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Tarp kaltinamu žmogžudyste 
yra net šerifas ir kunigas

Mississippi valstybėje suima 21 asmuo, jų tarpe šeri

fas ir presbiterionų kunigas, ryšium su trijų teisių lygybės 

gynėjų nužudymu.

Birželio 21 dieną trys jau
nuoliai — du baltieji iš New 
Yorko ir vienas negras — 
negrų teisių gynėjai prie 
Fhiladelphijos miestelio, 
Miss., buvo šerifo suimti už 
greitą važiavimą, bet vėlai 
vakare vėl paleisti. Po poros 
dienų jų sudegęs automobi
lis buvo rastas netoli Meri- 
dian miesto, o tie jaunuoliai 
dingo kaip vandeny. Net 
vietos administracijos parei
gūnų buvo skleidžiamas 
gandas, kad tie vyrukai no
rėję tik pagai-sėti. iškrėsti 
juoką, ir yra gal kur noi-s 
New Yorke ar kur kitui- pa
sislėpę sveiki ir gyvi.

Bet kitur ne taip galvota. 
Net pats prezidentas John- 
sonas įsakė visą reikalą vi
su stropumu ištirti, sukruto 
FBI pareigūnai, ir galų gale 
rugpiūčio 4 d. jų lavonai bu
vo rasti netoli Philadelphia 
miestelio. Miss. Jie visi trys 
buvo nušauti ir užkasti-

Tas įvykis sukrėtė visą 
kraštą ir skatino FBI uoliai 
ieškoti tos žmogžudystės 
kaltininkų. Surinkus pakan
kamai įrodymų. FBI praeitą 
savaitę suėmė 21 asmenį, 
kurie kaltinami dalyvavę tų 
trijų jaunuolių nužudyme, 
įdomu pažymėti, kad suim
tųjų tarpe yra šerifas (ap
skrities policijos vadas), jo 
padėjėjas ir net tenykščios 
sektos kunigas. Policijos ži
niomis. šerifo padėjėjas ir 
dar 9 suimtieji yra Ku-Klux 
-Klano nariai ar jų simpati- 
kai.

Nelengva buvo tuos 
"paukščius“ sugauti, ne
lengva bus juos ir nuteisti. 
Vietos administracija nėra 
linkusi baltuosius už tokius 
darbus bausti, todėl, jeigu 
jie ir bus teisiami, tai bus 
labai sunku surasti objektin- 
gų prisiekusiųjų posėdinin- 
kų.

Bet tai paaiškės vėliau. O 
kol kas svarbu, kad galų ga
le policija surado tos žmog- 
žudybės siūlo galą- Įdomu ir 
tai. kad jau dabar pradėta 
rinkti lėšos suimtiesiems 
ginti. Sakoma, kad tam rei
kalui bus sukurta net atski
la organizacija.

P. Vietname žuvo 
115 partizanų

Paskutinėmis dienomis P. 
Vietname partizanai pialai- 
mėjo stambų mūšį. kuris tę
sėsi 14 valandų. Jie neteko 
115 žmonių, kurie buvo už
mušti. Tas vyriausybės ka
riuomenės laimėjimas pakė
lė jos nuotaiką.

Pažvplap i nraeiti mato-— —— - —J j— ------
me. kad kasmet žuvusiųjų 
partizanų skaičius mažėja. 
1962 m. jų žuvo ir buvo su
žeista 33.000, o pernai jau 
tik 17,000- O vyriausybės 
karių 1962 m. žuvo 13.000. 
1964 m. jau 26.000. Ameri
kiečių 1963 m. žuvo 75. su
žeista 418. gi 10 dingo be 
žinios. Šiemet žuvo 117. su
žeista 845 ir 10 dingo beži- 
nios.

Paskutinis laimėjimas, 
kaip minėta, pakėlė vyriau
sybės karių nuotaiką. Geras 
ženklas, kad kariuomenės 
vadai paskelbė remią dabar
tinę civilinę vyriausybę, ku
rią boikotuoja budistai-

Grįžęs iš pasitarimų Wa- 
shirgtone. ambasadorius 
gen. Taylor turi nevieną pa
siūlymą vyriausybei, kuliais 
ji galės pasinaudoti kovai 
prieš partizanus ir savo pi
liečių gyvenimui pagei inti.

Brežnevas smarkiai 
puola JAV

Chruščiovo įpėdinis Brež
nevas praeitą ketvirtadienį 
oasakytoi kalboj smarkiai 
puolė vakariečius ir Kiniją. 
Tą patį darė ir Maskvoje tuo 
metu viešėjęs Čekoslovaki
jos prezidentas Novotny.

Belaukiant sovietų politi
kos sušvelnėjimo ir kelias 
dienas čia turusis dėl sovie
tų ir JAV santykių išlygini
mo bei kompromiso sovietų 
skoloms JT švelniai nuleisti 
į vandeni, sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromiko 
staiga Jungtinėse Tautoseį 
taippj t išdrožė prieš vaka-'

! riečius nukreiptą piktą kak
Belge Lucette Dubois. sužinoju-; Vadinasi, bolševikai, 
si, kad jos sužadėtinis žuvo kaįp jr Chruščiovo laikais. 
Konge, apalpo. Ją ramina Rau-[ pasauliui rodo du veidus ir 
donojo Kryžiaus tarnautojas. , kalba dviem liežuviais.
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Viršuje 'lėktuvas, kuriuo popiežius Paulius VI skrido į Eucharistini 
ęresą Indijoje. Apačioje ta lėktuvo aiarnautojos, visos indės.

Duonos kepalas 5 ct., Kalifornijos unte 1 VValter Reuther bus 
viščiuko svaras 19 ct. suimta $00 studentų operuotas

Anglijos vyriausybės vadas 
lankėsi Washingtone

Washingtone pirmą kartą lankėsi darbiečių vyriausy

bės vadas Harold Wilson ir aptarė visus opius abiem

New Londone. Conn.. 6 
didžiosios prekybos bendro
vės pradėjo savo prekes par
davinėti pusvelčiui. Pavyz
džiui. kepalą duonos už 5 
centus, pusę galiono pieno 
už 29 st.. viščiuko svarą už 
19 ct.. Mazola alyvos galio
ną už $1-48, Clorox už 38 
ct., bananų sv. už 9 ct. -ir 
tt. Tokio "karo“ tikslas pa-' 
klupdyti toms bendrovėms 
nepriklausančių krautuvių 
savininkus ir tada atsigrieb
ti.

Dabar žmonės net iš Hart
fordo (50 mylių) atvažiuo
ja pigiai nusipirkti parduo
damų prekių.

Naujoji Anglija . 
sulaukė sniego

Praeitą sekmadieni visa 
Naujoji Anglija pirmą kar
tą šią žiemą tapo pridengta 
sniego sluogsniu. Bostone jo i 
iškrito 5 coliai. Concorde, į 
N. H.. —10. o Old Town. • 
Me.. net 20 colių. ,

Prieš tai siautė smarkus; 
vėjas, sugalinęs daugely vie-: 
tų elektros laidus, todėl• 
tūkstančiai namų kurį laiką 
buvo be šviesos ir telefono 
susisiekimo. Yra ir žmonių
aukų-

Kaliforrijos universiteto 
studentai. protestuodami 
prieš kelių studentų nubau

Kapitonas John Williams ir jo 
brolis Harry jau nuo mažų die
nų buvo išskirti ir nežinojo nie
ko vienas apie antrą, nors gyve
no nelabai toli vienas nuo kito. 
Bet prieš 12 metų juodu susiži. 
nojo ir šiomis dienomis pirmą 
kartą susitiko.

dimą. paskelbė streiką. Jie’ 
susirinko salėje ir atsisakė' 
ją apleisti. Universiteto va-; 
dovybė pakvietė policiją, Į 
kūri prieraita studentus iš-' 
vedė. o kurie labiau prieši
nosi, tuos suėmė- Tokių yra 
apie 800.

Neramumai kilo dėl to. 
kad universiteto vadovybė 
uždraudė Laisvojo žodžio 
organizacijai linkti univer-, 
sitete pinigus ir verbuoti na
rius. kurie dirbtų politinį 
darbą už universiteto ribų. 
Organizacijos vadai to 
draudimo nepaklausė ir to
dėl buvo nubausti. Aišku, at
sirado ir jų užtarėjų.

O kame tik drumstas van
duo, ten tuoj ir komunistai 
pasirodo. Minėtos organiza
cijos vadų tarpe yra ir ko
munistų. be to, studentus 
kurstė ir iš šalies asmenys. 
Paskelbtas visuotinis strei
kas. kuriam nevisi pritaria.

Streikuojantieji reikalau
ja. kad universiteto rekto
rius atsistatydintų- į

Universitete yra apie 30,; 
000 studentų.

Sovietu ginklai 
Kongo sukilėliams

Sovietų Sąjunga sutiko 
duoti Kongo sukilėliams 
ginklų ir apmokėti jų prista
tymą. Tuo būdu ji nori paro
dyti. kad ne tik Kinija yra 
sukilėlių rėmėja.

JT tarnautojas 
palydi sargai

Automobilių pramonės u- 
nijos vadas Walter Reuther 
Hemy Fordo ligoninėje Det
roite padaryta operacija.

Operacijos reikalingumas 
buvo pripažintas jau gegu
žės mėnesį, bet Reutheris 
prašė ją atidėti, kol bus 
baigtos derybos su darbda
viais dėl sutarties pratęsi
mo. Vėliau jis išvyko į Eu
ropą, kur dalyvavo unijų 
veikėjų konferencijoje. Jis 
daug padėjo ir dviejų Det
roito laikraščių darbininkų 
131 dieną užsitęsusiam strei
kui baigti.

Tik dabar jis galėjo atsi
gulti ant operacijos stalo.

Gydytojų draugija 
tęsia kovą

JAV gydytojų draugija, 
kuri turi apie 204.000 narių, 
suvažiavime Miami. Fla.. 
kitų metų pirmininku išsi
rinko dr- James Appel iš 
Lancaster. Pa., kuris tuoj 
parašė šitokį receptą: "Su
stiprintas pasipriešinimas 
socialiniam ligos draudi
mui“. Tokiam receptui pri
tarė ir suvažiavimas.

Vadinasi, gydytojų drau
gija ir toliau tęs kovą prieš 
socialinį draudimą ligos 
atveju.

valstybėm reikalus.

Peronui nepavyko 
grįžti Argentinon

Diktatorius Juan Peron, 
kuris viešpatavo Argentinoj 
9 metus, 1955 m. buvo nu
verstas. bet jam pavyko pa
sprukti į užsienį. Jis apsigy
veno pas kitą diktatorių— 
Franco Ispanijoje.

Argentinoje dar yra ne
mažai jo šalininkų, kurie 
ruošiasi Peroną sugrąžinti, 
todėl ir Peronas nenustoja 
vilties vėl Argentiną valdy
ti.

Paskutinėmis dienomis

Pirmadienį ir antradienį 
Washingtone buvo Anglijos 
darbiečių vyriausybės galva 
Harold Wilson. Tai čia pir
mas jo. kaip vyriausybės va
dovo, vizitas. Jis turėjo ap
tarti daug abi šalis liečian
čių klausimų. Anglija yra 
viena didžiųjų JAV sąjungi
ninkių, todėl kiek galima 
vieninga tų valstybių politi
ka yra svarbi ne tiktai ne- 
tarpiškai toms abiems vals
tybėms. bet ir visam demo
kratiniam pasauliui.

Vienas svarbiausių klau
simų buvo Nato valstybių 
ateitis ir sąjungininkų bend
rų atominių pajėgų suorga-

Argentinos sostinėje ir ki- į nizavimas. Wilsonas atsie
tuose miestuose pasirodė žė savo planą tais klausi- 
skelbimai: "Peronas grįžta, mais. ir jis nevisai sutampa 
to reikalauja žmonės!“ Ir su JAV pasiūlytuoju- 
tikrai praeitą trečiadienį Pe- Nepalikti nepaliesti ir ki- 

9 palydovais iŠ B svarhns reikalai — EUTO- 
pos valstybių bendradar
biavimas. santykiai su Pran
cūzija. su Vokietija, taip 
pat Pietų Amerikos, Pietry
čių Azijos (Vietnamo), ki
virčai tarp Malaizijos ir In
donezijos, finansinės prob
lemos ryšium su Anglijos 
svaro krize ir kt.

Kas tais ir kitais klausi
mais bus sutarta ar nesutar
ta. dar nebuvo paaiškėję, 
kai baigėme spausdinti laik
raštį.

rnnas su

; Kadangi New Yorke la 
bai nesaueru gatvėse ir net' 
geležinkeliuose. Jungtinių į 
tautų tarnautojos, kurios 
naktį baigia tarnybą, yra 
iki tak'io palydimos sargų. Sovietų Sąjungos ambasadorius
Taksi išlaidas apmoka Washingtone Anatolij Dobrinin 
Jungt Tautų administraci- po pasikalbėjimo su Dean Rusk 

’ 1 Kongo klausiniu.

Madrido atskrido į Brazili
ją, o iš čia būtų skridęs į U- 
rugvajų ar Paragvajų ir ten, 
matyti, būtų laukęs valan
dos, kada jo šalininkai su
ruoš Argentinoje pervers
mą.

Deja. Brazilijos vyriausy
bė neleido tam lėktuvui to
liau skristi, ir Peronas turė
jo grįžti į Ispaniją-

Urugvajaus vyriausybė 
paskelbė, kad ir ji nebūtų 
leidusi Peronui išlipti aerod
rome.

Ir Ispanijoje dabar jis nė
ra labai pageidaujamas, 
nors nėra teisėtų priežasčių 
neleisti jam ten gyventi.

Rcsp. gubernatoriai
tarėsi Denvery

Denverio mieste posėdžia
vo 17 gubernatorių respubli
konų. Jie tarėsi, kaip res
publikonų partijoje atstaty
ti vienybę, kaip ją organi
zuoti. kad ji galėtų laimėti 
ateinančius rinkimus.

Noras įstatyti partiją į j 
platų kelią buvo bendras, 
tik sunku buvo išspręsti, 
kaip tai padaryti.

Labai skyrėsi nuomonės 
dėl Goldvvaterio pastatyto 
komiteto pirmininko Burch.
Pažangesnieji, jų tarpe Ro- 
ckefelleris. reikalavo Burch 
pašalinti, bet kiti jį užstojo.
Klausimas spręsti paliktas 
Centro komitetui, kuris su
sirinks sausio mėnesį-

Pavasarį. gubernatorių 
nuomone, turėtų būti su
šaukta partijos konferenci
ja, kuri nustatytų pagrindi
nes partijos veiklos gaires.

Jie pabrėžė pageidavimą. Prancūzas Raymond Sambor ra- 
kad gubernatoriams būtų mina savo žmoną, kuri prieš lai
duota progos pareikšti dau- ’ ką pagimdė penketuką. Iš ją da 
giau įtakos partijos veiklo-j jau mirė. gydytoją nuomone, ir 
je.

Naujas pažadas
Šią savaitę Maskvoje ren

kasi komunistų partijos 
centro komitetas ir vadina
masis parlamentas. Prieš tai 
Pravda išspausdino ilgą 
straipsnį, kuriame nurodo
ma. kad ateityje partija tik 
vadovaus politinei linijai ir 
jos vadai toliau "nebegros 
visais orkestro instrumen
tais“.

Vietos tarybos nebebu
siančios partijos įsakymų 
vykdytojos, bet jos bus vy
riausios vietos reikalų spren
dėjos.

kiti vargu ilgiau gyvens.
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Visiems lietuviams
Viso* tautos turi neatimamą teisę į laisvę ir nepri

klausomybę- Amžiai liudija lietuvių tautos ištikimybę šiai 
teisei, ištikimybę laisvei ir nepriklausomybei. Kovoje dėl 
»io» teisės susikūlė istorinė Lietuvos valstybė. Kovoje dėl 
šios teisės Lietuva atgavo nepriklausomybę 1918. Visuoti
niu tautos sukilimu laikinai atstatė Lietuvos vyriausybės draudimo šalininkas. Jie są- vas ar motina°buvo iš balt- 
veikimą 1941-Sukūrė Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Ko. moningai ar nesąmoningai , veidžių. — tiktai tokie su- 
mitetą 1943. Kovoje dėl šios teisės paguldė galvas dešim- rašė neteisybę- ' geba įmokti anglų kalbos,
tys tūkstančių liasvės kovotojų nuo 1944 metų. Ir jokia §tai skaitykime Goldwa- Kiti gi, kad ir mokyklas lan- 
svetimųjų jėga negalės sulaikyti lietuvių kovos dėl šios terio atsakymą Medical Tri- ko. neišmoksta geros anglų 
teisės, iki Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė bus laimėta- bune žurnalui tuo klausimu, tarties. Vietoje mister. jie 

daktaro Jono Adomavičiaus taria mistak; vietoje yes»
Afrikos ir Azijos tautos laisvai apsisprendžia. Tik Naujienų Nr. 266 šitaip lie- sir, negras taria yesah. 

sovietinis Rusijos kolonializmas prievartauja, išnaudoja tuviškai išverstą: pr> Charles Hurst Ho
ir rusina pavergtąsias tautas. Tik Sovietų Sąjungos už- „Baigdamas aš turiu pa-. ward universiteto mokslinin- 
grobiuose kraštuose Atlanto Chartos, Visuotinės Žmogaus
Teisių Deklaracijos ir kiti Didžiųjų Demokratijų įsiparei
gojimai tebelaukia vykdomi.

