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Konferencija Kipro reikalais
JAV, Prancūzijos ir Sovietų krašto vairuotojai pareiškė, 

kokius pagrindinius užsienio politikos užsimojimus jie 

sieksią ir vykdysią.— Jų visų norai sutampa. — Skirtin

gas V. Vokietijos prezidento pareiškimas.

kas nuo Kubos, ir pareiškė 
savo pasipiktinimą dėl bu
vusių afrikiečių studentų 
demonstracijos Maskvoje. 
Esą, jis pats tiesioginiai da
vė Įsakymą policijai leisti 
afrikiečiams studentams pa
sirodyti aikštėje prie Krem
liaus. Girdi, afrikiečiai stu
dentai pas save gali daryti 
ką nori, r.ors ir ant galvų 
stovėti, bet Sovietų Sąjun
goje jie yra tik svečiai.

N. Chruščiovas pakėlė 
taurę ir Į prezidento L. B. 
Johnsono sveikatą.

Vakarų Vokietijos prezi
dentas Liubke Į savo gyven
tojus kreipėsi su atitinkamu 
atsišaukimu. Jame tarp kit
ko pasakyta, kad jei nepasi
seks geruoju suvienyti Vo
kietijos- tai vokiečių tauta 
nepasigailės jokių aukų. Ir 
čia priminė, kokius didelius 
sunkumus turi Rytų Vokie
tijos gyventojai.

JAV prezidentas L. B. 
Johnson pakaltojo visa tai, 
kas užsienio politikoje J. F. 
Kennedžio buvo pramatyta. 
Esą, gana jau kalbėti apie 
taiką- reikia imtis darbo. 
Visi nesusipratimai tarpe 
tautų ir valstybių turi būti 
sprendžiami susitarimo ke
liu, bet ne ginklu, šito nori 
JAV vyriausybė ir to siekia 
visi JAV gyventojai. Tarp 
Vakarų ir Rytų valstybių tu
rinti būti surasta bendra 
kalba ir Įvairiais ginčytinais 
klausimais susiprasta.

Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle pasisakė, kad 
Prancūzija sieksianti Vaka
rų Europos suvienijimo, 
glaudžiai bendradarbiauda
ma su JAV. Prancūzijos 
valstybės interesai verčia ją 
ginkluotis atominiais gink
lais. Toje srityje jau daug 
kas atsiekta, ir Prancūzijos 
karinės pajėgos ta kryptimi 
ginkluojamos. Kitais metais 
bus pradėti statyti povande
niniai laivai, taip pat bran
duolinėmis raketomis gink
luoti. Norint taiką Įgyven
dinti, apsiginklavimas yrą 
būtinas.

Sovietų Sąjungos vadas 
N. Chruščiovas Naujųjų Me
tų priėmime ir ilgame pa
reiškime JAV spaudos ko
respondentui' pareiškė- kad 
visuotinos taikos Įgyvendi
nimas yra būtinas, ir, geros 
nuotaikos pagautas, pasiūlė 
visiems priėmimo dalyviams 
pakelti vyno taures už So
vietų Sąjungos karines pa
jėgas.

Jis šūktelėjo: šalin ran-

KINIJOS DIKTATORIUS

Geležinkelio nelaimė 
Jugoslavijoje

šeštadienį netoli Jugosla
vijos sostinės Belgrado vie
nas keleivinis traukinys Įva
žiavo Į kitą traukini, žuvo 
66 žmonės ir apie 300 su
žeista. Visoje valstybėje pa
skelbta gedulo diena, nes ši
ta nelaimė buvo didžiausia 
po praeitų metų liepos 26 d. 
ištikusio žemės drebėjimo 
Skoplje, kur žuvo apie 2,000 
žmonių.

Kanadoje mirė 
Mykolas Tuinyla

. -7■ -■ ? I

Raudonosios Kinijos minis
teris pirmininkas Chou-En- 
lai šiuo metu kelionėje po 
Afriką ieško sau draugų. 
Be to. jis aplankė ir Alba
niją, vienintelę jam palan
kią komunistinę valstybę 
Europoje. Kitos jų linksta 
į Maskvos pusę.

Gruodžio 17 d. Simcoe- 
Ont., mirė Keleivio skaity
bas, vienas turtingųjų ta
bako augintojų, Mykolas 
Tuinyla. palikęs liūdinčius 
žmoną Eleną ir brolį Joną, 
gyv. So. Bostone, kuriems 
reiškiame gilią užuojautą.

Velionis Į Kanadą atvyko 
prieš 30 metu, Lietuvoje dir
bo kooperacijos Įstaigose.

NIKITA “MEDŽIOJO“ 
LENKIJOJE

Pereitą savaitę Nikita bu
vo atvvkes Į Lenkiją ”pa- 
medžioti“ mozūrų miškuo
se. Aišku- kad tikrasis kelio
nės tikslas buvo aptarti su 
Gomulka abiem svarbius 
politinius klausimus.

•KOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS

VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR

S.UJŲJŲ METŲ PROGA.
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Pereitą sekmadienį, sausio 5 d. 5:55 vai. ryto 
Bostone. Carney ligoninėje, po ilgos ir sunkios ligos, 
iškentėjęs dvi operacijas, mirė įžymusis senosios karto: 
lietuvių poetas Faustas Kirša.

Su juo užgeso vėl vienas nepriklausomoj Lietuvoj 
ir tremty mums švietęs gyvosios tautos dvasios žiburys, 
kurių žavinti liepsna diena iš dienos vis tolsta žmogaus 
akies neperskrodžiamon amžinybėn.

Poetas Faustas Kirša buvo suaugęs su Lietuvos 
žeme, kaip ir jos mįslingai šlamanti giria, kaip josios 
'žandenų ir padangės žydris ir grėsmingoji rudens aud
ra-, linksmas pavasario vyturio čiulbėjimas ir graudi
nantis vakaro dainų liūdesys. Kirša pats buvo anas jo 
apdainuotas tautos rūpintojėlis, — tremties pakelėse 
lulytas- vėjų nuskaudintas ir aštraus sielvarto širdy 
pergręžtas.

Gimęs 1891 m. vasario 13 d. Senadvario viensėdy, 
žavingoje Zarasų krašto gamtoje, per 73 savo amžiaus 
ne tu s savo darbais jis susikūrė prasmingą gyvenimą 
kupiną veiklos ir kultūrinių vertybių, nepriklausomo 
žmogaus laisvės džiaugsmo, o taip pat tremtinio kančios 
j nusivylimo

Jau 1913 m. jis Lietuvių mokslo draugijos Vilniuje 
narys- o vėliau — mokytojas, Karo mokyklos lietuvių 
;aibos ir literatūros lektorius, laikraščių ir žurnalų re 
daktorius, Meno kūrėjų draugijos narys ir pirmininkas 
vienas satyros teatro Vilkolakio steigėjų- žurnalistas 
Šiaulių teatro direktorius-, o svarbiausia — poetas.

Tremtyje- Vokietijoje, jis vėl laikraščio redakto 
ius, lietuvių kolonijos pirmininkas, Jungtinėse Valsty 
>ėse Bostono kultūros klubo pirmininkas, vyr. skauti 
ninkas- nužemintas darbininkas- primirštas pen.inin 
tas, o gyvenimo pabaigoj — varganas ligonis, be vilties 
r be ateities. Bet vėl visada — poetas.

Šiandien Faustas Kirša jau mums yra tik jo širdie 
baku sudainuotos knygos — Verpetai, Andų aidužiai 
Suverstos vagos, Giesmės- Maldos ant akmens, Piligri 
mai, Tolumos, Šventieji akmenys, Pelenai...

Jo poezijos jaunatvės žaismingas žodis vėlia’, 
virsta vis gilesniu susimąstymu- vis skaudesnių kentėji 
mu ir pabaigoje krinta sunkia suakmenėjusia ašara 
jo kietąjį tremties kelią.

Ir šiandien su giliu liūsesiu mes jam tariame jai 
paskutinįjį sudie. Paskutinįjį sudie didžiajam kūrėjui 
artimam širdies žmogui ir palinkusiam tremties bendra 
keleiviui — dėl brutalios jėgos įsiviešpatavimo pasauly 
praradusiam tėvynę ir net gimtosios žemės kapų ramybt 
•mTinaium ooilsiui.

Popiežius Povilas VI pir-į 
madieni grįžo iš Palestinos.; 
kur jis per tris dienas lankė j 
krikščionių laikomas šven-Į 
tomis vietas. JĮ iškimingai' 
pasitiko Jordano karalius 
ir Izraelio valdžia ir, žino
ma. mi’ ios žmonių. Ten po
dėlius pirmą kartą po 500 
aeiu a sitiko su rytų bažny-5 
'os aukš iausia gal,a Athe-į 

nagoias i; tarėsi su juo baž
nyčių vienybės klausimais.

Kelionės tiks’as buvo pa- 
oci vti pasauliui, kad katali
ku ba~n\ čia nori eiti su gy- 

v’e'ipi-.i kad ji siekia visų 
riki.; oriu vienybės ir tai

gos šioje žemėje.
Faž' mėtina, kad popie

žiaus kehonėms aprašyti bu
co suvažiavę apie 2,000 ko- 
esponcertų.

Seni nesutarimai. Jų priežastys. Kaip taika buvo įgyven

dinta. Kodėl vėl nesutarimai. Kaip tikimasi juos pašalinti

ir taiką valstybėje grąžinti.

Kongresas vėl 
susirenka

Kodėl Kipro sala visiem opi.

Du kandidatai 
jau pasiskelbė

New Yorko gubernato
rius Nilson Rockefeller ir 
senatorius iš Arizonos Bar
ry Goldvvater (abu respubli
konai) jau viešai paskelbė, 
kad jie stato savo kandida
tūras Į JAV prezidentus.

Iš respublikonų dar mi
nimi šie kandidatai: Michi- 
gano gub. Romney, buvęs 
Niviceprezidentas R. Nixon, 
Pennsylvanijos gub. Scran- 
ton, ambasadorius P. Viet
name Lodge ir Harold Stas- 
sen.

Demokratų kandidatas, 
aišku, bus dabartinis prezi
dentas Lvndon Johnson.

NUTEISĖ IR SUŠAUDĖ

Bulgarijos teismas nutei
sė sušaudyti šnipinėjimu 
JAV naudai kaltinamą Iva
ną Georijevą. buvusį diplo
matinės tarnybos tarnauto
ją. Bylą sprendžiant, Sofijo
je buvo kilusios didelės an- 
tiamerikietiškos demonstra
cijos su langų daužymu.

KIPRO PREZIDENTAS

šiuo metu neramumų kupi
nos Kipro valstybėles pre
zidentas arkivyskupas Ma- 
karios. Tai vienintelė vals
tybė. kurios prezidentas y- 
ra aukštas dvasiškis.

Kongresas, tik po Kalėdų 
išsiskirstęs. sausio 7 d. vėl 
pradeda posėdžiauti.

Paskutinis jo darbo vai
sius— pagalbos užsieniui 
priėmimas.

Dideliais vargais admi 
nistiacijai pavyko gauti 2 
bil. dolerių (Kennedy buvo 
prašęs $4.5). Kadangi ad 
ministracija dar turi apie 
370 mik atsargų tam reika 
lui, tai ji viso labo užsienio 
pagalbai šiais metais turės 
3 bil. 670 mil. dolerių.

Kongresas leido prezi
dentui parduoti komunisti
nio bloko valstybėms kredi
tan, jeigu jis tai laiko nau
dinga savo kraštui. O buvo 
jame stiprių balsų prieš tok. 
pardavimą.

Kėsinosi nužudyti 
Ghanos diktatorių

Jau ketvirtą kartą kėsin- 
tasi Į Ghanos prezidente 
Kwame Nkrumah gyvybę.

Paskutinį kartą, jam ei
nant iš savo rūmų Į automo
bilį, policininkas paleido Į 
jį 5 šūvius, bet pataikė ne Į 
diktatorių, o Į jo sargybinį, 
kuris krito vietoje. Kol pa
galba atskubėjo. Nkrumah 
pats griebė pasikėsintoją ir 
jį nuginklavo.

CHRUŠČIOVAS TAIKOS 
3ALANDŽIO ROLĖJE

Nikita Chruščiovas vėl 
treipėsi į visų valstybių va
dus- siūlydamas nevartoti 
ėgos to ar kito krašto ginči- 
amiems klausimams dėl ru- 
ježių spręsti.

Vakaruose niekas to pa
siūlymo nelaiko rimtu ir 
nuoširdžiu. Visiems aišku, 
<ad tai tik noras pasirodyti 
aikos balandžio vaidmeny.

Daug svetimų kraštų pri
sigrobusiai Sovietų Sąjun
gai tik ir rūpi, kad jos gro
bio kas jėga reatimtų, kad 
turėtų pakankamai laiko jį 
suvirškinti.

Nedidelės Kipro salos, 40 
mylių nuo Turkijos kranto, 
trys ketvirtadaliai gyvento
jų yra graikai- tik ketvirta
dalis turkų. Salą ilgai valdė 
anglai. Graikai visada norė- 
:o prisijungti prie Graikijos, 
o turkai prie Turkijos. Ar 
vienaip- ar antraip padarius, 
"aikos saloje nebūtų buvę, 
odei 1960 m. Kipro salai 
>uvo duota nepriklausomy
bė. Anglija, Graikija ir Tur- 
<ija garantavo jos saugumą, 
’os turi teisę ten laikyti sa
vo karines bazes.

Turkų mažumai korstitu- 
rijoj buvo numatyta plačių 

teisiu. Dabar prezidentas 
ark. Makarios sumanė pa
keisti konstitucijos kai ku
riuos straipsnius. Turkai tai 
laiko jų teisių siaurinimu, ir 
"odei praeitų metų gale ten 
kilo dideli neramumai, buvo
ir žmonių aukų. Buvo pavo
jaus, kad Turkija pirmoji 
’sikiš savo tautiečių ginti ir 
užims turkų gyvenamąją 
dalį.

Anglijai tarpininkaujant, 
Kipro vyriausybė sutiko 
Kipro salos klausimą svars
tyti tarptautinėje konferen
cijoje Londone, kuri bus su
šaukta sausio pabaigoje. 
Kaip ten pavyks tas klausi
mas išspręsti- pamatysime. 
O jis svarbus ne tiktai pa
čiai Kipro salai, Turkijai ir 
Graikijai. Mat, abi šios pa
starosios yra Nato nares, to
dėl bet koks nesutarimas są
jungininkų tarpe silpnina 
laisvųjų kraštų svorį. Todėl 
Kipro salos likimu visi yra 
susidomėję. Rūpi jis taip 
pat ir Chruščiovui, tik jis 
norėtų, kad ten kiltų kuo di
desnis suirimas.

BERLYNO SIENOJE 
GALIMAS PLYŠYS

Per Kalėdų šventes iki 
sausio 5 d. Rytų Berlyną ap
lankė virš miliono vakarie
čių. Neabejotina, kad jie te
nai paliko nemaža dovanų 
ir pinigu. Tai pajuto ir ko
munistiniai vadeivos, nes 
vakariečių pinigai jiems la
bai reikalingi. Dabar jau 
norima pradėti derybas tam 
lankymui pratęsti.

POETO FAUSTO KIRŠOS LAIDOTUVĖS

Poetas Faustas Kirša nuo šio pirmadienio, sausio 6 
d. yra pašarvotas Lubino laidojimo įstaigoje So. Bostone 
(546 Broadway). Aplankymo valandos kasdien 2-5 vai. 
popiet ir 7-10 vai. vakaro. Antradienį, sausio 7 d. 7 vai. 
vakare bus iškilmingos paskutinio atsisveikinimo su miru
siu mūsų poetu apeigos laidojimo įstaigoje. Velionis iš
lydimas į Forest Hill kapines trečiadienį- sausio 8 d. po 
specialių pamaldų Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, 
kurios bus 9 vai. ryto. Į Fausto Kiršos laidotuves atvyksta 
rašytojų ir iš kitų kolonijų
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Neramieji 1963 metai
Neužgesinti karo židiniaL — Kada taika pakibo ant plau
ko. — JAV ginklavimosi prasmė ir reikšmė. — Ne taikos, 
o tik paliaubų metai. — Didžioji JAV tragedija. — KO i

neteko JAV J. F. Kennedžio asmeny.

Daug kalbėta ir prirašyta apie taikos Įgyvendinimą 
pereitais 1963 metais. Ir nemaža pastangų padėta tose 
vietose, kur dar ginklai iš seno arba naujai pradėjo žyb
čioti. neramumams numalšinti.

Jungtinių Tautų karinis dalinys nebuvo pakankamai 
pajėgus įgyvendinti Konge-Katangoj taikai, numalšinti 
ten ginklu besivaržančius dėl valdžios. Padėtis ten, kaip 
buvo, taip ir pasiliko nerami, kelianti rūpesčius.

Laose, nors ir pavyko sudaryti iš trijų besivaržančių 
grupių atstovų vyriausybę, vis dėlto tikroji taika nebuvo 
Įgyvendinta.

Vietnamas jau nuo seniau padalintas į dvi dalis, skir 
tingas savo valdy mosi sistemomis ir ideologijomis. Ten ir 
pereitais metais toliau vyko aštri kova su komunistiniais 
partizanais. Toje kovoje žūna nemažai ir JAV karių, ten 
atgabentų Pietų Vietnamo kariuomenei apmokyti ir, rėi 
kalui esant, jai karo lauke padėti. Šiemet čia Įvyko ir di
delių šio krašto vidaus politikos pasikeitimų. Kilus trum 
pai revoliucijai, buvo nuversta katalikiškoji Diemo dikta
tūra, suglaudinti vyriausybės ir tautos santykiai, o taip 
pat pagerinti jau kiek pašliję ryšiai su JAV. Bet ir visa 
tai karo prieš komunistus laimės dar žymiai nenusvėrė 
vakariečių naudai.

Tenka dar paminėti, kad šiais metais pasisekė pasi 
rašyti su sovietais susitarimą, draudžianti branduoliniu 
bombų sprogdinmo bandymus žemės paviršiuje, ore ii 
vandenyje. Sutartį pasirašius, buvo daug kalbėta, kad ta- 
yra pirmas žingsnis Į nusiginklavimą, gal net visuotinį 
bet vėliau tuo "laimėjimu“ nustota girtis, ir jis lyg ii 
primirštas.

