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Tokio Olimpiadoj dalyvauja 
8000 atletų iš 98 valstybių

Olimpo kalno Graikijoje per tūkstančius mylių

Ugnis aukurui įžiebti lėktuvų ir bėgikų buvo atnešta ii

Praėjusi šeštadienį, spa-: ninku rinktinę 78:45 santy
kio 10 dieną. Japonijos sos-; kiu- Tą pačią rinktinę šiau-
tinėje Tokio prasidėjo pir
mą kaitą Azijoje suruošta 
Pasaulinė Olimpiada, kuri 
tęsis iki spalio 24 dienos. 
Žaidynėse, kurios prasidėjo 
nuo pirmadienio, dalyvauja 
8.000 atletų iš 98 valstybių.

Olimpiadą iškilmingai a- 
tidarė Japonijos imperato 
rius šeštadienį, galingam 
chorui giedant olimpinį 
himną ir 72,000 žmonių da
lyvaujant stadione. Japonai 
olimpiada yra tiek sužavėti, 
kad mokėjo juodojoje rin
koje po 100 ir daugiau dole
rių už vieną bilietą į atida
rymo iškilmes-

Olimpinę ugnį. kuri de
gančiu žibintu per tūkstan
čius mylių lėktuvais ir bėgi
kais buvo atgabenta iš O- 
limpo kalno Graikijoje. To
kio stadione įžiebė japonų 
bėgikas Toshinori Sakai, 
gimęs Hirosimoje ir išlikęs 
gyvas tą dieną, kada gimė 
Atominis amžius ir pirmoji

l ės Amerikos Lietuvių Krep
šinio Rinktinė praeitą vasa
rą Australijoje nugalėjo 
santykiu 93:88.

Bostonas turės savo 
šventąjį?

Vatikano susirinkimui nu
tarus leisti atskiriems kraš
tams įsišventinti savus šven
tuosius. Bostonas bus vienas 
iš pirmųjų JAV-

Grįžęs iš Vatikano kardi
nolas Cushing rašo katalikų 
laikraštyje The Pilot, kad 
buvęs pirmasis Bostono vys
kupas John Cheverus gali 
patapti šventuoju. Bordeaux 
(Bordo) kardinolas Paul 
Richaud pasisakęs kardino
lui Cushing. kad jis jau in
auguravo vyskupo Che ve ru
so palaiminimo procedūrą.

John Cheverus. gimęs 
1768 m. sausio 28 d. Maye- 
nne, Prancūzijoje, pabėgo

atominė bomba veik visiš- nuo prancūzų revoliucijos į
kai sunaikino tą miestą.

Sovietai, kurių rinktinėse 
dalyvauja ir lietuviai, be 
teisės žaisti savo vardu, yra 
atsiuntę rinktinius profesio
nalus ir tikisi laimėti 45 me
dalius. tai yra pirmąją vietą. 
Antroje vietoje su su 36 me
daliais tikisi būti JAV su sa
vo mėgėjais atletais; trečios 
vietos su 15 medalių laukia 
patys japonai.

Pirmieji medaliai

Pačią pirmąją žaidynių 
dieną dvi amerikietės stu
dentės iš Arizonos. Jeanne 
Collier ir Patsy Willard. lai
mėjo sidabro ir bronzos me
dalius už nardymą, o Vokie
tijos narūne Ingrid Kramer 
Engei laimėjo auksinį me
dalį. Rusas Aleksei Jacho- 
nin gavo aukso medalį už 
pasaulinio sunkaus kilojimo 
rekordą (788.15 svarų).

Amerikos krepšininkai nu
galėjo Australijos krepši-

Angliją ir nuo 1796 m. mi- 
siomeriavo Naujojoje Ang
lijoje per 27 metus, kur buvo 
išmokęs net keletą indėnų 
kalbų.

Susidarė komitetas 
Eisenhoįveriui ginti

Grupė bepartyvių piliečių 
Washingtone pradėjo orga
nizuoti komitetą, pavadintą
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Anglijos karalienė Elzbieta II su savu v> ru princu Kiiiiipu lankosi Kanadoje. 
Kadangi Kanados prancūziškoje d< ly je yra stiprus seperalininku sąjūdis, lai 
imtasi labai griežtą apsaugas nuo galinu teroristą priemonių.

Tautybių protestas 
prieš Gold tralerį

Respublikonų kandidatas 
į JAV prezidentus Bany 
Goidwater šiomis dienomis 
Philadelphijoje nusiskundė, 
esą "mažumų grupės valdo 
šį kraštą-., tai tokios rūšies 
Ameriką mes paliksime sa
vo vaikams", paaiškinda
mas. jog kalba apie visas 
tautinių mažumų grupes, 
kurios Washingtone varsto 
aukštų vietų duris, kad jas 
išklausytų“. Toliau jis dar 
pasakė, kad "tos grupės 
naudojasi valdžios “išmal
domis” (dovanomis) ir kad 
Amerikos žmonės negali to 
pakęsti“.. Panašiai anksčiau 
yra pasisakęs Goldwaterio 
parinktasis respublikonų 
kandidatas į vicepreziden
tus William Miller savo rug
sėjo 17 dienos kalboj, griež
tai reikalaudamas dar la

Žmones daugėja--: 
mažėja

aistas

60-TIEJI METAI

Sovietų erdvėlaivis skraido 
aplinkui žemę sa 3 žmonėmis
Žada paskraidyti daugiau kaip savaitę ir galbūt bandys 

skraidant "išeiti* iš savo kabinos

į Iš Vatikano 
! susirinkimo

Per vienerius metus žmonių pasaulyje priaugo 2 nuošim

čiai, o maisto priaugo tik 1 nuošimtis

Nepaprastai spartus žmo- paisant pastangų didinti 
nių prieauglio didėjimas maisto prieauglį, dėl nepa- 
jau pralenkė pasaulio mais- lankaus oro derliai nebuvo 
to produkciją. Per paskuti-! geri. Pernai grūdų valdžiai 
nius 12 mėnesių žmonija pristatyta tik 44.8 milionai 
mažiau beturi ko valgyli ir tonų. tai yra 21 nuošimčiu 
maisto kairios visur pabran
go. Toki rūstų vaizdą patie-

"Amerikiečiai prezidentui biau suvaržyti imigrantų 
Eisenhovveriui ginti“... nuo. kvotas, kurios ir be to jau 
Golduaterio, kad tas neiš- beveik yra užkirtusios ke-
siųstų jo į Vietnamą. Ta gru
pė skelbia, esą Eeisenhove- 
ris viską padarė Golduate- 
riui padėti, o Goldwateris 
pažadėjo jį nusiųsti į Viet
namą..- Ta proga prisimena
ma. kad Eisenhoweris atsi
sakė už Goldwateri net į

mažiau negu užpelnai. Pie
no ir kiaušinių pristatymas 

kė Jungtinių Tautų Maisto, taiP PaI sumažėjęs- 
ir Agrikultūros Organizaci-: Minėtas Jungtinių Tautų 
ja savo 1964 metų raporte.! Organizacijos raportas sa- 

; ko. kad iki praeitos liepos 
Iš Indijos pranešama apie; 15 dienos pasaulio žmonių 

via " "
31U
negaunama jokių statistikos nuOMniClu
žinių, bet aišku esą. jog ba-i
do šmėkla pradeda apimti | Baifo dvyliktas 
žymią pasaulio dali.

Sovietų Rusijoje ir kituo-l, Sci/JlOS NeW Yorke 
se komunistu okupuotuose j
Rylų Europos kraštuose.ne- Sausio 17 ir IĮ dienomis

uituos pasaulio įmonių 
ria didėjančias alkanų ma-j per vienerius metus priaugo 
šių riaušes, ir nors is Kinijos j 2 nuošimčiai. o maįstas tik 1

Pasiūlė pasauliečius bažny
čiai administruoti

Anti-asis Vatikano konsi
liumas arba santaryba tebe- 
debatuoja ligi šiol Romos 
katalikams dar negirdėtus 
dalykus-

Pradėtas svarstyti paties 
Vatikano pamoštas suma
nymas įsileisti į bažnyčios 
administracijos tvarkymą 
pasauliečius “nuo parapijų 
iki Vatikano“. Susirinkusie
ji prelatai siūlo dar radika
lesnį planą, negu Vatikano 
oficialiai siūloma. Pav. Bho- 
palo arkivyskupas Indijoje 
Eugene D’Souza pareiškė, 
kad laikas esą pradėti pa
sauliečius laikyti subrendu
siais žmonėmis, kad gana e- 
są juos "laikyti klerikų nyk
ščiu prispaudus.“ Pasaulie
čiai galį būti naudojami ku
rijos ofisuose ir net būti ski
riami popiežiaus nuncijais 
(ambasadoriais).

San Antonio, Tex., vys
kupas Stephen Leven pasiū
lė įsteigti pasauliečių sena
tus. kurie padėtų vyskupam 
tvarkyti diocezijas. Tokius 
senatą-, siūlė sudaryti pagal 
dabar išdirbamą statutą vys
kupų senatui, kuris padės 
popiežiui

"Neįmanomas joks dialo
gas (abipusė kalba), kada 
pasauliečiai yra kviečiami 
tik klausytis“, kalbėjo Tex-

Ame&ikai švenčiant Ko- 
' lumbo dieną. Sovietų Sąjun
ga paleido į erdves galingą 

( erdvėlaivį su trimis vyrais— 
karininku, gydytoju ir 
mokslininku.I

Erdvėlaivis, pavadintas 
"Voschod“ (Saulėtekis), 
skraido aplink žemę ka» 
90.1 minutės, iškildamas iki 
255 mylių aukščio. Įgula — 
daktaras Boiis Jegorov. 27 
metų mokslininkas, biologas 
Konstantinas Feoktistov. 38 
metų, ir erdvėlaivio pilotas 
pulk. Viadimir Komarov. 37 
metu. praneša per radiją, 
kad jaučiasi gerai, turėjo 
"puikius priešpiečius“ ir vi
si instrumentai veikia nor
maliai.

Prancūzų Erdvių tyrinėji
mo centro pirmininkas Jean 
Coulomb spėja, kad būdami 
trys. tie sovietų kosmonau
tai galbūt bandys vienas ar
ba du “išeiti laukan iš savo 
erdvėlaivio.“

Nauja TV stotis

Bostone pradeda veikti 
nauja katalikų arkidiacezi- 
jos televizijos sfcotia. duo
danti programą nuo 3 vai. 
popiet kanalu 38. Bet senes
niais TV priimtuvais tą stot. 
noi int gauti reikia prie savo 
pnimtuvo įsigyti tam tikrą 
aparatėlį, vadinamą UHF 
Converter. Naujieji, po ba
landžio 30 d. pirktieji TV 
priimtuvai tinka ir UHF ir 
VHF pagauti. Formaliai ši

as vyskupas. "Taip pat nėra; radijo-TV stotis "įšventina- 
jokio dialogo, kai vyskupas ma“ lapkričio viduryje, per
klauso tiktai savo daktaro; duodant per satelitą popie- 
ir gaspadirės." j žiaus kalbą iš Vatikano.

Vatikano susirinkimas

Neskoba apskrities šerifas Law- 
rence Rainev yra vienas iš pen
ktą Mississippi valstybės parei
gūną. kurie tardomi ryšium su 
triją civilinių teisią kovotoju 
nužudymu.

lią atvykti į Ameriką žmo
nėms iš Lietuvos, Lenkijos. 
Italijos. Graikijos ir kitų ry
tinės ir pietinės Europos 
kraštų.

Respublikonų partija ir 
1956 metu ir 1960 metų rin-

Philacielphija vykti, tai juo ki™J pbtfomoge aiškiai 
labiau jis už Goldwateri ne. reikalavo pakeist. dabartini 

netikusi imigracijos įstaty
mą. bet patekusi į Goldwa- 
terio ekstremistų įtaką, šių 
metų platformoje visiškai 
nebeužsiminė apie tą įsta
tymą.

Visų didesnių tautinių

Jis
vyksiąs į Pietryčių Aziją.

Miego liga plinta
Sveikatos depaitamento 

jau užregistruota 72 miego 
liga (encephalitis) susirgi-
mat. Vien tik New Jereey | 1 V?-
vaistijoje nustatyta, kad 47 “ Amenkiecių Tarybą. ,r 
asmenys vra apkrėsti tos li- N^ Yorko mle3to meras-

New Yorke New Yorker 
viešbutyje (8th Avė ir 34th 
St ) posėdžiaus Baifo Dvy
liktasis Seimas. Atstovų lau
kiama per 100. garbės sve
čių pakviesta 50.

Spalio 17 d. vakare ten 
pat bus banketas, o sekma
dienį 4 vai. p.p. Apreiškimo 
mo parapijos salėje “Diag- 

i nozės‘ vaidinimas, rėži-; 
suoja akt. Vitalis Žukaus- ^v° 
kas.

taip pat nutarė glaudinti ka
talikų santykius su protes
tantais ir sentikiais.

Už skolas siūlo atimt 

sovietams balsą

Yorko
tos tarybos pirmininkas, pri
ėmė rezoliuciją, smerkian
čią tokią Goldwaterio ir jo 
patarėjų politiką.

. j Viršuje JAV pulk. George A.
Chrysler optimistas ' Aubre.v. apačioje pulk. įeit.

Į Kari l-iewer. karo atstovai 
Šios automobilių pramo- Maskvoje. Jie ir dar vienas a- 

nes viceprezidentas pasakė, 1 merikiečių ir anglu karo atsto- 
šią ligą išnešioja ir gyvu- kad jų biznis dar niekad ne- vas komunistu kaltinami, kad 

liai ir apkrėsti žmonės- i buvo toks geras, kaip dabar, šnipinėję keliaudami Sibire.

gos virusais. Iš tų šia liga su- 
sirgusiųjų keturi iau mirė.

Liga. kurią platira mies
tuose gyvenantieji “nami
niai uodai“ (moskitai) la
biausia vra paplitusi Cam- 
den-Burlington srityje, išil
gai Pennsauken Creek.

llrro ičnočirtijl iv o

.Jungtinės Valstybės per 
ambasadorių Adlai 

Stevensaną pranešė Jungti
nių Tautų generaliniam sek
retoriui U Thant. kad lap
kričio ;0 d. susirinkus Jung
tinių Tautų visumos posė
džiui. -JAV pareikalaus iš 
Sovietų Sąjungos atimti bal
so teisę, jeigu ji ir toliau ne
mokės savo skolos, kuri jau 
išaugo daugiau kaip $55 mi
lionai-

Jungtinių Tautų statuto,

Kruppas Vokietijoje 
vėl atgavo galybę

Alfred Krupp. prieš pa
skutinįjį' karą galingiausias 
Vokietijos pramonės kara
lius. šiandien vėl atgavo sa
vo galybę, pasiekęs bilioną 
dolerių apyvartos.

Šiemet Bai fui sueina 20 
metų. todėl seime ta sukak
tis bus paminėta.

Plaukų kirpimus
pabrangintas iki $2

Massachusetts valst. kir- 
į pyklų savininkų sąjunga 
sekmadienį nubalsavo pa
kelti plaukų kirpimo kainą 19 straipsnis sako. kad bet 
iki $2.00. Taip pat nutarė kuriam JT nariui, atsiliku- 
pasalinti iš kirpyklų "nepa- šiam dvejus metus su savo 
dorią“ literatūrą. įnašų mokėjimu, turi būti

Iš 1200 tos sąjungos narių atimta teisė balsuoti plenu- 
susirinkime dalyvavo 300-1 mo posėdžiuose.

Pietų Vietnamo valdančios tri
julės, narys gen. įeit. Tran 
Kiliem neribotam laikai "'sava
noriškai“ išvyko į Europą. To 
pareikalavo dalis karininką. ..

A A



Puslapis sūutS Nr. 42, 1964 m. spalio 14 d-

Ko moko Švedijos rinkimai
Švedijos parlamento rinkimai praėjo panašiai ir davė 

visiškai panašius rezultatus, kaip ir Danijoje. Kaip Dani
joje socialdemokrato Bergo, taip Švedijoje socialdemo
krato Erlanderio valdžia ir programa buvo gyventojų 
daugumos patvirtinta.

Penki milionai balsą turinčių švedų i-ugsėjo 20 dieną 
Tage Erlanderiui ir jo partijai suteikė dar penkeriems 
metams mandatą valdyti krašto vairą, kuri jie valdo be
veik be pertraukos jau nuo 1932 metų. išskiriant tris mėne
sius 1936 metais. Erlanderis yra Švedijos ministeris pirmi
ninkas nuo 1946 metų be pertraukos.

Ką tik pasibaigusiame parlamente, rinktame 1960 
metais, socialdemokratai turėjo 114 atstovų. Opoziciją su
darė 40 liberalų. 39 konservatoriai ir 34 Centro partijos 
atstovai. — iš viso 113 atstovų. Likusias 5 vietas turėję 
komunistai.

TTZLZiviS, 30. BOS i vi?

Prancūzijos prezidentas de Gaulle dalyvauja prancūzu 
akademijos rūmu pamatu padėjimo iškilmėse Argenti
nos sostinėje Buenos Aires.