ITALIJA

li Romos atgal į Lietuvą Švedija-pavyzdys Amerikai
. . v • - K j 20 d- Ro-
• . 1 an&laL ’Ąhk* lietuvių paiyaeu, iš ae-j Viena geriausių Ameri- kaip Švedijos piliečiai, vy-

*•' »»*-»»*-**« juodveidžiai. buvo atvežti. rodromo Fiumicine į Lietu- kos ekonominio gyvenimo resni kaip 16 metų amžiaus.
_ . .... ... . Amerikon prieš kelis šimtus! yą Maskvą išskrido Vii- reporterių Sylvia Porter šią esate priverstinai apdrausti 
Prieš rinkimus ir lietuvių metų. o vis dar negali l°bu-i niaus arkivyskupijos valdy- vasarą buvo Europoje susi- , ligos atveju. Šis draudimas

Kas kitur rašoma
SOCIALINĖ MEDICINA 

IR DOLDYVATERIS

spaudoje kai kas rašė. kad, iai angliškai kalbėti. Tiktai! tojas Ran. cesi- Krivaitis 
Goldu atens yra socialinio mišrių tėvų negrai, kurių tė- Panevėžio ir Kaišiadorių 

vyskupijų valdytojas kan. 
Paulius Bakšys, Telšių vys
kupijos kancleris kan- Bro
nius Barauskas ir Rumšiškių 
klebonas prof. Jonas Žemai
tis. Jie visi galėjo dalyvauti 
visuotinio Bažnyčios susirin
kimo III-sios sesijos posė
džiuose. Tuo pat lėktuvu į 
Latviją išskrido naujai pa
šventintas vyskupas Julius 
Vaivods. lydimas Rygos de
kano kun. Užerovskio. Jie 
taip pat nuo pat pradžios 
galėjo dalyvauti III-sios se

sakyii. kad aš esu priešin- kas. kuiis šitą reikalą studi- 
gas Medicare planui, suriš- javo, sako. kad dėl tokio 
tam su Sočiai Security. Aš stipraus etniško dialekto 
balsavau piieš Medicare pa- j negras dažnai net ir darbo 

Lietuvių tauta — išvien su likimo broliais latviais,' gerinimą pagal Pi ezidento; negali gauti, nes yra darb-
estais ir kitomis pavergtomis tautomis — kovoja bendrą Sočiai Security Bill. Mano 
kovą prieš sovietinį kolonializmą už laisvą apsisprendimą, nusistatymas buvo aiškiai ir 
Šioje kovoje lietuvių tauta reikalinga visų laisvę mylinčių pakartotinai viešai paskelb- 
paramos. Tačiau pirmieji kovos talkininkai yra laisvojo -‘iS* Tai uždėtų nepakelia-
pasaulio lietuviai, vadovaujami apsijungusio Vyriausio finansinę nartą tai sis-

. . ...... v ... temai, kunos dabartinis sto-Lietuvos Islaisvmimo Komiteto. .vis yra jau netvirtas — mi-
Vyriausia* Lietuvo* Ulauvinimo Komitetą*. pa*kel- nėtf finansinė rasta jęlėtų 

bę. 1944 m- vasario 16-rio. dekUmcij,. yra lietuvių tauto, suzlugdytt 'įsą Sočiai^Secu- 
UUvaa ir auteutiška. balm. bei jo. valio. reiikėj«. Ji. Be to, tel-
telki. vi*** Lietuvai uepriklau«m.,bė. .lekiančia, lietu- klant pašalpą natūra, o ne 

„ . . ... - pinigais — socialines apsau-
vių gyvąsias jėgas. Savo nusistatymą ir ve imą jis, ^og pensjnjnkaj būtų laiko- 
tiek vertindamas besikeičiančią tarptautinę raidą, tiek m- vįguomenės lėšų išnaudo-
Vakarų politiką Sovietijos atžvilgiu, tiek pačios Sovietų rojais ar gyvenančiais iš lab- 
Sąjungos politiką, — rikiuoja į nepriklausomos, demokra- daiybės, o ne save gerbian- 
tinės Lietuvos išlaisvinimą, į lietuvių tautos priespaudos, čiais ir savimi pasitikinčiais 
pažeminimo, išnaudojimo ir skurdo pašalinimą. amerikiečiais. Tie senesnie

ji amerikiečiai apmokėjo
Palaikydamas ir stiprindamas Lietuvos Respublikos savas pašalpas iš sunkiai už

de jure tęstinumą, bendradarbiaudamas su nepriklauso- dirbtų savo algų. todėl jie 
mos Lietuvos diplomatine tarnyba, su laisvųjų lietuvių ^ri moralinę teisę, kaip jų 
organizacijomis bei įstaigomis, su sovietų pavergtomis turi būti išleisti, tai
tautomis ir atskirų valstybių bei tarptautinėmis instituci- ne^určtų va zia nutarti uz 

<7 • • «• t-i • « « s? Juos-nors ir su tu piliečių zi-jomis, Vyriausias Lietuvos Islaisvmimo Komitetas : be jų

stengsis laimėti Lietuvos bylai viešosios opinijos, po- Nu0 dr j Adoma.
litinių ir diplomatinių sluoksnių, tarptautinių institucijų vičius pridūrė šias teisingas 
palankumą bei paramą; . pastabas:

rūpinsis Lietuvių Tautai atstovauti, už ją, — negalin- „Tai taip pareiškė senato- 
čią savo valios laisvai reikšti, — kelti balsą ir ginti jos rius Bany M. Goldwater 
teises tarptautinėse ir atskirų valstybių įstaigose; žurnalui Medical Tribūne

... savo pažiūras sveikatos rei- 
kovos už pavergtojo lietuvio pagrindines žmogišką- kalu priešrinkiminiame į

sias teises, už religijos ir auklėjimo laisvę, už mokyklos prezidentus įkarštyje. Da 
ir mokslo laisvę, už keliavimo ir gyvenamosios vietos bar lietuviai tuii abu pareiš- 
pasirinkimo laisvę, už visas kitas, Visuotinės Žmogaus kimus: dabartinio preziden- 
Teisių Deklaracijos paskelbtas, asmens laisves; to pareiškimą. įdėtą praei-

informuos Lietuvą apie pasaulio reikšmingus įvykius 
ir laisvųjų lietuvių gyvenimą, o laisvuosius lietuvius — 
apie padėtį krašte ir okupanto veiksmus bei kėslus Lietu
vos, lietuvių tautos ir laisvųjų lietuvių atžvilgiu;

tame šiame skyriuje, ir 
Goldwaterio šiandien. Ne- 
užmeskime jų. nes prisimin
ti įeikės juos, kai ateis vėl
už keturių metų lemiama 

telks lėšas ir kitas medžiagines bei dvasines priemo- . valanda dėl savo svikatos 
-- • • - * ' - * * pagerinimo.nes Lietuvos laisvės kovos uždaviniams.

Apsijungęs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas,

reikšdamas meilės ir pagarbos atminimą tiems, kurie 
savo ryžtą Lietuvos laisvės kovoje patvirtino savo gyvy
bės aukomis,

reikalų pagerinimo. Neuž
tenka vien bėdavoti dėl ma
žų dabartinių pensijų — rei
kia daryti tai. kas būtina, 
idant tos pensijos padidėtų 
ir Socialinė Medicina paga
liau pradėtų savo palaimą

davių. kurie tokią tartį jun 
gia su kvailumu (ignoran 
ce).

Jis aiškino šitą padėtį šio
mis dienomis San Fiancisco 
mieste buvusioj American 
Speech and Hearing drau
gijos suvažiavime, kur jis 
pranešė ir apie savo išrastą 
būdą negrų tarčiai ištaisyti.

Savo išradimą jis vadina 
"elektronišku prietaisu“, ku
riuo esą galima kalbinius 
negro organus pakeisti taip, 
kad jis galįs ištarti anglišką 
žodį laisvai-

Jei tas išradimas iš tikrų-

sijos posėdžiuose. Kartu iš
vyko ir du okup. Lietuvos 
žurnalistai Mykolas Jacke
vičius ir Albertas Petraus
kas, nuo pat III-sios sesijos

pažinti, kaip ten žmonės apmoka iki 75% atlyginimo 
tvarko savo gyvenimą. Savo gydytojui, kurį jūs pasiren- 
patyrimus Švedijoje, kur kate, ligoninės išlaidas iki 
jau 33 metai valdžia yia so- dviejų metų, kelionės išlai- 
cialdemokratų rankose, au- das. susijusias su liga. ir a- 
torė aprašo straipsny ”šve- pie pusę išlaidų už vaistus, 
dija suderina privačios ini- Re t visą Hgos iaiką 
ciatyvos ir gerovės valsty- jūg tUfite teisę šeimaį

• gauti kasdien $5.50 pašai-
Jungtinėse Valstybėse pos. Dar yra speciali pašal- 

mūsų „karai“ su skurdu ir pa nedarbingiems asme- 
atkakliai didėjančiu nedar- nims, maitintojo netekusių 
bu tarpe nepatyrusių jaunų- motinų ir vaikų globai ir sė
jų ir senųjų darbininkų tik nesnėms bevaikėm našlėm.
dabar pradeda išsijudinti- Sulaukus 67 metų. pasi- 
Š ved i joje. krašte su aukš- remįant seniai veikiančiu į- 
čiausiu gyvenimo lygiu vi- statymu. nepaisant kokios 
soje Europoje, abudu šitie jūsų pajamos ar šeimos tur- 
karai buvo lemiamai laimė- gaunate pagrindinę

seno amžiaus pensiją, ir jū- 
švedija yra ne vien tik sų pensija atsižvelgia į Šve-

pradžios, kaip ir kiti pašau- pažangiausia gerovės (wel- dijos pragyvenimo išlaidų
mmaci 0^011/17x0 nfc>4-7\iT«i t a > — _ _ 1__“ _ T* •__J 1__ o /»ol,f/xlinės spaudos atstovai, ste
bėję Vatikano II-jo visuoti
nio susirinkimo eigą-

LENKIJA

Daugybė išeikvojimo bylų 
Lenkijoje

(E) Lenkijos teismai

iare) valstybė pasaulyje. Ji indeksą.. Norėdamas galite 
taip pat turi nemažiau pa- gauti šiek tiek mažesnę pen- 
vyzdingą privačios iniciaty- siją jau nuo 63 metų- 
vos ūkį ir daugeliu atvejų Be t0 suiaukęs 67 metų 
savo biznierius traktuoja ii am2iaus. jūs turite teisę į 
globoja daug švelniau, negu pap!ldomą pensiją pagal 
mes, o savo pavienius darbi- ly^o metais priimtą įstaty- 
ninkus apdeda sunkiais mo- mą. Lėšas sumoka vieni 
kesčiais finansuoti jų ap- darbdaviai. Apie 1980 me- 

svarsto visą eilę bylų, kurių: audimui nuo skurdo, ne- (ag Raj §i programa pradės 
dalyviai kaltinami valstybei dar Do “ seno amžiaus netik- veikĮj visiškai pilnai, jūs tu- 
padarę milioninių nuostolių. 1,umo- j vėsite garantuotą teisę į kas-

jų toks geras, tai negrams Viena didesniųjų bylų Var- Dėmesys, skiriamas pri- metinę pensiją, lygią dviem 
jis būtų tikra palair.a, nes šuvoje pradėta svarstyti lap- vačiai iniciatyvai, yra vienas trečdaliam pajamų, kokias 
jie nieko pasauly taip ne-, kričio 20 d- Kaltinamųjų iš dalykų, kuris man ypatin- gavote peš 15 metų savo 
trokšta, kaip nusikratyti sa-' suole aštuoni įvairių mėsos gai ki įto akin. bestudijuo- aukščiausiai apmokamo dar- 
vo įgimtos tarties ir gau- kombinatų direktoriai bei į jant nuo gimimo iki mirties * bo.
ruotų plaukų, kurie atrodo jų pavaduotojai. Jie nuo gerovės sistemą šiame di-j ma: vra *:k nrabėgomis 
kaip avies vilnos. s 1957 m. išeikvoję šimtus to-: tižiausiame Skandinavijos ^nnarutas garažas Jis yra

*- S. M. ; mėsos ir Pasiglemžę dau- i krašte.—rašo autorė. Silg dktesnii pradedant įa-
kaip 10 milionų zlotų‘ Įsivaizduokite, kad esate! šaipa butui apsimokėti se- 

DEMOKRATŲ PARTIJA pelno. Iki šiol v alstybė su-; padėtyje kurio nors viduti- 
IRGI NORI VALYTIS ' konfiskavo tokią kaltinamų- j ni pajamų samdinio kurio- 

jų nuosa\ybę: 44 vilas. 17 J je nors privačioje švedų
Kad pralaimėję rinkimus statybos sklypų, 26 automo- 

respubiikonai nori savo par- bilius, tūkstančius dolerių 
tiją „apvalyti“, pašalinant aukso monetomis ir bankno- 
iš jos goldwaterininkus, tai tais, aukso gabalus, įvairias 
jau ne tiek keista; bet bū- brangenybes ir įvairaus dy- 
dinga, kad ir demokratai džio užsienio valiutas, 
pradėjo kalbėti apie ’apsi-! .
valymą“. Mat, nemaža jų ’ .
kongresmanų ir kitų veikėjų . ~ byla. cia
atvirai reme Goldvatenokandidatūra voač koneres- ka-tinamųjų suole atsidūrė 
Ranaiaaturą. -^1 muitinių valdininkai. Jie
SSi^k^Xa^^M« užsienio
fe WatSm is^S Dar kit0> b’VlOJe

Yiios. 5

anksčiau, lapkričio 
Varšuvoje prasidėjo

dirbtuvėje. Jūs 
8350 per mėnesį,

uždirbate

nesnio amžiaus žmonėms, 
baigiant parama grynais pi
nigais jaunuoliams, lankan
tiems mokyklas ne savo gim-

X »■ • » "J ■ •
Vis dėlto juokingiau atro

do tie respublikonai, kurie 
kalba apie savo partijos 
"apvalymą“. Jie pabėgo iš 
savo partijos, rėmė Johnso- 
no kandidatūrą ir dabar no
rėtų savo partiją "valyti“.tikti visiems šio krašto gy 

k**! Lietuva išsilžUvins iš sovietinė* oku- ventojams. Reikia ištiesti
jo« ir tvarkysi, pagal *avo gyventojų laisvai pareikštą silpnam artimui tvirtą medi- eVa
_ ciniškos pagalbos ranką. G°ldwaten ir dabar pasihe-

.... Milionierius tokio mūsų ran- *a su JU0,
skelbia šį vieningos kovos įsipareigojimą sau ir kog ištįesjmo nereikalingas. Todėl Bostono ”Heraldas“ 

kviečia visus lietuvius atnaujinti įžodį Lietuvos laisvei ir mums su tokiais, ku- sako, kad iš tikrųjų jie pa

O kiek jų yra? Saujelė. 
Visa

15 asmenų, kaltinami pasi
savinę miltų miliono zlotų 
sumai.

savo darbu, mokslu bei lėšomis jungtis į bendras aukas 
ir bendras pastangas savo ar savo tėvų Tėvynei Lietuvai 

vaduoti.
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

New Yorkas. 1964 — Donelaičio — metei-

rie vargan patekusio neuž- tys turėtų būti iš partijos 
jaučia, nepakeliui- * pašalinti.

"Ačiū visiems brandiems Bet Henry Lodge, vienas 
lietuviams, kurie šių prezi- rimčiausių respublikonų 
dentinių rinkimų metu ėmė partijos žmonių, sako. kad 
realiai už savo sveikatos rei- apie „valymus“ ir "salini- 
kalus dirbti. Dirbkime ir to- mus“ nereikėtų kalbėti. Xo- 
liau — ištraukime iš medi- rint sustiprėti, reikia žino- 
ciniškos netiesos pelkių vi-j nes vienyti, o ne skaldyti
sus mūsiškius, kurie kerta 

UŽ BORMANO GALVĄ (kaip nors iki to laiko suras- gaką, ant kurios patys sėdi, 
25,000 DOLERIŲ TTX —’ ----------- -

Buvusiam Hitlerio vyriau
siam padėjėjui Bormanui 
pavyko iš Vokietijos pa- 
spiukti. Yra žinių, kad jis
dabar gyvena Argentinoje. 
Kadangi šiais metais bai
giasi atsakomybės už nacių 
laikais padarytus nusikalti
mus terminas, tai Vokietijos 
yaldžia deda pastangų jį

ti. Už padėjimą jį suimti kurįe bet kieno vardu prieši- 
paskirta 25.000 dolerių. To-į naši Socialinės Medicinos 
kia suma gali kartais suvi-; įvedimui šiame krašte.“ 
lioti ir Bormanui artimą1
žmogų, kuris žino. kame šis» 
slapstosi.

Bormano sūnus yra vie- 
nuolis. bet ir jis sako neši-, Negro liežuvjg gomulys
nąs„ kame tėvas gyvena, yra kitoks, negu indoeuro- 
Jaunasis Bormanas dirbo piečio- Lietuvių vaikai, at- 
Konge. o dabar grįžo j Bei- vežti iš Lietuvos ir Ameri-

IŠRADO BODĄ NEGRŲ 
TARČIAI IŠTAISYTI

giją- koj užaugę, kalba angliškai

LIŪDNA 25 M- SUKAKTIS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba bend- 
rarasčiu ragina apygardų ir 
apylinkių valdybas ruoštis 
dvidešimt penkerių metų 
Lietuvos laisvės netekimo ir 
kovų uš Lietuvos laisvę bei 
tose kovose žuvusiųjų minė
jimams. 25-rių metų Lietu
vos laisvės netekimo sukak
tis sueina ateinančiais me
tais.