Visuotinio karo pavojus buvo jau čia pat. kai Maskva 
sumanė įsistiprinti Kuboje su savo atominiais ginklais 
JAV griežtai reagavus ir žodžius parėmus 175 divizijų 
ir parengtų atominių ginklų argumentu. Maskva pasisku 
bino savo didžiąsias puolamąsias raketas iš Kubos atsi
imti. nors jos riboti kariniai daliniai ten ir pasiliko. Bet 
čia vistiek Chruščiovas įvertino amerikiečių ginklų pra
našumą. Dėl to pasitraukimo net kiek nukrito jo pi estiža? 
kitų komunistų akyse.

Kai prezidentas Kenedis tvirtai į Maskvą prašneko, 
kiek atslūgo ir sovietų mėginimai užkirsti vakariečiams 
kelią į Berlyną.

Metams baigiantis, užsidegė dar ir naujas neramumu 
židinys Kipro saloje, kilus aštriems ginkluotiems susidū
rimams tarp tenykščių graikų ir turkų gyventojų.

Nors pernai visi karo židiniai ir nebuvo užgesinti 
bet nepavyko jiems ir labiau išsiplėsti. Tai JA\ nuopel 
nas. Čia ir glūdi JAV ginklavimosi prasmė ir reikšmė. 
Jeigu JAV nebūtų kariniai stiprios, tai daug agresyviau 
elgtųsi ir visi demokratijos priešai su Maskva ir Peipingv 
priešaky. JAV tvirtumas ir kietumas įtikinančiai veikia 
ir Chruščiovą, ir tenka jam būti nuolaidesniam ar net 
vaidinti taikos balandžio vaidmenį.

Tas Maskvos vaidinamas "taikingumas“ kai kam 
net suka galvą, vilioja daryti daugiau susitarimų su so
vietais, nukišus į stalčius netgi neišspręstus klausimus.

Vienas tokių neišspręstų klausimų yra Vokietijos su
vienijimas ir jos sienų išvedimas. O tą klausimą spren 
džiant, būtų paliestas ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos li
kimas. Tai principiniai akis badantieji klausimai visiems 
tiems, kurie dar pripažįsta laisvo apsisprendimo teisę 
visoms tautoms — didelėms ir mažoms.

Didžiausias ir sensacingiausias 1963 metų istorinis 
įvykis yra JAV prezidento J. F. Kennedžio nužudymas, 
įvykdytas lapkričio 22 dieną. Tai didžioji JAV tragedija 
atėmusi kraštui pajėgų politiką ir vadą. į kuri daug vilčių 
buvo sudėjęs visas kultūringasis pasaulis, išsiilgęs švie
sesnio ir ramesnio rytojaus.

Kennedis buvo įsitikinęs, kad nė viena valstybė ne
gali džiaugtis tik savo gerove ir tikėtis pastovios taikos, 
kol yra tautų, skendinčių tamsoje, prietaruos, kenčiančių 
badą. ligas ir politinę priespaudą. Laidojant J. F. Kenne- 
dį, pasaulis pajuto, lyg drauge su juo laidoja ir daugelį 
savo vilčių ir idealų, kurių artimesniu ar tolimesniu įsikū
nijimu buvo tikėta. Be to. J. F. Kennedis savo apmąsty
tomis kalbomis parodė pasauliui, kad Amerika vis dėlto 
via aukštos kultūros kraštas, turįs intelektualų, šviečian
čių visai žmonijai.

Taip pasidairius po netolimą praeitį, kyla mintis, 
kad gyvename tiktai paliaubų metus, kurie dar tęsiasi nuo 
antrojo pasaulinio karo veiksmų pabaigos. Gi tikrosios ir 
pastoviosios taikos įgyvendinimas pro Kremliaus bokš
tus- JAV dangoraižius ir Londono rūkus dar neįžiūrimas. 
Bet taika vistiek yra žmonijos idealas, vertas sunkių pa
stangų, ilgo laj^o ir didelės kantrybės.

MAŽESNĖS LYROS

Italijos popierinės tūkstantinės lyros buvo labai dide
lės. nepatogios. Dabar ju vieton išleistos daug mažes
nės. »a gražuolė dešinėj rankoj rodo senąją ir naująia 
tūkstantinę lyrą. o kairėj 10.000 lyrų.

Bostone sustojo lenkų 
laikraštis

- uo 1913 metų South valstijoj tada buvo renka- 
os one ėjo len«ų dienraštis mas gubernatorius. Jis nu

vykęs pas vieną kandidatą

administratoriaus J. Gegu
žio, kuris savo ruožtu labai 
nekęsdavo lenkų ir neduo
davo Chmielinskiui jokio 
kredito. Už kiekvieną "Kur
jerio" numerį Chmielinskis 
tur
to
spausdindavo.

Santykiai tarp jų pasida
rė tokie griežti, kad po pen- 
kerių metų. kai kontraktas 
pasibaigė. Chmielinskis pa
sistatydino nuosavą spaus
tuvę, kurioj dabar jo "Kur
jeris“ ir užbaigė savo die
nas. Pats Chmielinskis mirė 
1955 metais. Vienas jo sū
nus dabar yra Superior 
teismo teisėjas, antras Nor- 
lolko kalėjimo kolonijos 
viršininkas, o trečiasis — 
Massachusetts susisiekimo 
komisijos viršininkas.

Skelbdami laikraščio už
darymą, jie aiškina — ne
galėję toliau jo leisti dėl 
darbininkų ir medžiagos 
brangumo. Skaitytojams ža
da grąžinti pilną prenume
ratą, kurie užsimokėjo prieš 
du mėnesius.

S. M.

IEŠKO RAVA1TIENĖS IR 
RADZEVIČIŲ

Donelaičio 1964 metai
Šiais metais užsimota pa- tik sovietinėje santvarkoje 

minėti garsusis nemirtingų yra visiems prieinamas 
ėdavo užmokėti iš anks- ”Metų“ autorius Kristijonas ; mokslas, to mokslo žydėji- 
— kitaip Gegužis ne- Donelaitis ne vien tik ljetu-1 mas, kūrybos suklestėjimas.

vių išeivijoj, bet ir paverg- j švietimo kilimas, žmonių 
toje Lietuvoje, o kartu net 1 gerovės augimas, 
ir visoje Sovietų Sąjungoje. j Anaig vokietininku bau- 
Tam reikalui ten jau iš I džiavos metais valstiečio sū- 
anksto buvo sudaryti atitin-i nug j • prasiveržė į mokslą 
kami komitetai. i ir sukūrė nemirtingą kūrinį,

Donelaičio "Metai“ ver-i kuriuo ir dabar didžiuojasi
raudonosios baudžiavos į- 
steigėjai.

Vilniau laikrašty "Litera-Į Kartu Donelaičio gimti- 
tūra ir Menas“ Nr. 49 yra • nės surusintojai tenykščius 
įdėtas K. Donelaičio "Me- užsilikusius lietuvius išgujo 
tų“ vertėjo bieloruso rašyto-į ar sunaikino ir savais kolo- 
jo A. Zaryckio straipsnis| nistais kraštą apsodino. 
"Donelaitis prabilo baltaru- Vietovardžius sumaskoli-

čiami į kitas Sovietų Sąjun
gos pavergtų tautų kalbas.

siškai.“ Ten pasakyta:
"Poetas gyveno Rytų Prū
sijoje. tragiškuoju liau-

r.o, net kapines užarė, kad 
užsilikusieji ant kapų pa
minklų užrašai nebylotų,

džiai metu. kai vakarų lie-! kad ten lietuvių buvusi že- 
tuviai kentėjo ir nyko ne- mė.
laisvės pančiuose, kuriais! Tolminkiemy, dabar pa- 
sukaustė juos atėjūnai —Į vadintame lljinskoje, Do- 
vokiečių feodalai. Savo po- nelaičiui paminklo pastaty-
ema Donelaitis aistringai 
ir įtikinamai įrodė, kad bū
ras savo dvasia stovi kul
kas aukščiau, negu jo engė

mas yra lygu iš jo gimtinės 
pasityčiojimui.

Neabejojame, kad daug
’Kurjer Codzienny,“ kuris 
paskutiniais laikais pasiro- 
lydavo jau tik kaitą per sa
kaitę ir prieš Kalėdas galu- 
inai su savo skaitytojais at
sisveikino.

"Kurjerą“ buvo įkūręs H. 
hmielinski. nupirkdamas 

subankrutavusio "Boston 
Journal" spaustuvę. Pinigų 
jis turėjo, nes valdė Hano- 
ver Tiust Banką Bostone. 
3et jis neturėjo savo laik
raščiui ir nupirktoms maši
noms tinkamos patalpos, to
dėl kreipėsi į "Keleivį“, kad 
duotų jam vietos. "Keleivis“ 
tada turėjo pasistatydinęs 
du mūrinius namus, kurių 
vienas buvo suplanuotas 
specialiai spaustuvės reika- 
'ams. Erdvės buvo pakanka
mai, ir "Keleivis“ sutiko 
Chmielinskio įkurtą dien
raštį spausdinti- supranta
ma, už gerą atlyginimą.

"Kurjer Codziennv“ nie
kad daug skaitytojų neturė
jo ir iš jų vienų niekad ne
būtų galėjęs išsilaikyti- bet 
Chmielinskis buvo apsukrus 
biznierius ir. kaip bankiniu 
kas, turėjo plačių pažinčių 
su amerikiečiais biznieriai? 
ir politikieriais, kuriuos jis 
mokėjo išnaudoti. Jis pats 
man pasakojo, kaip per vie
nus rinkimus jis uždirbo 
$15.000.

Kaimyninėj Rhode Island

(Brewsterį) ir pasakęs: 
"Tavo valstijoj yra 100.000 
lenkų. Jie skaito mano laik
raštį, ir aš galiu pakreipti jų 
balsus, kaip man patinka. 
Ar nori. kad jie už tave bal
suotų?“

Na, kaip politikierius ne
norėtų tiek balsų! "Noriu,“ 
pareiškė Brevvsteris. "Gerai,

JAV Raudonasis Kryžius 
ieško siuvėjos Mitkaitės-Ra- 
vaitienės, gimusios Lietuvo
je 1910 m., su savo sūnum 
Algirdu 1938 m. gyvenusios 
390 Atpers St.. So. Bostone, 
ir Juozo, Mortos ir Stasio 
Radzevičių, gimusių JAV 
apie 1919-1924 m., kurį lai
ką gyvenusių St. Clair ir 
Pottsville. Pa.

jie už tave balsuos.“ priža- Kas apie juos ką žino, yra 
dėjo Chmielinskis. pridur- prašomi pranešti Raudona- 
damas: "Bet as noriu už tai jam Kryžiui šiuo adresu: 
315,000. Užmokėsi, kai bū- American Red Cross, 
si išrinktas. Jeigu nepraeisi. 17 Gloucester St., 
nemokėsi nei cento.“ Boston, Mass., 02115.

Brewsteris su tuo sutiko
ir buvo išrinktas, kad ir ne dr. J. Kaskaitis 
lenkų balsais, bet Chmie- _ . . . _
linskis gavo $15,000. 0 pini- lA€lUV0į€ JJlir€
gai jam buvo reikalingi _____
laikraščiui leisti ir vaikams Gruodžio 30 d. Vilniuje 
mokslinti. Jis pats buvo bai- staiga mirė gydytojas Jonas 
gęs Harvardą ir norėjo savo Kaškaitis-Kaškiaučius, 79 
vaikams irgi duoti mokslo, m. amžiaus. Velionis JAV 
Jo administratorium buvo gyveno nuo 1906 m., čia 

-’o uošvis Mickevičius, len- baigęs medicinos mokslus, 
kiškas lietuvis, labai malo- vertėsi gydytojo praktika, 
nūs žmogus. Jo duktė, Už nelegales abortų opera- 
Chmielinskio žmona, taip cijas buvo kelis kartus baus- 
pat buvo labai maloni, inte- tas kalėjimu ir buvo netekęs 
ligentiška moteris. Jiedu teisės gydyti. Tas paskatino 
dažnai pasakodavo malo- jį prieš kelerius metus iš- 
nius savo atsiminimus iš Lie- vykti Lietuvon, 
tuvos Velionis buvo uolus JAV

Chmielinskis buvo kito- lietuvių komunistinės spau 
kio būdo — griežtas. Ypač dos bendradarbis iki mir- 
jis nekęsdavo "Keleivio“ ties, rašė medicinos ir kitais 

klausiniais.

KAS ČIA PER SUTVĖRIMAI?

Tai pingvinai, kurią pilna Pietų ašigalio srityje. Jie 
atrodo visai ne kaip paukščiai. Iš tolo galima juos pa
laikyti vienuolėmis.

3WeWill Būry Your
p

NIKITA KHRUSHCHCV , J

Khrushchev has told Americua, 
“We will būry you!” He means to 
IjBiy” the United States! Hš . 
timetable for worid conquest »«• ‘ 
tchedule! Būt in Eastam Kuropo i 
tfce progresą of Communism lo | 
Md in check ... is on the def en- | 
»««! One powerful weapon is win- i 
nfcng for us. It is RADIO FREE 
EVROPE! Būt to go on, RADIO 
FREE EUROPE needs fottr helpl

R/Si^FReT’eUROP^FUMOBei IHt, ML VernM*. N. Y.
PMithed ax a ptMie j
trolio* vitk Tite Adeertieing CotneO.

Skaityk Stasio Michelso

no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO

JE,” 500 puslapių, daug pa

veikslų, gal ten ir save pa- 

I matysi. Kaina minkitais vir

šeliais $4.00, kietais $&00.

voKe^varininkal kas pavergtoj Lietuvoj, ra-
Donelaičio ponai visada s?!lam“ a«>,e Don£!a!t!> Pa;

sijus tikrai nejaukiaiponai
godūs ir žiaurūs, jie tik ir 
galvoja apie skanų maistą 
ir gerą vyną, siekia iš
spausti kaip galima dau
giau pelno iš savo bau- ..... . . . . , ,
džiauninkų. O valstiečius didžiuojasi naujais mokslo 
poetas paprastai vaizduo- J technikos išradimais, ka-
ia darbščiais ir P-arhin<rai\ da kolonializmas naikina- ja aaiDsciai. n gai Dingais, ( „ . ., afoiHkncioip
geros širdies ir tiesaus .pro-! ... _. n ... J.
to žmonėmis.“ ! bo Levikineje Rusijoje Įsi

galėjo raudonoji kolchozine

tik
prisiminęs, kas dabar įvyko 
Karaliaučiaus-Tilžės srity.

Ir tai įvyko tais kilniai
siais laikais, kada žmonija

Tiesa, prieš 250 metų vo
kiečių feodalu valdomą Lie
tuvos dalį buvo stengtasi 
suvokietinti. Bet jau tada 
jos gyventojų pastangomis 
krašte veikė pradžios mo
kyklos, kur buvo dėstoma

baudžiava, jos pavergtųjų 
tautų nutautinimas, tjk ten 
dar tykojama naujų svetimų 
žemių užgrobti. Ir kaip ten 
bolševikai Donelaitį dabar 
beminėtų, bet jų moralė ir 
visas elgesys ne kiek neside-

lietuvių kalba, ir valdžios rina su Donelaičio idealais, 
bei savivaldybių įstaigose}su jo pamokymais. Visai ne
lietuvių kalba taip pat nebu 
vo svetima.

Valstiečio sūnus Kristijo
nas Donelaitis tais baudžia
vos metais be dideliu kliu-£
čių galėjo išeiti aukštus 
mokslus ir laisvai savo pa
rapijoje pastoriauti, lietuvių 
kalba rašyti ir savo išgarsė
jusiame kūriny "Metai“ ei
liuotai atvaizduoti baudžia
vą, baudžiauninkus ir tos 
baudžiavos ponus.

O štai dabar tas vargšas 
bielorusų rašytojas net ne
drįsta Donelaičio gimtinę

abejojame, kad šiandien, vi
sa tai regėdamas, Kritijonas 
Donelaitis Lietuvos ir savo 
gimtinės rusiškiesiems oku
pantams būtų drąsiai taręs 
savo poemos žodžiais:
"Ar negalėjot ten pasilikt, 

kur jus nuperėjo
Ir varles bei rupuižes jus 

ėst pamokino?“

SOCIALIST LABOR 
PAREIŠKIMAS

Sočiai ist Labor Party 
Massachusetts valstijoj iš- 

pavadinti jos tikiu vardu, j statė Lawrencą Gilfedderį 
Ta Lietuvos dalis ir tos bau- savo kandidatu į JAV sena- 
džiavos metais buvo vadina-! tą. Kiti kandidatai pradėjo 
ma Lietuva arba Prūsų Lie-J ji vadinti "partinės skeveld- 
tuva. Ir nutylima, kad dabar ros“ kandidatu, todėl ji pa-
toji sritis pavadinta Kalin 
gradskaja oblast... Gal li
tam rašytojui bielorusui ne
smagu priminti lietuvių tau
tai padarytą nežmonišką 
skriaudą.

Bolševikiškoji Rusija lei
do paminėti Donelaitį tiek 
pavergtoje Lietuvoje, tiek li
pas save tik tam, kad pa
pirktų šviesuomenę, kad 
primigdvtų jos sąmonę, kad 
lietuviai tą jų tautai padary
tą skriaudą pamirštų, 
neprisimintų...

kelbė šitokį pareiškimą:
"Socialist Labor Party y- 

ra originali Amerikos socia
lizmo partija ir nuo 1892 
metų ji kasmet dalyvauja 
•JA\ prezidento rinkimuo
se, kaip viso krašto partija. 
New York Times 1956 me
tais ja apibūdino kaip par
tiją, kurios šaknys Ameri
kos istorijoj siekia atgal iki 
1870 metų.

"Politinės partijos ir jos 
jos i principų bandymai nėra tik 

jos surenkamų balsų skai-
Kartu Maskvos prop'a-J čius arba jos materialiniai 

ganda deda pastangas Do- i resursai, bet jos programos 
nelaitį nulietuvinti, jį pada-! teisingumas arba neteisin- 
ryti tiktai baudžiauninkųi girnas. O tai galima patik- 
dainium ir įtraukti į komu- r’nt’ tiktai laisvomis ir atvi
nistų propagandos tinklą.

K. Donelaitis visu savo 
kūrybos didingumu ir visu 
savo gyvenimu yra neįvei
kiama priešingybė visokiom 
jų leninizmo teorijom.

Bolševikai skelbia, kad

romis diskusijomis.“

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražu Lietuvos žemėlapi 
8**>te gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centų.

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM,

TAS RUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Sandariečių susirinkimas

Gruodžio 15 d. Sandaros 
17-tos kuopos susirinkimas 
paskyrė Altui 25 dol. auką, 
Laisvės Varpui — 30 dol.

Atstovais i Laisvės Varpo 
sprendėjų susirinkimą iš
rinkti Julius Svikla, Jonas 
Stankevičius ir J. šalavie-1
jus.

