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Atskiro Nūn*nno Kaina 12 Centų

Nikita Chrnščiov nuverstas, 
je vietoje Brežnav ir Kosygin
Po 11 metų viešpatavimo Nikita Chruščiovas pašalintas 

iš partijos ir vyriausybės vadovo sosto. Jo vietoje atsistojo 

naujosios kartos komunizmo apaštalai. Šluojami laukan 

svarbesnieji Nikitos padėjėjai.

Praeitos savaitės ketvir
tadienio naktį Sovietų Są
jungos žinių agentūra Tass 
paskelbė oficialų praneši
mą. kad Chruščiovas dėl am 
žiaus ir sveikatos pablogėji
mo atleistas iš partijos pir
mojo sekretoriaus ir minis- 
terio pirmininko pareigų. 
Ta proga nebuvo pasakyta 
nė vieno padėkos žodžio už 
11 metų ”išmintingą“ vado
vavimą...

nistinių partijų vadžias, 
kaip įai buvo Stalino lai 
kais. Jam ypač bus paken 
kęs taip pat nesugebėjimai 
pažaboti ar bent apraminti 
Kinijos komunistų, kurie 
pastaiuoju laiku suorgani
zavo komunistiniam pasauly 
stiprią opoziciją prieš sovie 
tus ir jų kolonialistinę poli
tiką. Daug naujų kaltinimu 
iškils dar vėliau, kai Chruš 
čiovo vietoje naujieji dikta 
toriai Įsistiprins ar gal da* 
kaitą ar kitą dėl valdžio.- 
kaulo tarp savęs persipiaus

Chruščiovo galybė ir jis 
patsai išnyko taip staigiai 
kad jis šiam perversmui ne
spėjo net nė kiek pasiprie
šinti. O dar taip neseniai, 
tik prieš 6 mėnesius. Nikitai 
minint 70 metų sukaktį, da 
baitiris partijos "bosas" 
Brežntv viešai kalbėjo:

"Jūs savo žymiais darbais 
laimėjote pagarbą ir meilę 
visos partijos, milionų sovie
tų žmonių. Tas mūsų širdis 

į pripildo džiaugsmo ir pasi
didžiavimo, brangus Nikita 
Sergejevič, gerbiamas drau
ge ir vadove!“

Toks veidmainiavimas ir 
viešas melas yra charakte
ringas visai sovietinei siste
mai. Neabejotina, kad da 
bar įvairiems partijos na
riams. jos pareigūnams ir 

I užplaktai visuomenei teks 
I paskubom mokytis naujus 

_ _ I naujų vadų pagarbinimo po-
kitų priežasčių nuvertė Pai*Jterius. Naują komunistinį 
tijos viršūnė, ir jo vieton at-J „rožančių“ tuoj pradės kal- 
sistojo jo buvę bendiadar-l jr mūsiškis Bimba, 
biai — Leonid Brežnev, su Stalino laikais Nikita sa- 
kuriuo Chruščiovas dirboI vo karjerą būtų baigęs vieša 
Ukrainoj, tapo partijos pir-j jšpažįntimi. savęs ir savo 
muoju sekretorium, o Alek-1 bendradarbių prakeikimu ir 
sei Kosygin. buvęs min- pir-l kulka į pakaušį. Bet dabar 
mininko padėjėjas.—minis-, kol kas. atrodo, jam tas pa
teliu pirmininku. Abu jie iš-, Vojus dar negresia ir gal ga- 
kilo Chruščiovo dėka. J nubaigti savo amžiaus li- 

Abu yra palyginti dar jau-1 kutį kur nors krūmuose už 
ni: Brežnev 58 metų am-, Maskvos ir už erkavedistų 
žiaus. į komsomolą teistojo budrių akių-
1923 metais, o Kosygin gi- .
męs 1904 m., taigi revoliuci-l Juokia bus naujųjų vadų 
jai kilus tebebuvo dar vai- politika . šiandien dar nezi- 
kas. bet į partiją įstojo anks- noma. Pradžioje gal ji la ai 
. • I nuo nikitmes linijos ir nesi

skirs. Kol kas jie skelbia tą 
Chruščiovui jau seniai ne- patį taikaus sambūvio sul 

vyko partijos ir valstybės kapitalistiniu pasauliu rei- 
reikalus tvarkyti, bet iki šiol | kalą neva smerkia asmeny- 
išsilaikė tiktai gudrumu ir bės garbinimą, ką pradžioje 
jėga. kaip paprastai kurį darė ir pats Chruščiovas, 
laiką išsilaiko visi diktato
riai.

Nikita Chruščiovas, kuris pava
rytas šunims šėko piauti.

Prancūzijos ministeris Pa 
lewski. kuris porą dienų 
prieš nuvertimą Chruščiovą 
matė Kryme. sako. kad jis 
buvo geros nuotaikos ir svei 
katos ir rengėsi savaitės ga
le grįžti į Maskvą 3 kosmo
nautų sutikti. Taigi, oficia
lus komunikatas yra melą 
gystė. Chruščiovą visai dėl

Svarbiausios Chruščiovo

Trys komunistų kosmonautai ( iš kairės 
kas Feoktistov ir gydytojas Jegorov, 

nusileido dėt kažkokių priežasčių

i dešinę): lakūnas Komarov, mokslinin 
-rie kartu skrido aplink žemę ir laimin-

d::ug anksčiau, negu buvo numatyta.

Raud. Kinija praeitą savaitę 
išsprogdino atominę bombą

Praeitą penktadienį komunistinė Kinija paskelbė išsprog

dinusi atominę bombą. Tuo būdu jau 5 valstybės turės 

atominius ginklus-

Jau buvo žinoma, kad Ki- sprogdintoji JAV. turėjusi 
nija ruošiasi susprogdinti a-Į 20 kiiotonų arba 20,000 
tominę bombą, ir praeitą, TNT galingumo- Dabar tos 
penktadienį jai tai pasisekė, j bombos jau gaminamos mi- 
Ji buvo išsprogdinta kažkur . Honų tonų galingumo. Bet 
Vakarų Kinijoje ir šių dienų v^fs. Pasideda iš mažo

gai požiūriu buvusi maža. ma 
žesnė. negu 1945 metais iš-

Komunistų pavojus 
tebėra koks buvęs Anglijoj laimėjo darbiečiai

_ _ _ , , » - I Spalio 15 d. rinkimus lai ,
Prez. L. Johnsonas ka.be- mėjo c’arį-ječiai. bet labai' 

io sekmadieni per radiją L; maža dauguma- Senajame 
>eleviziją tautai. Savo kai- parlamente jie turėjo 258 

atstovus, o dabar turės 317.oje jis palietė ir Kremliuje 
i vykusi pei’versmą ir pabrė
žė, kad "Kremliaus vyrai 
pasilieka kieti ir pavojingi 
komunistai.“

Jis užtikrino, kad Ameri
ka pasiliks stipri ir toliau ir 
-ieks taikos; jis pakartojo 
TAV pasiryžimą sustabdyti 
branduolinių ginklu bandy
mus rimtu ir aiškiu susitari
mu; jis sakė. kad JAV pa
rems tas valstybes, kurios 
neturi atominių ginklu, jei
gu joms grės pavojus iš juos 
turinčių pusės-
SUNKIAI SUSIRGO BUV. 
PREZ. HOOVERIS

Jis yra 90 metų amžiaus. 
Jo gydytojai nedaug teikia 
vilties, kad jis dar pasveik
tų.

TRAUKIA TEISMAN 
GUBERNATORIŲ

Buvęs Mass. gubernato
rius Furco’o (demokratas) 
ir 4 jo patarėjai yra kaltina
mi kyšininkavimu- Furcolo 
sako. tai jo priešų darbas.

vadinasi, laimėjo 59 naujus 
atstovus.

Darbiečių vadas Harold Wilson. 
busimasis Didž. Britanijos mi
nisteris pirmininkas.

Konservatoriai turėjo 366. 
o dabar teturės 304. pralai
mėjo 62 atstovus. Liberalai 
turėjo 6. o dabas turės 9.

Vadinasi, darbiečių opo
zicija — konservatoriai ir 
liberalai — turės viso labo 
313. tik 4 balsus mažiau už 
darbietius, kuriems reikės 
stropiai budėti, kad su tokia 
maža daugumos persvara 
galėtu valdyti kraštą

bar yra Harold Wilson. jo 
pavaduotojas ir kartu minis- 
ceris ūkio reikalams George 
Brown. užsienio reikalų mi
nisteris Gordon Walker, 
krašto apsaugos Denis Hea- 
ley ir kt.

Wi!sonas jau kalbėjosi su 
nrez. Johnsonu ir susitarė, 
kad po lapkričio 3 d. Wilso- 
nas atsilankys į Washingto- 
ną abiem valstybėm rūpimų 
klausimų aptarti.

Čia pažymėtina, kad pa
skutinį kartą darbiečiai val
dė Angliją 1945-1951 metais 
ir ten įvedė daug reformų, 
ypač naudingų plačiosioms 
masėms. Jie ir dabar atėję 
i valdžią daugiau rūpinsis 
ne milionierių, bet paprastų 
žmonių reikalus patenkinti.

Martin Luther King 
gavo Nobelio premiją

Suėmė prezidento 
asistentą Jenkins

Washingtono policija su
ėmė prezidento Johnsono 
buvusį ilgametį asistentą 
Waltei W. Jenkinsą. kuris 
kaltinamas "nemoraliais po
elgiais“ YMCA pirtyje, kuri 
yra vieno bloko atstume nuo 
Baltųjų Rūmų. Dėl to paties 
kaltinimo suimtas Washing- 
tono kareivių namų sargas 
Andy Choka. 60 metų am
žiaus. Patilta, kad Jenkin- 
sas dėl panašaus elgesio jau 
buvo suimtas 1959 metais.

Jenkisas tuojau atleistas, 
bet rinkiminėje kampanijo
je prezidento priešininkai 
iš to įvykio pasistengs pada
lyti didelį politinį biznį.

Chicagoje buvo ALT 
suvažiavimas

todėl ir Kinija galės pasiga
minti tų bombų daug galin
gesnių ir daugiau. Tuo būdu 
ji įeina į tuiinčių atominius 
giklus valstybių tarpą penk
tąja nare. Iki šiol atomines 
bombas turėjo tik JAV, Sov. 
S-ga, Anglija ir Prancūzija.

Bombą išsprogdinusi ki
nų vvriausybė paskelbė, kad 
ji niekad atominių ginklų 
nepavartosianti pirmoji, jog 
ta bomba tarnausianti tik 
Kinijos rubežiams apginti, 
ir ragino visas valstybes su
sitarti dėl atominių ginklų 
gaminimo sustabdymo ar vi
siško jų sunaikinimo. Deja.

1 «i įkiva iq m jczictt ajom lyacAiiliin--------
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Žymiausias JAV negrų 
teisių kovotojas kunigas 
Martin Luther King, 35 m. 
amžiaus, gavo 1964 metų 
Nobelio taikos premiją- Su 
premija jis gauna $54.600 
pinigų dovaną, kurią jis ža- 

Angliioje vra kiek kito-į da sunaudoti civilinių teisių 
kia tvarka, negu pas mus: | reikalui. Tai yra dvyliktas 
ten po rinkimu laimėjusi į amerikietis ir is jų trecias 
parti a tuoj pat perima vai-’ negras, laimėjęs Nobelio 
džią. Ir darbiečiai jau suda- premiją.
rė vyi iausvhę.

yra gerai žinoma, ko verti 
komunistų vieši pareiškimai 
ir ko vertos su komunistinė
mis vyriausybėmis sudary
tos sutartys.

Bombos pasigaminimas ir 
išsprogdinimas žymiai pa
kėlė Kinijos orumą kitų Azi
jos valstybių tarpe- Ta nau
ja bomba taip pat padidino 
Azijoje ir komunistinę grės
mę ten dar laisvoms ir de
mokratinėms valstybėms, 
nes Kinija dabar turės tikrai 
veiksmingą priemonę savo 
kaimynams gąsdinti. Nea
bejojama. kad šituo kiny_ 
ginklu šiandien ir sovietai 
nesidžiaugia, nors seniau jie 
kinams padėjo tą bombą ga
mintis.

Prez. Johnsonas paskuti
nėje kalboje pareiškė, kad 
JAV visada padės savo 
pajėgumu apsiginti tiems, 
kuriuos kinai dabar savo a- 
tomine bomba norėtų įgąs
dinti.

Apžvelgdamas naujai su
siformavusią politinę padė
tį, prez. Johnsonas pareiškė,

griuvimo priežastys bene kad komunizmas vistiek te-

Opcricija ten visuomet iš 
anksto turi numačiusi savo 
vyriausybės narius. \ adina- 
mąjį šešėlio kabinetą-

Vyriausybės priešaky da-

Cambridge. Mass., gyve
nantiems Brooks, jiems išė
jus iš namų. pavogta jų paš
to ženklų kolekcija, kuri yra 
$14.000 vertės.

Carlos Marcelio, buvęs Jeffer 
son Parish apskrities raketinin. 
ką vadas, stovi surakintomis Pentagono 

Robert L.
pasiuntinys

dingo nuo

Spalio 10 d- Chicagoje 
buvo Amerikos Lietuvių Ta 
rybos metinis suvažiavimas 
Naująją ALT valdybą da
bar sudaro alfabetine tvar 
ka: T. Blinstrubas. E. Bart
kus. P. Dargis. dr. K. Dran- 
Telis. dr. P- Grigaitis. A. Ru
dis. dr V. Šimaitis, L. Šimu 
tis. J. Talalas ir M. Vaidyla.

Be to. pernai valdyboje 
buvo Studentų S-gos atsto
vas d r- T. Remeikis. Šiemet 
jo vietoje bus šviesos-Sarta- 
ros atstovas dr. J. Valaitis
BALFO CETRĄ KELIA 
I CHICAGĄ

Balfo narių susirinkimas 
New Yorke spalio 17-18 die
nomis po karštų ginčų nuta
rė Balto centrą iškelti į Chi
cagą.

Seime dalyv avo apie 100 
atstovų.

į UŽDARĖ PASAULINĘ 
PARODĄ NEW YORKE

Spalio 18 d. uždaryta Pa-1 
saulinė paroda New Yorke.' 
k’” i buvo atidaryta balan-i
t.zuo 22 d. Per tą laiką paro- Sterling Gillis iš turtingos

serž. i dą aplankė 33 mil. žmonių- McComb šeimos. Miss., kalti-
Johnson dingo nuo i Paroda bus vėl atidalyta namas apiplėšęs banką ir pn-

spalio 2 d. Oficialiai sakoma,! kitų metų balandžio mėnesį grobęs $40,000. Seniau jis būva
kad jokią dokumentą nėra din-, įr tęsis iki kitų metų ru-I suimtas už negrą bombardavi- 
gusią- i dens.

bus jo ūkio politikos visiš- bėra pavojingas pasauliui, rankomis New Orleane, La., gir A|et. pnUglas-Home. konser- 
kas nepasisekimas ir nesu- ir tdHėl turime budėti kaip teisme. Jis kaltinamas už jury vatoriams pralaimėjus rinki-

ičloiVvti t-icozto Riiti naci nnnirkima ir reikalavimu -,.,1.. . , ntrmi-gebėjimas išlaikyti Maskvos budėję ir visada būti pasi- 
rankose visų pasaulio komu- mošę jį sutramdyti.

papirkimą ir reikalavimą nužu- mus neteks ministerių pirmi- 
dyti liudininką. vietos.

I



Puslapis

Nepaprastą įvykių savaitė
I

Praeitą savaitę buvo bent keli įvykiai, kurių Įtakai 
ateičiai bus didelė, bet kurios šiandien dar niekas negali | 
tikrai nusakyti- Lieka tik spėlioti, todėl spėliojimų yra jau ! 
daug ir dar jų nemažai bus.

Visų pirma, Anglijoje po daugiau kaip 10 metų kon
servatoriai pralaimėjo rinkimus. Dabar ten valdžią su
darys darbiečiai su Harold Wilson priešakyje. Neabejoti
na. kad bent vidaus politikoje bus kita kryptis, bet darbie- 
čių ir užsienio politika taip pat kiek skirsis nuo konserva
torių. todėl ji kiek kitaip paveiks ir kitų valstybių užsienio 
politiką.

Antras jau didesnis įvykis — atominės bombos iš
sprogdinimas komunistinėje Kinijoje. Kad Kinija jau se
niai ruošėsi tai padalyti, nebuvo niekam paslaptis, bet vi
si tik spėliodavo, kada tai bus. Praeitą savaitę tai ir įvyko. 
Šis įvykis ateičiai turės didelės reikšmės- Teisybė, kol kas 
išsprogdinta palyginti dar maža atominė bomba, ir kol bus 
pasiruošta jas masiniai gaminti, praeis dar kuris laikas 
bet vis ui ne amžius tęsis. Vadinasi, daugiau kaip 700 mil 
gyventojų turinti Kinija dabar įeina i vadinamąjį „atomi 
nį klubą“. Ui yra tampa penktoji valstybė, kuri netrukus 
turės atominius ginklus. O juo didesnis skaičius valstybių 
savo rankose turės tokį pavojingą atominį ginklą, tuo tai
kai bus didesnis pavojus.

Nėra abejonės, kad dabar Kinijos komunistų svoris 
tarp Azijos ir Afrikos Uutų ir aplamai komunistų tarpe 
žymiai padidės.

Trečias praėjusios savaitės politinis įvykis, kuris 
kuris mums lietuviams yra dar svarbesnis, tai Nikitos 
Chruščiovo nuvertimas Sovietijoje.

Kad Nikiu turėjo daug bėdų. Sovietų S-gos gyveni 
mą sekusiam buvo aišku. Aišku buvo ir Ui, kad. jeigu ju 
būtų buvęs partijos ar vyriausybės vadas kurioj nors de
mokratinėj valstybėj. Ui jau seniai būtų pavarytas šalin 
dėl nesugemėjimo valstybės reikalų tvarkyti-

Nikitos valdymo metu sovietų ūkio politika visai 
susibankrutijo. Užsienio komunistų partijos pasutė prieš 
Maskvą ragus. Kinijos komunisUi net ėmė iš sovietų rei
kalauti savo teritorijų. Iulijos ir Prancūzijos komunistai 
taip pat pasisakė, kad jie nereikalingi Maskvos auklių, o 
satelitinės valstybės pradėjo dairytis į Vakarus.

Bei kas bus dabar? Vieša tikra, kad Lietuvos įr čio
nykščiai komunisUi pradės garbinti naują „dievą“.-.

nierių nepasitikėjimą demo
kratų administracija- Jis pa- 
rodė aplamai sveiką galvo
seną užsienių politikoje ir 
jau randa pritarimo, jog 
kraštas laikysis vieningai 
pavojų ar progų akivaizdo
je. Mes manome, kad jis nu- > 
si pelno būti prezidentū pil-- 
ną terminą. Mes Uip pat už
giname jo pasirinkimą pre
zidentinio masto vyro Hu- 
bert Humphrey savo vice
prezidentu.

„Kas liečia senatorių 
Golduaterį ir jo respubliko- 
nizmo l ūšį, kokią jis išpažįs
ta. mes nemanome, kad vi
siškas jo laimėjimas būtų 
neteisingas. Jei jis ir nu-

-------------------- --------- ?------ — ------------------------- -— ----- kentėjo nuo kaltinimų, kad
ne — remti tuos. kurie gali niekuomet nerėmė jokio ne- lesąs „t: igger happy“ (mėgs- 
mus paremti, nepaisant, ar respublikono į jokias auks-i [antis šaudyti), tai jo paties 
jie būtų vienos, ar kitos par- tesnes pareigas, spalio 9 d. atakos prieš krašto apsaugą 
tijos kandidatai. Tačiau, laidos vedamajame pareis-užsienio politiką buvo

.tf.U.lVLJ, 30. SOS *

komunistų šnipų JAV netrūksta, čia matome inž. 
Butenko (kairėje) ir šoferi Yianov, kurie kaltinami 
už svarbių karinių paslapčių išdavimą Sovietų Sąjun
gai. Jie bus teisiami Newarke. N. J.

lietuvis, nors i mažesnę vai- Savo istorinį nusistatymo 
diską vietą, čia jau yra visų keitimą LIFE aiškina šitaip: 
tautinė pareiga balsuoti ne ”Per mažiau negu metus • politikos kluasimais taip pat 
už partiją, o už lietuvį, ku- Johnsonas jau įrodė esąs la- nebuvo įtikiną... 
ris galės saviems daugiau bai efektingas prezidentas. „Lyndon Johnson nėra 
padėti ir dažniau Lietuvos Jis išvedė kraštą iš gilaus ugningas kariautojas dėl ci- 
reikalą iškelti. Mūsų lietu- sukrėtimo po Kennedžio vįnn£ų teisių ir jo partijos 
viškoj politikoj turėtų lemti nužudymo. Kongresas rea- platforma vargu yra mažiau 
ne partija, bet visos valsty- gavo į jo vadovavimą, kon- šališka pietiečių fanatizmui, 
bės geiovė ir mūsų tautos i struktyviai atlikdamas re- partiją, manant, kad prie- 
reikalai“ kordinį įstatymų leidimo visiems, kas yra už lygias
KODĖL LIFE PASIRINKO 1 darbą, iš jų pazymėtim — teises negrams. Johnsono 

Civilinių teisių aktas n mo- daoartine vadovybe (kunos 
kesčių sumažinimas. To- dėka civilinių teisių bilius 
kiais žygiais, kaip pirmasis tapo viso krašto įstatymu) 
jo biudžetas ir geležinkelių įkvepia daug daugiau pasi- 
ginčo išsprendimas. Johnso- tikėjimo, negu Goldwate- 
nas pašalino tradicini biz- rjo.“

JOHNSONĄ?
Populiariausias Ameriko

je žurnalas LIFE. kuris vi
są savo amžių buvo nepaju
dinamas respublikonas ir

Kas kitur rašoma
tamas šnipinėjimas. Šiomis 
dienomis turėjo įvykti teis
mas. Bet neįvyko. Valdžia 
apsižiūrėjo ir bylą panaiki
no. skundą atšaukė. Reiškia, 
jie nekalti.“

Tikrai čigoniškas paaiški
nimas. Jeigu tie šnipai ne
būtų kalti, tai jie nebūtų pa- 

■ likti policijos rankose ir iš 
JAV tremiami-

Bet tokiu Bimbos aiškini
mu nėra ko stebėtis, nes jam 
visi komunistų šnipai yra 
nekalti, net ir tie. kurie visų 
JAV teismų, nuo žemiausio 
iki aukščiausio, pripažintij 
kalti. Kiek ašarų jis yra iš
liejęs ii dėl komunsitų šnipų 
Rosenbergų, kurie už šnipi
nėjimą buvo pasodinti į e- 
lektros kėdę.