Lietuviai Lenkijoje

Lenkijos Lietuvių Visuo
meninės Kultūros Dr-jos 
centro valdyba veikia Sei
nuose. Jos pirmininkas My
kolas Kmita. Ji išlaiko devy
nias lietuviškas mokyklas, o 
Seinuose —vidurinę mokyk
lą. kurios direktorium yra 
A. Udzila, neseniai baigęs 
Vilniaus universitetą. Drau
gija leidžia „Aušros“ laik
raštį, — nuo 1965 m. jis pra
dėsiąs eiti reguliariai.

Punsko mieste veikia lie
tuvių kultūros namai- Dra
mos grupė nuo 1956 m. su 
lietuviškomis pjesėmis važi
nėja po Lenkijos miestus ir 
kaimus. Daugiausia Varšu
voje veikia keli muzikiniai 
bei šokių rateliai.

Amerikiečio šeima val
giui išleidžia 19% savo pa
jamų (mokesčius atskai
čius), anglo — 29%, o So-

$83 arba 31 nuošimtį savo 
uždarbio mėnesiniams mo
kesčiams. Jūs turite žmoną 
ir vieną 7 metų vaiką, kitą 
kūdikį.

Jūs. tas šeimos maitinto
jas. dirbate daugiausia 45 
valandas per savaitę ir. pa
gal įstatymą, gaunate ketu
rių savaičių atostogas kiek
vienais metais- Rizika jums 
netekti darbo yra labai ma-! 
ža (tik 1.4 nuošimčio yra 
bedarbių), bet jeigu jūs ir 
netektumėte darbo, jūs gau
tumėte nedarbo apdraudi
mo iki apie $4 dienai, be to. 
priedų jūsų žmonai ir dviem 
vaikams ilgiausiai per 156 
dienų laikotarpį. Kadangi 
ten praktikoje visiškai nėra 
ilgalaikio nedarbo, jūs esate 
daugiau negu pakankamai 
apsaugotas. Jūs taip pat. jei 
bus reikalas, gausite pagal
bą tokios rūšies, jog būsite 
išmokytas kitokio darbo, ar
ba gausite sau ir savo šei
mai kelionės išlaidoms pa
šalpą. jei kelsitės dirbti į ki
tą vietą.

Jūsų šeima gaus grynais 
pinigais kiekvienam jūsų 
vaikui iki 16 metų po $135, 
taigi už du — $270 metams. 
Už jūsų vaikus bus sumokė
ti mokslapinigiai. už prieš
piečius. sveikatos priežiūrą, 
ir, jeigu jie bus gabūs,—vi
sos kolegijos baigimas ne
mokamai.

Jūsų žmona gaus prieš

sumokate * tajame mieste.

vietų Sąjungos gyventojas j gydymą gydytojo pagalbą
net 50% ir vis viena daug 
prasčiau maitinasi- Vidurkį 
imant, šių dienų amerikie
tis yra 2 coliais, o japonas 
4 coliais aukštesnis, negu jų' 
seneliai.

Tai yra labai plataus mas
to gerovės valstybė, bet jei 
mes ir galėtume tokią turėti 
savo krašte (Amerikoje) ir 
visi turėtume pilną darbą, 
tokias algas ir kainas ir tu
rėtume mokėti tokius mo
kesčius. kaip švedai moka, 
tai milionai mūsiškių saky
tų, kad tai —nepakenčiama 
prievarta.

Tačiau su šitokia sistema 
Švedija laimėjo savo karus 
su skurdu ir nedarbu ir vis- 
tiek pilnai išlaiko savo pri
vačią iniciatyvą. Net labiau
siai kapitalistiniai nusista
tę biznieriai, kokius aš čia 
sutikau, sakosi nieko dau
giau nenorį, kaip tik dar 
kiek patobulintį esamą sis- 
temą-

Taip rašo minėta žurna
listė Sylvia Porter.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ

Stasys Gečas, JAV LB 
Centro valdybos pavedimu, 
ateinančių meti; liepos mė
nesį organizuoja ekskursiją 
lėktuvu į Europą. Visi eks
kursantai turės progą daly
vauti Europos lietuvių studi
jų savaitėje Vokietijoje.

Norintieji ekskursijoj da
lyvauti registruojasi adresu: 
Stasys Gečas, 7252 South 
Rockwell St, Chicago, UI. 
60629- Tel. PR 8-8034.

Vykstantiems į okupuotą 
Lietuvą šios ekskursijos 
lengvatos nebus teikiamos.

ir nemokamą ligoninės pa 
tarnavimą gimdant. Be to, 
ji gaus motinystės pašalpos 

i mažiausiai $180-
Jūs ir jūsų žmona, abu

Paragink tavo 
iitiraiyti Kdetvį. 
metanu $5.
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KAS NIEKO NETEIKIA,

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAM,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Vliko seimas
Lapkričio 28-29 dienoms 

Nevv Yorke posėdžiavo per
sitvarkiusio Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to (Vliko) seimas.

Seimo sesiją atidarė laiki

valstybės atsisakė pripažin
ti sudarytą Lietuvoje kitą 
politinę padėtį. Todėl tarp
tautinės teisės požiūriu ir 
šiandien Lietuva yra nepri
klausoma valstybė, tik So-

nosios valdybos pirmininkas vietų ^jungos okupuota-
L>* I* * T* • T * A. “ 2. 4. * • w •Kipras Bielinis. Jis pasvei 

kino visus atvykusius į šj 
posėdj, suminėjo, kas praei
tyje buvo nuveikta, ir prisi
minė per septynerius metus

Lietuvių tauta, ypač išei
vija, nenurimsta dėl susida
riusios Lietuvos padėties ir 
daro visa, kas galima, kad 
Lietuvai jos valstybės teisės

išbuvusio VLlKo pirminin-j būtų grąžintos. Jau tūkstan- 
ko dr. A. Trimako mirtį. Jo! čiai lietuvių, ypač jaunimo,
netekimas skaudžiai jaučia-1 - ------ ’1 - x -  ----- ’
mas. Seimo dalyviai atsisto
ję ir susikaupę pagerbė A. 
a rimaką-

Seimo prezidiumą sudarė 
dr. B. Nemickas, dr. J. Stik- 
liorius ir prof. B. Vitkus.

Seimas susilaukė sveikini
mų iš visų Lietuvos diploma
tijos tarnybos atstovų, St- 
Kairio ir daugelio kitų.

Seimo nutarimai bus pa
skelbti vėliau.

Seimo pranešimai ir kal
bos ouvo įrekorduotos į 
magnetines juosteles.

Dabar Vliką sudaro ne
priklausomybės metais Lie
tuvoje savo veikimu pasi
reiškusių politinių srovių bei 
okupacijos metais susibūru
sių kovos sąjūdžių atstovai 
po tris atstovus nuo kiekvie
nos grupės. Viso tokių gru
pių 15, tai seimą sudaro 45 
atstovai.

Vliko Tarvba sudaro do- ------------0 ----------------------------x—

vieną atstovą nuo kiekvie
nos grupės, taigi, ji suside
da iš penkiolikos atstovų.

Tary ba renka Vliko Val
dybą.

Šios seimo sesijos metu

laip atrodo kalnas, kurj Kanados vyriausybe pavadino 
Kennedy vardu. Kalnas yra 15 mylių nuo Alaskos

WORCESTERIO NAUJIENOS

sienos.

Dekolonizacijos Komisijoje-.
Tai tvirtesnis žingsnis pir
myn, juo labiau, kad nutar-į 
ta tas žygis pakartoti Jung
tinių Tautų Organizacijai 
vėl susirinkus.

ragaliau Jungtinių Tautų 
Organizacijos sekretoriui 
rugsėjo 21 d. Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministe- 
ris peikė raštą, reikalauda
mas įtraukti į Jungtinių 
Tautų Organizacijos atsto
vų suvažiavimo darbotvarkę 
kolonializmo klausimą, ku
ris pavadintas ” Valstybių 
atsisakymas panaudoti jėgą 
teritoriniams ir sienų gin-.
čams spręsti “ j se dalyvauti. Visos draugi- —Atrodo, skraidyti vieni

Čia mūsų politinių veiks- j°s turėtų išrinkti atstovus i juokai. — nusprendė erkė. 
nių pareiga paveiki Vakarų Amerikos Lietuvių Tarybos tūnodama po erelio sparnu, 
vyriausybes, kad jos parei- skyrių, nes tik tada jis galės * * *
kaiauią pirmoje eilėje išhekmingai prisidėti prie Lie- Gai(Jys taip vertin0 
Kremliaus vyriausybės ne- tuvos laisvinto darbo • buvo isilikjneS| kad ly.
naudoti Jėgos sprendžiant Varpo Dramatinis Klubas tas išaušta vien dėl jo giedo- 
savo valstybės sienų klausi- kalėdinį pobūvi rengia gi-uo- jjm0 
mą, ir paveikti taip Jungti- džio 20 d. Į ’ ♦ » ♦

. nių Tautų Organizacijai pri- J Visi mūsų parengimai bū-j .
pastovesnį mūsų tautinių ir į klausančias valstybes, kad na Lietuvių svetainėje. 3521 *ra *cvai“M- kurie moka 
valstybinių teisų atgavima. i„ .Jf£tnvui is I Park o-atvėip i apsimesti protingais, o kitas

! apsimeta kvailiu, kad kitus

pačioje Lietuvoje žuvo ko
vose dėl savo šalies laisvės. 
Nėra reikalo pasiduoti ne
vilčiai. Tos sudėtos aukos 
ir dar tebededamos nėra 
veltui žuvusios. Istorijos a- 
kimis žiūrint, Lietuvos ne
priklausomybės netekimas 
yra laikinas — tai kelias į

valstybinių teisų atgavimą 
Tada gal išairiš ir teisin
gesnis Lietuvos sienų klau
simas.

Kova nėra lengva ir gal 
ilga. bet, turint galvoje mū
sų tautos kantrumą bei vi
dinį užsispyrimą atsiekti kas 
prarasta, neabejotina, kad 
bus laimėta.

Tarpvalstybinių santykių 
raida eina ta kryptimi, vis 
tvirčiau įjungiamas ir Lietu
vos likimo klausimas į visą bą. Dėl valdybos sąstato bū- 
eilę kitų neišspręstų klausi-, ta ilgesnių ginčų. Bendro su
mų ir kartu į visuotinės tai- sitarimo nebuvo atsiekta, 
kns iirvvendimma- į Klausimas buvo išspręstas

Tiesa, Lietuvos laisvės į- balsavimu. Pirmas valdybos 
gyvendinime pasitaikiusios kandidatų sąstatas priešaky 
kai kurios sutemos susilpni- su jos numatytu pirmininku 
na kovas, ir lietuvių išeivi- St. Lušiu gavo tik 5 balsus 
jos dalis su įgytais materia- iš 15. Antras į valdybą kan- 
liniais patogumais kartais didatų sąrašas priešaky su

jų atstovai pareikalautų iš Į Park gatvėje 
Sovietų Sąjungos grąžinti 
Lietuvai laisvę, kuri buvo 
atimta pavartojant jėgą..

Buvo padarytas praneši
mas ir apie laisvinimo reika
lams lėšų telkimą. Pranešė
jas buvo prel. J. Balkūnas ir 
A. Ošlapas. Taip pat patvir
tinta apyskaita- 

Po Vliko Seimo sesijos

Pranas Naunčikas sukvailintų.

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS
1965-jų metų Keleivio Kalendorius jį užsisakiusiems 

■*au išsiuntinėtas. Bet kas dar nėra jo užsisakęs ir norėtu 
posėdžiavo ir Taryba. Be ki-1 žulotL aP*e ką ir kas tame kalendoriuje rašoma, tiems čia 
tų reikalų, ji išrinko valdy-Į paduodame suglaustą jo turinį. Štai jis:

buvo išklausytas išsamus J-. pasigauna nevilties ir suabe- V- Sidzikausku surinko 10 
Audėno pranešimas apie nu-! joja Lietuvos laisvės at- balsų, penkiems susilaikius]
veiktus Vliko darbus ir at
eities veikimo planus.

O tie ateities darbai turė
tų būti šie:

Kitais metais sueina 25 
metai Lietuvos okupacijos. 
Tais metais reikėtų Jungti
nių Tautų Organizacijoje 
pralaužti ledus — reikia į- 
teikti Pabaltijo tautų laisvės 
atstatymo klausimą.

1965 m. birželio 13 d. rei
kia paskelbti Lietuvos. Lat
vijos, Estijos laisvės kovos 
diena, kad įvairių tikybų 
bažnyčiose ta diena taip pat 
būtų suminėta.

Būtina atsidėjus tirti Lie
tuvos padėtį. Susirūpinti at
eities Lietuvos sienų klausi
mo studijomis, ir pats svar
biausias klausimas — lėšų 
klausimas- Būtina, kad Pa
baltijo pavergtų tautų kovos 
dieną visi atiduotų tos die
nos savo uždarbį kovos rei
kalui.

Kitas įdomus pranešimas 
tai V. Sidzikausko žodis— 
Lietuvos laisvinimo padėtis 
ir perspektyvos.

V. Sidzikauskas pastebė
jo, kad jau dabar visiems y 
ra žinomas faktas, doku 
mentais paremtas, jog So
vietų Sąjunga, pasinaudoda 
ma slaptu sandėriu su Hitle
rio Vokietija, savo ginkluo
tomis pajėgomis sutrypė 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
laisvę.

Kai paaiškėjo Sovietų Ru
sijos kėslai ir smurtas prieš 
Lietuvos laisvę, demokrati 
jos pagrindais besitvarkan 
čios valstybės, o ypač JAV 
protestavo prieš tą smurtą.

gavimo. Bet štai buvusi Pa- nuo balsavimo, 
saulinėje mugėje Lietuvių Tuo būdu naujon valdy- 
Diena. Chicagoje buvusios bon išrinkti: pirmininku V. 
dainų ir šokių šventės vaiz- Sidzikauskas ir nariais— 
džiai įrodė, kad lietuvių tau- J. Audėnas, K. Bielinis, B. I 
tinė dvasia yra gyva. kury- Bieliukas, dr. K. Čegiskas, | 
binga ir besisielojanti dėl St- Lūšys ir dr. B. Nemickas. 
savo tėvų gimtojo krašto li- Valdybos nariai pareigo-Į 
kimo. Todėl nėra pagrindo mjs pasiskirstys vėliau. Bu-j 
būkštauti, jei kas nutrupa vo vienbalsiai priimtas atsi- 
nuo sveiko lietuvių kamieno, šaukimas j visus lietuvius.

V. Europos valstybėse Prieš pabaigiant seimo I 
Lietuvos klausimas taip pat sesiją, naujas valdybos pir- 
nėra pamirštas. Jau ten ne- mįninkas tarė trumpą žodį. 
reikia įrodinėti, kad lietu-. Jis pažymėjo vienybės bū
vių tauta yra gyva. kultūrin- tjnumą ne vien tik žodžiuo- 
ga. politiniai subrendusi, su-, jr darbuose, kad visų
gebanti valstybiniai tvarky-. širdyse ji giliai įstrigtų ir ly- 
;is. Todėl Lietuvos valstybės dėtų mūsų visų darbus, 
atstatymo klausimas yra gy- j Seimo darbus baigus, visų I 
vas tiek Paryžiuje, tiek Ro- jo dalyvių buvo įspūdingai 

sugiedotas Lietuvos himnas.
J. Vik..

moję. tiek Bonnoje. tiek 
Skandinavijos valstybėse ir 
Londone.

O tai yra svarbu- Pati vie
na lietuvių tauta yra per 
silpna sutrukdyti savo galin
go kaimyno imperialistinius 
kėslus ir nusikratyti jai pri
mesto baudžiavos jungo. 
Nūdien daugelis valstybių 
supranta, kad taikos įgyven
dinimas nėra įmanomas bet 
kurių kitų tautų sąskaita.

Todėl yra labai svarbu

NEW BRITAIN, CONN.

Metiniai susirinkimai

Gruodžio 10 d. bus SLA Į 
34 kuopos susirinkimas. Pra-1 
džia 8 vai. vak-

Gruodžio 14 d. renkasi 
Apšvietos Piliečių Klubo na-l 
riai. rinks valdybą, atstovus) 
i A.L. Tarybą ir kt

Auksinio Jubiliejaus Me-I
Lietuvos likimo klausimą Klubo narių metinis susi- 
tarptautine plotme išlaikyti! rinkimas bus gruodžio 18 d. 
gyvą, svarbų, o tai priklauso i įprastu laiku.
išimtinai nuo mūsų pačių, 
ypač už Lietuvos sienų gy
venančių lietuvių. Čia būti
nas susiklausymas, vienybė, 
visų veiksnių darbų suderi
nimas.

Tarptautinių Žmogaus 
Teisių Lyga yra jau iškėlusi 
sovietu kolonializmo Pabal

Iki šios dienos JAV ir kitos tijo valstybėse klausimą 24«

Vietos Draugijų Sąryšio 
metinis susirinkimas bus 
sausio mėnesio pirmą ket
virtadienį-

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus susirinkimai 
būna kiekvieną mėnesį 4-tą 
penktadienį.

Visi tų ir kitų draugijų 
nariai turėtų susirinkimuo-

J. Deltuva mirė apsinuodijęs

Lapkričio 26 d. Worces- 
ter Works US Steel bend
rovėj prie vandens vamzdžių 
dirbdami apsinuodijo 3 dar
bininkai. jų tarpe lietuvis 
Jonas A. Deltuva. 52 metų 
amžiaus. Jis buvo tų darbi
ninkų vyresnysis, begelbė
damas kitus, pats perdaugj 
dujų įkvėpė ir mirė. Lapkri
čio 30 d. palaidotas Notre 
Dame kapuose-

Rinkdami į vadovybes, 
pagalvokime!

