
KELEIVIS 
Prenumerata: 

Amerikoje ir užsieniuose
metams ............................... 15.00
Pusei metų .......................... 2.50

KELEIVIS
SK Broadvay. se. Boston JT. Mus.

NR. 51

THE rRAVELER.----- --- ---  LITHUANIAN WEEKLY

“Keleivio” Teieionas AN 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS..1964 GRUODŽIO - DECEMBBER 16
Second-class postage paid at Boston. Massachusetts Atskiro Numano Ka na 12 Centų

60-TIEJI METAI

FBI suėmė 21 rasistą, 
o komisioniėrė paleido

FBI suėmė 21 rasistų, o JAV komisioniėrė Missūsippi 

valstybėje 19 jų paleido. Teisingumo departamentas da

bar ruošiasi kreiptis į federalinj prisiekusiųjų posėdininkų 

teismų.

Prel. J. Balkunas .
T. F. pirmininkas i

Apsijungusiam Vlikui su
dalant naujus savo darbui 
organus, daug dėmesio ski
riama lėšų telkimui. Tai yra 
Tautos Fondo tiesioginis už
davinys- Tautos Fondo Val
dybą parenka Vliko Valdy
ba ir tvirtina Vliko Taiyba. 
Prel. J. Balkiinas sutiko pir-:

Praeitą kartą minėjome,, duoti federaliniam pnsieku- mjninkauti ir naujajai Tau- ’ 
kaip sunku buvo suimti nu-t šiųjų posėdininkų teismui; tos Fondo Valdybai. Jis pa-| 
žudžiusius 3 laisvės bei ly-j (federal grand jury). Jj tu-! teiks Vliko Valdybai kitus 
gių teisių kovotojus ir kad ri kviesti apygardos teisėjas ^vo bendradarbius. Tauto; ‘ 
dar sunkiau bus juos dabar j Cox, kuris labai kritiškąi Fondo Valdybą sudarant 
nuteisti. Kad taip ir bus, ne- žiūri i teisingumo departa- bus tariamasi ir su PLB Vai 
reikėjo ilgai laukti įrodymų.1 mento veiklą civilinių teisių dyba dėl jcs atstovų daly va- ’ 

Kai FBI kruopščiai surin- į srityje. Kada jis sukvies ■ vjmo 7autos Fondo Valdy- Į 
kusi nusikaltimo įrodymus, I tuos federalinius posėdinin- į.oje
suėmė 21 asmenį iš Phila- kus. tik jis vienas ir težino. ,
delphijos. Miss-. apylinkės Dar nepasibaigs sunku- i n,‘
su šerifu ir jo padėjėju mai net ir posėdininkus su- •* KOmuniSllį 
priešaky, visų pirma į tą rei- kvietus. Posėdininkai pie-
kalą įsikišo JAV komisio- tinėse valstybėse nesiskubi- * ltu
nierė Ester Carter. Jos pa- na apkaltinti baltųjų civili- Jugoslavijos sostinėje po- 
reiga patikrinti, ar yra pa- nių teisių įstatymo pažeidi-, sėdžia vo komunistų partijos 
kankamai įrodymų suimtie- mu- Iš anksto galima šaky- į kongresas. Iš dabartinio

_ ;•» či 1*1 •_ m-. _
Anglijos minLsteris pirm. Harold Wilson Baltuosiuose 
Rūmuose. Pirmoje eilėje JAV prezidento duktė Linda, 
Harold Wilson ir prez. Johnson su prezidentiene.

Sąjunga 
išlaidas karui?

Ministeris pirmininkas Kosygin žada sumažinti karo 

išlaidas puse biliono rublių, duoti žmonėms daugiau buti

nių prekių, daugiau prekiauti su kitais kraštais. O kaip 

bus iš tikrųjų?

tažina

ti. kad jie nesiskubins ir šį 
kartą, ypač kai kaltinamųjų 
tarpe yra ir žymių vietos pa
reigūnų.

Visa tai ivdo. kaip pi*sk= 
tiškai yra sunku pietuose 
vykdyti veikiantį civilinių 
teisių įstatymą.

siems apkaltinti.i
Be tų įrodymų, kurie jau 

buvo byloje. FBI turi vieno 
suimtojo Barnette prisipa
žinimą, bet komisioniėrė at
sisakė jį priimti, nes jis esąs 
tik gandas. Ji nerado pakan
kamai nusikaltimo įrodymų 
ir nutarė 19 suimtųjų paleis
ti. Atrodo, kad bus paleisti 
ir kiti.

Teisingumo departamen
tas sako. kad toks komisio- 
nierės atsisakymas priimti 
FBI pareiškimą apie turimą 
suimtojo prisipažinimą, yra 
pirmas teismo istorijoje. Ra
sistai dėl to fakto labai 
džiaugiasi-

Pagal veikiančius įstaty
mus kaltinamus žmogžudys
te turi teisti ta valstybė, ku
rioje ta žmogžudystė įvyko, 
o šiuo atveju tai yra Missis- 
sippi teismo teisė. Federali
nė valdžia 19 suimtųjų kal
tina tik dėl susitarimo pa
žeisti nužudytųjų civilines 
teises ir du dėl nuslėpimo ži
nių apie šį nusikaltimą.

Dabar teisingumo depar
tamentas ruošiasi bylą per-

Dabar yra šitokia 
Vliko vadovybė

Gruodžio 9 d. apsijungu
sio Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo komiteto (Vliko) valdy
ba išsirinko pirmininko pa
vaduotojais S. Luši ir dr- B. 
Nemicką. protokolų sekreto
rium — B. Bieliuką. genera
liniu sekretorium — J. Au
dėną ir pasiskirstė darbo 
sritimis: vadovavimas val
dybai ir tarptautiniai reika- 

i lai — V. Sidzikauskui, fi
nansų reikalai ir Tautos 
Fondas — dr. B. Nemickui. 
informacijų reikalai — J- 
Audėnui. Vliko atstovybės 

šitaip atrodo buvęs Argentinos (politinės, informacinės, fi- 
diktatorius Juan Peron, kuris nansinės) laisvajame pasau
ktomis dienomis mėgino sugrįž- ly — Lušiui, padėtis kraš- 
ti į Argentiną, bet Brazilijos te — dr. K. Čeginskui, lais- 
valdžia, jo lėktuvui nusileidus Vės kovų dokumentacija — 
Rio de Janeiro aerodrome. įsa- R. Bieliniui ir tarpgrupiniai■ «• 99.* • - — e » 1 • • Y'* Y^ • 1* 1 •

Prof. St. Kairys 
guli ligoninėje

Sveikatai pašlijus, praei
tą savaitę prof. Steponas 
Kairys, vienas iš trijų gyvų
jų Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo akto pasira
šytųjų, iš sanatorijos Smith- 
town, N. Y-. atvežtas į 
Brooklyną ir paguldytas 
Lutheran Hospital of Brook- 
lyn.

Linkime profesoriui grei
čiau ligoninę apleisti.

diktatoriaus Tito padėjėjo 
Ranko vičiaus ir partijos ide
ologo Vlahovičiaus praneši
mų paaiškėjo, kad partija 
turi nemaža sunkumų. Per 
5 metus iš jos pašalinta 97. 
000 narių dėl tautinio šovi
nizmo, biurokratizmo, intri- 
gavimo ir nukrypimo nuo 
partijos linijos.

Partija, kuri tariasi gi
nanti darbininkų ir žemdir
bių reikalus, jų savo eilėse 
nedaug teturinti. Daugiau
sia partijoje esą valdininkų. 
Šie joje sudarą net 44%, o, 
darbininkai tik 36%, žem
dirbiai vos 8%. Nesą jauno 
prieauglio. Nemažai esą nu
krypusių nuo partinės lini
jos ir skelbiančių herezijas, 
pav.. kad mokslas turi at
palaiduoti nuo partijos prie
žiūros ir įtakos, be to. esą 
tautinių šovinistų.

Reikia prisiminti, kad Ju
goslavija susideda iš 6 res
publikų. Jos gyventojai ser
bai. kroatai, slovėnai ir kt. 
skiriasi vieni nuo kitų savo 
istorine praeitimi, papro
čiais ir tt. Tie skirtumai ne-

išnyko ir komunistinės vals
tybės ribose. |

Partijos vadu ir toliau pa
silieka Tito, kuris jau turi- 
72 metus- Tose pareigose jis Į 
yra jau 27 metai.

JAV pakartojo savo 
pasižadėjimus

JAV valstybės sekreto
rius Dean Rusk Paryžiuje 
susirinkusiems Nato valsty
bių atstovams pakartojo

Plieno uniia prtideda \ lAV tvirtą pasiryžimą ginti 
Nato valstybių saugumą- Jis 
taip pat pabrėžė, kad JAV 
neatsisako ir nuo teisių ir 
pareigų Europoje, kurias 
joms uždėjo antrasis pasau
linis karas.

derybas

Praeitą savaitę susirinku
siam sovietų Sąjungos "par
lamentui“ — aukščiausiam 
sovietui — ministeris pirmi
ninkas Kosygin. kalbėda
mas apie ateinančių metų 
biudžetą, pasakė, kad karo 
išlaidos bus sumažintos 
>56.000 rublių.

Ar naujieji Sovietijos va
dai tikrai mažiau skirs lėšų

1
Draudimo agentas Don B. Rey
nolds liudijo senato komitetui, 
kad jis perdavė Bobby Baker, 
buvusiam kongreso demokratą 
reikalą vedėjui, >5.000, kurie 
turėjo eiti j Johnsono rinkimu 
kampanijos fondą. Pinigai ba

Šią savaitė plieno pramo
nės unija pradeda derybas 
dėl sutarties pratęsimo. Li
nija. turi turi 1 mil. 120 
tūkstančių narių, numato 
reikalauti didesnių atlygini
mų. geresnių pensijų, drau
dimų ir darbo sąlygų pageri
nimo.

Unijai seniai vadovauja 
David McDonald, dabar į jo 
vietą taiko sekretorius-iždi- 
ninkas Abel. Tos varžybos, 
manoma, gali atsiliepti ir į 
unijos kietesni laikymąsi de
rybose

Dabar uždarbio vidurkis 
Darbo statistikos biuro ap
skaičiavimu vra $3.42. o u- 
nijos duomenimis — $3.30. 
Darbdaviai sako. kad pri
skaičius pensijų, draudimų 
ir kt. išlaidas, darbo valan
da jiems atsieina $4.37.

Rusk pasidžiaugė, kad 
Nato organizacijoje suran
damas bendras žodis svar
biausiais reikalais, todėl ga
lima leisti sau prabangą 
skirtis dėl smulkmenų. Savo 
minkštu žodžiu Rusk norėjo 
sušvelninti tą ginčą, kurį 
JAV turi su Prancūzija dėl 
Nato ateities.

Vienas svarbiausių klau
simų yra atominio Nato lai 
vyno sudarymas su įvairių 
valstybių įgula. Tam labai 
priešinasi Prancūzija, kiek 
kitokį planą turi ir Anglija.

Iš patrankos šovė 
į Jungtines Tauta s

Į Jungtinių Tautų posė
džius atvyko vienas iš Cast- 
ro padėjėjų — majoras Er
nesto Che Guevara. Kai jis 
nnspdvip kalhėio k«Hinda.1 W ----------------
mas JAV agresija. East Ri- 
ver pusėje pasigirdo sprogi
mo trenksmas- Pasirodo, 
vienas tremtinių kubiečių iš 
bazuko šovė į Jungtinių 
Tautų rūmus, bet sviedinys 
sprogo upėje apie šimtas 
jardų nuo to pastato.

New Yorke yra apie 50, 
000 kubiečių pabėgėlių. Jie 
yra labai veiklūs. Dabar jie 
piketavo Jungtinių Tautų 
rūmus, ir vienas jų. prasi
veržęs pro policijos eiles, 
nuplėšė Sovietų Sąjungos 
vėliavą.

Į JT šovusio amerikiečių 
saugumas uoliai ieško, bet 
kol kas be rezultatų.

DIDELIS STREIKAS 
PRANCŪZIJOJE

ginklams, to šiandien pasa
kyti negalima, nes jie suge
ba tas išlaidas paslėpti po 
kitais pavadinimais ir pa
skui jas paimti iš visai "ne
kaltų” šaltinių. O antra ver
tus. galima ir toje srityje 
taip persitvarkyti, kad su 
mažesnėmis išlaidomis būtų 
imaroma dar veiksminges
nes karo pajėgas išlaikyti. 
Bet skelbdami, kad mažiną 
karo išlaidas, sovietai daro 
didelę propagandą, viešai 
rodydamiesi nekaltais tai
kos avinėliais- Tai svarbu 
ypač dabar, kada Vakarai 
organizuoja jungtines ato
mines pajėgas.

Iš kitų Kosygino pažadų 
pažymėtini dar šie: būsią 
daugiau gaiiiiuSFTia plačiai

vartojamų prekių, plečiama 
prekyba su kapitalistiniais 
kraštais, tęsiamas su jais tai
kingas sugyvenimas, • bet 
kartu ir kovojama prieš im
perializmą ir kolonializmą, 
žinoma, kaip sovietai jį su
pranta. O jie. viešai visiems 
iš seno aišku, net savo tota
litarinį režimą ir valstybinę 
vergiją vadina demokrati
ja... Jis dar visus kvietė vie
nybėm

Chruščiovas formaliai dar 
tebėra aukščiausio sovieto 
naiys. bet jis posėdžiuose 
nedalyvavo. Nebuvo ir kraš
to apsaugos ministerio mar
šalo Malinovskio. apie kurio 
numatomą atleidimą iš pa
reigų plačiai kalbama. Mat, 
jis padėjo Chruščiovui įsi
stiprinti valdžioje.

ke grįžti atgal.
▼ę McCloskev & Co„ kuri 

i santykiai — B. Bieliukui. ! statė D.C. stadioną.

Senu E. Kennedy 
ligoninę

Praeitą penktadienį Pran
cūzijoje sustreikavo visų 
valdinių įmonių virš 2 mil. 
darbininkų, protestuodami 
dėl mažų atlyginimų.

Elektrinėms sustojus, Pa
ryžius ir kiti miestai 24 va-! 
landas skendo tamsoje. ne-| 
veikė telefonas, paštas, mo-1 
kyklos buvo uždarytos, te
dirbo liktai tos privačios į- 
monės. kurios turėjo savo 
elektrines-

Komunistų vadovauja
mos Generalinės darbo fe-’ 
deracijos geležinkeliečių u-į 
nija paskelbė 2 dienų strei
ką ateinanti penktadienį ir j 
šeštadienį. Kitos unijos dar 
nepasisakė tuo reikalu.

Reikia turėti galvoje, kad 
visi sovietų valdžios pažadai 
nebūtinai įsikūnija tikrovė
je. Juk Chruščiovas kadaise 
žadėjo sovietinėm ūkio gė
rybėmis net Ameriką pra
lenkti. o iš tikrųjų nepoligo 
teko pirkti iš Amerikos mi
lionus bušelių kviečių nuo 
gresiančio bado apsiginti.

senatorius Edward; 
šį trečiadienį ap- 
England Baptist

Bostone ir išvyko Į 
kur Kennedžių šei

ma ktraleis šventes- Senato- 
būti Washingtone 

d., kada prasidės se- 
posėdžiai.

žinoma, senatorius Į Dabartinis Jungtinių Tautą po 
lėktuvo nelaimė- sėdžią pirmininkas Ganos užsie- 

sunkiai sužeistas ir I nio reikalą ministeris Alex 
išgulėjo ligoninė-; Quaison-Sackey. Tai pirmas

I namu nareicrose.

STREIKAVO ITALIJOS 

LAIKRAŠTININKAI

Italijoje buvo sustreikavę 
laikraštininkai, reikalauda
mi 5 darbo dienų savaitės.
Darbo ministeriui tarpinin
kaujant šeštadienį jie grįžo 
į darbą.

Sovietą Sąjungos užsienių rei
kalą ministeris Andrėj Gromi- 
ko, nepamiršęs ir dabar vyks
tančiuose Jungtinią Tautą po
sėdžiuose užsipulti ypač JAV 
už tai, kad jos stengiasi Nato 
valstybių sąjunga apginkluoti 
atominiais ginklais.



Poslapis auTTcLS kc.LX.ivia, SO. BGSiGU Nr. 51. 1964 m. gruodžio 16

Dabar ir Mizara drąsus
"Pasikeitimai vadovybėje jokių sujudimų bei rū

pesčių žmonėms nesudarė- Atsiminkite: mūsų žmonės turi 
pilnų pasitikėjimą Komunistų partija ir josios Centro Ko
mitetu. Vienam vadovui atsistatydinus, išsirenkami kiti. 
einant tikiu socialistinės demokratijos keliu“.

Taip aiškino pasikeitimus Kremliaus valdžioje savo 
vienminčiams neseniai JAV lankęsis komunistų rašytojas 
Juozas Baltušis. Panašiai ir Vilnis su Laisve stengiasi savo 
skaitytojus nuteikti, lyg ir Sovietų S-gos valdžios pasikei
timai įvyksta taip. kaip visose demokratinėse valstybėse.

Jų aklieji skaitytojai ir šiandien tebegalvoja, kad Ni
kita pats pasitraukęs iš pareigų, o tuo tarpu visi pasauly 
žino. kad jis buvo nuverstas.