VIENAIP AR KITAIP, 
NIXONAS NEPRALAIM1

Roscoe Drummond straips
nyje ”Nixon Can’t Lose“ 

i (isixonas negali pralaimėti) ’ 
rašo. kad
dentas __ __ y __ __i ?__

• me tada ėjęs pirmininko pa 
Goldwateris reigas Juozas Audėnas pa

Vliko ateities darbai
, . . , gūsio vyriausiojo

_. buvęs vieeprezi-'išlaisvinimo Komiteto (Vli-
- ^lxon uz^ko) tarybos posėdis, kuria-

! patį Goldwaterj smarkiau

Spalio 3 d. įvyko apsijun-i kalbomis, kuriomis dabar 
tsio Vyriausiojo Lietuvos leidžiami ELTOS biulete-

Erlanderio partija j rinkimus ėjo šūkiu ”Jums nie
kuomet nebuvo taip gerai“ ir nė kiek neperdėjo. Biznis 
klesti taip. kad net didesnė dalis švedų pramonės yra da
bartinės valdžios šalininkė. Svarbiausias Erlanderio val
džios rūpestis buvo išlaikyti tokią ūkio raidą, kad nebūtu 
nedarbo, ir išspręsti gyvenamųjų patalpų (butų) klausi
mą, kuris miestuose, ypač Stockholme. darosi kritiškas 
nes čia gauti butą tenka metais laukti.

Ką tik praėjusiuose rinkimuose socialdemokratai 
gavo trimis atstovais daugiau ir dabar parlamente turi 
117; taip pat trimis daugiau gavo Centro (ūkininkų) par
tija. kuri dabar turės 37 atstovus. Beje. ir komunistai gavo 
trimis daugiau ir šiame parlamente turės aštuonis.

Nepavyko pirmasis debiutas naujai susidariusiai 
krikščionių demokratų partijai, kuri negavo nė 2 nuošim
čių balsų ir nepravedė nė vieno atstovo- Bet skaudžiausią 
smūgį ir gerą pamoką sau ir kitiems Į save panašiems ga
vo švedų konservatorių partija, kuri Į rinkimus ėjo smar
kiai kritikuodama socialdemokratų valdymo metais įgy
vendintas socialines reformas ir tokius laimėjimus žmonių 
gerovei, kaip socialinis draudimas, sveikatos globa ir pen
sijų įstatymas. Balsuotojai savo balsais įsakmiau nei žo
džiais pasakė, kieno pusėje buvo tų simpatijos. Konser= 
vatoriai Švedijoje per šiuos rinkimus neteko 11 atstovų...

Įima atspėti, kokia ta jo 
knyga, kur maskoliai vaiz
duojami kaip “amžini lietu
vių tautos draugai**, bet ką 
Laurinaitis pripeckiojęs sa
vo “recenzijoje“, stačiai ne
sinorėtu tikėti, kad net 
Žiugžda apsivežėtų savo 
'istorijoje** tai rašyti. Deja. 
ttrodo. taip yra- Štai žiups
nis to Laurinaičio perlinių 
ištraukų:

“Ir visuose istorijos vin
giuose, sunkių išmėginimų 
metais ir džiaugsmingų pro
švaisčių valandomis lietu
viai patyrė savo rytinio kai
myno — didžiosios rusų tau
tos — tauriausius bruožus. 
Ilgus laikus rusų ir lietuvių 
tautos drauge kovojo priet 
daugelį bendrų priešų, drau
ge ... pergyveno . pergalių 
džiaugsmą ir pralaimėjimų 
kartėlį. Jos iš panašios dir
vos sėmė savo materialine; 
ir dvasinės kultūros syvus ir 
išėjo į vieną bendrą šviesų 
keiią — socializmo kelią.

Remdamasis materialinės 
ir dvasinės kultūros pamink
lais. autorius parodo, jog lie
tuvių tautos vystymasis nuo 
žilos senovės yra glaudžiai 
susijęs su rusų tautos istori

Juoba su dideliu susidomėjimu laukiama po poros 
savaičių įvykstančių JAV rinkimų, kur Goldwaterio kon
servatoriai ne tik rinkimų kampanijos metu smerkė, peikė 
visus jau turimus laimėjimus darbo žmonių labui, bet ir 
daug prisidėjo, kad šis 88 Kongresas išsiskirstė nepriėmęs. 
net nesvarstęs Senato jau priimtus seno amžiaus žmonių 
sveikatai ir ekonomiškai skurstančių sričių gyventojams
taip labai reikalingus įstatymus. Švedų pamoka būtų čia! ja. .Jau pirmojo mūsų eros 
labai naudinga- | tūkstantmečio pabaigoje įsi-

i kūrusi Senoji Rusų valstybė 
■ -——____ — ----------------------- betarpiškai turėjo įtakos so

cialiniams - ekonominiams 
j bei kultūriniams santykiams 
. lietuvių žemėse.
1 . “Auganti rusų 
nuo seniausių laikų darė di
delį poveikį Lietuvos feoda
linės valstybės lietuvių kul
tūros vystymuisi-

bų Rusija didžiojo Lenino 
pasirašytu dekretu. O Lietu
vos darbo žmones, ištikimi 
savo istorinei draugystei su 
rusų tauta, prisiekė eiti ran
ka rankon su Tarybų Rusi
ja. Deja. lietuvių tautai lai
kinai kelią pastojo Vakaių 
imperialistai ir vietinė bur
žuazija. kraujuje paskandi
nę jaunąją Tarybų valdžią 
Lietuvoje. Daugiau kaip du 
dešimtmečius lietuvių tauta 
buvo atplėšta nuo istoriškai 
susiklosčiusios rusų ir kitų 
tautų sandraugos- Lietuvą 
gaubė tamsi buržuazijos 
sauvaliavimo naktis. Ir šią 
gūdžią naktį Lietuvos darbo 
žmonių žvilgsniai krypo į 
Tarybų šalį, į nauju keliu ei
nančią didžiąją rusų tautą. 
O Tarybų šalis, rusų tauta ir 
tuomet nuoširdžiai rėmė lie
tuvių tautą, tarptautinėje a- 
renoje gynė jos nacionali
nius interesus nuo imperia
listų ps iMrMinima. Tai Ta- 
rybų Sąjunga visus du de
šimtmečius gynė lietuvių 
tautos teisę į sostinę Vilnių, 
Klaipėdos uostą.

“Komunistų partijos va
dovaujami. Lietuvos darbo 
žmonės stiprino kovą prieš 
buržuazinę santvarką ir 
1940-siais metais pasiekė is
torinę pergalę — atkūrė Ta
rybų valdžią, visiems lai
kams pasuko į bendrą kelią 
su didžiąja rusų tauta...

! darbuosis, kad 
būtų išrinktas- Nixonas turįs 
du tikslus: jam rūpi respub
likonų partijos ateitis ir jo 
paties ateitis. R vienas iš tų 

1 dviejų dalykų gali įvykti:
Jei Goldwateris laimės 

rinkimus. Nixonas gaus vie
ną iš aukščiausių postų — 
valstybės sekretoriaus arba 
kiašto gynybos sekretoriaus 
arba vyriausiojo prokuroro.

Gi jei Goldvvateris nelai
mės. ypač jei jis skaudžiai 
pralaimės, Nixonas tikisi, 
kad jis bus pašauktas suvie
nyti partiją ir. aišku, būti 
jos kandidatu į prezidentus 
1968 metais.

darė informacinį pranešimą 
apie Vliko veiklą praeityje 
ir jo numatytus darbus atei
tyje. Kadangi Vliko praei
ties darbai tiems, kas tuo 
domisi žinomi, todėl čia 
spausdiname tik antrąją to 
pranešimo dali — Nauji Vli
ko darbai- Lapkričio 28-29 
dienomis Nevv Yorke šau
kiamas Vliko seimas, kuris 
priims ir artimosios ateities 
darbų planą. O kol kas leis
kime kalbėti J. Audėnui:

* * *
Nors VLIKAS savo veik

la yra plačiai išsišakojęs, 
bet šiuo metu jau nebegali
ma tuo tenkintis. Prieš akis 
stovi du veiklos ir joms prie-Nixonas atvažiavo į Mas

sachusetts vadovauti kam- moniu parinkimo bei mitai

Kas kitur rašoma
KAS TAS TARYBINIS PATRIOTIZMAS?

M 'j <<-------

Per besaikį maskolių garbinimą į spartesnį «u rusė j imą

J. Žiugždos nauja "istorija*, mui, prisidengiant istoriku 
i ir tokiu begėdišku istorijos 

Vieno dalyko toli gyve- žaginimu pažeidžiant pačią
nant nuo dabartinės Lietu- istorijos rimtį?-, 
vos negalima suprasti.

"J- Žiugždos knyga moks
liškai teisingai nušviečia 

kultūra (dviejų broliškų tautų santy- 
4 = j: j-aldą. o ui turi didelę

reikšmę kovojant pneš bur-

deologijoa atgyvenas, auk 
' lojant darbo žmones prole-

pamjai uz Goldvvaterio iš
rinkimą. bet demokratų par
tijos pirmininkas Gerard F. 
Doherty pasakė, kad Niuto
nas. vos tik atvažiavęs, jau 
padarė pirmuosius žygius, 
kad Goldvvateris pralaimė
tų. Doherti pasakė pažo
džiui :

”Nixon, pasakydamas, jog 
’visi respublikonai turi bal
suoti taip, kaip jų sąžinė 
jiems liepia'. Goldvvateriui 
uždarė ir užrakino duris.“

A BIMBA PRALAIMĖJO

Antanui Bimbai yra iš
kelta nupilietinimo byla. 
RrnnĮcĮynn f^dpralinin tpis. 
mo distrikto teisėjas ją jau 
sprendė ir atmetė Bimbos 
advokatų reikalavimą bylą 
nutraukti. Vadinasi, bylai 
bus svarstoma iš esmės, pro
kuroras pateiks įrodymus, 
kodėl norima Bimbą nupi- 
lietinti. jo gynėjai tuos įro
dymus griaus, teismas pa
darys nutarimą, ki ris bus 
apskųstas aukštesniam teis
mui, žodžiu.—byla tęsis il
gai. o kol ji baigsis. Bimbos 
"vieros“ išpažinėjams bus 
progos iš tamsių žmonelių 
kaulyti pinigų jų "pranašui“ 
gelbėti.

Stalino totalinių kanky
nių ir žudynių metais dau
gelis iš baimės drebėdami

“Draugiški lietuvių ir ru . 
su tautų santykiai ypatingai tari”“ .

1 sustiprėjo prieš grobikus iš Patr,ot,zmo v&"
Vakaių. Apie du šimtus me

Ruonių okupantų Vilniuje, lietuviai narsiai kovojo, i 
leidžiamas ’Pravdos“ sky- - - J ’
rius. lietuviškai vadinamas
’Tiesa“. visokiomis priemo-

šaukė “Tegyvuoja draugas nčmis stengiasi lietuviams 
Stalinas!“ ir raudonųjų rus- Įkalbėti, kaip saldi yra mas- 
kių atneštą pragarą vadino kolių okupacija ir kaip gera
"rojum“

Bet kas verčia kai kuriuos 
žmones okupuotoje Lietuvo
je šiandien taip be krašto ir 
be saiko savo šalies okupan
tams ir kolonizatoriams če- 
batlaižiauti, kada genocidas 
tebevykdomas tiktai lėčiau 
ir humaniškiau: vietoje kul
kos į pakaušį NKVD įūsy-

yra virsti rusais, bet tokio

batlaižiavimo. koks įdėtas 
tos “Tiesos“ š. m. spalio 2 
d. numeryje, net “Tiesoje“ 
ne kasdien rasti.

Tenai S. Laurinaitis "re
cenzuoja“ Juozo Žiugždos, 
sovietų okupacijos laikais 
gavusio "akademiko profe
soriaus“ titulą. Kaune ką

gindami savo tėvynę nuo be
siveržiančių kiyžiuočių gro
bikų. Ir visą laiką jie jautė 
reikšmingą rusų pagalbą, 
drauge gynėsi nuo priešų.

“Didvyriškos Lietuvos 
darbo žmonių kovos rezulta
tas buvo Tarybų valdžios į- 
kūrimas. Taip po daugelio 
dešimtmečių darbo žmonės 
atkūrė nauju turinių ir for
ma Lietuvos valstybingumą, 
kurį pirmoji pripažino Tary-

je arba žiaurios mirties dar- griaus. *aune ką
bo vergų stovyklose šiauri- nk lšlelst3 knm "Lietuvių 

ir rusų tautų santykiai isto-
vergų

niame Sibire, dabar Lietu
vos žmonės “savanoriškai, 
dainuodami“ išvežami į tą 
patį Sibirą arba į Azijos 
gelmes “plėšinių žemių įsa- 
vmti .

Kas tad verčia tokį škOri- 
ninką Juozą Žiugždą savo 
nevertingą amželį pašvęsti

rinio vystymosi eigoje?

Žiugžda kala, o Laurinaitis 
zalatija

Žiugžda yra pagarsėjęs 
savo "didele meile rusų tau
tai“, tikriau sakant, batlai- Naujas Sirijos ministeris pir. 
žiavimu maskoliams bolše-' miaiakas gm. Majoras Amin B

Tai štai kas yra "tarybinis 
patriotizmas“ ir kokią jis 
turi reikšmę kovojant prieš 
"buržuazinės ideologijos at
gyvenas“. tai yra — kovo
jant prieš lietuviškumą ir 
prieš sveiką lietuvių tautos 
protą...TRUMANAS APIE GOLDWATERf

Prakalbos metu Liberty, 
Mo., kolegijos studentams 
buvęs JAV prezidentas Tru- 
manas, paklaustas, ar Gold
vvateris tinka būti preziden
tu, atsakė: "Tik paskaityki 
te jo kalbas ir pamatysite, 
kad jis nieko neišmano apie 
prezidentavimą. Visame 
krašte jis iš savęs padarė 
asilą..-“

išimtinai maskolių šlovini- yikams. tad ir neskaičius ga- Hafez.

Paragink savo paifstaonu 
išsirašyti Keleivį. Kaina

98.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

kvmo laikotarpiai. Viena 
tai. kad 1965 metais sukan
ka 25 metai nuo Lietuvos 
okupacijos, ir antra, kad y- 
ra problemų, kurių nei VLI- 
Kas. nei kas kitas ligi šiolei 
negvildeno ir nesprendė. 
Tenka ties tais klausimais ir 
sustoti.

1- 1965 metais reikia 
laisvojo pasaulio lietuviams 
pradėti dideli Lietuvos oku
panto puolimą. Išeiti visais 
keliais ir būdais ir pavarto
ti visokias tik įmanomas ko
vos priemones, šiam darbui 
turėtų vadovauti VLIKAS. 
bendradarbiaudamas su vi 
sais kitais Lietuvos laisvini
mo veiksniais, su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene ir 
kitomis organizacijomis. O 
kovos būdai ir priemonės 
turėtų būti:

a) 1965 metų pradžioje 
reikia sušaukti Lietuvos lais
vinimo organizacijų konfe
renciją. kurioje būtų sutar 
tas planas bendrai ir veiks
mingai ofensyvai prieš So
vietų Sąjungą pravesti. Rei
kėtų aptarti darbų pasidali
nimas tarp VLIKO. Diplo
matinės Tarnybos. Lietuvos 
Laisvės Komiteto. Pasaulio 
Lietuvių Bend mom e n ės, A 
merikos Lietuvių Tarybos ir 
kt.

b) Ateinančių metų pir
mame pusmetyje reikia iš
leisti Lietuvos laisvinimo 
klausimu atitinkamas leidi
nėlis. atspaustas visomis

niai (lietuvių, anglų, vokie
čių. italų, ispanų ir arabų).

c) Visuose kraštuose, kur 
tik gyvena lietuviai, gal būt 
drauge su latviais ir estais, 
pamošti tų kraštų vyriausy
bės nariams, parlamenta
rams ir spaudai peticijas su 
daugybe parašų, surinktų is 
to krašto gyventojų.

d) 1965 metų Vasario 
16-sios ir birželio įvykių mi
nėjimai turėtų būti pagrin
dinės dienos okupuotosios 
Lietuvos laisvės klausimui 
iškelti visame pasaulyje-

e) Išleisti juridinį Lietu
vos žemėlapį.

2. VLIKAS savo įvairio
mis kalbomis leidžiamais 
biuleteniais duoda daug in
formacinės medžiagos apie 
Lietuvą, bolševikų darbus 
Lietuvoje, tautos kovas dėl 
•laisvės pačiame krašte ir 
laisvajame pasaulyje. Kiek 
kitokia forma ir tvarka pa
našios informacijos pateikia 
ir Lietuvos Laisvės Komite
tas savo ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo darbuose. 
Tačiau ligi šiolei nei VLI
KAS. nei kas kitas neparuo
šė ir neišleido gilesnių studi
jų apie atskiras okupuoto
sios Lietuvos gyvenimo sri
tis. Todėl ateityje yra būti
na šalia duodamosios bėga
maisiais klausimais infor
macijos organizuoti plates
nis tinklas asmenų, kuris at
sidėjęs sektų Lietuvos gyve
nimą a kasmet parašytų po

REMEMBER 
CAMCERSY 
SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

Kairo mieste (Egipte) pasibai
gė 57 valstybių, kurios dedasi 
neutraliomis, konferencija. Joje 
daugumą sudarė Afrikos valsty
bės. Paveiksle viršuje Jungtin. 
Arabu Respublikos prez. Gamai 
Abdel Nasser kalbasi sn Indijos 
ministerių pirmininku Lai Ba- 
hadur Shastri, o apačioje n Ju
goslavijos diktatorium Tito.

studiją iš vienos kurios gy
venimo srities. ToS studijos 
ir kita iš VLIKO veiklos me
džiaga sudarytų VLIKO 
veiklos metraščius.

