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Reikia atšaukti iš Europos 
amerikiečių armiją

TEGU PATI EUROPA RŪPINASI SAVO 

TEGU PATI EUROPA RŪPINASI SAVO

Dabar Amerika turi Europoje šešias 
divizijas, arba 230,000 kareivių

Penkių žvaigždių genero
las Eisenhoweris, buvęs A- 
merikos prezidentas, pasakė 
viešai, kad Amerika turi at
šaukti iš Europos savo gink
luotas jėgas, paliekant tik

Jungtinės Tautos 
ruošia diplomatus

Prie Jungtinių Tautų New 
apie viena diviziją Ameri- Yoike yra organizuoti kur-
, • __ _ i -i i" -r _ _ coi dinln-kos vėliavai palaikyti. Jos 
žvaigždėta vėliava tenai bū
tų europiečiams užtikrini-

sai "nedakeptiems“ diplo 
matams ir kitiems specialis
tams patobulinti, kurių at-

mas, kad amerikiečiai galės siunčia naujai įsikūrusios 
ir vėl sugrįžti, jeigu bus rei- valstybėlės. Kuisai vekia jau
kalo.

Dabartiniu metu Amerika 
turi Europoje 230,000 saus- 
žemio kareivių, neskaitant 
oro jėgų. Šitoks skaičius 
vistiek negalįs daryti rusams 
didelio įspūdžio. Tai kam 
tiek kareivių tenai laikyti? 
Europos ekonomija dabai 
smarkiai kyla, todėl saugu
mo naštą ji galinti pasiimt 
ant savo pečių. Tegu pati rū
pinasi savo saugumu.

Paklaustas, kiek, jo ma-j 
nymu, Amerika turėtų savo 
jėgų atštukti ir kiek palikti, 
Eisenhoveris atsakė: "Nu, 
sakysim, reikėtų palikti vie- i 
ną sustiprintą diviziją mūsų j 
vėliavai palaikyti.

Sustiprinta divizija reikš-

PRIE ELEONOROS ROO SEVELTIENėS KAPO

■ ■ ■
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JAV ambasadorius Adlai E. Stevensona s (kairyje), nekreipdamas dėmesio į lietų, 
stovi be kepurės prie Eleonoros Roosevel tienė kapo Hyde Park, N.Y., jos mirties 
vienerių metu sukakties iškilmių metu. Stevensona" yra velionės fondo pirmininkas. 
Fondo tikslas—tęsti velionės darbus.

antri metai ir šįmet būsią 
išleista jau 40 apmokytų 
tarptautinės politikos speci
alistų. Šiandien diplomatas 
privalo žinoti ne tiktai tarp- į 
tautinę teisę, bet ir dauge- ; Kanada virsta 
lio valstybių politiką, jų eko-1 
nomiją ir kitus dalykus. • dUOIlOS OTUOClU 
Daugiausia tuose kursuose’ ______
”c±,iAzinf 11“ovv«vtv» ; v vj ič Afrikns. 1 -

Negras kandidatuos Susirinks V likos,
į prezidentus kalbės J. Kajeckas

Išdavė valdžios 
; paslaptis

f Fnes revoliuciją rusų v 
kiainą buvo vadinama Eu

raui *7 matu n»w- tJI UiCIU am

žiaus negras advokatas, pa-
ropos?”duonos aruodu.“ Da-, skelbė spaudoje, kad New 
bar gi, kai bolševikai nusa-1 Hampshire valstijoj jis sto-

i viro ūkininkų žemes ir pa-
---------  i vertė jas savo valdžios dva-

Washingtone kilo didelis rais-kolchozais, Ukraina ne- 
lermas, kai paaiškėjo, kad begali nei sau duonos pasi- 
Valstvbės Departamento gaminti. Dabar Europos
valdininkas Otepka išdavė i ”duonios aruodu“ pasidarė 
senato vidaus sausumo ko-1 Kanada. Nuo rugpiucio 1 d. 
mitetui dokumentus, kurie! R.^a- Bulgarija,

tų gal tarp 40 ir 50 tūkstan-Į atskleidžia slepiamą vai-Į čo ^Kanldos 457?000,
etų kareivių Taigi reikėtų |džios ,itik otepka tuoj 1000 bušelių kviečių.

900 nno wr,,_ • feuvo paša]intas Jis kaltina. | 
mas neištikimybe aukštes- 

viršininkams.

atšaukti apie 200,000 vyrų 
bet ne visus iš karto, o laips
niškai. Visų pj-ma, reikia 
europiečius painformuoti a- 
pie tai, kad jie žinotų, ko ti
kėtis ir ką dalyti.

Prieš kiek laiko ir prezi
dentas Kennedis kalbėjo a- 
pie sumažinimą Amerikos 
karo jėgų Europoje, bet, jo 
manymu, Vokietijoje vistiek 
reikėtų palikti apie 6 divizi
jas.

Vakarų Europa dabar turi 
apie 225 milionus gyventojų, 
taigi daug daugiau, negu 
Jungtinės Valstijos, sako 
Eisenhoveris, tai kodėl ji pa
ti negalėtų sudalyti pakan
kamai jėgų savo apsaugai?

Berlyno Reichstagas 
atnaujintas

Kai prieš Antrąjį Pasauli
nį karą vokiečių naciai, ko
munistų padedami, paėmė
į savo rankas valdžią, jie 
tuojau sudegino parlamento 
rūmus—Reichstagą. Ir jo 
griuvėsiai riogsojo tenai per
30 audringų metų. Po karo 
dalijant Berlyną tarp Vaka
rų ir Rytų, jie atiteko Vaka
rų pusei. Dabar Vakarų Ber-j 
lynas Reichstago rūmus at- J 
statė, ir jie bus vartojami 
parlamentiniam posėdžiam.

Šio lapkričio 23-24 d.d. 
posėdžiaus VLIKO pilnaties 
sesija. Posėdžiai vyks 54 W.

Paryžius atsargus
mems savo virsminKams. _ </•
Bet serato komitetas, kuris Vietnamo įUnta

siąs į nominacijas. Kaip ne , 
priklausomas kandidatas j 
prezidento rinkimams. Ki
tą mėnesį jis jau pradėsiąs 
savo kampaniją. Jis laiko 
save "respublikonu."

Nuversta komunistuojanti 
Irako vyriausybė
TAI JAU NE PIRMAS TENAI 

PERVERSMAS ŠIAIS METAIS

Atsistojęs prie naujos valdžios 
diktatorius uždarė 

laikraščius
visus

Valys iš unijų 
segregaciją

Šį pirmadienį New Yorke 
susirinko Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO konven
cijos posėdis, užsibrėžęs iš
šluoti iš visų unijų negrų 
segregaciją. Kaip žinoma, 
daugelis unijų negrų neįsi-

šios . a raitės žinios iš Bei- 
v i iba o ako, kad Ira

ke a.n'.fa ruvertė aatistų 
partijos valdžią, kuri drau- 
gavosi su komunistais, ir pa
skelbė kariuomerės diktatū
rą. Atsistojęs prie valdžios 
diktatorius Aref uždarė vi
sus laikraščius ir įvedė pa
vojaus stovi, uždrausdamas 
sutemus vaikščioti gatvėmis. 
Kas to nepaklausys, būsiąs 
nušautas vietoje.

Nacionalinė gvardija, Nuleidžia. Nors miegamųjų va-
ri bū™ daiktų partijos or
ganizuota, būsianti likviduotun savo uniją, Įsijungusią į

A.D. Federaciją, bet dar ne-
seniai Federacijos pirminiu-, kokia o icija
kas Meany drėbė tos unijos į w J _ ,
vadui Randolphui įžeidimą:! -2^- sos ines. . agdacto
"Koks velnias paskyrė tave' ausis?aklmas su u25,enlu nu‘ 

. -i 4. * trauktas.visų Amerikos negrų atsto-j

ta. Būsią "apsidirbta“ su bet

x:______----sianuieii j/dVO j mac.
1X100 VV11O1

Randolph yra jau paskirtas
40 St.', New Yorke, Overseas ‘ ALF<I? posėdžio diskusi- 

jų pirmininku.Press Club patalpose, 

šeštadienį, lapkričio 23
d., posėdis prasidės 10 vai. 
ryto. Apie VLIKo darbus ir 
tarptautinę padėtį kalbės 
VLIKo pirm. dr. A. Trima-

Jis dar priduria, kad ei- kas; apie veiklą Europoje—
siąs į nominacijas ir kitose 
valstijose, kur respublikonai 
stiprūs, būtent: West Virgi
nijoje, Wisconsine, Illinoi- 
juje ir Califomijoje. Jis no- 

; rįs duoti savo rasės žmonėms 
progos pasireikšti politikoje.

gavo tuos dokumentus, giria
Otepka už patriotiška sena-i Amerika ir Anglija jau resnuKKj.n r. 
tui patarnavimą. Triukšmas į pripažino naują Pietų Viet-į
didelis.

IR TAS PADĖJO

Atsisakęs lordo titulo da
bartinis I)idž. Britanijos 
premjeras Alec Douglas 
Home Kinross rinkimu apy
gardoje kandidatavo į at
stovę rūmus ir laimėjo. Jį 
čia matome pasirašant savo 
pavardę ant futbolo sviedi
nio. kai jis rinkimu vajaus 
metu važinėjosi lankyda
mas rinkikus.

i namo valdžią, bet Paryžius 
j nesiskubina. Mat, de Gaulle: 
’ yra nusistatęs, kad Pietų ’ 

Vietnamas turėtų susivienyti į 
su šiaurės Vietnamu, kurį 
valdo komunistai, o Ameri
ka su savo ginklais, karei
viais ir pinigais turėtų iš te
nai pasitraukti. Tiktai tada 
tenai galėsianti įvykti taika.

SOVIETAI PALEIDO 
JAV PROFESORIŲ

Nežino, ką daryti 
su Argentina

J. Glemža, Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas; korsoli-
dacijos klausimu—prel. J. 
Balkūnas, Tautos Fondo pir
mininkas ; apie Pavergtos 
Europos Tautų seimą—V. Į 

i Sidzikauskas. Kalbos bus 
papildytos paklausimais ir

Respublikonai kaltina pre
zidentą Kennedį, kad jis su

pervevrsmas siais metais. 
Pereitą vasario mėnesį tenai 
buvo nuverstas diktatorius 
Abdel Karim Kassem ir val- 

j džią buvo paėmę baatistai.
! Šio mėnesio pradžioje buvo 
ištremtas kraštutinis kairy
sis premjeras Ali Saleh Al 
Saadi. Jo šalininkų gvardija 
bandė jį grąžinti, todėl prieš 
juos sukilo armija ir jų

Kažin, ar čia tik nebus de . .. .
mokratų sąmokslas pakišti Palsvomis dlskusijomis 

I

Kadangi Amerikoje pa
skutinėmis dienomis buvo 
sugauti keli Maskvos šnipai, 
tai Maskva nutarė atsilygin
ti ir areštavo Yale uni versi-Į 

i teto profesorių Barghoorną, 
kuriam pasitaikė tuo tarpu 
būti Maskvoje. Jį apkaltino 
"šipinėjimu“. Bet Washing- 
tonui užprotestavus, Barg- 
hoora buvo paleistas ir jau 
sugrįžo Amerikon.Is
Maskva vėl grasina

Maskva paleido erdvėn 
j dar vieną satelitą Ryšiu msu 
tuo jos ekspertai vėl vapą,;
kad galį sunaikinti Ameri 
ką atominiais ginklais.

VIENAS 7 NAŠLAIČIŲ

Tai vienas iš 7 vaiku, kuriu 
tėvą inž. Gurley iš Concord, 
Mass., kažkas nušovė pro 
langą, valgant namie su šei
ma pietus, {tariamas tai pa
daręs kitas inžinierius, ku- 
ris tardomas.

Tą pačią dieną antras po
sėdis prasidės 3 vai. popiet. 
Apie VLIKo dvidešimtmetį 
kalbės J. Audėnas, VLIKo 
vicepirmininkas, apie išeivi- 

! jos dalyvavimą Lietuvos 
; laisvinimo akcijoje — St.
: Lūšys. Po referatų laisvos 
i diskusijos.

Abu šie posėdžiai bus vie
ši.

8 vai. vakare tose pat pa
talpose bus sukaktuviniai 
pietūs. Čia pagrindiniu kal
bėtoju bus Juozas Kejeckas, 
Lietuvos atstovas Washing- 
tone. Kita programos dalį 
atliks aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Sekmadieni, lapkričio 24 
d. ten pat posėdis bus pra
dėtas 11 vai. iš lyto. šiame 
posėdyje bus tvirtinamos 
metinės VLIKo veiklos apy
skaitos. priimamos sąmatos, 
priimamos rezoliucijos ir ki
ti klausimai.

Būtų gerai, kad į pirmuo
sius du posėdžius atvyktų. 
! daugiau tautiečių, besido-' 
minčių Lietuvos laisvinimo 
reikalais. I

visais savo ekspertais ir pa-! gvardija būsianti sunaikin 
tarėjais nežino ką daryti su

Irako istorija labai įdomi. 
Pirma tas kraštas vadinosi 
Mezopotamija, žemė tarp 
dviejų upių. Kai kas mano, 
kad tenai buvo Biblijoj mi
rimas rojus. 4000 metų prieš 
Kristų tas kraštas turėjo pu
sėtinai pažangią civilizaciją. 
Jo gyventojai — araba ir 
kurdai, tykvb a— Mahome
to.

Argentina, kuri pereitais 
metais gavo $24,100,000 
paramos, o dabar konfiska
vo amerikiečių sudėtus ka
pitalus į aliejaus pramonę. 
Kennedis negali apsispręsti, 
ar tęsti ir toliau jai paramą, 
ar nutraukti.

BROCKTONO
PAŠAUTAS

LIETUVIS

Brocktone ,17 mvlių nuo 
Bostono, pereitą šeštadieni 
einant gatve buvo pašautas 
Jonas Platkauskas, 20 metų 
amžiaus lietuvis. Kulipka 
pataikė į kairiąją petį.

ĮSIMYLĖJUSI

Anglijos aktorė Ann-Mar- 
got, 22 m. amž.. sako my
lint". JAV mergaičių “die
vaitį“ Elvis Presley.

LENKAI P/BĖGO 
SOVIETŲ LAIVO

IŠ

Prie Turkijos sostinės Is- 
tambulo pereitą savaitę su
stojo Sovietu laivas Pobeda. 
Netrukus nuo jo nušoko 21 
lenkas jūrinirkas, išplaukė 
’ krantą ir paprašė, kad Tur
kijos valdžia suteiktų jiem 
spolitinę prieglaudą .

BALTIMORE, MD.

Atvyksta "Rūtos“ ansamblis

L.V.S. Ramovė rengia 
Lietuvos kariuomenės minė
jimą lapkričio 23 d. Pakvies
tas koncertuoti Rūtos an
samblis. Koncertas-minėji- 
mas įvvks Lietuvių Svetai
nėje (851-853 Hollins St.), 
pradžia 7 vai. vak. Po kon- 

[ certo šokiai, baras, bufetas. 
Įėjimas: suaugusiems $2.00, 
moksleiviams $1.00. šešta
dieninė mokykla ir tautinių 
šokių grupė už įėjimą nemo
ka.
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Blogos žinios iš Pietą
Washingtono vyriausybė stengiasi visokiais būdais 

palaikyti su Pietų Amerika gerus kaimyniškus santykius, 
bet Pietų lotynai vis šiaušiasi. Kai 1962 metais jie pasi
piktino dėl mėgintos ir nepavykusios Kubos invazijos, tai 
jiems nuraminti prezidentas Kennedis pasiūlė sudaryti 
"Pažangos Aliansą,“ o kad ta pažanga nebūtų tik tuščias 
žodis, prižadėjo per 10 metų duoti 20 bilionų dolerių. Ir 
kasmet beria milionus. Per pereitus metus duota:

Argentinai
Bolivijai
Brazilijai
Čilei
Kolumbijai
Meksikai
Peruvijai

. .$24,100,000 
33,200,000 

107,300,000 
150,700,000 
47,700,000 
20,900,000 
36,600,000

Iš viso 24 Lotynų respublikos buvo apdovanotos mi- 
lionais dolerių, kad tik būtų mums "nice“ ir nepyktų dėl 
Kubos invazijos.

O kokie rezultatai?

Pereitų savaitę Argentina nutarė panaikinti amerikie
čių padarytas su ja sutartis ir konfiskavo visą jų įrengtą 
aliejaus pramonę, į kurią nuo 1958 metų amerikiečiai buvo 
įdėję $397,000,000!

Washingtono įgaliotinis valstybės depart-to pasek- 
retorius W. Avarell Harriman buvo nuskridęs i Buenos 
Aires ir įrodinėjo Agentinos prezidentui Illiai, kad sutar
čių laužymas gali ne tiktai užkirsti užsienio kapitalui kelią 
vystyti Argentinos gamtos turtus ateity, bet gali pažeisti 
ir patį "progreso alijansą.“

Bet vos tik Harrimanas spėjo su Illia atsisveikinti, 
kai pastatrasis paskelbė, kad sutartys su Jungtinių Valsti
jų kapitalistais panaikintos.

Pereitą ketvirtadienį spaudos atstovų konferencijoj 
Washingtone prezidentas Kennedis buvo paklaustas, ką 
jo valdžia dėl tų sutarčių panaikinimo mano daryti?

"Mes negalim nieko padaryti,“ atsakė Kennedis, pri
durdamas: "Mes galim tik reikalauti tinkamo atlyginimo 
mūsų piliečiams.“

Illia yra dar naujas Argentinos prezidentas. Rinkim 
ųkampanijoj jis atakuodavo užsienio kontraktų legalumą, 
nes tuos kontraktus padaręs buvęs prezidentas Artūro 
Frondizi 1958 metais be Aagentinos kongreso patvirti
nimo.

Bet aliejaus kompanijos įrodinėja, kad sutartys buvu
sios padarytos legaliai ir dėl to jos sudėjo į Argentinos 
pramonę arti 400 milionų dolerių. Jeigu Illia dabar tas 
sutartis sulaužė, tai Argentina privalanti joms už sudėtą 
kapitalą atlyginti. Bet Illia apie atlyginimą visai nekalba.

