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Kinta respublikonų politika, 
Lodge numatomas kandidatu

JI KARŠTAI REMIA EISENHOWERIS, j

EUROPOS KARO DIDVYRIS

VLIKO SlT VAŽIA VIM O DALYVIŲ DAUS

Goldwater būtų geras, bet dabar 
jau nepatrauktų pietinių valstijų

Gen. Eisenhovveris, buvę? Daktarai skundžia 
Europos karo didvyris, pra-
dėjo agituoti, kad respubli 
konai statytu Henry Cabot 
Lodge’ą savo kandidatu at
einantiems prezidento rin
kimams. *

Iki šiol stipriausias ir tik-!

televizijos firmą

Aštuoni daktarai iškėlė 
Columbia Broadcasting Sys
tem televizijos firmai bylą, 
reikalaudami $16,000,000

Pirmoj eilėj iš uešinės Į kairę: Jonas Pakalka, 
vai), Budrienė, gen. konsulas Budrys. Apie su
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Kipras Bielinis (abu socialdemokratų atsto- 
apaavimą raioma 4-tan.e puslapy.

riausias respublikonų kan- atlyginimo už tai, kad juos, Teismci patvirfoo Prez. Johnson turi 
didatas atrodė senatorius j paskelbė sukčiais, apgavi-j r
Goldvvater. Veržėsi ir New kais ir šarlatanais“. Jie buvę | lęįgę dirbti 
Yorko gubernatorius Rocke- tokiais abskelbti kovo mė-j
felleris, bet jis sugadino sa-, nesį, lodant "Aimstrongi --------- ---------
vo reputaciją persiskirda-j Circle Theather” serijas. ; Yra 20 valstijų, kurių į- Yousuf Karš,- turkų kil
nias su viena žmona ir tuo-, Iš tikrųjų jie nėra papras- statymai pripažįsta žmogui mės portretų įspecialistas,

stiprų veidą
Reikalauja Kubai 
nauios blokados

Venecuelos prezidentas 
Betancourt pareikalavo, kadmes puiueių oeidiKuui t pdieihdid\u, hdi

kuris gyvena Toronte, per-į Amerikos valstybių organijau vesdamas kitą. Ypač tuo' ti ligų gydytojai, bet "taiso" teisę diibti, nepaisant ar jis 
pasipiktino moterys. Todėl j žmonių kraują, švitindami moka unijai duokles, ar ne.
Rockefellerio žvaigždė jau' ultrav ioletiniais spinduliais.
užtemo.

Pirma gerai atrodė Gold 
waterio šansai, nes tikėtasi
kad jis galėtų surinkti pieti- -------------------- - ... x. ,. . ,
nių valstijų balsus, nes tos ‘ dėjai nori tapti milionie-j SP*endziamas National La- • Karš yra plačiai žinomas 
valstijos buvo griežtai nusi-j nais ir reikalauja kiekvie-j bor Relations Boardo, o ne' šios specialybės meistras: Į rius santykius su Kuba. To- 
stačiusios prieš Kennedy.; nas sau po milioną už "nuos-; valstijų teismų. Šitą reikalą ""

eitą savaitę buvo atvykęs 
Washingtoną prezidento

59-TIEJI METAI

Komisija pradėjo tyrinėti 
prez. Kennedžio nužudymą

ĮTARIAMO ŽUDIKO OSWALEO PRAEITIS 

BUS PERKRATYTA NUO VAIKYSTĖS

Studijuojami jo laiškai iš Sovietų Rusijos, 
kai jis ten gyveno

Brazilijoj rinkimų 
agitacija

Iki prezidento rinkimų 
3razilijoj dar 20 mėnesių, 
bet kandidatai jau kovoja 
arp savęs. Daugiausia reiš
kiasi žydų kilmės Juscelino 
Kubitchek ir griežtas anti- 
komumstas Carlos Lacerda. 
Tš tikrųjų abudu jie nusista
tę prieš komunizmą, kai tuo 
.arpu dabartinis preziden. 
.as Joao Goulart dedasi, ne

jau buvome rašę, kad yra 
paskirta komisija preziden
to Kennedžio nužudymui iš
tirti. Pereitą savaitę ji jau 
pradėjo savo darba. Ji susi
deda iš septynių asmenų su 
teisėju Warrenu priešaky.

Šito tyrinėjimo tikslas y- 
ra surasti priežastį arba mo
tyvą, dėl ko Harvey Lee Os- 
wakl prezidentą nužudė. Ar 
jis vienas sugalvojo tokią 
piktadarystę atlikti, ar buvo 
ir daugiau žmonių, kurie šį 
atertatą suplanavo. Todėl

i visų puma norima ištirti jta- 
va nepriklausomu "neutra-! riamo žudiko praeitis, 
listu, “ o iš tikiųjų aiškiai Yra žinoma, kad jis savo 
linksta į komunizmą. Bet jis, nom buvo įstojęs karo laivy- 
jau išbuvo du terminus ir' nan. Yra taip pat žinoma, 
negali daugiau kandidatuo-- kad vėliau jis išvyko į Sovie- 

!u revoliucijoms kelti. Rei- ti. Jis turėtų remti vieną iš] tų Sąjunga ir norėjo tenai į- 
kalaujama, kad Pietų Ame- i anų dviejų, bet kol kas ne-' sipilietmti, tačiau rusai juo

zac-ija nutartų uždėti Kastro 
valdomai Kubai jūių ir oro 
blokadą, kad ji negalėtų ga
benti Pietų Amerikon gink

prieš
Bet dabar, kai Kennedžio i tolius“ ir po milioną pabau-i vimą aukščiausias teismas 
jau nebėra, pietinių valstijų i dos iš televizijos firmos. atmetė. Ar darbininkas pri-
demokiatai veikiausia bai- —------------------------- - valo mokėti unijai duokles,

Johnsoną, todėl Moteris protingeStlC,'aj re, tai valstijų teismams 
! spręsti klausimas. Bet kiek

vienas turi teisę dirbti taip, 
kaip ir gyventi.

suos uz
Goldvaterio šansai jau iš- 
nvyksta. Ii todėl reikia tokio i karo galvos 
kandidato, kuris patiktų vi-J
sam kraštui.

Tokiu kandidatu irnuma-j 
tomas Hemy Cabot Lodge.

Palaidojus buvusį prezi- 
j dentą Kennedį valstybinėseluiiiiib neinv vauui ldulc. • .Jis vra stinri asmenybė Bū- Arhngtono kapinėse, Kai o Jis yra stipn asmenybe. Bu- Departamentas nutarė re

zervuoti aplink jo kapą 3 
akius žemės Kennedžių šėl

damas ambasadorium Jung
tinėse Tautose, jis nutildy- 
davo visus sovietų propa
gandos gramafonus. Ilgų 
kalbų jis nemėgsta sakyti.

Vietname vėl žudosi 
susidegindami

pusėtinas parkas! Net ir
~ j- i Kennedžio našlė suprato, bet kiekvienas jo žodis ker- • jj

ta kaip kimu. jiaš. Raro Departament0

mos kapams. Trvs akrai tai! P™* kelias dienas Pietų 
v letnamo sostinėje Saigone 
susidegino jauna budiste. Ji 
atvažiavo vežiku į aikštę jau

Dabar jis yra ambasadoj ,vai M<.Namaraį

jis yra fotografavęs kąra- j kius santykius palaiko su 
liūs, prezidentus ir kitus] ja dar penkios respublikos: 
valstybininkus. j Brazilija, Bolivija, Čilė,

Meksika ir Urugvajus.
Pietų Amerikos organizaci
jos OAS taryba vienbalsiai 
paskyrė penkių respublikų 
komitetą Venecuelos reika
lavimui spręsti.

Osvaldo našlei 
renkamos aukos

Daug yra pasauly nelai 
mingų žmonių, bet nelai-j 
mingiausia, tur būt. Uee Os- 
waldo našlė. Jos vyras už
muštas, ji liko su dviem kū
dikiais svetimame krašte, 
be kalbos, be draugu ir be 
pajamų. Kaip gyventi? Šitą 
jos nelaimę geros širdies 
žmonės atjaučia, šiaurės Ai
rijoj moterys įkūrė net fonapsilaisčius gazolinu, išlipo 

laišką, j jr save padegė. Kol žmonės dą jai remti. Pradedama jai
iium Pietų rietnamui. Ii kai j j<af| žemės jos šeimos! subėgo, ji buvo jau užtroš- rinkti aukas ir Amerikoje 
Jlstenai n^ykęs taiė savoj ięaparns nereikia. Žemės už- - kusi liepsnose. Pereitą sa- 
žodi pnes buvusi Romos ka-j tenjęa tjk tiek, kiek reikia - vaitę susidegino du vvrai bu- 
talikų diktatorių Diemą, jo
diktatūra tuojau buvo nu
versta.

Goldvvaterio pozicija su
menkėjo dar ir dėl to, kad 
jis ruošėsi kovai su Kenne- 
džiu. Prieš Kennedį jis tu
rėjo stiprios amunicijos. Bet 
dabar, kai Kennedžio jau 
nebėra, ta amunicija neturi 
vertės. O nuopelnų Goldua- 
teris turi ne kažin kiek. To
dėl logiškas kandidatas res
publikonams yra Lodge, pa
sižymėjęs tvirtu savo būdu 
ir gera logika.

Demokratų kandidatas 
bus, tur būt, Johnsonas, da
bartinis prezidentas.

į vaitę susidegino
karstui patalpinti, o ne ke-1 distai — vienas budistų ka
liu akiu. Žiroma, kad trys! . . . . ,.1 pinese, kitas mieste, netoli

ŽADA NEPASUK OTI

akrai vra absurdas.

PRIEŠINASI

j nuo Amerikos ambasados,
, šimtų žmonių akivaizdoje. 
Jo kūnas degė 15 minučių.

Jackie atsisveikino

B & M NORI SUSTABDYT 
BOSTONO TRAUKINIUS

_____  I
Boston & Maine geležin

kelis, kuris kasdien iš šiau
rės į Bostoną atveža 14,000 Į 
keleivių, nori sustabdyti vi
sus savo 182 traukinius, nes 
jie nuo 1954 metų kasmet 
duoda t ik nuostolius.

Amerikos gydytojų draugi
jos pirm. dr. Edward Annis 
dar dartą kalba prieš socia
linį sveikatos draudimą, vi
saip gąsdindamas.

Buvusio prezidento Ken
nedžio našlė Jackie pereitą 

į savaitę jau išsikraustė iš 
i Baltųjų Rūmų, kur ji turėjo 
i 132 kambarius, šia savaitę 
: jos vieton atsiklausto naujo 
prezidento Johnsono šeima. 
Kennedienė laikinai apsigy-j 
veno Georgetovvne, kur jai: 
paskolino savo namus Vals-' 
tybės Depaitamento pasek-i 

1 retorius. Ji ieškosianti pasi-' 
samdyti ar nusipirkti kitą! 
namą Washingtone. Jos vy-į 
ras paliko keletą puošnių rū- j 
mų ir vilų įvairiose Ameri-; 
kos vietose, bet jai gyvena-į 
mos vietos greit nusibosta, I 
ir, kur kartą gyveno, dau-J 
giau ten grįžti nenori.

Adv. Osborne turėjo ginti 
teisme pagarsėjusi trans
porto darbininkų unijos va
dą James Hoffa. bet teis
mas ji nušalino. įtaręs, kad 
jis norėjo papirkti tos by
los vieną prisiekusį posėdi- 
ninką. Ad'okatas žada 
skųstis aukščiaosiam teis
mai.

rika nutrauktų ir diplomati-Į pasisako. Todėl spėjama, 
kad jo kairiųjų darbininkų 
partija gali išstatyti savo

nepasitikėjo ir jo aplikaciją 
pilietybei gauti atmetė. Jis 
tenai vedė moterį, bet sunku 

kandidatą ir kad Goulart jį buvo iš jo uždarbio dviem 
Į pragyventi, todėl nutarė 
grįžti Amerikon. Pinigų ke
lionei neturėjo, todėl Ameri
kos ambasada jam paskoli
no.

Išvykstant jam Rusijon, 
jis buvo paleistas iš laivyno 
atsargom Kai iš Rusijos su
grįžo, tai pasiprašė, kad jį 
visai iš laivyno paleistų. Pa
leido su "vilko bilietu.“ Tas 
jį labai įžeidė, ir jis negalė
jo to užmiršti. Galimas daik
tas, kad dėl to pas jį atsira
do pagieža prezidentui.

Maskvos Pravdos pa
skelbtas įtarimas, kad jis 
buvęs Amerikos šnipas, kaip 
odos, vra be pagrindo.

rems.

Muitų kova tarp 
tariamų draugų

Tarp Amerikos ir jos ali- 
antu Efopoje eina pikta 
muitų kova. Europiečių vals- 

, , . v. j tybės, kurios sudaro bendrą
mostas Vakariečiams rinką, uždėjo Amerikos viš

tienai 26 milionus dolerių 
muito daugiau, negu pirma 
buvo. Atsilygindama už tai. 
Amerika pereitą savaitę už
krovė tiek pat muito euro
piečių gaminiams, kuriuos 
jie eksportuoja Amerikon, 
būtent: konjakui, trokams,

Rytų Berlyno

Rytų Berlyno komunistai 
padarė nepaprastą mostą 
Vakarų Berlyno gyvento
jams. Jie atidarė savo "gė
dos sieną“ ir laikys ją atda
rą nuo gruodžio 15 iki sau-
šio 15 dienos, kad per šven-^ bulvių krakmolui ir to krak 
cių sezoną vakariečiai gale- mo]o produktams, 
tų netrukdomai lankyti savo
gimines ir draugus Rytų 
Berlyne.

I’.S. Vėliausios žinios sa
ko, kad ši komunistų "malo
nė“ atmesta, nes jie reika
lauja, kad vykdami pas juos 
vakariečiai pasirašytų pa
reiškimą, jog Vakaių Berly
nas jau atskirtas nuo Vaka
rų Vokietijos.

POPIEŽIUS VAŽIUOS 
Į JERUZALE

Sulaikė mirties 
vykdymą negrui

Hoffos advokatas 
pralaimėjo

Vatikanas praneša, kad 
popiežius Povilas 6-sis sau
sio 4-5 dienomis lankysis Je
ruzalėje.

Vežikų unijos boso Hof
fos advokatas bandė pakišti 
jury teisėjui $10,000 kyšį, 
kad jo klientą Hoffa ištei
sintų. Tas išėjo aikštėn, ir 
Nashvillės advokatų draugi- 

i ja atėmė iam teisę prakti- 
I kuoti. Tis apeliavo į federali-' 
nį teismą, bet jo apeliacija Į 

į buvo atmesta. Dabar Hoffos i 
I bylai bus blogiau, kai pasi- į 
rodė papirkėjystė.

WINSTON ( HUR( HILL

Garsusis Anglijo.-, valstybi
ninkas šiomis dienomis mi
nėjo savo 89-jį gimtadieni.

Prieš kiek laiko Georgijos 
valstijoj buvo nuteistas mir
ti Preston Cobb, 18 metų 
amžiaus negras, kuris 1961 
metais nužudė baltveidi far- 
meri plėšimo tikslu. Tada jis 
turėjo tik 15 metų. Turint 
galvoj toki amžių, mirties 
vykdvmas buvo vis atideda
mas. Pereita savaitę jau bū
tų reikėję jam eiti į elektros 
kėdę, bet teisėjas vėl atidėjo 
bausmės vykdymą. Tai jau 
ketvirtas kartas.

SOCIALISTAI ĮĖJO 
ITALŲ VALDŽION

Po trijų savaičių derybų 
ir bandymų, galų gale Itali
joj susiorganizavo vyriausy
bė, kurion sutiko dėtis ir a- 
biejų socialistų partijų at
stovai. Nenni bus viceprem
jeru, o socųJdemokratų va- 

1 das Saragat užs. ministeriu.

h

j



Puslapis anua.1 ^vELeaviS, 50. oOSiOii Nr. 50, 1963 m. gruodžio 10

Smūgis kastrininkams
Prieš keletą dienų Venecueloj buvo prezidento ir 

parlamento rinkimai. Venecuelos komunistai, Kastro a- 
gentų diriguojami, kėsinosi tuos rinkimus sugriauti. Žino
dami, kafl rinkimuose jie negalėtų nieko laimėti, jie tikė
josi ką nors laimėti sukeltoj anarchijoj.

Todėl jie paleido šūkį: Boikotuoti rinkimus!
Ir baugino žmones, kad niekas neitų balsuoti. Skelbė, 

kad gatvėse bus šaudoma. Ir iš tikrųjų jie pradėjo terorą. 
Pradėjo stabdyti susisiekimą ir deginti autobusus. Ir iš 
pasalų buvo šaudoma. Amerikos spaudos fotografas buvo 
sužeistas, kitas amerikietis nušautas, o pulk. Chanaultas 
pagrobtas. Sostinės Caracaso gatvėse teroristai šūkavo: 
"Mirtis amerikonams!“

Vistiek rinkimai įvyko. Prezidentu išrinktas Raul 
Leoni, buvusiojo prezidento Betencourto draugas, demo
kratinės akcijos partijos žmogus. Balsavimuose dalyva
vo daugiau kaiu 3,000,0d0 piliečių. Tokiai nedidelei res
publikai, kaip Venecuela, tai gausūs rinkimai.

Tai buvo triuškinantis smūgis kastrininkams ir jų 
komunistinei "išlaisvinimo armijai“ kuriai ginklų slaptai 
pristato iš Kubos diktatorius Kastras.

Kai kam gali atrodyti nesuprantama, kodėl Venecu
elos valdžia leido kastrininkams taip laisvai triukšmauti 
ir žmones terorizuoti?

Bet tai buvo išmintinga politika. Jeigu valdžia būtų 
pavartojus jėgą komunistams sutramdyti, tai jiems būtų 
duota pagrindo rėkti, kad ji laimėjo rinkimus šautuvais. 
Dabar gi jie tokios progos neturi. Rinkimai buvo visiškai 
laisvi, demokratiški, ir valdžia laimėjo!

Smūgis tvarkos ir ramybės priešams buvo labai skau
dus.