Pasiruošimas nuversti buvo labai atsargiai paruostas 
paties Chruščiovo artimiausių bendradarbių, kada jis il
sėjosi vasarvietėje prie Juodosios jūros. Ji nuvertė ne 
liaudis, net ne partija, bet gerai organizuota jos viršūnėlė, 
kuri ten viską valdė ir tebevaldo, kun visus Nikitos darbus 
girdavo, kurtėms ir Sovietijos tariamasis parlamentas pri
tardavo- Nuvertę tuoj ji apkaltino ne tik "septynias di
džiąsias nuodėmes“ papildžius, bet daug daugiau.

Mūsiškiai komunistai niekada savo galva negyveno. 
Jie visada žiūrėjo Į Maskvą ir. kaip is ten įsakvda\o. 
taip jie giedodavo. Kaip jie poteriavo Stalinui, taip smilkė 
po nosim kodylą ir Chruščiovui. Jie nedrįso suabejoti Ni
kitos "išmintim“ net tada. kada jis batu JT daužėsi. Tik 
kai jį nuvertė, ėmė net ir Mizara Laisvėj atitoko- Esą:

”Ar tai nebuvo tarybinės diplomatijos orumo pažeidi-
? Atsimenate, kaip raudo A. Gromyko. sėdėdamas 
a Chruščiovo! O ar neraudo ir kitų socialistinių vals

tybių diplomatai?“
O ar raudo tada Mizara? Ne, nes jis ir meluodamas 

nerausta. Jis tada nė pusės žodžio būtų nepasakęs, jeigu 
Chruščiovas JT būtų ir be kelnių vaikščiojęs. Mat. visi v ei
gai nerdįsta savo pono elgesio kritikuoti...

Leonui Ceraškai prisiminti

Birželio mėnesi lėktuvo katastrofoje sunkiai sužeistas 

šen. Edward Kennedy jau pradėjo po truputį vaikš

čioti. šiomis dienomis jį Bostono ligoninėje aplankė jo 

tėvas, kuri senatorius jau galėjo pasitikti stovėdamas.

A- JENKINS GALANDA 
PLUNKSNA Ar gerovės valstybė

ainių, kurtų jau senokai ne- nemažina žmonių iniciatyvos?
bėra Keleivy. Paragintas ra-. žymi Amerikos žurnalis- iki 35 nuošimčių, o pavie- 
syu. A. Jenkins atsakė, kad!tė ekonominiais klausimais niam asmeniui aukščiau

sias mokesčių nuošimtis sie
kia net 70% ir korporacijų

Manome, kau nevienas 
pasigenda dabar Havajuose 
gyvenančio A. Jenkins ra-

i .r . . , , , , . ;cftviiviiuiuais mausimaisį J“ veistos 1 bendradarbiųIs ,via Poltel,
• eiles, bet pirmučiausia rei ma Stockholme. Švedijoje, 

stengėsi ištirti, ar tikrai taip mokesčiai apie 50%. Ta- 
bloga“ yra ta labdaros čiau. kaip švedų industrijos

į kia nuvalyti storą dulkių 
sluogsnį nuo rašomojo sta
lo ir pasmailinti plunksną.
O tu reikia atitinkamų į- sislei% kai^"a'£“Į 
ranktų. kurie.šiuo metu yra; h. saV() skaįvt;juAbaugina 
Keleivio |Staigoje Tat Da- Amerikos .eakcionierių di- 

I bailinęs l.etuvių kalbos zo- džioji da 
dynas. Anglų lietuvių kalbų 
žodynas ir Keleivio kalen
dorius 1965 m.“ ; j • 4 - - , - • ai i -'dintas visoje eleje Amen-"Jdedu $18.95 celq ir, ka. ko# laikraš4 
tik gausiu minėtus pan- 
kius“, tuoj pradėsiu rašyti-

"Metinių švenčių proga ^mlmis^prūpmn^ na k dJ .
mano nuoširdžiausi linkeji- nuo lopšio iki kaisto duobes dl]ndan, 
mai Keleivio redakcijai ir numažina asmens pastangas 
administracijai, bendradar- dirbti? Ar valdžios garan- 
biams ir visiems skaityto- tuotas sveikatos draudimas 
jarns/ ‘ ir atitinkama senatvės pen-

_______________ _ sija atima pavieniam asme-
_ niui Rorą privačiai apsi-P. AMERIKOS LIETUVIŲ 1

(welfare statė) federacijos prezidentas 
Swen Dahlman pareiškė,— 
"net po aukščiausių mokes
čių dar palieka tiek uždar
bio. kad tas uždarbis mus 

Štai jos įdomus ir pamo- • užtektinai paskatina dirbti 
kantis straipsnis, perspaus-; dėl dar didesnių pajamų“.

Kita švedų sistemos savy
bė yra užmokestis nuo ga
balo (piece-rate wages), 
kas. žinoma, gerokai skati

ni KONGRESAS
drausti? Ar visus žmones i

duodant galimybę darbinin
kui uždirbti daug daugiau, 
negu algų lentelėse parody
ta.

Trečias svarbus akstinas 
norui dirbti yra tas. kad dar
bininko pensija priklauso

mas.'
greta

ALTO VALDYBOS 
POSĖDIS

darbu aprūpinanti gerovės. nu? j° uždarbio didumo, dėl 
valstybė mažina asmeninių Ijuo aukštesnis uždarbis—

Pietų Amerikos Lietuvių santaupų sumas, didina sa-’ alga. juo didesnė paskui bus 
III Kongresas bus vasario vižudžių. alkoholikų ir pa-‘ pensija.
18-21 dienomis Sao Paulo vainikių kūdikių skaičius? t Kaiališkoji komisija išty-

Gruodžio 14 d. suėjo ly
giai 30 metų. kai užgeso gy
vybė vieno iš Lietuvos dik
tatūrinio režimo kankinių., 
idealaus socialisto. didelio ir s 
neatlaidaus kovotojo dėl, 
darbo žmonių teisės ir gero- • 
vės, daug žadėjusio moksli
ninko ir gero gero Lietuvos 
liaudies sūnaus Leono Če- 
ražkos. gimusio Biržų apskr. 
1896 m. gegužės 6 d.

Velionį Leoną turėjau lai
mę pažinti nuo 1923 metų, 
kada buvome su juo kartu 
Lietuvos Socialdemokrati
nio Jaunimo "žiežirbos“ or
ganizacijoje. ir nuo to laiko 
mūsų ryšiai būdavo pertrau
kiami tik tada. kai Leonas i 
tapdavo diktatūros sargų— 
žvalgybininkų areštuotas- J

Areštuotas ir laikomas 
kalėjime Leonas buvo ne 
vieną kartą, o 1929 m. vadi
namoje Voldemaro atentato 
byloje Braziulevičiaus "ka
ro lauko teismas“ Leoną nu
teisė keturiems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Noriu pabrėžtinai pažy
mėti. kad Leonas čeraška, 
buvo nuteistas ketverius me
tus kalėti visai be jokių jo 
kaltės įrodymų. Bet Braziu
levičiaus teismui įrodymai 
ir nebuvo reikalaingi.

Apie savo draugo kaltę 
ar nekaltę aš daugiau žino
jau. negu smetoninė žvalgy
ba arba braziulevičinis "ka
ro lauko teismas“. Mudu su 
Leonu abu ant tos pačios ša
kos sėdėjome, tik su tuo 
skirtumu, kad jis sėdėjo 
aukščiau, o aš žemiau, todėl 
mūsų tarpe paslapčių nebu
vo. nes mes gerai žinojome 
vienas kito darbus.

Prie? Voldemarą pasikė
sinimą darė Gudelio-Vosy- 
Faus grupė, ir mes su ja ry
šių neturėjome- Bet kai kiti 
užvirė nevykusią košę. tai ją 
siėbti teko ir visai nekal
tiems.

Leonas buvo paleistas iš 
kalėjimo, bet grįžti į Lietu
vos universitetą, kur jis dir
bo pri- ? nuteisimą, negalėjo 
ir turėjo to gerojo mūsų glo
bėjo Juozo Paknio prašyti, 
kad priimtų į Lietuvos Ban
ką. Leonas padirbo Lietu

vos Banke iki to laiko, kada 
jam buvo grąžintos pilieti
nės teisės, ir tik tada Gam
tos matematikos fakulteto 
dekanas prof. Z. Žemaitis 
įsidrąsino jį priimti atgal Į 
universitetą asistentu. Po 
poros metų Leonas buvo pa
keltas į vyr. asistentus ir 
pradėjo skaityti paskaitas 
studentams-

1934 metais Leonas siun
čiamas į Austriją užbaigti 
doktorato darbo, bet, deja. 
ta pradėjusi švisti žvaigždė 
Lietuvos Universitete turėjo 
labai prieš laiką užgesti — 
Leonas sirgo vėžiu.

Tikrai dabar neasimenu. 
kada Leoną pirmą kaitą o- 
peravo dr. VI. Kuzma. Jam 
buvo pašalintas vienas inks
tas. kuris buvo vėžio palies
tas. Po operacijos ligonis 
greitai ir labai gerai pasitai
sė- Kada Leonas vyko į 
Austriją, atėjau su juo atsi
sveikinti. Tada labai gerai 
atrodė ir buvo kupinas vil
čių. bet kada jį pamačiau 
grįžusį iš Austrijos — išsi
gandau. Jis visai nebuvo pa
našus i žmogų, o tik į žmo
gaus šešėlį, ir tas šešėlis la
bai gi eitai išnyko iš mūsų 
tarpo. Vėžio liga taip išsi
plėtė. apimdama ir kitą 
inkstą, kurio pašalinti ir dr. 
Kuzma nebegalėjo. Po dide
lių skausmų ir kančių mūsų 
draugas Leonas paliko mus 
amžinai, ir pats iškeliavo į 
savo gimtąjį Biržų kraštą 
amžino poilsio-

Mes palydėjome savo mi
rusį draugą iš Miesto ligoni
nės Kaune iki Ukmergės; 
plento pradžios. Čia Leono 
draugai, S. Kairiui vadovau
jant. turėjo išgyventi tragiš
kiausią momentą, kada Le-i 
ono sena motulė, atvažiavu
si iš kaimo, galėjo apglėbti 
tik savo sūnaus karstą, ke-! 
liaujantį paskutinėn kelio-į 
nėn.

Su čaraškos mirtimi Lie
tuvos socialdemokratai ne
teko jau gilią vagą jų plės
toje dirvoje išvariusio ir dar 
daugiau žadėjusio jauno 
mokslininko ir gabaus spau
dos darbininko.

A* Zamžickas

i • •-j mieste, Brazilijoje. Adresas šie klausimai vra. kuriaisnustatė, kad noras dirb-
pJanm išdirbti sudary- laiškams kongreso reikalu: dažnai žaidžiama, norint at-išveduose nėra nė kiek su-
jYiiciio • I1 linsf’i'iihoc • i « « -« z-k « . - . v _ 1 tvįM

baidyti žmones nuo geroves į
valstvbės idėjos, kai pasi KLALSIMAS: Ar val- 
mus/jAV. kyla ginčai dėl; įzia. garantuodama pagrin- 
kai kurių gerovės (welfare)j aini s\eikatos draudimą ir 
priemonių įvedimo. j atitinkamą pensiją, neatima

Švedijoje, kuri vra vadi-Į žm5nėm,s noro ?.rau?is Pri"

nam
ta komisija: T. Blinstrubas 
—pirm., dr- VI. Šimaitis ir 
J. Talalas. Taip pat apsvars
tyta ALT metinio suvažiavi
mo rezoliucijų vykdymas.

Caixa postai 4118.
Sao Paulo, Brazil.

I

DŽIAUGIASI DĖL PREZ. 
KENNEDŽIO MIRTIES

Lapkričio 13 d. posėdžia
vo ALI Valdyba. Išklausyta 
pirmininko L. šimučio ir Fi
nansų sekretoriaus J. Tala- 
lo pranešimai apie nuveik
tus darbus nuo metinio ALT 
suvažiavimo ir apie finansi
nę padėtį-

Sekančių metų kadenci
jai buvo pasiskirstyta val
dybos narių pareigomis: 
pirm. —L. Šimutis, pirma
sis vicepirm. — dr. P. Gri
gaitis. vicepirm. — T. Blin
strubas. P- Dalgis, dr. K.
Drangelis. A. Rudis. dr. J.
Valaitis, sekr. — E. Bartkus, 
protokolų sekr. —dr. VI- į A. Rudis. jįe sukėlė stovykloje
Šimaitis, ižd. — M. Vaidyla Sekmingesniam darbui džiaugsmo riaušes: plojo, 
ir fin. sekr. — J. Talalas- komisijų pirmininkai pasi- klykė, daužėsi, džiaugėsi.

Buvo svarstytas kitų me- i kvies į pagalbą jų parinktus 
tų Vasario 16 d. paminėji- asmenis, 
mų Amerikos lietuvių kolo- ALT biuras
nijose klausimas. Smulkes- ----------------------------

Tam tikslui sudaria do
kumentacijos komisija: dr. 
P. Grigaitis — pirm.. E- 
Bartkus ir dr. J. Valaitis.

šešiolika juodųjų musli 
ų iš jaunųjų kalinių sto 

vykios Virginijoje kreipėsi

nama nažaneuau<ua eerovė? ‘ vadose kompanijose? 
nama pažangiausia ATSAKYMAS: Nieko

mų iš jaunųjų kalinių sto- valstybe pasaulyje. Švedijoje iki šiol
i; kaltinimai jau seniai bebuvo;1 .----------- -------------- vyKios Virginijoje Kreipėsi -“-‘“—‘- j——“F: ,.w i neatsitiko.

ALT finansų telkimo ir i fedeialinį teismą su pra-J oaromi-JJel toas,kiekvieną Kai papildomos 
planavimo komisijos pirmi- šymu. kad jiems būtų leista sutiKtą s^eaą praucjau x__. _ : _
ninku išrinktas iždininkas praktikuoti juodųjų musli- i sineti, gaudama z

nepapras
tai geros pensijos sistema 
Švedijoje buvo įvzesta 1960 
metais, vėl buvo prisibijo-

. A , ma. kad dabar privačiųgeroves tvarka, kur bend-j draudjm0 fi dl'audimo

praucja
žemiau pa

teikiamus atsakymus. 
KLAUSIMAS: Ar tokia

mų religiją toje stovykloje.
Svarstant ių prašymą, sto- 

Santykiams su Amerikos vykios viršininkas Clemmer
valdžios ir kt- organais bei pykino teisėjui, kas tie * momenė pavienį asmenį nuo ; biznis "nusmuks^ atsitiko
amerikiečių organizacijomis prašytojai per paukščiai. Sa- lopšio iki karsto aprūpina j Driešintrai privačiu ?vwbėsplėsti (Public Relationsi ko- £ žinojo, kad visa kuo. kas tik reikalinga.! fr gZntmo dStSYo^
misijos pirmininku išrinktas prezidentas Kennedy nusau- neatima jam energijos ir no-1 biznis 1960 meUis
A. Rudis. tas ™ Stnvvkloie ro sunkiau dirbti, kad dau-- kHo yisa 1Q nuošimči ir

giau uždirbtų? _ ! dar vig tebekyla>
ATSAKYMAS: Nėra jo-, KLAUSIMAS: O tie sa- 

kio Įrodymo, kad kas pana- vižudygčių alkoholizmo ir 
saus butų Š\edijoje. nemoralumo skaičiai?

Nuo vidutiniškų seimos • atvavvuao * j--pajamų vidurkio Švedijoje . ATSAKYMAS: švedijo- 
mokama mokesčių nuo 30 į aukstas savižudybių

M. Vaidyla.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi
nistracijoj už 50 centu.

* ’ i ' • ; * a t
-

1
t

> |

ŠIŲ KALĖDŲ PROGA ĮSI VESKITE PRIDĖT1NJ

Ir pasidarykit sau di
desni patogumą, tu
rėdami du telefonus 
tik už truputį didesni 
negu vieno mokestį. 
Kas begali būti pL 
giau Kalėdų proga ir 
per ištisus metus ? 
Tuoj skambinkit sa
vo telefono įstaigai.

ižudybių 
viena didesniųjų 

problemų yra alkoholizmas 
ir neraminančiai didelis

TELEFONĄ

tančių kūdikių. Bet aš nera
siu jokio ženklo įrodymui, 
kad tatai yra dėl to. kad 
žmonės yra apdilausti nuo 
nedarbo, sunkių ligų ir nuo 
skurdo.

Čia gali turėti įtakos nuo
vargis dėl nepaprastai ilgų 

į ir šaltų žiemų Švedijoje, dėl 
ankšto susikimšimo mies
tuose ir dėl vienatvės krašto 
kai kuriose vietose.

Aišku, čia, Amerikoje, 
bus ir toliau karštai prieši
namasi bet kokioms gerovės 
priemonėms, kadangi jos 
pareikalauja naujų išlaidų, 
neišvengiamos "prievartos“ 
ir kontrolės. Tačiau visi to
kie nuvalkioti kaltinimai, 
bešališkai panagrinėjus, ne
išlaiko jokios kritikos.—bai
gia Sylvia Porter.

NEGRAS—NEW YORKO
DEMOKRATŲ VADAS

New Yorko apskrities de
mokratų vadu pirmą kartą 
išrinktas negras J. Raymond 
Jonės.

Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume
rata tik >4*00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Buvo suvažiavę JAV 
ir Kanados studentai

1966 liepos 1, 2 ir 3 dieno-

ansambli su pilna poros va-, 
landų programa pakvietėj 
Dariaus-Girėno klubas i Lie- i 
tuvių namus. Koncerto pra-

pat metu bus Dainų šventė. 
Nutarimo motyvai man nėra 
žinomi, bet spėju, kad Dėt-

Šauktas Detroite lankriėin i10it<) visuomenė šitaiP buvo 
9A_s>c ! nubausta dėl visiško jauni

mu nesidomėjimo.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Studentų Sąjungos visuoti
nis suvažiavimas buvo su-

26-28 dienomis. Tikrumoje 
buvo garsinamas! keturių 
dienų programa, bet lap
kričio 29 dienai bebuvo įra
šyti punktai „pamaldos šv- 
Antano bažnyčioje ir išsi
skirstymas“. kurie visiškai 
neapčiuopiami, nebelaikyti- 
ni suvažiavimo dalimi. O 
per pirmąsias tris suvažiavi
mo dienas studentų vadovy
bė įvykdė gana plačią ir į- 
domią programą.

Vienas įdomiausių suva
žiavimo momentų buvusi 
klieriko Antano Saulaičio ir 
arch. stud. Pauliaus Žygo 
bendra paskaita apie dabar
tinį studentą. Pasidalinę sri
timis. juodu pamošę du ge
rus referatus, kuriuos pa
skaičius kilusios gyvos dis
kusijos. Gaila, paskaitos 
buvo lapkričio 27 d. vidu
dienį. normalią darbo die
ną, tad man dalyvauti nebu
vo progos-

Įdomi buvo skulptoriaus 
modernisto Vytauto Rauli- 
naičio paskaita apie meną 
lapkričio 27 d. vakare.. Gi 
lapkričio 28 d. nepaprastai 
įdomią kalbą pasakė iš Švei
carijos atvykęs prof. dr. 
Juozas Eretas, skatindamas 
studentus — rinktinį jauni
mą—likti lietuviais ir dirbti

mis Chicagoje. kai ten tuo i džia 7 vai. vak. Bilietus po

Gausus parengimais 
gruodžio mėnuo

Mūsų publika nebegauna 
poilsio nei advento metu, 
nes visa eilė organizacijų 
bei grupių nebeturi laisvų 
savaitgalių pasireikšti.

Gruodžio mėnesį buvo ar 
dar bus štai kokie stambes
ni parengimai:

XII- 5 — Dariaus-Girėno 
klubo pirmininko, daug pa
sidarbavusio Lietuvių na
mus įsigyjant. Jono Atko- 
čaičio 65-rių amžiaus metų

2. 3 ir 4 dol- bus galima įsi
gyti prie įėjimo. Po koncer
to būsią šokiai ir bufetas.

E. Umbrasienė dėkoja 
ir patikslina

Keleivio lapkričio 11 d. 
laidoje rašiau, kad spalio 17 
d. mirė ir spalio 21 d. buvo 
palaidotas Boleslovas Um-j 
brasas. Neseniai teko liūdin-į 
čią našlę Emilę Umbrasienęį 
aplankyti ir išreikšti jai už-; 
uojautą. Ji prašė per Kelei
vį, kurio skaitytoju velionis 
visą gyvenimą buvo, pa
reikšti padėką visiems gau
siems laidotuvių dalyviams, 
grabnešiams. žodžiu ir raštu 
užuojautų reiškėjams. Ypa
tingai esanti dėkinga Uršu
lei ir Mykolui Juškams. su-

Jie varžosi dėl demokratų senatorių "šluotos“ (whip) 
—vietos, kuri paliko laisva Ilumphrey išrinkus vice
prezidentu. Iš kairės—Kussel Long (I»uisiana). John 
Pastore (Rhode Island) ir A. S. Monroney (Okiahoma)

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

ATSIGAVO "KNYGŲ 
LENTYNA“

sukaktuvių minėjimas — rengusiems laidotuvių pie- 
banketas Lietuvių namuose.' tus. ir Veronikai Rūkštelie-

XII. 5 — (tik valandos i nei, kartu su Juškais ten pa- 
skirtumu) Clevelando Vai-! tarnavusiai. Prašo atleisti, 
diios teatro, vadovaujamo ' kad negali suminėti visų pa-

Prenumerata 1964 metam 
$2.50 JAV-se ir Kanadoje.

--------  f ik $1.50 kituose kraštuose-
Knygų Lentynos šių metų’ Tiek pat kainuos ir 1965 

nr. 1 išleido savo lėšomis metams.
Vladas Vijeikis. malonus Prenumeratą siųsti če- 
mecenatas (ViYi Printing). kiais ar pašto perlaidomis 
toliau leidžia JAY LB Kui- (money order) — Lithua- 
tūros Fondas. Numeriai 2 ir nian Bibliographical Servi- 

’ 3 parengti spaudai, o nr. 4 ce. 1132 N. Walnut St.. Dan- 
išeis jau po Kalėdų. ville.-111. 61833.

Petro Maželio, "Užburtosios 
dūdelės“ pastatymas Holy

vardžių. kuriems jaučianti 
didelį dėkingumą

Redeemer mokyklos salėje. Ta pačia proga prašo pa-
Tai Mykolo Venslauskio 4 
veiksmų inscenizuota pasa
ka.

XII. 6 — prof. dr. Juozo 
Ereto paskaita visuomenei 
Lietuvių namuose-

XII. 12 — prez. Antano 
Smetonos 20-ties metų mir
ties minėjimas Lietuvių na
muose.

XII. 13-20 — kun. Algi
manto Kezio. S.J-. foto nuo-,

tikslinti, kad iš socialdemo
kratų i 16 kuopos nei velio
nis Boleslovas, nei ji pati ne
buvę pasitraukę ir 1963 m. 
nario mokestį buvę užsimo
kėję. Šiais metais susirinki
me nedalyvavę dėl ligų sū
naus šeimoje.

Alfonsas Nakas

Lietuvai, iki ji bus laisva ar-
ba iki mirties Ta nati vaka-i trauM paroda L. namuose, ba iki mirties, lą pati iv aka XiL VincQ Ru_

ROCHESTER, N. Y-

rą, visiems organizaciniams 35 l*ctuvia*
posėdžiams užsibaigus, bu- mokiniu nrieška- Senosios kartos lietuviai
vo balius(su. memne progra- būvis LU „amuose-1 j11™? kaip rudenį medžių
ma ir šokiais- Programą at- xn Pft _ Lietuvių lapai. Musų maža kolonija
, „ . djeninės ,ituanisti„į m0. I šiemet neteko net 3o narių.

kyklos mokinių prieškalėdi-' tie. su kūnais mes amzi- 
nis pobūvis L. namuose. Čia: nai atsiskyreme:

- * Mykolas Ventis. 82 m..

liko du nepaprastai geri ak 
toriai iš Chicagos — Nijolė 
Martinaitytė ir Jonas Ke- 
lečius. suvaidindami poYąicviua. „oetphpfi kad našta-1 -tuyKoias v enus. oz. m.,yienveiksmių dramos gaba-. u afc?radę Jvi K.• Magdalena Vaičekevičienė,

1 tuanistinės mokyklos, kurių! 73 m., Vladas Saunoms, 78 
' viena, senoji, be vardo, nie- Juozas Beitmanas. 74 
kaip nesutaria rengti vaiku- m'» Kastantas kairys. 7o m..

Suvažiavimas buvo su
šauktas puošniame Statler- 
Hilton viešbutyje, vidur- 
miestyje. Didžioji Detroito 
spauda suvažiavimą gražiai 
aprašė, paminėdama, kad 
suvažiavime dalyvavo apie 
400 studentų (kas yra teisy
bė). kad sąjungai vadovau
ja Algis Zaparackas, kad 
beveik visi centro valdybos 
nariai yra detroitiškiai. kad 
sąjunga siekia Lietuvos lais
vės ir tt. Lietuviškoji visuo
menė suvažiavimą sutiko a- 
bejingai. beveik šimtu nuo
šimčių jį ignoruodama. Nors 
suvažiavimo rengėjai per 
spaudą ir lietuvišką radiją 
kvietė visus dalyvauti ir po
sėdžiuose, ir paskaitose, ir 
pasilinksminimuose, čia ra
šančiam teko matyti tik ke
liolika vyresniųjų, kurių be
veik visi buvo vadovaujan
čių studentų tėvai. Neatsiun
tė savo atstovų nei mūsų 
spauda. O dar sakome, kad 
rūpinamės savo jaunimu.-.

Jaunimo kongresas 
ne Detroite

Nemalonus dalykas paaiš
kėjo studentų suvažiavimo 
metu. Po pasitarimų su JAV 
LB centro valdybos atstovu 
Vytautu Kamantų. A. Zapa
rackas paskelbė, kad Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, kuris jau Įieveik tik
rai buvo užplanuotas 1966 
m.

čių bendrą eglutę, bet antri 
metai tai daro atskirai.

XII. 31 — Dariaus-Girėno 
klubo rengiamas Naujųjų 
Metų balius L- namuose ir 
tą pačią dieną toks pat ba
lius, inžinierių rengiamas 
Tuller viešbutyje.

Tai stambesni parengi
mai, kurie šias eilutes ra-

Soiija Patašinskienė. Moni
ka Saunorienė. Ona Žygevi- 
čienė. Ona Beleckienė. 93 
m., Kalinauskienė, Pranas 
Godauskas. 64 m.. Juozas 
Ambrasas. 71 m., Juozas Vi- 
lemaitis. 68 m.. Ignas Mar
gelis 73 m.. Juozas Kulis. 74 
m.. Valteris Guoka, 69 m-. 
Marcelė Rimkienė. Dovydas

šant jau įvyko arba dar nu- , Bulšis, 39 m.. B. Mikalaus-
matvti ir spaudoje garsina-'kas. Veronika Maneliene 
mi. Reikia tik įsivaizduoti. į 69 m Tamašauskiene. 83 
kaip publika turi visur su- m.. Adolfas Oi lauskas. 78 
spėti! Žinau tokių, kurie ei- m- K- Skarabogatas, o3 
na kuo ne į visus susirinki
mus. parengimus, net ir į duY- ir _ r:_ - rln.l

m
Jonas Brunotas. Martynas 
Budrys. 77 m., Juozas Pent- 

dkną."TaSau da«- kevičius. 61 m-. Monika Ko- 
• - ’ ’ visur. met. 4/ m., Naujelis, Anta

nas Kavaliūnas. 69 m., Ve-guma. nebespėdami 
nebenori eiti niekur.

Sausio mėnesį — 
du ansambliai

Čia jau buvo minėta, kad 
1965 m. sausio 30 d. į Det
roitą atvažiuos Dainavos an
samblis iš Chicagos ir duos 
koncertą Westem High 
School auditorijoje- Progra
mos pradžia dar nėra žino
ma ir dabar. Manau, kad tu
rėsiu progą parašyti sausio 
vidury.

Neseniai paaiškėjo, kad 
sausio 16 d. koncertuos ir 
Čiurlionio ansamblis iš Cle
velando. kuris su savo nau
josios programos nutrupo-

_ r____ mis šį rudenį pasirodė vil-
Darbo Dienos savaitga- niečių baliaus metu ir užbū-

ronika Palšimienė, 73 m.. 
Marija Sistaikienė. Jaskū- 
nas. 51 m-, Balys Mičelovs- 
ky. Antanina Duobienė, 80 
m.. Berta Adams. 53 m.

Mirusiųjų šeimoms reiš
kiu užuojautą.

C. Z.

TAUTOS PRAEITIS

liui Detroite, nutartas šaukti rė publiką. Dabar Čiurlionio! 1918-1919

Keleivio administracijoje 
galite gauti žurnalo „Tautos 
praeitis** II tomo knygą 
198 psl., kaina $5.00-

Joje J. Jakštas rašo apie 
1863 m. sukilimą Lietuvoje, 
Vilniškis apie lietuvius Vil
niaus krašte, J. Rugis apie 
Sibiro lietuvių batalioną

m. ir kt.

Didelė nelaimė

P. Vilkaitytė-Goddard. 
tolimame užmiestyje turė
dama reikalų, paskutiniuo
ju laiku su savo dukters vai
ruojama mašina važiavo jų 
atlikti.

Miesto gatves pei’važiavo 
laimingai, bet. pavažiavu
sios keletą mylių plentu, 
taip smarkiai susidūrė su ki
ta mašina, kad motina buvo 
vietoje užmušta, o duktė 
sunkiai sužeista.

Tuojau po susidūrimo bu
vo iššaukta greitosios pa
galbos mašina, kuri abi ne
laimės aukas atvežė į mies
tą, bet dukterį paguldė į li
goninę. o motiną — į kars
tą.

Mašinų susidūrimo prie? 
žasties niekas nežino, nes iš 
pažįstamų to įvykio niekas 
nematė, o prie ligoninėje 
gulinčios dukters dar nepri
leidžia gydytojai.

Per praėjusį karą užmuš- 
tosios brolis žuvo fronte, o 
dabar gyvybės neteko ir jį 
pati- Gyventi liko tik žuvu? 
sios senutė motina ir ligoni
nėje gulinti jos anūkė.

J. M-kas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Dievas sutemose, Religi
niai lūžiai lietuvių gyveni
me, parašė Stasys Yla, 391 
psl.. kaina $3.00. išleido Tė
viškės Žiburiai (941 Dundas 
St-. Toronto 3. Ont.. Cana- 
da).

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA. su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0 75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Kai
na ................................. $0.50

NORWOOD, MASS.

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

GYVULIŲ PROTAS. 212 dsL. 
kaina 75 centai.

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma-

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS
1965-jų metu Keleivio Kalendorius jį užsisakiusiems 

jau išsiuntinėtas. Bet kas dar nėra jo užsisakęs ir norėtų 
žinoti, apie ką ir kas tame kalendoriuje rašoma, tiems čia 
paduodame suglaustą jo turinį. Štai jis:

Astronomijos žinios.
Kalendariumas.

Naujų Metų papročiai.
Vasario 16 Šventė (kaip ji atsirado).
Sunkūs laikai be galo (eilėraštis).
Kas buvo šv. Kazimieras?
Balandžio Pirma — juokdarių diena.
Gegužes Pirma — darbininkų šventė.
Motinos Diena (ką ji reiškia).
Klaikiosios birželio dienos.
Amerikos nepriklausomybės šventė- 
Rugpiutis — Pirmojo pasaulinio karo pradžia. 
Minėtinos dienos rugsėjo mėnesį.
Spalis 4- Amerikos atradimas.
Ką re$kia Kalėdos ir Kūčios?

inkų nuomonės apie žemės amžių, 
motyvais (eilėraštis), 

mo klausimu.
veiksnių pasitarimas (nuotrauka). f 

Ar yra skraidančių lėkščių?
Sąmololas susprogdinti Anglijos parlamentą.
Ar turėsim tėviškėlę? (eilėraštis.
Kaip atsirado nežinomojo kareivio kapas?
Vytauto Didžiojo muziejus Kaune (nuotrauka).
Ji nebuvo Ustjanauskienė (apie jos nužudymą). 
Kodėl mot erys gyvena ilgiau už vy rus?
Kaip Lietuvoje degino „raganas*.
Grįžti Amerikos kalakutai (laukiniai).
Kiek Amerikai kaštuoja pavainikiai vaikai.
Trobele pri opės (žemaitiškas eilėraštis).
1710 metų maras Lietuvoje.

turtai.
fi patarimai — kaip rašyti laiškus, 
i ženklai ir skyryba, 
tikinti skruzdės, 
linti pupeles -— binzus.

— pavojinga mėsa- 
išpūsti nosį.

arba — kaip elgtis prie stalo, 
ti, arba pomidorai.

pasidaryti Bordeaux mišinio kenkėjams naikinti.

iiagai ir kitiems dalykams vis brangėjant, buvo
ti kalendoriaus kainą pakelti iki 95 centų. Bet 
- kad jis to vertas. Užsakymus galima siųsti

kartu is prenumerata arba ir atskirai.

įuoti taip:
"KELEIVIS“
636 BROADWAY 
SO BOSTON, MASS. 02127

Atsisveikinome su Šimėnais
Į Dorchesterį išsikėlusierų 

Alisai ir Kazimierui Šime) 
nams lapkričio 14 d. Lietu? 
vių salėje buvo suruošti 
jauki atsisveikinimo vaka-i 
rienė. kurioje, be vietinių, 
dalyvavo svečių iš Bostono, 
Brocktono ir kitur.

Po vyr. šeimininkės E. 
Martyšienės su padėjėjomis 
pamoštų gardžių vaišių, 
programos vedėjas A- Tu-, 
mas davė progos norintiems 
tarti žodį apie šitos vakarie
nės kaltininkus Šimėnus.

Kalbėjo kleb. kun. A. Ab- 
račinskas. vyčių atstovas G. 
Barton. Alto skyriaus pirm. 
J. Pečiulis. Šimėnus šiame 
krašte įkurdinusi J- Tuma- 
vičienė. bostonietis inž. K. 
Barimas, ramovėnų atstovas 
D- Meižys. Baifo—P. Tyla. 
A. Tumas ir J. Martyšius. 
kurio darbo graži tautiniais 
motyvais papuošta rašalinė 
buvo padovanota Šimėnam.