3- Kad ką nors daugiau 
galėtume nuveikti, tenka la
bai rimtai susirūpinti Lietu
vos laisvinimo reikalams fi
nansais. Lėšų telkimas yra 
pirmaeilės reikšmės daly
kas. nes be jų nieko svarbes
ni negalėsime nuveikti.

Dabartinei VLIKO veik
lai. neskaitant aukščiau 1 ir 
2 dalyse išvardintų darbų, 
per metus išleidžiama apie 
30 tūkstančių dolerių. O šių 
darbų siaurinti jokiu būdu 
negalima. Iš ALTO gauna 
VLIKAS per metus apie 10 
tūkstančių dolerių. Kitas 
reikalingas lėšas Tautos 
Fondas surenka iš įvairių ki
tų kraštų lietuvių. Ko trūks
ta, VLIKAS prisiduria ir tu
rimųjų santaupų, kurios jau 
visiškai baigia išsisemti. Tai 
lėšų klausimas labai svar
bus- Nuo šių metų pradžios 
Tautos Fondo valdyba pra
dėjo nauju ir platesniu mas
tu organizuoti lėšų telkimo 
būrelius, ieškodama savano
rių pastoviam apsidėjimui 
mokesčiu Lietuvos -laisvės 
reikalams. Pradžia padary
ta. darbas vykdomas, rezul
tatai kol kas nėra patenki
nami. Dabar, kai Vyriausia
me Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete apsijungė visos 
grupes, reikia tikėtis naujos 
dvasios ir naujo ryžto ne tik 
planams siūlyti, bet ir jiems 
vykdyti lėšoms kaupti. Ma
nau, kad nebus pagrindo 
žmonėms nuo aukojimo at
sisakyti dėl nevienybės.

Todėl VLIKO Tarybai ir 
Valdybai teks pasirūpinti iš
dirbti smulkesnius naujų 
darbų ir lėšų telkimo planus 
ir juos pateikti dar šiais me
tais susirinksiančiam VLI
KO Seimui priimti.
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KAS NIEKO NETEIKIA. 
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Balfo Centras priima rūbus čio individualinių siuntinių 

ypač prašo Lenkijos ’ietu- 
Balfo Centro raštinė (105 Į viai- į Balfą galima atga-

Grand St-. Brooklyn, N.Y.) • benti ir vaitojimui netinka- 
atidara kiekvieną darbo 
dieną nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. popiet. Tuo laiku ge
riausia pristatyti j Balfą 
vartotus įūbus. Tačiau iš 
anksto susitarus, galima rū
bus pristatyti ir bet kuriuo 
kitu laiku.

Vaitoti rūbai vis dar Bal
tui reikalingi, nes per me
tus išsiunčiama virš tūkstan-

Ar tori šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 18< 
psl.. kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKO:
IS'fORU?. su spalvotu žeme 
lapių, 9b psi., kaina .. $0-7/

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS Ka.
.....................

NIHILISTAI, 3 veiksmų tragt 
kaina ............................ $0-2'

GYVULIŲ PROTAS. 212 D* 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGU. 3 veiksmų dr-«> 
ma. L Tolstojus. 62 psl.. kai 
n? .....................................SO^f

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma 
tulaitis, 24 psl„ kaina *0-2

mus rūbus, kuriuos mielai 
nuperka prekybininkai. Pra
eitais metais Balfas gavo net 
402 dol. už vaitojimui ne
tinkamus rūbus.

Rinkti ir komerciškai ga
benti j Balfą vartotus rūbus 
iš tolimesnių vietovių arba 
siųsti juos paštu neapsimo
ka, nebent rūbai būtų išskir
tinai geros vertės.

Kas gali dalyvauti Balfo 
seime?

Balio seime, kuris prasi
dės spalio 17 d New Yorkei 
viešbutyje, balso teisę turi 
tik seimo atstovai-delegatai 
tačiau svečio teisėmis gali 
dalyvauti visi geros valios 
lietuviai. Balfo rėmėjai.

Į banketą (spalio 17 d.) 
kviečiami visi.

Skaudi staigmena ištiko 
Joną Rimavičių

Darbštus Brooklyno lietu
vių visuomenės naiys. lietu
vių socialdemokratų ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
uolus naiys Jonas Rimavi
čius rugsėjo pradžioje išvy
ko Į savo sesers Onos Vir- 
balienės dukters Idos ves
tuves.

Komunistų šnipai Aleksander Sokolov ir jo tariamoji 
žmona, kilusia iš turtingos, bet ne karališkos šeimos, 
vyriausybė staiga bylą nutraukė, nes teisme turėtu 
paaiškėti tie asmenys, kurie šitų šnipų veiklą išaiški
no. Minėti šnipai išvaryti iš JAV.

sesuo yra mirusi. Demokratų partijos tautinių
Šios nelaimės ištiktam vi- grupių pirmininkas, rugsėjt 

suomenininkui ir Keleivio 29 d. paskyrė Povilą Daigi 
skaitytojui Jonui Rimavi- demokratų partijos lietuvių
čiui ir visai jo giminei reiš
kiame gilią užuojautą.

NEW YORKE STATOMAS 
110 AUKŠTŲ NAMAS

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

LIETUVA 
.........$0.H

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATt PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 ps« 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA 
OJOS, 96 psl.. kaina .. $0.2f

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS KALSAL J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 peL. kai
na .....................................$0.76

LSDP FCS Uii svamiA c 
FREEDOM, paraiė S. A. Vik 
toras, 32 psL. Kaina 50 centu

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psl., kaina .. $5.0<

ANARCHIZMAS. 29 psL, kai 
na ..........................\7$0.1l

LŪŠNELES. K 
eilėraščiai. 12*

.................... $1.01

Iš DŪMINĖS 
Kraučiūnr 
psi., kaina

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.11

KAII SENOVĖJE ŽMONĖ? 
PERSISTADYDAVO SAl 
ŽEMĘ, 28 pel-, kaina .. $0.1<

EILĖS IF STRAIPSNlA 
(Kaip atsirado popiežiai, rv 
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psL, kaina .. $0.2f

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 pel. 

............................ SC-2*

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veika 
rno komedija, 29 psL, kai 
kaina ............................ KL2i

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
kaina ........... ................ $0A

DAINOS APIE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 pet, kai
na .....................................$0.7t

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir 
kos Šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
69 psL, ............... $2j00

KAS YRA SOCIALIZACIJA 
K. Kautsky, 31 pat, kai
na ..................................
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos fr 

pysakoa, A. Antanov, 45 pei
ktina 10

Vestuvės buvo šaunios, ir 
kartu su broliu Vincu buvo 
smagiai praleistas laikas.

Bet tuoj po vestuvių stai
ga pas brolį Vincą prasidėjo 
kraujoplūdis. Buvo nuga
bentas ligoninėn. Kraujo
plūdį sustabdė, ir ligonis 
grįžo į namus. Čia ir vėl 
kraujoplūdis pasikartojo. 
Tuoj ir vėl buvo nugabentas 
ligoninėn. Čia kurį laiką 
jautėsi gerai, bet rugsėjo 19 
d. jį ištiko staigus širdies 
priepuolis ir tą akimirką mi 
rė.

Vincas Rimavičius gimęs 
1898 m. vasario mėn. Straz
dų kaime. Krosnos valsčiu
je, Dzūkijoje, ūkininko šei
moje- Visoje šeimoje'augo 
penki broliai ir trys seserys. 
30 margų sodyboje buvo 
sunku visiems verstis. Trys 
broliai ir viena sesuo išvyko 
užsienin darbo ieškoti. 192<3 
m. Vincas Rimavičius apsi
gyveno Montrealy, Kanado
je, ir čia vertėsi įvairiais 
darbais- Jis gyvai reiškėsi 
lietuvių gyvenime, priklau
sė Lietuvių sūnų ir dukterų 
draugijai.

Jonas Rimavičius gimęs 
1896 m. lapkričio 22 d-, taip 
pat įsikūrė Kanadoje, bet 
1941 m. persikėlė į JAV ir 
pastoviai apsigyveno Brook
lyne. N. Y.

Abu broliai. Vincas ir Jo
nas. yra Lietuvos nepriklau
somybės kovų dalyviai. Vin
cas, būdamas pirmosios mo
bilizacijos kareivis, dalyva 
vo kovose su bermontinin
kais ir buvo sužeistas. Jonas 
savanoriu stojo į partizanų 
gretas ir taip pat dalyvavo 
kovose svarbiausia prieš į 
Lietuvą besibraujančius len
kus.

Du jų broliai mirė Lietu
voje, vienas JAV, sesuo Ju
lė Černiauskienė gyvena 
Lietuvoje, Ona Virbalienė 
mirusi-Montrealyje, o trečia

Manhattano vakarinėje 
pusėj statomas antras aukš
čiausias namas New Yorke, 
kuris bus 100 pėdų aukštes
nis už Empire State Buil- 
ding. šis yra 1.250 pėdų. o 
naujasis bus 1.350 pėdų. bus 
iš vieno plieno ir stiklo, tu
rės 10 milionų ketvirtainių 
pėdų grindų ploto, ir jame 
dirbs apie 50,000 žmonių-..

Pastatas vadinsis Trade 
Center (Prekybos Centras), 
ir jame veiks 95 keltuvai, 
kurie kils ir leisis ir leisis 
1.7000 pėdų greičiu per mi
nutę ir sustos tik 41. 73 ir

grupės pirmininku. Tuo bū 
du P. Dargis vadovaus JAV 
lietuviams, kurie priklauso 
demokratų partijai.

BRISTOL, CON.

Policininkai —- plėšikai

Bristol miestelis turi tik 
50.000 gyventojų, bet jame 
yra nemažai pramonės įmo
nių. Tvarkai mieste palaiky
ti yra 59 policininkai. Rug
sėjo mėnesį policijoje paaiš
kėjo toks dalykas, kuris su
krėtė ne tik vietos gyvento
jus. vet ir visą valstiją.

Mat. susekta, kad polici
jos tarpe yra plėšikų, kurie 
per 7 metus apiplėšė daug 
įstaigų. Plėšiniai kartojosi 
vienas po kito. ir vis negalė-• S J* -V .» 1 •

I "dirbę“ ir savo automobi
liais vogtus bei išplėštus 
daiktus nuveždavę į sutartas 
pasiskirstymo vietas.

Manau, kad tokių polici
ninkų yra ir kitur, tik visa 
nelaimė, kad juos išaiškinti 
yra labai sunku.

Pr. Nauncikas

LONG BEACH, CAL. 

Dėkoju

Atėjo senatvė, o su ja ir 
nesveikata. Nuo rugpiūčio 
ii d. esu Edguater Conva- 
escent namuose (2625 E. 
th St., Long Beach. Cal.

90812)-
čia gyvenimas nuobodus, 

odėl esu labai dėkingas 
iiems. kurie mare lanko ir 
ankvs. Dėkoju jau atsilan
kiusiems P. Giraitienei. Sta- 
siuliams. Vincui Bakūnui 
kftukams. Mekišiams ir kt.

Ačiū už malonius laiškus 
Ir. K. Drangeliui. Elenai 
Bukauskienei ir Rosei Ma- 
ings iš Chieagos. III.

Povilas Atko

MIAMI, FLA-

Mirė Antanas Kirtiklis

Rugsėjo 30 d. mirė buvęs 
ilgametis So. Bostono gy
ventojas ir senas Keleivio 
skaitytojas Antanas Kirtik
lis. sulaukęs 82 metų am
žiaus. kilęs iš Marijampolės 
apskrities. Pa-laidoas šešta
dieni. spalio 3 dieną.

Dėdės laidotuvėse daly
vavo iš Bostono nuskridu- 
sios Izabelė Montvilienė su 
dukra Valerija Austriene.

Angelų mūsų tarpe visuo
met yra, bet mes juos tik 
tada pastebime, kai perskai
tome jų nekrologus-

WORCESTERIO NAUJIENOS
Rūta Kilmonytė—pavyzdys 1 mą Lovvelly išrinko V. Mit- 

jaunimui riką. J. Dvarecką, K. Zurli

Rugsėjo 30 d. televizijoje 
mačiau Rūtą Kilmonytę su 
jos senele. Kaip ji gražiai 
lietuviškai kalbėjo, kaip 
meiliai savo senelę glamonė
jo! Ji nesigėdina viešai lie
tuviškai kalbėti, o aš pats 
esu šitokio atsitikimo liudi
ninkas.

Gatve eina motina su 
dukra. Motinai pradėjus
garsiai lietuviškai kalbėti, 
duktė sušuko, liepdama mo
tinai nutilti, lietuviškai gat
vėje nekalbėti...

Šitokios dūkios daro gė
dą lietuviams, o taip pat ne
geresnės ir motinos, kurios 
tokių savo duktei-ų ar sūnų 
klauso-

Žuvo A. Beinorius

Rugsėjo 30 d. 15-jame ke
ly ties Sturbridge. Mass.. žu
vo jaunas išmokslintas lie
tuvis Albeitas Beinorius. 
33 m. amžiaus. Jis jau 10 m. 
gyveno Bostone, bet jo mo
tina Pranciška Beinorienė ir 
du broliai gyvena Worces- 
teiy.

Mirė Vladas Barysas ir 
Elzbieta Balčiūnienė-

L. Misiūnas mokys 
laiveliais plaukioti

ir M. Žemaitaitį.
Kuopos centinis išparda

vimas bus lapkričio 22 d. 3 
vai- popiet Lietuvių Pil. Klu
bo salėje.

Šiame susirinkime sekre
toriavo jaunas gabus vyras 
Petras Gyvas. Pageidautina, 
kad daugiau tokių jaunų vy
rų įsijungtų į mūsų organi
zacijų veiklą.

Ačiū SLA kuopai už gra
žių gėlių vazoną.

Bostoniečiai gerai daro

Gražu, kad bostoniečiai 
pagerbė visuomeninėj veik
loj pasižymėjusius asmenis. 
Neseniai buvo pagerbtas 
Juozas Lekys. o ši sekmadie
nį bus pagerbta Jadvyga 
Keslerienė. Ir aš jiems lin
kiu geros sveikatos ir sėk
mės visuomeniniame darbe.

J- Krasinskas 

NEVV BRITAIN, CONN.

Auksinio Jubiliejaus Klubo 
banketas

Jau 4 metai, kaip čia į- 
steigtas Lietuvių Auksinio 
Jubiliejaus Klubas, kuriam 
gali priklausyti senesnio am
žiaus vyrai ir moterys- Šiuo 
metu klubas jau turi 206 na
rius. Nors per minėtus 4 me-

Buvęs Lietuviu Kl. Klubo |tusJau mi.rė 22 
ilgametis šeimininkas Leo j nanų SKaictus vis oloėja. nes 
Misiūnas paskirtas motori-! I klubą stoja naujų nai įų. 
nių laivelių instruktoriumi. Klubas visokeriopai rūpi- 
-Jis mokys, kaip vairuoi mo- naši savo nariais: jiems su
tūrimus laivelius. . gh-gus. aplanko namuose ar

ligoninėje, milus parūpina
Lietuviai miesto ligoninėje

vo ir policininkų. Iki šiol jau 
Pastatas bus 110 aukštų tokių išaiškinta 10. jų tarpe 

(Empire State Building turi net leitenantas VVinters. 
"tik“ 103 aukštus); jis už- kvalifikuota* aukštesnėms 
ūnsl4 blokų ir bus Įleistas j šia žinią rašyda- 
zemen per 70 pėdų. mas. per radiją išgirdau,
P. DARGIS — LIETUVIŲ kad darjflausriau -VTa !^"a’ 

DEMOKRATU VADAS mų tardorrn! 11 suspenduo- 
tų.

New Yorko majoras Ro- Kaitinamieji policininkai 
bert VYagner. kuris yra JAV kartu su kitais plėšikais

1965 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS RUOŠTI 

Jį redaguoja Stasys Michelsonas-

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO. TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
TI NEPASI VĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
Šiuo adresu: "KELEIVIS"

636 E. Broadvray — s — South Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio 

knygą
\ VERGI JO

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio terore sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Julija Dailydaitė-Zdra- 
dauskienė miesto ligoninėje 
turi aukštas pareigas. Tai 
maloni moteris. Ji aplanko 
kiekvieną sergantį lietuvį 
ir savo malonia šypsena ir 
kalba juos paguodžia.

Yra nemažai lietuvaičių 
slaugių, o taip pat raštinės 
tarnautojų-

Išrinko atstovus j 
suvažiavimą

SLA 57 kuopa spalio 1 d. 
susirinkime atstovais į SLA 
2-sios apskrities suvažiavi-

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie 
nam reikalingus žodynus:

karsto nešėjus ir tt., o savai
tiniuose susirinkimuose turi 
progos maloniai praleisti 
laiką.