Kuopos valdyba palikta 
iki šiol buvusi.

Sandariečių pobūvis
Vasario 15 d. Lietuvių Pi

liečių Klube sandariečiai 
rengia šeimynini pobūvį su
sipažinti su jaunaisiais, o 
jauniesiems su senaisiais. 
Kuopai jau priklauso kele
tas jaunosios kartos veikliai 
pasireiškusių narių. Iš jų 
Adolfas šermukšnis jau yra 
kuopos sekretorius. Juozas 
Matijošaitis yra revizijos 
komisijos narys, Julius 
Svikla, Jonas Stankevičius 
yra veiklos komisijos nariai. 
Be šių jaunųjų, yra keletas 
eilinių narių.

Serga K. Mudėnas
Jau kuris laikas šv. Vin

cento ligoninėje serga iš 
Australijos atvykęs Kuber- 
tas Mudėnas. Linkim jam 
greitai pasveikti.

Jis yra Stasės ir Broniaus 
Mudėnų giminaitis.

Lietuvių veteranų postas
Lietuvių veteranų postas 

turi nuosavus namus su ge
ra svetaine. Veikia berniukų 
ir mergaičių trimitų ir būb- 
nų orkertras.

1964 metų valdybon iš
rinkti: vadu Edvardas J. 
Jakštis. įvairioms kitoms 
pareigoms — J. Drumstas, 
J. J. Šarkus- J. Kacevičius- 
Gabrielius Tumpaitis, Pet
ras J. Jonaitis, Vincas Krau
nelis. Danielius Letukas, Al
bertas Zavorskas. Albertas 
Pavolis, J. J. Jurevičius. 
Vincas Puišys- Richardas 
Wackell-Vaškelevičius, Da
nielius F. Šimkus, Antanas 
Trumpaitis, Ed. J. Struckus 
ir Ernestas C. Truopis.

Aplankėme ligonius
Giuodžio 31 d., nepavy

kus susisiekti su mūsų kelių 
organizacijų pirmininku, 
užsukau į Lietuvių Piliečių 
Klubą, kur suplaukia įvai
rios žinios. Pasirodo, kad 
mūsų pirmininkas jau kelin
ta diena kaip gydosi šv. 
Vincento ligoninėje.

Klubas jau buvo pasipuo
šęs šventėms ir pobūviams 
Čia susitikau ir išsikalbėjau 
su Juozu Pupka. Julium 
Svikla, K. Sinkevičium. Jus
tinu Bruožiu, Jonu Kuliū- 
nu- o paskui, namie pava 
karieniavęs, su sūnum išvy 
kom Šv. Vincento ligoninėn 
sergančių aplankyti.

Trečiame aukšte sutikom 
sergančius Vincą Mitriką, 
naujakurį A. Doreiką ir 
jiem palinkėjom greitai pa
sveikti ir laimingų 1964-tų 
metų.

Ketvirtame aukšte rado
me Keleivio- Naujienų, San
daros ir kitų laikraščių skai
tytoją naujakurį Joną Ziti- 
navičių. Jis prašė užsakyti 
jam Keleivį ir kalendorių. 
Palinkėję jam sveikatos, už
lipome į penktąjį aukštą.

Čia lovoje gulėjo jmmuo-

lis Mudėnas, prie jo sėdėjo 
jo giminaičiai Bronius ir 
Stasė Mudėnai bei šeminin-! 
kė Katrina Sipuliauskienė. 
Sergantis Hubertas Mudė
nas yra malonus šviesia
plaukis jaunuolis, malonios 
išvaizdos, bet ligos gerokai 
suvargintas. Jis prieš ketve
rius metus atvyko iš Austra
lijos. Čia jis tikėjosi surasti 
laimę, bet likimas kitaip nu
lėmė.

Mudėnai taip pat prašė 
užsakyti Keleivį ir kalendo
rių.

Toje ligoninėje be žado 
gulėjo Bronė Milerienė-Sin- 
kevičiūtė. Ji Naujųjų Metų 
nakties 3 vai. mirė.

Parvykau iš ligoninės į 
namus. Aplankęs ligonius, 
jaučiaus atlikęs gerą darbą. 
Mano sūnus buvo taip pat 
patenkintas, pabuvęs ligoni
nėje ir turėjęs progą pasi
matyti su maloniais, bet ne
laimės ištiktais žmonėmis.

Tai taip ir buvo sutikti 
Naujieji Metai. Buvo progų 
pabūti linksmuos pobūviuos- 
bet jų išvengiau.

Knarkė bažnyčioje
Kalėdų naktį vienas tau

tietis inžinierius atėjo baž
nyčion gerokai "įsilinksmi- 
nęs“. Jis pradėjo knarkti. 
Visi sužiuro į jį. Tada var
gonininkas paleido garsiau 
vargonus.

Jaunieji biznieriai
Worcestery yra jaunų 

sėkmingų biznierių-versli- 
ninkų. Iš jų galim paminėti 
Bronę ir Julių Sviklus- kurie 
siunčia Lietuvon siuntinė
lius: valgomų daiktų krau
tuvės savininkus Matulevi
čius- Mikšius; duonkepius 
Stasį ir Antaną Marcinkevi
čius ir eilę kitų.

Mirė
Prieš Naujus Metus mirė 

šie vietos lietuviai: Kristo- 
nas Dusevieius, Albinas 
Nedzveckas, Jurgis Paipu- 
lis. Ona Kalantienė, Vincas 
Ambrozė - Ambrazevičius 
Myk. Jeruševičius-Smith, 
Antanas Morozas, Julius 
Svimavičius. Alena Jonai
tienė ir Jurgis Lapinskas, 
tautininkų veikėjas.

Lietuvių Klubo banketas
Sausio 12 d. Vietos Lietu

vių Piliečių Klubas įuošia 
banketą buvusios valdybos 
nariams pagerbti.

Naujųjų Metų proga Ke
leivio štabui ir jo skaityto
jams bei draugams ir būsi
miems • Keleivio - skaityto
jams ir jo rėmėjams — lai
mingų Naujųjų Metų!

J. Krasinskas

KNYGOS JAUNIMUI

A. širvvtės kūrinvs iš ciklo “žemaitė“.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
VLIKO 20 METŲ 

MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko 1963 m. 
gruodžio 29 d. Po pamaldų 
liuteronų "Tėviškės“ para
pijos bažnyčioje ir Jėzuitų 
koplyčioje, buvo padėtas 
vainikas žuvusiems dėl Lie
tuvos prie Žuvusiems 
minklo.

i *
A*

nuota. O kaip gi kitaip lie
tuvių sueiga gali pasielgti,

--------  : jei nepadainuoti.
laudama Rusijos paverg- žodžj b buv0 
toms tautoms jau neklastotų ra nu„talk ‘ tu,.inin?u p0. 
nepriklausomybių. Baigda-i ka,bi
mas kalbą, kvietė įvairių gy-! škiiįtėmės visi linkėdami 
vemmo sričių specialistus vjenag kjtam gražjų Kalėdų 

švenčių ir gerų 1964-jų me-lietuvius imtis studijų So
vietų Sąjungos gyvenimo, 
kad būtų pamatuotai aišku, 
kaip ir kas veiktina dėl Lie

pa- tuvos laisvės.
Antroje minėjimo dalyje! 

buvo skaitomi Vliką suda
rančių grupių deklaraciniai 
pareiškimai, kurie bus pa

4 vai. popiet prisipildė 
erdvi Jaunimo Centro salė.
Minėjimui Ruošti Komiteto 
pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas- atidaręs minėjimo su
sirinkimą. pateikė istorinę 
Vliko veiklos apžvalgą, pa- pareiškimas.
brėždamas \ liko pastangas Minėjimo pabaigoje da- 
Kovojant su okupantais, at- , iai aukojo Tautos Fon. 
liktus ir atliekamus Vliko Į Juį
žygius Lietuvai išvaduoti iš 
sovietų okupacijos.

Generalinis Konsulas dr.
Daužvardis savo žodyje pa
brėžė reikalą išeiti iš užda
ros savoje visuomenėj veik- 
’os i plačią Amerikos viešu
mą. naudojant ir artėjančią 
prezidentinių rinkimų kam
paniją Lietuvos labui. Kvie
tė ypač įeinančias į Centrus

tų!
I Vienas iš dalyvių

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Ale Rūta, MOTINOS 
, „ . . . „ RANKOS, romanas apie

skelbti spaudoje. Bu\ o pei -1 motinos meilę, jos tikslą ir 
skaitytas ir Socialdemokra- j^p^ išauklėti savo vai-
.tl.£t1.2!tŪrOS Užslen-vJe|kus pilnais žmonėmis ir ti

krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIU SOSTAS, premi- 

Minėsime Vasario 16-ją jjuotas romanas iš politinių 
T ' emigrantų gyvenimo, 268
Lietuvos nepriklausomy- -g, kaina $2.50 

bės sukakčiai paminėti ko
misija sudalyta iš vietos Al
to ir ALRK Federacijos, ku
rion įeina: pirm. Bronius 
Kovas, vicepirm. Vincas i

NORWOOD- MASS.

Upė yra upė,o upėj vanduo
Atrodė, kad su nevykusiu ; kongresmanu kontaktavi- 

kai kurių priešakinių bend-'mo, nes Altas rezervuojasi 
ruomenininkų įsiterpimu, tiktai lankymąsi į Baltuo- 
delegacijos į Baltuosius Rū-1 sius Rūmus.“
mus 1962 m. vasario 16 die-- Bendiuomenės Centras 
ną Bendruomenės nusipoli- į pasilaiko Amerikos Balso 
tikavimas Amerikoje ir’programų tvarkymą, leidi- 
baigsis. Nors A. L. Bendruo- į nius anglų kalba ir pan. li
menęs vyriausias tikslas yra visa tatai, pagal Diungą _
lietuvybės išlaikymas bei J®kia Pūtiką.“ Atrodo, 
lietuviškos kultūros puoselė- kad Politikuojantiems bend
jimas, o tokie reikalai, kaip 
audiencija Baltuosiuose Rū

ruomenininkams praverstų 
vieno laikiusio geogiafijos

muose, jau vra politika j,. J egzaminus mokinio pavyz- 
tatai priklauso A. L. Tary-idys: Auxs^ai mokslingas 
bai- kai kurie bendruome-j mokytojas ši mokinį klau- 
nininkai žūt būt nori ap- sia
rėpti ir politinės veiklos 
sritį Pagaliau, jeigu kai ku
riems bendruomenininkams ko:
politika jau taip arti širdies,1 "Pone mokytojau, nejau
kiems yra atviros durys! gi jūs nežinote, kas yra upė? 
jungtis į Alto eiles ir Alto i Upė yra upė. o upėje van- 
ribose veikti.Kas kas, bet ’duo.“
jau pakrikimas politikoje y- m • - . ... ,
ra neabejotinai žalingas, I Į*.'?’ .IP^ines sąvokos
nes ir, esant čia būtinai vielį al»b^lnlm0 nereikalingos. 

• Uzv,- „ -i i • J Politika vra politika, o poli-n\ bei bei susiklausymui, net,• i * u- zr - * •‘Ox;ollcloc, w e i\ , J tikoje valstybe (Lietuva, josmažiausias netaktas gali*, ... \- i • x-i , - i - laisvinimas); kultūra vrasiekiamam tikslui labai pa- , „1 kultūra, o kultūroje žmogus
(lietuvis, jo lietuvybės išlai
kymas).

"Kas yra upe; 
Nustebęs mokinys

;9‘<

atsa-

kenkti.
Kodėl vis dėlto veikiama

skyrium — pakrikai? . . .. OA , ,
Būdingas čia vra pasisa- m'. sPahH jį'. v-vk°

kymas Karolio Drangos jo f b'ca«.°JeT me“ne Chicagos
straipsnyje "Bendruomenė ! L.1.etu^.T.a^b,05 konferen-
laisvinimo darbe" ("Margu-!c,Ja: kul.!°-|e dal?'vaY° 46 °!"
tis", 1963. IX.). šiame I ?anl,zac'JU. atst<,:vaL Į!?2e

. \ . j Konierencljole ouvo pnim-straipsnyje. be kita ko,į ta pasiustj pį2identui‘ir kt.
Dranga sako: Kategons- į rezo|iucija neišleisti i Chi-
kas. visus požiūrius apiman-i konsulato.
tis ir logiškai patenkinantis
politikos apibūdinimas yra'j Tarsi šio žygio nežinoda- 
surkiai surandamas.“ Tagi i ma, o iš tikrųjų jo nepaisy- 
dėl to: "politikos apibūdi- dama. jau rytojaus spalių 

21d. Chicagos Bendruome-nimas sunkiai surandamas.“ 
Mėginama politiką įmant
riai apibūdinti ir pagaliau

nė sukvietė organizacijų at
stovus. kurių ne vienas buvo 
dalyvavęs vakarykščioje

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas: VIENI Įorganizacijas ir asmenis Kudirka, sekretoriai Petras i $| MEDŽIAI, 117 psl. kai ! 
jungtis o\on (e ieu\os jarag jr jonas Strašunskas, j na $ 1.50.

iždininkai Richard Vėtą ir! Juo7as KraiikausUa$. Tif. 
Andrius \ enskus. :NAGO UGNIS, premijuotas

Minėjimas bus vasario romanas; 205 pusi., kaina 
23 d. Lietuvių salėje. Ta $2.50.
proga bus pagerbtas buvęs Vacys Kavaliūnas. KAL 
•JAV prezidentas John F.
Kennedy. Programa sten
giamasi pritaikyti ir čia gi
musiam jaunimui, ir tuo rei
kalu kviečiami vyčiai.

Pagrindinis minėjimo pre- 
’egentas, atvykęs iš Wa- 
shingtono, dr. Krivickas il
gėliau trukusioje kalboje 
iyškino vykstančius pakiti
mus Sovietų Sąjungos ūkyje 
ir politikoje bei bolševikų 
partijoje- iš čia galimus kil
ti pavojus ir galimas viltis 
Lietuvai atgauti laisvę. Bu
vo pabrėžta komunistinės 
Kinijos ypatingoji reikšmė 
ne tiktai dėl nesantaikos su 
Sovietu Rusiia. bet ir dėl to- 
kad Kinija, siekdama erd
vės šimtams milionų savo 
gyventojų- gali išeiti atviron 
kovon prieš Rusiją, reika

NU GIESMĖ, premijuota? 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB-
. .. , - IRIAI PLAUKIA, romanas-Visi vietos ir apylinkes^. k šio kun M sida. 

lietuviai prašomi tą dieną ravižiaus im0 233 ,
nerengti kitų parengimų. o,kaina S25o
jungtis bendram darbui —,

• Aloyzas Baronas: LIEP- 
įTAI IR BEDUGNĖS, pre- 
miiuotas romanas, 279 psl.. 
kaina $3,90.

Lietuvos laisvinimui.
Bronius Kovas* 

pirmininkas. 

BROOKLYNAS. N.Y.

daroma tokia gudri išvada:, Altį konferencijoje. na, ir 
Darbas de! Lietuvos - jo-| 16 da, d parašais tu0 pat 

kia politika. Pazj mitina,. konsulato reikalu
kad Lietuvos laisvinimo Į |)asiuntė ,ašta prezidentui ir
darbas čia gudriai pavirto » k,ti 
jau tiktai "darbu dėl Lietu-Į Kluemb- 
vos“ — taigi ne politika! į Y*s dėlto ir šiuo atveju 
Be to, Dranga pakartoja uPė Yra UP®» 0 upčje v an
dai- ir nelemta bendruome-! ^u0-
nininkų teigimą, kad ”ši! 
veikla nėra jokia paskirų j 
institucijų privilegija- bet: 
kiekvieno lietuvio patrioti
nė pareiga.“ Tad tegu gy-> 
vuoja vilejšiai, kurie net be! 
Bendiuomenės įgaliojimų 
organizuoja žygius į Baltuo
sius Rūmus- nors tatai vra

J. Va.

iŠ KANADOS.
OAKV1LLE- ONT.

Dr. Pr. Ancevičius pasveiko
Gruodžio 1 d., autobusu 

. . bevažiuojant namo- dr. Pr.
pakrikimas-o ne Inekvieno. Ancevičiu ištiko širdies1 • 1 • — _________ *_____ 441 <■lietuvio patriotinė pareiga. 

Straipsnio pabaigoje pa
teikiama ir keletas jau kon
krečių '’nepolitikavimo“ pa
siūlymų- būtent: Bendruo
menės tiktai apylinkės val-

smūgis. Kartu važiavusi 
žmona tai pastebėjo, o auto
buse kartu važiavusi medi
cinos sesuo tuoj suteikė pir
mąją pagalbą.

Dr. Pr. Ancevičius jau v-

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina ..................... $2.00
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

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

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

MCLYNl KARVELIAI. Aloyzo Ba- 
rono apysakaitės vaikams, 69 pal_

................................. ILSO

Šiandien, kada prieš* 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la 
bai įdomu paskaityti Kelei 
vio prieš 15 metų išleistą 
mygele —-

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM
JUOZAS STALINAS 

Kaina 25 centai.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

LDD 7 kp. bendros Kūčios
Gruodžio 24 d. Lietuvių 

Darbininkų Draugijos 7-ta 
kuopa suruošė visuomeni-Į Vytautas Alantas: TARP 
ninku Spūdžių namuose i DVIEJU GYVENIMU, 462 
bendrą Kūčių vakarienę. j pusL, kaina $4.50.

M. Akelienės ir Br. Spū-< Vincas Ramonas: MIG- 
dienės rūpesčiu buvo tai va-Į loTAS RYTAS, 166pusl.. 
karienei paruoštas stalas su ■ ųajna $2 00.
vairiais valgiais.

- j , Pranas Naujokaitis: U-
Rucių vakarienes daly- pELĮA| NEGRJŽ T A Į 

viai ne vien tik sočiai pasi- ;KALNUS, 509 pusk, kaina 
vaišino, bet ir mintimis pa-|»c aa
sidalino apie Lietuvos liki '
mą ir Amerikos gyvenimą. 
• sismaginus buvo ir sudai-

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

dybos (ne aukštybės!) įpa-’ra plačiai žinomas Kanados 
reigoja vieną ypatingąjį na-( visuomenėje. Jis buvo iš- 
rį, kuris organizuotų darbą • rjnktas nariu į mokyklų ko
dėl Lietuvos laisvės. Šio na- j misiją. Terminui pasibai-Terminui

gus, toliau dėl sveikatos at
sisakė kandidatuoti.