Gruodis — paskutinis šių 
metų mėnuo. Organizacijos 
renka savo vadovybes ki-

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOJ 
ISTORIJA su spalvotu žemė 
lapių, 96 psl., kaina .. $0-7;

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS sai 
.........................$0.54

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage 
kaina ............................. $0.2’

GYVULIŲ PROTAS, 212 
kaina 75 centai.

psi

DĖL PINIGŲ, 3 veiksnių dr* 
ma. L. Tolstojus, 62 psl., ka; 
n? ..................................... $0.3-

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma 
tulaitis, 24 psl., kaina *0.2

Astronomijos žinios.
Kalendariumas.
Nauju Metų papročiai.
Vasario 16 Šventė (kaip ji atsirado)-

Sunkūs laikai be galo (eilėraštis).
Kas buvo iv. Kazimieras?
Balandžio Pirma — juokdarių diena.
Gegužės Pirma — darbininkų šventė.

Motinos Diena (ką ji reiškia).
Klaikiosios birželio dienos.
Amerikos nepriklausomybės šventė*
Rugpiūtis — Pirmojo pasaulinio karo pradžia.

Minėtinos dienos rugsėjo mėnesį.
Spalis — Amerikos atradimas.
Ką reiškia Kalėdos ir Kūčios?
Mokslininkų nuomonės apie žemės amžių.

Rudens motyvais (eilėraštis), 
mo klausimu. J

ų veiksnių pašltanmas (nuotrauka)- 

Ar yra skraidančių lėkščių?

Sąmokslas susprogdinti Anglijos parlamentą.
Ar turėsim tėviškėlę? (eilėraštis.
Kaip atsirado nežinomojo kareivio kapas?
Vytauto Didžiojo muziejus Kaune (nuotrauka).

Ji nebuvo Ustjanauskienė (apie jos nužudymą).
Kodėl moterys gyvena ilgiau už vyrus?
Kaip Lietuvoje degino “raganas*.
Grįžta Amerikos kalakutai (laukiniai).

Kiek Amerikai kaštuoja pavainikiai vaikai- 
Trobele pri opės (žemaitiškas eilėraštis).
1710 metų maras Lietuvoje.
Paslėpti turtai.
Naudingi patarimai — kaip rašy li laiškus.
Rašybos ženklai ir skyryba.
Kaip naikinti skruzdės.

Kaip sodinti pupeles — binzus.
Kiauliena — pavojinga mėsa- 
Išmokime išpūsti nosį.
Etiketas, arba — kaip elgtis prie stalo.
Tomatai. arba pomidorai.
Kaip pasidaryti Bordeaux mišinio kenkėjams naikinti.

Medžiagai ir kitiems dalykam* vis brangėjant, buvo
me priversti kalendoriaus kainą pakelti iki 95 centų. Bet 
pamatysite. kad ji* to verta*. Užsakymu* galima siųsti 
kartu su prenumerata arba ir atskirai.

Adresuoti taip:

“KELEIVIS“
636 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 02127

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 psl., kaina...............  $0.1

LIETUVOS SOCfALDEMO 
KRATĘ PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psi 
kaina 25 centai.

'monologai IR DEKLAMA 
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS SOCIALDEMU 
KRATAS Nr 4 ir 5, kaim 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Sir.elsTu 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. ka; 
na ..................................... $0.7?

LSDP FCR Lii MC.“ pi;-c 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centv

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psL, kaiua .. $5.0<

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai 
na ..................................... $0.b

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS, k 
Kraučiūnr eilėraščiai. 12-. 
psi., kaina .................... $1.0v

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.16

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST A DVD A. VO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS 1F STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psi. 
<aina ............................ $0.2'

tiems metams. Ir mes atei
kime į susirinkimus ir rinki
me tinkamiausius asmenis.

P. Ciunytė-White — slaugių 
viršininkė

Lapkričio 26 d. už Robert 
While ištekėjusi Petronėlė 
Ciunyte yra miesto ligoninės 
slaugių viršininkė.

Buvau Bostone

Lapkričio 29-ji buvo gra
ži diena. Su sūnumi išvažia
vome pasivažinėti ir atsidū
rėme net So- Bostone, šie
met čia dar nebuvau buvęs. 
Trumpam laikui užsukome 
į Lietuvių Piliečių Draugiją. 
Ten sutikome St. Kontautą. 
S. Jokubauską. J. Zininską, 
Jankauską ir Kačinską.

Išėję, eidami skersai gat
vę, sutikome Vytautą Stel
moką. su kuriuo pasikeitė
me keliais žodžiais, nes jis 
skubėjo į skautų būklo ati
darymą, o mes namo.

J- Krasinskas

WORCESTER. MASS

Ką rinksime klubo 
pirmininku?

Lietuvių Piliečių Klubas 
yra labai stipri ir didelė or
ganizacija, apjungianti se
nuosius ir naujuosius išei
vius ir čia gimusius lietuvius. 
Klubas vaidina labai svarbų
lriilžiiifi___________m voi/lmnninuivui žilį Taiuzuvui

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiio 
'no komedija, 29 psl., 
kaina ............................ SOui-

ALKOHCUS LR KŪDIKI A, 
kaina ............................ $0.2

DAINOS APIE LAISVĘ, Z 
Giedraitis, 32 psl., ka> 
na ..................................... $0.7*

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudii 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
59 psl„ kaina ............... $2.0<

OTQ_ cz vz g a c*-
žianie pastate vyksta įvai
riausi parengimai, vestuvi
nės puotos, minėjimai ir kt. 
Čia rasi visus svarbesnius 
bei didesnius lietuviškus 
laikraščius. Ligos atveju na
rys gauna pašalpą, gabiems 
jaunuoliams skiriamos sti
pendijos.

Taigi, šito klubo gražus ir 
našus veikimas turi būti su
manios valdybos rankose, y- 
patingai jos prezidento. Yra 
svarbu, kad prezidentas mo
kėtų anglų ir lietuvių kal
bas. nes tada gali gerai visur 
mums atstovauti, kad mokė
tų jungti senuosius su jau
naisiais. kurie yra klubo at
eitis-

Todėl balsuokime už kan
didatą į pirmininkus Leo 
Misiūną. Jis yra gimęs Ame
rikoje, su tėvais aplankė 
Lietuvą, puikiai kalba lietu
viškai ir angliškai, yra drau
giškas. ramus, sumanus, iš
silavinęs vyras, visada krei
piąs dėmesio ir kitų nuomo
nei.

Leo Misiūnas klubui pri
klauso 20 metų. dvejus me
tus buvo pirmininko pava
duotoju. 8 metu klubo šei
mininku. todėl jis žino klubo 
reikalus ir turi patyrimo.

Jis yra tinkamiausias klu
bui vadovauti, todėl gruo
džio 13-14 dienomis balsuo
dami atiduokime balsą už
jį.

Klubieti*

KA? YRA SOCIALIZACUA 
K. Kautsky, 31 psi., kai 
na ..................................... $0-3
Užsakymus su pinigais oras 

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos s 

pysakos. A. Antanov. 46 pat 
kaina 10 centų

KELEIVIU 
636 Broad way

Sa Uovtoa 27.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 coliu dydžio už 80 cnt.
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Susirūpinę dėl savo kailio ■ TRYS ATLYGINIMAI

Sovietinėje santvarkoje. Kaip galima gauti už tą 
kurioje viskas, net ir žmo-, patį darbą tris atlyginimus, 
gaus mąstymas, yra valdžios galima sužinoti perskaičius 
tvarkomas, biurokratų pri- Šluotos nr. 18- Ten šitaip 
veista kaip musių. Chruščio- rašoma:
vas « dar daugiau priveisė | Traktoristus ap(,alinęs at. 
ir komunistų partijoje, pa-1 dali£;s ir
dalindamas ją į pramonės ir 
žemės ūkio skyrius. Dabar 
tas potvarkis panaikintas, 
todėl, sujungus abu skyrius, 
nemažai veltėdžių neteks 
riebių vietų.

Svetimieji pertvarko Vilnių

Vilniaus miesto išplana
vimui buvo paskelbtas kon
kursas- Pasiūlymus davė ne 
tik vietos inžinieriai lietu
viai, bet ir leningradiečiai, 
minskiečiai, rygiečiat

Komjaunimo Tiesoje A. 
Patašius smarkiai sukritika
vo svetimųjų projektus. Jie 
atimtų Vilniui jo savaimin
gą grožį, padarytų jį „uni
formuotu“ miestu, panašiu 
į Kauną. Daugpili ar kuri 
kitą.

J. Brėdikis — kandidatas 
Lenino premijai

(E) Maskvos dienraštis 
„Izvestija“ atspausdino Le 
nino premijos mokslo ir 
technikos srityje komiteto 
pranešimą apie darbus, pa
teiktus Lenino premijai gau
ti 1965 metais.

Minimas penkių rusų 
mokslininkų ir lietuvio J. 
Brėdikio darbas širdies sti
muliacijos srityje- Be kelių 
maskvinių mokslo įstaigų, 
šį darbą pateikė ir Kaune 
Medicinos Institutas. Kan
didatas tai premijai gauti 
dirba šiame institute.

••T** <4 • • •Tiesa apie jaunimą

(E) Netoli Kauno esan
čiame „Nugalėtojo“ kolcho
ze jaunimui nerūpi komjau
nimo organizacija, jis nesi
domi kultūrinėmis pramogo
mis,, pagaliau komunistai 
dėl jaunimo visai nesijaudi
na. Tokios pastabos pa
skelbtos „liesoj“ (nr.266) 
Čia atpasakotas partinis su
sirinkimas, ir lengva susida
ryti įspūdį, kad panaši padė
tis ir kituose kolchozuose 
Pažvelkime į vieną kitą pa
vyzdį: „Jaunimas renkasi 
šokius. Niekas jų neorgani
zuoja-.. palubėje kybo dū
mų debesys. Vyrukai trypia, 
kad net langai dreba. Kas 
nors iš kur nors atneša na
minės. Veidai dar labiau į- 
rausta...“

Bibliotekos vedėja G. Mi- 
keiiomenė pasakoja: „Sun 
ku ką nors padaryti-.. Jau
nimas nesirenka, nėra meno 
vadovo“. Pasirodo, minėta 
me kolchoze apie komjau
nimo veiklą nieko negirdė
ti. kurį laiką tebuvęs vienas 
komjaunuolis. Laikraštis 
klausia,—ką jaunimui gali 
pasiūlyti tas „Nugalėtojo“ 
kolchozas? Ilgus nuobodžius 
vakarus ir daugiau nieko.

tepalu „Pionieriaus" kolū
kio sandėlininkas J. Stonkus 
atvažiavo į melioracijos val
dybą.

—Vyrai, reikia žmo
gaus?— paklausė jis per
žengęs slenkstį ir. nelaukda
mas atsakymo, pridūrė:— 
Siūlau puikų darbuotoją!

—Kur jis?
—Štai jis! — tarė J. Ston

kus ir pirštu bakstelėjo į sa
ve.

—Niekur kitur nedirbi?
—Aišku, kad...
—Puiku!— nudžiugo val

dybos vyrai, neišklausę atsa
kymo iki pabaigos.

Ir priėmė jį valdybon ku
rą išdavinėti, atsargines da
lis bei tepalus vežioti... Ir, 
žinoma, už darbą algą mo
ka.

Valdyboj gautą algą kyšt 
kišenėn, ir lekia J- Stonkus 
i kolūkį. Kolūkio valdyba 
jam už darbą kas mėnuo 
taip pat kyšt po 30 darba
dienių. o kad neliūdėtų vy
ras. dar grynais prideda. O 
J.Stonkus džiaugiasi! Ir kur 
gi nesidžiaugs, jeigu apsisu
kęs vėl skuba į valdybą. 
Ko? Dar vienos algos pasi
imti! Mat. nors ir nežinia, a- 
pie ką jis kalbėjo, prisikišęs 
prie darbų vykdytojo A. 
Stašausko ausies, tačiau pa
starasis J- Sonkui už tą patį 
darbą valdyboje (už ką jau 
buvo apmokėta!) latlygini- 
mą vėl priskaičiavo — pa
gal paskyras! Ir taip trys at
lyginimai į vieną kišenę! 
Nuostabūs J. Stonkaus ga
bumai !

MIK, MAŽYTI ..

Mik, mažyti sūnaitėli, ant 
mamytės rankų... Juk gulėt 
lovytėj dar tu negali. Tau 
paseksiu pasakėlę... Ne už 
jūrių marių, ne už vandeny
nų. o gimtajam tavo Vilniu
je. aš lakstau po miestą- Už
lekiu į baldų parduotuvę 
Noriu pirkti, sūneli, gražų 
čiužinėlį, kad minkštai mie 
gotum ir gražiai sapnuotum 
Bet teta atsako: „Ak. seniai 
turėjom...“ Parduotuvėje ki
toj vėl teta prabyla: „Ak 
seniai turėjom..-“ Vėl skren 
du į kitą miesto pusę, vė 
tuščiomis rankomis aš grįž 
tu namo... čiūčia- liūlia..-

(Pasakėlė buvo tokia gra 
zi. jog vaikas užmigo an 
rankų. O tėvams ši pasaka 
taip įgrįso. jog supykę klau 
šia: „Na. kada gi. pagaliau 
parduotuvėse surasim čiuži
nius vaikams?“).

NE MEDALIAIS REIKIA 
SKATINTI

Sovietų sukurstyta demonstracija prie JAV pasiunti
nybės Maskvoje. Protestuojama, kad Belgijos parašiu
tininkai JAV lėktuvais nusileido į komunistų partizanų 
užimtą Stenleyville miestą įkaitų gelbėti. Rūksta už
degtas automobilis. Panašiai buvo užpultos Belgijos 
ir Anglijos ambasados.

Kaip komunistai rusina 
kitas tautas

Karelų-suomių pavyzdys: prie Rusijos Federacinės So- 
kaip išstumiama suomiu kai- • cialistinės Respublikos. Iš
ba. Sovietų priemonė—įves
ti mišraus tipo mokyklas. 
Kaip pateisinama rusų kal

bos ofenzyva?

(E) Tik sovietų santvar
koje gyvenančios tautos gali 
puoselėti bei plėsti savo tau
tinę kultūrą — tokį teigimą 
skelbia sovietų centrinė vy
riausybė Maskvoje kiekvie
ną kartą, kai tenka kalbėti 
apie tautybių politiką ir apie 
Maskvos bei komunistų par
tijos santykius su paskiro
mis Sovietijos ribose gyve
nančiomis tautybėmis. Ar 
sovietai tikrai prisideda 
prie gimtosios įvairių mažu
mų kalbos puoselėjimo?

Sekant Stockholme lei
džiamas „Nachrichten aus 
dem Baltikum“ (nr. 25), 
pirmiausia pažvelkim į suo- 
mių-karelų likimą. Maskvos 
A. Sovieto 1956 m. paskelb
tu įsaku, karelų-suomių so
cialistinė respublika buvo

18 vad. autonominių įvairių 
tautybių respublikų 14 įeina 
į Rusijos Federacijos sudė- 

| tį. Pagal sovietų mažąją en
ciklopediją (1958 m. I to
mas),— 'autonominė socia
listinė sovietų respublika y- 
ra aukščiausia sovietų auto
nomijos forma ir jos tauti
nei grupei garantuojama 
laisva raida.“

Kas įvyko su suomiais-ka- 
relais? Respublikos statusą 
pakeitus, pirmiausia dingo 
„suomių“ vardas Pagrindi
nė kalba iki šiol buvo suo
mių kalba, tačiau pastaruo
ju metu ri* labiau įsigali ru
sų kalba, ir netolimoje atei
tyje ji turėtų visiškai iš
stumti suomių, kaip pagrin
dinę. kalbą. Šio tikslo pir
moje eilėje siekiama per 
mokyklas. Žurnalas „Rus- 
skij jazik v nacionalnoj ško- 
le“ (Rusų kalba tautinėje 
mokykloje) pastebėjo, kad 
autonominėse sovietų res-

Glemžos
Vliko Vykd. Tarybos pir- reikia ieškoti ten, kur ran- 

mininkas iš Europos į Vliko dasi interesų bendrumas- 
seimą New Yorke lapkričio
28-29 dienomis neatvyko, 
bet atsiuntė šitokį praneši
mą, kuris su susidomėjimu 
buvo išklausytas:

Tarptautinėje politikoje

Į pastarieji metai buvo jud- 
' rus, išryškinę visą eiię prin

cipinių tendencijų. Tai bu
vo linkimų n- vyiiausybinių 
pasikeitimų meėai. JAV-se 
oalsuotojų dauguma L. B. 
uomidoną sekantiems ketve- 
riems metams įteisino Bal
tuosiuose Rūmuose- Tarp
tautinėje plotmėje tai reiš
kia kenedinės „taikingojo 
sambūvio“ politikos tąsą.
Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atstatymo rei
kaluose todėl tenka ieškoti 
būdų ir priemonių veikti ir 
dirbti pastarosios politikos 
rėmuose.o

Nors JAV ir toliau lieka 
pagrindiniu mūsų sąjungi
ninku ir užtarėju kovoje su 
sovietiniu okupantu, vis dėl
to turime atkreipti dėmesį, 
kad Vakarų Europos svoris 
tarptautiniuose santykiuose 
palaipsniui auga ir stiprėja.
Kartu auga ir Europos vals
tybių įtaka bei prestižas 
tarptautinėse organizacijo
se.