Bet tai dar nereiškia, kad jie nusiramins. Jie vartos 
terorą ir toliau. Bandys atsigriebti. Jie galės sukelti dar 
didesnį terorą, kad sugriautų naujojo prezidento įvesdi
nimą ateinantį kovo mėnesį.

Tačiau valdžia, gavusi gyventojų mandatą kraštui 
tvarkyti, dabar galės jau pavartoti ir aštresnių priemonių 
triukšmadariams suvaldyti.

Ji padarė jau rimtą žingsnį, kad Amerikos valstybių 
organizacijos taryba ištirtų Kubos ginklų šmugelį "išlais
vinimo armijai“ Venecueloje. Tenai buvo susektas slaptas 
tokių ginklų arsenalas.

Taryba sutiko šį dalyką ištirti. Jeigu bus pripažinta, 
kad Kastras iš tikrųjų šmugeliuoja ginklus demokratinei 
Venecuelos santvarkai sugriauti ir komunistų diktatūrai 
įsteigti, tai bus siūloma apsupti jo valdomą Kubą laivu 
ir lėktuvų plieno lanku.

Bet bus tokia blokada ar ne, vistiek naujoji vyriau
sybė ceremonijų su teroristais dabar jau nedarys. O kai po
grindžio vadai bus išgaudyti ir nutildyti, tos gaujos nugar
kaulis bus sulaužytas, ir liaudis galės gyventi Venecueloj
ramiau.

NE GINKLAI KALTI, BET ŽMOGŽUDŽIAI

Dėl prezidento Kennedžio nužudymo ir jo tariamojo 
žudiko Oswaldo užmušimo Amerikos spaudoje pradėjo 
kilti reikalavimų, kad federalinė valdžia Įvestų griežtą 
ginklų kontrolę, suvaržytų jų prekybą.

Į tuos reikalavimus įsikišo organizuota Massachusetts 
šaudymo mėgėjų draugija. Ji sako:

"Nors tikrai gaila, kad daugelis policininkų ir paga
liau prezidentas buvo piktadarių nužudyti šaunamaisiais 
ginklais, vis dėlto yra klaida kaltinti ginklą, o ne pikta
darį.

"Užuot griežčiau baudus piktadarius, reikalaujama 
naujų įstatymų griežtesnei ginklų kontrolei. Tai būtų 
bausmė tik padoriam piliečiui, bet jokiu būdu neapsau
gotų mus nuo piktadarių.

"Paskutinių kelių mėnesių bėgy 11 moterų buvo pa
smaugta nylono kojinėmis, ir reta būna diena, kad auto
mobiliai neužmuštų žmogaus, o vis dėlto niekas nepadaro 
tokio juokingo pasiūlymo, kad būtų uždrausta pardavinėti 
nylono kojines ir automobilius. Nežiūrint kokiu ginklu 
žmogus būna nužudytas, vistiek ne ginklas kaltas, bet 
žmogžudys.“

Bostono "Heraldas“ taip pat sutinka, kad ne ginklas 
yra kaltas. Ir ginklo niekas nekaltina. Ginklas pats nešau
do. Bet ir piktadaris nešaudo, jeigu negali ginklo nusi
pirkti. Todėl aišku, kad kalta yra ta lengva galimybė, kuri 
įgalina bet kokį gaivalą ginklą įsigyti. Vadinasi, reikia su
varžyti tą galimybę.

Griežtesnė bausmė piktadariams vargiai galėtų tu
rėti kokio efekto. Kai piktadaris šauna žmogų, jis negal
voja apie bausmę. Ji nebūtų sulaikiusi nei prezidento už
mušėjo. Už tokį nusikiltimą ir dabar yra mirties bausmė. 
Kokia bausmė galėtų būti dar griežtesnė?

žmogžudystės atliekamos visokiais įrankiais, bet dau
giausia vprtojami šaunamieji ginklai. Federal Bureau of 
Incestigation sako, kad praeitais metais Jungtinėse Vals
tijose buvo nužudytas 7,261 asmuo, ir daugiau kaip pusė 
jų buvo nušauti. Keturi nužudyti Amerikos prezidentai 
taip pat mirė nuo nuo šaunamų ginklų.

Taigi, ginklas nekaltas—kaltas žmogžudys, bet jam 
neturėtų būti duota galimybė lengvai tokį ginklų įsigyti.

PRIEŠ RINKIMUS VENEt VĖLOJ

Gruodžio 1 d ten buvo prezidento rinkimai. komunistai 
visaip stengėsi tuos rinkimus sutrukdyti, griebėsi net 
teroro, bet ir tas nieko nepagelbėjo — balsavimas bu
vo labai gausus, čia matome namų sienas nukabinėtas 
gitariniais skelbimais.

A P Ž V A L G
PASTATĖ GUGIUI 
PAMINKLĄ

"Naujienos“ praneša, kad 
"Nora Gugienė pastatė pui
kų paminklą advokatui Ka
ziui Gugiui. Paminklas juo
das, švedų granito. Tokio 
pat akmens yra ir pamink
lo pamatas.
Paminklo

lėmis raidėmis užrašyta 
GUGIS. Dešinėje pamink
lo pusėje yra svarstyklės, 
senovės graikų ir asiriečių 
vartotas teisėtumo simbo
lis. Apačioje iškaltos adv. 
Kazio Gugio gimimo ir mi 
rimo datos.
Kairėje paminklo pusėje 
yra kitas senovės simbolis 
—gaidos. Jos vaizduoja 
muzikos mėgėją, daininin
ką, muzikos meno puoselė 
toją. šalia adv. Gugio vie
ta parinkta mylimai jojo 
žmonai. Ateityje šie sim-

vųjų tarpe, dalyvaujant 
kultūriniai tautinėje veik
loje.“

Dėl studentijos nutolimo 
nuo savo tautos laikraštis 
kaltina tėvus. Sako:
"Daugelio studentų 

į klysta, drausdami 
1 vaikams dalyvauti

tautos žmonių tarpe. Dar 
Į labiau žaloja jaunimą to

kie seniai, kurie žodžiais 
į žada desėtkus tūkstančių 

jaunime paramai, bet kuo
met daro savo balius, tai 
jaunimą palieka už durų.“

Mums Jungtinėse Valsti 
jose keista girdėti tokį kal
tinimą tėvams, kad jie drau
džia vaikams dalyvauti sa
vo žmonių tarpe. Pas mus y- 
ra visai priešingai: čia tėvai 
traukte traukia jaunimą į 
savo organizacijas ir pramo
gas, bet pats jaunimas toli
nasi.

PRŪSUOSE ATKASTA 
JOTVINGIŲ SENOVE

tėvai
savo

Kas yra Osvaldas, prezidentą 
užmušėjas

Nors Lee Harvey Osvvald pondentei Osvvaldas. 
neprisipažino prezidentą! Bet čia siūlosi intriguo- 

sav 0 Kennedį nužudęs, nebuvo į jantis klausimas. Oswaldas 
teisiamas ir formaliai ši jo j sakėsi buvęs tik 15 metų 
kaltė nebuvo įrodyta, vis! amžiaus, kai jis rado knygy- 
dėlto šiandien jau niekas ne Markso knygą, kurios jis 
neabejoja, kad jis kaltas,
nes policijos surinkti prieš jį 
faktai yra tokie stiprūs, kad 
sunku netikėti.

seniai ieškojęs. Knyga vadi
nosi "Das Kapital?4 reiš
kia—vokiška. Bet raskite A 
merikoje 15-kos metų vaikė
zą, kuris mokėtų vokiškai.Todėl dabar kyla klausi- .. ...mas kas ii uastūmėio kesin- KalP ]1? galej° studlJuotl. mas, Kas jj pastūmėjo Kesin . w k ekonomines teon- 

tis į krašto prezidento gy- MaIkbO eKonomines 
vybę? Ar jis padarė tokį Į“ 
žingsnį vienas pats, asmeniš-

nemokėdamas vokiečių

Rytų
(Al-

kos neapykantos vedamas, 
ar gal buvo platesnis są
mokslas, kuriam įvykdyti jis 
buvo įpareigotas?

United Press žinių agen
tūra apklausinėjo daugelį 
žmonių, su kuriais Osvvald 
yra turėjęs kokių nors san

Markso "Kapitalas“ yra 
tokia sunki knyga, kad ir u- 
niversitetų profesoriai nela
bai ją įkanda, tai ką jau kal
bėti apie 15-kos metų jau
nuolį, vos išėjusį iš pradžios 
mokyklos.

Norisi abejoti, ar Oswal
• Londono žiniomis,
! Prūsuose Allensteino 
išėnų) mieste neseniai buvo 
i atidaryta labai įdomi paro- 
j da/ kurioje išstatyta seno
sios lietuvių giminės jotvin
gių atkasta praeitis.I

”777 . . . • Parodoje esą išstatyti eks-
žinierių ii kitų laisvų pro- ponatai, vaizduoją senovės 
fesijų žmonių diplomų. Bet jotvingių gyvenimą. Ypatin 
tik keli lesėtkai jų daly- gO dėmesio esanti verta tų 
vauja ku tūriniuose lietu laikų puodininkystė — puo- 
vių kolonijos darbuose. j dai su įvairiais piešiniais. 
"Atsitolinimo priežastys«Puod^ paprastai laikomi 
aišninamos, pirmiausia, lai-Į įmonių civilizacijos. pra- 
ko stoka. Paskui bandoma džia. Bet esą ir geležinių į- 

rankių. Viskas rankų darbo.
Esą spėjama, kad kai ku

rie tų dirbinių siekia 4-jo 
amžiaus po Kristaus. Tarp 
kitko rasta ir staklių audi- 
naims austi.

tykių, ir surašė jų pasakoji i das pats tokią pasaką tai ko- 
mus. Kažkoks Michael Pai- respondentei papasakojo, ar 
ne, kurio namuose gyveno ■ ji ją sugalvojo, kai jis jau 
Oswaldo šeima, sakosi jam nutildytas?
sunku buvę Oswaldą supras 
ti. Jis buvęs kažkoks idea
listas. Jo negalima, esą, va
dinti fanatiku. Fanatikai 
būna nuožmūs. Jis toks ne
buvo. Ką jis galvodavo, ki
tiems nepasakydavo. Ir ap
lamai jis nebuvo kalbus.

Pasaka galėjo būti sugal
vota tam, kad įtikintų visuo 
menę, jog prezidento užmu
šėjas buvo "marksistas.“

Kitas dalykas.
Sulaukęs 17 metų am

žiaus, 1955 metais Oswald
i įstojo Į vidur, mokyklą, bet 

Buvusi jo mokytoja sako, j jos nebaigė. Metė mokslą ir 
kad Oswaldas labai mėgda i Įsirašė laivynan. Na, tikri 
vęs skaityti knygas, bet pa-i marksistai mokyklų nemeta

tvirtinti, kad pas savuosius 
aplinkuma nežavi, kadan 
gi organizacijos dar neturi 
atitinkamų patalpų: jose 
susirenkantieji jų tėvai su 
kitais tolygio kultūros laip
snio tautiečiais nesistengia 
sudaryti jaunimą patrau
kiančias nuotaikas ir tt.“
Bet "A. L. Balsas“ nenori 

tikėti, kad tai būtų tikros nu
tolimo priežastys. Kodėl se 
niau to nebuvo? Juk —
"Buvo laikai, kuomet stu
dentija visuose penkiuose 
pasaulio kontinentuos, gre
ta studijų universitetuose, 
vadovavo organizacijoms, 

boliai praeiviui sakys, jog j siekiančioms žmonijos bū- 
čia palaidota dainininkė ir! vio pagerinimo. Iš jų išau-
muzikos meno žinovė.“

LIETUVIŲ STUDENTIJA 
ARGENTINOJE

Argentinoje gimusi lietu
vių studentija tolsta nuo sa 
vo tautos, kaip ir pas mus. 
Apie tai rašo "Argentinos 
Lietuvių Balsas.“ Esą — 
"Argentinos universitetuo
se keli šimtai lietuvių jau 
nuolių siekia gydytojų, in

go visuomenininkai, moks
lininkai, rašytojai — nau
jo gyvenimo kūrėjai, iš jau
nų dienų pažinę pasaulio 
negeroves.
"Studentui, apart knygų ir 
laboratorijos, reikalingas 
gyvenimo paįvairinimas, 
kaip kiekvienam žmogui, 
atsikvėpimui nuo kasdieni
nio darbo. Tas atsikvėpi
mas geriausia praleisti sa-

DŽIAUGIASI LAIMĖJĘ

Dabartinis Japonijos ministeris pirmininkas Hayata 
Ikeda ir jo partijos nariai džiaugiasi laimėję rinkimus. 
Ikeda yra draugingas Amerikai.

PASAULIS SKELBIA 
KARĄ KARVELIAMS

mokų nepaisydavęs.
Jis gimė 1939 metais New

Orleans mieste. Tėvas mirė 
jam dar negimus. Motiną 
eidavo dirbti krautuvėse. 
Jis taipgi padirbėdavęs ir, 
ką uždirbęs, atiduodavo mo 
tinai. "Jis buvęs geras vai
kas,“ sako jo motina.

United Press korespon-

ir į karo laivynus nestoja. 
Minėtai korespondentei jis 
Maskvoje papasakojęs, kad 
"prie Amerikos, kur kapita
listai išnaudoja darbininkus, 
jis nebuvęs prisirišęs,“ ir vis 
dėlto įstojo karo laivynan, 
kuris tarnauja Amerikos ka
pitalizmui. Kaip sau norite, 
čia kas nors meluoja — jei
gu ne ta korespondentė, tai

Koks tokio karo tikslas?
Dr. A. Petriką aiškina šį 
klausimą taip:
"Seniai yra žinoma, kad 
karveliai yra ne tik para
zitai, bet ir pavojingų ligų 

išnešiotojai. Jų viduriuose 
įsiveisia žalingos bakteri
jos, kurios su jų mėšlu pa
tenka ant žmonių batų ir 
drabužių, nuo jų patenka 
ant rankų, į burną ir suke
lia smegenų ligą, vadinamą 
psitakoze (psytacosis).
"Visai neseniai Nevv Yorke 
du žmonės nuo tos ligos 
mirė. O kiek jų serga, nie
kas nežino. Retas kuris gy
dytojas gali šią ligą pažin
ti, todėl nedažnai ji paten
ka į oficialius ligonių sąra
šus. Dažniausiai ji 'pra
šliaužia, svetimu vardu pri
sidengusi.
"Viename tik New Yorko 
mieste yra apie 5 milionai 
karvelių. Juos maitina sen
timentalūs žmonės, paukš
čių mėgėjai. Tikybininkai 
net 'šventą dvasią‘ vaiz
duojasi karvelio pavidale.
Iki šiol Nevv Yorko miestas 
turėjo parkuose įtaisęs net 
karveliams maitinti punk
tų, kur sentimentalistai 
juos lesindavo. Dabar mies
to sveikatingumo departa
mentas įsakė tokias vietas 
panaikinti ir pridėti ten už
rašus, jog karvelius maitin
ti draudžiama“

Esą duodami ir patarimai, 
kaip tuos paukščius naikinti.
Pats miestas^ kol kas jų dar 
nenaikina, tačiau svarsto, 
kaip jų atsikratyti. Griežtų 
priemonių nenorima imtis, penkerius metus.

dentė Mosby sakosi Raibėju- melav0 ats tokias
si su Oswaldu Maskvoj 1950. kas^ai pasakodamas. 
metais. Jis buvo ką tik atvy-1 J 1
kęs Maskvon ir bandęs gauti Išėjęs iš laivyno, jis gavo 
sovietų pilietybę. Labai kri-1 užsienio pasą ir išvyko į So- 
tikavęs Amerikos kapitalis- vietų Rusiją. Tai buvo 1959 
tus, kurie išnaudoja darbi- metų rudenį. Maskvoje jis 
ninkus. Neturėjęs jokio pri- nuėjęs į Amerikos ambasa- 
sirišimo prie Amerikos. Gy- j dą ir pareiškęs, kad norįs
venęs Nevv Yorke, North Da- 
kotoj, lankęs ir Nevv Orle- 
anse jaunesniųjų vidurinių 
ją mokyklą.

Būdamas 15 metų am
žiaus, jis pradėjęs domėtis 
komunizmu. "Aš esu mark
sistas,“ jis pasakęs United 
Press korespondentei. "Se
na moteris tada davė man 
knygelę pasiskaityti apie 
Rosenbergų gelbėjimą.“ 
(Julius ir Ethel Rosenber- 
gai buvo Sovietų Rusijos 
šnipai Amerikoje ir buvo 
pasmerkti mirti. Komunistai 
tada stengėsi jų gyvybę iš
gelbėti.).

"Nežinau kodėl, bet as 
vis dar atsimenu tą pamfle
tą apie Rosenbergų bylą. Ta
da mes persikėlėm į North 
Dakotą, ir tenai aš užtikau 
knygyne knygą — 'Das Ka
pital? Aš jau seniai jos ieš 
kojau. Aš atskleidžiau ją 
pirmą kartą, lyg religingas 
žmogus Bibliją.

"Aš pradėjau studijuoti 
Markso ekonomines teori
jas. Prieš mano akis atsi
skleidė darbininkų klasės 
gyvenimo pagerėjimas. Man 
rodėsi, kad darbininkų gy 
venimas tikrai galėtų page
rėti. Vėliau aš užtikau ap
dulkėjusių Markso knygų 
Nevv Orleans knygyno len
tynose ir sąmoninausi per

gauti sovietų pilietybę. Bet 
rusai jam pilietybės nedavė. 
Tada jis nuvyko Minskan ir 
pradėjo dirbti fabrike. Su
sipažino su Marija Nikola- 
jevna, vaistininke, ir po 6 
savaičių jiedu susituokė. Bet 
Rusijos gyvenimas jam ne
patiko, ir 1961 metų pra
džioje jis pradėjo ruoštis 
grįžti Amerikon. Pasirodė 
tačiau, kad Rusijon lengviau 
įvažiuoti, negu išvažiuoti. 
Tada Osvvaldas parašė Tex- 
aso senatoriui Tovverui skun
dą, kad rusai jo neišleidžia. 
"Pone senatoriau, prašau 
iškelti klausimą, kokią teisę 
Sovietų Sąjunga turi laikyti 
Jungtinių Valstybių pilietį 
prieš jo norą,“ rašė jis savo 
laiške.