Kiekvienas jų priminė tą 
ar kitą K- Šimėno visuome
ninės veiklos sritį. O ji buvo 
labai plati. Nebuvo Norvvoo- 
de. kur Šimėnas išgyveno 15 
metų. didesnio visuomeni
nio darbo, prie kurio jis ne
būtų pridėjęs savo pirštų. 
Nevieno darbo jis buvo pra-

iita O A ruj 1 
VUHUU3.

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina .

LIETUVOS SOCIALDEMO- 
KRA1V PARTIJOS PROG- 
RA MINĖS GAIRĖS. 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

L_5Vr" rC", LZ 1M
FREEDOM. Darašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kau<a .. $5 00

ANARCHIZMAS. 29 psl.. kai
na ......................................... $0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., Kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERI IR VALGYT, dr. A 
Garmus. 40 psl., Kaina $0.15

kAIl SENOVĖJE ŽMONES 
PERSIS! aD'i D?, vo SAU 
ŽEMĘ. 28 psl.. kaina .. $0.10

EILĖS II STRAIPSNIAI 
(Kaip Atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir Kt.). :»7 p-!., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI. 
IOS SUPRATIMAS. sų psu. 
Kaina ............................ 50.20

LIETUVA. 
.... $0.10

ALIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veucs- 
’no komedija. 29 psl.. Kai-

dininkas ar vadovas. Todėl į* kaina ........................
! ALKOHOLIS .LR KūDiKlAL 

kaina ............................... $0.25jo netekus bus ilgai jaučia
ma didelė spraga.

K. Šimėnas savo ir žmo
nos vardu visiems nuošir
džiai padėkojo.

Vakarienė davė $65 pel
no- Tie pinigai pasiųsti Bai
fo centrui.

Vakarienės rengėjai yra 
labai dėkingi vyriausiai šei- 

' mininkei E. Martvšienei. U.' 
| Navickienei ir M. Glebaus- 
kienei už gėles, visiems ki
tiems kurie prie vakarie
nės rergimo tuo ar kitu bū
du prisidėjo, ir tiems, kurie 
joje dalyvavo.

Vienas rengėjų

DAINOS aPIE LAIS V 
Giedraitis, 32 psi., 
na ...................................... ..

kai- 
$0.75

► ARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psi.. kaina ..................$2.00

KAS YRA SOCIAUZACUA, 
K. Kautskv, 31 psi., kai
na ..................................... $0 30
Užsakymus su pinigais »raso

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antarov. 45 osL 
kaina 10 centų

KELEIVI*
636 Broaa*a>

So. UoMtui> 27. M***.
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Atleisti Vilniaus sukčiai , Gal šiuo metu Vilniuje 
.... . , . J veikiąs operos teatras pa-

(E) Vilniaus spauda pi ie& stato jaUgiau spektaklių? 
kelis mėnesius buvo paskel- Anaiptol. Pažvelkime j Vil- 
busi apie sukčius, susisuku- j njaus Valst. teatro lepenu
sius lizdą Vilniaus \ alsių- arą dviejų savaičių š. m-spa-
daržovių prekyboje. Tos 
prekybos veikla Vilniaus 
miesto tarybos vykd. komi
teto posėdyje buvo apsvars
tyta tik po kelių mėnesių. 
Prieita išvados, kad sukčiai 
netekę pasitikėjimo ir susi
kompromitavę. Dėl to iš pa
reigų buvo atleisti: Gerasi- 
mukas. Dvorkinas. Ickovi- 
čius, Pantelejevas ir Galči- 
nas.

Jau tik iš šių pavardžių 
galime aiškiausiai regėti, 
kurios tautybės gaivalai 
viešpatauja Lietuvos sosti
nėje ii' tvaiko lietuvių ūkio 
reikalus.-.

"Pagerintieji“ gaminiai —
j sandėlj

(E) Lietuvoje klausiama, 
kodėl parduotuvėse nematy
ti vadinamos ' pagerintos 
kokybės gaminių? Jų šiemet 
buvo užplanuota pagaminti 
už pusantro miliono rublių. 
Šiuo klausimu "Tiesoje*’ 
(nr. 278) pasisako preky
bos ministro pavaduotojas 
J. Jasiūnas. Jo žodžiais, "iš 
esmės pramonė pagerintos 
kokybės gaminių negamina 
Šiaulių 'Verpsto* pagaminti 
du moteriški nertiniai nesi 
skiria nei išvaizda, nei fa 
šonu. Abu pagaminti iš tos 
pačios vilnos- Tik vienas

lio ir lapkričio tarpe. Spalio 
26-31 d.d. vilniečiams paro
dytos tik dvi operos: Verdi 
"Don Carlos“ ir "Traviata”. 
Lapkričio 16-21 d.d. reper
tuare vėl stebėjome to paties 
Verdi dvi operas: "Rigo’et- 
to“ ir "Aida“- Kitomis sa
vaitės dienomis vyko bale- 
tiniai spektakliai. A. Kali
nauskas nuolat kelia buvusį 

skurdų” muzikinį gyveni
mą Lietuvoje. Kartais stebi
me ir prieštaravimus: pvz., 
is priminė 1933 m. B. Dva

riono išvykas po Lietuvos 
miestus su kamerinės muzi- 
kos vakarais. Tegul kalba 
:iats A- Kalinauskas:

"1933 m. provincijoje sa- 
ės lūžte lūžo. Alytuje buvo 
urengtas rimtas kamerinės 

muzikos spektaklis ir pasek
mė — furoras“.

Ar pakito Ivano 
Ivanovičiaus gyvenimas?

(E) Jau beveik 2 mėne
siams praslinkus nuo Chruš
čiovo nuvertimo, eilinis So
vietijos pilietis, tarkime — 
Ivanas Ivanovičius. stebi, ar 
daug pakitęs jo gyvenimas. 
Jis pripažįsta, kad 1) prieš 
spalio revoliucijos šventę, 
lapkričio 7 d., kiekvienas pi
lietis gavo papildomą dvie-

*\iiruxrt O C gtllI1UIIVIVOO zaawn.«M * Ir ip— j—
kuo skiriasi tie nertiniai, tai 
kainomis. Vienas, kuris lai
komas paprastu, kainuoja 
29 rublius, o kitas, vadina 
mas pagerintos kokybės,— 
38 rublius.“

Panaši padėtis ii* su kitais 
gaminiais. Tokie "pagerin 
ti“ gaminiai, aišku, neturi 
paklausos. Pasak drabužii 
prekybos bazės valdytojo I 
Komagorovo žodžius: "Ne 
nežinau, kur juos dėti, ką 
daryti.-.“

B. Dvarionas, opera ir 
A. Kalinausko melas

(E) Ryšium su muzike 
prof. Balio Dvariono 60-mit 
gimimo metinėmis Vilniaus 
Valst. konservatorijoje įvy
ko minėjimas-koncertas. B. 
Dvarionas fortepionu atliko 
Bacho. Mozarto ir savo ant
rąjį koncertą-

Ta proga peskelbtuose 
straipsniuose yra vertinama 
kompozitoriaus veikla ir 
prisimenama nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis, 
kurio metu Dvarionas jau 
buvo subrendęs ir žinomas 
muzikas. Muzikiniais klau
simais dažnai rašąs Alg. Ka
linauskas šį kartą neapsiėjo 
be skaitytojus klaidinančių 
melagingų teigimų. Apie B. 
Dvarioną rašydamas "Lite
ratūros ir Meno“ savaitraš
tyje (nr. 47). A. Kalinaus
kas nurodė, kad prieš 40 me
tų kauniškė opera savo re
pertuare turėjusi vos aštuo
nis veikalus, operų spektak
liai buvę reti. Iš tikrųjų — 
ir tai paliudytų nevienas 
šiuo metu Lietuvoje gyvenąs 
muzikas — Valst- Teatras 
Kaune 1924-1930 m. ir vė
liau savo repertuare turėjo 
daugiau negu 30 operinių 
veikalų. Per savaitę Valst. 
Teatras pastatydavo 2-3. gi

Italijos prezidentas Antonio Segni, kuris dėl ligos at
sisakė iš pareigų, su savo vaikaičiais. Segni yra pa
ralyžuotas nuo praeito rugpiūčio mėnesio.

J. Glemžos pranešimas Vilkui

jokios abejonės pavirto aiš
kiu dialogu. Vadinamieji 
agitpropiniai darbuotojai

Naujoji sovietinės visuo
menės buržuazija iš tikrųjų
savo gerove per daug skųs- 

Vilniuje jau aiškiai nebesu-' tis negali. Toji buržuazija 
' sivaldo, nepabandę duoti susideda ne vien tik iš kom- 

’atkirėio“ mūsų daromiems partijos valdininkų ir aukš- MINDAUGO

Ar skaitei 
šias knygas?

Be mėnesinių ELTA- 
PRESSEDIENST numerių, 
šiais metais buvo išleistos 
dvi specialios laidos: Be- 
setzung Litauens und sow- 
jetische Vernichtungsmass- 
nahmen — birželio įvykių 
paminėjimui ir — Die Sow- 
jetvvirtschaft in Litauen. pa
sirodžiusi spalio mėnesį. A- 
bi brošiūros buvo specialiai 
paruoštos vietinėje visuome
nėje jaučiant konkretų pa
reikalavimą tokioms apžval
goms. Ūkinės dabartinės 
Lietuvos apžvalggos. pavyz
džiui. teiravosi Vokietijos ir 
kitų kraštų tyrimo institutai.

Vykd. Tarybos žinioje 
Romoje kas mėnuo išeina 
ir ELTA-PRESS italų kal
ba.

Lietuviškų ELTOS IN
FORMACIJŲ spausdinama

(Tęsinys)
tetų biuletenyje skirti vietos 
ir reiklesniems rašiniams, 
kul iuose atskiros Lietuvos 
gyvenimo sritys būtų išsa
miau nagrinėjamos. ELTOS 
redaktoriai savaitę po savai
tės turi paruošti biuletenius 
ir radijo rašinius ir reikles
nių rašinių paruošimui, su
prantama, netur i laiko. Tam 
reiktų pritraukti kitus su
gebančius žmonas, kurie ste
bėtų ir nagrinėtų atskiras 
sovietinamos Lietuvos gyve
nimo sritis ir apie tai per 
Eltos Informacijas infor
muotų mūsų visuomenę 

Tokie rašiniai išeivijos

jų kilogramų miltų davinį ir 
2) jis kepimo tikslams gavo kas savaitė 500 egzemplio-
100 gramų mielių- rių. Biuletenio medžiagą

Šiaip kasdieninis gyveni- plačiai panaudoja lietuvių 
mas beveik visiškai nepasi- j spauda- Jis visuomenę in- 
keitęs. Pirmomis dienomis: formuoja apie įvykius Lie
po Kremliaus įvykių būta 
kiek vilčių. Gyventojai gal
vojo: "Turės atpigti maisto 
produktai“. "Chruščiovas 
1962 m. buvo pažadėjęs su
mažinti smarkiai pakilusias 
mėsos ir sviesto kainas. Tai 
neįvyko. O gal dabar?“ 
....Gyventojai ir toliau gyve
na viltimi. Iš tikrųjų, geriau
sios rūšies jautienos kilogra
mas ir šiandien vis kaštuoja 
1 rublį 90 kapeikų (2 dol. 
10 ct ). už sviesto kilogramą 
šeimininkė moka 3 rb. 60 
kp. Sovietinio darbininko 
mėnesinio uždarbio vidurkis 
vra 70-110 rb. (jis būna ir 
žemesnis).

Spaudoje vis daugiau ra
šoma apie geresnį aptarna
vimą valgyklose bei par
duotuvėse. Taip pat reika
laujama vartotojams teikti 
daugiau ir geresnės kokybės 
vartojimo reikmenų, kaip 
batų. apsiaustų, drabužių ir 
kt. Tokie balsai pastebimi 
ir okupuotos Lietuvos laik
raščiuose.

LIETUVIAI RAŠYTOJAI 

AUSTRŲ ŽODYNE

(E) Austrijoje išleistas 
trijų tomų biografinis, lite
ratūrinis ir bibliografinis 
žodynas "Pasaulio literatū
ra*4. Leidinyje skirta vietos 
ir lietuvių literatūrai. Be 
bendro pobūdžio apžvalgos, 
straipsniais apibūdinta K. 
Donelaičio, S. Nėries. Mairo
nio. V- Putino-Mykolaičio. 
B. Smogos, A. Vienuolio ir 
Vaižganto gyvenimas bei 
kūryba. Apie tai paminėjusi 
"Tiesa“ (nr. 275) nenuro
dė. kas yra buvęs austriško- 

kai kuriomis savaitės dieno-' jo leidinio informatorium a- 
mis ir 4 operas. j pie lietuvių rašytojus.

tuvoje. Įvykiai komentuo
jami Vliko politinės linijos 
prasme. Iki šiol Eltos Infor
macijos pirmoje eilėje in
formavo apie dienos įvy
kius., į platesnį nagrinėji
mą nesileisdamos. Reikėtų

i priekaištams ir kaltinimams tųjų biurokratų- Čia priskir- MAS, Juozo 
! okupantui bei jo tarnams- 
Eltos I-jų laidą "B“ ir dides
nį radijo rašinių skaičių ski
riant ne tik informacijai,

' bet ir tiesioginei polemikai 
su dabartiniais Lietuvos val
dytojais, tokių "atkirčių“ 

į skaičius auga. Vilniaus agit- 
propininkai, atrodo, mūsų 
yra pastatomi į keblią padė
tį. Bandydami polemizuoti 
per vilniškę spaudą, jie per 
daug nepageidaujamos in
formacijos suteikia Lietuvos 
skaitytojams. Todėl jie pra
džioje polemizuoti bandė 
per Lietuvoje slepiamą "Tė 
vynės Balsą*4 ir kaliais per 
JAV leidžiamą komunistinę 
"Laisvę“. Pastaruoju metu 
tačiau polemikai jau prade
dama panaudoti vilniškė 
"Tiesa“ arba ir "Švyturys4*

Įdomu pastebėti, kad 
mintys, paskelbiamos kituo
se išeivijos leidiniuose, po
leminio "atkirčio“ iš agit- 
propininkų nesusilaukia.
Mat. labai ribotas egzemp
liorių skaičius patenka į Lie
tuvą. ir tie patys tik į "pati
kimas rankas44 Kai, tuo tal 
pu, tos pačios mintys yra at
pasakojamos radijo raši
niuose arba Eltos Informa
cijų laidoje "B“, "atkirčio“ 
ilgai laukti netenka. Štai po
ra pavyzdžių: P. Zunde

periodikoje pasiodo. ir jais: ”Varpo“ žurnale paskelbė 
ELTOS bendradarbiai daž-1 anajjtjnj rašinĮ. įrodantį, 
nai pasinaudoja ypač rasi- jęa(j per ppamoninimą sovie- 
niuose, skirtuose lietui įams į sjeiūa Lietuvos surusini- 
Lietuvoje-

Vykd. Taryba kas du tris 
mėnesius išleidžia ELTOS 
INFORMACIJŲ laidą "B“, 
kuii pasiekia Lietuvą. Vyk
domoji Taryba .aip pat or
ganizuoja bedradarbius

mo. Į "Varpą44 Vilnius nere
agavo, bet P- Zundės mintis

tini ir atsakingas pareigas 
einantieji inžinieriai, įmo
nių direktoriai, literatai, 
menininkai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir kt. Mėne
sinės algos, viršijančios 300 
ar 400 rublių šitos kategori
jos asmenims yra taisyklė.

Gydytojai, mokytojui ir 
kiti profesionalai tuo tarpu 
teuždirba mažiau 100 rublių 
mėnesiui ir yra priversti 
laisvalaikiu dar turėti antri
nį pajamų šaltini.

Žemesnių kvalifikacijų 
dirbantieji ir darbininkai 
turi pasitenkinti 50 ir 70 
rublių atlyginimu mėnesiui, 
su kuriuo verstis galima tik 
skurstant. Atlyginimų skir
tumai pabrėžia ne tik Vaka
rų pasaulyje sunkiai beįsi- 
vaizduojamą socialinę ne
teisybę. bet tiesioginiai de
moralizuoja ir pačia visuo
menę.