Sakysime, po de Gaulle ir 
Vakai-ų Vokietijos prezi
dento Luebkes kelionių po 
Lietų Amerikos, Azijos ir 
Afrikos kraštus. — kurios 
dažnai buvo siejamos su ap-

Ar skaitei 
šias knygas?

„ J . MINDAUGO NUŽUDY-
Federalinė Vakarų V okieti- MAS, Juozo Kralikausko
J?® RfesPuhbka šiandien iš premijuotas romanas. 246 
didžiųjų valstybių kaip tik , kaina 
turi daugiausia bendrų kon
krečių interesų su lietuvių SIDABRINĖS KAMANOS, 
tauta. Politinio pabėgėlio Ii- Kazio Bradūno eilėraščių 
kimas yra artimai supran- premijuotas rinkinys. 94 
tarnas vokiečiams, nes mili- psl., kaina $2. 
onai pabėgėlių gavo apleisti PVVI?MTlin
savo gimtines Rytų Vokieti- gyvenimu 
joje. Komunistinio režimo 
ūkinis išnaudojimas, politi
nė priespauda ir kultūrinis 
išniekinimas vokiečiam taip

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

pat betarpiškai pažįstami, PLAUK, MANO LAIVELI, 
nes tai šiandien vyksta UI- petro & t0 ej^^iai, 
bnehto režimo rytinėje Vo- , , “aįna J2
kietijoje. r

Suprantama, kad vokie- AUKOS TAURĖ, Stasio
čiai savo tautą vėl siekia ap
jungti vienoje valstybėje, ir 
žinome, kad tokio apsijungi
mo pagrindinis priešas yra 
bendras. Mums svarbu žino
ti, kad Bonna įsakmiai rei

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

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės ei-

kalauja 1937 metų Vokieti- lėraščių rinkinys. 96 psl., 
jos sienų, o tai reiškia, kad kaina $2.00.
Bonna Klaipėdos kraštą pri
pažįsta Lietuvai.

Tarptautinėje politikoje 
Bonna laikosi atlantinės. t. 
y. proamerikinės linijos ir su 
nepasitenkinimu žiūri į go- 
listinius nepriklausomos už
sienio politikos eksperimen- KATRYNA, Sally Salmi-
tus- Sekančiais metais Va- PANEVĖŽYS, didžiausia 
karų Vokietijoje įvykstan- knyga apie miesta ir a.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

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

čiuose rinkimuose laimėti 
galimybių turi ir socialde
mokratai. Tokiu atveju pa
sikeitimų Vakarų Vokietijos1 VARPAS nr. 5, daug įdo- 
užsienio politikoje laukti mių straipsnių, 278 psl.,

______r netenka, nes tarptautini uo- kaina $2.00.
čiuopiama parama tų kraštų i se klausimuose socialdemo- RUDENS SAPNAI, Kotry- 
ūkiams, — galime prileisti, kratų ii dabartinės vyriau- nog Grigaitytės eilėraščiai, 
kad Paryžiaus ir Bonnos į- sybės pažiūros sutampa. Vo-r Dremįiuota knvea 80 rw’ * 
taka tų kraštų diplomatams, kiečių socialdemokratų ly- SS. '
balsuojant Jungtinėse Tau- ueris Brandus n jų uzsie=, Tl?rrT* 
tose, bus ryškiai padidėjusi, nio reikalų kalbėtojas Eile- GILIU VIŲ IŠEIVIJA A- 

Sąjungininkų paprastai ris. gai būt. yra dar proame- MERIKOJE, St. Michėlso- 
rikietiškesni už dabartinę no vaizdžiai parašyta šio

pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

paversta į karelų autonomi-j publikose nuolat auga rusų 
nę respubliką ir prijungta mokyklų skaičius. Esą. tai

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

L1TERATŪRO5 FONDO 
PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signatare 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gau’. 
knygynuose ir pas knvgų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psL, kietais viršeliais, su autoriau- 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina >6.00. Perkantieji TAU. 
LIETI'V A gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
(ūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo
K. Bielinio Dienojant

pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
” ” $6.00 ” $4.00

vyksta patiems tėvams pa
geidaujant. Ta pačia proga 
Maskvos Pedagoginių Moks
lų Akademijos organas pa
žymėjo, kad nesą lengva 
suomiams mokytis rusiškai, 
nes jų kalba žymiai skiriasi 
nuo rusiškosios.

vyriausybę.
Vliko Vykdomoji Taryba.

veikoama Vakarų Vokieti
joje. turėjo dėkingas sąly-

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4-00, o 
kietais $5.00.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGUOS 

IMPERUA SOVIETŲ
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

(E) Maskvos „Pravda“ 
ilgame straipsnyje iškėlė 
reikalą gerų darbininkų 
premijomis. Esą, „būtų klai 
dingą manyti, kad geras 
darbininkas skatinamas or
dinais ir medaliais“. Pagal 
partinį organą, gerai įvyk
džius darbą reikia papildo
mai atlyginti ne tik darbi
ninką, bet ir visą kolektyvą.

Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume- 

j rata tik $4.00.

gas savo veiklai vystyti. Tie- ATSIMINIMA1 APIE JUO-
81 vgln^4'^a1per U Ta‘ LICD2IŲ, parašė Pet- 
rybą PET delegaciją, tauu- ronž,f Liūdžiu„enė gg
nes bendruomenes. Europini , ............... $1.00
Sąjūdį Briuselyje, Europos
Taryba Strassburge. Vidu- RAŠTAI -— STRAIPSNIAI, 
rio ir Rvtų Europos Socialis- ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
tų Uniją Londone. Laisvųjų zas Liūdžius, 246 pusla

Pabaltijo kraštuose, ku
rių kalbos taip pat labai 
skirtingos, dar neišdrįstama 
griebtis drastiškų rusų kal
bos įvedimo priemonių, vis 
dėlto vykdomi sparčios ru
sifikacijos žingsniai. Pradė
tos steigti mišraus tipo lie
tuviškai rusiškos ir pan. mo
kyklos- Tai reiškia, kad vie- 

J tos gyventojų ir rusų ko>Io- 
1 nistų vaikai lanko tą pačią 
mokyklą, mokykloje dėsto 
paskiri mokytojai. tačiau 
kai kurie dalykai jau dėsto
mi visiems bendrai — rusų 
kalba. Taline šių metų pra
džioje vykusiame pasitari
me tokiomis mokyklomis 
buvo pasidžiaugta ir pa 
reikštas pageidavimas, kad 
moksleiviai rusiškai kalbėtų 
ir savo tarpe

Toji rusų kalbos ofenzy
va. aišku, sovietų sveikina 
ma. Minėtas žurnalas apie 
rusų kalbą taip dėstė:

„Jau visiems žinomas vai
singas ir teigiamas rusų kal
bos poveikis paskirų Sovie
tų Sąjungos tautybių kalbų 
raidai. Per rusų kalbą atsi
randa naujos morfologinės 
ar sintaksinės formos, kurių 
ligšiol trūko įvairių kalbų 
gramatikoje. Stebime nau
ją raidą kalbom besivystant, 
pasikeis leksikalinės ir gra- 

J matiškos sistemos, ir visa

K. Bielinio Penktieji Metai “ "
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ”
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku 

«ieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok?
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin 
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gaui» 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. 5 >rno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x H1/:) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautb- 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. III.
J. Valaitis, 1307 So. 51 th Avė., Cicero 50, IU-

A.Sukaaskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mieli.

A. šemeta. 13508-10 Woodworth Rd„ E. Clevebnd 12, Ohio.
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, OoL, Canada.
VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad
iray, So. Boston, Mass., 02127. * matiškos sistemos, ir visa! Sovietų Sąjungoje turi

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi iioo i Uį laikui bėgant suteiks ga- teisę veikti tik komunistų 
: K. Bielinis, 29 West 57th St, 10lh fl, N«w York, n. Y,1 limybę suartinti įvairių tau- partija.

ŪMA c tybių kalbus". ' Stalma.

$6.00 ” $4.00

$2.-50 ’’ $1.80

Profesinių Sąjungų Centrą 
Egzilėje Paryžiuje. Krikš
čioniškai Kultūrai ginti Ko
mitetą bei kitas organizaci
jas Vykdomoji Taryba, jos
nariai arba Įgaliotiniai nuo- ----- , ..... —
latos tarptautinėje plotmė- nas» parašė Aloyzas Baro- 
je kėlė Lietuvos bylą. veikė nas» U 7 psl.. kaina $1.50 
ir stengėsi dalyti įtaką Va- NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
karų Europos valstybinin- FUVĄ STATANT, Rapolo 
kams ir politikams. Medžią- Skipičio atsiminimai. 440 
ginių galimybių ribotumas psl., kaina. . . . $5.00 
Vykd. Tarybai, deja, re vi- TŪZU KLUBAS, Antano 
suomet leido turimus kon- Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
taktus ir galimybes išnaudo- kaina .................... $3.00*
ti. ANGLŲ KALBOS GRA-

Viešąją opiniją Vakarų M ATI K A, 215 psl., kieti vir-
Vokietijoje bei kituose vo- sėliai, kaina............... $3.50
kiškai kalbančiuose kraštuo- VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
še. kaip Austrija ir Šveica- šė Kotryn aGrigaityte, 13
rija. dalinai ir kitose Euro
pos valstybėse, kaip Pran
cūzija. Beneluxo kraštai ir

piai, kaina...........$3.00.
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 130 psl.. 
kaina............................ $1.80.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma

novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

cl- j- -i- i Tas knygas galima gautiSkandmavija. pirmoje eile- Ke|eivi0 administracif;“! 
je buvo stengiamasi paveik- So. Boston 27 Mibl 
ti per mėnesini biuleteni EL- c ® \
TA-PRESSEDIENST Iš pa- _
storuoju metu gautų atsiiie- DAR GALIMA GAUTI 
pimų ir pasiteiravimų gali-,
me drąsiai tvirtinti, kad EL- Dar turime labai ribotą 
TA-PRESSEDIENST savo kiekį kun. M. Valadkos įdo- 
poveikiu yra stiprus ir susi- mios knygos__
laukia reikiamo dėmesio. 

(Bus daugiau) „Ar R<
Kristaus vietininkas?*4
227 psl., kaina tik $1.20.
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.



Nr. 50, 1964 m. gruodžio 9 KELEIVIS, SO. BOSTON Pualapia penatai

Maiklo sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Karščiuotis nereikia, 
tėve. Reikia galvoti šaltai, 
kaip išlaikyti lietuvių vieny
bę, kad, Lietuvai išsilaisvi
nus, galėtume duoti jai pa- 

I lamos.
j. — Nu, tai še ranką, Mai
ki. Būkim vieningi ir tvirti, 
kaip Lietuvos ąžuolai!

IR KITOS BAŽNYČIOS 
TURĖTŲ JĄ PASEKTI

JAV įvairios religinės or
ganizacijos valdo didžiulius 
turtus, bet mokesčių nemo
ka, todėl piliečiams tenka 
sunkesnė mokesčių našta. 
Dėl to daug kas yra nepa
tenkintas.

Protestantų tarpe yra bal
sų, priešingų tai tvarkai. 
Štai presbiterionų bažnyčia 
Meadovvviev, Ky., pati pa
prašė teismą ją apdėti mo
kesčiu- Teismas prašymą 
patenkino.

Lengviau mirti, negu 
užmušti

(Tęsinys)

Damoklio kardas viršum gerklės

Man belaukiant valandos keliauti į kamerą (su juo
dąja kėde), Giltinė buvo tiek arti, kad aš tartum tikrai 
jaučiau jos šaltą kaip ledas ir lavonu atsiduodant} kvapą, 
pučiamą man i veidą. Tačiau vidurnaktis atėjo ir praėjo- 
Aš vis tebebuvau gyvas, galėdamas savęs paklausti: ”Kiek 
kaitų žmogus turi mirti?..

Jautiesi lyg Damoklas, sėdys po kardu, kuris viršum 
tavęs vos ant plaukelio kabo. ir imi stebėtis, kiek ilgai 
žmogus gali Į save suimti tiek įtampos. Kartas nuo kaito 
vis būti stumdomas prie kapo duobės krašto ir vėl atitrau
kiamas, kol pasijunti lyg koks charakteris iš Edgar Aliai 
Poe.

Panamos studentai demonstruoja nepatenkinti vyriau
sybės politika kanalo reikalu. Jie reikalauja statyti 
JAV griežtesnes sąlygas.

NETURTINGIAUSIOS
VALSTIJOS

Visuomenės šalpos depar
tamento žiniomis, neturtin
giausios JAV valstijos (pa

Alou, Maik! jam neleidžia pamatyti, ko
— Sveikas, tėve! jis nori. Yra dar ir kitokių
— Žinai, Maiki. atėjau žm°nių, tėve. Yra tokių, ku-' 

su tavim pasikalbėti apie rie važluoJa be aiškaus tiks- 
Lietuvą. Nors tu tenai nebu- lo>,° vien tik iš smalsumo

Savo charakteriais nusmerktieji miiti žymiai skiriasi 
Vienas stveriasi biblijos ir ją ko ne visą atmintinai iš 
moksta; kitas siekia meilės; dar kiti stengiasi užsimiršt 
knygų lentynose, ryte rydami viską, ką į rankas pastveria: 
o dar kiti metasi i kalėjimo darbus, lyg tai būtų svarbiau
sia. ką jis kada nors yra dirbęs.

Aš pats ėmiausi Schecherezadės rolės: rašymo, audi 
mo istorijų audinio, kuri galima būtų palyginti su 1001 pa

gal žmonių uždai bio vidur- sakų iš „Arabijos Naktų“- Iki šiol apie 50 mano istoriją 
kį) yra Mississippi, ^Arkan-j jau tilpo įvairiuose žurnaluose. Įsigijau lyg ir savo pritarė 

jų klubą (fanc-lub). kuris rūpinasi, kada tik mano rašiniai 
nebepasirodo Įprastose rinkose. Kolegos rašytojai mane 
priėmė, o kažkurie su manim susirašinėja... Daugelis no 
rinčių būti rašytojais ieško mano patarimų.

Čia yra nepilnamečių vaikų, nubaustų už nusikalti 
mus. kokie tik žmonijai yra žinomi- Herojų garbinimai 
padaro, kad jie manęs atsidėję klauso, kai savo viršininką 
visiškai neklauso. Galbūt dėl to. kad jie žino. jog aš esi

sas. S. Caroline, Alabama. 
Tennessee, N. Caroline. 
Kentuckv, Georgija. S. Da- 
kota ir Louisiana.

ių prietarų ribos. Susidaro keistas įspūdis, kad vieną iš 
nusmelktųjų draugų nugalabijus, visi turi kraujuoti... kad 
vienam mitus, visi turi mirti..- kad ir po truputį.

„Lengva yra užmušti žmogų...“ Pati ta mechaniškoji 
funkcija yra visai paprastas dalykas. Juodos kėdės ran
kos gali bet kurį pasiekti ir apkabinti. Sugniaužta kumštis 
smarkiu žemyn nuleidimu gali duoti fatališkąjį signalą 
tiek pat lengvai, kaip ir įjungiant šviesą- Bet tada mes 
grabaliojamės tamsoje, nes ta „šviesa“ yra užgesinta am
žinai...

Kaip tėvas James Jonės sykį pasakė: „Mes ką tik už- 
mušėme antrąją mūsų Gvinėjos kiaulyčių. Mes iš jos bū
tume galėję dar daug ko išmokti...“

(Bus daugiau).
ŽODYNAI

Keleivio administracijoje
__  galite gauti šiuos kiekvie- į jau nuėjęs visu tuo keliu, kuriuo jie eis. jei neatsiras ka:

vai. ale gali iš gazietų daug T°Liems užtenka pamatyti nam reikalingus žodynus: j nors. ką jie gerbia, kad jiems įtikinančiai pasakytų, kode 
žinoti. Taigi pasakyk, kaip &eresnes Y^niaus vietas, pa-, jie taip neturi daryti.
tu rokuoji: verta dabar nu- ^Oai^tl viešbutyje, gal nu- Anglų-lietuvių kalbos žo

dyną*, V. Baravyko, 36b 
psl. apie i’ū.OC'O žodžių, kai

važiuoti pažiūrėti senojo eiti dar teatran, ir jie tuoj 
kantro ar ne? susidaro nuomonę, kad Lie-
- Bet tėvai neturi pinigų ‘u’°> nėla b.lo/a-šta! tfve-

i—1:_ r kodėl mes girdim apie Lie-, ’ia................................  $4.0<
tuvą visokių nuomonių.

— Maiki, pinigų turi Za- m - - i i *. -, -Cirką. Jis pils Važiuotu n ' a1*?. Valak t0’ Malk‘-
man sipkonę užfundytų jei- mudu su(Za.c,lrka norėtu-
gu arnotų, kad nereikės gai- "2?^ L,e“V«

& kimis. Tada žinotume tikrą 
m - j vi t - . teisybę ir galėtume nušluos- 

~ da^ai’ Lietu- tyti nosį kiekvienam mela-
voje darytumėt? Juk savo
gimimų ir senų pažįstamų ’ _ ne.