Tas paveikė, ir Osvvaldas 
grįžo Amerikon, atsivežda- 
mas ir savo rusę žmoną su 
vienu kūdikiu. Kadangi pini
gų jis neturėjo, tai JAV am
basada Sovietuose paskoli
no jam $435 kelionei.

Iš laivyno jis buvo paleis
tas tik atsargom Dabar jau 
paprašė, kad jį visai atleis
tų. Laivyno valdyba nu
sprendė: "Išmestas kaip ne
pageidaujamas.“ Tas baisiai

Nukelta j 7 psL
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS BUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS KANADOS NAUJIENOS
Nepaprasta Čiurlionio 

ansamblio sėkmė

LB Detroito apylinkės v- 
bos pakviestas, lapkričio 16 
d. Lietuvių namuose koncer
tavo L.T.M. ansamblis Čiur
lionis iš Clevelando, Alfonso 
Mikulskio diriguojamas miš
rus ir vyrų choras, o paskiau
moterų choras su kanklių 
orkestru ir pabaigai vėl miš 
rus choras, sudainavo ei
lę lietuvių liaudies dainų ir 
lietuviškos operos ištraukų. 
Su ansambliu dainavo ir du
iškilūs solistai: Aldona 
Stempužienė ir Vaclovas 
Verikaitis. Tiek solo parti
jose, tiek duetuose abu so-. 
listai pasirodė puikiausiai, j 

Nežinau dėl ko čiurlionie-j
eiai pastaruoju metu savo' 
koncertus labai retai beruo- 
šia. Gal juos per retai kvie- 
nijos? Gaila! Ansamblis te
bėra aukštumoj, o ir skai
čiumi nuo Vilniaus laikų ne
daug ką sumažėjo. Detroite

Dlocas buvo įsteigtas 1943 
m. lapkričio 14 d. Kadangi 
visa Amerika ir visas pasau
lis gedėjo žuvusio preziden
to, tai tą pačią dieną nu 
spręsta Dloco minėjimą la
bai sutrumpinti ir prieš tai 
paminėti John Fitzgerald 
Kennedy asmenybę.

Kalbą apie J. F. Kennedy 
pasakė dr. Kazys Karvelis, 
pirma paprašęs publiką mi
nutę susikaupti. Jis prisimi 
nė demokratijos vado kilnu 
mą, didybę, tragišką mirtį. 
Prisiminė demokratijos di
dybę ir vietomis naivumą, 
nesuteikiant valstybės gal
vai reikiamos apsaugos nuo 
pakvaišusių maniakų. Dr. K. 
Karvelio kalba publiką la 
bai sujaudino.

Dloco dvidešimtmetį pa
minėjo dabartinis valdybos 
pirmininkas, čia gimęs tau
rus ir šviesus vyras Rapolas 
Valatka. Kelių minučių žo
dyje jis tik prisiminė įstei
gimo data, išvardijo visus 

dainavo 63 choristai. Su to- Dloco valdybų pirmininkus 
kiu lietuviškos dainos repre-'lr. salėje dalyvavusius buv. 
zentantu negėda pasirodyti PĮ™minkus paeitu; papra

ANTRĄ KARTĄ SVEIKINA EISENHOVERI

Kairėj David Syrett pirmą kartą teko s\ eikinti <;<n. Eisenhoveri 1948 m., kada 
šis pradėjo eiti Kolumbijos universitetoNew orke prezidento pareigas. Tada Sy- 

apkričio 21 d. Syrett vėl sveikina Eisen- 
\vrett jau diplomuotas vyras.

| niaui nis fauisoo *z«ib ii j d ui g o\nq jp? 
hoveri. kada šis atsilankė į universitetą. Dabai

WORCESTERIO NAUJIENOS

TORONTO, ONT. į lietuviškos vienybės išlai
kymą,, įsteigė antrą ir gry
nai krikščionišku kvapu 
kvepiantį kooperatyvą. Da
bar lietuvių rankose šlama 
dviejų rūšių doleriai: krikš
čioniški ir bespalviai.

Nors dar tik patylomis,
bet jau plačiai šnibždama, 
kad netrukus bus pradėta 
krikščioniška spalva dažyti 
ir įvairios prekės. Jeigu tie 
šnibždėjimai pavirs tikrove, 
tai netolimoje ateityje turė
sime krikščioniškos spalvos 

i kopūstus, burokus, svogū-
Bet visi mūsų kunigai la I nūs, česnakus ir daugelį ki

bai darbštūs ir tinginiauti i tokių daiktų. Tik smalos ne- 
nemėgsta. Neturėdami pa- J pavyks krikščioniškai nuda- 
kankamai religinio darbo, j žyti, nes arklių traukiamieji 

‘ vežimai čia seniai išnykę. O 
tėvynėj krikščioniškos spal

Žydi dilgėlės darželiuos,
- žydi ir žydės...
Toronto lietuvių gyveni

mas žydi įvairiomis spalvo
mis, bet iš visų ryškiausia— 
krikščioniškoji spalva.

Turime dvi parapijas, a- 
pie tris tūkstančius parapi
joms priklausančių lietuvių 
ir... dešimt kunigų. Todėl
religinio
kunigai
skųstis.

darbo
neturi

sunkumu
pagrindo

šė atsistoti, publikai pasiro
dyti. Po to pakilo uždanga 
„Noros“ spektakliui. Minė- 

čia tenka 24-rius metus an- jimas, kaip matome, labai

nė lepiausiai publikai. Ne
abejotinai didžiausia garbė

sambliui vadovaujančiam 
Alfonsui Mikulskiui, o taip 
pat nemažos pagarbos verta 
ir jo žmona Ona Mikulskie
nė, vadovaujanti septynioms
kanklininkėms. Detroite an
samblis pasirodė iš viso 5-tą 
kartą ir pirmąkart po dviejų 
metų. Publiką L namų salė 
vos sutalpino, ir dalis kon-

jau kuklus, bet geriau, negu 
nieko.

Prieškalėdinis pobūvis 
vaikučiams

Jis bus Lietuvių namuose 
gruodžio 22 d. 3 vai. po pie 
tų. Tam tikslui su atsidėji
mu repetuojamas naujas vei
kaliukas, kurį suvaidins šeš-

Klubo 60 metų sukakties 
banketas

Jis buvo gruodžio 1 d. ir 
jam vadovavo Mass. seime
lio atstovas Vytautas Piga
ga.

Kai Worcesterio Lietuviu

Jis puikiai pavyko. Kalaku
tus laimėjo Žalinienė, R. 
Vieraitienė, M. Adomaitie
nė, P. Naginionis. 0. šilins- 
kienė ir A. Eriksonienė.

zui Sinkevičiams, sūnui Juo 
zui. anūkams Dovydui ir Da
nieliui.

r uivvių L’bikon uu v v?

tas, turėjo jis tik 18 narių, o 
šiandien jų turi apie 1,200. 
Iš minėtų 18 steigėjų dai- gy
vų yra du: Petras Jašinskas 
ir Aleksas Tūla.

Taip pat didelis ačiū Lais 
vės Varpo vedėjui Petrui 

i Viščiniui už mums pareikš- 
į tą pagarbą per Laisvės Var- 
: po radiją.

Minutės susikaupimu bu-j Ačiū fotografui Edvardui 
v o pagerbtas nužudytasis i ^Įejjuj tOg pUOtos įamži- 
JAA prezidentas Juhn Ker.-į njma nuotraukose, 
nedv.

certo klausėsi už durų, ant j ^dieninės mokyklos moki 
laiptų. ‘ nukai. Lietuviškas Kalėdų

i senelis dalins dovanas. Tė
vai, kurių priešmokyklinio 
amžiaus vaikučiai tikisi do
vanų iš lietuviško Kalėdų 
senelio, kaip praeityje, turi 
užmokėti atitinkamą mokes
tį šeštadieninės mokyklos 
vadovybei ir paduoti vaikų 
vardus.

Suvaidinta H. Ibseno Nora

Garsaus norvegų drama
turgo beveik prieš 85-rius 
metus parašytą trijų veiks
mų drama ”Nora“ lapkričio 
23 d. buvo suvaidinta Lie
tuvių namuose. Tai pirmas 
„Noros“ lietuviškas pastaty
mas JAV lietuvių istorijoje, 
Sunkų, bet labai įdomų vei
kalą režisavo Zuzana Ar- 
lauskaitė-Mikšienė, o vaidi
no Dramos mėgėjų sambūrio

Visi gedėjo žuvusio 
■□rezidento

. i

Nuo fanatiško bolševiko, 
Castro pasekėjo (o gal ir 
Castro samdyto agento?) L. 

aktoriai: Rasa Lišauskaitė, H. Osvvaldo* rankos kritusį 
Vincas Žebertavičius, Irena! JAV prezidentą J. F. Kenne- 
Laurinavičienė, Algis Pe-jdy su didžiausiu liūdesiu 
sys, Algis Gladkauskas ir i tris dienas minėjo visas De- 
Zita Dargelytė. Noros (pa-Į
grindinę) rolę atlikusi R. Li
šauskaitė buvo tikra žvaigž
delė, savo puikia vaidyba 
sužavėjusi kiekvieną žiūro
vą. O ir visi kiti aukščiau iš
vardintieji toli prašoko savo 
kuklų „mėgėjų“ vardą, roles 
atlikdami visai padoriai.

troitas. Ne tik visos radijo 
ir TV stotys tris dienas pol 
24 valandas skyrė specia-' 
lioms transliacijoms, bet lai
dotuvių dieną, t. y. pirma
dienį, lapkričio 25 d. nuo 
pietų darbas sustojo beveik 
visoje pramonėje, įskaitant 
ir automobilių gamyklas,

Gaila, kad spektaklis įvy- nekalbant jau apie valdžios
ko pačiame vidury tragiškai 
žuvusio JAV prezidento J. 
F. Kennedžio gedėjimo, ir 
publikos teatėjo tik apie 
150. Manoma, kad ši drama
bus pakartota sausio mėnesį, 
o be to, bus suvaidinta ke
liuose aplinkiniuose mies
tuose. Sakyčiau, būtų pra
vartu juos pasikviesti net į 
New Yorką ir Bostoną.

Pagerbė Kennedy ir 
paminėjo Dloco sukaktį

”Noros“ spektaklis buvo 
rengtas Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro, kaip 
tradicinis rudeninis parengi
mas, norint kartu paminėti 
ir Dloco dvidešimtmetį, nes

įstaigas, mokyklas, preky
bos įstaigas. Šiuo atveju pa
matėme visą demokratiško 
krašto didybę ir vieningumą 
sunkiose valandose, ir tai 
duoda vilčių, kad ir mūsų 
nukryžiuota Lietuva kada 
nors nusikratys raudonosios 
vergijos.

Alfonsas Nakas

VELTUI KALENDORIUS

jie pradėjo dirbti organiza
cinį. Nors neskubėdami ir 
visu kitų partijų kenksmin
gumą įrodinėdami, jie jau 
spėjo atkurti beveik visas 
tėvynėje veikusias krikščio
niškos spalvos partijas, 
draugijas, brolijas, būrelius 
ir įvairius ratelius. Prade
dant mažų vaikų būreliais ir 
baigiant kuprotų senelių ra 
teliais. Tik kai kurtuos pava
dinimus pakeitė, nes senieji 
buvo jau perdaug nusidėvė 
ję.

Mėlynoji armija — dar 
visai nauja brolija. Ji tik po 
karo kažkur iškepta.. Bet ir 
ji pas mus jau veikia. Tik 
kol kas viešumoje dar nepa
sirodo. Turbūt, prieš di
džiuosius mūšius atlieka 
pratimus. Bet prieš kokios 
spalvos lietuvius ji atsuks 
savo ginklus — jau iš anks
to visiems žinoma.

vos žydėjimo metu ir smalą 
krikščionišką turėjome.

J. Rainis

DĖMESIO! DĖMESIO!

Vakaių Vokietijoje Baltų 
Draugija išleido spalio mėn. 
seriją propagandinių ženk
lelių „Laisvasis Pabaltijys“ 
—„Laisvoji Europa“. Jie 
pritaikyti prie šių metų iš 
leistų pašto ženklelių (juos 
išleido Europos Pavergtųjų 
Tautų Seimas) ir atvaizduo
ja Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
spygliuota viela atskirtas 
nuo laisvosios Europos.
’ Serija išleista trijų spalvų 
(mėlyna ir geltona).

Vieno ženkliuko kaina 
DM 0.25, Baltų Draugijos 
nariams—DM0.15. Užsisa
kyti galima per platintoją:
mokyt. Fr. Skėrį,
684 Lampertheim-Huetten- 
feld,
Litauisches Gymnasium, 
Schloss Rennhof, 
arba tiesiog per:
Baltische Gesellschaft in 
Deutschland e. V.
8000 Muenchen 15,

Stengsimės visiems kuo 
galėdami atsilyginti.

SLA nominacijų reikalu

Rengėjai dėkoja visiems, 
kurie padėjo tą išpardavimą 
surengti.

V. Mitrikas pasveiko

Keleivio skaitvtoįas Vin-
Būdamas vienos didesnių 

kuopų sekretorium, turiu 
. tvarkyti ligonių ir mirimo

J Jau f\ei^as'\ . i dokumentus, todėl turtu
n Trmac nii-voiic ! dėk°Ja visiems : tankiu-1 ^aug reikalų su centru.

Juozas Grigaitis, Vytautas &ai už Ale Dažna, būna jva.nų ne-
G. Skrinska ir dabartinis; kU°pai UZ gele?- ! jusįum4 del ^nu kaltes, o
Antanas Šeškevičius. j Lietuviai rašo amerikiečių Į kaltais u centro. Tačiau su

spaudoje • sentro sekretore B. Pivaro-
Bankete dalyvavo virš į niene ir iždininke Nora Gu-

Klubui yra vadovavę 7 
pirmininkai: Vytautas Ber
notas, Jonas K. Chenis, Vin-

300 asmenų. Gražias kalbas 
pasakė kongresmanas Ha
rold D. Donohue, miesto

Vietos Telegram dienraš
ty gruodžio 2 d. buvo iš
spausdintas ilgas Edvardo

"marager“ McGrath, majo-įC- Lapinsko straipsnis apie 
ras Mullaney, šerifas Joseph! Pearl Harbor užpuolimą. 
Smith, distrikto prokuroras] Autorius tuo metu ten .ama- 
William Bucklev. miesto ta i v*° ^ivvne.
rybos naiys Coor.tz ir kt. Pa-Į Al. Bartkevičius taip pat 
grindinis kalbėtojas buvo J yra vietos laikraščių korės-' 
miesto tarybos naiys airis,! pondentas.
lietuviams Jabai draugiškas j Dėkoju už mūsų pagerbimą'

Gruodžio 1 d. buvo su 
ruošta graži puota mūsų ve

i dybinio gyvenimo 45 metų! 
Į sukakčiai atžymėti. L ž tai 
: nuoširdžiai dėkojame savo

Tą centinį išpardavimą sūnui Algirdui ir marčiai Ju- 
kuopa rengė lapkričio 24 d. lijai, svotams Julijai ir Juo-

James D. O’Brien.
Šio banketo ilgai nepa

miršime.
SLA 57 kp. išpardavimas 

pavyko

Kas iki Naujųjų Metų šu
naują skaitytoją, tas 

gaus veltui Keleivio 1964 

metų kalendorių.
Administracija

ras

STIPRŪS ŽEMAIČIAI

Juzefą ir Ciprijonas Bogužai, žemaičiai nuo Telšių, seni 
Keleivio skaitytojai, gyv. Amsterdame, N.Y. J'c užaugino 
5 vaikus ir dabar džiaugiasi 18 anūkų. Lapkričio 13 d. Cip
rijonas minėjo savo 83 metu sukaktį.

giene visuomet reikalai at
liekami greitai ir sklandžiai. 
Todėl prašau visus narius 
balsuoti už šias patyrusias 
SLA valdybos nares ir visą 
dabartinę valdyba su prezi
dentu Povilu Dargiu.

J. Krasinskas

ROCKFORD, ILL.

Balfo susirinkimas
Skyriaus metinis susirin

kimas bus sekmadienį, gruo
džio 15 d. 3 vai. popiet Lie
tuvių Klubo didžiojoj salėj. 
Jame bus renkama 1964 m. 
valdyba. Po susirinkimo už
kandžiai ir pašnekesiai kas
dieniniais reikalais.

Visi nariai ir Balfo bičiu
liai prašomi dalyvauti.

Valdyba

NEW YORY, Nu Y.

Vadinamos Lietuvių Ben 
druomenės visos valdybos, 
komisijos, revizijos ir kito
kios vizijos, kurtų yra dau
giau, negu reikia, taip pat 
lipdomos tik iš aiškiai krikš
čioniškos spalvos lietuvių.
Lipdomos dėl to, kad, demo
kratiniu būdu renkant, gali 
patekti ir kitokios spalvos
lietuvių. O kai surengiamas I Lessingstr. 5 
koks nors bolševikų užgrob
tų tautų viešas minėjimas, 
tai mūsų tautinę vėliavą 
dažniausiai laiko kas nors 
iš svetimtaučių, nes mūsų 
Bendruomenės sulipdytų 
valdybų nariams, nors ir 
krikščioniška spalva pasi- 
puošusiems, asmeniniai rei
kalai neleidžia ten dalyvau
ti.

ŠTAI KOKIŲ ŽMONIŲ 
, ESAMA

Viena sena Keleivio skai
tytoja užsisakė knygų už 
$15 ir rašo: „Nepaskelbkite, 
kad aš pirkau knygų, nes 
mano parapijonai užpyks 
ant manęs.“

Tai jau tikrai nuostabūs
Sukrikščioninę parapijie

čius, visas Bendruomenės 
valdybas, komisijas ir revi
zijas, pradėjo krikščioniška 
spalva dažyti ir patraukliai 
šlamančius dolerius. „Para 
ma“ — lietuvių kredito koo- 
peratvvas — prieš metus mi
nėjo dešimties metų veikimo 
sukakti. Jeigu kooperatyvas 

______ per dešimtį metų ne tik išsi
. „. . . ... ! laikė, bet išaugo beveik tik-Inzinienu pokyli* atidėtas ’ , '. ,‘ in banku, kuns daro virs

Amerikos Lietuvių Inži- Į dviejų milionų dolerių apy
vartą,menų ir Architektų S-gos 

skyriaus valdyba praneša, 
kad dėl JAV prezidento 
John Kennedžio mirties jos 
numatytas lapkričio 23 d. 
metinis banketas nukeltas 
į 1964 m. vasario 1 d. Poky 
lio reikalais kreiptis į Edu 
ardą Verbą, tel. CL 1-5058.