Žemesnysis socialinis gy
ventojų sluoksnis, iš savo at
lyginimų išsiversti negalė
damas. yra priverstas įvai
riai "kombinuoti“ arba tie
sioginiai vaginėti. Tokie 
reiškiniai žmonių akyse jau 
nustojo antimoralinio at
spalvio. Pasėkoje klesti juo
doji ir vadinamoji pilkoji 
rinkos, kurias nemaža dali
mi aprūpina ir iš Vakaru at
siunčiamos gėrybės- Nese
niai iš Lietuvos atvykusiųjų 
liudijimu, Lietuvoje ir apla
mai Sovietiioje viską gali-

I
NUŽUDY- 

Kralikausko 
premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

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

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

_ t i.. gauti, tik... labai mažaipakartojus Eltos I-jų laidoj . • . . . ...
„r,.. . i *1 i = i — « turi pakankamai mnifiru’ B“, netrukus susilaukėme ' „ . , 7. . . ~ --------- --
aršaus "atkirčio“ "Laisvė- ** vlską >SIgytl*
je4. Arba: "Metmenų“ Nr.: Skurdžiausiai, kaip žino-
7 (1963 m.) tilpo kritinis ra- me, verčiasi Lietuvos žem-

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

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl,, 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

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

KATRYNA, Sally Salmi-
PANEVĖŽYS, didžiausia 

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps’„ 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-

___ MERIKOJE, St Michelso-
radijo rašinių paruošimui, Į šinys apie sovietinius Lietu- dirbiai. Metinis atlyginimas no vaizdžiai parašyta šio
kurie per Vatikano, Romos' vos rašytojus. Į "Metmenis“ už darbą kolchoze (įskai- krašto lietuvių istorija,

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

vos rašytojus. Į "Metmenis4
ir Madrido radijo stotis iš
spinduliuojami : Lietuvą.
Pradžioje atrodė kad šitas 
laisvųjų lietuvių žodis į Lie
tuvą lieka monologu, bet ■ niuose ir Eltos I-jų laidoje 

rimtai pasvarstyti, ar never-j paskutiniu metu jis jau beį”B“, "atkirčiui“ Vilniaus 
žurnalas "Švyturys“ pasky
rė savo vedamąjį straipsnį. 
Iš šitų ir kitų čia nepaminė
tų pavyzdžių galime spręsti, 
kad Vykd. Tarybos dirba
mas informacinis darbas 
buvo vaisingas- Pro geležinę 
uždangą prasiskverbiantis 
laisvųjų lietuvių žodis vis 
dėlto erzina dabartinių Lie
tuvos valdovų dirgsnius.

ELTOS įstaigos Vakarų 
Vokietijoje turimos techni- 

1 kinės priemonės šiems mo
derniems laikams iš tikrųjų 
yra labai primityvios- Paly
ginus su kitataučių pana
šiais leidiniais. ELTOS biu
leteniai daro pernelyg kuk
lų įspūdį. ELTOS leidiniai 
svetimomis kalbomis, o taip 
pat ir ELTOS Informacijų 
laida "B“ techniškai turėti} 
būti geriau atspausdinti. To
dėl lėšų suorganizavimas 
tinkamų, nors ir kuklių ofse
tinių priemonių įsigijimui 
būtų labai naudingas, nes 
tai būtų ir ilgametinė inves- 
tacija.

Žvelgdami į dabartinę 
Lietuvą, turime prisiminti, 
kad ji yra pilnai įjungta į 
Sovietų Sąjungą ir politi
niai, ūkiniai bei kultūriniai

lūkimi linrlinama i knmil-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 
PRA NEŠIMAS

Išeinantį prot. Stepono Kairio, Vasario 16 d. J 1 o signataro,
Z-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bu : ;aiima gauti 
knygynuose ir pas kn\gų platintojus bei Fondo įggbtinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl_ kietais viršeliais, <u autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 86.00. Kerk*tieji TAD, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar iuos Litera 
lutos Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva budo pardavimo kaina $5i5 už $4.00
K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji Melai ” *•
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ”
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVaIl pasirinku 

šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai” už šias dvi Lygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji vis.3 išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. F amo tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%.x 1.14) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais gafina teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. IB.
J. Valaitis. 1507 So. 51 th Avė., Ckera 50. IH-

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

A. šeneta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Clevebuv 12. Ohio.
J. Novog. 87 Windermere Avė Toronto 3, OnU Canada.
VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDNIŲ AT
STOVYBE "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 6:« Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresą: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, Nes Vok, N. Y, 
IMU.

$«.<•> ” $4.00 
” $4.00

sas- ” $1.80

Vilnius taip pat nereagavo. 
Po pusmečio "Metmenų“ 
kritiko Jono Vėlaikio min
tis atpasakojus radijo raši-

vis labiau liedinama į komu 
nistinį Eurazijos kolosą. 
Bendros tendencijos Sovie-

už darbą kolchoze (įskai
tant pinigus ir grūdus) te
siekia apie 100 rublių. Iš to
su šeima pragyventi, aišku, 
negalima, ir kolchozininku ATSIMINIMAI APIE JUO-
egzistencijos pagrindu todėl ZĄ U0DŽIŲ, parašė Pet- 
iena jų privatus 0.6 ha di- ronėlr Liūdžiuvienė, 88

durno sklypeliai. Įvairūs po- pgi. kaina.................JĮ.00
tvarkiai ir tų sklypeliu eks
ploatavimą iki šiol drastiš- RASTAI — STRAIPSNIAI, 
kai varžė, nors paskutinėje ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
savo kalboje Brešnievas pa- z^s. Liūdžius, 246 pusla-
reiškė. kad kolchozininkai P^aL kaina...... $3.00.
šia prasme susilauks daug MURKLYS, A. Giedriaus graži 
daugiau leng\atų. apysaka jaunimui, 130 psl.,

Lietuvos pramoninimas kaina...................... $1.80.
tęsiamas. Šia prasme Lietu- VIENIŠI MEDŽIAI, romą- 
vavirsta tipiška ne°-kolonia- nas, parašė Alovzas Baro- 
lizmo auka. žaliavos ir pus- nas, 117 psl.. kaina $1.50 
fabnkačiai atvežami į Lie- NEPRIKLAUSOMA UE- 
tuvą eia perdirbami ir aukš- TUVĄ STATANT, Rapolo 
tos kokybės gaminių pavi- Skipičio atsiminimai. 440
dalu, žinoma, vėl išvežami į 
Sovietijos gilumą. Lietuvos 
Įmonių pelnais daugumoje 
disponuoja centrinės Mask
vos įstaigos.

Pramonės augimas jau ne
beatpažįstamai pakeitė Lie
tuvos gyventojų sudėtį: dau
giau 60% Lietuvos gyvento
jų tapo miestiečiais. Tuo 
tarpu kaimiečių skaičius ne

psl., kaina. . . . $5.00 
TŪZŲ KLUBAS, Antano

Tūlio 11 novelių. 196 psl.,
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

šeliai kaina............. .$3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS. para

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

tiktai mažėja. bet ir senėja. Tas knygas galima gauti 
Jaunimas is skurdžios kol-‘Keleivio administracijoje- 
chozinės aplinkos įvairiais - — ’
būdais stengiasi pasprukti-
Kas tik gali mokosi, įsigyja 
specialybes ir kuriasi mies
tuose. Karinę prievolę atlikę 
jauni vyrai tik retais atve-

So. Bo.ton 27, Mau. 
^30 E. Broadurav,

tiioie todėl neišvengiamai 
paliečia ir Lietuvą. Kalbė- P?8 pnemonemis. Sp^ly.

<rwcnto- *>■”«• nx*ykl„ baigę lietu- 
viai įdarbinami už Lietuvos 
ribų, o į tuščias vietas Lie- 

N ūkei ta j 7 psL

darni apie Lietuvos gyvento
jų buitį, tegalime operuoti, 
palyginus, reliatyviais mas
tais. 1

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
jais sugrįžta į kaimą. Pašte- kiekį kun. M. Valadkcs įdo-
bėtina. kad sovietai šamo- mios knygos__
ningai bando gyventojus Į
perkeldinėti netiesioginė-!

wAr Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.
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Pasikalbėjimas
Maikio sn Tėvu

, vo ant stalo šieno, užtiesda- 
vo baltą staltiesę ir prideda- 

j vo valgių. O kokie būdavo 
valgiai! Marina vota silkė, 
šližikai su aguonų pienu, ki* 
sielius ir kitokios patrovos. 
Pasidalydavom plotkelėm ir 
pradėdavom nuo silkės. Pir
ma, žinoma, suklaupę sukal- 
bėdavom poterius, paskui iš- 
mesdavom po burnelę bal
takės. Žmogus jausdavais. 
kaip kokių atlaidų sušilau

nos mergos
— O kodėl ypač jos?
— Matai, būdavo tokia

mada. kad po Kūčios jos iš
bėgdavo malkų atsinešti ryt
dienai. Imdavo visu glėbiu 
ir stuboj skaičiuodavo po 
porą pliauškių. Jeigu visos 
pliauškęs išeidavo lygiai po
romis, tai reikšdavo, kad po 
Kalėdų merga ištekės. Tada 
vėl bėgdavo laukan ir klau
sėsi: kur šunys loja. iš tos 
pusės piršliai turėjo atva
žiuoti.

— Ar tikrai atvažiuoda-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Meri Krismus, Maiki! Žinoma, komunistai tenai

Lengviau mirti, negu 
užmušti?

(Tęsinys)

NAŠLĖS LAIŠKAS VYRO ŽUDIKUI

J plėšiko ir žmogžudžio WiUiam Witherspoon, nuteis-

spaudoje Mitchell 
Stone, kurios urą. Chicagos policininką. Whiterspoon 
nušovė. (Prie laiško yra pastaba, kad faktiškai tekstą 
parašė ne pati Mrs. Stone, o jos gera kaimynė).

Kas lengviau — žūti ar žudyti, paaiškės perskaičius 
Mrs. Stone laišką. Sako senas lotynų priežodis: audiatur 
et altera pars (tebūnie išklausyta ii antroji pusė).

Brangusis Mr H’itherspoon,

(Pirmiausia reikia paaiškinti dėl to angliško žodžio 
’dear“. Į lietuvių kalbą to žodžio kitaip negalima išvers

ti, kaip „brangusis. mielasis, mylimasis, brangus, vertin
gas...“ Taigi, ne mūsų kaltė, jei vargšė našlė Stone net sa
vo vyro žudikui laišką turi adresuoti „brangusis, mylima-

— Nu. kartais atvaziuo- sjs Tokia kalba, tokia ir forma.), 
davo. o kaltais ne.

— Tai vis prietarai, tėve. Į „Lengviau yra mirti, negu užmušti. Tai yra parašyta
— Jes. Maiki. gali sakyt, j tamstos straipsnyje Sun-Times... Ar tai yra. kaip tamsta 

; kad zababonai. Ale vistiek! manai. Bill Vitherspoon?-. O kaip su Michel Stoniu?... 
j būdavo linksma-O kai Ame- jam lengviau buvo mirti, negu tamstai jį nužudyti?

' Gal būt taip... Jo kančia, palyginti, buvo trumpa... Jis 
pabuvo gyvas lik skausmui pajusti ir atpažinti tamstą,

i rikoje tokių zababonų nėra. 
tai ir Kalėdos čia nelinks
mos Ju laukia tik maži vai-, , . . .. . . . . .

! kai kurie gauna Brezentų, I kalP vler^ ls kui le nusPrende ir Pa
® 1 - 1 skui gal būt dar tiuputį susiiūpinti savo paliekama žmo-

ir laukia
pr< 

biznieriai. kurie,
, .... enai „vavontne ivAvdi'infla O ra ir sunum ir gal būt dar susirūpinti nauju kūdikiu, kuris

dorneU”KriTmS“yti Ka‘Ž' nenori prieš* • wna™ generolui, kaip ai tai turėjo bet kuri momentą gimti, kurio jis niekuomet dau-
- Nu ui Uniriu tau 'inkš- KaiP 33 suprantu, Pietų > ™ šis, nei tas. giau nebematys Gal būt jam buvo lengviau mirti... Bet

„ , ’, lipiau tau links- v- . , J. - ’ tei tamsta manai, kad tamstai taip jau sunku buvo nuzu-
mų Kalėdų. Būtų nešlektai. Vietnamastun aPle 20 mih; į------------------------- ’
kad mudu pasveikintume ir on7 Syyent°jy- bet negali; 
visus savo gerus frentus, ku- sudar3ti vaisko, kad sumuš- ŽODYNAI
rie kas savaitę atidaro mu- komunistus. Žmonės nu-
dviem savo duris. O tiems, jau ne vieną savo val
ką prisiunčia man ant ma- ('žią “ da^ar vėl susibunta- galite 
korkos. reikia pasakyti spe= voj°> kai P pašaukė jaunus; nam 
šel denkiu ’ ' vyrus i vaiską- Ir aš galiu be-' An
' - Pasveikinti savo drau- kad nuvers’ ba j‘ems u Jyna
gus reikia, tėve. nors iki Kalįvaina jau nusibodo. Anka-: „sl. apie ?4>.OoO žodžiu kai 
** ' ciau ar vėliau tenai uzpona-1 na   ................ *4 .t m

dyti Michel Stone, o jam lengviau mirti, tai aš galiu tams
tą užtikrinti, kad jo žmonai ir šeimai buvo, yra ir bus 
daug sunkiau gyventi diena po dienos be jo... Ar tamsta 

Keleivio administracijoje j gali nors iš dalies suprasti širdies kančią, bandant užau
kite gauti šiuos kiekvie-1 ginti du berniukus be tėvo?.. Vienas jų buvo vos trijų 

reikalingus žodynus: ; metų, tamsia užbaigei jo tėvo gyvybę, bet jis vis tebė
gtu lietuviu kalbos is-j atsįmena tą baisiąją naktį, ir antrasis, kurie gimtadienis 

Baravyko, 368 motinai nuolat primena dieną, kurią Mitchell Stone 
buvo palaidotas, nes ji turėjo apleisti laidotuves ir sku
bėti į ligoninę gimdyti jų antrąjį sūnų.

Tamstos straipsnis buvo gerai parašytas ir. aš neabe-
ledų turim dar apie savaitę ,
laiko. vos komunistą! As žinau,. Ang|ų iiehlvių kalio, io-
- Geriau anksčiau. Mai- ^ 8™^ F* ^iPį dvna,. '

ki. ba niekas nežino, kokį f^yti ale ką padalysi, kad. :JOOOO žodžiu, puslapiai,! joju. ras daug tamstai simpatijų... Vargšasžmogus, pralei-
orą ponas Dievas mums a*rwirj' , . . i k_ina ........................ 56.00 1 dęs ketverius metus ir septynis menesius laukdamas mir-
duos- Gali priversti tiek O kodėl tėvas manai, __ ties. Penkerius metus ir septynis mėnesius kalėjime-.. Pen-
sniego, kad mudviem sunku kad Amerika negalės paimti' Lietuvių-anglų kalbų žo- kerf met>i jr mėnesiai gyvenimo, kurį tamsta at-
h„cc„c;tiVti irčianHUn Vietnamo į savo rankas? ; dynas, redagavo Ka,5avi"! ėmei MichelĮ gtone. Penkeri metai ir septyni mėnesiai.

Tada komunistams tenai, najtė ir šlapoberskis. apie: ^urjuos jfc būtų galėjęs matyti savo sūnus augant, imti 
1 27.000 žodžių. 511 psl., kai- j juos drauge su savim žvejoti, taisyti jų dviračius, kai su- 
na — $5.00. j lūžta, parodui jiems, kaip sudėlioti automobilio modelį...

___ rdenti’ ale klausi-' Lietuviškai angliškas žo-j ir daryti |dau<i kitų dalykų, kuriuos tik galima sutalpinti
i penkeriįnietų ir septynią mėnesy gyvenimą.

ja sunkią žiemą. Ir iš tikrų- su čaimais ir sovietais? O j laida, dargiau Kaip 30,000 Tamsta esi ten, kur esi. dėl savo veiksmo. kurj pats 
ju vietomis jau prisnigo jeigu ir nekiltų, tai Vietna- ■. žodžiu. 586 psl., kaina $7.00. vieras atlikai Bet kas nusprendė, kad Mrs- Stone 
aukščiau galvos. Atrodo, mo komunistų Amerika vis-'
kad gamta žmogui keršija. dek neišnaikintų, ba komu-j
- Čia. Maiki. ne gamta. nistų yva ir Amerikoje, ir jų; rody^. -edagave ■ - ; *
e Dievo koronė. Dievas «“ ^ąsavoU. Taigi I Balčikonis ir kt., yra apie Į skolose, Jungtisi o ............

žmones keroja- aš rokouju. Maiki. kad Ame-, ,5. 00 žodžių, “
- Už ką? Ar dar negana. bu‘V dau« razumniau kaira 

bažnyčių pristatyta? Ar ne- palikt. Vietnamą su visais 
gana lietelių prikalbėta? komunistais ir tegul jie te-

da būtų spakainesnis gyve
nimas ir linksmesnės būtų 
Kalėdos. Ai bečiu-

bus susitikti. Jau ir šiandien 
vos atklampojau.
- Gali būti visaip, tėve.; "etos nebūt,J- 

Per vasarą, kai reikėjo lie- ~ ^iur, Maiki. Amerika 
taus. tai nelijo; o dabar, kai galėtų Vietnamą paimti, ba

ale
yra apie j &*.uiu»e, -----—

990 psl. ' Vai būva jos veiksmas, ar tamstos.
$12.0’ (Bus daugiau).