An»lų-Iietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie *
30,000 žodžių, 0b3 puslapiai, 
k-Jna ......................... $6.00

Paskutinę mylią beeinant

jau nerastumėt.
— Tas teisybė. Maiki. ale

įleis.

vistiek būtų gerai pamatyt. į nai nuvažiuoti? 
kaip dabar Lietuva atrodo i — Tai reiškia, kad nega-

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir šlapobcrskis. apie 

Tai kaip aš galėčiau te-j 27.000 žodžių. 511 psl., kai-

ir kaip žmonės tenai gyve 
na. Iš tų. kurie buvo tenai 
nuvažiavę, sunku teisybę su
žinoti: vieni sako, kad Lie
tuva dabar tikras ubagynas. 
o kiti giria, kad parėdkas statymas. Juk ne kaitą esi 
geras ir kad žmonės gerai pasakęs, kad į Maskvą rei- 
gyvena. Nu. tai kuriems ti- j^ų numesti atominę bom- 
kėti? bą.

— Iš tikrųjų, tėve, tikrą — Aš, Maiki, ir dabar 
padėtį sunku sužinoti. Ta-1 taip mistinu, 
čiau vienas dalykas yra aiš- _ Xa. tai kaip gali norė- 

• kus: Lietuvoje nėra laisvės. tį ięa<į tas režimas įleistų te

lėtum nuvažiuoti. 
— Bet aš noriu.
— Tėvo noras Maskvos 

režimui nieko nereiškia- Bet 
jam daug reiškia tėvo nusi-

na — $5.00.
Lietuviškai angliškas žo

Jvnas. Viliaus Peteraičio, II 
‘aida, daugiau Kaip 30,000 
.odžių. 5S6 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, .edagave prof. j. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
lo.OO žodžių, 990 psl. 
kaina ....................... $12.00

Ir tie. kurie buvo nuvažiavę 
negalėjo pamatyti ką norė
jo. Jiems neleido nuvažiuoti 
net savo giminių aplankyti, 
bet gimines atvežė pas juos

vą Lietuvon?
— O tave ar Įleistų? 
— Aš nemanau.
— Nu, tai ką daryti? Juk

į Vilnių- Reiškia, komunistų Lietuva mano tėvynė. Aš 
npnnri narodvti a-! Plungėj gimęs ir užaugęs.

Aš norėčiau tenai ir numir-valdžia nenori parodyti a 
merikiečiams, kaip jų gimi
nės dabar gyvena.

— Bet pasakyk kodėl?
— Turbūt todėl, kad žmo

nės blogai gyvena.
— Ale visgi yra tokių, ką

ti. Ir tu sakai, kad manęs te
nai neįleis- O kas neįleis? 
Maskolis? Kokią jis turi tei
sę manęs neįleisti? Kodėl 
prie caro Lietuvos durys bu
vo visiems atdaros? Kas tik

sugrįžę iš Lietuvos džiaugia- norėdavo. tas galėdavo iš 
si. kad buvo gerai priimti ir Ąmerjkos laisvai tenai nu- 
pavaišinū. Jie sako. kad važiuoti ir vėl sugrįžti. O 
nieko blogo nematę. Nu. tai komunistai giriasi, kad jų
kaip tas išeina valdžia geresnė. Sako, ji

DAUG KRAŠTŲ. DAUG 
ŽMONIŲ

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

Iš lietuvių vienas didžiųjų 
keliauninkų yra Dan Kurai
tis. Jis yra savo keliones į- 
domiai aprašęs, todėl įsigy
kite jo knygas ir bent jas 
skaitydami pakeliaukite po 
platųjį pasaulį. Jo knygos:

Daug kraštų, daug žmonių.
239 psl., kaina $2.00-

Nuo to momento, kai juodu rūbu apsisiautęs teisėjas 
praneša mirties sprendimą, pradedi eiti vadinamąją pa 
skutinę mylią. Tai ilgas ir labai varginantis ėjimas. Nei 
savo kalėjimo draugų tarpe esi laikomas kažkuo keistu 
Dažnai pagauni juos i tave bežiūrint akis įsmeigus, lyg 
ieškant, ar greitai tu išeisi iš galvos. Nauji kalėjimo sargai 
stebi neatsistebi tavimi-. Net tavo paties namiškiai, seimo, 
nariai, tave traktuoja, lyg jau gulėtum pašarvotas. Kiek 
vieną kartą, tave aplankę, jie išeidami ilgai ilgai į tavi 
įsižiūri, lyg norėdami amžinai įsispausti paskutinį at
minimą.

Kai egzekucijos data išauga į metus ir dar metus. Į 
tave pradeda žiūrėti kaip į kronišką kalėjimo paukštį ii 
pradeda su tavim kalbėti, kaip su bet kuriuo gretimo namo 
kaimynu. Nauji sargai tavęs kaip veterano klausia patari 
mų. socialiniai veikėjai prašo pasikalbėjimo, stngdamiesi 
nagrinėti tavo protą ir mintis; kolegijos studentė klausia 
ar ji galėtų iš tavo gyvenimo rašyti savo mokslo darbą iš 
sociologijos, žinoma, sutinku. Kažkaip lengviau, prade
dant žmonėms suprasti, jog esi vis toks pat žmogus, kai}: 
ir kiti. o gal ir daugiau žmogus, negu kada buvęs gyve
nime.

Tikrai, jautiesi lyg plaštakė, prie lentos prismeigta 
tad linki, kad tie pirštai, kurie išims tavo smegenis, padė
tų rasti išmintingesni nusikaltimams sprendimą, negu 
dabar esamasis-

Pačių nusmel ktųjų tarpe ryšys darosi stiprus ir glau
dus. Gyvenimui nuo vieno egzekucijos atidėjimo iki kito 
pailgėjant, užsimezga broliškumas, nežinantis jokių siau-

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE

Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartiniu laikraščiu, 
nuo 1879 metų iki 1955 metų

Kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 
Parašė ir išleido F. Lavinskas. Knyga su stipriais, giažiais 
sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašytojų ir pačiu laikraščių, 
viršeliais. Kaina tik $ 2.00. Rašykite aiškiai savo adresą.

Kreipkitės į 
FRANK LAVINSKAS

41.41 __  46th St, Long lsland City, N. Y. 11104

’ atgabeno gerbiamieji kuni-
! gai klebonai iš šių parapijų:
Keamy. N J., Bayone. N.J-.
New Haven. Waterbury ir

...... 1 j kt v Ar.sonia, Conn. ApreiškimoVisi žino, kad New Yor-; n^vi™ m v kunkas via didelis miestas čia ParaP" Brooklvn. N.Y.. kun- kas yi a aiaeiis miestas čia k b^nui patanis. gabena 
ir priemiesčiuose gyvena, mokyk-
tns kartus daugiau amonių ^og

BALFO ŽINIOS

Laiškanešiai lanko 
New Yorko lietuvius

negu Lietuvoje. Lietuvių 
(sąmoningų) New Yorke 
vos keli tūkstančiai 
vajaus proga fiziškai neįma
noma lietuvius aplankyti, 
tad juos lanko laiškanešiai. 
Kainuoja tik 5 centai aplan
kyti šeimą. Balfo šimtasis 
skyrius lapkričio mėnesį su
mokėjo paštui šimtą dolerių, 
ir laiškanešiai aplankė visus 
žinomus lietuvius. Tačiau 
atrodo, kad jie turės dar sy
kį eiti pas daugelį lietuvių 
ir giuodžio mėnesį, nes dar 
trūksta kelių tūkstančių do
lerių bendrajai lietuvių šal-

lius. o didelis gerų darbų re- 
Balfo1 mėjas kun. prof. dr. Vladas

Budreckas iš amerikiečių 
parapijos atvežė su savo ne
dideliu vežimuku virš tūks
tančio svarų labai geių rū
bų- Balfo centrui dabar 
trūksta tik stiprių rankų rū
bams atrinkti ir supakuoti.

KAJ.

Tėve. tai priklauso nuo Lietuvą išlaisvino. Tai kur 
to. kas Lietuvon nuvažiuoja ta laisvė yra. jeigu lietuvis 
ir kokiu tikslu nuvažiuoja, dabar negali Lietuvon nu- 
Jeigu nuvažiuoja komuniz- važiuoti? Šiur. Maiki, to
mo šalininkas. jam tenai vis- kiai rupūžei valdžiai reikia 
kas patinka; bet jeigu nu- bombos, kad nušluotų ten. n}ų 331 pšl.. kaina $3.00- 
važiuoja priešingo nusista- kur velniai smalą verda. Ir 
tymo žmogus, jam Lietuva aš beeinu, kad ji bus 
atrodo kitaip, ypač jeigu, šluota!

Anapus geležinės uždan-
kaina $2.00.

Magiškuoju kilimu j Vii-

nu-į Atsiminimai, 208 psl.,kai- 
• na $2.00.

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

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

Murklys yra lasytojo 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-------- :---------So. Boston 27, Mass.

SKAITYK STASIO Ml- 
CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuviu Išeivija

pai — Balfui. iš N. Y- tau- Amerikoje,” DAUG PA- 
tiečių. VEIKSLŲ. KAINA MINK-

Padėkos dieną šimtasis i|Als y IKSAIS HOO, 
Balfo skyrius gavo $34o: 
iš vaidinimo pelno $148, K. KIETAI^—45.00 
S. Brazauskai aukojo $30. 
po $25 — M. Molynas, dak
tarai V. Slavinskas. R- Sal- 
daitienė. A. Goeldneris; po 
$10 — K. Krulikas. A. Rau- 
linaitienė. P. M. Paliai; po 
$5 — VI- Jankauskas, Ta- 
mosickai. F. Krivickienė. S.
Briedes Jr., M. Povilaitis.
M. Franceson ir J. Šalkaus
kas; $2 atsiuntė A- Rugas.

Balfo rūbų sandėliai 
apypilniai

prisipildė ir Balfo įūbų san-

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

„Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga,

dėliai beveik iki lubų. Dau- lengvai skaitoma, kaina —.. M • _ _«• «Z- 1 • •gelį gei-ų įūbų atgabeno in
dividualūs Balfo rėmėjai.

$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.



Puslapis šeštas Nr. 50. 1964 m. gruodžio 9

MOTERŲ SKYRIUS 

Daug bnvo kovotojų, bet
ginklų nebuvo

Gyvo likusio Vorkutos sukilimo dalyvio atsiminimai apie 

didjjj kalinių sukilimą Sovietų Rusijoje 1953-1954 metais. 

Pasakotojo mintis perteikia Wolfgang Strauss Antibolie- 

v iltinio Tautų Bloko biuletenyje ”ABN Corre*pndence“

1964 metų Nr. 3.

LIETUVIAI KENČIA IR KOVOJA KARTU SU KITOM 
PAVERGTOM TAUTOM

(Tęsinys)
Net sunaudoję visą savo amuniciją sukilėliai nepasi

davė. Jie toliau gynėsi, vartodami kumščius, peilius ir 
akmenis. Netoli nuo stovyklos Nr. 10 vartų jie pagaliau 
buvo visiškai apsupti ir. išskyrus jų vadus, visi kiti buvo 
vietoje nugalabyti. Sukilimo vadams bolševikai turėjo 
sugalvoję kitokį būdą: jie buvo sušaudyti visų kalinių 
akivaizdoje- Šis žvėriškas masinės žudynės aktas galutinai 
palaužė Norylsko revoliucionierių pasipriešinimą.

”Kas nepasiduos, bus sunaikintas'4, syki pasakė Mak
simas Gorkis, pripažintas didžiausiu rusų dvidešimtojo 
amžiaus rašytoju. Galbūt tai faktas, kad sunku. Vakarų 
ir krikščionių standartais stačiai neįmanoma rusų rašytojų i 
moralės mokslo suprasti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šen. Ted Kennedy paguldytas naujoje ortopedinėje 
lovoje. Jį lanko iš Airijos atvykusi Xew Ross Towb 
vaiku choro grupė.

Ne tiek nuodėminga^kiek 
nuostolinga

Visoki nuotykiai su visokiais bučkiais

Teises patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalai*. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 

Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.

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

dantĮ, jam pasprūdo Įrankis 
ir mane sužeidė — perplovė

Dantų gydytojas savo gy- mano smakro išorę, kairiąją 
dymo kabinete gydė man Pus^- Veidas patino, gavosi 
dantis keletą savaičių- Už infekcija. Aš kreipiausi pa

Klausimas

Europos istorija yra kupina nemarių ir šviesių žygių, 
atliktų laisvės ir teisingumo, tikėjimo laisvės ir žmogaus 
teisių čempionų. Tik keletą pavyzdžių čia suminėsime: 
Leonidas ir trys šimtai jo jaunų spartiečių prie Termopilų; 
trakietis Spartakas ir jo sukilusių vergų armija, vedusi 
karą prieš Romą; Calais piliečiai. Joanos d’Aarkietės 
valstiečiai; Wilius Tell. Jonas Huss. Dantono revoliucio
nierių armija prie Valmy; Weilingtono raudonkepuriai 
prie Waterloo; jaunesnysis leitenantas Omelčenko su 300 
kadetų iš Krutu mokyklos mokinių; 359 ukrainiečiai iš 
šeštosios Sich pėstininkų divizijos; karo laivo ”Potemkin“ i 

jūreiviai; jaunieji Varšuvos gheto žydai 1943 metais. Visi 
šitie žygiai, kurie vaizduoja tiek daug kentėjimų ir pasi
aukojimo ir tokią žmogaus didybę bei jo nemirtingą he
roizmą. yra dalis Europos. Norylsko revoliucionieriai, 
kurie mirė 1953 metų liepos 1 dieną, turi būti lygiai taip 
pat prisimenami, kai yra kalbama apie krikščioniškus 
Vakarus. Savo mirtimi jie suteikė iškalbingą Įrodymą apie 
Europos humaniškumo ir Europos idealų nenugalimumą, 
o tie idealai yra: laisvė, teisingumas, žmogau* teisė* ir 
tikėjimo labvė-

Tie, kurie yra atsakingi už Norylsko skerdynę. — ir 
tenai ta proga buvo užmušta arba rimtai sužeista daugiau 
kaip 1,000 kalinių. — Kremliuje užima aukštas vietas ir 
yra Sovietų Sąjungos komunistų partijos bei Sovietų Ru
sijos vyriausybės vadovai. Tų. kurie neša svarbiausią 
atsakomybę už tuos žvėriškumus. Įgaliotiniai, dalyvavę 
Norylsko skerdynėse, buvo šie asmenys: ’draugas“ Kise- 
liovas. Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komi
teto narys; "draugas“ Vavilovas. Sovietų Sąjungos liau
dies prokuroro pavaduotojas; NVD general-majoras Se- 
mionovas, visų Norylsko stovyklų komandantas. ir pulki
ninkas Kuznecovas, Norylsko kalėjimų administracijos 
viršininkas. Šitie žmogžudžiai, kaip ir jų viršininkai, iš 
kurių jie gavo savo Įsakymus, galų gale neišvengs sau 
nusipelnyto likimo. Niurnbergo teismas naciams karo 
kriminalistams turėtų būti perspėjimas ir bolševikų kri
minalistams, kad negalima be atodairos pažeisti Įstatymus 
ir teisingumą

Skerdynės Vorkutoje

1953 metų rugpiūčio 1 dieną, lygiai 31 dienai praėjus 
po baisios skerdynės Norylsko stovykloje Nr. 5. rusų bol
ševikai suorganizavo kitą baisią skerdynę Vorkutoje, 
apie 90 mylių Į pietus nuo Arktinio okeano. Kelintą savai
tę 300,000 kalinių — vyrų ir moterų — ten jau streikavo. 
Dauguma anglies kasyklų ten nebepagamino anglies, ir 
Leningrade, kuris yra svarbiausias Vorkutos anglies var
totojas, ginklavimosi fabrikų mašinos stovėjo be darbo 
ir, aplamai, visas darbas liejyklose bei laivų prieplaukose 
buvo sustojęs. Ir viso to priežastis buvo ta. kad šioje di
džiausioje Sovietų Sąjungos vergų kalinių darbų koloni
joje buvo iškelta juoda revoliucinio sukilimo vėliava 
Vorkutoje, kur iki tol 30 didžiulių kasyklų visą laiką dir
bo, dabar buvo visiškai nauja padėtis. Kaliniai savo suki
limui pasirinko tinkamą momentą. Priešas, tai yra Rusijos 
bolševikinis režimas, pergyveno sunkią krizę. Stalino 
mirtis suskaldė centro komitetą į klikas ir frakcijas, kurios 
viena su kita kibosi j plaukus dėl valdžios. Raudonasis 
laivas be vairo plūduriavo politinių aistrų jūroje.

Monsieur Leon Reymond. 
iš Paryžiaus atvažiavęs Į 
Briuseli ir elevatorium pasi
kėlęs Į viešbučio kelintąjį 
aukštą, negalėjo išeiti nepa
bučiavęs gražios kondukto
rės. kuri, Belgijoje prie to
kių piancūzižkų siurprizų 
nepratusi ir staiga užklupta, 
nukando monsieur Leonui 
nosies galiuką- Monsieur Le
onas. irgi prie tokių siurpri
zų nepratęs, apskundė no
sies galiuko nukandėją Bel
gijos teismui, kuris padarė 
sprendimą, kaip ir reikėjo 
laukti: ’ Prieš savo norą bu
čiuojama moteris turi teisę, 
jei nori. nukąsti nosies ga
liuką4 .

