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Budistų kunigai Vietname 
vis žudosi liepsnose

PROTESTUODAMAS PRIEŠ KATALIKŲ

DIKTATŪRĄ, SUSIDEGINO JAU

SEPTINTAS VIENUOLIS

Jungtinių Tautų komisija nuvyko ištirti 
budistų persekiojimą

nutarėp. _____  neiti, kur juos veda
. ; valdžios paskirti vadai, bet

rurnu reįkalaus, kad juos leistų 
ten, kur jie patys nori. Vie-

Pereitą savaitę i 
Vietnamą nuvyko Jungtinių 
Tautų komisija ištirti budis-! 
tų skundų, kad katalikų dik- • nag vienuolių yra pasislėpęs 
tatūra tenai naikinanti jų ie- į Amerikos ambasadoje Sai-i 
ligiją, areštuojanti jų dvasi-į e 
ninkus ir plėšianti jų švento-1 __ ________ _________
ves Vietname žuvo jau

Pati Vietnamo valdžia pa- . .
sikvietė Jungtinių Tautų ko- lo1 amerikiečiai 
misiją, kad pamatytų, jog'
budistų kaltinimai nepama
tuoti. Bet kai komisija nu
vyko, valdžia pristatė jai sa
vo vadus, kaip daroma So
vietuose, kad pavedžiotų ty
rinėtojus tik tomis vietomis, 
kurtas nori pati valdžia pa-

JUGOSLAVIJOS DIKTATOR IUS PAS JA\ PREZIDENTĄ

Jugoslavijos diktatorius Tito lankėsi JA V, jis buvo priimtas ir Baltuosiuose rū
muose pagal protokolą, bet šaltai. Paveiks le kairėj nugara atsisukęs sėdi Tito. prie
šaky dešinėj, prezidentas John Kennedy.

Chruščiovas nedalyvausiąs 
mėnulio ekskursijoj

JIS LINKI AMERIKIEČIAMS GERIAUSIO
PASISEKIMO

Nori pamatyti, kaip jie tenai nulėks 
ir kaip sugrįš atgal

Uragano padaryti 
Kubos nuostoliai

Iš Saigono pranešama,.________________ .
kad pereitą savaitę Pietų ,• v.1
Vietname sudužo amerikie-j ^UUlOlCn Al^OIlūS 
čių karo lėktuvas, kuris lėkė •
nakti Menkongo <paupiu,! 
leisdamas šviesaskėcius, ku
rie apšviečia priešo pozici 
ias Ar iis buvo komunistu'

galėtų laimeli
’l

* Afrikos Konge 
tikra velniava

Mokesčių bilius 
užkliuvo

Pereitą savaitę Kubos 
premjeras Rastras paskelbė, 
kad per Floros uraganą žuvo 
1132 žmonės. Tiek esą su
skaičiuota iki šiol, bet gali 
atsirasti šimtai daugiau. 
Audra 11,000 namų nunešė 
į jūrą ir 21,000 trobesių su
griovė. Apie 175,000 žmo
nių liko be pastogės. Dau
giau kaip 100,000 žmonių

Kai prezidentas Kenne- 
dis anądien pasiūlė Chruš
čiovui siųsti bendromis jėgo
mis žmogų į mėnulį, Nikita 
šitą pasiūlymą visai ignora
vo ir nieko neatsakė. Bet 
pereitą penktadienį Maskvo 
je jis turėjo su užsienio ko
respondentais pasikalbėji
mą ir buvo jų paklaustas, ką 
jis mano apie Amerikos su
manymą siųsti į mėnulį 
žmogų?

Chruščiovas nepasakė, 
kad prezidentas Kennedis

Louis Hari is, kuris speci-
Pirma Afrikos Kongą vai 

dė belgai, bet Amerikai ir
______ ,,__ ______ _ . . „ Sovietų Rusijai spaudžiant,

tant, valdžia areštavo tūks-j gudu20 ir užsidegė. Žuvo 4 1964 metų prezidento ~e buvo priversti pasitrauk
iančius studentų ir mtelek- • ameiįkiečiai. Tai jau bus rinkimai būtų dabar, tai res- ti. išlaisvintame Konge neg- 
tualų, kad nesuruoštų pro- į ^4 amerikiečiai, žuvę Pie- publikonų kandidatas būtų rų vadai tuoj pi adėjo muštis 
testo demonstracijos prieš j t Vietnamo karo veiksmuo- Richard Nixon, buvęs Eisen- dėl vadovybės. Jungtinės 
diktatui ą. Bet pi otestas pi a- Paskutinėmis dienomis hovverio viceprezidentas, ir
siverzė.. i kovos tenai padidėjo. Per 3. jįs galėtų Kennedį sumušti, i

Pereitą sekmadienį vienas dienas i Saigono ligoninę at- į Senatorius Goldvvater at-
budistu dvasininkas nušoko gabenu 200 sužeistųjų. Per-! rodae. nomiliarpsnis u? Nixn- nuo vežimo prieš Romos ka-, eitą savaitę jau atvyko tenai. V Ui tik dėl Rad jįs 
talikų katedrą, apsipylė ga- Jungtinių Tautų 7 žmonių ; .
žolinu ir užsidegė. Jis mirė komisija ištirti budistų kai- J - , ., ....
liepsnose. Tai jau septinta tinimų, kuriuos valdžia už i PIe « dau8lau

OI JCK7S tirrlgmog vigiin .
rodyti. Kitur jų neleidžia. į numuštas, ar pats nukrito, - nuotaika- <eikn kad 

atvyks-! žinia nesako, bet nukritęs menes nuotaika,, sako, kadPrieš komisijai

Tautos sudarė UrpUutinę 
armiją tvaikai įvykdyti. Ar
mijos išlaikymą apmoka mū
sų Amerika. Bet Konge tvar
kos vistiek nėra. Pereitą sa
vaitę 20,000 valdžios tar
nautojų pareikalavo dau-1

prarado viską, ką turėjo, netj siūlas jam tokį sumanymą, 
ir drabužius. Didelių nuosto-’ Jis tik laikraščiuose skaitęs, 
lių uraganas pridarė ir lau- i kad amerikiečiai nori nutup- 

sunaikinda- ‘1 kų pasėliams, dyti žmogų ant mėnulio dar 
Na, sako,

mo. Ir mes žiūrėsime, kaip 
jie galės mėnulį pasiekti ir 
kaip jie galės sugrįžti atgal 
į žemę. Mes studijuosime jų 
patyrimus.

Ir jis pridūrė :
"Mes nenorime varžytis 

dėl žmonių į mėnulį siunti
mo atsargiai tam nepasiruo-

Prezidento Kennedžio pa 
siūlymas kongresui 
nuo pajamų mokesčių 11 bi
lionų dolerių labai šlubuoja, 
ir Washingtone jau kalba
ma, kad šįmet jis nepraei
siąs. Senatorius Long, demo
kratas iš Louisianos, pasa
kė: ” Neapgaudinėkime sa
vęs. Kol kas dar nepadaryta 
nei uncija pastangų, kad tas 
bilius būtų pravestas šiais 
metais.“ O jis yra finansų 
komiteto naiys. Kongreso

mas apie 50 svarui prieš 1970‘metus.
1 nuKirsui pupelių. Žuvo daug Į mes linkim jiemi

gyvulių. 1
i

Kastras reikalauja 
baigti blokadą

Pereitą savaitę Kubos 
diktatorius pareikalavo, kad 
Amerika nutrauktų jo salos 
ekonominę blokadą. Kalbė-- šus. Aišku, kad tokios lenk-
damas per radiją, jis pasa
kė: "Mes šaukiamės į pasau
lį, kad blokada prieš mūsų 
šalį, kurią ištiko katastrofa, 
būtų nutraukta.“ Mat, Ku 
bai labai daug nuostolių pri
darė uraganas. Jeigu Kast- . 
ras nebūtų pareidavęs Mask- ' junga nori nusipirkti. Jis tė
vai, nebūtų buvę jokios blo- j a^ke, kad ji gali tų kviečių

iv nonirlzti noc Amorib-c

tyi’.ės nieko gero neduotų, 
Į tik galėtų pasibaigti žmonių

mirtimi.“
Jis buvo korespondentų 

užklaustas ir apie Amerikos 
kviečius, kurių Sovietų Są-

giau atlyginimo ir geresnių
ginčija, neigdama, kad ji • šo» tačiau visuomenėje Nixo-. dal b0 sąlygų. Valdžia pa ; vyrai sutinka, kad mokės-tokia protesto mirtis.

Valdžios paskirti vada? budistus persekioja. - 
nuvedė tyrinėjimo komisiją -—-—;
į vieną budistų pagodą (baž- 1 ita lydėjo areštai
nyčią), kur budistas dvasi- • ______
ninkas išgyrė katalikų dik-; Pasimatęs Washingtone Į nui laimėti trūko vos tik vie- 
taturą, kaituo tarputu s an-, gu pre2identu Kennedžių, 1 no nuošimčio dešimtadalio 

^nn,?'ienU U^Iu-osIavij°s diktatorius Ti-į balsų. Bet kaip bus sekan-
Dabar tvrinėtoiu*komriia’ t3S 3tVyk° anądipn > New' čiais rinkimais, sunku tik-
Dabai tyrinėtojų komisija, y orką ir apsistojo Waldorf fai nes visuomenės

; Astona viešbutyje. Čia jo * 1 .--------------------------------------------------- . . . " mu jjv j , nuGtaikos greitai kinta.
! lauke demonstrantai su pro-1

, nas esą, laikomas tinkames- skelbė nepaprastą stovi. U-į įjus reikėtų sumažinti, bet, 
J mu kandidatu į prezidentus,: nijosvadai ėmė rėkti: "Pra. mo4l. ‘ ..’
į negu Goldwateris.

Pereitais linkimais Nixo-

nijos
įsideda fašistinė diktatūra!“ 

Ruošiasi skelbti generalinį 
streiką. Tuo tarpu visi keliai 
į Elizabetvillę esą ginkluotų 
gaujų rankose. Vežimai su 
keleiviais užpuldinėjami ii 
plėšiami. Per vieną savaitę

mažinant mokesčius, reikėtų 
ir valdžios išlaidas sumažin
ti, o prezidentas nori dar 
daugiau išleisti. Toks mo
kesčių sumažinimas, kaip 
prezidentas nori, būtų nie
kas daugiau, kaip politinė

LYNDON JOHNSON

Viceprezidentas Lyndon 
Johnson spalio 24 d. buvo 
atvykęs į Bostoną ir Mass. 
pramonininkų sąjungos su
sirinkime pasakė kalbą, ku
rioje pažymėjo, kad JAV 
turi laimėti varžybas Į mė
nulį. “Mes negalime būti 
antrieji erdvėje ir pirmieji 
žemėje.“ pasakė Johnson.

testuojančiais plakatais, ir! 
kai kurie jų įsiveržė į vieš-S 
bučio vidų. Policija tuos a- 
reštavo. Prie viešbučio liko 
būrys ištikimu Tito palydo-i 
vu. Tie pradėjo su demonst
rantais muštis, todėl policija 
ir iu keletą areštavo.
RUSK NURAMINO 

I VOKIEČIUS

Pasklidus "adams, kad 
Amerika ruošiasi ištraukti 
iš Europos savo kareivius, 
kurių tenai yra 250.000, Va- 
kai-ų Vokietija nusigando. 
Bet nuskridęs į Borną Ame- 

j l ikos užsienio reikalų vedė- 
| jas Dean Rusk vokiečius nu- 
' raminą, kad Amerika yra 
pasiryžusi stovėti Vakarų 
Europos sargyboje.

i Komunistai <?inčijas, 
bet jie vieningi.

DR. PIJUS GRIGAITIS

Naujienų vy r. redaktorius. AUT 
I centro pirmasis vicepirmininkas,

atkaklus kovotojas dėl Lietuvos1 
laisvės dr. Pijus Grigaitis jo 80 
metų sukakties proga spalio 26 
d. Chicagoje buvo pagerbtas ne-

buvo 40 užpuolimų ir apiplė- meškerė balsams gaudyti at- 
šimų. šeši afrikiečiai bandi
tų užmušti. Dabar keleivių 
konvojus piadėjo lydėti 
Jungtinių Tautų armijos ka
reiviai.

Europon nuskrido 
16,000 kareivių

Pereita savaitę iš Texas 
valstijos pakilo oran milži
niškas Amerikos karo jėerų 
sklaidomasis laivynas su 
16,000 kareiviu ir netrukus 
nusileido Vakanj Vokietijo
je. Tai buvo pirmas toks žy
gis istorijoje, ir jis parodė, 
kad šiais laikais armija gali 
būti nepaprastu greitumu 
nukelta ir nuleista bet kur.

Ir vėl uraganas

einančiais pi^zidento 
mais.

rinki-

BUVĘS LORDAS

Lord
Dabartinis Anglijos minis
teris lordas Home atsisakė 
savo titulo ir virto vėl pa
rastu piliečiu. Dalia r jis ga
lės būti renkamas į parla
ment.. Anglijoje nuo 1895 
metų nebebuvo ministerio 
pirmininko lordo, nes ten i- 
prasta tom pareigom skir
ti parlamente vyraujančios 
partijos atstovą.

Taip sako Kinijos Mao 
Tse-tung. Esą, jei kuri ko
munistų valstybė būtu už
pulta, kitos stos jos ginti.

Pereitą savaitę pakilęs 
ties Carolinos pakraščiu u- 
raganas Ginnv iau buvo be- 
eirąs Floridos link. bet apsi
suko ir nuūžė i jūra. Tačiau 

paprastme pokyly Lietuvių a«-i penktadienį Miami rytuose 
ditorijoje.

kados ir Kuba gautų dar pa 
galbos iš Amerikos.

DIDINS ATOMINES 
UGNIES JĖGĄ

JAV armijos vadovybė 
pranešė visuomenės žiniai, 
kad bus didinama jos užjū
rio dalinių atominės ugnie 
jėga. Kaip Europoje, taip ir 
Tolimuosiuose Rytuose ame
rikiečiu daliniai būsią ge
riau aprūpinti atominėmis 
raketomis ir atominiais šovi
niais 8 colių howitzeriams. 
Neatrodo, kad ruošiamasi 
nusiginklavimui.

ADLAI STEVENSON 
GAVO PER GALVĄ

Adlai Stevenson, Kenne
džio paskirtas Jungtinėms 
Tautoms ambasadorium, 
pereita savaitę nuvyko Į Da
lias. Tex„ su prakalbom.

| Priešingi žmonės pasitiko jį į 
su demorstraciia. Žinios l 
mažai apie tai kalba, tik sa j 
ko. kad demonstrantai su! 
plakatais ii apsupo. Viena1 
moteris davusi jam per gal-' 
vą, bet tai buvę netyčia. Po-i 
licija du demonstrantus su-į 
ėmė. 1

dar ir nepirkti, nes Amerika 
statanti "diskriminuojančių 
sąlygų,“ būtent, ji norinti, 
kad tuos kviečius gabentų 
jos pačios laivai. Dabar yra 
į Washingtoną atvykusi So
vietų komisiją derėtis dėl tų 
kviečių prekybos.

RICHARD NIXON

Vėl išskrido Į Prancūziją 
savo profesijos reikalais. 
Jis dar gali grįžti į politiką 
ir būti respublikonų kandi
datas prezidento vietai.

j
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Komunistų viršūnių seimas
Londono žiniomis, Chruščiovas esąs jau palinkęs 

šaukti pasaulio komunistinių partijų vadų konferenciją, 
kuriai iki šiol jis buvo priešingas.

Konferencijos tikslas būtų išspręsti Sovietų Sąjungos 
ginčą su Kinijos komunistų vadais.

Seniai jau buvo pageidavimų toki viršūnių seimą su
šaukti, bet Chruščiovas nenorėjo tam pritarti, nes bijojo, 
kad tokiame seime nepaimtų viršaus Kinijos šalininkai. 
Dabar jis esąs jau tikresnis savo pergale.

Ginčas tarp Maskvos ir Kinijos prasidėjo prieš trejis 
metus dėl Stalino, kurį Chruščiovas suniekino o Kinija 
pasisakė už Stalino politiką. Pasaulio komunistuose tada 
kilo karštos diskusijos: kuri pozicija teisingesnė — Chruš
čiovo, kuris Stalino politiką smerkia, ar Kinijos vado Mao 
Tse-tungo, kuris ją remia?

Paragvajaus komunistų partija neseniai išleido atsi 
šaukimą, kviesdama kitų šalių komunistus, kad Kinijos 
partija būtų pasmerkta, izoliuota ir išmesta iš "ištikimųjų 
komunistų eilių,“ kad neužkrėstų jų savo pragaištinga liga.

Nors Paragvajus yra nedidelė Pietų Amerikos res
publika ii- komunistų partijos balsas tenai gilaus įspūdžio 
negali padaryti, vis dėlto Chruščiovui toks balsas yra ma
lonus.

Kitose šalyse komunistų nuotaikos nėra tokios aiš 
kios. Pavyzdžiui, Italijoj Togliačio vadovybė neturi vie 
ningo pritarimo, ii* kai kurios komunistų frakcijos tenai 
linksta Kinijos pusėn, kitos gi orientuojasi i Maskvą.

Belgijoje karšti Kinijos šalininkai buvo išmesti iš 
partijos ir busimoj konferencijoj jau negalės dalyvauti 
Jon galės važiuoti tiktai Chruščiovo šalininkai.

Olandijoj komunistų partija labai suskilusi ir šiur 
tarpu neaišku, kurioj pusėj tenai gali būti persvara.

Taip pat ir Pietų Amerikoje.
Indonezijos partijos vadas Adit norėtų priešingom? 

partijoms tarpininkauti, bet nei Maskva, nei Kinija j< 
tarpininkavimo nenori.

Norvegijos partija, kiek ji bebūtų verta, formaliai 
pasisakė esanti neutrali, bet kaip rusai, taip ir kiniečia5 
bet kokį neutralumą laiko paniekoje.

Nors daugumas rimtesnių komunistų pasaulyje gera’ 
supranta, kad ginčas tarp Maskvos ir Kinijos plaukia i* 
nacionalistinių interesų, tačiau nei Maskva, nei Pekiną? 
nenori prie to prisipažinti, o tvirtina, kad kova einant’ 
dėl ideologinių skirtumų.