DRAUGAS“ APIE 
RINKIMUS

Spalio 10 d. Drauge yra 
Pr- Gr. straipsnis „Priešrin
kiminė kova lietuviškoj po
litikoj“. Jame tarp kitko ra
šoma :

„Rinkimų metu ir mes tu
rėtume laikytis pirmoj eilėj 
savo krašto mums naudin
gos politinės taktikos. Ir čia 
mums reikia rūpintis savo 
kraujuojančios tautos reika
lais ii politikų tarpe ieškoti 
mūsų laisvės troškimams bei 
vardui iškelti draugų. Rūpi
nantis mus įsūnijusios vals
tybės reikalais, kad su jos 
pagalba galėtume kovoti ir 
už savo tautos -laisvę, mums 
nereiktų „guldyti galvų“ už 
partiją, manat. kad priešin- 
šingoji yra jau pražūtis.

„Tiek rinkiminėje kovoje, 
tiek pačiuose rinkimuose 
mes turėtume vadovautis 
pirmoj eilėj tautine sąži-

TIKRAI ČIGONIŠKAS 
AIŠKINIMAS

Jau buvo rašyta, kad į 
JAV policijos rankas pa
kliuvo stambūs komunistų 
šnipai — Aleksander Soko- 
lov ir jo žmona. 15 mėnesių 
tęsėsi tardymas, ir įrodymai, 
kad jie yra kalti .buvo tokie 
aiškūs ir dideli, kad minėti 
šnipai visą laiką buvo laiko
mi uždaryti kalėjime-

Pagaliau New Yorke teis
mas buvo pradėjęs jų bylą 
svarstyti, bet teisingumo de
partamento Įsakymu ji stai
ga buvo nutraukta ”valsty
bės saugumo sumetimais.“

Smulkiau departamentas 
visuomenei savo tokio 
sprendimo neaiškina. Spėja
ma. kad bylą nagrinėjant 
teisme liudininkais būtų ga
vę stoti tie. kurie tuos šni
pus išaiškino ir kurie, be a- 
bejonės, ir dabar seka kitu 
panašių svarbių „paukščių“ 
žygius, kad. atėjus reikia
mam momentui, galėtų juos 
sučiupti. Stodami teisme, jie 
paaiškėtų, kas esą. ir todėl 
jie nebegalėtų savo darbo 
tęsti. Kiti spėja, kad čia bus 
savotiškas mainas — šitie 
du šnipai išmainomi į tris 
JAV karo atstovus, kuriuos 
komunistai kaltina šnipinė- 
jus keliaujant Sibire.

Galima ginčytis, gerai ar 
negerai vyriausybė padarė 
tų šnipų neteisdama, tik 
juos iš JAV išvarydama, bet 
tik iš komunistų malonės ta
pęs „istorijos daktaru“ A. 
Bimba tegali šitaip tą reika
lą aiškinti (žiūr. Laisvės 
ar- 81):

„Labai daug buvo rašyta 
iėl Aleks Sokolovo ir jo1 
tmonos. Jiems buvo prime

Nr. 43. 1964 m. spalio 21 d.

Prezidento rinkimams 
artėjant

Bešališki, bet vienašališki spaudos balsai

Kaip Amerikos politikos 
žnovai tvirtina, niekuomet

kur reikia pasirinkti tik vie- kė:
ną kandidatą, tepasirenka “Mūsų pasirinkimas į pre
pagal savo sąžinės įsitikini- zidentus ir viceprezidentu, mais apie šaltąjį karą ir 
mus. Bet kai kandidatas yra yra Johnson ir Humphrey.“ Johnsono rekordą (žiūr. LI

praskiestos netikslumais ir 
aliarmuojančiais išsitari-

FE rūgs. 25 d. ii- spalio 2 
d.) Jo argumentai naminės

Užuot toli bėgiojus, geriau įsivesti
pridėtinį telefoną

Ar verta kiekvieną kartą bėgioti iš virtuvės prie 
telefono, kada tik jis suskamba? Ne! Įsiveskite 
pridėtinį telefoną ten, kame dirbate ir tuo būdu 
sutaupysite nereikalingai eikvojamas savo jėgas. 
Užsisakykite jį tuoj savo telefono b-vės įstaigoje. 
Jos numerį rasite telefoną knygoje.

New Engiami Tetaptume

dar prezidento rinkimai ne- 
ouvo statę balsuotojus prieš 
dek griežtai skirtingą pasi
rinkimą. kurį gaiima pava
dinti pasirinkimu tarp vidu
rio ir kraštutinio-ekstremis- 
keliu, ir tatai nėra vienos 
kurios partijos rinkiminis 
šūkis, o visuotinė bešališka 
viešoji nuomonė. Kas keis
čiausia. kad šį kartą to ki-aš- 
tutiniojo kelio rodyklė rodo' 
tiesiai į respublikonų parti
ją. kuri krašte ir užsieny iki 
šiol neginčijamai buvo žino
ma ir pati didžiavosi esanti 
„vidui mio kelio“ konserva
tyvi partija.

Ką vienas gali padaryti

Ką vienas asmuo gali pa
daryti. ir tai padarė respub
likonų pasirinktasis kandi
datas šen. Bany Goldwater.

Pirminių rinkimų proga 
garsiai pasigirdo šiaip retai 
tevartojamas žodis „back
lash'*. kurį ypač šen- Gold- 
wateno šalininkai liberališ
kai vartojo prezidento John
sono adresu. (Backlash žo- 

. dyno aiškinamas dviem 
prasmėm: viena, ausį rė- J 
žiantis girgždėjimas, saky
sim. surūdijusiai, sudėvėtai, 
neteptai ar palūžusiai maši
nai besisukant; antra, siūlo 
susinai pliojimas. meškerę 
nevykusiai išmetus). Kas 
pasidai ė, kad tas rinkiminis 
naujadaras, kaip mestas bu- 

1 merangas. grįžo atgal ir at- 
! sitrenkė i pačių respubliko- 
, nų kandidatą su toli galin- 
j čiomis siekti pasekmėmis?

Niekur kitur tas „back- 
; lash“ nėra tiek žaiuriai žy- 
mus. kaip didžiojoje spau- 

I doje, kuri, kaip visiems ži
noma. didžiausia dalimi yra 
arba giynai respublikonų 
nuosavybė, arba jų rankose, 
arba bent tai partijai labai 
simpatizuojanti. Tačiau nie- 
kumet toje spaudoje nieko 
panašaus dar nėra buvę. kas 
dabar vyksta. Vyksta pana
šiai. kaip kartais jaunave
džiams pasitaiko po medaus 
mėnesio — praregėjimas... 
štai tik keli paskutinių die
nų pavyzdžiai-

Peter B. Greenough. Bos- 
tos Globė, straipsnyje apie 

I Goldwaterio ekonomiką, 
antrašte „Niekas nekalba už 
senatorių, ir jis pats nekal
ba“, skundžiasi, girdi. —

„Su kiekviena prabėgan
čia diena biznierių pasitrau
kimas iš senatoriaus Bany 
Goldwaterio rėmėjų eilių 
didėja. To priežastys yra 
gana neaiškios. Kas verčia 
visų rūšių ir dydžių biznie
rius mesti G OP (respubliko
nų) eiles, jei ne visiškai, tai 
bent prezidentinio kandida
to reikale? Dėl to, kad jie 
yra palikti nežinioje... Tyčia 
ar netyčia Goldwateris ven
gia daugelio ekonominių 
klausimų. Ypač tų. kurie -lie
čia vietines sąlygas pačiame 
krašte“

Toliau autorius nupasako
ja visą eilę neatsakytų ar 
vengiamų atsakyti klausi
mų.

Abejones kraštutinių 
stovykloje

Roscoe Drummond savo 
sindikatinėj skiltyje „Kraš

tutinė abejonė kraštutiniųjų 
stovykloje4: Ar dešinysis 
sparnas gali pasitikėti Bany 
( Gold \vateriu) “ rašo:

„Suprantama, kad šen. 
Goldwateris neturėtų atmes
ti paramos John Birch ir ki
tų ekstremistinių grupių, ku
rios turi pilną teisę jį remti, 
jei nori. Kas tačiau yra ne
suprantama. tai kaip Birch 
draugijos vadai ir kiti ekst
remistai gali remti šen. 
Goldvvaterį ir net pasitikėti 
juo kaip savo patikimu są
jungininku... Jei jie pasitiki 
jo vėliausiai pareikštomis 
nuomonėmis, jie negali lai
kyti Goldwaterio patikimes
niu antikomunistu, kaip 
Dwight Eisenhowerį. John 
Foster Dulles ir kitus, ku
riuos jie kaltina esant „ko
munistų konspiracijos agen
tais“-

Toliau autorius išskai
čiuoja visą eilę pozicijų, kur 
Goldvvateris dar visai nese
niai kalbėjo prieš, o dabar 
pasisako už. kaip tai Jung
tinės Tautos. Nato, Europos 
Bendroji rinka. Taikos kor
pusas. mokyklų desegrega- 
cija ir tt.

Politinis Globė redakto
rius Robert Healy straipsny 
„G.O.P. (respublikonų) pa
čių apklausinėjimai duoda 
LBJ (Johnsonui) 79 nuo
šimčius balsų“ praneša, kad 
Massaehusetts respubliko- 
nai / PpcrkiiKliVnnn valstvbi.I1C%1 y
nis komitetas) savo rankose 
turi visame krašte patikimos 
kompanijos atliktų apklau- 
snėjimų (poK) davinius, ku
rie respublikonų kandida
tams šiemet piešia rūstų 
vaizdą Massaehusetts vals
tijoje. Tie daviniai rodo. 
kad prezidentas Johnsonas 
šioje valstijoje laimės 79 
nuošimčius balsų.-.

Vėliausio* Jobo žinios

Lyg jau tų Jobo žinių bū
tų negana, štai kitoje vieto
je skelbiami tokie dalykai:

„Prezidentas Johnson da
ro pažangą, antraip pa
kreipdamas dvi politines 
bangas — daugumos laik
raščių leidėjų istorinę ištiki
mybę respublikonų prezi
dentiniam kandidatui ir 
1964 metų fenomeną — tra
dicinį demolt-atinių Pietų 
palinkimą už respublikonų 
šen. Bany Goldwaterį.

Editor & Publisher rapor
tas sako, kad Goldwaterį re
miančių laikraščių nuošim
tis yra žemiausias, kokį ka
da respublikonai yra turėję.

”Goldwaterį rėmusių laik
raščių nuošimtis dar labiau 
sumažės, kai dešimts Hears- 
to laikraščių paskelbs savo 
paramą Johnson-Humphrey 
tiketui.

„Nulemianti Goldwaterio 
persvara Pietuose sumažėjo 
oiki tiek, kad Mr. Johnson 
jau yra su juo beveik lygio
mis, praneša Gallup poli-..“

Tik iš demokratų į res
publikonus perbėgęs Pieti
nės Karolinos senatorius J. 
Strom Thurmond užtikrino, 
jog „nepaisant apklausinė
jimų Barry Goldwater turi 
puikią galimybę būti prezi
dentu“.

Politinis veteranas Edvin 
A. Lahey. keliaujantis su 

(Nukelta j 7-t, psl.)

t



KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Socialdemokratų

susirinkimas
bei Vid- ir Rytų Europos 
Unijos posėdžius. Narius 
maioniai prašome dalyvauti.

Kuopos valdybaAmerikos Lietuvių Soci
aldemokratų S-gos 19 kuo
pos visuotinis narių susirin- į LOWELL, BASS. 
kimas bus spalio 22 d-, ket- į
virtadienį 7:30 vat vak. F.,SLA 2 apJcr. w„žil¥imu 
Bruto saleje (86-16 Jamai
ca Avė., Woodhaven). 

Darbotvarkėje: sekreto
riaus, iždininko, atstovų, da
lyvavusių ALTo suvažiavi
me Chicagoje ir BALFo sei
me, pranešimai, o taip pat 
ir kuopos valdybos rinki
mai ateinantiems metams; 
be to. einamuose klausimuo
se drg. K. Bielinis painfor
muos apie VLIKo reorgani
zaciją ir SD Internacionalo

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, IS 
psl.. kaina ................... $lJx

LIETUVOS RESPUBLIKOJ 
ISTORIJA su spalvotu žemė 
lapių, 96 psl., kaina .. $0-71

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
$0.60

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

PROTAS, 212 pat 
centai.

GYVULIŲ 
kaina 75

DĖL PINIGŲ. 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0J»

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. 
tulaitis, 24 psL kaina lOJtt

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl.. kaina .. $0.25

Jis kviečiamas spalio 25 
d. D. L. Kun- Vytauto Klu
bo salėje (447 Central St.,). 
Pradžia 12 vai.

SLA 173-ji kuopa ir ap
skrities valdyba prašo visas 
kuopas dalyvauti suvažia
vime ir vakarienėje.

L- Paulauskas, 

Apskrities pirm.

Ką vengras matė savo 
tėvynėje

Vengras, 19 metų jaunuo
lis, prieš 31 metus su tėvais 
apleido Vengriją, apsigyve
no Kanadoje, dalyvavo pa
sauliniame kare. vėliau per
sikėlė i JAV. Praeitą vasarą 
jis sumanė atostogas pra
leisti Vengrijoje.

Grįžęs iš ten jis pasakoja, 
kad dabar gyvenimas blo
gesnis. negu prieš 31 metus: 
žmonės dirba daug sunkiau, 
o uždirba mažiau, mažiau 
turi poilsio, blogiau valgo ir 
rėdosi.

Taigi, komunizmas ir ten 
atnešė vargą.

L. Svainis

CLEVELAND, OHIO

V. K- Jonyno paroda

Gallery International —

NpiyeB Vaa Trol IX. OoL Michael Smolca

Apačioje dešinėje JAV puik Įeit. Michael Smolen. kuri 
Venecuelos sostinėje pagrobė komunistiniai teroristai 
ir žadėjo nužudyti, jei Pietų Vietname bus Įvykdytas 
teismo sprendimas Nguycs Van Tori Troi (apačioje 
kairėje), kuris nuteistas mirti už pasikėsinimą į JAV 
krašto apsaugos sekr. MeNamarą, jam lankantis Sai- 
gone. Viršuje pulk Smolen namas Caracase.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Nedaug jų beliko

Nedaug beliko senosios 
kartos veikėjų, kurie čia yra 
išvarę plačią visuomeninio 
darbo vagą- Iš tokių paminė
tini — Antanas Dailida. Jo
nas Dirvelis. Bronius Enri
kus. V. Mitrikas. Jonas Dva-į

kų is vietos lietuvių gyveni
mo.

Minėjo 50 m. sukaktį

Vedybinio gyvenimo 50
metu sukakti minėio Vikto- 

” -*■ ~

rija ir Jonas Reinikaičiai ir 
Marcelė ii Jurgis Vaitekū
nai (Watkins)- Abi šeimos

Susirinks sandariečiai
I
j Lapkričio 1 d. 3 vai. po 
pietų Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje bus sandariečių 
susirinkimas.

Mirė

Šiomis dienomis mirė Vin
cas Piliponis ir Marija Ka- 
valiauskienė-Keval. And
riaus Kavaliausko žmona-

Patenkinti Laisvės Varpo 
koncertu

Buvusieji Laisvės Varpo 
koncerte spalio 11d. Bosto
ne grįžo labai patenkinti. 
Jie sužavėti soliste L. šuky
te.

Iš tVorcesterio koncerte 
buvo Šalaviejai, Tarailos. 
Sviklai. G lodai. V. Prapuo
lenis ir kt.

Worcesteriečiai Pasaulinėje 
parodoje

Spalio 12 d. iš čia 5 auto
busai lietuvių važiavo į Pa
saulinę parodą New Yorke- 
Tai antroji ekskursija į pa
rodą. Jai vadovavo kun. Jo
nas Bakūnas ir kun. Albinas 
Jankauskas.

Dėkoju

Dėkoju už gražius linkė
jimus Viščiniams iš Brock- 
tono. Mass.. ir Leonui Pau
lauskui iš Lovvell, Mass.

J. Krasinskas

NEW BRITAIN, CONN,

Vyks sūnaus aplankyti 
Kinijos kalėjime

13218 Superior Avė., prie rėčkas, Juozas Pupka. M. žjnomos j Re...
t?__ ir j a i n k Znrhs ir nar i . t____ ▼ -Euclid Avė. — nuo spalio 17 
iki lapkričio 19 d. bus daili
ninko V. K. Jonyno kūrinių

Žemaitaitis. K. Zurlis ir dar 
vienas kitas.

nikaitis daug metų buvo Lie
tuvių Piliečių Klubo iždinin- 

į Juos reikėtų viešai pa- ku. o M. Yaitekūnienė yra 
paroda. Lankymo valandos , gerbti. Tokia proga jie pa' moterų katalikių žymi vei- 
nuo antradienio iki penkta*, pasakotų daug įdomių daly-1 kė ja

' dienio 6-9 vai. vak.. o šešta*

Mary Downey netrukus 
važiuos į Kiniją savo sūnaus!

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
kad tokio uragano nebuvo 
nuo 1928 metų- Namai ne
daug tenukentėjo. nes jie 
stipriai statomi — tokios vra 
statybos taisyklės.

Uraganą palydėjome į 
vandenyną su džiaugsmu, 
bet jis sugrįžo atgal ir pada
rė daug nuostolių Floridos 
šiaurėje ir kitoms šiaurės 
valstybėms.

Dabar, omi atvėsus, visi

MIAMI, FLA.

Praleidome įkyrių vasarų
Praeita vasara buvo labai 

nemaloni, nes nuo birželio 
iki spalio temperatūra laikė
si 80-94 laipsnių. Porą savai
čių net vanduo buvo 94 laip
snių šilimos.

Bauginomės uragano, ku
ris praūžė pro Miami. be
veik visur nutraukdamas e-
lektros laidus. Keliai tapo j atsikvėpėme. Subruzdo ir 
nepiavažiuojami. nes buvo! draugijos, todėl netrukus tu- 
užveisti sulaužytais me- rėsime visokių parengimu, 
džiais. Oro pranešėjas sakė, Juos pradės Moterų Klubas,

| po jo seks Sandara ir tt.
_ visi pflrengjmaj kug jje_

sybė deda pastangų jį jį- tuvių Piliečių Klube. 3655 
laisvinti, bet be vaisių. <»♦»««»

New Britaine ir apylinkėj
renkami parašai (jau su
rinkta 50,000) prašymui pa
leisti Dovvney- Prašymas per 
JAV vyriausybę bus pasiųs
tas Kinijos vyriausybei.

Mažai teatsilankė
Rugsėjo 26 d. parengimo 

programą atliko Marijošie- 
nės vadovaujami mažieji šo
kėjai. Buvo puikios vaišės 
ir programa, bet publikos 
buvo mažai. Vakaro rengi
mu įūpinosi D. Balinskas.

Pr. N-

CROTON, CONN.

Dynamic gruzino į darbų 
2.300 darbininkų

Geneta! D'mamic bendro-AJIV*«'VX «**

penktą kartą aplankyti. Jos k>mą.

vė, kuri stato povandeninius 
laivus. į darbą grąžino prieš 
kurį laiką atleistus 2.300 
darbininkų. Tai rodo. kad 
bendrovė gavo naują užsa-

JAUNASIS SOCIALDEMO-1 /lipniai;; ir sekmadieniai® 2*
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 2ienįak ?r seKmaaiemais z-, 
35 centai 7 vai. vak.

Clevelando lietuviai netu-'
SIELOS BALSAI. J. Sm«Uw praleisti Pr??°? Pama'| 

riaus eilėraščiai, 221 psL. ka> :iyti žymiojo dailininko pa
na ..................................... $0.7? skutimų jų metų kūrybos i

LSDP FCS LilnvArūA c vaisių
FREEDOM, parašė S. A. Vik-I 
toras, 32 psl., kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psL. kaina .. $5 O»

ANARCHIZMAS. 29 pel., kai 
na ••••*••••••*•••••• $0.1*

Iš DŪMINĖS I.CšNELtS. R 
Kraučiūn« eilėraščiai. 12- 
pst., kaina $1.01

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

KAll SENOVĖJE ŽMONe.
F ERS1ST ADYDAVO SAI 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.1«

EILĖS H STRAIPSNI^
(Kaip atsirado popiežiai, rę 
umatizmas, Kražių skerdynė 
ir kt.), 97 psL, kaina .. $0.2

MATERIALISTIŠKAS ISTOR1 
JOS SUPRATIMAS, $0 peL 
Kainą .................... .. $C.2*

ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ, 1 veuo 
mo komedija, 29 peL kai 
kaina ............................ $0.2-

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
kaina .......................... .. $0.2

DAINOS a?IE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 peL, kai 
na $0.7f

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudlr 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
59 peL. kaina.................. $2-W

KAS YRA SOCIALIZACUA,
K. Kautsky, 31 peL kai-

ST. FETERSBURG; FLA.

Liepos 24 d. mirė Liud
vikas Chepelis, palikęs liū
dinčią žmoną Mariją, daug 
draugų ir giminių Lietuvoje. 
Palaidotas Memorial Park 
kapinėse.