* * *
Per Mashingtone Įvykusi 

gražiausių lūpų pabučiavi
mo kontestą galų gale dėl 
Mrs. Jonės lūpų pasiliko be
sivaržą du vyrai. Bučkio 
kainai pakilus iki $12.000. 
senasis varžovas atsitraukė, 
palikdamas laimėjimo vai
sių nuskinti jaunajam kon
kurentui. kuris, paėmęs ir 
pabučiavęs Mrs. Jonės ran
ką, riteriškai pasakė: "Ma
no visas tikslas laimėti kon
testą buvo išvaduoti tamstą 
nuo to šlykštaus senio prisi
kabinimo !“

—Betgi tai buvo bergž
džios tamstos išlaidos. — at
sakė gražioji Mrs. Jonės.— 
Tas šlykštusis senis yra ma
no pačios vyras.-.

* * *
Viename New Yorko laik

rašty buvo toks skelbimas:
—Ką tamsta darytumėte 

tokiu atveju, jei, sakysim, 
po ilgų pastangų ir daug ug
ningų žodžių jau laikytumė
te savo numylėtąją savo ran
kose ir drebančiomis lūpo
mis siektumėte jos bučkio, 
visą pasaulį aplink save už
mušęs, kai staiga tuo pačiu 
momentu pasirodytų ant jū

sų šokli pasiruošęs prieštva
ninis pabaisa — dinosauras. 
didumo kaip dvidešimt 
dramblių? Gerbiamasis po
ne. ka tamsta tada dary
tum?

—Jei norite žinoti, ką pa
našiais atvejais daryti, atei
kite pamatyti mūsų filmo!

Žmonės upėmis pasipylė 
Į tą kino. teatrą Išeidami jie 
jau žinojo sekanti pamoky
mą: {

— Vakare, eidamas gulti, 
niekuomet nevalgyk sunkiai 
virškinamo maisto, o tiktai 
lengvai virškinamus Brauno 
pyragaičius, nes priešingu 
atveju gali atsitikti lygiai 
taip. Kaip atsitiko mūsų fil
mo didvyriui,, kuris, vaka
rienės pavalgęs žadės kepe
nų pašteto, naktį sapnavo
sunkiausius sapnu?!

* • •
Gerbiamas ir garbės ver

tas misteris William Nikols 
iš Redcar, Anglijoje, yra 
linksmas maždaug 60 metų 
džentelmenas, kuris mėgsta 
pasivaikščioti, lazdele pasi
ramsčiuodamas. ąvazdiko 
gėlę Į švarko atlapą Įsise
gęs. švariai sušukuota barz
dele nešinas ir dagelio ne
pilnamečių sentimeitalisčių 
širdelėse saugios ir aprūpin
tos moterystės palaimą pri
simindamas.

Misteris Nikols isuomet 
buvo ypatingai žavingas su 
savo sekretorėm, kai viena 
jų. paskutinioji, Jliss Eva 
(tikras vardas!) ji pasimo
vė Į kamanas.

Nesibaidydama jo meilės 
šnabždesių, vieną pavasario 
vakarą jau priėjus iki buč
kio. Miss Eva pareikalavo 
už tai vesti ją prie altoriaus 
ar bent Į metrikacijos Įstai
gą-

Kai rezultate teisėjas jam 
priteisė retai aukštą 3.009 
svarų sterlingų Miss Evai

Labiausiai išnaudojamų Sovietų Sąjungos gyventojų 
dalis buvo kaliniai, kurių visoje Sovietų Sąjungoje buvo 
priskaitoma iki 22 milionų... Tuo pačiu metu šie žmonės 
buvo progresyviškiausi ir drąsiausi revoliucionieriai — 
Maskvos priešai. Dėl to buvo neišvengiama, kad jie pir
mieji turėjo ir sukilti.

(Bus daugiau).

Prašau Tamstos patarimo 
šiuo reikalu.

Z -G.
Illinois.

Atsakymas

Tamstai patarčiau tuojau 
nueiti pas vietinį advokatą 
ir su juo pasikalbėti. Jeigu 
dantų gydytojas turi taip 
vadinamąjį "malpractice“ 
draudimą, o atrodo, kad tu
ri, Tamstos advokatas susi
sieks su dantisto draudimo 
Įstaiga ir pasikalbės Tams
tos reikalu. Greičiausiai, 
jam pavyks su jais susitarti 
dėl atlyginimo. Jei nepasi
seks. advokatas, pasitaręs 
su Tamsta, nutars, kokių 
priemonių reikia imtis.

Tamstos atveju, man at
rodo. nebūtų sunku Įrodyti 
atsargumo stoką (negli- 
gence) ir dėl tos stokos su
sidariusius Tamstai nuosto
lius. Tamstai turėtų būti at

lyginta ne tik gydymo išlai

dos, bet ir už kitus, su šiuo 
Įvykiu susijusius, nemalonu
mus. skausmą ir pasilikusį 
ženklą ’’scar“.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražu Lietuvos žemėlapį

galbos Į bendros praktikos 
gydytoją. Gydytojas man 
davė injekciją, savaitei bu
vau atleistas iš darbo, vei- 

" ~ das atrodė blogai. Žaizda
sumokėti kompensaciją. — vandeniavo. Aš negavau 
misteris Nikols tatai padarė nieko iš darbovietės, ogydy- 
kaip geras džentelmenas, sa-į tojui turėjau mokėti, 
kydamas. kad nuo moterys- Dabar. 6 mėnesiai nuo to 
tės išsigelbėti jam jokia kai- įvykio, man ant smakro pa
na nėra per aukšta- liko j įj- pusės inčio ženklas

* —”scar“- Aš niekam apie
Trontheime. Norvegijoje. taį nesakiau, 

viena jauna graži žmona ap- Paprašiau dantistą, kad
s unde vyrą seimos teisme, man atlygjntų bent už tuos: ga|įte gauti Keleivio admi-

darbą jam sumokėjau apie 
5200. Baigdamas gydymo 
darbą, traukiant sugedusį

praardama nedaugiau ir ne- nu0stolius, kuriuos turėjau 
mažiau kaip perskyrų ka- l šium su šiu0 įvykiUj bū-. 
dangi jau dveji metai kaip ie i50 dol. Danti?.
ištekėjus., o vyras jos nė sy- atsisakž jįepė duoti j: 
kio nepabuciavęs... teismą. Esą, turįs draudimą,!

Vyras pats apsiginti, teis-, plek0 nebijas. B savo kike
ntą neatvyko, bet uz jį jo ad- j nfc -fe man nieko neduosiąs. 
vokalas paaiškino, esą jo Anksi.iau žadėjo man atly- 
klientas, dar vaikas būda- . .-
mas. pasidaręs bučkiams a- ® 
lergiškas tik dėl to. kad di
delės bučkių mėgėjos jo 
gausios tetos kiekvieną kar
tą susitikusios norėdavusios 
jį pabučiuoti.

Teisėjas, ilgai nesvarstęs, 
ištarė sprendimą, duodamas 
jaunai ir nė karto nepabu
čiuotai žmonai divorsą.

nunuuo tuivjau * .. . w
ryšium su šiuo įvykiu, bū-į uz 50 centų.

Užsakyk Keleivi savo 

draugams Kalėdų dovanų. 

Tuo atveju metinė prenume-

. rata tik $4.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Dainininkas Robert Goulet svei
kina savo žmoną aktorę Carol 
Lavvrence. sugrįžusią iš ligoni- 

j nes su naujagimiu sūneliu.

terasto prez. John F. Kennedy 
lakti Caroline, 7 m. amt, iy- 
[iooja 1 mokyklą.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV, Barboros Arrnonie- 

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina . ..$3.93.

uEI. LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos aetšaJdeaaaAratų raštai dėl boi 
Ševikų okupacijos ir teroio Lietu 
roję. Kaina.............................2b Co»

8VILGL-N1S | PRAEITI. 2L 2ufco 1 
domūs atsiminimai, 477 psl-, kai 
aa Su.iMi

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus’ 
sūnaus Kipro Bielinio |don.a> »i?i 
minimai, 464 psl., kaina.—86.‘Mi

1*06 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nima antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ...................................... S6.W-

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
guriako ir sureoagavo Jonas ttn 
lys, 4/2 oainos su gaidomis. Ang- 

Bškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti u 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
*26 pust. kaina .................... 85.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rakS E. Vandervelde. vertė Vardu.

........................ 25 Cnt
MARLBOROUGH‘3 LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, re
ms radovėlis lietuvių kalbos mo
kyti* angliškai kalbančiam, 144

- * ' .......................... 81.26
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mo 

sų raiytojos pirmojo ksio meti 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sc 
rašytojos paveikslo, 128 poslapiai 
kaina...................................... 50 O

fAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parakė Leonas Bliumas. Trumpa, 
socializmo aiškinirmtas. Kaina 25 t

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Karna.......................... 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MEN.AS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Kny
ga sa daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina...................

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų Šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................. 50 Cnt.

ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybe pa 
veikalų, 896 psL, geras popierius.

....................................... *10 M

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romanas iš 1986 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dau* 380
psl. Kaina................................. 83.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. >11- 
cbeUonas. virš 500 pu lapių. Kai
na kietais viršais 85.00, minkštais 
viršais ......................................... 84.00

JETLVA BiJDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai tr įdomiai parašyti 
ttudininiroai. Kaip Lietuva kėiėal 
iŠ miego, geriausia dcvar.a kiek
viena prora, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 pusiaošų, 
didelio formato. Kama .... 85.50

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

pasaulio lietuvių žinynas
paruošė Aniceta- Simutis, daugy
be žinių lietuvių ir ančių Raibomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 P«l- Kaina .....................  86.50
i.IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, S2 pri., kaina......... 25 Cnt.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išto:>is buvo pasidarę* 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 CnA

elETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam* 144 pusla
pių. Kaina ........... .. 81.04

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arta kodėl mU=uose nė
ra vieaybėfi, 80 p.-I.. kaina .. ti.iM

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, h. Abelkio 
istorinis roma’-.a.’ iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką. ap:e tari sa
ku mokslas? Kama..........26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. para*4 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... 8r.21

CEZARIS, Mūrko Je<m!lč romi 
trijose dalyse, kiekviena daris pa 
82, ara visos »» dalys........... *6.0*

iLTORIŲ iESELT. V. Pnttoo-My- 
kolaičto romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys įrištos | vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža- 
d*jo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kieti viriai, 6*1 ** **

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PiNlGAl, parašė Jota’ Knrys, la
bai daug paveikslų, 255 pat gera 
pupiėra. Kaina ........................ *5.0*

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lieta* 
vos ir i« Ame.-iki»« lietuviu uvve* 
nimo. 178 psL kaina........... *2.0*

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina 2S CK

DEMOKRATINIO SOCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klaasimair.s su
prasti. Kaina .......................... M*.

Ir pinigai praiome dusti iiao adresu: 
KELEIVIS

37. Mu*. J
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VIETINES ŽINIOS
Gera* simfonini* koncertas

Praeitą sekmadienį Lietu- 
vių Piliečių Dr-jos auditori
joje įvykęs Melrose simfo- 
ninio orkestro ir Solisto R. 
Kazio Yakučio koncertas 
paliko malonų įspūdį.

Koncertui dirigavo komp. 
Jaronimas Kačinskas, kuris 
su Melrose simfoniniu or
kestru jau dirba kelerius 
metus ir savo talentu bei 
darbštumu šio amerikiečių 
muzikinio vieneto meninį 
lygį yra didžiai pakėlęs.

Melrose simfoninį orkest
rą sudaro daugumoje jau 
vyresnio amžiaus kultūrin
gi muzikos mėgėjai, kūne ši 
meną puoselėja savo pačių 
ir visuomenės džiaugsmui ir

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
MAISTO SIUNTINIAI
i LIETUVĄ IR LSSR 

TIK Už $34.60
ii sy. kvietinių miltų, 61/-, 
v. ryžių, sv. rūkyto kum

pio, 2*4 sv. degintos kavos, 
sv. kakavos, 1 sv. šokolado, 

*4 sv. arbatos.
DIDŽIAUSIAS

PASIRINKIMAS
Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI I 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,
New York. N. Y. 10010 

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

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntinių saugumą.

pasigėrėjimui, ir. atrodo, 
jiems telieka tik džiaugtis, 
kad turėjo progos gauti to
kį dirigentą kaip Jeronimas 
Kačinskas.

Orkestras atliko Čiurlio
nio simfoninę poemą "Miš
ke“ ir Sibeliaus Simfoniją 
Nr. 2, solistas K- Yakutis. 
orkestro palydimas kelis K. 
V. Banaičio. Jakubėno ir 
Donizetti kūrinius.

Mūsiškę publiką ypač ža
vėjo Čiurlionio simfoninė 
poema "Miške“, kuri čia dar 
niekad nebuvo girdėta. Ji ir 
kitataučiams rodyte rodė 
mūsų genialaus tapytojo ir 
muzikinį talentą. Su polėkiu 
buvo atliktas ir Sibeliaus 
kūrinys, o sol- K. Yakutis, 
kaip ir ankstyvesniam pasi
rodyme Bostone, publiką 
maloniai nuteikė savo sim
patinga kūrinių interpreta
cija ir dideliu muzikalumu.

Aplamai, koncertas kėlė 
pasigėrėjimą, tik gaila, kad 
dėl nepalankaus oro nebuvo 
jame žmonių tiek. kiek ga
lėjo ir turėjo būti.

Žinoma, tokio masto or- 
kestini ir auditorija, o ypač 
scena, kažkurių nemokšų 
kadaise nevykusiai sukalta, 
buvo per ankšta.

Koncerto pelnas skiria
mas Balfui. kuris šį parengi
mą globojo.

Dorchesterio Moterų Klubo 
susirinkimas

šių metų paskutinis susi
rinkimas bus šį ketvirtadie
nį, gruodžio 10 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos patalpose. Bus 
užkandžių ir kalėdinių do
vanų. Visos narės kviečia
mos dalyvauti-

Valdyba

Laimingas, kuri* smėlio 
grūdelyje mato pasaulį, o 
laukinėje gėlelėje— dangų.

Viena iš daugybės Kongo sukilėlių žiaurumų aukų— 
kongietis su nukirsta ranka. Jį veda moteris, kairėje 
belgų parašiutininkai StanleyviUe mieste.

Posėdžiavo Alto skyrius

Gruodžio 3 d. buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus susirinkimas. Jame 
pirm. J. Sonda trumpai pra
nešė apie Washingtone bu
vusį Amerikos Lietuvių Sei
mą, Amerikos Lietuvių Ta
ly bos suvažiavimą ir Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (Vliko) seimą.

i

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

Jau tuoj ir Kalėdos. Jau galvojame, ką duoti savo 

artimiesiems. Tų dovanų beieškodami krautuvėse, sugaiš

tame daug laiko ir pavargstame. To viso išvengtume, jei 

atsimintume, kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio 

metinė prenumerata. Ji pigi, ne* užsakant Keleivį Kalėdų 

dovanu duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė 

prenumerata tik $4-00. Jų P«r ištisu* metu* minės

tų, kas ja dovanojo, ne* Keleivi* jį lankys ka* savaitė. i

Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugam* ir kitiem* 

bičiuliams Kalėdų dovanų!

Dėmesio šachmatininkam*

Boston Sunday Globė lap
kričio 29 d. paminėjo buvu-į 
šio bostoniškio Povilo Taut-, 
vaiso Illinois šachmatų pir
menybių laimėjimą su ispū-' 
dingą pasekme 8:0, kai to-; 
se pirmenybėse dalyvavo 
148 žaidikai! Pažymėta, 
kad jis įveikė keturis meis
terius.

Tame pat Sunday Globė' 
neseniai skaitėme apie Ge
diminą Šveikauską, laimėju
sį kartu su kitu Bostono 
čempiono vardą. Kazį Mer-į
kį, esantį Amerikos Postai 
žąirliku viržnnėip matpmp—- — - ... * ---- ------ X
Algio Makaičio ir Šveikaus
ko partijas su žymiaisiais 
Bostono žaidikais- Visa tai 
turėtų būti miela kiekvieno- 
lietuvio širdžiai, nebūtinai 
mokančio ar suprantančio 
šachmatų žaidimą.

šachmatininkų nuopel
nas, kad jie lietuvio vardu 
nuo 1949 metų, t y. 15 me
tų dalyvauja šio krašto var
žybose nuolat yra minimi 
didžiųjų dienraščių, bend
rauja su žymiaisiais Bostono 
klubais, lankydami rungty
nėse vieni kitus. Lygos 
tvarkraščiai skamba: Lithu
anian at Harvard, Cam
bridge at Lithuanian ir pan.

Kai 1949-50 m. tarpklubi- 
nėse rungtynėse pirmą kar
tą pasirodė Kazio Merkio 
pastangomis įkurtas lietu
vių šachmatų vienetas, kuris 
užbaigė Bostono varžybas; 
antroje vietoje, pakeliui į- 
veikęs lygos meisterį Har-; 
vardo universitetą, jis susi

laukė šilto įvertinimo iš Bos
ton Sunday Herald, Chess 
Life, Ches6 Review ir USCF 
vadovybės.

Iš pavienių žaidikų Taut- 
vaišas ir Merkis buvo lygos 
pirmūnai- Tautvaišas. be to, 
laimėjo 1949 metų Bostono 
miesto pirmenybes.