. Bet tai dar ne viskas. Tuo pačiu laiku Sao Paulo 
mieste, Brazilijoj, įvyko antra metinė "Pažangos Alianso“ 
konferencija, kurią atidarė Brazilijos prezidentas Gou- 
lard. Nors tą aliansą, kaip sakėm, sugalvojo prezidentas 
Kennedis, pižadėdamas duoti Pietų Amerikos šalims 20 
bilionų dolerių, Goulard savo kalboje nei sarto neužsi
minė nei apie Kennedį, nei apie Jungtines Valstybes. Jis 
tik kartą paminėjo "aliansą“, bet ir tai nuvertindamas 
jo vaidmenį Pietų Amerikai.

Savo kalboje jis ragino Pietų Amerikos valstybes 
gerinti prekybos santykius savo tarpe ir su likusiu pa
sauliu.

"Lotynų Amerika privalo pastatyti prieš pasaulį 
vieningą, solidų frontą ir bendrą mūsų interesų apsaugą,“ 
kalbėjo Goulard, visai ignoiuodamas Jungtines Valstybes.

Konferencijoj dalyvavo 20-ties respublikų atstovai. 
Buvo ir Jungtinių Valstybių delegacija su Harrimanu 
priešaky. Jis buvo pristatytas Brazilijos prezidentui tik 
pabaigus šiam savo kalbą.

Amerikiečių delegacija buvo labai nepatenkinta Gou- 
lardo kalba, bet Peruvijos viceprezidentas Edgard Seoa- 
ne pareiškė, kad Goulard pasakė "labai gerą kalbą.“

Vadinasi, nėra sutarimo.

SOMALI JA ATMETĖ AMERIKOS PARAMĄ

Somalija yra nauja ir nedidelė Afrikos valstybėlė, 
turi vos apie 2,000,000 gyventojų. Ji yra sudaryta iš buvu
sių dviejų kolonijų, kurių vieną valdė Italija, o antrą — 
Anglija. Bet nuo 1960 metų ji yra nepriklausoma.

Bijodama, kad jai neįsipirštų su savo patarnavimu 
komunistų Rusija, Washingtono vyriausybė šiomis dieno
mis pasiūlė jai karinės ir ekonominės paramos. Bet So
malija tą pasiūlymą atmetė, o pasirinko Sovietų Sąjungos 
talką.

Šitoks Somalijos elgesys Washingtoną pusėtinai su
erzino, nes Ui gali atidaryti Maskvai naują kelią iš Indijos 
vandenyno į Afriką. Washingtonas bijosi, kad Somalijos 
užsimojimas sudaryti 20,000 kareivių armiją apsunkins 
jos ūkį ir padarys ją dar daugiau priklausomą nuo Sovie
tų Rusijos.

• Somalija nepatenkinta savo sienomis. Ji sako, kad 
nemažai jai priklausančios teritorijos buvo priskirta Etio
pijai ir Kenijai. Ji Ui ruošiasi atsiimti karu.

NAGRINĖJA WAGNBB1O OPERĄ

Garsaus vokiečių kompozitoriaus Richardo Wagnerio 
proanūkė, labai panaši į savo senelį, kartu su dirigentu 
Thomas Scherman nagrinėja Wagnerio operą Rienzi, 
kuri po daugiau kaip 40 metų pertrauko- bus statoma 
Lincoln Centro filharmonijos salėje.

APŽVALG
KODĖL AMERIKOS 
PRESTIŽAS KRINTA?

Matyt, apie Amerikos 
prestižo nuosmukį kalbama 
ir Australijoj, nes tenai lei
džiamas lietuvių savaitraš
tis "Mūsų Pastogė“ (Nr. 35) 
aiškina, kodėl jis smunka. 
Sako:

M

keistai atrodo. Vargiai to
kią politiką galima laikyti 
Amerikos prestižo kėlimu.

MORKAUS TAUŠKALAI

Jau rašėme, kad iš JAV7 
paprašytas išvažiuoti A. 
Morkus niekus rašo Liesvė- 
je ir Vilnyje, ir įspėjome, 
kad jis tų tauškalų prirašys 
tiek ir tiek.

! šui Vilnies lapkričio 7 
d. laidoje jis rašo, kad su 
būriu vilniečių jis meškerio
jęs Srėvos (prie Trakų) eže
le, _

Jis meškeriojo iš Ameri
kos atsivežtu spiningu, o ki
ti vietos gamybos, kurie nei 
savo kokybe, nei išvaizda 
negalėję su jo lygintis. Bet... 
jo bendrai jau po kelias ly- 

• dėkas sugavę, o jis nieko.
Keitęs kelias blizges, bet jo- 

1 kių vaisių.
"Galų gale neiškenčiau. 

Vyrai, tariau, ar negalėtu
mėt man perleisti kokią vie
ną tarybinę blizgutę. Už ją 
duosiu visą tuziną ameriko
niškų.“ O jie tiesiog choru: 
"Seniai taip reikėjo. Mūsų 
žuvys gudresnės, negu tuTaip esą dėl to, kad pa-j ^oiiu 

vergtųjų tautų Amerikoje : 6 J ' 
šūkavimas už išsilaisvinimą! "Kai prisitaisiau tarybinę 
iš sovietinio jungo pastojąs i blizgę, iš karto pradėjo sek- 

laimėti genesniems Gs. *kelią
santykiams su Sovietais. Taip rašo A. Morkus.

Kaip caro laivynas rėme 
Amerikos karą

"Likimas taip nulėmė, i Mes, lietuviai, Rusijos ca- 
kad būtų du žemės pusrutu- ram turime daugiau neapy- 
liai, vienas rytinis, antras! kantus, negu gero žodžio, 
vakarinis. Ir kad vieną jų Juk ne kas kitas, o carai su- 
atstovautų Rusija, o antrą—
Jungtinės Valstijos.“

Gal sakysite, kad tai šio
mis dienomis padarytas pa
reiškimas, Amerikai ir Ru
sijai pasirašius Maskvoje 
branduolinių ginklų sutartį?

Ne, tie žodžiai buvo pasa
kyti beveik prieš šimtą me
tų. Juos pasakė Amerikos 
generolas Hilam Wallbria- 
ge, vaišindamas New Yorke 
rusų Baltijos Eskadros kari
ninkus. Buvo tai šešių karo

draskė mūsų Lietuvą, už
draudė mūsų spaudą ir per 
40 metų išlaikė mus tamsoj.

Bet amerikiečiams, kada 
jie buvo bėdoje, Rusijos ca
rizmas buvo gera atrama. 
Kai Anglijos karalius Jurgis 
III kreipėsi į Rusijos carie
nę Kotryną Didžiąją, prašy
damas 20,000 kazokų Ame
rikos revoliucionieriam mal
šinti, Kotryna tą prašymą 
atmetė. Tada Jurgis pasi
samdė Vokietijoje 30,000

vienetų laivynas, išstovėjęs Į hesų ir atgabeno juos Ameri- 
tada Nevv Yorko uoste 7 mė-i kon.
nesiūs. Amerikiečiai prisimena 

Bendras abiejų pusių — I dar vieną gerą carizmo 
Amerikos ir Rusijos — prie- j veiksmą — tai baudžiavos 
šas tada buvo Didžioji Bri- panaikinimą, kada Aleksan-
tanija ir Prancūzija, kurios dras II-rasis 1861 metais iš
buvo pasiruošusios daryti i n- leistu savo manifestu išlais- 
tervenciją, kad užtartų pie- vino 20,000,000 baudžiau- 
tinių valstijų Konfederaci- J ninku. Bet vis dėlto Alek- 
ją ir rusų persekiojamą Len-' sandras II-sis buvo studentų 
kiją. j užmuštas. Ar tai dėl to, kad

Amerikoje tada ėjo vi-Į i® buv0 toks 8eras?

"Jau šiandien aišku visiem, 
išskyrus pačius amerikie

čius, kodėl pasaulyje ame
rikiečių prestižas krinta. Ir 
jis nesulaikomai kris, jeigu 
Amerikos politika nepaims 
kito, aiškaus ir konkretaus 1. . 
kurso. Amerika jau seniai Amerika
turėjo įsitikinti, kad ji, ves- “ngtU 
dama dviveidę politiką, 
praranda vieną po kito išti
kimiausius savo alijantus...
Pavergtieji kraštai jau ne-

Galimas daiktas, kad pa- Nenustebsime, jeigu kitą 
ti Rusija, matydama sau, kartą jis parašys, kad tokie 
naudos, nori leistis drau- daiktai, kurie sveikai nosiai 
giškesnius pokalbius su A-, baisiai dvokė, dabar ten
merika, net statydama pa- j kvepia geriausių Paryžiaus 
geidavimus užčiaupti pa-; kvepalų kvapu. Juk jeigu y 
vergtųjų komitetus, arba net
ir visai juos uždaryti. Ir, 
sprendžiant iš dabartiniųis

i Lrn n i zi Iro c ton ii* nzkC.1- Jiivna.- ja it zz mi?z

Taip galvoja "Mūsų Pa
stogė.“ Bet ar Amerika tokį 
žingsnį žengs, tik ateitis ga
lės parodyti. Mums, Ameri- 

žiūri Į amerikiečius, kaip Į gyvenantiems, kol kas 
būsimus išlaisvintojus, bet t°kio polinkio nesimato.
visų pii-ma deda viltis į ga
limą konfliktą tarp Rusijos

Bet kad Amerikos presti
žas pasaulyje yra nukentė-

ir Amerikos, kurio metu! jęg ir kad dėl to yra kalta 
gali būti įmanomas išsilais- jos "dviveidiška politika“, 

tai klausimas, dėl kurio ga
lima ginčytis. Kas nori, gali 
"dviveidiškumą“ Ameriko
je Įžiūrėti. Pavyzdžiui, iš 
vienos pusės Amerika kas
met išleidžia bilionus dole
rių kovai su komunizmu, 
kaip korėjos karas, dabai 
Pietų Vietnamo karas, bet 
iš antros pusės Sovietų Rusi
jai daromos visokios nuolai
dos, siūloma net bendra ke
lionė į mėnulį, kultūriniai 
apsimainymai, komunistinei 
spaudai durų atidaiymas — 
vienu žodžiu viskas, kad tik 
sudarytų geresnius santy
kius su Sovietų Sąjunga.

vinimas.
"Jau kai kurios valstybės, 
anksčiau glaudžiai ėjusios 
su amerikiečiais, šiandien 
rizikuodamos renkasi nau
ją, savo nepriklausomą ke
lią, pasitikėdamos daugiau 
savo kukliom jėgom, negu 
amerikiečių pažadais ir į- 
sipareigojimais.
"Šiuo metu mums rūpi pa
vergtųjų tautų klausimas 

ir kaip į jį žiūri Amerika. 
Jau seniai įsipilietinęs mi
tas, kad Amerika yra pa
vergtųjų tautų gynėja ir 
užtarytoja, paskutiniu me
tu gerokai nublanko.“
Esą, senatoriąi ir guberna

toriai, kalbėdami lietuvių 
mitinguose arba pavergtųjų 
tautų savaitėje, siekia tik 
populiarumo, kad būsimų 
rinkimų atveju laimėtų sau 
pavergtųjų tautų balsus. Pa
sakytos jų kalbos nenueina 
toliau salės durų, nes Wa- 
shingtonas veda visai kito
kią politiką ir skirtingą li
niją.

Amerikos lietuviai su ki
tais pavergtųjų tautų atsto
vais rungiasi dėl rezoliuci
jų, kurias pravedus pro se
natą ar kongresą būtų gali
ma tikėtis, kad vyriausybė 
imsis tų rezoliucijų dvasioje 
tokių priemonių arba užims 
tokią poziciją, iš kurios aiš- ( 
kiai matytųsi jos nusistaty
mas. Tačiau rezoliucijos 
dingsta Baltųjų Rūmų kan
celiarijoje.

ra tikinčių Skiemonių ste
buklu, tai atsiras ir tokių, 
kurie tikės Morkaus sukurtu 
stebuklu. Taip bent Morkus 
mano.

KAIP PAVYSI VJS
ATSIL1KDA

51 Vii
MAS

Chruščiovas nekartą yra 
skelbęs, kad Sovietų Sąjun 
ga tuoj pavys ir pralenks A- 
meriką. Bet tai yra tuščios 
kalbos, nes kaip pavysi savo 
varžovą, jei nuo jo vis to
liau atsilieki.

Žinovai sako, kad JAV 
gamybos ir patarnavimų su
ma šių metų gale pasieks 
596 bilionų dolerių, o kitais 
metais gerokai pralenks 600 
bilionų.s

Visos tautos pajamų su
ma kasmet padidėja 5%. 
Dabartinė administracija 
mano, kad jei būtų sumažin
ti mokesčiai, tai didesnės su
mos būtų mestos į gamybą, 
ir todėl tautos pajamos dai 
padidėtų.

Prieš kelerius metus So
vietų Sąjunga rodė, kad jos 
tautos pajamos per metus 
padidėja 7%, bet 1961 m 
tas procentas buvo nukritęs 
iki 5%, o pernai prieauglio

daus karas tarp pietų ir šiau
rės. Šiauriečiai buvo jau lai
mėję geią pergalę ties Ge- 
ttysburgu, bet ties Chica- 
mauga juos ištiko didelė ka
tastrofa — krito 16,000 jų 
karių.

Ir kaip tik tuo laiku ties 
Nevv Yorku pasirodė keturi 
prancūzų karo laivai ir trys 
britų — iš viso 7 karo laivai 
su 5,000 jūrininkų. Kad ir 
netikras Amerikai buvo pa
vojus, vis dėlto stiprus argu
mentas. kad šiaurės Unija 
pasiduotų pietų Konfedera
cijai.

Prezidentas Lincolnas bu
vo labai susirūpinęs, Tai bu
vo 1863 metais.

Kaip tą carą vertino Ru
sijos inteligentija, amerikie
čiams tada nerūpėjo. Jie tik 
gėrėjosi caro laivais ir buvo 
jam dėkingi, kad atsiuntė 
jiems tokią paramą. Todėl 
nenuostabu, kad Nevv Yor
kas rusus vaišino.

Kaip sakėm, Nevv Yor
ko uoste jau stovėjo prancū
zų ir britų karo laivai. Pra
plaukiant pro juos rusų lai
vui, jo orkestras trenkė Mar
selietę — prancūzų himną. 
Bet prancūzai nieko neatsa
kė. Tada britų laivas sudro
žė savo himną: ”God save 
the King.“ Niekas nepritarė.

Nevv Yorko seniūnai tada 
išplaukė laiveliu rusų pa-

„ sveikinti. Artėjant jiem prie
Bet rugsėjo 24 d. Newi laivo, iš jo pasigirdo 

Yorko gyventojai išvydo ne- Į linksmas -’Yankee Doodle.“ 
paprastą vaizdą. Prie įmes- ir 71 rusu patranka užgriovė

bebuvo 4%. Vadinasi, jos 
Kai iš rusų pusės matyti’ tautos pajamos vis mažes- 

tiktai Amerikos transportų' niu procentu tepadidėja, o 
stabdymas ir kitoks brutalu-; ir bendra jų suma yra daug 
mas, tai visokie Washingto-' mažesnė už JAV tautos pa- 
no pasitursinimai prieš stor- jamas. Tai kaip čia Nikitai 
žievį Chruščiovą iš tikiu jų pavyti Ameriką?

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigiamas spausdinti.

Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir įdomių 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
buvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadway------:-------South Boston 27, Mass.

to priplaukė milžiniškas lai
vas, 50-čia patrankų gink
luota fregata "Aleksandr 
Nevskij,“ ir nuleido inkarą. 
Paskui tą atėjo 48-nių pa
trankų fregata "Peresvet“ ir 
netrukus "Osliaba“, "Va- 
riag“ ir "Almaz“.

Eskadrai vadovavo vice- 
admirolas Lisovskij.

Praslinkus po Nevv Yorko 
sensacijom trim savaitėm, 
kitas rusų laivynas, vicead- 
mirolo Popovo vedamas, 
pradėjo rinktis San Francis
co uoste. Buvo šeši karo lai
vai.

Ko tie rusų laivynai į A- 
merikos uostus atvyko, nie
kas neaiškino. Jei kas teira
vosi, tai atsakymo vietoje 
buvo tik malonios šypsenos. 
Šiaurinių valstijų gyvento
jai buvo tais keistais sve
čiais labai patenkinti ir 
kiekviena proga juos vaiši
no. Niekam neatėjo į galvą 
mintis, kad vienui vienas 
šarvuotas britų laivas, kuris 
stovėjo Hudsono upėje, 
lengvai būtų galėjęs nuskan
dinti visą rusų laivyną, ku
rio šonai buvo niekuo neap
saugoti.

Rusija tada uoliai rėmė 
naują Amerikos respubliką, 
kuri buvo atsimetus nuo 
Anglijos. Carui rūpėjo, kad 
anglai su prancūzais nepa
sinaudotų proga ir nepakiš- 
tų tai respublikai kojos, ka
da jos viduje ėjo kova už 
vienybės išlaikymą.

New Yorkui pasveikinimą.

New Yorke suruoštose ru
sams vaišėse buvo suvalgyta 
12,000 austrių, išgerta 3,500 
butelių vyno, suvalgyta 200 
vištų, 1,200 laukinių paukš
čių, 1,000 svarų jautienos ir 
1,000 kepalų duonos.

Po to suruošta ekskursija, 
ir specialiu traukiniu rusai 
nuvežti į Niagara Falls pa
žiūrėti didingo upės kriok
lio.

Ir kur tik rusai nuvažia
vo, visur jiems buvo tiesia
mi, kaip sakoma, "red car- 
pets“ po kojų.

Pacifiko pakrašty, San 
Francisco uoste, rusai taip 
pat buvo vaišinami ir beveik 
ant rankų nešiojami.

Ir ta jų viešnagė Ameri
koje tęsėsi ištisus 7 mėne
sius.

Argi iš tikrųjų Rusijos ca
ras buvo toks nuoširdus jau
nai Amerikos respublikai, 
kad taip ilgai čia laikė savo 
laivyną? Ne, ne respubli
kos gerovė jajn rūpėjo. Jam 
tik rūpėjo, kad Amerika bū
tų atskirta nuo Anglijos, su 
kuria jis tikėjosi kada nors 
susiremti. Jam rūpėjo nepri-

(Nukelta i 7-tą pal )

"KELEIVIO“ PIRMĄJĮ 
IR antrąjį puslapi 

REDAGUOJA STASYS MI- 
CHELSONAS.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
JAV Bendruomenei reikia 

pagrindinių reformų

NEW YORK, N.Y.