Velioinis buvo gimęs 
1892 m., pirmojo pasaulinio 
karo metu tarnavo Rusijos 
kariuomenėje, o 1923 m- per 
Japoniją atvyko į JAV. Pa
gyvenęs kurį laiką Kalifor
nijoje. velionis atvyko į Phi- 
ladelphiją. kur gyveno iki 
1957 m. Čia susituokė su 
Marija Eigirdaite.

1957 m. atvažiavęs į St. 
Petersburgą. kibo į visuome
ninį darbą, kaip ir gyvenda
mas Philadelphijoje. Jis yra 
vienas lietuvių klubo steigė
jų. choro organizatorių. Ku
rį laiką buvo choro pirmi
ninkas ir nuolatinis daini
ninkas-

Velionis buvo klubo na- 
mų statybos sumanytojas,

M............................... $0-30 J Jis daug jėgų išeikvojo, kol
Užsakymus su pinigais prašo į gavo sumanymą įvykdė. Už 

ma siusti: . ... tai visi vietos lietuviai jam
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitoaa- jr ilgai ilgai j j geru

Alberto Torrija Barro (kairėje) ir Arsemio Pasarin 
Cuensta suimti ryšium si JAV pulkininko Smolen 
parobimu Venecuelos sostinėje.

sūnus Kinijos komunistų bu
vo apkaltintas šnipinėjęs 
JAV naudai ir nuteistas iki 
gyvos galvos. JAV vyriau-

imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusių 

Kipro Bielinio

knygų

Iš viso bendrovėje dirba 
apie 17.000 darbininkų.

Pr.N.

HARTFORD, CONN.

Plėšia bankus

Nuo metų pradžios Conn. 
valstybėje apiplėšta 19 ban
kų. Kai prezidentas lankėsi 
Hartforde, dienos metu api-

I VERGUOS piestųs Society Saving ban

A. Antanov, 46
minės.

Tegu Liudvikui Chepelhri 
būna lengva Floridos žemė.

K. V.

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 NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“

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

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro 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.

šiandien, kada prieš 10 

metų mirę* Juozas Stalinas 

pačių komunistų paskelb

tas didžiausiu žmogžudžiu 

ir jo lavonas ..išmestas u 

mauzoliejaus Maskvoje, Ia 

bai įdomu paskaityti Kelei 

vio prieš 15 metų išleistą

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

SIJOS DIKTATORIUM
Kaina 25 centai.

kas. Plėšikai su $1,000 pa
spruko. Tai padaryti jiems 
gal nebuvo sunku, nes tą 
dieną visa policija buvo į 
kojas pastatyta prezidentui 
apsaugoti-

Pr. N.

ŽODTNAl
Keleivio administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai 
na $4 Ot1

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie

N. W- 34 gatvėje.
Grįžo iš šiaurės

Jau sugrįžo V. Jankus. 
Bostone iškentęs sunkią o- 
peraciją. Bukaveckai, Ver- 
belos ir kt.

Mirė A. Rožanskis
Mirė ilgametis Lietuvių 

Klubo narys, vienas jo stei
gėjų, ilgus metus buvęs val
dyboje A. Rožanskis.

Velioinis buvo gimęs ir 
augęs JAV. bet gerai kalbė
jo lietuviškai ir kai kada pa
sijuokdavo iš ”grinorių“, ku
rie savo tarpe angliškai kal
bėdavo. Jis buvo malonus 
žmogus, todėl ir šermenyse 
dalyvavo gausus lietuvių 
būrys-

Liko liūdinti žmona ir kiti 
šeimos nariai. Ilsėkis, bran
gus •lietuvi. Floridos žemėje. 
Tavo žmonai visi klubo na
riai reiškia gilią užuojautą.

Klubo susirinkimai

Lietuvių Piliečių Klubo 
susirinkimai būna kiekvie
no mėnesio antrą šeštadie
nį 2 vai. popiet. Paskutinis 
susirinkimas buvo spalio 10 
d. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad F. Mockus dar paauko
jo $500- Tokiu būdu, man 
rodos, jis klubui jau bus 
davęs apie 40.000 dolerių.

Už tuos $500 bus įrengtas 
šaldytuvas alui.

Po susirinkimo dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir py
ragaičiais.

Sandaros susirinkimas

Spalio 11 d. buvo Sanda
ros 52 kuopos susirinkimas, 
kurinam vadovavo pirm. F. 
Radžius- O. Kaulakienė pa
sidalino įspūdžiais iš Sanda
ros seimo.

Naujas klubo šeimininkas

Dabar klube šeimininkau
ja Antanas Websteris sū 
žmona. Visur nepaprasta 
toki klubą užeiti.

L J. Stasiulis

RUMFORD. ME.

Laimėjo streiką
Oxfordo popieriaus bend

rovės 2.300 darbininkų. 5 
savaites streikavfc. streiką 
laimėjo — atlyginimai pa
kelti 14 centų. Sutartis pasi
rašyta 2 metams.

Kal&dzinskų sukaktis
^Spalio 10 d. Sofija ir An

tanas Kaladzinskai minėjo
30,000 žodžių, puslapiai,; savo vedybinio gyvenimo
k-ina ........................  $6.00,. 50 metų sukaktį. Rumfordo

Dabartinės lietuvių kalbos viešbuty surengtoje puotoje 
žodynas, /edagave prof. J. dalyvavo apie 35 asmenys, 
Balčikonis ir kt, yra apie ju tarpe keli is toliau atvy- 
45,000 žodžių, 990 psl. ' hę-
kaina ..... ..............$12.00* Koresp.

(
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[j Iš pa vergtos Liet u vos Į|
BULVAKAS1S ŠIŲ DIENŲ, pedijoa“ redakcijos vyriau- 

LIETUVOJ siu redaktoriumi buvo nese
niai miręs rusas Petras Iva-

"Maiinos stovi, o bulves

Taip rašo N. Antanavičie
nė iš Molėtų apylinkės "Tie
sos“ spalio 7 d. numery.

novas. Vilniaus spauda 
anksčiau pranešė, kad "Ma
žosios enciklopedijos“ pa
grindinis tikslas — "visapu
siškai marksistiškai nušvies- 

tautosti istorinį lietuvių 
"Čiulėnų kolūkyje pirmo-1 vystymąsi...“

Nikitai (. hrrščiovui nuo sosto nuvirtus, grabe gulėdamas Staliai** 
šypsosi ir tarytum sako: ”Atėjo ir tavo galas.“

tą bolševikai reabilituoja
sios brigados laukuose iš to
lo raudonuoja išverstos va 
gos su gražiais "Vilijos1 
gumbais.

—Užderėjo?— klausiame 
brigados vadovę L. Dūdaitę, 
agronomę praktikantę.

—O kaipgi! Moterys vos 
spėja nešioti krepšius. Užtat 
ir spartos nėra. Ketvirtą die
ną kasam, o tik trečią hekta
rą įpusėjom

Nėra spartos? O, rodos, 
pagreitinti bulviakasį — ne 
toks sudėtingas dalykas. Už
tektų atvežti į lauką prieš 
keierius metus pirktą ir ne
naudojamą bulhių kasamą
ją... Jau seniai ginčijamasi, 
kunoje brigadoje geriausia 
ją naudoti*

Pasirodo, kad kolūkiečiai 
tun pagrindo ginčytis. An
tanavičienė toliau rašo:

"Vastapų kolūkio dirvos 
kalvotos, ir tai vadovų argu
mentai atsisakyti kasamųjų 
Bet argi išeitis, kurią surado 
vastapiečiai, yra geresnė? 
Kiekvienam darbingam kol- 
ūkiečiui tenka 1 ha bulvių. 
Tai nemažas plotas. Kad 
bulviakasis eitų sklandžiau, 
kasėjams išmokamas geras 
atlyginimas. Kolūkio pirmi
ninkas V. Krištojonis su pa
sididžiavimu išvardija eilę 
žmonių, kurie per dieną pri
kasa po toną bulvių.

—Brangokai mokame, bet 
ką padaryti.-. Kaip bebūtų, 
geriau, negu mašinomis.— 
aiškinasi ūkio vadovas.“

"Tiesos“ korespondentė 
toliau apie bulviakasį Lietu
voje rašo:

"Bulviakasis žemdirbiams 
paskutinis, bet sunkiausias 
lauko darbas. Ir gerai, kad 
jis daugelyje ūkių visoke
riopai skatinamas. Tik ar vi
sur teisinga linkme? Daug 
kur išmokama už šį darbą 
didžiuliai pinigai, o naudos 
gaunama per maža. nes ne
atsižvelgiama į darbo našu
mą. Pamokantis pavyzdys 
šiuo atveju yra Ilmedo kol
ūkis. 20 moterų per dieną 
čia nukasa tik 1 ha bulvių, o 
"Spalio“ kolūkyje tiek pat
žmonių — beveik 2 ha. nors * _ m

6«
M. Bortkevicienė

Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad Vilniuje mirė dantų gy 
dytoja Marija Bortkevičie- 
nė, kuri nepriklausomoj Lie
tuvoj Šiauliuose vertėsi dan 
tų gydytojos praktika, buvo 
labai plačiai žinoma, kaip 
gera ir sąžininga dantų gy 
dytoja.

Gili užuojauta jos dukte
riai Skirgaudienei, kuri gy 
«ena JAV.

11 kapeikų

Šiauliuose už rublį galima 
pirkti 9 kiaušinius, taigi 11 
kapeikų už kiaušini.

Kaune kiaušiniai dar 
brangesni. Kadangi ten už
darbiai 4 kartus mažesni, 
negu JAV, tai Lietuvos 
žmonėms 11 centų reiškia tą 
patį, ką mums 44 centai- Ką 
mes sakytume, jei už kiauši
nį reikėtų mokėti 44 centus? 
Tikrai revoliuciją keltume.

Ten ir už du svarus miltų 
moka 1 rublį.

Zimanas apie žmones 
"už jūrų marių“

Pirmojo Internacionalo 
sukakties proga okupuotoje 
r iptnvnip leidžiami 'laiki aš- 
čiai vėl prapliupo straips
niais apie pergales, laimėji
mus. ypatingai apie pasie
kimus pramonės srity. "Tie
sos" vyr. redaktorius G. Zi
manas, lygiai kaip ir jo pa
vaduotojas S. Laurinaitis, 
pagrečiui piktinasi lietu-
viais "už

Rea' i i 1 : nu išimtinai j 
tik tomu štai. i i i -nai Sta : 
line meta:.~ sušaudytų, ver
gų stovy k’use badu numa
rintu. iokh s kaltės teismo 
sprend imu neirodžius.—to
kie nereabilituojami. Bolše
vikų Įsitikinimu, tokie nėra 
verti dėmesio. Jie ne jų ide
ologijos žmonės, todėl tokių 
gerą vardą atstatyti — be
prasmis darbas.

Keli šimtai tūkstančių 
Lietuvos gyventojų Stalino 
valdymo metais taip pat bu
vo be jokios kaltės Įrodymų 
suimta, sunaikinta. Sibiro 
vergų stovyklose badu nu
marinta. Apie juos bolševi
kų spauda tyli. Lietuviškieji 
bolševizmo vadai nedrįsta 
tai prisiminti, paprašyti ii 
jų bylas peržiūrėti. Jų spau
da tik pastebi tuos reabili
tuotus iš lietuvių kalbą var
tojusių. kurie dirbo komu
nistų gretose, nors su savo 
tauta jokių ryšių neturėjo, 
nois n Lietuvos komunistų 
partijai buvo svetimi-

Bet lietuviškoji bolševikų 
spauda čia ir pavergtoje 
Lietuvoje nutyli apie savus 
bendraminčius, kurie iki 
šiol nėra reabilituoti. Tarp 
jų būta stipriai pasižymėju
sių savo Įvairiais darbais lie
tuviškųjų bolševikų, bet ak
lai nepi įtarusių Maskvos 
komunistų vedamai imperi

spaudoje gyvai pasireiškė:
Serbentą, rašęs ūkio kiau 

simais Raudonajame Arto 
juje. spausdintame Minske. 
Rasikas, Lietuvos ekonomi
nės geografijos autorius, da 
lyvavęs Lietuvos okupacijo
je 1918 m., buvęs Anykš
čiuose raudonasis komen
dantas, vėliau dirbęs raudo
nosios armijos archyvo tvar
kyme; J. Šepetys, literatū
ros klausimais tašęs Komu
niste. Priekale ir kitur; Z. 
V alaitis-Aušrota-Paiūsis.bu- 
vęs susidomėjęs dar prieš
kariniais metais Klaipėdos- 
Tilžės-Karaliaučiaus srityje 
gyvenančiais lietuviais, vie
nas pirmųjų lietuvių sovie
tinių rašytojų organizato
rius; skulptorius Palavins- 
kas. mirusio J. Budrio bro
lis; galop—P- Glovackis 
(Glovaskis), išmestas iš ko
muninių partijos. 1941 m. 
vėl grąžintas ir pirmos bol
ševikų okupacijos meto Lie
tuvos ūkio planavimo pirmi 
ninkas. besitraukiant iš Lie
tuvos raudoniesiems, nuo 
bolševiko kulkos tragiškai 
žuvęs lies Zarasais.

Įdomu ir tai. kad čia iš
vardintieji V. Kapsuko bu
vo savo metu vanoti ir kriti
kuoti.

Tiesa, Z. Aleksa-Angarie- 
tis, Anskaitis - Žalionis - 
Pronckus. Širmaitis ir dar

Ar nėra, kas tos reabilitaci
jos paprašo?

Ir tos reabilitacijos darbe 
dar kyšo didžiulė spraga, į 
akis krintanti —tai neiškė- 
limas bylų tiems, kurie šni
pinėjo ir tada sudarinėjo 
Stalino aukoms bylas.

J-Vilu

LAUKAS REDAKCIJAI

Gerbiamoji Redakcija,
Ryšium su p. J. Pr. š- m. 

spalio 7 d. "Keleivyje“ til
pusiu straipsniu apie Čiur
lionio Galeriją, prašau man 
leisti atitaisyti straipsnio 
autoriaus klaidingus ir ne
pagrįstus teigimus bei puo
limus.

P. J. Pr. dėsto savo nuotai
kas ir nusistatymus čiuHio- 
nio galerijos reikalu, o ne 
tikrą padėtį, nes niekas me
nininkų iš jos "nepašalvoni- 
ja.“ Čiurlionio galerija tvar
koma ir administruojama 
Menininkų Klubo, kurio į- 
statai patvirtinti Iliinojaus 
valstijos valdžios ir iš savo 
veiklos jis kasmet jai patie
kia apyskaitą. Menininkų 
klubo ir Čiurlionio galerijos 
valdomieji organai renkami

TRIGUBA KAINA Ar skaitei 
šias knygas?Vadinamojo opeiatyvinio 

būrio nariai Solovjovas ir
Šikulia sulaikė Vilniuje mo- .
terį ir nusivarė i miliciją, j MINDAUGO NUŽUDY- 
Daug būna dabar Lietuvoje MAS Juozo Kialikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

tokių sulaikymų. Paprastai! 
tie sulaikomieji atsiduria į 
kalėjime ir teisme- Bet šį-! 
kart ta moteris išsiprašė, pa-; SIDABRINĖJ KAMANOS,
sižadėdama taip nebedary
ti.

Sako, ji bandė triguba 
kaina parduoti megztini. Be 
to, turguje ji pasirodė net 
trimis megztiniais ap. ivil- 
kusi. Vadinas, ją sulaikiu
siems rusam komsomolcam 
kilo Įtarimas, kad ji visus 
tuos megztinius norės par
duoti.

Mes sakytume: kas gi čia 
nusikalstamo? Pardavinėk 
tuos megztinius nors ir šim
tais. Prašyk už juos nors ir 
penkeriopą kainą, jei tiktai! 
kas nors duos. Mes. žinoma, I 
taip galvojame, matydami 
pilnas parduotuves megzti
nių ir visokių kitokių gėry
bių. Čia išnešk nusipirkęs is 
parduotuvės, ir niekas jau 
tau nebeduos ne tik trigu-

ai’ skildami įstatų numatyta | bos. bet ir tokios kainos, ku- 
■ 1 1 rią tu sumokėjai- Jei par

duotuvėje mielių pakelis 
kainuoja 7 kapeikas, tai nie- Į 
kam nė Į galvą neateis mo-; 
keti už jį 50-80 kapeikų. Nie-! 
kas ketveriopai nemokės nė1 
už stiklą. Tai kodėl žmonės

tvarka
Čiurlionio galerija telpa 

Tėvų Jėzuitų jai suteiktose 
ir specialiai meno parodom 
ruošti pritaikintose patalpo
se, kui ios atitinka visus rei
kalavimus ir yra vienos ge
riausių Čikagoje. Be abejo, 
būtų geriau Č.G- turėti spe
cialius rūmus, tačiau jų. de
ja. svaičiojimais nepastaty
si. Todėl tenka naudotis tuo, 
ką turime.
' Kiek tai liečia p. J. Pi-, as
meninius kaltinimus bei 
priekaištus man. tai. many
čiau, reikia nurodyti kon
krečius faktus, nes švaisty- 
masis nepagrįstais asmeniš
kumais žemina patį straips
nio autorių.

Dėl meno lobių tariamo 
dingimo turiu pasakyti, kad 
jie dar nėra išgauti, todėl jie j 
negalėjo nė dingti- šiuo me-l

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl., kaina $2.

GYVENIMO VINGIAIS.
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės Įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl., 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi-

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

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

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

moka Lietuvoje, net rizikųo-; RUDENS SAPNAI, Kotry-□__ • _ X 1 • • 1 1 - - - Adarni patekti Į kalėjimą nos Grigaitvtės eilėraščiai,
Todėl, kad nėra pakanka-! premijuota knyga, 80 ps1, 

mai prekių, žmonės gaudo- kaina $2.00. 
mi. suiminėjami, tardomi i<
baudžiami, kad jie nori ap
sirengti ir pavalgyti.

Iš tikro turėtų būti bau
džiami tie, kurie, praėjusi___ :i. o/i__ ..._ i_ _....uevein meių pu nai u. uai 
neįveikia žmonių viskuo ap
rūpinti. Dar reikia nusivilkti

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
kiašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink, 
šiais viršeliais $4.00, o 
kietais S5.00.

savo megztini ir pardavinėti. ATSIMINIMAI APIE JUO- 
jį uz trigubą kainą.

Darbininkų Balsas“

.. . i --- ncgaicju uc uiiigu- oiuu uic-jūrų marių“, kurie, ahzmo porukai. čia tik ke- keletas tokių jau reabilituo- tu aiškinamasi, kaip tuos M. 
įasi "mūsų gyveni- ^4 tokių prisiminsim, ku- ti. Juo labiau įdomu, kodėl Žilinsko dovanotus paveiks- 
ibstvti Durv-ais“ ne lietuvišku bolševikų' kiti iki šiol nereabilituoti? ’ • -• • ’

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............... $1.00

esą. stengiasi 
mą apdrabstyti purv ais“.

J. Kanopka — nu 
artistas

lūs perimti. Menininkų klu 
bo valdyba yra prašiusi| AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S^OS | ~ J“dr*"££

(E) Vilniečiui aktoriui! 
Juozui Kanopkai neseniai 
sulaukus 60 metų amžiaus, 
A. Prezidiumo raštu jam su 
teiktas nusipelniusio artisto 
vardas. Tikrumoje J. Ka 
nopka yra jau seniai nusi
pelnęs aktorius ir pilnumoje 
subrendęs kaip menininką 
ilgais lenkų okupacijos me 
tai6 bei laisvosios Lietuvo.

LITERATŪROS FONDO 
PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.

ir juodu sutiko tuos paveiks
lus perimti ir iš New Yorko 
atgabenti į Čikagą.

Kadangi Čiurlionio gale
rijos patalpos nedidelės, o

--jį atsiminimų lomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gąuti I paveikslų palyginti daug, 
,nygynuo>e i: pas knygų piatintojus bei Fondo Įgaliotinius. j viena dalis jų iškabinama. O 

TAU. LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriau:*
-palvuotu paveiksiu, knygos kaina 56.00. Perkautieji TAU.

kiti laikomi sandėlyje. Ro
taciniu būdu jie keičiami-

LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera Tą daro visi muziejai.

atlyginimas jiems mokamas! ^etuvu
♦ain na t už n ri kastas tonas* I i \ Z?e?lu‘ p m- atvykętaip pat už prikastas tonas* 
Mat. Ilmedo kolūkyje už 
dienos išdirbio normą —400 
kg bulvių—mokama 3 rb. 
Moterys šią normą įvykdo 
neskubėdamos, bulves pila 
į bendrą dėžę. dažnai lūku- 
riuodamos atsiliekančių. At-

į Vilnių. J. Kanopka vis< 
laiką buvo suaugęs su Vii 
niurni* Jis yra išvaręs gili: 
vagą teatro srityje ypačia. | 
1919-1937 m., buvo organi 
zavęs teatro išvykas po visą 
Vilniaus kraštą ir tūkstan

uuvuon.vo * 7*Jčius kaimo gyventojų supalyginimas taip pat visom- j .
rienoaas, O tokia lygiava zindmęs su gyvuoju teatn
vienui , Qnnliečiai niu zoaziu. Del aktyvios liekasėjų .neskatina.Jpąheoai|tuvj.kog }

Kanopka buvo lenkų ištrem
tas į laisvąją Lietuvą. 1939 
m. J. Kanopka vėl Vilniuje 
ir čia įsikibo į darbą su 
skrajojančiu Vaidilos teat
ru- Boiševimečiu J. Kanop
ka dirbo ir vis tebedirba 
Vilniaus akademiniam dra
mos teatre.

šalia Kanopkos tuo pačiu 
metu spauda minėjo ir kitą 
dramos aktorių — Kazį Si- 
maską. Jis vaidybiniai taip 
pat subrendo nepriklauso-

daro kitaip: brigadininkai 
veda tikslią kiekvienos ka 
sėjos darbo apyskaitą, mo
terys turi kiekviena sau at
skirą dėžę arba maišus. Tad 
ir rezultatai skiriasi: "Spa
lio“ kolūkis jau nukasė apie 
pusę bulvių, o ilmediečiai— 
▼os penktąją dalį.“

"Lietuviikosios“ enciklope
dijos redaktorius — rusas

(E) Iš rugsėjo 26 d. "Tie
soje“ paskelbtos užuojautos 
matyti, kad Vilniuje jau ii

lūros Fondo leidinius:
St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už §4.00
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ’’ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ” " $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” ” $2.50 ’’ $1.80
Taip. pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku 

;eji, sakysim, knygą ’Tenktieji Metai“ už šias dvi knygas mok? 
10.00. t. y. g; ;ina $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
us nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gaun- 
įuolaidos S5.20.