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

tai reiškia, kad visi 
lietuviai juo pasitiki, nes jis 
savo darbą atlieka sąžinin 
gai.

Nors čia gyvenančiam lie
tuvių skaičiui vieno kredito 
kooperatyvo pilnai pakako, 
bet mūsų krikščionintojai, 
pro visus plyšius sekdami, 
nustatė, kad esamasis kredi
to kooperatyvas ne visai ryš
kios krikščioniškos spalvos, 
todėl, nekreipdami dėmesio

tamsiagalviai parapijonai'

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
„Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą.”

Joje rasite bendru žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėti. kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki. kokia 
vra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos

tik 50 centu.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "'Lietuviu Išeivija

Amerikoje,** DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRŠAIS 94.00, 
KIETAIS—>5.00
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Vliko suvažiavimas
Nr. 50, 1963 m. gruodžio 10

Telšių chuliganai šaukė: rodė, kad „šviesos keliu“ 
mes dar susitiksime! Į kolchozo kontoros darbuoto-
(E> Telšiuose susirūpinu Jai sav0 al«oms buvo pašė 

chuliganų 'Siautėjimu, girta!“? Vlsus Pu?mecl° pinigus, 
vimu, praeivių užpuldinėji I ^.“tus ^monl}į avansavimun

Kitur atsiperkama, duodant 
pagal dienraštį „išpūstus 
sklypus“ ir... kolchozininkai 
skersa akimi žiūri į kolcho- 

. zą. Kitur vėl mokytojai nuo 
kultūros namų nuima spyną 
:ik tada, kai rengia šokius, 
d dar kitur kiaulės braidžio
ja srutose, nes... niekas ne
pravalo užsikimšusių nubė- 
jimo latakų.

Skulpt. B. Bučas lipdo 
komunisto biustą...

(E) Skulptoriui Bernar
dui Bučui sukakus 60 metų mrtu aptarnaujami namine. amžiaus (.fe ; 1903

Teisiuose rajono milicijos panevėži” aįkr\-Tiesa“ 
sk. viršininku yra P. Puzino-Į papa£koj’ie m(

mu. Miesto piliečiai su 30 
parašų kreipęsi su aliarmu į 
„Tiesą“. Toji pasiuntusi sa
vo korespondentą, ir jis Že
maitijos sostinėje štai ką pa
tyręs:

Mieste vakarais šliaužio
ja „stileivas vaizduojantieji 
įkaušę jaunuoliai“ ir sten
giasi išprovokuoti muštynes. 
Telšių Masčio klube kas tre
čiadienį vyksta šokiai su 
peštynėmis, o aplink klubą 
atsiradusios karčiamos, kur 
„savi žmonės“ bet kuriuo

papasakojo apie me
nininko šio meto kūrybą, a- 
pie tai, kad jis lipdąs „seno 
komunisto“ biustą, kad nuo

J VLKS
Lapkričio 22-24 dienomis kas. Priešakyje tokių ūkinių 

Įvyko V iriausiojo Lietuvos srities admiristracijų ski- 
išlaisvirimo Komiteto (VLI- riami viršininkais rusai.
Ko) atstovų suvažiavimas ( k gyvenimo ^y.
Overseas i ess u » »e pavergtoj Lietuvoj, .kaip West 40th St., New York. k E^aJržui didėja.
Šis suvažiavimas, be kitų!
darbų, buvo sušauktas ir 20 i Jaučiamas tautinės kultu- 
metų sukakčiai paminėti rinės veiklos, kaitų ir religi 
nuo Vliko Įsikūrimo dienos, jos slopinimas. Gyventojų 
C ai ir todėl i jo posėdžius at- būklė taip pat ir ūkiniu po- 
silankė daugiau svečių, negu žiūriu negerėjanti, bet 
seniau ateidavo. I suvažiavi- smunkanti. Buitirio gyveni
mą atvyko vLi \ liko nariai. mo nuosmukis stengiamasi

\. . x., . *• užliūliuoti isokeriopa pro
Suvažiavimą atidaran , paganc;a> kad t0 slogučio 

v liko pi ežia. limo pirmimn gyVentojaį nepastebėtų, 
kas dr. A. Trimakas primi ji
nė, kad JAV gyvenimą, kar- Visa tai turėdamas galvo
tu' ir visa pasauli, o ypač je, dr. A. Trimakas ragino 
laisvąjį, ištiko skaudus smū- Vliko veikėjus, jo rėmėjus
gis __ .* JAV prezidento J. imtis dar uolesnio darbo pa-
Kennedy nušovimas. vergtosios Lietuvos žmonių

Keleivio kalendorius baig
tas siųsti tiems, kurie jį už

sisakė. Kaina 75 centai

vas, ir paklaustas, kodėl ne 
čiumpami chuliganai, jis at
sako: sučiupti sunku... Da
bar tikimasi, kad, milicijai A .
esant bejėgei, su chuliganiz I ien’l turėjęs susidūri
mo reiškiniais teks dorotis SV. bažnytininkais ' Da- 
vad. draugininkams ir kom- -ar J“ bin dirbtuvę Seinų
jaunuoliams. O chuliganai? pune’ Žahakalny-

e, o Palemone turi paside 
ęs visą vagoną marmuro. Jį 
patraukęs Lenino paveiks- 
as. Žinoma, partiniam laik- 
ašty nepriminta, kad Bučas 

savo metu dai* laisvoje Lie
tuvoje yra padirbdinęs Tu
mo-Vaižganto, Mindaugo ii 
Maironio biustus.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Jie girti varomi iš sueigų ir 
salių, suspaudę kumščius 
grasina: „Mes dar susitik
sim!“

Klaipėdoje trūksta 
šviežios žuvies

(E) Pagal iš Lietuvos at
vykstančių pasakojimus, 
maisto produktų tiekimas į 
parduotuves kai kuriais at
vejais būna geresnis Klaipė 
doje kain kituose Lietuvos
miestuose. Tačiau iš kitur LANKOS, romanas apiv 
atvykstančios ekskursijos Į motinos meilę, jos tikslą i 
stebisi, kad Klaipėdoje, žve- i rūpestį išauklėti savo vai 
jybos uoste, negalima nusi '<ug pilnais žmonėmis ir ti 

arais lietuviais, 397 psl. 
raina $4.00.

Ali Būš. MOTINI)

pirkti... šviežios žuvies
Komunistiniai šviečiami 
ideologiniai darbuotojai

(E) Metams einant į pa
baigą, Vilniuje rengiama vi 
sa eilė kursų pagerinti pra
monės ir žemės ūkio garny 
binių partinių komitetų ide
ologinių darbuotojų teoreti
nėms žinioms. Tai atliekama 
visose Pabaltijo respubliko
se. Jau ir taip gerokai „ideo 
loginiai“ išmankštinti dar
buotojai dabar vėl turės 
semti žinias apie vad. komu 
nizmo statvbą, apie Sovieto 
Sąjungą bei jos užsienio po 
litiką, pasaulinį komunisti
nį judėjimą ir pan.

Kubos statybininkai 
Vilniuje

E) Lapkričio 19 d. atvyko 
ir kelias dienas Vilniuje vie
šėjo penkių Kubos statybi
ninkų grupė. Ji važinėjo po 
Sovietiją ir susipažįsta su 
stambiaplokšte statyba. Ži
noma, jie tegalėjo, pagal 
Vilniaus partinę spaudą, pa 
reikšti „susižavėjimą Vilniu
je vykdomo projektavimo 
darbų užmoju, kūrybiniais 
sprendimais.“

Jie šaukia: isbriskime 
ii atsilikimo!

(E) Šiauliuose Įvykusioje 
gamybinės valdybos konfe
rencijoje svaratyta, pagal 
„Tiesą,“ kaip per vienerius 
metus būtų galima kolcho
zams „išbristi iš atsilikimo.“ 
Nusiskųsta buvusiais kol
chozų pirmininkais. Antai, 
pasakojo konferencijoje, į 
atsiliekanti „Raud. Spalio“ 
kolchozą buvo atėjęs pirmi
ninku N. Zacharenka. Žmo
nės iš karto pamatė, kad jis 
ne į savo kėdę pasodintas..? 
Esą, tol nebuvo kreipiamas 
dėmesys, kol Zacharenka

Alė Rūta, PRIESAIKA
didžioji meilė, II d., romą 
as, 309 psl., kaina.. $2.5b
Jurgi* Gliaudo, SIKSNO 

jPAKNIŲ SOSTAS, prenu 
, uotas romanas iš politinių 
.migrantų gyvenimo, 2tx 
?sl, Kaina $2.50.

Vytautu Volertas, U Pi 
TEKA VINGIAIS, romanu

psl., kaina $3.50.
Aloyzu Baronu: VIEN. 

>1 MEDŽIAI, 117 psl. ka. 
a $ 1,50.
Juozą* Kralikausku, Tl i 

4AGO UGNIS, premijuota 
□manas. 205 pusi., Kaim 

j2.50.
Vacy* Kavaliūnas. K AL
Ų GIESME, premijuota, 
manas, 201 psl., kaim

-52.50.
Juozu Švaistu: Ž1OB

1A1 PLAUKIA, romana
3 knygnešio kun. M. Siūra 
avičiaus gyvenimo, 233 psi. 
aina $2.50.
Aloyzu Baronu: LIEP

AI IR BEDUGNES, pre 
juotas romanas, 279 psi 
iina $3,90.
Juozas Švaistas: JO SU

ADETINE, premijų o t a t 
□manas Iš Vhico Kudirko. 
yvenimo, 394 pusi kam. 
4.00
Vytautu Alantas: TARP 

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
>usl., kaina $4.56.

Vincu Ramonu: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
raina $2.00.

Pranu Naujokaiti*: U- 
PEL1A1 NEGRĮŽTA 1 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tos knygos gaunamos ii
neapvogėkolchozo. Kiti nu-'Keleivio administracijoj.

BOSTONIEČIAI VLIKE

Iš kairės į dešinę: Stasys Griežė-Jurgelevičius, Jackus Sonda, Ve
ronika Kulbokienė ir Bronius Galinis, nėra Alberto Puskepalaičio.

JAV prezidentas J. Ken | kančioms palengvinti ir Lie- ‘ „ 1 ’  ___ - ——-
..eciy stovėjo pnešakyje iais-1 tuvos
,es sąjūdžio. Jis dėjo pa
stangas išlyginti visus tarp
valstybinius nesusipratimus 
jusitaiimo keliu ir nuošir
džiai siekė visuotinės taikos 
gyvendinimo. Nors jo ne- 
pėta toje srityje ko nors at 
įekti, bet jau buvo jo rimti 
y gi a i pradėti. Lietuvių tau
rai J. Kennedžio mirtis taip 
yat didelis nuostolis. Jis bu
vo visų tautų laisvo apsi 
„prendimo teisės šalininkas 
a- ta kiyptimi vedė savo po
etiką.

Viiko suvažiavimas, pra- 
.wuamas »avo uarbus ir juo-s 
aigęs, pagerbė J. Kennedy 

atsistojimu.
Toliau savo pranešime dr. 

i. Trimakas pastebėjo, kad 
.ornunistinių valstybių blo 
.as pradėjo aižėti, ypač ki
ras didesniems nesusiprati 
nams tarp Sovietų bąjun 
„os ir Kii. i jos. Deja, \ aka 
ų valstybes neskuba, gal 

yisibijouamos, kad Mask 
a nesiimtų kraštutinių prie 
nonių jai neklusniuosius su 
raidyti, jos net pasiskubinu 
..įaskvai su kviečių pagalba. 
Anglosaksų nuolaidi politi 
.<a Maskvą vis padrąsina 
statyti Vakaių valstybėm^ 
raujus reikalavimus, ir ne 
sristus klausimus dar labiau 
judrumscia. O Sovietų Są 
junga pas save dar sparčiau 
prauejo varyti rusiiiKaciją: 
^au iki sioi veikusias taip 
vadinamas sąjungines res
publikas jungia į atskiras 
akines sritis, kad tarp tų 
sąjunginių respublikų pra
nyktų bet kunos sienos ir 
oovietų Sąjunga taptų vie
ninga imperija su viena so
vietine nacija. Vadinamųjų 
rabaltijo sąjunginių res
publikų taip pat jau ūkiniu 
požiūriu apkarpomas jų bu
vęs šioks toks savaranku
mas. štai Lietuvoje geležin
keliai, žuvies ūkis jau su
plaktas Į vienos Pabaltijo 
kraštų administracijos ran-

vr

klausimas, kuris jau seniai 
narpliojamas, buvo vieny-' 
bės reikalas Lietuvos laisvi-1 
nimo veikloje. Yia gerų no 
ių išėjusias kai kurias poli
tines grupes grąžinti atgal į 
Vliką. Deja, sakoma, kad ir 
pragaras gerais norais grįs
tas. čia visus suvažiavusius 
kiek apramino konsolidaci
jos komisijos atstovas Mar
tynas Brakas tokiu savo 
trumpučiu pranešimu: Ku 
to* vienybė* trokšta—tene 
nuliūsta; o ku geidžia ne 
santaikos — tenesidžiaugia. 
Komisija veikia.

Išsamus buvo J. Glemžos 
pranešimas apie Vykdomo
sios Tarybos veiklą.

Vacl. Sidzikauskas prane 
šė, kas ir kaip veikiama Pa
vergtųjų Europos Tautų or
ganizacijoje.

Vikio atstovų suvažiavi 
mo diskusijose pasireiškė: 
dr. Radzivanas, dr. Krivic
kas, Gureckas, Kasiulaitis, 
K. Bielinis, prof. Vitkus, P. 
Vileišis, dr. Šidlauskas, inž.j

LIETUVOS ATSTOVAS 
APIE VLIKĄ

Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas, kalbėdamas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto suvažiavimo 
dalyvių vakarienėje New 
Yorke lapkričio 23 d., tarp 
kitko šitaip pasakė:

„Vliko vaidmuo Lietuvo
je buvo didelis. Jis, tarp ki 
ra, puoselėjo tautiečių tarpe 
solidarumą, ragino padėti 
nukentėjusiems nuo okupan 
tų, kliudė SS Legionų suda
rymą, pasisakė prieš lietu
vių mobolizaciją ir deporta
ciją darbams į Vokietiją.

„Laisvuose Vakaruose jis 
rūpinosi ir Lietuva, ir lietu- 
ziais. Jis apeliavo memoran 
durnais į gen. Eisenhoverį ii 
Vakaių didžiąsias valstybes 
ir vienas ar kolektyviai sv. 
kitų tautų veiksniais ar ko 
mitetais—į Jungtines Tau 
ras. Vliko vadovybė dažnai 
varstė ir Washingtono aukš

tingo vado.
JAV prezidento John F. 

Kennedy mirtis mums lie
tuviams yra nepaprastai 
liūdnas įvykis ir smūgis.

Lietuva ir lietuviai jo as
menyje turėjome mūsų tei
sių ir aspiracijų gynėją ir 
globėją. Jis buvo vienintelis 
JAV prezidentas, kuris yra 
lankęsis Pabaltijo kraštuos.

Pakanka paminėti du da
lyku, kad įkainuotumėme 
tai, ko netekome.

Pernai, vasario 16 dieną, 
JAV prezidentas John Ken
nedy priėmė Baltuosiuose 
Rūmuose lietuvių delegaci
ją. šis įvykis buvo mums ne
paprastai reikšmingas, nes 
Jelegacija buvo priimta Lie
tuvos Dieną.

Š. m. rugsėjo 20 d. JAV 
prezidentas John Kennedy, 
kalbėdamas Jungtinių Tau- 
ų pilnatyje, yra pasakęs:

„Mes tikime, kad visame 
įasaulyje — taip pat ir Ry- 
ų Europoje — gyventojai 
uri būti laisvi, kad jie galė- 
u patys pasirinkti savo at
eiti be diskriminacijos ir be 
ritu diktavimo.“

Tai velionies prezidento 
estamentas mums.

Prisimindami tuos daly-

Dyiai pagyvinu 
siems tą reikalą priminti ir 
visur kartoti, kad Lietuva 
taip pat turi teisę Į apsi
sprendimą, ir taikos Įgyven- 
uinimas nėra Įmanomas, kol 
ous pavergtų tautų; Rusijos 
kolonializmas nėra ne tik 
lengvesnis, kaip aplamai ko
lonializmas, bet jis dar sun
kesnis.

J. Audėnas pranešime a 
pie Vliko dešimtmetį nupa- 
rakojo, kaip Vlikas Įsikūrė, 
ką jis per tiek metų nuvei
kė.

St. Lūšys sukėlė daug 
naujų minčių ir sumanymų, 
kas darytina, kad visą Lietu 
vos išeiviją įtrauktume j 
sietuvos laisvinimo darbą. 
jo teigimu, lietuvių tautos 
.ienas ketvirtadalis gyvena 
jz savo gimtinės sienų ir tai 
uidzioji jos dalis—JAV-se. 
čia, Ameiikoje, jau esama 
nemažo skaičiaus tokių, ku- 
. ie čia gimė. Daug tokių ar- 
ra visai nutolo nuu savo tau
ras, arba pamiršo savo tėvų 
kalbą. Iki šiol maža kas čia 
raivo daryta, kad juos grą
žintume savo tautai. Keike 
.ų tuo klausimu susirūpinti, 
u čia atsivertų plati veikimo 
sritis, ypač Lietuvių Bend- 
.uomenei. Laibas didžiulis 
r butų labai naudingas visai 
.įetuvių tautai.

Reikėtų įpratinti mūsų iš
eiviją savanoriškai apsideti 
.nonesciu Lietuvos laisvini
mo reikalams. Galėtų tokie 
.ravanoi įai-laisves kovotojai 
sudaryti atskirus bulelius, 
nuolatos veikiančius.