Dr. Pr. Ancevičius bend
radarbiauja The Canadian 

masinio Comentator- yra kviečiamas 
siuntinėjimo organizavi-j į Ottava su paskaitomis, 
mas; 3) vietinės spaudos! Jūsų bendradarbis dr. Pr.

Ancevičiu aplankė ir rado ji 
jau pasveikusi. .Jis rašo sa

lio konkretūs uždaviniai tu
rėtų būti tokie: 1) Talkos 
grupių organizavimas; 2) 
peticinio ir protestuojančio 
pobūdžio laiškų

sekimas ir reagavimas; 4) 
organizavimas dalyvavimo 
pavergtų tautųccccucj savaitėje: vo atsiminimus. 
5 ) senatorių ir kongresma-'temptai, 
nų kontaktavimas. Ir visa’ 
tatai atlieka apylinkės val- 

I dybos Įpareigotas ypatinga- 
1 sis narys, kurio vardu pašai
piai atsiprašoma Altą, kad 
"nepyktų dėl senatorių ir

Dirba į-

J. Š.

Paragink »avo pažįstamu* 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.
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nėję nuosavybėje; bolševi
kų baudžiavinė, buožinė 
badmirių vergų kolchozinė, 
žemės ūkio sistema turės 
būti likviduota;

Vertinga, radiny. , Apdovanot™ B. UntulU g) visų p,.ofesijų dar5i.|
Lietuvos istoriniame ar- ’ Buvęs ilgametis Vilniaus ninkams ir tarnautojams tu-' 

chyve Vilniuje atrastas1 lietuvių gimnazijos istorijos ri būti Įstatymo užtikrinta ■ 
Kristijono Donelaičio „Me-; mokytojas Bronius Untulis teisė laisvai veikti —orga-1 
tų“ vertimo Į lenkų kalbą yra apdovanotas „Garbės nizuoti profesines sąjungas 
rankraštis. i raštu“ jo amžiaus 80 metų ne bolševikiško buožės bei

Vertimas yra Mykolo A-' sukakties proga. Įdirbančiųjų varovo parei-
kelaičio (1829-1887). Buvo! Fnciklonediia iš«is ' g°ms, bet Įstatymo garan- 

to vertimo! open j | tuota teise profesinių sąjun-manyta, kad
rankraštis yra dingęs, bet; Pavergtos Lietuvos rašy- gų atstovams dalyvauti imo- 

tsirado. • tojas A. Venclovas rašo nitbojas
Xew Yorke leidžiamo lietu
vių komunistų laikraščio 
redaktoriui laiškus, o šis 
tuos laiškus spausdina savo 
laikrašty.

Ten A. Venclovas rašo,

dabar jis atsirado.
M. Akelaitis, be šio verti

mo. yra parašęs lietuvių ir 
lenkų kalba dar daug ka ki
ta. Jis parašė ir pirmą lietu
vių kalbai pramokti „Le- 
mentorių“. Jo buvo sumany-
ta leisti ir laikraštis "Pake- kad irmas ,ietuvi enciklo. 
leiwtngas.' Deja,canne Ru-iuedijos tomas rgtoje
sijos valdžia nedaye leidimo ■Lietuvoje - dos 
hetuvių kalba laikraščiui, 196J me(ų pabaigoje. Kiti
lel?7' Al T K -iccJdu išeis per du sekančius

M. Akelaitis buvo 1863 r
metų sukilimo Lietuvoje da
lyvis. Sukilimui nepasise-

metus.
A. Venclovas pasigiria.

kus, M. Akelaitis pasitraukė kad jis esąs tos enciklopedi- 
Į Paryžių, kur ir mirė. ! jos vyriausios redakcijos na- 

Jis buvo gimęs čiuoderiš- rys ir jau skaitąs gautus en- 
kėje, Marijampolės vai. ; ciklopedijai rastus.

Ką žada socialdemokratai 
Lietuvai

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DELEGATŪROS 

UŽSIENYJE 
PAREIŠKIMAS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 20 metu 
sukakties minėjimo proga Chicagoje 

1963 m. gruodžio mėn. 29 d.

riausiuoju veiksniu, iš vals
tybės ir visuomenės

Ne žmogus valstybei, o 
valstybė žmogui. Žmogui- 
piliečiui valstybėje turi būti 
garantuotas saugumas ir Į 
tiek laisvės savarankiškai j 
reikštis bei veikti, kad ši’ 
laisvė nekliudytų kitiems pi
liečiams savo gyvenimą lais
vai tvarkyti.

Kad valstybė būtų pajėgi 
tatai savo piliečiams teikti 
bei garantuoti, pati valstybė 
turi būti laisva ir nepriklau
soma. Lietuvos Socialdemo
kratų Partija pirmoji jau 
1896 metų gegužės 1 dieną 
Įrašė Į savo veiklos progra
mą ir paskelbė nepriklauso
mos, demokratinės Lietuvos 
reikalavimą ir dėl to kovo
jo, kol Lietuva atgavo ne- i tūrinis

reikalaus:

priklausomybę.
Nepalyginamai žiaures

niam už buvusius Rusijos 
carus aziatiškai kruvinajam 
bolševikiškam okupantui 
užgrobus Lietuvą. Socialde
mokratų Partija užsienyje 
kovojo, kovoja ir kovos,

RORIŠK1S

mų ir tautos ūkio vadovau
jančiuose organuose;

h) profesinės sąjungos 
veikia bei tvarkosi nepri
klausomai. demokratiniais 
pagrindais su iniciatyvos. 
teise krašto ūkyje;

i) darbininkams turi būti 
užtikrinta kolektyvinių su
tarčių ir streikų teisė.

Lietuvos Socialdemokra- vardu buvo kreiptasi i JAV programą

Kultūrinių mainų sutartis

Vliko darbai

tų Paitijos idealas yra — 
kiekvienas Lietuvos pilietis, 
koki darbą jis bedirbtų, ap
rūpintas pagalba visais ypa
tingos globos reikalingais 
atvejais nuo kūdikio iki gy
vos galvos. Tokiam idealui 
būtinas sąlygas galės suda- 

Į ryti tiktai augštą gerovės 
laipsni pasiekusi tauta. Lie- 
■.uva, nusikračiusi žiauraus 
okupanto, turės nugalėti di
delius ūkinius sunkumus. 
Dėl to bus teisinga, jei soci
alinė globa pirmon eilėn bus 
teikiama tiems visuomenės 
nariams, kurių materialinė 
būklė bus vargingiausia.

Ypatingai svarbiu užda
viniu Lietuvos Socialdemo
kratų Partija laiko sveika- 
os bei gydymo reikalų tvar-

a) kiekvienam pajėgiam 
dirbti tinkamo darbo; jei 
žmogus ne dėl savo kaltės 
nedali darbo gauti, jam turi 
būti mokamas nedarbo 
draudimas, pakankamas su 
šeima gyventi;

b i reikalaus tokio darbo 
atlyginimo, kad jo pilnai 
pakaktų dirbančiajam ir jo 
šeimai; kylant ūkiui ir au
gant tautos turtui, atlygini
mai turi būti atitinkamai 
keliami, kad dirbančiųjų 
materialinė padėtis ir kul-

gyvenimas gerėtų;
j turi būti pašalinti nepateisi- 
‘ narni fizinio ir nefizinio 

darbo atlyginimo skirtu
mai ;

c) dirbančiųjų darbo są
lygos turi būti Įstatymų su- 
noimuotos, nustatant darbo 
laiką, higieniškas darbo są-

kad Lietuva atgautų laisvę,: lygas bei darbo apsaugą, 
kad būtų nepriklausoma ir | leistiną dirbančiųjų amžių.
demokratinė respublika. 

Lietuvos darbo žmogus
yra didžiausias ir labiausiai 
brangintinas lietuvių tautos 
turtas. Tad darbo žmogaus

vyrams ir moterims darbo 
paskirstymą; vienodas vyrų 
ir moterų darbas turi būti 
vienodai atlyginamas; 

d) dirbantieji naudojasi
ugdymas, jo švietimas ir pa-, įgtat nustatyt0 ilgio kas- 
ruosimas darbui, jo sveika- apmokamomis
tos saugojimas darbo proce
se. jo materialinių ir dvasi
nių reikalų tenkinimas yra 
būtinos sąlygos darbingu
mui kelti. Jo aprūpinimas li
gos, nedarbo metu, nelaimei 
darbe ištikus ir senatvėj yra

atostogomis;
e) valstybė, savivaldybės, 

atskiros Įmonės bei Įstaigos 
aprūpina dirbančiuosius gy
venamais butais arba suda
ro sąlygas, kad per tinka-

ne tiktai žmoniškumo reika- mai finansuojamą koopera- 
las, bet ir tautos ūkio intere- i tinę ar individualinę staty- 
sas. * j bą patys dirbantieji apsirū-

. . , o • i j i i pintų butais ar nuosavais Lietuvos Socialdemokra-U JL savuose sklvDUOse- 
tų Partija, didžiai vertinda-■ namais sklypuose,

’ ’ 1 f) ateities žemės ūkis Lie
tuvoje turės remtis darbo ū- 
kininkų, dirbančių su savo

ma bei gerbdama darbo 
žmoguje žmogų ir jo žmo
giškas teises, laikydama ji 
tautos ateities laimėjimų vy-

ALT komunikate 1963 tybėse Įvyko rugsėjo mene 
m. lapkričio 23 d. buvo pra- si, kai sovietų ambasada pri
nešta, kad ALT Valdybos statė mūsų Įstaigai radijo 

apie Pabaltijo 
prezidentą ryšium su numa-; valstybes transliuoti per A
tomomis pradėti derybomis, menkos radijo stotis pagal 
su Sovietų Sąjunga dėl kul- JAV-SSSR kultūrinio pasi- 
tūrinio pasikeitimo sutarties keitimo sutartį. Laikydama- 
atnaujinimo ir prašyta, kad sis nustatytos politikos, Dė
toji sutartis nebūtų iš sovie- pailamentas grąžino pro
tų pusės išnaudojama pro
pagandai, kad Lietuva ir ki
ti Pabaltijo kraštai legaliai 
laikomi Sovietų Sąjungos

gramą, kaip nepriimtiną, ir 
protestavo prieš ši sovietų 
bandymą panaudoti pasi
keitimo sutartį paveikti A-

reprezentantus. Ryšium su 
kalbamu raštu gautas tuo 
klausimu išsamus V. Depar
tamento atsakymas, pasira
šytas 1963 m. gruodžio 11 
d. Svarbesni D-to pareiški- 

kymą atsikursimos Lietuvos j maį Yra šie (versta is anglų 
kaime, vykdant čia visuoti- kalbos):

dalimis. Pareiškime buvoĮmerikos viešajai nuomonei 
atitinkamai motyvuota ir, kas liečia JAV politiką. Pri- 
nurodyta visa eilė atsitiki- menu ši incidentą todėl, kad 
mų, kur pasai tą sutartį so- Departamentas pažįsta so
vietai siunčia iš okupuotos vietų pastangas netiksliai 
Lietuvos įvairių profesijų naudoti pasikeitimus ir ban

nį draudimą ligos ir nelai
mingų atsitikimų atvejais. 
Socialinis draudimas turi 
būti visuotinis, pilnas; jo 
valdomieji organai turi būti 
demokratiškai sudaromi, 
dalyvaujant patiems 
džiamiesiems.

„Gerbiamas p. šimuti: 
Atsakydamas i Jūsų lapkri
čio 20 d. laiškus velioniui 
prezidentui Kennedy ir V. 
departamento sekretoriui, 
noriu pakartotinai Jus už-

drau- tikrinti- kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė 
nėra pakeitusi savo nusista
tymo nepripažinti SSSR jė-

Kokią padėti rasime iš
laisvintoj Lietuvoj, sunku
būtų dabar numatyti. Bet įvykdyto užgrobimo ir 
mes grįšime su tokiu pat pa- tižvaldymo laisvųjų Pabal- 
siryžimu girti darbo žmonių: tji0 valstybių — Estijos, 
reikalus, kokiu vadovavo- Latvijos ir Lietuvos.
mės per visą virš 60 metų 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos veiklos laikotarpį. 
Grįšime su nesuklastotu so
cializmo idealu, nešini ži
niomis apie socializmo lai
mėjimus Vakaruose, neabe
jodami Vakarų parama/ 
Mūsų laimėjimai priklausys 
nuo mūsų pačių pasiiyžimo. 
ištvermės ir sugebėjimų vėl 
laimėti mūsų siekimams 
Lietuvos darbo žmones ir 
kartu su jais kovoti dėj jų 
idealų Įgyvendinimo atsikū
rusioje Lietuvoje.
Lietuvos Socialdemokratu 

Partijos Delegatūra 
Užsienyje

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažistamam a’ 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana 
šios knygos:

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

Stepono Kairio “Lietuve 
budo”, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio “Penktieji
šeimos nariais savo privati- metai”, kaina $6.00.

dyti Įgraužti tvirtą JAV už
sienio politikos pamatą.

Leiskite man dar kartą
užtikrinti Jus, kad JAV de
rybininkai dėl naujos pasi
keitimo sutarties su SSSR 
bus gerai susipažinę su so- 
.ietine pasikeitimo sutarčių 
išnaudojimo istorija ir kad 
jie. kai reikalas iškils, iš 
naujo pareikš tvirtą nusista
tymą. jog JAV nepripažįsta 
neteisėto Sov. Sąjungos Pa
baltijo valstybių užkariavi
mo. Dėkui už Jūsų susido
mėjimą šiuo reikalu. Su pa
garba (p.) Ralph A. Jonės. 
Deputy Director Soviet and 
Eastem European Exchan- 
ges Staff.“

ALT biuras
Chicago,
1963 m. gruodžio 26 d.

ŽEMĖS REFORMA 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE?

Valstybės Departamen
tas sutinka su Jūsų nuomo
ne dėl sovietų dedamų pa
stangų išnaudoti kiekvieną 
galimą progą, imant ir kul
tūrinio pasikeitimo progra- Laisvosios Europos komi- 
mą, bandyti išgauti bendrą teto žinioje esanti rusų kal-
pripažinimą sovietų valdy
mo Pabaltijo valstybių. Pa
žindamas šia taktiką, De-

ba radijo stotis „Svoboda 
praneša, kad Sovietų Sąjun
goj bręsta mintis keisti že-

pailamentas budriai rea-i mės valdymo ir jos apdirbi- 
guoja. kada tai bandomai mo sistemą, jeigu norima 
padaryti. Jūsų laiške suteik-j g-mti geresnių derlių. Tai 
tos žinios prisidėjo prie mū-, jaučia visi eiliniai komunis- 
su supratimo sovietinių pa-i tai, tik jie nedrįsta viešai to 
stangų apimties bei Jūsų or-1 pareikšti, juo ‘labiau, kad 
gaj"izaci jos laikysenos šiuo j j<0jcj-lozas yra mėgiamas 
reikalu. . Chruščiovo arkliukas. Juk

Vienas vėliausiųjų sovie- j jis, Stalino pavedimu, sukol- 
tinių bandvmų paveikti A- į chozino Ukrainą, dabar su- 
merikos nuomonę dėl sovie- kukurūzino visą Sovietų Są- 
tų valdymo Pabaltijo vals- junS3-

tas eilinių komunistų nuo
taikas jaučia ir kai kas iš 
atsakingų komunistų. Tarp 
jų jau yra žemės reformos 
veik atvirų šalininkų. Čia 
tiktai klausimas, kaip tas 
reikalas iškelti Komunistų 
Partijos Centro Komitete- 
jeigu iš anksto žinoma, kad 
Nikita Chruščiovas pasisa
kys prieš.

Todėl artimoj ateity bus 
sušauktas slaptas komunis
tų partijos CK posėdis, kur 
bus pasiūlytas apsvarstyti 
kompromisinis žemės val
dymo sistemos pakeitimas.

Būsią pasiūlyta nusigyve-

TIKRA TEISYBĖ

L Prof. Steponas Kairys, 
pirmasis VLIKo pirminin
kas, ir prel. Mykolas Krupa
vičius, antrasis VLIKo pir
mininkas, už jų nuopelnus 
lietuvių tautai, valstybei ir 
VLIKui išrinkti VLIKo gar
bės nariais.

2. Apie paskutiniąją VLI- 
Ko sesiją VLIKo prezidiu
mas ir Vykdomoji Taryba 
plačiai painformavo per sa
vo lietuvių ir kitomis kalbo
mis leidžiamus biuletenius.

3. Tragiškai nuo komu- 
nisto-žudiko rankos mirus 
JAV prezidentui John F. 
Kennedy, VLIKo pirminin
kas pareiškė gilią užuojautą 
poniai Kennedy ir jos šei
mai. Ta pačia proga ir tuo 
pačiu reikalu dr. A. Trima
kas pasiuntė užuojautos 
laišką naujajam preziden
tui Lyndon B. Johnson ir 
kartu palinkėjo sėkmingai 
vairuoti JAV reikalus tai
kos ir gerovės keliu ir pra
plėsti laisvės ribas paverg
tom tautom. Už užuojautą ir 
linkėjimus iš prezidento 
gauta nuoširdi padėka.

Prezidentui Lyndon B. 
Johnson pareiškus norą kal
bėti Jungtinėse Tautose 
gruodžio 17 d., VLIKas pa
siuntė jam telegramą, kurio
je prašė, kad jis savo kalbo
je JT iškeltų Lietuvos lais
vės reikalą, pasmerktų so
vietinį kolonializmą ir pa
reikalautų, kad laisvė ir ne
priklausomybė būtų atsta
tyta Lietuvai ir kitoms so
vietų pavergtoms tautoms.

4. VLIKo sesijos ir jo 
veiklos dvidešimties metų 
sukakties proga. Ispanijos 
Užsienio reikalų Ministerio 
pavestas ambasadorius Wa- 
shingtone markizas Prat d e 
Nasitouillet pasveikino VLI- 
Ką ministerio vardu ir paža
dėjo visokeriopą paramą 
kovoje dėl savo krašto lais
vės.

5. VLIKo sukakties minė
jimai jau surengti nevieno
je JAV ir Kanados lietuvių 
gyvenamoje kolonijoje.

Gruodžio 1 d. minėjimas 
Įvyko Philadclphijoje. kur 
buvo atvykęs J*. Audėnas. 
VLIKo vicepirmininkas, ir 
plačiai kalbėjo apie VLIKo 
darbus ir politinę padėti.

