakymų knygą.

Jis yra bandęs ir dramos. Viena jo durna yra gavu
si Lietuvos valstybinę premiją, kita Blaivy-ės Dr-jos pre
miją. Dar dvi yra išėjusios atskiromis knygomis.

Daug savo kūrybos M. Vaitkus turi da rankraščiuo
se. Dalis jo rankraščių per karą žuvo Lietuv >je.

Kaip ir daugelis senosios kartos kultūrininkų, sulau
kęs gražaus amžiaus, Mykolas Vaitkus raš, atsiminimus, 
kurie ateityje bus medžiaga mūsų nepriklausomo ar dar 
ankstyvesnio gyvenimo istorijai. Tai—Mistiniame Sode, 
Su Minija į Baltiją, Baltijos Gražuolė ir kt. Poetas M. Vait
kus yra susitikęs savo dienose su daugeliu žymių asmeny- ‘ 
bių, savo įžvalgia akimi juos gerai įsidėmėjęs., tad ir jo ! 
atsiminimai yra gyvi, traukia skaitytojo dėmesį.

Reikia dar pažymėti, kad jubiliatas yra Lietuvių Ra
šytojų Draugijos garbės narys, American International 
Academy‘s amžinasis narys, taip pat narys eilės kitų or- Į 
ganizacijų ir net Šaulių žvaigždės Ordino kavalierius.

Visa tai rodo, kad poetas kan. M. Vaitkus yra visuo
meninis žmogus, dar ir šiandien nepasitraukęs kur į pa
šalį. Jis ir nepriklausomos Lietuvos gyvenime buvo visur 
regimas ir girdimas. Tai senosios kartos mūsų inteligen
tijos atstovas. Jis gyvai domėjosi ne tik literatūra, bet taip 
pat muzika, daile, buvo nuolatinis teatro lankytojas ir ak
torių bičiulis, su jais praleidęs daug jaukių valandų. Būda
mas išsimokslinęs ir didelis estetas kurybo; ir gyvenime, 
jis toks pat šviesus išliko ir ligi pat 80 metų amžiaus su
kakties. Net ir jo atsiminimai apie anuos "senovės“ laikus 
dvelkia šilima, optimizmu ir pakantrumu net ir priešingų 
Įsitikinimų žmogui.

Poetas Mykolas Vaitkus dar ir šiandien tebėra kū
rybingas ir dvasioje jaunas aštraus mintijimo žmogus, 
ką liudija dar ir jo satyros.

Tą poeto 80 metų jaunystę, pačiam sukaktuvininkui 
dalyvaujant, bostoniečiai minės šį šeštadieni 6:30 vai. So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos III austo salėje.

Mykolas Vaitkus 

KADA GRĮŠIU TĖVYNĖN * %
Tai ne saulių diena, ne vaivorykščių šventė; 
ai savuoju vardu vadinu ją kaip dūšią.
Kaip dausų spindulys, gal suskubs atsroventi 
iypsulėlis — žinia, kai devynias bus mušę...

Kaip dausų spindulys, gal suskubs atsroventi 
baltasparnė žinia... Štai devynias jau mušė...
Bet gal skrenda dar ji į beplastančią šventę, 
kiek užtrukusi ten — pas saulutę motušę...

Gal dar skrenda jinai Į bevirpančią šventę, 
kai man laukti — kančia... štai jau dešimtį mušė... 
ir nuskrido garsai į tolybę bekrantę,
ir paliko liūdėt, kaip tą vienišą pušį...

Ir nuskrido garsai j tolybę bekrantę...
Ach, sunku! Truks styga... Štai jau dvyliką mušė, 
ir užgeso viltis... Ir pasibaigė šventė,
Ir užtvino naktis išsiilgusią dūšią...

PONIA NHU SU VAIKAIS

Pietų Vietnamo policijos viršininko, žuvusio sukilimu 
metu, žmona (kairėj) ir 3 vaikai, kurie išliko gyvi ir 
atvežti j JAV. Vyriausioji duklė važinėjosi JAV kartu

DĖDĖS JUOZO ROJUJ

— Mielas drauge bolševike, 

kaip gyvenat, pasakyki?
—Saulė krosnis, mėnuo lempa; 
gulam keturies į kampą; 
rojaus rūbas, oro maistas, 
vandenėlis ligai vaistas; 
laisvė Sibire beribė — 
ir visur kapų ramybė!
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terio pavaduotojos.
Kennedy paskyrė komite

tą, kuriam vadovauja darbo 
ministeris ir į kurį įeina 6 
ministeriai. To komiteto 
tikslas rūpintis, kad visose 
gyvenimo srityse būtų pa- 

! naikinta motetų diskrimina- 
1 cija.

MOTERYS BAŽNYČIOS 
> SUSIRINKIME

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsakyti j Keleivio 

skaitytojų klausimus teisės reikalais. Tie klausimai 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus 
prašome siųsti tiesioginiai šiuo adresu:

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

Į Visuotinį bažnyčios susi- 
Į rinkimą Romoje nutarta pa

kviesti ir 5 moteris. Tai di
delė pažanga, nes katalikų 
bažnyčia moterų atžvilgiu 
yra gana atžagari. Sakysim, 
kai kui ios reformatų bažny
čios moterims jau leidžia 
būti net kunigais, bet katali- 

I kų bažnyčios vadovybėje to- 
! kia heretiška mintis nesvars- 
’ tomą.