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Amerikos lietuvių spau
doje nuolat keliami klausi
mai, kodėl JAV Bendruo
menė merdi, kodėl, anot 
prel. M. Krupavičiaus, ”PS 
Bendruomenei priklauso 
šiurpiai mažas lietuvių skai
čius... JAV B. stovi dar ant 
kūdikio kojų“ (Lietuvių 
Dienos 1963 m. Nr. 5.).

Sprendžiant iš B-nės rin
kimuose dalyvaujančių skai-

prieiti prie reikalingų nuta
rimų ir moraliai Įpareigoti 
visuomenę šių nutaimų lai
kytis. Ir ne tik Įpareigoti, bet 
atitinkamai reaguoti, jei nuo 
jų būtų nukrypta.“ Ir šia 
kryptimi tos grupės, išėju
sios iš Vliko, veikia, užuot 
į ji grįžtų normaliu tiesiogi
niu keliu.

Ar tatai gali būti priimti
na Amerikos lietuvių visuo-

čiaus, JAV L. B-nei turėtų i menei, susirūpinusiai di-
priklausyti apie 7,000 lietu
vių. Tikros JAV lietuvių 
statistikos nėra, bet bolševi
kai, kurie neturėtų didinti 
skaičiaus savo priešų, esan
čių už pavergtos Lietuvos ri
bų, skelbia (Tėvynės Balse),
kad JAV yia 450,000 lietu
vių, Pietų Amerikoje ir Ka
nadoje apie 50,000, Austra
lijoje apie 10,000, Europos 
valstybėse, be okupuotos 
Lietuvos ir Rusijos, apie30, 
000. Todėl, imant pagrindu 
ne 1 milionų, bet 450,000, 
JAV lietuviai, priklausantie
ji Bendruomenei, tesudarys 
tiktai apie 2%.

Esant tokiai padėčiai, ir 
Pasaulio Lietuvių Seimas 
Toronte, net neneigiant ne- 
normallOS — skirtinės JAV 
B-nės organizacijos atstovy
bės, netenka pasaulinės 
reikšmės: ne JAV lietuviai 
(apie 90,000) net pilnai at
stovaujami tesudarytų tiktai 
vieną penktadalį JAV lietu
vių ir tiktai vieną aštuntada-

džiuoju savo tiksu — lietu
vybės išlaikymu ir tautinės 
kultūros puoselėjimu?

JAV Lietuvių Bendruo
menė reikalinga pagrindinai 
persitvarkyti.

Kai savo laiku New Yorke 
veikė lietuvių bendruomenės 
organizacinis komitetas — 
Lokas, labai daug laiko bu
vo sugaišta sprendžiant 
klausimą, kurios rinkimų 
sistemos turėtų B-nė laiky
tis: daugumos (mažoritari- 
nės), ar proporcinės (pagal 
sąrašus)? Galutinai balsuo
jant, nulėmė tautininkų gru
pės balsas už daugumos sis
temą, nors ir krikščionių de
mokratų atstovai nebūtų bu
vę priešingi proporcinei sis-
tarnaivumai.

Dabar, kai jau turime virš 
10 metų B-nės veiklos pa
vyzdžių, yra prikišamai aiš
ku, kad daugumos rinkimų 
sistema yra viena didžiųjų 
priežasčių, kodėl lietuvių 
visuomenės absoliutinė di
džiuma pasiliko už B-nėsIĮ visų neokupuotoje Lietu

voje gyvenančių lietuvių, ribų, yra "jai abejinga. 
JAV B-nės organizacijai
turėtų priklausyti tiek JAV 
lietuvių, kad ji būtų JAV lie
tuvių bendruomenė, o ne 
dviejų nereikšmingų Ameri
kos lietuvių partinių grupių 
(Lietuvos Fronto Bičiulių ir 
tautininkų) "bendruome
nė,“ teapimanti geriausiu at
veju tiktai du procentus lie
tuvių.

Kodėl Amerikos lietuviai 
laikosi nuošaliai ir vengia 
priklausyti B-nei? Šis klau
simas nekartą svarstytas ir 
yra tebesvarstomas lietuvių 
spaudoje, bet, deja, jo nebū
na pačios B-nės suvažiavimų 
darbotvarkėse.

Daugumos sistema, pagal 
kurią balsuojama tarsi už 
asmenis, o ne už "partijas“, 
yra, akių plotu sprendžiant, 
patraukli, bet apgaulinga ir 
griežtai nedemokratiška. 
Taip pavyzdžiui, jei tauti
ninkų ir frontininkų žmo
nės (tarsi ne partijos) gavo 
51% balsų, o kitų grupių 
žmonės — likusius 49%, tai 
frontininkai su tautininkais 
turės Bendiuomenės Tary
boje visą šimtą atstovų, o 
kitų grupių nebus nė vieno. 
Tatai reiškia, kad tik dėl 1% 
mažuma, neturėdama nė 
vieno atstovo taryboje, ne
tenka mažumos teisių garan
tijos, be kurios jau nėra de
mokratijos, o yra daugumos 
autokratija.

Antroji didžioji JAV

Būdinga, kad žymus 
bendruomenininkas Stasys 
Barzdukas dėl lietuvių ne
priklausymo B-nei šiaip pa
sisako : "Čia musų organi-} Bendruomenės organizaci-
zuotumo tragedija... Min
daugas Lietuvą suvienijo tik 
jėga.“ Taigi šią užuominą 
reikia suprasti, kad ir Į B-nę 
reikėtų lietuvius telkti min-

jos merdėjimo priežastis yra 
ta, kad, kuriant B-nę, palik
tos šalyje senosios kultūri
nės organizacijos, kurių yra 
šimtai su šimtais ir net tūks

daugišku būdu bei priemo-! tančiais narių ir atitinkamu
nėmis. Betgi prel. M. Krupa 
vičius taip sako: "Svarbiau
sia gi bėda ir nelaimė, kad 
visa norima ir čia paimti Į 
"savo rankas“ (L. D. Nr. 5). 

Šia proga primintina ir
nelemtoji audiencija Baltuo
siuose Rūmuose. Frontinin
kų ir tautininkų partinės 
grupės dabar pasišovė per 
B-nę apvaldyti ir Vliką, ji 
atitinkamai subendruomeni- 
nant Volertas Į Laisvę Nr. 
32 rašė: "Keista būtų, jei 
PLB Seimas nesidomėtų po
litiniu darbu. Jis turi ap
svarstyti šio darbo formas,

turtu.
Be abejo, šios organizaci

jos jungtųsi Į lietuvybei iš
laikyti bendruomenę, jeigu 
B-nės statute būtų joms 
skirtos atitinkamos teisės.

J. Va.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja praio mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neui- 
mfriti paraiyti ir senąjį.

IŠBUVO MĖNESĮ "ERDVĖJE“

Taip šitie keturi General Electric bendrovės inžinieriai 
atsisveikino, išvykdami j Vallev Forge. Pa- stoti. Ten 
jie išbuvo mėnesi kabinoj, kurioj visos sąlygos turėjo 
būti panašios j erdvėje esančias. Juos praminė "terra- 
nautais“ nuo žodžio terra—žemė. Vadinasi, buvo erd
vėje. bet nuo žemės nepakilę.

Balfo vajus

j Lapkričio 3 d. prasidėjo!
Balfui aukų telkimas New|

! Yorke ir artimose apylinkė-i
1 se. Per pirmas penkias die- Į
Inas atsiliepė arti šimto ge-'j

adaiių, kurie paaukojo virš*
tūkstančio dolerių.

* * *
Min. V. Sidzikauskas, va

jaus komiteto pirmininkas, 
buvo priverstas porai savai
čių išvykti Į Aziją, Europą, 
tad jo pareigas tuo metu ėjo 
Stasys Lūšys. Vajaus iždi
ninkas yra K. Vasiliauskas, 
sekretorius Vac. Alksninis. 
Komitetan Įeina 16 newyor- 
kiečiams gerai žinomų as
menų.

LAWRENCE, MASS.

Minėjime pasigedau Grigaičio

WORCESTERIO NAUJIENOS
SLA 57 kp. centinis 

išpardavimas

Jis bus lapkričio 24 d. nuo i 
3 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių Klubo didžiojoje salėje. 
Be to, laimėjimais leidžiami 
6 kalakutai.

Visi kviečiami atsilanky
ti.

Klubo 60 m. sukaktis
Rietuvių Piliečių Klubas j Lni ii- kt.

čiai, Antanas ir Ona šiugž- 
į dos, Antanas ir Ona Andriu- 
' lioniai, J. Keslerienė, J. Tu
mavičienė, Mickūniene ir tt.

Žinoma, buvo bankete ir 
vietiniai Bronė ir Julius 
Sviklai, Vincenta ir Jonas
Kielos, Elzbieta ir Petras
Kalvynai, Malvina ir Jonas
Dvareckai, Giedraičiai, Gri
galiūnai, Dailydos, Ašmens-

J. Stundza laimėjo

Lietuvių Piliečių Klubo ir 
Alto skyriaus pirmininkas 
John Stundza ketvirtą kartą 
statė savo kandidatūrą i Mo
kyklų Komitetą ir laimėjo. 
Pagal balsų skaičių jis buvo 
antrasis.

Miesto majoni septintą 
kartą išrinktas John J. 
Buckley.

Spalio 26 d. Chieagoje 
buvo minima d r. Pijaus Gri
gaičio 80 metų sukaktis. Ta
me minėjime aš pasigedau 
Pijaus Grigaičio.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Alė Rūta, MOTINOS
DAMVnervnurkvyuj

gnlodžio 1 d. rengia banke
tą savo 60 metų sukakčiai 
pažymėti. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Bus žymių kalbėtojų.

Minint šią sukaktį bus kuo 
pasidžiaugti. Juk klubas su
būrė kelioliką šimtų narių, 
pasistatė gražius namus. Tai 
nuopelnas tokių čia gimusių

motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai- 

. Pasak® i kus pilnais žmonėmis ir ti- 
Sandaros redaktorius Myko-|krais lietuviais, 397 psl.. 
las Vaidyla, Laisvės Varpo !kaina 54 00
vedėjas Petras \ iščinis,
Mass. seimelio atstovas Vy-. ^Iė Rūta, PRIESAIKA, 
tautas Pigaga, Lietuvių Klu-1 TEKA VINGIAIS, romanas, 
bo pirm. Antanas šeškevi- Didžioji meilė, II d., roma- 
čius, Sandaros I apskr. pirm.
Bronius Bajerčius, buvusi

Gražias kalba?

nas, 309 psl., kaina .. $2.50.
Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO-

ir augusių vyrų, kaip Anta-i sekr. Jadvyga Keslerienė, ĮSPARNIŲ SOSTAS, premi- 
nas Šeškevičius, Antanas vietos žymus adv. Richardas i juotas romanas iš politinių 
Staliulionis, Leo Misiūnas, Sarapas ir klubo šeiminin- emigrantų gyvenimo, 268 
Edm. Vaitkūnas, adv. Ri- kas Leo Misiūnas. i psl.. kaina $2.50.
chardas Sarapas ir daug ki- Nevio orkestrui grojant,! Aloyzas Baronas: VIENI
AI- svečiai maloniai laika leido Ps^ ^a^"

Pasižymėjęs karys | įjęį vėlumos. !na * 1,5°-
Keleivio skaitytojų Mari-į Banketo programai \ado-; » Kralikauskas TIT- 

jenos ir Mykolo Žemaitaičių (tavo A. Tomkus. į INAGO UGN,S premi-uotas
sūnus pinnasis seržantas 
Vytautas už pavyzdingą tar- j 
nybą buvo iškilmingai apdo-£ HARTFORD, CONN. 
vanotas "Army Commanda- 
tion“ medaliu.

J. Krasinskas romanas,
$2.50.

205 pusi., kaina

Mirė du pasižymėję 
lietuviai

Lapkričio pradžioje mirė 
du žymūs lietuviai.

Vienas jų — Jonas Dubic- 
kas, 63 m. naujakurys, bet 
jau Įsijungęs i senųjų sukur
tas organizacijas. Jis paliko 
liūdinčią žmoną Eleną ir du 
sūnus bei dukteri, gyvenan
čius šiltojoj Kalifornijoj.

Antrasis miręs — tai se
nosios kartos Juozas Ra- 
džius, 67 m., palikęs liūdin
čią, žmoną, dukterį ir sūnų.

Buvo puikus banketas

Sandaros 16 kuopos lap
kričio 10 d. rengtas banke
tas labai pasisekė. Svečių 
buvo apie 300, nemaža buvo 
atvykusių iš Brocktono, Bos
tono, Lvnno, Gilbertville ir 
kitu vietovių: Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis. Vai
čiūnai. Justinas Mickevi
čius. Miliauskai, Laurinai
tis. šakys, Kostas Mereške- 
vičius su žmona, Aleksand
ras Chaplikas, Jonas Tuiny- 
la, Kruopai, Zokai, Bajer-

Mirė J. Kasačiūnas

i

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

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

»
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl.,

- „ , • - c i kaina $3,00.Rugsėjo 26 d. mirė senas,
Keleivio skaitytojas Juozas! Juozas švaistas: JO SU- 
Kasačiūnas. 79 m. amžiaus. ižADETINE, premijų o t a s 
Velionis Į JAV iš Panevėžio Į romanas Iš Vinco Kudirkos 
atvyko 1905 m., pi įklausė ■ gyvenimo, 394 pusi kaina 
Šv. Jono Di-jai, paliko liū- į $4.00
dinčias dvi dukteris, 2 po —
dukras ir posūni. Jis buvo Vytautas Alantas: TARP 
malonus žmogus, mokėjęs • DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
su kitais žmonėmis taikiai pusi., kaina $4.56.
sugyventi.

P. Furmana vičius

Artinasi žiema, teks ilgiau! 

būti namuose. Išsirašykite 

Keleivį __ su juo nebus nuo
bodūs žiemos vakarai. Kai

na metams $5.

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj’.

j mo ne Byla, bet tiktai Byliu- 
ku vadinamas, šitasai šykš
tuolis taip buvo Grigaičio 

Į kalbos paveiktas, kad vė- 
į liau, čia rašančio paprašytas 
' aukoti kaliniams Suvalkijos 
Į kalėjime, Įteikė visų di
džiausią net trijų rublių au
ką.

1905 m. sąjūdis Suvalki
joj su Pijum Grigaičiu prieš
aky, o anoj pusėj Nemuno su 
Adolfu Morauskiu, dr. And
rium Domaševičium, Vladu 

S Sirutavičium, Steponu Kai
riu, Kazimieru Venclauskiu, 
Vladu Požėla, Jurgiu Smols- 
kiu ir kt. sudarė bei sukėlė 
didįjį Įvadą Į kovą dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, j 
kovą, kuri, nepaisant kalėji
mų, teismų, Sibiro katorgos, 
jau nenutrūko iki 1918 m.

Dalyvavęs minėjime Lie-1,^ akt0 k‘elbimo. 
tuvos atstovas Juozas Kajee- Ne tįktai nenutrūk bet bu. 
kas savo kalboje pakartoti-1 jau . paveikusi ir įsą. 
nai 11 pabrėžtinai sukaktuvi- m0<nusi Vekvieną lietuvį,
ninką vertino kaip Ausroe ka(j 1918 metų pabaigoje 
ir "Varpo“ ainį, betgi šiuo
atžvilgiu konkrečiai sumi- pašauktieji tėvynės ginti 
nedarnas tiktai tiek, kad 1 savanoriai taip ūmu laiku, 
Grigaitis "Aušros“ minėj!-! tokiu ryžtu ir tokiu skaičiu- 
mo proga vra pasakęs pir- ml.l šaukimą atsiliepe kad 
mąją vieš? savo kalbą. PaJe»e 18 Lietuvos išvyti net 

tris pavojingiausius priešus 
Ir antrasis pagrindinis (bolševikus, lenkus ir ber- 

kalbėtojas Povilas Dargis montininkus) ir Įgyvendinti 
sukaktuvininką Grigaitį iš- paskelbtąją Lietuvos nepri
imtinai vertino dėl to, kad
jis buvo "Aušros“ sūnus. Bet 
ir pagal šitą figūrinę minti
Pijus Grigaitis toks, koks jis i ,. . , . ..... .
anuomet buvo, iki šiol pasi- vos pradininkų, jos kėlėjų ir 
liko, nebuvo apibūdintas, i uoliųjų dalyvių.

Piju Grigaitj-kovotoją, o įai™in.8iau?™ b“du išsb 
toksai jis A gimęs ir iki šiol i £e,be«s 18 ™lrb,es- bausmes 
pasilikęs,’yri pagimdžiusi i Pav ergtoje Lietuvoje, 
Lietuvos Socialdemokratų Grigaitis tęsė kovą A-
Partija, kuri pinnoji (1896 menk0Je' 
m.) Lietuvoj organizuotai Kovą dėl Lietuvos laisvės 
ir su Lietuvos nepriklauso- su dvigubu ryžtu sukaktuvi- 
mybės reikalavimu savo ninkui teko kartoti, kai Lie- 
programoje išėjo Į atvirą ir tuva buvo pavergta klastin- 
nepalaužiamą kova su Lie- bolševikų: teko ir ten- 
tuvos pavergėja-caro vai- ka atskleisti ir rodyte įrody

klaiisnmvhe.

Pijus Grigaitis buvo vie
nas reikšmingiausių šios ko-

džia. s
Pijus Grigaitis idealo ir 

kovos įyžto sėmėsi iš Prū
suose spausdinamo "Darbi
ninkų Balso“ su socialdemo
kratų šūkiu: "Šalin caro val
džia! Lai gyvuoja laisva ir 
nepriklausoma Lietuva!“

Pijus Grigaitis buvo tasai, 
kuris, Įsijungdamas Į 1905 
m. revoliucini sąjūdį, dakta
ro K. Griniaus namuose Ma
rijampolėje su daktaro žmo
na Joana Griniene sudarė 
Suvalkijos socialdemokratų 
kovos centrą.

Kiek ii kaip P. Grigaičio 
prakalbos veikė Suvalkijos 
miestų turgavietėse, bažnyt
kaimių šventoriuose, kaimo 
sodybų kiemuose susiren
kančius klausytojus, gali bū
ti aišku ir iš džiaugsmo aša- 
i-ų čia rašančio motinos, 
klausiusios Grigaičio kalbos 
skulptoriaus Petro Rimšos 
tėviškės kieme, kai Pijus 
Grigaitis tada kalbėjo,
kad ir Lietuvai saulė užte
kės, kad zemskiai, žandarai 
ir visi maskoliai eis lauk ii 
Lietuvos; kad Lietuva turės 
savą lietuvišką valdžią.

ti bolševikų klastą ir apgau
lę. Jis kovojo, kovoja ir ko
vos su aziatiškuoju kruvinu 
Lietuvos okupantu, kad Lie
tuva vėl būtų laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
respublika.