Norintieji gali atskirai Įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 1114) įrėmi- 
;imui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių Įsigijimo reikalais galima teirautis 
jas Fondo Įgaliotinius:

P. Venclova. 6524 So. Maplewood, Chicago 29, M.
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, IIL

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

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12. Ohio.

J. Novog. 87 VVindermcre Avė Toronto 3, OnL, Canada.

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuomos Lietuvos laikmečiu. _ „ . K v
ge»nj laiką rengiamos ”Ma- Kaziui Simaškai neseniai *dr,s“: R' B,d,ms’29 Wes* ’7lb *** K Y
žosios lietuviškosios enciklo- sukako 50 metų amžiaus. 10®19*

V. STAŠINSKAS—
GEN. KONSULAS KAŠTAI — STRAIPSNIAI,

t

Vytautas Stašinskas pa
skirtas Lietuvos generaliniu 
konsuiu vietoje mirusio Jo
no Budrio. V. Stašinskas il
gą laiką Lietuvos Generali
niame Konsulate New Yoe-( 
ke buvo konsulo pareigose^;

ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

1 MURKLYS, A. Giedriaus gražiI
apysaka 
kaina .

jaunimui,

j
ISO psL 
.. $1410.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI * V IENIŠI MEDŽIAI, romą

Viktutė, apysaka, parašė 
Šatrijos Ragana. 143 psl.,

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

kaina minkštais viršeliais
Netiesa būsią menininkai $1.00. kietais $1.50- 

kaip rašo J. Pr..ųsimane
Menininkų Klubą pasikvies
ti globėju. Menininkų Klu
bas įsteigė Čiurlionio galeri
ją ir jos globėju pakvietė 
Lietuvos gen. konsulą Čika
goje dr. P. Daužvardį- 

Su pagarba 

P. Gaučys,

Menininkų Klubo pirm.

Du mediniai ir trys geleži

niai kryžiai, atsiminimai iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovų 1918-1921 metais, pa
rašė Antanas Šukys. įvadas!

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA-

$2.00. kietais $3.00.
Abi knygas išleido Nida 

Book Club. I Lanbroke Gar- 
dens, London W 11. Gr- Bri
tam.

Reiikvijos< Nerimos Naru-
tės eilėraščiai, 70 psl.. kaina 
nepažymėta.

Mokslas ir religija, para
šė dr. J. Prunskis. 137 psl.. 
kaina $2.00-

Abi knygas išleido Lietu
vių Dienų leidykla (4364 
Sunset Blvd.. Hollywood 29. 
Cal.).

mo .irto pmimiytoj. Stapo-i JAV b«l“ote« 

no Kairio spalvotą portretą yra 3 su puse milionų dau- 
8x6 colių dydžio už 80 cnt. giau negu vyrų.

___ _ UKA-j. Lanskoronskio. 376 psl..! MATIKA, 21o psl., kieti vir- 
kaina minkštais viršeliais! - -- - -

Dabartinė ....automobilių 
pramonės darbininkų pensi
ja 400 dolerių per mėnesį 
yra 4 kartus didesnė, negu 
seniau darbininkas uždirbo, 
dirbdamas po 12 vai. per 
dieną.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

■vetetvra aunnnisrracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieitą Lietuvos

sėliai, kaina...............$3.50
VEIDU 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, 

l 111 psl., kaina. ____ $2.00
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass.
838 E. Broadvray,

Paragink savo pažįstamus 

išsiraiyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

1 .
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— 0 ar jie sužino tokius 
prajovus ne iš šventraščio?

— Ne, tėve. šventraštis
tokių dalykų nežino. Frank Stanionis iš Chi-

— Tai kokiu snasabu iie ^S08 a,te.ii;ntė ,nu,nd & su 
\ai k0 iu spasabu j t žjtokju laišku:

gali tai pasakyti?
T. . ’ Nuo 1909 m. stengiuos— Jie prieina prie to ma- . . ir i • —

tematiškais išskaičiavimais. . , ®IVIUI
tėve. čia jiems daug padeda yien^ nauskaityto-
ir tekskonaft U* nesudar° »un-

1 kūmų lr dabar siunčiu nau-
— O kas jis per vienas.' jo skaitytojo prenumeratą “

lis ne kunigas7 i Jei *nlWJų blclul,u* Stanio-
J k nįuį ntsudaro sunkumų per

— Ne, tėve. teleskopas y- metus surasti vieną naują 
ra toks prietaisas, pro kurį prenumeratorių, tai kodėl 
žiūrint, žvaigždės, planetos turėtų būti sunku tą patį pa- 
ir jų satelitai atrodo daug daryti ir kitiems, 
arčiau, negu plika akim žiū
rint.

KASMET PO VIENĄ 
NAUJĄ SKAITYTOJĄ

s#,..

4 , « Z* <■*

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Pamėginkime visi. Juk 
draugų, bičiulių, pažįstamų 
kiekvienas turime. Nejaugi 
tarp jų nesurasime vieno 
naujo Keleivio skaitytojo?! 

”VABALOMAN1JA‘

Londono policija spalio 
7 dieną sugavo dvi ameri
kietes merginas, abidvi še
šioliktų metų amžiaus, ku
rios dar rugsėjo 17 dieną 
dingo Clevelande iš savo

— O pasakyk. Maiki. a, ! namų. sukeldamos didelį te
tų kada žiūrėjai per tą pilis-' nerimą n policijos aliai- 
kopą?

— Žiūrėjau. Jos pasisakė atskridusios
— Nu, tai išvirozyk, kaip i Angliją, kad galėtų arčiau

toli žvaigždės nuo mūs? pamatyti keturis vabalus“ 
Kiek bus mylių? (Beatles). Is namų išskris-

— Jų atstumas nevieno- damos, jos turėję $1,800 
das. tėve. Vienos arčiau, ki- dabar pas jas rasta dar

— Maiki. aš norėčiau per 
jį pamatyti Plungę. Tai 
slaunas žemaičių miestas; 
aš tenai užaugau.

— Plungės nepamatysi, 
tėve-

— Kodėl? Juk sakai, kad 
per ji galima saulę pamaty
ti. o ji daug toliau.

Bet saulės niekas neuž- 
■ dengia, tėve, o Plungė yra 
antroj pusėj žemės,

F ’ ■ *■'JBggV ; -A;-.. ■- z B®! ' 1
Indonezijos prezidentas Achmed Sukamo lankosi pas popiežių Paulių VI.

Vasario 16 gimnazijos reikalu
Kaikuriem asmenim pri

mygtinai skleidžiant spau
doje ir privačiais raštais 
priekaištus Y’asario 16 gim
nazijai. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba randa rei
kalo štai ką pareikšti:

1. Nuosavybės klausimas-

Vasario 16 gimnazija yra 
lietuvių nuosavybė, savinin-

KAM NEVYKSTA, 
TAM IR NESISEKA

Respublikonus Dievas yra 
jamos tėv. Alfonso Bemato- nusiteikęs dar kuriam laikui
nio. būti Vasario 16 gimna
zijos direktorium.

nubausti. Tai rodo tokie 
faktai, kad net žymiausius

Kadangi tai reiškė labai JM partijos protus pradeda 
didelį vieno asmens apsun- sumaišyti. Respublikonai 
kinimą, todėl visą laiką bu- ’ šiandien turi daug nemalo- 
vo ieškoma direktoriaus, ku- numų dėl Kentucky senato- 
ris galėtų pasišvęsti tik toms riaus Thruston B. Morton iš- 
vienoms pareigoms. Direk- i sišokimo. kurį jis padarė ne 
toriaus ieškojo Europoje ii’ vieną, bet net du kartu-

Kalbėdamas Sydney Hill 
Country klube Newtone, šis

— Tegul bus pagarbintas, balionas padaromas- , , .. T . mMaiki! i — O kui- galima gauti to-!toflollau-Ir « atstuI?’as nu‘ žl'4"k Josl.,elduotosAme-
— Sveikas, sveikas, tėve! kių dujų, Maiki, ką už orą sakomas ne mjĮlomis,
— Ai- žinai, Maiki, ko aš lengvesnės?

— Jas reikia pirkti, nes
namie nepasidarysi.

pa- — Na. o kaip tu rokuoji,
1 stanavijom pasidaryti sau Maiki. ar štymo prileidus
rapleną. Ale kad nereikėtų negalėtume lėkti? Juk ir
pirkti gazolino, nutarėm in-! štymas lengvesnis už orą. ba
žino nedėti, ale jūzyt Dievo visada kyla aukštyn. .

_ Teve. nesaRvk ”štv-imusų “L ljer <lauge‘!
Sakyk: garo.'' j metų. loaei astronomai vaip

Olrait tai Drileisimea-i lr saKo: nu0 “mes iki 
1 k | žvaigždės A yra 1000 švies-

Į mečių. Reiškia, jos šviesa ei
na 1000 metų, kol pasiekia 
žemę. Ar aišku?

pas tave atėjau?
— Nežinau.
— Mudu su Zacirka

bet
šviesmečiais.

— O ką tas reiškia?
— Tas reiškia štai ką:

Šviesos spidulys per vieną 
sekundę nueina apie 186. 
300 mylių. Gi žvaigždės yra 
taip toli, kad jų šviesą, eida
ma tekiu greičiu, pasiekia

rikos konsulatui, kad grei- 
čiau sugrąžintų namo.

R. VOKIETIJA PALEIS 
10,000 KALINIŲ

*T oimXOX&1dovaną — orą 
siuvom iš dviejų matracų 
dideli maišą, tokį kaip vo- 

’ kiškas cibelynas. numalevo- 
jom, kad oras neišeitų, ir 

' pradėjom varyti vėją. Ro
dos. pnpūtėm gerai, ale ne- 

’ kyla, ir gana. Taigi aš atė
jau pas tave paklausti rodos. 
Kai tu skaitai moksliškas 
knygas, tai gal žinai, kas 
reikia daryti, kad mūsų ba
liūnas pakiltų? Gal reikėtų

naci.
mo*

ro.
Bet garas kyla aukštyn 

tik tol. kol jis karštas, tėve.
Rai jis atvesta ir pavirsta j _ Jes Maiki. mudu su
vandeni, jis krinta žemyn 
Bet pasakyk, kodėl judu už
simanėt skraidomojo balio-

Zacirka dangaus karalystės 
nepasieksim nei per 1000

no?
— Maiki, čia mano ir Za 

cirkos sekretas, ale tau aš
prileisti kokio štymo, ar ką.' galiu pasakyt, ba žinau, kad 

— Y isų pirma aš tau. tė- tu njekam neišplepėsi.
• ve. pasakysiu, kad jūs me- _ GaIi drąsiai.

kus darote. Žmonės mokėsi
šimtus metų. kol išmoko pa
daryti skraidomąjį balioną. 
o jūs norit, kad oro pripūs
tas maišas skristų.

- — Ne. Maiki, mes darom 
ne skraidomą balionę, ale 
baliūną.

— Reiškia, jūs dar neži
not. kaip toks pabūklas va
dinasi.

— Maiki, mes žinom, ale 
tu nežinai, jeigu jį vadini 
balione.

— Tėve, aš žinau, kad ne
žinot. ir nesiginčyk.

Žinai. Maiki. Zacirka 
nori ištiiti, ar yra dangaus 
kai alystė.

— Šitokiam tikslui balio
no nereikia, tėve.

— Nu. tai kaip?
— Tegul jis nusiperka ge

rą knygą apie astronomiją, 
tai sužinos, ko dar nežinojo.

— O kodėl tu rokuoji, kad 
raplenas no gut? Juk su to
kiu padaru galėtume kilti ir 
kilti.

— Ne. tėve. negalėtumėt
— Kodėl ne?
— Todėl, kad kylant

Nu. tai kaip tu vadini aukštyn oras būna vis skys
toki rapleną? • tesnis ir lengvesnis. Pasie-

— Dujinį orlaivį aš vadi- kus kokio aukščio, kur oras

ATSISAKĖ GOLDWATER 
VYR. PADĖJĖJAS

Vienas iš šen. Gokhvate- 
rio rinkimų kampanijos vy
riausių padėjėjų. VVilliam 
Sewai d. VVashingtone pasi
sakė esąs nusivylęs kai ku
riomis respublikonų kandi
dato pozicijomis ir esąs įsi
tikinęs. kad šis Arizonos se
natorius pateko į mažos, bet 
gerai organizuotos naujų sa
vo patarėjų gimpės rankas 
ir tie patarėjai Goldwateriui 
i burną Įdeda savo žodžius. 
Sevvard ypač susirūpinęs 
Goldwaterio vėlesniais pa
reiškimais dėl socialinio 
draudimo, dėl ekstremizmo 
ir dėl Kubos krizės.

Sovietų msų okupuotos 
lytinės Vokietijos iškamša 
VValter Ulbricht penkiolikos 
metu sukakties nuo savo vai 
žios įvedimo proga pareiš
kė. kad apie gruodžio 20 d 
iš kalėjimų bus paleidžiama 
apie 10,000 kalinių. Jo “val
stybė“ ir valdžia esanti to
kia tvirta, kad be baimės ga
linti suteikti amnestiją ka
lėjimuose laikomiems. Tt 
10.000 tarpe esą ir nemažai 
nuteistų, kaip “Vakarų a- 
gentų.“ Net kandidatus į ly
tinės Vokietijos "parlamen
tą“ būsią jau galima pasi
rinkti iš dviejų, o nebe kaip 
iki šiol komunistų "rinki
muose“ būna: kiek renka 
ma, tiek ii kandidatų.

LIGONINĖ MOTERIAI
MGKĖS $80,000

Tokią sumą pinigų turės 
sumokėti Abraham Jecobi 
ligoninė New Yorke 65 m. 
amžiaus Tienie Marks. ku
riai po mažos netvarkingos 
opeiacijos reikėjo nuplauti 
koją virš kelio.

Ji iškėlė ligoninei bylą 
dėl netinkamo gydymo, ir 
teismas jos skundą patenki
no.

užjūriuose Kr- Valdyboslietuviu nuucdvyuc, odviimi- _ • • , . T t>
^rlt‘va,rkomrfl phLB »uv?5
Vokietijos klasto valdybos.. ti Komisijos pirmininkas! nacionalinio komiteto pir- 
Turimasis sklypas. i tėv. A. Bei*naton&, tačiau be mininkas pasakė:
mmai ir barakai yra įsigyti kmi „Mape neramina tie Ken-
viso pasaulio lietuvių leso-i1 * . . : nwiziai “
mis Nuosavvbė nėra ao-l Mokytojų pavardes u- jų į .
sunkinta jokiomis skolomis. ‘šsilavi”™as Pakartotinai ,, . paklausė
išskyrus 1956 m. užtrauktą! buvo skelbta spaudoje-,Pa-
DM 30,000,-hipoteką, iš- kad nu? 1965

1 balandžio n^enesio pradė
jus dėstyti V. Lėnertui ir 
nuo rugsėjo dr. J. Griniui,

. . .. ... . ,T , . . septyni Vasario 16 gimnazi- ....
ir vokiečių lesomis. Yokie-j jos mokytojai turi universi- Li į senatą, jis būtų nušau- 
ciai savo paramą SKina po, teto *oajgjmo diplomus. Kiti .
l\giai iš dviejų šaltinių: j yra lankę ir baigę specialias ėliau. kalbėdamas 350-
DM 250,000.- ir Federalinės; mokyklas, mokytojų semi-į čiai klubo svečių, jis pakar- 

nariją. arba lankę ar lanką toJ°
universitetą. Kai kurie dės-

mokamą po DM 300,- per 
metus. Naujieji rūmai sta
tomi sutelktinėmis lietuvių

ministerijos pabėgėlių rei
kalams (Bonn) ir DM 250
000.- iš Baden Wuerttem- j to tik žemesnėse klasėse 
bergo krašto vidaus reikalų būdami šiam darbui pilna
ministerijos. Toji suma pa
šoma į nuosavybės knygas, 
kaip benuošimtinė ir negrą
žinama parama, skilta lietu
vių mokyklos namų staty
bai- Parama gali virsti ilga
laike paskola, jei iš esmės 
pasikeistų namų paskirtis. 
Be to. buvusiam PLB kr. 
valdybos pirmininkui J. Ru- 
gieniui ir iždininkui A. Ma- 
riūnui atsakingas ministeri
jos pareigūnas yra pareiš
kęs, kad tokia parama po 8 
metu gali būti visiškai nura
šyta. jei per tą laiką nepasi
keis namų paskiitis.

kvalifikuoti, kai kurie šalia 
savo pagrindinio dėstomojo 
daiyko dėsto kelias pamo
kas ne savo srityje. Keletas 
mokytojų Y’asario 16 gimna
zijoje jau dirba virš 10 me
tų. kiti kiek trumpiau. PLB 
Vogietijos Krašto Valdyba 
ir gimnazijos direktorius 
nuo seno stengiasi surasti 
visiems dalykams galimai 
geriau kvalifikuotus moky
tojus. tačiau tai nelabai se
kasi. PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba laikosi nuomonės, 
kad mokslo lygio kėlimas 
negali būti sutapatintas su 
dirbančiųjų mokytojų atlei-

JI
klausytojai.

“Labiausiai tie Bobbys.“
jis paaiškino ir pridūrė: 
“Jei toks ’guy‘ atvyktų į ma
no valstybę (Kentucky) ir 
bandytų iš čia kandidatuo
ti į4- oc;

“Tenai. Kentucky. mes 
nesuprantame tokių dalykų, 
kokius Bobby Kennedy da
ro. Jei ’gai* pasisakytų, kad 
jis atsikelia į Kentucky. kad 
ir Čia galėtų kandidatuoti į 
senatą, jis būtų nušautas 
dar lig sienos neperžengęs. 
Mes tenai žinome, kaip su 
tokiais elgtis.“

Mortono “jokas“ buvo 
tuo kvailesnis, kadangi jis jį 
pasakė tuo metu. kada War- 
ren komisija ką tik paskelbė 
savo rapoitą apie preziden
to John F. Kennedy nušovi
mą-

"CELIBATININKAI“
DALINAI LAIMĖJO

Visuotinis Bažnyčios au

nu balionu — ne balione ir 
ne baliūnas. bet balionas- 

— Olrait. tegul jau bus ta
vo teisybė. Ale pasakyk, ko
dėl jis nekyla?

— Nekyla todėl, kad jūs 
nežinot, kaip ji padalyti.

— Užtai gi aš noriu, kad 
tu pasakytum, kaip jį pada
ryt

— Balionui reikalinga 
speciali medžiaga, tėve. Iš 
seno matraco jo nepadarysi. 
Ir turėtumėt žinoti, kad oro 
pripūstas balionas nekils. 
Tam tikslui reikalingos už 
orą lengvesnės dujos. YTisa 
tai supirkti ir tinkamai su
tvarkyti reikia ne tiktai pi
nigų, bet ir žinojimo, kaip

sveria tiek pat, kiek ir balio
nas. kilimas pasibaigia.

— Tai matai. Maiki. visgi 
griešnas žmogus negali Die
vo galyvės sužinoti.

— Sužinoti, tėve. galima 
daug kas. tik reikia žinoti, 
kokiu būdu. Ant matraco at
sisėdęs. suprantama, nesuži
nosi nieko. Bet mokant ty
rinėti, galima sužinoti be
veik viską, ko Adomas su 
Iieva nežinojo. Pavyzdžiui, 
astronomai iš anksto gali 
mums pasakyti, kada bus 
saulės užtemimas. Pasako 
ne tiktai dieną, bet valandą 
ir minutę ir kurioj vietoj že
mės paviršiaus užtems. Ir 
jie neapsirinka.

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 Daugienė? kieme ir jos ma 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray------- ...------ Boston 27. Ma»»-

2. Gimnazijos vadovybė 
ir jos mokomasis personalas

Gimnazijos teisiškas tvar
kytojas yra PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba- Ji skiria di
rektorių ir mokytojus. Visi 
paskyrimai laikomi galio
jančiais tik tada. kai gauna
mas iš šiaurinio Badeno 
Vyr. Mokyklų įstaigos pa
tvirtinimas. Šiuo metu nėra 
nė vieno mokytojo, kuris to
kio patvirtinimo neturėtų. 
Dabartinis gimnazijos di
rektorius kun. Bronius Liu- 
binas yra baigęs licenciato 
laipsniu du fakultetus, jo di
plomų kopijos buvo įteiktos 
Vyr. Mokyklų įstaigai ir 
gautas patvirtinimas- Nors 
urėdamas kitas atsakingas 

pareigas, kun. Br. Liubinas

dimu. Atkreiptina taip pat J sirinkimas šiomis dienomis 
dėmesys, kad dabartiniai) nubalsavo Misti subrendu- 
mokytejai vistik pajėgia pa-J siems vedusiems vyrams pa
ruosti mokinius net tikrai j sidaiyti dekanais (’diačo- 
sunkiems abitūros egzami- • kais“), kurie nebus pilni ku

nigai. bet bus kunigų padė
jėjai ir galės krikštyti, tuok
ti. dalinti sakramentus ir sa- 

! kyti pamokslus, tik negalės 
laikyti mišių ir klausyti iš
pažinčių. Tačiau jei jaunas 
vyras įstos į dekanus, jis jau 
nebegalės vesti.

Žymi susirinkimo dalis 
reiškė baimės, kad, įsteigus 
vedusiųjų dekanų instituci
ją. dar labiau sumažės skai
čius norinčiu eiti į kunigus, 
kurių luomui celibatas įves
tas prieš 1000 metų ir dabar 
nepanaikintas.

nams.
(Bus daugiau).