Kiekvienas narys moka 
$1 metinio mokesčio. Savo 
tasai papildyti klubas kas
met rengia banketą. Šiemet 
jis bus spalio 29 d. Lietuvių 
salėje. 354 Park gatvėje- 
Pradžia 5:30 vai. vak. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Tie senesnio amžiaus lie
tuviai ir lietuvės, kurie dar 
nesate klubo nariai. įsirašy
kite.

Pranas Nauncikas 

HUDSON, N. H.

Mirė E- Alukonienė

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 

15 metų išleistą

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAININ- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM

25 centai.

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dyna», V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžių, kai 
na ......................-....... S4.0C

Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Viliaus Peteraičio, II
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, &83 puslapiai.
L-ina ........................ $6.06.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 pol. 
kaina ...... ..... • •.... $12.00

šešis mėnesius sirgusi, 
rugsėjo 29 d. mirė Emilija 
Malasauskaitė -Alukonienė. 
Spalio 2 d. ji palaidota Na- 
shua lietuvių tautinėse kapi
nėse. Velionė buvo kilusi 
nuo Pasvalio, paliko liūdin
čius vvrą Vilimą, dukterį 
Aidą Wintwort. podukras 
Apoloniją. Oną ir Emiliją, 
posūnį Joną. o Lietuvoje 
brolį Klementą ir seserį A- 
delę.

Tegu tau. Emilija, būna 
I lengva šios šalies žemė. o 
tavo šeimai reiškiu gilią už
uojautą.

A V-

Reikia užmegzti diploma- 
tinus santykius su kapitalis
tinėmis valstybėmis jų bud
rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in
filtruoti savo agentus.
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KELXIV1&, SO. BOSTON

VILNIAUS GATVBSE ; bet kuo įtartini? 
VYKSTA MŪŠIAI SU

CHULIGANAIS

Sa jais kaujasi vadinamieji 
operatyvininkai

(Elta) Neseniai pasibai-

Rag ina laiku nukasti bulve*

(E) OL Lietuvos kom
partijos ck ir sovietinė mi
nistrų taryba priėmė nutari-

gi netoli Trakų vykę, VU-
niaus "operatyvinirfkų“ pir- laiku nukasti ir jų derliui su-
masis sąskrydis. Jais vadi 
narni operatyvinių grupių, 
veikiančių prie didesnių 
miestų komjaunimo komite
tų, nariai. Operatyvinių gru
pių uždaviniai — kovoti su 
kriminaliniais nusikaiti
mais, mažamečių vaikų nu
sikalstamumu. palaikyti vie
šąją tvarką gatvėse. Bent 
tokius uždavinius joms pri
skiria "Komjaunimo Tiesa“ 
(nr. 187), aprašanti Vil- 
riausoperatininkų sąskrydį- 
Jame dalyvavo apie 150 
žmonių.

Operatyvinių grupių šta
bo viršininku yra rusas Ka 
zakovas, sąskrydžio metu 
priėmęs atskrių grupių virši
ninkų raportus. "Komjauni
mo Tiesos“ korespondento 
žodžiais, prieš jį išsitempia 
"operatyvinės grupės prie 
komjaunimo Lenino raiono 
komiteto vadovas“ Algis 
Vasauskas su mėlyne paa
kyje. bet su medaliu ant 
krūtinės — "už pavyzdingą 
darbą saugant viešą tvar
ką.“

Mat. neseniai Vasauskas 
Vilniuje. L. Giros ir Stepo 
Žuko gatvių sankryžoje, su
sidūrė su chuliganų grupe. 
Šie. atpažinę jo asmeny o- 
peratyvinės grupės viršinin
ką. nutarė jį nudobti. Gero- 

Vasauskasxk<»x ouniisiz***« --------
paspruko ir. išsišaukęs būn 
milicininkų, pradėjo kautis 
su chuliganais. Tepasisekė 
du chuliganus sulaikyti: 
Kauno Politechnikos Insti
tuto filialės III kurso stu
dentus (!) Juknevičių ir 
Motiejūną-

Reikia manyti, kad opera
tyvininkų tikslas yra tvarky
ti ne tik triukšmadarius ir 
kriminalinius nusikaltėlius.

doroti... Laisvuose Vakaruo
se toks nutrintas būtų me
džiaga juokų laikraščiams, 
nes čia ūkininkai gerai žino 
patys, kada ir kaip bulves 
kasti ir kaip jas "sudoroti“. 
Sovietiniame krašte — bul
vių kasimas yra didelė vals
tybinio masto problema, ku
riai išspręsti susirenka aukš
čiausios valstybės ir partijos 
įstaigos.
17 ok- Lietuvos sportininkų 

1
(E) "Komjaunimo Tiesa“ 

(188 nr.) skelbia, kad So
vietų: Sąjungos sportinių 
organizacijų centro taiyba 
patvirtino "šalies olimpinės 
delegacijos į XVIII vasaros 
žaidynes Tokijoje sudėtį“. 
Joje yra iki šiol rekordinis 
ok. Lietuvos sportininkų 
skaičius — 17. Būtent: Žal
girio“ irkluotojai — Jucys. 
Liutkaitis. Levickas, Jukna 
Jagelavičius. Karia. Briedis. 
Bagdonavičius, Vaitkevi
čius. Sterlikas. Motiejūnas: 
lengvaatlečiai — Kalėdienė. 
Aleksiejūnas. Orentas. Va- 
ranauskas. Vaupšas bei du 
kartus Europos bokso čem
pionas Tamulis.
Premijos ne darbininkams, 

o jų viršininkams

(E) Komunistai nuolat 
ragina darbininkus tarp sa
vęs lenktyniauti ir sugalvoti 
įvairių patobulinimų fabri
kuose. už tai žadėdami pre
mijas. Jos turi pakelti nuo
taiką. sudaryti malonesnę 
darbo atmosferą, kurios ko
munistinėje įmonėje visada 
trūksta. Bet premijos labai 
dažnai tenka ne naujovių į- 
diegėjams darbininkams, o 
jų viršininkams ar fabrikų 
biurokratams- Apie tai in
formuoja pati "Tiesa (21£ 
nr.). Neseniai Kauno gelž

iš K.'.u Berlyno i Vakarus, išsikasę 147 jardų ilgio 
tuneli, pabėgo 57 asmenys, čia matome, kaip Vakarų 
pusėje iš tunelio iškeliama viena moteris. Komunistų 
policija, pastebėjusi tuneli, šovė į jį 200 kartų, bet ne 
vienam nepataikė.

Karaliaučius šiandien

yra ir povandeninių laivių 
bazė, iš kurios laivai nu
plaukia iki Švedijos pakran
čių ir nesivaržydami visa 
stebi ir fotografuoja.

Hermetiškai uždara siena 
į Lietuvą daugiau nebeeg
zistuoja- Per Nemuną dabar 
galima peržengti be jokią 
ypatingų formalumų. Galu 
tinai visos Karaliaučiaus sri-
ties karinė administracija , . .
buvo ^naikinta 1962 m. re«ot<» mokžu kasmet 
Žurnalistas primena ir tai, • f0,KU-
kad Karaliaučiaus sritis da
bar yra ūkiškai subordinuo
ta Liaudies ūkio tarybai Vil
niuje.

Civiliniam reikalam pra
monės įmonių šiandieninia
me Karaliaučiuje maža: e- 
lektrinė, vandentiekis, sker
dykla, vagonų fabrikas, vie
na geležies liejykla, auto
mobilių fabrikas, viena a- 
laus darykla ir kt. Uoste ma
tyti modemiškų žvejybos 
laivų, kurie pasiekia ir ek
vatorių. Jais atgabenami 
milžiniški kiekiai silkių, ku
rių visada galina nuąipirk-

“Der europaeische kiečių atsikėlė iš Sovietų 
mėnesinis žurnalas Sąjungos (buv. belaisviai

(E)
Oster?
Rvtų Eur- pos klausimams, 
rugsėjo mėn. sąsiuvinyje 
(114) spausdina išsamų 
Herberto Meinhardo Muehl- 
pfordto straipsnį apie šian
dieninį Karaliaučių.

1945 m. kapituliacijos 
metu. rašo autorius. Kara
liaučiuje šiandien vadina-•r
mam Kaliningradu, buvo 
150,000 vokiečių. Tų metų 
spalio mėn. jų telikę 60,000. 
kiti išmirė nuo bado ir ligų 
ar buvo išžudyti- 1947 m. 
kovo mėn. Karaliaučiuje 
gyveno tik 25.000 vokiečių. 
Nuo tada tam tikrai daliai 
buvo leista išvykti Vokieti
jon. (Šiek tiek Karaliau
čiaus gyventojų persikėlė 
ir Lietuvon, kur juos ūkinin
kai. ypač kol dar nebuvo 
suvaryti i kolchozus, pri
glaudė. maitino, gelbėdami 
nuo bado mirties. -E.). 1954 
m. mieste buvo tik 24 senieji 
gyventojai- šiandien — nė 
vieno. Tačiau šiek tiek vo

ištremtieji ir kt.). Jie jau so
vietų piliečiai, tačiau jiems 
ir surusintas Karaliaučius 
matyt, yra arčiau širdies 
nei Rusija. 1948 m. Kara
liaučiuje buvo 70.000 gy
ventojų. 1956 m.—212.000. 
dabar — 250.000-

Raketų ir karinės 
administracijos centras
Karaliaučius šiandien yra 

raketų bazių centras Balti
jos jūros erdvei ginti. To
dėl visas pajūris aplink 
miestą yra draudžiamoji zo
na (ir rusams). Tik mažas 
ruoželis naiūrio ori e Rau- 
scheno (dabar Svetlogors- 
ko). vad. "šiaurės Soči“, y- 
ra naudojamas kaip pliažas, 
kuriame tačiau sutemus ne
gali pasirodyti jokia gyva 
dvasia. Piluva (Piliau, da
bar Baltiškas) yra administ- 
raojamas karinės valdžios 
čia nėra jokios civilinės į 
staigos. Krance — daugybė 
kariuomenės. Karaliaučiuje

Nr. 42, 1964 m. spalio 14 d-

IŠSIRIKIUOKIME , A- 
LAISVINIMO KOVAI į

Lietuvos Išlaisvinimo Tau- SlftS 
tos fondo valdyba jau prieš ».T»-*tTrv<z
keletą mėnesių via pasiūti- MINDAUGO NLŽUDY- 
tusi geros valios lietuviams, MAS. Juozo Kralikausko 
prašymus su taisyklėmis su- premijuotas romanas, 246 
tikti būti L. i. Tautos Fondo; pgj kajna 53.
įgaliotiniais fr organizuoti1 _ KAMANOS
pastovių rėmėjų būrelius, j SIDABRINE^ KAMANOS, 
kurių nariai sutiktų ar įsipa- Kazio Bradūno eilėraščių

premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

VINGIAIS.

dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Kai-velienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

KAKTU-
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščiu rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

tL Per Karaliaučiaus uostą 
eksportuojama užsąain 10 
procentų viso* Sovietų Są
jungoje sugaunamos žuvies. 
Mieste veikia žuvininkystės 
technikumas- Netrukus turi 
būti pastatytas žuvies kon
servų fabrikas. Tokiu būdu 
Karaliaučius yra tapęs svar
biausiu sovietų uostu po Le
ningrado. Klesti gintaro 
pramonė. Mieste yra didelis 
gintaro kombinatas, kurio 
gaminiai rodomi Briuselio. 
Londono, New Yorko. Oza- 
kos parodose. Kombinate 
dirba apie 1,000 darbininkų. 
("Liaudies ūkio“ daviniais, 
kombinate dirba 1.600 dar
bininkų- -E.).

Reikia manyti, kad įgaliu-: GYVENIMO 
tiniai jau turi suorganizavę j 
nemažai būrelių, o taip pat 
ir surinktų aukų.

Artėjant Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto
metiniam suvažiavimui, bū- VYNUOGĖS IR 
tų labai svarbu, kad fondo 
atstovybės ir visi įgaliotiniai 
greičiau siųstų surinktas au
kas Tautos Fondui, kad jas;
būtų galima paskelbti spau- ŠVENTADIENIS UŽ MIES*
doje ir Įrašyti į fondo meti- to, Mariaus Katiliškio 17 
nę apyskaita, kuri bus pa-! novelių. kaina $5.00. 
teikta suvažiavimui. KATRYNA, Sally Salmi-

Įgaliotiniai. kurie dar ne-,
suorganizavo būrelių, prašo-; 
mi paskubėti tai padaryti, o 
pinigus, nors ir dalį. siųsti 
fondui.

Taip pat atskiri asmenys: 
bei organizacijos nuošir-1 
džiai prašomi savo auka 
siųsti: Lithuanian National 
Fund, 64-14 56 Rd.. Mas- 
peth. N. Y. 11378.

Už kooperavimą nuošir
džiai dėkingas 

L- I. Tautos Fondo pirm.
prel. Jonas Balkūnas

ALTO PIRMININKAS 
WASHINGTONE

j
Amerikos Lietuvių Tary

bos pirmininkas L- šimutis, 
besilankydamas Ba’tuOSiuO-

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

didžiausiaPANEVĖŽYS,
knyga apie ta miestą ir a- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija,
I-IYV/Y___ T *_ 1_ * •Ovv puslapių, Kailia iniiiJk-
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

bet ir talkinti saugumie
čiams. persekiojant bet kokį
lietuvių priešinimąsi -rėži- konstrukcijų gamy-
mui. Ne veltui R«k«ydao klos 3 nr. buvo įdiįįta nau- 
metu apie 20 naujųjų ope
ratyvininkų "raudoną nario 
knygelę gavo iš "buvusio 
pirmosios Trakų Vytauto 
vardo ptartizanų brigados 
vado T. Močiunsko ranku“.
Korespondentas pristato ir 
kita "nusipelniusi“ operaty
vininką — "troleibusų val
dybos darbuotoja Alfonsą 
Paulauską, savotišką Dzer
žinskio turgaus spekuliantų 
rykštę.“ "Spekuliantais“ ok.
Lietuvoje laikomi ir tie, ku
rie pardavinėja iš Amerikos 
gautus siuntinėlius, bei tie. 
kurie, negalėdami pragy
venti iš darbo, "susiorgani
zuoja“ prekių ir bando tur
guje iškišti. Tokius skurdei- 
vas ir gaudo operatyvinin
kai. kad visa pasigrobtų 
kompartija ir per ją Mask
va.

Iki šiol operatyvininkai te
veikė Vilniuje. Kaune ir 
Klaipėdoje- Sąskrydyje kal
bėję pabrėžė, kad yra bū
tina operatyvines grupes 
steigti kiekvienoje Vilniaus 
vidurinėje mokykloje (gim
nazijoje) bei kiekviename 
didesniame mieste. Kyla 
klausimas, ar gimnazistai ir 
studentai tiek suchuliganė- 
jo, kad jiems tvarkyti reikia 
karinių dalinių, suformuotų

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

P R A N EšIMAS
automatizuotas kom 

presorinės mašinos valdy
mas. Statybos ministerija 
darbininkų kolektyvui už 
tai paskvrė 700 rabi. premi 
ja Visi pripažinę, kad maši
nos montavimo ir paleidime 
darbus atliko elektrikai L 
Mačiulis. A. Račys, Z- Sa 
viekas. B. Patapavičius. Ta 
čiau gamybos direktorius V 
čekavičius tik dviem minėti 
elektrikų iš tos 700 rb sumo: 
paskyrė po 30 rub.. kitiem: 
dviems išvis nieko..- Ūžta’ 
70 rb gavo cecho viršinin 
kas. 60 rb. tiekimo skyriau: 
viršininkas. 60 rb. kadrv 
skyriaus viršininkas... Dė' 
to "Tiesos“ korespondentą 
piktinasi- Be reikalo. Juk 
komunistai kuria "rajų“ ne 
darbininkam, o fabrikų biu 
rokratam. kurių ir ok. Lie 
tuvos fabrikuose jau yra 
dau«r daugiau, negu pačiu 
darbininkų, ir jie daug ge
riau atlyginami negu šie.

Serga M. Nemeikšaitė

Nepriklausomybės laikais 
veikusios Motinos ir Vaiko 
Dr-jos pirmininkė ir dauge
lio kitų organizacijų veikli 
narė Marija Nemeikšaitė 
sunkiai susirgo ir guli vieno-

jove-
Išei Di'Oi.

is jų pačių mokslo draugų? (je Vilniaus ligoninėje. Ligo- 
O gal chuliganais vadinami nė sveiksta, bet dar negali 
visi tie, kurie yra režimui vaikščioti.

Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro 
--jį atsimir.irru lomą TAU. LIETUVA netrukus bus galima gaut 
inygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psL kietais viršeliais, su autoriau 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00
K. Bielinio Dienojant 
K. Bieiinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija

” $6.00 " $4.00
“ $6.00 ” $4.00

” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

šieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok; 
$10.00, t. y. gauna §2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin 
us nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gaun 
nuolaidos $5.20.