Dėl šio sumanymo Vliko 
suvažiavusieji atstovai daug 
Kalbėjo, koks būtų geresnis 
būdas Lietuvos laisvinimo 
veiklą medžiaginiai sustip
rinti. Tuo klausimu buvo 
priimta ir atitinkama rezo
liucija, kuri vėliau kartu su 
kitomis spaudoje bus pa
skelbta.

Kitas suvažiavimo jautrus

ų angų duris tikslu pageli --------- . -
.. . ■ g ’oėti Lietuvai vienu ar kitu! <us> mes su giliausiu liūde-

aliris, Graziunas, Zunde,| ,.eikalu Jis giaudžiai ben ! du ir nuoširdžiausia pagar 
raulėna^ ir kiti. C11 Vitu oartziln ?a lenkiame gal\ą velioniui

1AV prezidentui ir piktina
mės, kad jis taip tragingai 
žuvo.

Inauguracijos metu jis ra
gino klausti save: „What 
can I do for my country?“ 
jūs irgi susirinkote svarsty- 
i, kaip galite geriausiai Lie- 
uvai patarnauti. Ta prasme 
ūs garbingojo velionies tes- 
amento vykdytojai.

Prieš trejetą valandų bu- 
.rau prie garbingojo velio
nes karsto Baltuosiuose Kū
nuose tikslu pareikšti jam 
ietuvių tautos ir savo pa
garbą.

Ryšium su tuo tragingu į- 
zykiu vakar, lapkričio 22 d., 
įasiunčiau poniai Kennedy 
ižuojautos telegramą, šian- 
lien, lapkričio 23 d., Valsty
bės sekretoriui p. Dean 
'usk pareikšta užuojauta 
raštu.

GERIAU KOMUNIZMAS

j riradarbiavo ir su kitų egzilr
Gauta daug ir Įdomiųij komitetais, 

sveikinimų _ linkėjimų nei >.Jis panaudoj0 daug
vien tik iš savų, bet ir iš JAV 
kai kurių vyriausybės įstai-I 
gų viršininkų, senatorių bei 
kongresmanų. I

Aplamai, kaip ir visi kitų 
raip ir šis Vliko suvažiavi j 
mas savo pranešimais ir gin
čais buvo įdomus ir našus, 
.odei dar prie to suvažiavi 
mo darbų grįšime kitą kartą. 
Verta.

VLIKO SUVAŽIAVIMO 
VAKARIENE

Lapkričio 23 d. Oversea 
?ress klubo patalpose New 
f orke įvyko bendra Vliko 
suvažiavimo dalyvių vaka 
.ienė. Jos metu turiningą žo
dį tarė Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas.

Jis nespėjo į suvažiavimą 
atvykti laiku dėl ištikusio 
skaudaus smūgio — JAV 
prezidento Kennedžio tra
giškos mirties, todėl vėlai 
.akare skriste atskrido, kad 
Vliko suvažiavusiems tarto, 
savo žodį ir savo atsilanky 
mu pagerbtų Vliko veikė 
jus.

Jis priminė, kad šiais me 
tais sueina 170 metų nuc 
Mindaugo paliktos Lietuvo.® 
valstybės antrojo padalini 
mo ir 120 metų Lietuvos o 
.< u pači jos. Šiais metais suėji 
100 metų, kai Lietuva suki 
ra, siekdama nusikratyti ca 
rų vergovės retežių, 45 me 
tai nuo Lietuvos valstybė: 
kariuomenės atkūrimo i 
štai 20 metų Vliko veiklos

Žinoma, geriau būtų bu 
vę, jei Vlikas nebeveiktų, ( 
Lietuva būtų nepriklauso 
ma.

Toliau Lietuvos atstovą: 
apibūdino Lietuvos okupa 
ciją.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

„Ar Romo* popiežių* yra 
Kristau* vietininkas?“
227 psl., kaina tik $1.20.

daug žmonių, nemažai ta 
lento ir lėšų radijo translia 
cijoms i Lietuvą, motoringo 
išlaikymui, biuleteniams, 
žurnalams, knygoms ivairio-

naiuuiius JCISll. VKVzTmis
nariai patys vyko ir kitu. 
delegavo į įvairius kraštu: 
bei konferencijas Lietuvo: 
bylos reikalais.

„Toks ilgų metų įvairus 
aktyvus ir našus darbas ne 
manomas be gilios meilės i 
įasišventimo Lietuvai. Tok; 
darbas palaužia ir retina ak 
yviųjų Vliko darbuotoji 
gretas. Nevienam jų pei 
inkšti nusviro galva. Vlik< 
ir Vykdomosios Tarybos na 
rius bei jų bendradarbius u; 
raiką Lietuvą prikelti tauto 
;u padėka ir pagarba minės 
Vš tikiu, Įspėsiu suvažiavi 
no mintį, pareikšdamas jusi 
r savo vardu Vliko kovo: 
'eteranams prel. M. Krupa 
ičiui ir inž. St. Kaminskui 
rairiui ne tik mūsų padėką, 
et kartu ir mūsų gilią užuo- 
autą jų ligoje.

RAJECKO KALBA APIE
ŽUVUSI PREZIDENTĄ

Atstovybėse Washingto- 
įe girdimas toks anekdotas:

Iš Sovietų Sąjungos pa
bėgo žmogus, kuris ten nešė 
vandeni Į kolchozo virtuvę. 
Patekęs i Vakaras, jis taip 
pat turėjo nešti vandenį į ū- 
kinirko virtuvę.

Kai ji paklausė, kur jam 
geriau patinka dirbti, jis at
sakė:

—Komunistinėj tvarkoj.

Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas, atvykęs i Vliko 
0 metų sukakties minėji
mą Nevv Yorke lapkričio 23 —Kodėl?
1., savo kalbą pradėjo taip: i —Ten vieną dieną nebū-

Susirinkome sukrėsti tora- davo kibini, kitą dieną van- 
dngo ir šiurpaus Įvykio, dens, todėl nebuvo kas nes- 
1AV neteko prezidento, ti. o čia kiekvieną dieną yra 
aisvasis pasaulis neteko la- kibirai ir vandens neišsem- 
iausiai Įtakingo ir autorite- tinai.

1964 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
jau baigtas spausdinti.

Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių 
kaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre- 
įumerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 
žuvusi — 75 centai.

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

536 E* Broadw«y
'KELEIVIS“
------:--------South Bo«*on 27, Mats.

t
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ANGLŲ DIDŽIŪNUOS 
LAIPSNIAI

Anglijoje yra 5 didžiūnų į 
laipsniai. Aplamai jie yra J 
vadinami perais (peers), bet 
kiekvienam laipsniui dar y- 
ra ypatingas pavadinimas.
Vyriausias karaliaus sūnus 
yra sosto įpėdinis, bet titu
luojamas ”Prince of Wa 
les.“ Jaunesnieji karaliaus 
sūnūs vadinasi kunigaikš
čiais, angliškai — dukes.
Imsime iš eilės:

1. Duke, aukščiausias di
džiūnų laipsnis. Vyriausias 
jo sūnus yra markizas, titu
luojamas ”The Most Horo- 
rable.“ Jaunesnieji jo sū-

Į nūs — lordai.
2. Markizas seka antras vės. Pastaruoju laiku sena- 

po ”diuko“. Vyriausias jo torius T. J. Dood įssiuntinė- 
sūnus paveldi tėvo laipsnį ir

ALT ir sovietų konsulatai
ALT pirmininkas pasiun- pirmininkas pasiuntė JAV 

tė senatoriui T. J- Dood iš prezidentui J. F. Kennedy ir 
Conn. padėką už senatoriaus valstybės sekretoriui Dean 
nuolatinį rūpestį Lietuvos ir Rusk motyvuotus pareiški 
kitais pavergtaisiais Pabai- mus, kuriuose aiškinama,
tijo kraštais. Šen. T. J. Dood kaip Sovietų Sąjungą išnau- 
1953-1954 metais būdamas i doja tą sutartį savo propa- 
atstovų rūmų nariu dalyva-į gandai, kiek tas liečia pa- 
vo Pabaltijo Kraštų Vžgro- į grobtą Lietuvą. Nors JAV 
bimui tirti Komitete (pirmi- ■ Lietuvos okupacijos nepri-
ninkas Ch. Kerstenas). Jis' pažįsta, bet Sovietų Sąjun- 
kiekviena proga kongrese y- j ga, norėdama sudaryti vi 
ra pasakęs eilę griežtų kai - suomenėje įspūdi, jog Lietu- 
bų, nukreiptų prieš Pabalti-' va yra jos neatskiriama da 
jo kraštų pavergėjus, ir rei ' lis, siuntė iš okupuotos Lie- 
kalauja tiems kraštams Iais-; tuvoe eilę lietuvių moksli-

— Maik, aš vėl atėjau su o kitoj šalta, tai jau aišku,
tavim pasiginčyti. kad iš šaltos vietos oras tu-

— Ginčytis nėra reikalo, rėš veržtis ten, kur šilta. To-
tėve. Geriau susikalbėsime, kia oro srovę vadina vėju. O 
jei kalbėsime šaltai, be gin jeigu vėjas pučia nuo jūros, 
čų. Į tai gali būti ir lietaus arba

— Okei, kalbėkim šaltai, j sn^°*
Pereitą syki tu man įšnekė- i — Dabar, Maiki, aš turiu 
jai, kodėl kilbasai pabran-j kitą klausimą. Pasakyk, ko 
go, o šį kaitą aš norėčiau ži-Į dėl mūsų veidas žiemos me- 
noti. kaip gazietos spėja o-; tu nejaučia šalčio? Pačiam 
rą? Ar gali man tokį klausi-: reikia apsivilkti nuo kojų iki: 
mą išvirozyti? i kaklo, o veidas nuogas —

n. -• v- • ir olrait.— Orą spėja oro biuras, -
tėve. j — Veidas, tėve, taip pat

— O iš kur tas biuras ži ' jaučia šaltį, bet geriau jį pa-
no? kenčia. Jei šaltą dieną pri- yP*

— Tai yra valdžios įstai- dėsi delną prie veido, jis
ga, tėve, kurios tinklas pa bus šaltas beveik *kaip te
dengia visą kraštą. J das, bet jis nelabai jaučia,

— O ką jie tuo tinklu gau- < nes jo nervai jau pripratę
do? ! prie tokių permainnų. Taip

titulą. Jaunesnieji sūnūs — 
lordai, dukterys — leidės.

3. Earlas, sekantis po mar
kizo. Vyriausias jo sūnus 
paveldi tėvo rangą. Jaunes
nieji sūnūs jau tik “hono 
rables“. Bet jo dukterys — 
leidės.

4. Viscount, lietuviškai— 
vikontas. Šis titulas pasko
lintas iš prancūzų. Jo rangas 
vienu laipsniu žemesnis už 
earlą.

5. Baronas, žemiausias 
Anglijos didžiūnų laipsnis, 
seniau buvo taikomas lordų 
ir vyskupų vasalams.

Visi šitų laipsnių aristo
kratai laikomi aukštųjų par 
lamento rūmų (House of 
Lords) nariais.

IŠPRIEVARTAVO 
41 MERGAITĘ

rinkų, sportininkų, rašyto
jų ir tt. Pagal tą sutaitį JAV 

jo raštus didžiosioms kom i lankėsi iš Lietuvos prof. Ja 
panijoms, leidžiančioms že-į nuškevičius, rašytojai J.

Marcinkevičius ir Mieželai 
tis, kolchozo pirmininkas 
Glikas, skulptorius Bogda
nas, komunistinio jaunimo 
sekretorius česnavičiūs,

ŽMONA AGITUOJA Už VYRĄ

New Yorko gubernatoriaus Rockefellerio antroji žmo
na sega senatoriui Keatingui savo vyro rinkimu kam
panijos ženklelį.

— Matau, tėvas nesupran
ti, ką toks tinklas reiškia.

— Nu, tai pasakyk aiš
kiau, nebalamutyk.

— Oro biuro tinklas reiš
kia daugybę meteorologinių

era su visais nervais, tėve, 
kad jie nelabai bijosi per
mainų, su kuriom apsipratę.
Todėl, kai mūsų veidas ir£
rankos pakenčia gana daug 
šalčio, tai basom kojom mes

stočių, surištų su centru. Jos bijom žiema išeiti laukan.
seka savo apylinkėse oro 
temperatūrą, drėgmę, baro
metrinį spaudimą, vėjo
stiprumą, jo kryptį ir visa 
tai praneša į centrą. Iš tų ži 
nių centras sudaro viso kraš
to oralapį, sužymėdamas, 
kur koks yra oro stovis, ir iš 
to sprendžia oro permainas.
Tos žinios tada yra paduo
damos spaudai, radijui ir te
levizijai.

— Maiki, aš visai nesu 
prantu. kodėl oras mainosi.

— Bet tėvas juk žinai, 
kad žiemos laiku atidarius 
šilto kambario langą, tuojau 
iš lauko pradeda veržtis į vi
dų šaltas oras, ar nežinai?

— Šiur, kad žinau.
— Bet jeigu atidarysi šal

to kambario langą, oras ne
siverš i vidų. Ar žinai, ko
dėl?

— Na, o kodėl?
— Todėl, kad kambario 

oras taip pat šaltas ir tokio 
pat tirštumo kaip lauke, to
dėl nėra priežasties, kad vie 
nas į kitą veržtųsi.

— Bet kodėl šaltas ver
žiasi Į šiltą?

— Todėl, kad šiltas būna 
skystesnis ir lengvesnis už 
šaltąjį. Dėl to oro biuras ir ir

mėlapius ir atlasus mokyk 
loms bei plačiam naudoji
mui — National Geographic 
Society, The Rand-McNally, 
New Yorke, The AVeber-
Costello Chicagoje. Jis nu 
rodė, kad dažnais atvejais 
Pavergti Pabaltijo kraštai 
yra nuspalvuojami tokia pat

kompartijos dienraščio Tie
sos redaktorius G. Zimanas, 
vanders sportininkai su Vil
niaus ekipa Z. Jukna, A.

VOKIETIJA BALFO ŠALPA 
LAPKRITYJE

Mokleivės verčia Gintarėlę

Rašytojai Narūnei-Jani- 
nai Pakštienei pasiūlius, ke
turios Vasario 16 gimnazijos

spalva, kaip Sovietų Rusija Bagdonavičius R. Vaitkevi-' moksleivžs verčia jos knygą' 
cius, V. Bi įedis, P Kai la, J. į ”ęinta,ėiė“ į vokiečių kai

Centro įstaiga lapkričio 
mėn. sušelpė:

Rūbu siuntiniais

ir tuo pačiu prisidedama 
prie sovietinės propagandos, 
kad Lietuva ir kt. Pabaltijo 
kraštai esą neatskiriama 
Sovietu Rusijos dalis. Jis nu
rodė, kad JAV jų užgrobi
mo nepripažįsta, ir atkrei
pė dėmesį, kad tie kraštai

32 siuntos į Lietuvą — Si
birą ;

77 siuntos į Lenkiją;
, , , —r.TT-’’ -- ---------- 7 siuntos į Vokietiją ir ki-bendraoarbiavimo sutarti į bus. Sekanti—gintarų vars t jęraątus
Vilniaus universiteto stu-'telę. Neliks pamirštos ir ki-< Vaistu__16 riuntinuku i
dentas Algimantas Lavins- J tos, dėjusios pastangas. ! įVaiX kraštus 
kas iš Chicagos universiteto | K°?į|ursf! ^ini-. - g vis0. 132 jvįdualiis
drauge su rusais studentais ... jir<K a\nytfY.Y-.V? ' siuntiniai 5,007 dolerių ver

Jegelaričius ii m. j bą. Geriausiai atlikusi darbą
Atvykęs pagal kultūrinio j gaus dovanų tautinius rū-

turi būti skirtingai spalvuo-, siuntė sveikinimo telegramą 
jami, kaip nepriklausomos prokomunistiniam veikėjui 
valstybės. Tuo pat klausimu A. Bimbai, gi prie sovietų 
atkreipė Pentagono dėmesį ambasadas Washington, D. 

Į dėl kariškų žemėlapių ir C., laikomas lietuvis Vytau- 
: taip pat Sveikatos, Gerovės

Švietimo DepartamentoŠiomis dienomis Maskvo ir 
je buvo teisiamas televizijos dėmesį, 

inžinierius Boris Jud-
kin, 50 m. amžiaus, kuris) Ryšium su numatytomis, 
išprievartavo ne mažiau derybomis tarp JA\ ii So- 
kaip 41 nepilnametę mergai- vietų Sąjungos kultūrinio 
te, jų tarpe 15 komjaunuo- bendradarbiavimo sutarties

* *

tas Zenkevičius 11 sekreto
riaus titulu, kurio tikslas pa-
laikyti kontaktą su lietuvių 
kilmės komunistuojančiu e 

i lementu.

lių.
Tai bent stachanovietinis j 

komunistinės moralės pla-į 
tinto jas!

atnaujinimo reikalu. ALT

ŽODYNAI

Bet žmonės, kurie yra įpratę 
aikščioti basi, gali vaikščio- 
j ir žiemą neapsiavę. Labai' 
daug reiškia įpratimas, tė- 

: ve. Pavyzdžiui, iš farmų at i TERORO

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Eielinio 

knygą

IR VERGUOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Dabartinės lietuvių kalbos 
į žodynas, redagavo prof. J. 
į Balčikonis ir

15.000 žodžių 
kaira .....................  $12.00'

Vanda Endriukaitytė ir Elž . t-s 
bieta Morozovaitė (abidvi j 
VII kl.) ir Asta Glemžaitė 
(VI kl.).

J. Narūnės Gintarėlė vra
Įqii1 C» V< anglu ii- isnanu

— —t-------------- »

kalbomis. Jos anglų ir lietu
vių kalbomis laidas galite 
gauti ir Keleivio adminis 
tracijoj. Kaina $1.00.

Geri sportininkaiVisi jie, grįžę Lietuvon, 
panaudojami sovietinei pro- £š penkių Norvegijoje at- 
pagandai prieš Ameriką, ir • ostogavusių Vasario 16 d. 
tuo būdu okupuotos Lietu- gimnazijos moksleivių trys 
vos gyventojams sudaromas atsiekė gražių laimėjimų 
įspūdis, kad JAV bendrau- sporte ir gavo atitinkamus 
ja su okupanto pareigūnais diplomus.
iš Lietuvos, ir pakertama vii Mečionis Vytautas (V 
tis Lietuvai atgauti laisvę. kĮj _ šuolis į aukštį 120 
Iš kitos pusės Amerikoje lie cm • lenktynių plaukime 32

Pinigais
Išmokėta 3,677 doleriai. 