— Maiki. tu tik bažnyčias 
skaitai, o nepažiūri, kas už 
bažnyčių darosi. Svietas jau 
baigia kreizavoti. Visur šau- 
dosi. visur vainos, baugu net 
ant stryto išeiti, kad kas per

— Be reikalo tėvas nu 
krypai į Pietų Vietnamą. A-

galvą neduotų.’ Ir pasakyk. Pįe Kalėdas pradėjom, rei
kalu tų vainų reikia? Ko rei- keJ°lr kal*>«ti apie jas. 
kia Amerikai lįsti į Pietų — Malki, pradėjus apie 
Vietnamą? Kalėdas, man raidavei pn-

__Tėvas nesuprati pašau- simena Lietuva. Ot, tenai
linės politikos. tai būdavo Kalėdos. \ įsų
_ Veidiminut, Maik! Tu; pirma Adventas, rarotos. ro- 

čia manęs nesukritikuosi. Aš'ges su žvangučiais, sniegas 
esu generolas ir tokį biznį po rogėmis girgžda sūnys 
serai suprantu. Mums sako. loja. o kunigai su spitolmin- 
kad Pietų Vietnamą reikia kais važiuoja per kaimus il
sinti nuo komunistų. Bet ko- dalija plotkeles Kucioms. 
dėl Amerika nematė, kai jos Vai. Kūčios, Kūčios, kaip as 
pašonėje komunistai statė jų laukdavau! 
sau krepastis Kuboje, ką? — Man rodos, kad visi 
‘ _ čia buvo neapdairu- laukdavo.
mas kaltas- — šiur- Malkb kad vlsb Ir

__ Sakai, neapdairumas, būdavo ko laukti, ba nuo
Vadinasi, neapsižiūrėta. O pat ryto iki vakaro būdavo 
kodėl i Vietnamą mokėta sausas pasninkas — niekas 
pažiūrėti? Ir taip toli nuo A- nieko nevalgydavo, laukda- 
merikos už svieto galo!.., vo Kūčios. Kuciai pndeda-

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 pasauli. Jo knygos:

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

Anapus geležinės uždan-
kaina $2.00.

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

Atsiminimai, 20$ psl.,kai
na $2.00.

M
mis—a 
įnamiu

Ls gi yra tas murklys?
klv? yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna 
kni? katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 

žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien jlan ko ir varna. Našlės Daugicnės kieme ir jos ma
žame ūįėl’ je vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jigiasi prieš siiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipreenis laimi, nors
ir jam tenka priešų danių ir aštrių snapų paragauti.I-

Miįklye yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytajam - Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Js kaioa graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dlininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo

ta. Tai tėra dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir paži tamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu. 

Bakvmus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:U

63( E. Broadway

“KELEIVIS*
So. Boston 27, Mas*.

2,
Popiežius atvyksta i Trinka de Monti bažnyčią Komoj.

Antanas E ūkas apie Juozą Šerną
”Kaip nuostabiai taiklios 
yra tos gairės, nors pa
skelbtos jau prieš septy
nias dešimtis metų, yra ir 
šiandieną, jeigu vietoj caro 
ir jo Rusijos įrašysime šių 
dienų okupanto vardus! 
Toli numatė Juozas Ado
maitis—šernas.“

"Vienišo žmogaus 
gyvenimas“, 37 psl

Jau prieš porą metų Ame
rikos Liet. Istor- D-ja yra iš-! 
leidusi A. Rūko „Vienišo; 
žmogaus gyvenimą“. Juozo 
Adomaičio, Dėdės šerno, bi
ografiją, kuri turėtų labai 
sudominti kaip senesniuo
sius, taip ir naujesniųjų lai
kų ateivius.

Tai pirmą kaitą mūsų se
nosios kaitos veikėjas yra 
atvaizduotas tokioje formo
je, kuri leidžia priskirti kny
gą apie jį prie pirmaeilių 
lietuvių literatūros kūrinių. 
Poetas, prašytojas Antanas 
Rūkas lengvai ir patraukliai 
atkuria to kuklaus, bet giliai 
šaknis įleidusio į mūsų vi
suomenę žmogaus kelią, čia 
nerasime smulkių faktų, var
ginančių datų ir statistikos 
duomenų (svarbiausieji gy
venimo įvykiai ir jų datos 
pateikti atskirai knygos ga
le). bet rasime vaizdžiai ir 
jautriai atpasakotą kovo

jančio, sieloj vienišo lietuvio 
pasišventėlio veiklą. Skaitai 
šią biografiją kaip romaną, 
išgyveni jo veikėjo rūpes
čius ir kartu su juo turi prieš 
akis vargingą JAV lietuvių 
gyvenimą šio šimtmečio pra
džioje — tą skurdų, sunkų 
gyvenimą, kuriame tačiau 
pirmieji šiame krašte atsidū
rę lietuviai šviesuoliai, nie
kieno neraginami, bet ištiki
mi savo kraštui ir savo įsiti
kinimams kietai siekė savo 
idealų. Knygos pradžioje 
autorius duoda gražų įvadą 
apie caro Aleksandro II le
tenos slegiamą lietuvybės 
būklę ir toliau nuveda skai
tytoją į Varšuvą, kur būrėsi 
lietuviai patriotai — varpi

ninkai. Paskui kartu su Šer
nu jis mus perkelia į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Senieji lietuviai išeiviai 
čikagiečiai, kurie dar atsi
minė Juozą Adomavičių— 
Šerną ir kurie suprato bei 
vertino jo veiklą, yra jį gra
žiai pagerbę, pastatydami 
jam paminklą Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Bet pa
minklas. kad ir didelis — 
tyli. Antano Rūko parašyta 
biografija gyvai primena 
Dėdę Šerną tiems, kurie ji 
dar pažinojo, o jaunajai at
eivių kartai duoda gyvą lie
tuvių veiklos vaizdą iš tų 
laikų, kurie jau eina į praei
ties užmirštį.

Ši knyga — geriausia Ka
lėdų dovana!

K M
A. Rūkas, VIENIŠO ŽMO

GAUS GYVENIMAS. Ame
rikos Lietuvių Istorijos Dr- 
jos leidinys. 206 psl-. Chica
go. 1962 m., kaina 2 dol. 
Galima įsigyti Keleivio ad
ministracijoje.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,’* DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSA1S $4.00, 
svlfc. 1 Ai>—4o.»»ū

PA2INK LIETUVOS 
PRAEITI

„Ii 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, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
adm inistrac i jo je.

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE
Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių, 

nuo 1879 metų iki 1955 metų
Kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 
Parašė ir išleido F. Lavinskas. Knyga su stipriais, gražiais 
sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašytojų Ir pačių laikraščių, 
viršeliais. Kaina tik $ 2.00. Rašykite aiškiai savo adresų.

Kreipkitės į 
FRANK LAVINSKAS

41-41 — 46th St., Long Island City. N. Y. 11104

f
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MOTERĮ! SKYRIUS
BHKKNaaga&SS&aaaAOBfta?

Daug Imto kovėtoji), bet 
ginklų nebuvo

Gyvo likusio Vorkutos sukilimo dalyvio atsiminimai apie 

didįjį kalinių sukilus* Sovietų Rusijoje 1953-1954 metais. 

Pasakotojo mintis perteikia Wolfgang Strauss Ant i bolše

vikinio Tautų Bloko biuletenyje "ABN Correspndence“

1964 metų Nr. 3.

LIETUVIAI KENČIA IR KOVOJA KARTU SU KITOM 

PAVERGTOM TAUTOM

(Tęsinys)

Kas atsitiko Vorkutoje, kai tie 300.000 kalinių suki
lo? Liaudies prokuroro Rudenko. generolo Maslenikovo 
ir generalmajoro Derevianko (visi buvo Vorkutoje) Įsa
kymu 1953 m. rugpiūčio 1 d. Į sukilimo vietą buvo nusiųs
ti policijos daliniai nuslojinti sukilimo stovykloje Nr. 29- 
Šioje stovykloje padaryti žygiai turėjo būti perspėjimu 
kitoms stovykloms. Į Vorkutą iš Pečoros buvo nusiųsti 
specialūs pulkai MVD kariuomenės, nes generolo Ruden
ko ir jo štabistų nuomone, tos MVD sargybos, kurios jau 
kelinti metai sergėjo Vorkutą, nebeturėjo reikalingos
socialistinio kovingumo dvasios“ ir dėi to nebuvo užten-' 

karnai patikimos, kai reikėjo išskersti sukilusius kalinius. 
Faktiškai jau būta keleto atsitikimų, kur sargybos atsisa
kė vykdyti Įsakymą šaudyti kalinius ir arba pabėgo, arba 
sargybiniai patys sau atėmė gyvybę...

Glaudžiomis gretomis iš Pečoros atsiųstoji kariuo-1 
menė apsupo visą stovyklą ir Rudenkos (kurs skerdynių 
metu pats stovėjo arti spygliuotų vielų tvoros) Įsakymu , 
atidarė ugnį į kalinius, kurių ten buvo apie 3,000. jų tarpe 
seni žmonės ir invalidai. Jie neturėjo jokių šaunamų 
ginklų, ir daugelis jų buvo tik vienuose apatiniuose ir bu
vo sustoję eilėmis išilgai spygliuotos vielos tvorą, po pen
kis greta, norėdami savo drąsa ir ryžtu moraliai paveikti 
jaunus bolševikų kareivius.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Viršuje kairėj Romus siuvėjas Angelo Litrico. Ant 
sienos iškabintos dovanos, kurias jis yra savęs iš 
žymių valstybės vyrų. nes jis yra pasiuvęs tokį ar 
kitokį drabužį prez. Eisenhoueriui, Jugoslavijos dik
tatoriui Tito. Anglijos min. pirm. MatMillanui. Japo
nijos imperatoriui Hirokilo ir kitiems. Jo klientas 
buvo ir Nikita Chruščiovas.

Henrikas Radauskas
SNIEGAS

Aš žiūriu į žiemos fotografiją.
Aš brendu i jos pusnį, — gilu.
Ir klausausi, kaip gieda parapija 
Sidabrinių, šaltų angelų.
Tai ne jie,—tai tik viesulas vielose. 
Tai ne jie,—tai nuo sniego šviesu. 
Tai tik, šąlančią šaką iškėlusi, 
Rėkia eglė metalo balsu...

Jonas Mekas

(IŠ SEMENIŠK1Ų IDILIJĄ
Vėlavosi tais metais sniegas ir ruduo 
lyg laukė ko, lyg gaišo vis, —

, ir dar ir lapkričio gale. ir gruody trinko ant laukų lietus 
į ir rėkdami, ir šaukdami, botagais ūkininkai pliekė arklius. 

Be abejo, labai mažas skaičius Rudenkos kareivių j traukiančius patvinusiais, išskydusiais keliais vežėčias,
šaudė į kalinius iš Įsitikinimo. Aklas ir vergiškas rusų Į I* mėšlini laukai, ir krūmų plotai, 
klusnumas, kuris žmones paverčia bejausmėmis mašino- kiemai ir daržai, išurbiotų bulvienų ežios — 
mis ir beširdžiais žudikais, yra baisus ir nesuprantamas-' vienas tik vanduo, vienas begalinis liūnas,
Rudenko nesitenkino lengvąja pėsininkų amunicija, kaip‘ vienas nesibaigiantis vanduo, 
tai klukosvaidžiai. automatiniai šautuvai ir šautuvai i ka
linius šaudyti. Jis Įsakė atgamenti ir sunkias mortyras, . A»cvn«:m< mpii 
iinius šaudyti. Jis Įsakė atgabenti ir sunkias mortyras. BIZNIS °
ugnį. Stovykla, kuri neturėjo nei apkasų, nei bunkerių. BIZNIS
nei paprasčiausių rūsių, kurios barakai pastatyti iš me- Slapti valdžios agentai 
džio ir kalkių, visiškai negalėjo duoti kaliniams jokios susekė New ’V orko priemies- 
apsaugos prieš sunkiąsias granatas. • Mineola 1 — • fe*C*V* "*T “~

Skaičius kalinių, kurie šia proga buvo išžudyti, nie- SS ^įotervs ’ taniavo6 kaii) naU(1°josl to ratelio patar- 
kuomet nebuvo patirtas. Vieni autoritetai tvirtina, kad /pašaukiamos merginos“ r‘a\bnais- ? J»yra turtm- 
aukų skaičius buvo 600, kiti. kad buvo "tik“ 200 negyvų- Į (can girls). Kai kurios jų ? > ketino*vi
jų. Mūsų nuomone, tikriausias skaičius galėjo būti apie per metus turėdavo iš to biz- - trauku eismo ati 
400 sukilėlių, kurie arba buvo užmušti bekovojant, arba nio iki $30.000 pajamų. Žy- į^omykėn
mirė nuo žaizdų. \ mūs džentelmenai kartais '~pan< sįandaą neseniai

Baisiąja 1953 m- rugpiūčio 1 dienos skerdvne buvo užmokėdavo $100 uz va.an- pasięei|>^ jr MLshingtono 
pradėtas Vorkutos sukilimo paskutinis tragiškasis aktas. ^ą malonumo. dienraštis "Evenng Star“.
Apie spalio vidurį kalinių rezistencija visose kasyklų, Policija suėmė 16 asme- užklupo panašaus biznio ra- 
stovyklose praktiškai buvo palaužta, ir sukilimo vadai: susijusių su tuo meilės tejj jr ra^0 j0 “k(stumerių“
arba buvo likviduoti, arba perkelti j šiaurės Sibiro mir rate,lu- Su,mta lr vlena
ties stovyklas...

geras biznis? "akarais ir 
per naktis jis fcidavo prie 
vaikų, o ji išėjusi aždarbiau- 
davo.

Prokuroras jau turįs dau
giau kaip 200 Ayrų. kurie

vo

* * *

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Kla usimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
S IJelgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02i31.

dyti, kad atsakovas Defen- 
dant) buvo neatsargus (ne- 

Prieš 4 metus turėjau au- g]i^ent)- Tačiau to dar ne- 
tomobilio katastrofą Man į užtenka. Jei atsakovas tvir- 
važiuojant Į darbą senyva tina ir įrodinėja, kad ieško- 
moteris Įvažiavo į mašinos vas s3™ neatsargiu elgesiu 
šoną. sudaužė mašiną ir ma- Pri#idėjo Pric rezultato (bū-

K lau s imas

ne smarkiai sužalojo. Teko 
išgulėti virš mėnesio ligoni 
nėję. o paskui beveik du mė-

tent. katastrofos Įvykimo), 
ieškovas laimės bylą tik tuo 
atveju, jei jis sugebės nu-

valstijų Įstatymai skiriasi 
' nuo Massachusetts Įstatymų. 
Ten galioja vadinamasis 
"comparative liability“ (pa
lyginamosios atsakomybės) 
principas.

Pas mus tik tada, jei pri
siekusieji (jury) pripažįsta, 
kad ieškovas elgėsi "100S 
atsargiai“, o atsakovas buvo 
"neatsargus“ (negligent), 
bus priimami dėmesin nu
kentėjusio nuostoliai ir jo 
"kančios“ (pain and sui'fe- 
ring). ir jam už viską bus 
atlyginta. Kitaip jis atlygi
nimo negaus. Nemanau, kad 
Tamsta bylą pralaimėjai dėl 
to. kad advokatas Tamstos 
nesuprato. Manau, kad jis 
buvo atitinkamai susipaži
nęs su Tamstos byla. prieš 
eidamas jteismą. Man sun
ku pareikšti nuomonę, neži
nant bylos aplinkybių ir 
smulkmenų.

nesiūs namie gydytis. Ture- atsakovo Įrodymus,
jau Blue Cross ir Blue Massachusetts valstijoje, jei 
Shield, Ui jie man padėjo ‘atsakovas sugeba Įrodyti, 
už ligoninę apsimokėti, bet kaa ieškovas (Plaintiff) sa- 
tolimesnĮ gydymą namuose vo neatsargiu elgesiu prisi- 
ir vaistus teko pačiam užsi-i dėjo bent l'< prie akciden- 
mokėti. Algos negavau už' *° Pylimo. ieškovas laimės 
tris mėnesius- Laimei, žmo- by’3 tuo Myeju. jeigu jis 
na dirbo. KiUip būtų buvę su&ebės nuneigti atsakovo 
sunku ir pragyventi. įrodymus.

Visų paUriamas. nuėjau 
pas advokatą, kuris, kiti sa
kė, labai gerai nusimanąs 
tokiuose reikaluose. Kalbė
tis su juo teko angliškai. 
Nors aš angliškai suprantu, 
bet viską išaiškinti buvo 
sunku. Pasiėmėme savo sū

Massachusetts 
valstijoje, jei atsakovas su
geba Įrodyti, kad ieškovas 
(Plaintiff) savo neatsargiu nuotaikos, 
elgesiu prisidėjo bent 1G j 
prie akcidento, to užtenka.:
Jei atsakovas buvo 99 G Užsakyk

PATARIMAS MOTERIM
Gatvėje laikykis santū

riai, žiūrėk, kad veido iš

raiška visuomet būtų malo
ni. Eik drąsiai iškelta galva. 
Neik gatve susikuprinusi ir 
kojas vilkdama- Niekuomet 
neik iš namų. jeigu jautiesi 
kuo nepatenkinta, be geros

Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų.

"Aukščiau 
yra vienintelis 
širdį-.

"madama“. kuri 
vesdavo "kostumerius“ 
savo merginomis-

sąrašą su 2.000 va dų ir są- 
ten su- rasa 9o_tieg parūkiamųjų 

"Star“ "su merginų- 
vyrų tarpe yra

ako. kad 
<aug kon-

Babyj Jar nėra jokio paminklo. Stati uola - Apskrities prokuroras gi’esmanų. fedecainės val- 
nežinomas kapas. Baimė pripildo mano , \Villiam Cahn sako. kad vie- džios narių, poiiti ierių, di- 

j nas tų "pašaukiamųjų“ mer- plomatų. garsių tdvokatų, 
Tai yra jaunojo rusų poeto Jevtušenkos garsaus eilė- j ginų vyras jam prisipažino, trys profesionaliniii beizbo- 

raščio pirmosios eilutės. Jos buvo skirtos rusų antisemitų žinojęs, ką jo moteris vei- lološėjat keletas tifeėjų. ra- 
nekaltoms aukoms. Kad rusas apkaltintų rusus antisemi
tizmu, tikrai yra naujiena. Nes rusai yra pagarsėję bai
siais žiaurumais ir pogromais (net pats žodis "pogrom“ 
yra grynai rusiškas).

Bet argi tik Babyj Jaras yra žiaurumais garsus? Argi 
rusai, pradedant caristais. nėra pagarsėję ne tik kaip 
antisemitai, bet lygiai kaip antibaltai, antiukrainiečiai. 
antilenkai. antigruzinai, antivokiečiai? Jei Jevtušenko, 
kurį taip entuziastingai garbina Prancūzijoje ir Vakarų 
Vokietijoje, yra tikras antistalinistas. ne tik savo vardu, 
bet ir savo širdimi ir jausmais, kodėl tad jis nepasmerkė 
stalinistų atliktų masinių žudynių Lvive (Lvove). Vinni- 
coje, Vorkutoje, prie Bielomorės kanalo, Rovno. Katyne 
ir Charkove? Ar jis nedrįsta, ar jis nenori? Argi jam ro
dosi, kad 14,000 lenkų karininkų, nužudytų Katyne. ir 
6.000 ukrainiečių Lvive nėra verti poemos jiems pa- 

gtrhtil________________________

kia. bet tylėjęs, nes tai bu- dijo ir televizijas aktorių.
4=

Nebūk toks pasitenkinęs!
Nors kai kas tau kartoja.
Kad "nesirūpink“,—ramybė gali būti apgaulinga. 
Tol. kol Stalino Įpėdiniai tebėra mūsų U pe,
Aš visada jausiu, kad pats Stalinas 
Tebevaikšto mūsų tarpe...

Tokios eilutės randamos kitoje Jevtušenkos loemoje. 
"Kol Stalino Įpėdiniai tebėra mūsų tarpe...“ Stalno laikų 
žmogžudžiai tebėra gyvi rusų žmonių tarpe. Stainas jau 
11 metų kaip negyvas, bet daugumas jo pasekėja, ištobu
linę masinių žudynių meną jam viešpataujant, telėra gyvi 
ir šiandien. Jie tebevaldo ir nenubausti skleidža terorą 
ir mirtį ir nė nemano savo nusikaltimų išpirkti.

(Bus daugiau).

"kaltas“, o ieškovas tik 1' ž
"kaltas“, ieškovas negaus Tuo atveju metine prenume

nų7kuriŠ>bTtorg^,HiSikomPensacijos- Kai kU'ių ra,a
School ir angliškai gerai 
kalba. Žmona visai angliš
kai nesusikalba. Sūnus iš
aiškino, kiek galėdamas, bet 
kai skambindavo mums ad
vokatas, buvo tikra bėda, 
nes telefonu vis sunkiau su
prasti-

Advokatui nepavyko su
sitarti su Insurance (draudi
mo) kompanija, ir jis. pasi
taręs su mumis., turėjo pa
duoti juos Į teismą. Byla tę
sėsi metais. Galų gale ivj ko 
teismas su juiy (prisikusiai- 
siais). Ir Įsivaizduok Tams
ta mano nusivylimą, kai 
man advokatas pranešė, 
kad juiy nutarė man jokių 
pinigų nepripažinti. Buvau 
stačiai pritrenktas tokio 
sprendimo. Juk tiek prisi
kentė jes žmogus tikėtum eis 
gauti bent užtenkamai pini
gų savo gydymosi išlaidoms 
padengti, ar ne?

Advokatas sako. kad, gir
di. teismo buvę pripažinta, 
kad mane užgavusi moteris 
buvo "kalta“, bet kad. gii di. 
ir aš buvęs kiek "kaltas“.
Todėl aš negaliu gauti atly
ginimo (kompensacijos).
Advokatas man sako. kad 
galima paduoti apeliaciją Į 
aukštesni teismą, bet kad tai 
brangiai kainuos- Iš kur gi 
tu. žmogus, tiek ilgai sirgęs, 
gausi c’ar pinigų teismo iš
laidoms? Be to. advokatas 
įspėjo, kad mes ir vėl galime 
pralošti.

Man atrodo, kad mano 
advokatas, gal dėl mano 
prastos angliškos kalbos, vi
sai nesuprato mano bylos ir 
kad jis prastai tą bylą vedė.
Prašau pareikšti savo nuo
monę.

G. L.
Messachusetts.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Arrnonie- 

nės ”Kryšiau.« kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina . ..$3.95.

D£L LAISVOS LIETUVOS.
.ociaiueniokratų rasta' dėl U>i 

*ev>kų oKvpacij&a ir teroto Lietu 
voje. Kairia............................ 2a C ai

tVIl.Gi Ala | t'KALITL X. Žuku » 
dotRUK a įsiminimai. 47? P?t-, Kaioa ........... ..................

DIESOJANT, •‘knygnešių karaliaus“ 
sūnaus Kipre Sielinio tdomos atsi- 
Bcinimai, 464 psl., kaina...

lk05 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 5»2 puslapiai. ĮRLaina

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaiue- 
nu ronaana- is 1US5 metu Spvaiki
uos ukirir.kų -vR!': ■ p*ieš Sme
tonos uiKiatorą. žiną* dalis 3-jO 
pei. Kaina....................................SS.uO.

UETUV!U IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio srušTo ii»'tuv>u istorija, 
jra’-siai iliustruota, oara.-ė St. ..ii- 
ene».-ORus. virs puslapių. Kai
na kietais viršais nur istais
viriais ........................................... S4.D0

•jEitVA bv. 11_», ote^u.iv /vairu, 
labai vaizCz'su ir įdomiai parašyti 
atsiminiu,a: ka.p i,:et«iva i.e.eal
iš mietro, frn«Uf*s ocfana s.iek* 
viena pririša ^raz/ai.s vir-

se/tnis. rtiotr.. 4i6 puiiapilj,
didelio fur.'iato. Kaina .... $fia®

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOir 
SKV1ZMAS. 1 arai Kautsfcį, TMua- 
j ausie mis zi-iinmss papildyta tao 
klausimu knyjrulė Kaina. 25 <

r-a>ALLiO i.IhiLVię ŽINYNAS 
.^ruoiie >/riiutis. dai.jry-
ue žinių Ueto*n» h anirlų kaltomis 
xp)e pa.saalv,

4f>4 v»i. Kaina ........................ $<»A0

fJfi

lietuviu dainos amemko.,t. 
sūri ūko ir »ure>lAga^o Jonas ba 
lys, 4/2 .laincs su iraKlct.iu,. Auit- 

Uškai duotas kiekvienos dainom- 
tarinys, . todėl tinka dovanoti u
UetaTiikai nekalbantiems, įnšta , jE1 uvog g,,, , ALDE.MOK RAI V
*26 pusi. kaina .......................♦ū.vj f ARI'lJ<«S i'RO<;RAMlN'SS GAL.

8OCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa REi’ 52 k* r**......... 25 CnL
rašė E. Vanderveide. verte Varna 

........................... 25 Cnt

Atsakymas

Faktas, kad nukentėjęs 
žmogus buvo sužeistas ir tu
rėjo piniginių nuostolių dar 
nereiškia, kad jis būtinai 
laimės bylą.

Šios rūšies bylai laimėti 
j ieškovas (Plaintiff) turi Įro-

M ARLBOROl'GH'S UTHU AN1 AN 
SELF-TAUGlil. M. lnuiene, sre 
ras vadovėlis iietov-.ų Kaioo? mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psL, kaina .............................. Slūtt

LEMAITES RASTAI. Garsiosios mo 
sq rašytojos oirmojo k&io meti 
Amerikoje parašyti vaizdeliai si 
rašytojos paveikslu, 128 pusiaciai
kaina ......................................... Ci

TAVO KELIAS I SOCIALIZME 
Parašė Leono.- Bliumas, lrusipa 
socializmo a*Akiniii,nas. Kaina 2o i

NEMUNO SONCS, Andriaus Vaiuc- 
k.o romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kai..a.............................. S4.VO

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaune, didele kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina.................... Sb.ov

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kama ..................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psl., geras popierius, 
ksiaa ....................................... I10.0C

ALTORIŲ ttSELT. V. Pottno-My 
kolaičio romanas trijose daly-e 
Visos trys dalys įrts»os j vien* 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsius 
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų, kisti viriai, 081 pustams

..........................  16.00

:L'OZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išpoois buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kama 25 (Vi*.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pi!:.a. .“ntazKints 
Amerikos iifctcviam- 144 posla
pių. Kami* 8x.Il4

VLIKO GRUPIŲ KOM’SiJO? PKa 
NEŠIMAS, arba kouei muluose nė
ra vienybėj,, SO psl., kaina t i -JO

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, F. Ain-lkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... S3.5O

VISUOTINAS TVANAS. Ar yalejo 
toks tvanas būti ir k, api*. tat sa
ko moitslas? Kaina ........... 26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. .'Jichelsomenė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautu va’zių re.-e£*ų, 
132 puslapiai, gama................JI.21

cEZARtS, Mirko uesuiiė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis ps 
(2, ara visos b- dalys........... J6.u4

NEPRI KI JA USoMGS LIETUVOS
PINIGAI, paraše Jonas įturys. la
bai daug paveikslų, 256 psL gera 
popiėra. Kainn ........................  15.07

SIAURUOJU TAKELIU, K. B, 
Kė*’aucii!no at is > Jei la
vos IT Am^rihis hpliiviu j^v've-
nimo. 178 psl-, raina ........... JJ.uė

SOCIALIZMO 1ECP.: J A. Trumpai ir 
aiškiai paruoo, k ai p keitusi visuo
menes santvarka ir kooėl ji das 
keista. Kama ........................ 25 Ct

UEMOKKAl'iNiO SOCIALIZMO 
FhAUAl. rnpuliari ir i.a-iTinga 
knyga siu c.»-nų t:*.; -'unau.a su
pi a.-ti. Kama .............................&0e.

UžMkymut ir pinigud prašome siųsti šiuo aareeu: 
KELEIVIS

03fl E. Broadw«y ------- :-------- So. Boeton 27, f-uš.
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VIETINES ŽINIOS
Lietuviai priešaky kitų

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos šachmatininkų laimė- 
jimai prieš Sylvania ir Cam
bridge I dabar vykstančiose 
tarpklubinėse Bostono šach
matininkų varžybose iškėlė 
juos pirmenybių lentelės 
priešakin. kuri šiuo metu y- 
ra tokia (skaičiai rodo taš
kus iš rugtynių ir partijų):

Lithuanian 3:1 12-8
Boylston 3:1 12-8
Cambridgell 2:1 10-5
Cambridgel 2:1 9-6
MIT 2:2 11-9
Toliau seka Harvard, 

Brandeis. Sylvania.
Ijentelės priešakin dar ga

li iškopti Cambridgell (ji y-

- •—wr—rr"
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
BE MUITŲ 

MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ IR USSR

TIK Už $.34.60
11 sv. kvietiniu miltų, 61/.
• v. ryžių, 4*/. sv. rūkyto kum
pio. 2*,4 sv. degintos kavos,

: sv. kakavos, 1 sv. šokolado, 
*/«. sv. arbatos.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI Į LETUVĄ 
PINIGŲ KURSAS 
9 rubliai — $10 
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10% 

Prašome reikalauti veltui
katalogų

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

123 E 23rd Street.
New York. N. Y. 10010

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

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntinių saugumą.

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, nes užsakant Keleivį Kalėdų 

dovanu duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė 

prenumerata tik $4 00. Ją gavęs per ištisus metus minės 

tą, kas ją dovanojo, nes Keleivis jį lankys kas savaitė.

Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugams ir kitiems

bičiuliams Kalėdų dovanų!

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina 82.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.........................................  50.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 17b psl, Kama.......................................................... 52.00
Dan Kui 'ličio 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 virs. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik..................................................52.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psL. .50 cnt 
Čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina..........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina.......................... -............................ $1.00
M. ZoScenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina $2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINI JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia frateraaliat organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir varno hdžiausį ka
pitalą. * ____
Sąmoningas rtetavts hhabšE-3 vj’rirų APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua genų ge
resnės nėra, 2) SLA apdraudė pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir fra- 
temalinę globą, 3) SLA apdraudė yra saugi,' nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdraudė reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pati.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos fki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra *vme«nė«e lietuviu kolonijose jos teikia 
žinias apie andraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių Informacijų tegu rašo | slą Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
S07 Wsut SMh Street New Turk 1. N. Y.

ra stipresnė už pirmąją), 
kuri tebėra nesužaidusi 
rungtynių su Cambridge I. Į

Lietuvių komandos didy
sis ramstis yra Bostono čem
pionas Gediminas Šveikaus
kas: jis iš ketverių į-ungty- 
nių pelnė komandai 31/. tš- 
Algis Makaitis. Kazys Mer
kis ir Juris Ozols laimėjo po 
2>/2 tš.. Algirdas Leonavi
čius 1 tš.

Gruodžio 18 d. lietuviai 
susitinka su pačia stipriau
sia šiuo metu komanda — 
Cambridgell, kurios sudė
ty yra iš Jugoslavijos meis
teris Milan Vranesič. du 
Bostono čempionai: Alex 
Keyes (jis su G. Šveikausku 
laimėjo šių metų pirmeny
bes). ir D. Scheffer, ir eks
pertas iš N- Jersey Luko- 
wiak.

Ar pavyks mūsų vyrams 
atsilaikyti?

Rungtynės bus Cambridge 
YMCA.

Lietuvių gimnazijai

Vokietijoje 3,850 dol.

1952 m- rugsėjo mėnesį 
Bostone įsisteigė būrelis, 
kurio nariai moka kas mė-j 
nesį P® 1 dol. ir tuo išlaiko j 
vieną Vasario 16 gimnazijos 
mokinį. Per tą laiką iš būre
lio naiių surinkta ir gimna
zijai pasiųsta 3.850 dolerių. 
Dabar gimnazija statosi 
naujas patalpas, yra daug 
išlaidų. Tad ateinančių 
švenčių proga, vietoj be
prasmių atviručių siuntinė
jimo, prisiminkime tą vie
nintelę lietuvių gimnaziją ir 
paskirtame jai išlaikyti ir 
jos statybai paremti atitin
kamą auką-

Aukas galima įteikti: Ke- 
; leivio red., 636 E. Broad- 
| way, So. Boston, arba Baltic 
: Realty. 389 Broadway. So. 
Boston, Mass-

Būreliui vadovauja J. 
Vembrė.

J. CLEMŽOS KALBA

(Atkelta iš 4-o psl.)
tuvoje atsiunčiami rusai. Ne
nuostabu, kad didžiausiuose 
Lietuvos miestuose rusų 
skaičius dėsningai auga.

1958 Chruščiovo padary-', 
toji švietimo reforma nepa-; 
siteisino. ir šiais metais bu
vo paskelbti du nauji švieti-' 
mą reformuojantieji įstaty
mai. Vidurinių (gimnazijų)' 
ir aukštųjų (universiteto ly
gio) mokyklų mokslas vie-' 
neriais metais sutrumpina
mas. Kokiais sumetimais 
naujosios švietimo reformos 
padarytos — dar sunku pa- į 
sakyti- Tegalime pastebėti Kubos darbo ministeris majoras-- V ----- - Z  —— . U«I UU ‘o iiiuj
kad iš eksperimentų neišsi- Augusto Martinez Sanchez, su- 
vaduojantis sovietinis švieti- žinojęs, kad jis pašalintas iš 
mas tik dar labiau yra smuk- ministerio vietos, mėgiao nusi
tariamas. Netiesioginiai šios žudyti. Jis senas komunistas,

i*" i Castro surengto perversmo žy. 
dalyvis.

švietimo reformos graso 
pačiai lietuvybei. Teatro, 
vaizduojamo meno, žurna-:
lizmo ir kt. sričių ateityje; IVaioioq mnick
daugeliu atvejų teks vykti! ĮVAIRIOS ŽINIOS
studijuoti į Maskvą arba Le-; 7. -
ningradą. Propagandiškai Danute Du-eučiene, 19 m- 
jautrių sričių specialistų pa- amziaus^Šv. Kryžiaus hgo-
ruošimą sovietai, matyt, ne 
benori palikti lietuvių ran
koše. - - ~

Neabejojame, kad šian- tėvas Tugenijus Deren- Į
dieną tėvynėje yra apstu čius, 24 metų amžiaus, die
lietuvių komunistinių veikė
jų. kurie galimybių ribose 
stengiasi ir lietuvių tautinius 
interesus apsaugoti. Tik a- 
bejotina, kad jie iš tikrųjų 
galėtų daug ko pasiekti, au
gant kompartijos akcijai 
prieš "vietininkiškumą“, 
"nacionalines atgyvenas“ ir 
pan- Maskvos replės neatlai- 
džios ir metodiškos. O lietu
viškųjų kvislingų. deja, irgi 
netrūksta...

Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui persi
organizavus ir jo sudėtyje 
apsijungus visom mūsų poli
tinėm srovėm bei kovos or
ganizacijom. mums visiems 
bendras Lietuvos laisvinimo 
darbas turės pagyvėti ir pa- 
tobulėti. Tikiu, kad gabiau
sios mūsų plunksnos talki
ninkaus informaciniam dar
be, kūrybiškiausi protai ras 
naujų kovos priemonių, su
maniausi žmonės įsijungs į 
laisvinimo akciją. Medžia
giškai pasiturinčiai įsikūrusi 
mūsų išeivija, tikiu, nepasi
gailės pakankamai lėšų 
VLIKo darbų finansavimui- 
Nes prie tėvynės laisvės at
statymo prisidėti yra kiek
vieno lietuvio ne tiktai teisė, 
bet ir pareiga.

ADMINISTRACIJOJ
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti paraivti ir •enaii-

ninėje Chicagoje pagimdė 
3 sūnus. Naujagimiai ir gim
dyvė jaučiasi gerai. Tiynu-

nomis dirba, o vakarais stu
dijuoja.
—Danutė Valytė-Kublins- į 
kienė, gimusi Lietuvoje, per-' 
sikėlusi Lenkijon, baigusi | 
Jūrų Mokyklą Dancige, dir
ba lenkų laive ”Wujak“‘ 
kaip kapitono padėjėja. Ka
pitonui susirgus, ji tą laivą 
įvairavo į Anglijos uostą E- 
dinburgą. Kapitonaujanti
lietuvaitė sudomino 
Anglijos spaudą.

visą'

garsėjusi knyga "Palik aša
ras Maskvoje“ išversta į is
panų kalbą- Tą nepamaino
mai puikų leidinį galimai 
gauti per Nemuno knygyną: Į 
Filatelica Nemunas. Ap. A-s 
ero 1872. Medellin, Colum-’

į Claude Ratherly JAV lakūno u.
: nifornoje. Jis skraidė, tirdamas 
! orą prieš Hiroshimos bombarda* 
vimą. Jis visą laiką turėjo ”ne- 
susipratimų“ sa įstatymais, kol 
galų gale pateko neribotam lai-į
kui į psichiatrinę ligoninę.

bia. So. Am. Graži kalėdinė 
dovanėlė ispaniškai kalban
tiems.
—Viena pabėgo, kitai nepa
sisekė. Castro sesuo laimin
gai pabėgo iš savo brolio 
"rojaus“ į Meksiką, bet Ku
bos prezidento žmona Moli
na Dorticos buvo sulaikyta 
belipant į lėktuvą, nes ke
leivių sąraše buvo įrašytas 
jos vardas.
LINKĖJIMUS REIŠKIME 

LIETUVIŠKAI

Daug kas mūsų šventinius 
sveikinimus ir linkėjimus 
siunčia laiškeliais su angliš
ku tekstu, nes jie lengviau 
gaunami ir kiek pigesni. Tai 
labai blogas, lietuvybei ža
lingas paprotys.

Retam tėvui, auginančiam 
vaikus, ateina galvon min
tis. kad vaikai labai seka tė
vus ii suaugusius. Jie žiūri, 
kaip tėvai lietuviais reiškia
si. taip ir jie daro. Jei tėvai 
apsileidžia mažmožiuose, 
vaikai dar toliau nueina.

Kodėl mes negalime viso
mis progomis rodyti pagar
bą lietuvybei? Kodėl viso
mis progomis negalime savo 
draugus ir pažįstamus lietu
viškai spausdintais laiške
liais pasveikinti?

Anų Rūkas

iKAMERCY SHIFPaNG Co. 
ĮSTEIGTA 1945 METAIS

| Nebusi j iingusi su bet kokia kita 
firma

TURINTI VNEftPOSYLTORG 
LEIDIMĄ

pai-Juoti aukščiausiom kokybės 
MAISTO IR DOVANŲ 

SIUNTINIUS
Iš U.S.S.R. sandėliu*

Ikaip siuvama* mašinas, 
automobilius. . šaldytuvus

| ir kitus gaminius-
Pilnai garantuota

Pristatoma per 3-4 savaites 
Gavimas pakvituojamas 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ 

VISOKIAUSI AUDINIAI 
{▼airiu rikių gardaus 

MAISTO SIUNTINIAI
Rašykite arba skambinkite 

Iangliškai ar lietuviškai.—i
PILNĄ KATALOGĄ

Igramercy shipping co
1118 E. 28 SU New York IS, N.Y 

Tel. M U 9-«59S
Atidaryta 9-5:30, nešt. 9-1

PINIGAI I U.&S.R. 
PiLNA! GARANTUOTA

|TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
(N.J.) LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20/100.00 
|MCS FIRMA YRA VIENINTELfe 
įKURi SIUNTĖJUI PERSIUNČIA
GAVĖJO PASIRAŠYTĄ KVITĄ 

| PRISTATOMA PER 2 SAVAITES
Nuo 1940 m. tiesioginis 

|BANK FOR foreign trade
Maskvoje agentas 

|Vertė: 9 rubliai už $10
Persiuntimas: iki $30.00—$2.75 

per $30.—I©*
Igramercy shipping inc.

744 Broad Street
Newark, N. J.
TeL M U 9-0598

Vedybos
Mielos lietuvės našlės 45-54 

m. amž_ rašykite vedybų tikslu 
54 m. našliui, turinčiam nuola
tinę tarnybą CNR bendrovėje, 
blaiviam ir nerūkančiam, skolų 
neturinčiam, dievobaimingan 
doram, ištikimam lietuviui šiuo 
adresu:

R. V. šleiteris,
P. O. Box 583. Rosedale,
Alberta, Canada.

TIKRA TEISYBĖ

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

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

į yra darbininkų padėtis, apie 
Į koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač Šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Joe 
kaina tik 50 centų.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro”Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

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

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ur jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la 
jai įdomu paskaityti Kelei 
rio prieš 15 metų išleistą 
cnygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1NIN-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai.

Ieškau moters, gali būti ir su 
vaikais. Turiu namus, automo
bilį.

J. Žagaras, 4927 W. Commer- 
ce St., San Antonio, Tex.

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- 
sakcūmas gera dnvam 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

UELYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apyx*K«>tės vaikams, tis psU 
kaina ....................................... SI-M

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24
psl., kaina ............... $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto
15 pasakų ir padavimų, 186 

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

NAUJIENA

Dr. Kazy* Grinių*, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, h 
tomą*, 336 psl., kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA

GEVIČIUS, jo gyvenimo ii

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

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

GREITA PAGALBA

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

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112
Ne var k 4, New Jersey

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji mtalė. II d., roma
nas. 309 psl,. kaina $3.25.

Jurgi* Gliaudą, SIKSNO-

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

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

Vacy* Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kraiikauskas, Til - 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1.50.

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

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

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

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

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

Pranas Naujokaiti*: U- 
PELIAI NEGRJŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.
mo.

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kosta* Jurgėla, kaina 
$10-

”Twenty yeare’ 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 he
rce*,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliai* 
$.4.00, minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzą 
Daužvardienė. kaina $2.

5
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Vietines žinios
Didžiausia draugija renka 

vadovybę

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-ja Bostone yra didžiau
sia lietuvių draugija, dar tu
rinti apie 1.500 narių, todėl 
ir jos vadovybei ne bet kas 
tinka.

Šį ketvirtadienį bus ren
kama kitų metų valdyba. J 
pirmininkus varžosi Vytau
tas Stelmokas su Stanley 
Drevinsku. į sekretorius An
tanas Januška su Albinu 
Nevieta, į fin. sekretorius 
Adam Druzdis su John Ro
manu.

Į direktorius yra 21 kan
didatas, renkami tik 7- Kan
didatuoja : Ona I Vaškienė, 
adv. J. Grigalus. adv. A. 
Young. A. Matjoška. J. Vai
čaitis. A. Namaksy. B- Kont
rim ir kt.

Dorchesterio klubo
t |

susirinkimas

Primenama, kad Dorches
terio Lietuvių Piliečių Klu
bo susirinkimas bus šį tre
čiadienį. gruodžio 16 d. So. 
Bostono Lietuvų Pil. Dr-jos 
patalpose- Pradžia 8 vai. va
karo.

Pamaldos evangelikams
Gruodžio 20 d. 2:30 vai. 

po pietų First Lutheran 
Church, 299 Berkeley St.. 
Boston. Mass.. bus Bostone 
ir jo apylinkėse gyvenan
tiems lietuviams evangeli
kams pamaldos su šv- vaka
riene. kurias laikys kun. H. 
Dumpys.

Artėja Kaziuko mugė
Ir vėl Bostono lietuvių 

skautės ir skautai ruošiasi 
didžiajai Kaziuko mugei, 
kuri įvyks 1965 metų kovo 
mėn. 7 dieną Lietuvių Pil- 
Dr-jos III-čio aukšto audito
rijoje. Nepamirškite, kad 
toks ”jomarkas“ yra tik vie 
ną kartą metuose.

J. irA. Adomoniai 
atostogaus

Jonas ir Aldona Adomo
niai nuo gruodžio 20 d. iš
vyksta porai savaičių atosto
gų- Jas žada praleisti ten, 
kur ras geras sąlygas slidė
mis pačiužinėti. Jie pasieks 
ir Montrealį Kanadoje, kur 
turi giminių ir daug bičiulių. 
O. Dovydėnienė Floridoje

Sena Keleivio skaitytoja 
Ona Dovydėnienė iš Fitch- 
burgo gruodžio 9 d. išvyko Į 
Floridą, iš kur žada grįžti 
tik gegužės mėnesį.

Sandaros susirinkimas 
ir banketas

Sandaros 7 kuopos susi
rinkimas bus gruodžio 20 d. 
nuosavoje salėje. Jo darbo
tvarkėje yra svarbių klausi
mų. jų tarpe ir valdybos rin
kimai. Visų narių pareiga 
susirinkime dalyvauti-

Po susirinkimo 5 vai. va
karo sandarietės mosią ten 
pat puikų banketą, į kurį 
kviečiami ne tik nariai su 
savo šeimomis, bet ir jų bi
čiuliai. kad kartu linksmai ir 
draugiškai galėtų praleisti 
vakarą.

A. L. T. Sandaros 
kuopos valdyba

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metanu $5.

Bostono Jūrų Nemuno 
Tunto Tėvų Komitetas nuo- 
širdžiai dėkoja visiems tė
vams ir bičiuliams, aukoju
siems jūrų skautų reikalams 
per lapkričio 29 d. tunto su
eigą, ypač J. Tuinvlai. J. 
Kapočiui. J- Jurėnui. A. 
Andriulioniui. S. ir K. Grūz
dam sir kt.

Komitetas

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE 

390 W. Broadway 1
So. Boston. Mass-

bus uždaryta dviejų savai
čių atostogų nuo gruodžio 
21 d. Pradės dirbti po Nau
jų Metų sausio 4 d., pirma
dienį, 9 vai. ryto.

Lilijos Šukytės koncertas 
gerai pasisekė

Praeitą penktadienį Pa- 
baltiečių Draugijos sureng
tas mūsų solistės Lilijos Šu
kytės koncertas Jordan

Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume
rata tik $4.00.

REAL ESTATE
EDMUND L. KET VIRTIS £

PA ŪLA B. KETVIRTIS $ 
LICENSED BROKERSPARDUODAMAS

’ kambariu, geru ir labai pa. i 3 KETVIRTIS REALTY I
Hali praėjo su gera pasise- lo,ioje vietoje nam>, (Sa.; j
Rimu- Jis sutraukė daugiau __ \
publikos. _ negu paprastai į skambinti: AN 9-2203

STB WEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127 

Tel. 268-4649si uos tradicinius koncertus 
jos atsilanko, o be to solistė 
susilaukė ir labai teigiamo 
amerikiečių spaudos įverti
nimo.

Be kitų, The Christian 
Science Monitor muzikos 
kritikas John Marchail Cu- 
no. ki/ris šiaip yra gana 
griežtas ir be reikalo nesi
švaisto pagyrimo žodžiais, 
pabrėžia, kad tai buvo la
bai džiaugsmingas vakaras. 
Programa buvusi gerai pa
rinkta, kad gaivinančiai 
kambėjęs jos puikiai valdo

mas baisas, turys ir drama
tinio ir lyrinio charakterio. 
Recenzentas paskirai kiek
vieną dainą nagrinėdamas 
iškelia jos dainuotų vokie
čių kompozitorių gerą įsi
jautimą. bet kartu pastebi ir 
nuotaikingai atliktas lietu
vių dainas.

iš tikrųjų reikia pažymė
ti. kad Lilija Šukytė yra 
aukšto meninio lygio solis
tė. be to gerai jaučianti sce
ną ir auditoriją ir mokanti 
rampos šviesoje kultūringai 
laikytis.

Telieka jai palinkėti drą
sių žingsnių ir gero pasiseki
mo veržiantis į dainininkės! 
didelę ateitį.

Po spektaklio inž- Česlo
vas Mickūnas su ponia so
listei vei draugijos vaidybai 
ir bostoniškiams muzikos 
meno atstovams surengė sa
vo rezidencijoje jaukų pri
ėmimą

Diskusijos knygos 
"Žmogus be Dievo“ tema

Praėjusį sekmadienį Liet. 
Pil. Dr-jos auditorijoje įvy
kę pasikalbėjimai dr- Juo
zo Girniaus naujausios kny
gos ?’Žmogus be Dievo“ ke
liamomis mintimis sutraukė 
gana daug intelektualinės Į 
publikos, nors akademinio j 
jaunimo buvo retoka. Bet 
aplamai tai ženklas, kad 
mūsų visuomenė domisi ir 
nepramoginiais klausimais. 
Šia proga buvo parduota ne
mažai knygų.

Ateinantį penktadienį to
kios diskusijos rengiamos 
New Yorke.

(52)

Arti Franklino parko (106 ęaoooouoeoooocooooo 
Kosenicnt Rd.. Jamaica Plain) i 
išnuomojami du botai po 5 kana 
barius II ir III aukštuose. Cent
rinis šildymas alyva kiekvienam 
butui atskirai, geras susisieki
mas. Skambinti: AN 8-1548.

(51)

Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

scMceocoeeeGiooeceeeeoeoOk?
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

i Telefonas: AN 8-2805 J
• Dr. Jos. J. Donovan • 
Dr. J. Pašakarnio |

LAI d VES VARPAS
saikiosios am.i.ijos lietuvių?; 
KULTŪRINĖ R 1IHJO PROGRAMA '

Sekmadieniais 8-9 »aL ryta 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
WKOX, Framingham,

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUaiper 6-7209

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
Je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI
KAINA musų 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 j 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška. kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUŠU IŠTAIGA SAJ'NIN- 
G1AUS1AI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais

Siuntiniai priimami kas«iien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

Iž JONAS ADOMONIS

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Jiū.sų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
i Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat j 
Baitgudi.ią, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą Į tuos kraštus

o v a n u—s i u n t i u i ų

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parauoaame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. Beg. Pnarm.

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

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

Vienas

SHELHEAD 
MODEL

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

i

pašaukimas telefonu vertas $!25.00

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington SL 

Dorchester GE 6-1204

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis X. 
Anglijos namų savin>i:.ų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD burnerj. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas, šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD bumeris —

Prie* Teismo Rūmus

This coupon
is worth $25

...... .sumažins jūsų kuro sąskaitas.

.... užtikrins mažiausią šilimos nuostolį. 

....garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS

PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ...........................................
STREET ...........................................
€Jty.........................tel.............
We wouid likę furtber Information about 
yonr speciai offer on oil burrer installation

ŠILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—56 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo aarbua iš lau
ko ir via u je,įgyvenamų namų ir 
biznio pastatų, papai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
lančių vakar".

Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dr.

I1

rr . • » Zt_Ket virus i>o.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpeatinzai taikome laikrodžiu* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

1

RADIJO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

DOVANOS I LIETUVĄ

AS CONSTRUCT1ON CO

Bendri statybos darbai 
Specialiai šventėm* 

Kambarių pakulavimas, 
sienų apmušalais lipdymas, 

dažymas.
Kainos priimtinos. 

Skambinkite
nuo 8 vai ryto iki 5 vai. vak. 

telefonu L1 2-2776

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
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis j
LIETUVIS GYDYTOJAS į

Valandos: 2—4 ir < -S t
Sekmadieniais ir šventadieniaia J 

pagal susitarimą ,
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

Apsidrausk

\Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

>(.tetaria Gydytojas ir Chirargas ' 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

>VALANDOS ano 2 iki 4 ir S iki 7 J 
TEL. AN 8-2712

'Namai ir Ūkis:
'287 Coneord Rd.. Billeriea. Mass. i 

TEL MO 3-2948

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ai 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana būt 
šios knygos:

Stepono Kairio ”Tau, Lie
tuva“, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo“, kaina $5.50

«upro Bielinio “Penktieį 
metai“, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Dieno 
iant“, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie-! 
tuvių Išeivija Amerikoje,“ 
kaina minkštas vrseliais $4, 
kietais $5.00. i

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 
»
Į Draudžiame nuo polio, viso- 
į <iu kitokią ligą ir nuo nelai- 

j | mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
t Visais insurance reikalais 
{ kreiptis:

BRONIS KONTRIM»
{ Jastice of thePeaee—Constable 
J 598 E. Broadvray 
| So. Boston 27, Mass.
5 Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

gVVVTVV

t Dažau ir Taisau į
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau- 

f viską, ką pataisyti reikia, 
p Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mi
Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklai Langams 
Visokie reikmenys narna

Reikmenys plnmberiama 
Visokia geležies daiktai

r