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasit* 
Keleivio išleistoje knygutė
“Tikra teisybė apie Soviete 

Sąjungą.”

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

KELEIVIO ATSTOVO
ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSKCNAS
33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL

koncentracijos stovyklas, są
1962 m. spalio menesj buvo,...................................
priprašytas tuometinės PLB, žinės laisvę ir Lt. ir LL 
Vokietijos Krašto valdybos.. ypač šiuo metu ji naudin
pirmininkaujamos Izido-, . ------------------
riaus Rugieniaus. ir švieti-! ldon» paskaityti. Jof . LANARKSH1RE, SCOTT- 
mo Komisjos. piimininkau- kaina tik 50 centų. . LAND.

/
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MOTERŲ SKYRIUS
MARK TWAIN

Šėtono laiškai iš žemės.
(Tęsinys)

KEISČIAUSIAS PADARAS TAS ŽMOGUS

Čia yra keista vieta, nepaprasta vieta ir Įdomi, čia 
nieko nėra. kas būtų panašu, kaip namie, žmonės visi 
bepročiai, kiti gyvuliai taip pat bepročiai, žemė irgi be- 
prote, ir pati Gamta beprotė. Žmogus yra stebėtina keis
tenybė- Kai jis yra savo geriausioje foi-moje. jis gali at
stoti žemosios lūšies nikeliuotą angelą, bet savo blogiau
sioje formoje jis yra stačiai neapsakomas, neįsivaizduo
jamas; nuo pradžios iki galo ir visą *laiką jis yra tikras 
sarkazmas (pasityčiojimas). Tačiau jis drąsiai ir visu 
nuoširdumu save vadina esant "tauriausiu Dievo padaru.“ 
Tai tikra tiesa, sakau jums! Ir tatai gi nėra jo nauja idėja: 
jis taip apie save amžiais kalbėjo ii- pats tikėjo. Tikėjo ir 
nerado nė vieno savo rasės, kurs iš jo pasijuoktų.

Dar daugiau — jei tatai jus neperdaug nervina — 
jis sakosi esąs Kūrėjo mėgiamiausias padaras! Jis tiki. 
kad Kūrėjas juomi didžiuojasi; jis net tiki. kad Kūrėjas 
jj myli. kenčia dėl jo; kiauras naktis džiaugiasi juomi: 
taip, ir Jis jj saugo ir gina nuo pavojų. Jis Jam meldžiasi ii 
tiki, kad Jis jo klausosi. Pripildo save maldas nevykusiais 
ir tuščiais Jam komplimentais ir pagiromis; jis kasdien 
Jj prašinėja visokių dalykėlių, malonių ir protekcijų ir 
tai daro Įsitikinęs. Kasdieniniai nusivylimai bei nesėk
mės jo nei kiek nepamoko- Stačiai kažkas puikaus yra toje 
jo ištvermėje. Čia aš turiu dar syki išbandyti jūsų nervus: 
jis tiki. kad jis eis j dangų!

Jis turi apmokamus mokytojus, kurie ji moko. kad 
taip ir bus. Be to, tie mokytojai jam pasakoja apie pra
garą, tai yra tokią amžiną ugnį. i kurią jie eis. jei nesi
laikys Prisakymų. Kas tie Prisakymai, aš kada nors pa
pasakosiu.

n

LAUK, ADOMAI, IŠ ROJAUS!

Taigi. Pirmoji pora apleido Rojaus parką — amžino 
prakeikimo paženklinti. Jie neteko visų malonumų, ko
kius tik turėjo prieš "puolimą“, bet jie laimėjo vieną ma
lonumą už visus prarastuosius vertesni: jie pažino Aukš
čiausiąjį meną. ir rezultate buvo Kainas ir Abelis. Ir šiedu 
turėjo kitų. seserų, ir žinojo, kas su jomis daryti, ir taip 
atsirado daugiau rezultatų, giminaičių ir gentainių- Toliau 
jau gentystės kategorijos susimaišė, ir žemės gy ventojų 
padaugėjo iki kelių milionų. Bet Dievui jie buvo vienas 
nusivylimas. Jis nebuvo patenkintas jų morale. Jie buvo 
labai blogi žmonės, ir Jis nebematė jokių priemonių, kaip 
juos pagerinti, tad Jis išmintingai nusprendė juos sunai
kinti.

Bet žmogus buvo Jo geriausias išradimas ir po nami
nės muselės mėgiamiausias Jo padaras. Dėl to Jis neno
rėjo žmogų visiškai sunaikinti; dėl to jis nusprendė išsau
goti vieną porą. o likusius prigirdyti, pamiršdamas, kad 
jie vėl prisiveis ir vėl pasileis..-

Jis apsaugojo Nojų ir jo šeimą, suplanuodamas arką 
ir pavesdamas pačiam Nojui ją pastatyti. Nei vienas, nei 
antras nebuvo ne tik Arkos statę, bet nebuvo net tokio? 
matę, nei mokėjo tokią statyti. Nojus buvo ūkininkas, it 
nors jis aplamai žinojo, kas ta Arka, bet ką jis galėjo ži
noti, ar ji bus galėtinai didelė visiems reikalavimams pa
tenkinti, o pasiklausti nebuvo ko. Jis Arką pastatė, bet ji 
toli gražu neatitiko visus reikalavimus, ir šiandien dėl to 
pasaulis turi daug bėdų.

Nojaus Arkoje, kad ir tiek rūpestingai pastatytoje, 
trūko daugelio būtiniausių dalykų. Neturėjo vairo, nei 
burių, nei kompaso, nei pompos, nei žemėlapių, nei inka
ro, nei dienyno, nei šviesos, nei ventiliacijos- Arka išbuvo 
jūrose vienuoliką mėnesių, ir šviežio vandens būtų reikėję 
turėti dvi tokias arkas pilnas, bet neturėjo. Jūros vanduo 
ir žmonėms, ir gyvuliams buvo per sūrus gerti. Ir išgelbėti 
turėjo būti ne vien žmogaus pavyzdžiai, bet n v įsų kitų 
gyvulių bei gyvūnų pavyzdžiai Mat, Adomui Rojuje su
valgius gero ir blogo pažinimo obuolį, ir visi gyvuliai bei 
gyvūnai, pasekdami Adomą, pradėjo sparčiai daugintis.

(Bus daugiau).

Moterys rinkimą kampanijoj
Amerikos istorijoje dar. vo laukiama vis daugiau ii 

niekad to nebuvo, ką mato-' daugiau pagalbos iš kandi 
me dabar. — sako žurnalis- dato žmonos.
tas James Reston. | Prezidento Tafto žmona

Ida dažnai dalyvaudavo su 
juo kabineto posėdžiuose ii 
stebėdavo. kaip jam sekasi 
reikalus vesti.

Prezidento Wilsono ant- 
daug jo darbo, kai jis s 
roji žmona atlikdavo tiek 
daug jo darbo, kai jis sirgo

ištekėdama moteris j ^vo vadinama vei-
senoviškai kianciuoJu prezidentu.“

Prezidentas Trumanas sa
vo žmoną Bess visada va
dindavo "Boss“.

Prezidento Eisenhowerio 
jo žmora Mamie. Bet nei 
viena jų nevažinėjo po A- 
meriką ir nesakė mitinguose 
prakalbų už savo vyrus, 
kaip tai dabar daro prezi
dento Johnsono ir senato
riaus Goldwaterio žmonos.

Judriausia ir inteligentiš
kiausia iš visų prezidentie
nių buvo Eleonora Roose- 
veltienė. Ji dalyvavo Įvairio
se organizacijose, rašinėjo 
Įvairiuose žurnaluose ir uo
liai dirbo vykdant New 
Deal. Rooseveltas buvo iš
rinktas prezidentu tris kar
tus. tačiau tuose rinkimuose 
ji nei kartą nedalyvavo. Vė
liau savo knygoje "This I 
Remember“ ji rašė: "Aš 
niekad nemaniau, kad mote
riai agituoti už savo vyra 
būtų geras skonis, todėl nei 
vienoj jo kampanijoj aš ne
dalyvavau.“

Ji bijodavo didelių besi
grumiančių minių. "Bet ne
žiūrint savo baimės“, ji pri-

Visiems esą žinoma, jog 
prezidentas Johnsonas ir 
senatorius Goldwateris yra 
pasiryžę daryti viską, kati 
galėtų rinkimus laimėti, ta
čiau niekas netikėjo, kad 
šiton kovon jiedu Įkinkytų 
savo žmonas-

Nors
ir prisiekia 
"klausyti savo vvro“. vis* v
dėlto statuti ia rinkimu»- V <7 į
kampanijon, kur jai einant 
ar kur sustojus blykčioja Į 
i jos veidą fotografų apara
tai ir iš visų pusių reporte
riai kaišioja jai po nosimi 
savo mikrofonus, apiberda
mi ją Įvairiausiais klausi
mais. kai ji nėra tam pasi
ruošusi ir nežino, ką jiems 
atsakinėti. — statyti ją i to
kią padėti yra tiuputi per 
daug.

Moteriškei nelengva pa
kęsti seno vyro papročius ir 
klaidas namie, o čia dar iš 
jos reikalaujama, kad ji eitų 
Į minias, liptų "ant bačkos - 
ir agituotų už savo vyrą 
kai minia kaukia (houling» 
prieš ji visokiais balsais. To
ki vaizdą matėm Muncie 
mieste (Indianoj) ir Colum- 
bijos mieste (S. Carolinoj). 
Moteriškei to perdaug!

Vyras gali būti savo žmo
nai ištikimas ir gali ją labai 
mylėti. Tačiau tobulo žmo
gaus pasauly nėra. Ir geriau
sias vyras padaro klaidų. Ir 
niekas negali jo klaidų ži
noti geriau, kaip jo žmona- 
Jeigu ji yra inteligentiška 
moteris, tai kaip ji gali jaus
tis. kada jai reikia stoti prieš 
Keiių tūkstančių žmonių mi
nią ir sakyti, kad jos vyras 
—ir vien tiktai jis— galės 
gei iausia vesti valstybės rei
kalus. organizuoti užsienio 
draugus, bus gudresnis už 
komunistus ir atneš pakri
kusiam pasauliui tvarką, 
vienybę ir taiką?

Suprantama, kandidatui 
žmonos talka rinkimuose y- 
ra naudinga ne tik politiniu, 
bet ir moraliniu požiūriais. 
Jis turi kam pasiskųsti, kaip 
ji ėda politiniai priešai ii 
kaip jj kandžioja nedrau
giška spauda. Nors yra gerų 
draugų ir rėmėjų, tačiau rei
kalinga ir žmonos talka to
kioje kovoje. Ir štai. abiejų 
kandidatų žmonos daro ką 
tik jos gali. kad padėtų savo 
vyrams tą kovą laimėti, nors 
laimėti gali tiktai vienas iš 
ju.

Jei pastudijuosime prezi
dentinių rinkimų istoriją, tai 
matysime, kad kas sykis bu-

duria, "ju» turite visada Šyp
sotis ir lankstytis- O kai jum 
Įteikia gėlių ar kitokių do
vanų, jūs turite nuduoti, kad 
tai labai labai malonu — ir 
laikytis laisvai.“

Niekas negali tiksliai pe-

bet kiekvienos gali tiksliau
siai pasakyti, kur jau jis yra 
buvęs...

Iškaba restorane "Mokėti 
prašome valgį padavus“ ro
do, kiek mažai savininkas 
tepasitiki savo -patiekiamu 
maistu.

Kabos barzdočiaus Castro 
Juanita. atvykusi iš Meksikos j 
Miami, Fla., kalba Kubos pabė
gėliams: “ Dabar mes turime 
dvigubą pareigą — gelbėti Ku
bą ir Ameriką.44

Tačiau politiniai papro
čiai keičiasi, kaip ir kitos 
mados — ypač moteriškos 
mados. Ceilone šiandien mi
nisterio pirmininko vietą už
ima moteris; kita moteris y- 
ra Izraelio užsienio reikalų 
ministerė; dar kita moteris 
kandidatuoja i Pakistano 
prezidentus; ir Jungtinėse 
Valstijose šiandien jau nie
kas nesako, kad dalyvauti 
rinkimų kampanijoj "mote
riškei yra blogas skonis“. 
Galima tik sakyti, kad mo
teriškei turėtų užtekti vien 
savo namų ruošos, ir Į rinki
mų kampaniją jai nereikėtų 
eiti.

S. M.

PURVAS TELEVIZIJOJE

Arthur E. Fertrudge. tele
vizijos programų kritikas, 
aštriai kritikuoja šiomis die
nomis pradėtąjį televizijoj 
rodyti "Payton Place“ spek
taklį. prikimštą lytiškais 
vaizdais ir tokiom pat kal
bom-

Tokios programos rašo
mos ir rodomos televizijoje, 
kad patrauktų daugiau žiū
rovų ir gautų gerai apmo
kamų bizniškų skelbimų. 
Bet man rodosi, sako kriti
kas, kad toks purvas pada
rys televizijai daugiau žo- 
los. negu naudos, nes rimti 
žmonės, ypač šeimos su vai
kais. nenorės tokio ”show“ 
žiūrėti, o padorūs biznieriai 
nenorės matyti savo skelbi
mų tarp tokios žemos rūšies 
scenų.

"Payton Place“ yra pra
manytas vardas tokioms vie
toms, kur naktimis vyksta 
paauglių (teenagers) lytinis 
gyvenimas.

( susirgti, Nueičiau pas tą ad- 
I vokatą. kuris man surašė 
i testamentą, bet negaliu su 
j juo gerai susikalbėti- Duk- 

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- J terš aš nenoriu trukdyti, ji 
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės turi 3 vaikus. Gal Tamsta

Teisės patarimai VIETINES ŽINIOS

Klausimas

Kaip Feliksas, taip ir Jo- Toks tikėjimas jį mora- PRADĖSIM VALGYTI 
nas pasižymėjo surinkdami liai palaikė sulaukti gražaus! "1RRADIJUOTĄ ŽUVĮ“
daugiausia aukų karo invali- amželio be didesnių sukrė- --------
dams ligoninėse sušelpti- timų. j šiomis dienomis Glouces-

Pagerbimo banketui va- Qra^us būrelis giminiu tery^e buvo at5daryt1a nauJai 
dovavo inž. A. Chaplika.s. d p6^,,^i pastatyta $600.000 kaštavo.

J. Lekys .. ». , _ T .“į. įsi žuvies pasteunzavimo į-ji amžinybėn. Liko giliame, . „ ..v-j - n - , mone. Ta proga čia vykoi liūdesy žmona Ona. sūnūs . . 1 ._Galima jstoti j skautus žuvies prezervavimo tarp-

TO.F.IVM, so. bostom

Atvykęs pamokslauti i Bostoną evangelistas Graham 
atsilankė pas kardinolą Cushingą.

Pabaltiečių susiartinimo Į 
banketas

N. Anglijos Pabaltiečių' 
Dr-jos spalio 18 d. banketas 
So. Bostono Lietuvių Pil- 
Dr-jos salėje nebuvo gausus, 
bet Įdomus ir malonus. Jam 
gerai vadovavo pirm. inž. 
Vytautas Izbickas.

Meninę programą atliko 
latvių oktetas Tėvija. Ans- 
bergo vadovaujamas, ir Gre
tos Bairot-Milk (estės j mo
kinė Irene Cabral. labai ge
ro balso ir toli pažengusi 
dainininkė.

Susirinkusiems svečiams 
pirm. V- Izbickas pranešė ir 
apie draugijos koncertus: 
bruodžio 11d. programą at
liks Lilija Šukytė, kovo 11 d. 
Kaebi Laretei iš Švedijos ir 
kovo 2» Ingus Naruns.

Svarbų darbą dirba Pa
baltiečių draugija. Daugiau 
lietuvių turėtų jai skirti sa
vo dėmesį, daugiau remti 
jos pastangas, skirtas Ame
rikos visuomenei supažin
dinti su mūsų dainos ir mu- j 
zikos talentais, daugiau lan
kyti draugijos parengimus. 

Balfo padėka

Kad Balfo rengtas spalio 
4 d. banketas gerai pasise
kė. esame dėkingi prel. Pr. 
garsinimą parapijos biulete
ny. banketo globėjui dr. St. 
Jasaičiui, kuris banketą ne 
tik globojo, bet ir labai gra
žiai nušvietė Balfo istoriją, 
ir L. Jasaitienei, vyr- šeimi 
ninkei P. Baikienei. jos duk
rai Reginai. K. Vasiliauskie
nei. V. Katauskienei,. O. 
Bartašiūnienei. O. Andriu- 
lionienei. A. Vakauzienei ii 
St- Jančauskienei. jos mo 
tinai už tortą, P. Kiliuliene 
už gėles, O Vilėniškienei u: 
pyragą. Subatkevičiūtei 
radijo valandėlių vadovam 
Keleiviui. Darbininkui. Dir 
vai už gražų banketo garsi 
r.imą. komp. J. Kačinskui ii 
jo vadovaujamo choro dai
nininkams už dainas, O. I- 
vaskienci ir jos šokėjams, 
kun. Janiūnui už maldą 
kun. V. Martinkui iš Provi- 
dence už sveikinimą. Nor- 
vvoodo Balfo pirm- P. Tylai, 
A. Tumui. P. Jarui, K. Ba
rimui. J. Jurėnui, programos 
vedėjui P. Žičkui. visiems 
dalyviams ir aukotojams 
mūsų vargstantiems Sibire 
ir kitur tautiečiams sušelpti, 
sąrašas bus paskelbtas vė- 
liau-

Valdybos vardu —
A. Andriulkmi»,

pirmininkas

Geras Subatvakaris

Praeitą šeštadienį Įvyku
siam Kultūriniam Subatva- 
kary inž. Eugenijus Mano
masis Įdomiai nupasakojo 
savo "10.000 mylių kelionę 
aplink Ameriką per 30 die
nų“, visa tai gausiai pailius
truodamas ekrane toje ke
lionėje padarytomis nuo
traukomis. Jo spalvoti pa
veikslai buvo tikrai Įdomūs, 
puikiai pavaizdavo aplan
kytų tolimų sričių gamtą. 
Įžymesnius pastatus. Įmones 
ir kultūros paminklus ir ap
lamai atskleidė žiūrovams 
platų JAV horizontą, tary
tum jie patys būtų toje ke
lionėje dalyvavę.

Inž. E- Manomaitis praei
tą vasarą po JAV keliavo 

: su savo žmoną Irena ir sū-; 
num Povilu.I

ŠĮ subatvakarį pravedė 1 
inž. Edmundas Cibas, visus 
nustebinęs nepaprastai gy-l 
vu ir skoningu sąmojum bei • 
humoro jausmu, išradingu
mu žody ir kalbėjimo stiliu
je ir. sakytume, net akto-

būsi tokia gera ir man ligo
niui seniui patarsi. Aš bū
siu amžinai dėkingas.

R. S.
Massachusetts.

Atsakymas

Tamsta gali savo turtą 
palikti, kam tiktai nori. Tė
vas neturi jokios pareigos 
ką palikti vienam ar kitam 
savo vaikui- Tamstos turtas 
ir niekas negali Tamstos pri
versti jį palikti pagal jų 
nuožiūią.

Faktas, kad Tamsta sir
gai ir buvai ligoninėje dėl 
nervų sukrikimo, nereiškia, 
kad Tamsta buvai nekompe- 
tetingas testamentą surašy
ti. Daug žmonių, kurie serga 
nervų ir proto ligomis, turi 
užtenkamai supratimo ir su
gebėjimo žinoti, ką ir kam

. . , . . , jie nori palikti. Tai yra vis-
manęs \ įsai nelankė. Dūk- į j_0 įstatymas reikalau- 
ters pastangomis as pasvei-, ja testamentą įdarančio 

asmens.

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Esu 73 metų našlys. Pati 
mirė prieš 11 metų. Turiu 
dukterį ir sūnų. Abu vedę.

Televizijos tinklas, rody
damas tokį padugnių purvą, 
mano. kad tai gerai parašy
tas vaidinimas. Na, jeigu tai 
gera "kūryba““, tai man bau
gu Įsivaizduoti, kas galėtų 
būti blogesnio, rašo kritikas.

Aš negaliu suprasti. —tę
sia jisai.—kodėl namuose 
rodomi televizijos vaizdai 
turėtų būti teršiami tokiais 
nedorais pokalbiais, kokie 
vyksta patamsy pastatytuo
se automobiliuose. Ir aš ne
matau jokio malonumo nei 
humoro tokiuose vaizduose, 
kuriais demonstruojamos 
jaunos nėščios mergaitės. O į

liūdesy žmona Ona. sunu
„ .... .. , Į Stasys, malti Mary, vaikai-
Piasidėjus naujiems moks-: ^įarįjan jr giminės, 

io metams, priimami nauji1
nariai i skautų-čių eiles- Vil
kiukams vadovauja ps. P.

proga čia vy] 
žuvies prezervavimo tarp
tautinė konferencija, kurios 
dalyviai buvo pavaišinti ra- 

. diacijos būdu pasteurizuo-

Turiu dviejų šeimų namus 
ir kiek pinigų banke. Gyve
nu pats vienas- Prieš 3 me
tus aš turėjau nesmagumų 
su marčia ir gavau "nervous 
breakdown“. Buvau patal
pintas i State Hospital. kur 
aš išbuvau apie šešis mėne
sius. Duktė ateidavo manęs 
aplankyti, kalbėdavosi su 
daktarais ir aplamai mani
mi rūpinosi. Sūnus, matyti, 
savo žmonos prikalbintas,

kau ir buvau išleistas iš li
goninės. Dabar aš apgalvo
jau visus savo reikalus, iri 
duktė mane nuvedė pas sve-! ”°7 i50™1: “*? «?’
timiauti advokatą, kuris su-i ll,testa“e,nt« tokl«
rase man testamentą. Sūnūs. | idėti tik tuo atveju, jei 
apie tai sužinojęs, man gra-! jfe neužginiys testamento il
sina. kad jis testamentą su-j jokj k,iači neda.ys Tams- 
lauzys. kad jis pasakys, kad; UJ miras
as beprotis ir nežinau, ką
darau, kad jis vis tiek gaus i Tamstai patarčiau nesirū-

Jei Tamsta palikai koki

kokiu jausmu gali žiūrėti i; s* i • j i i . - • ' <;avo dali ir panašiai. As taip pinti n neki eipti dėmesio į
žais vaikai®’ susineivavau, kad bijau vėl sunaus grasinimus

Tai ne menas, ne grožis 
ir ne pamokinimas, bet pur
vas ir jaunimo demoraliza
vimas!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

riaus talentu. Jis savo ižai- zys Škėma, 1959 ir 1964 
gos kalboje tiek rimtus ir Gediminas Šveikauskas, 
tiek nerimtus dalykus taip
nuotaikingai nupasakojo, 
kad net kelis kartus susilau
kė ti lirai nupelnytų publikos 
aplodismentų.