Klausimas: j grindinių prievolių yra lai-;
Mano žmonai mirus, aš kyti klicntoi_______ __________ __ _ , GEROS TALKININKĖS

pardaviau farmą ir pelikė-1 PatlkStas Jam informacijas. ---------
liau gyventi į netolima',?1 lsta^maf neuždėtų to-J K. Jokūbauskienė iš Mont- 
miestelį. Vaikų mes neturi ! l008 Pnev?lės advokatams, i realio atsiuntė dviejų naujų

duomenų, negalėtų žmogaus 
atitinkamai apginti. Taip 
kaip nėra prasmės savo dak-

Vaikų
jome. Pinigų mano amžiui 
užteks ir dar paliks, kai aš 
mirsiu. Gal reikėtų parašyti 
testamentą, bet pats nemo
ku, o pas vietos advokatą 
nelabai noriu eiti. Mūsų 
miestelyje yra tik vienas ad- x , x. A .
vokalas ir tas pats labai pie-'ta™ meluo“> ‘?’P n.el a Pl as:,
___ ar , 1 mes savo advokatui meluoti'

žmonės niekuomet nepasa- į skaitytoju prenumeratas. E. 
kytų savo advokatams teisy-J Styrienė iš Stone Ridge, N. 
bės, nes bijotų. Advokatai,; y., surado naują skaitytoją, 
neturėdami visų reikalingų! Taip pat ir c Petkūnas iš

Filadelfijos.

LAWRENCE, MASS.

pus. Aš bijau, kad jis pra
dės šnekėti, ir aš be reikalo 
galiu įsigyti priešų. Dabar 
man visi geri, nes nežino, 
kam ką paliksiu. Tai kas 
man daryti?

Našlys

Atsakymas:
Priimdamas priesaiką, ad

vokatas pasižada eiti savo 
pareigas teisingai ir garbin
gai. Viena iš advokato.pa- pus

mės savo advokatui meluoti1 
arba nedasakyti teisybės, j 
Todėl įstatymas nustato va-i 
dinamąją ”attorney-client“ i Šv.. Onos Dr-jos sekretorė 
privilegiją. Advokatas netu-p a^e.rDa Zulienė, palaidota 
ri teisės niekam papasakoti paliko

Mirė V. Zulienė
Spalio 27 d. mirė ilgame-

liūdinčią motiną Mortą Du
___  rackienę (Duoskie), dukterį

i Tamstos miestelyje advoka-į Almidą su šeima, seseris Al
tas prisilaiko šitos "privile-į ^oną Kalifornijoj ir Birutę 
gijos“ ir kad žmonės gal be I Floridoj su šeimomis ir Bro- 
reikalo sako, kad jis "pie- Albertą Medforde, Mass. 
DUS“ kelionė ligos metu buvo

daug kieno lankoma, žo-

savo kliento jam patikėtas 
žinias. Esu tikra, kad ir

JAV moterys neturi teisių lygiu
Tokią išvadą padarė prieš 708 tūkst. persiskyrusių, 

porą metų prezidento pa-1 4 mil moterų teturi nepil-
skirta komisija, į kurią įėjo ną vidurinį išsimokslinimą.
žymūs politikai, visuomeni
ninkai, rašytojai, žurnalis
tai, mokslininkai, viso labo 
24 asmenys, jų tarpe 13 vy
rų. Komisijai iki mirties pir
mininkavo Eleonora Roos- 
veltienė.

Nors moterų daugiau kaip 
vyrų, bet jos vis dėlto tebė
ra mažumos padėty, sako 
komisija. Įvairiose šalies vie
tose ir įvairiose ekonominio 
ir politinio gyvenimo srityse 
moterys tebėra diskriminuo
jamos. Komisija ypač pa
brėžia sunkią negrių padėtį, 
kurios dvigubai diskrimi
nuojamos — kaip moterys 
ir kaip negrės.

Komisija sako, kad visos 
valstybės turėtų priimti į- 
statymą, kuris reikalautų ir 
moterims mokėti lygų su vy
rais atlyginimą už tą patį 
darbą.

Dirbančioms pramonėje ir 
prekyboje nėščioms mote
rims turi būti duodamos pa
kankamai ilgos apmokamos 
atostogos prieš gimdant ir 
pagimdžius.

Komisija davė ir kitų pa 
siūlymų, kurie pagreitintų j 
moterų padėtį faktiškai su
lyginti su vyrų.

Ta pati komisija savo 
pranešime davė ir įdomių 
statistinių žinių.

Moterų JAV yra 4 mil. t 
daugiau, negu vyrų.

Iš 96 mil. moterų 44 mil. 
yra namų šeimininkių, 24 
mil. įmonių darbininkių, 7 
mil. raštinės tarnautojų, 2 
mil. 225 tūkstančiai pigiai 
apmokamų ramų ruošos 
darbininkių.