Todėl ir planuojamoj viršūnių konferencijoj klausi 
mai turės būti svarstomi ir sprendžiami ideologijos rėmuo 
se. Iš vienos pusės Chruščiovas bus piešiamas kaip taiko 
angelas, o Mao Tse-tungas—kaip karo kurstytojas; gi ii 
antros pusės Chruščiovas bus kaltinamas kaip "socializme 
išdavikas ir kapitalistų pataikūnas,“ o Mao Tse-tunga? 
statomas pavyzdžiu, kaip "ištikimas Markso mokslo vyk 
dytojas ir neklaidingas revoliucijos vadas.“

Konferencija greičiausia užsibaigs tuo, kad vieni ki 
tus išplūs "aklais proletariato vadais“ ir išsiskirstys, e 
ginčai eis ir toliau, tik bus piktesni, negu pirma buvo.

remember- 
onlyyoucan PREVENT FOREST HRESI |

APŽVALG n

Apšaudė Amerikos laivąIšvardyti visas valstybes, 
kurioms Kennedžio admi
nistracija kloja milionus ko- 

j vai su komunizmu, būtų per- 
į ilga litanija; užteks tik pa- • lygiai metai nuo Kubos krr
sakyti, kad Europoje tokių į kada tenai buvo paste- 
valstybių yra 14, Tolimuose! betos šutomos Sovietų Ru- 
Rytuose—10, Artimuose Ry- sijos tvirtovės prieš Ameri- 
tuose ir Pietų Azijoje—17, | ką. Prezidentas Kennedis 
Lotynų Amerikoje—25, o tada uždėjo Ui salai stiprią 
Afrikoje—31.

Viso labo pernai joms bu
vo duota $4,118,130,000, 
kad galėtų atšispirti Mask
vos agentų agresijai. I Tartum Ui krizei atkurti, į

Taigi tegul mūsų komu-| pareitą savaitę Kubos kai o 
! nisui nesidžiaugia, kad ’ ’ "

blokadą, kad rusai negalėtų 
su ja susisiekti. Buvo kilusi 
tokia krizė, kad be mažko 
neprasidėjo atominis karas.':

lėktuvas ar lėktuvai apšau-

ke SovieUi ir Uip turi savo 
labai platų šnipų tinklą de
legacijoje Jungtinėms tau
toms. Gi Chicagoje steigti 
konsulatą kitos priežasties 
nėra, kaip tik sustiprinti 
savo šnipų centrą pačioje
Amerikos širdyje.
"Tai naujas būdas įsi
skverbti į Amerikos vidurį, 
kur koncentruojasi plati 
pramonė, kur yra susispie- 
tusios pavergtųjų Uutų di
džiulės atstovų masės ir kur

Kennednis jau agituoja ka- dė 35,000 tonų Amerikos patyS komunisUi yra giliai
. 1 Z _ _ « T T LSiz-vli- 5 * ’ _ _

giasi praktikoje. O prakti- 
, koj jis reikalauja iš kongre- 

. ... . ,___ ; so biiionų dolerių kovai su
.C «ievUVJ? • °i • komunizmu, kuris atmeta

nistų Vilnis* karstai ploja k italizm£ 
prezidento Kennedžio kai- 1
bai, kurią jis anądien paša- štai keletas duomenų, 
kė mormonų mieste Salt La 
ke City. Girdi,—

KOMUNISTAI PLOJA 
KENNEDŽIO KALBAI

pitalizmą griauti, 
automobiliu pavežiojo, ap
rodydamas Aukland mies
tą...
"Tikrai jau daugelis lietu
vių apleido N. Zelandiją, 
ir likusieji beveik visi yra 

pakėlę sparnus į JAV. Prie
žasčių yra visokių, bet pa
grindinė, sakyčiau, yra di
desnės bendruomenės pasi
ilgimas. Net ir jaunieji ne
silieja vietinių gyventojų 
draugystėn, bet ieško pla
tesnės lietuviškos šilimos. 
Todėl, negalint šiuo metu 
važiuoti į Lietuvą, jie pasi
renka JAV.“
Auklando miestas nedide

lis, ir, Griškaitienei atvažia
vus tenai iš Australijos, tą 

j pačią dieną jau žinojo visi
' A in 1 rl Z"1 1 » « X Iria «

laivą "SS J. Louis.“ Puoli t 
mas tęsėsi ištisą valandą, i 
Sproginėdami šoviniai suar
dė laivo Įrengimus, sudaužė 
denį ir sukėlė laive gaisrą. 
Užpultas laivas pradėjo 
šauktis pagalbos. Tuojau 
buvo pasiųsti keli mūsiškiai 
kovos lėktuvai ir pakraščių 
sargybos greitlaivis. Bet kol 
pagalba atvyko, užpuolikų 
lėktuvas buvo jau pasitrau
kęs.

Sprendžiant iš Washing- 
tono pranešimų, užpuolime 
dalyvavo tiktai vienas rasų

kiek kur buvo išleista tokiai 
kovai pereitais metais:

A . Danijai...........$44,400,000i Auklando lietuviai, iš kurių
Prezidentas Kennedis jau Italijai ............ 70,700,000 ji pajutusi daug nuoširdu-
radeio 1964 metų nnkr Ispanijai ...... 49,800,000! mo.

Japonijai .... 70,900,000; piCASSO SAKĖSI 
Korėjai .... 344,400,000; £§ <5 TjK JUOKDARYS 
Formozai....... 203,300,000
Laosui ............ 102,200,000) Kas >’ra Kcasso? Tai ispanų
P. Vietnamui..30u,800,000 j tapytojo slapyvardė. Tikras
Turkijai .......  252,500,000 j° vardas ir pavardė — Pab-

1 lo Ruiz. Mes čia jį užkabi- 
1 nom dėl to, kad juo labai 
Į žavisi ir mūsiškiai meninin-

pradėjo 1964 metų 
minę kampaniją, važinė
damas po 11 vakarinių 
valstijų. Jis kritikuoja re
akcinę politiką. Reakcinin
kai vaduojami ne blaiviais 
samprotavimais, bet pagie
ža prieš Tarybų Sąjungą ir 

aplamai prieš šalis, kurios 
jau atmeta kapitalizmą.“

Išeina, kad prezidentas Į 
Kennedis pritaria Tarybų 
Sąjungai ir kitoms šalims, 
kurios atmeta kapitalizmą.

Reikia pasakyti, kad po-,

NAUJOS ZELANDIJOS 
LIETUVIAI

įleidę šaknis.
"Paprastai, konsulatas stei
giamas savo piliečių reika
lam tvarkyti. Bet kitokie y- 
ra bolševikų tikslai. Kur 
jie Įsteigia savo konsulatą, 
ten priveža daugybę vadi
namų konsularinių tarnau
tojų, kurie yra niekas dau
giau, kaip gerai išmokyti 
šnipai, pogrindžio veiklos 
kurstytojai.“

Iš tikrųjų, kitokio reikalo 
Sovietų konsulatui Chicago
je nesimato. Savo piliečių 
Chicagoje jie, turbūt, neturi,

konstrukcijos lėktuvas, bet! o kad ir būtų vienas kitas, 
Kastro radijas iš Havanos j tai dėl to vargiai konsulatas 
sako, kad Amerikos laivą j būtų reikalingas. Bet šnipi- 
atakavo Kubos "oro jėgos“,) nėjimui Chicaga yra derlin-
iš ko galima spręsti, kad bu
vo ne vienas lėktuvas.

ga dirva. Tenai ir rasinis 
klausimas labai gyvas, tagi 
gera diiva ir riaušėms kurs
tyti.

rikos pagalbai atvykus, už-
vt - - puolikai buvo jau pabėgę,
Naujoji Zelandija yra pie- kai "ekspresionistai“, "ab- Havana sako - "JAV oro

Kastras neslepia, kad A- 
merikos laivas buvo apdau
žytas, bet sako, kad jis buvo J TOKIO PARKO 
"nubaustas“ toj srity, kuria AMERIKOJE NĖRA 
būna Kubon gabenami "sa- 
botarai ir ginklai.“

Havanos pranešimas prieš-------• 1X7__1_2__ _________Tarauja vvasningruno pa- 
skelbtai žiniai, nes kai Wa-į važinėti po Ameriką iružsu- 
shingtonas sako, kad Ame- kus į "National Parką“

"Vilnies“ bendradarbis J. 
G. rašo, kaip meška apiplė
šė St. Zolpio automobilį. Tai 
«iSit.irv G Jani KSvaZiayus pasi-

Sako:
'National Park ne tik yra

tiniame žemės pusrutuly,! straktistai“ ir kitokie. Jie* Daįėmi lėktuvai skraidė vir-’ svarbi istorinė vieta, bet 
kaip Australija, todėl, kai dievina Picassą kaip di- §uįe mėgindami sutrukdv- !>ene ir didžiausįas Par- 
čia pas mus žiema, tenai va- džiausią dailininką ir iš jo ti revoliuciniu vienetu veiks- kaS Vlsame Pasaul.vje. Prie 

yra didelė sala, darbelių semia sau įkvėpi- u > to parko yra dideli miškai,sara. Tai
Kennedis dažnai nesu-! k™ priklauso Britų tautų

PRASČIAUSIA DERYBŲ EIGA

Grįždamas iš Jungtinių Tautų seimo atgal Maskvon 
Sovietų užsienių reikalų ministeris Gromyko sustojo Ško
tijos aerodrome ir turėjo su spaudos atstovais pasikalbę 
jimą. Paklaustas, ką jis mano apie dabartinę tarptautinę 
padėtį, apie santykius tarp Rytų ir Vakarų, jis atsakė 
kad nors Rytai su Vakarais vis derasi, bet tų "derybų eiga 
negalėtų būti prastesnė.“

Kodėl ji tokia prasta?
Ogi todėl, kad visą "nusiginklavimo naštą“ nešanti 

viena Sovietų Sąjunga. Vakaruose nėra jokio noro nusi 
ginkluoti ir užtikrinti pasauliui taiką.

Vokietija esanti didžiausia kliūtis Europos saugumui 
Vakarų Berlyno klausimas turėtų būti kuo greičiausia lik 
viduotas, įsteigiant "laisvąjį miestą.“

Washingtono valdininkai žiūri į tuos Gromyko rei
kalavimus kaip į logišką tęsimą tų įvykių, kurie prasidėjo 
spalio 10 dieną, kai Sovietų sargyba sulaikė į Vakarų Ber
lyną vykstantį Amerikos konvojų su reikmenimis ir išlaikė 
jį beveikę paras. Tada mūsų prezidentas pasakė, kad tai 
buvęs tik "nesusipratimas“. Mums toks aiškinimas pasiro
dė keistas, ir mes pasakėm, kad tai nėra "nesusipratimas,“ 
bet gerai apgalvota Maskvos taktika. Ir tuojau po to rusai 
užblokavo kelią anglų konvojui į Berlyną.

Gromyko dabar pasakė Maskvos tikslą. Berlynas turi 
būti laisvas miestas. Vadinasi, amerikiečiai ir anglai turi 
iš ten pasitraukti. Šito Maskva jau seniai reikalauja, tik 
vėlesniais laikais tas buvo pamiršta, ir Washingtono gal
vos manė, kad Chruščiovas jau vvkdo "koegzistencija.' 
B?t Gromyko dabar tą ”widhful thinking“ išblaškė - 
santykiai negalėtų būti prastesni. Apie "koegzistenciją 
dar nesvajokite.

nas
dvokia, ką jis kalba. Vis dėl 
to Salt Lake Cityje jis taip 
nekalbėjo, kaip "Vilnis“ aiš 
kiną. Jis ir negalėjo taip kal-i Po antrojo pasaulinio ka
bėti, nes jis yra demokratų! ro Naujojoj Zelandijoj buvo 

įkurdinta ir dalis lietuvių 
tremtinių, apie kuriuos da
bar rašo "Mūsų Pastogėje“ 
australietė Griškaitienė, ku
ri buvo tenai nuvykusi iš 

tų prieš kapitalistinę sant- Australijos savo giminių ap- 
varką, nes demokratų parti- lankyti. Štai kai kurios jos 
ja yra kapitalistų partija.! pastabos:

"Kiek pastebėjau, lietuvių 
tarpusavio bendradarbiavi
mas yra gyvas ii- nuoširdus. 
Vieni kitus lanko, svečiuo
jasi. Visi atrodo įsigyvenę 
patogiai, turi didelius, gra 
žiai sutvarkytus namus ir 
savo ekonomine padėtimi

bendruomenei, ir Anglijos 
karalienė laikoma Naujosios

mą. Bet štai ką pats Picasso 
yra apie save pasakęs:

"Vilnis“ *iš-i Zelandijos galva.

partijos lyderis ir tikisi vėl 
būti jos nominuotas kandi
datas prezidento rinkimams. 
O jis niekad nebūtų jos no
minuotas, jeigu jis pasisaky-

Pagaliau juk ir pats Kenne
dis yra kapitalistas, ir ne bet 
koks, bet multimilionierius.

Kritikuodamas respubli
konų poziciją propagandi
nėse savo kalbose, jis gali 
pasakyti ir dažnai pasako 
visai neapgalvotų dalykų.
Bet reikia žiūrėti,kaip jis ei- patenkinti... Pinkus savo

SAUSRA ATLANTO PAKRAŠTYJE

‘ ......•V’-I’im

Atlanto pakraštys nuo New Jersey į šiaurę kenčia dėl 
ilgos sausros. Dėl to išdžiūvo vandens saugyklos, kyla 
daug gaisrų. Paveiksle matyti, kaip atrodo Qulnapo\al 
vandens saugykla prie Worcesterio, Mass.

. v A .. su Liberijos vėliava, bet yra
As stengiausi patenkinti žinoma, kad tą Afrikos neg-

kur yra meškų ir tigrų, bei 
Amerikos laivas plaukė i kitokių žvėrių.“

Kai kas mano, kad Sovietų Rusijos ir Kinijos ginčas 
yra gudriai sugalvota komunistų apgavystė Vakarams 
kontrolės piliulę.

1

kritikus gudravimais, ku 
riais kritikai, juo mažiau 
suprasdavo, juo labiau ža
vėdavosi. šių rebusų ir mįs
lių dėka aš greitai pasida
riau garsus. Giotto, Ticia- 
nas, Renmbrandtas, Goya 
buvo dideli tapytojai Aš 
esu tik juokdarys, bet toks, 
kuris suprato laiko dvasią, 
pasinaudojo savo bendra
jai kių kvailumu, tuštumu ir 
vertybių nesupratimu.“

pareiškimąŠitą Picasso 
atpasakojo T. 
dailininkas Dagys.
STENGIASI IŠDILDYTI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŽYMES

Eltos pranešimu, paimtu 
iš Der europaeische Osten, 
Maskva stengiasi suliedinti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją į 
vieną respubliką, kad leng
viau galėtų išdildyti jų ne
priklausomybės žymes.

Apie tokį Maskvos tikslą 
sprendžiama iš to, kad šįpavasarį oficialūs į Kraštų ±

rų respublikos vėliavą var
toja Amerikos laivai, nes 
Liberijoje jie yra registruoti, 
kad nereikėtų samdyti bran
gių Amerikos unijistų dar 
bininkų.

Yra gandų, kad Kubos 
tremtiniai ruošiasi naujai in
vazijai. Pietų Amerikos res
publikose jie organizuojasi 
ir lavinasi. Invazija numa
toma ateinantį pavasarį, gal 
balandžio mėnesį. Tuos gan-

žiburiuose dus Pavirtina Havanos žiburiuose tvirtinimas> kad Amdrikos
laivai gabena Kubon gink
lus.
KONSULATAS — 
NAUJAS ŠNIPŲ LIZDAS

Pasirašius Maskvos sutar
tį -tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos prasidėjo 
linksmas "medaus menui“, 
tačiau greit pasibaigė liūd
nu amerikiečių konvojaus 
sulaikymu ties Berlynu. Pa
sirodė, kad šaltojo karo Ni-

komunistų organai — lietu
vių Tiesa, latvių Cinia ir es
tų Rahva Hial — išėjo jau 
vienodo turinio, tokio pat 
formato ir tokiom pat iliust
racijom.

Be to, Pabaltijo Žuvinin
kystės Valdyba sujungta su 
Leningrado ir Karaliaučiaus 
sritimis. Geležinkelių val
dybos taip pat sujungtos ir 
pavestos Maskvos kontrolei.

Greitai neliks nė pėdsako

pasirodė šūkiai Amerikos 
adresu: "šalin rankas nuo 
Kubos!“

Ir tuo pačiu laiku spaudo
je skelbiama, kad Sovietai 
nori atidaryti Chicagoje 
konsulatą mainais už leidi
mą Amerikai įsteigti konsu. 
latą Leningrade.

Betgi tokio parko Ameri
koje visai nėra. Jungtinėse 
Valstijose yra National Park 
System,. bet tai ne vienas 
parkas, o 188 parkai, ir kiek
vienas jų vadinasi savo ypa
tingu vardu, kaip Big Bend, 
Glacier, Grand Canyon, 
Grand Teton ir taip toliau. 
Iš visų jų didžiausias yra 
Yellovvstone Park, kurio 
plotas turi 2,213,206 ketur
kampes mylias, (čia ir meš
kų yra. Bet jokiame parke 
nėra tigrų. Tigrai yra Azijos 
ir Afrikos žvėrys.

DIDŽIAUSIA BIZNIO 
KORPORACIJA

Didžiausia ir turtingiau
sia biznio korporacija Ame
rikoje yra telefono kompa
nija. Ji turi 2,210,600 šėri
ninkų ir 26 bilionus 72 mi
lionus dolerių turto. Sekanti 
didžiausia yra General Mo
tors automobilių kompanija. 
Ji turi 1,059,000 šėrininkų ir 
9 bilionus ir 17 milionų dole
rių turto. Bet turtingesnė y- 
ra Standart Oil of N.J., ku
rios turtas yra vertas 11 bi- 
lionų ir 49 milionus dolerių.

"KELEIVIO“ PIRMĄJĮ 
IR ANTRĄJĮ PUSLAPI 
REDAGUOJA STASYS MI
CHELSONAS.

Chicagos "Draugas“ ma
no, kad Sovietų konsulatas
Chicagoje būtų šnipų lizdas.' VIŲ išEIVIJA AMERKoi 
Jis klausia: į 5qq pualapiu d

iš buvusių tų trijų respubli- "Kodėl (toks konsulatas) veikslų, gal ten ir save na"
y°ukj’ kt Chįca* matysi. Kaina minkitais vir- 

cukako g°J- Užtat, kad New Yor-;ioliais >4«00, kietaL >*.00.

Skaityk Stasio MicheLo- 
no parašytą knygą “LIETU-

kų ištaigų.
Šiomis dienomis
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS 8KA!TO>RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Chicagos Lietuvių Tarybos 

konferencija
Spalio 20 d. Chicagoje, 

Jaunimo Centro namuose, į- 
vyko Chicagos Lietuvių Ta
rybos metinė konferencija. 
Dalyvavo 46 įvairių organi
zacijų atstovai. Sunešta au
kų virš $500. Išklausyti val
domųjų organų pranešimai. 
ALT Centrui atstovavo ALT 
iždininkas Mykolas Vaidy 
la, kuris pasakė gražią kal
bą apie ALT veiklą. Konfe
rencijai pirmininkavo teisė
jas A. F. Wells. Išrinkta 
nauja Taryba sekantiems 
metams. Dabar pirmininka
vimas tenka Lietuvių Soc. 
Demokratų atstovui. Priimta

niais lietuviškais valgiais, iš- 
l bandyti savo laimę ir tt. Ta

-----  proga bus galima ir nario
vauja ir kituose komitetuo- mokesti sumokėti, 
se, visai priešinguose bolše- Visi kviečiami šiame va- 
vikinei veiklai, tad toks pa- kare dalyvauti. Čia maloniai 
taikavimas aiškinamas, kaip praleisite vakarą ir padėsite i 
noras sėdėti “ant dviejų kė- Balfui, kuris rūpinasi visais

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

džių.“
Buvo išvykę j valstiečių 
liaudininkų suvažiavimą

Į Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos 75 metų jubilie
jaus paminėjimą ir drauge

vargstančiais lietuviais.
Perkūns

YVORCESTER, MASS.