Tenka pasidžiaugti, kad
šiame subatvakarv buvo •/
parduotos net kelios paly
ginti brangokos knygos:
Shakespeare "Hamletas“
(vertė Nyka Niliūnas) ir dr.
J. Girniaus naujausias filo
sofinis veikales "Žmogus be 
Dievo-“

K. Šimėnas i r”—
tais vėžių soločiais, "klem- 
syne“ (clam chouder) ir kt. 
Pirmoji tokia žuvies irradi-

Savo kalboje Peoria. lll.,|javimo !m°n« Beveily pa- 
prezidentas Lyndon John-; '“Ošia po vieną toną žuvies 

| son pasakė, jog greičiausia Į ^as valanoą. Mokslininkai 
Nepamirškite, kad ši šeš- »>o rinkimų būsiąs sušauktas: ^ko- ka(l kubalt0 radijaci- 

tadieni. spalio 24 d. T :30 Į paHanientas speciaiįos sesi.į jos pagalba žuvyje uzmusa-
val vak. Bostono Lietuvių ljos gur bus jam patiektas j ma ' °
Kultui Oo Klube (Tai ptauti- fja|. pagerintas Socialinio i

Kalvaitienė. o paukštytėms 
• Giedrė Karosaitė.turi

Kas šį kartą bus 
Kultūros Klube?

ŽADA DAR PAGERINTI 
SOCIALINI DRAUDIMĄ

Gražų patarnavimą lietu-, nio Instituto patalpose. 2S7: d,.aU(tjmo įstatymo projek- 
vio vardui atlieka mūsų j Commonwealth Avė.) teat-'taSj j, ta sesįja būsianti su- 
šachmatininkai, susispietę ijralė Beatričė Kerbelienėi . „ i -
So. Bostono Lietuviu Pil. skaitys paskaita apie avan-i saukt* anksčiau, negu jus
Draugijos Šachmatų klubą.] gardinj teatrą, o.aktoriai Al-- demokratai laimė-I Turiu savo namus, k»
Jų pratybos, zauhmas įvyks. į praartas žemaitaitis ir Jur- ’ ’ riuost „-„nu ir gaunu nr
ta kiekvieną antradieni nuo gis Jasmskas suvaidins Ed. ■ kuo JIS neaoej >ja-
7 vai. vak. L. Pik Draugijos! Albee vieno veiksmo dramą Socialinio draudimo pro 
patalpose. Kas domisi šach- "Žvėryno istorija.“ gramą
matais, kviečiami ateiti. į Visi kviečiami atsilankyti-j svarbiausiu ir skubiausiu

55 melą našlys be vaiky ieško 
sau tinkamo amžiaus gyvenimo

Legionieriai pagerbė 
Zalecką ir Jonaiti

Visi kviečiami atsilankyti-i svarbiausiu

NORWCOD, MASS.

Mirė St. Alukonis

Keleivio ilgametis skaity-

m-

Anglijo* karalienė Elzbieta II 
padedant vainiką prie karo pa
minklo Kanados sostinėje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi- 

nistra<~joj už 50 centų.

Australijos sopranas Joan Su- 
therland Metropolitain operoje 
turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Jai sukeltos ovacijos bu\o di
džiausios iš bet kada buvusių. 
Ji dainavo Lucia di La mm m e r- 
moor operoj.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Arinonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
apraš^Tnas. surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

} DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieta 
vo6 sc^iaiflemekratų rašr*’ dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro latta 
▼oje. Eair.a.......................... 2i> Cnt

ŽVILGSNIS J PRAEITI. X. Žuko | 
dotr.ūs atsiminmisi, 477 paL, kai 
na ••«»■•• ..«•••.••••.. žv.00

DIENOJANT, “knvjrneinj karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 paL, kaina... .$€.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai, 
itaina ..»••••• ■•.••«,*••*. S6.OI*

-IETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir auleoa<ai*o wunn.-> n, 
lys, 472 damos so gaidomis. Abk 

U-kai duotas kiekvienos damos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
detuvišKai r.ekaioantiema, įrišta 
Z26 pitei. Kama ••.••••••••.-go.OO

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū. 
nas. Kaina............ ............. 26 Cnt

MARLBOROVGHS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, (Te
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psi^ karna «...••••...••. 8 •...5

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios ma 
stj rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
k.sšua...................................... 60 Ct

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Paraąė Leonas Bliumas. Trumpa, 
socializmo aiškinmmas. Kaina 25 c

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Ka:na •■••••....•... 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paclius Galaunė, didelė kny- 
^a so daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Raina ♦....••••• 88.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- 
ir.o i'tcrija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nac 
seniausių laikų Iki Lietuvos ns- 
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 898 psl., gsras popierius 
kaina 8I0.0C

ALTORIŲ SESCLY. V. Pnttno-My 
kolaičio romanas trijose dalyje 
Visos trys dalys jrištos j vienų 
Autorius, pats Buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knr?», rieti viriai, 681 puslanis 
Kaina .................................. ““

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1935 merų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 350 
psL Kaina ••....•■••.««••• 83.90.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai i liūsti uotą, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 35.00, minkštais 
viršais ........ .............................. 34.00

JETUVA BUDO, Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminima:, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
aide b o formato. Kaina .... 86-M

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, 
jaustomis žiniomis papildyta 
klausimo knygutė. Kaina.. 26 Caų.

rūSAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Autcetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ii analų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 pel. Kaina ....................... 86.60
.JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GA1_ 
RftS. 82 psL, kaina...........28 CM

JUOZAS STALINAS, arba kalų 
Kaukazo išponis buvo pasidarųa 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pntaunnta 
Amerikos lietuviam-.. 144 pusla
pių. Kama •••••••••••••••• 81.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose o6> 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 31.09

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.80

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tad 
ko mokslas? Kaina.......... I

NAUJA VALGIŲ KNYGA,
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu. 
182 puslapiai, kaina.................31-28

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena daUs po 
82, ara visoe b dalys...........86.08

NEPRIKIAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dau* paveikslų, £66 psL gera 
popiera. Kaina....................... 86.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. & 
Kriaučiūno atsi minimai i* J lėtu- 
▼OS tr iŠ Amerikos lietuvių >V*» 

178 psL, kaina..........  82.08
SOCIALIZMO TEORIJA, 

aiškiai parodo, kaip keitėsi 
» irmenės santvarka kodU ji

keisis. Kaina ....................... 28 OE
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir nandinga 
įmyga siu dienų klausimair.s su
prasti. Kaina ...........................80*

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti ttuo adresu: 
KELEIVIS

<3< E. Br©*dwuy t « - So. Boston 27, h-uon

cKA.MEKC Y SH1PPING Co.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

TURINTI VNE6POSYLTORG 
LEIDIMĄ 

Aukščiausios kokybės Sovietu
prekės

Iš U.SJs.tc. sandėliu. 
Vidutinės kainos. Jokio muito.

Greitas pristatymas. 
Gavimas pakvituojamas

PILNAI GARANTUOTA. 
APOKOžETS. 4 vietų automobi 

:s, oro vėsintuvas, 27 H.P.. 9C
m per valandą................ 31064.0C
kucomobilis VOLGA, liuksusi
nis ..................................... 32627
.utomobilis MOSKOVICH, eko- 
amiškas aut................... $1626.0‘‘

riškas DVIRATIS V120..$36.67 
ildytuvai OKA (125 ltr.) 3179.6Č 
Revizijos aparatas RUSIN (1‘
mpučių) ............................. 3287.4*

tilnojamas namų radiator. 814.0
Didelis pasirinkimas 
PUIKIŲ DOVANŲ

{vairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI

' KŠTOS KOKYBĖS AUDINIA
Rašykite arba skambinkite 

lėliškai ar lietuviškai.—gau.-it<
PILNĄ KATALOGĄ

PINIGAI I U.S.S.R. 
PILNAI GARANTUOTA

UEI BANKŲ DEPARTAMEN 
O (NJ.l LEIDIMĄ IR AP 
RAUSTA IKI 320.000.00

P’INYI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI

|PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
Nuo 1946 m. tiesio-inis

13ANK FOR FOP.EIGN TRADF 
Maskvoje agentas

,'ertė: 9 rubliai už 310 
’ersiuiitimas: iki 330.00—82.75

per 330.—1<»c
IgRAMERCY SHIPPING Co.

io East 28 St.. New York. N.Y
Tel. M U 941598

Atidaryta 9-5:30. sent. 9-1 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street Nr. 925 
Nebark. N. J.

Šveikauskas — Bostono 
co-čempionas

Spalio 12 d. Boylstonu 
šachmatų klube užsibaigė 
didžiojo Bostono šachmatų 
pirmenybės. Pirmąją vietą 
ir pinigini prizą pasidalino 
Bostono co-čempionai A- 
lexander Keyes ir Gedimi
nas Šveikauskas, abu surin
kę po 6 taškus iš 7 galimų. 
Abieju laimėtojų vardai bus 
Įrašyti i Lietuvių dovaną
’ LILI! i I vrpujr - ViinaX*VV«X 2U
Bostono pirmenybėms yra 
paskyrusi So. Bostono Lie
tuvių P ii- Draugija.

Dalyvavo 24 šachmatinin
kai. šeštuoju baigė latvis 
Vilnis Ezerinš su 41 2 tš.. aš
tuntuoju — mūsų jaunuolis 
Algis l’u akaitis su 4 tš. 

Bostono čempiono vardas

Spalio 10 d, Stepono Da-į 
riaus postas nr. 317 savo i tojas Stasys Alukonis, su- į 
namų salėje surengė banke-i laukęs 80 metų. mirė spalio} 
tą Feliksui Zaleckui ir Jo-} 5 dieną, palaidotas spalio 8Į 
nui Jonaičiui pagerbti ir i- d. Noruoodo Highland ka-! 
teikė jims medalius- pinėse.

F. Zaleckas yra senosios

1 reikalu.

Rinkimams
artinantis

menes; nuomos $200. Paleidau.
I ju, kad būtą lietuvė ir kad su 

pirmu 'aišku atsiustą 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.

kartos veikėjas, virš 50 me
tų dalyvaująs Įvairiose lietu
viu draugijose. Ji ir daba: 
galima matyti beveik visuo
se didesniuose parengimuo
se. Jis yra labai draugiškas, 
daugelio dzūkų karalium 
vadinamas.

Jonas Jonaiti? yra nauja
sis išeivis, tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, todėl ir čia

(Atkelta iš 2 pusi.
Bany Goldwateriu kaip jo 

I šalininkas, savo straipsni 
buvo kilęs iš Tiskij buigis šituipz

apskrities. Onuškio parapi- ... .. .
jos. Atvyko i Ameriką 1907: Milžiniškai į vieną pusę
m. n visą laiką gyveno Nor- pavirusios viešosios nuo- 
tvoode- Buvo linksmo būdo monės svarstyklės, kurios 
ir kitus tokioje nuotaikoje ro^° Johnsoną toli
norėjo ir sugebėjo palaikyti. ■ (Goldvvateri) pralenkusį, J 
Jis mėgo pasakoti linksmas.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Iš praeitie* tavo sūnūs te

stiprybę semia,“ - giedame 
Lietuvos himne, o ar taip

darome? Ar pažįstame jos
U. i . .--o
as galbūt yra galimos išaiškin- Praeitl-

vedamu intelektualiniu.humoristines istorijas ir dėl i v^mu Geriausia knyga su Lie
to draugu buvo mėgiamas.T “sra- *ranasios sun..ep.y~.čę . .. .
Buvo darbštus, neišlaidus. ! gaii žmogų paJauztu k jei tuvo* praeitimi susipažinti 
mėgo kitiems talkininkauti, Uoldwatens galės ištverti y,.a j,.. vanjo> Sruogienės 

greitai susidraugavo su Ą': ir pats reikalui esant pakan-} kelio galo tokioje įamio-: Lietuvos istorija,
menkos karo veteranais ii. karnai turėjo talkininku. ’ pozoje, kokią jis paiodė... --------- ------j- ------- ----- --j- Tai 1,000 puslapių knyga,

!s kur galėjo, stojo jiems į tai- Gražiai paiaikė savo lietu-'iki šiol pakeldamas dideles Ic ai j^Homa, kaina —
ką. Šis simpatingas tautietis vjų pai apijOs reikalus, buvo sunkenybes, tada net jo ,

" yra daug kartų :r šiaip Įva|' dosnus šalpos reikalams, re-} griežčiausi kritikai respub- nktraciioie.
riom kultūrinėm organizaci- draugijų parengimus. } rikonų ir demokratų parti- _____________
joms ir jų parengimams ne i Alukonis niekam ne-Uose turės Pasveikinti j° dl^'

penktą kartą atitenka ■lietu-! kartą daug padėjęs net ta- buv0 našta ikj atsiskyri.l są. jei jau nieko daugiau.-.-' 
viui šachmatininkui: 1949, da. ka4a kitų „egatona bu- mfj gu -ju0 pasauliu Jis nie. Į J. Pr.
m. n -aime.io Povilas Taiu- (javo niekaip ta.Kon pusi- „lolrnn !
vaisas. 1950 ir 1951—Ka-jaukti kuomet niekuo nesiskundė.

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI- 
, MINIMAI IR MINTYS, U

Giliai tikėjo daktarų nuro'! KETURKOJIS UGNIAGE- i tomas. 336 psl.. kaina $5.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas; ,
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psL, mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antro# dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardinu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik ..................................... S6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama............... i -...................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
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 psl... 50 cnt. 
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • •••••••••s* •••• •••••• •<•••♦•••••• • • $1.00M. Zoičenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
198 puslapiai, kaina $2.00

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA M

fe
Sekmač'eniais 8-9 vai- ri1*
AM Bangomis 1190 kilociklo 

FM Bangomis 105.7 mesaciklo 
IS WKOX, Fiamirgham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur SL

EROCKTON 18. MASS.

T«L SL'niper 6-7209

SUSIVIENIJIMAS LIETVV1Ę 

AMERIKOJE (SLA)
Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė ovffaniaaja 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir «a>uo iidžiau3į ka
pitalą.'
sąmoningas heiuvis l4KiiEšE3 5CJTUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua 8®* 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinė? pa?31- 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.e globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. .
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo SI 00.00 iki 
$10,000.00. . . ” * 
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir ?eim°s 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga <iai«
vienam. *" ”
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki vilios se
natvės.
SLA kuoro? vm lietuvių kolonijose, jos teilaa

n-iio iv istoiivno SalvgSR.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į gi,A Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
807 Weet 30th Street New Terk 1. N. T«

‘dymams ir jų pmasytiemsj 
LAISVES VARPAS ! vaistams- Iš jo lūpų dažnai į 

buvo galima išgirsti: "Bu
vau pas daktarą, davė vais
tų. ir dabar vėl jaučiuosi 
tvirtas kaip geležinis.“

SYS, D Bindokienes pa- VLADAS NAGIUS-NA- 
rašytas labai įdomus pa-'CEVICIUS, jo gyvenimo i> 
sakojimas. gera dovaru # žvalga, redagaTO

I

vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.0u.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
MAISTO SIUNTIMAI 
Į LIETUVĄ IR USSR

TIK Už $.31.56:
11 sv. kvietinių miltų, CCo 
sv. ryžių. 9 sv. rūkyto bekono. 
4’/Į sv. rūkyto kumpio. 1 sv. 
kakavos, 1 sv. žuvies tomeičių 
padaže

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS 

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą

PINIGAI Į LETUVĄ
PINIGŲ KURSAS
9 rubliai — $10
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10%

Prašome reikalauti veltui 
katalogų 

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street, Apt. 202 
New Y’ork. N. Y. 10010 

Tel. YU 2-1530 
Mes, patarnaudami tūkstan
čiams lietuvių daugiau kaip 
per 10 metų. turime dideli 

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntinių saugumą.

, HfiLYNl KARVELIAI, Aloyzo b* 
runo apySH.^iiiLcs vaikams, 69 psL! Vaina

į 227 psl., kaina tik $1.20.
GINTARĖLE, J. Narūnės pasa

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

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.0t

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 18t 

pusi., kaina ...................... $2.00

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

GREITA PAGALBA

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

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

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

. X41l

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

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas ši 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 administrsriioi

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juo* paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstu reikalingą sumą*

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

Keleivio adm-ja
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MOTERŲ SKYRIUS
MARK TWAIN

Šėtono laiškai iš žemės.
(Tęsinys)

KEISČIAUSIAS PADARAS TAS ŽMOGUS

Čia yra keista vieta, nepaprasta vieta ir Įdomi, čia 
nieko nėra. kas būtų panašu, kaip namie, žmonės visi 
bepročiai, kiti gyvuliai taip pat bepročiai, žemė irgi be- 
prote, ir pati Gamta beprotė. Žmogus yra stebėtina keis
tenybė- Kai jis yra savo geriausioje foi-moje. jis gali at
stoti žemosios lūšies nikeliuotą angelą, bet savo blogiau
sioje formoje jis yra stačiai neapsakomas, neįsivaizduo
jamas; nuo pradžios iki galo ir visą *laiką jis yra tikras 
sarkazmas (pasityčiojimas). Tačiau jis drąsiai ir visu 
nuoširdumu save vadina esant "tauriausiu Dievo padaru.“ 
Tai tikra tiesa, sakau jums! Ir tatai gi nėra jo nauja idėja: 
jis taip apie save amžiais kalbėjo ii- pats tikėjo. Tikėjo ir 
nerado nė vieno savo rasės, kurs iš jo pasijuoktų.

Dar daugiau — jei tatai jus neperdaug nervina — 
jis sakosi esąs Kūrėjo mėgiamiausias padaras! Jis tiki. 
kad Kūrėjas juomi didžiuojasi; jis net tiki. kad Kūrėjas 
jj myli. kenčia dėl jo; kiauras naktis džiaugiasi juomi: 
taip, ir Jis jj saugo ir gina nuo pavojų. Jis Jam meldžiasi ii 
tiki, kad Jis jo klausosi. Pripildo save maldas nevykusiais 
ir tuščiais Jam komplimentais ir pagiromis; jis kasdien 
Jj prašinėja visokių dalykėlių, malonių ir protekcijų ir 
tai daro Įsitikinęs. Kasdieniniai nusivylimai bei nesėk
mės jo nei kiek nepamoko- Stačiai kažkas puikaus yra toje 
jo ištvermėje. Čia aš turiu dar syki išbandyti jūsų nervus: 
jis tiki. kad jis eis j dangų!

Jis turi apmokamus mokytojus, kurie ji moko. kad 
taip ir bus. Be to, tie mokytojai jam pasakoja apie pra
garą, tai yra tokią amžiną ugnį. i kurią jie eis. jei nesi
laikys Prisakymų. Kas tie Prisakymai, aš kada nors pa
pasakosiu.

n

LAUK, ADOMAI, IŠ ROJAUS!

Taigi. Pirmoji pora apleido Rojaus parką — amžino 
prakeikimo paženklinti. Jie neteko visų malonumų, ko
kius tik turėjo prieš "puolimą“, bet jie laimėjo vieną ma
lonumą už visus prarastuosius vertesni: jie pažino Aukš
čiausiąjį meną. ir rezultate buvo Kainas ir Abelis. Ir šiedu 
turėjo kitų. seserų, ir žinojo, kas su jomis daryti, ir taip 
atsirado daugiau rezultatų, giminaičių ir gentainių- Toliau 
jau gentystės kategorijos susimaišė, ir žemės gy ventojų 
padaugėjo iki kelių milionų. Bet Dievui jie buvo vienas 
nusivylimas. Jis nebuvo patenkintas jų morale. Jie buvo 
labai blogi žmonės, ir Jis nebematė jokių priemonių, kaip 
juos pagerinti, tad Jis išmintingai nusprendė juos sunai
kinti.

Bet žmogus buvo Jo geriausias išradimas ir po nami
nės muselės mėgiamiausias Jo padaras. Dėl to Jis neno
rėjo žmogų visiškai sunaikinti; dėl to jis nusprendė išsau
goti vieną porą. o likusius prigirdyti, pamiršdamas, kad 
jie vėl prisiveis ir vėl pasileis..-

Jis apsaugojo Nojų ir jo šeimą, suplanuodamas arką 
ir pavesdamas pačiam Nojui ją pastatyti. Nei vienas, nei 
antras nebuvo ne tik Arkos statę, bet nebuvo net tokio? 
matę, nei mokėjo tokią statyti. Nojus buvo ūkininkas, it 
nors jis aplamai žinojo, kas ta Arka, bet ką jis galėjo ži
noti, ar ji bus galėtinai didelė visiems reikalavimams pa
tenkinti, o pasiklausti nebuvo ko. Jis Arką pastatė, bet ji 
toli gražu neatitiko visus reikalavimus, ir šiandien dėl to 
pasaulis turi daug bėdų.