Jau Lietuvoj buvęs prieš
akinėje socialdemokratų ei
lėje, sukaktuvininkas ir A- 
merikoje nepavargsta, at
stovaudamas socialdemo
kratams didžiausiose Ameri
kos lietuvių organizacijose.

Socialdemokratą dr. Piji}
Grigaitį sveikinu LSS 4-sios 
kuopos ir savo vardu, linkiu 
nepavargti ir ilgai ilgai gy
venti.

Gaila, kad dr. Pijaus Gri
gaičio minėjimo Chieagoje 
programoj neišteko nei tin
kamos vietos, nei laiko, kad 
socialdemokratų vardu jis 
galėtų būti pasveikintas.

Jonas Valaitis, 

LSS 4 k p. sekretorius

A. ŠAIČIUI TARNAUS 
J. KREIVĖNAS

A. šalčius Laisvėje rašo, 
kad jo sukurta "The Ameri
can Lithuanian Foundation“ 

Būdingas čia ir antras šio ĮUrj savo "Reference Libra- 
Rimšos kieme susirinkimo ry,“ kurios vedėju tikimasi 
dalyvis ūkininkas Byla, iš- būsiąs "žymus Cicero. III., 
garsėjęs šykštuolis, dėl šykš- kultūrininkas Juozas Krei- 
tumo viengungis, dėl šykštu- venas.“
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Iš pavergtos Lietuvos
MIRĘ VILNIAUS KRAŠTO 

LIETUVIAI

(E) Iš pavergtos Lietuvos 
gauta žinių apie Lietuvoje 
mirusius, ilgus metus Vil
niaus krašte ar Vilniaus by
lai dirbusius veikėjus, vil
niečius. Praėjusią vasarą, 
birželio 18 d., Vilniuje, Vi- 
aulėnų kaulų tuberkuliozo 
sanatorijoje mirė ilgametė 
laisvos Lietuvos užs. reik. 
ministerijos valdininkė ir 
daug sielojusis Vilniaus bei 
vilniečių reikalais—Marcelė 
Kubiliūtė. Nuo seno ji sirgo 
džiova, buvo susirgusi ir vė
žiu. Rugsėjo 11 ar 12 Vilniu
je po operacijos vėžiu mirė 
ekonomistas, Vilniaus es
perantininkų klubo narys ii 
pastaruoju metu buvęs Vil
niaus 11 vid. mokyklos mo
kytojas Stanys Sabalis. Ne
priklausomoj Lietuvoj jis 
buvo vienas vilniečių korp. 
”Vilnija“ steigėjų. Neseniai 
dar gauta žinia apie ilgame
čio Pirčiupio kaimo mokyto
jo ir vietos veikėjo Kazio 
Astaskos mirtį. Jis, širdies 
priepuolio ištiktas, yra miręs 
1962 m. gruodžio 21 d.

Rūbus valo 13 dienų
Sakykite, kaip jaustumė

tės, jeigu jums suteptus dra
bužius valyklos valytų 13 
dienų, arba batus taisytų 10 
dienų? Tikrai visą svietą 
keiktumėte, ne tik tas valyk
las ar batsiuvius.

O Lietuvos sostinėje Vil
niuje taip yra. Mat, tai yra 
raudonųjų rojuje, o jūs gy
venate buržujų "pekloj“, 
kur minėti patarnavimai be
regint atliekami.

Mirė dr. E. Jacevičiūtė
Rugsėjo mėnesį Kaune 

mirė plačiai žinoma rentge
nologė dr. Elena Jacevičiū
tė. Ji sirgo hipertonija, ap
alpusią nuvežė į ligoninę, 
kur po savaitės mirė.

Serga arch. V. Žemkalnis

Architektą Vytautą Žem- 
kalnį, kuris prieš kelerius 
metus iš Australijos sugrįžo 
į Lietuvą, ištiko stiprus šir
dies smūgis. Jis ilgesnį laiką 
išgulėjo ligoninėje, dabar y- 
ra namie savo antrosios 
žmonos slaugomas.

Gandai apie siuntiniu*

Gautomis žiniomis pa
vergtoje Lietuvoje plinta 
gandas, kad nuo Naujų Me
tų gauti siuntinėliai iš JAV 
nebus įteikiami kam jie ad
resuoti, bet atiduodami į 
valstybės atitinkamus san
dėlius ir iš ten bus dalinami 
tiem, kas kokios nors para
mos yra reikalingas.

Tenka spėti, kad tas gan
das neturi rimto pagrindo. 
Vargu Sovietų Sąjunga pa
seks Kubą. Ten gauti siun
tinėliai iš JAV suimami val
džios, kad tokiais siuntinė
liais nebūtų šelpiami "bur
žujai“ ir Kubos vidaus san
tvarkos priešai.

Visai galimas daiktas, 
kad Lietuvoje nugirsta per 
radiją iš užsienio praneši
mas, jog Kuboj pasikėsinta 
į gaunamus siuntinėlius, ir 
tai yra minėto gando pagrin
das.

Kitos žinios skelbia, kad 
pavergtoje Lietuvoje jaučia
mas didelis susirūpinimas 
rytojumi. Nors ten visu 
smarkumu kovojama su juo
dąja rinka, bet ji veikia,

kaip veikusi, nes tai visuoti
nis reiškinys, be kurio ir pa
tys komunistai negali apsiei
ti. lik tos kovos ir duonos 
trūkumo dėka juodojoj rin
koj kainos pakilo dvigubai, 
ypač maisto gaminių.

Gyventojų tarpe esama 
didelio susirūpinimo ryto
jaus diena visais požiūriais. 
Kartu dedamos pastangos 
apsirūpinti maistu dides
niais kiekiais.

Kadangi iki šiol duonos 
kaina buvo palyginamai 
maža, tai daug kas, kas tu
rėjo vištų, jas duona lesino, 
taip pat duona šėrė net kar
ves ar kiaules, trūkstant ki
to pašaro. Tas paprotys atė
jo iš Sibiro, nes ir ten kai ku
riose vietose bandyta gyvu
lius maitinti duona. Ten to
kių "nusikaltėlių“ jau yra 
nubaustų sunkiomis baus
mėmis.

MOŠŲ PIRMOJI KNYGA

Pirmoji lietuviška knyga 
išleista Karaliaučiuje 1547 
m. sausio mėnesį. Jos auto
rius Martynas Mažvydas.

Biografinių žinių apie 
Martyną Mažvydą nedaug 
teišliko. Jis buvo kilęs vei
kiausia iš Žemaitijos. Tai 
rodo jo raštų kalba. 1546 m. 
jis įstojo į Karaliaučiaus 
universitetą ir jį baigė 1548 
metais bakalauro laips
niu. Tai buvo pirmoji tą u- 
niversitetą baigusiųjų laida. 
•Jis per tokį trumpą laiką 
galėjo mokslus baigti dėl to, 
kad jau anksčiau buvo mo
kęsis greičiausia Vilniuje.

M. Mažvydas gerai mo
kėjęs lotynų ir lenkų kalbas, 
bet visai nemokėjęs vokie
čių kalbos. Lietuvių kalbą 
jis vadinęs savo gimtąja 
kalba. Baigęs universitetą, 
jis buvo paskirtas Ragainės 
parapijos pastorium ir ten 
po 14 metų (1563 m. gegu- 
žėsžl d.) mirė.

Dar tebestudijuodamas
jis parengė ir išleido pirmą
ją žinomą lietuvių kalba 
knygą, kuri vadinosi: Cate- 
chismusa prasty Szadey, 
Makslas skaitimą raschta yr 
giesmes dėl kriksczianistes 
oei dėl bernelių iaunu nau- 
iey suguldytas.

Ji turi 79 puslapius, iš
spausdinta gotišku šriftu. 
Knygos turinį sudaro dvi 
prakalbos, kurių viena loty
niška, antra eiliuotoji lietu
viška. Toliau 4 puslapiuos! 
duodamas elementorius, nuo 
17 iki 39 psl. eina pats kate-1 
kizmas. Paskutinę didžiau- j 
šią dalį užima giesmynas—' 
11 giesmių su gaidomis.

Nors knyga buvo išleista 
Karaliaučiuje, bet ji skiria
ma Lietuvos Didž. kuni
gaikštystės gyventojam. Tai 
autorius pabrėžė eiliuotoje 
knygos dedikacijoje.

Knygoje nepaskelbta au
toriaus pavardė, bet kad ji 
yra M. Mažvydo, tą rodo ei
liuotosios prakalbos 3-17 ei
lučių pirmosios laidės. Skai
tydami jas nuo viršaus į a- 
pačią, gauname Martinus 
Kazvidius. Taip jis vadino
si lotyniškai.

Išleisdamas šią knygą, M. 
Mažvydas padėjo pamatus 
lietuviškai raštijai. Tos 
knygos vienas egzemplio
rius buvo Karaliaučiaus uni
versitete, jo dabartinis liki
mas nėra žinomas. Antrasis 
egzempliorius surastas Ode
sos bibliotekoj, kuris per
leistas Vilniaus universiteto

I

V. Galdiko paveikslas "Emigracija“.

Kclch zninkai tegauna kas 
nuo kitų atlieka

ANDRIUS
Viena svarbiausių sovietų 

žemės ūkio negalavimo prie
žasčių yra menki atlygini
mai kolchozuose. Okupuo
tos Lietuvos ūkininkai žiau
riomis deportacijomis buvo 
suvalyti į kolchozus 1948- 
1950 metais. Vėliau smulkūs 
kolchozai buvo perorgani-! 
zuoti į stambius kolchozus,; 
Kuriems priskirtos iiiasinOS 
iš panaikintų mašinų-trakto- 
rių stočių. Tie stambūs kol- 
chozai-dvarai pavadinti ag- 
rogradais, arba žemės ūkio 
miestais.

Dabartiniu metu 63% 
Lietuvos gyventojų dirba 
žemės ūkyje, daugumoj kol
chozuose. Lietuvoje dabar 
yra: bandymų stočių 9, eks- 
perimentirių stočių3, žirgy- 
nų2. institutų 1, sovehozų 
90, kolchozų apie 1,800, me
lioracijos stočių 20.

Sovchozai yra valstybi
niai ūkiai, dažniausia spe
cialios paskirties, kuriuose 
dirba apie 30,000 darbinin
kų. Jiems atlvginimas yra iš 
anksto nustatytas, kaip fab
rikuose, arba kaip anksčiau 
dvaruose, ir tie darbininkai 
yra nepalyginamai geresnė
je padėtyje kaip kolchozi
ninkai, nes gauna garantuo
tą ir užtikrintą atlyginimą, 
net jeigu toks savehozas ir 
duotų nuostolį, tai valdžia
padengia skirtumą. Pasiro
do, kad tokių sovehozų dau
guma kaip tik ir duoda nuo
stolį, todėl valdžia nori jų 
skaičių mažinti. Panašiai, 
kaip sovehozuose, yra taip 
pat atlyginami darbininkai 
bandymo stotyse, eksperi
mentiniuose ūkiuose, žirgy
nuose, melioracijos stotyse, 
institutuose ir žemės ūkio 
mokyklose.

Apie vienas milionas šeši 
šimtai tūkstančių gyventojų 
gyvena kolchozuose, kur jie 
skaičiuojami, kaip ir bau
džiavos laikais, šeimomis 
arba kiemais. Sustambinti 
agrogradai-kolchozai turi a-

bibliotekai.
M. Mažvydas parašė dar 

kelias knygas, kurios buvo 
išleistos jau jam mirus.

V. S.

VALUCKAS
pie 100-500 raudonųjų bau
džiauninkų šeimų. Šeimos 
sujungtos į brigadas, kartais 
tos brigados turi tam tikrą 
darbo rūšį, o kartais jos dir
ba visus darbus.

Melžėjos, gyvulių šėrėjos, 
traktorininikai ir kitų maši
nų operuotojai via geresnė
je padėtyje, ir jų atlygini
mas oeveik toks pat kaip ir 
sovehozuose. Bet visi kiti 
kolchozininkai yra atlygina
mi pagal kolchozo pajamas, 
atseit, jeigu kolchozas turės 
geresnius derlius, tai ir kol
chozininkų pajamos bus ge
resnės. Kadangi kolchozų 
dirvos yra skirtingos ir au
ginamos kultūros taip pat 
nevienodai vertingos, tai ir 
kolchozų pelnas yra labai 
nevienodas. Be to, į kolcho
zų pirmininkus komunistų 
partija siunčia išbandytus ir 
užsitarnavusius komunistus, 
dažniausia rusus, kurie netu
ri supratimo apie žemės ūkį 
ir nepažįsta vietos sąlygų.

Seniau visos kolchozo pa
jamos buvo skiriamos į tris 
dalis: atlyginimai mašinų- 
traktorių stočiai, privalomi 
pristatymai valstybei ir pri
statymai valstybės supirki
mo punktams. Mašinų stotis 
panaikinus, visas kolchozo 
derlius turi būti pristatytas, 
išskyrus sėklų fondą ir at
sargos fondą, į valstybės su
pirkimo punktus, kur sumo
ka nustatytas valstybines 
kainas, kurios yra daug že
mesnės už laisvos rinkos 
kainas ir žemesnnės už So
vietų Rusijos kainas. Tos 
kainos kartais yra žemesnės 
kaip savikaina, tai yra kol
chozas gauna mažiau, kaip 
kad kaštavo jam išauginti ar 
pagaminti žemės ūkio pro
duktus. Tokiu būdu kolcho
zai moka valstybei nuola
tines rekvizicijas, kurios su
ėda didesnę pajamų dalį.

Kolchozo pirmininkas, 
buhalterija, agrotechninis 
personalas, brigadininkai, 
propagandistai, mokytojai 
ir tt. gauna nustatytą atly
ginimą, o kartais ir bonus. 
Apie 36% kolchozo pajamų 
eina nedalomam fondui, iš 
kurio statomi trobesiai, sau
sinamos ar drėkinamos dir
vos, kita žymi dalis tenka 
mašinų bei gyvulių pirkimui 
ar pagerintos sėklos Įsigiji

mui. Tik likusi dalis, apie 
25% visų pajamų, tenka kol- 
chozininkams.

Bet ir kolchozininkai at
lyginami nevienodai. Kaip 
jau minėta, brigadininkai, 
arba užveizdos, gauna ge
resnį atlyginimą. Taip pat 
geriau atlyginamos melžė
jos, šėrėjos, traktorininkai ir 
vadinamos spartuolių šei
mos arba pažangesnės šei
mos, atseit, kurios geriau 
prisitaikė prie komunistinės 
dvasios.

Visi kiti kolchozininkai 
atlyginami pagal atliktus 
darbadienius. Bet tai nėra 
atlyginimas už atliktą darbo 
dieną, o už atliktą darbo 
normą, t. y. kiek per dieną 
nudirbo nustatytos normos.

Lietuvių tauta laimės!
(Pirmojo VLIKo p ii mininko S.' Kairio prisiminimai)

Kai VLIKas jau ruošiasi minėti savo veiklos dvide
šimties metų sukaktį, dera pasakyti, kas yra Vyliausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas — VLIKas ir kaip jis 
atsirado. Esu tas, kam teko būti VUKui susidarant jo 
iniciatorium ir dalyvauti jo veiklos pirmuose žygiuose. 
O buvo taip:

1941 m. birželio 22 d. ankstyvą rytą į Kauno aerod
romą Hitlerio lėktuvai numetė pirmąsias bombas. Tai 
buvo pas mus antrojo pasaulinio karo pirmoji diena.

Beeinančius mane su žmona pasivijo ir iki miesto pa
lydėjo Hitlerio svastika pažymėtas pirmutinis vokiečių 
Kariuomenės dalinys. Tai buvo antrasis mūsų okupantas. 
O pirmasis — maskviniai bolševikai — jau visais keliais 
bėgo iš Lietuvos.

Į miestą eidamas, sutikau kun. M. Krupavičių ir
Žmogus gali dirbti nuo sau- šnektelėję be ilgų žodžių susipratome, kad mums visiems 
lėtekio iki saulėleidžio ir ga- įeks kovotj jr su naujais okupantais. Kitą dieną — birželio
Ii gauti užskaitą tik uz pusę 23 j — Lietuvos Ūkininkų Partijos atstovų bute sukvie- 
dienos, jeigu jo norma nebu-, 
vo
gadierius
moningai neužskaitys teisin 
go darbadienio... O tos nor
mos yra tikrai didelės, pagal 
sovietų užplanavimus jos 
kasmet dar padidinamos, ir 
kolchozininkui beveik nėra 
jokios vilties tas normas iš
pildyti. Lietus ir kitos kliu

dai}dakTdienS^oįroų^^lcho^! Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, sutrumpin-
. i , ------ ‘ tai — VLIK, ir jį turėjo sudalyti atstovai šių organizacijų:

Krikščionių Demokratų Partijos, Ūkininkų Sąjungos, 
Darbo Federacijos, Tautininkų Sąjungos, Lietuvos Ūki- 

Kolchozininkai galų gale’"i^ų Partijos, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
gauna apie devynias kapei-; “■ Lietuvos Socialdemokratų Partijos. Natūraliu budu
kas už darbadienį ir apie du 1 naujai sudaryto organo pirmininku teko būti man.
kilogramus įtartinos vertės, galėčiau pasakyti, prisimindamas pirmuosius nau-
grūdų, kas yra pasibaisėti-į . . organo veiklos žygius? Jame gal buvo būdingiausias 
n.ai mažai. Nuo tikrobado j nuotaikų vieningumas. Viskas buvo jungiama VLIKo 
dh-MuUniu^klypeUuose'Jpagnndiniam uždaviniui. Kiek prisimenu, vykusiuosei pa- 
apie akro didumo, kur jie sitanmuese buvo sąmoninga. vengdama svvarstyti klausi- 
užsiaugina sau duonos ir mus, kurie vienu ar kitu budu paliestų grupių skirtingu- 
daižovių, taip pat užlaiko mus. Buvo ir ryškus supratimas, kad kov a tegali būti lai 

mėta tik pačios tautos — tad reikalingas galimai artimas 
ar net intymus su ja kontaktas tiek namie, Lietuvoje, 
tiek ir emigracijoje, kur tik gyvenama lietuvių. Dėl to iš 

atimti, kad išvaduotų kol- pat pradžių buvo atsiradusi gausi pogrindžio literatūra, 
ehozininkus nuo kapitalisti- ^3^ laikraščiai, atsišaukimai. Tokie ryšiai su tauta 
nių pagundų... Tuomet kol- bandyta palaikyti ir galimais susirinkimais. Visą tą veik

lą lydėjo savotiškas entuziazmas, tikėjimas, kad prade
dama kova bus laimėta.

zininkas laimingas, jeigu 
per metus gauna apie 120 
darbadienių..

ožką bei kiaulę ir keletą viš
tų. Dabar Chruščiovas nori 
ir tuos privatinius sklypelius

chozininkams beliks tik vog
ti.