Gruodžio 8 d. minėjimas 
buvo Los Angeles, kur kal
bėjo dr. P. V. Raulinaitis ir 
A. Devenienė. Tą pačią die
ną Baltimorės minėjime kal
bėjo Juozas Audėnas ir 
prof. Č. Masaitis. Tą pačią 
dieną dr. A. Trimakas, VLI- 
Ko pirmininkas, kalbėjo 
Detroito minėjime ir ta pro
ga dar buvo pakviestas Į dvi 
radijo stotis ir ten tarė savo 
žodi. Be to, A. Trimakas ten 
pat turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą su JAV Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Centro Val
dyba jaunimo dalyvavimo 
Lietuvos laisvinimo darbe 
klausimais. Gruodžio 15 d. 

, VLIKo sukaktis buvo pami
nėta Bostone, kur tarptau

tinės politikos klausimais ir 
apie VLIKo darbus kalbėjo 
dr. Trimakas. Tą pačią die
ną J. Audėnas kalbėjo AL« 
To sukviestame susirinkime 
Clevelande. Ohio. Monrea
lyje VLIKo minėjime kalbė
jo Nepriklausomos Lietuvos 
redaktorius Jonas Kardelis.

6. Spaudoje. Jau gana 
plačiai po visą pasaulį pa- 
skleista neseniai VLIKo iš
leistoji knyga — “Twenty 
Years of Straggle for Free
dom af Lithuania“. Anglų
kalba leidžiamas biuletenis, 
kaip ir ši knyga, pasiekia Ja
poniją, Taivaną. Korėją, In
diją, Turkiją, Nigeriją. Sai- 
goną. Braziliją. Argentiną, 
Australiją. Naująją Zelan
diją, visas Europos ir Ame
rikos valstybes ir daug kitų 
čia neminimų Azijos ir Af
rikos valstybių sostinių. A- 
pie padėti Lietuvoje, apie 
lietuvių veiklą laisvajame 
pasaulyje ir apie VLIKo 
veiklą daug medžiagos pa
tiekė Eltos biuleteniai lie
tuvių, anglų, italų ir vokie
čių kalbomis.

Žymus Amerikos žurna
listas, net 14 laikraščių ben
dradarbis. tarp jų ir New 
York Journal American. 
Pierre Huss plačiai tuose 
laikraščiuose panaudojo 

; angliškąją Eltą apie pabė
gusius iš laivo „Alytus“ lie
tuvius ir religijos persekio
jimus okupuotoje Lietuvoje. 
Senatorius Lausche ir kong
resmanas Murphy savo svei
kinimus VLIKui Įrašė j 
Congressional Record.

ELTA

Lietuva nežuvo ir negali 
žūtų Jos senos galybės pele* 
nuošė niekad neužgeso tau* 
tinęs minties ugnis.

J. A. Herbačiauskas

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 
Amerikoje.” DAUG PA
VEIKSLU. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 
METAIS—$5.00

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos jde- 

1 mios knygos —
”Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.

REMEMBER < 
CANCER’S Z 
SEVEN At I 
DANGER 
SIGNALS

bu# į Apie komunistus ją rasit*
Į Keleivio išleistoje knvgutė
’ „Tikra teisybe apie Sovieb 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki. kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin 
ga ir Įdomi paskaityti. Jo? 
kaina tik 50 centų.

i nusių kolchozų žemę išda- 
• linti jų nariams, kad jie ga
lėtų ją privačiai dirbti.

Lenkijoje jau lankėsi ne
vieša komisija ten vietoj su
sipažinti su žemės valdymo 
sistema.

Lenkijoje greta kolchozų 
yra ir savarankių ūkininkų. 
Jų ūkiuose gaunamas der
lius keleriopai didesnis už
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

— Au didu, Maik!
— Sveikas, sveikas, tėve, 

kas girdėti?
— Girdėti labai daug. 

Maiki, ale negalima nieko 
sužinoti.

— Nesuprantu, ką tėvas 
nori pasakyti.

— Aš noriu pasakyti, kad 
mūsų gazietos pavirto gra- 
mafonais, ką triūbija ir triū- 
bija apie Sovietų Rusiją, a- 
le niekad nepasako, kas rei
kalinga. Skaityk jas kaip 
nori, ale kaip buvai durnas- 
taip ir pasilieki.

— O ko tėvas norėtum?
— Aš, Maiki, norėčiau, 

kad nors kartą pasakytų 
trumpai ir drūtai, koks bie- 
sas ta bolševikų Rusija yra 
ir kad ant to užbaigtų. Ko
kiems paraliams vis malti ir 
malti tuos pačius miltus? 
Aš tau sakau, kad man jau 
nusibodo klausytis.

— Gali bū8i, tėve, kad 
mūsų spauda perdaug vie
tos skiria Rusijai.

— Šiur. kad perdaug. 
Man labiau rūpi Amerika, 
negu Chruščiovo karalystė. 
Aš noriu žinoti, kiek čia 
plėšikai per dieną išrubavo- 
ja bankų, kiek štorų, kiek 
jie nušauna žmonių, kokias 
suktybes daro politikieriai, 
kiek jie suvagia skarbavų 
pinigų ir kodėl jų niekad 
nesusodina i džėlą? Tai vot, 
Maiki, ka aš norėčiau žino
ti. Tokių žinių nori ir mano 
gaspadinė, ir Zacirka, ir ki
ti mano frentai.

— Tai yra labai geri no
rai, tėve, tačiau yra bėda, 
kad visiems norams spauda 
negali Įtikti. Ji stengiasi in
formuoti savo skaitytojus 
tik svarbesniais klausimais. 
O Sovietų Rusija yra labai 
svarbus klausimas, ir daug 
reikia apie ją žinoti.

— Kodėl tas klausimas 
toks svarbus, Maiki?

— Jis svarbus dėl to, tė
ve. kad Rusija šiandien už
ima labai svarbią vietą mū
sų žemėje, kurios paviršius 
yra skilęs, galima sakyti, i 
du priešingu pasauliu. Vie
nam pasauliui vadovauja 
Amerika, o antram — So
vietų Rusija. Ir tarp tų dvie
jų pasaulių vyksta šaltas ka
ras. eina varžybos, ginklavi
mosi lenktynės, ir bet kurią 
dieną ar naktį gali pradėti 
kristi atominės bombos. Tė
vas turi visa tai suprasti.

Maiki. aš esu va jaunas 
žmogus ir toki biznį supran

tu geriau už tave. Aš žinau, 
kad be vainos svietas negali 
apsieiti, ba taip buvo nuo 
pat pradžios ir taip bus, kol 
Gabrielius užtriūbys visiems 
stoti ant sūdnos dienos.

— Na, jeigu tėvas viską 
žinai, tai kam protestuoji, 
kad laikraščiai rašo apie 
šaltąjį karą?

— Jes, Maiki, aš daug ži
nau. Ale ant svieto turi būti 
parėdkas. Parėdkas reika
lingas ir vainai. Tai reiškia, 
kad turi būti vainos pra
džia. turi būti vidurys ir turi 
būti pabaiga. Valuk to ir 
žydų pundamentas turi tris 
kampus, o mūsų Dievo šei
myna turi tris asabas.

— Tėve, čia juk poteriai.
— Maiki, čia ne tik pote

riai, ale ir geras parėdkas: 
viens-du-trys. Be šitokio pa- 
rėdko, Maiki, tu nei podkos 
nepašoksi. Nu, tai dabar tau 
bus aišku, kodėl aš kritikuo
ju gazietas.

— Aišku, tėve, kaip žir
niai su kopūstais. Kitaip pa
sakius, visai neaišku.

— Okei, Maik, aš galiu 
tau kitaip išvirozyt. Pagal 
tas tris ličbas, ant kurių re
miasi kiekvienas parėdkas, 
išeina tokia rokunda: šaltas 
karas jau turėjo pradžią, tu
rėjo ilgą vidurį, todėl dabar 
turėtų būti jau pabaiga. Tai 
aišku, kaip ant delno.

— Gerai, tėve, šaltas ka
ras turėtų jau baigtis. Bet 
ką daryti, kad jis nesibai
gia?

— Gal nesibaigia dėl to- 
kad niekas nereikalauja jį 
baigti?

— O kas turėtų reikalau
ti ir iš ko reikalauti?

— Čia, Maiki, jau turėtų 
būti mūsų Tarybos biznis. 
Ji turėtų nuvažiuoti į Va- 
šinktoną ir pareikalauti, 
kad būtų pasirašytas su 
Maskva pakajus.

— Tėve, mūsų Taryba va
žinėjosi į Washingtoną jau 
pas keturis prezidentus, o 
kokia buvo iš to nauda?

— Tai gal nemokėjo pa
sakyt. kas reikia.

— Mokėti mokėjo, tėve. 
bet dalykas yra toks, kad 
Washingtonas neklauso jo
kių tarybų. Jis elgiasi taip, 
kaip reikalauja Amerikos 

tarptautinė politika, o ne 
taip, kaip mums norėtųsi.
Ar aišku?

— Šiur. Maiki. kas aišku, 
tai jau aišku.

LABAI PABRANGO 
KNYGOS

Anądien peržiūrėjęs Bos-i 
tono "Herald“ naujų knygų) 
recenzijas, savo akimis ne- S. MICHELSONAS i

norėjau tikėti, matydamas' Savo laiku mūsų išeivijoj Krokuvoje. Lenkijoj, ir te- 
jų kainas. Amerikoje plačiai buvo ži- nai Įsirašė Jogailos universi-

štai F Franeko narašvfci nomas Kleofo Jurgelionio tetan filologijos (kalbų 
novelė ”Mv Eve is in I <r-e“ vardas* Jls cia relskesi sPau- mokslo) paskaitų klausyti, 
tik 146nuslaDiu. o kaina — doJ?’ S€?noje.’ organizacijo-, Bet negalėjo ilgai studi- 
$89"’^ ^ se ir aplamai visame kultu- juoti dėl lėšų stokos. Nors

vuLuu - i riniame išeivijos gyvenime, ir gavo kiek paramos iš a-
U«ani M a I n^e’)Tai buvo didelių gabumų merikiečių, bet neilgam jos
les ap,e Massachusetts mies-i agmenvbė. Bet šiandien Ju.- užteko, 
tehus kaina $3.75. i gelionio jau nebėra. Jis mi-: T , „ ,.. . .

Kalifornijoj. Riverside Tu° metu SkoUJ°3e JauA. J. Lieblingo parašyta 
jo paties raštų apžvalga 
"The Most of A. J. Lieb- 
ling“, 322 puslapiai, kaina 
$5.95.

Seniau tokios apimties 
veikaliukai kainuodavo po 
75 c., po $1.00.

Žydų iliustruota istorija 
anglų kalba, apimtis nepa
žymėta, bet kaina—$30.00.

Kai tik knyga iliustruota, 
tai jau kaina beveik nepriei
nama.

Imant šitokiu mastu, Ke
leivio skelbiamoji "Lietuvių 
išeivija Amerikoje,*4 kuri su 
įvadu ii dokumentacija turi 
514 puslapiu, gausiai iliust
ruota, didelio formato- 
puošniais paauksuotais ap
darais ir kainuoja tik $5.00.

Bet būdamas aukštų po
lėkių jaunuolis, jis įsijungė 
į veikliosios moksleivijos 
tarpą, į teatro mėgėjų būre- 

atrodo yra pigiausias veika-! lį, ir piadėjo uoliai dalyvau
tas knygų rinkoje.

M.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuviu kalbos Grigaitis.
žodynas, redagavo prof. J 
Balčikonis ir 
45.000 žodžiu 
kaina ...

r kt, yra apie tytas "Mindaugas , kur Jur-. J 
žiu, 990 psl.,' gelionis vaidino karalių Į llomene-

$12.00 Mindaugą. Kartu su Miku) žinoma, ne visi lietuviai
.. .... ; Petrausku jis paruošė scenai j Škotijoje buvo tokie tam-:
Lietuvisxai angliškas zo- "irlnmoc ir Tia. I «ū<s .Tuk dano-plis ir iii nacini

dynas
laida,
žodžių, vov P=i., o..vv.: Hetuvh} Ralbą

Anglų-lietuvių kalbos žo- Prasidėjus revoliucijai,
Jurgelionis įsijungė ir į tądynas, V. Baravyko, apie

3?,000 žodžių, 583 puslapiai, sąjūdį. Kai parvažiavo Lie
kama ....................... $6.00. i tUvon, tenai buvo areštuo-

Anglu-lietuvių kalbos žo-j tas. bet pasisekė ištrūkti ii 
psl. apie 20,090 žodžių, kai- J pabėgti užsienin. Atsidūrė 
dynas, V. Baravyko, 368
na

starieji simpatizavo Jurge 
lioniams ir jų vedamąjį 
"Rankpelnį“ rėmė. Vis dėl
to Jurgelioniai jau nenorėjo 
ilgai tokioj aplinkoj gyven
ti.

Neturiu žinių, kuriais me
tais jie atvyko Amerikon. 
Gana to, kad 1910 metais, 
kai Šliūpas pradėjo Scran-

VLADAS NAGIUS-NA- tone leisti žurnalą "Laisvą- 
GEV1ČIUS, jo gyvenimo ir Į ją Mintį“, jos bendradar

biais jis pasikvietė V. K. 
Račkauską ir Kleofą Jurge- 
lionį. Pastarasis padėdavo 
žurnalą suredaguoti ir su

NAUJIENA$4.0<'

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ
RU31JA

'. Joje yra šio žymaus poeto 
Joje smulkiai aprašyta Į vįsį eilėraščiai, 420 psl., kai- 

bolševikinio teroro sistema,, na gg

kertėjo ir žuvo mūsų THUANIA LAND OF HE- 
broliai, seserys, giminės ir ROES, 88 psl. teksto ir 95 
draugai. Lietuvių kalba to- psl. paveikslų, kaina $4.75. 
kios knygos dar nebuvo. Dr. Kazys Grinius, ATS1- 
Kaina $2.50. Gaunama Ke- MINIMAI IR MINTYS, P 
leivio administracijoje. tomas. 330 psl . kaina $5.

tos'vergu stovyklos, kurioseĮ' Leonard Valiukas, LI-I Olševskio pakviestas Chiea-

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

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suausrę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina SI.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS"

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

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kleofo Jurgelionio jau nebėra

re
miestely, gruodžio 24 d.

Velionis buvo gimęs 1886 iw»wimuv
kL apylinkėje anglies kasyklo-metais Kupiškyje, bet augo

Panemunėlyje. Jo talentin.: 5^® to-
gumas pradėjo reikštis jau 1 .įikrašėio reda-
nuo pat jaunų dienų. Įsigi- &lęsp^smokdosavoZ Tui bu™ nedidelis h mokslą, Vėiau advokatūra ^jienų“ a,

o.i ioįrirVzi v adinosi Rankpelniu. Jur- nepraktikavo: jam rūpėjo,11 Moterų sky r.
kiti dalykai. Jis rašinėjo ei-! Be to, keletą metų veikė

................ u.- a i 'Lietuvių Sociaistu Sąjungo-lerascius, išvertė Šekspyro i • •. \ iK I je, eidama jos Centro sekre-

įskeje. jis su tėvais išvyko ,. ..... 1 .. . •J .,.J ... . , „ gehonis kvietimą pneme irPetrapum siekti jo auks- & ... ,Y> • v x nuvyko Škotiion su savociau. Bet tėvai buvo netur- . - . D,. - • Tzi j? • i v jauna žmona Marija Berno-tingi, ir Kleofui sunku bu- * . J
vo mokyklą lankyti. Baigęs ai * e‘
progimnaziją, kaip Ameri- Bet revoliucinės dvasios 
koje "junior high school,“ laikraštis ne visiems maine- 
jis įstojo gimnazijon, tačiau riams patiko. Apie tai man 
baigti jos negalėjo, nes rei- pasakojo Chicagoj pati Jur. 
kėjo eiti dirbti.

ti vaidinimuose. Buvo dide
lis teatro entuziastas ir ta
lentingas aktorius. Statant 
scenoje Puškino dramą 
"šykštusis Riteris“, Jurge
lionis vaidino patį riterį. Vė
liau jis buvo ir to teatrinin
ku būrelio režisierium. Ant- <■
ruoju režisierium buvo Pijus

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

Jonas Aistis, POEZIJA. rjnkti- nes Škotijoj jau buvo

buvo nemažas būrelis lietu
vių, kurie dirbo Bellshillio

se. Jie sugalvojo įsteigti sau

gelionienė. Jų spaustuvėlė 
buvo šalia geležinkelio, ato
kiai nuo kitų namų, nebuvo 
nei telefono, nei kitokių pa
togumų. Antrame aukšte 
buvo jų gyvenamas butas. 
Vieną naktį pasigirdo lau
ke triukšmas, ir pro langus 
pradėjo lėkti akmenys. 
Angliakasiai bombardavo 
"Rankpelnio“ redaktorių, 
kam jo laikraštis rašo prieš 
carą. Policijos arti nebuvo 
ir, neturint telefono, nebuvo 
kaip jos prisišaukti. "Sugu
lėm ant grindų pasieniais,

buvo pakviestas jų adminis- Nuo Naujųjų Metų susto- 
tracijai vesti. Ir tas darbas j0 New Yorke rusų socialde- 
jam gerai sekėsi. Bet kaip mokratų leidžiamas žurna- 
tik dėl to kiti laikraščio las "Socialističeskij Vest- 
bendrovės nariai pradėjo j nik.“ kuris buvo pradėtas 

__x„ I kad akmenim neužmuštų,“ jam pavydėti. Prasidėjo ne-i leisti Vokietijoje prieš 23 
~ susipratimai. Rodos, kad metus, -Jo vietoje žadama 

dėl to jis ir pasitraukė iš! šiemet išleisti 2 straipsnių 
"Naujienų.“ I l inkinius.

to amato pramokęs.
Vėliau Jurgelionis buvo

gon "Lietuvos“ redaguoti, o
dar vėliau Olševskis suma- žuvo automobilio katastro- 
nė leisti enciklopediją ir pa- foj. Ji buvo baigusi Mintau- 
skyrė Jurgelionį vyriausiuo- ;os gimnaziją, dirbo "Vil-
ju jos redaktorium. Bet dėl 
tos enciklopedijos jiedu su
sipyko ir išsiskyrė.

Po to kurį taiką Jurgelio
nis redagavo Tananevičiaus 
"Kataliką“ Chicagoje. Į tą' 
laikraštį jis pradėjo talpinti 
kažkieno surinktą lietuvių 
tautosaką — liaudies patar
les, mįsles ir tt. Tame rinki
ny buvo ir tokių dalykų, ku
riuos draudžiama Amerikos 
paštu siuntinėti. Kažkas iš
vertė keletą "riebesnių“ da

JAU BAIGIAMAS PARDUOTI
Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 

lykų anglų kalbon ir pasiun-! skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kale’-dorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-tė pašto vyriausybei. "Kata

likas“ buvo patrauktas teis-! 
man ir nubaustas. Rodos,Į numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
kad dėl to Jurgelionis turėjo j
skirtis ir su "Kataliku.“ , u 1 e ... . .

. . : Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti
_ * X ’ — I - I -—- socialisti- ,-uo a(jresu:

I nės minties žmones pradėjo e L E 1 V 1 SM
Į organizuoti savo laikraštį, Broadway----- .------ South Bo«*on 27, Ma**.
Jurgelionis prisidėjo prie

Puslapis penktas

ŽIEMA

jų. Jis ir vardą tam laikraš- Imigrantų Globos Sąjungo- 
čiui sugalvojo — ”Naujie-*je ir. tenai būdama- padėjo 
nos“. j ne vienam lietuviui bėdoje.

Nuo 1936 metų ji buvo 
administratorė 
,l iaus redakto-

Chicagoje jis baigė teisių

tragediją "Macbethą** ir i 
išleido savo poezijos rinki 
nį "Glūdi-Liūdi.“ j Baisi nelaimė ją ištiko 1939 

! metais, kai važiuojant su ki- 
Jurgelionio poezija buvo tomis moterimis skersai ge- 

aukštai vertinama ir kitų ležinkelio, traukinys sudau- 
poetų. Jo kalba lengva ir žė jų automobili, 
aiški, mintis visada gyva ir p g R, j Honio kOnas
graži, ntmas geras. Štai vie- sud intas Kalifornijos kre 
nas pavyzdėlis: J
Kai mergelės gl ėbė šieną. 
Aš stovėjau pajūry. I
Gražios mergos, graži jūra, J 
Neramu mano širdy...

Kai "Naujienos“ pradėjo) 
eiti dienraščiu, Jurgelionis

Vėliau jis buvo išrinktas

Vakarų Vokietijos šalies 
. . .. ūkis tolydžio kilo. Jos ūkį

tuno Komisija nutai e jį pa- atstatant, pirmoj eilėj buvo 
šalinti.

Reikia tačiau pasakyti,
kad jo redaguojama "Tėvy
nė“ daugeliui labai patikda
vo, nes jis niekam nepatai
kaudavo ; priešingai, savo 
aštria plunksna visada kai 
kam įdurdavo.

Jis tikėjosi, kad SLA sei- trukti ir plačiau pasireikšti.
mas jį išteisins. Todėl j se-i Djdi j; y Vokietijos Ūkio 
kanų seimą atvyko apeliuo- žinovai Jragina nepasiduoti 
ti. Deja, seimas patvirtino biogoms nuotaikoms.

Kadangi V. Vokietijos 
darbininkija iš seno yra ap- 
įūpinta socialiniu draudimu 
nuo įvairių nelaimių ligos,

Švietimo Komisijos sprendi
mą, ir Jurgelionis išėjo iš 
seimo apsiverkęs.

Ir visas Jurgelionio gyve
nimo kelias nebuvo rožėmis 
klotas.

invalidumo, senatvės ir nė
jo žmona Mariutė darbo atvejais- todėl ir ūki

nis atoslūgis beveik nejau
čiamas.

rnaus Žinių“ administraeijo-'
je, labai gabi. inteligentiška į Paragink savo pažįstamus 
moteris. Mokėjo keletą kai- išsirašyti Keleivį. Kaina 
bų. atvykusi Amerkon dirbo metams $5.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS

torės ir vertėjos pareigas.

matoriume, o pelenai pa
siųsti i Chicagą Lietuvių 
tautinėse kapinėse palaido
ti.

SUSTOJO SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTIS

VAKARŲ VOKIETIJOS 
ŪKINIS ATOSLŪGIS

susirūpinta vartotojų pajė
gumu. Šis rūpestis tiesiogi
niai paveikė visos šalies ū- 
kį: padidėjus prekių parei
kalavimui, kilo ir gamyba.

Dabar pastebėtas V. Vo
kietijos ūkio atoslūgis. Bet 
nesama būkštavimo, kad 
tas atoslūgis gali ilgiau už-
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Šventas popierėli, melskis 
už mus

Oi. jau tas sovietinis gyvenimėlis, visaip Maskvos siū
lais siuvinėjamas ! Lopas ant lopo, o tame lope skylė. 

Skaitykime čia iš Vilniaus komunistinės "Tiesos“ Nr. 
267 LKP CK LTSA Ministru Tarybos partinės valstybi
nės kontrolės komiteto pnsėdžio~aprašymą.
Nieko čia nepridėsi, neatimsi, ir paaiškinimai nereika
lingi.

Susirgo Kapsuko antrosios vidurinės mokyklos mo
kinė Bošvtė. Bemaž visus metus ji išbuvo Kulautuvos sa
natorijoje, Šiemet, prasidėjus mokslo metams, gydytojai 
priėjo tą pačią išvadą:

— Mergaitę vėl reikia pasiųsti Į sanatoriją.
Tėvai nuėjo paimti kelialapio.
— Negalima duoti, — atsakė jiems Tuberkuliozės 

dispanseryje.
— Kaip tai? Štai gydytojų komisijos nutarimas.
— O dar reikalinga charakteristika iš mokyklos.

KELEIVIS, SO. BOSTON
TIK ORO ĮKVĖPTI

šitas Weddell rūšies ruonis iškišęs galvą iš po ledo 
McMurdo sąsiaury, Pietų ašigalio srity, nori oro i savo 
plaučius Įkvėpti, šitos rūšies ruonių yra tik viena pora 
N«w Yorko akvariume.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsakyti i 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 Lavv, 8 Belgrade Avė., 
Roslindale. Boston. Mass., 02131.

! Atsakymas
Aš negaliu Tamstai šiuo 

reikalu patarti, nes Įstaty
mai Įvairiuose kraštuose 
skiriasi. Jungtinės Amerikos 
Valstybės turi 50 valstijų, o

lieka. Žmona turėjo du sū- daugelio šių valstijų Įstaty- 
nus ir dvi dukras, kai aš ją
vedžiau. Žmona mirė, o tes
tamentas prapuolė. Kas 
man darvti?

Klausimas
Aš turiu Kanadoje ūki sa

vo ir žmonos vardu. Buvo 
padalytas abiejų testamen
tas: jeigu aš mirsiu, jai lie
ka, o jeigu ji mirs.—man

ir surašyta. Iš tų rekordų 
Tamsta gali gauti visas ži
nias.

Surask Tamsta vietini ad

vokatą, paaiškink jam savo 
keblumus, ir jis galės Tams
tą painformuoti visais rūpi
mais klausimais.

Liudininkų klausimu— 
giminės gali būti liudinin
kais Tačiau tokių giminių- 
liudinirkų patikimumas dar 
priklauso nuo teismo nuo
žiūros.

ATSAKYKITE, GAUSITE 
KALENDORIŲ

Anelę Liutkuvienę prisiminus
Kai perskaičiau Keleivy teris. Nevienam važiuojant 

žinią, kad Anelė Liutkuvie- Amerikon ji paskolindavo ir 
nė išvežta i senelių prieglau- pinigų kelionei.

— Bet jau metai, kai mergaitė Kapsuke nesimoko. | buva\? nradėi^s anO Pagaliau, išmirus vaikam.
Sanatorijoje mokėsi. Ten gydėsi ir mokėsi. Juk patys tai !
gerai žinote. . gy^ Vėl skaitau Keleivyje.

— Žinom. Bet tokia tvarka. į kad Anelė jau mirusi.
Ir tik tada- kaį tėvai atnešė charakteristiką iš mokyk- J w •

los. kurioje jau metai, kai jų duktė nesimokė, gavo lįo rai kUufiš

numirus motinai ir artėjant 
pirmam pasaulinim karui, 
ji ir pati išvyko Amerikon, 
rodos, pas savo broli Skubą.

Aš ją sutikau Philadel- 
phijoj 1914 metais, kai ji 
atvyko i Kovos redakciją ir 
reikalavo, kad redaktorius 
atšauktų neteisingai parašy
tą apie ją žinią, jiaaiškinda 
ma jam, kaip iš tikrųjų tu
rėjo būti. Redaktorius atsi
prašė.

Anelė visada buvo

Veliuonos miestelio (prie 
vieškelio tarp Kauno ir Jur
barko). Motinai likus našle 
su keletą vaikų. Anelė dar 
jaunutė, rodos, 17 metų am
žiaus, buvo išleista už daug 
senesnio vyro.

Ji nebuvo visai bemokslė, į
neš mokėjo susikalbėti ke- i gresy vi moteris. Man rodos,

pro-

turiomis kalbomis — rusų. 
lenkų, lietuvių ir žydų. o A- 
menkoje išmoko dar ang
liškai.

mai skiriasi, nors visos vals
tijos yra vieno krašto dalys. 
Tas pats yra ir Kanadoj, 

i Galiu Tamstai pasakyti. 
Beje. aš pamiršau pa- kad svarbu, kaip ūkis buvo 

klausti, ar brolis, sesuo, tė- įrašytas Į turtų registracijos 
vas ar kitas giminė gali būti 15^^05 knygas (koks jo 
”svietkais“ ? į ”title“). Jei Tamstos ir žmo-

G. R. į nos vardu kaipo ”tenants 
Sask. Canada. by the entirety4* arba ”joint

tenants“, tada turto pavel
dėjimui testamentas nėra 
reikalingas. Tačiau jei ”tit- 
le“ buvo kaip ”tenants in 
common“, tai dabartinė 
”title“ padėtis priklauso 
nuo testamento.

Jei žmonos testamentas

galėjau būti jos laidotuvėse. 
Ji buvo vieniša beveik visą 
savo gyvenimą. Ieškodama 
išeities, tai vienur, tai kitur 
dalyvaudama, kai kada ji 
ši tą parašydavo ir — net 
bandė eiliuoti. Buvo gabi.
bet vis vieniša. Aš jos praei , 
tį gerai .suprasdavau, nes ir į 
man teko pergvventi daug! 
vienišų metų ir daug liūdnų1 
valandų.

Anele! Tu. Lietuvos Ne-Į 
muno krantų dukra! Ilsėkis » 
ramiai Massachusetts kai-'LEAVE

Keleivio Nr. 51 buvo duo
ta Įspėti 3 mįslės ir pažadėta 
pirmiesiems dviems, teisin
gai Įspėjusiems, duoti veltui 
kalendorių. Teisingus atsa
kymus davė tik A. Stakeliū- 
nas iš Lowell, Mass.. kuriam 
ir pasiųstas kalendorius.

O dabar štai 3 nauji klau
simai. Du pirmieji, atsiuntę 
teisingus atsakymus, gaus 
veltui Keleivio kalendorių.

1. Kodėl arbatą verdantis 
katiliukas švilpia?

2. Kas perkant .juodas, 
naudojant raudonas, o išme
tant pilkas?

i. perėjo per Probate Court, 3. Kas perkamas jardais, 
i-: tai ten viskas surekorduota ’ o naudojamas pėdomis.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

YOUR TEARS
neliuose! Aš čia suminėjau! MOSCOW. Barboros Armonie- 

Stibiretik Rai Kuliuos tavo nueito i —T’Įf—.i Valiu“nes mysujur

pj ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. į-
domūs atsiminimai. 477 f!”......................  Iv/.OO.

LIETUVA BUDO.
labai vaizdžiai ir Įdomiai uaraj=y« 
atsiminimai, kain Lietuva fėlėel 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena propa, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 pus.apiu. 
didelio formato Kama .. S5.au

SOCIALDEMOKRATIJA IR
SEVTZMAS. Pagal Kaut«ki. r.an- 

nanildvta tuo

kelio momentus, kuriuos pa- i aprašymas, surašė A. L. Nas- 
menu nuo mažų dienų. Ir tik vytis, 222 pusi., kaina ....S3.95.
galvojant apie tai, man gai- ; lietuvių išeivija Amerikoje. 
lios ašaros rieda per veidą, Į vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
, , . , . * • ,1 gausiai iliustruota, paraše St. Mi-kad tavęs daugiau jau nebe-; cheisonas, virš 500 puslapių. Kaj- 
matysiu.

Natalija Kumetaitė- 
Stilsonienė

ERDVĖS BIZNIS

kad ji buvo keletą kartų nu
važiavus Lietuvon savo sū
naus ir marčios aplankyti.

Per piimąjĮ pasaulini ka
rą tenai sudegė jos namas, 
nes vokiečiai iš Suvalkijos 
pusės labai smarkiai šaudė 
per Nemuną. Tada išdegė 
beveik visas Veliuonos 
miestelis- išliko tik bažny- 
čia, dar Vytauto Didžiojo 
statyta.

Iš Philadelphijos Anelė 
išvažiavo i Massachusetts, 
rodos, dar prieš 1920 me
tus. Po to jau ilgai neteko 
jos matyti. Keletą kartų bu
vau nuvažiavus Į Bostoną, ir 
mudvi su Strazdiene ją ap
lankėme. Ji tada gyveno 
Bridgevvatery. Mass. Ji mu
dvi gražiai priėmė ir pavai
šino. tik skundėsi silpnu re
gėjimu. Bet pagal savo am
žių ji atrodė dar gana gerai. 
Aš su ja susirašinėdavau iki 
paskutiniųjų laikų, kol ji 
dar galėjo matyti. Atsiuntė 
ir savo anūkų nuotraukas.

Jos brolis K. Skubąs gy-

ninei kelialapi. Sveikatos apsaugos darbuotojai gerai ži
no : vienokia ar kitokia bus charakteristika, ligonis vistiek 
bus pasiųstas gydytis. Žino, bet reikalauja niekam nerei
kalingų popierėlių, be reikalo vargina, varinėja žmones.
Mat. to užsigeidė sanatorijos vadovai.

Kiek yra tokio biurokratizmo- kuris gimsta vietose, 
pakeičia nustatytą tvarką, pasireiškia tuo. kad išleidžiami 
savi nerašyti Įstatymai. Štai šovė Į galvą Alytaus ir Kapsu
ko švietimo darbuotojams, kad. vaikams stojant i pirmąją 
klasę, būtina pristatyti gimimo metrikų išrašą. Be jokio 
reikalo žmonės buvo siunčiami pas notarą, ten jie gaišo 
laiką. ŠĮ rudeni šimtus gimimo metrikų išrašų turėjo pa
tvirtinti Kapsuko ir Alytaus notarai.

Dar originalesni panoro būti Kalvarijos kooperatyvo Anais caro laikais mer-
darbuotojai. Visoje šalyje yra vyriausybės nustatyta bend-1 gaitėms nebuvo Įprasta lan-
ra tvarka, kokie dokumentai reikalingi, priimant žmogų kyti rusišką mokyklą, bet
Į darbą: pasas ir darbo knygutė, išskiriant kai kurias pra- motina Anelę nuvedė, ir ji
monės šakas, kur dar reikalingas pažymėjimas ir apie ten mokėsi. Deja, dėl vaikų
sveikatą. Bet Kalvarijos kooperatyvo vadovams to pasiro- “ aimynų pajuokos motina 
j. . .7; . - ' turėjo ją iš mokvklos atsi-de visiškai per maža. imti

— Tu. broliuk, — sako jie žmogui, kuris nori gauti i
darbo kooreratvve kad ir paprasčiausiu darbininku----at- Bet mergaitė labai noiėjo
nešk autobiografiją, dvi nuotraukas, išrašą iš paso. Ir ne 710. . ano. Pas^‘
bet koki. o notaro patvirtintą, b; dar pažymėjimą is railici- ' varfĮ j" avarV Jis 
jos, kad esi doras žmogus. Kai pnstatysi tuos dokumen- jjUVO knygnešys, pamokytas 
tus, spręsim.

Dideliu originalumu nutarė išsiskirti ir cukraus fab
riko vadovai. Priimdami darbininką r darbą, pareiškia:

— Rašyk pasižadėjimą, kad nevogsi.
— Bet aš niekuomet nevogiau.
— Maža ko. Dar gali susigalvoti. Kitaip dirbti nelei

sim. Toks direktoriaus Įsakymas.
— Jei jau Kapsuke tokia tvarka- tai kuo gi mes blo- Jurbarko, kartais pasiekda- 

gesni? — galvoją ir kai kurie alytiškiaivadovai. Ir Aly- ir Tilžę. \ eliuonoj susto- 
taus valgyklų, restoranų vadovai nepriims į darbą, jei ne- ųejeįvįu<,

‘ pristatysi pažymėjimų, kur gyveni, vedęs esi ar dar vien- 
gesni? — galvoja ir kai kurie alytiškiai vadovai. Ir Aly- Prie Liutkuvienės namo , 
skyriuje, kinofikavimo direkcijoje, nors ir valytojų nore- buvo gražus sodas ir didelė j veno Patersone, N.J. Dabai 
tum dirbti, - vis tiek atnešk charakteristika, ar švariai kun tęsėsi iki Nemu- jau miręs. Paliko žmoną,
šluoji, ar dulkelių kur nors nepalieki. .. karklynai. Mes, viso mieste-! Anelė nelabai norėdavo

įv airiausiems pažymėjimams, popiete įam, čia i- jįo eidavome maudy-1 palaikyti ryšius su giminė-
džiausią pagarba. Jei darbininkė grizoj dai bą po dekre- tjs į Nemuną, o karklyne pa- mis. Ji būdavo atvira. Ką 

”"1' ‘ ..................... pasa
tas pa-

zmogus. Jo atgabentas iš 
Prūsų knygas Anelės moti
na slėpdavo savo darže, 
tarp runkelių lapų.