Nojaus Arkoje, kad ir tiek rūpestingai pastatytoje, 
trūko daugelio būtiniausių dalykų. Neturėjo vairo, nei 
burių, nei kompaso, nei pompos, nei žemėlapių, nei inka
ro, nei dienyno, nei šviesos, nei ventiliacijos- Arka išbuvo 
jūrose vienuoliką mėnesių, ir šviežio vandens būtų reikėję 
turėti dvi tokias arkas pilnas, bet neturėjo. Jūros vanduo 
ir žmonėms, ir gyvuliams buvo per sūrus gerti. Ir išgelbėti 
turėjo būti ne vien žmogaus pavyzdžiai, bet n v įsų kitų 
gyvulių bei gyvūnų pavyzdžiai Mat, Adomui Rojuje su
valgius gero ir blogo pažinimo obuolį, ir visi gyvuliai bei 
gyvūnai, pasekdami Adomą, pradėjo sparčiai daugintis.

(Bus daugiau).

Moterys rinkimą kampanijoj
Amerikos istorijoje dar. vo laukiama vis daugiau ii 

niekad to nebuvo, ką mato-' daugiau pagalbos iš kandi 
me dabar. — sako žurnalis- dato žmonos.
tas James Reston. | Prezidento Tafto žmona

Ida dažnai dalyvaudavo su 
juo kabineto posėdžiuose ii 
stebėdavo. kaip jam sekasi 
reikalus vesti.

Prezidento Wilsono ant- 
daug jo darbo, kai jis s 
roji žmona atlikdavo tiek 
daug jo darbo, kai jis sirgo

ištekėdama moteris j ^vo vadinama vei-
senoviškai kianciuoJu prezidentu.“

Prezidentas Trumanas sa
vo žmoną Bess visada va
dindavo "Boss“.

Prezidento Eisenhowerio 
jo žmora Mamie. Bet nei 
viena jų nevažinėjo po A- 
meriką ir nesakė mitinguose 
prakalbų už savo vyrus, 
kaip tai dabar daro prezi
dento Johnsono ir senato
riaus Goldwaterio žmonos.

Judriausia ir inteligentiš
kiausia iš visų prezidentie
nių buvo Eleonora Roose- 
veltienė. Ji dalyvavo Įvairio
se organizacijose, rašinėjo 
Įvairiuose žurnaluose ir uo
liai dirbo vykdant New 
Deal. Rooseveltas buvo iš
rinktas prezidentu tris kar
tus. tačiau tuose rinkimuose 
ji nei kartą nedalyvavo. Vė
liau savo knygoje "This I 
Remember“ ji rašė: "Aš 
niekad nemaniau, kad mote
riai agituoti už savo vyra 
būtų geras skonis, todėl nei 
vienoj jo kampanijoj aš ne
dalyvavau.“

Ji bijodavo didelių besi
grumiančių minių. "Bet ne
žiūrint savo baimės“, ji pri-

Visiems esą žinoma, jog 
prezidentas Johnsonas ir 
senatorius Goldwateris yra 
pasiryžę daryti viską, kati 
galėtų rinkimus laimėti, ta
čiau niekas netikėjo, kad 
šiton kovon jiedu Įkinkytų 
savo žmonas-

Nors
ir prisiekia 
"klausyti savo vvro“. vis* v
dėlto statuti ia rinkimu»- V <7 į
kampanijon, kur jai einant 
ar kur sustojus blykčioja Į 
i jos veidą fotografų apara
tai ir iš visų pusių reporte
riai kaišioja jai po nosimi 
savo mikrofonus, apiberda
mi ją Įvairiausiais klausi
mais. kai ji nėra tam pasi
ruošusi ir nežino, ką jiems 
atsakinėti. — statyti ją i to
kią padėti yra tiuputi per 
daug.

Moteriškei nelengva pa
kęsti seno vyro papročius ir 
klaidas namie, o čia dar iš 
jos reikalaujama, kad ji eitų 
Į minias, liptų "ant bačkos - 
ir agituotų už savo vyrą 
kai minia kaukia (houling» 
prieš ji visokiais balsais. To
ki vaizdą matėm Muncie 
mieste (Indianoj) ir Colum- 
bijos mieste (S. Carolinoj). 
Moteriškei to perdaug!

Vyras gali būti savo žmo
nai ištikimas ir gali ją labai 
mylėti. Tačiau tobulo žmo
gaus pasauly nėra. Ir geriau
sias vyras padaro klaidų. Ir 
niekas negali jo klaidų ži
noti geriau, kaip jo žmona- 
Jeigu ji yra inteligentiška 
moteris, tai kaip ji gali jaus
tis. kada jai reikia stoti prieš 
Keiių tūkstančių žmonių mi
nią ir sakyti, kad jos vyras 
—ir vien tiktai jis— galės 
gei iausia vesti valstybės rei
kalus. organizuoti užsienio 
draugus, bus gudresnis už 
komunistus ir atneš pakri
kusiam pasauliui tvarką, 
vienybę ir taiką?

Suprantama, kandidatui 
žmonos talka rinkimuose y- 
ra naudinga ne tik politiniu, 
bet ir moraliniu požiūriais. 
Jis turi kam pasiskųsti, kaip 
ji ėda politiniai priešai ii 
kaip jj kandžioja nedrau
giška spauda. Nors yra gerų 
draugų ir rėmėjų, tačiau rei
kalinga ir žmonos talka to
kioje kovoje. Ir štai. abiejų 
kandidatų žmonos daro ką 
tik jos gali. kad padėtų savo 
vyrams tą kovą laimėti, nors 
laimėti gali tiktai vienas iš 
ju.

Jei pastudijuosime prezi
dentinių rinkimų istoriją, tai 
matysime, kad kas sykis bu-

duria, "ju» turite visada Šyp
sotis ir lankstytis- O kai jum 
Įteikia gėlių ar kitokių do
vanų, jūs turite nuduoti, kad 
tai labai labai malonu — ir 
laikytis laisvai.“

Niekas negali tiksliai pe-

bet kiekvienos gali tiksliau
siai pasakyti, kur jau jis yra 
buvęs...

Iškaba restorane "Mokėti 
prašome valgį padavus“ ro
do, kiek mažai savininkas 
tepasitiki savo -patiekiamu 
maistu.

Kabos barzdočiaus Castro 
Juanita. atvykusi iš Meksikos j 
Miami, Fla., kalba Kubos pabė
gėliams: “ Dabar mes turime 
dvigubą pareigą — gelbėti Ku
bą ir Ameriką.44

Tačiau politiniai papro
čiai keičiasi, kaip ir kitos 
mados — ypač moteriškos 
mados. Ceilone šiandien mi
nisterio pirmininko vietą už
ima moteris; kita moteris y- 
ra Izraelio užsienio reikalų 
ministerė; dar kita moteris 
kandidatuoja i Pakistano 
prezidentus; ir Jungtinėse 
Valstijose šiandien jau nie
kas nesako, kad dalyvauti 
rinkimų kampanijoj "mote
riškei yra blogas skonis“. 
Galima tik sakyti, kad mo
teriškei turėtų užtekti vien 
savo namų ruošos, ir Į rinki
mų kampaniją jai nereikėtų 
eiti.

S. M.

PURVAS TELEVIZIJOJE

Arthur E. Fertrudge. tele
vizijos programų kritikas, 
aštriai kritikuoja šiomis die
nomis pradėtąjį televizijoj 
rodyti "Payton Place“ spek
taklį. prikimštą lytiškais 
vaizdais ir tokiom pat kal
bom-

Tokios programos rašo
mos ir rodomos televizijoje, 
kad patrauktų daugiau žiū
rovų ir gautų gerai apmo
kamų bizniškų skelbimų. 
Bet man rodosi, sako kriti
kas, kad toks purvas pada
rys televizijai daugiau žo- 
los. negu naudos, nes rimti 
žmonės, ypač šeimos su vai
kais. nenorės tokio ”show“ 
žiūrėti, o padorūs biznieriai 
nenorės matyti savo skelbi
mų tarp tokios žemos rūšies 
scenų.

"Payton Place“ yra pra
manytas vardas tokioms vie
toms, kur naktimis vyksta 
paauglių (teenagers) lytinis 
gyvenimas.

( susirgti, Nueičiau pas tą ad- 
I vokatą. kuris man surašė 
i testamentą, bet negaliu su 
j juo gerai susikalbėti- Duk- 

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- J terš aš nenoriu trukdyti, ji 
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės turi 3 vaikus. Gal Tamsta

Teisės patarimai VIETINES ŽINIOS

Klausimas

Kaip Feliksas, taip ir Jo- Toks tikėjimas jį mora- PRADĖSIM VALGYTI 
nas pasižymėjo surinkdami liai palaikė sulaukti gražaus! "1RRADIJUOTĄ ŽUVĮ“
daugiausia aukų karo invali- amželio be didesnių sukrė- --------
dams ligoninėse sušelpti- timų. j šiomis dienomis Glouces-

Pagerbimo banketui va- Qra^us būrelis giminiu tery^e buvo at5daryt1a nauJai 
dovavo inž. A. Chaplika.s. d p6^,,^i pastatyta $600.000 kaštavo.

J. Lekys .. ». , _ T .“į. įsi žuvies pasteunzavimo į-ji amžinybėn. Liko giliame, . „ ..v-j - n - , mone. Ta proga čia vykoi liūdesy žmona Ona. sūnūs . . 1 ._Galima jstoti j skautus žuvies prezervavimo tarp-

TO.F.IVM, so. bostom

Atvykęs pamokslauti i Bostoną evangelistas Graham 
atsilankė pas kardinolą Cushingą.

Pabaltiečių susiartinimo Į 
banketas

N. Anglijos Pabaltiečių' 
Dr-jos spalio 18 d. banketas 
So. Bostono Lietuvių Pil- 
Dr-jos salėje nebuvo gausus, 
bet Įdomus ir malonus. Jam 
gerai vadovavo pirm. inž. 
Vytautas Izbickas.

Meninę programą atliko 
latvių oktetas Tėvija. Ans- 
bergo vadovaujamas, ir Gre
tos Bairot-Milk (estės j mo
kinė Irene Cabral. labai ge
ro balso ir toli pažengusi 
dainininkė.

Susirinkusiems svečiams 
pirm. V- Izbickas pranešė ir 
apie draugijos koncertus: 
bruodžio 11d. programą at
liks Lilija Šukytė, kovo 11 d. 
Kaebi Laretei iš Švedijos ir 
kovo 2» Ingus Naruns.

Svarbų darbą dirba Pa
baltiečių draugija. Daugiau 
lietuvių turėtų jai skirti sa
vo dėmesį, daugiau remti 
jos pastangas, skirtas Ame
rikos visuomenei supažin
dinti su mūsų dainos ir mu- j 
zikos talentais, daugiau lan
kyti draugijos parengimus. 

Balfo padėka

Kad Balfo rengtas spalio 
4 d. banketas gerai pasise
kė. esame dėkingi prel. Pr. 
garsinimą parapijos biulete
ny. banketo globėjui dr. St. 
Jasaičiui, kuris banketą ne 
tik globojo, bet ir labai gra
žiai nušvietė Balfo istoriją, 
ir L. Jasaitienei, vyr- šeimi 
ninkei P. Baikienei. jos duk
rai Reginai. K. Vasiliauskie
nei. V. Katauskienei,. O. 
Bartašiūnienei. O. Andriu- 
lionienei. A. Vakauzienei ii 
St- Jančauskienei. jos mo 
tinai už tortą, P. Kiliuliene 
už gėles, O Vilėniškienei u: 
pyragą. Subatkevičiūtei 
radijo valandėlių vadovam 
Keleiviui. Darbininkui. Dir 
vai už gražų banketo garsi 
r.imą. komp. J. Kačinskui ii 
jo vadovaujamo choro dai
nininkams už dainas, O. I- 
vaskienci ir jos šokėjams, 
kun. Janiūnui už maldą 
kun. V. Martinkui iš Provi- 
dence už sveikinimą. Nor- 
vvoodo Balfo pirm- P. Tylai, 
A. Tumui. P. Jarui, K. Ba
rimui. J. Jurėnui, programos 
vedėjui P. Žičkui. visiems 
dalyviams ir aukotojams 
mūsų vargstantiems Sibire 
ir kitur tautiečiams sušelpti, 
sąrašas bus paskelbtas vė- 
liau-

Valdybos vardu —
A. Andriulkmi»,

pirmininkas

Geras Subatvakaris

Praeitą šeštadienį Įvyku
siam Kultūriniam Subatva- 
kary inž. Eugenijus Mano
masis Įdomiai nupasakojo 
savo "10.000 mylių kelionę 
aplink Ameriką per 30 die
nų“, visa tai gausiai pailius
truodamas ekrane toje ke
lionėje padarytomis nuo
traukomis. Jo spalvoti pa
veikslai buvo tikrai Įdomūs, 
puikiai pavaizdavo aplan
kytų tolimų sričių gamtą. 
Įžymesnius pastatus. Įmones 
ir kultūros paminklus ir ap
lamai atskleidė žiūrovams 
platų JAV horizontą, tary
tum jie patys būtų toje ke
lionėje dalyvavę.

Inž. E- Manomaitis praei
tą vasarą po JAV keliavo 

: su savo žmoną Irena ir sū-; 
num Povilu.I

ŠĮ subatvakarį pravedė 1 
inž. Edmundas Cibas, visus 
nustebinęs nepaprastai gy-l 
vu ir skoningu sąmojum bei • 
humoro jausmu, išradingu
mu žody ir kalbėjimo stiliu
je ir. sakytume, net akto-

būsi tokia gera ir man ligo
niui seniui patarsi. Aš bū
siu amžinai dėkingas.

R. S.
Massachusetts.

Atsakymas

Tamsta gali savo turtą 
palikti, kam tiktai nori. Tė
vas neturi jokios pareigos 
ką palikti vienam ar kitam 
savo vaikui- Tamstos turtas 
ir niekas negali Tamstos pri
versti jį palikti pagal jų 
nuožiūią.

Faktas, kad Tamsta sir
gai ir buvai ligoninėje dėl 
nervų sukrikimo, nereiškia, 
kad Tamsta buvai nekompe- 
tetingas testamentą surašy
ti. Daug žmonių, kurie serga 
nervų ir proto ligomis, turi 
užtenkamai supratimo ir su
gebėjimo žinoti, ką ir kam

. . , . . , jie nori palikti. Tai yra vis-
manęs \ įsai nelankė. Dūk- į j_0 įstatymas reikalau- 
ters pastangomis as pasvei-, ja testamentą įdarančio 

asmens.

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Esu 73 metų našlys. Pati 
mirė prieš 11 metų. Turiu 
dukterį ir sūnų. Abu vedę.

Televizijos tinklas, rody
damas tokį padugnių purvą, 
mano. kad tai gerai parašy
tas vaidinimas. Na, jeigu tai 
gera "kūryba““, tai man bau
gu Įsivaizduoti, kas galėtų 
būti blogesnio, rašo kritikas.

Aš negaliu suprasti. —tę
sia jisai.—kodėl namuose 
rodomi televizijos vaizdai 
turėtų būti teršiami tokiais 
nedorais pokalbiais, kokie 
vyksta patamsy pastatytuo
se automobiliuose. Ir aš ne
matau jokio malonumo nei 
humoro tokiuose vaizduose, 
kuriais demonstruojamos 
jaunos nėščios mergaitės. O į

liūdesy žmona Ona. sunu
„ .... .. , Į Stasys, malti Mary, vaikai-
Piasidėjus naujiems moks-: ^įarįjan jr giminės, 

io metams, priimami nauji1
nariai i skautų-čių eiles- Vil
kiukams vadovauja ps. P.

proga čia vy] 
žuvies prezervavimo tarp
tautinė konferencija, kurios 
dalyviai buvo pavaišinti ra- 

. diacijos būdu pasteurizuo-

Turiu dviejų šeimų namus 
ir kiek pinigų banke. Gyve
nu pats vienas- Prieš 3 me
tus aš turėjau nesmagumų 
su marčia ir gavau "nervous 
breakdown“. Buvau patal
pintas i State Hospital. kur 
aš išbuvau apie šešis mėne
sius. Duktė ateidavo manęs 
aplankyti, kalbėdavosi su 
daktarais ir aplamai mani
mi rūpinosi. Sūnus, matyti, 
savo žmonos prikalbintas,

kau ir buvau išleistas iš li
goninės. Dabar aš apgalvo
jau visus savo reikalus, iri 
duktė mane nuvedė pas sve-! ”°7 i50™1: “*? «?’
timiauti advokatą, kuris su-i ll,testa“e,nt« tokl«
rase man testamentą. Sūnūs. | idėti tik tuo atveju, jei 
apie tai sužinojęs, man gra-! jfe neužginiys testamento il
sina. kad jis testamentą su-j jokj k,iači neda.ys Tams- 
lauzys. kad jis pasakys, kad; UJ miras
as beprotis ir nežinau, ką
darau, kad jis vis tiek gaus i Tamstai patarčiau nesirū-

Jei Tamsta palikai koki

kokiu jausmu gali žiūrėti i; s* i • j i i . - • ' <;avo dali ir panašiai. As taip pinti n neki eipti dėmesio į
žais vaikai®’ susineivavau, kad bijau vėl sunaus grasinimus

Tai ne menas, ne grožis 
ir ne pamokinimas, bet pur
vas ir jaunimo demoraliza
vimas!

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

riaus talentu. Jis savo ižai- zys Škėma, 1959 ir 1964 
gos kalboje tiek rimtus ir Gediminas Šveikauskas, 
tiek nerimtus dalykus taip
nuotaikingai nupasakojo, 
kad net kelis kartus susilau
kė ti lirai nupelnytų publikos 
aplodismentų.

Tenka pasidžiaugti, kad
šiame subatvakarv buvo •/
parduotos net kelios paly
ginti brangokos knygos:
Shakespeare "Hamletas“
(vertė Nyka Niliūnas) ir dr.
J. Girniaus naujausias filo
sofinis veikales "Žmogus be 
Dievo-“

K. Šimėnas i r”—
tais vėžių soločiais, "klem- 
syne“ (clam chouder) ir kt. 
Pirmoji tokia žuvies irradi-

Savo kalboje Peoria. lll.,|javimo !m°n« Beveily pa- 
prezidentas Lyndon John-; '“Ošia po vieną toną žuvies 

| son pasakė, jog greičiausia Į ^as valanoą. Mokslininkai 
Nepamirškite, kad ši šeš- »>o rinkimų būsiąs sušauktas: ^ko- ka(l kubalt0 radijaci- 

tadieni. spalio 24 d. T :30 Į paHanientas speciaiįos sesi.į jos pagalba žuvyje uzmusa-
val vak. Bostono Lietuvių ljos gur bus jam patiektas j ma ' °
Kultui Oo Klube (Tai ptauti- fja|. pagerintas Socialinio i

Kalvaitienė. o paukštytėms 
• Giedrė Karosaitė.turi

Kas šį kartą bus 
Kultūros Klube?

ŽADA DAR PAGERINTI 
SOCIALINI DRAUDIMĄ

Gražų patarnavimą lietu-, nio Instituto patalpose. 2S7: d,.aU(tjmo įstatymo projek- 
vio vardui atlieka mūsų j Commonwealth Avė.) teat-'taSj j, ta sesįja būsianti su- 
šachmatininkai, susispietę ijralė Beatričė Kerbelienėi . „ i -
So. Bostono Lietuviu Pil. skaitys paskaita apie avan-i saukt* anksčiau, negu jus
Draugijos Šachmatų klubą.] gardinj teatrą, o.aktoriai Al-- demokratai laimė-I Turiu savo namus, k»
Jų pratybos, zauhmas įvyks. į praartas žemaitaitis ir Jur- ’ ’ riuost „-„nu ir gaunu nr
ta kiekvieną antradieni nuo gis Jasmskas suvaidins Ed. ■ kuo JIS neaoej >ja-
7 vai. vak. L. Pik Draugijos! Albee vieno veiksmo dramą Socialinio draudimo pro 
patalpose. Kas domisi šach- "Žvėryno istorija.“ gramą
matais, kviečiami ateiti. į Visi kviečiami atsilankyti-j svarbiausiu ir skubiausiu

55 melą našlys be vaiky ieško 
sau tinkamo amžiaus gyvenimo

Legionieriai pagerbė 
Zalecką ir Jonaiti

Visi kviečiami atsilankyti-i svarbiausiu

NORWCOD, MASS.

Mirė St. Alukonis

Keleivio ilgametis skaity-

m-

Anglijo* karalienė Elzbieta II 
padedant vainiką prie karo pa
minklo Kanados sostinėje.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi- 

nistra<~joj už 50 centų.