Mirė A. Rioglienė
i

suvažiavima i New Yorką iš Spalio 15 d‘ Manchestery, 
52 Conn., mirė ten pas sūnųChicagos buvo išvykę agr. 

J. Bertašius, Z. Dailidka, A. 
Kučys ir L. Šmulkštys.

PAKANKA KOMUNISTŲ 
ŠNIPŲ

1963 m. spalio 20 d. Chi-
™l caž°je. Jaunimo Centro na- pazymetinos dvi: JAV pre-1 Chicagos Lietuvių

z.dentui J. F. Kennedy pra- T sukvi:sta metinė
sancios neleisti sovietams
steigti savo konsulato Chi
cagoje ir nesileisti į jokias 
derybas sudaryti nepuolimo 
paktą tarp NATO ir bolševi
kinių Varšuvos pakto vals
tybių, kol nebus grąžinta 
laisvė Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms.

Konferencija buvo sklan
di.

Minės VLIKo sukaktį

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (VLIK) 
20 metų veiklos sukaktį

pflnoriamiici narni--- ‘''“g*-------------------- --------

vairių organizacijų atstovų 
konferencija, išklausius val
domųjų organų pranešimų ir 
apsvarsčiusi spaudoje pasi
rodančias žinias, kad JAV 
vyriausybės daromi pasitari
mai su Sovietų Sąjunga į- 
steigti Chicagoje Sovietų Są
jungos konsulatą ir taip pat, 
kad daromi Sovietų Sąjun
gos pasiūlvmai sudarvti ne
puolimo sutartį su NATO or
ganizacijos ir komunistinio 
bloko valstybėmis, sudaran
čiomis Varšuvos paktą, pri
ėmė šią rezoliuciją:

1. Kreiptis į JAV prezi
dentą J. F. Kennedy ir vals
tybės sekretorių Dean Rusk 
ir prašyti, kad būtų atmestas 
Sovietų Sąjungos pasiūly
mas įsteigti Chicagoje So
vietu Sąjungos konsulatą

Kęstutį Rioglį gyvenusi A- 
gota Rioglienė, palaidota 
Worcesterio Notre Dame 
kapuose.

Velionė, be minėto sū
naus, paliko ir dukterį Juliją 
Rioglytę-Grimovich, gyv. J 
W. Roxbury, Mass., kuri se-J 
niau Worcestery buvo pasi-i 
žymėjusi pianistė, daugelį Į 
metų dalyvavo Aušrelės cho- į 
re, buvo jo akompaniatorė. Į

I
Kiti mirusieji

Praras Grigaliūnas, Ale
na Pašukanienė, Danielius 
Grigaliūnas, per 35 metus 
buvęs Bayonne, N.J., versli
ninkas, bet dabar gyvenęs 
YVorcestery, Marijona Čiup- 
liūtė-Deres, Aldona Gudaus
kienė, gyv. Gilbertville, 
Mass., ir YTncas Montvila. 

Sandaros banketas
Sandaros 16 kuopa lap-

PARODOS NAMAS JAV PASTATYTAS

Pasaulinė paroda New Yorke bus atidaryta kitu metu 
pavasari, bet jau pastatytas originalus pastatas, ku
riame bus ir restoranas, ant stogo galės nusileisti he
likopteriai. kurie vežios keleivius parodai ir miestui iš 
aukšto pamatyti. Prie to pastato atsakingą darba 
dirbo ir architektas Jurgis Okunis.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

MIAMI, FLA. Lietuvių Klubas buvo nu-
---------  •. taręs surengti lietuviams at-

Turėsime visokių parengimų! stovams pokylį, bet dėl val
dybos apsileidimo jis nebu
vo surengtas. Man ęeko ne-Praleidome labai įkyrią 

vasarą, nes nuo birželio iki 
spalio temperatūra vis laikė
si 80-94 laipsnių, net vanduo 
porą savaičių buvo 94 laips
nių.

Drebėjome dėl Floros, bet 
laimė, kad ji pasuko į šiaurę 
ir mūsų nekliudė.

Dabar, orui atvėsus, visi 
atsikvėpėme. Subruzdo ir 
draugijos, todėl netrukus tu- 
tėsime visokių pobūvių.

Pirmąjį ruošia Moterų

nėti gruodžio 29 d. atitinka
ma akademija ir paskaita.
Apie VLIKo nueitąjį kelią 
paskaitą skaityti pakviestas 
iš Washingtono dr. D. Kri 
viekas. Minėjimo organiza
vimu rūpinasi Chicagoje re- ____ ____ __
ziduoją į VLIKą įeinančių Į nes tai sudarytu Sovietų Ru
politinių grupių atstovai: 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų, Ūkininkų Partijos, 
Valstiečių Liaudininkų ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio.

“Sudavatkino“ klubą 
Krivulę

Jau eilė metų veikia bu
vusių Lietuvos policijos tar
nautojų klubas Krivūlė. Ja
me yra įsirašiusių apie 100 
narių. Kasmet klubas mini 
tradicinę šventę ”Angeh’ 
Sargų“ dieną. Šiais metais 
minėjo savo šventę rugsėjo 
29 d. Ta proga išrinko klu 

bas sau kapelioną kun. B. 
Sugintą ir tą pačią diena 
bent tris kartus meldėsi: 
pamaldos bažnyčioje, invo- 
kacija prieš narių posėdį ir 
invokacija prieš bendrus už
kandžius tavernoje. Lietuvo 
je net ir krikščionių demo
kratų valdymo laikais jokit 
policijos kapelionų nebuvo, 
tad daugeliui toks pertemp
tas ir nevietoje pamaldumas 
atrodo keistokai.

Pataikauja Maskvos 
pakalikams

Chicagoje leidžiamame 
lietuvių kalba bolševiku 
laikraštyje Vilnis rugsėjo 
26 d. buvo Įdėta vieša pade 
ka Povilui Ridikui už su-, 
ruoštą jų Mildos namams! 
vakariene ir įtaisymą estra-j 
doje gražių užuolaidų. Povi
las Ridikas yra laidotuvių į- 
staigos savininkas ir taip 
pat Universal Savings an

sijai proga stiprinti savo špi
onažo tinklą ir vesti kiršini- 
mo politiką tarp Chicagoje 
esamų tūkstančiu pabėgėliu 
įvairiausiu tautybių nuo so 
vietinio-bolševikinio teroro 
ir ju imperialistinio režimo 
kurie šiandien yra isiiunge 
i ramu ir kūrybini darbą A 
merikoje.

2. Prašvti taip pat prezi 
dentą J. F. Kennedy ir vals 
tybės sekretorių Dean Rusk 
nepradėti jokių derybų dė1 
nepuolimo sutarties sudary
mo, kol Sovietu Rusija ne
grąžins pilnos laisvės ir ne
priklausomybės Lietuvai i’ 
kitoms pavergtoms tautom? 
ir negrąžins tūkstančiu tr 
tautu tremtinių, išvežtų į so- 
vietų-bolševikų vergijos dar
bų stovyklas ir kalėjimus.

3. Šią rezoliuciją pasiųsti 
taip pat Chicagos miesto 
maiorui Richard Daley ir 
vietinei spaudai.
A. F. YVells, J. Skorubskas

pirmininkas sekretorius

ROCKFORD, ILL.

Inžinierių pokylis .
Amerikos Lietuvių Inž. ir 

kričio 10 d. Lietuvių Piliečiui Architektų S-gos skyriaus 
Klube rengia banke'tą. Tiki-Į narių, ju šeimų ir bičiulių ru
masi turėti daug svečių. Iš 
Chicagos atvyks ALT iždi
ninkas ir Sandaros redakto
res M. Vaidvla.

Gabi lietuvaitė

Providence aukšt. mokyk
los mokinė, jos laikraščio

dens pokylis bus lapkričio 
23 d. 9 vai. vak. Furci’s Ca- 
terers salėje (Richmond 
Hill, in-tos ir Atlantic Avė 
kampas). Gros Romo Butri
mo orkestras. Kaina t vai-

VLIKO SUKAKTIS

maloni pareiga pranešti, 
kad to pokylio nebus.

Legionieriai buvo labai 
nepatenkinti, nes jau buvo 
pasiruošę atvykti pilnas au
tobusas su muzika.

Klubo susirinkimai 
šeštadieniais

Spalio 14 d. susirinkime 
nutaita Lietuvių Piliečių 
Klubo susirinkimus šaukti 
ne kiekvieno mėnesio antrą-

Klubas? Jis bus lapkričio 10 i « . Padienį, bet antrąjį 
į šeštadieni 2 vai. popiet.

Lapkričio 17 d. bus Lietu
vių Piliečių Klubo parengi
mas. Lapkričio 24 d. Sanda
ros kuopos banketas.

Visi tie parengimai bus 
Lietuvių Klube (3665 N. W.

j 34th St.).

Rengėjai kviečia jų pa 
rengimus kuo gausiau lan 
kyti.

Grjzo iš siaurės

N. Anglijoje atostogas 
praleidę, sugrįžo Bukavec 
kai. Sugrįžo iš šiaurės taip 
pat Gatuliai, Juozas T rusa? 
ir kiti.

ALRK Moterų Sąjungos 
valdyba

Pirm. S. Kodienė, vice
pirm. J. Jazbutienė, ižd. A. 
Bubnienė, sekr. J. Bukavec- 
kienė.

L. J. Stasiulis

YVILKES BARRE, PA.

Lapkričio 25 d. sueina 20A‘vyko ’"*■ Gabrėn*. 
RįaĮiį Vai nramndvip nrarlė-* /Irai.
io veikti Vyliausias Lietuvos ben (Gabrėnas), kuris pro
Išlaisvinimo Komitetas (Vil
kas).

fesoriauja Miami universite
te. Jis nusipirko puikius na-

Lapkričio 23-24 dienomis' P1 Vs gražiausioje miesto da 
New Yorke šaukiamas Vliko *YJe'
suvažiavimas, kuriame bus

giai, gėrimai ir kt.) $7.50. paminėta ir šita sukaktis. 
Bilietai gaunami pas valdy-. Apie tai plačiau kitą kar

korespondentė Nijolė Mas- ( bos narius ir platintojus. j tą. 
keliūnaitė, 13 m. amž., iš-i 
rinkta delegate į Massachu-į 
setts Heritage Day Ply- j 
mouthe, Mass.

Geras koncertas

Inžinierius

Spalio 13 d. J. Dvareckas 
pakvietė vykti į Laisvės 
Varpo koncertą Bostone.

Prisirinko, pilna salė. 
Viešnia iš Australijos G. Va
siliauskienė ir musų jaunuo
lis Robertas Kazys Yakutis 
susirinkusių neapvylė. Pub
lika juos lydėjo smarkiais 
plojimais.

Nors Yakutis worcesterie- 
ris, bet jau senokai bematy
tas, res buvo išvykęs Į Kali
forniją. Dabar ji išgirdę bu
vome nustebinti ta pažanga, 
kurią jis padaręs. Mums, 
worcesteriečiams, malonu 
turėti tokį dainininką, garbė 
jo tėveliams, kurie tokį sū
nų dainininką užaugino.

Koncerte, buvo matyti di
dokas būrys worcesteriečių: 
dr. Vaitkus su šeima, Ma-

Neturime savų namų
Dabar lietuvių daugiausia 

gyvena

BAIGIASI BALFO RŪBŲ 
IŠTEKLIAI

I tūkstantį Balfo siunti 
Woodhavene ir j niu. išsiųstų šiais metais. 

Richmond Hill, tačiau čia • t^lna gana daug svarų. Mat 
lietuviai neturi viešiems po-j dalis suaukotu rūbu netinka 
būviams savo namu. Tai la-j siuntimni i užsienius (atran
kai žalinga. vnač jaunimui.j narduoda/me Brooklyne 

^Lietuvių klubu susijungiu n0 3.5 centus už svarą), o 
mas neivvko. Kalbomis bai-'
gėsi ir didžiuliu namu suma
nymas. nes tai buvo nastan-j 
vos asmenų, kurių kišenės 
tuščios. Pinigu turintieji to
kiais nepasitiki.

Šiaip ar taip reikėtų tuo 
klausimu rimtai pagalvoti.

dedant no 15-20 švara i na- 
keta. tūkstantis siuntinių tik
rai ištuština sandėlius.

Balfo vakaras

šeštadieni, lapkričio 2 d 
6:30 vai. vak. Lietuvių Klu
bo didžiojoj salėj Balfo sky 
rius Nr. 85 rengia vakara 
kurio programa labai Įdomi

Kalbės iš Milwaukee uni
versiteto atvykęs prof. dr. 
Vytautas Vardys, iš Chica
gos atvyks Vytauto Didžiojo

■ šauliu kuopos tautinių šokių 
Loan Assn. pirmininkas.! šokėtai, kurie parodvs, kaip 
Pereitais metais jam buvo! gižiai jie moka tautinius 
padėka toje pat Vilnyje už! šokius šokti.
surengtas Sovietų a»basa-l . . ,dos sekretoriui V. Zinkevi-1 Programai pasibaigus bus 
čiui vaišes. Jis Uip pat daly- eallma s°ktl. valslntls ska

Mūsų broliai ir sesės iš 
užjūriu nuolat prašo Balfa 
anrangos ir. ia gavę, nuo
širdžiai dėkoia. Paketo iš
siuntimas tekainuoja 6-7 do
leriai. tai ši šalpos sritis Bal
fo Stirn iai tebetesiama, vpaė 
i Vokietiją in Lenkija. Gai
la. rusai neileidžia vartoti’ 
rūbu i okupuota Lietuvą.

New Yirko, New Jersev ir 
anvlinkiu lietuviai nuošir
džiai prašomi papildyti BaL 
fo rūbu sandėlius. Atvežkite 
viską, kas jums atlieka, už 
netinkamus vartoti rūbu?
pa1fas gaus kelis dolerius 
tinkamu vartoiimui rūbu 
nersiuntimo išlaidoms pa
dengti.

Balfo adresas: 105 Grand 
$t.. Brooklvn. N. Y. Sandė
liai atidari kasdien darbo 
valandomis. Kitu laiku irgi 
galima pristatvti. tik pa
skambinkite tel. EV 7-1422 
(Gaila Balfo Centras neturi

buvusi — 75 centai. ratų rūbams iš namų paimti.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti, taip pat neapsimoka varto- 

šiuo adresu: i tus rūbus paštu i Balfa siųs
”K E L EI VI. S“ ti, nebent jie būtu tikrai ge-

636 E. Broadvray------- :--------South Bos*on 27, Mass. ri. ypatingai gerai atrinkti).

J. Klovas

čiai. židžiūnai, Česnos, inž. 
A. Vagelis, -T. Vizbarą, P. 
Alavošius, Palubeckai, A. 
Palubeekis. M. Žemaitaitis, 
K. Zurlis, J. Dvareckas ir kt.

J. Krasinskas

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau pradėtas spausdinti.
Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informaeijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip

J

Plečia klubą

Prie esamų Lietuvių Klu
bo patalpų bus pastatytas 2 
aukštų namas: pirmajame 
aukšte bus baras, o viršuje 
gyvenamasis butas.

Senas mecenatas Pr. Moc 
kus vėl atėjo į pagalbą sr 
$12,000 auka. Tai jau ne 
pirmoji jo auka. Jau seniau 
jis yra davęs apie $20.000 
Jis taip pat davė $300 ”sbuf 
fle board“ irengti. Tikrai 
be to Žemaitijos sūnaus, Tel 
šių miesto bajoro, neturėtu
me tokio klubo.

Su legionieriais išėjo 
nei šis, nei tas

Turėjau garbės būti to? 
didžiausios karių organiza 
cijos suvažiavimo atstovu 
Ten sutikau keliolika lietu
vių. Buvo jau trečiosios kar
tos lietuvių, bet dar gera’ 
kalbančių lietuviškai, bet 
buvo ir tokių, kurie apie lie
tuvius jau mažai ką bežino, 
nors jų pavardės buvo lietu
viškos.

Mirė K. Kuras

Spalio 12 d. mirė ilgame
tis Keleivio ir Naujienų skai
tytojas Klemensas Kuras, 
nepriklausomos lietuvių baž
nyčios narys, priklausęs 
angliakasių unijai. Palaido
tas lietuvių nepriklausomuo
se kapuose YVest YVyoming,
D-X"«.

Velionis į Ameriką atva
žiavo 1907 m. iš Panevėžio 
apskrities.

Jis paliko liūdinčius žmo
ną Eleną, dvi dukteris — 
Pranę Kuraitę ir Zibertienę, 
gyv. Schenactady, N.Y.

J. V. Stanislovaitis

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ną savo pažistamam a’ 
kad geriausia dovana bu? 
lraugui. tai atsiminkite 
uos knygos:

Stasio Michelsono ‘lie
tuvių Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai“, kaina $6.06.

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

JUOZAS STALINAS
i'

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
oačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........................ $12.00

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ...................... . $6.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20,000 žodžiu, kai
na ................................ $4.00
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ii Iš pavergtos Lietuvos LDD suvažiavimas
ŠIŲ DIENŲ KLAIPĖDA

ji

(Elta) Neseniai iš Lietu- ’r.epatepsi — nevažiuosi.“ 
ves atvykę, gyvenę Klaipė- l'astaraisiais metais Klaipė-
c oje. Eltos atstovui papasa
kojo apie Klaipėdą, jos bui
ties bei kultūrinio gyvenimo 
vaizdus. Atvykusieji buvo 
paklausti, kaip šiuo metu at
rodo Klaipėdos miestas, jo 
statyba, ar ji patenkina gy
ventojų poreikius.

— Jau yra žinoma, — pa
sakojo neseniai atvykę, — 
kad karo metu Klaipėda bu
vo labai nukentėjusi. O 
šiandien joje atsidūrus, j a- 
kis kristų naujai atstatytų 
kvartalų vaizdas. Pokariniu 
laikotarpiu pastatyti namai 
teikia slegiant} įspūdį. Lėkš
ti, vadi; ami "tipiniai“, tri
jų aukštų, mažais langais 
su neskoningais balkonais 
gyvenamieji namai daugiau 
primena barakų tipo karež- 
\ ines. Tokie namai šiandien 
jau liudija sovietinę "archi
tektūrą,“ Azijos kultūrą. 
Net ir sovietiniai pareigūnai 
pripažįsta, kad įvykusi klai 
da, tačiau jie teisinasi, kad 
esą anuomet nebuvę laiko 

galvoti apie miesto išvaizdą. 
Pasirodo, pirmasis po karo 
Klaipėdoje atremontuotas 
pastatas buvo... kalėjimas 
(šiandien jis jau panaikin
tas).