Anelės vyras buvo garlai
vio ”Kęstučio“ kapitonas ir 
plaukiodavo tarp Kauno ir

vaikščioti po Įvairias Įstaigas, kol surinks pažymėjimus, ypač mažos žydaites nepai- 
liudijančius ir tai, kiek mėnesių jos vaikui, ir kad jos vai- sydavo švaros, 
ką reikia maitinti, ir dar — kad savo vaiką maitinanti pati Anelė galėdavo pro
motina. . matyti iš savo namo. kaip

Ir nenorom kyla klausimas — kodėl gi leidžiama taip jog yypag plaukioja Nemu- 
tyčiotis iš darbininkės-motinos? Tiesiog — savotiškas po- nu jr jj labai tuo gėrėdavo- 
pierio kultas. Kad galėtų, tai tokie draugai užtrauktų: sf Vėliau jos namas buvo
''Šventas popierėli, melskis už mus!’' perstatytas, ir viename jo

gale buvo Įrengta ligoninė.
Anelė turėjo keletą vai

kų, iš kurių tik vienas sūnus 
Julius dabar Lietuvoje mo-

Dar vienas faktas — aistringi nereikalingų popierė
lių mėgėjai labai nemėgsta tvarkyti būtinų dokumentų. 
Kaip žinoma, pagrindinis darbininko dokumentas yra 
darbo knygutė. Ir joje visi Įrašai turi būti daromi laiku. 
Tačiau Kapsuko rajone darbo knygutės paprastai užpil
domos tiktai žmogui išėjus iš darbo, o-visoje eilėje Įmonių 
sezoniniams darbininkams darbo knygutės iš viso neiš
duodamos. Alytaus rajone daugeliui darbininkų ir tar- 

(Nukelta Į 7-t, puslapi)

kytojauja; kiti išmirė dar 
mažamečiai. Kad nebūtų

Atsimenu, jos gimtadie
nio proga J. Januškis ją gra
žiai pasveikino. Buvęs te
nai J. Stilsonas, kuris visa
da mėgdavo pajuokauti, pa
sijuokė ir iš to pasveikini 
mo. Anelė dėl to labai užsi
gavo ir jj smarkiai išbarė už 
nemandagumą.

Ji tebestovi mano atmin
ty ir dabar. Rodos, tik per
nai aš stovėjau prieš ją, kai 
ji matavo man suknelę. Ji 
tada atrodė man tokia dide-

nuobodu, ji užsiimdavo siu-! j. ^ad a- jau^jausi prieš ją 
vimu, šio amato pamokyda- , ma-as vabalas. 
ma ir kitas mergaites. Ji bu- ~
vo gabi, darbšti ir taupi mo- Man dabar gaila, kad ne-

1 na kietais viršais $5.00, į jausiomi? žiniomis
I viršais .......................................... $4.00 į Klausimu knygute.

Erdvės valdybos psicho- 
logas-tyrinėtojas pasikvietė 
keletą savanorių pas save, 
norėdamas susipažinti su 
jų psichologija. Pirmasis Įė
jo indėnas. Tyrinėtojas pa
klausė ji:

—Kiek pareikalautumei 
už skridimą Į erdvę?

—Vieną tūkstantį dole
rių—atsakė indėnas.

—Bet jeigu Į žemę negi iž- 
tumei, tai tas 1000 dolerių 
neduos jokios naudos!

—Taip. bet mano žmona 
tada turės teisę juos gauti.

Antras savanoris buvo 
prancūzas iš Kanados. Jis 
pareikalavo 2-000 dolerių.

—Ir kokiems tikslams?— 
klausė tyrinėtojas.

—1,000 dolerių mano 
žmonai ir 1-000 dolerių ma
no draugei,—paaiškino jam 
pranzūzas.

Trečias savanoris buvo 
vyras iš Levante. Jis pasakė, 
kad tik už 3-000 dolerių jis 
tai galįs padalyti.

—0 kaip tuos 3,000 dole
rių sunaudotum?—paklau
sė tyrinėtojas.

—1,000 dolerių aš duo
čiau jums už tarpininkavi
mą. o 1,000 dolerių pasilik
čiau sau.

—O ką darysi su trečiuo
ju 1-000 dolerių?

—Visai paprastai. Pasku
tini 1,000 dolerių gautu tas, 
kuris skristų mano vietoje Į' 
erdvę.

V. Č.

i ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Ahelki. 
istorini!? romanas 5$ žemaičių krik 
sto laiku, kieti aodarai .... -5^

PASAULIO lietuvių žinynas 
Anicetai PiTni.tis. ■

b? žinių lietuviu ančių kalbomis 
anie lietuvius visame pa-aulv. j 

464 psl. Kaina ..... .... .............. tn.50

DIENOJANT. “Ir-.ycmešių karaliais” 
sun3Cs Kinm Bielinio įdomus atsi 
minimai. 464 nsl.. kaina. .. .$6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi 
nimų antroji dalis, 592 ruslarūai. 
Kaina .......................... ......... $6.00

SUŽ\DftTTNft J. Titinio 15 trumus 
pasakojimu. 1°O nsl. Kaina .. $2 Of

i.tetttvtt: dainos Amerikoje 
surinko ir scredaeravo Jonas Ba-

klausimu knygrutė. Kaina.. 25 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAT. 
R£S. 32 psL, kaina......... 25 Cnt

KODĖL AS NETIKIL J DIEVĄT 
Atvira nuomonė. įdomūs ararumea- 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

JUOZAS STALINAS. arba kala 
Kaukazo išnonis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

I TETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 
piu. Kaina ................................ $1.00

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė- 

vienvbės. 80 psl., kaina .. $1.0®
lys. 472 dainos su egidomis. An«- J .

Hškai duotas kiekvienos dainos {TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ, 
turinvs, todėl tinka dovanoti ir j Parašė Ikonas Bliumas. Trumpas 
lietuviškai Tekalbantiems, jrišta į socializmo aiškinir.mas. Kaina 2o c. 
$26 pusi. kaina .........................$5.00 į

<?OCTAI TZMAS TR PELIGIJA. Pa j DCL LAISVOS LIETUVOS. Lietn- 
' raJė V Vandervelde. vertė Vardū vos socialdemokratų raštaii de bol- 
- K.™ ............................. 25 Cn, j

MARLBOROUGF'S LITHUANIAN VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Karna........... 25 Cnt

SELF-TAUGITT. M. lnkienė. se
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. J 44 _
psL, kaina ........................... 1125 J SAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė

— T. I M. Micbelsonienė. 250 ivairių lietu,
NEMLNO SŪNUS. Andriau s V aluc- • j,. kitu tai tu vaisių recentu.

ko romanas is 19» metų Suvajki- . J32 uslapiaL kain3............... Jl.26
jos ūkininku sukilimo ones Sme. J H
tonos diktatūrų. Pirma dalis ’ . . .nsl. Kain. .T?...................... $3.00. Į CEZARIS, Mirko Jesullč Tom»r“

I trijose dalyse, kiekviena dar.? po 
NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vaiuc- $2, ara visos 3 dalys........... $6.04

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, paraše Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. creraLIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 

meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny- 
jra su daugybe paveikslų, gerame į siauRUOJU

popiera. Kaina . . $5.0f

popieriuje. Kaina
TAKELIU, K. B.

$8.ov , “ Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
I vos ir iš Amerikos lietuvių fryve- 

nimo. 178 psl., kaina ........... $2.04TIKRA TElSYBfi APTE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Tromoa bolseyiz- j (SftJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kali
mo istorija ir valdymo praktika. . liškio meistriškas aprašymas, ka’p
Labai daug informacijų, 96 nsl. j karui einant prie galo tūkstančiai
Kaina ..................................... 50 Cnt • lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru-

j sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00SENOVfiS LIETUVIŲ PTNTGAI nuo J• £  1-^21... Y .A+vvevzv* TtA-seniausių laiku iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl-, geras popina 
kaina ....................................... ««•<*

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo _ karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina 50 Ct

ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My-1 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
kolaičio romanas trijose dalyse. : aiškiai parodo, kaip keitė«i v’soo-
Visos trys dalys Įrištos } viena ; menės santvarka ir kodėl ji dar
Autorius. pat« buvęs kunigas, ap- Į ... r*
rašo. kain kunigas Vasaris išsiza- keisis. Kaina .........................zo ra
dėjo kunigystės dėl^moterystėa. • DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
knyga, kieti viršai. ©81 pusUnis. 1 PRADAI. Populiari ir naudinga 
Kaina ........... ....................... .. ao.w knyga šių dienų klausimams su

prasti. Kaina ............................5®a.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

C3C E- Bmndu ------- :-------- Sa. Boston 27. T
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Kas yra Oswaldas?
ANDRIUS VALUCKAS

Su dideliu nusistebėjimu, žudikai visada apsimesdavo 
susirūpinimu ir skausmu esą komunizmo arba Stalino 
perskaičiau Keleivio Nr. 50 priešai. Nesuprantu, kaip 
išspausdintą be parašo. tokia paprasta tiesa negalė* 
straipsnį "Kas yra Oswal-ijo ateiti j galvą, o vietoj 
das...” Straipsnyje norima t to tvirtinama, kad tikri 
Įrodyti, kad Osvvaldas nebu
vo komunistas ir kad jis net

virai man, kaip gyvam lavo- Ir toliau tas žurnalistas glostyti ir iš jų agento ne- BUTAS IR KAMBARYS 
nui, pasakojo’savo nuomo-i paaiškina, kaip tą sprogdi- daryti erackpot—durnelio,, T . 
nę apie buržuazines parti- nimą jisai supranta: . nes jis tokiu nebuvo. Šia j ,.ju j,. t.e ualiu pri-
jas ir kapitalistinius kraš
tus. Jų nuomone, visas pa
saulis priklauso komunis-
tams, tik kai kurios jo dalys, įviltis, į,. sujaukttį jame vis-; !p.*?snl,n" .ga, c 
tebėra okupuotos kapitalis- . ....... . .. . , i dzio atminimą.
tintų valstybių. Visi tų kras- k« I s,uksll« 11 dulkl« kru’

galėjęs būti... FBI agentas. 
Tokie nerimti, nekritiški ir 
nelogiški tvirtinimai tegali 
padėti tik komunistinei pro
pagandai, norint nukreipti 
kaltę nuo tikrų suokalbinin
kų.

tų politiniai veikėjai, kurie 
nusideda darbo žmonių in- 

, teresams, gali būti teisiami 
komunistai taip nedaro...' už akių arba, juos suėmus, 
Aš pažinojau nemaža lietu-. viešai. Anglija su jos lor-

vą, — plytas ir perlus, auk- j 
są ir vergų kūnus, stiklą iri 
milionierius, purvą, idiotus, 
šventyklas, purvais užnuo- ; 
dytus medžius ir tuos kvai-

Vedybos

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina..........$2.00

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

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

Ieškau gyvenimo draugės. TŪZŲ KLUBAS, Antano 
65 rn. amžiaus, turiu 2 na-! Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
mus" , T , kaina ................... $3.00.

Paul Mitchell. 49 No.
Hancock St.. Wi!kes-Barre.1 ANGLŲ KALBOS GRA- 
Pa. (4) ; MATIKA, 215 psl., kieti vir-

KANDI DATAS

New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller yra aiš
kiai pasiskelbęs kandida
tuosiąs i JAV prezidento 
vietą. Jis yra respubliko
nas.

vių, kurie visa laika vaidino, dais ir lordų benkartais nie- lūs daugiaaukščius 'dan
gaus raižytojus," viską, visąf 
miestą — j krūvą, j purvo ir; 
žmonių kraujo tešlą, — į 
šlykštų chaosą. Šis baisus,
noras jaunuolio galvoje toks 
pat natūralus- kaip votis ant i 

je. išsekusio kūno... Žmogus tu-j

didelius komunizmo prie-j kada nebūsianti okupuota,
šus, o bolševikams atėjus; 0 visa sa’a išsprogdinta...
Lietuvon, pasirodė buvę jų: v j z-v -- - > •Kaa Chrusciovas nėra ki-seni agentai... ’ . » ,49 toks, parodo mums jo pa-

6. Pagaliau, skelbti Prav-; siųstas agentas nužudyti uk-
dos nepravdą, neteisybę, rainiečių veikėjų Vokietijo-

PARMODAMAS NAMAS

i sėliai kaina. ....$3.50

par-
172

kad Osvvald buvęs Ameri
kos šnipas, yra perdaug ne
kritiškas žygis, kuris patar
nauja komunizmui.

L Michael Paine tvirtini
mas, kad jisai, Osvvald, ne
buvo fanatikas, nes tokiu 
neatrodo, yra labai naivus, 
nes ji nėra joks ekspertas} „ TZ . . _
tvirtinti, kas yra fanatikas, nei;
o kas ne. bet ir ji parodė, 
jog jisai buvo nekalbus ir 
užsidaręs, kas pilnai atitin
ka sąmokslininkui, kokiu 
buvo ir Trockio žudikas.

nėra uz in
dividualų terorą, jie labiau 
mėgsta masini terorą, bet iš
imtinais atvejais jie vartoja

ri keršto teisę — šią teisę į 
11. Sovietų žurnalistas jam duoda žmonės.“

^ew Yorke parašė propa-j Po tuo žiauriu dokumen- 
gandinu sovietų laikras-|tu jlašo 1963 metais
orui straipsni, pavadint, Chruščiovo žurnalistas Bo-

Žmogus, norėjęs susprog
dinti New Yorką,“ kuriame
su gilia užuojauta ir pasidi-

ir asmenini terorą, kaip pa- džiavimu aprašo Meteskio 
rodo išaiškintos ir neišaiš- j prieš kelerius metus vykdy-

2. Kad Osvvald skaitė ko
munistinę literatūrą dar jau
nas būdamas, tai nėra pa
slaptis, o Įrodytas faktas. 
Komunistinės literatūros 
rasta ir jo bute. Juoktis iš 
to, kad jisai galėjo skaityti 
Kapitalą dar vaiku būda
mas, yra nerimta, nes ir aš 
pats skaičiau Kapitalą taip 
pat gana jaunas. Kitas daly
kas, kaip tą knygą jauni 
žmonės supranta, lygiai, 
kaip ir suaugęs kiekvienas 
kitaip ta knygą, kaip ir kiek
vieną kitą knygą, supras

kintos žmogžudystės:
a) New York viešbuty bu

vo nužudytas gen. Krivits- 
ky;

b) Meksikoje Leo Trockį 
nužudė Ramon Marcader 
dėl Rio, dar žinomas Mo- 
nard Marcader ir Jaąues

tus sprogdinimus. Tas pri
pažintas pamišėlis sovieti
nio žurnalisto padarytas he-

ris Strelnikov, ir tas straips
nis. atsitiktinai ar ne, tilpo j 
kartu su pranešimu apie,I
Kennedy mirtį... Tokios zo
ologinės neapykantos apaš
talai svajoja, kada galės su
sprogdinti ištisus miestus,

i ..Dėl savininko senatvės 
i duodams mūrinis namas 
l Elizaheth St.. New Yorke, 1 bu-j 
Į lai ir krautuvė, už $13.000. Gry- 1 
' nais pinigais reikia Įmokėti 

•SI 1.000. Mokesčiu su draudi- 
i mais apie $500, mėnesiniu paja- 
Į mu S207. Kreiptis: Joseph De- 
} reskevvich. 172 Elizaheth St., 2 Į 
1 Apt.. arba 300 E. 5th St.

(7)

Į NAUJAUSIOS KNYGOS

KELEIVIO ATSTOVO 
ANGLIJOJE ADRESAS:

l VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
) šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
i novelių, 204 psl., kaina 
‘ $2.00. ‘

rojumi, o io mintys bei pa-! kartu su darbininkais, arba. VENSKCNAS

i ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

skaitykime
Neapykanta neleido man'ją- Ačiū jiems už tokį atvi-Į 

Van Dendresch pavardėm; j numirti. Aš galvojau apie 5 rum3’~
c) Jan Masaryk buvo nu-Į tą dieną, kai padarysiu to-į 12. Mums, kaip lietuviam, 

žudytas Čekoslovakijos ko- kią galingą bombą, kad ga-'yra svarbu iškelti šia proga 
x lėčiau susprogdinti visą visos sovietų žmogžudystes 

N’ew "V orką...“ į bei niekšybes, o ne juos
munistu ir, greičiausia, taip 
pat buvo nužudytas Eduard 
Beneš;

d) Miunchene. Vakarų 
Vokietijoje, Bogdan Sta- 
šinsky nužudė du ukrainie-

ŠVENTAS POPIERĖLI, MELSKIS Už MUS

LANARKSHIRE, 
LAND. i

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Korespondentss nerašė. kad! čių veikėjus— Stepan Ban 
jisai skaitė vokiškai, o tik j derą ir Lev Rebet. 
perdavė tos knvgos pavadi- Visi šie nužudymai pasi

žymi tuo. kad jie atlikti vie
no asmens, kaip ir Kennedy 
nužudymas, be pagelbinin- 
kų, prisitaikant prie vietos 
sąlygų-

nimą originale, kaip kartais 
dažnai vra daroma.

O•J. Kad Osvvald išėjo tar
nauti JAV laivynam tai dar 
neįrodo jokio patriotizmo. Į .
Priežastys galėjo būti įvai- • Osvvald kelionė Meksi- 
rios. Galėjo tiesiog būti ko-’kon trumpai prieš atentatą 
munistu isakvmas stoti ka- 1 SSSR ir Kubos konsulatus

•nebuvo dėl kažkokios vizos, 
bet galutinis atentato plano 
aptarimas bei patvirtini-

riuomenėn ir išeiti karišką 
apmokymą, o gal ir organi
zuoti komunistų jačeikas 
kariuomenėje. Aš asmeniš-, mas'
kai pažinojau keletą fana-^ Kennedv nriver-
tišku komunistu, kurie nuė-!_ • a... . J?
. * t • x i • te Chruščiovą atsiimti savojo tarnauti Lietuvos kariuo- , x - Tz v x • nu „s J raketas iš Kubos, tai Chrus-menen- kad vėliau galėtų 
gauti tarnybas viešojoj bei
slaptojoj policijoj... Ar nėra dideliu
žinoma, kad komunistai la-', nes sudare

čiovas to negalėjo jokiu bū
du dovanoti Kennedžiui.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-j i eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvvay,

bai nori Įlįsti Į FBI,* ČIA ir 
kitas policines organizaci
jas. o tam reikia pasirodyti 
patriotu tarnaujant kariuo
menėje.

Antra vertus, Antrojo pa
saulinio karo metu, kada 
naciai užpuolė ”matušką 
Rusiją.“ daug JAV komu
nistų stojo savanoriškai ka
riuomenėn, kad gelbėtų 
"popiežių“ Staliną, nors pir
miau griežtai buvo prieš tą 
karą. Taigi tarnavimas ka
riuomenėje, net savanoriu, 
dar neįrodo patriotizmo.

4. Rusai nedavė jam pilie
tybės. nes norėjo dramatiš
ku keliu, išnaudojant Ame
rikos tradicijas ir įstaigas, 
pasiųsti savo apmokslintą 
agentą atgal Amerikon, o 
kad būtų tikri, davė jam po- 
litruką palydovą — žmoną.