(Vokietijoje sušelpti 26, 
Belgijoje—3, USA—2 ir po
vieną sušelpta Kolumbijoj, 
Kanadoj, Venezueloj, Nor
vegijoj Italijoj. Austrijoj).

Specialiai vaikų-senelių- 
ligonių Kalėdų programoms 
vykdyti išsiųsta pinigų į 4 
vietoves Vokietijoje.

KUR DAUGIAU 
NELAIMIŲ?

Žinovai sako, kad keliuo
se nelaimių būna daugiau 
; etai gyvenamose vietose va 
kai-ų valstijose, negu tirštai

važiavęs į miestą žmogus 
negali naktį užmigti, nes ne
gali pakelti bildesio ir ’ 
triukšmo. Bet miesto gyven
tojas, kuris prie to pripra
tęs, negali farmos tyloj už
migti. Jo nervams reikalin
gas triukšmas.

— Maiki. aš nenorėčiau 
su tavim ant to sutikti. Ve,; 
rrano sveikatai reikalinga
gyvatinė, bet čia juk nėra ,.. . . . . . , ■■ -
pratimai šitokia medicina lelvl° administracijoje, 
•eikalinga ne mano nervam,
de sveikatai.

apgyventose rytų valstijose, 
tuvių kilmės amerikiečiams sek . Gailius Algirdas (IV Pavyzdžiui, Nevadoje 100, 
taip pat sudaromas neigia-, kk) go metrų bėgime 8.6 000 gyventojų tenka 50 ne

laimingų atsitikimų, .o tuo 
tarpu tirštai apgyventoje
Rhode Island valstijoje to
kių nelaimių tėra 9 kiekvie
nam 100,000 gyventojų.

r kt vra apie' mas įspūdis, įsileidžiant iš sek., sviedinio metime— 26 
žiu L 990 psl.,! Lietuvos okupantų parink- m.; Pacevičius Algirdas (III

tus žmones.
ALT pirmininkas prašė įLietuviškai angliškas — . . ,. ,. . _

dTn~, Viliaus Peteraičio. II i tai atkreipti dėmės,, svars 
'aida, daugiau kaip 30.000, naujos sutarties atnau

T . .... ... žodžiu, 586 psl., kaina $7.00., Jlnlm0 klausimą.
Joje smulkiai aprašyta' - ’ . * * *

bolševikinio teroro sistema, j Anglų-lietuvių kalbos žo-, ąlt phmįninkas pasiun 
tos vergų stovyklos, kuriose; dynas, V. Baravyko, apie , tė sveikinimus VLIKo jubi

ir žuvo musų; 
seserys, giminės ir į

zo-

3-.000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina ..................... $6.00.kertėjo 

broliai,
dr.vugai. Lietuvių kalba to- Anglų-lietuvių kalbos žo- 

; kios knygos dar nebuvo, psl. apie 20.000 žodžiu, kai 
! Kaina $2.50. Gaunama Ke-

— Tėvas klysti, manyda- 
mas, kad gyvatinė reikalui-.! 
ga sveikatai. Tėvas būtum 
daug sveikesnis, jeigu tos 
bjaurybės negertum. Tai la
bai blogas papratimas.

— Jeigu tai būtų paprati
mas, Maiki, tai aš galėčiau 
ir atprasti, o dabar negaliu, 
Sy?

— Tėvas tik taip manai, 
kad negali atprasti. Papro
tys gerti susiformuoja po

dynas. 
na .....

V. Baravyko, 36$
$4.O<

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

liejinei sesijai New Yorke ir 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimo dalyviams taip 
pat New Yorke.* *

kl.) — šuolis į tolį 4 m.
Visi 5 moksleiviai paliko 

stovyklos vadovams labai 
gerą įspūdi ir buvo gausiai 
apdovanoti įvairiomis gėry-Į 
bėmis. •

Svečias Vasario 16 
gimnazijoje

Jonas Vosylius iš Adelai 
dės (Australija) vėl apsilan
kė Vasario 16 d. gimnazijo

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

W. P. Vokietijoje. Tamstos 
rašiny nepalankiai rašoma 
apie kai kuriuos asmenis, o 
Tamsta net redakcijai savo 
pavardės neparašei. Rašinio

je. Europoje jis jau yra virš nespausdmsime. 
metų. Gyvena Darmstadte.
Pastaraisiais mėnesiais ap
keliavo beveik visus Vak.
Europos kraštus. Buvo Ispa
nijoje, Olandijoje, Prancū
zijoje, Švedijoje, Danijoje,
Belgijoje, Austrijoje, Švei 
carijoje, Italijoje. Su lietu
viais susitiko Įvairiose Vo 
kietijos vietose, Londone,
Glasgowe ir Romoje. Vokie-

Ryšium su JAV prezidento 
J. F. Kennedy nužudymu, 
ALT pirmininkas buvo pa
kviestas kalbėti WBKB te
levizijos stoties ir pareikšti 
lietuvių kilmės amerikiečių 
visuomenės pažiūrą ir nuo
mones dėl šio tragiško įvy
kio.

ALT pirmininkas taip pat 
tuojau pasiuntė užuojautos

NAUJIENA

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEVICIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai

Murkly? yra neturtirgos -ūkininkės Daugines 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 j°5 ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pa.-iskaitę tos apy- 

ov.o.xK,....v.VJ« sakos. Jos kalba g*-aži. pasakojimas sklandus, ir visa apy-
truputj? taip" kaip i/ rūky-' saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
mas. Bet po truputį galima ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 

ir pažįstamiems. Apysakos kaina S1.80 su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadway-------t------- So. Boston 27, Man.

atprasti. Žinoma, reikia
turi tokį platų tinklą stočių, valios. Reikia nusistatyt ir 
kurios praneša jam iš įvai negert. Atpiasi.
rių vietų žinių apie oro sto
vį, Jeigu vienoj vietoj šilta,

— Olrait, 
trajysiu.

Maiki, aš pa-

telegramas nužudyto prezi ti joje dar praleis šią žiemą.
dento našlei bei naujai pri
siekusiam prezidentui Lyn- JAy k Ranadą o iš ten 
don B. Johnson, drauge pa Australiją, kur
linkėdamas šiuo nmtu mo- nuosavus namus ir 
mentu siekti pasaulines tai- dirhtnvpkos ir atstatyti pavergtoms symodnbtuvę.

tautoms laisvę.-----------------
ALT biuras Paragink savo pažįstamus

Kovo mėn. pabaigoje vyks į

tun 
auto tai-

i’.’
New Yorke yra 62 teatrai, iŠ 
vien Broadwav eatvėje 3X

išsirašyti Keleivį, 

metams $5.

Kaina

gražiai išteista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

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

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE- 
ROES, 8$ psl. teksto ir 95 
psl. paveikslų, kaina $4.75.

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

»



Puslapis šeštas

MARIUS KATILIŠKIS

Duobkasiai
(Tęsinys)

— Griūva! Ar nesakiau, kad taip bus!
— Kad tave velniai! Nemoki traukti! — suniūkė 

apačioje.
— Sakei! O tu geriau trauk ir nepaleisk!
— Išmesk mano kastuvą! Bet aš negaliu išsilaikyti! 

Patsai būčiau statmenai Įsivertęs!
Jo kastuvą išmetė. Ir iš apačios atėjo patarimas:
— Tu Įsikibk Į ką nors. Aš baigiu išvaduoti kojas, ir 

dabar bus lengviau.
Įsikibti? • ką čia Įsikibti? Jis dairėsi, bet rankai Įsi

tverti nebuvo kur. Ir viena ranka neišlaikytų tokio svorio. 
Nebent užsikabinus kojomis už gretimo antkapio tvorelės 
skersinio. Jis taip ir padarė. Nuleistą kastuvą sugriebė 
apačioje.

— Laikykis tvirtai! Traukiu!
— Trauk!
— Tik nesispirk kojomis! Vėl grius šlaitas!
— Negaliu neatsispirdamas! Kojos tabaluoja.
— Bus blogai! Kad tik vėl negriūtų, — šniokštė vai

kinas, gniaužtas po gniaužto suimdamas kastuvo kotą ir 
tokiu pat mastu keldamas svori iš apačios. Jis buvo Įsi
tempęs kaip virvė, traukiama i priešingas puses dviejų 
arklių. Prakaitas šliaužė per kaktą i akis. Sąnariai traškė
jo, ir kastuvo kotas degė jo delnuose. Jis tikėjosi atsispirti 
Įkibusiam kūnui, ir jau tik keletas gniaužtų beliko. Suvel
ta senio galva kilo ir pasirodė krašto lygmėje. Ūmai ji me
tėsi Į šoną, jis skėstelėjo rankomis ir smuko atgal. Jo gūdų 
ir išgąsčio kupiną šūksmą nustelbė kitas — griūvančios 
žemės duslus trenksmas. Vaikinas pasivertė šonu, su bai
me tolindamasis nuo krašto. Kas akimirka žemė galėjo 
atsiskirti ir po jo kojomis ir nusinešti žemyn.

— Gelbėkit!
Apačioje judėjo. Iš smėlio kyšojo galva ir viena ran

ka. Užgriūtasis darė viską, judindamas pečius, kad iš
vaduotų antrąją ranką. Tas jam pavyko. Bet daugiau nė 
per coli. Jis buvo kaip stulpas, Įkastas visam laikui ir be 
pašalinės jėgos neišraunamas.

— Gelbėk, broleli! — prašėsi užgriautasis. Jo balse 
nebuvo nė trupinio to, kuomi jis taip mėgavosi ir gyrėsi 
prieš gerą valandą, stovėdamas ant kranto ir laikydamas 
butelĮ rankoje.

Jaunuolis nebesumojo, ką daryti. Puldinėjo Į vieną ir Į 
kitą pusę ir buvo bešokąs Į duobę su kastuvu atkasti už-

KELEIVIS, SO. BOSTON

DAR KARTĄ PRIE VYRO K V PO

Jacųueline Kennedy ir šių metų Padėko> dieną praleido 
Hyannis Port. kur gyvena nužudytojo Drezidento tė
vai ir kur visa šeima tą dieną susirinkdavo. Prieš iš- 
skrišdama iš Uashingtono Jacųueline plunkė vyro 
kapą. su ja buvo spaudos seki •*.irius 1‘ierre Salinger 
ir John McNallv.

Ben. Rutkūnas 
S U ŽVAIGŽDĖM

Myliu aš žvaigždes skaisčias, 
amžių Žynio pažertas 
neribotam erdvių ploty —

grožiu plastančių liepsnoti 
že.rės skausmo, žemės jungo 
praradimo naktį.

Myliu aš žvaigždes skaisčias — 
gėles, vyzdžio suskintas, 
dulkių vabalui aukštas, — 
tildo jos širdies kančias, 
žiebia ilges; krūtinėn: 
alkti, geisti, tolin kakti, 
siekti švento idealo 
sakalų drąsa be galo, 
spėjant paslaptis buities-------

Bet--------širdis staiga atšalo —
ir žengi glėbin nakties 
aš budėjimo kančios 
pabučiuot žvaigždės skaisčios.

Ruoškimės!

Teisės patarimai
Advokatė M. š veika uskienė sutiko atsakyti į Keleivio 

skaitytoju klausimus teisės reikalais. Tie klausimai 
turi būti bendro informacinio pobūdžio. Klausimus 
ir atsakymus spausdinsime šiame skyriuje. Klausimus 
prašome siųsti tiesioginiai šiuo adresu:

M. Šveikauskas Attorney at I^»w, 8 Belgrade Ave„ 
Koslindale. Boston. Mass., 02131.

M. ŠVEIKAUSK1ENĖ

Tai ji duoda keleivio skaity
tojams patarimus teisės klau
simais.
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MORKA—SVEIKA 

VALGYTI

Kas gi nežinojo iš mūsų 
motinėlių Lietuvoje, kad 
morkas sveika valgyti? Ne 
vienas kaimo vaikas, morką 
išrovęs, godžiai suleisdavo 
dantukus Į sultingą, geltoną 
daržovę. O ir mūsų mielos 
šeimininkės, mieste gyve
nančios, gerai žino, kaip 
svarbus mūsų organizmui 
maistas yra mot kos. Žino, 
tik ar Įvertina? Ar panaudo
ja?

Norėdama tai priminti,

tas to popieriaus, ant kurio 
jis parašytas.

i Kai žmogus rašo testa
mentą, jam svarbu, kad po 

j jo mirties jo turtas atitektų
į tiems asmenims, kuriems jis' čia truputi smulkiau pakal-
į nori jį palikti. Jei šis tikslas I besiu apie tą stebuklingąją 
' nebus atsiektas, tai visas i daržovę. Morkos turi tokią 
darbas bus bergždžias. G e 1 nepaprastą savybę, kad jų 
l iausiąs ir tikriausias būdas sunka vartojama mūsų krau- 

į tikslą atsiekti yra kreipts Į jui sustiprinti. Tos sultys 
; vietini advokatą, jam viską duodamos ligoniams, vai- 
| pasakyti, kaip ir kam ir ku-i kams, seneliams ir nusilp- 
! riorr.is dalimis non savo tur- nėjusiems, kad pasitaisytų, 
j tą palikti. Kiekvienas advo- Morkos turi karotino, kurio, 
i katas žino, kokie keblumai deja, neturi kitos daržovės, 
įgali iškilti dėl prastai sura-Į Karotinas, giminingas vita- 
• Šyto testamento. Todėl ’ minui K yra Įabai vertingas 

Tamstos^ pasirinktas ad\o-į vitaminas mūsų akims, ypač 
katas rašys Tamstos. testą-j žalios, nevirtos morkos ir jų 
mentą atsargiai ir atsižvelg- j sultyg Smulkiai sutarkuotos 
damas i Tamstos specifines? *r tvirtos morkos (kaip žy- 
aplinkvbes.

Kalbant apie knygas — 
tai ir geriausiai surašytos 
knvgos negali numatyti visų
kiekvieno žmogaus specialių! Tarkuotų morkų salotai 
aplinkybių. Todėl ir gražiau-; mus atgaivina, ypač vasaros 

Daug kas sako, kad testą- j šiai skambantieji žodžiai! metu. I morkas Įpila šiek 
mentą galima pačiam pasi j gali sukurti prasčiausią tęs-Į tiek aliejumi atskiesto ma- 
rašyti. Yra ir tokių knygų,. tamentą. 1 (Nukeltai 7-ą psl.)
kur nurodyta, kaip toki tęs-Į
tamentą rašyti. Mano drau-i 
gas sako, kad toks testamen- j

dų cimesas) taip pat sveika 
kepenims ir puikiai suvirški
namas maistas.

i Klausimas

tas gali būti negeras. Ar tai j 
gali būti teisybė?

Binghampton, N.Y.

Atsakymas

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

P. B.
iwr m? a r»c l Dnivo

Testamentą pačiam rašyti 
niekas nedraudžia. Ar tęs

A. GERUTIENĖ j
Šiandieną mes ypatingai kad tik gerai pasisektų Įvyk- j 

turime susidomėti lietuvių dyti: mūsų kultūros darbų 
tautinės kultūros platinimo gražius užsimojimus. Kaipgignutojo. Bet ka.p j.e betsįps, abudu būdam, duobėje? , mes šian(liena galėtumėm

Je, .s viršaus ji atrodę nekaip, to, kaip turėjo atrodyt.! Gyvendami išeivijoje J 'arkas nuleidę nebegirdėti, 
apačioje? Pradėjęs gnut. sme .s taipjau pigta, nebesusi-į mes tu'rime da J į nebematyti tų mūsų degam
laikys. Jis grius ir toliau. Jis suktelėjo: rodyti ir supa^dinti sve čių dienos reikalų? Kaipgi}

Pabūk čia tamsta. O aš bėgsiu! timtaučius su mūsų tautinės ■ galėtumėm likti abejin-
— Niekur nebėk! Kur tu bėgi? Mane palieki vieną? kultūros lobiais. Ta pačia Į gi?

•— Kopėčių atnešti. ' proga mes ir patys galime Tur tūt’ visi žinome, kad
— Nepalik manęs vieno! Ne, nepalik! — dejavo už- pasidžiaugti lietuvių liau- ateinančią 1964 metų vasa- 

griautasis iš smėlio kapo. Jis kilojo savo liesus pečius ir dies meno grožiu ir didele ruošiama Nev Y orke di-
‘ džiui ė tarptautinė paroda,tiesė rankas. Jo plikas pakaušis, apsuptas žilų plaukų vai

niko, turėjo tą pačią geltoną smėlio spalvą.
— Taip neišlipsi. Reikia ką nors daryti.

dies meno grožiu ir didele 
to meno verte. Tai vis vra 
gražiausieji žiedai, atvežtie J kurĮ°je žada dalyvauti ir lie-

! _ at___ - i • • fnvici Ton čioMfllono fnrinm

TO ŽVII.GSNIS Į PRAETTL_K. Žuko J- 
domūs atsiminimai. 477 psi.. k«i- 
pa $...00.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kelėal 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina . — $5 50

LEA V K
MOSCOW. Barboros Armonie- 

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

tamentasiStekTsavi tiks-*Į 

lą — čia jau yra kitas klau
simas. Blogai surašytas tes
tamentas gali sukelti ginčų
ir bylinėjimosi gyvųjų tarpe, žemaičiu kriketas, v ah^’v;.

istorinis romanas i® žemaičiu V^JkKiekviena valstija tun Sto laiku, kieti atidarai .... nsr| 
šioj srity griežtus Įstatymus- pasaulio lietuviu žinynas Į D^™iTIpiSuiiaH>Ci! AnVudingS 

statutus "Statutes of Wills.“,
Tų Įstatymų nustatytų reika- 
lavimų reikia labai prisilai-
kvti. Jei testamentas kokiu, sūnaus Kinro Bielinio idoniūs atsi.