1960 metais buvo, Lietu
vos komunistų partijos nu
tarimu. įvestos paskatinimo 
priemonės grūdinėms kultū
roms, linams, bulvėms, cuk
riniams runkeliams suimti 
ir pašarų paruošimui, kurio
mis atlyginimas už darba
dienį buvo padidintas dviem 
kilogramais grūdų ar atitin
kama suma pinigais. Tuo 
būdu patys komunistai pri
pažino, kad jų atlyginimai 
yra skandalingai maži ir ne
skatina kolchozininkų dirb
ti.

Komunistinė spauda kar
tas nuo karto atskleidžia 
menką dalį nuolatinių va
gysčių kolchozuose, kur pir
mininkai pasisavina kolcho
zų pinigus, medžiagas, sau
valiauja, kaip tikri baudžia
vos laikų dvarininkai, ir nie
kina raudonuosius bau
džiauninkus. Štai, Raseinių 
rajone kolchozo pirminin
kas turėjo nuvežti sergančią 
moteriškę su vaiku į ligoni
nę, tai jis ją pasodino į ati
dengtą sunkvežimį užpaka
lyje. o pats vienas atsisėdo 
kabinoje... Tie nauji dvari
ninkai turi ir automobilius, 
ir patogius sau namus kaime 
ir mieste, o sugauti va
giant... perkeliami į kitus 
kolchozus...

VELTUI KALENDORIUS

Kas iki Naujųjų Metų su
ras naują skaitytoją, ta* 
gaus veltui Keleivio 1964 ; 
metų kalendorių. į

Administracija J

mui, kad siekiant laisvos, nepriklausomos ir demokratiš
kai susitvarkiusios Lietuvos reikia kovoti su okupantu. 
Vieningai sutarta, kad sėkmingai kovai reikalingas vado
vaująs ir visą tautą jungiąs organas. Jis tenka sudaryti iš 
atstovi} visų organizacijų, kurios siekia to paties, kaip 
ir mes.

Tokį organą vėliau, 1943 m., buvo sutarta pavadinti

VLIKas pasitikėjo savimi ir netrukus pasijuto atsi
stojęs visos tautos priešakyje — reikšdamas jos valią, 
jos siekimus ir tai tautai vadovaująs.

VLIKo veikla susirūpino mūsų priešas — Hitlerio 
Gestapas. 1943 m. jau buvo prasidėję pirmieji prieš VLI
Ką nukreipti to Gestapo puolimai. Tačiau nors VLIKo dar
bas ir buvo laikinai sutrukdytas, bet priešas nelaimėjo. 
VLIKas atsigavo Vokietijoje. Jis nepailsdamas tęsia savo 
darbą, palaikydamas gyvą ryšį su tauta ir nepalaužiamai 
tikėdamas, kad galų gale jis su visa tauta laimės kiek neį
veikiamas beatrodytų jo priešas. Tuo nepalaužiamai tikiu 
ir aš.

LATVIŲ GIMNAZIJA

(E) Muenstery, Fed. Vo
kietijoje, baigiama statyti 
latvių gimrazija — vieninte-, 
lė visame laisvajame pasau
ly. Spalio 18 d. dalyvaujant 
gausiai latvių visuomenei ii 
vokiečių įstaigų atstovams, 
įvyko gimnazijos pastato 
pagrindinės dalies užbaigtu- 
vės. Latvių 100 moksleivių 
skirto bendrabučio patalpos 
kaštuosiančios 2,250,000 D. 
M., o pačios gimnazijos pa
statas — 2,400,000. Gimna
zijos ir bendrabučio statybą 
numatoma galutinai užbaig
ti 1964 m. spalio mėn. Lat
vių gimnazija Muenstery da- 
dar turi 95 mokinius, jų keli 
iš kitų kraštų. Tikimasi dar 
daugiau moksleivių iš Ang
lijos, Švedijos ir kitų kraštų. 
Gimnazija buvo įkurta 1946' 
m. Detmolde, vėliau laiki-j 
nai buvo įsikūrusi August-f 
dorfe ir nuo 1957 m. veikia 
Muensterio mieste. Išleista 
103 abiturientai ir iš jų 53 
studijuoja vokiečių universi

tetuose. Iškilmes "vainiko 
uždėjimo“ pastatui proga 
plačiai aprašė "Muensteri- 
scher Stadtanzeiger“ ir kita 
vokiečių spauda.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra ap8e 
t5.000 žodžių, 990 pal., 
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 žodžių, kai
na ................... ............. $4.00
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kaip žmonės. Jeigu vienai 
varnai kas atsitinka ir ji ne
gali pati sau maisto susiras
ti,, tai kitos varnos jai prine
ša ir tol ja rūpinasi, kol ji

j atsigriebia. Paukščių gyve
nimo tyrinėtojas Edward 
Hoew Forbush rašo apie su
žeistą varną, kuri Įkrito 
Merjimacko upėn ir, plasno
dama sparnais, pradėjo rėk
ti. Bematant suskrido pul
kas kitų varnų ir išvilko ją Į 
krantą.

— Nu, ale aš visgi neno
riu tikėti, kad 
turėti razumo 
žmogų.

— Kai kuriais atžvilgiais 
gal ir turi, tėve. Štai ką 
paukščių gyvenimo tyrinė
tojas Alan Devoe pasakoja 
apie varnų šeimyniškus rei-1 
kalus. Varnos užsiima „sve
timoteryste,“ jis sako—taip 
kaip ir žmonės. Į poros liz
dą pradeda lankytis koks 
„kavalierius“. Tačiau var- 
ros šitokį dalyką išspren
džia daug protingiau, negu 
žmonės. Nesimuša. Gal dėl 
‘o yra ir patarlė susidariusi, 
kar „varnas varnui nekelta 
i akį.“ Sugavęs savo lizde 
neprašytą svečią, lizdo šei-

— Ei, Maik, vactumaru? jos išmoksta tokių žodžių iš mininkas daro su juo pasita- 
Ko į mane žiopsai, kaip var
na?

Nuimkime komunistam kaukę
Ar dalyvauti pasaulinėje šybėmis, miities zonomis,1 

parodoje, ar nedalyvauti? vielų ir betono tvoromis, sar- 
Toks klausimas buvo iškilęs, gybų bokštais, šunimis ir 
kaip tik JAV pradėjo ruoštis ant tų 20-jo amžiaus gėdos 
pasaulinei parodai New Yor- tvorų pakibusiais nušautais 
ke. Mūsų spauda to klausi- žmonėmis, kurie iš rusų „ro
mo tada kažin kodėl nelietė, jaus“ bėgo į laisvę.

lietuviai tą klausimą ėmė' ruduokime Berlyno
svarstyti h be didelio abejo-; bet0?.lnę, 
jimo nutarė parodoje (laįv ' spyghuotomjs vilomis per
vauti. Buvo sudarytas komi- kuną zmone?- 

varna galėtų tetas kuris dabar jaU di,.ba po žeme pasidarę urvus, be-, 
daugiau už ižsii’ : organizuoja cho-įssijuosęs: organizuoja

:Us tautinių šokių rienetu>, nukĮotas kruvinojo barbaro
renka eksponatus bei meno - ,.....................J* mirti npcynpinmic minomis
kūrinius. Komitetui, atrodo, 
energijos nepritrūks, ir apie
jo nuveiktus darbus mes • . .J • ‘žvėrelis negali prabėgti negreitai įsgnsime daugiau, i e> f &
negu iki šiol.

i laisvę, nes žemės paviršius 
nuklc
mirti nešančiomis minomis, 
Įelektrintomis vielomis, pro 
kurias ne tik žmogus, bet ir

PASIRYŽĘS SKIRTIS

■^4

Les Paul nutarė skirtis su savo žmona, kuri susidėjo 
su kovboju dainininku Foy Willing. Les Paul nori. kad 
ir šitie du vaikai būtų pa v v ėst i jam auklėti.

Kun. dr. St. Valiušaičio

paaukojęs savo gyvybės. Pa-! 
rodykime tikrą vaizda, kaip 
heimetiškai yra uždaryta

varna neziopso,— Bet 
paukštis.

— Bet lietuviai yra pras
tos nuomonės apie ją. Jeigu 
kas būna apsileidęs, žiūri Į 
ką nors ir nežino, ką daryti, 
tai mūsų žmonės ir sako: 
„Žiopso, kaip varna.“

— Žmonės jos nepažįsta, 
tėve.

— Pažįsta gerai, Maiki, Į 
ba pilna Lietuva varnų.

— Vistiek, tėve, ji nėra 
žioplas paukštis. Vienas į 
paukščių žinovas, būtent, 
Henry Beecher, sako, kad 
varna gudresnė už žmogų.

— Tai jau toks jis ir žino
vas.

— Gal jis ir perdeda, bet 
jis gina savo nuomonę labai 
drąsiai. Sako: „Jeigu žmo
nės būtų sparnuoti ir plunks
nuoti, kaip paukščiai, tai re
tas iš jų galėtų turėti tiek iš
minties, kad galėtų būti var
na.“

— O kur jis gyvena, tas 
žinovas, ar ne kreizauzėj?

— Ne jis vienas taip ma
no, tėve. Aš skaičiau laik
rašty, kad vienas farmeris 
Georgijos valstijoj gamin
davo munšainą ir turėjo už
siauginęs varną, kuri saugo
jo jį nuo policijos. Ji tupė
davo medžio viršūnėje fir, 
pamačiusi ateinant svetimą 
žmogų, tuoj imdavo rėkti.

— To, Maiki, nereikia nė 
mokyti varnos, ba ji ir ne
mokyta rėkia. Ale patrajyk 
tu išmokyti ją kalbėti — ne
išmokysi.

— O iš kur tėvas žinai, 
kad neišmokysi?

•— Ve, iš kur aš žinau’. O 
iš kur aš viską žinau?.. Aš, 
Maiki, su varnom užaugęs. 
Plungės miestely jų būdavo 
net tiršta. Rėkti tai jos rė
kia, ale aš negirdėjau, kad 
varna kalbėtų.

— Bet Amerikos gamti
ninkų žurnalas „Nature Ma
gazine“ sako, tėve, kad var
ną galima išmokyti ir kalbė
ti, jeigu pradėsi ją mokyti 
nuo mažens. Kai kurios var
nos išmokstančios iki 100 
žodžių ir frazių. Esą paste
bėta, kad farmose varnos 
dažnai rėkia: „Gidap!“, 
”Ood!“ ir „Hey!“ Matyt,

rimą. Nereikia jiems nei po
licijos, nei brangių advoka
tų, nei mokvtų teisėjų. Pa
prastai jie susitaiko taip:
kol patelė varna perės, „ka
valierius“ turi ją maitinti, o 
kai išsiperės varniukai, jis 
turi nešti maisto ir jiems.

farmerių.
— Aie pasakyk, Maiki, 

kaip varna gali išmokti iš 
farmerių kalbėti, kad Ame
rikoje nėra nė pastipusios 
varnos?

— Yra, tėve, tik nedaug, 
nes ir visų paukščių Ameri- . .
Koje nedaug. Farmeriai čia Tai^?.^a^ dėl to anas paukš- 
jas naikina, nes jos pridaro Į žinovas Henry Beecher 
jiems daug nuostolių, — iš- sąko, kad varnos turi dau- 
rauna dygstančius komus ir 
kitus pasėlius. Kai kuriose

straipsnis lietuviškoje spau-į Lietuva ir kitos pavergtosios 
doje apie komiteto darbus1 tautos nuo laisvojo pasaulio, 
jau išryškino, kas daroma ir j Parodvkime kiek 
kas padalyta. Spauda kol1
kas visuomenes i nei>ju- bažnyčių ir kitų maldos na- tos bendromis jėgomis pada- 
dmo ir apie parodą n jos mų JPai4odykim\ kiek . lytų eisenas ir patiektų J.T. 
.eir.bmę Lietu ai da nepa , dyta nekajtų žmonįų _ vy.Į reikalavimą, kad rusiškojo 
sisake. Informaci e nega, moterų> vaikų, dvasiškių.*, imperializmo kolonijoms,
oropa^din/ medžiaga,' ***»«<> spauda dėl trijų Afrika ir Ariins
sakoma, iau baigiama ruoš- nusižudžiusių budistų rasė 
ti, bet ar tai jau ir viskas? . mėnesiais ir dar teberašo, o 

kodėl mums neparodyti sim- 
Pasaulinej parodoj, bent tus ir tūkstančius žuvusių, 

šiuo metu, kai mūsų tėvyne Parodykime lietuvio kol-Į koks klausimas dėl piniginės 
okupuota, propaganda tu- chozinin ko uždarbį už dar-j aukos? \’e. Tūkstantį kartų 
retų apimti visas pai odos b0 dieną, kuris svyruoja nuo i ne! Kas kenčiančiai vergijo- 
šakas. Dainos, šokiai, spoi-• q įkį kapeikų. Parodyki-į je tautai išlasvinti gailisi pa
tas, menas mūsų laisv mimo me vai<jžios mokamas kai- • aukoti dolerį, tas jau nebėra 
bylai tiek nepadės, kiek ge- į nag kolchozuose paga-, vertas nė lietuvio vardo. Do- 

paruošta propaganda, o mįntas gėrybes: sviestą, lerį su savim į amžinybę ne-

oku-

kraštuose, rezultatai bus tik
rai nemaži.

Rezultatai būtų dar dides
ni, jei visos pavergtos tau-

nas Vilniaus cecho moteriš
kų batelių modelis atiduo
tas fabrikui masinei gamy
bai, bet ji nepasako, kad 
nuo modelio priėmimo iki jo 
masiško pasirodymo par
duotuvėse gana ilgas kelias, 
jo nenueisi ir per metus.

į Bet nereikia nusiminti, 
i Gausite gerų, madingų batų, 

tik nereikia norėti visko iš

taip, kaip Afrikos ir Azijos 
tautoms, būtų sugrąžinta 
laisvė.

Ar tiems darbams ir tiems į karto. Taigi, kantrybės.
užsimojimams gali būti dar Taip autorė 

skaitytojus.
nori nuteikti

rai

giau proto: negu žmonės.

— Olrait, Maik, dabar aš

jos kaip ir nėra. Žinoma, 
menas, dainos, šokiai paro
dys,' kad mes esame tauta 
su praeitimi ir kultūra ir kad

, „ _ nesame aborigenai ar žmog-jau žinosiu kad varna nėra ėd kurie sjau dabar 
roina žiopla, kaip žmones ,aisvi nepriklau.
mislina. Kitą syk} tu man va]stybes. šiandieną
papasakosi ir apie kalakutą, mumg bfltina 
ba ateina švente, kada kala-, au[i’į lautos kan.
kutus reikes kenti. O dabar; čjas oku|)anto

valstijose valdžios skiria net 
ir dovanas už varnų naikini
mą. Ir Amerikos varna tru
puti kitokia, negu Lietuvoje.
Ji yra kiek mažesnė ir visa 
juoda, bet jos prigimtis ir 
papročiai yra tokie pat. Vai
kus peri ir maitina poromis 
bet šiaip jau mėgsta gyventi 
didelėmis bendruomenėmis.

— Tai kibą ir dypukai 
nuo varnų išmoko bendiuo- 
menę tverti?

— Tėve, jei pastudijuosi 
me žmonių gyvenimo būdus, 
keturkojų būdus ir paukš
čių būdus, tai pasirodys, kad 
juose yra daug panašumo.! jos i SLA Yykdomąją Tary- 
Zmonės telkiasi i bendruo
menes, teikiasi ir paukščiai.
Tarp žmonių yra vagių, yra 
tokių ir paukščių tarpe. Y- 
pač tarp varnų yra plačiai

gudbai!

SLA NOMINACIJOS

kiaušinius, gyvulius, grūdus 
ir taip pat parodykime kiek 

i kolchozininkas turi mokėti 
už duonos arba mėsos svarą.

Jei tų rusų daromų niek
šiškų darbų laisvasis pasau
lis nenori matyti, ar, geriau

priespaudą. Mes turime pa- 
j rodyti rusiškojo kolonializ- 
Į mo visą žiaurumą, žmogaus 

baisiausiąjį 
ir

nusinešim, bet, visi drauge 
dirbdami ir aukodami savo 
darbą ar pinigą, tautai lais
vę iškovosime.

kime Lietuvių Komiteto Pa 
saulinei Parodai gražiąsias 

sakant, nenori niekam vie- pastangas bent savo auko- 
šai parodyti, parodykime tai
mes.

SLA seimo nutarimu, i‘!uzm0«lnlm? , .. „
SLA Vykdomosios Tarybos, .^doj.iną me
nominacijos ir rinkimai ‘vvk-! ki asV?
domi ne per du mėnesius,! vere*į?n ,.tre“’ 
kaip buvo anksčiau, bet peri P««kiojimą. bei dvasini
vieną mėnesi. Dabartiniu 
metu paskelbtos nominaci-

žmogaus suniekinimą.
Parodykime žemėlapiuo

se visas Rusijos kolonijas,

bą Įvyks ateinančio gruo- 
džio mėnesį. SLA sekretorė*1UbŲ 
visoms organizacijos kuo
poms išsiuntinėjo etikalin-. . .. . ..1 - • • i - • • 20-jo amžiaus žmonijos gegą nominacijų medžiagą, į- J

Geresnės progos ir tinka
mesnės vietos, kaip pasauli
nė paroda, parodyti pasau
liui rusiškąjį banditizmą 
vargu ar mes kada sulauksi-

Milionai žmonių lankys j 
šią pasaulinę parodą, keli 
imtai tūkstančių suplauks

iš viso laisvojo pasaulio
kraštu. Tegul tie 

Rusijosužgrobtus svetimus kraštus, J pamato Rusijos i ojaus 
išnaikintas tautas, ku-! niekšybes, banditizmą, zmo-

rhį ‘jau ir vardai nebemini- :?,ekada

mi. Vaizdžiai parodykime

Ryšium su tuo straipsniu 
Įdomu priminti Liaudies C- 
kio Tarybos (LUT) posėdi, 
Įvykusį praeitų metų pra
džioje, kuriame buvo svars
toma Lietuvoj gaminamos 
avalynės bloga kokybė. 
Kaip pavyzdys buvo nuro
dyta „Raudonojo Spalio“ 

_ , . , v . » __ ! batu fabriko gamyba. Pre-
ii..,„d., Knmit.tA P„.| inspekcija pripažino nie- 

kalais (broku) nuo 15'< iki 
100%. Vadinasi, to fabriko 
kai kurių rūšių visi pasiūtimis. Griaukime rusiškąjį ko

lonializmą! Laisvinkime tė
vynę!