5. Pasaka apie knygos ra
šymą prieš SSSR yra tik 
"cover up“, užsimaskavi
mas, kad FBI paliktų jį ra
mybėje ir jo toliau nesektų. 
Rašė, rašė ir neparašė... 
Tiek ukrainiečių veikėjų žu
dikas, tiek Trockio žudikas 
bei kiti žinomi komunistų

1 nemalonumų viduje ir už
sienio komunistų partijoje: 
jis negalėjo užimti Stalino 
vietos pasaulio komunistų 
tarpe, o diktatoriai nepa
kenčia pasipriešinimo ir jo 
neužmiršta. Kennedžio nu
žudymu Chruščiovas norėjo 
nutildyti opoziciją viduje ir 
užsienyje, tik Osvvald stai
gus susijaudinimas po aten
tato ir lakstymas davė poli
cijai progą suimti tikrą kal
tininką, o šiaip jis būtų bu
vęs nepastebėtas ir neįtar
tas.

Vieta ir laiką komunistai 
pasirinko labai tinkamą: 
mesti kaltę ant rasistų ir de
šiniųjų ekstremistų, ir, rei
kia pasakyti, kad tas planas 
suskaldyti Amerikos visuo
menę ir supiudyti tarp sa
vęs būtų pilnai pasisekęs, 
kaip įrodo ir straipsnis apie 
Osvvaidą.

Be to, tas atentatas įvyko 
prieš pat svarbius rinkimus 
Venecueloj.

10. Aš buvau sovietų sau
gumo policijos keleto agen
tų ir jų kariuomenės politru- 
kų tardomas kalėjime, kaip 
valstiečių liaudininkų gene
ralinis sekretorius, ir jie at-

(Atkelta iš 6 psl.)
nautojų darbo knygutės irgi iš viso neišrašytos. Yra ne
maža atvejų, kai žmonės priimami į darbą be darbo kny
gutės. Profsąjungų vietos komitetai turi teisę kontroliuoti, į 
kaip tvarkomos darbo knygutės. Bet tuose rajonuose šia 
teise vietos komitetai kažkodėl nesinaudoja.

Šie faktai iškilo respublikos Partinės-valstvbinės kon
trolės komitete, svarstant klausimą apie tai, kaip vykdomi 
partijos ir vyriausybės nutarimai, reikalaujantieji šalinti 
biurokratinius-kanclerinius iškraipymus.

Aišku, tų faktų nebūtų buvę, jei Alytaus, Kapsuko 
rajonų Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komi

tetai, jų pirmininkai drg. drg. A. Grigaitis, Z. Zalepūga 
būtų kontroliavę, kaip vykdomi partijos ir vyriausybės 
nurodymai, reikalaujantieji likviduoti biurokratinius-kan- 
celiarinius iškraipymus. Šie vykdomieji komitetai silpnai 
Įgyvendina TSKP Programos reikalavimus padaryti galą 
tokioms praeities atgyvenoms, kaip biurokratizmas, for
malizmas ir vilkinimas.

Respublikos Partinės-valstvbinės kontrolės komitete 
taip pat buvo pažymėta, jog tokie reiškiniai pasirodė ga
limi tik todėl, kad Kapsuko ir Alytaus rajonuos daugelyje 
Įmonių ir Įstaigų bloga valstybinė drausmė, yra rimtų 
spragų auklėjant tarybinius ir ūkinius darbuotojus, rūpi
nantis žmonėmis.

. Priimtame nutarime numatytos priemonės šiems trū
kumams pašalinti, taip pat rekomenduota partinės-vals- 
tybinės kontrolės komitetams patikrinti, kaip kituose ra
jonuose kovojama su biurokratizmo reiškiniais.

“Keleivio" administraci- 
ja prašo mielųjų skatytojų, į \ARPAS nr. 5, daug ido- 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž-

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185
jos romanas, 291 psl., kai- L^^VOS* ' 'rĖSPUBLIK<S 
na $O.00. I ISTORIJA su spalvotu žemė-

i lapių. 96 psl., kaina . . $0.75 
PANEVĖŽYS, didžiausia ’ GYVULI Ų PROTAS, 212 psi., 

knvga apie ta miestą ir a- ’i kama 75 centai, 
pylinkę, 430 psl. kaina LIETUVOS ŽEMĖLAPIS kai. 
$6.50. , na ...........................$0-50

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

ir ii.

SANDELIS VISOKIŲ

ARBATOS ir ŽOLIŲ
prieinamiausią kaina

KATALOGAS
Dykai siunčiamas pagal 

pareikalavimą

PALANGOS
TREJOS DEVYNERIOS
Yra augalinis sutaisymas, suside

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

Kaina su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
BOX 305. CLINTON. INDIANA 

DEPT. 5

mių straipsnių, 278 psl., dėl PINIGŲ, 3 veiksmų dra- 
kaina $2.00. i ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai-

na ................ . $0.35
RUDENS SAPNAI, Kotry-’LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma.

tulaitis, 24 psl., kaina §0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA. 
32 psl., kaina .................. S0.10

-‘LIETUVOS SOCIALDEMO- 
; KRATŲ PARTIJOS PROG- 

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
MERI K OJE, St. Michelso- ' kaina 25 centai.

no vaizdžiai parašyta šio j JAUNASIS SOCIALDEMO- 
krašto lietuvių istorija, Į KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
500 puslapių, kaina minK

nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knvga, 80 ps1 
kaina $2.00.

i 35 centai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nanų »r .o.uv lidžiausį 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- 
temalir.ę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA 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 teikia 
žinias apie apdraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

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

$4.00, o SIELOS BALSAI, J. Srr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ...................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S
iTcnnvniAT -- T z, • hREEDGM, parašė S. A. Vik-ATSIMINIMAI, paia=e Juo-j toras, 32 psl., kaina 50 centų 

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-

štais viršeliais 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 
į ronėlė Liūdžiuvienė, 88 

psl. kaina..............$1.00 j

PASTABA: Kartu su orderiu pri- 
siųskite ir pinigus, nes kitaip orderių 
neišpildysime. Kanadoje 50 centų 
ekstra.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

rys, 225 psl.. kah.a .. $5.00
ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

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

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

’DEl kO ŽMOGUI REIKIA 
1 GERT IR VALGYT, dr. A. 

Garinus, 40 psl., kaina $0.15

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

EILĖS IF STRAIPSNIaJ 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). ’.»7 psi., kaina .. $0.25

MAT ERIALISTIšKAS ISTORL 
IOS SLTTEATIMAS. 80 psi., 
zaina .......... ............ . $ J.29Atsiminimai 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 Kryžiuočiu valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina................ >.................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................'.............$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cieagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.........................................................  $1.00
I*rof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 

j 196 puslapiai, kaina............ .................................... $2.00

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, l veiks
mo komedija, 29 psk, Rai
kai na  ........................... $0.Zo

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

DAINOS APIE LAISVĘ, A.
Giedraitis, 
na .............

psk, kai- 
$0.75

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

• MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psk, kaina .. $0.28

KA?
K. 
na

YR.A SOCIALIZACIJA, 
Kautsky, 31 psk, kai- 

...................................... $0 30
(PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 

pysakos, A. Antar.ov, 45 psL, 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siusti:
KELEIVIS 

636 BroadvtaySa. BohIob 27,
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Vietines žinios
l Laisvės Varpo susirinkimas' Dabartinę Laisvės Varpo Išleistuvės J. Gedmintui

--------- valdybą sudaro: Petras Vis- ' --------
Ateinanti sekmadienį, į činis iš Brocktono — pirmi-! SLA 308 kuopos pirma . . . . . .

i sausio 12 d. 10 vai. ryte San- j ninkas ir programos vedė-i sis organizatorius ir sekre- Brightono Lietuvių Pilie-j 
daros salėje, 30 Intervale Į jas, Anelė Januškevičienė iš į torius iki dabar, veiklus ir j čių Klubo metinis susirinki- s 
St.» Brocktone, įvyks Lais-; Dorchesterio, Bronius Bajer-{ kitose organizacijose Juo-1 rn'*c fi voi
vės Varpo sprendėjų visuo- a;us iš So Bostono ir Edvar- zas Gedmintas išvažiuoja

Brightono Liet. Pil. Klubo 
susirinkimas

^ooooooooaooaooooooooooord

--------- j Sausio 12 d. 3 vai. popiet
Penktadienį, sausio 10 d. Roberts mokyklos salėje

Bendruomenės nepaprastas Dviejų smuikų koncertas 
susirinkimas i ----------

ja valdyba ir kontrolės ko-į sekretorius,

mas bus sausio 17 d. 8 vai. j 
vak. klubo patalpose (26 { 
Lincoln St.). Visi nariai 1 
prašomi dalyvauti.

7:30 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos Wirdsor gatvių kampas)

(Cambridge. Broaduav ir o taip pat svarstomi i -• k Rrocktoro__ iž
kit! svarbūs klausimai, su-jį. , 1S f™*10™___ .1Z-’ ' dimnkas. Antanas Andnu-

patalpose bus Bendruome- bus smuikininkų Izidoriaus! siję su tolimesniu tos visuo- lionis iš So. Bostono, Juozas 
nės apylinkės narių susirin- asyBūno ir kun. \ incento, meninės ir kultūrinės radijo Januškevičius iš Dorcheste- 
kimas, kuriame bus renka-i a^a\ ičiaus smuikų kon-
mi atstovai į rajoninį šuva- j nertas. Jiems akomponuoja 
žiavimą New Yorke sausio - tems \as\ liūnas. įėjimai
18-19 dienomis ir aptariami 
jame numatyti svarstyti 
klausimai. Visi nariai prašo
mi dalyvauti. Atskirų kvieti
mų nebus.

Taip praneša 
valdt ba.

$1.00.

Kaip sutikti Naujieji Metai

Dauguma juos pasitiko

programos išlaikymu. Po su
sirinkimo lygiai 1 vai. bus 
bendri pietūs su atitinkama 
programa ir šokiais. Susi
rinkime sprendžiamu balsu 
turi teisę dalyv auti tie Lais
vės Varpo sprendėjai, kurie 
yra įmokėję metinį sprendė
jo įnašą už 1963 metus, o į|

lio ir Juozas Šalaviejus iš 
Worcesterio—valdybos na
riai. O į kontrolės komisiją 
įeina* Aleksandras Lapšys 
iš Dorchesterio. Jackus Son
da ir Vytautas Stelmokas iš 
So. Bostono.

SLA 308 kuopos valdyba 
šį šeštadienį, sausio 11 d., j 
6 vai. vak. Sandaros salėje 
rengia J. Gedmintui išleis
tuves. į kurias kviečia visus 
kuopos ir kitų kuopų narius 
ir draugus;

Pasmaugė dar vieną moterį

i savo šeimose vieni, arba pa-
Apylinkės, >ikvietę daugiau ar mažiau ^fetuš k'viečiam’i vi*. Prašomi at

įsvcc«i- si Laisvės Varpo bičiuliai, dėjai, o į

Padidėjo Bostono lietuvių 
eilės

Galime pasidžiaugti, kad 
praeitų švenčių metu Bosto

Organizacijos, kurios turi; 
savo patalpas, surengė jose! 
iškilmingus pobūvius, kurių 
dalyviai kartu sutiko 1964 
metus.

Tokius pobūvius surengė

Laisvės Varpas yra vie
nintelė Bostono-Worceste- 
rio - Brocktono

Į šaukiamą susirinkimą 
atvykti visi spren- 

pietus kviečiami 
visi iš toli ir arti.

Šeštadienį savo kambary 
(444 Charles St.) rasta pa
smaugta 19 metų Mary Sul- 
livan. Tai jau 11-ji auka 
nuo 1962 m. birželio, kada 
panašiu -būdu -buvo -pa
smaugta pirmoji moteris.

,<x^xxx->:^x»xxxxxxx5cx^xxxXh
Šimtą metų gyvensi, 
jeigu valgysi medų. 
pirkdamas pas lietuvį

| VICTOR THOMAS,

189 Pleosant St., 
Watertown. Mass.

x Reikalaukite jo aukštos 
kokybės medaus ir

So. Bostone
lietuvių krautuvėse

X-XXXXxx.XXXXX>LatxXj

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
Tei. AN 8-6643 

^eoeeooooeoooeeeeeoceeeeA

SAV-ON
• ROOFING and SIDING CO
» 469 W. Broadvvav, So. Boston } 
J AN 8-2150 }

• DAŽOME IR TAISOME
! Al Stecke 
J Res.: 8 Faxon St 
{ Brockton 586-9272

F. Pukanasis!
A“ 1 iNatick j

655-0807 »i

ne dvi lietuvių seimas 
aplankė garnys ir paliko So. Bostono Lietuviu Pilie-

« « • t-vienai sūnelį, kitai dukrelę.
Štai Valentina ir Gintaras 

Čepai sulaukė pirmgimės 
dukrelės, o Leveckiai sūne
lio. Sveikiname jaunuosius 
Eostono lietuviu visuomenės 
narius, jų tėvelius bei sene
lius.

Mirė S. Ambrozienė

programa
čių Dr-ja, Lietuvių Tautinė i meniniais pagrindais, tunn-
S-ga, sandariečiai. Iš jų di
džiausias buvo So. Bostono 
L. P. Dr-jos. I ji susirinko

lieškau mažo buto arba 
v , T 1 enc,e" į sutikčiau gyventi kartu su
veikianti lietuvių radijo ^na^motenm. yk^įn^ 

tvarkoma visuo-i (Lexington, Mass.).

th'““ - —■ti savo valdybą, kontrolės
komisiją narius - sprendė
jus, kurių metinis susirinki-

per 200 narių ir ių pažįsta- j mas yra vyriausias tos pro-
mų. i ai pirmas toKs tos į gramos šeimininkas. Šiuo' 
draugijos rengtas pasisekęs; metu tokiu sprendėjų yra 
Naujųjų Metų sutikimas. j virš 70. Dalis jų atstovauja 7 

įvairioms organizacijoms, o 
dalis priklauso individua-Buvo atvykęs dr. V. Čepas

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai. Melas yra 
pilnai pateisinama prietno 
nė.

Leninas

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
• Rūpestingai taisome laikrodžio*.

. » žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Telefonas: AN 8-2805 J

; Dr. Jos. J. Donovan • 
i Dr. J. Pašakarnio •

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS

Valanuos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. { 
Vakarais iš anksto susitarus J

447 BROADUAY 
South Boston, Mass

Gruodžio 26 d. mirė Sa
lomėja Ambrozienė, gyv. 
Dorchestery, 68 m. amžiaus, 
palikusi liūdinčius vyrą Do
mininką, dukteris Helen. 
Poškienę, gyv. St. Peterbur
ge. Fla., ir Frances Barattie- 
nę. gyv. LaSalle, III., su 
šeimomis. Jiems reiškiame 
gilią užuojautą.

„ . I liai. Taigi, ne tik savo veik- 
sa\o sei- ja, tajp pat narių-spren-Per šventes pa

mą buv o at\y Kęs di.*\ y tau- , ^ėjų skaičiumi Laisvės Var- į J 
pas sudaro stiprią ir reikš- \ 
mingą organizaciją.

tas Čepas, kuris dėsto vokie
čių ir prancūzų kalbas vie
noj No. Caroline kolegijoj.

Sugrįžo P. Brazaitis
Lygiai savo 

nėmis radijo programomis, 
kaip ir metiniais koncertais 
bei anglų kalba programo-

sekmadieni-

Povilas Brazaitis šventes
i praleido savo sūnaus šeimoj mis V asario 16-sios ir Tra- 
! Cincinnati, Ohio, mieste, giškųjų birželio įvykių pro- 

Į laidotuves buvo atvyku- Į Sugrįžo pailsėjęs ir kupinas ga Laisvės Varpas varo pla- 
si duktė H. Poškienė ir dūk-Į Įspūdžių. ! čią vagą lietuviškoje veiklo-
tė Fiances su savo vyru. , ------ ___-------- je. jr jau dešimtuosius,

Moterų klubo susirinkimas, me^us šiemet kovo 7 d. SU-;

1 kaks 10 metų nuo jo pirmo-Mirė T. Danerienė i Ldhb iv ineių nuu jv piiniu-
Dorchesterio Liet. Mote-; sjos programos. Tai sukak-

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS angluos lietuvi V f j 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA j# Į

rSekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklu

FM Bangomis 105.7 megaeiklu 
iŠ WK0X, Framingnam, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

DOVANOS J LIETUVĄ

$
fi

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUniper 6-7209

FISH PIER LIQUOR CO^INC.
19 RAMP STREET

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

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

pasirinktus gėrimus

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
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

AaiJ?uJU Metų rytą .staiga rų Klubo susirinkimas bus tjg> j^urj į-,Us atžymėta balan- . 
mirė Teresė Sv obonaite-Da-; gj ketvirtadienį, sausio 9 d. džio 12 d. specialiu parengi- • FORTUN 
nerienė, gyv. So. Bostone., 7;30 val vakare So. Bosto-įmuSo Bostono Lietuvių Pi-t 
Liko vyras Otonas ir duktė ino Lietuviu Pil. Dr-ios na-!k:

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU 

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

i no Lietuvių Pil.
B i imte Meškelienė Chicago- • talpose.
Je- j Po susirinkimo

Velionė sveika
Naujuosius Metus, sveika nos. Visos narės kviečiamos į 
vėliau atsikėlė, bet netrukus dalyvauti, 
pasijuto blogai ir mirė. j Valdyba

sutiko ir išdalintos kalėdinės dova-i

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valančios.

nuo 10 ry to iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADMAY
SOLI H BOSTON, MASS.

BKB=SSS=asaB=SKS=====
RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

Į

Dr. John Repshis į
LIETUVIS GYDYTOJAS ’

TeL AV 2-4026

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Ru«iįos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
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
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų ! 

katalogų.
TSTMG4 LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 

VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SKONIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO itralio’pnai?

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai? nuo 
B »4l rv to iki 'i *®L •*' ėeatadieniai- nuo * vai. rv»o iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R. 

VNESHPOLSYETORG
įstaiga bus priimama užsa
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka
mos siuntėjo, gavėjas nieko 
nemoka. Pristatymas garan
tuotas ir skubąs.

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 

So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

I 5

2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o. jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalią išlaidą garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį. • 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma. į
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas-:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

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

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

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

t 
t « i 
t t «viso- ♦

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
I Dorchester, Maaa.

Į Draudžiame nuo polio,
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- } 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } 
5 Visais insurance reikalais } 
{ kreiptis: {
j BRONIS KONTRIM »
{ Jnstire of thePeaee——Constable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

t t »
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 { 
1___________________________ 1

!►►►*>►
£ Lipdau popierius ir taisau 
J viską, ką pataisyti reikia.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Sarin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

w Tel. CO 5-5854

pesetos>aa*

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbin z—H eat ing—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti S265
Telefonas: CO 5-5839

$ 12 MT. VERNON STREET 2 
t DORCHESTER 25, MASS. |
leaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaatf

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadwav,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd„ Billerica, Mass.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ardu; ar e Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