Norintieji g.-:i atskirai Įsigyti dailininko A. Varno tapyt 
>t. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 11%) įremi 
r.imui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fordo leidinių įsigijimo reikalais galima teirauti 
»as Fondo įgaliotinius:

P. Venclova. 6324 So. Maplewood. Chicago 29,. IH-
J. Valaitis. 1507 So. 5Ith Avė., Cicero 50, III.

A. Sukauskas. 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mich.

A. yemeta. 13508-10 Woodworth Rd_ E. Cleveland 12, Ohio.

J. Novog. 87 \Vindermere Avė Toronto 3, Ont-, Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Miesto centre — vien tik 
griuvėsiai, čia vaizdas toks. 
kaip ir 1944 metais. Pilies 
bažnyčia, kurioje kadaise 
buvo vainikuojami Prūsijos 
karaliai, beveik sulyginta su 
žeme. Griuvėsiuose iki 1950 
m. šeimininkavo plėšikai, 
terorizavę gyventojus.

Pergalės aikštėje stovi 
Lenino paminklas. Visa. kas 
galėtų primint vokiečius, 
rapestingai pašalinta- Gat
vės pavadintos daugiausia 
žymių rusų ir komunistų vei- 
<ėjų vardais. Tepatiktas se
nasis Kanto gatvės vardas 
Tebestovi ir paminklas Kan
tui ant jo kapo griuvėsiais 
virtusioje katedroje. Kapuo
se ganosi karvės, puikūs ant
kapiai nuverčiami ir naudo
jami gatvėms grįsti. Univer
sitetas ir opera — griuvėsių 
\rūva, kurią greitai užgožės 
žolės ir krūmai, neliks nė 
griuvėsių... Neveikia nevie
na bažnyčia — visos su- 
griautos-

Užsieniečiui patekti į Ka
raliaučių beveik neįmano
ma. Niekas neturi sužinoti, 
kaip šiandien iš tiki-ųjų at
rodo buvusi Rytprūsių sritis. 
Žinias apie miestą vokiečių 
žurnalistas surinko daugiau
sia iš slaptai atgabentų pra
nešimų ar Vokietijon pa
sprukusių Karaliaučiaus gy
ventojų.

se rūmuose Washingtone! 
drauge su visų Amerikos j
fraernalinių organizacijų ATSIMINIMAI APIE JUO- 
vadais. rugsėjo 21 d. turėjo VA T t.-tTxATTT .. « 
progos keliais sakiniais pa- ... Parase
sikalbet! su prezidentu L. psl_ ................$1.00
Johnsonu apie lietuvius ir
Lietuvą. Taip pat susitiko su KAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
dauguma JAV vyriausybės ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
kabineto narių, o ilgesnį pa- T .. ... ~ „
sikalbėjimą turėjo su vals- ZHS- Eiudzius, 246 pusla-
tybės pasekretorium W. E-i Pla1’ kaina.......... $3.00.
verell Harrimanu. valstybės į MURKLYS, A. Giedriaus graši 
sekretoriaus padėjėju buv.

i m tir u- m- u , aPJsaka jaunimui, 130 psL,
gub. Al. YYilIiams. Alichel kaina................ ti«n
Cieplinskiu ir su kai kuriais:
kitais pareigūnais iš valsty-j VIENIŠI MEDŽIAI, roma-
bės departamento- i ....

j nas, parašė Alovzas Baro- 
Rugsėjo 22 d. Alto pirmi- nas, 117 psl.. kaina $1.50

KELEIVIO ATSTOVO 

ANGLIJOJE ADRESAS:
J. VENSKCNAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL

ninkas lankėsi JAV kongre
so rūmuose ir ilgesnį pasita
rimą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais turėjo su Lietuvos
atstovu Juozu Rajecku.* * *

ALT gavo kvietimą buv. 
prezidento Herbert Hoover 
vardo bibliotekos. VVest 
Branch, Io\va (Herbert Ho
over Presidential Library) 
suteikti įvairios medžiagos 
iš Nepriklausomos I ietuvos 
gyvenimo — liaudies pa
pročių. kultūrinio gyvenimo 
istorijos ir kt. Biblioteka 
rengia Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų vystymosi 
pavaizdavimo skyrių ir rusų 
imperializmo siekimus. Ta
me pačiame skyriuje bus pa
vaizduotos buv. prezidento 
H. Hooverio pastangos Pa
baltijo kraštams paremti ir 
jiems pagelbėti-
_ __________ALT biuras..

Nekoks gembleris iš to

kio žmogaus, kurs nepaiso

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

UNGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai kaina..............$3.60
/EIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje •

So. Boston 27, Mi 
*536 E.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Yn LANARK5HIRE, SCOTT- ’ truputį pralošti, kadangi iš 

I.AND. lošti jis vistiek nesitiki.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį, 

metams $5.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

savo "galybe“ Maskvos ko
misarai ir jų armijos vadai.
Kiekviena pjoga jie sakė: 
jei kas drįs pakelti prieš so- Gal pamokytų žmones ataar- 
vietus savo ranką, tas bus važiuoti automobiliais
sunaikintas sovietų žemės Turint galvoje, kokios 
nepasiekęs. Bet kai Hitleris žmonių skerdynės vyksta 
užsimojo, tai nuėjo per so- Amerikos vieškeliuose, au- 
vietus lyg peilis per košę. tomobiliams kasmet užmu- 
Aišku. kad girdamiesi savo šant po keliasdešimt tūks- 
"galybe“ sovietų vadai tik tančių žmonių, ir kaip daž- 
baugino pasaulį ir drąsino ‘nai nusikaltėliai vairuotojai 
savo gyventojus. Gyrėsi sa-i nuo kaitės išsisuka arba nuo 
vo "slaptu ginklu“ ir Hitle- Jose prisimena per
tis per paskutinį karą. Kel- na* Indijoje įvykęs atsitik
damas vokiečių ūpą, jis ra
mino juos. kad nereikia bi
jotis. nes "slaptas ginklas“ 
priešus dar sunaikinsiąs- Bet 
kai alijantai pradėjo supti 
Berlyną, o Hitleris tokio 
ginklo vis nerodė, tai mieste 
pasirodė ant sienų išlipinti 
lapeliai su tokiu eilėraščiu: 

Adolf Hitler.
Du b) aure Affe.
Wo ist deine 
Heime Waffe?

Kas reiškia: Adolfe Hitlerį.
, tu ruda beždžione, kurgi yra 
' tašo slaptasis ginklas? To
kio ginklo jis neturėjo, vadi
nasi, melavo, kad turi.

— Okei. Maik, aš pasa
kysiu Zacirkai. kad jis savo

įsaliūno dar neparduotų, ba 
į atrodo, kad Chruščiovas to- 
į kio zbi ajaus neturi. Galėsim 
dar pagyventi ir pagelti. O 
jeigu jau Chruščiovas iš tik-

— Maiki. atėjau pasikal- ir nebūtų didelio strioko. A-i tokią bombą turi kad 
bėti. ką dabar mudu turėsi-! le visgi gazietos gąsdinai’3.1 V1^L,sv.le 3 sunai in 
me darni — listi po žeme ar! svietą. Ir mano Zacirka bai-l I31 ne V. 1. mu^s; 3 e 11 
bėgti kurį girias? iminasi. Nežino, ką da.ytiRm P3™™ lr. ?'!*“ į0"1“'

su savo saliūnu. nišų pakaleni^ bus kaput.
, | Nu, tai tegul patrajina, jeigu- Daug kas nusigando,! ks krabsras'

teve. Bet prezidentas John-’____________________
sonas ramina amerikiečius, i
kad nebijotų, nes Amerika! KĄ DOVANOTI? 
turinti tokį ginklą, kuris ga- į

— O kodėl mudviem reik
tų iš Bostono bėgti?

— Nu, Chi-uščiovas ap- 
znaimino Maskvoje, kad jo 
mokslinčiai išradę tokį bai
sų zbrajų, kuris galįs sunai
kinti ne tiktai Bostoną, ale 
ir visą svietą. Taigi sėdėti 
čia reikštų laukti smerties. 
Reikia bėgti!

— Aš. tėve. netikiu, kad
Chruščiovas tokį ginklą tu-į 
retų. 1 vas kaltas, kiek Amerikos

__Kodėl netiki? ! laikraščiai, kurie pasiskubi-
— Todėl, kad nauji gink- j no pavojų * užtriūbyti. Tuo 

lai. kai juos kas išranda, vi-’ tarpu Chruščiovas jau sako- 
saria laikomi paslapty. Pa- si nenorėjęs nieko gąsdinti 
vyzdžiui, per paskutinį pa- *r tas 3° ginklas nesąs toks 
saulinį karą. kai Amerika baisus, kaip Amenkos laik- 
pasigamino pil-mutinę ato-j naščiai aiškina- Jis dargi ne
minę bombą, niekas apie tai atominis.
nežinojo. Tas išradimas bu
vo laikomas didžiausioje 
paslaptyje- Pasaulis sužino-:

lįs bet kokį priešą pasitikti į Jeigu yra reikalas ameri- 
ir gunaikinti nepasiekus jam į Kiečiui padovanoti knygą, 
Amerikos. ' tai Keleivio administracijo-

— Nu, tai kam Chruščio-į je galite gauti šias tinkamas
vas gąsdina? į knygas:

— Ne tiek čia Chruščio-
HISTORY OF THE U- 

THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. 
Končius. iliustruota. 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

AMERIKOJE REIKIA 
BEŽDŽIONIŲ

jo anie ją tik tada. kai ame- pierinę šmėklą, 
rikiečiai ją numetė Į japonų j — Nu, tai^iš kotas prasi- 
Hirošimos miestą. Nesigirtų i dėjo?
ir Maskva, jeigu ji iš tikrųjų i — Prasidėjo taip: Mask- 
turėtų toki "baisų ginklą.“ von atvyko Japonijos parla-

__ Tai tu rokuoji. kad mento delegacija. Kalbėda-
Chiuščiovas meluoja? mas su tais japonais apie sa-

— Aš manau, kad meluo-! vo ginčus su Kinija. Chruš-
- čiovas ir užsiminė apie nau-

— O kodėl jis turėtų me- Į ją ginklą, kurį jis nisiškai 
pavadino "oružije“. Tas žo-

1 dis rusų kalboje reiškia bet

Tai sakai, čia tik ga 
zietų sukelta trevoga?

— Taip. tėve, išpūtė po-j pQpuLAR LITHUANI- 

AN RECIPES- parašė Juzė
Daužvardiene, k $2.

T wenty years’ struggie 
for fteedom of Lithuania.’., . . 
redagavo J. Audėnas, kai-i 0S '

mas.
Netoli Ahmedabado plen

tu važiuodamas automobilis 
permušė ir vietoje užmušė 
skersai pler.tą pereinančią 
beždžionę.

Kadangi Indijos automo
bilistai dar iš Vakarų civili
zacijos neišmoko iš nelai
mės vietos pabėgti, automo
biliu važiavęs žmogus, nei 
tik beždžionę užmušęs, su
stojo ir buvo belipąs iš ma
šinos. kai staiga akmuo 
trenkęs į šoninį langą, jį a- 
pibėrė šukėmis. Po to sekė 
antras, trečias ir visa kruša 
akmenų, bei žmogus su iš
daužytais langais spėjo pa
bėgti.

Netiukus jį pasivijo kitas 
automibilis taip pat su iškui 
tais langais ir akmeniu su
žeista vairuotojo ranka, pa
galiau autobusas be langų 
ir su keliais sužeistais kelei
viais.-

Kai susitarę nukentėjusie
ji grižo atgal į tą vietą kalti
ninko nubausti, rado užmuš
tosios beždžionės vyrą šalia 
savo žmonos lavono bebu- 
dintį ii iš jo labai nedraugin
gos elgsenos suprato, kad 
našlys norėjo atsikeršyti 
nors automobiliams, jeigu 
jau ne automobilistams.

UŽSIMUŠĖ PATI IR KITĄ 
MOTERĮ UŽMUŠĖ

Miss Yeronica iš Philadel
phia. Pa... susitaupiusi lėšų, 
rugsėjo 17 dieną išskrido į 
Europą atostogų ir. jas baig
dama. sustojo Paryžiuje, 
kur. prieš pat išskrisdama 
namo, dar užėjo į 800 metų 
senumo Notre Dame kated- 
ią ir. kaip gera katalikė, iš
ėjusi is katedros kioske nu
sipirko pašventintų žvakių. 
Vos tik atsisuko eiti prie ki
tų amerikiečių turistų gru
pės, kai kažkokia saužudė 
moteris tuo momentu iššoko 
iš tos katedros bokšto, pa
taikydama tiesiai ant V ero- 
nikos. Abidvi buvo užmuš-

J a ponijos imperatoriaus jaunesnysis sūnus su sa\o 
žmona, kurie buvo pradėti teisti New Yorke, bet JAV

PATAIKYS f TAIKINI 
NET UŽ 8,000 MYLIŲ

V. SIDZIKAUSKAS 
IŠVYKO EUROPON

luoti?
— Gal nori Kiniją pagąs- 

. dinti?
. — G kam ją gąsdinti?

— Ji nori atsiimti iš Ru-
1 sijos savo žemes Rytuose, 
-kud rusai turi įsitaisę kolo-

kokį ginklą; tačiau japonai 
suprato, kad tai turi būti 
kažkoks labai baisus gink
las. Sugrįžę į Japoniją, jie 
pranešė apie tai savo spau
dai. o iš japonų spaudos ši-

na $1 -50.

"Leave your tears in Mos- 
kow.“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania land of 
roes,“ parašė 
kaina $4-75.

ADMINISTRACIJOS
prašymas

“Keleivio" administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 

kurie keičia adresą, prane

L. Valiukas, • sant naująjį adresą neuž 
miršti parašyti u sena n

'žemėlapiu“ kuriuose“^ p žini« PasiSa.v0. kit4 
, , , __ Po korespondentai. ir taip tasdoma. kad Mandžurija. Pa

jūrio sritis su Vladivostoku 
ir abidvi Mongolijos, kur 
dabar šeimininkauja rusai, 
yra Kinijos žemės ir turi bū
ti jai grąžintos. Žinios sa
ko. kad paskutinėmis dieno
mis Kinija jau pradėjo kon
centruoti ir savo karines 
jėgas Mongolijos pasienyje. 
Taigi galimas daiktas, kad 
dėl to Chruščiovas ir gąsdi-

korespondentai. ir taip 
gandas nuaidėjo per visą 
pasauli.

— Ale tai visgi japonams 
Chruščiovas gyrėsi nauju 
ginklu, ar ne?

— Girtis jis gyrėsi, tas 
tiesa.

— Nu. o sakai, kad jis to- 
kio ginklo neturi, rokuojasi. 
meluoja

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 kavas, 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 srapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-

— Aš sakau, tėve. kad sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 
baisiuoju'gink- nauji ginklai visada laikomi saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-

naikina, ba zemeje ,
kai ir kurmiai gvvena. o mes vas. turbut dar atsimeni, 
gyvename ant žemės, tai gal kaip pnes karą girdavosi

“KELEIVIS’
636 E. Broadway------Boston 27, Mass.

GOP SUKONFISKAVO 
GOILDVVATERIO KNYGĄ

l
Respublikonų partijos 

cęntrę komitetas padarė sa
vo kandidatui Barry Gold- 
vvateriui akibrokštą, sukon- 
fiskuodhmas rinkiminės 

• propagandos reikalams jo 
. paties patarimu ir pageida- 
i vimu išleistą 8 puslapių kny
gutę "What About Civil 
Rights and Barry Goldwa- 
ter“.

Knygutės buvo atspausta 
50.000 kopijų ir 20.000 jau 
išplatinta. Skubiai išsiunti
nėtų partijos darbuotojų pa
stangos išplatintas kopijas 
surinkti ir grąžinti į komite
tą buvo nesėkmingos, nes 
daugelis knygelės nebeati- 
davė.

Nikitai Maskvoje pasigy-į (E) Žinomas musų politi
nis (ką jis sekančią dieną kas . lietuvių delegacijos
užginčijo). kad sovietų 
mokslininkai jau pagaminę 
tokį baisų ginklą, jog būsią

PET Seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas spalio 13 d. 
išvyko Europon. Pirmiausia

galima visą žmoniją žemėje sustos Londone, paskui vyks 
išnaikinti, netrukus atsiliepė' į Vokietiją, iš čia į Romą ir 
ir Amerikos bei viso laisvo- į galiausiai į Paryžių- Lapkri- 
jo pasaulio gynėjai, kad jie į čio pradžioje numato grįžti 
jau turi išbandytus ir pa- atgal j jęew Yorką. kur nuo-
luoštus ginklus, kurie tokius 
sovietų ginklus sunaikintų 
dar tebeskrendančius erdvė
je.

Naujausiai paskelbta apie 
jau gaminamą JAV strate
ginį sviedinį (mįssile) Mi
nute Man 2, kuris buvo iš
bandytas. iššaunant iš Cape 
Kennedy per 5.000 mylių į 
taikinį Pietų Atlante.

Bandymas buvo nepa
prastai sėkmingas- Dar rei
kėsią 35 tokių bandymų, kol 
sviedinys galės būti iššau
tas 30 sekundžių bėgyje ir 
galės skristi iki taikinio net! 
8.000 mylių. Iki šiol pirma
vęs Minute Man 1 gali skris
ti iki 6.000 mylių.

Naujasis Minute Man 2 
bus visiškai paiuostas iki 
1970 m. ir iki to laiko tų 
sviedinių bus įrengta nema
žiau kaip 1.000.