~ i - minimai. 464 psl.. karna.—$€.00nors atžvilgiu tų reikalavi
mų neprisilaiko, jis nėra ver

gausiai iliustruota, parašė St. Mi- KODĖL AS NETIKI C I DIEVĄ T
chelsonas. virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ........................................ $4.00

Atvira nuomonė, Įdomūs argume 
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Tmmpai tr 
aiškiai parodo, kaip keitė®i yisuo- 

I menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kama 25 Ct

te žinių Petuviu fr anglų kalbomis j 
apie lietuvius visame pasaulv. j 

464 n®l. Kaina ....................... $6.50 I

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 5Oe.

ŽEMAITES RASTAI Gar-iosios ma- 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct.

ISCJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kat»- 
, liškio meistriška® aprašymas, kaip 

karui einant prie jm>o tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nv.o ru
sų *vadqotojų*, 536 psl. Kaina $5.00

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną® Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.04

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. I.ingi®, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 ds1_ 
kaina......................................... $5.00.

■CEZARIS, Mirko Jesuiič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dali® po 
$2, ara visos S dalys........... $6.04

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė. 250 įvairių lietu_ 
višlra ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. Z5 Cnt.

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

TAVO KELTAS į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Rliurna®. Trumpai 
socializmo aiškinin.nas. Kaina 25 c.

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 rnslaniai. 
ICama .»..••••••••••-••••• $6.00

SUŽADETTNE J Titinio 15 tromne 
pasakojimu. 1°0 nei. Kaina .. $2 O*'

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE.' 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su smiliomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti tr 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
826 pusi. kaina ..................... 85.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. P« 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardo 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHUANTAN 
SELF-TAUGTTT. M. Inkienė. se
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
wl., kaina ............................ $1.26

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo p-ieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina »,•••••••••••••. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .•••••.••««••• 84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimos’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 88.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumna bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina 50 Cnt.

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane-

1 ji iš mūsų tėvynės, kaip pav ' tuviai. Jau šiandieną turime
— Palauk’ Tik nenalik manės vieno’ Aš biiau tos tauflški tautiški ruoštis kuo gražiau pasiro-ralauK. lik nepalik manęs vieno. As bijau tos nepapragtai graži(J dyti, kuo gražiausiai ir kuo

sąžiningiausiai atstovauti. iant naująjį adresą neuž
lies

žemės! Aš jaučiu, kaip žemė mane ėda. Aš dar nepasakiau 
visko. Apie Jautakį. Kodėl aš tykojau ir šoviau iš abiejų 
vamzdžių... Aš bijojau, kad manęs neįduotų valdžiai. Tai 
aš buvau susidėjęs, ne vienas Jautakis... Su tais, su belais- vamg k
viais. Ir mes vesdavome juos pas turtinguosius ūkininkus, pe^kiojami, turime laisvas
O, pasigailėk manęs! Ištrauk iš duobės... Aš nenoriu likti 
čia. Tai ne man skirta duobė... Aš viską, jei reikės, pasa
kysiu. Tik ištrauk mane...

— Atnešiu kopėčias.
— Neeee... —dejavo apačioje.
Tuo metu sugaudė varpai tolimoje bažnyčioje, ženk

lindami, jog išlydi mirusįjį Į kapus. Prie duobės skubėjo 
kapsargio pati, nešdama pasaitus karstui nuleisti amži
natvei.

— Ar jūs dar neiškasėte? — suplojo rankomis mo
teriškė, regėdama baisią netvarką ten, kur per amžius 
laikėsi nustatyta tvarka.

— Žmogų užgriuvo. Reikia kopėčių, — pasiaiškino 
vaikinas, nežymiai koja slėpdamas tuščią degtinės buteli.

— Kopėčių? Tai dabartės, kai jau reikia leisti nu
mirėlį Į duobę. Bėk, sūnau, rasi pastogėje pakabintas, — 
sujudo savo ruožtu ir moteriškė.

Vaikinas pasileido sieksniniais šuoliais, kaip Į išga
nymą, lyg vildamasis niekad atgal nebesugrįžti. Netrukus 
tolimi, prislopę laidotuvių giesmės garsai atskrido per 
kapus prie užgriautos duobės.

Galas.
P. S. Kas norėtų daugiau panašių kūrinių pasiskaityti, 
turėtų Įsigyti Mariaus Katiliškio knygą ”šventadienis už

mūsų liaudies dainos
zija ir tt. * 'savo tautai. Mes turime

Kai mesdabaresame lais- Pagalvoti’ ">es gero gale.
tumėm padaryti tam bend
ram, milžiniškam lietuviu

poe-
miršti parašyti ir senąjį.

rankas ir laisvą valią, me, “žsimoj.min? Mes turime 
galime ir privalome veikti, Pr,s'dftl kuo kas gali:ar sa-. 
kas tik kuo gali pasireikšti, iv0. bals,u P?P’įd-vda"» >r s°- 
Neužmirškime, kad turime stlP!indamI cholib ar sav0

pinigine auka prisidėti, ar 
pasiųsti kokį originalų eks
ponatą Į parodą ir tt. To-

nelaisvas, ir valią suvaržytą, I kia™ svar!>ia/". re-ka,ui meS 
ir burną uždarytą. Mes turi-!tur,me įteikti visas musų 
me veikti ir prisidėti savo1 *5?¥J’.V.1S?S ea!™Vhes. Ne
darbu ir aukoms už save ir Pn?detl ir Parod«i savo a- 
už juos anoje pusėje. i **jinguma parodyt,

Su pasididžiavimu šian-!™.Qsų "asub™dlm3- šlan.’ 
dieną galime pasakyti, kad i dieną ta> butų nedovanoti- 
yra lietuvių idealistų, kurie! nas musiskių apsde.dimas 
dėl lietuvybės išlaikymo pa

būti mūsų tėvynės apašta
lais, kai tenai, anoje pusėje, 
musų tauta turi ir rankas

sišventę dirba, atsisakyda
mi savo poilsio valandų, at
sisakydami malonių atosto

Skaityk Stasio (Viichelso- 
no parašytą knygą “LIETU
VIU IŠEIVIJA AMERIKO
JE.” 500 puslapių, daug pa- i

gų, lauktų įstisus metus. Yra veikd^ ga| ten ir save pa-1 
žmonių, kūne deda savo matysi. Kaina minkštais vir- j 

tam, šelia;, $4.00. kietais $&00. |menko uždarbio čeki

LINKSMA

Ketvertuką pagimdžiusi E- 
recker džiaugiasi, kad gali 
keltis į 6 kambariu hutą 
New Yorke. nes iki šiol ji 
teturėjo tik 3 kambarius.

!ęFVflVfę I TETTTVTU PINIGAI nuo i J^P^AS STALINAS. arba kalaSENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuo Kaukaso isponi® buvo pasidarė,
seniausių laikų iki ^ietuvos ne- 1 - — _
priklausomybės galo 1795 metais
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ............................. .......... 810.00

Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.
DRL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................25 Cnt

ALTORIŲ SESELY. V. PuUno-My- 
kolaičio romanas trijose, dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasari® išsiža-

rA?r<?PIV ^suos PRA*knygų, kieti virtai, 081 pualanis. ' NEŠIMAS, arba kode! mūsuose n*. 
Kaina .................................... 86.00. ™ vienybes. 80 psl., kaina 81J0

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
P.ARTIJOe PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt

miesto.“ Joj'e yra 17 atskiru dalykų. Knygos kaina $5. Ji 
gaunama ir Keleivio administraeijoj'e.

t k

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<3fl E. Brouduruy ------ :------ So. Boston 27, Maaa.
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Apžvalga KAS BUVO LEE H. OS- 
WALD, PREZIDENTO U2 
MUŠĖJAS?

KARAS KARVELIAMS
(Atkelta iš 2 pusi. 

kad nesukeltų protestų, nes 
tūli žmonės karvelius labai 
myli, ypač senyvos moterys; 
jos negali Įsivaizduoti pa 
šaulio be karvelių.

Bet kitur karveliai esą 
naikinami be jokių ceremo
nijų. Vokietijos miestuose 
juos nuodija, sako dr. Petri
ką. Buffalo mieste, Nevv 
Yorko valstijoj, juos šaudo 
iš tam tikrų šautuvėlių. Pa
ryžiuje Įstatymas draudžia 
karvelius lesinti. Maskvoje 
jie naikinami. Bet Italijoje 
jie globojami.

Mes čia galime pridurti, 
kad Bostono parkų direkto
rius taip pat kovoja su kar
veliais, tik ne dėl to, kad jie 
būtų ligų išnešiotojai — jis i 
gal to ir nežino — bet kovo l 
ja dėl to, kad jie neturi jo-* 
kios pagarbos tautos didvy
riams ir apteršia jų pamink
lus.

KODĖL JONIKAS 
NEVAŽIUOJA KAUNAN?

“Vilnies“ redaktorius Jo-Į 
nikas išskaitė „Drauge“, j 
kad vyskupas Brizgys dabar 
yra Romoje ir Amerikon tur-J 
būt negrišiąs. Veikiausia! 
važiuosiąs Kaunan. Perskai
tęs tą žinią, jis rašo:

„Kaip ten bebūtų, bet ’lai 
kinoji sostinė4 Kaunas 
daug patrauklesnis ’dūšių 

ganytojui,4 negu prišiukš
lintos Čikagos gatvės.
„Vyskupu būdamas, ir aš 
nebegriščiau i Čikagą.44
Taigi Kaune daug geriau, 

negu Chicagoj, ir Jonikas 
ten važiuotų, jeigu būtų 
vyskupas. Bet kodėl dabar 
negali? Ar Paleckis šipkor- 
tės neprisiunčia?

SV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Kur yra Edenas? Kurioje ša
lyje buvo pirmas Edeno sodas, 
Atydus šventraščio tyrinėjimas 
palieka mažai abejonių, kur bu
vo rojus, šventraštis aiškiai pa
rodo, kad Edenas buvo netoli tos 
vietos, kur prasideda Eufrato 
upė. O ji išteka iš kalnuotos Ar
mėnijos ir išsilieja Į Persijos i- 
lanką. Ji prasideda Ararato kal
no apylinkėje. Tas kalnas buvo 
Edeno rytuose, šventas raštas 
aiškiai pasako, jog nėra jokio 
Įrodymo, kad Edenas būtų buvęs 
lygumoje; bet yra daug Įrody
mų, kad to sodo būta slėnyje, ap
suptame aplinkui aukštais kal
nais, ir kad patekti tenai buvo 
galima tik iš rytų. (Mozės 3 ;24).

Paimk žemėlapi ir pažiūrėk Į 
dabartinę armėnų žemę. Netoli 
Persijos įlankos, tarp kalnų, pa
matysi beveik tikrai tą vietą, 
kurioje buvo Edeno sodas, žmo
nijos lopšinė.

Kai Dievas Adomą su Ieva nu
baudė, jis išvijo juos iš Edeno, 
kad negalėtų prieiti prie gyvy
bės medžio, ir pristatė cherubi
ną su liepsnojančiu ir j visas 
puses kertančiu kardu, kad ne- 
bejleistų Adomo ir Ievos atgal 
i rojų. (I Mozės. 3;24).

Labai aišku, kad rojus, arba 
Viešpaties sodas Edenas, buvo 
žemėje. Todėl reikia suprasti, 
kad atkurtas rojus taip pat bus 
žemėje ir kad žmogus bus tenai 
įleistas, kad tenai gyventų.

žmogus yra iš žemės ir žemiš
kas, sako šv. Raštas (I Korin- 
tiečičams 15;47). žmogus nėra 
dvasia ir todėl negali gyventi 
dvasių pasaulyje.

Kada mažas būrelis, kuris da
bar Evangelijos Amžiuje renka
mas iš žmonijos tarpo, bus pa
keistas ir iškeltas j dvasinį sto
vį, tada jam bus suteikta vieta 
dvasiu karalystėje.

(Bus daugiau).

Skelbia: William Shimkus 
3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, 
Ohio.

Mes turime paskaitų iš šv. 
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas 
Sūnus, šv. Dvasia Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tia- 
sa apie pragarą).

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
jį užgavo, ir jis paprašė nau
jo paso Į užsienį. Ir gavo. 
Norėjo vykti Rusijon atgal, 
bet jau negavo vizos.

Tada jis pradėjo rašyti 
knygą apie Sovietų Sąjungą 
ir medžiagai skolinosi kny
gų iš miesto knygyno. Kny
gyne yra likusios ir jo sko
lintų knygų kortelės. Visos 
tos knygos prieškomunisti- 
nio turinio. Ir jo rašytoji 
knyga buvo nukreipta prieš 
komunizmą.

Visa tai dabar liudija vie- Į 
na mašininkė, kuriai Oswal-!7 i
das buvo pavedęs savo kny
gos rankraštį mašinėle per
rašyti. Kiek atsimindama, ji 
pasakoja, kad toj knygoj jis 
labai kritikavo sovietų san
tvarką. Darbininkų uždar
biai esą nedideli, o maistas, 
drabužiai ir kiti reikmenys 
baisiai brangūs. Taip pat di
delis vargas su butais. Vie
name bute gyvena po kelias 
šeimas. Taip esą Maskvoje, 
taip ir Minske, ir taip Kije
ve, kur jam teko gyventi.

Na, ar įsisąmoninęs ko
munistas galėtų taip rašyti?

Gal dėl to jis negavo ir 
vizos antrą kartą važiuoti į 
Sovietus.

Kas iš tikrųjų buvo Os 
waldas, kol kas dar nėra 
aišku. Kai Amerikoje iš jo 
norima padalyti „marksis
tą“ ir komunistą, tai Mask
vos „Prawda44, oficialus ko
munistų partijos organas, 
dabar skelbia, kad jis buvo 
Amerikos šnipas. Ir jis bu
vęs nušautas turbūt dėl to, 
kad negalėtų kalbėti.

MORKOS
(Atkelta iš 6-to pusi.) 

jonezo, gerai išmaišo ir duo
da į stalą. Arba įtreškia cit
rinos sunkos ir gero aliejaus 
ir išmaišo.

Iš tarkuotų morkų Lietu
voje kepdavo blynelius, pri
dėdami, žinoma, truputį 
miltų ir kiaušinio trynio, o 
baltymą išplakdami. Tai sa
votiškai gardūs blyneliai. 
Darydavo taip pat morki- 
nius užkepus. Kiekvienai ve
getariškai sriubai įdėtos tar
kuotos, pačirškintos morkos 
tinka užtaisymui, o pieniš
koms sriuboms tarkuotos 
morkos (ggerai suvirintos) 
pataiso skonį ir duoda gels
vą spalvą, lyg būtų sviesto 
pridėta.

Dabar, kada morkos nu
kastos nuo daržo, reikia nau
dotis jų žviežumu, sultingu
mu ir neužmiršti jas Įjungti 
i savo kasdieninius patieka
lus. Kas augina vaikus, tas 
nusižengia, jeigu neduoda 
jiems morkų sunkos arba 
šiaip morkinių patiekalų.

A. G.

BUTAS IR KAMBARYS

Skautų tėvų susirinkimas AMŽINI VAMZDŽIAIJIS VISKĄ VALO

Salinas. C a L, gatvių valytojas nieko nepalieka, v iską 
kemša i šiukšlių dėžę. ką tik gatvėje randa.

Šį penktadienį, gruodžio Dabar vartojami vamz- 
i 13 d. 7:30 vai. vak. So. Bos- džiai (kanalizacijos, van- 
į tono Liet. Pil. Dr-jos patai- dentiekio) surūdyja ir lai- 
} pose bus Bostono skautų tė- kui bėgant prakiūra, bet at- 

vų susirinkimas. Visi tėvai eitvje taip nebus. Mat, gami- 
prašomi dalyvauti.

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

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

narni plastikiniai vamzdžiai,1 VIENIŠI MEDŽIAI, roma- 
kurie jau tvers tol, kol na- nas, parašė Aloyzas Baro- 
mas stovės. i nas, 117 psl., kaina $1.50

MAKARONUS PJAUSTYT TŪZŲ KLUBAS, Antano 
NĖRA JUOKAS Tūlio 11 novelių. 196 psl.,

---------  i kaina ................... $3.00.
_______,__________ , . Makaronai atrodo mink-ANGLų KALB0S GRA-
lėdų švenčių proga suaukojo štas daiktas, o pasnodo, BATIKA, 215 psl., kieti vir-
26 dolerius. ^ad, sakysim, spagetti piaus-. šeliai> kaina..............$3.50

Pinigai bus pasiųsti \ asa- 2 valandas> 0 deimanti- į VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

Kalėdų gerasis darbelis

Bostono Žalgirio tunto 
jaunesnieji skautai, vado- 

I vaujami ps. Paulinos Kal- 
1 vaitienės, besiartinančių Ka-

VIETINĖS ŽINIOS
SLA 308 kp. susirinkimas

Kuopos susirinkimas bus 
šį šeštadieni, gruodžio 14 d., 
7 vai. vak. So. Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos patalpose.
Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes nominuojami kan
didatai į centro Vykdomąją 
Tarybą ir renkama kuopos 
valdyba. Bus galima ir mo
kesčius sumokėti.

Susirenka Dorchesterio 
Moterų Klubas

Kuo padėti lietuvių 
pavilionui

rio 16 gimnazijos skautams 
Į Vokietijoje.

J. Grąžuiienė—senelė

Inž. Liūtas Gražulis, kuris 
šiuo metu atlieka karinę 
prievolę Vokietijoje, ir jo 
žmona Janina lapkričio 29 

i d. susilaukė sūnaus.
Džiaugiasi juo ne tik tė-: 

vai, bet ir jo senelės Jadvy-’ 
ga Gražulienė ir Kč.rtancija 
Vasiliauskienė, gyvenan
čios Bostone.

nis per 2 mėnesius.

NAUJAUSIOS KNYGOS

ATSIUNTĖ PAMINĖTIPasaulinėj parodoj New 
Yorke bus ir lietuvių pa- 
vilionas. Kaip ir kuo Bosto- Pasaulio Lietuvių Bendruo

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.

KATRYNA, Sally Salmi-į 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

j $6.50.

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

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

Keleivio administracijoje;
So. Boston 27, Mass. 

636 E Broad wa y,

PASAULIO LIETUVIS, j VARPAS nr. 5, daug įdo-,
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

Turiu išnuomoti 5 kambarių 
butą ir. be to, galiu priimti vie
ną pensininką savo bute gyventi.

Anna Valentine
R.F.D. I Plainfield, Conn.