Leonas Virbickas

P. S. Aukas siųskite: An
tanui šetikui, 84-11 101 St., 
Richmond Hill 18, N.Y.
BLOGI BATŲ REIKALAI

Vilniuje leidžiamo „Mok
slas ir Technika“ žurnalo

milionai Nr. 5 yra L Navalinskienės

negirdėtą žmogaus išnaudo
jimą.

straipsnis apie Lietuvoje siu
vamą avalynę. Savo rašinį 
ji pradeda gražiu avalynės 
modeliu, skirtu parodoms, 
paveikslais. Jie visai nepa-

sigyvenęs vagišiavimas. Jos 
vagia viena nuo kitos žabus 
ir kitokią medžiagą iš lizdų 
ir nešasi i savo lizdus. O kai 
plėšikės nuskrenda toliau 
kornų rauti arba viščiukų 
cogti, tai apiplėštosios var
nos užpuola anų lizdus ir 
atsiima savo medžiagą su 
geru priedu.

— Maiki. dabar man jau 
norisi daugiau apie varnas 
žinoti. Lietuvoje žmonės 
nieko apie jas nežinojo. Te
nai varna tai brudas — ir 
dac oi.

— Amerikoje, tėve, yra 
kitaip. Čia mokykla duoda 
pradžią. Išėję iš mokyklos 
žmonės jau eina tuo keliu to
liau. Kuriasi rateliai ir orga
nizacijos gamtai pažinti. 
Yra organizacija, kuri net 
grybus studijuoja. Kiti do
misi paukščiais.

— Nu, tai papasakok man 
daugiau apie varną.

— Nors varnos ir mėgsta 
■ vagišiauti tarp savęs, bet ne
laimėje jos viena kitai labai 
užjaučia ir padeda taip,

dą — geležinę uždangą, ku
ri tęsiasi šimtus kilometrų, 
apjuosdama visą Rusiją su 
visais pavergtais kraštais 
nuo šiaurės ašigalio iki pat 
Amerikos slenksčio—Ku
bos.

Paragink savo pažįstamus' Menininkai turėtų sukurti 
išsirašyti Keleivi. Kaina į tikrąjį geležinės uždangos 
metams $5. vaizdą su visomis rusų niek-

pėdama kuopų valdybas, 
kad jos šių metų gruodžio 
mėnesi atliktų nominacijų 
balsavimus ir nustatyta tvar
ka balsavimo balotus atsiųs
tų i SLA centrą.

Rusija parodoje nedaly- našOs ' siūlomu5 Pi,kžjams
Pasirodo, kad tuos pavyz

dingus batus pasiuvo avaly- 
munistams, kaip gyvena nės cechas, Įsteigtas prie* • «« V • Li.

vauja, nes ji bijo parodyti 
net ir patikimiausiems ko-

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

mis— apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. -Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma* 
žaftie ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipiesnis laimi, nors 
ir jam “tenka priešų dantų ir aštrių snapų ’iaragauu.

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

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

laisvas žmogus.
Jei mes tai parodai būsi

me gerai pasiruošę ir mokė
sime vaizdžiai jos lankyto
jams ne tik parodyti, bet ir 
išryškinti visas rusų niekšy
bes, padalytas pavergtuose

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią

Kipro Bielinio 
knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Vilniaus „modelių namų 
kur kas metų ketvirtį pasiu
vama apie 7 porų pavyzdin
gų, daugiausia moteriškų ba
telių, kurie rodomi parodose 
Maskvoje ir užsieny. O Lie
tuvos batų fabrikų gamyba' 
tokia bloga, kad žmonės ne
nori jų pirkti, geriau perka 
dailius, geros kokybės užsie- į 
nio firmų batus, nors už juos1 
reikia mokėti daug bran
giau. Moterys Lietuvoje, 
kaip ir kitur, mėgsta pasi
puošti ir dėvėti gražius ma
dingus batelius, todėl jos ne
gali būti patenkintos siūlo
mais vietos gamybos batais, 
kurių „grakštumas“ prime
na daugiau žemaičių klum

batai buvo netinkami. LUT 
Įpareigojo lengvosios pra
monės valdybą ir Įmonių di
rektorius nedelsiant Įvykdy
ti jos numatytas priemones 
avalynės kokybei pagerinti. 
To nepadarę direktoriai bū
sią nubausti.

Vakaruose gali atrodyti 
keista, kad tokia aukšta į- 
staiga kaip LUT turėjo 
svarstyti net klijų klausimą. 
Mat, priklijuoti odos ir gu
mos padai bedėvint greitai 
atsiklijuoja, ir batas išsižio
ja. LUT pavedė Kauno poli
technikos instituto specia
liai laboratorijai surasti ge
resni klijavimo būda.

V. S.

Netoli Kalėdos. Jau gal-
GERIAUSIA DOVANA

vojame apie dovanas. Jas 
rinkdami atsiminkime, kad 

knyga yra geriausia dovana.
Kas per Keleivio adminis

traciją iki Naujųjų metų iš
sirašys jame skelbiamų kny
gų, gaus 10% nuolaidos.

TIKRA TEISYBE

636 E. Broadway

k s^luĮ^a* peš, negu vakariečių madas,
bolševikinio teroro sistema, i ’
tos vergų stovyklos, kuriose! Autorė stengiasi nuramin- 
kertėjo ir žuvo mūsų ti vartotojus: noi*s Lietuva, 
broliai, seserys, giminės ir-kaip ir kitos sovietinės res- 
draugai. Lietuvių kalba to-i publikos, šioj srity keliais 
kios knygos dar nebuvo.'metais yra atsilikusios nuo 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-, Vakarų, bet, eidama šuo-

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėti'’-, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos

So Boston 27, Ma»«. į leivio administracijoje. į liais, greit pasivys. Jau vie- kaina tik 50 centų.



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS Kilnios žemaitės atminimui Moterys ilgiau gyvena. Kodėl?

MARIUS KATILIŠKIS

Duobkasiai

Praeitame numery buvo 
pranešta, kati savo namuo
se, prie televizijos aparato 
sėdėdama, mirė Aleksand
ra Gailiūtė Jatužienė.

Velionė gimė Varnių 
miestely 1»7 m. lapkričio 
27 d. 1906 metais ji atvyko 
i JAV ir apsigyveno Fila
delfijoje, vėliau Riverside.
N.J. 1909 n., ištekėjusi už 
Bernardo Jatužio, nusikė
lė i Cheltenham, Pa., vė
liau grižo i Filadelfiją, iš 
ten išsikėlė i Riverside, N. mas 

J-» Dilaire, N.J., vėl j Filą- 
delfiją o nuo 1937 m. gyveno Parry Palmira, N.J.

Vebonė atvažiavo į šį kraštą beraštė, čia pramoko 
tasto .r tapo uoli Keleivio ir kitų laikraščiu bendradarbė 
grasinėdavo \ amiškės slapyvardžiu). Velionės namus 

lanke net keli laikraščiai.

šio amžiaus pradžioje gi- linkusios sirgti dažniau, bet
muši mergaitė galėjo tikėtis 
gyventi 48.3 metus, o ber
niukas 46.3 metus. Medici
nai tobulėjant ir visoms gy
venimo sąlygoms gerėjant, 
žmonių amžius nuolat ilgė
ja. Todėl 1950 m. gimusių 
amžius, vidurkį imant, buvo 
71.1 m. moterų ir 65.6 m. vy
rų, o per paskutinį dešimt
metį moterys laimėjo dar

ne taip pavojingai. Pavyz
džiui, moterų sirgo dėl per
sišaldymo (plaučių uždegi
mu, bronchitu) 15'< dau
giau, negu vyrų, bet mirė 
dėl tų ligų moterų 40/? ma
žiau, negu vyrų.

Išskiriant nėštumą ir pa
našius atvejus, moterys tarp 
15-64 metų pas gydytoją ei
na vidutiniškai 5 kartus perdvejus metus, o vyra. v.ene- met o rai neina nė 4.rf 

nūs metus. Tuo budu dabar kart Jos leidžia 3 g di * 
tarp moterų ir vyrų amžiaus' nas pel. metus , e dė, 
vidurkio vra b.o metų skirtu- • , .. J

. Kitaip sakant, moterys i ,1'“m.Pos h«°s- °5Xrai.
r 2.6 dienas. Vyrai dažnai ei

na į darbą, kada iie iš tikių- 
jų turėtų gulėti lovoje.

A.C.N.S.

/Š KANADOS.

gyvena seserius su puse me
tų ilgiau už vyrus.

Ne tik JAV, bet visur yra 
pastebėta, kad juo daugiau 
yra pažengęs kraštas, tuo di
desnis skirtumas tarp vyro 
ir moters gyvenimo ilgio.

Šitas mūsų žymaus rašytojo kūrinys paimtas iš ką 
tik Terros leidyklos išleistos jo 355 puslapių knygos 
"šventadienis už miesto.“ Knygos kaina $5. Ji gaunama 
ir Keleivio administracijoje.

Du nevienodo amžiaus vyrai sėdėjo ant drėgnos že-
pąsnsĮS ĮB5Įouas ‘epu -fpjnq sbjįubj jad opi3[ jį soaįujį hiui 
barzdele apstagaiavęs pečiūkas vaikis, kurs ką tik kietu 
delnu buvo išmušęs kamštį, kramtydamas lašinius su duo
na, prabilo

— Nežinojau, kad leidžia gerti šventoje vietoje. Šei
mininkė įbruko į tarbelę ir butelį. Jei duoda — tai kaip 
neimsi?

— Turi imti, jei duoda. Iš visko — numani boba, ta- Nors ir sunkiai visą laiką dirbdama f *
viškė. Duobkasiams reikia išgerti, nes kapai jau tokia laiko ir jėgų dalyvauti lietuvių kultūiinFamUTelim^’priežastis kodėl motervs il- 
vieta, kad nežinai ant ko gali užeiti besidarbuodamas. Iri vaidinimuose, choruose ir tt C ! . • ’
kas tau pačiam gali kaltais užeiti, čia tai nieko — nauji! p . _ ■ ^iaU gyvena-
kapai. O senkapiuose tai ir nejauku būdavo... — mojo , ,atl eture<*ama ne kažin kokius turtus, visuomet i Modernioji medicina 
atgalia ranka antrasis, ką tik išrovęs gerą bumą iš
lio. Ir mojo kaip sykis senųjų kapų link, kurie atokiau
mūro tvoros kilo augštu kauburiu, nužėlusiu medžiais, Ruris Ja* nebuvo joks giminė. I
tarp jų pasidraikiusiais senais kryžiais ir viršum išsivėlu- 
siu koplyčios smaigaliu.

Žinovai nurodo kelias
TORONTO, ONT.

Ir vėl nelaimė

Karplis Marcinkus — di
delis spaudos mėgėjas. Ke
letą lietuviškų laikraščių

irv,- -l „ j vių mirtingumą. O iš kitos ]atinjs dirbtuvės ’ d arba c
„ \e 10ne. buvo uoli pažangiosios spaudos rėmėja. Ji į pusės, dar mažai tepadaryta1 

dažnai Keleiviui atsiųsdavo dovanų, o štai šiomis dieno-1 Regeneratyvinių ligų srity:
— O kas jau ten? — pasidomėjo jaunikaitis. jau po jos mirties, jos sūnus Everistas atsiuntė-$25 ‘ šb^ies *r inkstų ligos, vėžys,
— Tai nieko... Tik tiek, kad piršto dėjimui nerasi čekį ir laiške rašo, kad jo motina kalbėjusi tiek reikią art€rDll sukietėjimas ir tt

Nr. 47, 1963 m. lapkričio 20
namo priežiūra jam nelei
džia visų laikraščių perskai
tyti. Bet dabar, kaip atrodo, 
jis turės daug laiko ne tik 
laikraščiams skaityti, bet ir 
lovoje pagūlėti.

Mat, šių metų spalio 30 d., 
baigus dirbtuvėje darbą, 
vienas jo bendradarbis pa
sisiūlė parvežti į namus. Pa
važiavus viena gatve, reikė
jo sukti į kitą. Bet nežinia, 
ar dėl mašinos kaltės, ar dėl 
vairuotojo nesugebėjimo, 
vairą pasukus, bet atgal ne
atsukus, mašina trenkė į ša
lia gatvės stovintį stulpą. K.
Marcinkui sulaužytas ir į 
vidų įstumtas žandikaulis, 
gerokai aplamdyti šonkau
liai ir kojos, o vairuotojui 
tik truputį sutrenkta krūti
nė.

Tai nelaimingas dviejų 
įvykių sutapimas. Šių metų 
spalio pradžioje tame pačia
me name gyvenantis ir toje 
pačioje dirbtuvėje dirbantis 
lietuvis darbe labai sužalojo
rankos pirštus ir dar negali 
dirbti, o tų pačių metų ir to 
paties mėnesio pabaigoje, 
grįždamas iš to paties darbo, 
sunkiai susižeidė ir pats na
mo savininkas.

J. M-kas

vietos, kur žemė nebūtų kiaurai perkasta. Viskas susijau-1 pasiųsti.
kę, susimaišę. Tiek metų laidojasi žmonės. Išmiršta visa 
šeimyna, ir

ę. neK metų laiuoiasi žmones. išmiršta visa - • - ,
užmiršta ir anleidžia kana Tai kas ten ii .. "ne raugino ir išmoksimo 3 sūnus - Vytautą, 
užmiršta, n apleidžia kapą. lai J!. Algirdą Evenstą — ir dvi dukteris — Aleksandra ir Aldo-

besaugos. kasa naują duobę toje vietoje ir verčia kitus. nQ „--ir _ aiuoK. .. . į .... . . na, Ksuiiema leiskiame gilią užuojauta.Nu, žinai... pasiveha po kojom staibikauhai, pasinta pra- i J -
sišiepusi kaukuolė. Arba įlūžti iki kelių į sutrešusi grabą.'
O kas be ko, ir dvoksma tokia pagauna, jog bėgi nosį į Benediktas Rutkūnas
abiem rankom suspaudęs. Lengvesnės širdies ir ežius lupti 
pagauna. Neapsikęstum negėręs degtienės. Liga prisika
bintų. Taip, jau sakytum, žemė būtų pašvęsta, o duobka
siui ir išgerti, ir pypkę užsikurti pavelija. Patsai klebonas 
žino ir nieko nesako. Kaip sakys, kad kitaip negalima.

— Nepatinka man toks amatas, — niauriai pastebėjo 
jaunasis ir to pastiprinimui nusispiovė čia pat į geltoną 
smėlį, gausiai pažirusį po kojomis. Sriūbtelėjęs gurkš
nelį, nusipurtė ir griebėsi tabako, lyg sumanęs pilnai iš
naudoti duobkasio teises. Jo kakta rasojo, burna blizgėjo, 
ir suktinės popierėlis čirškė degdamas, išveltas riebaluotų 
pirštų.

— Įpranti. Man tai retą dieną neprisieina. Jau de
šimti metai. Kai tik susirenčiau trobą, anakur, pakapėje, i 
Išmetu vienas, arba padedu kitam, jeigu paprašo. Taip,! 
kaip šiandien, — šnekėjo senasis, atrėmęs nugarą į greti
mo kapo tvorelę ir prisimerkęs žiūrėdamas augštyn.

Ryto giedroje šaudė kregždės. Trąšūs medeliai tvas
kėjo žalsvu sidabru, garindami nakties rasą. Gėlės drąsiai 
ir statmenai stiebėsi į saulę, ir sausviedžio krūme čireno 
raudongūžė. Buvo išskirtinai tyku ir ramu, kas ir tiko 
šiai vietai, ir kuomi ji privalėjo atsirėžti nuo viso gyvųjų 
pasaulio.

— Aš tai neįprasčiau. Ne, — spyriojosi bernas, lyg 
jau labai svarbu kam nors būtų, kas jam patinka ir kas ne.

— Patys niekai, — tvirtino neužsileisdamas senis, to 
paties atkaklumo pagautas.

Jų kalba atrodė visiškai nereikalinga šioje vietoje.
Ji dudėjo kažin kaip netikrai ir kietai, lyg akmeniu kris
dama į rimtį ir tylą. Kur nerūpestingai diena stūmė dieną, 
kur giedojo paukštė, kvepėjo gėlės ir palaimintoje ramy
bėje snaudė antkapių akmenys. Pusė duobės jau buvo iš
kasta ir pusė butelio išgerta. Vyresnysis atsistojo, kad 
baigtų greičiau darbą ir uždirbtų likusią degtienę. Jis 
tarė:

— Kitaip ir saulelė šviečia, kai išgeri. Ir nė motais 
apie mirtį. Kasi sau duobes, ir tiek. Kitięms. O tau iškas 
kitas. Ė, o kam šitą rausiam? — krioštelėjo, žvaliai pa
sisukdamas ir įspirdamas akis į jauną darbo draugą.—At
bėgo šįryt kapsargio pati ir išėjau kastuvą pasiėmęs, nė 
pasiteravęs. Mano juk tai duona kasdieninė.

— Mano šeimininkui.
— Vyreli, bene žinau, kas tavo šeimininkas buvo 

per paukštis, jei tave patį pirmą karta matau?
— Ogi Jautakis toksai. Iš Pailių kaimo.
— Jautakis, sakai? Tokio negirdėjau Pailiuose.
— Negirdėjai tamstele dėl to, kad jis tik nuo švento

Jurgio atsikėlė. Didelį ūkį pirko.
Senis trynė nykščiu kaktą, draskė nagais ausį ir prisi

merkęs čiaupsnojo bumą, lyg neįveikdamas kieto kąsnio:
— Jautakis- Pažinau vieną. Ir dabar dar atskarčiau

__
vieloje vainiKū ant ALEKSANDROS JATVžIENĖS- 

GAILIUTĖS, išėjusios į Amžinąją Kelionę, kapo.