ŽMOGŽUDŽIŲ MĖGIAMI 
ĮRANKIAI

Knygelėje via parašyta,
. esą. Golduateris yra ne tik 
didelis negrų draugas ir jų 
civilinių teisių gynėjas, bet 
yra net NAACP (Amerikos 
nacionalinės asociacijos 
spalvotiems žmonėms ginti) 
narys, kurios net nario bi
lietą su savimi nešiojasi! 
Taip pat yra knygelėje pa
rašyta, kad prezidentas 
Johnsonas esąs "rasistas“ ir 
"griežtai nusistatęs prieš 
negrų teises-“

Po laiko respublikonai su
prato, kad knygutė, užuot 
buvusi naudinga, gali jų 
kandidatui pasidaryti labai 
kenksminga, nes. patekusi į 
pietinių valstijų baltųjų ran
kas. parodys, kad jie yra 
apgauti.

Partijos centro komitetaslatos gyvena.. Kelionės tiks
las— atnaujinti kontaktus) planuojąs tas likusias 30.000 
su Lietuvai draugingais as- kopijas laike paskutinių die
menimis ir institucijomis di
džiosiose Europos valstybių 
sostinėse, atstovauti PET 
Seimui spalio pabaigoje Pa
ryžiuje įvykstančioje PET 
atstovu konferencijoje, pa
informuoti ir pasitarti su 
Lietuvos diplomatiniais at
stovais ir Europoje gyve
nančiais mūsų veikėjais apie 
pastangas apjungti politi
nius lietuvių veiksnius.

Kur mūsų nėra. ten veršiai 
alų geria, o kai nueinam, tą 
pačią košę randam.

DAUG KRAŠTŲ. DAUG 
ŽMONIŲ

Nevisi galime keliauti, ki
tus kraštus pamatyti, bet su 
jais susipažinti galime skai
tydami, ką kiti keliaudami 
matė.Bostono Universiteto tei

sių mokykla surankiojo ži
nias. kokiais įrankiais žmog
žudžiai "mėgsta“ dažniau
siai "naudotis“.

Pasirodė, piktadariai — 
žmogžudžiai labiausiai pa
mėgę šaunamąjį ginklą: iš 
100 nužudytų 56 buvo nu
šauti. 23 peiliu nudurti ar ki
tokiu kertamuoju įrankiu 239 psl.. kaina $2.00- 
nukirsti, o 9 net kumštimis*

nų prieš pat rinkimus sku
biai išplatinti tarp vienų 
negrų, bet dabar turi didelį 
rūpestį, kad jų politiniai 
priešai gali tas knygutes 
slapčiom perspausdinti ir 
paskleisti tarpe pietinių bal
tųjų-

SPAUDA IR RINKIMAI

į Editor and Publisher re
dakcijos anketą laikraščiam 
atsakyti, kurį kandidatą jie 
palaiko į prezidentus, iš 777 
dienraščių atsakė 493. Iš jų 
už Johnsoną pasisakė 243, 
o už Goldwaterį 250. bet pa
sisakiusių už Johnsoną laik
raščių tiražas yra du kartu 
didesnis, negu palaikančių 
respublikonų kandidatą.

Hearsto laikraščių sindi
katas demokratų nepalaikė 
nuo 1932 metų. o Scrippts 
sindikatas nuo 1936 metų. 

1 Dabar jie remia Johnsoną-
Iš lietuvių vienas didžiųjų 

keliauninkų yra Dan Kurai
tis. Jis yra savo keliones į-j Kas esu ir kuo galiu ti- 
domiai aprašęs, todėl įsigy- kėtis būti už vi?ka esu dė
kite jo knygas ir bent jas 
skaitydami pakeliaukite po 
platųjį jiasaulį. Jo knygos:

Daug kraštų, daug žmonių.

kingas savo motinai.
Lincolnas

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
\eleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 

KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija koncentracijos stovyklas, są- 
Amerikoje,” DAUG PA- »nės laisvę ir tt. ir tt 
VEIKSLŲ. KAINA MINK-Į YP*Ž a“° metu i> naudin- 

STA1S VIRSAIS »4.00, £a if idomi paskaityti. Jos 
KIETAIS—$5.00 kaina tik 80 centą.

Anapus geležinės uždan-
kaina $2.00.

Magiškuoju kilimu į Vil
nių, 331 psl.. kaina $3.00-

Atsiminimai, 208 psl.,kai
na $2.00.

užmušti. 6 nuošimčiai už
mušti buku įrankiu ir dar 6 
įvairiomis kitomis priemo
nėmis.

Visų nepopuliariausi, pa
sirodo. yra nuodai, nes nu
nuodijamas tik vienas iš 
100,000 nužudytųjų- Tačiau 
nuodai ypač mėgiami sava-
žudžiu. kurių du trečdaliai __ . ...
nuodijasi. SKAITYK STASIO MI

šeimose 60 nuošimčių nu- CHELSONO PARAŠYTĄ 
žudymų atliekama šaunamu 
ginklu.

JAV pietinėse valstybėse 
žudynių esą du kartu dau
giau kaip šiaurinėse ir mies
tuose dukart daugiau kaip 
"kaimuose“ (krašte).
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MARK TWAIN

Laiškai iš žemės
(Tęsinys)

(Praeina trys šimtai metų pagal dangaus kalendo
rių — lygiai šimtas milionų metų žemės laiko. Pasirodo 
Angelas Pranešėjas).

"Mano ponai! Jis tveria gyvulius! Gal teiksitės eiti 
pažiūrėti?“

Jie nuėjo, pamatė ir sumizgo. Giliai sumizgo — ir 
Kūrėjų Kūrėjas tai pastebėjo ir tarė:

"Klauskite. Aš atsakysiu.“
"Dieviškasai.“ prabilo šėtonas, giliai nusilenkdamas, 

"kuriem galams jie reikalingi?“ ,
"Jie yra moralės ir poelgio bandymas- Stebėkite juos 

ir pasimokykite.
Tų gyvulių buvo tūkstančiai. Jie buvo kupini gyvy

bės ir judėjimo. Visi buvo užimti ir labai užimti — labiau
siai užimti vieni kitų gainojimu. Šėtonas, pažūrėjęs pro 
galingą teleskopą, atsiliepė:

"O, Dieviškasai, tas ana didžiulis gyvulys žudo silp
nesniuosius gyvulius!“

"Tai tigras — taip. Gamtos įstatymas yra plėšrumas. 
Jo prigimties įstatymas yra Dievo įstatymas. Jis negali 
nepaklusti“

"O, Dieviškasai. tatai reiškia, paklusdamas jis ne
nusižengia?“

"Ne, jis yra be kaltės.“
"Dieviškasai. bet štai tas kitas sutvėrimas yra nuo

lankus ir miršta visiškai nesipriešindamas.“
"Kiškis — taip. Jis neturi drąsos. Tai yra jo prigim

ties įstatymas. Jis turi jam paklusti.“
"O. Dieviškasai, tai reiškia, kad jis negali elgtis prieš 

savo prigimtį ir pasipriešinti?“
"Ne. Joks sutvėrimas negali būti reikalaujamas elg

tis prieš savo prigimtį — Dievo įstatymą “
Po ilgo laiko ir daugelio klausimų šėtonas prabilo:
"Voras užmuša musėlę ir ją suėda; paukštis užmuša 

▼orą ir jį suėda; laukinė katė užmuša žąsį. žodžiu, visi jie 
žudo kits kitą- Tai yra žudynė per visą liniją, štai didelė 
daugybė sutvėrimų, ir jie visi žudo. žudo. žudo. visi jie 
žudikai! Ir jų negalima kaltinti, tark Dieviškasai?“

"Jų negalima kaltinti. Tai yra jų prigimties įstaty
mas. Ir visada gamtos įstatymas yra Dievo įstatymas. Da
bar žiūrėkite — veizėkite! Naujas tvarinys — geriausia.- 
kūrinys — žmogus!“

Vyrai, moterys, vaikai pilte pasipylė spiečiais, uru 
liais. milionais.

"Ką nori su jais daryti. Dieviškasai?“
"Įdėsiu į kiekvieną jų pavieniui, skirtingais kiekiai? 

ir laipsniais visas visokiausias moralines kokybes, visas 
vienoje masėje. Jos buvo išdalintos po vieną skirtingą cha 
rakteristiką nekalbančiųjų gyvulių pasaulyje- Tai drąsa 
bailumas, plėšrumas, švelnumas, nuoširdumas, teisingu
mas, -suktumas, isdavikiškumas. dvasios didybė, žiauru
mas. piktybė, nedorybė, godumas, gailestingumas, gera
širdiškumas, tyrumas, savimeilė, mandagumas, garbė, mei
lė,, neapykanta, niekšybė, kilnumas, taui-u'mas. lojalumas 
ištikimunumas, nepatikimumas. — kiekvienas žmogus tur 
rėš savyje visas tas savybes, ir jos sudarys jo prigimtį. 
Vienuose bus daug aukštų ir gerų savybių, kurios nu 
gramzdins piktąsias savybes, ir tokie bus vadinami gerais 
žmonėmis- kituose viršų ims piktosios savybės, ir tokie 
bus vadinami blogaisiais žmonėmis. Žiūrėkit — veizėki 
te — jie išnyksta!“

"Kur jie dingo, Dieviškasai?“
"Žemėn — jie ir jų bičiuliai gyvuliai“.
"Kas yra žemė?“
"Tai mažas kamuoliukas, kuri Aš padariau prie? 

vieną, du ir pusę laiko. Jūs matėte, bet nepastebėjote, kai 
ištisi pasauliai ir saulės sprogo ir šovė iš mano rankos. 
Žmogus yra eksperimentas; kiti gyvuliai yra kitas ekspe
rimentas. Laikas parodys, ar jie buvo verti Mano pastan
gų. Tamstos galite atsitraukti, mano lordai “

Vėl kelios (dangiškos) dienos praėjo. Tai gana ilgo 
kas laikotarpis, kadangi viena dangaus diena yra kaip 
tūkstantis metų žemėje.

Šėtonas nesiliovė daręs gana atviras pastabas dė 
kai kurių Kūrėjų Kūrėjo stebėtinų darbų, kurios, skaitan* 
tarp eilučių, buvo sarkazmai arba pašaipa. Tas savo p? 
stabas jis skleidė tarpe savo patikimų draugų — kitų ar- 
kangeh). bet tas pastabas nusiklausė kai kurie eiliniai 
angelai ir nedelsdami pranešė Vyriausiai būstinei.

Šėtonas buvo ištremtas vienai dienai, tai yra vienai 
dangaus dienai. Tai buvo pabauda, kokių jis jau buvo 
pratęs gauti dėl savo perdaug valkstaus liežuvio. Anks
čiau jis jau buvo deportuotas į Erdvę, kadangi tuomet 
nebuvo kur kitur jį tremti; tenai jis atbuvo savo bausmę 
amžinoje naktyje ir arktiniame šaltyje; o dabar jam atė
jo galvon mintis surasti, kur yra ta žemė, ir pamatyti,

KTI.EIV1S, 50. SOSTO*

Aktorė Jayne Mansfieid su savo nauju vyru filmu ga
mintoju Thomas Ottaviano. Jie neseniai susituokė 
Meksikoje.

Moters dalia sovietų 'rojuje’
Arklių trūkstant, moterys užima "lomovikų“ vietą

Nikita Chruščiovas, kuris Nemcov, "dirba 45 nuošim- 
nuo 1952 metų sėdi Stalino čiai motetų; statyboje dau- 
Kruvinojo soste, komparti- giau kaip 30'Š . administra- 
jos XXI kongrese saldžiau- cijoje it ūkyje 49ri. preky 
siais žodžiais nupasakojo, boję 58
kokiomis malonėmis rusų
moterys naudojasi komunis
tų sukurtame rojuje. Nikita 
pasakė:

"Sovietinė valdžia išlais
vino sovietų moterį iš paže-j 
minančios pusiau vergės; 
būklės, kokioje ir šiandien 
dar tebėra moterys daugu-t 
moję kapitalistinių kraštų, j 
Sovietų moterys sudaro rim- j

Karo metais ir pirmaisiais 
atsistatymo metais po karo 
moterys buvo priverstos at
likti darbus, kurie viršijo jų 
pajėgas.

Bet kuo išaiškinti,“ klau- 
ia straipsnio autorius Nem

cov. "kad ir dabar tos ne
normalios sąlygos tebelaiko- 
mechanizacija nėra baigta

tą jėga visose politinio. q. j “^POrto. Pavimo, že-
kinio ir kultūrinio gyvenimo mej mūs»

• , - • gėdai vis tebedirba mote-sntyse; jos lygiomis su vy-į ? mrys.
"Dėi ko vis dar nepage

rintos darbo sąlygos mote
rims? Kieno čia kaltė? Kaip 
išaiškinti, kad mūsų sovieti
nėje valstybėje dar yra va
dų, kurie abejingai žiūri į 

. moterų darbą ten. kur įsta- 
Štai tik pora pavyzdžių.; tymai joms dirbti drau- 

ką pačių sovietų kad ir cen-į ^žia?“
žaruojama spauda apie so-

rais naudojasi visomis socia
listinės bendruomenės teisė
mis...“

Tai kapitalistinių kraštų 
moterų ir vyru akims ap- 
lumti viešai pasakytas me-s _ t•as!

vietų moters dalia rašo:

Darbai, kurie viršija jėgas į

Kaip Dantės pragare

Kaip sovietų "išlaisvin- 
... .. _ .. tos“ moterys dirba tuos dar-

Medicinskij Rabotnik bus kuriuos joms net ista- 
nr. 22. 1958 m. pranešė, kad tymais esą draudžiama dirb- 
45 nuošimčius darbo jėgos įj toliau aprašo korespon- 
sovietų sunkiojoje pramo- dentas Nemcov iš savo pa- 
nėje sudaro moterys, o kaip ties patyrimų:
"sudaro“, žurnalas sako:į
"...motervs dirba net tokius -Viename Volgos uoste 
darbus, kurie viršija jų pa- mačiau moteris kurios is lai- 
jėgas" ir kad daugelyje imo- 'TJ.^ve prekes, ant savo

. „ , j- v b pečių nese sunkias dezes irmų moterys dirba sulygo- kušk. Net Maskvos uoste 
se labai nesveikose, kur oras . .. .
vra labai užterštas ir pilnas -,ra Y16?. u sa"
dūmų ir duju...“ darytos druzinos (kuopos).

Ką tos moterys daro: Į va- 
Literatuimaja Gazeta gonus per viršų teka nepa- 

nr. 44 1958 m. net rašė, ko- liaujanti kviečių srovė. Mo
kius tuos darbus moterys terys kvėpavimo kaukėmis 
dirba, kurie v ii sija jų pajė- užsimovusios veidus, vago

Jos ".-.nešioja plytas, 
geležies sijas, pabėgius, stu
mia vagonėlius, iškrauna ir 
pakrauna šlaką (rūdą) di
džiosiose krosnyse, pakrau
na grūdus, cementą ir tt.“

Prancūzijoje leidžiamas 
rusų laikraštis "Narodo-

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

Klausinius prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Mūsų kaimynų 13 metų 
vaikas buvo policijos suim
tas ir bus teisiamas už įsi
laužimą į krautuvę ir vagys
tę. Sako, vaikas išvogęs sal
dainių ir papirosų, kad jis 
išlaužęs langą ir įsibrovęs į 
vidų. Mes esame labai susi
rūpinę. nes tas vaikas visuo
met draugavo su mūsų vai
ku, ir bijome, kad ir mūsų 
vaikas bus apkaltintas. Kaip 
gi dabar galima teisti 13 me
tų vaiką.—ar jis žino. ką 
daro? Juk toks vaikas ne
turi proto, jis manė. kad tai 
yra išdaiga; kad pasirodys 
nai-sus savo draugams. Kul

toje mačiau moteris, kurios 
nešiojo įkaitintas metalų da- 
is. kitos sunkias dėžes su 

atlietomis dalimis, o kieme 
merginos didžiulėmis sem
tuvėmis (šiupėlėmis) iškro- suaugusiais, 
vė anglis... Buvo moterų, ku
rios nešiojo verdančio asfal
to kibirus-..“

tu žmogus girdėtum, kad to
kio amžiaus vaiką kas į teis
mą trauktų Galėtų teisėjas 
išbarti, ir to būtų gana. Kitą 
kartą bijotų. Kas čia išgal
vojo tokią keistą tvaiką?

Dipukas.
Mass.

Atsakymas

Massachusetts baudžia
mieji įstatymai numato tris 
mažamečių grupes. Iki 7 
metų amžiaus vaikas negali 
būti laikomas atsakingu už 
savo elgesį. Nuo 7 iki 14 me
tų amžiaus vaikas įstatymų 
laikomas, kad neturėjo už
tenkamai supratimo
kaitimui atlikti. Tačiau vals
tybės gynėjas (prosecution 1 
gali įrodyti. kad šis vaikas,, 
nors yra jaunesnis negu 14

nereiškia, kad teisėjas nu
baus 15-kos metų vaiką to
kia pat bausme, kaip 22 me
tų amžiaus vyrą. Pas mus. 
Massachusetts. yra taip va
dinami "Juvenile Courts,“ 
kuriuose teisėjas turi daug 
patyrimo su jaunais nusikal
tėliais. Teisėjas stengiasi 
jaunus nusikaltėlius rehabi- 
lituoti ir juos padaryti, jei 
tik galima, naudingais vi
suomenės nariais. Teismas 
šioje srityje dirba glaudžiai 
su taip vadinamais "proba- 
tion officers“. kurie turi pa
tariamąjį balsą šiuose reika
luose.