Tik 3 mil. 250 tūkst. mo
terų tepriklauso unijoms.

13 mil. moterų yra netekė
jusių, 2 mil. našlių, 1 mil.

Nors moterys jau 1920 m 
gavo lygias balsavimo tei
ses, bet atskirų valstybių 
parlamentuose ir federali- 
niame kongrese jų dar labai 
mažai, būtent: iš 7,700 įvai
rių valstybių parlamentų na 
rių moterų tėra 234. Iš JAV 
atstovų rūmų 436 narių mo
terų tėra 11, o iš 100 senato 
rių tik 2 moterys.

Iš 3,807 vadovaujančių 
federalinių pareigūnų mote
rų tėra 93.

Iš 307 federalinių teismų 
teisėjų moterų tik 2. Tik dvi 
moterys tėra JAV ministe- 
rio pareigas ėjusios. Tai 
Franklino Roosevelto admi
nistracijos darbo sekretorė 
Frances Perkins ir Eisenho- 
werio administracijos svei
katos, švietimo ir labdary
bės ministerė Oveta Hobby.

Kennedy administracijoj 
moteris Petersen turi aukš
čiausią vietą — darbo minis-

džiais ir laiškais guodžiama, 
daug kas atnešė ar atsiuntė 
gėlių ir kitų dovanų.

Jai mirus, daug kas lan
kėsi šermenyse ir palydėjo į 
amžino poilsio vietą. Jos 
karstas skendo gėlėse.

Velionės motina ir duk
ters šeima gavo daug nuo
širdžiausių užuojautos žo
džių. Jos iš gilumos širdies 
dėkoja visiems giminėms, 
draugams ir visiems kitiems, 
kurie joms sunkią valandą 
rūpinosi jas šiaip ar kitaip 
paguosti. Jos dėkingos ir 
graboriams A. ir J. -Jauze- 
kams už malonų patarnavi
mą.

MIRĖ A. JATUŽIENĖ

Evaristas Jatužis pranešė, 
kad jo motina Aleksandra 
Jatužienė mirė, žiūrėdama 
televizijos programos, savo 
namuose Parv Pimyra, N.J.

Velionė buvo ilgametė Ke
leivio bendradarbė. Kitą 
kartą bus apie ją plačiau pa
rašyta.

Kur
graži.

pušis išaugo, ten ir

KENNEDIENĖ JOJA

Generalinio prokuroro žmona Ethel Kennedienė sėdi 
ant Spanish Sea arklio Washingtono arkliu parodoje.

J
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VIETINES ŽINIOS
Senieji ir naujieji

99 • • • •misionieriai

Lapkričio 10 d. LB Bosto
no apylinkės surengtas 1863 
metų sukilimo šimtmečio pa
minėjimas praėjo labai dar
niai, tik gaila, kad rengėjų 
pastangos visuomenės nebu
vo pilnai įvertintos, dalyvių 
susirinko tik truputi per šim
tą, o galėjo būti žymiai dau
giau.

Minėjimą atidarė apylin
kės valdybos pirmininkas 
St. Griežė-Jurgelevičius. Po 
trumpos įžangos buvo pa
gerbti atsistojus minutės ty
la visi žuvę grumtynėse dėl

lietuvių tautos laisvės ir ge
resnės ateities. Po to komp. 
J. Kačinskas paskambino 
JAV himną. Toliau sekė la
bai |domi ir vaizdinga prof. 
S. Sužiedėlio paskaita—Mu
ravjovo misija Lietuvoje 
1863-1865 m.

Ši paskaita turėtų būti pa
skelbta spaudoje ir per lie
tuviškas radijo valandėles, 
kad lietuviškoji išeivija tu
rėtų progos geriau pažinti 
tiek buvusios carinės, tiek

• dabartinės komunistinės Ru-
• sijos „misionierių“ tikslus ir 
jiems įgyvendinti vartotas 
ir vartojamas priemones.

Besiklausydamas istoriko

STATEMENT OF OMNERSHIB, MANAGEMENT AND C1RCULATION

(Act of October 23, 19C2; Seetion 4339, Title 39, United States Code)
1. Date of filing: October 1, 1963.
2. 1 itle of publication: Keleivis.
3. f reųoency of issue: Once a week.
4. Loeation of known offive of publication: 636 Broadway, South 
Boston, Mass., 02127.
5. Location of the headųuarters or peneral offices of the publishers (Not 
printers): 636 Broadway, So. Boston, Mass., 02127.
6. Narnės and addresses of publisher, editor and managing editor: Keleivis 
Publįshing Co., 636 Broadway, So. Boston, Mass., 02127. Editor: Jackus 
Sonda, 608 Seventh St., So. Boston, Mass., 02127. Managing editor: Jackus 
Sonda, šame address.
7. Owner (It by a Corporation, its name and address mušt be staded and also 
immidiatley tbereunder the narnės and addresses or stockholders owning 
?r holding 1 percent or more oi totai amount of stock. If npt pwned by a

Corporation, the narnės and addresses or the individual owners mušt be 
given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name 
and address, as well as that of each individual mušt be given): American 
Socialdemocratic Federation, address of the president Jonas Pakalka: 1127 
Putnam Avė. Brooklyn 21, N.Y.
Trustees:

William Anesta, 8 Mayhew St., Dorchester, Mass., 02125.
Paul Brazaitis, 35 Kenberma Rd.. Dorchester, Mass., 02124.
Lola Januskis, 632 Broadway, So. Boston, Mass., 02127.
Napoleon Jonuška, 15 Cotton St., Roslindale, Mass., 02131.
Margaret Michelson, 11 Sųuantum St., Milton, Mass., 02186.
Stanley Michelson. 11 Sųuartum St., Milton, Mass., 02186.
Jackus Sonda, 608 Seventh St., So. Boston, Mass., 02127.
Mary Strazdas, 6o8 Seventh St., So. Boston, Mass., 02127.
Joseph Vincent, 122 Gilbert Rd., Belmont. Mass., 02176.
Annthony Waleiko, 385-A Great Rd., Bedford, Mass.

8. Known bondholders, mortgages and other security holders owning or 
holding 1 percent or more o,' totai amount of bonds, m<z.*tgages nr other 
securities (If there are none, so statė): None.
9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases v/here the stockholders or security 
bolder upan the books of the company as trustee or in any other fiduciary 
relation, the name of the person or Corporation for whom such trustee is 
acting, ako the statements in the two paragraphs <h*w the affiant’s full 
knowledge and belief as to the circumstancea and conditions under which 
stockholders and security holders who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner. Narnės and addresses oi individuals who are 
stockholders of Corporation which itself is a stockholder or hDlder pf 
bonds, mortgages or other securities of the publishing Corporation have been 
included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are 
eųuivalent to 1 percent or more of the totai amount of the stock or securities 
of the publishing Corporation).
10. This item mušt be compkted for all publications except those which do 
not carry advertising other than the publisher’s own and which are named

in sections 123.231, 132.232, and 132.233, postai manual (Sections 4355a, 
4355b, and 4356 of Title 39. United States Code).

Averadge no. copies 
Each issue during 
•receding 12 monts

A. Totai no. copies printed (Net press run 4.530
B. Paid circnlation:

1. To term suscribers hy mail. earier 
or by other means
2. Sales through agents, new dealers 

or otherwise
C. Free distribution (including sarnple-) 
other means
bv mail. earier deliverv. or bv
D. Totai no. of conies distrbuted (Siim 
of lines Bl, B? and C)

I certify that the statements made by me above are correct and complete
Jackus Sonda. Manager

PAVYZDYS VISIEMS PILIEČIAMS

Jeremiah Williamson (kairėj), 98 m. amžiaus, ir .Mer- 
shon Green, lu3 m. amžiaus, lapkričio 5 d. atėjo į vieną 
iš Trenton, NJ., rinkiminių apylinkių balsuoti. O kiek 
jaunų ir sveikų piliečių nesinaudojo ta didele demo
kratinės šalies piliečiams priklausančia teise.

tisų istorinių veikalų. 1 
Visi dalyviai sustoję su-1 

giedojo jam Ilgiausių metų.;
Koresp.

Bostone 41 konsulas

Bostone yra 41 valstybės 
i konsulas, iš jų 27 garbės, 
tarp kurių yra ir Lietuvos 
garbės konsulas adv. Antho
ny Shallna.

Daugiau už Bostoną kon
sulų teturi New Yosk ir San 
Franeisco.

MOTERŲ DĖMESIUI

Maždaug po trijų savaičių 
vykstu | Fiaridą. Yra viena 
vieta moteriai veltui vykti 
kartu. Daugiau informacijų 
laišku.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

4.000

480

50

4 530

IŠNUOMOJAMA

J. Pakštienė Miami mieste. 
Fla., pigiai išnuomoja butą ir 
taip pat kambarius atvykstan
tiems iš šiaurinės dalies Ameri
kos. Adresas:

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

i RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
3338 SW 25th St., Miami. Fla. į ATSIMINIMAI, parašė JuO- 

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.KAS NORĖTŲ

Turiu gerai įrengtus 4 kam
barius. Vienam gyventi nuobo
du. Būtu gera, jei atsirastų pen
sininkas (vyras ar moteris), y- 
pač su automobiliu, kartu gy
venti. Plačiau atsakysiu laišku.

Jonas Jesevich, 300 Gregory
St., Bridgeport, Conn.

(48)

NAUJIENA

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

Jonas Aistis, POEZIJA.
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

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

Dr. Kazys Grinius, ATSI- ‘ 
MINIMAI IR MINTYS, 11 > 
tomas, 336 psl., kaina $5.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

Single issue 
nearest to filinc 
date

4,500

3,917

477

50

4.444

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizaci i a gvvu»ia nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINI JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių tr vaido Iidžiausį ka
pitalą. *
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. __ _ .
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki
$10.000.00. t , , ,
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teiWa 
žinias apie apdraudas ir istoiimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
$07 Weat SOth Street New York 1, N. Y.