MOTULĖ 
Dulkių žemė pavadino —
Dainavai Tu jau 
Miela, brangi Motušėle, 
ko Tu išėjai?

Palikai mane našlaitį 
vieną, be draugų —
Siela gedulu apniuko, 
liūdesiu sergu.

Pasišauk mane, Mamyte, 
j dausas, kur Tu: 
amžinai žvaigždes žarstysim, 
būsime kartu.

Ko Motuše, ko Širdele, 
mane palikai?
Ar perdygūs buvo Tavo 
žemiški takai,

Ar peršaltos mūsų širdys?
Ko nepasakai?
Alkani Tavosios meilės 
būsim mes, vaikai.

Alkani tiesos ir grožio 
Tavo spindulių, 
palangiuos — rūtų ir rožių, — 
laistytu gėlių.

Ko, Motuše, Sengalvėle, 
dauson išėjai?
Taip mylėiai Tu šią žemę,' 
dainavai Tu jai.

1963. n. 5.

Moterys, atrodo, daugiau at 
sparesnės šioms ligoms, ne
gu vyrai, o jomis miršta kas 
metai gana didelis skaičius.
Dauguma mokslininkų ma
no, kad moteriškas harmo- 
nas estrogenas apsaugoja 
jaunas moteris nuo korona
riniu arterijų sukietėjimo.
Net ir tarp naujagimių ma
žiau miršta mergaičių, negu 
berniukų. Taigi motėrys 
pradeda gyvenimą su dides
nėmis galimybėmis ilgiau 
gyventi, negu vyrai.

2. Yra įrodymų, kad civi
lizacija paveikė vyrų svei
kata daugiau, negu moterų.
Su itampa susijusios ligos 
(auksas kraujo spaudimas 
ir kai kurios širdies ir virš
kinamo trakto ligos) vym į 
kapus nuvaro nuo dviejų iki 
penkių kartų daugiau, negu pasaulio 
moterų. Nusižudymų skai
čius tarp vyrų yra apie tris 
kartus didesnis, negu mo
terų.

3. Moteriai gyvenime re
čiau tetenka susidurti su di
dele sveikatos rizika. Nelai
mingų atsitikimų aukų, pvz., 
vra dvigubai daugiau vyrų

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie-

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

LIETUVIU ISEiyiJA_AMERIKOJE.
vardui siu r>rastū iičiūvtu utonja, 
gausiai iliustruot*, parašė St. Mi
chelsonas, virš 500 puslapiu. Kai
na kietais virsais 85.00. minkštais 
virsais ......................................... $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko f- 
domūs atsiminimai, 477 pal., kai
na ......................................... 85.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas ii žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... 33.80

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V.
Tumėnienė. dau? svarbių patarimu 
vaiku «- eikatos klausimais. 136 psl. 
kaina ...................... ................ 81.28

DIENO J ANT. “knygnešių karaliaus** 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 pal., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio ataimf- i ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios ratt- 
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. | sų rašytojos pirmojo karo meta 

Amerikoje parašyti vaizdeliai aa

Visos trys dalys Įrištos j vienų 
knygų, kieti viriai, 031 puslapis.
Kaina .................................. 86.00.

LIETUVA BUDO, Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir {domiai Darasyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, perinusia dovana kiek
viena propa, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... 85.60

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
0939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................. 84M

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....84JM

KODEI, AS NETIKIU I DIEVĄ T 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ...........................20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šiu dienų klausimams su- 
prasti. karna •

Kaina ......................................... 86.00
LIETUVIŲ ŽINYNAS 

paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius

464 psL Kaina
visame pasauly, 

... 36.50

MILŽINO PAUNKSME, Baliu Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera popie
ra, kaina.................................... 82.50

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. 32.OC

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
ir

įrišta 
“00

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

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGnT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
paL, kaina .......................... 81.26

„ nirlolin „akai duotas kiekvienos dain<tarpe, negu moterų, indelių į todėl tinka dovanoti
rūkorių ir nutukėliu tarp vy- lietuviškai nekalbantiems, įriš 

*■ _ ©Zo pusi. karna ............... .. • •
rų yra daugiau, negu mo---------------------------------
terų.

4. JAV Viešosios Sveika
tos Tarybos duomenys rodo. 
kad motervs daugiau, negu;
vyrai, pialeidžia darbo die NEMUNQ SŪNŪS An<Waa8 Vatae.
na, kad galėtų nueiti pas sa- k© romanas iš 1935 metų Suvalki- 
vo gvdytoją ar pasiliktų lo- ** eknynkų. sukiHmo prieš Sme. 
voje dėl ligos. Iš viso jos yra

tono? diktatūrų. Pirma dalis 380 
pal. Kaina................................ 83.00.

Jei Kalėdoms nori turėti 
Keleivio kalendorių, pasku
bėk užsisakyti. Kaina 75 c

GERIAUSIA DOVANA

-Tei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam tar 
kad geriausia dovana bus
draugui, tai 
šios knygos:

atsiminkite.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valoc- 
ko romano antroji dalia, 426 pus- 
lapiai. Kaina............................84.00

U ETŲ VIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .....................8840

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševia-

rašytojos paveikslu. 128 purianiai,
kaina.......................................50 Ct

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kaz
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*, 536 nsl. Kaina 86.08

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gvve- 
nimo. 178 psl., kaina .......... 82.08

NEPRIKLAU SOMOS IJETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... 85.06

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gina. 
botienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Bslys Ir J. Žilevičius, 326 psl, 
kaina ...................................... 85.08.

CEZARTS, Mirko Jesulič romanaa 
, trijose dalyse, kiekviena dalis po

82. ara visos S dalys.......... 86.08
NAUJA VALGIŲ KNYGA. para*8 

M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina.............. 31.21

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........28 Cnt.

8OCIALDEM0KRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kantskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 26 Cak.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina.............................. 81.88

TAVO KELIAS į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trunaj

iš būrio, kad ir turguje sutikęs. Tik jis ne iš šio krašto... 
Ar jis, pasakyk man, ne eigulis buvo ten, iš kur atsikėlė?

— Sako, buvęs. Ir teisybė, kad jis iš toli. Jis ir kalba 
kiek kitaip, negu mes. Man regis, ar tik ne panašiai, kaip 
tamsta?

— Ką tu čia giedi? Ir ką tu išmanai apie mano šnek
tą? — neramiai krustelėjo žmogus, ir jo žodžiuose pra
skambo grubus nedraugiškumas.

(Bus daugiau).

Stasio Michelsono “Lie
tuviu Išeivija Amerikoje,” 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuvai 
budo”, kaina $5.50

3?

mo istorija ir valdymo praktiką. JUOZAS STALINAS, arba kalų 
Labai daug informacijų, 96_ _paĮ Kaukaro išponis buvo pasidaręa 

Rusijos diktatorių. Kaina 26 Cnt.
DEL LAISVOS IJETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
ievikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kabia...........................28 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU

Kabia .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PTNTGAI 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 peL, gene popierine, 

.........................................810.08

I 
I

Kipro Bielinio “Dieno- 
įant”. kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
kaina $6.00.

socializmo aiškininmas. Kaina

ALTORIŲ ŠEŠELY. V. Putino-My-

SOCTALDEM0KRA1 
PARTIJOS PROGRAMINES G/ 
RES, 32 psl., kaina........ 28 Cnt.

Antrins VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-
^1S,pffniS.s*v£lri?TšsiS:! NElIMA^.ar?r «*
dėjo kunigystė* dėl moterystės. vienybes, S0 p«l., kaina .. tl.M

UfeakyinuB ir pinigas prašome siųsti šiuo adresą: 
KELEIVIS

CSfl E. Broadvray ------ :------ So. Boston 27, Maaa.
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ALT kviečia visus į talką
1963 m. lapkričio 1 d. Būdami vieningi, susipra- 

Chicagoje Amerikos Lietu- tę ir kietai laikydamiesi tei- 
singo kelio kovoje dėl Lietu
vos laisvės, mes savo tikslą 
atsieksime.

vių Tarybos Valdyba svars
tė eilę klausimų, liečiančių 
Lietuvos laisvinimo proble
mas ir pasiskiistė 1964 me
tams pareigomis: L. Šimu
tis—prezidentas, dr. P. Gri

tanas Davnorow, V. Kiukys, JAV sociologų (visuome-, nių mityba ir daug laiko ir, 
Elena Povilanskienė, Stasys ninio gy venimo žinovų i gru- j pinigo išleidžiama kovoms 
ir Elvira Liogiai, Kazys šeš- pė ištyrė, apskaičia\o ir pa- dėl valdžios.
tokas, Petras Povilaitis, J. skelbė, kad šiais nuostabiai 
Kazlauskas, J. Matickas, L?- išradingais gyvenamaisiais
onas Rimkus, Vanda Bagdo- metais, atsižymėjusiais di- tūlyje gyventojų prieauglis 
nienė, Mike White, Anato- i deliais mokslo srityje išradi- Į didėja. Skaičiuojama, kad 
lijus Garbauskas, O. Šarkai-į maįg> kasdien miršta 96! šio šimtmečio pabaigoje Af- 
tė, M. Peters, S. S. Jankaus-! tūkstančiai gyventojų nuo Į rikoj gyventojų bus kita 
kas, Petras Vasiliauskas, j bado. Nuo 300"500 milionų {tiek, Pietų Amerikoje tris

J. Pakštienė Miami mieste. 
Fla.. pigiai išnuomoja butą ir 

Ir nepaisant tų milžiniškų taip pat kambarius atvykstaa-
bado aukų, visame žemės ru-

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
{.{.38 sw 25th st., Miami. Fla. ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

tiems iš šiaurinės dalies Ameri
kos. Adresas:

KAS NORĖTŲ?

Turiu gerai įrengtus 4 kam-j 
barius. Vienam gyveuti nuebo-Į ATSIMINIMAI APIE JLO- 

ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-ALT Valdyba dėkoja vi-
^s.da\kų^emi™4i tanas Vikrikas, Lietuvių At-j nedavalgiusių žmonių. J ai į tuose du su puse karto dau-j ^to^bfflu^kart'u

giau, negu dabar. i Plačiau atsakysiu laišku.
Jonas Jesev ich. .'»00 Gregory

kun. Jonas Pakalniškis, An-i visam žemės rutuly gyvena: kartus tiek ir Tolimuose Ry- du. Būtu gera. jei atsirastu pen- 
. t.-i > • . • . l , , .... Aon-i sininkas (vvras ar moteris), y-

gaitis—I viceprezidentas, T., Paio<l° Lietu-Į Klubas. J. Burdulis,! yra tokių, kurie
Blinstrubas, P. Dargia, dr.'laisVėS. b/Ios 8Xvaf 
— - ’ laikymas, ir tuo pačiu krei

piasi i patriotingąją lietu-

Martynas Nedzinskas, Z. 
Rimas, Vaclovas Alksninis.

badu ne
minta.

K. Drangelis, dr. T. Remei- 
kis, A. Rudis—vicepreziden-

miršta, bet badu
Tik Šiaurės Amerikoje, 

Lietuviu Komitetas dėko- tai vra JAV

dirbti 
mui.

ALT Valdyba
mond Hills, N. Y.

iždininkas, J. Talalas—fi
nansų sekretorius.

ALT Valdyba atnaujina 
savo ryžtą visomis jėgomis 
tęsti kovą dėl Lietuvos' lais- i 
vės ir nepriklausomybės at- j 
statymo.

Savo tikslams siekti ALT 
Valdyba naudos visas jai 
prieinamas priemones. Už
sibrėžtiem uždaviniam vyk
dyti reikalingas visos patri
otinės lietuvių visuomenės 
bendradarbiavimas bei pa
skirų asmenų tikslus įsipa
reigojimų vykdymas ir taip 
pat būtina gausi finansinė 
parama. Juo didesnis bus 
ALT finansinis pajėgumas, 
juo daugiau bus galima nu
veikti.

NEW YORK, N.Y.

Aukos parodos reikalams

Pasaulinės parodos New 
Yorke Lietuvių Komitetui 
aukojo:

150 dol. — New Jersey 
Lietuvių Taryba.

Po 100 dol. — Moterų 
Vienybę, Jonas Pakel, LB 
Cypres Hills Apylinkės Val
dyba.

Po 50 dol. — A. ir E. Vai- 
niai, dr. Julita ir Stasys Tra- 
janai, Justas Lieponis, Justi-
nas Mackievich, Leonas ir 

Todėl ALT Valdyba krei-! Mar‘ja Virbickai, Amerikos 
piari į mūsų plačij, v»uo j Lietuvių Socialdemokratų 
menę, į viu> organizacija.,j Federacija, New Yorko Lie- 
paakirus veikėjus, ypač j; tuvių Taryba.
jaunimą ir prašo visomis pa
jėgomis ateiti ALT į pagal
bą įgyvendinti tą didįjį už
davinį, lietuvių tautos troš
kimą — atgauti Lietuvai! 
laisvę. Tai yra šventa mūsų 
visų pareiga.

30 dol. — LB Queens A- 
pylinkės Valdyba.

Po 25 dol. — prel. Jonas 
Balkūnas, V. Lukas, V. ir B.

: <▼ r» ta ta__ ir__ t?

• vieną kartą per dieną arba
---- Į valgo ne tiek, kiek reikalin-

AR YRA BADAUJANČIŲ? ga normaliai sveikatai pa
, ■. i—I—.- laikyti.Atrodo, kad tai keistas ir 

bergždžias klausimas. Ato
mo energijos panaudojimo 
amžiuje, kada padangėse 
skraido tūkstančiai lėktuvų, 
kuriais vežami ne vien tik 
žmonės, bet ir Įvairių Įvai
riausios prekės, kaip, šaky- metų amžiaus, 
sime, JAV viščiukai Euro-i ... .. - - , , „„„
pon parduoti, kokia gali bū-; .. Z1^ * M3?. .. . .
ii kalba apie badaujančius!'hnta' Ten lkl 5101 
Kur tokių dar gali atsirasti?
Gal tik pas puslaukinius, 
bet ir tokių jau veik nesama.
Susikūrė ir tebesikuria nau
jos valstybės, kurios visais 
lygiai rūpinasi ir kurias tur
tingesnės valstybės remia...

JAV visų sričių mokslo 
vyrai yra mėgėjai visur savo 
nosį kišti ir, ką naujo paty
rus ar pastebėjus, viešai pa- j Pietų Amerika tolydžio 
sakyti, visai nepaisant, ar j lydima Įvairių sukilimų. Ma
tai kam patinka ar ne. žiau rūpinamasi savo žmo- 

uuuutuuuuuuuxuAauuauiixuxxuxį

ČIA MOTERYS VALDO St„ Bridgeport. Conn.

Weldon, lowa, majoras ir ’ 
5 tarybos nariai buvo mote-i 
rys. Jos visos išrinktos ir pa
skutiniuose rinkimuose.

KAIP CARO LAIVYNAS 
RĖMĖ AMERIKOS KARĄ

NAUJIENA

(48)

Vaičiuliai, E.P. Panlįonis. Ę. 
Kezienė, Amelia ir Anthony 
Matulaičiai, Vincas J. Vis-

Prieš akis stovi daugybė, nius, Adam J. Thompson, 
darbų. Artėja Vasario 16 d. po 2Q do,_ _ charles F
Stenkimės tą didžiąją Lie
tuvai šventę tinkamai pami
nėti ir atiduokime Lietuvos 
laisvinimui pagal išgalę sa
vo duoklę. Paraginkime vi
sus mūsų tautiečius vienin
gai dalyvauti bendrame Lie
tuvos laisvinimo darbe; tarp 
amerikiečių skleiskime lie
tuvių tautos laisvės troškimą 
ir pavaizduokime faktais
bolševikų žiaurumus, rusifi
kaciją ir tautos naikinimą; 
sekime mūsų spaudą ir ALT 
organų pranešimus bei nu
rodymus Lietuvos laisvės 
byloje ir juos vieningai pa
remkime; atremkime ir de
maskuokime Lietuvos lais
vės priešų, okupantų agentų 
skleidžiamus melus žodžiu 
ir spaudoje bei šmeižtus 
prieš mūsų patriotinius vei
kėjus ir organizacijas.

Čiurlys, Mr. ir Mrs. F. Pus
kunigis, Mr. ir Mrs. M. Mak- 
simovičius, M. ir O. Paške- 
vičiai, Vithold Beleckas. Al. 
Balsys.

15 dol. — M. ir J. Kliveč- 
kai.

12 dol. — J. Klimavičius.
Po 10 dol. — K. Dimasj 

J. Liaukus, K. Miklas, Jonas Į 
Karys, Lucy Tiškutė, Adol
fas Lingis, Peter Gabugas, 
Antanas ir Regfna Pūrai, 
kun. Vladas Budreckas, He- 
len ir Albin Bagdonas, Fr. 
Pūkas, M. Jankevičiūtė, G. 
Rajeckas, Stasys Nutautas, 
O. ir V. Dovydaičiai, J. Ma
riukas, G. ir M. Jokūbaičiai, 
Mykolas Biliūnas, Vincas 
Rastenis, V. ir J. Višniai, St. 
ir V. Vasikauskai, Pociai, 
kun. St. Raila, Janina ir An-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuaja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ. .
SLA didžlassia ir turtingiausia fraternaline organindja 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir varno Iidžiausį ka-

Sanoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpines pagak KSuveikdama? SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalin- globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. a • -»-l
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-
SlTbgoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats. .
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se-
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 
807 West 30th Street New York 1. N. Y.

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
klausoma Amerika, kad ka- 

Amerikoje esama daug žmo- ro atveju jo laivai galėtų
Azijoje, Afrikoje, Pietų

nių, kurie ne tik nevalgo so
čiai, bet badu miišta.

Indijoje badu mirštančių 
pusę sudaro vaikai iki 10

rasti jos uostuose saugią 
prieglaudą.

Ir už fą laiką, kuri jo lai
vai buvo Amerikoje, jis pa
reikalavo $7,200,000 atlygi
nimo. Ir Amerika sumokėjo. 
Tačiau viešai buvo skelbia
ma, kad ši suma sumokėta

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVIČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

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

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina..............$1.00

į NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo 

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

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

tebeeina karo veiksmai, to- Rusijai už Aliaską, 
dėl ir badas siaučia.