Tamsta nebijok. Baudžia
mose bylose Amerikoje pri
valoma prisilaikyti visokių 
taip vadinamųjų "konstitu
cinių nuostatų“ žmogaus 
laisvei ir teisėms apsaugoti. 
Tie konstituciniai nuostatai 
yra dvigubo pobūdžio: fe
deralinio ir atskirų valstijų-

Tamstų vaikas nebus aj> 
kaltintas. jeigu jis nedaly
vavo įsilaužime. Faktas, kad 
jis draugavo su "kaltina
muoju" nieko Amerikoje 
nereiškia.

Tamstos pastabos dėl 
tvarkos, kuri Tamstai atro
dytų pageidautina, man at- 

nusl‘ rodo nepraktiškos ir netei
singos. 13-kos metu vaikas 
nėra jau toks kūdikis, kaip 

Jo elgesysTamsta manai, 
nėra "juoko“ dalykas, ir tai

Pateikęs visą eilę nežmo- 
anfnrius na-_--- J----

liečia klausimą, kas yra prie
žastis. kad sovietų komunis
tinėje valstybėje tokioje pa
niekoje ir vergijos būklėje 
pastatyta moteris, ir pats iš
sitaria. jog sunku ieškoti pa
garbos moteriai krašte, ku
riame dėl moralinių pagrin
dų stokos įsigalėjo chuliga
nizmas. ir dėl to valdžios de
kretais pagarbos žmogui ir 
ypač moteriai nebegalima 
atstatyti.

Laiškų skyriuje "Litera- 
tumaja Gazeta“ skelbia 
laišką iš Alma Ata. Kazack- 
stane. Centrinėje Azijoje, 
kur rašoma: "Pas mus Al
ūną Atoje mergaitės dažnai 
^iškrauna vopną ir cementą. 
Tai yra darbas labai sunkus 
ir pavojingas, o darbo ap
sauga nesuorganizuota...“

Kitas skaitytojas iš Ta- 
ganrogo rašo. kad jo mieste 
"jaunesnės mergaitės iš
krauna vyno statines ir at
lieka dar sunkesnius dar
bus..“

Dar kitas skaitytojas iš

ziisn-ig

metų amžiaus, žinojo, ką1 būtų liūdnas reiškinys, jei 
daro- Per 14 metų amžiaus i valdžios pareigūnai žiūrėtų 
vaikai laikomi šiuo atžvilgiu į tai kaip į "vaikišką“ išdai- 

Tai. žinoma.! gą.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUK TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiau? kelią“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis. 222 pusi., kaina ....$3.95.

JEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos socialdemokratų raita' dėl boi 
ievikų okupacijos ir teroic Lieti, 
▼oje. Kaina............................25 Ca»

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. X- Žuko » 
domūs atsiminimai, 47? psl., kai 
na ...................................... 85JK>

DIENOJANT. “knygnešiu karaliaus'' 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 psL, kaina... .86.0C

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalia. 6^2 poslapiai. 
Kaina .............................. .......... 8€.(X

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba 
lys, 472 daines su gaidomis. Ang- 

Uškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti u 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
»26 pust kaina ........................86.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vanderveide, vertė Vardft. 
nas. Kaina ............................26 Cnt

-t ARLBOROVGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. lnkienė, ge- 
ras vadovėlis lietuvių K&ibos mo 
kytis angliškai kalbančiam, 14-, 

kaina ............................ 81.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaiuc- 
«• romsnsb iš 1935 metų Suvaūri- 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 880 
paL Kaina.................................83.0C.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viriais 85.00, minkštais 
viriais.......................................... 84.00

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

šeliais. ilinitruota. 416 puslapim 
didelio formato. Kaina .... 86J*

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
šEVTZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta taa 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Caū.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Rim utis. daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pašau' 

464 psL Kaina..................... "
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, S2 peL, kaina...........25 CaA

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 CaA

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pusią- 
pių, Kaina ...............................S1JM

viec“ persispausdino kažko- pakrovimų ir iškrovimų.-, 
kio Vladimiro Nemcovoį „Atsimenu sceną, kokią 
straipsnį iš to paties žurnalo mačįau pakelėje. Prie pler.- 
"Literaturnaja Gazeta“. kur to statybos moterys skaldė 
pradžioje pateikta, kokiose akmenis. Jų prievaizda bu- 
srityse Sovietų Sąjungoje vo sveikas, savimi patenkin- 
koks nuošimtis darbininkų tas. besišypsantis pienbur- 
yra moterys. nis^

"Mūsų pramonėje.“ rašo "Vienoje pietinėje liejyk-

nuose kviečius sklaido visu
paviršiumi. Ten negalima Į Maskvos reikalauja^ uz-
ilgiau kvėpuoti, kai 10 mi
nučių. Moterys skubiai išei
na atsikvėpti tyro oro ir vėl 
gnzta i darbą. Tiesiog pra
gare moterys dirba prie 
druskos, kviečių ir anglies

kaip tas žmogaus rasės eksperimentas sekasi-
B žemės šėtonas pradėjo karts nuo karto parašyti 

namo laiškus — labai privačiai — šventajam Mykolui ir 
šventajam Gabrieliui, kaip toje žemėje dalykai atrodo.

(Bus daugiau).

drausti moterims plytinėse 
išimti iš krosnių plytas...

Sovietų tariamų "profesi
nių sąjungų“ arba "unijų“ 
laikraštis net ir tas po 40 
metų pastebėjo, kad "trans
porto srityje moteiy s tebe
dirba darbus, kurie viršija 
jų jėgas.“ Šio straipsnio au
torius net tiek įsi'l ąsinęs. 
jog pačių komunistų bonzų 
adresu pastebėjo, esą. kai 
kurie taria, jog sovietų įsta
tymai moterų darbui apsau
goti nėra joms parašyti“. 
Tikra tiesa-

Tai tik keli trumpi vaizde
liai iš daug milionų moterų 
gyvenimo "rojuje“, kokį per 
arti pusę šimto metų suge
bėjo sukurti komunizmas.

/.Pr.

’.EMAITES RASTAI. Garsiosios mu 
sų rašytojos pirmojo karo meti 
Amerikoje parašyti vaizdeliai et 
rašytojos paveikslo, 128 puslapiai 
kaina......................................... KO Ct

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 t

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Valuč
io romano antroji dalia, 426 pus
lapiai. Kaina ............................84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai- Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kama .................... 88.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumoa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 86 nsL 
Kama ..................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI noo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 

galo 1798 metais.
Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 896 psl., geras -popierius.................$10 M

ALTORIŲ ŠEŠELT. V. Puttoo-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys {rištos { viena 
Autorius, pats kovus kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl

■ kistiknygų, ▼iriai, 081

IUPIŲ 1 
lS, arbaNEŠIMAS, arba kodėl musuose o5- 

ra vienybės, 80 psL, kaina .. 81.88
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 

istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 
toks tvanas būti ir kų apie tad sa. 
ke mokslas? Kaina...........2~

NAUJA VALGIŲ KNYGA,
M. Michelsonienė, 250 įvairių Beta. 
▼iškų ir kitų tautų valgių receptų, 

puslapiu, kaina ........ 81.28132

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 psl. gera 
popisra. Kaina....................... 85.08

SIAURUOJU TAKELIŲ. K. E 
Kriaučiūno atsiminimai ii lieta- 
vos ir iš Amerikos lietuviu gyve
nimo. ira pei. kaina .. .... 83-08

BOCIALIZMO TEORIJA, 
aiškiai parodo, kaip keitėsi 

*a irsantvarka 
keisis. Kaina

»
kodėl ji dar 

28 Ck
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir nandiaga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ...........................88a

Utekynrai ir pinigus praiome dųstf iiuo adresu: 
KELEIVIS

-------:--------S* Btiatati «7, Mttg.
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Mūsų brangiam dėdei

ANTANUI KIRTIKLIUI

Miami mieste, Fla., mirus, gilią užuojautą reiškiame 

žmonai Emilijai ir sūnui Broniui

Montvilų ir Austrų šeimos

VIETINES ŽINIOS
LAISVĖS VARPAS VERTAS SAVO VARDO

Sekmadienio koncertas bu
vo vienas gražiausių paren
gimų ir parodė, kad lietu
viai myli kultūringą radijo 

valandą

Praeito sekmadienio, spa
lio 11 dienos, koncertu ir 
draugišku pobūviu liko pa
tenkinti ir rengėjai, ir pro
gramos dalyviai, ir — svar
biausia — visa publika, ku
rios South Bostono Lietuviu 
Piliečių Dr-jos didžiojoje 
auditorijoje prisirinko tiek. 
kiek tik buvo vietų, ir pub
lika buvo tokia, kokios visi 
rengėjai visuomet norėtų 
turėti: kultūringa, tvarkin
ga ii- su dideliu nuošimčių 
jaunų ir jauniausiųjų.

Laisvės Varpo vedėjas, 
valdyba ir rėmėjai turėjo 
darbo pilnas rankas, bet iš 
veidų buvo matyti, kaip visi 
buvo patenkinti tokia svete
lių sausa ir puikiai atlikta 
menine programa.

Solistė Lilija šukytė, kaip 
pradėjo, taip iki paskutinės 
arijos paskutinio aido už
hipnotizavo publikų ir nebe- 
atleido. Gaila, kad ji neatro
do linkusi savo Kanados 
mainikauti! JAV moka iš 
Kanados pavilioti geriau
sius jaunimo žiedus Dabar 
būtų pirmaeilis uždavinys 
persodinti i Metropolitan 
operos daržą ir šią žavingą 
gėlelę- Ji ne tik savo gryno

vėl tokią progą turėti.
Geras buvo solistės pia

nistas Vytenis Vasyliūnas ir 
deklamatorius Algimantas 
Žemaitaitis, kuris išraiška 
stengėsi kompensuoti tai, ko 
dikcijoje trūko, žodžiu. At
lanto pakraščio lietuviai 
Henriko Kačinsko yra tiek 
išpaikyti. kad ne bet kas ki
tas dabar gali jo pėdomis 
vaikščioti.

Negalėdamas visiems at
skirai padėkoti, naudojuos 
Keleivio skiltimis savo pa
dėkai pareikšti: So. Bosto
no Lietuvių Pil. Draugijai, 
jos pirmininkui adv. John 
Grigalui. pokylio rengimo 
komisijos pirm. dr. A- Ka-' 
počiui ir adv. A. Young už 
dovanas—rašomąją plunks
ną ir adresą su visų dalyvių 
parašais; Stepono Dariaus 
posto vadui Ed. Strazdui ir 
inž. A. Chaplikui ir visiems 
jo nariams, kurie unifor
muoti ir su vėliavomis daly
vavo pokyly ir už vertingą 
piniginę dovaną; siuvėjų u- 
nijos lietuvių 149 skyriui ii 
tos unijos Bostono Tarybai 
už gausų dalyvavimą, o F- 
Romskui už sukvietimą, me- 
nadžeriui Joseph Fiascone 
už sveikinimo telegramą.

SLA 43-čiai kuopai ir jos 
pirm. J. Vaičaičiui už knygf 
Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui pažinti; Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos skv-

EISENHOVVER
IKta EIECTKM OF WHITM0RE

FtnMr ėrųrdųot Eisenhovrer. says — "HOWARD 
WHlTMOftc JR... 5$ Mcepfionaly w«0 ąualifiad to b*

State* Senator. His outstanding record m 
fihees ©f Public serviee in tbe Massachusetts
Heuse, and as mayor of Newton, assures full and abta 
jMresentafion. I urge you to elect Howerd Whitmore Jr., 
yaer Unrted Statas Senator on November third."

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

. romanas iš lietuvių emigran- 
: tų gyvenimo. 242 psl., kai-
l na $2.50.
i

Alė Rūta. PRIESAIKA
Didžioji meilė. IT d., romą 
nas. 209 nsl.. kaina . . $2.50

Jurgis Gliaudą, SlKSNO

SPARNIU SOSTAS, nremi

ASMENŲ IR DIEVŲ 
VARDYNAS, — naudinga

knyga ypač jaunavedžiams 
ir Lietuvos senovę gerbian
tiems visada turėtina po 
ranka- Kaira 3 doleriai.

Parduoda:
Anis Rūkas,
712 W 17tb Place, 
Chicago 16, III.

Floridoje. St. Petersburgo 
mieste, netoli jūros pigiai par. 
duodami du namai su 2 ir 3

THINK—and you will VOTE REPUBLICAN

WHITMORE
FORMER MAYOR OF FOEWTON

FOR ILS. SENATOR
Gtn Danui 343 Highiand St, We«t Ncu/ton

Dalyvavo suvažiavime

luotas romanas iš politiniu i - . - u - •' . . miegamaisiais kambariais,emigrantų gyvenimo, 26S i
psl.. kaina $2.50. į Kreiptis j savininką Galvaną,

| 1221 311h Avė., N. St. Peteri

Po koncertinės dalies bu
vo „linksmoji“ dalis, kuri 
taip pat buvo tvarkingai su
organizuota. gausiai visu 
kuo reikalingu aprūpinta ir 
dar gerą porą valandų links
mų svečių kupina. Kai kurie 
turėjo laimės ir su to vakaro 
pažiba soliste L- Šukyte prie 
geros šokių muzikos ir salės 
asloje paslidinėti. Užkan
džiai buvo nebe užkandžiai, 
o viena puikiausių vakarie
nių. kokias šaunios Laisvės 
Varpo matronos patiekė.

Gaila, kad net toks retas | 
savo puikia programa, sve
čių gausumu ir visų pasiten
kinimu vakaras turėjo syki 
baigtis.

J. Pr.

Mano padėka

Rugsėjo 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Draugija, tal
kinama kitų organizacijų ir 
pavienių asmenų, surengė 
man gražų pokyli. Man. eili-

riui ir jo pirm. A. Matjoškai 
už knygą Lietuva tironų 
pančiuose. Tų knygų savo 
bibliotekoje neturėjau, to
dėl jos ją praturtino. Dė-

kojų Dorchesterio Lietuvių
Pil-Klubui ir jo 1-i™. A Na. mėn 19.20 d.
maksiui. Sandais / kuopai clevelįnde> Ohįo jVyko di- 
ir jos pirm. Br. LajeiciUi uz (|ejjs lietuvių skaučių vado- 
pinigines dovanas. • skautininkių suvažia-

Dėkoiu už atsiustus svei- v imas. Bostono skautėms 
kinimus telegramom ir laiš-, suvažiavime 
kais SLA prezidentui Povi- J Jakutyte, G- Kaiosaite. ..
lui Uargiui. Sandaros ir Al- Nenortienė. I. Treinienė. 

- - - 1 Delegacijai vač
ninkė S. Subatkevičienė.

Suvažiavime dalyvavo iš 
viso apie 170 vadovių is vi
sų lietuvių kolonijų Ameri
koje ir Kanadoje.

Vvtautas Volertas, UPE burg. Fla. 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

(42)

sidabro soprano balsu ketu-1 njam lietuviui, buvo labai 
riomis ar penkiomis kalbo-I malonu matvti jame tiek
mis atliko visą eilę dainų, 
liaudies dainų ir arijų (kul
minuodama arijoje iš Verdi 
Likimo Dalia), bet ir savo 
gilia aktorės kultūra, savo 
gracinga laikysena ir puikia 
išvaizda buvo tikra scenos 
riterė be baimės ir be prie
kaišto.

Ji mums davė po du ga
balu iš Schumano. Strausso. 
po tris iš Vlado Jakubėno. 
V. K- Banaičio, po vieną iš 
Miko Petrausko, Tallat- 
Kelpšos. Stasio Gailevi- 
čiaus. Puccini ir Verdi. Ačiū.

Visi. turėjusieji laimingą 
progą girdėti, ir. tikiu. visi. 
kurie tos progos šj kaitą ne-

daug mūsų verslininkų, pro
fesionalų. veikėjų ir draugų. 
Tuo aš buvau labai sujau
dintas-

Mary Katherine Nussbaum iš
ėjo Pittsburghe į telefono įstai
gą, kur ji dirbo, ir dingo. Po ke
bų dienų jos lavonas raštas už 

turėjo?norėtų ilgai netrukus ‘ »i«to šiukšlyne.