Dievo karalystės žinios

Visas pasaulis bus padarytas 
J rojumi, žemė niekad nebuvo 
i prakeikta. Ji nenusidėjo. Visa 

žemė aplink Edeną buvo palikta 
i neužbaigta. Edenas (rojus) bu- 
! vo pavyzdys to, kaip ji bus už- 
; baigta. Bet gerindamas ir tobu

lindamas žemę, žmogus turėjo 
gero užsiėmimo, smagumo ir, 
dirbdamas ją, buvo palaimintas.

Be abejonės, bus įdomu žinoti,
_ , XT - i- t - šventame rašte yra tokių
Po paskaitos Nijole hąs- tekstų, kurie pasako, kad Dievas 

kaitė ir Birutė Adomavičių- yra prižadėjęs padaryti žemės
tė padeklamavo tai dienai j paviršių taip' gražu, kaip buvo 

..* ! rojus — linksmybės sodas. Žmo-pi įtaikytus eilera. c >. t gUg neturį neį tokių žodžių, ku-
Minėjimas užbaigta? Lie- ‘ riais būtų galima pilną rojaus 

tuvos himnu. į grožį apsakyti, žemė bus tobulo-
Po oficialiosios dalies bu-! jo žmogaus namai. Pranašas pa- 

, . i - • i • sako, ką Dievas mano padarytu
VO bendras pobūvis, kuriam į su žmonėmis ir žeme. šventame ( 
buvo labai 1-ūpestingai pasi- j rašte yra aiškiai pasakyta, kad Į
ruošusios motervs. vadovau- į žem® bus duota tik tiems, kurie Į 

* o ... r- bus paklusnus Dievui ir kantriai'
jamos Sofijos Galdihienes. | Viešpaties; gi Viešpaties

Beje, minėjimo metu pa- į laukiantieji gaus žemę: tėvainys-
_____ ____ ,___ „ _ aiškėjo, kad paskaitininkui i tėn (Evang. Mat. 5 ir Ei. 5).

dabar, visas tas bausmesj kaij. tik ų dieną sueina ka-•,
x pa metų. Ta proga rengėjai gaus žemę; tylintieji taip pat

pasveikino prelegentą visų 
bostoniškių vardu, o Y. Kul-

dėstomų faktų, paimtų iš pa
čių rusų šaltinių, matai prieš 
akis šių dienų tokius pat ru
sų komunistų darbus. Jau ir 
Muravjovas buvo uždraudęs 
ano meto Lietuvos jaunimui 
siekti mokslo užsienyje, pa
laikyti ryšius, prasižioti ką 
nors prieš valdžią ir tt. Ir 
tada, kaip ir dabar, šaudė, 
korė, trėmė Sibiran, atimi
nėjo turtą, krovė nepakelia
mas duokles. Ir tada, kaip ir

krovė dažniausia ne teismas, 
bet okupaciniai valdininkai 
savo nuožiūra ir be jokių

gaus žemę tėvainystėn ir gėrėsis 
ramybe. Dievo palaimintieji

, , . _ - T IT V gaus žemę, o priešininkai pra-bokiene su J. Vembre Atei- žus (Psa, 37; 9> n 22). Bet irtardymų.
Žmonės pasikeitė, bet ru- Į tininkų vardu įteikė amžiną- pavargėliai gaus žeme (Psal. 33; 

siskojo imperializmo tikslai' ją plunksną, linkėdami pa- IIL 
ir priemonės pasiliko tokie: rašyti dar daug ne tik tokių ‘ 
patys. turiningų paskaitų, bet ir iš-

BŪTINA SUSIPAŽINTI 
SU

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

* Angliškas medžiagas, avalynę, nertinius ir
600 įvairių kitų |domių dalykų

- * Speciali nuolaida garsiems Hoehner 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

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1947—TURINT MASKVOS USSR VNEšI’OSYI.TORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND 

INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

PINIGAI Į USSRBE MUITO DOVANOS J USSR: 
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitą. 
MŪSŲ SKANIŲ IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTŲ 
SIUNTINIAI

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

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

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sąrašų.
GRAMERCY — N. Y.
113 EAST 28th STREET - 906 

NEW YORK 16. N. Y.

NAUJAUSIOS KNYGOS

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00. ‘
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi- 

nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą miestą ir a- 
pylinKę, 43U psi. naina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry-

Ar turi šitas 
knygas?

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

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai. 
......................... $0.50

Paskui pranašas parodo, kad
tie, kurie stengsis gera daryti „ . .... ;1__... -
šiais suspaudimo laikais, ku- • nos Gi igaitvtės eilėraščiai, 
riuos dabar pasaulis pergyvena,
gaus ypatingų Dievo malonių. Ir 
pranašas dar sako: Palaimintas 
yra tas, kurs atsimena stokojan
tį ir beturtį. Viešpats išlaisvins 
jį nelaims dienoje, laikys jį gyvą 
ir nepaduos priešo valiai (Psal.
41; 1,2). Dievas žada visa tai 
padaryti, žemė duoda savo vai
sių. Tepalaimina mus Dievas.