1954 m. šachmatininkai • 
įsijungė So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijon ir yra 
jos globojami Buvo pa
trauktas jaunimas, š. K. su 
3 komandom (!) dalyvavo 
1955-56 metų lygos pirme
nybėse- Trečioji komanda iš 
jaunuolių: S. Vaičaitis. G. 
Kuodis, E. Spirauskas ir kt. 
laimėjo savo klasės tų metų 
Bostono meisterystę. Ged. 
Kuodis (13 ir 14 m.) — 
1957 ir 1958 metų Bostono 
B klasės nugalėtojas. 1960 
m- — Algis Makaitis (15 
m.) laimėjo Mass. ir N. 
Anglijos B kl. pirmenybes. 
Algirdas Leonavičius antras 
1960 m. Mass. pirmenybėse- 
Ramūnas Girnius pasižymė
jo 1962 metų Bostono pir
menybėse. Gediminas Švei
kauskas laimėjo 1959 ir 
1964 metų Bostono čempio
no vardą.
NI L. P- Dr-jos šachmati
ninkų pirmininkas yra dr. 
A. Kapochy, vadovas — K. 
Merkis, sekretorius R- Gir
nius. išdininkas — P. Kon- 
tautas.

šachmatininkai renkasi 
kas antradienis L P. Dr-joj 
7 vai. vak. Visi kviečiami.

co.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

No.Msijusi »u bet kokia kita|
firma

TEKINTI VNESFOSYLTOBG 
LEIDIMĄ

pai duoti aakičiausioa kokybės 
MAISTO IR DOVANŲ

SIUNTINIUS 
Ii l'K&R. sandėlių.

Vidutinės kaino*. Jokio muito. | 
Pristatoma per 3-4 savaite*

Garimas pakvituojamas 
Pilnai garantuota

Automobilis MOSKOVICH, eko
nomiškas aut..................... $1626.0
Motociklas PLANETA 13HP—Į
<aina ................................... $351.3;
Siuvama mašina TŪLA .. $48.8; 
Šaldytuvas OKA (125 ltr.) $179.6< I 
/yriškas DVIRATIS V120. .$36.6 i

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANU 

VISOKIAUSI AUDINIAI 
(vairią rasią gardaus 

MAISTO SIUNTINIAI
R ( .......................................  $22.001

22 sv. kvietinių miltų, 4 sv. tirpyv j 
sviesto, ąsotis erškėtros juodo, 
ikros, 1 sv. 5 uncijos medaus. S1/. ! 
uncijų aukščiausios kokybės ar-| 
uatos.
[GR 23 ..................................$21*11
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžių 
5‘,2 sv. taukų, 23 sv. deginti Į 
kavos pupelių, 400 gr. daržoviųj 
alyvos.

Rašykite arba skambinkite 
angliškai ar lietuviškai,—gaaait«| 

PILNĄ KATALOGĄ 
GRAMERCY SHIPPING CO 
118 E. 28 SU New York 1$, N.Y

TeL MU 9-059* 
Atidaryta 9-5:30, šešt. 9-1

PINIGAI I US3JL 
PILNAI GARANTUOTA

URI BANKŲ DEPARTAMENTO 
(NJ.) LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI *20,000.00 
jMCS FIRMA YRA VIENINTELE 
IKUBI SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
I GAVĖJO PASIKASYTĄ KVITĄ 
| PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

Nuo 194S a. tiesiogini* 
|BANK FOR FOREIGN TRADE

Maskvoje agentas 
| Verto: 9 rnMiai už $10

Persiant imas: iki *39.99—$2.75 
per $30.-10*

| GRAMERCY SHIPPING Ine. 
744 Broad Street

Nevrark. N. J.
TeL MU 9-9598

Poilsis ateina tik po nuo
vargio.

Negrų priežodis

Jieškofimai
Noriu susirašinėti su Betu- 

viairii Skuodo. Ii Vokietijos at
vykau 1 Kanadą 1X8 m„ dabar 
gyvenu JAV. Mano adresas:

Kazys Kavubkis,
10€ Wbalom Rd., Laneburg,
Fitchburg, Mass.

Marija Lekytė « Kasputienė 
ieško brolio Juozapo Leko, gy
venančio Chicagoje, III. Jis pats 
arka kas apie jį ką žino prašomi 
pranešti:

Mary Kasputis,
DR 145, Austinburg, Ohio.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir minty* 1-oji dalis 302 psl., mikstais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama......................................................— $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.............................. -................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psL.. 50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komuniHų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina..............................................—... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulė* kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina........................... •......... . ...............$1.00
M. Zoėčenkoe Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina 1 m jp«OŪ

SUSIVIENIJIMAS LIETUI”,Ų 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 motų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternaiini organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių tr varna Bdžiausį ka
pitalą. ____ ____ __ :
Sąmoningas dotuvto KKIDaKG KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apraauo* s®" 
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir frs- 
temalir-ę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBES APDRAUDĄ nuo 8100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Kak Mikais kiek
vienam. • o •*
SLA ligoje pašaipa tuo svarbL kad Hgos atveju nary* ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudė nuo gimimo dienas Jki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra *vme«nėse lietuviu kolonijose jos teikia 
žinias apie andraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo j RLą Centrą:

LITHUANI AN ALLIANCE OF AMERICA 
S07 West SOtb Street New York 1. N. Y.

I ■—■— i—i—|-i—Į

Vedybos
Mieles lietuvės našlės 45-54 

m. aut, rašykite vedybų tikslu 
54 m. našKui, turinčiam nuola
tinę tarnybą CNR bendrovėje, 
blaiviam ir nerūkančiam, skolų 
neturinčiam, dievobaimingam, 
doram, ištūrimam lietuviui šiuo

R. V. Šleiteris,
P. O. Boz 583, Rosedale, 
Alberta,

TIKRA TEISYBE

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų

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

Ypač lino meta ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 60 centų.

Svarbiausias posėdžio 
darbotvarkės klausimas bu
vo Vasario 16 minėjimas. 
Jis bus vasario 14 d. įprasto
je vietoje — aukšt- mokyk
los salėje Thomas Park.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas dr. B. Matulionis, 
meninei programai atlikti 
kviečiami Mišrus choras ir 
Tautinių šokių sambūris.

Jiem* teko kalakutai
Sandaros 7 kuopa lapkri

čio 21 d. davė progos laimė
ti 15 sv. kalakutą D. Stroke. 
o 10 sv. — J. Platukiui. P. 
Brazaitis gavo 100 galionų 
alyvos- Kiti laimingieji bu
vo G. McGrath. J. Raselka. 
J. Jalmokas. adv. J. Griga
lus, M. Klem, A. Andriulio
nis ir J- Maroon.
Knyga apie prof. Kolupailą

Knygą apie skautų veikė
ją profesorių Steponą Kolu
pailą leidžia Akademinis 
Skautų Sąjūdis, redaguoja 
inž. dr. Jurgis Gimbutas, o 
administruoja inž. Kostas 
Nenortas.

Lietuviai įveikė ir 
Cambridge

Lietuviai šachmatininkai 
nugalėjo ir Cambridge I ko
mandą. Po tašką laimėjo G. 
Šveikauskas. K. Merkis ir O 
zols. pusę taško Algis Ma
kaitis-

KNYGOS JAUNIMUI

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80 
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa' 
sakojimas, gera dovam. 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo 
apysakaitės vaikams.

S1AT
GINTARĖLĖ, J. Kartinės 

ka, gražios iliustracijos, 24

{DOMIOS knygos 
ROMANAI

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl.. kai
na $2.50.

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

Jurgi* Gliaudą, ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

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

Vacy* Kavaliūnas. K A L* 
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kairia 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
$2.50.

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

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

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

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

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 įsi., 
kaina $3,90.

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

Pranas
PELIAI

Naujokaitis: U- 
NEGRĮŽ T A |

I-Ukun* ............. KALNUS, 509 pusi., kaina
Ta pati knyga anglų kalba.! $5

$1.00 ’ ’__
Alė Rūta, MOTINOS

romanasTRYS SAKALAI, Alf. Vambuto RANKOS, apie
16 pasakų ir padavimų, 186 motinos meilę, jos tikslą ir

pusk, kaina $2.00

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinių*, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, 1 
tomas, 336 psL, kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba. 
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 šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracini).

rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psL, 
kaina $4.00.

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

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

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

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NAT1ON, pa
rašė Kosta* Jurgela, kaina 
$10-

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania.** 
redagavo J. Audėnas, kai. 
na $1-50.

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

"Lithuania land of be* 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietai* viršeliam 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.
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Taigi dar kaitą kviečia* Išvyko j Floridą
me gausiai dalyvauti, ir. kas
dar nespėjo įsigyti bilietų, John Overka ir Mary Mic- 
jų bus galima gauti prie įėji- kevičienė išvažiavo į Flori- 
mo. Tad iki pasimatymo dą. kur žada pabūti ilgesnį 
coneeite! laiką.

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS

Solistė Lilija Šukytė Šukytė dainuoja Kanados o- 
Bostone peroje, kur turi pagrindines

roles. Be to. turėjo eilę savo 
Devintąjį pabaltiečių kon- rečitalių New Yorke. Chica- 

certų sezoną pradeda Jor- goję. Clevelande, Detroite, 
dan Hali gruodžio 11 dieną Rochestery. Toronte. Hamil- 
8:b0 vai. vak. solistė Lilija tone ir kituose Amerikos ir
Šukytė (sopranas).

Programoje girdėsime 
Gluck. Wolf. Ra vėl, Schu- 
mann. Giordano. Jakubėno 
ir Banaičio kūrinius.

Solistė L. šukytė yra bai
gusi piano ir dainavimo stu
dijas ”Royal Conservatory nepraleiskite retai puikios 
of Music ‘ Toronte su aukš- prog°s: Jūs gerai žinote, kad 
čiausiais įvertinimais. Jos Pabaltiečių Draugija visuo- 
dainavimo mokytoja yra bu- met į savo rengiamus kon- 
vusi Metropolitan Operos cerius kviečia stipriausias 
solistė Irene Jessner. pajėgas ir niekuomet jūsų

Dabartiniu metu sol. L. neapvylė.

Kanados miestuose, visur 
susilaukdama puikių muzi
kos kritikų įvertinimų ir šil
to publikos priėmimo- Tai 
yra jauna kylanti dainavi
mo žvaigždė.

Mieli Bostono lietuviai,

Pirmasis PABALTIEČIŲ KONCERTAS Bostone

įvyks š. m. gruodžio 11d. 8:30 v. v. Jordan Hali 
(netoli Mass- ir Huntington Ave. kampo)

Programą atlieka 

LILIJA ŠUKYTĖ

i

Trans-Atlantic Travel Service
Parūpina bilietus lėktuvams ir laivams, 

paruošia jūsų kelionės planą.
rezervuoja kambarius viešbučiuose.

Grupės turistų vyksta šią vasarą į Lietuvą ir Latvija,
aplankyti žymesnius miestus Vakarų Europoje. 

Norintieji kartu keliauti kreipkitės:

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 W. BROADWAY, SO BOSTON, MASS. 

TEL. AN 8-8764

iš Toronto
kviečiami dalyvauti šiame Kanados operos ir 

televizijos žvaigždės debiute Bostono 
didžiojoje scenoje

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tošy Pačiose PačaiDoee
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGAiro

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
I j Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat į

Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—
garantuoja tiesiogtinį ir tikslą pristatymą Į tuos kraštas 

d o v a n ų—s i u a t iąi ą

Skyriuje jūs rasite dideli pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHP0SYLT0RG bazės į Juozas Girnius.

Keturių koncertas ' Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų, 

i o j sekmadienį, gruodžio Tuo atveju metinė prenume- 
13 d. 7:30 vai. vak. Tautinės rata tik $4-00. i
S-gos salėje (484 Fourth
SL) bus dviejų smuikų, vio-

kr°n" p Arti Franklino P***® (106 I KETVIRTIS REALTY 
ceitab. Jame dalyvauja Izi- Rosemont Rd., Jamaica Plain) 
dovius Vasyliūnas jo sūnus du butai po 5 kam
Vytenis ii- Monika bei Joa- ,arius! 11 ir 111 aukštl 
na Kenstavičiūtės.

Bilietai po $2, mokslei
viams — 50 centų*

Koncerto pelnas skiria
mas fondui lietuvių kompo- 
zitorių kūrinių gaidoms leis- 

! ti. Tas fondas jau yra išlei
dęs K. V* Banaičio sonatą, 
o dabar jau spausdinama 
Juliaus Gaidelio sonata.

Minėto fondo sumanyto
jas ir puoselėtojas yra smui- COSMOS 
kininkas Izidorius Vasyliū
nas. Kaip matome, jo pa
stangos jau davė apčiuopia
mų vaisių. Jos yra visų rem
tinos. Juk kas iš to. jeigu 
mūsų kompozitorių sukurti 
kūriniai pelės stalčiuose!
Juos reikia išleisti*

Todėl gausiai dalyvauki
me šitame koncerte ir tuo 
būdu. be gauto malonumo, 
dar paremsime tikrai gerą 
darbą ir įvertinsime muz. I.
Vasyliūno nepaprastai gra
žias pastangas mūsų kultūri
nėms vertybėms iškelti.

Kalbės apie knygą 
”Žmogu* be Dievo“

Ateitininkai Sendraugiai 
gruodžio 13 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos III aukšto salėje ren
gia diskusijas neseniai pasi
rodžiusios dr. J. Girniaus 
knygos „Žmogus be Dievo“ 
temomis* Apie toje knygoje 
nagrinėjamas problemas 
kalbės kun. dr. V. Cukuras.
Bostono Kolegijos prof. dr.
J. Navickas. Holly Cross ko
legijos dėstytojas A. Man- 
tautas ir knygos autorius

aukštuose. Cent
rinis šildymas alyva kiekvienam 
butui atskirai, geras susisieki
mas. Skambinti: AN 8-1548.

(51)

PARDUODAMI:
mažai \artota skalbiamoji maši
na už $100 ir šaldytuvas Fri- 
gidaire General Motors už $30.

Skambinti po 5 vaL vakaro 
tel. AN 8-2814.

PARCELS 
E X P R E S S CORP-

PAULA B. KETVIRTIS 
UCCNSEO SROKERS

m WE8T OROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MASS., 02127

TeL 268-4649

oooeuoeooc

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

seoooooMoeaneeeeGioooeR,

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

1 Telefonas: AN 8-28uo }
\Dr. Jos. J. bonoran ♦
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

j Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTŠ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY. 
SOUTH BOSTON, M ASS.

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
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, megstinins 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. KREIPKITE? LIETUVIŠKAI 
VISI SlUNTftJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSI AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai prrmami ka«*l:en nno 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

JONAS ADOMONIS

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, raštu arba vietoje.

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

TeL AN 8-1120

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Paruuoaame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
teptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-0020
Noo 9 vai. ryto iki 8 vaL v, išskyros šventadienius ir

Vienas pašaukimas telefonu vertas $J25.00Į
FORTŪNA OIL CO.

MODEL

Kodėl nepadaryti taip. 
kaip padarė daugelis X. 
Anglijos namų savin* įku: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD bumerį. 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 —

Po diskusijų kavutė.

Dorchesterio klubo 
susirinkimas

Šį trečiadienį, gruodžio 
13 d. 8 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos patalpo
se bus Dorchesterio Lietuvių 
Pil. Klubo susirinkimas, ku
riame bus renkama valdyba 
kitiem metam ir sprendžia
mi kiti svarbūs klausimai.

Kartu bus ir kalėdinis pa
silinksminimas, bus ”grab“. 
todėl visi prašomi atsinešti 
dovanėlę ne brangesnę kaip 
$1. Vėliau — vaišės.

Nusikaltimai dažnėja

Bostone šiemet per 9 mė
nesius nusikaltimų skaičius, 
palyginus su praeitų metų 
tuo pačiu laikotarpiu, padi
dėjo 13.2%.

Automobilių vagysčių bu
vo net 17.5% daugiau, va
gysčių su apiplėšimu net 
18.8%. apiplėšimų 8*5%.

Šiek tiek sumažėjo pa-

ko/rirtia &
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso-
prastų vagysčių ir isprievar-'»į^u kitokią ligą ir nuo nelai- 

i n p r- • —a. \

487 Washington St 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

H!? coopon

is worth $25

ažins jūsų karo sąskaitas. 
....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 
....garantuos gerą lr tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ...........................................
STREET ..........................................
€ITY............................ TEL.................
We wouid likę furtber mfermation about 
your spėriai offer on oil bui7.er installation

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

tavimų. žmogžudysčių pel
nai per 9 mėnesius ir šiemet 
buvo vienodas skaičius—36. 
Nuo to laiko iki šiol dar bu
vo 12 žmogžudysčių, todėl 
manoma, kad šiemet jų 
skaičius pasieks 1962 metų 
rekordą — 52.

Pieno monopolis

Hood ir Great Atlantic & 
Pacific Tea bendorės pa
trauktos teismo atsakomy
bėn už slaptą susitarimą su
daryti Bostone pieno mono
polį. išstumiant iš rinkos 
Cumberland Farms bendro
vę, kuri su jomis varžėsi.

Byla užsitęs kelias savai
tes.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 1 

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

{mių (ugnis, audra ir kt.)
{Visais Insurance reikalais 
{kreiptis:
į BRONIS KONTRIM
{ Jastire of thePeaee Censtable 
» 598 E. Broadvray
J So. Boston 27, Mana.
♦Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483j

Dažau ir Taisau

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
kmadieniaia ir šventadieniai* ♦

- pagal susitarimą ,
495 Columbia Road ’

Arti Upham’s Corner {
Dorchester, M

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

iLietavia Gydytojas ir Chirarąa*' 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir 6k»:
287 Concord Rd.. Billerica, Mase. 

TEL. MO 3-2948

l L_

4i4
Namus iš lauko ir viduje. 3
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Masa.
Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Bavininkaa N. J. ALEKNA 
EAST BROADNAT

SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONA8 AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
ropieros oiraoinv

Stiklas
Visokie reikmenya

Reikmenys plumberiams 
Visokio *“’*

t