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik -.......................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama ..... ...♦•• .•••••••••. • .............. ...... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu | Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės j 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. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 pst. .50 cnt 
Cicagietės įspūdžiai komuni«tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..................-.....................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ••••<••••••• •••• •••••• ••♦•••••••ee • • $1.00
M. Zožčenkos Satyrinės novelės, vartė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina —$2.00

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ DOVANOS 
i LIETUVĄ IR USSR 
GERIAUSIOS RŪŠIES 
MAISTO SIUNTINIAI 

P R E K Ė S 
DIDŽIAUSIAS

PASIRINKIMAS 
Galime sudaryti siuntinius 
pagal j ū s ų norą 

PINIGAI Į LETUVĄ
PINIGŲ KURSAS
S rubliai — $10
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10% 

Prašome reikalauti venai 
katalogu

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 E 23rd Street 

New York, N. Y. 10010 
Tel. YU 2-1530 

Mes, patarnaudami tūkstan
čiams lietuviu daugiau kaip 
per 10 metą, turime didelį 

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntiniu saugumą.

to vicepirm. dr. K. Drange- Delegacijai vadovavo tunti- 
M Ant- Jankiai Hava- 
juose, sportininkui Jakuos 
(Jakubauskui) Chicagoje: 
dėkoju visiems, kurie poky
ly pasakė gražias kalbas, so
listui B. Povilaviėiui ii kom- Lįetuvjų Fondas tęsia vajų
pozitoriui J- Gaideliui uz 
meninę programą. Blanche 
Boarman ir visoms šeiminin
kėms už gardžias vaisęs 
čiū visiems atsilankiusiems. 

Dėkoju visiem? laikraš-visiem?
čiams. kurie rasė apie tą po
kylį. o ypatingai Keleiviui. 
Ačiū Ed. Ketvirčiui, kurio 
pastangomis apie pokyli bu
vo plačiai parašyta vietos 
amerikiečių spaudoje: vi
siems lietuvių radijo prog
ramų vedėjams: V- ir St. 
Minkams už gėles.

Dar kartą ačiū visiems.
Juozas Lekys

Rūpinasi pasimatyti su 
prezidentu

Šio mėnesio pabaigoje 
prez. Lyndon Johnson atva
žiuos į Bostoną Alto skvr. 
vicepinmininkas adv. John 
Grigalus rūpinasi, kad ta 
proga prezidentas priimtų 
Alto skyriaus delegaciją.

Po vasaros atostogų Lie
tuvių Fondo vajus vėl tęsia
mas. Pirmieji šį rudeni jam 

a jau paaukojo Anelė ir Juo
zas Januškevičiui-

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje

galima gauti dailininko A-

domo Varno pieštą Lietuvos

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portrete 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Vacys Kavaliūnas. KAI
NU GIESMĖ, premijuota^ 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TU 
NAGO UGNIS, premijuota? 
romanas. 205 misi., kaina 
$2.50.

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

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana.- 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.

Į kaina $2.50.•
į Juozas Švaistas: JO SU 
• ŽADETINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vedybos
55 melų našlys be vaikų ieško 

sau tinkamo amžiaus gyvenimo 
draugės. Turiu savo namus, ku
riuose pats gyvenu ir gaunu per 
menes; nuomos $200. Pageidau
ju. kad būtų lietuvė ir kad su 
pirmu laišku atsiųstų savo nuo
trauką, kuri bus grąžinta, ir vis
kas bus laikoma paslapty. Tur
tingos prašom neatsiliepti. Ra
šyti:

A. Da veikis,
P. O. Box 275,
Cobalt. Ont., Canada.

LA15VE3 V ARFAS

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

Knyga 227 psl.. kaina$1.20

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl., j praeiti? 
kaina $2.00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TA? IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
kaina $3,90.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRJŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

naujosios angluos lietuvių , 
KLLTCRINĖ RADUO PROGRAMA'

Sekmadieniais 8-9 »aL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IS WK0X, Framingr.ani. Mass. 

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JLniper $-7209

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir ,<uoo iidžiausi ka
pitalą. ____ ____ ‘
sąmoningas netovis IsjbitišEG K2T!™* APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, sū
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 globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo S100.00 iki 
S10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. '
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narvs ją 
vaur.a pats.
SLA ralima gauti apdrauda nuo gimimo dieno® ;ki gilios se
natvės.
SLA kuopos yru Otresnėse lietuviu ketonine jos teikia 
žinias apie apdrauda® ir istojimo salvgas.
Kas nori platesnių informacijų tegu" rašo Į SLA Centrą:

LITHVANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street Mev York 1. N- 7-

JKA.MfcRt Y SHIPPING Co. 
ESTABLISHED 1945

TL RINTI VNEšPOSYLTORG 
LEIDIMĄ

Aukščiausios kokybės Sovietų 
prekės

....iŠ U.S.S.R. SANDĖLIŲ.... 
Vidutinės kainos. Jokio muito, 

(•avimas pakvituojamas. 
Specialus pristatymas 

PILNAI GARANTUOTA 
Motociklas -JL PITER (su šaliniu 
vežimėliu) .............................. $488.88!

iuvamos mašinos TŪLA (12-kosf
tūrių) ................................... $ 48.881
televizijos aparatai RECORD (15 
empučių) .............................. $179.661

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ 

įvairiu rūšių gardaus
MAISTO SIUNTINIAI
3..............................$25.001

22 sv. kvietinių miltų, 4.5 sv. rū
kytos salami, 7 uncijos dejrintos 
kavos (1 dėžė), 400 cigarečių 
AUKŠTOS KOKYBĖS AUDINIAI 
Rašykite ar skambinkite angliškai |

ar lietuviškai, kad gautumėte
PILNĄ KATALOGĄ

PINIGAI I U-S.S.R. 
PILNAI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES | 
PILNAI GARANTUOTA

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
(NJ.) LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20.000.00 
Vertė: 9 rublini už $10 
Persiuntimas: iki $30.00— $2.75

per $30.-10% 
;RAMERCY SHIPPING Co. 
118 East 28 St., New York, N.Y. |

Tel. M U 9-0599 
Atidarvla 9-5:30, šešt. 9-1

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad Street Nr. 925

Nen ark. N. J.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

**Iš praeities tavo sūnūs te

stiprybę semia,“ • giedame 

Lietuvos himne, o ar taip 

darome? Ar pažįstame jos

Geriausia knyga su Lie- 

nraeitisai susioažintiIMT W
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

NAUJIENA
Alė Rūta, MOTINOS | Dr. Kazys Grinius, ATSI- 

RANKOS, romanas apie • MINIMAI IR MINTYS, II 
motinos meilę, jos tikslą ir i tomas, 336 psl.. kaina $5. 

į rūpesti išauklėti savo vai-
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl, 
kaina $4.00.

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dov* 

ną savo pažįstamam a 
draugui, tai atsiminkitp 
kad geriausia dovana bw 
šios knygos:

Stepono Kairio ”Tau, Lie

tuva', kaina $6.00.

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno

iant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktiep 
metai”, kaina $6.00.

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk ši skelbimą ir 
< savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112
Newark 4, New Jersey 

(41)

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČ1US, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
Gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 ps!., kaina S6.

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvėj kovų paminklai din
go-

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraciioi

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini* 
mus.

Keleivio adm-ja

i
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Vietines žinios
Tėvų susirinkimas kalai. Visi tėvai, kuriems

T .. rupi mokyklos ateitis, buti-Bostono Lituanistines Mo- \ J . . , . , ,nai turi susirinkime dalv-kyklos mokinių tėvų visuo
tinis susirinkimas bus šį ket
virtadieni. spalio 15 d. 7 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pil. f)r-jos Iii aukšto salėje.

vauti.
Tėvų komitetas

KAS TAI?

lr mes nežinome. Dar 
daugiau tokių nežinomųjų 
bus Skaučių Židinio rengia

Šio savaitgalio parengimai Ar Absurdo Teatras yra Pamaldos evangelikams
absurdas?

Šeštadienį, spalio 17 d..
7:30 vai. 1 autinės S-gos na
mų salėje antras šio rudens 
Subatvakaiis. Jame inž. Eu
genijus Manomaitis pasida
lins savo ilgos kelionės —
10.000 mylių per 30 dienų— 
įspūdžiais, juos paiyškinda-! ati ičė Kerbelienė savo pa-

Bostone ir apylinkėje gy- 
Vėliausioji dramos veika- Venantiems lietuviams evan-

lų kryptis naujų kelių ir for- pikams pamaldos bus šį 
sekmadienį, spalio 18 d. 
2:30 vai. popiet First Luthe-

mų ieškojime vadinama ab- 
ur<1o teatru. Ar iš tikrųjų

mas paveikslais 
Sekmadienį, spalio 18 d. !

absurdo teatras ir tėra tiki,an Church. 299 Berkeley 
absurdas, į tai atsakys Be- Bostone.

Pamaldas laikys kun. H. 
Dumpys.

Valdyba
skaitoje spalio mėn. 24 d. 
7 vai. 30 min- vakare

Knyga atveria kelią 
Jame bus renkamas naujas nuostabų mokslo ir žinių mam maskarade spalio 24 d. 
ievų komitetas ir svarstomi pasaulį, atskleidžia tai, kas
kiti svarbūs mokyklos rei- gera ir kilnu.

l

7:30 vai- vak. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos UI aukš
to salėje.

5 vai. popiet N- Anglijos' Tai pta utinio Instituto pa- 
Pabaltiečių Dr-jos banketas! 2^7 Commonuealth

n t . • i Avp. Hn4nnp ivuk^tynciumAvė.. Bostone. įvykstančiam
m ii-- at L.B. Kultūros Klubo susirinki-jos iii aukšto saleje. M e-

So. Bostono Lietuvių Pil.

nmę progiamą atliks latvių 
dvigubas kvartetas ’Tevi-

Nepaprastas banketas-pietūs
JADVYGAI KESLERIENEI PAGERBTI

. ja“, smuikininkas Rimas
Vaizdesniam temos išryš

kinimui ten pat po paskai-

Išnuomoiamas 5 kamba
riu butas su apšildymu So. 
Bostone. 260 Broadvvay, III 
aukšte. Kreiptis ten pat pir
mame aukšte i So. Boston 
Cafe.

Ten susirinksime visi už- Budreika ir kt.. vėliau—šo-tos bus suvaidinta
simaskavę: merginos dory
be savo slaptas svajones, 
vyrai herojų parodu savo 
bailumą, damos jaunyste sa-

vieno

Spalio 18 d., sekmadienį. 1:30 vai. Lietuvių Piliečių J? * viį salėje
Draugijos 2-jo aukšto salėje. 368 W. Broadvvay, So. Bos- **’ ° iaU 1

kiai. Gera proga pabaltie- naujausių amerikiečių dra- 
čiams arčiau susipažinti. maturgų drama "Žvėryno 

Tą pačia diena, bei anks- «onja" Dramoje vaidina 
čiau — 1:30 vai II aukšto ‘!aujal lskllusl. meninio zo-

REAL ESTATE
EDMUND L KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS 
MCENSCO BROKERS

KETVIRTIS REALTYį
S7» WEST BROADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

Tel. 268-4649
vvvvvvv-

eoeooaoeeooeoooooeoGoooen

ton, Mass.. Sandaros Moterų Klubas ir Sandaros 7-ta kuo
pa ruošia iškilmingų banketų visuomenės veikėjai Jadvy
gai Keslerienei pagerbti.

Šis banketas yra nepaprastas tuo, kad įvyks pietų 
metu, todėl šeimininkėms nereikės namie pietų gaminti, 
galės ateiti su šeima į šį banketą, skaniai ir sočiai papie
tauti bei kartu su draugais, kurių tikimės sulaukti ir iš 
kitų vietų, linksmai laiką praleisti.

Meninę programų atliks buvęs Gabijos vedėjas Jonas 

Dir vėl is su savo artistais iš Worcesterio-
Maloni viešnia iš New Yorko SLA sekretorė Beitha 

Pivaronienė Įteiks Jadvygai garbės ženklą už jos pasižy
mėjimą Susivienijimo veikloje.

Pagarsėjęs Šurilos orkestras gros šokiams iki vėlu
mos.

Bilieto kaina į šį taip įdomų pobūvį tik $2.50.

save vaiz
duotėje sugebėsime sutvertu

Ar negerai? Nepraleiski- 
me retos ir linksmos progos!

j
St. Santvaras vyksta į 

Montrealį

Sandaros banketas 
Jedvygai Keslerienei pa- 
pagerbti.

Atidaro Tarptautinį 
Institutą

džio pajėga Algimantas Že
maitaitis iš Waterbury. ir 
vienas pačių stipriausių 
Bostono Dramos Sambūrio 

i šulų Jurgis Jašinskas.

Aktorius A. Žemaitaitis 
bostoniečiams jau pažįsta
mas iš savitai originalios lie-

i arptautirtio Instituto 
naujų patalpų (287 Corn-

Rašytojas Stasys Santva- monvvealth Avė.) oficialus tuvių poezijos interpretaci- 
ras spalio 18 d. Montrealy atidarymas spalio 20 d. nuo jos. bet pirmą kartą bus ma- 

paskaitą Antano 4 iki 9 vai. vak. Visi kviečiaskaitys
Smetonos mirties minėjime, mi dalyvauti.’

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

ilĮJ
NAUJOJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
DIDŽIAUSIA SIUNTINI PERSIUNTIMO {STAIGA 

ANGLIJOJ

390 West BROADWAY. So. Boston 27, Mass„ Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-j 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” coliu. 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, megztinius 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.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SKONIN
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame «n INTL’RISTO ieaBoji-nai?

Siuntiniai pr’:mami ka-dien nno P iki 5 vai. vak. ketvirtadieniai* nūn 
S vaL ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 v? L d 

i: JONAS aHOMovis

Package Express & TraveI 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
; Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat g 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,— n

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

dovan ų—s i u a t i a i ų

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat ivairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY EREE 

Pristatymas — nuo 20 iki 20 dienų

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefonu, raštu arba vietoje.

Boston Brandi: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY Jac. 
396 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120
'aoocooooeoooeooooe

Ę The Apothecary 
LIETUVIŠKA' TI KR A VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus

Jei reik vaistų — eikit į 

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

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

Telefonas AN 8-6020 

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v.

tomas nepaprastoj drami 
nėję roleje.

Jurgis Jašinskas visiems 
■ gerai pažįstamas iš režisie- 
' rėš Al. Gustaitienės pasta
tymų, kuriuose giliu įsijauti
mu ir talentu jis nekartą y- 

• ra pavergęs žiūrovus.

Susiorganizavo lietuviai 
respublikonai

šiomis dienomis įvyko 
Bostono lietuvių respubliko
nų Klubo steigiamasis susi
rinkimas. Į valdybą išrinkti 
pirm. Ant. Matjoška. vice
pirm. dr. Ant Kapočius, dr. 
J. Kuodis, sekr. Fel. Gran- 
delytė ii- J. Vasys, ižd. L. 
Jasaitienė, narys spaudos 
reikalams V. Izbickas. tei
sių patarėja adv. Z. Šalnie- 
nė.

Norėjo padegti

Sekmadienio rytą Ausie- 
jus, City Point Delicatessen 
(828 Fifth St.. So- Bostone) 
savininkas, kieme prie savo 
medinio namo užtiko degan
tį ryšulį laikraščių.

Jam kas rytą atveža Bos
ton Globė parduoti ir palie
ka prie lauko durų. Tą įytą 
laikraščio visi egzemplioriai 

J kietai suvynioti ir padegti 
kieme prie medinės sienos 
Aiškus huliganų darbas. 
Jei laiku ugnis būtų nepa
stebėta, būtų galėjęs sudeg
ti medinis namas.

Jei norite, kad kas parašytų 
laišką vokiečių kalba, galite 
kreiptis šiuo adresu:

Albertas Puskepalaitis
830 E. 51h Street
So. Boston, Mass. 02127
Telef.: AXdrew 9-1805

kas nori šilto, švaraus, ra
maus. Kerai Įrengto buto su 2 
rūsiais, atskiru apšildymu, kie
mu ir daržu patogioje susisieki
mo vietoje? Išnuomojamas tik 
2 mėjjstantiem švarą asmenim. 
Skambinti po 5 vai. vak., o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
visą dieną. Tą dviejų butų na
mą galima ir nupirkti. . . ..

Skambinti teL 524-0196.

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
Tel. AN 8-6645

toouanoooooooooooooeoc.

. Telefonas: AN 8-28U5 J
; Dr. Jas. J. bonovan j * > 
Dr. J. Pašakarnio\

įpėdinis J 
OriOMETRISTAS ;

V’alanoos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.} 
Vakarais iš anksto susitarus}

447 BROADWAY j 
South Boston, Mass t

i
Peter Maksvytis

Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pažai Jūsų reika
lavimu. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3636

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua 

žiedus. papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Vienas pasaukimas telefonu vertas $ 25.00]‘j

MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lu sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD b’imerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisa 
žiemų. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD bumeris —

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St

Dorchester
Prieš Teisino

GE 6-1204

C & P ROOFING CO.
Mes sukūrėme bendrovę, ku

ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai 
lidės.

Visokie sienų darbai —- iš
klojame aliuminiu, skindeliais. 
plytomis. Licenzuoti dažytojai

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tel. 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

DOVANOS I LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS.
Vedėja B. Svikliene 

Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastire of thePeaee—CeostaUs 

598 E. Broadvay
So. Roston 27,

This coupon
is worth $25

.......sumažins jūsų kuro sąskaitas,

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį. 
.... garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME .............................................
STREET ............................................
CITY............................ TEL................
Wc wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner in-tallation

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

ANTANAS SIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORIL’S

Dažymas mūro ir medžio 
dalbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge, Mass-

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTC 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nu© 1 iki 1:30 vai. die- 
są. Perduodama z Veliausių 
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.

T«L A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner

A. J. NAMAKSY
Reni Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483'
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| Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Baajainin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

8tiklaa Langams 
Visokia reikmenys

i