(Bus daugiau).

premijuota knyga, 80 psl., 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio

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

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ......................................$0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 50.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ i'ARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Santvaro o-ji eilėraščių jJAUNASls SOCIALDEMO-
knyga, 150 puslapių, gra
žiai irišta, kaina__ $2.50

KRATAS 
35 centai

Nr 4 ir 5, kaina

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

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, (PLAUK, MANO LAIVELI, 
Ohio. ( Petro Segato eilėraščiai,

Mes turime paskaitų iš šv.! lllpsL; kaina........... $2.00 JĮ I
J Rašto, siunčiame nemokamai 
; i (Dievo Karalystės žinios, Tėvas Į LIETUVIU

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

Kursas 9 Mibliai už $1®
Už patarnavimą mokestis iki 

$35.00 _ $3.00.
Virš $35.00 — 10%

» » *
GRAMERCY — N. Y.

741 BROAD STREET -925 
XEWARK. NEW JERSEY

Siunčiami siuntiniu ir piniP31 

i Vakarų įr Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumunija. Vengriją, 

Čekoslovakiją ir tt.

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

IŠEIVIJA A-
MERIKOJE, St. Michelso- 

sa apie pragarą). do vaizdžiai parašyta šio

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos 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 valstybes santvarkos bruo- 

j žai, 176 psl., kaina......................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j 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 
2879 m. iki 1955 m. 19p 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 komunistų 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

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras, 32 psl., kaina 50 centų

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

ANARCHIZMAS. 29 psk, 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

KAil SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ. 28 psl., kaina .. $0.10

E J L Ė S IF STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). i»7 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psl., 
Kaina ............................. $0.20

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

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

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

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 SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ...................................... $0 30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvav
$7.
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pagerbimas

Susirenka LDD kuopa Sugrįžo adv. Z. Salnienė AUKOS BOSTONO 
BALFUI

Šį sekmadieni, lapkričio 
17 d. 2 vai. popiet, So. Bos- 
pjUalpose šaukiamas Lietu
vių Darbininkų Dr-jos 21

Advokatė Zuzana Dainie
nė lapkričiu S d. sugrįžo iš 
ilgos kelionės. Ji su moterų

š. m. spalio 6 d. 
bankete aukojo šie

Balfo
asme-

Po $2: J. Kruopas, J. 
valga, J. Bakšys, X.X., J. Į 
Jurėnas, J. Ciunis, J. Kurap-Į 
ka.

E. Steponavičienė $1.

Televiziją 
ir radiją

Poeto kan. Mykolo Vaitkaus Visi į lietuviškos mokyklos,; valdybos apyskaita, renka- oanaetą m vajdyba> pianeš-
Bostono Lituanistinės Mo*| ta apie draugijos suvažiavi

mą ir tt.
Visi nariai prašomi daly-

Kaip jau buvo skelbta, šį .
šeštadienį, lapkričio 16 d. kvklos banketas bus si sek 
6:30 vai. So. Bostono Liet. madienį, lapkričio 17 d. 5,

. _ Zonta klubu delegacija Ja- į nys:
kuopos naiių susirinkimas, ponijoj išbuvo 3 savaites, iš-į Banketo globėjas V. Stel-: Bostono Balfo sk. valdy-; 
Jame bus duota šių metų važinėdama ją nuo vieno ga- mokas $100. i ba nuoširdžiai dėkoja vi-‘

lo iki kito. Be Japonijos, ji I Liet. Pil. Dr-ja $50. Įsiems aukotojams ir kartui 
dar buvo Hung Konge, For- Į Inž. Sąjungos Bostono' prašo, kurie dar nesuspėjo i 
mozoj ir Havajuose. j skyrius $30. ' savo aukos atiduoti mūsų Į

„ . , . . A. O. Andriulionis $26. ■ vargstantiems lietuviams su-j ;
Grjzo sveika n kupina gi- j gtarinsko stalas $15. i šelpti, ją įteikti Balfo valdy- }

i Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. s»ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

aoeceoeooGaeoeoeooooocoe

Piliečių Dr-jos III aukšto sa
lėje rengiamas poeto kan. 
Mykolo Vaitkaus 80 metų 
sukakties minėjimas. Tai re
tas jubiliatas, kuris savo kū
ryboj išliko jaunas nuo Mai
ronio epochos iki pat mūsų 
moderniųjų laikų ir dar tik 
šiomis dienomis išleido sa
vo poezijos rinkinį ’Alfa ir 
Omega.“

i vai. vak. So. Bostono Lietu-; vauti.

Pagerbimo akademinei 
daliai vadovauja dr. Juozas 
Girnius, apie sukaktuvinin
ką ir jo kūrybą paskaitą 
skaito poetas Stasys Santva
ras. Meninėje programoje— 
jauna ir žavi solistė Nancy

Sekr. N. Jonuška

liausiu įspūdžių, kurių bent 
dalį žadėjo papasakoti ii 
Keleivio skaitytojams.

Po $10: M. Bratėnienė, J. bos nariams. SAV-ON

Sandariečių kortų vakaras

Sandaros Moterų Klubo 
kortų vakaras bus ši šešta
dienį, lapkričio 16 d. 7:30 
vai. vak. Sandaros salėje.

Kaip paprastai, bus ver
tingų dovanų ir gardžių už
kandžių. Rengėjos kviečia 
kuo gausiau atsilankyti.