Nūdienė statyba jau mo- 
demiškesnė, vykdoma spar
tesniais tempais, tačiau ati
duodamų eksploatacijai bū

doje gauti darbą nebuvo pa 
prasta ir šiuo atveju daugiau 
sunkumų turi moterys.

— Kur daugiau susiduria
ma su rusais atėjūnais?

— Stambiuose fabrikuo
se, žvejybos ir prekybos uos
tuose, dar ir transporte daž

iiivų

2. Lietuvių Darbininkų 
Draugijos atstovų suvažiavi
mas nutaria, kaip iki šiol, 
taip ir ateityje glaudžiai 

t bendradarbiauti su giminin-

Pirmosios knygos Vilniuje
bet savo pratarmėse bei 
priežodžiuose Skorina skel
bė pažangias mintis apie 
liaudies švietimą ir skaity
mo naudingumą, kėlė gimto
jo krašto ir gimtosios kalbos 
meilę. Panašias mintis M. 

džia^ kpe * "min^ų • holiai. ^sivystanti feodali- Daukša skelbė to amžiaus 
bendraminčių veiklą ir ją to- kultūra šešioliktajame pabaigoje jau lietuvių kal
kių ar kitokiu būdu paskelb* amžiuje buvo įeikalinga

spausdinto rašto, ir ano me-

Lietuvos didžioji kuni
gą Amerikos Lietuvių Soči- kunigaikštystė viduramžiuo-

Spalio 19 d. So. Bostone ridos. J. Sarapinas iš Kana- aldemokratų Sąjunga. ge buvo plačiai išplėtusi sa-
Sandaros salėje posėdžiavo dos, Darbininkų Balso re- g Lietuvių Darbininkų vo valdas, ir gyventojų dau-
Lietuvių Darbininkų Drau- uai.torius J. V’ilčinskas iš Draugijos atstovų suvažia- suma sudarė slavų kilmės

J. Vilu

gijos atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 27 atsto
vai ir būrys svečių.

Suvažiavimą atidarė LDD 
valdybos sekretorius N. Jo- 
nuška. Jis prisiminė mira

Angiijos ir daug kitų. Kiek vjmag paveda centro valdy- taut< 
ir nas jų a.-nojo, Du& pa';ba: nasirūDinti surinkti me-i čiai,
ckelbta atskirai,

LDD apy skaitini praneši
mą padarė N. Jonuška. Bū
ro užsimota išleisti metraš
tis, bet dėl Jono Januškio

gumą
tautos — gudai, ukrainie-

j bai pasirūpinti surinkti me-i clai> Otų provincijose masI J v • • • •

sius draugus — buvusį LDD
pirmirinką Joną Janu&kį, mj,-tjes jr ^ėl kitų priežasčių

niausią vadovaujantis per N^-uraptcką.'Jfe tek° "Ukelti

onalas ir didžioji darbinin- suvažiavusių atsistojimu bu- *am
vo pagerbti. , ėl LDD centro valdybos

LDD SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

pavęir i
kinti nei prieauglio. Kaip ir 
kituose Lietuvos miestuose, 
butų klausimas laikytinas 
pačiu opiausiu.

— Ar daug šiuo metu ru
sų Klaipėdoje? Ar lengva 
mieste gauti geresnį butą?

— Šiuo metu Klaipėdoje 
gyventojų skaičius gali siek
ti apie 100,000. Tenka ma- 
■yti, kad tų gyventojų tarpe 

30% sudaro rusai. Ka- 
v. :gi tuoj po karo rusų gy- 
entojų skaičius buvo dar 
dėsnis, tad nenuostabu. 

xad rusai gyveno geresniuo- 
se butuose. Turėti Klaipėdo
je gerą butą — didelė laimė.
«. ei nori gauti butą, turi pra
eiti "kryžiaus kelius“ — tad 
labai dažni atvejai spekulia
cija butais, kyšininkavimas. 
Dažnas atvejis, kai Klaipė
doje 10-15 metų gyvenąs 
darbininkas negauna buto, 
o žiūrėk, koks naujai atvy
kęs jaunas specialistas būna 
bematant butu aprūpintas.

— Ar ir Klaipėdoje, kaip 
ir kituose miestuose, dideli 
formalumai gauti butą? — 
toliau buvo klausiami nese
niai iš Lietuvos atvykę.

* r«'k
— Taip, jei nori savo noru 

įsikurti stambesniuose pa
vergtosios Lietuvos miestuo
se, susidursi su įvairiais, ne
lengvai įveikiamais sunku-

kų dalis yra rusai. Doku
mentacija vedama rusų kal
ba. Žvejybos ir prekybos 
uostuose rusų skaičius gali 
siekti apie 80%. Kiek dau
giau lietuvių esama vykd. j 
komiteto įstaigose, medici
nos, švietimo įstaigose — 
čia šalia rusų naudojama ir 
lietuvių kalba. Tad Klaipė
da laikytina daugiau suru
sintu Lietuvos miestu.

— Kokios kultūros įstai
gos šiuo metu veikia Klaipė 
doje? Ar jaunimas noriai 
dalyvauja sukomunistintos į 
kultūros veikloje? — toliau 
teiravosi Eltos atstovas.

— Šiuo metu Klaipėdoje 
veikia dramos teatras, ketu
ri kino teatrai. Be to, kiek
viena stambesnė organizaci
ja turi savo klubą ir vad. me
no saviveiklą. Į šios ratelius 
vadovai įpareigoti įtraukti 
kuo daugiau jaunimo, tačiau 
tos saviveiklos veikla tiek 
subanalėjusi bei supanašėju- 
gį. kad jaunimas saviveiklos 
kratosi ir verčiau lankosi šo-
kių salėse ar restoranuose. 
Tad nenuostabu, kad klubų 
vedėjai nuolat kaltinami 
žlugdą kultūrinį — masinį— 
politinį darbą. Populiarus 
yra kinas, ypatingai, jei ro
domi Vakarų gamybos fil
mai. Lietuviai daugiau lan
kosi dramos teatre, tačiau jo 
lankomumas pareina nuo re
pertuaro. Rusų publiką at
stovauja reguliariai atvyks
tąs Sovietsko (Tilžės) rusų 
dramos teatras.

ba.
ti.

4 Lietuvių Darbininkų 
Draugijos atstovų suvažiavi
mas sveikina Darbininkų 
Balso redakciją Londone ir 
pasižada sumokėti to laik
raščio vieno numerio išleidi
mo išlaidas.

V. S.

Iš kairės j dešinę: Povilas Brazaitis, Bronė Spūdienė, 
Napoleonas Jonuška ir Pranas Šveikauskas.

Suvažiavimui vadovauti pranešimo pasisakė: Buivy- 
buvo išrinkti B. Spūdienė iš dienė, J. Sonda, M. Michel- 
Brooklyno. N.Y., ir P. Bra- sonienė, St. Michelsonas, J. 
zaitis ir sekretoriauti N. Jo- Vilkaitis, Bimsas, Gegužie* 
nuška ir Pr. Šveikauskas, nė ir kiti. LDD valdybos a- 
Rezoliucijų komisijon: St. pyskaita buvo vienbalsiai 
Michelsonas, M. Strazdienė patvirtinta.
ir J. Vilkaitis. Mandatų ko- ; LDD centr0 valdybon iš* 
misijon: A. Buividienė iš i rinkti: N. Jonuška, V. Jac- 
Brooklyno, N.Y., ir P. Bra- kūnas? m. Strazdienė, P. 
zaitis. Brazaitis, O. Gegužienė, M.

Lietuvių Socialdemokratų Michelsonienė, Treinavičius,
/-* • ___ ______ t l ^4— Oi Tsąjungos varau sveikino o. auv. ou £>rrcu» « o. duijj 
Vilkaitis, pastebėdamas, į das iš Brooklyno, N.Y.; pa* 
kad šiuo metu socialistinis vaduotojais — P. Šveikaus-

to susidariusiomis politinė 
mis ir socialinėmis sąlygo 
mis raštija Lietuvoje pagre 
čiui vystėsi keliomis kalbo 
mis.

Greta besivystančių Lie
tuvos metraščių ir teisyno 
rusų kalba, 16-jo amžiaus vi 
dury pasirodė daug raštų lo-

ĮSIDRĄSINKITE

5. Reiškia padėką Kelei__ ____
. io ir Naujienų redakcijoms Į tynį kafba>' buvo rašoma
už patarnavimą LDD. lenkų kalba, pagaliau pasi

6. Nutaria Naujienų maši- rodė pirmieji raštai ir lietu
sių vajui skirti $25. Į vių kalba.

Mizara rašo Laisvėje, kad 
Lietuvos žmonės norėtų 
skaityti Laisvę, bet negali 
atsiųsti už ją pinigų (Jis ne
pasako, kad pinigų siųsti ne
leidžia Maskvos valdžia). 
Jie nedrįstą prašyti savo ar 
timųjų Amerikoje tą laikraš
tį išrašyti, nes tie artimieji 
nepritaria Laisvės politikai. 
Mizara pataria:

"Jie turėtų įsidrąsinti“— 
vadinasi, prašyti išrašyti 
Laisvę.

7. Atsakymas į St Kairio Santykiuose su Vakarų 
sveikinimą: Į valstybėmis buvo vartojama

. Ai I kalba- Ta pati kalba
Mielas drauge, ~ J buvo partojama Vilniaus a- ’ Lietuvoje tėra tik komu*
i aname aciuuz LDD at Į kademijoje, kaip ir visuose nistų laikraščiai, todėl nebė- 

stovų suvažiavimui rastu | be išimties ano meto Euro-, ra jokio reikalo dar iš užsie-
pareikštus linkėjimus. Vi-. pos universiu.tuose 
siems Jūsų pageidavimams 1
pritariame ir juos vykdysi-1 Knygų spausdinimu Lie- 
me. Linkime nepalūžti savo j ^va nedaug tebuvo atsiliku- 
pastangose atskirais spau I d nuo Vakarų. Pirmoji \ il-
dos leidiniais atgaivinti so-J niuje spaustuvėje atspaus _ .
cialistinio judėjimo praeiti Į dinta knyga pasirodė 1525 įieia toks, koki vaizduoja 
ir ištvermingai tai įvykdyti.] metais. Tą spaustuvę įrengė Komunistine spauda. Bet

nrcj-- • j □ I gudas Pranciškus Skorina,
8.Didziajam spaudos dar- kilęg iš Polocko (Gudijoje), 

bminkui, naujų minčių ska J jjg moksius išėjo Krokuvos

nio siųsti ten tokių pat laik
raščių.

Jiems būtų naudingiau 
nekomunistinė spauda, nes 
iš jos sužinotų, kad pasaulis

tintojui ir jų ugdytojui dr. 
P. Grigaičiui, Naujienų re
daktoriui, sveikinimas:

ir Padujos (Italijoje) uni
versitetuose.

Jis religines knygas gudų 
kalba spausdinti pradėjo 
Pragoję (Čekijoje). 1525 
metais atsikėlęs į Vilnių, 
Skorina ir išspausdino gudų

nekomunistinei spaudai ke
lias į Lietuvą tebėra uždary
tas. Uždarytas jis ir Kelei
viui.

NEW BRITAIN, CONN.
Džiaugiamės kartu su Ju

mis, Suraukusiu ou metų, ii 
Jūsų našiais darbais tiek
spaudoje, tiek visuoraeni* _____ ~~ _

sąjūdis savo apimtimi yra kas, Senk ir J. Vinciūnas. niame bei politiniame gyve i ka7ba dvi knvgas:*”Aposto- su^auhę „auksinio jubi
stipresnis, negu kada nors Revizijos komisijon—inž.' nime. Linkime ilgai gyventi. Į įr ”Maža kelionių kny- Nejaus“, dviejų metų sukak- 
praeityje. V. Sirutavičius, S. Jonuškie-j 9 Sveikinima3 K Bieli I Abi knygos pasižymi Paminėta spalio 31

LDD SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ DALIS niui: I spaudos dailumu ii- puoš- “leje (364 Park
o -i • i i ’1““S pagražinimais. . ). Pradzia 5:30 vai. Po
Sveikiname sulaukus 801 . pietų — laisvas pažmonys,

metų, linkime geros sveika-Į Tai buvo pinnosios Rytui muzika. Visi klubo nariai 
tos, našaus darbo, kaip iki I Europoje atspausdintos kny- kviečiami
šiol, taip ir ateity darbo] ?os- Maskvoje pirmoji kny- 
žmonių gerovei. Į ?a tebuvo atspausta 40 me

t ___________________ I ;ų vėliau, negu Vilniuje.
SVEIKINO VNUISTAI | Maskvoj maskolių vadi

namas spaudos pradininką

Auksinio jubiliejaus metų 
klubo sukaktis

Klubo, kurio nariai tegali

Klaipėdoje dar veikia Po
ilsio ir Kultūros parkas — 
čia matyti iškabinti akį rė
žią propagandiniai šūkiai 
bei diagramos. Parke būna 
saviveiklos koncertai ar šo
kių vakarai — tik retais at
vejais jie baigiasi be įsigėru
sių peštynių. Iš viso Klaipė
doje įsigalėjęs alkoholizmas 
Miesto valdžia buvo privers
ta atidaryti „išblaivinimo 
ištaigą,“ be to, alkoholikus 
dar gydo psichoneurologinis 
dispanseris.

Dar galima pridurti, kad 
Klaipėdoje aukštųjų mokyk
lų nėra. Anksčiau veikęs Pe
dagoginis Institutas buvo 
uždarytas. Veikia muzikos, 
žemės ūkio, finansinis, bu
halterinis technikumai, ama
tų mokykla ir vienintelė Lie-

Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę: Jonas Vilkaitis. Napole
onas Jonuška. Stasys Michelsonas, Margareta Michel- 

sonienė, Antoinette Buivydienė.

Laišku sveikinimą atsiun- nė ir J. Bimšas. 
tė St. Kairys, pasisakyda- Būta kai kurių ginčų dėl 
mas, kad labai norėtų tame kai kurių noro, kad Lietuvių 
suvažiavime dalyvauti, bet, Darbininkų Draugija susi- 
deja, dėl sveikatos negali, lietų su Amerikos Lietuvių 
Kaip senosios socialistinio Socialdemokratų Sąjunga, 
sąjūdžio kartos nariams jis Nors tos dvi organizacijos 
linkėjo nepamiršti Lietuvos yra visai artimai giminingos, 
likimo jos kovose dėl savo beb LDD praktišku savo vei- 
ki-ašto laisvės, krašto, kuris kimu nepartinė, todėl 
iki šiol klastingo ir žiauraus

mais. Pirma, tun turėti ge- tuvoje jūreivystės mokykla 
rus giminu ar pazjstamus, ir joje daugumoje _ „^j. 
kūne turėtų atliekamo gyve- Būdinga kad j šia mokyklą 
ramo ploto ir sutiktų apgy-, nėra ,e įstoti; Reikk ?
vendmti antra - tun turėti rodyti u veiklą, „ jci 
darbą (tuo tarpu darbo ne-, nas g Uvų miręs_ ui prista.
£ausl> PC1|,-netVn *>ut0 aI?>? tyti pažymėjimą, kur būtų 
šiaip kokio kampo pnsi-i - .. , , ., .glausti prie šeimoL.) ir tik! Pa)a>do^.,r

. ., jai būtų neparanku įeiti į
okupanto yra valdomas agkjos ideologijos sambūrį, 
skurde ir pnespaudoje. Gai- Kitas jau glau.
binga 11 atsakinga paieiga dug bendradarbiavimas. Be 
padėti vargstantiems bro t suvažiavimas negalėtų
liams Lietuvoje. Nereikia tokio klausim0 spręsti, ne
prarasti v,lties.-Lietuva ir atsikiausęg narių. Tai 
vėl bus laisva ir, laisva bu-į ir pasilikta prie seno tuo 
dama, gaies pati kurti sa\oj kiausjmu nusistatymo: irat- 
sviesią ateit}. St. Kairys e- j ejtvje glaudžiai bendradar- 
sąs tvirto }sitikmimo, kad biauti gu ALSS> kaip ui bu.

dalyvauti.
Rengia bazarą

šv. Andriejaus parapija 
lapkričio 21-23 dienomis • 
Lietuvių salėje rengia didelį 
bazarą.

Mirė lietuviai
Lietuvių Profesinių S-gų ivan Fedorov su gudu Petra 

Grupė Egzilėje LDD suva-| Mstislavecu įrengė spaustu- 
žiavimui atsiuntė šitokį svei- Vę ir 1564-65 metais išleido! o . 
kinimą: | ^vi religinio turinio knygas.* ^7?tini,U mir® Jo*

i Lietuvių Profesinių Są- Bet sav0 darb4 v v
į jungų Grupės ir "Darbinin-Į mesti ir, fanatikų dvasinin- ' ’ - 10 skai-

kų Balso“ redakcijos vardu I hų išguiti, pabėgo į Lietuvą,
prašau perduoti Lietuvių kur juos priglaudė Lietuvos 
Darbininkų Draugijos šuva- didikas hetmonas Chodkevi- 
žiavimui, kuris įvyks spalio s3'0 Zabludovo dvūre,
19 dieną, mūsų šilčiausius pavedęs jiems įrengti spaus- 
sveikinimus visiems suvažia- tuY?- Išspausdinę čia rasų 
vimo dalyviams ir geriausius Į haiba 814 puslapių evangeh- 
linkėjimus Jūsų draugijosmaskviečiai išsiskyrė: 
nariams. Fedorov išvyko į Lvovą, o

.. .... Mstislavec į Vilnių, kur jį
Manau, neapsiriksiu sa- pakvietė broliai Mamoničiai 

kydamas, kad tiek mūsų, spaustuvės organizuoti, 
tiek Jūsų tikslas yra perduo- Skorinos knygų vaidmuo 
ti laisvajam pasauliui Lietu- svarbus ne tik dėl to, kad tai 
vos darbo žmogaus šauks- buvo pinnosios spausdintos 
mą, prašant pagalbos išsi* knygos Lietuvoje, bet la

tytojai. Tegul jiems būna 
amžina ramybė šios šalies 
žemėje.

Kovoja su streiklaužiai*

Vietos unijų centras įtei
kė miesto tarybai reikalavi
mą, kad, kilus streikui ku
rioj nors Įmonėj, nebūtu leis
ta iš kitur atsivežti streik
laužių. Taiyba 7 balsais 
orieš 2 pritarė unijų reikala
vimui.

Ar sumažėjo nedarbas?