Afrika, kad ir atbudusi, 
kad ir tenykštės tautos savo 
likimą ima i savo rankas,' 
bet esama tarpusaviu dide-Į 
lių nesusipratimų iki gink 
luotų sukilimų, todėl irgi nė
ra kada rūpintis apsiginti 
nuo bado.

DĖMESIO VISIEMS!
JIB preparatas išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą plaukų 
slinkimą. Atgaunama natūrali PLAUKŲ SPALVA (dažų 
nęra). JIB vaistus vartodamas, nebūsi plikas nei žila? 100'< 
garantuotai. JIB 8 oz. skystis 16 savaičių vartojimui. PPD 
$5.50. Jei COD plius 50 c. Reikalaukite tuojau:

JIB LAB. 1437 S. 49th AVĖ.
Cicero 50. Illinois

BŪTINA SUSIPAŽINTI 
SU

Tazab of London
nauju katalogu, jei nori s iųsti į Lietuvą tikrai 
gerus daiktus

* Angliškas medžiagas, avalynę, nertinius ir 
600 Įvairių kitų Įdomių dalykų

* Speciali nuolaida garsiems Hoehrier akor
deonams

* Didelis pasirinkimas maisto siuntinių. Jie 
pristatomi kuo greičiausiai

Naujam kainų katalogui gauti rašykite:
Ada Dziewanowski

41 Katherine Rd., Watertown, Mass., 02172 
Tel. WA 3-0827

Gramercy Shipping Company
ĮSTEIGTA 1947—TURINT MASKVOS USSR VNEšPOSYLTORG 

LEIDIMĄ—TURINT DEPARTMENT OF BANKING AND 
INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR DRAUDIMĄ

PINIGAI J USSRBE MUITO DOVANOS J USSR: 
Siuvamos mašinos, automobiliai, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 

mašinos ir daug kitą.
MŪSŲ SKANIŲ IR AUKŠTOS 

KOKYBĖS MAISTO PRODUKTU 
SIUNTINIAI

SIUNTINYS ”R“ įkainotas $36.75 
1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao, 1 sv. šokolado.
2 sv. virimui alyvos, 2 sv. cuk

raus. 2 sv. ryžių, 1 sv. sūrio.
2 sv. rūkytų lašinukų, 2 sv. rū
kyto kumpio, 2 sv. džiovintų 
vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS

Reikalaukite mūsų sųrašų.
GRAMERCY — N. Y.
113 EAST 2šth STREET - 906 

NEW YORK 16. N. Y.
New York telephone M U

Atidarytas darbo dienomis 9—5:30, šešt. Ifr

KNYGOS JAUNIMUI

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 

Leonard Valiukas, LI-{ novelių, 204 psl., kaina 
THUANIA LAND OF HE- $2.00.
ROES, 88 psl. teksto ir 95; Tas knygas galima gauti 
psl. paveikslų, kaina $4.75. Keleivio administracijoje;

Dr. Kazys Grinius, ATSI- J 
MINIMAI IR MINTYS, 11! 
tomas, 336 psl., kaina $5.

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

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

J GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 

15 pasakų ir padavimų, 186
pusi., kaina .......................$2.00
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $100 j
Ta pati knyga anglų kalba.

....................... $1.00kaina
»IĖLYNI KARVELIAI. Aloyro Ba

rono Talkams, 69 w«L 1
kaina ...................................... -v

I

J

MOTERŲ DĖMESIUI

NAUJAUSIOS KNYGOS

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi- 

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

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie tą mieštą ir a- 
pylinkę,. 430 psl. kaina

Ar turi šitas 
knygas?-

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75

GYVULIŲ PROTAS, 212 pel.. 
kaina 75 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kau 
............................$0.50

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

Pilnai garantu oras pristatymas 
per dvi savaites. Pilnai išmo
kama. Gavėjo pasirašyti kvitai. 

Kursas 9 kibliai už $10 
Už patarnavimo mokestis iki 

$35.00 — $3.00.
Viri S35.M — 10%

» » *
GRAMERCY — N. Y.

741 BROAD STREET -925 
NEWARK. NEW JERSEY

Sianciam^sunitiniai ir pinigai 
j Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją. Rumuniją. Venąnją, 

Čekoslovakiją ir tt.

$6.50.
•DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra- 

VARPAS nr. 5, daug ido-j ma. L. Tolstojus, 62 psL, kai- 
278 psl.,1 na..............................5035

.LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina $0.25

mių straipsnių,
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,

Maždaug po trijų savaičių 
vykstu i Flaridą. Yra viena
vieta moteriai veltui vykti ,
kartu. Daugiau informacijų P^mijuota knyga, 80 psl., 
laišku.

Pijus Skama, RFD I, 
Middleburg, Vt. (47)

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

Tuojau siųsk tą garsinimą 
ir savo vardą ir antrašą: 

ROYAL PRODVKTS 
North Sta„ P. O. Box 9112 

. Newark 4, N. J.

9-0598
-1 „ekmad. uždaryti

kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio

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

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ e ARTI JOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psU 
kaina 25 centai.

Santvaro^ 5-ji eilėraščių j JAUX^S1S SOCIALDEMO-
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl.. 
kaina..............................$1.80.

PLAUK, MANO LAIVELI,

KRATAS 
35 centai

Nr 4 ir 5, kaina

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

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl., kaina 50 centų

Petro Segato eilerasciai. tNEPRIKLAUSOMOS LIETb-
111 psl.. kaina......... $2.001 VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-

rys, 225 psl.. kai i m .. $5.00
I LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
MERIKOJE. St Michelso

no vaizdžiai parašyta šio

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas;
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys l-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 Ma<iikuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai Įdomūs T962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina...............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik ..................................................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50cnt.
čieagietės {spūdžiai 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

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

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K- 
Kraučiūnc eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

KA1I SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

E J L Ė S II STRAIPSNIaI 
(kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psL, 
Kaina ................................ ?i>.20

SLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psŲ kai- 
kaina ................................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................. $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ......................................... $0.75

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 SOCIAIJZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $030

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadvay

i
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Kandidatai į didžiausios 
draugijos vadovybę

Vietines žinios
LDD nauja valdyba Tėvams pasisekė

ši ketvirtadienį, lapkričio 
Į 21 d. So. Bostono Lietuvių 
i Pil. Draugijos nariai nomi
nuos kandidatus į valdybą. 
Kandidatais

Lietuvos kariuomenės Mirė A. Liutkuvienė
atkūrimo 45 m. sukaktis ----------

---------- Pereitą šeštadienį Bridge*
Jos minėjimą L.V.S. Ra-(waterio Nursing Home 

movės skyrius rengia šį sek-! (prieglaudoj) mįrė Anelė 
madienį, lapkričio 24 d. 31 Liutkuvienė, ilgametė Ke-

Paragink savo pažįstamus jf0-0®* 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Televiziją 
ir radiją

Lietuvių Darbininkų Dr- Lietuviškosios 
jos 21 kuopos lapkričio 17 d. > lapkričio 17 d. banketas jj 
susirinkime išrinkta šitokia So. Bostono Liet. Pil. Dr-jos i 
valdyba: pirm. V. Jackūnas,!salę sutraukė gausų būrį mo-J 
vicepirm. P. Brazaitis, sekr. • kvklos mokinių tėvų ir apla- j 
N. Jonuška, ižd. Marcelio-1 mai jos bičiulių. Salė buvo- 
nis, fin. sekr. K. Zabitis. j pilna.

Tame susirinkime buvo iš- Pirm. inž. R. Veitas trum-

yra pasiūlyti:
• J pirmininkus — adv. J. 

mokyklos; Grigalus ir T. Grevis.
I vicepirmininkus — J.

klausytas N. Jonuškos pra 
nešimas apie LDD suvažia-

pu žodžiu sveikino susirin
kusius, supažindino su Tėvų

vimą, priimta metinė apy- komiteto nariais ir pavedė 
skaita ir aptarti kiti kuopos
svarbūs reikalai.

Mikalopų didelė sukaktis

Seni Keleivio skaitytojai 
Viktorija ir Mykolas Miką

toliau banketą tvarkyti vice
pirm. inž. K. Barūnui. Šis 
humoristiškai papasakojo a- 
pie komiteto „veiklą“, pa
skaitė porą savo satyrinių 
eilėraščių.

Kapočius, St. Drevinskas, 
\V. Zuzevich, A. Chaplikas.

Į sekretorius — J. Tuma- 
vičienė ir A. Neviera.

Į finansų sekretorius —V. 
Stelmokas ir J. Romanas.
Į iždininkus — J. Casper.
Į maršalkas — J. Marke- 

lionis ir Ch. Glodenis.
kienė (ji ir dabar yra direk
torė) ir Anna Palby. Vyrų 

. kienė (ji ir dabar yra sek- 
} retorė) ir Anna Palby. Vyrų

• • n:i rv.. ’ ■ . . - . • . • hamodiiu milu tanuvnilai. popiet Lietuvių Pil. D. , lemo remej. u- ptepntoj..; balla krosnjm , auksw (lk , 
jos 3-jo aukšto saleje. Ji buvo jau 86 metų amžiaus o.

Paskaita - Lietuvos jau-j ir paskutiniais laikais buvo- 14 ^ng Bostone,
nimo ir kariuomenes karzy- nusilpęs regėjimas. Palaido-S 
giškumas. Skaitys kapito- ta šį antradienį Pine Hill 
nas Petras Jurgela iš Nevv kapinėse. Tebūnie jai leng

orko. va Amerikos žemelė!
Meninę programą atliks 

sol. Stasys Liepas, kuriam 
akomponuoja muz. Juliui 
Gaidelis, ir Lietuvių Meno 
Ratelio kvartetas iš \\ orccs- 
terio, vad. J. Beinorio.

Vėliau bus šokiai, grojant 
J. Beinorio orkestrui, veiks 
valgių ir gėrimų bufetas.

PARDUODAMaS NmMAS

Vyru šešetukas, kuris su
lopai, gyv. Meduav, Mass, vos prieš o savaites,
spalio 20 d. minėjo savo ve-| padainavo 4 dainas. Iš jų

' vra 18.

Skautų-čių tunto sueiga

Policininko žudikas 
pats nusižudė

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. feixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

; 3 butu (U kambarių), gerame ; 
i stovyje, su baldais, šiltas van-! {

į duo. Kama $6.500. į J aod SIDING CO.J
• (

SAV-ON
I A. Masiulienė. 487 Seventh St.

dybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Gražią puotą, ku
rioje dalyvavo per 100 as
menų, jiems suruošė jų vai
kai.

vienos žodžiai K. Barūno, o 
muzika J. Gaidelio.

Sukaktuvininkai, be nuo- rės. Ji reikalainga paramos, 
širdžių linkėjimų, gavo ir kad mokykla galėtų savo 
dovanų. Svečiai buvo kara-į svarbų darbą tęsti, 
liškai pavaišinti. I _________________

Dar ilgiausių metų Miką-į Dėkojame

lopams.
M. Agurkienė

_ l

Viešnios iš toli

Nicholas Yasaian, kuris 
’ plėšimo metu neseniai nušo

vė Bostono policininką Hol-| 
mėsą ir buvo plačiai ieško-; 
mas, pereitą savaitę buvo at . 
rastas po geležinkelio sande- 

n .. .. .. • , liu purvyne nebegyvas—nu-
iy ; auTJai !

S. Boston, Mass. Tel. AN 8-1676.' t
i?

Parduodama

i i 409 W. Broadway, So. Boston {
AN 8-2150

DAŽOME IR TAISOME
Al Stecke F. 
Res.: 8 Faxon St.

j Brockton 586-9272

Pukanasis} 
Natick

655-0807Palikimą tvarkant, Rox- 
bury parduodamas 3 šeimų, 
4-4-4 kambarių namas—34 
Woodward Avė. Skambinti: 
Medway Keystone 3-8584.

(48)

Telefonas: AN 8-2805

\Dr. Jos. J. Donovan 
\Dr. J. Pašakarnio
, ĮPĖDINIS
’ OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

Į Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTA

Bostono lietuviai lapkri- KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
cio 17 d. gražiai pagerbė po- „
etą kan. Mykolą Vaitkų, ku- i Amerikoje, DAUG PA-
ris nuo spalio 27 d. jau neša VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

apie tai STAIS V1RSAIS $4.0Q.

Gražiai pagerbė poetą

šeštadienį, lapkričio 2 3d. nuo spalio 2/ o. j, 
į 6 vai. vak. Lietuvių Pil. Dr-{ kryžių. Plačiau < 

Reikia manyti, kad ban-Įjos salėj (II aukšte) įvyks
keto apyskaitą suvedus, ko- i Bostono Baltijos ir Žalgirio 
miteto kasa šiek tiek sustip- tuntų sueiga.

kitame numerv.
STAIS V1RSAIS 
KILIAI^—$5.00

I♦
«

i •
u«»tii

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Taikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
taisome laikrodžius

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Te! AN 8-4649

Sandaros, eanuatvs Moteių Klubo 
' surengtas Našlių banketas' 
buvo visais atžvilgiais sėk- 

j mingas. Klubo valdybos 
. vardu reiškiu padėką vi

Sueiga šaukiama jubilieji
nių metų pabaigos ir kariuo
menės šventės proga.

Tėvai ir svečiai kviečiami 
Į dalyvauti.

Knygų mėgėjas

FISH PIER LIQUOR CO, INC.
19 RAMP STREET

COMMONH EALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽAME 1 NAMUS .......................... DEvonshire 8-9027

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

pasirinktus gėrimus

, Rūpestingai
I 
•I«(»I I I •

DOVANOS Į LIETUVĄ

Andrius Sugdinas, gyv. 
Bloomfield, N.J., senosiosPereitą savaitę mus ap . . . . _________ , ___ , _______

lankė malonios viešnios įšjsicms i banketą atsilankiu- Į kartos ateivis, užsisakė kny- 
labai toli —Akrono, Ohio.(s^ems» teisėjams — J. Kas-, gų net gražus pa-
Tai buvo Elzbieta Trumpic- 
kienė, neseniai mirusio so
cialdemokratų veikėjo, gero

perui jr., P. Žukui, J. Har- j vyzdys kitiem 
ingtonui, Šidlauskienei ir A.
Jane. Ačiū R. Zukevičiui, Drama Subatvakary

Keleivio bičiulio ir rėmėjo, Ant. Martinui ir Ant. Šiugž 
žmona, ir Ona Kirtiklienė, dai už suteiktą paramą. Ačiū Lapkričio 23 d. Subatva- 
kurias atlydėjo Keleivio Keleiviui ir Sandarai, ačiū • kary Aldona Auguatinavi- 
skaitytoja Jurgelienė iš Dor- visiems, kuo nors prisidėju- j čienė iš Cleveiando kalbės 
chesterio. • siems prie šito banketo pa- į apie naujausią lietuvių dra-

\l)r. TEL. AN 8-2124

Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ
Valandos.

nuo 10 ryt© iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 W- 
loeiklu. vęikia aekmadie-

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTCRINĖ RADUO PROGRAMA j

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte t 
AM Bangomis 1190 kilociklu ,

FM Bangomis 105.7 megaciklų ’ 
IŠ WK0X, Framingham. Mass. <

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St. ?

BROCKTON 18, MASS.
T et JUniper 6-7209

niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis) 

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

visuo- Įmą. Pradžia kaip ir 
met 7:30 vai. vak.

E. Trumpickienė prisimi- sekimo, 
nė Maiki ir paliko jam dova
nų. Tada O. Kirtiklienė sa-; 
ko, kadėl pamirštas Maikio! 
tėvas, ir tokią pat dovaną!
padėjo ant stalo'jam. ; Lietuvių TTir Architek ,

E. Trumpickienė yra gy-|tų S-gos skyriaus paskutinisį kiekį kun. M. Valadkos įdo-' \
venusi Cambridge, todėl čia. susirinkimas buvo inž. dr. J.; mjos knygos_
turi daug draugų ir pažįsta-j Gimbuto bute lapkričio 2 d J .
mų. Kiek suspėjo, tiek jų ap-. Kitų metų valdybon išrinkti: j ** Komo# popiežius yra 
lankė. ■ pirm. Jonas Vasys, sekr. Al- ' Kristaus vietininkas?“

--------------------------- ! girdas Zikas ir ižd. Vytau-į 227 psl., kaina tik $1.20.
Kas savo kalbą niekina, tas Sužiedėlis. Abu paskuti-; 

kitos neišmoks. nieji jau čia baigę mokslus. į

E. Keslerienė,
pirmininkė

Buvo susirinkę inžinieriai DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą Į

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 Węst BR0ADWAY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, 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

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra
neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa
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-

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“_NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, naktį ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metir.'s peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio 
ir kati'o, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio 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 populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 menesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kuro 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 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui. 

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
Fuel Co., atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba 
pasiųskite atvirute:

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St, Dorchester, Mass, 02124.

daiktu. Siuntėjas sumoka mūsų ištaigoje visa kaina už norimas m°* n*eko
* nemoku. Pristatymas garan-

pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų : jr ^1^1^

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

katalogų.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 

VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SAŽTNIN- 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURI’TO izaliojimais

5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
nuo S vai. ryto iki 2 vai. popiet. 

VEDĖJAS: JONAS AIMtMoNIS

CJUiAiaiur su a,va x

Siuntiniai priimami kasdien nno 9 iki 
9 vaL ryto iki 7 vai. vak. ir Mtadieniaie

1Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.

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

382 a W. Broadwav, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyros šveatadienius ir seka

Peter Maksvytis
Carpenter &. Builder 
925 E. Fourth St,

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

Telefonas AN 8-3630

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Apsidrausk

Valandos: 2—4 ir 
R»lrm»d imi jąja ir Šventadieniais

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mi

• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
’ mių (ugnis, audra ir kt.) 
{Visais insurance 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM j
Jastire of thePeace—Constahle 

598 E. Broadvray
| So. Boston 27, Mass.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488 
«

i
reikalais {

I I

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir 6 ild 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir ūkis:
287 Concord Rd, Billerica, Mi

TEL. MO 3-2948

giev i
3
4

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

* Tel. CO 5-5854

Dažau ir Taisau
A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

w»» vvvvvfpr
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»Charles J. Kay
LIETUVIS

Plu mbin g—H eat ing—Gas—Oil 
Lieense No. 4839 ’

I Gazo šilimą permainyt $265
Telefonas: CO 5-5839

J 12 MT. VERNON STREETi’ 
♦^DORCHESTER 25, MASS.

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BBOADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams
Visokie geležies daiktai

t 1