Muzikos mėgėjų dėmesiui

Sekmadienį, lapkričio 17 
d., International • Instituto 
patalpose (190 Beacon St.) 
Įvyks dainavimo prof. V. 
Cbodskio mokinių koncer
tas. Programoje lietuvių ir

A. Januškevičius, S. G. Jur į 
Į celevičius, J. Kapočius, A.'

Vrubliauskas, A. Matjoška, 
V. Jankauskas, B. Utenis,1 
inž. J. Mikalauskas, X.X., R.1 
Bričkus. Leveckas, K. Zaga- 
nevičius, A. Mažiulis.

Po $7: A. Januška ir Vit
kus.

Po $5: Liutkus, B. Micke-

Alfonsas Baika,
Balfo iždininkas

. ........ , . vičius, A. Škudzinskas. J.'ukr.,n.ec,ų liaud.e, damoj Tuirjla> adv j GrigaliuS-.

j vių Piliečių Dr-jos salėje, Iii Į 
I aukšte.
• Susidomėjimas banketu 

yra labai didelis. Daugelis 
teiraujasi, ai- visiems užteks 
vietų. Teiraujasi re tik ”dy- 
pukąi'*. bet ir seni ameriko
nai ir Amerikoj gimę lietu
viai. Visi urmu ruošiasi eiti! 
į banketą.
• Iš Tėvų komiteto sužinota, 
kad tas banketas šiemet
bus tikrai Įdomus ir links- j Bostono valdžia nepasikeitė
mas. Nebus jokių ilgų, visus! - ______
varginančių kalbų. Pasiro-Į Lapkričio 5 d. rinkimai 
dys dar niekad Bostone ne-į Bostono miesto vadovybės 
girdėtas vyrų sekstetas (še-: nepakeitė. Majoru išrinkus 
š> balsingi vyrai) su naujo-1 senasis john F. Collins, su
miš dairomis. Bus skaitomi! rinkęs 107,617 balsų (Jo 

tegavoMilęrytėiš YVorcesteno, ku- humoristiniai dalykai. Vaka-! varžovas Remonte

ir arijos iš c perų. Lietu viš* A. Girnius, A. Monkevičius,

Parduodama

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

(48)
kai dainuos Bostono lietuvių F. Zaleckienė, A. Vilėniškis, {

i
t 
1i! 

! |
Po 83: F. Zaleskas, J. *

visuomenei žinomas bosas 
Benediktas Povilavičius, ku
ris muzikos mėgėjų kitatau
čių pramintas “lietuvišku 
Šaliapinu.“ Koncerto pra
džia 3 vai. popiet.

B. Paliulis, P. • Lembertas, 
A. Bartašiūnas, J. Romanas, 
L. Švelnis. j

J. Petružis $4.

Ketvirtis & Co.

Cravinskas.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

J Rūpestingai taisome laikrodžius.

1
 žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
• SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

I *«
j ROOFING and SIDING CO.
• 469 W. Broadway. So. Boston
; AN 8-2150

• DAŽOME IR TAISOME
F. Pukanasis

■
I

« Al Stecke F. Pukanasis j 
{ Res.: 8 Faxon St. Natick • 
• Brockton 586-9272 655-0807 {

Telefonas: AN 8-2805 !
\Dr. Jos. J. Donovan•

ri atliks specialiai muz. Ju
liaus Gaidelio M. Vaitkaus 
žodžiams sukomponuotas 
dainas, palydint pačiam 
kompozitoriui, o Mykolo 
Vaitkaus kūrybos ištraukas
skaitys Bostono Dramos Raukime via»cu
Sambūrio nariai Rita Ausie į kiekvienas galės išbandyti: ^jk motina vienintelė’mo-j 
jūtė ir Feliksas Kontautas. I *>'o laimę didžiulėje loten-, teris Ul p g vyrų

_ ■ ■ ..... , Į ‘'°t- 1 - ■ J Mokyklų komitetą iš-
Po akademines dalies bus, Tėvų komitetas kviečia vi- j rinktj vlsi seniejj. 

vaišes sukaktuvininko gar- i sus jaunus ir vyresnius, at-, Hį k (b pirmininkė 
bei. j silaikyti i sj svarbų parengi-1 daba/

u . ... • i mą. v aJgių, gėrimų ir vietos. .bostono lietuvių visuome-1 . . , . . , .. .* ! prie stalų visiems užteks. L z
nedidelę tik 3 dolerių auką 
kiekvienas turės linksmą va
karą.

Koresp.

rienę įuošia pačios geriau-1 72343 balsus), 
sios Bostono šeimininkės.) j Miesto Tanba išrinkti 

■■ joms uoiiai talkina visos mo-| . b‘uvusieji (p F Hines, Ian. ' 
tinos, o barą aptarnauja vy-j wj F , Reirigan 
■ ai netingimai. Tuoj po va- b. Tj y) /aujj; g j
kanenes bus šokiai visus, „ Langone, G. F. Fo- 
lmksmirs geras orkestras.,j Kathl?rine c, aven> n 

galės išbandyti į
laimę didžiulėje

FISH PIER LIQUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONHEALTH FISH PIER SO. BOSTON
AT VEŽAME Į NAMUS ....................... DEvonshire 8-9027

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

pasirinktus gėrimus

Dr. J. Pasakarnio\
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL vak. J 
Vakarais iš anksto susitarus 1

447 BROADWAY ;
South Boston, Mass »

DOVANOS 1 LIETUVĄ

nė kviečiama šio rimto įvy 
kio tikrai nepamiršti ir į mi
nėjimą atsilankyti.