V ietos spauda skelbia.

tokiu atveju milicija sutiks 
svarstyti pareiškimą įsire
gistruoti. Tačiau pagal įsta
tymą darbą gauti gali tik 
prisiregistravęs. Štai jau ir 
patenkame į užburtą ratą. 
Tačiau apsukresni, labiau iš
radingi žmonės sugeba iš
spręsti ir tokius galvosūkius 
ir čia labai tinka posakis

kokia mirtimi miręs. Paly
ginti su kitais Lietuvos mies
tais, inteligentijos Klaipėda 
turi mažiau. Jei dar prisi
minsime įvairiataučius mies
to gyventojus, galėsime tar
ti, kad kultūros atžvilgiu 
Klaipėda turėtų užimti vie
ną paskutiniųjų vietų Lietu
voje.

kad
LDD nariai, nesigailėdami 
nei savo jėgų nei turto, su vi- j 
su nuoširdumu rems Lietu
vos laisvinimo kovas, ir to 
jis iš širdies linkėjo.

Taip pat laišku suvažia
vimą sveikino K. Bielinis, 
pageidaudamas, kas ateityje 
dera veikti.. Be kitų, laiškais 
ir aukomis LDD suvažiavi
mą sveikino dar šie: P. Če
pas, Gegužienė, V. Kalvelis,

vo ligi šiol.
Suvažiavimas buvo gyvas. 

Naujai LDD išrinktai valdy
bai telieka jūreiviškai tarti: 
"Gero vėjo!“

Suvažiavimo nutarimai

1. Lietuvių Darbininkų 
Draugijos atvykusieji atsto
vai į savo suvažiavimą 1963

laisvinti g vergijos ir išnau- biausg todėLkad'jos paskaj 129^da“wSj o totorė

šauksmas nebūtų girdmas k"e?ėtrkadT'did\lgdgais° <llabdlm0 lstailro’ ir“- 
šioje pusėje geležinės uždan- ro, sunaikinusio du trečda 
gos, jeigu lietuviai darbi- liu Vilniaus, ir 1571 m. siau- 
mnkai išeivijoje neturėtų tusio maro trukdoma, 
savo organizacijų bei spau
dos, jeigu Lietuvos darbi- Nore Skorinos knygos bu- ______ _
ninkijog vardu kalbėtų tik vo religinio turinio vertimai, i Tai tik tie, kurie dar gauna
okupanto samdiniai, šian-________________________ } pašalpą, o kuriems pašalpa
dien mūsų susiklausymo dė-1............................... į pasibaigė, tie jau nelaikomi

bedarbiais.

įstaigoj esą įre
gistruota 23,718 bedarbių, o 
pernai šiuo metu buvę 24. 
651.

Bet tie skaičiai nerodo 
tikrojo bedarbiu skaičiaus.

poa, vjcguticiic, T. ivdivcnj, m. spalio 19 d. pasisako, k d balsas vra rarsus 
E. Senk, K. Bukaveckas iš, kad nepaliaujamai rems ko-, KT - . garsus.
Floridos, J. Andriukaitis, St-i-vą dėl Lietuvos išlaisvinimo ka? «sU^tu ’a^esSa““80’ 
Juodviršis, A. Jenkins iš Ha- i iš Sovietų Sąjungos pavergi- J P M g
vajų, P. Kriaučiukas iš Flo- į mo. Į Todėl, linkėdami Jūsų su

ka Lietuvos darbininko bal- važiavimui visokeriopo pa
sas yra girdimas visame pa- Į sisekimo, kviečiame kelti ir 
šaulyje. .

Deja. negalima pasakyti,

Pr. Naunčika*
remti Darbininkų Raišą, kad
jis būtų girdimas šioje ir a- j--------------------------------------------------------------------------

noje pusėje geležinės už- Artinasi žiema, tek* ilgiau
dangos ir tuo prisidėtų prie 
kovos dėl Lietuvos laisvės. 

Jūsų
J. Vilčinskas

būti namuose. Iisirasykite 
Keleivį — su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai* 
na metams $5.

k
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Maikio si Tfcvi

neatvažiuos ir tavo auza su
degs. Na, o kas gali tiek lič- 
bų atsiminti? Juk ir Salia
monas tiek daug nežinojo.

— Tiesa, tėve, tie skaičiai 
piliečius apsunkina, bet kai 
gyvenimas darosi kaskart 
sudėtingesnis ir painesnis, 
tai be skaičių ir numerių sun
ku būtų toj painiavoj susi
vokti. Be numerių gal būtų 
nejmanoma tvarkyti senat
vės pensiją ir nedarbo pa
šalpą. lr kai pasirodė, kad 
skaičių tvarka palengvina 
darbą, tai tokią tvarką Įve
dė jau ir bankai, ir draudi
mo kompanijos, ir net darbi
ninkui unijos, kurios moka 
savo nai iams senatvės pa
šalpą. Be skaičių neįmano
ma būtų ir prekyba. Seniau 
žmonės apsieidavo ir be 
aritmetikos, nes mažiau jų 
buvo ir jų gyvenimas buvo 
nesudėtingas. Jeigu jie mai
nydavo ožką Į gaidį ir vienas 
kitam likdavo skolingas, tai 
skolą Įpiaudavo peiliu pa
galiuke arba užmegzdavo 
mazgelius -virvelėje. Dabar 
gi reikia vesti painias kny
gas, žymėti dolerius ir cen
tus, skaičiuoti laiką ir pro
centus. net procentų trup
menas. Kaip čia galėtum be 
aritmetikos apsieiti, tėve?

— Ar žinai, Maiki, kad — Numeriai, tėve, buvo — O kodėl Lietuvoj to ne
ateina nauja gadynė? Bus vartojami ir seniau, tik ne reikėdavo? 
visai kitoks parėdkas ant tiek apsčiai. Mat, numeris

SKANUS KĄSNIS

žuvį mėgstantis paukštis čiumpa žuvytę u ž galvos. Bus skanus pusrytis.

Miliūnai socialdemokratų

Kanada
TORONTO, ONT.

Skaudi nelaimė
Nelaimės skraido ne virš 

debesų. Jos ir grobio ieško 
ne medžių viišūnėse, bet ant 
žmonių galvų. Neseniai vie
na žiauri nelairpė nutūpė ir 
ant Jono Jablonskio galvos.

Gyvendamas tėvynėje, jis 
vienoje amatų mokykloje r 
rigijo staliaus specialybę. 
Kadangi buvo sveikas, stip
rus ir darbe sąžiningas vy- 

I ras, todėl darbo jam čia ne- 
į trūko. Dažnai darbas ieško- 
1 jo jo, bet ne jišf darbo.

Bet šių metų spalio 1 d., 
nuvažiavęs Į dirbtuvę, susi
dūrė su skaudžia nelaime. 
Dirbdamas prie elektrinės 
medžiagų piaustymo rnaši- 

išvados, kad pramonės imo- nos, akįs įr visa budrumą 
nės yra nacionalizuotinos tik; į>uvo nukreipęs f spiegiantį
tikslingumo sumetimais, be; j pjūklą, bet, kojai truputį pa- 
ne dėl principo. Jei kurios sprūdus, jis visu kūnu sviro 
nors pramonės šakos įmonių' ant mašinos ir, nesuradęs at- 
privatus savininkai gerai pa-j ramos, kairę ranką pakišo 
tarnauja bendriems šalies p0 piūklu, kuris vieną pirštąroiVolomo i-o i iinAnin _  •_ —_ ?_ • _ 1 “a..—

Spalio 912 dienomis į- ar įeiti į koalicines vyriau- 
vykusiame socialdemokratų sybes, partijos programos
internacionalo suvažiavime praktiškąją dalį teko peržiū . # ... , . _ . -
Amsterdame paaiškėjo, kad rėti ir aplamai visą progra-: reikalams, tai tokių įmonių nupiovė visai, o kitus labai

svieto.
— Pasaulyje, tėve, niekas 

nestovi vietoje. Mainosi 
žmonių papročiai, mainosi 
religijos, mainosi dievai, 
mainosi net ir gamta.

— O kaip gamta gali mai
nytis?

— Mainosi, tėve. Juk pats 
sakei, kad atvažiavęs Ame

yra tikresnis atpažinimo 
ženklas, negu daikto vardas.

— Jes, aš žinau. Areštan- 
tams numerį prisiūdavo ant 
nugaros, kad ir pabėgęs ne
galėtų pasikavoti. Ale šiaip 
žmonės numerių neturėjo, nuo tų ličbų. 
Rusijoj prie caro kožr.as tu-

— Seniau to nereikėdavo, 
bet vėlesniais laikais jau ir 
Lietuvoje pradėta moksliš
kai tokius reikalus vesti.

— Tai matai, Maiki, prie 
ko tas mokslas svietą prive
dė. Reikės kibą į girias bėgti

jame dalyvavo 12 milionų mą pernagiinėti, turint gai- 
organizuotų socialdemokra- voje didelius mokslo ir tech- 
tų. j nikos laimėjimus, ko seniau

r, i 'socialistinės minties kūrėjųPaskutiniais metai jvyku-i , ___ , . J. . . - , nebuvo pramatyta,siuose įvairiose salyse parla- 1 J
mentų linkimuose buvo pa-i Socializmo teorijos kūrė-
duota 65 milionai balsų. 

Atskirose šalyse tie bal
savimai renkant atstovus į

jo K. Markso buvo sampro
taujama, kad, bręstant ka
pitalo koncentracijai ir kar

rėjo turėti pasportą. Nu, ale . GERIAUSIA DOVANA 
Amerika yra fiy kontras.

parlamentus atrodė šitaip:, tu augant jo galingumui, 
Austrijoje socialdemokra-, darbo mases apims didesnis 

tai surinko 44 G visų balsų,: skurdas, nedarbas neišven- 
tai yra iš šimto balsuotojų! giamai augs, ir tuo būdu
44 balsai atiteko socialde- į darbininkų sąjūdis pasuks 
mokiatams, Belgijoje—37,! kairėn ir, kaip būtinybė, so-

nacionalizavimas būtų be- sužalojo, 
prasmis. darbas. 1 , _ ,, . .

Konkurencijos sumeti-1 J' Jab ?nsk!s ne “k
mais valstybė gali imtis pati geras stahu®: bet.lr f?rokal 
to ar kito verslo arba paika- aps'sv.ežęs lietuvis, Jis yra
tinti kooperatyvinį są ūdį j- dldel1® sPa?dos , me?ejas> 
steigti ka nors nanaŽus 1 nuosirdus tolerantas ir ne- 

.P , . .' I paprastai dosnus visuome-
O kadangi darbininkų nįrdams reikalams. Be to, 

profesinės sąjungos kai kur. būdamas labai teisingas, 
jau tun savo įtakos ir įmonių: tg mėgsta ir kitiems teisy- 
admimstravimui, tai yra į- i bę j akis pasakytį. Dėl to 
monės administracijoje turi daugelio įvairių politinių iš- 
savo atstovus, tai juo labiau krypėlių ir kitokių nesąži- 
tokių įmonių nacionaliza v:-1 ningų lietuvių yra nelabai 
mo reikalas nėra būtinas. į mėgiamas.

.. . . ii =. ; rzizv V754 Visiemrikon kasei anglis Pennsyl- 
vanijoj.

— Ju rait, Maik. Aš bu
vau mainerys, kol buvau 
grinorius. Bet kas iš to?

— O kirsdamas anglį ar 
nepagalvojai, kaip tie juodi 
klodai po žeme atsirado?

— Nu, vot, toks klausi 
mas niekad neatėjo man ant 
mislies.

— Anglis, tėve, yra viena 
iš daugelio permainų gamto
je. Prieš tūkstančius, o gal 
ir prieš milionus metų, ku? 
tėvas kasei anglis, augo di
delės girios. Pasenę medžiai 
griuvo, jų vietoje augo kiti, 
o kai tie sugulė, augo dar ki
ti. Susidarė stori sluoksniai 
durpių. Žemės pluta tada 
dažnai kilnojosi, formavosi 
kalnai, kloniai ir gilios dau
bos, kurias užliedavo sūrus 
jūrų vanduo. Po vandeniu 
atsidūrė ir miškas. Jis buvo 
apneštas smėliu ir dumblu 
ir per ilgus laikus pavirto į 
anglį. Daug tokių miškų ir 
girių tebėra po jūros dugnu 
iki šiai dienai, bet kitose vie
tose jūros dugnas iškilo ir 
virto sausžemiu, kaip seniau 
buvo. Tokiose vietose žmo
nės dabar kasa anglis. Tai 
buvę kitąsyk miškai. Ang
lies kloduose dažnai dar ga
lima pastebėti buvusių lapų 
pėdsakus. Taigi permainos 
vyksta ir gamtoje, tik labai 
lėtai, žmogus per tiumpą sa
vo gyvenimą negali jų pa
stebėti. Pavyzdžiui, buvo 
ledų gadynė, bet nėra gyvo 
žmogaus, kuris galėjo ją ma

Neirti: Jau eal-
Vakaių Vokietijoje—36, Ja- cializmo skelbiamos idėjos! Jau esama ir tokių turtin-.
uiairv.vrjr— 4(i. maBagaskaie 1 prigis darbininkų tarpe.

svietui su tuo giriasi. Nu, tai vejame apie dovanas. gvedijojė-^l, Norve- n • kanitaio knnppntra.
kokiam biesui pradėjo viską! rinkdami atsiminkime, kad gįjoje_47, Danijoje—42, - £ ’ ,P
numeruoti? Net ir miestai į knyga yra geriausia dovana. Anglijoje-44, Izraely-35. Į £ S
sunumeruoti. Jeigu rašai Kas per Keleivio adraimt- Minėtuose kraštuose, iš-jt -J° . . . p e
kur gromatą, tai neužtenka I tr.ci,, iki Naująją metu B- Adrija ir BelįijąJ ku™.nors i^enu.. asmens.
padėti miesto vardą, ale turi! ,iraiy, jame skelbiamą ku,-. SojlJ ' dauguma į J* SB™o sąlygų ver

’ ----------Romos kataSkų tikybos.
Iš Vakaru Europos vais-;.. .. ’ , \ . p.

___-V; ! Leciams pardavinėti serus

ir numeri pridėt, tartum be. gų, gaus 10% nuolaidos, 
numerio paštas negalėtų A-
merikoj miesto surasti. VELTUI KALENDORIUS tybių komunistai stipriausia: ,:efiams Par .....Tie numeriai, tėve, ne- _ _ J ^^gaieje katalikiškose I
dogas daiktas. Jie sutaupo

gų darbininkų profesinių są-Į 
jungų, kurios savo pirktomis 
akcijomis (Šerais) ir kartu 
stambiais indėliais kontro
liuoja kai kuriuos didžiulius 
bankus, o per juos siekia ir 
kai kurių įmonių kontrolės., 

Čia ir įmonių savininkams 
ir jų tvarkytojams tenka 
rimtai skaitytis su darbinin
kų profesiniu sąjūdžiu

J. M-kas

LAWRENCE, MASS.

Įvairios naujienos

Tadas Strazdas, Keleivio 
skaitytojas, išvyko pas sūnų 
Nemirą, gyvenantį Kalifor
nijoje.

John A. Stundza stato sa
vo kandidatūrą į miesto mo-

Kas ,kl Nanjujų Metu su- ^aistvbėse — Italijoje ir Jal° tvaikyrnas atsiduie ko Vokietijos socialdemokra-i kYklW komitetą jau ketvir
čiui darbą ir pagreitina ras nauja szaitytoją tas Fran‘cūzijoje. 0 tokiose ka-Į lektyvuose. Be to, pramones taJ .. ži • dar i tam terminui. Jis yra Lietu-
žmonėms laiškų pristatymą, gaus veltui Keleivio 1964. talikiškose šalyse kaip Ispa-: įmones taip pat ne pačių ka-, Jau jie pasi*kad Valsty-I vh* PiIiečil* Klubo ir Lietu_ 
laikraščių išnešiojimą. _ J metu kalendorių. į nija jr PoitUgalija ikj šiol; P^lo savininkų tvarkomos, - nlanavįmas tik vių Taiybos pirmininkas,

tebėra vadistinės santvai 
kos.

— Nekalbėk niekų, Mai 
ki. Kaip ličba gali ką nors 
pagreitinti? Ji gali tik suma- 
•udyt paštui darba. Ai beriXX.. »nu!

— Palauk, tėve, palauk. 
Nešok tuojau ”bečyt.“ Daly
kas via toks, kad dideliam•z
mieste paštas turi daug sky
rių, ir kiekvienam skvriui 
duotas numeris. Pavyzdžiui, 
South Bostono pašto skyrius 
uri 27 tą numerį. Todėl laiš
kas ar kitas siuntinvs su to

Administracija

TIKRA TEISYBE
, Į/l aiuvnvo IllIVJIllU Ulini 14, t v ~

Socialdemokratai sudaro jų tobulinimu, kartu ir pel-Į Prf.mo^s. augimo slogutis. rinkįmuose įr kįtus raginti 
vyriausybes Švedijoj, Nor- i nu, turi skaitytis ir su tose į dalies ūkio planavimas tun padarytL 
vegijoj, Danijoj, Ceilone ir' įmonėse dirbančiaisiais. Juo į’,Ja?.leS 1° » tai

M. Stonie
Apie komunistus ją rasite

Keleivio išleistoje knygutei Madagaskare. 
’Tikra teisybe apie Sovietų 
Sąjungą

labiau, kad darbininkija su
simetė į savo unijas—profe-

ne visoms ūkio šakoms.Ypač 
nereikalingas plataus

LAVVRENCE, MASS.

Padėka

Po sunkios operacijos su- 
•įžęs namo, nuoširdžiai dė-

. tų darbininkų unijų teises, i geriausias planuotojas. kojų mane uoliai lankiusiai
Nauji posuk.a. Streikai veik visur tapo le-i Vokietijos socialdemokra- žmonai sūnui, marčiai, anū-

Suprantama, kad sočiai- darbinm-į įžiūri> kad at€it je ir dar. įams kitiems giminėms ir
ku eerove nradeio tolvdzioS v- • , bičiuliams, tam nat visiems.

kiu numeriu ateina tiesiai į vra darbininkų padėtis, apie 
South Bostoną ir tuoj būna Į koncentracijos stovyklas, są-
pristatomas, kur reikia. Bet | žinės laisvę ir tt. ir tt į de^,klaumš“’kai kur 4tši-, įū gerovė pradėjo tolydžio j bin'į“k 'streikai^ prany te.! biči.uliftaiP Pat visie™s
jeigu to numerio nebus, tai Ypač šiuo metu ji naudin-i stojus vyriausybių piiešaly-į kl‘tL l Nors iki šiol darbininkų'r>u?e,?ls..-nane ian?JJ?

. —_• —« —I • - • . ė --i.---- : į ir linkėjo gieiciau pasveikti.siuntinys nueis į centralinį 
Bostono paštą, o iš tenai 
bus persiųstas į South Bos
toną. Paštui pasidarys dau
giau darbo ir užims daugiau 
laiko. Ar dabar aišku, kam 
tie numeriai reikalingi?