Jieskojimai
Ieškomas Tonny Gulbin (Gul

binas). 1939 m. ir vėliau gyve
nęs Toronto mieste, Kanadoje. 
Ieško pabėgėlė iš Lietuvos Alek
sandra Pinkowska (Pinkauskai- 
tė), Poznan, ui. Rvbaki 21a-6. 
Poland.

Ieškomas F. Gumbui, iki 1960 
m. gyveno 648 17 SU W. Prince 
Albert mieste. Saskačavano pro
vincijoj, Kanadoje. įieško iš o- 
kupuoto Suvalkų krašto lietuviu 
šeima, žinantieji apie jj malonė
kite pranešti: V. Brilling. Sa- 
natorium D-l, 8035 Gauting, 
W. Germany.

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 psi., 
kaina 75 centai.

no lietuviai gali prie to dar- menės valdybos informaci- 
bo prisidėti, paaiškės drau- nis biuletenis Nr. 1, 1963 m. 
gijų atstovų pasitarime, ku- lapkritis, 20 psl., redaguoja i RUDENS SAPNAI, Kotry 
ris bus ši ketvirtadieni, gino- St. Barzdukas, V. Kaman-Įnos Grigaitytės eilėraščiai, 
džio 12 d 7-30 vai vak So tas ir Ed. Karnėnas, techn. • premijuota knyga, 80 ps\ Bostono Liet Pil. Dr-jos pal redaktorius J. P. Palukaitis.| kaina $2.00.

Prenumerata — ne mažiau 
kaip $1 metams. Redakcijos 

• adresas: 18308 Hiller Avė.,
Cleveland, Ohio, 44119.

talpose.
LIETUVOS 

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

Aukos Balfui
Jo mėnesinis susirinkimas 

bus šį ketvirtadienį, giuo- 
džio 12 d= 7:30 vaL vak, So.
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos ■ j. §eikūnas $3.

Per V. Stelmoko įstaigą 
aukoto Balfui Baranauskai

patalpose. Bus vaišės ir do 
vanų.

Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti.

Kitas šeimininkas — 
kita tvarka

Artinasi žiema, teks ilgiau 
i būti namuose. Išsirašykite

Sandara kalėdinių sveiki-* Keleivį — «■ juo nebu. nuo- 
nimų vietoje aukojo $15.00.1 bodus žiemos vakarai. Kai-

Būtų malonu, jei Kalėdų i na raetam* SS.
proga ir daugiau kas aukotų ——---------------------------------

į mūsų vargstantiem broliam i GERIAUSIA DOVANA
: sušelpti.

P. Rubinskas išvyko 
į FloridąAteikite i So. Bostono Lie

tuvių Piliečių Dr-jos pirmąjį
aukštą, kur vra baras. Pa- o _, . . .«vo+vvo;L bni. t- Senas Keleivio skaityto-
patalpa dabar ftrodo. Nau-! >.P°vilas K^inskas, gyv.
Le, d _  Arlmgtone, Mass., nutarėjas vedėjas P. Mučinskas ne- . ... .
namiršo ios nrieš Kalėdas Pabegti nuo šalčių i šiltąją
P3,,. • t? + P • - Florida ir žada grižti tik pa-kukliai, bet gražiai papuos- s*. 1
ti. Malonu tokioj patalpoj vasar?-
pabūti, negėda ir svečią at
sivesti.

Svečias

NORI SUSIRAŠINĖTI

Okupuoto Suvalkų krašto gy
ventoja Petronėlė Malinauskai- 
tė-Kosciuch nori susirašinėti su 
užjūrio lietuvių šeima. Jos adre
sas: Petronėlė Kosciuch. Sukal
ki. ui. Nowotki—3, Woj. Bialv- 
stok. Poland.

AI!DYKAI! DYK
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 PRODl’KTS 
North Sta., P. O. Bnx 9112 

Newark 4, N. J-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų orcranizaciia gyvu vi a nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu »r ,a,uw iidžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi' nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĘ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės,
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SI.A Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

Netoli Kalėdos. Jau gal 
vojame apie dovana*. Jas

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio t 
krašto lietuvių istorija, DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra- 
500 puslapių, kaina mink-! ™a' L- lo,sto->us’ 62
štais viršeliais $4.00, o’’ 'LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina ŠO.25
STABMELDIŠKA LIETUVA, 

32 psl., kaina...............  $0.10

zas I iūdžius 246 Dusia- 'LIETUVOS SOCiALDEMO- zas Liuazius, -40 pusią kraTŲ t,ARTIJOs prog-
piai, kaina...........$3.00. raminėS gairės, 32 psl.,

kaina 25 centai.
ATSIMINIMAI APIE JUO-,JAUNAS1S

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

X—- —a_ »_
Kietais $o.vv.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo-

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

KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

rinkdami atsiminkime, kad 
knyga yra geriausia dovana.

Kas per Keleivio adminis- NEPRIKLAUSOMĄ 
traciją iki Naujųjų metų ii* 
sirašy* jame skelbiamų kny 
gų, gau* 10% nuolaidos.

LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

DĖMESIO VISIEMS!
JIB preparatas išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą plaukų 
slinkimą. Atgaunama natūrali PLAUKŲ SPALVA (dažų 
nęra). JIB vaistus vartodamas, nebūsi plikas nei žilas 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

«
**
«
t♦
•. «i

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl.. kaina .. $5.00

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

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

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

♦

««i«

DIDELĖ KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

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

į 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

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST ADYDAVO SAU
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ’lSTORL 
IOS SUPRATIMAS. 80 psu, 
aaina ............................ $0.20

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

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

DAINOS APIE LAISVŲ. 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 .. $0.26

KAS YRA SOCIALIZACUA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................... $0-30

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

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broad way
8a Uostos 27,

J 1



Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 50, 1963 m. gruodžio 10

Vietines žinios
Kultūros Klubas žvilgtelėjo 

į save
Pabaltiečiai gražiai 

pradėjo
Lietuvoje mirė 
Juozas Vizgirda

Ar Lietuva 
laisva?

Žinoma, kad bus, bet ka
da, kas ir Kaip tuo reikalu 
daroma, kokie to darbo vai-, 
šiai ir sunkumai, kaip tą dar 
bą pagerinti ir kaip paspar 
tinti, kad mūsų laukiamoji 
valanda greičiau ateitų, — 
j tuos ir visus kitus su Lietu
vos laisvinimo reikalu susi
jusius klausimus atsakys 
pats Vyriauiiojo Lietuvos 
Išlaicminimo Komiteto (Vli
ko) pirmininkas dr. Anta
nas Trimakas, kuris ši sek-i 
madienį, gruodžio 15 d. 3 v. j 
popiet atvyks iš New Yorko į 
i Vliko 20 metų sukakties 
minėjimą So. Bostono Lie 
tuvių Piliečių Draugijos 11 
aukšto salėje. Garbingas 
svečias atsakys į visus jam1 
duodamus klausimus.

DR. A. TRIMAKAS

Vyriausiojo Lietuvos išlais- 
vinimo Komiteto pirm. dr. 
Antanas Trimakas ši sek
madieni. gruodžio 15 d. 3 v. 
popiet kalbės Vliko sukak
ties minėjime So. Bostono 
Lietuviu Pil. Dr-jos salėj.

Dr. Jonas Grinius, nuolat 
1 gyvenantis Vokietijoje, šią 
i vasarą kelis mėnesius lankė- 
I si JAV. Grįžęs į Europą,
| ” Europos Lietuvyje“ jis pa- 
i skelbė savo įspūdžius, ku- 
' riuos atskira knygele ”Mano 
viešnagė Amerikoje“ išleido 
J. Bačiūnas. Joje autorius 
paskelbė nemažai pagrįstos 
ir nepagristos kritikos apie 
šio krašto lietuvių gyveni- 

, mą ir jų kultūrinį stovį. __
Bostono L. Kultūros Klu-i blogu koncertų nerengia

bo gruodžio 7 d. susirinki- _________________
mas buvo skirtas šitiems
klausimams svarstyti. Pa-: 
grindiniai kalbėtojai buvo į 
inž. dr. J. Gimbutas, I. Eitie- 
nė, V. Kulbokienė ir E. Su
žiedėlis. Diskusijos buvo gy
vos.

Galima buvo laukti, kad 
minėtoj brošiūroj iškelti 

j klausimai bus panagrinėti 
Į daug kritiškiau, bet į juo gi- 
1 liau pažvelgti nevisi temėgi- 
' no, nes. anot E. Sužiedėlio, 
kritika nemėgstama.

Pabaltiečių Dr-ja savoj Piaeitą sekmadienį gauta

priklausyti šitai didžiausiai 
■ lietuvių draudimo draugijai,) 
i kviečiami susirinkime daly-)
vauti.

rengiamų koncertų 8-siusi iš Lietuvos telegrama, kad
metus pradėjo gruodžio 6 d. | tą dieną Vilniuje mirė dail. .___

J To konceito programą atli-j Viktoro Vizgirdos brolis i \ 
ko estų tenoras Heinz Rii- Juozas Vizgirda.

Sek. J. Tumavičienė

l Tn'daTs*
T E A R O O MA.V vbLlį ao litine įui V via. į i .t it v v .u

vald, kuriam akomponavoj Juozas V izgirda buvo ii- Į Čia išgėręs arbatą, sužinosi L 
jo žmona Asta. gametis Kauno ir vėliau Vii- z **• »v® ateitį • S

Vietos amerikiečių spau- niaus Valst. teatrų adminis- * Atidaryta
da abiem menininkams pa
skyrė nemažai 
Jie to tiki 

Šis kone
dė, kad Pabaltiečių Dr-ja! lietuvos teatralų bičiulis. Li- j —

ko našlė žmona ir trys vai-Į lš.\ lomoj AMAS BITAS
kai.

Dailininkui Viktorui Viz
girdai ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

Mirė A. Rasiulevičiu* 6 kambarių, trečiam aukšte, J 
aly\os centrinis šildymas, karš-

Lapkričio 5 d. Lavvrence 
mirė Andriejus Rasulevičius 
(Rosell), 72 m. amž., kilęs 
iš Pakarsku kaimo, žižma-i —— .
rių valse Velionis iškilmin- Jls bus si penktadieni, 
gai palaidoms Lietuvių tau- gruodžio 13 d. 7:30 vai. vak.

SLA 328 kp. susirinkimas

Nėra sąmoningo lietuvio, 
kuriam Lietuvos laisvinimo 
reikalas nerūpėtų, todėl rei 
kia laukti, kad i šį Vliko mi 
nėjšmą jų gausiai 
Juk savo tarpe
riausiojo

Aukštai vertina 
B. Povilavičių

Simfoninis koncertas 
South Bostone

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
€29 E. s>ixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

ttItii
CO.lt

SAV-ON
ROOFING and SIDING»

} 469 W. Broadway, So. Boston ’ 
• AN 8-2150 '

DAŽOME IR TAISOME
tas vanduo, storm wrnoows, arti * ’ Stecke QPaartasis •

. . J Res.: 8 Faxon St. Natick } 
prie autobusų, už $65 menesiui. | i Brockton 586-9272 655-0807 ♦
Pageidaujama be mažų vaikų. Į • . ____

Mrs. Glowacki, 65 Clarkson' 4
St., Dorchester. tel. CO 5-5408.

(50)

tinėse kapižėse lapkričio 8 « So. Bostono Lietuvių Pil. Dr- 
dieną Į jos patalpose. Jame bus no-

Liko liūeintvs žmona EI-j minuojami centro Vykdo- 
zbieta, sūnūs Alfonsas ir Jo-; tosios Tarybos nariai ir 
nas ir duktė Ona Silva su' renkama kuopos valdyba j •
šeimomis. Jiems reiškiame ( 1964 metams. į
gilią užuojautą. i Visi nai iai ir kurie noru 5

Gruodžio 8 d. Melrose 
simfoninis orkestras, kuriam 
vadovauja komp. Jeronimas 

iai atsilankys, i čius vis dar lavina savo gra-f Kačinskas, koncertavo So. 
►e turėti Vy- ! žų balsą, lankydamas prof.' Bostono Liet. Pil. Dr-jos sa- 

Lietuvos Išlaiavi-j Chodskio dainavimo mo-j Įėję. Publikos buvo pilna sa- 
nimo Komiteto vyriausią va-! kyklą. i lė. Ši patalpa yra ne tokiems
dovą bostoniškiai dar netu | Lapkričio 17 d. buvo tos j koncertams rengti, todėl ir 
rėjo progos. -mokyklos mokinių koncer-'koncertas nedarė tokio įspū-

Meninę programą atlieka• tas, kuriame dalyvavo ir B. ■ džio, kokį būtų padaręs tin- 
solistas Stasys Liepas, akom- Povilavičius. Novoje Rusko- • karnoj salėj. Bet rengėjai 
ponuoja komp. Jeronimas į je Slovo dienraštis, aprašy- Į nekalti, nes koncertui numa- 
Kačinskas, ir Kazys Baru- i damas tą koncertą, apie mū- 'i tyta šioj miesto daly salė

i-t Bostoniečiams gerai žino- 
i-l mas dainininkas B. Povilavi-

INC.FISH PIER LIQUOR CO- 
19 RAMP STREET

COMMONWEALTH FISH PIER SO. BOSTON
ATVEŽA3.E Į NAMUS ........................ DEvonshire 8-9027

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

pasirinktus gėrimus

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*. Į 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

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

įpėdinis j
OPTOMETRISTAS ;

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

447 BR0ADWAY .
South Boston, Mass !

DOVANOS J LIETUVĄ

nas (deklamacijos ). 
Rengėjų komitetas • - » lllu

VISUS !’•«

į sų dainininką šitaip atsilie- remontuojama.

maloniai kviečia 
dalyvautu

minėjime

A. Dumšaitė ištekėjo

„Povilavičius turi labai 
' gražų minkštą balsą, pla- 
j čiausio diapozono. Visi jo 
! dainuoti dalykai buvo ypa- 
į tingai gerai atlikti.“

V. Vizgirda Lituanus 
žurnale

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas

Dorchesterio Liet. Pil.

Mūsų geri bičiuliai Tere
sė ir Petras Dumšos, gyv.
Dorchestery, užaugino ir ge
rai išmokslino dvi gražias į 
dukras. Jie saugojo saugojo l
jas, bet... Aldonos jau nete Klubo narių susirinkimas 
ko. Floridoj, kur ji dabar bus gruodžio 17 d. 8 vai. va 
gyvena, šelmis daktaras A. karo So. Bostono Lietuvių- 
S. Weeklev ją pagavo ir lap-j Pil. Draugijos patalpose. į 
kričio 4 d. ten Aldona su juo! Jame bus renkama kitų: 
sukeitė žiedus. j metu valdyba

Paskutiniajame Lituanus 
žurnalo numery išspausdin
tas Alfonso Nykos-Niliūno 
straipsnis apie Bostone gy
venantį dailininką Viktorą; 
Vizgirdą. Straipsnis papuoš
tas keturiais dailininko pa
veikslais.

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS angluos lietuvių 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklu 

Fii Bangomis 106.7 megactkiu 
Iš WK0X, Fzamingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau
jant greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sintiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiami.O*_ •___  •__ • -Oiuniinia.! uučiiia

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8-2868

Kas nori važiuoti į Floridą?

Vasario mėnesį važiuoju 
automibiliu į Floridą. Galėtų

- Į vestuves buvo nuskridę' Visi nai iai prašomi atsi . ^riu ir kas nors kitas va- 
ir tėvai Dumšos. nešti dovaną, ne mažesnės,| žiuoti. Tuo reikalu susido-

Ar dar ilgai jiems pavyks kaip $1.00 vertės, giažiai su-‘ bėjusieji prašomi skambinti 
išsaugoti ir antrąją dukrą,! vyr iotą. Visi turės staigme-« ^ukui AN 8-1247 

ną — gaus Kalėdų dovaną.
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pamatysime.
"TT-

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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
mos siuntėjo, gavėjas nieko

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA“
1. Laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ . 
BĖDOJE.jiakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai f 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono Į ‘ ?
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t dieną.
Į 2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
( V isiskas pagnndinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet bumerio 

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 bumerio ir jo kontro- 
<ės 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 pianas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lygiomis dalimis per 

j 10 ar 12 mėnesių. JOKIŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
Į 5. Reguliarus patikimas kuro pristatymas:
j Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
ž P* re\k’a- 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 Ž 
ruel (o~ atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame / 
Jums palyginti metines karo išlaidas su kitais aliejaus j 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų j 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums : 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204, arba • 
pasiųskite atvirutę: į

FORTŪNA FUEL CO. |

487 Washington St., Dorchester, Mass., 02124. (
z

, nemoka. Pristatymas garan-
pnstatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų ; jr skubus
katalogų.

ISTMGA LIFTVVTSK A. KREIPKITĖS LIETUVIŠK AI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAžTNIN-, 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURTSTO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S vai. rvto iki 2 vai. popiet.
VFTlftJtS- JONIS Ą|H»Mi»M<5

L- I
Cosmos Parcels Express 

Corp.
359 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
Telefonas AN 8-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

^aeoooooccaooesoaiaacrooBomĮeoooeooooooooį

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadvvay, Urp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir

?9aeQri6oraaoonac&«moonooo*9aeA»

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTĖ
Vab.ndos.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nue i iki i :30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

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

Apsidrausk
’ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Į Draudžiame nuo polio, viso ♦
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { į 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. } Į 
! Visais insurance reikalais {
J kreiptis: {
• BRONIS KONTRIM J
l Justice of thePeace——Constable J 
; 598 E. Broadvrav i
' So. Boston 27, Mass. j

: Dažau ir Taisau,
X Namus iš lauko ir viduje.
X Lipdau popierius ir taisau! 
£ viską, ką pataisyti reikia. 4

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

t TeL CO 5-5854
!»wvvvvvvvv»vwvvvvvvvvvw 
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Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbin g—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilima permainyti 8265
Telefonas: CO 5-5839

VERNON STREET 
J DORCHESTER 25, MASS. 
<00*00 #**»♦*♦♦****** #^

«**«*«****** v **
X 12 MT

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—^ 
Sekmadieniais ir šventadieniaia 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gvdytcjas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

i Namai ir Clcis:
'287 Conrord Rd., Billerica. M)

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenvs plumberiams
Visokio geležies daiktai

t »I