Australijos sopranas Joan Su- 
therland Metropolitain operoje 
turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Jai sukeltos ovacijos bu\o di
džiausios iš bet kada buvusių. 
Ji dainavo Lucia di La mm m e r- 
moor operoj.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Arinonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
apraš^Tnas. surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

} DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieta 
vo6 sc^iaiflemekratų rašr*’ dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro latta 
▼oje. Eair.a.......................... 2i> Cnt

ŽVILGSNIS J PRAEITI. X. Žuko | 
dotr.ūs atsiminmisi, 477 paL, kai 
na ••«»■•• ..«•••.••••.. žv.00

DIENOJANT, “knvjrneinj karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 paL, kaina... .$€.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai, 
itaina ..»••••• ■•.••«,*••*. S6.OI*

-IETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir auleoa<ai*o wunn.-> n, 
lys, 472 damos so gaidomis. Abk 

U-kai duotas kiekvienos damos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
detuvišKai r.ekaioantiema, įrišta 
Z26 pitei. Kama ••.••••••••.-go.OO

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū. 
nas. Kaina............ ............. 26 Cnt

MARLBOROVGHS LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, (Te
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psi^ karna «...••••...••. 8 •...5

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios ma 
stj rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
k.sšua...................................... 60 Ct

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Paraąė Leonas Bliumas. Trumpa, 
socializmo aiškinmmas. Kaina 25 c

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Ka:na •■••••....•... 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paclius Galaunė, didelė kny- 
^a so daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Raina ♦....••••• 88.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- 
ir.o i'tcrija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nac 
seniausių laikų Iki Lietuvos ns- 
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikalų, 898 psl., gsras popierius 
kaina 8I0.0C

ALTORIŲ SESCLY. V. Pnttno-My 
kolaičio romanas trijose dalyje 
Visos trys dalys jrištos j vienų 
Autorius, pats Buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knr?», rieti viriai, 681 puslanis 
Kaina .................................. ““

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1935 merų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 350 
psL Kaina ••....•■••.««••• 83.90.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai i liūsti uotą, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 35.00, minkštais 
viršais ........ .............................. 34.00

JETUVA BUDO, Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminima:, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
aide b o formato. Kaina .... 86-M

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, 
jaustomis žiniomis papildyta 
klausimo knygutė. Kaina.. 26 Caų.

rūSAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Autcetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ii analų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 pel. Kaina ....................... 86.60
.JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GA1_ 
RftS. 82 psL, kaina...........28 CM

JUOZAS STALINAS, arba kalų 
Kaukazo išponis buvo pasidarųa 
Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pntaunnta 
Amerikos lietuviam-.. 144 pusla
pių. Kama •••••••••••••••• 81.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose o6> 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 31.09

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.80

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tad 
ko mokslas? Kaina.......... I

NAUJA VALGIŲ KNYGA,
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu. 
182 puslapiai, kaina.................31-28

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena daUs po 
82, ara visoe b dalys...........86.08

NEPRIKIAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dau* paveikslų, £66 psL gera 
popiera. Kaina....................... 86.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. & 
Kriaučiūno atsi minimai i* J lėtu- 
▼OS tr iŠ Amerikos lietuvių >V*» 

178 psL, kaina..........  82.08
SOCIALIZMO TEORIJA, 

aiškiai parodo, kaip keitėsi 
» irmenės santvarka kodU ji

keisis. Kaina ....................... 28 OE
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir nandinga 
įmyga siu dienų klausimair.s su
prasti. Kaina ...........................80*

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti ttuo adresu: 
KELEIVIS

<3< E. Br©*dwuy t « - So. Boston 27, h-uon

cKA.MEKC Y SH1PPING Co.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

TURINTI VNE6POSYLTORG 
LEIDIMĄ 

Aukščiausios kokybės Sovietu
prekės

Iš U.SJs.tc. sandėliu. 
Vidutinės kainos. Jokio muito.

Greitas pristatymas. 
Gavimas pakvituojamas

PILNAI GARANTUOTA. 
APOKOžETS. 4 vietų automobi 

:s, oro vėsintuvas, 27 H.P.. 9C
m per valandą................ 31064.0C
kucomobilis VOLGA, liuksusi
nis ..................................... 32627
.utomobilis MOSKOVICH, eko- 
amiškas aut................... $1626.0‘‘

riškas DVIRATIS V120..$36.67 
ildytuvai OKA (125 ltr.) 3179.6Č 
Revizijos aparatas RUSIN (1‘
mpučių) ............................. 3287.4*

tilnojamas namų radiator. 814.0
Didelis pasirinkimas 
PUIKIŲ DOVANŲ

{vairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI

' KŠTOS KOKYBĖS AUDINIA
Rašykite arba skambinkite 

lėliškai ar lietuviškai.—gau.-it<
PILNĄ KATALOGĄ

PINIGAI I U.S.S.R. 
PILNAI GARANTUOTA

UEI BANKŲ DEPARTAMEN 
O (NJ.l LEIDIMĄ IR AP 
RAUSTA IKI 320.000.00

P’INYI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI

|PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
Nuo 1946 m. tiesio-inis

13ANK FOR FOP.EIGN TRADF 
Maskvoje agentas

,'ertė: 9 rubliai už 310 
’ersiuiitimas: iki 330.00—82.75

per 330.—1<»c
IgRAMERCY SHIPPING Co.

io East 28 St.. New York. N.Y
Tel. M U 941598

Atidaryta 9-5:30. sent. 9-1 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street Nr. 925 
Nebark. N. J.

Šveikauskas — Bostono 
co-čempionas

Spalio 12 d. Boylstonu 
šachmatų klube užsibaigė 
didžiojo Bostono šachmatų 
pirmenybės. Pirmąją vietą 
ir pinigini prizą pasidalino 
Bostono co-čempionai A- 
lexander Keyes ir Gedimi
nas Šveikauskas, abu surin
kę po 6 taškus iš 7 galimų. 
Abieju laimėtojų vardai bus 
Įrašyti i Lietuvių dovaną
’ LILI! i I vrpujr - ViinaX*VV«X 2U
Bostono pirmenybėms yra 
paskyrusi So. Bostono Lie
tuvių P ii- Draugija.

Dalyvavo 24 šachmatinin
kai. šeštuoju baigė latvis 
Vilnis Ezerinš su 41 2 tš.. aš
tuntuoju — mūsų jaunuolis 
Algis l’u akaitis su 4 tš. 

Bostono čempiono vardas

Spalio 10 d, Stepono Da-į 
riaus postas nr. 317 savo i tojas Stasys Alukonis, su- į 
namų salėje surengė banke-i laukęs 80 metų. mirė spalio} 
tą Feliksui Zaleckui ir Jo-} 5 dieną, palaidotas spalio 8Į 
nui Jonaičiui pagerbti ir i- d. Noruoodo Highland ka-! 
teikė jims medalius- pinėse.

F. Zaleckas yra senosios

1 reikalu.

Rinkimams
artinantis

menes; nuomos $200. Paleidau.
I ju, kad būtą lietuvė ir kad su 

pirmu 'aišku atsiustą 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.

kartos veikėjas, virš 50 me
tų dalyvaująs Įvairiose lietu
viu draugijose. Ji ir daba: 
galima matyti beveik visuo
se didesniuose parengimuo
se. Jis yra labai draugiškas, 
daugelio dzūkų karalium 
vadinamas.

Jonas Jonaiti? yra nauja
sis išeivis, tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, todėl ir čia

(Atkelta iš 2 pusi.
Bany Goldwateriu kaip jo 

I šalininkas, savo straipsni 
buvo kilęs iš Tiskij buigis šituipz

apskrities. Onuškio parapi- ... .. .
jos. Atvyko i Ameriką 1907: Milžiniškai į vieną pusę
m. n visą laiką gyveno Nor- pavirusios viešosios nuo- 
tvoode- Buvo linksmo būdo monės svarstyklės, kurios 
ir kitus tokioje nuotaikoje ro^° Johnsoną toli
norėjo ir sugebėjo palaikyti. ■ (Goldvvateri) pralenkusį, J 
Jis mėgo pasakoti linksmas.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Iš praeitie* tavo sūnūs te

stiprybę semia,“ - giedame 
Lietuvos himne, o ar taip

darome? Ar pažįstame jos
U. i . .--o
as galbūt yra galimos išaiškin- Praeitl-

vedamu intelektualiniu.humoristines istorijas ir dėl i v^mu Geriausia knyga su Lie
to draugu buvo mėgiamas.T “sra- *ranasios sun..ep.y~.čę . .. .
Buvo darbštus, neišlaidus. ! gaii žmogų paJauztu k jei tuvo* praeitimi susipažinti 
mėgo kitiems talkininkauti, Uoldwatens galės ištverti y,.a j,.. vanjo> Sruogienės 

greitai susidraugavo su Ą': ir pats reikalui esant pakan-} kelio galo tokioje įamio-: Lietuvos istorija,
menkos karo veteranais ii. karnai turėjo talkininku. ’ pozoje, kokią jis paiodė... --------- ------j- ------- ----- --j- Tai 1,000 puslapių knyga,

!s kur galėjo, stojo jiems į tai- Gražiai paiaikė savo lietu-'iki šiol pakeldamas dideles Ic ai j^Homa, kaina —
ką. Šis simpatingas tautietis vjų pai apijOs reikalus, buvo sunkenybes, tada net jo ,

" yra daug kartų :r šiaip Įva|' dosnus šalpos reikalams, re-} griežčiausi kritikai respub- nktraciioie.
riom kultūrinėm organizaci- draugijų parengimus. } rikonų ir demokratų parti- _____________
joms ir jų parengimams ne i Alukonis niekam ne-Uose turės Pasveikinti j° dl^'

penktą kartą atitenka ■lietu-! kartą daug padėjęs net ta- buv0 našta ikj atsiskyri.l są. jei jau nieko daugiau.-.-' 
viui šachmatininkui: 1949, da. ka4a kitų „egatona bu- mfj gu -ju0 pasauliu Jis nie. Į J. Pr.
m. n -aime.io Povilas Taiu- (javo niekaip ta.Kon pusi- „lolrnn !
vaisas. 1950 ir 1951—Ka-jaukti kuomet niekuo nesiskundė.

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI- 
, MINIMAI IR MINTYS, U

Giliai tikėjo daktarų nuro'! KETURKOJIS UGNIAGE- i tomas. 336 psl.. kaina $5.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas; ,
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psL, mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antro# dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardinu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik ..................................... S6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama............... i -...................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
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 psl... 50 cnt. 
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • •••••••••s* •••• •••••• •<•••♦•••••• • • $1.00M. Zoičenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
198 puslapiai, kaina $2.00

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA M

fe
Sekmač'eniais 8-9 vai- ri1*
AM Bangomis 1190 kilociklo 

FM Bangomis 105.7 mesaciklo 
IS WKOX, Fiamirgham. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur SL

EROCKTON 18. MASS.

T«L SL'niper 6-7209

SUSIVIENIJIMAS LIETVV1Ę 

AMERIKOJE (SLA)
Lietuviu patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė ovffaniaaja 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir «a>uo iidžiau3į ka
pitalą.'
sąmoningas heiuvis l4KiiEšE3 5CJTUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua 8®* 
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinė? pa?31- 
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalir.e globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. .
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo SI 00.00 iki 
$10,000.00. . . ” * 
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir ?eim°s 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga <iai«
vienam. *" ”
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ja 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki vilios se
natvės.
SLA kuoro? vm lietuvių kolonijose, jos teilaa

n-iio iv istoiivno SalvgSR.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į gi,A Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
807 Weet 30th Street New Terk 1. N. T«

‘dymams ir jų pmasytiemsj 
LAISVES VARPAS ! vaistams- Iš jo lūpų dažnai į 

buvo galima išgirsti: "Bu
vau pas daktarą, davė vais
tų. ir dabar vėl jaučiuosi 
tvirtas kaip geležinis.“

SYS, D Bindokienes pa- VLADAS NAGIUS-NA- 
rašytas labai įdomus pa-'CEVICIUS, jo gyvenimo i> 
sakojimas. gera dovaru # žvalga, redagaTO

I

vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.0u.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
MAISTO SIUNTIMAI 
Į LIETUVĄ IR USSR

TIK Už $.31.56:
11 sv. kvietinių miltų, CCo 
sv. ryžių. 9 sv. rūkyto bekono. 
4’/Į sv. rūkyto kumpio. 1 sv. 
kakavos, 1 sv. žuvies tomeičių 
padaže

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS 

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą

PINIGAI Į LETUVĄ
PINIGŲ KURSAS
9 rubliai — $10
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10%

Prašome reikalauti veltui 
katalogų 

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street, Apt. 202 
New Y’ork. N. Y. 10010 

Tel. YU 2-1530 
Mes, patarnaudami tūkstan
čiams lietuvių daugiau kaip 
per 10 metų. turime dideli 

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntinių saugumą.

, HfiLYNl KARVELIAI, Aloyzo b* 
runo apySH.^iiiLcs vaikams, 69 psL! Vaina

į 227 psl., kaina tik $1.20.
GINTARĖLE, J. Narūnės pasa

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

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.0t

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 18t 

pusi., kaina ...................... $2.00

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

GREITA PAGALBA

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

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

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

. X41l

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

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas ši 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 administrsriioi

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktu, kol 
juo* paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstu reikalingą sumą*

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

Keleivio adm-ja



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43.1964 m. spalio 21 d.

Sveikina ii N. Zelandijos

Vietines žinios
Sandaroj susirinkimas

Sandaros 7-tos kuopos 
susirinkimas turėjo būti spa* 
lio 18 d., bet dėl tą dieną 
rengto banketo J. Keslerie- 
nei pagerbti jis nukeltas i 
spalio 25 d. 2 vai. popiet.

Visus kuopos narius ir na
res prašome dalyvauti, nes 
tame susirinkime bus renka
mi atstovai į Sandaros I ap
skrities suvažiavimą, kuris 
Įvyks lapkričio 15 d. Sanda
ros salėje-

Valdybe

Kas būtų be moterų?

Bostono Lituanistinei mo
kyklai šiemet vadovauja ra
šytojas Antanas Gustaitis, o 
mokytojais yra: J. Ambra- 
zien'enė. A. Dabrilienė. D. 
Ivaškienė. L. Jašinskienė. P- 
Kaladienė. V. Kulbokienė ir 
A. Mažiulis.

KAS TAI? Gražiai pagerbė 
Jadvygą Kealerienę

Mūsų bičiulė Stasė Gruz 
dienė. nuolatos gyvenanti Spalio 18 d- sandariečiai 
Quincy. Mass. spalio 11d. pagerbė savo ir kitų organi-
rašo iš N. Zelandijos: žarijų veikėją Jadvygą Kes- 

lenenę. Svečių susirinko 
liek, kiek retai} So. Bostono"Širdingiausi sveikinimai 

iš N. Zelandijos. Grįždama ... A _ .
iš Australijos 2 savaites su- ^tuvių Pil. Dr-jos salę susi-
stojau N. Zelandijoje, kuri fenka: rodė. kad J. Kės
vra nsirj^ v. Jtac iaha;!lenene daugelio yra gerbia

Januliai minėjo 25 metų 
sukaktį

Izabelė ir Adolfas Janu
liai, gyv. Belmonte. Mass.. 
spalio 11 d- Belmonto 
Knight of Columbus salėje
minėjo savo vedybinio gyve- «njiamam bjiuj.raa*a„. autob . aulankau visa 
nimo 25 m. sukaktį. Svečių <U.palio 24 d. 7:30 «l SoJ įį “ 4P ’
but o apie 200. Sukaktuvi- Bostono Lietuvių PU. Dr-jos
ninkai gavo daug nuošii- allkito „jėje. Tarpklubine, varžybos
dzių sveikinimų ir lmkeji- ai„i.__ ■ __ -1
mų. netrūko ir dovanų. u eilės* nusabių dalukų' Bostono Metropolitan' “ P'°SRa SLA “ntr0 s?k,e.‘

augina vieną bu/ir ir “ BX»kimrit£ Chess League netruki pra- fr?n.el ^aroniene..
parusėti baleto numX. dės tarpkbbines šachmatų k“‘‘ !te,ke J' Kesknenei

varžybas keliose klasėse. j SI;A garbes ženkleli—seg- 
tuką. adv. Zuzanai Šalnie-

yra pakeliuje. Kraštas labai 
Iki pasimatymo ten, kur gražus. ypatingai pietinė sa

la pasižymi gamtos grožiu— 
vienas kito neatpažinsime! sniegu kloti kalnai, ežerai. 

Tai bus Skaučių Židinio upės... Keliauju su turistu

ma, o dėl ko. apie tai jau 
Keleivy buvo rašyta. 

Banketą pradėjo Br. Ba-
jerčius ir pavedė programai 
vadovauti Anelei Januške
vičienei. kuri tas pareigas be 
priekaištų atliko- 

žodžiu sveikinti buvo duo-

Dčkoįu

Širdies smūgiui ištikus,! 
man teko 5 savaites išgulėti j 
Mass. Memorial ligoninėje. 
Iš nuoširdžiai dėkoju vi- 
.ien.s. kurie mane ligoninėj 
arkė, atnešė gėlių ir kito
kių dovanų, kurie laiškais 
inkėjo greičiau pasveikti-

Dėkoju savo mpestingom < 
dukrom Birutei ir Aldonai.į< 
kuri. Floridoje palikusi sa 
vo mažą sūnų. buvo atskri
dusi manęs aplankyti.

Teresė Dumčienė

’1

REAL ESTATE

EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS 
UCENSEO BROKERS

KETVIRTIS REALTY :
Vt WEST BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127 

Tel. 268-4649
evwvwwvwwvvvvwvw

►►►

Januliai 
dukrelę Izabelę, kuri mokosi
vidurinėj mokykloj. A. Ja
nulis yra tarnavęs preziden
tų Roosevelto ir Trumą no 
asmens sargyboje, vėliau — 
valstybės policijoje- Ir da
bar jis yra valdinėje tarny
boje.

Nauji skautų vadovai

Bostono Žalgirio tuntas 
po vasaros atostogų pradėjo

kokių seniai nematėme.

Taigi, stsijauninkim bent 
vienam vakarui!

Sandaros 24 kuopos 
banketas

šeštadieni, spalio 24 d-. 
Sandaros 24 kuopa Brockto
ne savo patalpose rengia 
Banketą Sandaros 50 metų

Aukščiausioje grupėje į nei. SLA 2 apskr. pirm. L 
(Championship Division», Pauiauskui A Tamkui iš
yia-7 ^H^^n^^i^rcesterio. Miliauskui iš 
umv., *IIT. Boy.ston Syl- jjroektono, Martinienei. Pi- 
varna, Cambndge YMCA|. . . . „ . . ... .
zo . j v • t • . • • Dagienei, inž- A. Cauhkui,(2 komandos) ir Lietuviai. s Kantautui jadv. Tumavi. 
Kiekviena komanda turės čienei p viščiniu!. A. And- 
tarpusavy po 2 nmgtynes. is liulioniui, j. gondai. 
viso 12 penktadienių.

— Laiškais sveikino Sanda-

Išleistas gražus albumas

Neseniai iš spaudos išėjo 
gražus albumas "Laužams 
liepsnojant Vakaruos“ iš 
lietuvių skautų gyvenimo iš
eivijoje- Albumas skirtas 
lietuviškosios skautijos 45 
metų sukakčiai paminėti

Bostone albumas gauna
mas pas tuntininką Č. Kiliu
lį. kaina 6 dol.

Darbai būkle

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

Sandaros kortų vakaras

Sandaros 7 kuopa šį šeš- j vavimą perėmė 
tadienį. spalio 24 d. 7:30!čaitis. Bostono Universiie- 
val. vak. Sandaros salėje Į to studentas, o skautų vyčiu 
(124 F St.) rengia kortų va- Geležinio Vilko būrelio va-, 
karą su gardžiais užkan
džiais.

savo veiklą. Pasikeitė ir kai sukakčiai paminėti. Pradžia j Visos komandos po kaitą 10s cenlro b gUG°

Kęstučio draugoves vado- J
Gintas Vai-, ————————

tuvių Pil. Draugijos klube-. K Pauiauskas.

Skautų būklo remonto 
darbai eina į pabaigą. Šili 
ma ir elektra jau sutvarky 
ta. Dabar vykdomi dažymo 
darbai. Dažymą atlieka 
skautai vyčiai. Abu tuntai 
ruošiasi ir viešam būklo ati
darymui.

Telefonas: AN 8-2805 !
Į Dr. Jos. J. Donovan • 
Dr. J. Pašakarnio^

JPtDINIS 1
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

Komitetas

dovu išrinktas aeronautikos 
inžinierius Gediminas Juo- 
zapaitis.

3E==

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

t-adeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tom
DIDŽIAUSIA SIUNTINI!

NAUJOJ*
ŠIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
IOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BROADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-Į 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KKEIPKITfeS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD M CSV IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO ĮsraKojimai?

Siuntiniai prrm«mi ka«4ien nuo 9 iki 5 vai. vak- ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. rak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

▼BOSIĄS: JONA8 AIM1MONIS

Package Express & Travel 
Agency Ine.

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

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n u—s i u n t i ■ i ų

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCYJm. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

Pagerbiamoji dėl susijau
dinimo nesulaikydama aša
rų dėkojo visiem atėjusiem 
jos pagerbti.

Banketo meninę dalį atli
ko iš Worcesterio atvykę 
menininkai Ona Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas, pa
dainavę kartu ir atskirai ke
lias dainas, Elenai Smith 
palydint pianinu ir Jonui 
Dirveliui smuiku.

Taigi sandariečiai gražiai 
pagerbė savo veiklią narę, 
kuri yra tikrai verta pagar
bos.

Lietuvių respublikonų

Lietuvių Respublikonų 
Klubas spalio 23 d. 7:30 vai. 
vak. Tautinės Sąjungos na
muose šaukia susirinkimą, 
į kurį kviečia visus atsilan
kyti. Kalbės buv. gubernato
rius John Volpė ir Goldwa- 
terio atstovas Bostone.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 

923 E. Feerth SL,
So.

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

Telefonas AN 8-3639

įtatkirtis & PtY 

_JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai 

Rūpestingai taisome laikrodi.ua 
bedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649
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DOVANOS J LIETUVĄ
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Ę The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE'

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vašstiaą.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. Beg. Pharm.

182 a W. Breadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryta iki 8 vaL v, išskyras šventadienius ir

Parduodamas dviejų šei
mynų namas medžiais aoau 
gusioje gatvėje Roslindale. 
prie W. Roxbury. 2 butai po 
6 kambarius, už kiekvieną 
butą nuomos gaunama po 
$100 mėnesiui- Viename bu
te gyvena savininkas.

Teirautis: AT 5-2611 ar
ba rašyti— P. O. Boa 61 
Roslindale, Mass. 02131.

Vienas pasaukimas telefonu vertas $ 25.00|||

MODEL

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

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rū

TRus coupon 
is worth $25

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

.......sumažins jūsų kuro sąskaitas.

....užtikrins mažiausia žilimos nuostolį.
....garantuos gerų ir tylų veikimų.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO 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
nų. Perduodama Y©liausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis I 

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

C A 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, 
šlytomis. 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

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

COSMOS PARCELS 
EKPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Svilti
Tel. SW 8 2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Jnstict of tl 

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

ANTANAS SIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORIL'S

Dažymas mūro ir 
darbai ir kt.

Pertvarko verslo ir 
gyvenaunas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776
400 Norfolk Street.

Mase*

<»wmwwwvwii
Dažau ir Taisau

Kanus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

; viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin HU Ava. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

Hiiiuim
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TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2—4 Ir2—4 
ir

pagal susitarime 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner

A. J. NAUAKSY
Real Estate A

469 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Offlco TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

K. J. ALEKNA
EAST B>OADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

laikrodi.ua