— Nu, tegul jau bus tavo 
teisybė. Ale ar tu žinai, kad 
prie to 27 numerio dabar 
pridėjo dar tris ličbas? Aš 
nežinau, kokias, ale žinau,

ta ir įdomi paskaityti Jos'je arba turint galimybę ne-į štai Vokietijos ir kitų 
<aina'tik 5n centų. liukus sudaryti vyriausybes šalių socialdemokratai, visa

tai turėdami galvoje, priėjo

streikai daug gero suteikė! . ... . , XT
darbininkijai bet bendram ?T do\a"as ,Neman‘au.

gerų

tyti. Buvo gadynė, kada ir kad dabar reikia
penkias ličbas. Ir tylipono 
klumpanija sudurnavojo antžmogaus dar nebuvo.

— Maiki, aš norėjau tau
pasakyti, kad dabar ateina': licbų. Puma koznas tyli- 
numerių gadynė. Kai tik oonas turėjo dvi litaras ir 
beibė užgims, raidavei rei
kės gauti jai sošel sekiuriti 
numeri. Ir tu nebūsi jau

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

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

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

Hėba<Tn dflha7Tita- ?akos- Jos kalba £,'ažt Pa?ak°jima^ sklandus, ir vi-a aov- 
□covnin « rvriHoiz, saka dailininko Viktoro Simankevičiaus eaus-iai iliustruo-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

TERODO IR VERGIJOS 

' IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

kad turiu tiek daug 
draugų.

Jurgis EH&žonis

KOMUNISTŲ ŠŪKIAI
NEPASIKEITĖ

__ LLL -

keturias
ras pakasavojo, o pridėjo I— , T- , ....... ............. ..... otris ličbas. Ir jeigu tavo au- la- Tai Sera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams kentėjo

Maikis. ale numeris. Nu tai’ z°j atsitiks fajeras ir norėsi ir pažįstamiems. Apysakos kaina Sl.SO su persi..ntimu. 
pasakyk kaip aš galėsiu ta- pašaukti fajermonus, tai tu- Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
vo numerį atsiminti? Aš, 'rėsi įsukti į tilyponą septv-'

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 

ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir!

šalies ūkiui jie yra nuosto
lingi. Kadangi darbininki
jos sąjūdis vis daugiau įgy
ja įtakos pramonės gyveni
me, tai ateityje visi nesusi
pratimai tarp darbdavių ir 
tarp darbininkų galės būti Komunistų revoliucijos 
sprendžiami taikesniu būdu,, sukakčiai artinantis, Mask- 
dalyvaujant vyriausybės at- j voje paskelbiami šūkiai, ku- 

i stovams. Į rie privalomi visoje Sovietų
j . . i Sąjungoje. Jų negalima keis-

Socialdemokratų sąjūdis i ti. Tokių šūkių ilga virtinė 
nebuvo ir nėra dogmatinis, j paskelbta ir šiemet.
Jis vi a gyvenimiškas, taigi' Nors šiuo metu Maskva 
kartu žengiąs su gyvenimu, ieško duonos užsieny, nors 
savo veiklą derinąs su tech- Nikita rodo lyg taikingesnį 
nikos pažanga ir mokslo lai- veidą, bet Spalio revoliuci- 
mėjimais. į jos šūkiai iš esmės nepasi-

mat, ant ličbų nelabai gra- 
motnas.

nias ličbas, ale turėsi žinoti 
kokias, ba kitaip fajermonai 636 E. B ron d wa y

‘KELEIVIS”

draugai. Lietuvių kalba to-į Čia to sąjūdžio stiprybė keitė. Jie rodo. kad Maskva 
kios knvgos dar nebuvo, ir galvbė. i tebelaiko JAV svarbiausiu

į Kaina $2.50. Gaunama Ke-, I Priešu ir ragina saviškius bu-
So. Boston 27, Ma»». i leivio administracijoje. J. Vilu dėti.

1



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

IG. K.

Aleksas Jankauskis.
(Tęsinys)

Vargo vargšas vyras ir dabar, vienas likęs, susigrau- 
žęs dėl žmonos, dėl dukterų likimo. Jam iš galvos jos neiš
eidavo. Ir guldamas ir keldamas, vis Paminiejuose pasi
blaškydavo.

Išvykus Aleksienei, pradėjo nesisekti jos vietoje be
sisukančiai šeimininkei. Nebe toks valgis pasidarė, nebe 
ta tvarka. Pirma, jei kas kartais nepasisekdavo, ar pri
svildavo, ar per kieta mėsa išeidavo, ar kokių kitokių 
aiškių trūkumų pasitaikydavo,, Aleksienė mokėdavo su- 
tajyti, prikalbėti ar išsikalbėti nekalta esanti. Pasitikėda
vo. Ši naujoji Razikė, juk viskas viskas buvo Įsibėgėję 
virtuvėje ir gulyklose, bet jai nevykdavo. Liesa, 
judri, sako, be reikalo blaškais, — reik dirbti, bet ne laks
tyti, kaip galvos perdaužtai. Ana gi sunkios eisenos, dide
lio svorio, pati atrodė privalgiusi, tad ir kitiems neateida
vo nė Į galvą, kad kas per sūru būtų, ar kur druskos truktų.

Ėmė viengungiai burgėti, nepatenkinti, galvoti, bene 
mėginti kame geriau rasti. Juk mokame nelygdami, tad 
ir norime privalgyti. Ne kokių prašmatnumų reikalavo. 
Bet riebios mėsos, pašutintos su geromis bulvėmis. Duonos 
gi niekas pats nekepė. Nusiperki, kokia kuriam patinka. 
Pasirinkimas begalinis. Eitasis apsiteiravęs ir išėjo, vilio
damas likusius neapsileisti. Tai parūpo Aleksui, kad taip 
sparčiai paūgėjęs žmonos rankose biznelis nepašlytų Į 
šalĮ, nenueitų niekais. Juo labiau tai vertė Aleksą nertis 
iš kailio, beieškant išpirkti dukroms laivakortes. Tas pats 
padėjo arčiau prieiti prie turinčiųjų kiek dolerių. Pasko
link, atvažiuos, vėl viską sutvarkys, neblogiau bus, kaip 
anksčiau kad buvo. Be to, smailavo viengungiams ir tos 
mergaitės, gal kuris ir apsivesti galėtų. O Amerike tiesiog 
badas su tomis moterimis. Vieni vyrai privažiavo. Ne tik 
kad nėra iš ko pasirinkti, bet visai nėra moterų. Jei kuris 
parsitraukia seserį, tai tuoj kaip medų pagauna. Ir kokie 
vyrai, kaip mūrai. Darbštūs, dori, negeriu, su pinigais, jau 
keletą metų dirbę ir susitaupę, kad net galvoja grįžti, 
apsivesti ir vėl atvažiuoti.

Daugiausia atsisiųsdina tik sau, kas jau prieš išva- 
žiuodams turėjo apsitranavęs ar pasižadėjęs.

Kur nėra moterų, daug kas nori vesti. O jei kame jų 
yra su perteklium, taip jau be atodairos negrobsto.

Tai va šie trūkumai palengvino Aleksui artėti prie 
laivakorčių dukterims. Taip sakant, ne tikrasis reikalas 
buvo suprastas, bet gretimos ar užpakalinės svajonės leng
vino rankai paieškoti kame kišenėje užsiūtoj žaliukių. Ir 
kits kitą viengungiai pradėdavo prikalbinėti, prie stikliu
ko sėdint. Girdi, turi pinigų, duok Aleksui, jis doras vyras, 
gera padarysi. Tu būsi pirmas prie altoriaus. Kai tau nepa
tiks, aš tave, bra, pavaduosiu. Matai, aš neturiu. Duočiau, 
neapgaus, atmokės, juk pas tave be reikalo guli, o žmogui 
tikrai duočiau.

Kitur vėl kalba. Žinai, susidėkim keletas ir padėkim 
tam žmogui. Matote, jis jau pervargo beieškodamas. Į ką 
pasidarė panašus. Paskutinį centą deda prie cento, bene 
surinks. Tie atlyginimai tokie maži, sunku vienam iš karto 
pakloti dviem laivakortes. Tai ne juokai. Dar ir atvažia
vus reik parodyti, kad turi kuo įsikurti.

Pajudėjo Alekso reikalas pažįstamųjų tarpe. Tačiau 
vien kalbų maža. Bet jau gerai bent tai, kad kiti ėmė kal
bėti. Ir visi pritarė. Tik niekas neturėjo atliekamų pinigų. 
Kas su šeimyna, tam pačiam reik. Kas viengungis, pas jį 
pinigai nepasilaiko.. Jis randa, kur pinigus paleisti, kad 
jie imtų judėti.

Vieną gražų vakarą susirinko visi gyvenusieji pas 
Aleksienę ir nutarė taupyti, kad susidarytų laivakortėms 
Pinigų. i

Pasiuntė laivakortes. Gavo.
Neapsakomai nudžiugo Aleksienė. Bet dar labiau 

džiaugėsi dukros. Tuoj apibėgiojo visas kaiminkas, kad 
paskelbtų, jog jos vyras ne toks, kaip jau buvo bepradedą 
kalbėti. Sako, tavo vyras džiaugiasi, nusikratęs tavęs ir 
dukterų, ir dabar gyvena, kaip tu kad pasakojai, kaip A- 
merikoje vyrai gyvena. Tikrai, jos vyras nebuvo Amerikos 
pagadintas. Doras, ištikimas, darbštus žmogus. Jam šeima 
daugiau rūpėjo, kaip kad galėjo manyti. Nes jis nebuvo 
kalbus ir neišsipasakodavo, ką manąs, kaip galvojąs. Tik 
plepiai daugiau pasako, negu tikrumoje yra. Vienas pasi
giria, kitas išpučia kokius menkus įvykius.

Aleksas taip sakė, kaip darė. Nieko užpakalinio jis 
neturėjo. Jokių paslapčių savyje jis nelaikė. Retas žmogus. 
Pats tas tėvo nabašninko sūnus. Ir iš eisenos, ir iš kalbos, 
ir iš būdo. Džiaugėsi jis susilauksiąs žmonos, dukterų. 
Neberūpės jam namus išlaikyti, tuos gyventojus rūpinti. 
Vien tik darbas liks. Padirbės kiek daugiau, atmokės 
paskolintus laivakortėms pinigus ir gyvens, kaip žmogus.

(Bus daugiau)

PREZIDENTIENĖ GRĮŽO

Čia matome, kaip prezidentienė Jaųue'ine 
sugrįžusi iš kelionės, laukia lėktuve, kol 
laiptais užlips pasisveikinti, o prezidentas 
čaoje.

IOS

Ben. RutkCnas

KREGŽDĖM S

Kregždės, mano žydrasparnės kregždės, 
kur jūs lekiat tokios grakščios, liūdnos? 
Ko, didžiu pulku pakilę vėjuos, 
į nežinomus pasviečius skubat?

Ar peršaltas jums manasis kraštas, 
ar perblandžios aukštosios padangės? 
Kam paliekat sodus, rūtų daržus 
rūsčia rudeniui, šiauriniam speigui?

Nardėt, krykštėt vasarą palangėm, 
anta kraigo supotės žirgelių — 
jums tik saulė, žydruma ir toliai, 
trumpalaikės miglų krašto viešnios... 
d_«iu.u. _____b oeit&aii i&iuirvr avbbsv, j,
kaip tas pilkas lauko žvirblis: 
ten nerasit diemedžių darželių, 
ten netrinka staklės po seklyčias.

Lėkėt nulėkėt — palikot vieną, 
mane vieną— liūdesio našlaiti: 
brisiu žiemą lyg rugys žiemkentis 
ir po sniegu gyvas, žaliaplaukis.

Jūsų lauksiu. Grįžkit! Pardūzgėkit 
su pavasariu į gimtą lizdą — 
jums nutūpti plaštakas ištiesiu, 
pasiliksiu kryžkelėj pasilges...

65:« reikalauja, kad vyrai las išspausdino savo kores-
1 išneštų šiukšles.
• 44' < reikalauja, kad vyrai
paklotų lovas.

Visos nori, kad vyrai atsi
mintų gimtadienius, sukak
tis ir kitas “svarbias“ die
nas, kad vyrai turi prisitai
kyti prie žmonų nuotaikų, 
kad su jomis būtų elgiamasi 
taip, kaip prieš vestuves.

Nr. 44,1963 m. spalio 30 d.

at Law, 8 Belgrade Avė., 
Roslindale, Boston, Mass., 
02131.

KLAUSIMAS

pondento su jomis pasikal
bėjimą.

"Iki 2C metų amžiaus mes 
augome slėptuvėje,“ jos sa-1 
ko. Tėvai slėpė jas nuo vyrų. J
Todėl vyrai buvo didžiausia t Prie darbo man sužeidė 
jų gyvenime paslaptis. Tam-! ranką. Sužeidimas nėra di- 
sūs ir dievoti tėvai nuolat. delis, ir mano darbdavys sa- 
sakydavę, kad jos negali | ko, kad jis sutvarkys reika- 
nei už vyrų tekėti, nei moti-! Ius su draudimo kompanija.

Dr. Popence ištyrė Co- nomis būti. Net daktarai,
lombus, Ohio, moteris ir pa
darė išvadą, kad, jų nuoiho- 
ne, idealus vyras turi papa
sakoti įdomių dalykų iš sa
vo darbo, padalyti tokius 
dalykus, kurių žmonaf nesi
tikėjo, jausti visus žmonos 
norus, valyti vonią, girti jos 
gaminamą .valgį, visuomet 
paskambinti, jei pasivėlina 
pietų, niekada nekalbėti a- 
pie buvusias simpatijas ir tt.

Amerikiečių gyvenimo ly
gis yra aukščiausias pasau
lyje, ir amerikietės nori to
kį gyvenimą turėti tuoj ište-

Aš galvojau, kad gal man 
reikia turėti advokatą, bet 
mano žmona sako,, neužsi*

kurių priežiūroje jos augo, 
buvę tos nuomonės, kad jos 
negalėsiančios gimdyti. ? imk su advokatais, supykin-

Susilaukus 20 metų am
žiaus, jos buvo paimtos į 
Montrealį mokytis. Ir išva
žiuojant joms iš namų, tėvas 
jas įgraudinęs, kad vengtų 
vyrų. Bet po kelių metų trys 
jų ištekėjo ir susilaukė vai
kų. Daktarų pranašystė ne
išsipildė.

TEISĖS PATARIMAI

si ir bosą, ir draudimo kom
paniją, ir nieko negausi. Tai 
kažin, ar taip galėtų būti?

Bepirštis,
. Springfield, Mass.

Atsakymas

Bijoti supykinti savo poną 
• yra baudžiavos laikų lieka- 
i na. Tada valstietis neturėjo 
‘ jokių teisių ir priklausė nuo

-t aJ --...... -r-------—j — Advokatė M. šveikaus-j savo pono malonės, tai tada
kėjusios, nelaukiamos, kol kienė sutiko atsakyti į Ke-' bijojo jį supykinti, čia įsta- 
vyrų pajamos atitiks jų no- leivio skaitytojų klausimus1 tymas yra visiems lygus, bet 
rus ir pageidavimus. į teisės reikalais. Tie klausi-’

90% vyrų, kurie kreipiasi mai turi būti bendro infor
macinio pobūdžio. Klausi
mus ir atsakymus spausdin-

į psichiatrus ir patarėjus šei
mos reikalais, skundžiasi,

jį reikia žinoti. Workmen’s 
Compensation įstatymas yra 
tam išleistas, kad padėtų 
darbe sužeistam ar susirgu-

kad — ”ji mane pribaigs sa-1 sime šiame skyriuje. Klausi- šiam darbininkui ir jo šei- 
vo priekaištais.“ ’ mus prašome siųsti tiesiogi- mai. Visos dirbtuvės, kurio-

moi ciiin orli-zvon • ! __ r__ ____ x_Palikę nuošaly klausimą,'niai šiuo adresu:

Apie mūsų vyrus
Ar amerikiečių vyrai yra Statistika .rodo, kad JAV 

nelaimingiausi, niekas tikrai tik lr'< moterų, kurios sulau-» 
negali pasakyti, bet jie yra kė 30 metu, yra netekėjusių, 
labiausiai kritikuojami. o Anokioj tokių yra 18%,

Vokiečiai vyrai amerikie- Prarcūzijoj net 28%. 
čius laiko parazitais, turėda- Perdaug jauni vedę, grei- 
mi galvoje, kaip jie elgiasi, tai ir skiriasi, nes beveik kas 
su savo pinigais. Į ketvirta pora persiskiria.

Anglijos vyrai purto gal- S Sociologas James Glad- 
vas stebėdamiesi, kaip ame- Į den apklausinė jo Kentucky 
rikiečiai tėvai leidžia vai- universiteto studentes, ko

ar amerikietės moterys yra 
priekabingesnės už kitas, ži
novai tuos priekaištus dali
na į geros ir piktos valios.

Jei, sakysim, žmona prie
kaištauja vyrui, kad jis už
simautų guminius batus per 
pusnį bristi arba kad eitų sa
vo sveikatos patikrinti bent 
kartą per metus, tai tokie 
priekaištai yra geros valios,

| ir jei vyrai dė! jų nusiskun- 
Į džia, tai jie yra patys kalti.

Piktos valios priekaištai 
Į yra tie, kurie reikalauja vyk

dyti tai, ko negalima, štai 
žmona reikalau ja, kad vyras 
pakeistų darbą, kai kito dar
bo negalima gauti, arba 
pirkti tą ar kitą didesnį daik
tą, kai neturima lėšų. Dėl ši
tos lūšies priekaištų ir kyla 
daugiausia nesusipratimų.

Blogiausia yra, kai žmona 
pradeda galvoti, kad jos vy
ras yra nevykėlis, ir tai jam 
pasako. Tas labiausia pri
slegia vyrą, ir gydytojui yra 
sunkiausia tokiam ligoniui 
grąžinti pusiausvyrą.

Amerikos Šeimos Santy
kių Institutas sako, kad šei
mose kivirčai dažniausiai 
būna prieš pietus, kada vy
ras yra pavargęs ir nori ra
mybės ; vakare, kada žmona 
r ori išspręsti klausimą prieš 
užmigdama; pusryčiaujant.

Tas pats institutas sako, 
kad žmonų priekaištai nesi
baigia vien dėl piniginių da
lykų. Kiti iš eilės svarbiausi 

jos tikisi iš savo vvi-ų be to, priekaištai esą šitokie: Jis

se dirba daugiau, negu tiys
M. Šveikauskas Attorney Nukelta i 7 psL

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW. Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....S3.95.

LIETUVIU IŠEIVIJĄ AMERTKOJE
vaizdi šio krašto lietuviu istorija 
grauš iai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 nuslepiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viriais ..................................... $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žako J- 
domas atsiminimai, <77 psl.. kai
na ..................................... $5.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelki. 
i^tor-nis romana* ’š žemaičiu krik 
Sto laiku, kieti apdarai .... $3.5*

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. dane svarbiu patarimu 
vailru s'eikatos klausimais, IV n«1 
kaina ........ ............................ $155

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio i domūs atsi 
minimai, 464 psl-, kaina... .$6.00

1906 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 pasieniai 
Kaina ......................... ........... $6.00

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių tr anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasautv, 

464 psL Kaina ...................... $6.60
MILŽINO PAUNKSMŽ, Baliu Sruo- 

gos trilogiška istorijos kronika, 78 
peL, didelio formato, gera pooie 
ra, kaina................................. 82.60

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 16 trumpu 
pasakojimo. 180 psl. Kaina .. $2.0*

Visos trys dalvs {rištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 031 puslapi*. 
Kaina .................................. $6.00.

IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai oarašvtl 
atsiminimai, kaip Lietuva kėliai 
fi miego, geriausia dovana kiek-

jCTar.iar- ų
heliais. IYio«tnsota. 416 
didelio formato. Kaina

puslapių, 
... $5.66

kams save valdyti, ypač pa
augliams. Anglijoje vaikai 
nekelia tokio triukšmo, jie 
daugiau matomi, negu girdi
mi. Anglijoj suduoti vaikui 
per užpakalį yra paprastas 
dalykas tiek šeimoje, tiek 
mokykloje.

Prancūzas negali supras
ti, kodėl amerikietis dirba, 
kaip sako, dūšią iš kūno va
rydamas, kad tik aprūpintų 
šeimą tokiais dalykais, ku
rie jai iš tikrųjų nėra reika
lingi.

Jis galvoja, kad amerikie
tis vyras yra savanoris ver- į 
gas, pasmerktas iki gyvos 
galvos, kuri žmona pliekia ! 
reikalavimais brangenybių, 
brangių drabužių ir skrybė
lių, kurių ji nereikalinga. 
Prancūzė patenkinta, galė
dama virti be elektros ir ne-' 
turėdama kitų modernių pa
togumų.

Amerikietis, sakoma, ve-! 
da anksčiau ir mažiau pa-! 
galvojęs, negu bet kuris ki- į 
tas vyras mūsų žemėje. į

kad jis turi apiūpinti šeimą 
medžiagiškai.

44 reikalauja, kad vyrai 
kartas nuo karto gamintų 
valgi.

NETEKO DANTIES

Monaro pricesė Caroline su 
motina, buvusia filmų ak
tore. atvykusi į Paryžių, ne
teko Aieno danties.

(vyras) esąs savimeilis, jis 
—neištikimas, jis per daug 
geria, jis perdaug skundžia
si, jis nemeilus, iis nekalbus, 
jis šiurkštus su vaikais arba 
visai jais nesidomi, iis už
gaulus, jis visai nesidomi na
mais.

O kaip tamsta manai, 
kiek čia via teisybės?

UŽAUGO ATSKIRTOS 
NUO VYRIŠKIU

LIETUVrU DAINOS AMERIKOJE 
aorinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dafnoK sa gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti rr 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ..................... $5.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
naa. Kaina ......................... 25 Cnt

MARLBOROUGH*S LITHUANTAN 
SELF-TAUGTTT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl-, kaina ........................... 8156

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 19Ž5 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
osl. Kaina............................... 88.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ......................... $4.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Pauliu* Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
Dopteriuje. Kaina ............... .. $8.60

ŽEME DEGA J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 458 psl. Kaina ..................$4.60

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina . ...t4Se

KODĖL AS NETIKIU I DIEVAI 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ..........................  20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitė*! visuo
menės santvarka Ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šin dienų klausimams su
prasti. Kaina ..........................  50*.

ž.EMATTER RASTAI. Garsiosios mū
sų rašvtojos nirmnio karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu. 128 pu«’aniai. 
kaina...................................... 50 Ct

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Katt- 
liškio meistriška* aprašymas, kaip 
karui einant pri* galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakaru* nuo ru
sų 'vaduotojų’. 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu gwa- 
nimo. 178 psl., kaina.......... $2.04

NEPRIKLAUSOMOS I.TETUVOS 
PINIGAI, parašė .Tona* Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $6.04

MAŽOJI LIETUVA, parašė M Gim
butienė. J. Gimbntas J. Lingis. J. 
Ralys Ir J. fJlevičius. 826 pel- 
kulnų $5.00.

CEZARIS. Mirko Jesulič romane* 
i trijose dalyse, kiekviena dalis ne

12, ara visos 3 dalys.......... $6.04
NAUJA VAI.GTU KNYGA, parašė 

M. Michelsonienė. 250 įvairiu lietų, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.................$1.2$

VISUOTINAS TVANAS. Ar (salėje 
toks tvanas būti ir kų apie tai se
ko mokslas? Kaina.......... 28 Cnt

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knvgutė. Kaina.. 25 Cnt

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina .....'.................... $1.00

Savo laiku spaudoje buvo 
daug rašoma apie tas penke- 
tukes, kuriomis laimė ar ne
laimė teikėsi apdovanoti Ka
nados prancūzų Diorų šei
mą. Katalikų bažnyčia tada 
labai norėjo, kad tėvai ati
duotų jas prieglaudai augin
ti, nes tėvai buvo labai ne
turtingi ūkininkai. Bet įsiki
šo valdžia ir pavedė mergai
čių auginimą daktarų prie
žiūrai. Ir jos užaugo sveikos, 
tik viena paaugusi mirė.

Dabar ”McCall’s“ žurna-

TIKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolšerii- f 
mo istorija ir valdymo praktika, j JUOZAS

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ieonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

I ji ha i daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt

SENOVĖS LIKTUVTŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne- 
priklausomvbės galo 1798 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė nu
veiksiu, 896 psl., geras popierius 
kaina ........................... .... 810.00

STALINAS, arba kale
Kaukazo išponis buvo pa*idarųa 
Rusijos diktatorin. Kaina 25 Cnt

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................26 Cnt

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL. 
RES, 32 psU kaina........  26 CntALTORIŲ SESELY. V. Pntlno-My-

Autorius ^rtTbSv£’&g£1’Z£ GRUPIU KOMISIJOS PRA
rašo. kaip kunigų* Vasaris išsiža- J kodėl musuose n*
dėjo kunigystės dėl moterystėų ' ™ vienybės, 80 psl., kaina .. Sl.«

Ui ir pinigus praiome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

f3fl B. Broadvay -------So. Boston 27, Maaa.
t
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DETROITO NAUJIENOS
Tolimas svečias 

Kultūros Klubo vakare
naujai atvažiavusio jaunimo 
kaip tik ir mokosi Vasario 
16-sios gimnazijoje.

Būtų galima dar daug kąSpalio 19 d. Lietuvių na
muose Detroito Lietuvių - .
Kultūros Klubas surengė va- aP',e ’
karą, kurio visas pelnas bu- dal»’ kur prelegentas kalbe- 
vo paskirtas Vasario 16-sios £ aP‘e Vokietijos lietuvių 
gimnazijai Vokietijoje pa
remti. Nors žmonių nebuvo 
daug, bet, kadangi Lietuvių

nas yra skiriamas Vasario 
16-sios minėjimui surengti.

Pagaliau, lapkričio 30 d. 
Armenian Cultural Center' 
(Soutfield ir Northwestern 
greitkelių susikirtime) yra 
rengiamas puošnus balius, 
su gera vakariene, gera mu
zika šokiams, t m m pa meni-i 
ne programėle, Dainavos'

MONTCLAIK, N.J.

Mirė prof. P. Stančius

John Curdo gavo visiškon 
j nuosavybėn So. Bostono 
i Lietuvių Piliečių Draugijos 
i pereinamąją dovaną, kuriąSpalio 16 d. mirė 75 m.1 ,i*. Prtviiuu laimėjo jau trecią kartąamžiaus dr. Foulas Stan-.***-tuną ™ t norius, medicinos profesorius, m.) Do

buvįs žymiausias Lietuvoje įvan03 lentelėj greta ang įsko 
burnos chirurgas. J I teksto vra ir hetuviskai:

I >>

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

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

namų vadovybė salę davė 
šiam tikslui nemokamai ir 
kadangi meninę programą 
nemokamai atliko jaunieji 
talentai (taut, šokių grupė 
Šilainė, smuikininkė Marga- 
reta Deltuvaitė, pianistė 
Giedrė Bajoriūnaitė ir akor 
deonistas Rimas Kasputis), 
tai pelno bus padaryta ne
mažai.

Prieš meninę programą 
pusvalandžio pranešimą pa
darė Vokietijos krašto Lie
tuvių Bendruomenės vyr. 
valdybos pirmininkas kun. 
dr. Jonas Aviža, kuris po 
PLB suvažiavimo Toronte 
dar tebevieši šiame krašte 
ir į Detroitą porai dienų už
suko. Jis vaizdžiai nupasa 
ko jo apie 'Vasario 16siot 
gimnazijos padėtį ir nurodė 
daugybę skaičių. Tarp kit
ko, nuo 1958 m. Vokietijoj 
vyriausybė pradėjusi gimna 
zijai rodyti didesnį dėmesį
ir teikti paramą. Gimnazijos 
pastatai, anksčiau remon
tuoti, dabar plečiami. Už
vesta 790,000 DM. statyba, 
kuriai 500,000 DM. (pusę 
miliono) duoda vokiečių 
valdžia, o kitus pinigus rei
kėsią sutelkti, renkant aukas 
tarp lietuvių laisvajame pa 
šauly (keturios vokiškos 
markės, trumpai vadinamos 
DM, yra lygios vienam dole
riui). Dabar mokąsi 89 mo
kiniai. Mokytojų esą 16, iš 
kurių 4 vokiečiai, nes trūks
tą savųjų. Svečias kaip tik 
ir nori jų surasti JAV arba 
Kanados lietuvių tarpe. Dė
kojo būreliams, kurie gim
naziją remia, ir prašė rem
ti ateityje.

Iš Lietuvos nuo 1958 m., 
neoficialiais daviniais, esą 
atvažiavę į Vokietiją apie 9 
tūkstančiai "repatriantų“. 
Iš pradžių LB jų neregistra
vusi, bet kai pradėjusi, tai 
jau suregistravusi 1,200. Di- 
dejė dalis jų, bolševikų tero
rizuoti per daugelį metų ir 
perėję Sibiro pragarą, esą 
labai atsargūs su įsijungimu 
į LB ar šiaip visuomeninį 
gyvenimą, bet tikimasi po 
truputį daugumą prisijau
kinti. Jaunimas esąs bolše
vikų apgadintas, bet jau at
sitiesiąs ir esąs labai lietu
viškai nusiteikęs. Nemažai

būklę apskritai, bet, manau, jaunimo stovyklos naudai. • 
kas nors kitas tai atliks, nes T ai irgi tradicinis Dainavos į 
svetys yra buvęs Chicagoje j globos komiteto parengi-; 
ir ten kalbėjęsis su spaudos mas. Čia publikos masės ne- j 
žmonėmis. ateina, nes kainuoja truputį

daugiau pinigo ir reikia gra
žiau apsirengti. Tačiau ren
gėjai jokių "skryningų“ ne
daro ir kviečia visus Detroi

Keturi parengimai 
lapkričio mėnesį

Lietuviškų parengimų re-

P ieluiea anios
FAUSTO KIRŠOS 

SVEIKATA

I

yra ir 
Garbė laimėtojui!“.

Naujiena muzikos mėgėjams

Poetas Fausta< Kirša vis 
tebeguli Bayside Nuising 
Home Dorchestery dr. Sasio 
Jasaičio priežiūroje. Jis da

tai Detroito lietuvims taip• to lietuvius, prašydami sta- į bar perkeltas į kitą kambarį, 
gausu, kaip šį lapkričio mė-! liukus iš anksto užsisakyti. ; kuriame yra tik 3 lovos, tai. 
nesi. Štai jie iš eilės: : Kur užsisakyti, gal dar spė-i gi mažiau ligonių ir kiek pa-

' siu Keleivyje paskelbti. O Į togiau. Jam daroma^ medi
cininis masažas, kuri atliekaDetroito Lietuvių Namų 

Drjos banketas-koncertas 
bus lapkričio 9 d. Jo tikslas 
sutelkti lėšų Lietuvių namų 
reikalams. Programą atliks 
Clevelando vyrų oktetas, o 
šokiams gros Nea-Lituanų 
orkestras, irgi iš Clevelando.

Lapkričio 16 d. L. namuo
se .koncertuos clevelandiškis 
Čiurlionio vardo ansamblis, 
garsus dar iš Vilniaus laikų, 
o ypatingai išgarsėjęs Vo
kietijoje, kaip stipriausias 
lietuvių muzikinis vienetas, 
kartu atliekąs dainas, kank
lių muziką ir tautinius šo
kius. Dabar jis liko tik cho
ru, bet labai stipriu, suma
naus dirigento Alfonso Mi
kulskio diriguojamu. Kon
certą rengia LB Detroito a- 
pylinkė ir pelną skiria švie
timo reikalams (lituanisti
nei mokyklai). Pradžia 7:30 
vai. vakare. Publikai nepa
tariu vėluoti, kad paskui ne- 
teklų stovėti, nes ZTnūTiių Čia 
tikrai daug susirinks.

Lapkričio 23 d. L. namuo
se Z. Arlauskaitės-Mikšie- 
nės vadovaujamas Dramos 
Mėgėjų Sambūris stato Hen
riko Ibseno dramą "Norą“. 
Tai vienas geriausių garsaus 
norvego scenos veikalų, 
tūkstančius kartų vaidintas 
ir tebevaidinamas visuose 
pasaulio teatruose. Detroito 
lietuviams veikalas dar nie
kada nebuvo statytas. Pa- 
gridinį vaidmenį atliks labai 
gabi jauna aktorė Rasa Li
sauskaitė, kuri jau spėjo pa
garsėti anksčiau, čia vaidi
nusi pagrindinį vaidmenį 
dramose "Žmogus, kurį už
mušiau“ ir "Gatvės vaikas.“ 
Atrodo, kad parengimas bus 
pats didžiausias sceninis pa
statymas Detroite šį sezoną, 
tad žmonių irgi bus apstu, 
ir patartina anksti vietas už
imti. Pradžia—7:30 vai. va
karo. Dar kas: šis vakaras 
yra Detroito Lietuvių Orga
nizacijų tradicinis parengi
mas, kurio metu gautas pel

jei ne, tai kitų laikraščiij 
neskaitantieji gali pas mane £i°s srities specialistė Hali- 
kreiptis telefonu 835-8073, na Antanavičienė. Šis visų 
ir pasakysiu. Įspėju: nesu i draugiškas rūpestis, žinoma, 
tame komitete, bet žinias. ligonį kiek guodžia ir stipri- 
gausiu neužilgo kaip kores
pondentas.

Socialdemokratų išvyka

Spalio 13 d. LSS 116 kuo
pos nariai turėjo draugišką 
išvyką į Stasio Navickio ū- 
kį, už 30 mylių į vakarus laikų ir šiandieninis ištiki- 
nuo Detroito. Ten, esant mas draugas poetas Antanas 
gražiam orui, buvo pasi-Į Rimydis, o beveik kasdien 
linksminta, pasivaišinta. O 
taipgi buvo pagerbtas ūkio 
šeimininkas St. Navickis, 
kuris, nors ir nepriklauso so
cialdemokratų kuopai, yra 
artimas bičiulis ir rėmėjas.
St. Navickio ūkyje keletą 
kartų buvo rengiami LSS 
116 kuopos išvažiavimai, 
nes ūkis yra gražioje vieto
je ir labai gražiai tvarko
mas.

Ta pačia proga priminsiu,

ną skaudžioje nelaimėje. 
Kai kurie poeto bičiuliai ir iš 
tolimesnių Amerikos vieto
vių prisimena jį laiškais ir 
kitu būdu. Neseniai Fausto

Išleistas lietuviškos Kame
rinės muzikos 2 plokštelių 
albumas. Jame telpa 4 sona
tos: po vieną Juozo Gruo
džio ii- Juliaus Gaidelio ir 
dvi Viktoro Banaičio. Jas 
įgrojo smuikininkas ir pia
nistas Izidorius ir Vytenis 
Vasyliūnai. Albumas gauna
mas atsiuntus paštu $6.30 
Recording Co., P. O. Box 
adresu: Lithuanian Music 
372, Cambridge 39, Mass. 
Krautuvėse albumo kaina 
$8.00.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP*
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 osl..',kJna S3.90. IATSIMINIMAI APIE JUO

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

NEPRIKLAUSOMĄ. LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

i RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

kaina $3,90.

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

SALMINEN "KATRYNA“ 
LIETUVIŠKAI 

Sally Salminen "Katry- 
Kiršos aplankyti buvo atvy- na <> romanas, abu tomai vie- 
kęs iš New Yorko jo gerųjų' noje knygoje, 565 psl., kie

tuose drobės apdaruose, dai
lininko A. Kurausko piešta
me trijų spalvų aplanke.

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl„ 
kaina $2 00.

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.............. $3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

_____  Tas knygas galima gauti
VLADAS NAGIUS-NA- į Keleivio administracijoje:

NAUJIENA

aplanko ir bostoniškiai bi
čiuliai. Bet Faustas dar rei
kalingas ilgo gydymo ir lai
ko, kol galėg patsai kiek ju
dėti ar bus pašalinti kiti li
gos padariniai. Belieka turė
ti vilties ir ligoniui ir jo ger
bėjams bei draugams.

Kas bus šį sekmadienį

Lapkričio 3 d. (sekma
dienį) So. Bostono Liet. Pil

kad prieš kurį laiką sirginė- Dr-jos II aukšto salėje bus 
jęs kuopos pirmininkas Mi-1 tradicinis Sandaros Moterų 
kas Balčiūnas yra jau tiek Klubo banketas, kuriame
sustiprėjęs, kad susirinki
muose gali vėl kuopai vado
vauti. Šiuo metu iš aktyvių-

GEVIC1US, jo gyvenimo ir j 
darbų apžvalga, redagavo j

,. .. ... dr. Balys Matulionis, labai
Šiame išgarsėjusiame ro-i ... .... x

mane švede Sally Salminen S1"?7-1“1 >*>«>**• daug r’a'
vaizduoja Alandų salas Bal- veikslų, 374 psl., kaina S .
tijos jūroje, jų žmones — Jona, POEZIJA,
žvejus ir žemininkus jų gy- Joje šio žymaus pocto
venimų. Knyga priklauso vjsi eįjera^.įal, 420 psl., kai- 
prie geriausių švedų litera
tūros pavyzdžių, ypatingai 
stipri ir įdomi salietės mo-

bus renkama našlių karalie
nė. Pradžia 5 vai. vak.

Ten pat, tik II aukšte,
jų kuopos narių blogiau jau- j Putnamo studentės suvai- 
čiasi Juozas Kudžius. Jis tu- dins Lietuviškas vestuves.
ri nesmagumų su kojomis.

Alfonsas Nakas

TEISĖS PATARIMAI
f Atkelta iš o-to pusi.) 

žmonės, ir daugelis kitų, ku- i

Pradžia 4 vai. popiet.

John Curdo—naujasis 
čempionas

So. Boston 27, Mass. 
636 E. Broadway,

Ar tori šitas 
knygas?*

na $6.
__  _ _______ _________ Leonard Valiukas, LI-.
terš Katrynos vidaus pašau-iTHUANIA LAND OF HE-i ISTORIJA su spalvotu žėg
lio atskleidimu, jos gyveni- ROES, 88 psl. teksto ir 95 (GYVULIŲ MtOTAS 212 ps)

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina .................... $1.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS

psl. paveikslų, kaina $4.75.» kaina 75 centaimo dramatika, ryškiais cha
rakteriais, situacijų tikrumu 
ir didžiu pasakojimo talen
tu, švedę emigrantę per ke
lias dienas po knygos pasi
rodymo padariusiu pasauli
ne literatūros įžymybe. Sal
ly Salminen "Katryna“ pri
klauso prie tų retų literatū
ros veikalų, kurie ne tik per- RUDENS LAPAI, Kotrynos 
skaitomi su dideliu malonu- Grigaitytės eilėraščiai, pre-
mu Fąnf Irnvizi ncKnlzo ii* no-_ :•_ x ~ OA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, II 
tomas, 336 psl., kaina $5.

NAUJAUSIOS KNYGOS

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kai- 
........................ $0.50

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ia nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia frateraalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą. __
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugt nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 Iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se. 
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W«t SOth Street New York 1, N. Y.

__ Žymiam Massachusetts
riose* dirba'mažiau kaip ttys! h?**51™ John Curdo, nežiū- 
žmonės, PRIVALO apsi-į j° pralaimėjimo Gedi- 
drausti pagal šitą įstatymą. į minui Šveikauskui treciame 
Jei ištinka darbe nelaimė, Į Pav>’\o laimėti visas
draudimo kompanija, kuri i ‘dusias partijas, ir jis, surin- 
gauna darbdavio įnašus, gy- k£s 6 taškus iš 7 galimų, ta- 
do darbe sužeistą darbinin-* P° naujuoju Bostono šach- ką ir šelpia jį ir j?šeimą, kol! čempionu. II vietoj yra 
jis yra nedarbingas: visai ar į ^ec^1Tn^as Šveikauskas su 
dalinai. Nors šitas įstatymas' ° - taško, III vietą pasidali- 
yra detalus ir turi daug! no ^ashingtono ekspertas 
bendrų nuostatų, tačiau * Nach, buv. Bostono meist- 

1 ras D. Scheffer, Keys ir 
Harvardo ekspertas Wais- 
man — po 5 taškus. Algis 
Makaitis užbaigė su 4 taš
kais, Leopoldas Šveikauskas 
3V> ir Petras Kontautas su 
2U> taško.

kiekvienas atsitikimas yra 
individualus, nes ne tik ap
linkybės, bet ir sužeidimai 
bei prognozės gali žymiai 
skirtis.

TocĮėl pravartu gauti pa
tarimą savo individualiame 
reikale ir pavesti savo teises 
ginti specialistui, t y. žmo
gui, kurio darbas yra įstaty
mą žinoti.

8,000 MYLIŲ PER 8:35 
VALANDAS

JAV trys lakūnai bombo
nešiu B*58 Hustler iš Toki
jo (Japonijos sostinės) į 
Londoną nuskrido per 8 vai. 
ir 35 minutes. Kadangi tas!

J atstumas yra 8,028 mylių,! 
į tai bombonešis skrido per 
• valandą 938 mylias.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci- 
ja prašo mielųjų skatytojų,
kurie
šant naująjį adresą 
miršti paraiyti ir senąjį.

Vedybos
Ieškau gyvenimo draugės 60- 

65 metų. Atsiliepti Keleivio ad
resu, pažymint A. V.

Ieškau gyvenimo draugės, pa
žangios lietuvės, 65-75 m. am
žiaus. Esu lietuvis. 78 m. am
žiais, našlys, turiu naują namą, 
bet jame nėra šeimininkės.

W. Racis, P. O. Box 321,
Lake Worth. Fla. (44)

DYKAI! DYKAI!
NENUSIMINK, gausi pagal
bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 
rankų, kojų nutirpimo ir 
skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siusk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODl KTS 
North Sta.. P. O. Box 9112 

Newark 4. N. J.

mu, bet kurie palieka ir ne 
išdildomą įspūdį visą gyve
nimą.

Knygą išleido Terra, 3237 
West 63rd Street, Chicago' 
29, III. Kaina $5.00.

Ji gaunama ir Keleivio 
administracijoje.

I
I
i
I 

1
ĮDOMIOS KNYGOS 

ROMANAI

mijuota knyga, 80 psl., kai
na $2.00.

AUKOS TAURĖ, Stasio

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

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

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 50.25

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psU 
kaina 25 centai.

Santvaro^ 5-ji eilėraščių jAUNASls SOCIALDEMO-
knvga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

KRATAS 
35 centai

Nr 4 ir 5, kaina

MURKLYS, A. Giedriaus graži SIELOS BALSAI J. Smelsto- 
naus eilerasciai, 221 psl.. kai
na .....................................  $0.75apysaka 

kaina .
jaunimui. 130 psl.. 

.. $1.80. LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik- 

„ , . ... . toras, 32 psl., kaina 50 centų
Petro Segato eilerasciai, Inepriklausomgs lietu-
111 psl.. kaina.......... $2.00 j VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-

225 psl.. kaina .. $5.00

PLAUK, MANO LAIVELI,

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas'LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
romanas, 201 psl., kaina MERIKOJE, St. Michelso- 
$2.50. no vaizdžiai parašyta šio

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik..........................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina........................................................... $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik ................................................... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ........................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina ................................................................. $2.00

rys,
ANARCHIZMAS. 29 psl., kai

na ...................................... $0.15
Iš DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 

Kraučiūnr eilėraščiai. ’ 124 
psi., kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KA11 SENOVĖJF ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psL. 
kaina ............................. $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija, 29 psL, kai- 
kaina ............................. $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAL 
kaina ............................. $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.76

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso* 
ma ir pavergta Lietuva ir kt, 
59 psl.. kaina................$2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl., kaina .. $0.2$

KA? YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0 30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos »- 
pysakos. A. Antrfnov, 45 psl„ 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadway
27,

i
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Vietines žinios
Balfas dėkoja

Balfo skyrius spalio 6 d. 
minėjo savo veiklos 20 me
tų sukaktį. Minėjimas buvo 
pradėtas Amerikos ir Lietu- j 
vos himnais, kuriuos pa
skambino A. Januškevičie
nė, minutės susikaupimu bu
vo pagerbti mirę skyriaus 
kūrėjai. į Banketą atsilankė 
didelis būrys geraširdžių 
lietuviu, kurie savo aukomis 
padėjo palengvinti mūsų 
brolių, vargstančių

Draugui ir Dirvai už banke
to garsinimą.

Ačiū visiems banketo 
lyviams ir aukotojams.

Valdybos vaidu

dai

A. Andriulionis,
pirmininkas

Minės 1863 m. sukilimą

LB Bostono apylinkė lap
kričio 10 d. 5 vai. po pietų 
rengia viešą 1863 metų su
kilimo paminėjimą So. Bos- 

Sibiro j tono Lietuvių Piliečių Dr-jos
tundroje, sunkią padėtį. Pei-, ni aukšto salėje, 
no liko $750.50. į Programoje: 1. prof. S.

Nuoširdi padėka priklau-, Sužiedėlio paskaita ”Murav- 
so prel. Pr. Virmauskiui, jovo misija Lietuvoje 1863- 
banketo globėjui Vyt. Stel- Q~, metais“ (Turėsime pro-j 
mokui, kuris Įteikė $100 au- gos palyginti su rusų komu*' 
ką, ir jo žmonai, pagrindi- nistų šiuo metu okupuotoje1 
niams kalbėtojui P. Višci- Lietuvoje vykdoma "miši
niui, adv. J. Grigalui, kuris ja“); 2. deklamacijos; 3.
perdavė majoro Collins svei- tautiniai šokiai.

LIETUVAITĖ GRAŽUOLĖ

Gail Lope įteikia dovanas Lindai Francario, kuri 
Teen Dem Club (jaunųjų demokratų klubo) išrinkta 
gražuole. Linda yra Birutės Trečiokaitės-įranta rio 
duktė, ji mokosi liroeklono seselių akademijoje. Jos 
seneliai Mikalina ir Madas Trečiokai, gyv. So. Bos
tone. >ra Keleivio skaitytojai.

L. Paulauskas, vicepirm. A. 
Andriulionis, sekr. V. Ka- 
pickas, ižd. J. Dvareckas, iž
do glob. V. Bajerčius ir J. 
Sonda.

* * »

Dr. A. Kriaiukėn&s atidarė, i 
savo kabinetą b

Dr. Alfredas Krisiukėnas 
nuo spalio 23 d. nebedirba 
dr. Rosengardo klinikoje ir 

kt a n..r i.-,.atidarė savo kabinetą So.,Bostone, 147 DorcheSrSt. ;
Drja So. Bostono Lietuvių; , ’
I ii. Dr-jos salėj surengė ant- - 1
rą iš eilės susiartinimo po
kylį. Jis nebuvo toks gausus, 
koks galėjo būti, bet jo nuo- 

į taika buvo gera. Jis neabe-į 
; jotinai padėjo glaudesniems,
• ryšiams tarp kaimynų užsi-!
' megzti. - -j

Be gardžių vaišių, kurias ’ 
į paruošė visų ti ijų tautų at- į 

stovės, buvo ir įvairi ft- gera i 
meninė programa, kurią at-į 
liko latvis fleitistas J. Men
ke, jam akomponavo M. E- 
ferts; solistas Stasys Liepas, 

i jam akomponavo 
Gaidelis ,ir estų

5-tos gatvės), tel.;' 
AN 9-1233, namų telefonas 
PR 3-4353. h

Kas buvo Bostone 
praeitą savai

šeštadieni Kultūros Klu-

istone ta $50 auka < Apskritis yra 
itgalį ] L. Varpo sprendėjas ir mo

ka mokstį už 3 atstovus). Ki. 
tas suvažiavimas bus Lowel-

tautinių šokių šokėjai (4 po
ros).

Žodį pradžioje tarė valdy
bos vicepirm. L. Švelnis, po
kyliui sumaniai vadovavo 
veiklus draugijos direkcijos

Televiziją 
ir rcdiįą

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽIUNSKAS 
629 E. &ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6643

JOOCOOOOO&.

Globė apie Šveikauską

Spalio 20 d. Boston Sun-; { SAV-ON 
day Globė Įdėjo Gedimino]} rooFING and SIDING CO.{

I

Šveikausko paitiją iš Bosto ,, Br<iadwav So Boston!
no šachmatų pirmenybių,' 5 409 U Braadwa' ’ So- Boslon • 
kurioje jis nugalėjo žymiau-'
šią Massachusetts meistrą 
John Curdo.

AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME

Išnuomojamas butas
—geras susisiekimas, arti 
krautuvės, valgyklos, rami

Tnlin« vieta. Kreiptis:•juiius 96 G gt So Boston, j aukš. 
studentų; tas. (45)

♦ Al Stecke F. Pukanasis } 
{ Res.: 8 Faxon St. Natick •
• Brockton 586-9272 655-0807
» ----- - - - -----*

Ketvirtis & Co.

kinirr.ą, A. Matjoškai, J. Po oficialiosios dalies busi u,, tz, ctnt; Vudžma iannac , ~ 'TV, v3. — luinylai, O. Ivaškienei ir bendras pobūvis. Į ^ologi> maSstrL be_! J vald>b^ - P1™- naiy s mz. V. Izbickas.
jos tautinių šokių šokėjams. Visi Bostono ir jo plačios] siruošiąs J ‘-----------------------------------------------------------------daktaro laipsniui,! 

kuris iš Lietuvos teišsivežė
r - a . yra maloniai kviečiami; vos - klasių diplomą, gražiai

darbą ir tortą aciu jos tai-j nepraleisti sios retos progos! aiškino> kai paiygįnti jau- 
kminkems O. Andnuhonie- pasiklausyti įžymaus mūsų. nas mokslas _ pašaukimų 
nei, A. kruopienei, K. \ asi- istoriko kruopščiai surinktų psichologija jau padeda! 
liauskienei, V. Katauskienei < faktų apie mūsų tautos išgy-Į žmonėms patiems save pa-1 
A. Simanavičiūtei, A. Va- ventas ir šiuo metu išgyve-įžintiil. nimetikresn|ke_'

namas kančias. ( jj pasirinkti.
Savo apsilankymu įrody-] * # # į

site, kad savo tautos kamie
no vargui nesame a'oeiingi 

Tad

Ačiū vyr. šeimininkei P. apylinkės tautiečiai ir tautie-« 
Baikienei ir ios dukrai už į tės yra maloniai kviečiami

kauzienei, E. Pleskevičienei, 
O. Bartašiūnienei, už tortą 
Žukauskienei, už gėles Ki
liulienei ir O. Vilėniškienei; 
ačiū St. Kalvaičiui ir St. Ki
liuliui už darbą.

Ačiū Keleiviui, Darbinin
kui Tėvvnei VL»nvbei.

So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-ja oficialiai atidarė—pa-i 
rodė nariam ir jų bičiuliam!iki pasimatymo lap-,

kričio 10 d. 186o metų suki , p^.^intą pirmąjį aukštą) 
limo šimtmečio paminėji-j (išdažytą, gerai apšviestą,
rr.p

FISH PIER LIQUOR CO., INC.
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME Į NAMUS ........................DEvonshire 8-9027

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI, SAMPANAI 
Specialus dėmesys klubams, vestuvėms ar banketams 
Maloni krautuvė, kurioje lietuviai susitinka ir perka 

pasirinktus gėrimus

—JEWELERS—■ 
Laikrodžiai-Deimantai4

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

J Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Telefonas: A N 8-2805 ,
\Dr. Jos. J. Donovan*J *
• Dr. J. Pašakarnio •

ĮPĖDINIS į

IOPTOMETRISTAS 
Valandos: ♦
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.} 
Vakarais iš anksto susitarus j

447 BROADWAY J
South Boston, Mass •

I

DOVANOS I LIETUVĄ

įUEnOBeSanBBEOį 

w . LAISVĖS VARPAS M
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

IčlIIgcll pSpuOStl gia&ivmio j

užuolaidomis). Į &
Prisirinko pilna patalpa.!’/ 

Ta proga pirmieji 50 svečių; h 
_________ —. . X. __ __ - ____ __ . — i buvo pavaišinti veltui, o kiti ’*NETINiS NAŠLIU BAN.KETASbs-St'a;"S

j lūs tarė pritaikytą žodį, di- 
ŠJ SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3 D. S VAL. VAK. { rektorė O. Iva J ienė palūpi

___ _ , • no kuklią meninę programą.SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOS SALĖJE Į * * * J1

Sekmadienį SLA 2-sios 
. „ . j apskrities kuopų atstovai .

našlius dalyvauti. Is jų buvo susirinkę savo reikalui- 
>>-o Bono VoroiniB ‘aptarti. Dalyvavo 31 atsto- [

SANDAROS MOTERŲ KLUBO

368 Broadway, So Bostone

Kviečiame visas našles ir 
tarpo bus renkami 1964 metų karalienė ir karalius.

gi a£.ivmuj j
Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Kviečiame atsilankyti ir visus kitus, nes visiems bus i vas iš 9 kuopų (viso yra 29 • i. Laisvas aptarnavimas:

TAUPYK $S$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“

įdomu ir malonu.
Bus įvairių valgių ir

Šurilos orkestrui grojant.
Visus kviečia ir visu laukia —

gėrimų, gera proga pašokti,' ti dr. P. Grigaitį jo 80 m.
j sukakties proga, Laisvės 

Varpui, kuris kovo 7 d. mi-

! kuopos). Nutarta pasveikin-j Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ • 
• +; zl.. D • BĖDOJE, nakti ar diena, htimprin ir in knntrnlps Ah«nliuf*iai tBĖDOJE, nakti ar dieną, bumerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 

be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
diena.

Rengėjų komisija

3E

i nės 10 metų sukaktį, paskir-
I
I---------------------------------

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Trans-Atlantic Travel Service----------- -------------------- ---------------------------------- ir krautuvė įvairių prekių,
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, Į priderintų siuntiniams, pra- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- Į neša, kad pagal naują cent- 
g valstybe** I susitarimą su U. S. S. R.

Tose Pačiose Patalpose į. VNESHPOLSYETORG
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA Į«taiga bus priimama uzsa-

NAUJOJOJ ANGLIJOJ kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas 
gaus užsakytus daiktus, ku
rie bus aprūpinti dalimis ir 
taisymu, pav., automobiliai, 
motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai, akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal
tai, kostiumai, medžiagos, 
batai ir kt. Šiaip siuntiniai 
priimami bendra tvarka, 
veikiančia nuo 1963 m. sau
sio 1 d. Katalogai yra ir lie
tuvių kalba. Suinteresuotieji 
gali rašyti lietuviškai.

Visos dovanos apmoka-
. mos siuntėjo, gavėjas nieko

daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 1 nemoka Pristatymas garan- 
pristatvti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų jr skUbus.
katalogų. j

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiamą nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je. kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, Įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo-adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusu kalba, ir siuntiniai išsiunčiami B
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- Į 
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skary tes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų

2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią bumerio ir jo kontro
lės dali, skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainoraštį, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
Labai populiams yra mūsų mėnesinis biudžeto pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 3 
10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ. •
5. Reguliarus patikimas ku-o pristatymas: \
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums • 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia : 
šaukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi i 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. (

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apje Fortūna Į 
Fuel Uo„ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame / 
Jums palyginti metines karo išlaidas su kitais aliejaus į 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų • 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankvti Jums : 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1*204, arba {
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 M ashington SL, Dorchester, Mass., 02124.

T.TVTT-VT«Ka. FRFtPK TTŪ« ljm.TKK.V 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SAt’NIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame >u INTI’RTSTO isalio'imai*

Siuntiniai
9 vai. ryto

priimami kasdien nnn P iki 3 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
ik) 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo >< vai. rv'o iki 2 vai. popiet.

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadvray 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Svikliene 
Tel. SW 8-2868

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos :

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E Fourth SL,

Se. Boston
Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus iš Įsu
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados liti 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ « «
} Draudžiame nuo polio, viso- •
{kių kitokiu ligų ir nuo nelai- J
J mių (ugnis, audra ir kt.) .. }
! Visais insurance « reikalais {
« kreiptis:
J BRONIS
«» t

KONTRIM
Jnstire of thePeaee—Constable 

598 E. Broadwav 
• So. Boston 27, Mass.
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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

£ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
►►►
►i
r

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorche-«ter, Mass. -

TeL CO 5-5854 |
^TTvrvrvvtrrrrr m >

Charles J. Kay
LIETUVIS

PI u m bin g—H eat i ng —Gas—011 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti S263 
Telefonas: CO 5-5839

J 12 MT. VERNON STREET » 
| DORCHESTER 25, MASS. |
trataaaaaea>aej

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
iocikių, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Tel AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—< ir 6—S 
Sekmadieniais ir ėventadianiaia 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Masa.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir « iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica, Maas.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
H ordinare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

X f




