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Prezidentas Johnson už 
artimesnius ryšius sn rytais

Darbiečiai prieš ir
ui savo vyriausybę

Britų darbo partijos suva
žiavimas pritarė vyriausy
bės nutarimui „įšaldyti“ at-

Prezidentas Johnsonas kalba apie įtampos tarp Rytų ! lyginimus i J kainas. \ adi- 
ir Vakarų sumažinimų, prekybos praplėtimų, bet NATO naS.’ kainos
vaidmuo dėl to neturėt, pa.ikei.tL i ‘T, TL' i S‘U

i galo tokie, kokie buvo liepos 
20 d. Tokio suvažymo Ang
lijoje iki šiol nėra buvę. Dar
bo partijos suvažiavimas žy
mia balsų dauguma pritarė 
šitam vyriausybės žygiui ir 
kitiems potvarkiams ūkio

Prez. Johnsonas, kalbė
damas New Yorke įžymes
niųjų žurnalistų susirinki
me. pabrėžė, kad reikia šal
tąjį karą vėsinti, reikia už
megzti tampresnius ryšius 
tarp Rytų ir Vakarų. Švelni
nant su Rytais santykius, 
numatoma panaikinti drau
dimą daugeliui prekių išvež
ti į komunistinio bloko vals
tybes, leisti eksporto-impor
to bankui garantuoti komer
cinius kreditus už prekes į 
Lenkiją, Vengriją. Bulgari
ją. Čekoslovakiją, paleng
vinti keliones į komunisti
nius kraštus ir tt.

Tas prezidento noras su
švelninti santykius su komu
nistais jau matyti ir prakti
koje. Štai i valstybės depar
tamentą atėjo aukštas parei
gūnas (trečias to paties sek
retoriaus padėjėjas) Kohler. ____________
buvęs JAV ambasadorius ~
Maskvoje. Jis JAV siūlo to
kią politiką Vietname, kuri 
nepakenktų santykiams su 
Maskva Kai kas mano. kad 
prezidentas ir derybose su 
Vokietijos kancleriu buvo 
nenuolaidus, kad tuo būdu 
parodytų savo palankumą 
Maskvai.

Bet Sovietų S-ga į tą JAV 
taikingą mostą kol kas ne
kreipia dėmesio ir, kur tik 
turi pi ogos, kuo biauriausiai 
JAV puola.

Kalbėdamas apie Atlanto 
S-gą. piezidentas pasakė, 
kad jos karinė galybė turi 
būti išlaikyta. Jei politinė 
padėtis pasikeis kada nors 
geresnėn pusėn, tai tada bus 
galima abiem šalim per
svarstyti ir karinių jėgų san- 
tvki.

McNamara išskrido 
i Vietnamo

Krašto apsaugos sekreto
rius McNamara su savo arti

Ngayea Cm Sj Ferdinand Marco* Keitb J. Holjotka

Prezidento Johnsono ilga 
kelionė taikos reikalą

25,000 mylių kelionė į Rytus. Aplankys 6 valstybes, 
dalyvaus Maniloj 6 valstybių konferencijoj, kurios tikslas 
surasti kelių taikai Vietname įgyvendintu

„ - • • a---- • •• i -a antyje. nes aišku, kad be jumaišiais padėjėjais išskrido . • .. , . -: iz; • Anglija neisbns iš sunkiosį Vietnamą susipažinti vie- , se.„ c L . ekonomines padėties,toje su esama padėtimi. 1
Tai jo aštuntoji kelionė į; 

Vietnamą. Jam svarbu išsi
aiškinti. kiek ten reikalinga 
Amerikos karių, pinigų ir 
medžiagos.

Jis spaudai pasakė, kad 
JAV tikslai nepasikeitė, kad 
nemano okupuoti demilita
rizuotos zonos, kurt skiria 
abu Vietnamus ir nemano 
okupuoti Šiaurės Vietnamo 
ar jo vyriausybės sunaikinti.

JAV diplomatų
nncbiirimni

Vieton į Washingtoną at-į 
šaukto JAV ambasadoriaus

Bet suvažiavimas neprita
rė užsienio politikai. Suva
žiavimas reikalauja sustoti 
bombardavus Š- Vietnamą 
ir atitraukti Anglijos ka
riuomenę iš bazių į rytus 
nuo Suezo kanalo.

Užsienio reikalų ministe
ris Brovvn tokiam nutarimui 
priešinosi. Jis sakė. kad ne
reikia savęs apgaudinėti. Š. 
Vietnamas yra vienintelė 
derybų ir taikos kliūtis. Jei 
kas prikalbintų Š Vietnamą 
nors tiek nusileisti, kiek A- 
merika. tai taika būtų pa
siekta.

Park Chane Hm Harold Holt
Jie susirinks Filipinų sostinėje Maniloj spalio 23-27 
dienomis tartis Vietnamo karo klausimais. Toje kon. 
fereneijoje dalyvaus ir JAV prezidentas Johnsonas 
Nuotraukoje iš kairės i dešinę — P. Vietnamo min. 
pirm. Nguyen Cao Ky. Filipinų prezidentas Ferdinand 
Marco6, Australijos min. pirm. Ketith J. Holyoake, 
apačioje —«■ P. Korėjos prez. Park Chung Hee. N. Zelan- 
dijss siSz pirm. Harold Hoįt įr Tailando min. pirm. 
Thanom Kittikachorn.

Ateinantį pirmadienį pre
zidentas Lyndon Johnson su. 
žmona ir reikalaingais pa
dėjėjais išsileidžia Į labai 
tolimą kelionę. Jis visų pir-Į 
ma aplankys N. Zelandiją ir 
Australiją. Iš ten vyks į Fi
lipinų sostinę Manilą, kur 
spalio 24 d. susirinks Filipi
nų, N. Zelandijos, Australi
jos. Tailando. P. Vietnamo 
ir P. Korėjos valstybių at
stovai. Konferencija svars
tys Vietnamo karo proble
mas, svarbiausia — kaip 
ten baigti karą ir kas daryti, 
kad Pietryčių Azijoje gyve
nimo pažangą būtų galima 
kuo sėkmingiau skatinti.

Po konferencijos prezi
dentas Johnson aplankys 
Tailandą, Malaiziją ir Pie
tų Korėja, o gal ir P. Viet
namą. Jis grįš į Washingto- 
ną lapkričio 2 ar 3 dieną, 
taigi prieš pat rinkimus.

Veidmainingas Inez 
viesulas

Jau trečia diena siaučia 
Inez viesulas. Jis kaip vijur
kas raitosi, keisdamas savo 
kelią, kurio krypties niekas 
negali numatyti. Jis jau nu
siaubė Kubą. Haitį, Domi
ninkonų respubliką, nuo jo 
kliuvo ir Floridai. Jau at
rodė, kad jis nusibels į van
denyną ir ten baigsis, bet 
vėl pasuko i Meksikos kran
tą, nusiaubė Yucatan pu- 
siausali ir, kai rašomi šie žo
džiai. jau grasina Meksikos 
ir Teksaso pakraščiui.

Iki šiol dėl Inez siautimo 
žuve per 306 asmenų.

Yra buvę dar baisesnių 
viesulų. Pav. 1900 m. viesu
las siautė Galvestone, Tek- 

į sase. kur žuvo 7,000 asme-
i ms «

Maskvoje Kohieno Vai iuo i ant į šokius,
tas Lkvvellyn Thompson, ‘ r
senas diplomatas, atstovą- ŽUVO 19 studentų 
vęs JAV Maskvoje 1957-62 
metais Thompsono vieton Penktadienį Montrealyje 
ambasadorium „pagal rei- (Kanadoj) su traukiniu su
kalą“ (at large) paskirtas sidūrė autobusas, kuriuo va- 
Eilsworth Bunker, kuris bu- žiavo studentai į šokius. 19 
vo ambasadorium Amerikos studentų užmušta ir 20 sun-

Ką veikia bendrasis Amerikos 
Pabaltiečių Komitetas

Valstybių Organizacijai, o 
į šitą vietą paskirtas Sol Li- 
novvitz, seniai politikuojan
tis biznierius.

Sovietai giriasi 
labai geru derlium

kiai sužeista.

Sovietijoje smarkiau
baus ”šmeižikus“

Sovietu S-goje paskelbtos 
naujos sunkesnės bausmės 
demonstracijose protestų 
reiškėjams prieš vyriausybę, 
autoriams už valdžią griau
nančius jų raštus ir aplamai 
už „sovietinės valstybės 
šmeižimą.“

Panašūs įstatymai veikė 
ir iki šiol, bet bausmės buvo 
mažesnės. Naujas pakeiti
mas nukreiptas prieš religi
nes grupes ir jaunimą, kurie 
atvirai reiškia savo nepasi
tenkinimą.

Buvęs prez. Ei«enboweri» 
pasakė, kad, jei nebūtų ga
lima karo kitu būdu laimė
ti. jis nesivaržytu pavartoti 
brantuolinį ginklų, bet tai 
sprendžiąs tik Johnsonas. j

M*********************************

Sovietų vyriausybė pra
neša, kad šiemet žemės ūkio i 
derlius būsiąs rekordinis —Į 
160-165 milionai tonų. kai 
tuo tarpu 1964 rr.. tebuvo 
152.1 mil. tonų, o pernai tik 
120.5 mil- tonų. i

Kiek tas Maskvos pasigy
rimas turi pagrindo, tik tų
skaičių skelbėjai vieni teži- Earl Eisenhower, buvusio pre- 
no, nes sovietinė statistika zidento brolis, 
paruošiama pagal propa
gandos reikalą — vieną kar
tą ji gali duoti tokius skai
čius, o kitą kitokius, todėl 
ja negalima patikėti.

Dar birželio mėnesį Mask
va pasirašė su Kanada su
tartį per 3 metus už 744 mil. 
dolerių pirkti kviečių ir mil
tų. Jei Šiemet tikrai ten tok-' 
sai geras derlius, tai galimai 
manyti, kad Maskva Kana
dos kviečius ir miltus per
leis kitoms komunistinėms 
Maskvai draugingoms vals
tybėms. iš to uždirbdama.

Reikia manyti, kad Mask
va, turėdama daugiau duo
nos. bus ir santykiuose su 
kitomis valstybėmis daug 
griežtesnė, sunkiau sukalba
ma

Negras Patterson išrinktas Litt. 
le Rock. Ark., mokyklą tarybon. 
Prieš 10 metų čia prasidėjo mo
kyklų integracija.

Bendrojo Amerikos Pa
baltiečių komiteto suvažia
vimas įvyko Statler-Hilton 
viešbutyje, Washingtone. 
rugsėjo 26 d. Suvažiavime 
dalyvavo Tautinio Estų ko
miteto nariai — H. Lies- 
rnent ir G. Buschman; Ame
rikos Latviu Sąjungos pir
mininkas prof. Petras Lelinš 
ir valdybos nariai S. Rudzi- 
tis ir Bruno Albans; Ameri
kos Lietuvių Taiybos — 
Antanas J Rudis, d r. P. 
Grigaitis ir L šimutis. Pri
ėmus darbotvarkę, išklau
sius dviejų praėjusių suva
žiavimų protokolus ir bu
vusio 1965-66 m. komiteto 
pirmininko prof. Lejinšo 
pranešimo, komiteto pirmi
ninko vietą perėmė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas Antanas J. Rudis, 
pasakydamas šiai progai 
pritaikytą kalbą. Jis įverti
no šio komiteto svarbą, nes 
jis svarbiajam reikalui — 
trijų Pabaltijo tautų išlais
vinimo darbui — apjungia 
pagrindines Amerikos lie
tuvių, latvių ir estų laisvini
mo organizacijas. Naujasis 
pirmininkas prašė, kad ir 
toliau komitetas dirbtų vie
ningai ir efektingai, nes pa
baltiečių vienybė šiandien 
yra būtina atlikti visiems 
tiems darbams, kurie yra 
susiję su didžiuoju tikslu — 
padėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonėms išsilaisvin
tu

Suvažiavime buvo gyvai 
apsvarstyta keletas aktua
lesnių reikalų, kiek ilgiau 
sustota ties 1968 metais, ku
riais bus minimas visų trijų 
Pabaltijo kraštų išsilaisvini
mas. Pasiinfonnavus apie 
atskirų tautų planus, nutar
ta ir bendrų darbų bei žy
gių atlikti svarbiais sukak
tuviniais metais tiek Wa- 
shingtone, tiek visur, kur gy
vena kiek didesni visų trijų 
tautų skaičiai. Nutarta iš
leisti ir plačiai paskleisti 
bendrą visų tautų leidinį a- 
pie Lietuvą. Latviją ir Esti
ją, paaiškinant jų praeitį, 
dabartinę padėtį ir ateities 
planus.

Pirmininkui . J. Rudžiui 
pavesta parnešti ir išsiųsti 
protestą ir pasipiktinimą 
Norvegijos vyriausybei ir 
parlamentui, užsimojusiam 
pripažinti Nobelio premiją 
asmeniui — švedui, buv 
Švedijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui Bo Oesten Unden. 
kuris daugiausia prisidėjo, 
kad grąžintu atgal okupan
tams bolševikams Pabaltijo 
kraštų tremtinius, dideliais 
sunkumais ištrūkusius iš 
bolševikų budelių rankų ir 
pasiekusius Skandinavijos j 
kraštus.

Nutarta pasiųsti visoms 
Jungtinių Tautų valstybių 
vyriausybėms raštą, išsamiai 
išdėstant Sovietų Rusijos te
bevykdomą genocidą ir ko-' 
lonializmą Lietuvoje, Latvi-

Prezidentas apie
ekonominę padėtį

Prezidentas Johnsonas 
laikraštininkams pasakė, 
kad 1966 metai buvo geri- 
Geresnių metų. pasak prezi
dentą. nėra buvę. Jis mano. 
kad ir 1967 metai būsią to
kie pat geri.

Prezidentas aiškino ir dėl 
ko biržoje krinta akcijos. 
Tai pareina, pasak prezi
dentą, nuo įvairių priežas
čių: procentų už paskolas 
pakėlimo. nepaaiškėjusių 
valstybės išlaidų, ypač vy
riausybės mokesčių politi
kos, nes mokesčių pakėlimo 
klausimas vis tebėra neiš
spręstas, — prezidentas ne
drįsta prieš rinkimus prašy
ti kongresą mokesčius pa
kelti.

joje ir Estijoje. Tokio rašto 
kopijas išsiuntinėti ir visų 
valstybių delegacijoms J. 
Tautose.

Nusiskųsta Amerikos Bal
so nepakankamu informavi
mu Pabaltijo kraštų apie 
pabaltiečių veiklą išeivijoje 
ir vengimą minėti tų kraštų 
išlaisvinimo veiklą laisvuo
siuose kraštuose. Dėl to nu
tarta dalyti atitinkamų žy
gių. r

Buvo paliesta ir daugiau 
reikalų, susijusių su Lietu
vos, Latvijos ir Estijos lais
vinimo klausimu. Suvažia
vimas praėjo darbingoje ir 
vieningoje nuotaikoje. 
Amerikos Lietuvių Taryba

Buvęs Indonezijos užsiennio rei
kalų ministeris Subandrio. kuris 
dabar teisiamas už savo vaid
menį komunistų rengtame 
perversme, nepavykusiame tik 
karių pastangomis.

tarkš Marcelio (kairėj) buvo 
suimtas New 5 orke karta su 
būriu kitų padugnių "ministe
rių“, kurie buvo susirinkę savo 
biznio reikalų aptarti. Jis už 
$100.000 užstatą paleistas Hrt 
teismo, bet nuvažiavęs į New 

, Orlenaną vėl buvo suimtas už 
FBI agento įžeidimą ir iki teis
mo vėl paleistas už $50.000 už
statą. Atrodo, kad pinigų tie 
gengsterių ’'minijsteriai‘‘ turi 

> kaip šieno.
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;ti“: Įmonė būsianti taip i-' 
rengta, kad i Nemuną išne-Į 
sianti "tik“... 135 tonas naf-Į 

! tos atlieku per metus.
Keleivis nepaliaudamas primena savo skaitytojams, 

kaip Maskva kolonizuoja Lietuvą, kokias gudrias ir suk
tas priemones tam vaitoja- Ir, žinoma, rusams paradavu
siųjų spaudoje ir kitais būdais tuoj išsijuosus bandoma 
dėl to teisintis ir liežuviu baltinti tai, kas neabejotinai yra 
juoda. Šie sovietų ištikimi tarnai pučia i akis miglas, vi
saip liaupsindami "vyresnįjį brolį“ (suprask: rusą) už jo 
Lietuvai neva rodomą nepaprastą "meilę“, už teikiamą 
milžinišką ekonominę’4 paramą. Bet. deja. tos jų pastan- kiekvienos įmonės, per- 
gos bent kiek galvojančio žmogaus visiškai negali įtikiu- dirbančios naftą, balanse 
ti, nes ir pačios pavergtos Lietuvos spaudos, ir iš ten at- egzistuoja negrįžtamai pra-
silankiusių pasakojimų aiškiai matyti, kad Maskva yra projektuojamame' Jur- 
paruošus toki velniškų planų jos užimtiems kraštams ne ba!k(J koJmbinate - 12 mili. 
tik ūkiškai, bet ir dvasiškai visiškai sulydinti su Rusija. onu ton^

Šį kartą mes norime paraginti skaitytojus atidžiai _ sudarys apie 230
-.'„..„zKv.riTYvo rti-cineri ”Pvntoct iinia

Baisus kolonizatorių darbas
Jei tas aiškinimas ką ir! 

nuramino, tai tik ne žino-; 
vus, kurie mano. jog ir 135; 
tonos per metus yra daug. 
Bet jie primena, kad tai toli 
gražu ne viskas. Nes šalia 
to, sako:

von S<-kiracit 
in 1940

Al bert Speer 
in IS43

Rudolpti Hesa *t 
Nuernberg t riai

dslepfione &ip.

paskaityti čia pat spausdinamą straipsnį ''Protestuoja tonų naftos per 
prieš Lietuvos nuodijimą". Vadinasi šis naftos kiekis

Tai nepaprastas dokumentas — pavergtos Lietuvos pasklinda kažkur įmonės 
mokslininkų ir kultūrininkų būrio šauksmas — Gelbėkite aplinkoje. Netenka abejoti, 
Lietuvą! Gal jis paliks, kaip tas balsas tyruose, be atgar- kad didelę dalį šio naftos 
sio Maskvos ausyse, bet jis svarbus tuo, kad drįstama vis kiekio, įvairių frakcionavi- 
dėlto papūsti prieš vėją, kad drįstama tam tariamam ge- mo :r degimo produktų pa- 
radariui "vyresniam broliui“ pasakyti į akis teisybę, jo xlwaj’ xa ąnniaJ vejai įa-j 
planus iššifravus. Matyt, jau tiek pritvinko žmonių širdys. P°Vf
kad ir bijant nebegalima įskenteti ir tylėti dėl Lietuvai vandenys
daromos milžiniškos skriaudos.

Šis Lietuvos mokslininkų ir kultūrininkų balsas aiš
kiai atskleidžia Maskvos kolonialistiškus tikslus, kurių ji 
siekia visai neatsižvelgdama į pavergtų kraštų ir jų gyven
tojų reikalus, kaip kadaise Vakaių valstybių kolonistai
visai nežiūrėjo Afrikos ar Azijos kolonijų gyventojų į-ū- padidėjimą* jau yra n 
pėsčių ir ekonominių bei dvasinių jų reikalų. Ir Maskvai tinas. O. šio baseino ūkinę-Į
dabar svarbu tik savo vienos nauda, ypač politinė ar rusi- ekonominę reikšmę žuvi- 

i ninkystes požiūriu perver
tinti sunku4“.

Viršuje iš kairės į dešinę iš Spardau kalėjimo paleisti 
Niurnbergo teismo nubaustieji naciu vadai ISaldur von 
Scdiirach. buvęs jaunimo vadas, ir vidury Albert Speer, 
buvęs ginklavimo ministeris. Dešinėj palikęs vieninte
lis tame kalėjime buvęs Hitlerio pa>aduotojas Ru- 
dolf Hess. kuris nuteistas iki gyvos galvos. Apačioje 
kalėjimo vartai.

Vlfhat’s the number? 
its easy to find-

when you’ve got it 
underiised!
Koks numeris? 

Lengva surasti, jei jj 
pasibrauktumėte

Nevv England Telephone
V* ! Put oi the Hjtionwide Bell Svstem

plukdys dar papildomai naf
tos i Nemuną, marias ir jū
rą ir juos užterš.. _ Žuvinin
kystės požiūriu net mažiau
sias šio baseino užteršimo

nimo tikslams tarnaujanti.
Ką reiškia Maskvai ir jos sovietinei imperijai, jeigu

jai reikalingi fabrikai nuodys Lietuvą, išnaikins miškus, 
užterš jos pievas ir vandenis! Ar tai neprimena anų Stali
no metodų, kuriais jis Ukrainą dirbtinai badu išmarino,1 Is jų net dabar, ūkininkau- 
ir paskui ten didžiarusių kaip blakių priveisė? . jąnt ekstensyviai (ne page-

Lietuvai dovanojami fabrikai, dirbantieji tik vienos fintu būdu) gaunama 34 
Maskvos naudai, yra irgi tik rusų peryklos, iš kurių jie milionai rublių pajamų perj

Kita šio projekto grėsmė 
—Nemuno žemupio pievom Kas kitur rašoma

Maloni naujiena 
knygų miegejamsif

sa
žmonės ir su didžiu susirūpinimu žiūri Į savo ateiti
- _ w • v — *  _ _ _    ir musų pareiga siuos setonisKus pianus neiu v, pagerinimus> u pie_
rusų užmačias iš anksto prieš visą \ akaių pasaulį de- es* gaiįma gauti kas #e- 
maskuoti ir garsiausiai protestuoti. zoną 204 milionus rublių.

Naftos įmonė ties Jurbarku 
tas pievas sunaikintų, taigi

Protestuoja prieš Lietuvos i H Lietuvos ūkiui. įmonės
lt.. savininkams, anot memo-

ItUOGlllinCį landumo, apsimokėjus už
atvežtinę žaliavą, ta įmonė

Lietuvoje, yp»č arčiau kelia rengiamasis dešinia- duotų per penkmetį 154 mi- 
prie viešųjų reikalu stovin- jame Nemuno krante ties lionu- įubliu pajamų. Taigi 
čių, netgi lxdi*rvilfii*ė< rusu Jurbarku statyti naftos per- t°s Įmonės Įtaisymas Lietu- 
valdžios viešpatavimui pa- dirbimo kombinatą, o pajū- va* didesne ža-
dedančių lietuvių sluksniuo- ryje. ties Darbėnais, — che- Įa- ne?ą i j duoti naudos
se vyrauja gilus susirūpini- minės pramonės kombinatą. -j°s savūiinkam*, 
mas dėl kolonistinės Sovie- Sios smarkiai teršiančios y0 nepaisant "didžioji 
tų Sąjungos pramonės, pia- vandeni įmonės galės pražu- pramonės valstybė“ liko ne- 
čiai ir beatodairiškai įsitai- dyti neįkainojamas krašto perkalbėta ir aiškiai sten- 
sančios Lietuvos žemėse. gamtos vertybes44. j gjasj "padovanoti“ Lietuvai

Neabeioiama kad orą- • ^r0<?yti’ ka<? susirūPinima^ ta ne naudingą, bet nuodin-
Neabejojama, Kau pra rlmtai pagristas, dėstomi Ea įmone Ruzsėio 24 die- mone krašto gerovei vra -. ..3 . .. . «* įmonę, nugsejo aie-

vikainą. Atlikus reikiamus

Pra"; rimtai pagrįstas,
svarbi. Rpt i.,n tolia,, hm ”skau<lis faktei a ne‘olimo» nos Tiesoje H. Zvolinskas 
aiškiau įsitikiname, kad p . . p- Kauno Politechnikos In-
Maskvos valdžia naudojasi memorandu- stituto projektavimo sky-
Lietuvos žemėmis »vo pra- prašymas ir siūlymas yra; naus kalbėjo ir apie naftos
monės įmonėms statydintis. S1S= .... . D ,. ’monę ?u,r‘w.rk.e1;. ?‘P ,ap'-e
vadovaudamosi tik savo im- . K'“"™“1™ -r Balti- vien? is laimikių . kuns
peri jos interesais ir nepai- ,O! Ju5°? vardąn,
sydaaut, kaip tai atsiliepia *erM a,”VnmW santykių 
Lietuvai. — su skand.nav.jo, šalmu,

vardan, didžioji pramones 
Tas susirūpinimas itin valstybė — Tarybų Sąjun- 

ryškiai išdėstytas lietuvių ga reikalingą Šiaurės pusru- 
mokslininkų bei kultūrinin- tūlio Vakarams naftos eks-

Jurbarkui atiteksiąs todėl, 
kad. . Nemune daug van
dens! O Vilniuje įstatytoji 
kvislingiška "suvereninės 
respublikos vyriausybė“, 
matyt, nedrįsta ir neturi ga
lios ginti Lietuvos nuo kolo-

kų grupes memorandume, šj portą ir jo pramonę bent iš, nistiškų Maskvos imperijos 
pavasarį rašytame komunis- dalies turėtų telkti neužsą- 
tinės rusų valdžios instituci- lančio Murmansko uosto to- 
joms Vilniuje. limose apylinkėse, kur nėra

.. . , ! sąlygų vystytis kurortams.
Memorandumo tekstas ne- kur relai ?yvanama ir kur 

buvo parodytas viešai, bet čia pa, Ledjiirio p|a,ybį,.“

planų. (Elta)

PS. Kitame numeiy sužino
site, ką Lietuvos mokslinin
kai ir kultūrininkai sako a- 
pie kitas Lietuvai žalingas

jo turinys pusėtinai plačiai 
žinomas Lietuvoje, o pasta
ruoju metu jis jau žinomas 
ir už Lietuvos ribų. Pačioje 
jo pradžioje buvo pareikš
ta:-,

"Tarybų Lietuvos visuo
menėje, ypač daugelio mok
slo ir kultūros darbuotojų

! "dovanas“ pramonės pno- 
Taip "didžioji pramoninė ' nių pavidalu.

valstybė“ buvo maldauja 
ma pasigailėti Lietuvos ir 
susirasti savo naftos įmonei 
(reikalingai naftos ekspor
tui) vietą savo žemėje, o 
ne Lietuvoje.

LIETUVIS PATALOCŲ
KONFERENCIJOJE

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

propagandinėj: kokiais
žygiais laimėtume gyvena
mame krašte nelietuviškai 
kalbančių asmenų ar institu
cijų dėmesį bei paramą Lie
tuvos laisvės idėjai.“

Tais klausimais kviečia
mi pasisakyti ir Keleivio 
skaitytojai.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
50 M. SUKAKTIES 

REIKALU

196d m. sueina 50 metų 
kai buvo atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė. Šita su
kaktis turėtų būti tinkamai 
atžymėta- Bet kaip? Į tą 
klausimą įvairios organiza
cijom jau mėgina atsakyti.

Štai rugsėjo 24-25 dieno
mis Clevelande Lietuvių 
Bendruomenės vadovybių 
pasitarime jau sutarta 1968 
metų liepos 4 dieną Chica
goje surengti Trečiąją tau
tinių šokių šventę, o rugsėjo 
mėnesį Darbo dienos savait
galy Trečiąjį PLB seimą, iš
leisti didelį istorinį veikalą 
"Nepriklausomos Lietuvos 
1918-1940 m. istorija’4 ir kt.

Galvoja apie tą sukaktį 
Laisvės Komitetas, Vlikas ir 
Altas. Tos organizacijos sa
vo artimiausiuose susirinki
muose, be abejonės, smul
kiau tą klausimą išnagrinės 
ir ką nors konkretaus nu
tars. Visus tuos sumanymus, 
aišku, reikėtų iš anksto su
derinti. kad nebūtų be reika
lo dirbamas dvigubas dar
bas.

Bet tuo reikalu reikia vi
siems domėtis, todėl visai 
vietoj Darbininko redakci
jos atsišaukimas į savo skai
tytojus —

"pergalvoti ir pasidalin
ti mintimis, ką mes turėtu
me ir realiai pajėgtume šiai 
sukakčiai, sakysime, šiose 
srityse:

politinėje: kokiais žygiais 
sustiprintume diplomatinę 
kova dėl laisvės, padėtume 
tėvynėje likusiam tautos ka
mienui išsilaikyti, išlaikyti 
savyje laisvės ilgesį ir pasi- 
tikėjimą; •

A .Vv^'ShSVU.

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar..................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ....................  $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ..................... $2-00.

GROMYKO NEŠVARIOS 

RANKOS

Nevv York Times rugsėjo 
29 d. paskelbė Lietuvių de
legacijos Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seime pirminin
ko V. Sidzikausko laišką 
dėl Gromyko kalbos JT su
sirinkime, iškaišytos šūkiais 
apie "tautų apsisprendimo 
teise“.

V. Sidzikauskas priminė, 
kad liaudies išmintis, kuria 
sovietų vadai mėgsta dažnai 
i emtis, moko stikliniame 
name gyvenančius nesisvai- 
dyti akmenimis ir skaistumo 
reikalaujančius pasirūpinti 
visų pirma savų rankų šva
rumu. ’O kaip atrodo p. 
Gromyko rankos?“—klausė 
V- Sidzikauskas.

Pažymėjo, kad Gromyko 
atstovauja Sovietų Sąjun
gai. kuri. okupavusi eilę Ry
tų-Vidurio Europos kraštų, 
įkūrė ten savo kontrolę ir 
be paliovos kišasi į kitų vals
tybių vidaus reikalus, o Lie
tuvą. Latvija ir Estiją yra 
tiesiogiai pajungusi, grubiai 
išnaudoja ir rusina. Tai ži
noma visoms delegacijoms, 
klausiusioms Gromvko kal
bos. Taigi, rašė V Sidzi- 

j kauskas. "ligi pačių sovietu 
rankos bus anvalvtos. tu 
svaidvm&osi šūkiais negali
ma priimti rimtai. Iki tol so
vietu nosakiai anie "apsi
sprendimą“ ir "nepriklauso.
mvbe“ pasiliks ne kas kita. • 
kain tik "Absurdo teatro“^ 
vaidinimas.“

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ........................ $2.60.

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.

ARTĖJA ILGI ŽIEMOS VAKARAI, — 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvvay, So. Boston, Mase. 02127

Spalio mėn. įvyksta Ja- 
Kaikurie priekaištai tam ponijos sostinėje Tokio pa kultūrinėje: kokiais žy

giais sustiprintume čia esan
čių lietuvių, ypač jaunimo.

_ . . .. . , . . ___ , tautinę savigarbą, kultūri-
pajūrio kurortų ir viso Lio- Je spaudoje- Bet jie buvo nas Valaitis, profesoriaująs1 nį aktvvumą, ryšio su praei-
’---------- nmipbtn k.; -------- m..----------------------, l tim pajautimą. valstybinės

idėjos sąmonę;

tarpe, vi* smarkiau kyla gi- projektui buvo pareikšti ir 
lūs susirūpinimas dėl Nemu- viešai, komunistų partijos 
no žemupio, Kuršių marių, kontroliuojamoje vilniškė-

tuvos pajūrio kraštovaizdžio 
likimo. Ypač didelį nerimą

tologų tarptautinė konferen
cija. Iš JAV toje konferen
cijoje dalyvaus prof. dr. Jo-1

projekto sumanytojų bei į- viename Chicagos universi- 
pareigotų jo gynėjų "atrem- tetų ! (Elta) i iXX
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Napoleonui Jonuškai 80 metu
J. Vlks

kiame pat žemės plote. 1923 
metų gyventojų surašinėji
mu. Biržų apskrity buvo 
rasta 79.8' < raštingų. Tuo 
požiūriu Biržų apskritis pra
lenkė ne tik kitus apskritis, 
bet ir Kauno miestą. Ten 
raštirgų tada buvo rasta 
70.3'/ - O tais metais Lietu
vos gyventojų raštingumo 
vidurkis buvo 67.4'i. Biržų 
apskritis buvo vidutiniokų 
ūkininkų kraštas. Turinčių 
per 50 ha žemės plotą būta 
tik 2.3%, o turinčių 30-50 
ha buvo tik 8%.

T_ VT , T Taigi. N. Jonuška kilęs iš
Vargu Napoleonas Jo- šviest us Lietuvos kampelio 

nuska tui ėjo laiko pnsimin- įr lš darbščiu ūkininkų šei- 
ti ir pagalvoti, kad šiais me- mos
tais jam sueina 80 metų. j " , , , . .

Nenuostabu, kad dar jau-
Jis vis užimtas, jis vis 

kažkur skuba, kažkam rašo 
laiškus, kad tas ar kitas lai
ku nesumokėjo Lietuvių 
Darbininkų Draugijai nario

h HL VK9HGP JE?
Ku KIux Klano "didvyris“ Eugene Thomas (kairėje), 
kuris kaitinamas nušovęs civiliniu teisiu kovotoją Violą 
I.iuzzo, bet prisiekusiųjų posėdininkų Iiayneville, Ala., 
išteisintas. Dešinėje jo advokatas.

Sibiro kankinių pėdomis
Medžiaga Sibiran ištremtųjų gyvenimui aprašyti 

(Tęsinys)

nose dienose N. Jonuška pa 
juto carinės Rusijos valdžios 
priespaudą ir 1905 m ne
tesėjus Lietuvai atsilaikyti 

... ... , prieš carizmą ir įsigalėjusi
mokesčio, ar kitais reikalais, reakcijai, 1907 m. N. Jonus-! 
Jarr rūpi būsimas draugijos; ka. kaip tais metais ir dau-' 
susirinkimas ar gegužinės ’ Relis kitu jaunuolių, pasi-i 
surengimas, kad draugi jai į traukė i JAV. Anot paties
daugiau lėšų prasimanytų.
Jis turi ir daug kitų rūpes
čių, apie kuriuos nemėgsta 
kalbėti. Visi tie jo darbai, .įsikūręs Bostone, jis tuoj 
darbeliai ir rūpestėliai g. i įsirašė i Lietuvių Socialistų 
blaško mintis, kad jau senat-' Sąjungą. Jis nesitenkino 
vė pasibeldė i duris. Vargu, vjen tik jos veikimu ir ėmė- 
kas ir patikėtų, kad ant joj si kultūrinio darbo. 1910 m. 
pečių užgriuvo jau 80 metu i įsikūrus teatro grupei, N. Jo- 
gyven.imo našta. Kitas būtų nuška pasirodė ir vaidini

muose. Be kitų, jis dalyva-i 
vo čia pastatytuos veikaluo-i 

i se: Užburtas kunigaikštis.!

N- Jonuškos žodžių: bėgau 
nuo carizmo laisvės ieškoti.

Didelis negru priešas Lester Maddov ir jo žmona at
vyksta Atlantoj i savo rinkimų būstinę. Jis nominuo
tas i Georgijos gubernatorius.

THIS IS

MRDDOX
COUNTRY

perblokštas, dejuotų, skųs
tųs ar girtųsi. kad štai jau 
stuktelėjo 80 metų!

N. Jonuška ne iš tokių. 
Jis ir iaiko neturi apie tai 
rimtai pagalvoti Štai ir da
bar jau spaudžia jį rūpestis, 
kur būtų patogiau sušaukti 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos padalinių atstovų su
važiavimą: Bostone ar New 
Yorke? Tos draugijos na-

WORCESTERIO NAUJIENOS
Nihilistai. Iš meilės. Du bro-' 
liai. Išgama, Užburti turtai, 
Ant dugno.

Jam, kaip iki šiol, nebuvo 
svetimas ir spaudos darbas. 
Jau pradedant 1911 m jis 
rašė Kovai, vėliau Keleiviui 
ir kitiems laikraščiams.

1932 m. įsikūrus Lietuvių
r??i- X0’,ke Darbininkų Draugijai, jis

buvo išrinktas jos 21 kuopossileisti. Kodėl turi būti toks 
suvažiavimas šaukiamas 
Bostone, jei jau ten tokio 
suvažiavimo prieš dvejus 
metus būta? Tegul dabar vi
si suvažiuoja į Nevv Yorką, 
tiksliau — Brooklynan!

N. Jonuška yra senas Ke
leivio patikėtinių narys, da
bar jų sekretorius. Čia taip 
pat jam daug kas rūpi. Jis 
ir Alto skyriaus narys.

O iš kur tas nenuorama 
N- Jonuška kilęs?

Jis gimęs 1886 m. spalio 
15 ri. čipėnų kaime ir vals
čiuje, Biržų apskrity, ūki
ninko šeimoje.

Išskyrus Suvalkiją. Biržų 
apskritis tiek žmonių apsi
švietimu. tiek ūkiniu lygiu 
pirmavo visai kitai Lietuvos 
daliai.

Biržų apskrityje įsikūrė 
pirmieji kooperatyvai, kaip 
štai smulkaus kredito drau
gijos, vartotojų bendrovės 
ir kita. Lietuvos nepriklau
somybės metais tik 10% vi
so Biržų apskrities gyven
toju gyveno miestuose, o vi
si kiti kaime vertėsi žemės 
ūkiu. Biržų apskritis buvo

(Bostone) sekretorium, ku-i 
riuo ir šiandien tebėra. Ilgą! 
laiką jis buvo ir tos draugi-' 
jos centro valdyboje, o da-' 
bar jis yra tos valdybos sek
retorius.

Nt be N- Jonuškos didelio 
rūpesčio pasirodė ir žurna
las Darbas, kurį 1947-60 lei
do Lietuvių Darbininkų Dr- 
ja. Ne vienerius metus jis 
buvo ir to žurnalo administ- 
ratoi ius.

Uoliai dalyvavo N. Jonuš
ka ir socialistiniame sąjūdy. 
Ir šianndien jis priklauso 
Lietuvių Socialdemokratų 
S-gos 60-jai kuopai.

Tai trumpai suglaustas 
N. Jonuškos visuomeninių 
darbų balansas. Jis rodo, 
kad N. Jonuška iš jaunų 
dienų įvairiais savo darbais 
kėlė vietos lietuvių kultūrą, 
skarino ir pratino savo tau
tiečius prie bendro daibo, 
kovojo dėl darbo žmonių 
geresnės ateities Jis tų sa
vo jaunystės užsimojimų ir 
iki šiol nėra išsižadėjęs ir 
lietuvių visuomenės gyveni
me tebėra gyvas, veiklus na-

tirščiau apgyventa, negu; rys.
daugelis kitų, viename kv. 
kilometre gyveno 40 žmo
nių

Bft tirščiausiai buvo ap
gyventas Vilkaviškio aps
kritis — 48 gyventojai to-

Linkime Napoleonui Jo
nuškai dar ilgai gyventi ir 
savo atsiminimus surašyti. 
Jis turi ką prisiminti, ir jo 
rankoje plunksna nėra sve
timas ar neįprastas daiktas.

V'iko pirmininkas V. Si-! 
dzikauskas yra pranešęs. Į 
kad pirmininkausiąs tik iki1 
Vliko Seimo atstovų suva
žiavimo. Yra numatęs kitoj
srity daugiau pasidarbuoti.

♦ * »
Vliko atstovų seimas bus 

sukviesta lapkričio pabaigo
je ar gruodžio pradžioje.
Tada teks valdybai ne tiktai 
pirmininką išsirinku, bet ir 
Vliko lėšoms telkti fondo 
pirmininką, nes ligšiolinis 
ilgametis to darbo vedėjas
prel. J. Balkūnas iš tų pa- Lapių jūroje, prie Lediniuo- Kais lr moterimis 
i eigų pasitraukia sveikatos tojo Vandenyno. Saloje jo- Jau rnūsd neveikė

' kio tiobesio. Gyvenome plo- slykšiūs keiksmai.
nutėj palapinėj. Tarp atkel- kįe 
tų moterų buvo šias žinias 
teikianti, dr V. Vilkaičio
žmona, jos sūnelis ir duktė. į darbas. Mūsu giupę sudarė

Prieš septynerius metus 
Lietuviu Darbininkų Dr-jos

sumetimais.
Korespondentas

Dr. J. Repečka — banko 
viceprezidentas

?>.
' pažinti, bet džiaugėmės gy

vi išlikę. Prisitaikėme prie 
rūsčių Sovietijos gyvenimo 

1943 m. ledams išėjus, ra- sąlygų. Prisitaikėme toje ša
šo 11. Tautvaišienė, mūsu ’>'• kur ”taiP lengva kvėpuo- 
darbdaviai atrinko 40 mote- li“ kur vyriausybė ir parti
ni ir perkėlė i sala Sagilach Ja "atsidėjusi rūpinasi“ vai- 

' ' " ' . Dabar
varovų 

jų viso-
pravardžiavimai ir ragi

nimai dirbti. Pripratom!

Ir vėl prasidėjo žuvavimo

Nauja darbovietė, 

vargai dar didesni

leisto žurnalo Darbo buvęs žuvis, kitos jas darinėjo, sū 
faktiškasis redaktorius dr.
Juozas Repečka išrinktas 
Meadavv Brook National

Čia buvo užvestas žuvies) du jaunuoliai, dr. V. Vilkai- 
ūkis. Vienos moterys gaudė, čio žmona ir čia šias žinias 

suteikianti. Auda buvo pa
de ir krovė i statines. į liekama "namuose“ tvarkos

Tarp tų moterų buvo trys prižiūrėti, valgiu pasirūpin- 
' jaunuoliai: Vydas, Antanas! ti. Nors tai buvo jaunutė

banko viceprezidentu.

CHICAGO, ILL.

Kultūringas banketas

gražiam tikslui
Kultūros Fondas spalio 

16 d. 3 vai- popiet Jaunimo 
Centro salėje atžymės savo 
veiklos dešimtmeti. Minėji- 

! me Rochesterio universite- 
į to prof. Antanas Klimas
įskaitys paskaitą, o banketo* buvo nuostabus jaunuolis! 
meninėje programoje daly- ” 
vaus rašytojai Jurgis Jankus

Daniliauskas (17 metų, jo 
motina buvo mirusi Trofi- 
movske, o tėvas kankinosi 
kažkur vergu stovykloje) ir 
tretysis — Kazlauskas- 

Antanas Daniliauskas bu
vo visai išsekęs, vos laikėsi 
ant kojų. Ji atmaitino žu
vim. Kazlauskas buvo psi
chiniai be pusiausvyros. Žie-

meraaitė, bet tvarkinga, 
darbšti, rūpestinga. Vydas 
buvo lyg mūsu vadovas. Ry
tais isikinkydavom Į roges. 
Vilkėm jas per sniego dy
kumas i žvejojimo vietą- 
Skurdom, vargom, o uždar
biai maži ir iš jų daromi 
visokiomis progomis išskai
tymai. Jei kas nepajėgė at-

mą. jis sušalo. Vyriausiu, lyg e1"^ į darbą, jo uždarbį tu-

ir vadovu, buvo Vycjas.. Tai

Aplankėme sergančius
Rugsėjo 30 d. su Vincu 

Mitriku aplankėme Šv. Vin
cento ligoninėje gulinčius 
lietuvius — Lietuvių Klubo j

ir Antanas Gustaitis, kurie 
skaitvs savo kūrinius.------- w--

Bilietus rengėjai prašo į- 
sigyti iš anksto Gradinskų 
televizijos ir radijo parduo
tuvėje, 2512 W. 47th Street, 
tel. FR 6-1998.

Kultūros Fondo vajus

Reikėjo gėrėtis jo sumanu
mu. darbštumu ir rūpesčiu 
visais, kartu savo motina ir 
savo sesute.

Ai tėjo šalčiai. Palapinėje 
gyvenimas darėsi jau neį
manomas. Sovietiniu darb-

rėjom mes visi išlyginti. So
vietuos vvriausybės iždas gi 
negali nukentėti dėl kurio 
nors liguisto, skurdžiaus, ne
galinčio iam uždėtos darbo 
normos atlikti...

Dar pavasarį sovietiniai 
darbdaviai įsakė pasidary
ti geresnę zemlianką. Bet ir

davių buvo įsakyta pasida- šį kartą nedavė jokios me
tyti zerrdiankas. Jokios me- džiagos. jokių įrankių. Lai- 
džiayos, jokių įrankiu ir ži
nių. kaip tas zemliankas iš-

mė, kad upe plukdomi rąs
tai atitrūksta nuo bendra

Paskutinis pakvietimas 

dalyvauti SLA bankete

Banketas SLA 80 metų 
veiklai atžymėti rengiamas Dr. Leonas Kriaučeliūnas, sikasti ir įsirengti! Turėjo- sieliu ir atsiduria Ledinuo-

ti bankete bus paskutinis- jnyti. .
Ten guli ir daugiau lietu- kirpc vaJ9 Chicagoje. 

Worcestery pirmą kartą viu bet trumpų lankymo kiekvieną laisvalaikio
atsilankys ir dalyvaus šiame valandų negalėjome visų 
bankete izymi viešnia. SLA anian’Kčti

J. Krasinskas
aplankyti.Centro iždininkė Eufrozina 

Mikužy tė iš New Yorko. Da
lyvaus ir Mass. senatorius
Vytautas Pigatra bei daugį Juo2M Sajona, paauko1„ 
kitu įžymių Svečių is Sosto, Lie|uviu Fonduj 250 do|eriu 
no ir kitur.

Muzikai Jonas ir Ona Dir-
veliai paruoš gražią meninę 
programą.

Nevio ir Šimkaus orkest
ras gros šokiams. Šeiminin
kė Julija Lendraitienė su 
savo štabu paruoš skanių 
valgių.

Bilietus sėkmingai plati
na Y Mitrikas. Juozas Pup
ka. Kleofas Zurlis, Julija 
Lendraitienė. Marijona Na- 
ginienienė. Iš manęs bilie
tus jau įsigijo Sviklai. Mu- 
denai, Račiukaičiai, E. Sin
kevičius, J. Stankevičius. J. 
Jasiukonis, M. Račkauskas, 
Kraur.eliai. Simanavičienė 
ir Latviai.

Paaukojo L. Fondui

Fondo veiklaHemti lėšų tel- jęran(gje vandens atneštų ar; iiu. ledais ar sniegas juos 
dar vandenyje plaukiojan- užklota. Reikėjo tuos me- 

. .. čių. Turėjome rąstus iš van- džius taip nat 'sužvejoti“ ar
an ą au oja vajaus iei a ^enf traU}<ti arba vandeny iš pakrančių savo rankomis 
ams n 1 i gaudyti. Suradus reikėjo, be iokio irau kio atkasti. Bet

* ** juos nuvilkti i statvbos nustatvtas darbo normas
vietą- Vilkom užsidėiusios savaime reikėio atlikti. Ga-
ant rogučių ir į jas įsikin
kiusios.

Po didelių pastangų ir 
sunkaus darbo pavyko į že-

nę suma 
kada Bendruomenės mėne
sio vajais buvo surinkta.

Dr L. Kriaučeliūnas yra 
nuolatinis lietuviškų reika
lų rėmėjas, ir jo auka ir pa
stangomis buvo sudarytos 
sąlygos pirmajam vaiku dar
želiui. Daktaras, sutikda
mas vadojauti vajui, išsita
rė: "Kaipo JAV LB Tary-

lėiom tun<5 rastus tik po dar
bo valandų žvejoti

Nors buvo numatyta pasi
statyti erdvesnė zemlianka,

NEW YORK, N. Y
Įvairūs įvykiai

Spalio 1 d. New Yorko 
SLA apygardos bei vietos bos narys jaučiu pareigą at- 
kuopos vadovybių, prieky likt’" uždavinį, kuriam įvyk- 
su pirm. adv. St. Bredžiu,' dyti esu kviečiamas...“ Pa- 
pastangomis buvo suruoštas siimtą uždavinį* jis sėkmin- 
gražu® SLA 80 metų gyvavi- gai ir ryžtingai ir vykdo, 
mo paminėjimas. Būta svei- Vajaus pasisekimui užtik- 
kinimų. linkėjimų ir piane- rinti reikia dar didesnės lie
simu apie SLA nuveiktus tuvių visuomenės paramos 

i darbus. Be tų pranešimų, jr apylinkių bei apygardų 
buvo Ed Mack-Mackevičiū- valdybų talkos, 
tės jausmingai sudainuotos
kelios lietuviškos dainos.!
Vėliau po užkandžių buvo 
šokiai.

EASTON, PA.

Iš SLA 57 kp- istorijos

Kuopa įkurta 1902 m. va
sario 27 d. Tada jos vado
vybėje buvo: pirm. Vincas

Mirė kun. J. Gaudinskas

Rugsėjo 30 d. šv. Myko
lo bažnyčios administrato
rius ir šv. Bernardo bažny
čios klebonas kun. Juozapas 
Gaudinskas, 63 m. amž., ras-

__ , , ... dėnas, SLA prezidentas P
Vasiliauskas, sekr. Vincas į Dargis, pivaronie-
Ginkus. ižd. Kazimieras į nė ir daug kitų įžymių SLA 
Žemaitaitis, org. Jurgis Gi- veikėjų ir šiaip svečių.
liūs * * *

Atsilankė virš 150 svečių.
Galėjo būti ir daugiau, bet 

kitus gal nubaidė visos die

nos įkyrus lietus.

Paminėjimą aplankė abu 
Lietuvos konsulai. Vliko
pirmininkas V. Sidzikaus- tas negyvas šv. Mykolo baž- J 
kas, gen. sekretorius J- Au- nyėios žemutiniame aukšte.!

Gydytojai nustatė, kad mirė 
dėl širdies smūgio

Velionis buvo gimęs She-
nandoah, Pa., paliko liūdin
čias 4 seseris.

mę įsirausti, šiaip taip kur ’0et medžiagos stokos ir 
reikia požemį rąstais su- ūėl kitų priežasčių ji išėjo 
tvirtinti. Toji mums keliems mažesnė — 4x5 kv. metrų, 
skirta zemlianka užėmė 5x9 Ret jau turėjome šiokių to- . 
kv. metru požemio plotą, kių patogumu, nors be bai- - 
Jokių patogumų, jokios svie- .Jiems ir vietos nebūtų : 
sos, be mažutės žibalinės buvę kur padėti. Reikia iš 
lemputės. Jokios patalynės žmogaus viską atimti, o tada 
ar sėdynių. Toje žemės duo- į,- koki menknieki prasima- : 
bėję. tariamai zemliankoj, njus grerai. štai pečiukas . 
mes turėjom praleisti ilgą. orje berniuku cuolio tiek i- 
žiauriai šalta, nurgomis-pus- kaisdavo Tad gab'os ne tik 
nimi« paįvairintą atšiaurės bet ir kaito. O per sie- 
ztemą. na<? jr b’Kp? vanduo lašėio. .

Sunku žodžiais nusakyti, ledu siena,
kaip mes toje zemliankoje n^lnbose žvakp- i5t*sdjĮvo. 
gyvenome, ką pergyvenom pp;kpdovo gelžgaliais jų 
ir jautėm. Dėl žibalo stokos nusjkratvti.
tik valgant lemputę užžieb-; . ,
davome. šilimos prasima-1 Kurie šiltame, jau- 
nvdavom geležinį pečiuką k’s,ne kambary su įvairiais 
bekūrendami. Bet ji užkūl patogumais, tokie sunkiai 

pradėdavo vanduo la- įsivaizduos, kas yra toji 
‘Reikėjo imtis priemo- zemlianka, skirta salos dy- 

nių ledams pašalinti, kurie, kūmose žvejams. Tokioje, 
be kitu vargų, dar labiau duobėje mes šešios galvos 
mur slėgė. : išgyvenom du su puse metų!

Galon pavasarėjo. Galė-;
jome išlįsti iš tos duobės.
Buvo sunku vienas kita at- (Bus daugiau).

rus

sėti

T. J.
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Kokie tie „nauji laikai“

„Nauji laikai“ kolchozi- karto. Kadangi ligšiol jiem* 
niams Lietuvos žemdirbiam mokėjo vidutiniškai tik po 
ateina per abejojimų ir su- 80 kapeikų už darbadienį, 
lietingų skaičiavimų miglas.' o prisilaikant rekomendaci- 
\ aidžia paskelbė tik reko- jų tenka mokėti laukinin- 
mendaeijas, kiek reikėtų kam* vidutiniškai 2.25 rb 
stengtis mokėti „garantuoto už darbadienį, o gyvulinin- 
atiyghumo“ už ivairius dar- k*ms — 2.50. Tik traktori- 
bus kolchozuose. O kiek iš ninkams ir kitiems mašinis- 
ukrųių kurie kolchozai išsi- tams nereiksią atlyginimo 
galės mokėti, paaiškės tik kelti, kadangi jiems ir ligšiol 
atlikus labai daug aritmeti- jau mokėjo tiek. kiek val
kos veiksmų. Valdžios reko- džia rekomenduoja (t. y., 
rnerdacijos nepaprastai ii-1 tiek, kiek sovehozuose mo- 
gos, smulkmeniškos ir pai- kama).
iiios. ... .į Tas Darbėnų kolchozas

Rekomenduojamos net 24 jau apskaičiavo, kad vier 
Įvairios normos už darbo' šių metų antrąjį pusmeti, jei 
dieną arba darbadieni, nuo bus prisilaikoma rekomen- 
1.56 rb. iki 6 rublių- nacijų, laukininkams ir gy-

na»-b.» riiona 7 valan vulininkams reiks išmokėt1’ do, AUv&Vi W ! 15 tūkstančių rublių— 
laiką. Darbadienis — tam tūkstančiai. Kadangi įe- 
tikras darbo vienetų kiekis, komenūuojama pakelti atlv- 
kuri geras darbininkas turė- ^?n?n]Ui: 11 ^Jtiems ūkio dar
ių atlikti per dieną. „Laiki- lunkams (kalviams, staty- 
i.inkų“ bolševikinė sistema t0Jarn:5; padargų taisvto- 
i-emėgsta. Stengiasi, kad bū- h administracijos pa
tu ko daugiausia „vieneti- (ku’llI net tame
i inkų“ (angliškai ’ piece- ' _titmiskame kolcnoze yra 
worker“). Darbininkija vi- L L i iš viso šiam pusaae 
sur kovoja prieš prakaitą C*U1 8t^y§*nirnam* trūksta 
sunkiančią vienetinę darbo 41,352 rublių (Atseit, kitai.' 
atlyginimo sistemą, bet Ru.-i rne5qi> atlyginimams reikė- 
sijos bolševikai, tapė mono- a,)le tūkstančių rublių 
polistiškais darbdaviais, ive- °au?ia’A n£gu ligi šiol tame 
dė vienetinę sistemą ne tik kolchoze būdavo išmoka
pramonėje, bet netgi žemės; ina)« •
ūkyje. Tai vienintelis būdas. .^j.eTe5 Parbėnų kolūkie 
paversti žmones norom ne- viršinmKai nutarė neimti 
norom dirbti, nors ir už la- 41 tūkstančio paskolos, 
bai šykštų atlyginimą. Dar- A *o, nutarė kiek „pa-
t - - * - i * x _ 1 ciilrAioi’ft*‘LininKai Koicnozuose any- ; • ou^uv. unn
ginimo atžvilgiu skirstomi' j v 7.2C0 rublių mano išmokėti 
dvi rūšis: darbą atliekantie-j nc Pjnigais, o grūdai*, skai- 
ji rankiniais arba arkliniais!. čiuojant grūdu* ne savikai- 
įrankiais ir mechanizatoriai,’ ”*» *r nct ne tokia kaina 
t. y., dirbantieji traktoriais kokia kolchozas gauna ui 
ar kitokiomis mašinomis. A- srudu* iš valdžios, o ’maž- 
beji gali būti „laikirinkai“! menine valstybine kaira“, 
arba „vienetininkai“, bėt-art- kuri yra 20 kapeikų už kilo- 
lyginhno normos jiems už Sram? (brangiau kaip iš
laiką ar už vienetus skirtin- kepta duona!), 
gos. Iš to jau keturios ąUy-. Šis pinigų* pakeitimai 
ginimo normos- O darbai" ša- brangiai paskaičiuotais grū 
vo keliu suskirstyti Į šešias dais bus taikomas tik „kolū 
kategorijas, ir kiek vienai-iš kiečiams“, atseit, ne žymia 
jų numatytos irgi skirtingos brangiau apmokamiems ad 

. atlyginimo normos. Tu© bū- ministracijos pareigūnam? 
du ir susidaro iš viso 24 skir- ne šoferiams, galbūt ir n<

■ tingoc- normos. traktorininkams.
Valdžios rekomenduoja-! Pažymėtina, kad net i 

mi atlyginimai vistiek yra valdžios rekomendacijos, 
labai šykštūs. Paprastieji siūlomas atlyginimas „kolū 
laukų darbininkai (ranki-į kiečiams“ išeina vidutinis 
nirk.ai-arklininkai) vistiek kai apie 20 kapeikų už va 
gaus tik tarp 26 ir 45 rublių landą. Be to, tai yra sezoni 

Z per mėnesį (maistas savas,: nis uždarbis, kurį išdėsčiu. 
įsava apranga, net mažieji. į- i visus metus, tik retesniai 
♦ rankini savi), o melžėjos-ar! atvejais gali išeiti daugiai 
j kiaulių šėrė jos apie 70 njb- kaip rublis per dieną. Kiel 
:Rų per mėnesi. Tačiau (lauš geriau atrodo rekomenduo 
•gelyje kolchozų turėtų iš to jamasis Įvairių amatininkų 
išeiti didelis skirtumas, pa- mechaniku atlyginimas, i. 
lyginus su atlyginimu, kokį žymiai geriau administrato 
mokėjo ligšiol. Tik klausi- rių, ypač aukštesniųjų, atly 
mas, kaip silpnesnieji ir net ginimas.

•vidutiniai kolchozai ištesės 
-tą padidintą atlyginimą pa-

»
-

Šoferių atlyginimai nu 
matyti (tokie jau ir moka 
mi) nuo 58 igi 120 rb. pe: 
mėnesį (arba nuo 33 iki 6f

stoviai mokėti..
Kaikurių kolchozu atvi- 

jri pasipasakoti apskaičia- kapeikų už valandą)—pil
viniai jau užpylė gerokai klauso nuo to. koki sunkve- 

įšalto vandens ant džiugių žirnį vairuoja. Šaltkalvių 
{vilčių apie prasidedančius dailidžių, elektrikų — nuo 
feolchozuose „naujus lai- 50 iki 50 rublių mėnesiui. 
Jius“ Administraciioj — sargų.

Darbėnų kolchozas — ne valytojų 40 rb. mėnesiui, ki- 
3? geriausiųjų, bet ir ne iš tų pareigūnu nuo 45 iki 90 
blogiausiųjų — apskaičiavo rb. per mėnesį. Brigadinin- 
Ū Valst. Laikr. nr. 87), kad, kų ir gyvuliu fermų vedėjų
prisilaikant rekomendacijų, 
laukininkų atlyginimą tame 
kolchoze tenka kelti 2.8 kar
io. o gyvulininkų — net 34?

atlyginimas skiriamas pa
gal kolchozo apyvartos dy
dį, nuo 75 iki 130 rublių mė
nesiui, o kolchozų pirminin-

KELEIVIO

PRENUMERATORIŲ

DĖMESIUI !

Esame prašę gerb. prenu
meratorius prai »sšti mums 
savo paštų numerius (zip 
cod), bet nepaminėjem, kad 
tai liečia tik JAV ..gy
venančius.

Todėl už JAV ribų gyve
nančius Keleivio prenume
ratorius prašome nesirūpin
ti tais paštų numeriais (zip
cod).

Keleivio administracija

kam* — nuo 110 iki 300 rb .
neskaitant Įvairiu primokė- 
jimų. premijų, kurių gali 
būti net iki penkių mėnesių 
atlyginimo dydžio.

šitam 13 metu italiukui Luigino Dilurdo Providence. 
R.I, padare širdies operacija. Vaikas verkia iš džiaugs
mo, dalindamas dovanas tiems, kurie jį išgelbėjo nuo 
mirties.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai - 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

Komunistams šlykštus ministeris
Kas yra George Brovvnas, 

dabartinis Anglijos užsienio reikalų ministeris?

Kai George Brovvnas buvo paskirtas Anglijos už
sienio reikalų ministerių, tai Maskvos garsiakalbis pa
skelbė : „Anglijos užsienio politika tapo patikėta šlykščiai 
asmenybei“.* «

G. Brovvnas yra sūnus sunkvežimio vairuotojo, ligi 
15 metų lankė mokyklą, vėliau tarnavo pardavėju krau
tuvėse. be kita ko, buvo kailinių pardavėjas. Dar jaunas 
būdamas, domėjosi politika. Dėl to neilgai trukus perėjo 
iš krautuvių į tarnybą darbininkų profesinėje sąjungoje 
net už mažesnį atlyginimą. Čia jis pasiliko ilgiems me
tams, sudalydamas ir politinę savo ateitį Pagal profesi- 

į nėję sajurgoje Įgytą Įpratimą Brovvnas kiekvieną žmogų 
j vadina broliu. Jis didžiuojasi, kad yra kilęs iš paprastų 
j žmonių, ir stengiasi taip elgtis, kad visi ji suprastų. Brovv- 
no manymu, kai kurios didžiausios Anglijos vidaus poli
tikos klaidos yra įvykdytos žmonių, kurie kalbėjo prancū
ziškai ir taisyklingai laikė šakutę valgydami žuvį, bet ne
žinojo. kaip žmonės gyvera, o kai kurie jų ir visiškai to 
nepaisė. Brovvnas sako, kad tarptautiniuose santykiuose 
yra perdaug dryžuotų kelnių ir kietų api kaklių frakų 
marškiniuose, paaiškindamas, kad nėra nusistatęs prieš 
diyžuotas kelnes, smokingus ir skrybėles kaip Edeno. Jis 
betgi yra priešingas dryžuotom kelnėm sieloje ir juodam 
skribliui ten. kur turi būti širdis.

Kai Brovvnas pirmą kartą apžiūrinėjo Berlyne gėdos 
j sieną, jisai sujaudintas yra pareiškęs, kad reikėjo panau
doti tankus sienai pašalinti.

Brovvnas ypatingai išgarsėjo prieš 10 metų. kai k’ir-
vo indus, krepšius ar kurias tosi. su Chl'ušžiovu- lankiusiu Angliją drauge su Bul- 
kitas priemones susikrauti Saninu«
ir parsigabenti. Tai jau as- Lenkų žurnalistas Aleksandras Bregmanas, turėjęs 
meninis „sektorius“, kurio progos dalyvauti pirmoje po B-ovvno paskyrimo užsienių 

. tarybiniai planuotojai neuž- įeikalų ministerių jo suviestoje spaudos konferencijoje,
p anib,- - n-f sagų ne a- pjanav0< įašo, |?a{j Brovvnas jokių užrašų neturėjęs, kalbėjęs grei-
iome e p ano. —- ie vie- Bet, va, žiūrėk. įvairiuose tai. Jo kalbos įvadiniai žodžiai buvę tokie:
ii*1 m^es.to. raJonuose pridygo „Trokštu perteikti savo karščiausius sveikinimus mū-
toriai ir vkokip narpiadnai specialių parduotuvių, Vo- Sų bičiuliams Rytų Europoje- Kaino socialdemokratas
Bet labai greitai Įsitikinome! ^Ter^esn&Tr gautai 'aba‘ gilia* atjaučiu likimą tų- kui ie n&a laisvi kaip mes> 
kad rie planai ne visiems tie i- • •’ - . - ^.e kurie neturi galvojimo, žodžio ir organizavimosi laisvės
patys. Kartais net citrinos ir apel- toklos’ koklos Jie norėtų. Karsčiausi ir širdingiausi mano

Gerokai aptuštinus Litu- sinai pasirodydavo. Bet... linkėjimai priklauso visiems demokratams visur Rylų 
kio, Maisto, Pienocentro ir jos skirtos kariams, partijos Europoje.
kitų stambesnių nepriklauso- žmonėms ir jų šeimoms ap- I Bregmano klausimą, ar Brovvnas sutinka su Socia- 
mos Lietuvos ekonominių Į- rūpinti. Vadinasi, beklasėje Internacionalo nutarimu, kad socializmas nieko
momy sandėlius- turtian rio_ lrrvmiir»ic.fin5c cantvorL-na lionflrn npturi tii Icnm11ni7.m11 jit.oaLvta •72 ------n\ZIl< V(IIIt7VlIlV-C CCillt T Ctx nw W1IV«»V «»•
jutome visokių prekių nepri- valstybėje faktiškai piliečiai „Savaime aišku, kad nieko bendro neturi. Socializ- 
teKhus. Apie bent kiek pla- surūšiuoti į paprastus mies- mas — tai demokratinis gyvenimo būdas. Komunizmas, 
tesnį jų pasirinkimą jau nie- telėnus ar kaimiečius ir pri- kokį praktikuojamą mačiau Rytų Europoje, yra kažkas 

_ac 11 nesvajojo. vilegijuotą valdonių katego- visiškai skirtingo. Rytų Europoje yra daugiau privilegijų,
Senj vilniečiai, pergyvenę riją. Be šių viešai matomų €;augjau naudos mažumai, negu mes galėtume pakęsti 

jau net kelias lgesnes ar ir atvyai rodomų įsrūs.av,- D BriUnijoje. R t Europoje buvau nustebį„tas. at- 
•™npesnes tarybines oku- mų, buvo dar ir trecio,. - fkleisdamaį dalykus kuriems mūsų profesinės sąjungos

mo ir. ilgai nelaukę, kas kiek g™pė. kuri turėjo savo už- kutV PlleslnS<>s; Pnes kunu<« streikuotume, pnes
galėjo dar laiku pasistengė daras (kitiems neprieina- kuriuos mes balsuotume‘.
susidaryti bent būtiniausių mas) būstines su gausiais vi- Brovvnas buvo paklaustas, ką jisai mano dėl Chrus- 
reikmenų šiokias tokias at- sokeriopais ištekliais. ; čiovo pasakymo Londone, kad jeigu jis būtų anglas, tai 
sargas. Bet likusios nepri- Visuomeninėse parduotu- būtų konservatorius? Brovvnas atsake:
klausomos Lietuvos (be Vii- vėse buvo nuolatinis chro-' „Patsai Chruščiovas man taip kalbėjo. Be to. jisai 
niaus krašto) gyventojai to- niškas tai vienų, tai kitų pre- pareiškė, kad jau 30 metų, kaip jis nesutikęs tokio žmo- 
kio patyrimo neturėjo ir už- kių nepriteklius. Bet svaiga- gaus kaip aš. — taigi jau 30 metų, kai bolševikai atsikratė 
tatai greitai pajuto labai Ių, ypač visokių lūšių kau-, menševikų. Tatai aiškiai suprantu. Komunistui angliškas 
skurdžią tikrovę kaziškų vynų. —noi-s galvą konservatorius, angliškas kapitalistas nesudaro tikro pa-

Kad apsukresni dar la- trink. ' vojaus. Komunistai tiki, kad galų gale kapitalistą nuga-
biau nenualintų skurdžių Nuostabu, kad jau turėję jęS Tačiau demokratinis socializmas, kuris nori pasiekti 
parduotuvių. V dn.uje mies- gerą vardą nepriklausomy-1 žymiai daugiau, negu jų vienas ar antras, sudaro jau tik- 

rą pavojų komunistui- Mes esame vienintelė garantija,

TARYBINIS 

ŠEIMININKAVIMAS

’Pas mus viskas pagal

Pavyzdžiui, kolchozo pir
mininkas gauna pusę nuo
šimčio nuo kolchozo paja- 

.tu už linno /ir moniu sandpliuR— ss VlIVUia?---------------------- --------------------------------------

brauna apie 0.4 nuošimčio).
Viename Anykščiu rajono 
kolchoze iš 67 ha linų buvę 
>er 25.000 rb. pajamų. Tai- 
ri kolchozo pirmininkui —
125 rubliai, agronomui 100 
"ubliu priedo prie atlygini
mo. Linų rovėjos gavo po 6 
rublius už hektaro linų nu
kovimą (V.L- nr. 100).

Jei eilinių kolchozinių 
darbininkų atlyginimai ir 
būtų dvigubai-trigubai padi
dinti ir garantuoti, kaip da
bar rekomenduojama, kol
chozų pirmininkų („dvarų 
urėdų“) atlyginimai bus 
nuo trijų iki dešimties kartų 
aukštesni už tų darbininkų,
icska’tant kolchozų pirmi 
linkt; turimu neapskaičiuo
amu galimybių naudotis vi- to gyventojai buvo suskirs-. bės laikų, sakysim, duonos,

tyti rajonais ir prirašyti prie kepyklos, patekę nauju šei- , , , - , . ...savi rajono parduotuvių, mininku globon, pradėk/ kad. >'°™"'s2mas bus pašahntas. .r dėl to Chrumovas 
Tai. žinoma, pirmon eilėn kepti stačiai plytas: kena_, norėtų būt. konservatorium .
lietė maisto parduotuves, liukai nevienodi, kreivi, šlri-: Chrasciovas anuomet (prieš 10 metų) buvo atvykęs
Kiekviena tokia parduotuvė vi. O ir pati duona vande-, 1 Londoną su pasiūlymu anglu Darbo Partijai sudaryti 
turėjo savo klientų vardini ninga, sužliugus, neiškepus,' vadinamąjį Liaudies Frontą", bet Darbo Partija pasiū- 

Į sąrašą su adresais ir šeimų lipni ir neskani i lymą atmetė. Dabar, naudodamasis proga, žurnalistas
narių skaičiumi, ir. nuėjus Kodėl taip staiga viskas Bregmanas ministerį Brovvną paklausė, kodėl Chruščiovo 
pirkti, pasisakai pavardę ir nusmuko? Juk kepama tose: pasiūlymas buvo atmestas. Brownas paaiškino: 
savo numerį. Pardavėja. iš-( pačiose krosnyse, tom pn-i „Mūsų ir komunistų bendram liaudies frontui nėra 
ti auku« iš pastalės sąrašą, čiom priemonėm. Net di- pagrindo,' nes mūsų ir jų tikslai yra griežtai priešingi, 
patikrina, ar tikrai toks as- džiuma ir kepėjų tie patys.! žinome, kad komunistai iš viso nesilaiko demokratijos
da derybos dėl pačiu niekiu ’ Atsakymas t mm pas: da-. o mums tatai yra svarbiausias reikalas. Pagaliau matėm
Sakau — dervbos Taip! Tik ^ai niekarn nerūpi žmogus.“ šios prasmės mėginimus ir matėm, kaip tatai baigdavosi—
dažniausia ne dėl kairos.' *vari?n tik pJ.anas Įvykdyti-! socialistai būdavo pravalyti. Įvykdavo taip, kaip išgarsė-
o dėl pačių prekių arba bent • maziau. sunaudoja, i jusiame tarp mūsų anekdote apie panelę, kuri išvyko
ju kiekio. ? duonos daugiau prikepa, pajodinėti ant tigro nugaros, o sugrįžo jo pilve“

— Piašau man kiloeram? k° tT^enoretlJ Eto p0! Bregmanas paklausė: „Ar ši jūsų partijos laikysena.
sūrio. ' ?ovletskl! Vz *er* duon5 T. kitokioms aplinkybėms esant, negalėtų pasikeisti ir ar iš

— Neturime... špygą, o uz p amo pei v irsi-j įmanomas bendradarbiavimas su komunistais?“
rp • j • • iiniH ■ oasrviimas, o .— Tuziną kiaušiniu. Brovvnas atsake:

— Ką tik baigėme.išpar-
(Bus daugiau).

a eile kitų pinigais neįver
žtų ir apyskaitose nepasi- 
odarčiu galimybių.

(Elta)

Pa^crfcė K. Inčiūrą
Rugsėjo 26 d. Vilniaus 

Aktorių Namuose buvo su
rengtas vakaras Kaziui Li
čiui ai pagerbti jo 60-tojo 
gimtadienio proga, čekistų 
akademijoje“ mokyto po- 

eto. dramaturgo ir akto
riaus (priešbolševikiniais 
laikais ir iki antrojo jų įsi
brovimo Lietuvon K. Inčiū- 
ra buvo Kauno ir Vilniaus 
radijo pranešėjas) pagerbti 
dabartinė diduomenė nepa
sirodė, bet buvo daug svei
kintojų iš rašytoju, aktorių, 
buvusių mokiniu ir draugų 
tarpo. Apie K. Inčiūros li
teratūrini darbą plačiai pa
šaknio rašrtoias (dabar crv- 
rMoias) Vytautas Sirijos 
Gira

(Elta)

duoti...
Šitokie vaizdeliai kasdie

niniai Apie gautu prekių ;- 
pakavimą nebuvo nė kal
bos: sviestas ar pienas, cuk
rus ar druska, miltai ar

Klaidos atitaisymas: I
i šaus atspausta:: ...nuo 2 iki 

Keleivio 40 nr.. 4 psl. ma- beveik o valandų ištisai, o 
no atsiminimų II skilties 3 turėio būti: ..iki beveik 3 

kruopos— viskam turėk sa- skirsnelio 17 eilutėje iš vir- valandų ištisai?

(Nukelta į 7-t, psl.)

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai. Melas yra 
pilnai pateisinama priemo*

I nė. Leninas
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON

šita Briccų pora ir 4 m. dukrelė rasti mirtinai subadyti namie Cincinnati, Ohio, priemiestyje.

ištieskime ranką Raud. Kryžiui
Lietuvos Raudonajam Ki y-i vardą, jo ženklą ir neleido 

žiui Remti Komitetas, kurj susirašinėti su Tarptautinio
» »udaro dr. V. Ingelevičius, 
dr. V Kanauka. kun. J. Gu- 

| rinskas. St. Zobarskas ir 
prov- J.Makauskis. prašo pa
skelbti šitokj jų atsišauki
mą:

Raudonojo Kryžiaus Komi- Hergatz, 
tetų. nei aplamai su užsie- "Gavau 
niu. LĖK vietoje buvo Įkur
ta Savitarpinė Pagalba, ku
rioje EK sudarė autonomiš
kai veikianti sveikatos glo
bos skyrių- Tokiu būdu LR K

Vargas šakoja, vargas lapoja,' išlaikė savo oiganizaciją 
Vargas vartus kilnoja. ! valdybą ir Įstaigas iki pat 

į vokiečių okupacijos galo. 
1944 m bolševikam grįž

tant i Lietuvą, visa LRK vyr. 
vaidyba, išskyrus dr. Alek
ną. pasitraukė j Vokietiją, 
kui 1945 m. gegužės mėn.,

MIELI TAUTIEČIAI!

Lietuvos Raudonasis Kry
žius įsisteigė lyl9 m. sausio 

Į mėn. J u steigėjai buvo dr. 
K. Šliupas, dr. J. Alekna, dr. 
V Ingelevičius ir prov. J-

žmonėms ir geraširdžiams 
atuvuiujaii.o m. tą giazią pa- 
lanią b venerų piu^a. .u unia 
labai uziugu, sau tui nne gė
los snuies žmonių.’-

Pranas baguonavičius, 
invalidas, raso: 

30 D Al. lai buvo 
suteiktas man didelis 
džiaugsmas mano invalidiš- 
ko gyvenimo dienose. Tai 
ne tik materialinė, bet ir 
moralinė parama. Gavus 
tuos pinigus mano akys pa
sidarė pilnos džiaugsmo a-' 
šarų. Pasijutau, kad dar ne
su paliktas vienas gyventi 
taip svetimų žmonių, sveti
mame krašte. Širdingiausia 
ačiū ačiū, ačiū •!“

Tai keletas ištraukų iš pa-

Jau rišykloje
1967 METŲ "KELEIVIO*

t u r i n y »

— Na. ką pasakysi, tėve? jūrininkas ii_ susipažinęs su Makauskis. Lietuva pripaži-
— Maiki, tu eini moksius, ilgesnėmis Jūrų kelionėmis. nu3 c'l2 jule jr jaj pasidėjus 

skaitai gazietas. daug žinai, todėl jam buv o pav estą ap- p,-je Ženevos konvencijos, 
tai būtų geriau, kad tu man rūpinti Kolumbo laivus LRK mipažintas pilnateisiu 
kokią nore istoriją pasaky- maistu ir kitokiais reikmėm- Ta taJtinio Rau(Ionojo
tum.

— Gerai, o ką tėvas norė
tum žinoti?

— Nu. kad ir apie Ameri
kos indi jonus- Ar gali?

— Galiu, tėve. Bet aš va
dinu juos indėnais, ne indi- 
jonais. liesą pasakius, juos

mis. Jis paruošė bene dvi 
Kolumoo ekspedicijas j 
Naująjį Pasauli. Būdamas 
jau 50 metų amžiaus, jisai

atgaivino savo veiklą. Ji i dėkos laiškų, 
kreipėsi Į Šveicarijos, šve-i Norėdamas tęsti tradicinį Į 
dijos, Vokietijos Raudonuo- ^jpos darba, LRK ir dabar!
sius Kryžius ir kitas šalpos 
organizacijas, taip pat į 
Tarpt. Raud. Kryžių, prašy
dama lietuviams tremti
niams pagalbos. Prašymas 
buvo išgirstas. Gauta dau? 
aprangos, maisto. 40.000

Kryžiaus Komiteto bendruo 
menės nariu. Kiek vėliau 
LRK prisidėjo ir prie Rau
donųjų Kryžių Lygos. Per

eksoediciją Kolumbo ke- LRK išugdė
liais. Pasiekęs dabartinę la')ai didelę ir Lietuvai nau-
Venczuelą, jis pradėjo rasi- ding*. veiklą.
nėti laiškus Europon ir gir- Kai Sovietų Sąjunga oku- 
- • -• - » T įzkintm T T? T<T V71 ct 1tis, esą jis atradęs didįjį ze-
myną metais pirma Kolum- išsilaikė savo vietoje, rors 
bo. kuris visą* tą laiką tik bolševikinė valdžia jau bu- 
salas žiūrinėjęs. Kolumbas vo paruošusi nauią statut?

— Is tikrųjų, tėve, nėra esąs melagis ir apgavikas, pagal sovietu RK pavyzd’ 
aišku, kas juos taip pavadi- nieko svarbaus neatradęs. ir sudarius vykdomai’komi- tarti ir per savo skyrius (lt 
no. Vieni istorijos šaltiniai Tais laiškais pasiremiant, A- teta (vietoj vvr. valdvbos) rių buvo tuo laiku virš 5

suorganizavo ir nuosavą

lrAtu i Vmvvu v tiri int i amarin(lm>
— Ale kad Kolumbas pa

vadino juos indijonais, Mai
ki.

sako, kad Kolumbas, o kiti merigo Vespucci buvo pri- i kun’ turėjo ieiti pirm. dr. 
tvirtina, kad Amerigo Ves- pažintas tikruoju naujos že- Micelmacheris ir dar kele-į 
putei. Vet vistiek kas tuos. mės atradėju, ir ji buvo pa- tas nauju komunistu, iš vyr. 
raudonodžius pavadino in- vadinta jo vardu — Ameri- valdybos paliekant žerres- 
dėnais ar indais, toks vaidas; ka. Nors šita klasta vėliau
nėra tikslus. į paaiškėjo, tačiau Amerikos

— Kodėl? vaidas pasiliko, ir taip pat
— Visų pirma todėl, kad' pagarboje yra laikomas ir 

jie nėia ir niekad nebuvo Kolumbo vaidas. Jungtinė-
Indijos gyventojai. Ir pa- se Valstijose Kolumbo die- ^Mžia"“tabdė laikinoj 
skui dar todėl, kad jie patys na yra valstybine šventė. , . vvriaa-hės veikla
taip nesivadira. Jie turi sim-l šituo vardu vadinasi ir gar- Vok,ež;:, PerP,.aiinis

New Yorko umversi-, * ’ T-
toj „.i i______ paras uzdrauoe vartoti Lie-

panasaus. kuris rištųsi su n
jos sėdyba yra pavadinta!
District of Columbus. Vidu-i 
rinėj Amerikoj ir viena res
publika vadinasi Kolumbi
jos vardu- Taigi Kolumbo' 
vardas Amerikoje labai ger
biamas. Tačiau tikra ironi
ja. kad jo atrastas šitas že-

dijoc pakraštys, nes Indijos Į myras yra vadinamas jo 
ieškojo. Apie Ameriką šmeižiko vardu.

— Čia, Maiki, cekava is-

nėso vietose vos kei?ta na
riu. Tačiau prasidėjęs karas 
tuos iu planus sutrukdė.

Vokiečiam okupavus Lie- 
tuvp. LRK veikė tok kol iv

tus kalbų, bet nei vienoj kai- susis ?.ew
nėra žodžio ’ indas" ar j tetas, šios šalies kongresoi 

n federalinės administraci-i
Indija

—- Nu, tai kokiems ga
lams amerikonai vadina 
juos indijonais?

— Šitą klaidą padarė A- 
merikos atradėjai, tėve. Ma
tai. lai Kolumbas atrado A- 
meriką. jis manė, kad tai In

tuvos Raudonojo Kryžiaus

renka aukas iš Vokietijos, 
Šveicarijos, Švedijos, N. Ze
landijos šalpos organizaci- 
ių ir taip pat iš lietuvių. įsi
kūnysiu Australijoje. Vokie
tijoje ir kitur. Kad šis dar
bas būtu sėkmingesnis. Nevv

Iš pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen-
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.,. u

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, tecbnokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje*
Straipsnis Jaltai prisimintu
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?

Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.

Pasaulio skolos Amerikai.

jis lesKojo
tada dar niekas nežinojo. 
Nebuvo nei tokio vardo pa
saulyje. Ne tiktai pats Ko
lumbas bet ir visi kiti tikė
jo ai radę Indiją- Todėl ir 
atrasti čia raudonodžiai gy
ventojai buvo pavadinti in
dais.

torija, ale vis dėlto aš norė
jau, kad tu daugiau man pa
sakytum apie Amerikos in- 
dijonus. arba indėnus, kaip 

i tu sakai.
— Apie indėnus, tėve. yra J 

prirašyta daug knygų. A-'
— Ar tu šiur, kad Ameri-' pie juos galima kalbėti ir 

ko? vardo ant svieto dar ne- Kalbėti be galo. Pasakyk, ką
buvo?

— Nebuvo, tėve, ne.
— Nu. tai kokiu spasabu 

ji tokį vaidą gavo9

Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky
mus galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai. 
Prašome adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston, Mass. 02127

dol ir pusantro miliono RM Yorke 1959 m. įsisteigė Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui 
Remti Komitetas šis komi-! 
tetas ir kreipiasi dabar į jus, 
prašydamas neužmiršti tų 
mūšų brolių ir Seserų, ku
riems likimas tebėra negai
lestingas ir kuriems verkiantį 
reikalinga pašalpa. Stokite 
i LRK rėmėju eiles. Rėmė
jo mokestis tik §5 metams. 
LRK liko Vokietijoje vie
nintelė organizacija, kuri 
betarpiai rūpinasi likusiųjų 
lietuviu visokeriopais reika
lais. Taip pat atsiųskite sa
vo bičiuliu, kaimynų ir pa
žįstamų adresus, i kuriuos 
mes galėtume kreiptis šiuo 
reikalu asmeniškai.

Čekį ar pinigini orderi 
prašome rašyti Lithuanian 
Ped Cros* vardu ir siusti 
ižd. Joro Makauskio vardu 
ir adresu:

Pov 311 p R.D. 3,
Fllison Rd., Somer»et, N. 
Y 0QR73.
.T Mat-anst-in telefonas: 

<2014—844-8939.
Dr, V. Ingelevičius 

pirmininkas 
J. Makauskis,

iždininkas

(senų markių) pinigais. Ši 
parama buvo išdalinta per 
LRK skyrius jos reikalin
giems tremtiniams.

Vai RAI.Paa aktvviai iš-t «w. f''*
jungė į Europoje esančių 
lietuvių tremtinių šalpą, 
LRK 1946 m- Konstance. 
Šveicarijoj sudarė su juo su

gu
liu ouvo tuo laiku virs 50) 
skirstė gautas iš Amerikos 
lietuvių suaukotas gėrybes.

1950 m BALFo pirm. 
kun. J. Končius nutraukė 
susitarimą su LRK. Bet LRK 
nesustojo veikęs, jis veikia 
ir dabar, nors didžiausia 
tremtinių masė jau Įsikūrė 
laisvuose kraštuose ir be
veik visi gerai gyvena. Vo
kietijoje dar liko apie 7.000 
asmenų, daugumas seneliai 
ir kiti į vargą patekę lietu
viai, kuriems Amerika ir ki
ti kraštai vartų neatidaro. 

--------- j jje gyvena išsimėtę po mies
tus, miestelius ir kaimus iš

kos indėnai atėjo iš Azijos labai kuklių valdžios pensi- 
Aliaska yra tos durys, pro' jų, kurių vos pakanka gyvy- 
kurias jie čion susirinko. Beti bei palaikyti. Jiems trūksta 
kada tai buvo. niekas neži-. pinigų gydytis, vaistams mi
no; aišku tik tiek, kad tai
turėjo būti labai seniai, gal 
tūkstančiai, o gal ir miiionai
metų atgal. Tarp Aliaskos 
ir Azijos yra daug salų ir 
salelių. Praeity jų galėjo bū-

tėvas norėtum apie raudon
odžius žinoti?

— Nu, išvirozyk, kada ir 
kaip jie čia atsirado. Šven

ti daug tankiau, o gal ir vi
sai sausas kelias buvo. Kad 
tai buvo labai seniai, tai ga
lima matyti ir iš to. kad atė
ję į šią šalį per tolimą šiau
rę indėnai pakriko po visą 
Ameriką, atsidūrė tolimiau
siuose pietuose ir susidarė 
šimtai tautelių, kiekviena iš
vystė savitą kalbą, papro
čius ir šiandien viena su ki-

sipirkti. bet jiems dar svar
biau žinoti, kad jie nėra pa
likti likimo valiai, kad jų 
tautiečiai, laisvuose kraštuo
se gerti Įsikūrę ekonomiš-. 
kai, juos vis dar prisimena. 
Tai jie ypač pabrėžia LRK 
rašytuose padėkos laiškuo-

SAMDOMIEJI
DEMONSTRANTAI

Galima sakyti, kad Ame-
se. Pav., E. Abromavičienė, i ik* yra madų kraštas. Skry- 
Memmingen, 72 m. ligonė- bėlių mados čia keičiasi 
Turėjo 10 vaiku. Visi mirė. kaip kaleidoskope. Taip pat 
Rašo LRKryžiui: "Turiu drabužių ir avalynės. Kei-j matė

jau reta diena, kad nebūtų 
Kur nors demonstruojama, t 
Negrai pradėjo demonstruo
ti, reikalaudami lygių pilie
tinių teisių. Ir tos demonst
racijos jiems taip patiko, 
kad imta demonstruoti ir vi
sai be reikalo- Pasidarė nuo-' 
bodus gyvenimas be de
monstracijų ir muštynių su 
policija.

Dabai ir darbininkai daž
niau streikuoja. Turbūt, nė
ra tokios savaitės, kad ne-,f
būtų kur streiko. Klasių ko
voje streikai neišvengiami. 
Bet streikuojama ir be rei
kalo. Ir kur tik streikas, ten 
tuoj statomi piketininkai. 
Tačiau Kai streikuoja tik ke
li žmonės, tai nėra iš ko su
daryti imponuojančios de
monstracijos prieš darbda 
vį.

Sumaningi biznieriai nu-

NAUJI OFICIALŪS
PINIGAI J LIETUVĄ

JAV CERTIFIKATaI 
pirkti Įvairiose krautuvėse, 
ARBA RUBLIAI.
PILNA GARANTIJA. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ, 
JOKIO PASIUNTIMO MO
KESČIO.
Išlaidas apmoka Sov. S-gos 
įstaigos.

UŽSAKYMAI TIK PER 
INTERTRADE 

E.VPRESS CORP.

, mule. kad iš to galima pa
gardės pareikšti širdingiau- čia?) muzika ir dainos. Neat-; daryti pinigo, ir Nevv Yorke 
šia padėka Amerikos lietu- silieka ir automobiliai. Kei-Į jaU Įsikūrė firma ”Rent-A- 
viams už -uteikta man pa- čiama net miestų išvaizda., Picket“, kuri už tamtikrą
šalpa 25 DM. kuri palergvi- Nors seniau statyti murai 
no mano gvvenima kai Ge- dar geri, vistiek juos griau-

SPECIALIAI J LIETUVĄ
ITALIŠKI NAILONO 

LIETPALČIAI 
Jie ten labai pageidaujami. 
Tai labiausiai mėgiama dova
na Sovietų S-goj. Jie branges
ni ten 10 kartu.
SPECIAL INR $3fi.3O
2 itališki nailono lietpalčiai— 
vyrų ar moterų.—labai ele
gantiški ir modernūs, pasiūti 
is sunkaus nailono, visiškai 
nepraleidžia vandens ir vėjo, 
lengvi, bet šilti, visokių dy
džių. nuo mažiausių iki ypa
tingai didelių, spalvos —tam 
šiai mėlynos (naivy). tamsiai 
žabos, tamsiai rudos. Galite 
už šitą kainą užsakyti tik ši
tuos lietpalčius arba dar ką 
pridėti iš mūsų sąrašo ir pa
daryti didesnį siuntini, bet 
būtinai užsakykite savo myli
miesiems šituos lietpalčius 
DABAR — padarysite juos 
labai laimingus. 
užsakymai tik per 

INTERTRADE 
E.VPRESS CORP.

12S Eastr 23rd Street 
N-.w York. N.Y. 100010 

Paprašykite nemokamų ka
talogo

atlyginimą pristato samdo
mųjų demonstrantu. Atlygi
nimas — $3.00 už žmogaus 
valanda O iei kas nori

ta jau nebesusikalba.
— Okei, Maik, dabar aš rasis Dievulis atb-’Pins jiems na ir stato naujus 

vo pavadintas Amerika, kad nesako, taigi atrodo, kad jie jau ga|ėsiu ir savo gaspadi- už iu kilnias širdis.“ Pasikeitė ir demonstra-
būtu įamžintas italo Ameri- ne Dievo sutverti vaikai. nej p3sakvti, iš kur indijo- J Karnavičius. sen^nio ciju mada. Seniau demonst- barzdotu "beatniku“. tada
go Vespucci vardas. ' — Gerai, tėve. pasakysiu nai atėjo- Ji vis lindo man į amžiaus norą, gvv. Sūrine, racijos būdavo ruošiamos atlyginimas aukštesnis.

— Naujasis Pasaulis bu- tas rastas nieko apie juos

— O kas jis per vienas?
— Kaip rodos, jis buvo

trumpai. Šito klausimo žino- akis. kad aš tavęs paklaus- rašo: ’ I abai numurdžisi retkarčiais, kai būdavo la 
vai viri sutinka, kad Ameri-’ čiau. Nu. tai dabar gudbai! Į kojame jums visiems LRK bai svarbus reikalas. Dabar Keleivietis &



Puslapis šeštas

MOTERŲ SKYRIUS
••••a##*###********###***#*#*****************************************--

JONAS JANUŠKIS

k atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

r. 1940. 8. 18

džia miegoti, žmonės vaitosi kiauras naktis, negalėdami ?5-sis gimtadienis. Jis buvo 
užmigti. Prie blusu kartais prisideda ir nerv
apdangalo prisilietimas atrodo blusos išdaiga, .-.H-...- j ašt;mtosios <Iešimties ant. 
nės save vargina, kol pagaliau atsiduoda pne>o \ aliai ai raja pusę. o atrodo, kad jai 
nevaliai, kitaip sakant, leidžią save ėsti. nes galu gale (|ar nelaikąs ir i septintąją 
vis vieną užmiega. Jei veizėtai išgalvoti nauia inkviziciios žengti.
kankyne, aš siūlyčiau aelelįi "agklansinėiaina“ žmogų Kgs praleista, nebesugią- 
bhisomis — po keliu naktų jis prie viso ko prisipažintu. žinsi, bet tai verta prisimin- 

Kova su blusomis čia vedama primityviai: naftalinu, ti nors ir vėliau. Juk malo- 
proškeliais, o kaltais pąlaistomos ir grindys. Bet kova nu minėti ir kitiems primin- 
vedama be įsitikinimo. ”Vis tiek mes jų neįveiksime“ — gaibingas. .<ukakti> tokių 
toks šūkis vadovauja vadinamai kovai. Rimčiausią karą. kun*^, ‘

žinoma, veda tie, kūnų kraujas čiulpiamas, bet jei jų vių di;vonusir iš jų nesrižta

Čia yra žinoma ”kariška“ formacija, vadinama A-K.
(alte Kakes), f kurią jaunesnieji kareiviai skiria senius 
Mūsų ligoninėje matyti ”Kakes enseiie“ — trydos briga
da. Humoras nenori atsisakyti savo teisių, ir dėl čia siau
čiančios epidemijos kareiviai išsigalvojo visokių pokštų.
Tiesa, juokauja tie. kuriems pilvą ne perdaug suka. Ligo
niams juokas virsta grimasa.

I
1940. 8. 18

- ... !
Kad būčiau rašytojas, aprašyčiau vieną Dievo pa

darėli — blusą. kazKOKS voKiecių profesorius neseniai 
įrodė, kad ”blusa nyksta“, bet, deja, tas profesorius ne
buvo Septfonds stovykloje (apie Barkares stovyklą pa
sakoja dar puikesnių dalykų). Mūsų stovykla yra gyvas.
Įrodymas, kad blusa nenyksta. Jų čia pulkų pulkai ir vi
sokiausių: riebių, storų, lyg pritvinkusių patelių ir našių 
patinėlių, senų. dantis atsikandusių veteranų ii- linksmų 
jauniklių. Kaip blusos veisiasi, sužinoti nesunku. Aš kons 
tatuoju faktą, kad jų čia gyva pekla. A.K- išvykdamas,
pareiškė išmintingą minti: iš visus karo tarnybos šlykš-j Tikrai u ma
čiausia atminimą man paliko blusos, blusos ir blusos «ikakri< stengėsi labiau išsi-

sukaktis net arčiau

I 
i

Romos katalikų kunigam; 
yra uždrausta vesti. Prieš

Ali J ^UiiUo 1a lo iU Iicč.1 r« Ty ’ -e . lricto vAofi
valia ir vra geresnė, vaisiai nėra geresni — blusos nenyks- ir amželio suiau-’ ' Bostone })UVO suorgani--le.s.a vesti.

Mu- kę. Tokia via ir Margareta. zuo0ę "•-o“?” Dainos cho-1.ta. Vienas kitas šiaip taip apsigina, bet masė moka biu
soms kraujo duoklę, ir jokios pagalbos nėra tam paikam J?. gim_ Marijampojėje 
dalykui. Kiek blusos prisideda prie čia siaučiančios epi- 189] n, rugSėj0 1 d., bet 
demijos plitimo, režinau. bet visai nekaltos jos nėra- f]ai- kūdikiu būdama atsidū- 
Utėliu čia nėra. Žiurkių ir musėlių, vpač šių pastarųjų. iė anuomet garsioje JAV 
iki valios. Shenandoah. Pa., lietuvių

< ■ kolonijoje, kur 1894 m., at-
1940 8. 19 vyko jos tėvai, čia jr augo ir.

Šiandien mano liga be permainų. Penkta diena taip,
kad iš viso nerodo, kad aš sirgčiau ordinarine "diarėja“, leidžiamoje Darbininkų Vii-- M/ Micbėl^oaiehė ,

stoja siutusi po 3-jų dienų. Ar tai tik ty. Lš tėvu ji buvė gerai dien Ke^ęKJp-pat|ęikuri paprastai nustoja--------r- - i • r •
nebus mano jau pažįstama dezinterija, kurios čionykščiai Jjetuvill Kalbą, o y.
daktarai nepnpazista. Prie kitų oeęų vakar vakare uzeme V.
gerklę. Esu ligonis iš visų galų. Niei-.o neėdu jau penktą jas tajgytį jr pap rašyti. Ji Į 
dieną, o pasninkauju iš viso savaitę. Nuotaika ši rytą pikta. jau tarįa įsijungė i-chorą, te-1 reng/rOi 
Ką tik praėjo daktaro pavaduotojas. Jam pareiškiau nuo- atro rateli, socialistų bėrar
monę apie dezinteriją. Jis užginčijo, sako, kad taip gali 
tęstis ”apie mėnesį“.— nereikia tik nieko valgyti ir pra
eis.-. Praeis ar nepraeis, tik aš išeisiu iš čia vos kojas pa
vilkdamas.

Šiandien nešu savo „certificat d’Lebergament“ Į Cl, 
vakar jį gavau iš Goldšteino. Jis labai meilus, siūlo pinigų, 
kviečia į Tulūzą ir tt Senis Rapoportas (J. Januškio tuo
metinės žmonos tėvas. Red.), perskaitęs jo laišką, jį ma
žiau bekeiks

Vakar Ginsburgas atvežė iš Montauban pundą laik
raščių. Įdomios diskusijos tarp tų. kurie mano, kad "karas 
dar nebaigtas“. Šie pastarieji griežtai cenzūruojami, bet 
tarp eilučių ir baltų vietų tikroji mintis aiški. Deat mintis 
yra ta”: jei vokiečiai greit sumuš, anglus, mums nereikės 
kęsti bado, būsime sotūs, atsipilkime anglų palaikais, o 
su vokiečiais galima bus sugyventi, nes jie nėra visai ne
sukalbami ir dargi net okupuotose srityse palieka dalį 
valdžios prancūzams. Oi! Deat. Deat — sąmojingas lie
žuvis tarnyboje keisto reikalo- Laikrašty ”0euvre“ prade- tipais kaip aš pats. iš laisvos zonos nepalyginamai leng. 
da rašyti ir Piot, demobilizuotas, šiaip spaudoje eina di-, viau, nekalbant apie galimus nemalonumus su vokiečių 
delis baltinių skalbimas ir mušimas ’’mea culpa“ į kito. kontrole, nors aš tuo netikiu.
krūtinę. Tuo žvilgsniu rekordą bene muša Gringoire — j Ką tik man pranešė, kad šį rytą man buvo apdraustas 
feuille infante — auoi? Marianne, Figaro — rimti aodū- laiškas. Ar tik ne iš Vichy? 
mojimai dėl bendro nepasiruošimo, dėl suminkštėjimo:
kaltas režimas, žmonės, bendros sąlygos ir tt. Pažymėtina

KELEIVIS, SO. BOSTON

Margareta kapočiūte . >kichelsonienė

I PAGIMDĖ 7 NEGYVUS 
KŪDIKIUS

Bostono gyventojai Cwi- 
kielnikai negalėjo sulaukti 
šeimos prieauglio, todėl 
Cwikielnikienė pavaitojo 
naują vaistą, kuris nev’ai-! 
singoms moterims padeda! 
tapti nėščiomis- Na, ir užde
rėjo prieauglio — namuose 
ji pagimdė vieną kūdikį, o 
nuvežta Į Šv. Margaretos 
ligoninę dar šešis, bet visi 
gimė pora mėnesių anks
čiau negu reikėjo ir negy
vi. Toks kūdikiu gausumasl 
yra pirmas medicinos istori
joje. I

IR MASKVOJ TRUMPOS 

SUKNELĖS

Ir Maskvoje dabar jau 
madoje suknelės virš kelių. 
Ten ta mada ne tik naujo
viška. bet ir praktiška, nes 
medžiagos yra labai bran-l 
gios. Trumpoms suknelėms1 
jų mažiau reikės. Bet kodėl! 
Amerikoje suknelės taip nu- 
trumpintos, kur medžiagų 
pakankama? čia. matyt, y- 
ra kitokių sumetimų.

Ar patikėsite, kad ji 75 metų?
KUNIGAI PRIEŠ 

CELIBATĄ

cp

suotiniams susirinkime, ku
ris pernai pasibaigė Vatika
ne.

Jubilee laikraštis, kurį 
pe. Ji buvo viena iš Lietu-į skaito kunigai, vvkdė ap- 
vių ProgiesjAiųjų Moterų klausinėjimą tuo reikalu. Išj 
Susivienijimo steigėjų į 500 atsakiusių kunigų du 

Jos sumanvmū, 1937 m.: trečdaliai pasisakė už kuni- 
Keleivv buvo iveštas Moterų ™ celibato įstatymo pei-žiū- 
skyrius, kuri ji redagavo iki rėjimą, tik trečdalis tegal
inai m. ir beveik viena pri- voja. kad reikia palikti taip. 
ra>;. Javo, pasirašydama sa- kaip yra. taigi neleisti kuni- 
vo tikrąja pavarde ar Kap- gams vesti.

į Penktadalis aiškiai di-įso 
’ ‘d j < pastangomis pasakyti, kad kunigams bū

ras ir to paties vardo drau 
gija tarn chorui remti.

Pradėjus veikti Balfui. 
Margareta ilga laiką jo 
centre atstovavo Socialistų 
Sąjungai. 1954 m. ji išleido 
Nauju vakriu .knvga.. k-„-ji_ Šit-šiand ren jau-Wrėik-is.flp 
4uota. .

juokėsi ir jau nuo 1906
jo dirbti X- šfifikk) - •• . -X /, Z’at *'

niii bendr?
niauju Mbterų .kkyrhiį&ii 
ką -atidžiai gW<

; mą,: lanko- svarbešnųifc pĄ- 
1 reųgū’bus.Įįi'
bėra,'
menėje, vis gyva jos rūpes-

Tai gydytojo Shepardo antroji 
žmona. Gydytojas kaltinamas 
nužudęs savo pirmąją žmoną irį

vakaruose deklamuodavo.
1911 m. S. Michelsonas ją ,------ r—w -_________ , ...

pakvietei Keleivi (vėliau už Linkime jai dar ilgai to-į už tai buvo jau teistas, bet tas!
ciais.

jo ir ištekėjo), čia dirbda- kiai išlikti.

rimtas klausimo statymas, atviras, širdingas ir dargi są
mojingas. Iš dalies ir cenzūra bei bendra nuotaika verčia 
kalbėti kiek paaukštintu tonu Dr. Funko pareiškimo apie 
tai, kad autarkija vokiečiams buvo reikalinga tiktai karo 
pasiruošimui, neleidžiama komentuoti...

1940. 8. 19

Padaviau savo certificat. Klausimas kyla. ar man 
verčiau vykti į laisvą zoną: norint išvykti iš Prancūzijos 
ar susižinoti su užsieniais, ar sudaryti kontaktą su tokiais

(Bus daugiau)'

nutarimas pakeistas, ir dabar 
jis laukia antro teismo.

if

i* '*■
-J.

f v • 1
•J>. f*''

Dieną banko kasininkė, o naktį 
naktinio klubo šokėja Irene 
Brant iėėjo iš banko pusryčių 
metu ir nebegrįžo. Banko kanoj 
je pastebėtas $21.000 trūkumas, 
o jos lavonas vėNao rastas skal
byklos nuotake prie Blue Point, 
N.Y.
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JONUKAS KELIAUJA 
Pasaka

Pagal M. Kanapnickienės pasaką iŠ lenkų kalbos 
lietuviškai parašė
Jonas Valaitis

(Tęsinys)

AVELĖS

Netoliausia jau ir vpė,
Ji Jonukui labai rūpi-

Čia sutinka avių būrį,
Avys į Jonuką žiūri.

Štai avis pilkoji senė 
Ir pora erių garbenių,

O avies trečiasis vaikas 
Dar ant kojų nesilaiko.

Jas maža čia ganė Jonė.
Pažinojo ji jau Joną.

Taigi sako: — Būk malonus,
Eik, paglostyk tu joms šonus!

Tu, Jonuk, gali būt tikras, 
šis buriukas, kad ir vikras,

Bet nekanda, tik pauosto.
Jam patinka, kai jį glosto.

O avelė, ta prie tako,
Malonutė, — Jonė sako

— Bure, bure! — ir Jonukas 
Glosto, šnekina bur'ūką.

» 
«-

'i<
 ‘

Į MALŪNĄ
» 1 > • i t i •*» • - Pfc t i • C/* ’ • . - - ». • Ay

Už kalnelio kažkas stūkso,
Tai trobelės stogas dunkso,

Ir malūnas sparnais moja,
Jis su vėju lenktyniauja.

O malūnius Vanagaitis — 
štai ant asilo jis raitas.

Mandagus jis buvo dėdė:
Tuoj nuo asilo nusėdo,

į malūną savo svečią 
Jot ant asilo pakviečia.

Ir Jonuko akys juokias,
Jis ant asilo jau sliuogia.

Dėdė sako: — Aš padėsiu, 
Asilėlį pavedėsiu.

— Drąsiai op! Pirmyn į kalną! 
Nenumes, kad ir be balno.

Ilgaausį glosto, giria —
Nei jis pyksta, nei jis spiria.

Jot Jonukui jis geresnis,
Nes už arklį daug mažesnis-

(Bus daugiau,

.n

VISIEMS REIKALINGA
KNYGA

širdies priepuoliai- Ją pa- į 
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

V 4 
* XGERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

.44

1
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Vietinės žinios
Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS

MIRĖ JONAS BILDUŠAS ii
Spalio 3 d. po sunkios li

gos Chicagoje mirė 71-sius 
metus bebaigiąs Jonas Bil- 

Spalio 9 d. 3 vai. popiet dušas’ ^'imęs PaJūrio mieste-
So. Bostono Lietuvių Pil Sllalės valsčiuje 
Dr-jos III aukšto salėje Lais-' V ehonis buv0 mokytojas, 
vės Varpo tradicinis rudens savivaldybininkas, kuri lai- 
koncertas. ką Tauragės apskrities val-

• • • j dybos pirmininkas. 1920-22
Spalio 22 d. So. Bostono! m' SteiPam°j° Seimo na-

Lietuviu Pil. Dr-jos III aukš
to salėj Bostono L. Kultūros 
Klubo išraiškos šokio ir li
teratūros vakaras.

* * ♦
Lapkričio 6 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
II aukšto salėje Sandaros 
Moterų Klubo našlių banke 
tas.

* * * šitie du Kanados prancūzai suimti New Yorke. (taria
ma. kad jie dalyvavo pernai sąmoksle susprogdinti 
Laisvės statulą. Policija turi jiems ir kitokių sąskaitų.

ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ 
BAHAMOS SALOJE

Gražus birželio mėnesio oras ištisus metus. 
Maudymosi baseinas. Čia pat balto smėlio paplūdy- 
miai. Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis 
virtuve.

Vienam asmeniui savaitei $15, dviem — $20. 
Atveža iš aerodromo ir nuveža i jj. Rezervuokite sa
vaitę — rašykite:

Eleonora Baranauskienė, P. O. Box 84 
Freeport, Grand Bahama Island

::
::

r

ĮDOMIOS KNYGOd

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50

rys, 1925-27 m. Tauragės 
burmistras, bet 1927 m. to
se pareigose suspenduotas ir 
ištremtas iš Tauragės ap
skrities. Tada apsigyvenęs 
Telšiuose dirbo Žemaičio 
redakcijoje, bet po trijų sa
vaičių ištremtas iš Telšių, o 
po Tauragės ir Alytaus suki- 
'imo 1927 m. įugsėjo 8-9 d. 
tuoj buvo suimtas ir pakal
tintas sukilimo ruošimu. Už

Lapkričio 6 d. So. Bosto-: tai karo lauko teismas jį nu- 
no Lietuvių Piliečių Dr-jos I teisė sušaudyti, bet prezi- 
III aukšto salėje N. Anglijos! dentas tą bausmę pakeitė 
Pabaltiečių Dr-jos banketas, kalėjimu iki gyvos galvos.

• • • 1930 m. iš kalėjimo buvo
i pakistas. Tada iki sovietų 
okupacijos dirbo kooperaty
vuose.

Atėję į Lietuvą komunis
tai vėl Bildušą suima, tardo 
ir kankina, bet jam pavyko 
iš kalėjimo stebuklingu bū
du pabėgti. Slapstėsi, kol 
komunistai iš Lietuvos buvo 
išvalyti. Tada J. Bildušas 
vėl eina į kooperacijos dar
bą — vadovauja Lietūkio 
Vilniaus grūdų elevatoriui

Nenorėdamas antrą kaitą 
Jordan susitikti su komunistais, J-

Lapkričio 13 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėj Lituanistinės 
mokyklos metinis banketas.

♦ * »

Lapkričio 20 d- So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A. 
Simutis iš New Yorko.

• • •
Lapkričio 25 d.

Hull cnlėiA Hainininlržc AL 

donos Stempužienės kon
certas, rengia Pabaltiečių 
draugija.

* « *

lapkričio 27 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos na
riams Šurum burum savų 
namų III aukšto salėje-

Gruodžio 18 d. 3 vai. po
piet Jordan Hali salėj smui-l

nrnn.^ j nuzuovmas
tiją. 1947 m. atvyko į JA V J f

Rubį dar teis,
o Boffą nuteisė

Kaip žinome, Jack Rubi 
buvo nuteistas už Oswaldo. 
kuris nušovė prez Kenedy, 
nužudymą mirties bausme. 
Vėliau advokatai mėgino į- 
rodyti, kad jis yra nesveiko 
proto, bet apeliacinis teis
mas ta tvirtinimą atmetė, 
tačiau pripažino, kad žemes
nysis teismas padarė klaidą, 
todėl Rubio byla turi būti 
antrą kaitą nagrinėjama ir 
ne tame mieste, kur Įvyko

Siųskite Pinigas į
LIETUVA U
Pinigai siųsti per

GRAMERCY

Čia būdamas, jis bendradar
biavę spaudoje, dalyvavo 
organizacijų veikloje. Jis 
buvo vienas iš įžymesniųjų 
valstiečių liaudininkų veikė
jų. Neseniai jis Naujienose 
gražiai aprašė, kaip jį neti
kę krikdemų pareigūnai 
provokavo, kaip jis be jo
kios kaltės vos galvos nepra-

kininko Izidoriaus Vasvliū- rado jau tautininkams, o vė-
no koncertas.

# * *

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos III 
aukšto salėje tos draugijos
Naujųjų Metų sutikimas.

* * *
Vasario 7 d. Jordan Hali

liau ir komunistams Lietu
vą valdant.

Tai buvo labai energin
gas. tvirtų principų žmogus, 
visuomenės veikėjas, ir to
dėl labai gaila, kad jis, dar 
galėjęs veikti, mus amžinai 
apleido.

Gili užuojauta jo žmonai

Piokuroras žada ir dabar 
reikalauti mirties bausmės,, 
bet Rubio advokatai tikisi, 
kad jų klientas tokios baus
mės išvengs.

Blogiau baigėsi sunkveži
mių šoferių unijos preziden
tui Hoffai. Jam apeliacinis 
teismas patvirtino žemesnio 
teismo sprendimą kalėti 5 
metus ir sumokėti 10,000 
dolerių už unijos lėšų nau
dojimą savo reikalams Turi 
Hofla ir kitų ”trabelių“ su 
teismu. Jis dar eis į aukš
čiausiąjį teismą, bet. atrodo, 
kad jĮam pagaliau teks vykti 
į kalėjimą poilsio.

įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ
y- s. r»v _=-•« fcmT v a a.rASLErry iupu^lim- 
VU. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
xav>'jo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokią atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki J." 0.00 - $2.75.
Virš — 10%

GRAMERCY SHI.'TING, INC. 
744 Broad St., Ne»ark, N. J.

salėje dainininko Naan Pold• Elenai ir sūnums Vytautui
koncertas, rengia 
čių draugija.

Pabaltie-

* » *
Balandžio 7 d Jordan 

Hali salėje pianistės Veros 
Veinbergs konvertas, rengia 
Pabaltiečių draugija.

* *
Balandžio 9 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
IU aukšto salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir N. 
Anglijos lietuvių gražuolės 
balius.

Vedybos
Vidurinio amžiaus moteris 

našlė ieško gyvenimo draugo, 
kuris mėgsta ramų šeimyninį 
gyvenimą. Turiu turto ir paja
mų, be šeimos.

Pat Sham, P.O Box 532,
Peru, Ind. 46970.

(43)

ir Leonui su šeimomis.

Sovietai išvaro
Kinijos studentus

Sovietijoje studijavo ne
mažai raudonosios Kinijos 
studentų. Sovietų vyriausy
bės isakymu, dabar jie tu
rės iki lapkričio 1 d. apleis
ti Sovietiją. Tai Maskvos at
sakymas į Kinijos įsakymą 
išvykti visiems sovietu stu
dentams iš Kinijos, kurie 
ten mokėsi.

Paragink savo pažįstamu; 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Aukščiausios kokybės 
rusų gamybos daiktai 

VOLGA GAZ21-R 5 viet. $2.627.99 
ZaHOKOžETš 4 vietų $1,064.00 
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ’ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už šj patarnavimą;

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 SL Nev York, N.Y.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja praio gerb. skaitytojus,GREITA PAGALBA 
Nenosimink, gausi 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 1 Unt nauWJl

. v xi t miršti parašytiTuojau siųsk SĮ skelbimą lr 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROTAL PROlTPCTg 
North Sta, P.O. Boa 9112 
Nsirark 4, Nsw J<

kurie keičia adresą,

Nepaminkite paraiyti 

paito numerio — zip code.

Noaoooaaaaaoaaaaaaaaoaaam

**********************************************************************

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS — '

Nepriklausoma
LIETUVA i

t

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap- i 
žvalgas, mokslo žinias, modernu sveikatos skyrių, kino nau- 1I
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, > 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti. I

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis • 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50. J

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

(Atkelta iš 4-o psl.)
„Tikrasis Rusijos užmojų rodyki Is čia man yra tas, 

ar ir kada jie pripažins mūsų bičiuliams (lenkams, čeko- 
slovakams, vengrams) ir visiems kitiems Rytų Europos 
kraštams teisę patiems savo likimą spręsti. Mes. anglai, 
suteikėme slavo buvusioms kolonijoms teisę pačioms apsi
spręsti, leisdami joms tapti laisvomis, suvereninėmis vals
tybėmis. Kai rusai Rytų Europos kraštams suteiks tiek pat 
teisių, pradėsiu manyti, kad jų politika keičiasi“.

Šioje spaudos konferencijoje laikraščio ”Observer“ 
atstovas klausė Browną, ar jis. dabar jau užsienio reikalų 
ministeris, ir dabar galėtų kalbėti žmogui, kuris valdo 
Rusiją, taip, kaip anuomet yra kalbėjęs Chruščiovui? 
Brownas atsakęs: ’Tš tikrųjų kodėl ne? Iš tikrųjų kodėl 
ne?“

Jeigu iš tikrųjų Brownas ras progų Rusijos valdo
vams kalbėti tiesą tiesiog į akis. tai bus pradėtas anglų 
politikos naujas laikotarpis.

J. Va.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —
Jiaykdn <aawli»oiazl<a im I lomias sao&uIrao IčllFl VTttnuvMU 87’/°  ̂ n r ..XJ .. .r z

pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Eiu 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,GvC.CC apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama l.etuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA--kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
j kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001

Baranauskas,
pre

mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPE į 
RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da- 
nes kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS Į
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaiiia So.ūO-

Vytautas Volei tas, L»Y- 
VENIMAS YRA DAILUS, 
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

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

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

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

Jurgi* Gliaudą. SIKSNO 
SPARN1Ų SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
Amicypantn (rvvonirno 268 
nsl.. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TF1 - 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pust, kaina 
52.50.

Alovzas Baroną? VIENI 
81 MEDŽIAI, 117 psl. ka. 
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana- 

i iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas Sva*«tas: JO SU 
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas fi Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusl kaina 
54.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
mijuotas romanas, 279 psl.. 
<aina $3,00.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psk, 
<aina $4.00.
mo.

. Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA 1 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Albinas
KAKKLUPĖNUOSE,

Svarbios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys l-oji dalis 302 psi., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
-ireeliais su abiejų dalių vardynu kair.a $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.5(.
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama..........................................................$2.00
Jan Ku) 'ličio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................$3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
tuvo $6.00, o dabar tik.............................................. $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
♦5 puslapiai, kaina......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiam*,
70 puslapių, kaina............................. ................... . $1.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pust, 
kaina $2.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kratikausko 

premijuotas romanas. 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administraciioj.
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Dail. Viktoras Vizgirda 
apie viesejuną Lietuvoje

Dailininkas Viktoras Viz
girda, visai neseniai grįžęs 
iš kelionės i Lietuvą, gerai 
susipažinęs su tenykščių 
menininkų kūryba ir turė
jęs progos savo pastabia a- 
kim regėti dabartinį Lietu
vos gyvenimą, pažadėjo ki-J 
tam laikraščio numery pasi-Į 
dalinti kai kuriais savo' įspū
džiais. Jo kelionė sukėlė di
deli-u»idomėjimą. ir jo žo
džio visi laukia.

< •=
>*♦<♦*##♦#*♦*#*##*#***********3

Ką šią žiemą duos
Pabaltiečių draugija?

>• ‘-U-
Jau dešimtį metų N Ang

lijos Pabaltiečių D-ja kas
met surengia po 3 koncer
tus. šią žiemą ji taip pat yra 
numačiusi 3 koncertus: lap
kričio 2d d. Aldonos Stem- 
pužienės, vasario 7 d. Naano 
Poldo, estų tenoro, ir ba
landžio 7 d. Veros Leinve- 
ber\ latvės pianistės-

Visi koncertai bus Jordan j 
Hali salėje.

Dorchesterio Moterų Klubo 

susirinkimas
i

Mėnesinis susirinkimas 
bus šį ketvirtadienį, spalio 
13 d 7:30 vai. vak. So. Bos-' 
tone Lietuvių Pil. Dr-jos pa-: 
talpose- Po susirinkimo ar-į 
batėlė. Visos narės kviečia
mos dalyvauti.

Valdyba

Darbininkai remia
Į

McCormacką

Mass. valstybės A.F.L.- 
C.I.O. konvencija dauguma 
balsų nutarė remti McCor
macką ir kitų demokratų 
kandidatūras, o iš respubli
konų tik kongresmaną Mor- 
se iš Louellio ir Mass. sei
melio atstovą Rosenfelda iš 
Milfordo.

Skiepija nuo Azijos 

influencos

Dr. Rosengardo klinika 
(389 W. Broadway, So. Bos
tone) praneša, kad ji ir šie
met skiepys nuo Azijos in
fluencos ir kitų jos rūšių.

Pagerbs McCormackus j

Lietuvių komitetas, kuris' 
rūpinasi buvusį generalinį’ 
prokurorą Eduardą J. Mc- 
Cormacką išrinkti Mass. gu
bernatorium. rengia jam ir 
jo žmonai, buvusiai Emilijai 
Ruply tei. pagerbti pokylį 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-ios II aukšto salėje 
sekmadienį, spalio 16 d. 3 
vai popiet. Bus įdomi pro
grama ir kavutė.

Komitetas kviečia visus 
dalyvauti.

Adv Antanas Young,
Komiteto koordinatorius

Laisvės Varpo koncertas 

gerai pasisekė

Praeita sekmadieni įvv- 
kęs Laisvės Varpo tradici
nis koncertas, sutraukęs ne
mažai publikos, gerai pasi
sekė ir meniniu požiūriu. 
Programoj dalyvavo sol. 
Dana Mongirdaitė ir sol. 
Grigas iš Chicagos.

Pagerbsime J. Tuinilų , sakys adv. Petras Viščinis t C O S M O S PARCELS
Jonas Tuinila gimęs 1884i w * - • I

m. birželio 24 d. Alytaus I .
anckr Krosnos valsčiuie I 816111 mlel° zm°gaus Pager-
Jaunas būdamas, vos 18 me? ^ susitik-1

Sime ir daugiau tokių anųi

EXPRESS CORP. 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

tu 1902 metu spalio 16 d 1 «nųi betarpiškai
atvyko i Amerika. Kaip "T « BOSTONO I LIETUVĄ
visiems anais laikais atvy-! «vo jaunystę, fci okupuotu,
taniems, taip ir Jonui nį-' g“*““"““ >■' vel atjaune- K *,)<,‘ «““P“

buvo lengva įsikurti, bet jis! T* . . 
savo energingumu ir suma-į I'alrnĮ oiganizacijų at- 
numu prasimušė į biznį, vė- stovą, metas nepraėjo pro
liau i nekilnojamojo turto Jono Tuinilos ofisą neuzsu- 

kę aukos ar kurios kitos pa
ramos savo parengimams, 
tad reikia tikėtis, kad jie 
neužmirš savo rėmėjo spalio 
16 d. 2 vai. Sandaros 7-tos 
kuopos svetainėje.

nekilnojamojo 
biznį, kuriuo ir šiandien dar 
verčiasi.

Vos tik atvykęs į šį kraš
tą, J. Tuinila įsijungė į anų 
laikų lietuvišką veiklą ir jo
je reiškėsi visu savo darbš
tumu ir energija. Jis nesigai
lėjo tos veiklos remti ir pi- 4 
nigais visur ten. kur tiktai ~~ 
reikėjo. Net ir dabar, būda- nj7“,as’ «er®. e,ge™ v-vras’
mas jau c — metų jaunuolis, gerame dideliame bute su visais 
jis tebėra gyvas lietuviškos'patogumais So. Bostone, gali 
visuomenės narys, domisi! teL TA 5 2601 arba
visais reikšmingesniais kul-.l-L——_______ ______
tūriniais parengimais, juo-l GYV L UŲ šėrėjas

B B
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Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ (STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktutn linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą pati mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką. 
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Inc.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius i. užsa
kyti rusiškų prekių.

(VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Adresas: 290 YVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Kriminalistų lazdomis 

neįveiksime i
Taip sako kandidatas į 

generalinius prokuroms, 
prieš kuri laiką jau tose pa
reigose buvęs Elliot Ri- 
chrrdson. Nusikaltimai ir 
Mass valstybėje vis didėja, 
todėl su jais reikia smarkiau 
negu iki šiol kovoti. Gen- 
prokuroras yra tas asmuo, 
kuris tai kovai turi vadovau
ti. todėl svarbu toms parei
goms išrinkti žmogų, kuris 
toje srityje turi patyrimo, 
pasižymi organizaciniais ga
bumais ir pasiryžimu.

Keleivyje“ 
yra naudinga!

9*J

se dalyvauja ir juos paremia j reikalinga^ mažiems laboratori-
savo materialiniais ištek- otuliams nuo pirmadienio
.. . T. - - - • _  iki penktadienio nuo 9 vai. ikiliais Jis ypač susirūpinęs
lietuviškuoju jaunimu, kad 
šis neprarastų savo tė
vų idealu, remia skautus, 
domisi dramos vaidinimais, 
kuriuose jaunystėj ir pats y- 
įa dalyvavęs, lanko koncer
tus ir yra neretas svečias ir

.•> vai. vak. Nuolatinė tarnyba, 
savaitei $60 ir daugiau pagal 
kvalifikacijas. Skambinti telef. 
NU 4-8737.

V1RĖJA-ŠEIMININKĖ 
KOMPANUONĖ 

dviem suaugusiems ir senai mo 
tinai reikalinga kartu gyventi. 

Bostono kultūros klube, kai! Malonus namas. Pageidaujama 
ten patraukia dėmesį jo įdo- * inteligentiška, vidutinio am
ini programa- JonasTuinila! kiek mokanti angliš-
yra vienas tų gražiausiųjų •“» ®'<*eris- Atlyginimas pagal 
senosios lietuvių kartos aū į susitarimą. Rašyti:
stovų pavyzdžių, kurie išlai
kė iki gilios senatvės savo 
lūpose lietuvišką žodį, visa
da jautė s3vo senosios tėvy
nės kančias ir džiaugsmus, 
kurie ir šiandien nuoširdžiai 
remia jos laisvės kovą.

P.O. Box 323, 
Framingham. Mass.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 
J ei gi' nebus panaudotos tuoj 

pat apsaugos priemonės, š i r. 
dies priepuoliai ištiks 

I kas penktą vyrą ateinančių pen-

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Wore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Elektros Prietakas 
Hžpaat ingai taisome laikrodžius 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

; * >leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeS

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbas iš Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

jjoooooeeooeeeeoeeoaoeoeoe^

Televiziją
< ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sizht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

^ooosooosoocooeoeoooooreJ

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

kenų metų laikotarpy. Paskai
tęs kn>gą

PRIRPI'AIIAI
tų spalio 16 d. 2 vai. popiet į tB 9nžinost kad &ai Hgai gali 

/19J pasipriešinti ir joe išvengti. ..

Visa tai prisimindami. 
Bostone sahtariečiai šių me

Sandaros svetainėje (124 
F St., So. Bostone) rengia. 
Jonui Tuinilai pagerbimo 
pietus. Pagrindinę kalbą pa-

Knygos kaina 3 dol. 75 c. 
Knyga gaunama Keleivio ad. 

jinist racijoje.
1
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BALTIC REALTY £ 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

kpdraudžia namus ir kita tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gy vybę tr sveikatą.
389 Broadway, So. Boatc 

'lelefonas: 268-6930

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Apsidrausk
1 NUO LIGŲ IR NELAIMIŲE k
(Draudžiame nuo polio, viso- 
{kių kitokia ligų ir nuo nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptu:

BRONIS KONTRIM
Jartire ef tbePeeee—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd*

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRISTĖ

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

«>• I
ri< Iri
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Keleivio administracijoje 

i galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo- 

! no Kairio spalvotą portretą 

į 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

Avišką, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maas.
Tel. CO 5-5854

Taupyti $ $ $ padeda

FORTDNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTDNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotų mašinų su 
nuolaida bei mašinų remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 

3 pasaulinių žinių santrauka
* r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

3 Baltic Florists gėlių ir dova- 
3 i nų krautuvę, 602 E. Broad- 
3pay, So. Bostone. Telef o- 
<' nas AN 8-0489. Ten gauna*
* mas ir Keleivis.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietu via Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nao 2 iki 6 p.p.

TEL. AN 8-2712 
Namai ir ūkis:
287 Concord Rd„ Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

meaeoeeeooeceeoooeoei

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

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

.882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

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

nooooooomoeooaoo

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159;; 

Tel. 332-2645
ee*eeeeeee*****«*#*eee**ee*eeee«**

Flood Sąuare 
Hardutare Co.

N. J. ALEKNA
<28 EAST BBOADVVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys nai 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

<