Svečias iš Montreaiio

R. Valentas iš Montreaiio 
buvo atvykęs į So. Bostoną1

J. Vinciunas į Floridą

gavo daugiausia ’ 
balsų), Eisenstadt, Lee, į 
O’Connor ir Gartland.

Baisavimpąsę iš 309.0001 
registruotų balsuotojų teda
lyvavo 183,000, arba 58%. Į

Mūsų bičiulis Juozas Vin- i ---------
i savo sesers V alerijos Au- ciūnas išvažiavo į Floridą, i Lapkričio 3 d. Dainavos 
siejienės, senos Keleivio Sustos St. Peterburge. Žada choras Chicagoje surengė j 
skaitytojos, laidotuves. Ta pabūti mėnesį, apsidairyti, koncertą. Jo programoje bu-% 
proga jis buvo užsukęs ir į;ar nebūtų geriau Belmontą vo ir’Kantata apie Lietuvą/ A
Keleivio įstaigą, pratęsė sa-; pakeisti i kurią nors 
vo prenumeratą ir užsisakė į (ios vietą.
Kalendorių.

Flori-

Gaidelis. Kantata turėjo di- :

fiSiL
Bostoniečių kūriniais 

džiaugėsi Cbicaga

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilocikiu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš U'K0X, Framingham. Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS

kurios žodžius parašė Stasys 
Santvaras, o muziką Julius

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Aleknos jau išvažiavo
Skautų studentų vakaras delį pasisekimą.

Praeitą trečiadienį Bos
toną apleido mūsų mieli kai-

Bostono ASD ir Korp! 
Vytis skyrius lapkričio 16 d.! IŠNUOMOJAMAS B< 'NS

7:30 vai. vak. Baltais Nams —geras susisiekimas, arti k»«a-
mvnai Antanas ir Emilija A- patalpose, 64 Sigourney St.,« t‘Pės:- J \ . L, • „r, : Kreiptis: 96 G St., So Bostone,Jamaica Plain, ruošia Bo--j aukštasleknos. Jie išvyko i Floridą, 
iš kurios grįš tik kitų metų j hemų Vakarą IV 
pavasarį.

Visi ma- - 
Joniai kviečiami atsilankyti.'
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COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service ir krautuvė įvairių prekių, 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus. Į priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus i vi- Į neša, kad pagal naują cent-
I ro susitarimą su U. S. S. R. 
j 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,

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West BROADVVAY. So. Boston 27. Mass- Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-Į motociklai, dviračiai, tele- 
ma siųsti 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.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti-į 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.

vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 

j batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka,

Į veikiančia nuo 1963 m. sau-
Medžiagas. odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI- i gjo | j Katalogai yra ir įle
is A INA mūsų ištaigoje j . . «* m « »• —
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au- Į *UV’M Kalba, ouinteresuotieji
tomobiliam. motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa- *•

x . ... . , ...... Visos dovanos apmoka-ratams, skalbimo, valvmo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitu i . .. ..
„ ,14 ... , ........ mos siuntėjo, gavėjas nieko
daiktų. Siuntėjas sumoka musų įstaigoje visą kainą uz norimas [ Pristatymas
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų : juotag įr skubus, 
katalogų.

IŠTAIGA I.TETUVl^KA. KREIPKLIETUVIŠKAI Į
VISI SIUNTĖJ AI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAŽ’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAI STI.
Siunčiame su INTURISTO isralio.umais 

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvi-tadieniais nuo 
8 vai ryto iki ? ▼»!. vak. ir šcStadioniais nuo s vai. rvfo iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMOMS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

TAUPYK $S$ 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 kati’o, 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- 
ės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. 
Žinoma, už darbą nieko neskaitoma,
4. Lengvas mokėjimo planas: -
Jūs pasirenkate mokėjimo piana. kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos Ivgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesiu. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kum pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtu 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 Į 
Fuel Uo_ 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.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduoaame 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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki S vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fnnrth SL,

So. Boston
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika-

| lavimą. šaukite visados iki 9 va- 
■ landų vakaro.

i Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
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 Keleivis.

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

thePeaee—Constable

t « «i I
I Jastiee of thePeaee—Constable J 
• 598 E. Broadway •
J So. Boston 27, Mass. • 
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

i______________________ .«

► ► v

Fvvvvvvvverevvv eveseetsuį

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I icense No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti $263
Telefonas: CO 5-5839

$12 MT. VERNON STREET į 
DORCHESTER 25, MASS.į □

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Coraer 
Dorchester, Maas.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurgas 
* X RAY 

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Namai ir t’kis:
287 Concord Rd., Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston,

Office Tel. AN
Mass.
8-0948

Flood Sąuare 
Bardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popierot Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai




