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devynios nuodėmes
Nuverstą Nikitą Chruščiovą jau kaltina turėjus 29 nu dė

mes. Vėliau tų nuodėmių gali dar daugiau atsirasti

Visas Nikitos Chruščiovo 
"savanoriško atsistatydini
mo“ iš pareigų smulkmenas 
dar negreit tesužinosime.; 
bet viena jgu ir šiandien yra 
aišku: Nikitos atsistatydini
mas buvo tiek savanoriškas, 
kiek savanoriškas buvo ir 
siunčiamų į Sibirą važiavi
mas-

Svarbesnės priežastys, 
dėl kurių jis buvo pašalin
tas, jau aiškėja. Komunistų 
partijos pareigūnams išsiun- j 
tinėtame rašte tų jo nuodė
mių jau priskaitoma 29. ir 
reikia manyti, kad vėliau jų 
atsiras dar daugiau.

Kokios tos nuodėmės?
Chruščiovas sulaužęs va

dovavimo principą, nesilai
kydamas partijos kongreso 
nurodymų; suardęs ūkinį 
gyvenimą; jis kišęsis net į 
menininkų gyvenimą, sukel
damas didelį nepasitenkini
mą šviesuolių tarpe; nesu
gebėjęs palaikyti ryšių su 
Rumunija, kuriai įsakęs, ko
kius žemės ūkio produktus 
ji turinti gaminti; jis savo 
nemokšiškumu suskaldęs ko. 
munistinį bloką, su Kinija 
priėjęs prie karo briaunos; 
jis savo elgesiu užsieny la
bai pakenkęs Sovietų Sąjun
gos orumui ( turima galvoje 
batų daužymas Jungt.Tautų 
visumos posėdy 1960 m., jo 
nemandagus elgesys šiemet 
lankantis Skandinavų vals
tybėse) ; jis nesitaręs su par
tijos ir vyriausybės įstaigo
mis siųsdavęs į užsienį svar
biais reikalais tam nepasi
ruošusius asmenis, ir todėl 
jie tik žalos pridarydavę; 
Centro komitetas nieko ne
žinojęs ir apie Nikitos žento 
Adžubejaus kelionės į Va- 
karų Vokietija vaisius ir tik 
iš užsienio spaudos patyręs, 
kad ten buvo aptarti parti
jai nepriimtini santykių su 
Vokietija ir Berlyno klausi

mo sprendimo būdai; jis į 
Kubą pasiuntęs raketas be 
partijos prezidiumo žinios; 
jis neseniai viešu savo pa
reiškimu apie turimą baisų 
atominį ginklą sukėlė sąmy-

■ šį, vėliau tą pareiškimą at
šaukė. bet žala buvo padary
ta; prikišama jam ir tai, 
kad jis šeimos narius sodino 

1 į aukštas vietas, kad savo j 
žmoną Niną norėjo padalyti 
sovietų moterų organizaci
jos pirmininke ir tt.

žodžiu, taip garbingasis 
Nikita !

nie-'
ir 'išmintingasis“ 
staiga pasirodė buvęs 
Vam nevertas...

Muziejaus vagį 
pagavo Floridoje

is-Iš New Yorko gamtos 
Lorijos muziejaus pavogė 
garsius brangakmenius — 
Indijos žvaigždę 543 kara
tų. Rubino žvaigždę 25 ka
ratų ir kelis kitus mažesnės 
vertės akmenis. Viso labo 
pavogti brangakmeniai ver
tinami 350.000 dolerių.

Dabar Floridoj jau suim
ti tiys asmenys, kurie kalti
nami tas brangenybes pavo
gę-

Bolivijoje dideli

neramumai

Jau kuris laikas čia tęsia
si kasyklų darbininkų ir stu
dentų prieš valdžią nukreip. 
tos demonstracijos. Oruro 
miestą, kasyklų centrą, užė
mė kariuomenė, yra užmuš
tų ir sužeistų.

Kadangi sukilėliai buvo 
apginkluoti Čekoslovakijos 
ginklais, tai Bolivija su ja 
nutraukė diplomatinius san
tykius.

\Vinston Churchill. kuriam lap
kričio 30 d. sukaks 90 metų.

Banko direktorius 
apvogė savo banką

Lincolne, Neb.. valstybės 
banko direktorius suimtas. 
Jis prisipažino pasisavinęs 
iš banko pusantro miliono 
dolerių, kuriuos išleidęs že
mei ir galvijams pirkti ir 
gerr.blinti.

GOMULKĄ ĮTIKINO

Naujieji Sovietijos bosai
Brežnev ir Kos.vgin buvo at
silankę į Lenkijos pasienį ir 
painformavo Lenkijos bosą 

Į Gomulką apie pasikeitimus
Maskvoje.

Gomulka pripažinęs, kad 
Chruščiovą reikėję nuversti. 
Nežinia, ar kitų kraštų ko
munistai bus irgi įtikinti.

Chicagos Lietuvių
Tarųb. konferencija

Lapkričio 8 d. 2 vai. po 
pietų Amerikos Lietuvių Le
giono Dariaus Posto salėje. 

• 4416 S. Western Avė.. Chi
cagos Lietuvių Taryba šau
kia savo metii ę konferenci
ją

Organizacijos, remiančio.. 
Lietuvos laisvinimo darbą 
siunčia į konferenciją pt 
vieną atstovą nuo kiekvieno 
pilno ar nepilno 25 narių 
skaičiaus.

Korferencijoje bus duota 
tarybos veiklos metinė apy
skaita. priimtos rezoliucijos, 
o taip pat deleguoti taiybot 
nariai sekantiems metams

Visa Chicagos lietuvių vi 
suomenė taip pat kviečiama 
konferencijoje dalyvauti. 
Chicagos Lietuvių Taryboj 

vardu:
Juozą* Skorubska*. 

pirmininkas
Alfonse F. Well*, . .

Aukšt. Teismo teisėjas, 
vykdomasis sekretorius

Vyskupai svarsto 
gimdymų kontrolę

Visuotinis bažnyčios su
važiavimas Romoje nema
žai laiko skiria vedybų ir 
gimdymo kontrolės klausi- 
mams. Konservatyvieji vys
kupai sako, kad viską reikia 
palikti taip, kaip dabar yra. 
o pažangieji įrodinėja, kad 
bažnyčia turi eiti su gyveni
mu, todėl reikia peržiūrėti 
bažnyčios nusistatymą gim
dymų kontrolės klausimu.

Dabar katalikų bažnyčia 
yra priešinga bet kokioms 
priemonėms apvaisinimui iš
vengti. bet jau nemažai 
aukštų dvasiškių tokioms 
priemonėms nebesipriešina.

Anglija suvaržė 
importą

Darbiečių vyriausybė pa
kėlė 15^< muitus, tuo būdu 
tikėdama sumažinti impor
tą. nes dabar mažiau išveža
ma prekių, negu perkama iš 
užsienio, todėl tokia padė
tis gresia svaro pastovumui, 

šita priemonė yra laikinė, 
vėliau numatoma imtis pa
grindinių reformų — mo
dernizuoti pramonę ir kt-

Prancūzų sutartis 
su Sovietų Sąjunga

Prancūzija pasirašė preky
bos sutartį su Sovietų Są
junga. kuria sovietams duo
dama prekių 350 mil. dol- 
sumos 7 metų kreditan.

Prieš 30 metų Ženevoje 
buvo susitaita Rytų valsty
bėms kreditą duoti tik 5 me
tams. Šių metų birželio mė
nesį Anglija pirmoji su tuo 
susitarimu prasilenkė, duo
dama Čekoslovakijai kredi
tą 12 metų.
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P. Vietname 800,000 gyventoją yra įvairią giminių 
kalniečiai. Jie nepatenkinti valdžia, o be ją palankumo 
kova su raudonaisiais yra kur kas sunkesnė.

Sudane sudaryta 
nauja vyriausybė

Didžiausioj Afrikoj vals
tybėj Sudane streikas ir kru
vini neramumai privertė 
diktatorių gen. Abboud su
daryti laikinę vyriausybę, 
kurion pakviesti dalyvauti 
ir civiliai. Prezidentu pasi
lieka pats gen- Abboud.

Ar tai patenkins opozici
ją, kuri reikalavo generolą 
visiškai iš valdžios pasi
traukti. nežinia.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PUERTO RICOJE

Praeitą savaitę San Juane 
studentai sukėlė riaušes, ku
riose 9 sužeisti ir 11 polici
jos suimti. Studentai reika
lavo nepriklausomybės, jų 
šūkiai buvo nukreipti prieš 
JAV.

Demonstracijos metu bu
vo sudegintas policijos au
tomobilis ir išdaužyta daug 
•langų.
NAUJOS NOBELIO 
PREMIJOS

Švedų Mokslo akademija 
paskyrė Nobelio fizikos pre
miją amerikiečiui profeso
riui Charles Ro\vnes iš M IT 
ir 2 rusams: N- Basovui ir 
A. Prochorovui. chemijos 
premiją gavo anglė Dorothy 
Crowfoot Hodgkin.

Gen. Nguyen Khanh, buvęs P. 
Vietnamo karinės vyriausybės 
galva. Dabar jo vietoje yra ci
vilis asmuo.

Marš. Malinovskis 
prieš Chruščiovą

Sovietų krašto apsaugos 
ministeris maršalas Rodion 
Malinovskis, dalyvavęs par
tijos prezidiumo posėdyje, 
nors ir nėra jo naiys, irgi pa
sisakė prieš Chruščiovą.

Primintinaą kad marš. 
Malinovskį Chruščiovas pa
sodino į krašto apsaugos mi. 
nisterio kėdę, iš jos pašali
nęs maršalą Žukovą.

UŽMUŠĖ 12 IR
SUŽEIDĖ 26

Kalifornijoje sprausminis 
bombonešis, žemai skrisda
mas numetęs parašiutinin
kus. užkliuvo už telegrafo 
stulpo ir nukritęs žemėn 
sprogo. Lėktuvo įgulos 3 as
menys ir 9 žiūrovai žuvo, o 
26 asmenys Sužeisti.

STALININĖ TVARKA 
NEPASIKEITĖ

Italijos socialistų vadas 
Neni pasakė, kad Sovietų 
Sąjungoje ir toliau tebėra 
stalininė sistema: viskas 
vykdoma iš viršaus ir visiš
kai neatsižvelgiama bei ne- 
bojama viešosios nuomonė*.

Michail Suslov, Sovietą Sąjun
gos komunistą partijos teorėti, 
kas, Chruščiovą pašalinant su
vaidinęs svarbą vaidmenį. Mum 
jis pažįstamas ir kaip "komu
nizmo praktikas", nes yra su
vaidinęs raudonojo budelio vaid
menį, po karo organizuodamas 
lietuvių deportacijas į Sibirą ir 
kitus žiaurumus.

Pietų Vietname partizanai 

užpuolė JAV aerodromą
Partizanai tiek įsidrąsino, kad netoli sostinės užpuolė 

JAV aerodromą. Žuvo 4 kariai, 20 sužeista, medžiaginių
nuostolių padaryta keliolika milionų.

Kas laimės ir kas 

pralaimės rinkimus

Kai laikraštis pateks į 
skaitytojų rankas, "nešva
riausiais“ vadinami gal 200 
milionų dolerių atsiėjusieji 
rinkimai jau bus pasibaigę, 
jau bus žinomi ir jų rezulta
tai. o šiuos žodžius rašant 
galima tik spėlioti-

Tie žmonės, kurie iš tokių 
ir panašių spėliojimų valgo 
duoną, pranašauja, kad bal- 

I suos per 70 mil. piliečių ir 
prezidentu bus išrinktas 

i Johnsonas. o viceprezidentu 
Humphrey.

Čia prisimintina, kad, be 
Johnsono ir Golduaterio, į 
prezidentus dar kandidata
vo, žinoma, be vilties būti iš
rinktiems. Socialistų darbi
ninkų partijos atstovas Clif. 
ton Debeiry, Brooklyno da
žytojas; Prohibicijos parti
jos atstovas Earle Harold 
Munn, Hillsdale (Mich.) ko
legijos dekanas; Valstybių 
teisių partijos — John Kas- 
per, kuris yra sėdėjęs 3 kar
tus kalėjime už rasinį aktin- 
gumą; Konstitucijos parti
jos — Joseph B. Lighburn, 
Universalinės partijos — 
kun. Kirby James Hense- 
ley.

šie kandidatai išstatyti ne 
visose valstybėse, vieni ke
liolikoje, kiti vos vienoje.

ATIDARĖ BERLYNO 
SIENĄ

Praeitą penktadienį ati
dalyta siena, kuri skiria ry
tinį ii vakarinį Berlyną- Ji 
bus atidaryta iki lapkričio 
12 dienos. Ši gėdos siena 
jau atidaroma antrą kartą 
nuo to laiko, kai ji buvo pa
statyta prieš tris metus. Per 
Kalėdas ji bus taip pat vėl 
atidaryta. Bet per ja leidžia
ma vvkti tik iš Vakarų į Ry
tų Berlyną, ne atvirkščiai.

Adžubejus išsiųstas 
i Kazachstaną

Chruščiovo žentas Adžu
bejus, buvęs Izvestija vyr- 
redaktorius, išsiųstas į Ka
zachstaną vietinio laikraš
čio redaktoriaus pavaduoto, 
ju. Jo žmona atsisakiusi su 
juo kartu važiuoti ir gavusi 
leidimą paJlikti Maskvoje, 
kur ji diibanti vieno moksli
nio žurnalo redakcijoje.

’I uose pat Kazachstano 
"plėšiniuose“ yra ir Malen- 
kovas. kurį ten šisiuntė Niki
ta.

Praeitą sekmadienį ko
munistų partizanai Pietų 
Vietname užpuolė Bien Hoa 
aerodromą, kuris yra 70 my
lių į šiaurę nuo P. Vietnamo 
sostinės. Partizanai buvo 
ginkluoti 3 mortiromis, ku- 

‘ riomis užmušė 4 amerikie- 
■ čius. 20 sužeidė, 5 sprausmi- 
nius lėktuvus visiškai sunai
kino, 6 smarkiai apgadino, 
o 7 mažiau.

Viso labo medžiaginių 
nuostolių padaryta mažiau
sia už 15 mil. dolerių.

Prezidentas skubiai su
kvietė savo patarėjų posėdį- 
Kokių žygių imsis JAV. pa
aiškės po rinkimų. Tuo tar
pu nusiųsta tik naujų lėktu
vų sunaikintiems ar suga
dintiems pakeisti.

Nuteisė Italijos 
atomo mokslininką

Italijos teismas nuteisė 11 
metų kalėti atomo komisijos 
viršininką prof. Ippolito, ku. 
ris išeikvojo 9 bi-lionus lii-ų 
(14 mil. dolerių).

CHRUŠČIOVAS GAUS 
PENSIJĄ

Nikita Chruščiovas gy- 
vens Maskvoje toje gatvėje, 
kurioje dabar gyvena ir kai 
kurie kiti buvę žymūs vy
rai — marš. Žukovas, Molo
tovas ir kt.

Chruščiovas gaus mėnesi- 
rę pensiją 1,000 rublių, au
tomobilį ir šoferį. Bent ši
taip skelbia spauda.

APGAUDINĖJO VĖŽIU 
SERGANČIUS

Du jugoslavai broliai Du- 
rovic skelbėsi išradę vaistą 
vėžiui gydyti krebiozeną. Jį 
JAV vaistų kontrolės įstai
ga pripažino netikusiu. Jį 
pardavinęję išradėjai bus 
teisiami už apgaudinėjimą.

Jean-Paul Sartre, prancūzą ra
šytojas. atsisakęs priimti Nobe
lio premiją.
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Didžiojo melo švente
Kai šį savaitgalį JAV visos rinkimų aistros jau bus 

nurimusios, Sovietijoje triukšmingai minės 1917 m. Spa
lio revoliucijos sukaktį. Savo kalbose komunistų vadai 
girsis savo laimėjimais ir visaip keiks jų dar nepaverg
tas tautas ir demo?.ratines vyriausybes.

Ir Lietuvoje ta proga komunistų bus įkyriai kartoja
mas melas, kad 1918 m. Lietuvoje prasidėjo revoliucija, 
kurios tikslas buvo įkurti sovietinę tvarką, bet Anglijos ii 
Prancūzijos kapitalistai pakišo koją, ir tik 1940 m. birže
lio 15-17 dienomis Lietuvos liaudis vėl sukilo ir nuvertė 
buržuazinę, fašistinę valdžią ir jos vietoje pastatė liaudies 
valdžią.

Tai akiplėšiškas melas, prieštaraująs pačių Lietuvos 
komunistų partijos vadų anų metų pareiškimams.

Jokio sukilimo anuomet nebuvo, naują tvarką atneši 
savo durtuvais raudonoji armija. Tą faktą patvirtina pa
tys komunistai-

Štai 1940 m. liepos 21 d. komunistų partijos pirma
sis sekretorius A. Sniečkus vadinamajame liaudies seime 
prisipažino, kad —

"Galingoji, nenugalimoji darbininkų ir valstiečių 
raudonoji armija, išlaisvinusi mūsų kraštą, užtikrino mū
sų sienų neliečiamumą/1

Tame pačiame "seime“ "prezidentas“ Justas Palec
kis patvirtino:

"...liaudies laisvės troškimas dar būtų likęs be vai
sių, jei ne ta broliškoji pagalba, kurią susilaukė iš visada 
mums broliškų ir draugiškų Tarybų Sąjungos tautų ir ku
rią atnešė mums tautų išvaduotoja raudonoji armija.“

Tada nei Sniečkus, nei Paleckis nepaminėjo apie jo
kį sukilimą, nes Lietuvoje kiekvienas vaikas žinojo, kad 
jokio sukilimo nebuvo, o buvo tik visiems matomas sovie
tų brutaliai įvykdytas Lietuvos užgrobimas-

Kitą dieną "seime“ komunistų pogrindininkas, vė
liau tapęs ministeriu pirmininku M. šumauskas taipgi 
pasigyrė:

"Už tą laimę mes esame be galo dėkingi didžiajai 
Tarybų Sąjungai, nenugalimai raudonajai armijai“.

Vadinasi, ir šitas komunistų veikėjas tada "pamiršo“ 
Lietuvos liaudžiai padėkoti už sukilimą.

Iš šitų komunistų vadų anų dienų žodžių aišku, kad 
ne Lietuvos darbo liaudis išsilaisvino, bet ją "išlaisvino“ 
atėjusi raudonoji armija ir pasodino raudonuosius ponus, 
kurie dar labiau liaudį išnaudoja, negu betkurie kapita
listai.

čia parodyta, kame kinai išsprogdino atominę bombą. 
Tai įvyko Sinkiango provincijoje, Takalamakan dyku
moje, netoli Lob Nor ežero.

Dabar Maskvos užsienio politikai yra labai nepatogu 
pasirodyti, kad Sovietų Sąjunga, pasinaudodama slapta 
sutartimi su hitlerine Vokietijos valdžia, okupavo Lietu
vą. todėl ir Lietuvos komunistams įsakyta įrodinėti tai, 
ko niekuomet nebuvo, ir aiškinti, kad Lietuvos žmonės 
patys norėjo sovietinės tvarkos ir sukilę ją įvedė. Tas me
las bus kartojamas ir Spalio revoliucijos sukaktį minint.

J. VIks

puolenytės-Bunker iš To
ronto straipsnis, pavadintasI 
"Kur yra PLB moterys?“!

Iš straipsnio galima iš-l 
{kaityti, kad lietuvių moterų: 
/ra apsčiai, kurios ir norėtų.' 
:r galėtų aktingai dalyvauti' 
savo tautiečių visuomeninė
je ir kultūrinėje veikloje, tik 
jų visa bėda yra ta. kad žy
mi dalis jų sesių aklai tebe
silaiko įsikibusios savo pa- 
apijų kunigų sutanų arba, 
taip autorė mandagiau pa- 
ako. 'parapinių moterų or

ganizacijų“ ir dėl to organi
zuotis nepriklausomĮai nuo 
parapijų "labai baiminasi.“

Ji tarp kitko rašo:
"Yra buvę projektų orga

nizuoti moteris Lietuvių 
Bendruomenėje, tačiau šitai 
nebuvo reikiamai suprasta, 
ir atskilų asmenų pastangos 
ligi šiol nebuvo vaisingos. 
Toronte, pavyzdžiui, ponia 
Kizienė prieš porą vasarų 
buvo sukvietusi Hamiltono 
ir Toronto moterų pasitari
mą. Jame išryškėjo keli da
lykai. Būtent. Bendruome
nės vyrai buvo už moteių or- 
ganizavimąsi prie lietuvių 
bendruomenės, bet parapi
nių moteių organizacijų at- 
stovės nepriklausomai nuo 
parapijų veikiančių moteių 
klubų (ar kaip juos vadinsi
me) minties labai baimino
si ir buvo prieš. Paaiškėjo 
tada, kad šitas projektas 
dar nėra pribrendęs ir To
ronto sąlygomis nepraktiš
kas. Nebuvo kaip ir per 
spaudą šito reikalo disku
tuoti“

I

RAUDONI JUOKAI

T arybinė statyba

Visokie koegzistentai, grį
žę is okupuotos Lietuvos, 
kaitoja tą pačią giesmelę, 
kad Vilniuje tokia didelė 
statyba, jog ištisos naujos 
gatvės pastatytos.

O štai Vilniuj apsivedė 
jauna porelė ir ieškosi buto 
lizdeliui sukti, bet neranda. 
Pagaliau vienas pareigūnas 
pataria laikinai apsigyventi 
pas uošvius.

—Deja, mūsų uošviai dar 
tebegyvena pas 
uošvius.—atsakė 
dys.

sius Australijos komunistų 
partija pradėjo organizuoti 
"Taikos ir nusiginklavimo , 
tarptautinį kongresą". Į jį 
siekiama įtraukti ne tik ko
munistus ar komunistuojan
čius, bet ir kai kurių religi
jų vyskupus, parlamento na-Į Spalio mėn. 19 d- dienraš- 
rius ir kt. Sydney mieste vei-1 tyje Chicago Daily Tribūne 
kiąs Antikomunistinis Tau- 
tų Blokas (ABN) nutarė im
tis kontraakcijos.

Pagal "Mūsų Pastogė“ 
(nr. 41). spalio 4 d- buvo su
kviestas antikomunistinių 
organizacijų posėdis, daly
vaujant ir imigrantų antiko
munistinių organizacijų at
stovams. Nutarta "Taikos 
kongreso“ atidarymo dieną, 
spalio 25 d., šaukti viešą an- 
tikomunistiškai nusistačiu
sių jėgų susirinkimą Sydney 
mieste. Lietuviai pakviesti 
gausiai dalyvauti.

Hnbert Humphrey ir Lietuva
ALT užklausimas senatoriui 

H. H. Humphrey

savuosius 
jaunave-

EKSKURSIJA Į

JAV LB Centro Valdyba 
ateinančią vasarą organi
zuoja lietuvių ekskursiją į 
Europą. Bus skrendama lėk
tuvu iš New Yorko į Frank
furtą- Lėktuvas—Super I)C 
8 Pan Jet, talpins 175 kelei
vius. Iš New Yorko į Frank
furtą ir atgal kainuos tik 
267 doleriai asmeniui. Lėk
tuvas iš New Yorko išskris 
1965 m. liepos 17 d. 5 vai. 
vak. ir Frankfurte bus lie
pos 18 d. 6:45 vai. lyto- Eks
kursija tęsis tris savaites. 
Iš Frankfurto atgal į New 
Yorką tas pats lėktuvas iš
skris rugpiūčio 7 d. Ekskur
sijai vadovaus ir visus orga
nizacinius darbus Centro 
Valdybos pavedimu atlieka 
Stasys Gečas. 7252 So. 
Rockwell St., Chicago, III. 
60629. Tel- PR 8-8034.

EUROPĄ

skyriuje "Voice of the Peo- 
ple“ latvių tautinio respub
likonų komiteto pirmininkas 
dr. L. V. Streips paskelbė, 
jog senatorius Barry<Gold- 
water. respublikonų prezi
dentinis kandidatas, pri
siuntė Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimui svei
kinimo telegramą, kurioje 
pareiškė savo nusistatymą 
remti Pabaltijo kraštų iš
laisvinimą iš bolševikų oku
pacijos. tuo tarpu senatorius 
Hubert H. Humphrey, da
bartinis viceprezidentinis 
kandidatas. kalbėdamas 
1945 m. Mineapoly pirmaja
me kongresionalistų bažny
tiniame suvažiavime, pripa
žino Pabaltijo kraštų pri
klausomybę Sovietų Rusijai.

ALT tą pačią dieną pa
siuntė senatoriui Hubert H. 
Humphrey laikraščio Chica
go Daily Tribūne kopiją ir 
paprašė suteikti informacijų 
apie savo nusistatymą Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų išlaisvinimo iš bolševikų 
okupacijos reikalu.

Dėkodamas ALTui už pa
klausimą, senatorius H. H. 
Humphrey spalio 23 d. sku
bos raštu atsakė, kad jo min
tys yra iškreiptos, kad jis vi
są laiką per eilę metų rėmė 
ir ęemia Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų išlaisvinimą iš 
bolševikų tironijos ir impe
rializmo ir kovoja dėl teisin
gos taikos ir laisvės.

i Atskiru voku senatorius 
talijoje, buvo atidaryta dai-Į prisiuntė savo ankstyvesnių 
lininko Henriko Šalkausko i kalbų fotokopijas ir pridėjo 
kūrinių paroda. Buvo išsta-Į trijų puslapių pranešimą, ką 
tyti 27 kūriniai. Dailininkas, yra daręs Pabaltijo kraštų 
yra atžymėtas visa eile pre- išlaisvinimo reikalu- Iš pre
mijų. Jo darbus turi įsigiju-; nešimo matyti, kad jis remia 
sios visos Australijos meno lietuvių tautos išlaisvinimo 
galerijos. Prieš mėnesi H. | pastangas ir smerkia komu. 
£alkausko darbų paroda vy-j njstų tireniją Pabaltijo k ras-'

Lietuviai studentai 
Australijoje

(E) "M. Pastogės“ duo
menimis, Melboumo univer
sitetuose šiemet studijuoja 
pilną laiką 23 studentai. Iki 
šiol Melbourno universitetą 
baigė 18 asmenų, vienas 
baigė kunigų seminariją, 14 
technikos koledžą, du vėliau 
įsigjo universiteto moksli
nius laipsnius.

Adelaidės universitete da
bar studijuoja 34 lietuviai, 
šeši mokytojų seminarijoje, 
penki mokosi technikos ko
ledže ir penki meno mokyk
loje- Iki šiol universitetą 
baigė du lietuviai, mokyto- 

| jų seminariją — trys.

Lietuvių dailininkų 
parodos Australijoje

12(E) Rugsėjo 29-spalio 
dienomis Melbourne, Aust-

Kas kitur rašoma
MOŠŲ BOLŠEVIKAI 
GELEŽELĘ RADO

Pavergtos Lietuvos ir 
JAV lietuviški bolševikai 
rado geležėlę Stalino aukų 
komisijos reabilituoto Va- 
reikio asmeny. Atseit, štai 
žiūrėkite: nors ir sušaudytas 
bolševikas, kilme lietuvis, o 
komunistų "žmoniškumo“ 
sumetimais reabilituotas!

Faktinai Vareikyje. kaip 
ir sušaudytame generole 
Putnoje, lietuviškumo tik 
tiek ir tebuvo, kiek jų pavar
dės skambėjo lietuviškai.

Vareikio tėvai, skurdo 
spaudžiami, maskolių polici
jos palydėti, turėjo išsineš
dinti iš Lietuvos ir apsigy
venti Poltavos gubernijoje 
tarp svetimųjų. Jų vaikams 
lietuvių gyvenimas pasiliko 
svetimas. Sūnus Vareikis 
pasekė bolševikus, kai šie 
smurto ir apgaulės keliu įsi
galėjo Rusijos valdžioje ir 
išvaikė demokratiniu būdu 
šalies gyventojų rinktą Stei
giamąjį seimą.

Nors pradedant 1918 m. 
Rusijoje taip pat pradėjo 
veikti lietuviški bolševikai, 
bet net jų eilėse Vareikis ne

pasirodė. Jis pradėjo bolše
vikinį darbą kaip tik ten, 
kur Stalino pavedimu Niki
ta Chruščiovas sijojo Ukrai
nos bolševikus, išvaikė Uk
rainos aukštųjų mokyklų 
profesūnrą-

Vareikis, pastebėjęs, kad 
ne tik eiliniai piliečiai, bet 
net ir komunistai suiminėja
mi be jokios kaltės įrody
mo. kišami į kalėjimus ir 
šaudomi ar tremiami Sibi
ran. kreipėsi į patį Staliną, 
pasiteiraudamas, kas čia 
vyksta? Stalinas į tai atsa
kė. Vareikis esąs dar pei 
jaunas visa tai žinoti ir su
prasti. Ir... ūmu laiku pats 
paklausėjas Vareikis dingo 
be žinios...

Dabar reabilitacijos ko- 
misija to, palyginamai, eili
nio komunisto pėdsakus su
rado- Bet. deja, iki šiol dar 
niekas viešai nerealibitavo 
nė vieno nekomunisto.. ku
rių milionai pėdsakų rodo 
kelią j mirtį.

KUR YRA LIETUVĖS 
MOTERYS?

Pasaulio Lietuvio nr. 9 j- 
dėtas gana įdomus S. Pra-

Reikia užmegzti diplomą* 
tinus santykius su kapitalis
tinėmis valstybėmis jų bud
rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in* 
filtruoti savo agentus.

Leninas

AUSTRALIJA

Antikomunistinių jėgų
\ SiUiirinkimkt Sydneyjuje

(E) Anksčiau buvo pra
nešta. kad prieš kelis mėne-

ko Adelaidės mieste ir buvo 
labai teigiamai įvertinta.

Spalio 16 d. Sydney mies
te atidaryta dail- V. Rato 
dailės paroda. Ji truks iki 
spalio 31 d. Išstatyta 32 kū
riniai — daugiausia lino, 
medžio ir gipso graviūros.

ARGENTINA

J. Rimšos darbų paroda 
Buenos Aires

I

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

Jau tuoj ir Kalėdos. Jau galvojame, ką duoti savo 
artimiesiems. Tų dovanų beieškodami krautuvėse, sugaiš

tame daug laiko ir pavargstame. To viso išvengtume, jei 

atsimintume, kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio 
metinė prenumerata. Ji pigi, nes užsakant Keleivį Kalėdų 

dovanų duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė 

prenumerata tik $4.00. Ją gavęs per ištisus metus minės 
tą, kas ją dovanojo, nes Keleivis jį lankys kas savaitė.

Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugams ir kitiems 
bičiuliams Kalėdų dovanų!

Japonijos ministeriui pirmininkui dėl ligos aUuakius 
iš pareigų, jo vietą užims vienas iš šių valstybininkų: 
Eisaku Šato (kairėje), Ichri Kono (vidury) Aiichiro 
Fujiyama, buvęs užsienio reikalų ministeris.

(E) Rugsėjo 28 d. Buenos 
Aires mieste atidaryta 29-ji 
iš eilės dail- Jono Rimšos pa
roda. Išstatyti 25 kūriniai. 
Ryšium su parodos atidary
mu "Argentinos Liet. Bal
so“ (1239 nr.) paskelbtame 
pasikalbėjime J. Rimša pa
sakoja. kaip pirmą paroda 
jis organizavęs prieš 32 me
tus. dar būdamas Buenos 
Aires Meno Akademijos 
studentas. Tapytojo J. Rim
šos darbų yra įsigijęs Boli
vijos bankas, Istorinis Tau
tos Muziejus. Wildestein ga
lerija Argentinoje. Čiurlio- 
nio Meno galerija Chicago- 
je, privatūs meno rinkėjai 
įvairiuose P. Amerikos kres
nose, lietuviai keliuose kon
tinentuose ir kt-

Būdamas Valst. Bolivijos 
Meno Akademijos direkto- 

■ rium ir joje profesoriauda
mas, J. Rimša algą išdalin
davęs neturtingiems studen
tams. Jo paruoštų meninin- 

1 kų yra visoje Pietų Ameri- 
1 koje.

Lietuvos generalinį konsulą 
: dr. P- Daužvardį ir jo pasa
kytą suvažiavime kalbą, o 
taip pat atžymėjo ALT na
rių sudėtį bei dalyvavusius 
iš atskirų vietovių suvažia
vimo atstovus.

ALT biuras

tuose. Ta pačia proga sena
torius Humphrey primena, 
kad 1962 m. už savo veiklą 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mui jis gavo Pavergtų Euro
pos Tautų Asamblėjos atžy
mų ji mą.

1962 m. vasario 15 d. jis 
kalbėjo minint 44 metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktį ir išvardinęs kitus at
vejus, pareiškė savo nusista
tymą ir norus dėti pastangas 
išlaisvinti Pabaltijo ir kitus 
kraštus.

ALT suvažiavimas 
amerikiečių spaudoje

Spalio mėn 10 d- įvykusį 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą Chicagoje, 
Sherman House, paminėjo 
ir aprašė šie amerikiečių 
laikraščiai:

1) Chicago Daily News 
spalio 9 d. straipsniu "Li- 
His Nation“, 2) Chicago 
thuania Aide Asserts Stole 
Sun-Times“ spalio 11 d. — 
"Bany Pledges Free Lithu- 
ania to Council Here“, 3) 
Chicago American. spalioll 
d. — "Lithuania Forgotten 
by World“, 4) South West 
News - Herald, spalio 15 d. 
str. "Telis Lithuanian Coun- 
cil Help Will Comme“ ir 5) 
Southtovvn Economist'. spa- 
io 18 d. — "Lithuanan Con- 

sul At Convention“.
Visi paminėti laikraščiai 

atžymėjo Chicagoje rezi
duojantį nepriklausomos i

KIEK YRA KOMUNISTŲ

(E) Ryšium su Sovietijo
je paminėtomis Pirmojo In
ternacionalo šimtosiom me
tinėmis pateikta kompartijų 
ir jų narių statistika. Pagal 
Vilniuje leidžiamą "Komu
nistą“ (9 nr.) kom. partijų 
1960 m. pasaulyje veikė 87, 
jų narių skaičius siekė virš 
36 mi-lionų ir iš jų nekomu
nistinio režimo kraštuose' 
narių daugiau kaip 5.3 mil. 
1963 m. kom- partijų skai
čius pasiekė 90, narių—42,8 
milionai ir iš jų nekomunis
tiniuose kraštuose—virš 6 
mil. Per paskutinį ketvirtį 
amžiaus 26 kom. partijos 
buvo sukurtos besivystan
čiose valstybėse, iš jų Azijos 
kraštuose — 11 kom. parti
jų. Pietų Amerikoje—9 ir 
Afrikoje — vos 6 kom. par
tijos.

Ta pačia proga nurodyta 
į skaičių baisų, kuriuos per 
parlamentų rinkimus gauna 
kom. partijos kapitalisti
niuose kraštuose- Italijoje 
1963 m. komunistai gavo 
7.8 mil. balsų (25.3% visų 
balsavusiųjų), Indijoje 1962 
m. komunistams teko 11-5 
mil. balsų (10.1%). Prancū
zijoje 1962 m. kom. partija 
gavo virš 4 mil. balsų (21.9 
%). Suomijoje 1962 m. — 
507 1 tūkst. (22.1% ) ir Ja
ponijoje 1963 m. komunis
tams teko 1.6 mil. balsų (4 
% ). Komunistų čia pateik
toje statistikoje kiek stebina 
Suomijos ir Japonijos pa
vyzdžiai. nes šiuose kraš
tuose nevertėtų komunistam 
didžiuotis gyventojų simpa
tijomis. Pvz. neutralioje 
ir sovietų grėsmėje gyve
nančioje Suomijoje už ko
munistus balsuojančių skai
čius net mažėja: 1958 m.

I jie buvo surinkę 23.2% visų 
balsų, bet Japonijoje balsų 

iškaičius kiek pakilo (1960 
i m- jų buvo 2.9%,).

i

DAR GALIMA GAUTI

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

"Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“ 

Knyga 227 psl., kaina$1.20

Paul M. Back iš Miami, Fla., 
kaltinamas grasinęs nužudyti 
prezidentą Johnsoną.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas!
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Nauja Balfo vadovybė Briedis, Br. Spūdienė. J. Pa- 
' kalka ir kiti.
, Buvo taip pat paliesti irDirektorių taryba iš savo ■ •• v . i , i i.c, v. pai pauvnu n

tarptautiniai įvykiai, 
j Čia žodį tarė K. Bielinis. 
I Petrėnas ir kt. Susilaikyta 
nuo tų įvykių įvertinimo.

I nors Sov. Sąjungoje Chruš- 
Il-.j iš valdžios pašalini- 

I mas sukelia daug toli sie- 
| kiančių abejonių.

Viena aišku, kad su tuo 
Nikitos pašalinimu kova dėl 
įtakos valdžioje ten nėra 
baigta. Ir tos Kremliuje ko
munistų viršūnėse vykstan
čios grumtynės dėl valdžios 
dar labiau gilina įvykusį lū
žį komunistų tarpe tarptau
tiniu mastu. Ir pažymėtina, 
kad Kinijos komunistų va
dai patenkinti Chruščiovo iš 
valdžios išspyrimu. o Pran
cūzijos ir Italijos gausių 
partijų vadai teiraujasi, ko
dėl Kremliuje taip atsitiko, 
ir kartu pabrėžia, kad bet 
kurios šalies komunistai tuii 
nepriklausomai tvarkytis, 
atsižvelgdami į savo šalies 
reikalus. Tokiais pasisaky
mais tos partijos nedvipras
miškai slysta iš Maskvos 
globos.

Be šio klausimo, plačiai 
pasidalinta įspūdžiais apie 
buvusį Balfo 12-jį seimą.

Kuopos sekretorius J. Pa
kalka perskaitė praeito po
sėdžio protokolą, iždininkas 
A. Šulaitis pranešė apie 
kuopos finansus.

bą: pirm. kun. Ve- Martin- 
kus iš Providence, R.L, vice- 
pirm. dr. EI. Armonienė iš 
Baitimorės. Md., E- Čekie- 
nė, Br. Spūdienė ir dr. A. j ‘ 
Skėrys — visi iš Woodha- 
veno, N.Y., sekr. N. Gugie- 
nė iš Chicagos, prot- sekr. S.! 
Dzikas ir Woodhaveno, N. 
Y., ižd. A. Senikas iš Great 
Neck, N. Y.

Balfo direktorių taryboje, 
be jau minėtųjų, yra J. Au
dėnas, adv. St- Biedis, abu 
iš Brooklyno, N.Y., dr. V. 
Ramanauskas iš Clevelan- 
do. Ohio, J. Sonda iš Bosto
no, Mass.. Ig. Petrauskas. E- 
Pauiazienė iš Detroito, 
Mich., kun. B. Sugintas, V. 
Šimkus. J. Arstukys. A. Bra
zis. D- Bobelienė. A. Dzir- 
vonas. kun. Pr. Garšva, J. 
Grybauskas, kun. F. Gurec- 
kas. dr. R. Sidrys, kun. A- 
Trakia,—visi iš Chicagos. 
III.

Nyo Balfo įsikūrimo die
nos pirmininkavęs prel. kun. 
J. Končius atsisakė iš pat ei
gų dėl sveikatos ir kt. Jis 
išrinktas garbės pirmininku-

Garbės nariais pakelti 
Nora Gugienė, Elzbieta Pau- 
razienė, Bronė Spūdienė 
Albinas Trečiokas.

ir

Dar kelios pastabos iš 
seimo eigos

Iki buvo svarstoma Balfo 
veiklos apyskaita ir daromi 
pranešimai apie Balfo 20 
metų veiklą bei tos veiklos 
ateities gaires, susirinkimas 
ėjo ramiai, tvarkingai, bet 
kai iškilo klausimas dėl Bal
fo perkėlimo į Chicagą, pra
sidėjo "karšti ginčai“, bet 
tuos ginčus ūmai atšaldė 
teisininkės EI- Armonienės 
įspėjimas, kad konstitucijoj 
yra numatyta Balfo būstinė 
Nevv Yorkas. Šio seimo nu
tarimas keltis Chicagon bū
tų neteisėtas. Reikia pirma 
pakeisti Balfo konstituciją.

Po šio pareiškimo seimo 
atstovai ir vėl surado pu
siausvyrą. ir susirinkimas 
baigėsi ramiai. Prieš pabai
gą visų buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Posėdyje dalyvavo per 90 
atstovų. Balfas turi apie 70 
veikiančių skyrių- Balfą 
sveikino Vliko vardu K.
Bielinis, Lietuvos Laisvės Į 
Komiteto—V. Sidzikauskas. 
LRKS valdybos—prel. J. 
Balkūnas, V. Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės—kun. 
Aviža, Vasario 16 gimnazi
jos—kun. B. Liubinas, Itali
jos Lietuvių Bendruomenės 
vardu kun- V. Mincevičius.

Taip pat sveikinimą at
siuntė popiežiaus vardu iš 
Vatikano kardinolas Cico- 
gnani, Nevv Yorko gub. N. 
A. Rockefelleris ir daug ki
tų.

VincHS Kalvelis jaunystėje

ALSS kuopos susirinkimas

Jie varžosi dėl MassachusetU gubernatoriaus vietoti: 
kairėje respublikonu kandidatas John Volpe. dešinėj 
Francis X. Bellotti — demokratas.

mose vietose aplankyti. De
ja. okupantų varžtai nelei
džia net pas savo gimines 
nuvykti.

Už pagerbimą V. Kalvelis 
savo bendraminčiams tarė 
padėkos žodį.

ALSS Brooklyno kuopos 
valdyba kitiems metams pa
likta ta pati — pirmininkas 
adv. S. Briedis, sekretorius 
J. Pakalka ir iždininkas A- 
Šulaitis.

Lauktina dažniau panašių 
našių narių susirinkimų.

Šaunios Ramanauskaitės 
vestuvės

Spalio 17 d. įvyko Br. 
Spūdienės brolio Antano 
Ramanausko dukters Vidos 
gražios vestuvės. Ji ištekėjo 
už Al. Kraulando.

Tose vestuvių iškilmėse 
susirinko apie 160 svečių. 
Jų tarpe buvo atvykusių iš 
Kanados — Skirgailą šeima. 
Vidžbaliai, Stankai, S- Riau
kus ir iš Kalifornijos Ake- 
lienė. Vestuvėse dalyvavo 
ir lietuvių visuomenės veikė
ja Ef. Mikužytė. supranta
ma, ir abudu Spūdžiai.

Tomo gerai tvarkomas or
kestras suteikė progą sve
čiams ne tik pašokti, bet ir 
muzikos pasiklausyti. Tomo 
orkestras yra vienas geres
niųjų.

nereikia pamiršti ir jau da
bar ruoštis, kad kitais me
tais išvengtume visų šiemet 
pasitaikiusių, trūkumų ir pa 
darytume dar geresnį įspū- 
dį.

Parodą iki uždarymo die 
nos aplankė per 33 milionai 
žmonių.

Pasaulinėje parodoje pa 
statytas Lietuvos pakelė.* 
smūtkelis, nors ir nuošalio 
je vietoje, pro kur takai ve
dė į Vakarų valstybių pavil
jonus. nesijautė vienišas. 
Retas kuris praeivis praei
davo jo nepastebėjęs. Daug 
kas stabtelėdavo, dirstelė
davo. kitas perskaitęs įrašą 
persižegnodavo ir priklaup
davo, o dar kiti šiaip sau su
stodavo susimąstę.

Dabar rūpestis tą smūtke- 
lį išsaugoti per žiemą. Jis 
jokių šalčių nesibijo, bet 
pikta žmogaus ranka gali 
jam pakenkti.-.

E. Mikužiūtė buvo išvykusi 
į Kanadą

VOKIETIJA

, V. Sidzikauskas Vokietijos 
lietuvių tarpe

(E) Lietuvos Laisvės Ko
miteto New Yorke pirmi
ninkui V. Sidzikauskui lan
kantis Europoje, spalio 17 
d. jis turėjo pasitarimą su 
Vak. Vokietijos centrinių 
lietuvių organizacijų atsto
vais- Stuttgarte įvykusiame 
posėdy V. Sidzikauskas, pa
metęs tarptautinės politikos 
padėtį, plačiau apsistojo 
ies JAV-se vykdomos Lie

tuvos laisvinimu besirūpi
nančių politinių ir visuome
ninių organizacijų konsoli
dacijos klausimu. Posėdyje 
dalyvavę vieningai pritarė 
lietuviškų pajėgų išeivijoje 
apsijungimui ir pareiškė 
nuomonę, kad jis paliestų 
ir Europoje veikiančias lie
tuvių organizacijas. Ta pro
ga pasisakyta, kad JAV-se 
globaliniai veikiančios or
ganizacijos. kaip VLIKas ir 
PLB, dar nepasiūliusios to
kio lietuviškų organizacijų 
Europoje apsijungimo veik
los gairių. Pabrėžta, kad 
Lietuvos laisvinimo /akcijo
je lietuviai Europoje turėtų 
sudalyti vienokį ar kitokį 
oi-ganą ar atstovybę.

V. Sidzikauskas dar lan
kėsi Muenchene, vėliau iš
vyko į Romą ir Paryžių, kur 
spalio pabaigoje įvyks A.C. 
E-N. (PET) atstovų ir Pa
baltijo diplomatų posėdžiai.

Mirė inž. L. Prosinskis

MASSACHUS.ETTS VALSTIJOJE

GARDNER. MASS.

Lietuvių bendrovės nauja 
valdyba

Pirmininku išrinktas Juo
zas Bekerta, sekr. Vanda 
šerkšnienė. ižd. Vytautas 
Vaškevičius, fin. sekr. Vin
cas Višniauskas. direktoriais 
Daukantas. Debesaitis, Tun- 
kūnas. Glebavičius. Vilčins
kas. Juška, Panevėžys. J. 
Debesaitis. Knygų tikrinto
jais Nakutis. Netselis. Pane
vėžys.

Bendrovė šiuo metu turi; 
L45 narius.

Ar turi šitas

DIDYSIS SAPNININKAS, lfe 
psl., kuiną ................... $1.5

LIETUVOS RESPUBLIKŲ* 
ISTOR1J?* su spalvotu žeme 
lapių, 96 psl., kaina .. $0.7

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS tcai 
na ................................. $0.51

Pasaulinei parodai 
užsidarius

Semanavičių sidabrinė 
sukaktis

Semenavičiai spalio 21 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 25 m. sukaktį. Puo
ta dėl ligos buvo atšaukta, 
bet. Semenavičiui grįžus iš 
ligoninės, ta sukaktis buvo 
paminėta namuose, jo šei
mos ir būrio artimųjų tarpe.

Semenavičiai augina sū
nų Joną, jie yra seni Kelei
vio skaitytojai.

Linkiu jiems sulaukti dar 
daug laimingų metų.

Susižeidė P. Misevičienė

Sena Keleivio skaitytoja 
Paulina Misevičienė namuo
se susižeidė — išsilaužė šon
kaulį- Jai reikėjo pagulėti 
ligoninėje.

J. Višniauskas įžengė į 
devintą dešimtį

Juozą Višniauską. kuris 
neseniai minėjo savo am
žiaus 80 m. sukaktį, ištiko 
širdies smūgis. Jis išvežtas 
į ligoninę.

Garniškis

Besibaigiant posėdžiui, 
buvo pagerbtas kuopos na
rys Vincas Kalvelis, prašo-' 
kęs 75 metus savo gyveni
mo- Jau per 50 metų kaip 
jis gyvena JAV-se. Čia jis, 
dirbdamas įvairius darbus, 
įsigijo laikrodininko specia
lybę.

Nuo atvykimo į JAV pir-' 
mųjų metų įstojo į Lietuvių 
Socialistų Sąjungos narių 
gretas ir kietai laikosi tose 
savo pozicijose. Jis nepalū
žo net tada, kada komunis
tai pasikėsino visai sužlug
dyti lietuvių socialistų sąjū- 
dį.

V. Kalvelis yra nuoširdus 
savo tautos bendrų reikalų 
rėmėjas. Jis yra ir ALSS Li
teratūros Fondo narys rėmė
jas.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais jis lankėsi Lietu
voje- Ten viešėjo savo gim
tajame kaime ir ne tik savo 
gimines bet ir kaimynus ap
dovanojo, nupirkdamas 
jiems tris veislines karves.

Ir dabar V. Kalvelis no-j 
retų pabuvoti savo kaime.

Eufrozina Mikužiūtė spa
lio 29-30 dienomis dalyvavo 
Kanados patentų ir preky
bos ženklų instituto suvažia
vime Montebello. Que.

Ta proga ji aplankė ir 
The Canada Storch bendro
vę Montrealv, kur tarėsi 
prekybos ženklų reikalais.

J Nęv.YorkąJE, Mikužiū
tė sugrįžo lapkričio 1 d.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS 

“Keleivio“ administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

I4—-------- ------------
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį

Pasaulinė paroda Nevv 
Yorke uždaryta iki 1965 m. 
balandžio 21 d.

Parodos vadovybė davė 
progą lietuviams net tris 
kartus pasirodyti su savo 
tautine kūryba- Nėra abejo
nės. kad parodai pradėjus 
kitais metais veikti ir vėl 
bus duota proga lietuviams! galite gauti Keleivio admi- 
atlikti savo programą. To nistracijoj už 50 centų.

1965 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS

Spalio 22 įvyko Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
kuopos narių susirinkimas.

Bendrinėse lietuvių orga
nizacijose socialdemokra- ............ .........
tus atstovaujantieji piane- pasimatyti su giminėmis iri

JAU BAIGIAMAS RUOŠTI 
Jį redaguoja Stasys Michelsonas-

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

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

šė. kas jų nuveikta. Tuo | kaimynais .jei tai būtų gali- 
klausimu kalbėjo adv. St-1 ma laisvai juos jų gyvena-

"KELEIVIS"
636 E. Broadway — ; — South Bolton, Man. 02127

(E) Spalio 18 d. Stuttgar- 
te—Bad Cannstatte ilgesnį 
laiką sirgęs mirė Vokietijos 
lietuvių veikėjas inž. Liubo
miras Prosinskis. Jis gimęs 
1889 m. 1
Prosinskis kaip dipl. inži
nierius dirbo Kaune, Taura
gėje ir kituose miestuose, o 
1944 m. pasitraukęs į Vak. 
Vokietiją. įsijungė į lietuvių 
bendruomenės veiklą ir ė- 
jo atsakingas pareigas. Ke
lis kartus buvo Stuttgarto 
PLB apylinkės pirmininku, 
iiuo 1957 m. dirbo Lietuvos 
jhaud- Kryžiuje, buvo PLB 
Vokietijos Kr. Tarybos na
rys ir 1959-60 m. Vokietijos 
Kr. Valdybos pirmininkas. 
Pastaruoju metu velionis 
buvo ELTOS d-jos kontro
lės komisijos nariu ir PLB 
Stuttgarto apylinkės valdy
bos vicepirmininku. Palai
dotas spalio 21 d. Stuttgar
to (Bad Cannstatto) kapi
nėse.

NIHILISTAI, 8 veiksmų trage 
kaina ........................... $0.2«

GYVULIŲ PROTAS. 212 p«i 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų drs 
ma. L. Tolstojus, 62 psl.. kai 
ne ................................... $0.3t

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma 
tulaitis, 24 psl., kaina <0.2f

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 psl., kaina ............... $0.11

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĘS GAIRĖS. 32 psl. 
kaina 25 centai.

KIEK YRA LIETUVIŲ 
SKAUTŲ

’siiibnid. u 13 ųiinęfc

lapkričio 1 d. L. MONOU) GAI^KL^

KNYGOS JAUNIMUI
MURKLYS, A. Giedriaus apj 

saka, 180 psl., kaina . . $1.80
GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovana 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 
kaina ...................................... tl.ni'

227 psl., kaina tik $1.20.
GINTARELE, J. Narūnės pasa

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

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

pus)., kaina .....................$2.00

JAUNASIS SOCIALDEMO 
KRATAS Nr 4 ir 5, kalni 
35 centai

'.IE LOS BALSAI, J. Smėliu 
rihiis eilėraščiai. 221 psl.. ka, 
na ................................... $0.71

3Dr FOR Ll ltibAriir • 
FREEDOM. parašė S. A. Vik 
toras, 32 psl.. kaina 50 centi.l

NEPRIKLAUSOMOS LIETU i 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psl., kaina .. $5.0<

ANARCHIZMAS 29 psl., kai 
na ................................... $0.1i

IS DŪMINES LŪŠNELĖS. k 
Kraučiūiu eilėraščiai. 12*. 
psi., kaina ................... $1.01

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garnius, 40 psl., kaina $0.1F

KAI1 SENOVĖJE žMONfe 
PERSIST ADYDAVO S Al
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.lt

EILĖS IF STRAIPSNI a 
(Kaip atsirado popiežiai, re 
umatizmas, Kražių skerdynėm 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.2.’

MATERIALISTIŠKAS ISTOR1 
JOS SUPRATIMAS. 80 pe. 
Kaina ........................... 3C.2*

ŠL1UBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks 
’no komedija. 29 psl.. kai I 
kaina ........................... $0.2«

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
kaina ........................... $0.2.

DAINOS APIE LAISVŲ, A 
Giedraitis, 32 psl., kai 
na ................................... $0.7$

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

KAS YRA SOCIAIJZACIJA 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ................................... $0-30
Užsakymus su pinigais prašo 

ma siusti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos, A. Antanov, 45 psl. 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broad way 

go, Boatoa 27, Mam.

Vyriausio skautininko Kri
vūlės, išleistos rugsėjo mėn. 
duomenimis, lietuvių skautų ' 
Atlanto rajone yra 327. 
JAV’ vidurio rajone— 385. 
Pacifiko rajone — 86. Ka
nados — 280, Australijos— 
204. Europoje — 109. pa
vienių registruotų skautinin
kų — 42. Iš viso lietuvių 
skautų (neįskaitant skau
čių) yra 1.433.

Kiekvienais metais lap
kričio 1 d. vykdoma nauja 
skautų registracija ir suren
kami metiniai nario mokes- 
či-ai.

Garbė už pinigus nenu
perkama.

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NAT1ON, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10-

“Tvventy years’ struggle 
for freedom of Lithuania-'* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

”Leave your tears in Mos- 
kow>“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Dūke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

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



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, 30. BOSTON Nr. 44, 1964 m. spalio 28 d.

Iš pavergtos Lietuvos

Mirė skulpt- J. Mikėnas

Spalio 23 d. Vilniuje stai
ga mirė žymus skulptorius 
prof. Juozas Mikėnas, gimęs 
1901 m., subrendęs nepri
klausomoje Lietuvoje ir ta
da jau sukūręs nemažai žy
mių kūrinių.

Paskutiniuoju metu jis iš- 
garėjo savo monumentali- 
niais kūriniais — Pergalės 
paminklu Karaliaučiuje ir 
kt. Jis buvo apdovanotas or
dinais ir liaudies dailininko 
garbės vardu.

Ar Sniečkus išsilaikys?

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, ten žmonės patylo
mis viens kito klausia, ar 
Sniečkus išsilaikys Brežne- 
vui-Kosyginui Chruščiovą 
pakeitus? Ar naujieji bosai 
naudosis juo Lietuvą ūkiš
kai išnaudodami, ją rusin
dami, ar pasirinks kitą?

Svetimtaučiai planuoja 
Vilniaus ateities statybą

(E) Maskvoje veikiąs So
vietų Sąjungos Statybos Ko
miteto civilinės statybos ir 
architektūros komitetas ne
seniai paskelbė konkursą 
Vilniaus miesto išplanavimo 
ir užstatymo projektui su
daryti. Nelietuvių paskelb
tame konkurse, aišku, daly
vauja nelietuviai, būtent, 
Leningrado. Rygos, Minsko 
ir šalia jų — Vilniaus archi
tektai. Konkurso rezultatai 
dar nepaskelbti — dabar 
tik paskelbta, kad projektų 
įgyvendinimo terminas — 
25 metai, kai miesto gyven
tojų skaičius pakilsiąs ‘ligi 
400,000. Apytikris Vilniaus 
centro plotas — 350 hekta
rų. Centrinė miesto gatvė 
numatoma palikti Lenino 
prospektą (b- Gedimino g.). 
Jis būsiąs skiriamas tik pės-

tiems. Lenino aikštė (b. Lu
kiškių) — pagrindinė mies
to aikštė su naujais vyriau
sybės rūmais. Vienas iš 
svarbiausių uždavinių — už
statyti ir apželdinti dešinįjį 
Neries krantą.

Komjaunimo laikraštis, 
aprašydamas leningradiečių 
architektų projektą, pažy
mėjo, kad Jame "stulbinti 
užmojai“. Paliekami kai ku 
rie architektūriniai pamink 
lai (Vilniaus senosios baž
nyčios), Vilnius paverčia
mas perdėm moderniu mies
tu. Labai nedrąsiai pastebi 
ma, kad Leningrado archi
tektų projekte "kai kurie 
senojo Vilniaus kvartalai vi.- 
dėlto numatomi rekonstruo 
ti.“ Tai reiškia, kad pei 
tuos 25 metus, jei leningra
diečių projektas bus priim 
tas. senasis Vilnius su jo is 
tariniais paminklais būti: 
nugriautas.
Sovietų propagandininkai 

į Kubą

(E) Spalio mėn- pradžio
je iš Maskvos į Kubos salą 
išvyko grupė visoje Sovieti- 
joje veikiančios "Žinijos“ 
draugijos pareigūnų. Išvy- 
kusiųjų tarpe ok. Lietuvos 
kom. partijos ideologinio 
skyriaus vedėjas P. Mišutis 
ir letuviško "Žinijos“ pada
linio valdybos sekretorius 
A. Sinkevičius. Dviejų sa
vaičių viešnagėje agitatoriai 
skaitė paskaitas apie Sovie
tų Sąjungą ir apie Letuvą 
Tokia sovetinių pareigūnu 
kelionė — nauja Maskvos 
pagalbos priemonė kubie
čiams dar daugiau nuteikti 
komunistiškai bei propaguo
ti sovietinius "pasiekimus.4

Žinoma, kad "Žinijos“ 
draugjos vienas pagrindinių 
tikslų — skleisti antireligi
nę propagandą.

Viršuje Montecassino vienuolynas Italijoje, kuris di
deliu mūšių karo metu buvo sugriautas. Dabar jis at
statytas, jo pašventinime dalyvavo pats popiežius Pau
lius VI (apačioje).

Vasario 16 gimnazija
i

FILATELISTUS GRŪDA 
Į KALĖJIMĄ

kalėjimo bausme. Iš abiejų 
atimti pašto ženklų rinki
niai- Rytų Vokietijoje pašto 
ženklais gali keistis tik "So
cialistinių pašto ženklų klu
bų“ nariai, šiaip pašto ženk- 
lų prekybos bei keitimosi 
monopolis priklauso režimi
nei valdžiai. Nuolat leisda
ma naujus pašto ženklus, vy
riausybė siekia įsigyti dau
giau užsienio devizų.

(E) Tarptautinio Komite
to Krikščioniškajai Kultūrai 
Ginti biuletenis ”CI Infor- 
mation“ paskelbė būdingą 
žinią apie ulbrichtinio reži
mo R. Vokietijoje žiauru
mus. Cottbus miesto teismas 
nuteisė vieną gyventoją 7 m. 
ir 9 mėn- sunkiųjų darbų ka
lėjimo bausme, nes pilietis 
"nelegaliai“ (privačiai) kei
tėsi pašto ženklais su Vak. 
Vokietijos filatelistais. Ap
sunkinanti aplinkybė ta.

kad "nusikaltimas“ buvo 
vykdomas po 1961 m. rug-1 
piūčio 13 d., taigi "gėdos 
sienai“ Rytų Berlyne atsira
dus. Kitas filatelistas, pieno 
prekybininkas, buvo nuteis
tas ketvertų su puse metų 8x6 colių dydžio už 80 cnt

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvor 
nepriklausomybės paskelbi 
mo akto pasirašytojo Stepo 
no Kairio spalvotą portretą

LIETUVIŲ JAUNIMO į Vliko-
METAI PLB Valdybos reikalų ve-

| dėju ir ateinantiems metams 
pakviestas ir sutiko būti E. 
Kalnėnas.

Ryšium su pasaulio lietu
vių jaunimo kongresu, krei
piant visą galimą dėmesį į 
laisvojo pasaulio lietuvių iš
eivijos jaunimo problemas 
ir rūpesčius. 1966 metai yra 
skelbiami lietuvių jaunimo 
metais. Visų kraštų lietuvių 
bendruomenės, organizaci
jos (ypač jaunimo) ir pla
čioji visuomenė prašoma 
jau iš anksto ruoštis ir visa 
daryti, kad lietuvių jaunimo 
judėjimas įgautų reikiamą 
mastą ir įtampą.

Dabartinė (antroji) PLB 
Valdyba pareigas perėmė 
1963 m. spalio 12 d. Spalio 
15 d. posėdžiu buvo pradėti 
antrieji darbo metai.

Posėdyje dalyvavo pirm. 
J. Bačiūnas, St- Barzdukas, 
dr. A. Nasvytis. V. Kaman- 
tas, M. Lenkauskienė (posė
dis vyko jos bute), J. Staniš- 
kis, reikalų ved. E. Kalnė
nas, taip pat iš Philadelphi- 
jos buvo atvykęs PLB Kul
tūros Tarybos pirm- dr. J. 
Puzinas. Dėl ligos negalėjo 
dalyvauti A. Mikulskis.

Buvo svarstomi šie klau
simai ir reikalai: pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas 
(ref. Kamantas), PLB ry
šiai su apsijungusiu VLIKu 
(ref. dr. Puzinas). tolimes
nis "Pasaulio Lietuvio“ lei
dimas (ref. Barzdukas) PL 
B Valdybos bendradarbia
vimo plėtimas su kraštų 
bendruomenėmis (ref. Barz
dukas), PLB Kultūros Ta
rybos ateinančių metų pla
nai ir darbai (ref- dr. Puzi
nas), ižd. Staniškis pateikė 
metinę finansinę PLB Vai- . 
dybos apyskaitą ir kt. I

Valdyba išreiškė nuošir- navičiūtė. spaudos ir irifor- 
džią padėką "Birželio 22 d. macijos bei Studentų Gairių 
komisijos pirmininkui dr. J. redaktorius Rimantas Gris- 
Puzinui už jo pastangas ir| kelis.
darbą konsoliduojant Vliką. Į Visuotinis lietuvių studen- 
Jis pakviestas ir sutiko būti tų suvažiavimas įvyks lap-

STUDENTŲ VALDYBA

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdybą 1964-65 
mokslo metams sudaro šie 
asmenys:

Pirm. Algis Zaparackas 
(4120 Yorba Linda Drive, 
Royal Oak, Mich. 48072), 
vicepirm. Algimantas Bub- 
lys, sekr. Jūra Gailiušytė 
(645 Marick. Apt. 21. Dėt- 
roit 2. Mich ), ižd. Algis 
Alantas, tarptautiniams rei
kalams narė Birutė Augusti-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOb 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto rignatarv 
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gaut 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriau* 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina 56.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
turas F'ondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo
K. Bielinio Dienojant ’*
K. Bielinio Penktieji Metai °
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija ’’
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU,

kaina
99

$2.50 ” $1.80 
LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.89 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x 11*4) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros F'ondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas F'ondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. III. 
J. Valaitis, 1507 So. 51th Avė., Cicero 50, III.

A. Sukausiąs, 2002 F'erdinand, Detroit 9, Mich.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd.. E. Cleveland

J. Novo?, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont., Canada. 

VYRIAUSIOJI L1TERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBE “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo

99

12, Ohio.

laikinuoju PLB Valdybos kričių 26-30 dienomis Dėt- adresu: K- Bielinis, 29 West 57th St, 101h fl., New York, N. Y,j 
ryšininku prie apsijungusio roite. 10019.

(Tęsinys)
Latvių gimnazijos moks

lo lygis sunkiai patikrina
mas, nes jie visus egzami
nus laiko savo tarpe. Minu
sas pasirodo tada, kai reikia 
stoti į universitetą. Lietuvių 
gimnazijos abiturientai pri
imami į kiekvieną universi
tetą be jokių papildomų eg
zaminų. o latvių gimnazijos 
abiturientai priimami užsie
niečių teisėmis, tai yra išlai
kę universiteto nustatytus 
egzaminus. Latvių mokslei
vių šiuo metu yra truputį 
daugiau negu lietuvių (112 
prieš 99), tačiau ir latvių 
žmonių yra kone dvigubai 
daugiau Vokietijoje, o jų 
dar yra Švedijoje ir kituose 
Europos kraštuose.

Latvių gimnazijos moky
tojams algas (devyniems) 
moka Vestfalijos krašto so
cialinių reikalų (ne švieti
mo, kuri remia pripažintas 
gimnazijas) ministerija. Jų 
algos įvairuoja tarp DM800 
ir DM1,500 mėnesiui. Apie 
lietuvių mokytojų algas bu
vo minėta aukščiau, kurios 
aiškiai neprilygsta latviško
sioms. Apie latvių mokyto
jų kvalifikacijas tikslių ži
nių neturima, tačiau niekur 
nėra paskelbta, kad jos bū
tų tokios, kokios reikalauja
mos valstybinėse ar pripa
žintose gimnazijose Vokie
tijoje. Spaudoje paskelbta
sis latvių gimnazijos direk
toriaus Vitens (buvęs Pin- 
nebergo pabaltiečių univer
siteto dėstytojas) vardu pa
reiškimas, kad latvių gimna
zija esanti "priešingai lietu
vių ir vengrų gimnazijoms 
vienintelė Vakarų Vokieti
joje pripažinta valstybės“ 
yra per stiprus ir neišreiškia 
tikrosios padėties. Pripaži
nimas gali būti įvairaus po- 
būdžio. Tam tikra prasme 
yra pripažinti ir vengrai, ir 
latviai, ir lietuviai. Apie 
pripažinimo laipsnį galima 
spręsti iš išduodamųjų bran
dos atestatų vertės. IŠ dides
nio pripažinimo išplaukia ir 
didesnis priklausomumas ir 
kontrolė.

Yra daug perdėtas spau
dos skelbimas, kad latvių 
gimnazistams stato vokie
čiai internatą, kur kiekvie
nas moksleivis turės atskirą 
butą su virtuve, gyvenamu 
kambariu ir dideliu balko
nu- Tiesa, kad latviai š. m. 
spalio mėnesį persikelia į 
naujus vokiečių pinigais pa
statytus namus. Tačiau at
kreiptinas dėmesys į esminį 
skirtumą: latvių namai yra 
ir bus vokiečių nuosavybė, 
o lietuvių Vasario 16 gimna
zija yra ir bus lietuvių tur
tas! ’

Didysis pavojus

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

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

PLB Vokietijos Krašto, 
Valdyba ir Vasario 16 gim-| 
nazijos direktorius neslepia! 
ir nemano slėpti nuo visuo
menės esamų sunkumų. At
virumą liudija ir Informaci
jose skelbiami smulkūs pra
nešimai apie gimnazijos pa
dėtį. Vasario 16 gimnazija 
yra viso pasaulio lietuvių 
turtas ir įsipareigojimas, to
dėl nenuostabu, kad ja visi 
rūpinasi. Tačiau susiduria
ma ir su pavojumi, kai rū
pesčio vardan pradedama 
skelbti nebūtas ar perdėtas 
klaidas, kai, nedrįstant net 
pasisakyti savo pavardės, 
neteisingai tampomos spau
dos puslapiuose atsakingų 1 
asmenų pavardės, prisegant 
prie jų sugestyvių įtarinėji
mų ir kaltinimų, kai skelbia
ma netiesa arba klaidingai 
aiškinami faktai, kai mai
šomos sąvokos, pav., elgesys 
vadinamas moralės (doro
vės) vardu, kai stengiamasi 
nuvertinti ir suniekinti kitų 
pastangas, kai šaukiama vi
suomenę į kovą prieš asme
nis, nešančius pačią sun
kiausią Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymo naštą. Nepai
sant kaip didelėmis raidė
mis būtų šaukiama tokių 
raštų antraštėse "gelbėkime 
Vasario 16 gimnaziją“, tik- 
rumoje jie tik prisideda prie 
tos gimnazijos sunykimo. 
Niekinant asmenis, kerta
mas pasitikėjimas pačia į- 
staiga. Didysis pavojus glū
di tame, kad tokiu būdu są
moningai ar ne įsijungiama 
į lietuvių priešų akciją, ku
riems Vasario 16 gimnazija 
nedvejotinai yra nepakeliui 
ir kurie labai džiaugtųsi.! 
kad ji būtų sugriauta savų
jų rankomis-

Padėka ir prašymas

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems Vasario 16 gimnazi
jai remti būrelių organiza
toriams ir nariams, visoms 
statybos rėmėjam, ypač sta
tybai remti komitetų va
dovams ir nariams , visoms 
organizacijoms, pirmoje ei
lėje Balfui ir visų kraštų 
lietuvių Bendruomenėms. 
Dėkoja spaudos ir radijo 
darbuotojams, pozityviai ir 
skatinančiai atsiliepiantiem 
apie Vasario 16 gimnaziją. 
Dėkoja visiems geros valios 
lietuviam ir svetimtaučiam, 
kokiu nors būdu prisidėju- 
siem ii prisidedantiem prie 
Vasario 16 gimnazijos me
džiaginio ir dvasinio palai
kymo.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba prašo ir toliau viso 
pasaulio lietuvių pavamos 
Vasario 16 gimnazijai. Pra
šo medžiaginės paramos, 
cad būtų galima užbaigti 

statomų klasių namus ir bū
tų galima įmanomai egzis
tuoti. Prašo dvasinės ir mo-‘ 
ralinės paramos. Prašo kva
lifikuotų ir pajėgių asmenų 
ateiti į pedagoginę talką.

"Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi“!

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba

Huettenfeldas. 
1964 m. spalio 12 d-

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO ’ NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikauako 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytėa- 
Karvellenės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.
KATRYNA, Sally Salmi- 

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

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

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių 27Q psl. 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 p*’ 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Micheiso 

no vaizdžiai parašyta šie 
krašto lietuvių istorija. 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

ATSIMINlM.il APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 180 psl., 
kaina............................. $1.80,

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

AUKOS TAURĖ, otua 
Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina. 2 •-»«

PLAUK, MANO LAIVEI i 
Petro Segato eilėraščiai

i 111 psl., kaina....... $2.nn
Tas knygas galima gauti- - - - ...

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

Keleivio administracijoje - 
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

ATSIMINlM.il
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Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
STASYS MICHELSONAS

— Labas vakaras, tėve! 
! Kaip sveikatėlė?
. — Mano sveikatėlė olrait,
< Maiki, alę man nepatinka 

tavo grubijoniška kalba.
— Man rodos, tėve, kad 

aš kalbu gana mandagiai.
— Nausa! Kalbi grubijo- 

ę niškai.
• — Kodėl?

— Nu, sakai: ”tavo svei- 
katėfė“. Koks čia mandagu
mas? Lietuvos načalstva tik 

’ su mužikais taip kalbėdavo: 
tu. tavo. tau... Alane tokie žo
džiai užgauna. Kodėl nie-

• kad manęs nepavadini po
nu?

— Todėl, kad nenoriu tė- 
'• vą įžeisti-

— Nevermai, aš už tokį
- žodį nesupyksiu.

— Ar iš tikrųjų, tėve, no-
• ri būti ponu?

— Šiur, kad norėčiau.
— O kur tėvo dvaras?
— O kam man to dvaro 

■ reikia?
— Tai ant ko norėtum 

{ ponauti? Gal turi kokį fab- 
{< riką?
> — Nedaryk juokų, Maiki.
) Tu žinai, kad aš neturiu nei 

dvaro, nei fabriko.
— Reiškia, nesi joks po- 

nas.
. — Džiūsta minut. Maik!

Aš tau pasakysiu, kad ponu 
galima būti ir be dvaro. Tik

- pažiūrėk į mūsų dypukus. 
. Ar jie turi dvarų? O betgi 
t kiekvienas iš jų yra ponas.
Jessa! Jie vienas kitą kitaip 
ir nevadina- Jie net ir mane 
vadina ponu. Aną vakarą 
vienas prie baro netyčia už
mynė man ant kojos, tai rai- 
davei atsiprašė: "Atsipra
šau, ponas!“ Tai vot, Maiki. 
kaip reikia!

— Bet Lietuvos žmonių 
kalboje ponas reikšdavo 
dvarininką ar šiaip kokį tur
tuolį. Beturčio niekas ponu 
nevadindavo. Tėvas taip pat 
esi beturtis. Nučiulpta pyp
kė ir kreivas kardas tai visa 
nuosavybė.

— Maiki. tu turi misteiką. i 
Tu nežinai, kad mudu su 
Zacirka nusipirkova armo- 
bilą. Aš jo partneris. Taigi

Puslapis penktas

J

Yonkers lenktynių vedėjas W. Earl Keyser (dešinėj) 
įteikia $171,081 čekį laimingam Ernest Dahlman.

— Tai tu rokuoji, kad mū-Į 
sų bakterija jau nebegyva?

— Ne "bakterija“, bet ba
terija. Ji gali būti išdegus, i

— Tai kas reikia daryti? 
Ar pričežyt?

— Oi, tėve, nesakyk "pri
čežyt“, nes tai biaurybė žar
gonas.

— Nu. o kaip tu sakytum?
— Aš sakau: įkrauti.
— Maik. jeigu tu mano 

kalbą vadini žargonu, tai aš 
pasakysiu, kad tavoji daug 
žargonesnė. Stačiai pasa
kius, ji yra lauži.

— Tėve, kiekviena kalba 
auga kartu su savo tauta ir 
kartu su ja tobulėja. Nuo to 
laiko, kai tėvas atvykai A- 
merikon, mūsų kalba žymiai 
pažengė pirmyn, įsigijo 
daug naujų žodžių- Bet tė
vas nuo tos pažangos toli 
atsilikai. nes neskaitai nei 
laikraščių, nei knygų ir, kai 
išgirsti naują žodį, tai ma
nai, kad tai "lauži dypukų 
išmislas“. Bet taip dabar 
kalba visa Lietuva.

— Maiki. aš su tavim ne- 
soglasnas. Aš tau pasaky- 
siu, kad Plungės parapijoj, 
kur aš užaugau, žemaičiai ir 
šiandien kalba taip, kaip 
kalbėjo mano laikais. O tie 
nauji žodžiai, ką išmislijo 
Kauno ir Vilniaus mandra- 
galviai, tai ne lietuviški žo
džiai. Va. kur reikia sakyt 
gronyčia, tai kauniškiai po
naičiai sako riba. Nu. į ką 
tai padabna? Juk riba yra 
rusiškas žodis: išversk jį lie
tuviškai —ir gausi žuvį!

— Bet ir gronyčia nelie
tuviškas žodis, tėve.

— Nu. tai mes turim kito
kį žodį — rubezių. Juk ir 
senoviškoj lietuvių dainoj 
pasakyta: "Eina garsas nuo 
rubežiaus, žirgus reik bal
not“*

— Rubežius, tėve, taip 
pat rusų žodis. Jis išvestas 
iš jų žodžio rubit — kirsti. 
Kai seniau rusai iškirsdavo 

per girią liniją, tai sakyda
vo: rubež, kas reiškia kirti
mą.

— Olrait, Maik. jeigu tau 
viskas atrodo paskolinta iš 
ruskių. tai išvirozyk, kaip 
tu pavadinsi lietuviškai ru- 
bežių arba gronyčią?

— Lietuviškai bus siena.
— Dac inaf! Jau mane 

paėmė piktumas! Juk tu ži
nai, kad ant sienos žmonės 
tiktai abrozdus kabina!.. 
Bai gory. jeigu nebijočiau 
grieko, tai taip ir liuobčiau 
per marmūzę, kad nenori 
vyresniam pasiduoti..-

— Nesikarščiuok. tėve. I 
aš jau einu. Galėsime pasi-l 
kalbėti, kai praeis piktumas, ir špokai.

negali mane beturčiu vadin
ti, ba armobilas gali būti di
desnis turtas, negu koks 
kiaurais stogais dvaras- To
dėl vadink mane ponu.

— Bet automobiliaus ne
užtenka, tėve. Norint būti 
ponu, reikia turėti ir šoferį.

— Ar tai toks tulšis?
— Ne, tėve: šoferis nėra 

"tulšis“, bet tarnas, kuris 
prižiūri ir vairuoja automo
bilį.

— Tai tu, turbūt, kalbi 
apie draiverį, ar ne?

— Taip, tėve, bet lietu
viškai tokį specialistą vadi
na šoferiu, o ne "draiveriu“.

— Mudu su Zacirka pa
tys esame tokie specialistai, 
Maiki, ir draivinam abudu 
pasičinčiuodami. Kai aš 
draivinu, tai Zacirka sėdi 
pono vietoje, o kai jis drai- 
vina, tai tada aš ponas.

— Ar iš tikrųjų tėvas mo
ki važiuoti?

— šiur, kad moku. Tik 
užstarduoti dar nesiseka- A- 
le pakalnėn ritasi ir nestar- 
duotas.

— Nesakyk, tėve, "užstar- 
duot“, nes tai irgi ne lietu
viškas žodis.

— Nu, tai kaip sakyt?
— Sakyk: užvesti.
— Kad ant kalno užvesti 

nesiduoda, Maiki. Surėmę 
pečiais, abudu su Zacirka 

’ norėjom užvaryt į kalną, ale 
I kai paleidom, tai ir vėl nu
sirito pakalnėn.

— O kiek jūs už tokį lau
žą mokėjote?

— Nesakyk, Maiki, kad 
tai laužas. Mašina atrodo 
gerai, tik nesiduoda užstar- 
duot ir netriūbija.

— Jeigu mašina nėra lau
žas, bet negalima jos užves
ti ir netrūbija. tai reiškia, 
kad akumuliatorius išeikvo
tas.

— O kas yra tas aklama- 
torius?

Tai yra kaupiamasis e- 
lektros prietaisas, kurio pa
galba užvedamas ir palaiko
mas automobilio variklis, o- 
peruojamas ragas ir žibu
riai- Amerikoje toks prietai
sas yra vadinamas baterija.

POP INOCENTAS IR 
"BEDIEVIAI“

TEVO-MAIKIO KRAITIS

Inocentas III buvo vienas 
smarkiausių popiežių. Jis y- 
ra tas pats, kuris ir Prūsus 
bei Lietuvą buvo "dovano
jęs“ kryžiuočiams. Jis ener
gingiausiai kovojo prieš 
"bedievybę“, liepdamas to
kius paprastai užmušti.

Kai 1209 metais Kryžiaus 
karų žygūnai užkariavo 
Bezje miestą ir nugalėtojam 
sunku buvo nustatyti, kas iš 
to miesto piliečių yra ereti
kas ir kas tikrai tikintis ka
talikas, popiežiaus legatas 
Tuluzos grafas įsakė: "Už
muškite visus! Pats Vieš
pats savuosius atpažins“. 
Tada buvo nužudyta apie 
20.000 žmonių.

ŽMOGUS AMERIKOJE 
JAU PRIEŠ 50,000 METŲ

Iš San Pedro de Atacama. 
Čilėje, praneša, kad kunigas 
Gustavo Le Paige viena 
šventadienį vaikščiodamas 
Atacamos dykumoje paste
bėjo keistą juodą akmenį, 
kurį paėmęs j rankas ištyrė, 
jog tas akmuo yra žmogaus 
rankomis apdirbtas. Akme
nyje kruopščiai iškalti rave- 
liai rankos pirštams įderin- 
:i, kaa galėtum akmenį tvir
tai laikyti aštriąją briaum 
turint priešakyje ir ja tvirtai 
kirsti. Tai buvo įrankis ar 
ginklas gintis ar pulti lauki
nį žvėrį.

Kun- Paige įsitikinęs, kad 
tas akmuo turi 50,000 am
žiaus, kas įrodo, jog jau tuo
met žmonių šiame kontinen
te gyventa. Tatai pakeičia 
visą Amerikos proistorę, ra
šo kun. Paige.

Mūsą skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas, atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanu:

Miami Moterų Klubas. 
Miami. Fla., $15.

O. Gegužienė, So- Boston. 
Mass., $5.

Po $3.00: Elena Mozurai- 
tienė, So. Boston, Mass.. J. 
šūkis, Gleveland. Ohio-

J. Puniška. Tampa, Fla... 
$2.25.

Po $2.00: P. Masiulis, Ja- 
maica Plain, Mase., A- Me- 
laika, Dorchester. Mass.. C. 
Kiliulis. Darchester, Maas., 
A. Martin, Cicero, III., S. 
Stepaitis, Rochester, N- Y., 
A. Gilbert, Chicago. III., N. 
Žilinskienė, W. Nesvton. 
Mass., A. Krauchunienė, 
Chicago. III., P- Petrulis, 
Verdun, Canada. S. Griežė- 
Jurgelevičius, Dorchester. 
Mass.

Po $1.25: A. Zigmant. 
Keamy. N.L., S- M įkaitis, 
Elizabeth, N. J.

Po $1.00: S. Moses. Pro- 
vidence. R.I-, J. Green, O- 
range, Conn., N. Milenko, 
Albion, Mich., S. Jowall. 
Methuen. Mass., J. Gabris. 
Chicago. I11-, A. Tamašaus
kas, Toronto, Ont., K. Raba- 
čiauskas. Anmsterdam, N. 
Y., M. Bagdon, Miami, Fla., 
A. Usevage, Bridgeport, 
Conn-, A. Lukas, Detroit, 
Mich., A. šakalis, Worces- 
ter, Mass.. J. Jakaitis, Flu- 
shing, N.Y., J. Jonuška, Pa
te rson, N J.

Visiems atsiuntimiemH laik
raščiui paramos tariame širdin 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

PRIEŠ KARO DRAUSMĘ! 
KATALIKŲ MOKYKLOSE

ŽVIRBLIAI UŽVALDO
MAŽIAU VALGYTI, BET 
DAUGIAU VAIKŠČIOTI

Boston GTobe karinis re
daktorius N’at Kline, grįžęs 
iš Vietnamo, pasisakė nuste
bęs, ten radęs didelę daugy
bę "angliškų“ žvirblių, ir 
sfebisi, iš kur ir kaip jie ten 
atsirado. •

J Šiaurės Ameriką žvirb
liai atkeliavo ne iš Anglijos, 
o iš Siaurės Afrikos. Euro
pos žemyno ir iš Pietų Azi
jos. Taigi. į Vietnamą iš pie
tinės Azijos jiems nebetoli
mas kelias, Vietnamo oku
pavimu žvirbliai nesitenki
na. o pradeda užimti veik 
visas Indonezijos salas, Ce- 
lebes. Guadalkanalą, Aust- 
ralaziją, net Filipinus n- Ha
vajus-

Šiaurės Amerikoje žvirb
liai valdo teritorijas nuo 
Pietinės Meksikos iki Britų 
Kolumbijos. Sekantis žvirb
lių žygis numatomas į Alias
ką ir šiaurės Ašigalį.

i Žvirblius seka špokai, 
i Kur tik žvirbliai nuemigruo- 
I ja. tuoj iš paskos atskrenda

Harvardo universiteto mi
tybos departamento virši
ninkas dr. Frederick Stare 
pranešime 168 laikraščių 
maisto skyrių redaktoriams 
pasakė, kad. norint turėti 
žemą normalų svorį, stiprią 
širdį ir ilgą naudingą amžių, 
reikia mažiau valgyti ir dau
giau vaikščioti.

Gera šeimininkė šiandien 
gali didžiuotis, kad jos šei
ma susideda iš liesų, aukštų 
vaikų ir suaugusiųjų. Dėl to 
vaikams, užuot siūliusi ant
rą lėkštę, šeimininkė turi at
kalbėti, kad tos pakartoti
nos lėkštės nevalgytų. Dr-

i

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

mis— apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
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 pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandue, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

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

Nacionalinė katalikų auk
lėjimo sąjunga, atstovaujan
ti katalikiškų mokyklų mo
kytojams ir prievaizdoms, 
naujausiame tos sąjungos 
leidinyje Pointers to Princi
pais skatina duoti mokiniam 
daugiau laisvės Romos ka
talikų mokyklose.

Pointers (nurodymuose) 
sakoma:

"Reikia -leisti mokiniams 
laisvai judėti — ne eilėmis 
griežtai tylint žygiuoti iš 
klasės į klasę.“

"...mes turime truputį pa
galvoti apie tas ilgas berniu-! 
kų ir mergaičių eiles, kurie 
taip klusniai ir tyliai žygiuo
ja iš klasės j klasę ir taip gi
liai slepia savo "lipstikus“ ir 
cigaretes. Ar manote, kad 
užaugę vyresni jie vertins 
tokį su jais elgesį?“ klausia 
sąjungos leidinys.

Kitų rekomendacijų tar
pe yra ir tokių:

"Skatinkite mokinius dis-f 
kutuoti savo skundus* Daug*

ono metų, kol mėnulis buvo 
"jaunas“ ir karštas.. Dabar 
jis esąs palyginti šaltas kū
nas.

Tačiau Gomeli universi
teto mokslininkas dr. Tho- 
mas Gold tvirtina, kad ma
tomosios "jūros“ yra ne kas 
kitas, kaip tikros jūros, tik 
ne vandens, o kosminių dul
kių, ir Ranger 7 fotografijos 
rodančios ne kietą lavą, o 
minkštą gilią dulkių dangą, 
panašiai, kaip yra matomos 
fotografijoje sniego pusnys.

ŽYDAI NE NEGALVOJA 
DĖTIS SU KATALIKAIS

Apie žydų uniją su katali
kais nesą galima net galvoti, 
pareiškė dr. Mordekai Kap- 
ian. žydų rabinų seminarijos 
profesorius Bostone- Nepai
sant, kad Vatikano susirin
kimas žydus Išteisino dėl Jė
zaus mirties, prof. Kaplan 
pareiškė, kad Vatikano su
sirinkimo žydų kvietimas 
pradėti dialogus (abišalius 
pasitarimus) yra niekas ki
ta. kaip kvietimas pasiduoti 
katalikų misionieriams. Jis, 
be to, pakaltino popiežių 

padės dėžutė prie jūsų durų.i ^au^J! kad šis, lankyda- 
kur bus įdedamos mokiniu ,nas ^'ontąją Žemę. >ąmo- 
sugestijos. ningai vengė minėti Izraelio

vardą ', tuo būdu atsisaky- 
"Sudarykite iš mokiniui (jarnas pripažinti žydų vals- 

vadovų patariamąją tarybą.. 
Pasitarkite su jais regulia-l 
riai. Išklausykite jų atvirų! 
protų.“

SIŪLO LIEDINTI 
PLIENO PINIGUS

NEPASI VĖLINKITE!

Pramonės žurnalas Steel- 
ways iškėlė sumanymą lie- 

s dinti JAV smulkius pinigus 
Stare visiems bendrai*pata- (penketukus, dešimtukus ir 
ria: "Valgykit porą savaičių "kvoterius“) nebe iš sidab- 
nesūdytą maistą. Įpratus ro. o iš nerūdijančio plieno, 

kadangi sidabro perdaug iš- 
eikvojama ir jo atsargos 
nykstančios. Kitos šalys jau 
nuo 1939 metų liedinasi 
plieninius pinigus.

Apie 215 milionų uncijų 
sidabro sunaudojama JAV 
sidabriniams pinigams šie
met. tai esą du kartus dau
giau. negu industrija sunau
dojo sidabro 1962 metais.

Ar jau užsisakėte Kelei
vio kalendorių 1965 m.? 

i Paskubėkite, nes jis netru
kus išeis ir galite nebegauti* 
Pernai jo pritrūko tiems, 
kurie vėliau jo paprašė. 
Kalendoriuj yra įvairių įdo
mių ir reikalingų žinių. Jo 
kaina tik 95 centai.

bus tiek pat gardu, kaip ir 
sūdytas, bet nesūdyto ma
žiau tesuvalgysite.“

Jis taip pat suvalgąs iki 
2.200 kalorijų per dieną, da
rąs mankštą ir daug vaikš
čiojąs. Jis yra 52 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 10 colių 
aukščio, sveria 150 svari] ir 
atrodo 10 metų jaunesnis.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravy ko, 368 
psl. apie 20,000 žodžių, kai
na • • •••••••• • • ••••••*« • • •••• $4.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapobcrskis, apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio. 11 
laida, daugiau Kaip 30,00^ 
žodžių, 586 psl., kaina $7.0-

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dynas, v. Baravyko, apie 

30,000 žodžių, 583 puslapiai, 
kaina .................... ; $6.00.

TIKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasiti 

Keleivio išleistoje knygutė 
"Tikra teisybė apie Soviet* 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinii 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
concentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin-
. no juros esančios vuiKani- oaicinums ir i

>a ir įdomi paskaityti. Jos n^s kilmės ir susidariusios 45,000 žodžių 
kaina tik 50 centų.

MENULIO PAVIRŠIUS 
TEBERA NEPATIKIMAS

Arizonos universiteto pla- 
notarinės observatorijos di
rektorius dr. Gerard P. Kui- 
per. visomis mokslo priemo
nėmis ištyręs Ranger 1 tele
vizijos aparatais iš arti pa
darytas mėnulio fotografi
nes nuotraukas, tvirtina. 

, kad žymi dalis mėnulio pa- 
| viršiaus yra kieta lavos plu- j 
. ta. ypač tokios esančios tam
sesnės dėmės, kurias vadi
name jūromis- Visos mėnu
lio "jūros“

i

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 

esančios vulkani-j Balčikonis ir kt., yra apie 
j, 990 psl., 

prieš kokius puspenkto bili- kaina .......   $12.00
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Ben. Rutkūnas
TAIKAI

MOTERŲ SKYRIUS
^SRKK80(K£S

ANTANAS GIEDRIUS

Ai!
PASAKA

Buvo karalaitė — turtinga, graži, mylima. Ir žaisdavo 
su savo aukle arba su didikų vaikais-

Kartą karalaitė viena pasiliko savo kambaryje. Auk
lė kažinkur buvo išėjusi ir palikus visas duris atidaras. 
Karalaitė sėdėjo viduryje aslos raštuotu šilku išmuštoje 
kėdutėje ir kalbėjosi su didele lėle. Staiga ji sucipo iš
sigandus; i rfa

— Žvėris!
Ir apalpo. I ■
Išgirdo jos riksmą auklė ir galvotrūkčiais atbėgo. 

Paskui auklę atsiskubino karalius su karaliene, toliau — 
daktaras, rūmų prievaizdas, tarnaitės ir kiek tik buvo kitų.

Daktaras ėmė gaivinti karalaitę, o kiti susirūpinę 
stovėjo.

Bet kai tik karalaitė atsigaivelėjusi pramerkė akis, 
pasižiūrėjo į aslą ir vėl sucipo;

— Žvėris!
Ir dar kartą apalpo.
Kol daktaras vėl gavino karalaitę, susirinkusieji bai

mingai dairėsi į visas puses ir žiūrėjo.kur tas žvėris-
Rūmų prievaizda buvo iš visų gudriausias ir tarė:
— Štai kaip čia buvo. Karalaitė pasižiūrėjo į aslą ir 

išsigando. Aš sakau: čia buvo įbėgęs koks žvėris, ir kara
laitė pamatė jį asloje.

Dabar karalaitė sukliko:
— Ai! Juk tai žvėris kur nois čia pasislėpė!
Ir visi taip išsigando, jog niekas negalėjo nė iš vietos 

pajudėti. Tiktai vienas tarnas sugebėjo pašaukti kuopą 
kareivių su ginklais.

Apstojo kareiviai rūmus, patiesė šautuvus ir kulko
svaidžius m ėmė laukti. O vienas būrys kareivių įėjo tiesiai 
į rūmus ir į karalaitės kambarį.

Niekur žvėries nematydamo, kareiviai ėmė darinėti 
spintas, slankioti sofas ir kitus daiktus- O čia visi stovi 
netekė žado.

— Tavo didybe karaliau! — po ilgo griozdimo pa
reiškė būrio vadas: — Kambaryje žvėries nėra.

Sulyg tuo sykiu karalaitė atsibudo, auklė iš džiaugsmo 
susijuokė, karalius su karaliene nusišypsojo, o visi kiti, 
kaip girnapusę nuo krūtinės nuritę, lengvai atsiduso.

Vadas davė įsakymą savo būriui išeiti. Būrys žengė, 
ir vienas kareivis užkliudė savo koja mažą dėžutę asloje. 
Iš po dėžutės išbėgo —žvėris.

Ir karalaitė trečią kartą apalpo, auklė nesavu balsu ' 
suspiegus išvirto ant grindų, karalienė stačia puolė kąra- Į 
liui į glėbį, i-ūmų prievaizda užšoko ant kėdės, tarnai ir i 
tarnaitės akis išvertę atsilošė į sienas, o būrio vadas įsakė 
būriui šauti.

Kulkos biro kaip lietus iš audringo dangaus. O žvėris 
tankiu skubiu žingsneliu išbėgo pro vienas duris, paskui 
pro paskutines duris į lauką, visa kuopa atkišo savo gink
lus ir paleido dar didesnį lietų kulkų-

O žvėris vis bėgo, bėgo bėgo...
Ties vartais žaidė su katinu sargo vaikutis. Kai pa

sigirdo baisūs šūviai, vaikutis mirkčiodamas atsisuko j 
karaliaus rūmus. Katinas atsitūpė ir taip pat ėmė žiūrėti. 
Ir po valandėlės juodu abudu sykiu pamatė — ir katinas 
ir vaikas: per kiemą iš karaliaus rūmų atbėga žvėris — 
visas pilkas ir pailgas, ausys stačios, akys juodos, ilga 
uodega paskui velkas.

Vaikutis išsitiesė visu ūgiu, susikišo į kišenes abi 
rankas ir pradėjo juoktis. O katinas-., vaiko katinas — 
pirmiau prigulė prie vejos, paskui supliekė su uodega į 
žemę, pasispyrė ir šoko. Akį nesumerkus baisusis žvėris 
atsidūrė jo naguose.

— Ai! — suriko kieme žiopsojusios tarnaitės.
— Ai! — suklikon uo rūmų slenksčio guvernantės. 
O kuopos viršininkas, suraginęs kuopą išeiti, pasakė: 
— Mes atlikome savo pareigą.

♦ ♦ ♦
Rašytojas Antanas Giedrius, dabar gyvenantis 

Worcesteryje, Mass., yra vienas žymių rašytojų, kuris ku
ria daugiausia vaikams. Vieną iš jo kūrinių — "Murklį“ 
yra išleidęs Keleivis- Jo kaina $1.80.

Tegul saulė niekad nesileidžia — 
dingsta naktys juodos;
taikos žiedas išsiskleidžia, 
žlunga žemėj vargo gruodas!
Te keliai į rojų bėga — 
sodai vaisiais lūžta;
niekad meilė neužmiega, 
kaip ereliai gūžtoj!
Te patrankų, bombų griausmas 
amžinai nutyla — 
apkabina meilės rankos 
visą žemę, tylą!-------

TU —NE VIENAS

Ryto džiaugsmas beržą lošia — 
džiaugsmo pilnis!
Lupa rainą, dagią tošį 
vėjo vilnys.
Berže baltas, berže broli, 
praustas pienu —
žindi žemės riebų molį-------
Tu — ne vienas.
Tavo giesmės, baltatoši. 
mano širdį, — 
kai lankstaisi, girgždi, oši. — 
liūdesiu nugirdo!

Ralfo darbas pagrįstas 

artimo

MONTREAL, QUE.

O. Verbylienė gyva ir 
. sveika

Čia įsipainiojo klaida, nes 
Ona Verbylienė ne tik nemi
rė, bet ir nesirengia su šiuo 
pasauliu skirtis. Ji gyva ir

Keleivio nr- 42 buvo iš- sveika tebegyvena Montre- 
spausdinta korespondencija aly ir tikrai ilgai gyvens, nes 
"Skaudi staigmena ištiko sakoma, ką gyvą paskelbia 
Joną Rimavičių“. kurioje -------- x .-i—•-----
parašyta, kad Ona Verbylie
nė mirė Montrealy.

mirusiu, tas ypač ilgai gyve
na.

J. L.

Žinomos visuomenininke* Balfo sekretorės Noros Gugie- 

nės kalba, pasakyta Balfo sukaktuviniame seime.
| Nelengvi buvo tie pirmie
ji žingsniai. Daug, be galo 
daug rūpesčio, pastangų ir 
energijos reikėjo padėti, iki 
Baifas buvo pripažintas ir 
Įregistruotas prezidento 
Roosevelto Karo Pagalbos 
Tarybos ir priimtas nariu į 
National War;Fund. Lietu
vos ir lietuvių priešai darė 

j visokias kliūtis, kad Balfas 
nepatektų į ta tarybą ir į Na
tional War Fund. Tačiau 
tiesa laimėjo prieš jėgą, ir 
Balfas laimėjo.

Iš šio fondo per pirmuo
sius kelis metus gavome ne
mažas sumas pinigų, kuriais 
buvo teikiama įvairi pagal
ba po Europą išblaškytiems 
lietuviams. Galiu pridėti 
dar. kad gauti šiuos pasky
rimus iš National War Fund 
irgi nebuvo jau taip lengva- 
Reikėjo paduoti tikslias u- 

i pyskaitas, dalyvauti tarybos 
Įjosėdžiuose tai New Yorke. 
tai VVashingtone. ginti savo 
biudžetą.

Atsimenu, kartą man rei
kėjo ginti prašymą, kad bū
tų paskiita tam tikra suma 
pinigų vaikams maisto ir vi- 
taminų užpirkti. Rodos, ne 
sau prašiau ir nereikėtų per
daug jaudintis. Tačiau, nu
vykus į taiybos posėdį Ne\v 
Yirke, įėjus kambarin ir pa
mačius tuos tarybos narius, 
jų buvo dvylika, praradau! 
visą drąsą. Koks rūpestis! 
Bijojau, jeigu nemokėsiu 
tinkamai apginti prašymą ir 
negausime prašomos sumos, 
tai jausiuos kalta prieš tuos 
vaikučius, kurių sveikata ir 
gal pati gyvybė priklausė 
nuo mano prašomos pagal
bos.

Laimei, pasisekė gerai 
nušviesti tremtinių ir jų vai
kučių vargingą būklę, gavo
me visą prašomą sumą. Mi
niu šį atsitikimą tiktai todėl, 
kad pai ūdyčiau, jog reikėjo 
daug rūpestingo darbo kiek
viename žingsnyje.

Aišku, kad pati Balfo šir
dis tai buvo ir yra jo skyriai 
ir jų nariai. Skyrių steigimas 
piasidėjo neužilgo po Balfo 
inkorporavimo- Nuo 1944

Nora Gugienė 

Gerbiamieji 12-jo Balfo 
Seimo Delegatai.

Šia proga lai man bus 
leista pažvelgti i Balio pir
muosius žingsnius.

Atsigenu kaip šiandien 
tą tamsią, -lietingą 1944 m- 
kovo 22-rąją dieną, kada 
Chicagon susirinko būrys 
virš trisdešimt lietuvių, mo
terų ir vyrų, atvykusių iš į- 
vairių JAV-bių dalių. Nors 
susirinkusieji buvo skirtingu 
įsitikinimų, politinių nusi
statymų. tačiau jie buvo tik
ri lietuviai ir turėjo vieną 
bendrą mintį, būtent, kaip 
ir kokiu būdu galima suieš
koti ir suteikti pagalbą Eu
ropoje savo broliams ir se
sėms, nekaltai kenčiantiems 
karo baisenybes.

Tą-dieną gimė Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas. Buvo paruoštas sta
tutas, išrinkti direktoriai ir 
centro valdyba. 1944 m. ba
landžio 1 d- Balfas jau buvo 
inkorporuotas Illinois vals
tybės sostinėje — Spring- 
field, Illinois.

Ir taip prasidėjo šventa
sis Balfo šalpos darbas.

Amerikos vyskupų. Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir 
Susivienijmo Lietuvių Ame
rikoje dėka, kurie teikė ma
terialinę pagalbą Ralfui pir
momis dienomis, buvo įseig- 
ta centrinė raštinė, pasam
dytas darbininkų štabas ir 
buvo galima pradėt tą didįjį 
darbą.

' i
, iI

i

Klausimas

Advokate M. sveikauskiene sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Iloslindale, 
Boston, Mass. 02131.

i

jis yra pats turtingas. 
Pasakyk Tamsta man. ar 

aš be reikalo rūpinuosi?
S. J.

Massachusetts.

Atsakymas

Mūsų motina buvo dukart 
ištekėjusi. Su pirmu vyru ji 
teturėjo dvi dukteris, o su 
antru — turėjo vieną sūnų ir 
vieną dukterį. Patėvis ir mo
tina mirė prieš daug metų; 
antrojo vyro duktė taip pat

m. liepos 1 d. iki tų metų 
gruodžio 28 d. jau buvo į- 
steigtf ir pradėjo veikti 96 
skyriai.

Per tuos virš 20 metų Bal
io vaidas pasidarė vienas 
iš plačiausiai žinomų ir dau
giausiai vertinamų ne vien 
tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet ir plačiaja
me pasaulyje. Įgyti tokią 
svarbią reikšmę mūsų gyve
nime Balfas galėjo tiktai dėl 
to. kad jo darbas buvo ir yra 
pagrįstas vien tik artimo 
meile ir žmoniškumo jaus
mais. Taip, nuo pat Balio 
įsikūrimo visų tikrųjų lietu
vių tarpe vešpatavo bendra 
mintis: atjautimas savo bro
lių ir sesučių dėl pasaulinio 
karo nelaimėn nekaltai pa
tekusių. praradusių savo tė
vynę Lietuvą. Prie Ralfo di
džiojo darbo prisidėjo tūks
tančiai geros valios senųjų 
Amerikos lietuvių, visoje 
veikloje Balfas rado daug 
nuoširdaus pritarimo visuo
menėje.

Tų senųjų vietinių liet 1- 
vių ir jų pastangų dėka p ie 
Balfo veiklos vėliau prisidė
jo ir naujai atvykusieji. B; 1- 
fas buvo tremtinių motina ir 
tėvas, sesuo ir brolis ir tikrai 

i maloningas kaimynas-
Per ištisus dvidešimt m> 

tų Balfas nusiuntė tremti
niams pagelbėti didelius 
kiekius įvairaus maisto, 
vaistų, drabužių, avalynės ir 
kitokių gėrybių. Balfo di
džiausias rūpestis buvo vai
kučiai. ligoniai, invalidai ir 
seneliai, kurie jokiu būdu 
negalėjo sau pagelbėti. Mo
kyklos ir mokslą einantis 
jaunimas irgi turėjo būti ap
rūpinti. Nesiimu nupasakoti, 
kokią šalpos ir suraminimo 
ranką Ralfas suteikė tėvy
nės netekusiems, karo su- 
griautoj svetimoj šaly atsi- 
dūrusiems lietuviams. Tą 
liudija šimtai ir šimtai iš 
Europos gautų padėkos laiš
kų, o dar ryškiau patys A-į 
merikon atvykusieji tremti-1 
niai.

Balio tikslas nesi ribojo 
tik šalpa. Balfas nuolatos 
budėje ir gynė tremtinių tei
ses ten. kur tik buvo reika
las tai daryti. Tokio nuolati
nio ir rūpestingo budėjimo 
dėka šiandien tūkstančiai iš- 
vietintų lietuvių jau yra at
vykę į JAV ir gali kurti atei
tį šioje laisvoje šalyje. Su 
dideliu džiaugsmu tenka pa
stebėti. kad naujieji lietu
viai čia greitai tvarkosi ir 
pavyzdingai gyvena, įnešda
mi labai rimtą ir tikrai ver
tingą indelį į bendrąjį visuo
meninį gyvenimą. Daugiau 

(Nukelta į 7-t, psl.)

i

Jei Tamsta. Tamstos bro
lis ir mirusios sesers trys 
vaikai pragyvens Tamstos 
seserį ir jeigu ji numirs, ne
sudariusi testamento, jai mi
rus,—jos turtas bus padalin
tas šitaip: vienas trečdalis 
Tamstai, vienas trečdalis 
broliui ir po vieną devintą 
dalį kiekvienam mirusios se
sers trijų vaikų.

Massachusetts valstijoje 
nesudaro skirtumo, ar brolis 
arba sesuo yra "giminė“ iš 
abiejų tėvų pusės, arba tik iš 
vieno iš tėvų pusės (half- 
blood). Taigi, jeigu Tams
tos sesuo nori, kad jos tur
tas atitektų Tamstai, o ne 
kitiems, tai yra jos reikalas 
pasirūpinti sudaryti testa
mentą-

mirė, palikusi tris vaikus. 
Dabar esame tik trys—se
suo. brolis ir aš, bet mano 
sesuo yra man tikra sesuo, o 
brolis lik iš vienos motinos, 
bet ne to paties tėvo. t

Mano sesuo yra už mane 
daug vyresnė ir vis sirgu
liuoja: vaikų ji neturi, ji y- 
ra našlė. Aš ją prižiūriu ir 
jai padedu, kiek tik galiu, 
nors turiu ir savo šeimą.

Klausiau seserį, ar ji pa
darė testamentą. Sako, kam 
man tas testamentas, juk 
tik vieną seserį teturiu. Bro
lis nėra man tikras brolis, 
kaip ir mirusi sesuo, nes jų 
kitas tėvas. Sako, kai mir-> 
siu, vistiek viskas tau pasi
liks. Man vis neramu, kad 
brolis neprisikabintų, jeigu 
kas atsitiktų su seserim- Aš i 
nelaukiu jos mirties, betgi i
man būtų labai skaudu, jei apgyvendinti Moldavos miš- 
man -liktų tik pusė sesers* kai. o šiemet jau pradedama 
turto. Brolis ja mažai tesirū- jas įveisti ir Karpatų bei 
pina, retai aplanko. Be to, Dobrudžos giriose.

SKRUZDELES 
ĮKINKYTI |

GALIMA
DARBĄ

skruzdėjesRumunijoje 
pradėjo panaudoti kovai su 
miškų kenkėjais vabzdžiais. 
Patyrus, kad kai kurios 
skruzdėlių veislės minta 
kenksmingų vabalų gema
lais ir perais, 1963 metais tų 
veislių skruzdėlėmis buvo

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

NEMUNO SCNCfe. Andriaus Vaiue- 
km romanas ii 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prie* Sme. 
iuiiom uiaiatūrų. ?Uma dalis 330 
pei. Kaina.............................. 33.00.

..lETUMV IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
raudi Siu Kraity lietuvių istorija, 
gau«iai iliustruota, parašė St. Mi- 
chel.-vnas, virt pu-lapių. Kai
na kietais virtais 35.00, mirkytais 
viriais ...................................... M.00
itlUVA tA ubo, Plepūno Kaiffe 

i Kitai vauotiai u įdomiai parašyti 
atsiminirnai saip Lietuva Kėlėsi 
u> miegu, geriausia dcvai.a kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliai*, iliu-iruota, 416 puslapių, 
indelio formato. Kaina .... lb bu

MILIAI.BEMOK RATU A IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kauthkj, nau
jausiomis žiniomis papildyta tvu 
kliiusimu knygute. Kaina.. 25 Cna.

'AbAULlU LIETUVIŲ ŽINYNAS 
peruose Anicetas Simutis, oaugy- 
oė žinių lietuvių b angių kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

<64 pa!. Kaina ....................... 36.50

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAU 

R£S, 32 p»l-, kaina.......... 25 Cnt.

LEAVE YOUR TEARS IN 
M0SCUW, Barboros Arrnonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nhs- 
vytis, 222 pusi., kaina . ..$3.96.

>EL LAISVUS i.lElUVOS. Metu 
vos nu< ;anie-*i.>k.atų r.ištA1 dėl bdl 
še v ilty .,k.p.tcijp<. ii teroic Liutv 
voju. Kaina.......................... Lai

'ViJ.CcMfi i rRnErii. A z.uso j 
domu* utamminiai, iii pei., sai 
na ..............   S5.irt

DIENOJAN 1. “knygnešių Karaliaus 
*una<'.- Kipru nu-iinio jOvuiu* .mum 
minimai, 464 p*tl„ aairnt...

«906 Mt.lAt, Kipio Bielinio aiHitm 
nimų anuoji oris. puslapiui.
Kaina ...................................... 36.0<>

UKTUV1V lUiNOo AMERIKOJ i.. 
aum.Ku n duie-iagu.u Juiut* II* 
iys, 472 liautus su gaidraiu*. Ai.g 

i iš t. ai duotas kiekvMiiuc dainut- 
turinys, todėl tinka dovanoti 1/ 
lietuviškai nekalbantiems, |rišu> 
3^6 pu«x. kaina ..................... -35.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė VardtL 
nes. Kaina .......................... 2b Cnt

M ARLBOROUGH'S UTHUANIAN 
SELF-TAUGul. M. InKlcnū, ge
ras vadovėlis lietuvių saite* mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .......................... 31.26

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mn 
sų rašytojos pirmojo kai o meti 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sv 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Ir j Ina ...................................... 50 Ct

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Paraąė Ikonas Bliumas. Trumpa; 
socializmo aiikinin.nas. Kaina 2o c

NEMUNO S0NO8, Andriaus Vaiuc- 
ko ron.ano antroji dalis, 426 pus
lapis). Kama.........................   3-1.00

L1E1UV1Ų LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... 38.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunhtų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
J-abtti dauir informacijų, 96 pnl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės palo 1795 metais. 
Parakė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ...................................... 310.00

ALTORIŲ 0ESELY. V. Pathio-My- 
į kolaičio romanu trijose dalyje. 

Visos trys dalys jriAtos j vieną 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygą, kisti viriai, 681 puslapis. 
Kaina .................................. 00-00.

i

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo iAponia buvo paaldaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
ParaAd dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam?, 144 pusla
pių. Kaina ............................... 11.04

•/LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. ari>a kodėl manuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 31.M

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
Istorinis romanas ii žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 33.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 
toks tvanas būti ir k? apie tai sa

ku mokslas? Kaina.......... 20 Cnt
NAUJA VALGIŲ KNYGA, parai! 

M. Michelsonlenė, 260 įvairių lietu, 
viškų k kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.................31.23

CEZARIS, Mirko Jeeulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis p« 
42, ara visos ų dalys..........  36.04

NEPRIKlJkUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 266 psl. gera 
pupiera. Kama ......................  35.0*

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kaauėiūno atiminimai ii lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu rvve* 
n1mo. 178 psl., kaina .........  32.04

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka Ir kodėl j! dar
keisis. Kaina ...................... 25 Ci.

DEMOKRATINIO SOCIALI 7 510 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .............................60c.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

H3fl E. Broadvay ------- :■-------So. Boeton 27, Mass.
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when you Think about:
□ why BELLOTTI chooses 

to defend the discredited 
GOVERNOR’S COUNCIL

when you Think about
□ the money necessary 

for all the flashy 
BELLOTTISIGNS

when you Think about
□ what BELLOTTI did 

to GOVERNOR PEABODY

IT MAKESIT MAKES

TO VOTETO VOTE ••••••

Balfo darbas
(Atkelta iš G-to pusi.) 

sėkmės jiems visiems!!
Tačiau negalime užmiršti, 

kad Europoje ir kituose 
kraštuose visgi dar pasiliko 
nedarbingų, negalinčių e- 
migruoti lietuvių. Tai yra 
džiovininkai, kiti sunkiai 
sergą ligoniai, invalidai, se
neliai. našlės su šeimomis ir 
kiti, šie visi vargingi žmo- 

i nūs liko svetimame krašte, 
svetimųjų’malonei, šaukiasi 
I mus, laisvoje ir turtingoje 
žalyje gyvenančius, prašy
dami pagalbos savo sveika
tai pataisyti, gyvybei palai
kyti. Galintieji emigruoti 

I prašo pagalbos tai įvykdyti. 
Nenorėčiau tikėti, kad atsi- 

1 rastų bent vienas tiek iš se- 
I nųjų Amerikos lietuvių, tiek 
! iš naujai atvykusių, kuris 
nebejaustų šių bejėgių bro
lių ir sesučių, o ypač vaiku
čių tragingo likimo. Jeigu 
senieji -lietuviai įstengė su
teikti tą pagalbą, kurią per 
eilė metų teikė, tai dabar ta 
pagalba turėtų būti dar žy
miai padidinta. Nes naujai 
atvykusieji, patys patyrę 
tremtinio gyvenimo sąlygas, 
be abejo, juo daugiau atjau
čia tenai pasilikusius ir dar 
daugiau prisidės prie ištiesi
mo pagalbos rankos. Nė vie
nas nebegali atsisakyti nuo 
šio gailestingo darbo.

Baigdama noriu pareikš
ti nuoširdžiausią padėką 
Balfo pirmininkui gerb- pre
latui dr. J. B. Končiui ir vi
siems bendradarbiams di
rektoriams už sklandų ben
dradarbiavimą. taip pat vi
soms talkinusioms organiza
cijoms bei asmeninius, kurie 
prisidėjo prie Balfo įsteigi
mo ir jo virš dvidešimties 
metų sėkmingos veiklos.

Linkiu visiems šio seimo 
delegatams sėkmingo darbo 
ir kad šio seimo darbai pri
sidėtų prie dar didesnės Bal
fo gerovės.

YOU CAN TRUST VOLFE

Hon. Levereh SaftonstaU • Smith Dover, Mase.

ŠVIETIMO TARYBA
Jerinimas Ignatonis, JAV

LB Centro Valdybos vice
pirmininkas ir švietimo Ta
pybos pirmininkas, sudarė 
naują JAV LB Švietimo Ta
rybą. Centro Valdyba J. Ig- 
natonio sudalytą Švietimo 
Taiybą patvirtino. Švietimo 
Tarybą sudaro: J. Ignato- 
nis, pirm, ir nariai dr. Zeno
nas Ašoklis. Danutė Bindo- 

: kaitė. Viktoras Binkis, Jo- 
I nas Kavaliūnas. Juozas Pla- 
1 čas, Pranas Razminas ir 
Juozas Tamulis.

U 
Paragink savo pažįstamu^ 

išsirašyti Keleivį, 
metams $5.

Kitus mokyti — visi mėg- 
Kaina štame, bet save pamokyti — 

I tik retas susipranta.

Visą pasaulį paaėk ant 
svarstykių — mano motina 
atsvers. Longfelow I

--~-  1Laimingas, kuris smėlio i 
grūdelyje matą pasaulį, o i 
laukinėje gėlelėje----dangų.

$6.50

DIDELE 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...................................
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama............................................................ $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962-metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki *1955 m. 190 psl. kieti virš, kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik............................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina.................................................  $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina............................    $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis
196 puslapiai, kaina ir i . — 12 00

f;
•l

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ia nuo 18K6 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir iidžiausį ka
pitalą. • ’ rv
oąinvninvtt?* lietuvi* rifcoi«šl.3 APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aporauun gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalbą ir fra- 
temalmę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBES APDRAUDĄ nuo 8100.00 iki 
810.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė andrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam. •
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
■zauna pats.
SLA ^lima gauti apdrauda nuo gimimo dienos :ki gilios ae. 
natvės.
SLA kuopos yra žmonėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
žinias apie andraudas ir iatojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo j SLA Centrą:

IJTHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA
107 U ėst 30th Street New York 1. N. Y.

i

Iš kairės Į dešinę: adv. Antanas J, Young-lankauskas. Bostono koordinatorius; David 
I. Wallace, Brocktono koordinatorius; dabartinis vicegubernatorius ir kandidatas j guber
natorius Francis Bcllotti, Jose p r W. Casper, Ir., susipažinimo su kandidatu ir jo žmona 
spalio 29 d. vakaro vedėjas.

VIETINĖS ŽINIOS
Susirenka Moterų Klubas

Bostono Lietuvių Moterų 
Klubo visuotinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, lap
kričio b d.. 3 vai. popiet 
Dariaus Posto salėje, 180 
H St.. So- Bostone.

Programoje: E. Vasyliū- 
nienės paskaita "Paveldėji
mas ir asmenybė“, Al. Gus- 
taitienė kalbės vaikų teatro 
klausimu ir jos paruošti 
jaunuoliai padeklamuos lie- 
.uvių autorių kūrybos.

Klubo narės ir nenarės 
šviečiamos gausiai dalyvau- 
:i. Po programos bus kavutė.
Turim daugiau vyr. skaučių

Spalio 23 d. Cape Code 
prie juros 9 kandidatės davė 
įžodį ir buvo pakeltos į vyr- 
skautės laipsnį. Tai Judita 
Subatkeviėiūtė, Giedrė Va- 
cauzaitė, G ryte Kuncaitytė, 
vida Tylaitė, Dalia Tumai- 
tė, Rima Aukštikalnytė. Da
nutė Petruitytė, Milda Bak- 
sytė ir Aušra Kubiliūtė.

S. Gruzdienė grįžo 
iš Australijos

Stasė Gruzdienė praeitą 
savaitę grįžo iš Australijos, 
kur buvo išvykusi savo se
serų ir kitų bičiulių aplanky
ti. Ten ji išbuvo daugiau 
kaip 2 mėnesius, grįždama 
pakely sustojo N. Zelandijoj 
ir joje aplankė įdomiausias 
vietas. Grįžo kupina įvai
riausių įdomių įspūdžių ir 
parvežė bostoniečiams lin
kėjimų nuo australiečių lie
tuvių draugų ar buvusių 
bendradarbių.

Jei ne šalmas, Urbią būtų 
užmušę

RAMERCY SHIPPING Co.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

TURINTI VNK.-5POS3 LTORG 
h.DiMĄ PARDUOTI MAISTO

IR DOVANŲ SIUNTINIUS 
lh U.S.SR. sandėlių.

I Vidutinė* kaino*. Jokio muilo 
Pristatoma p.r 3-1 *»vait<->.

Galima* pakvituojama* 
PILNAI GARANTUOTA.

I Automobili* MOSKOVIC1I, eko
I .tomiška* aut................... $1620.0C,
Į4APORO2ETS, 4 vietų automo- 
Ihilis, 27 H.P.......................$1004.01
hlotoėikla* PLANETA, dvi 
Įdynės .................................. $351.31
l&ddytuva* OKA (125 Jtr.) $179.6€

DIDELIS PASIRINKIMAS
; PUIKIŲ DOVANŲ
j Dairių rūiių gardau*
Į MAISTO SIUNTINIAI
GR-23-ECONOMY GI ANT $21.00
II sv. kvietinių miltų, 11 «v. ryžių, 
5’4 av. taukų, 2.3 sv. degintų 
kavos pupelių, 400 gr. daržovių 
alyvos.
JR 31 IIOUSEWIFES CHOICE 

$26.77
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžių.I 
1.6 sv. gabalinio cukraus, 5.6 olun-l 
liiko sūrio. 1.4 sv. puikiausios rū-l 
«ies nrbatoa. j
Rašykite angliškai ar lietuviškai! 

ir gausite pilny katalogų. į

PINIGAI j IJ.8.S.R.
PILNAI GARANTUOTA

TURI BANKŲ DEPARTAMENTO 
<NJ.) LEIDIMĄ IR 

APDRAUSTA IKI $20,000.00
PILNAI IŠMOKAMA
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIKASYTI KVITAI 

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
Nuo 1916 m. tieftioffinfa 

BANK FOR FOREIGN TRADF.
Maskvoje agentas

Vertė: 9 rubliai ui $10 
PerMUi.tima-: iki $30.00—$2.75 

per $30.-10% 
GRAMERCY SHIPPING Co. 
118 East 28 St., New York. N. Y.

Tel. M U 9-0598 I
Atidaryta 9-5:30, K 9-1 ■

GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad Street

Nebark. N. J. I

R. Urbšui, dirbant prie 
federalinės rūmų statybos 
pirmajame aukšte, iš viršaus 
krito kažkoks sunkus įran
kis ir būtų jį užmušęs, jeigu 
būtų nedėvėjęs šalmo. Bet 
vis dėlto labai sutrenkė gal
vą ir sužeidė koją. Ligoninėj 
suteikus pagalbą, jis paleis
tas namo, kur gydymą tęs 
dr. A- Krisiukėno priežiū
roje.
PARENGIMŲ KALENDORIŲ?

Lapkričio 8 d. Sandaros 
našlių karalienės rinkimai 
So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos salėje, II aukšte.• • •

Lapkričio 14 d. Bostono 
Baltijos ir Žalgirio tuntų lo 
m. veiklos minėjimas.

Jieškojimai
Ieškau Petro Damarausko, 

kiluNio iš Sakių rajono, Jankų 
apylinkės. Turiu svarbų reikalą. 
Rašyti: Jonas Karvelis, Box 503 
Millinocket, Me.

___________________ (45)

Stasė Pilkauskienė-Stasiūnai- 
tytė, Ulijonos Stasiūnaitienės- 
Mackevičiūtės duktė, gyvenanti 
Jurbarko apylinkėje. Lietuvoje, 
ieško Adomo V ei m ūso ir Onos 
Velmusienės-Mackeviči&tės, ir 
taip pat jų sūnaus Adomo Vel- 
muso, gyvenusių 1923 metais 
Brooklyne — New Yorke. ...

Rašyti:
John Butkus, 34 Park Terr., 
Bridgeport, Conn. 06604.

(47)

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gauni pagalbą.
| . .Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 

! jau yra.
Tuojau siųsk šį skelbimą ir 

savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 
Newark 4, New Jersey 

(41)

I

Lapkričio 15 d- Lituanis
tinės mokyklos vakaras So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
III aukšto salėje.• • *

Lapkričio 22 d. So. Bosto
no lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Lietuvos ka
riuomenės dienos šventės 
proga Ramovės ir Studentų 
Sąjungos suorganizuotas 
Chicagos satyros teatro 
"Antras Kaimas“ vaidinmas 
ir banketas.• • •

Gruodžio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 
t salėje Melroze simfoninio 
orkestro koncertas-* » ♦

Gruodžio 11 d. Lilijos šu
kytės konveitas, kurį rengia 
Pabaltiečių 
Hali.

Dr-ja Jordan
• *

Gruodžio 26 d. Senųjų 
Lapinų vakaras.* • *

Vasario 14 d. So. Bostono 
aukšt- mokyklos salėj (Tho- 
mas Park) Vasario 16-sios 
minėjimas, kurį rengia Alto 
skyrius. * • •

Vasario 21 d. So- Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje M inkų radijo su
kaktuvinis ir N. Anglijos 
gražuolės balius.• • •

Kovo 11 d. Kabi Laretei 
koncertas, kurį rengia Pa- 
baltiečių Dr-ja Jordan Hali.• • •

Kovo 28 d. Ingus Naruns 
koncertas, kurį rengia Pa- 
baltiečių Dr-ja Jordan Hali- • ♦ ♦

Balandžio 25 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Keleivio 60 m. 
sukaktuvinis banketas.

LOWELL, MASS.

SLA 2 apskr. suvažiavimas

Suvažiavimas įvyko spa
lio 25 d., jame dalyvavo 18 
atstovų ir 6 kuopų, o su val
dybos nariais ir svečiais viso 
labo 25 asmenys.

Buvo išklausyti valdybos 
ir kuopų pranešimai, valdy
boj palikti visi senieji na
riai, taip pat ir revizijos ko
misijoje, išskyrus J. Sondą, 
kurio vietoje išrinktas Mitri* 
kas iš Worcesterio.

Kitas suvažiavimas nutar
ta kviesti Brocktone.

P. B.

Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume
rata tik $4.00.
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| Žurnalistui J- Januškiui 
pastatė gražų paminklą

'Vietines žinios
i

LDD vadovybėje niekas 
nepasikeitė

Lapkričio 1 d- buvo Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 21 
kuopos narių susirinkimas, 
kuriame duota banketo apy
skaita. Valdyba kitiems me
tams perrinkta visa senoji: 
pirm. V. Jackūnas, vice- 
pirm. P. Brazaitis, sekr. N. 
Jonuška. fin. sekr- K. Zabi
tis ir Marcilionis.

Pagerbta mirusi narė So
fija Janušienė.

Atidengtas paminklas 
poetui Fautui Kiršai

Praeitą šeštadieni Forest 
Hills kapinėse iškilmingai 
atidengtas paminklas ant 
poeto Fausto Kilios kapo, 
dalyvaujant negausiam bos
toniečių būreliui. Paminklą 
pašventino ir tarė žodį iš 
New Yorko atvykęs poetas 
vienuolis L. Andriekus. Pa
šventinimo dalyviams padė
kojo poetas St. Santvaras.

Ant žurnalisto ir buvusio 
Keleivio redaktoriaus Jono 
Januskio kapo Forest Kilis 
kapinėse jo žmonos rūpesčiu 
pastatytas gražus pamink
las. Paminklo projektą pa- 
!.uošė architektas Jurgis 
Okunis. Nors paminklo pa
gaminimas dėl dirbtuvių 
kaltės kiek užtruko, bet jis 
padarytas tikrai meniškai.

Vaikščiojant po Forest 
Hills kapines, su liūdesiu 
tenka pastebėti. kad vis 
daugiau žymių kultūrininkų 
ir kovotojų dėl Lietuvos 
laisvės persikelia į šį m i įlį
siu jų miestą.

U LAISVES VARPAS L
SAUSOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ f 
iiULTCRiNt RADIJO PROGRAMA

S. Janeliūnas sunkiai serga

i

i

Steponas Janeliūnas sun
kiai serga, jau antra savaitė 
guli miesto ligoninėje. Jo 
sveikata gerėja, bet dar rei
kės daryti operaciją. Linki
me viską iškęsti ir greičiau 
pasveikti.

Praleista P. Kalvaitienė

Bostono Lituanistinės mo
kyklos mokytojų sąraše, ku
ris buvo paminėtas Keleivy, 
praleista Paulinas Kalvai- • 
tienės pavardė. Paulina Kal
vaitienė toje mokykloje dir
ba jau keleri metai, vado
vaudama pii-majam mažųjų 
lietuviukų skyriui.

John Volpe. kandidatas į Muša. 
gubernatorius.

Dail. Juozo Pautieniaus 
kūrintų paroda

SANDAROS MOTERŲ KLUBO

Metinis našlių banketas
$J SEKMADlENį, LAPKRIČIO 8 D. 5 VAL. VAK.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOS SALEJE 
368 Broadway, So. Bostone.

Kviečiame visas našles ir našlius iš Bostono ir kitur 
dalyvauti. Iš jų tarpo bus renkama 1965 metų karalienė, 
ir ji pasirinks karalių.

Kviečiame atsilankyti ir visus kitus, nes visiems bus 
įdomu ir malonu.

Bus įvairių valgių ir gėrimų, gera proga pašokti, 
nes gros geras orkestras-

Visus kviečia ir visų laukia —
Rengėjų komisija

Sekmadieniais 8-9 vai ryte 
A Al Baogomia 1190 kilociklu 

F M Bangomis 105.7 megaciklu 
Iš WKOX, Framiogham, Mase.

V’EDEJAS—F- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKION 18. MASS.

Tel. J C m per S-7209

Dail. Juozo Pautieniaus 
meno kūrinių paroda atida
roma lapkričio 7 d- 6:30 v. 
vakaro Lietuvių Tautinės 
S-gos namuose. So. Bostone, 
ir tęsis iki lapkričio 15 d.

Parodą globoja LB 
tono apylinkė.

Lietuvių dailininkų 
nių parodos Bostone 
dažnos viešnios, todėl
stenkime kiekvienas nepra- 
leisti Šios įetos progos, — b|nti 5 va| vak 265-53is.

Bos-

i

Package Express & Travel

a

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

Hdrda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į 
sas valstybes.

Tote Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

vi-

i

Amerikietės pagerbė 
adv. Zuzaną Salnienę

Adv. Zuzana Šalnienė 
daug veikia moterų profesi
onalių klube, ji yra buvusi! 
net tų klubų Mass- valstybės 
pirmininkė, be to, ji darbuo
jasi ir Jungtinėse Tautose.

Lapkričio 15 d. amerikie
čių moterų klubas Cambri- 
dge bus iškilmingai pava
dintas jos vardu.

Šia proga The Boston 
Globė lapkričio 1 d. apie 
adv. Z. Šalnienę išspausdi
no ilgą straipsnį.

Antanas Gustaitis gulėjo 
ligoninėje

Rašytojas Antanas Gus
taitis praeitą savaitę kelias 
dienas gulėjo Carney ligo
ninėje, kur buvo nuodugniai 
patikrintas sveikatos stovis. 
Jį ten globojo ir sveikatos 
tyrimo reikalais nuoširdžiai 
rūpinosi dr. Stasys Jasaitis.

kuri- 
nėra 
pasi-

REAL ESTATE 
EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSEO BROKERS

J KETVIRTIS REALTYį 
; >79 WEST 9R0ADW*y

SOUTH •O6TON, MASS., 02127 ♦ 

Tel. 268-4649

8 Televiziją 8 

| ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS R 
(i 629 E. Slxht Street 

South Boston
Tel. AN 8-6645

i Telefonas: AN s-2suo 1
\Dr. Jos. J. bonovan'.
i

šeimai be vaiky išnuomoja
mas 6 kambarių butas 302 Sil- 
ver St., So. Bostone. Šildymas 
tik .virtuvėje. .Skambinti .tel. 
OX 8-3483 arba AN 8-2805.

(46)

Dorchestery išnuomojamas 
6Va kambarių butas III aukšte, 
su garažu, gražioje vietoje, ne
toli autobuso sustojimo. Skam-

ne tik patys parodą aplan
kykime. bet ir savo kaimy
nus paraginkime.

(45)

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntimo
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat j | susirinkimas. 
Raltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir t italų pristatymą į tuos kraštus

d o v a n ų—a i u n t i n i y

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

maisto produktų siuntinius neribotu įtiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,Lnc. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

Nauja studentų valdyba

Cpaiio 24 d. po Kultūros 
Klubo susirinkimo įvyko ir į 
Lietuvių Studentų S-gos sk.! 
__ L* ‘__ , kuriame iš-i 
rinkta nauja valdyba: Algis j 
Makaitis, Giedrė Galinytė., 
Romas Gudinskas ir Jarūna 
Venčkauskaitė.

Numatoma surengti Nau
jųjų Metų sutikimą ir žie-i 
mos stovyklą.

Dabar jau ruošiamasi kuo 
gausiau dalyvauti Lietuvių 
Studentų Sąjungos suvažia-i 
vime lapkričio 26-29 dieno
mis Detroite.

į 
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j Sandaros suvažiavimą 
atvyks St. Gegužis

Dr. J. Pašakarnio
jpe DINIS

OPTOMETK1S1AS 
Valandos: 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL \ak. 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADVVAY 
South Boston. Maaa

Peter Maksvytis 
Carpenter & Builder 
925 E. Foarth SL, 

So. Boston
Atlieku vtaua pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus U lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakar".

Telefonas AN 8-3630

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodei 
(RUDOKIUTĖ) 

OPTOM ETRISTfi 
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & C o.
—JEWELERS— 

Laikrodžioi-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
R&peminzai taikome laikrodžio*, 

žiedus. papuošalus
379 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

» 
t 
i

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
390 West BROADWAY, So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8 - 8761 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėže-j 
Je, kurios dydis yra 14”xip”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs-! 
Kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėd»mi 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, megztinius 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 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MŪSŲ IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI. .
Siunčiame ku INTL’RISTO įgaliojimai*

Siuntiniai pri.taiami ,ka«dien nuo 9 iki 5 vai. vak. Ketvirta dieniais nuo
9 va), ryto iki 7 vai. vak. ir ieitadioniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

VEDRJAB: JONAS AIKiMoNIS

K The Apothecary
"LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

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

Vienas pašaukimas telefonu vertas $'25.00

FORTŪNA OIL CO.r

’ELHEAD 
ODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų pildymo reika
lų sutvarkė, įsigydami 
SHELIIEAD burnerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisą 
žiemų. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas, šitas 
modelis tinka visokio tipo 
(gyvenamiems ir komerci
niams namams.
SHELHEAD bumens —

487 Washington S t. 
Dorchester GE 6-1204

Prieš Teismo Rūmus

This coupon O Č 
iš worth O

Sandaros I apskr. metinis, 
suvažiavimas bus lapkričio 
15 d. Sandaros salėje. Pra
džia 11 vai. ryto.

Po suvažiavimo tą pačią 
dieną 2 vai- popiet So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos II 
aukšto salėje bus vaišės.

Norime painformuoti, kad, 
šitame suvažiavime bus pa- i 
minėta Sandaros veiktas 50; 
metų sukaktis. Jame pagrin-. 
dinę kalbą pasakyti sutiko; 
Sandaros centro valdybos 
pirmininkas Stasys Gegužis.

Kviečiame visus mūsų 
draugus ir kaimynus banke
te dalyvauti. Visiems bus į- 
domu su mūsų garbės svečiu 
St. Gegužiu susipažinti, kas 
dar nepažįsta, ir pasikalbėti. |

Po vaišių bus šokiai, veiks 
bufetas. Tad iki manolaus 
pasimatymo lapkričio 15 d

! •

DOVANOS | LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tai. SW 8-2868

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

-------------

TeL AV 2-4026 

Dr. John Repshis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sakmadieniaia Ir iventadianiala 

pagal nusitartais 
495 Columbia Road 

Arti Upham’a Corner 
Dorchester, Mass.
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Sandaros I apskr. Ir 
7 kuopos valdybos 

Tautinei spaudai remti 
banketas

Apsidrausk 
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 
Draudžiame nuo polio, viso 
kių kitokių ligų ir nuc nelai 
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnttict of thePeaee—Constabl*

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Liet u ris Gydytofas ir Chirurgaa
X RAY

534 Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

• Namai ir Okls:
287 Concord Rd.. Billeriea, Maas. 

TEL. M O 3-2948

NAME ...........................................
STREET ...........................................
(SITY...........................TEL.................
We wouid likę furthcr information about 
your special offer on oil burner iiutallation

.......sumažina jūsų kuro sąskaitas. 

..'..užtikrina mažiausių šilimo* nuostolį, 

....garantuos gerų ir tylų veikimų.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS
PAČIUOSE BURNERIUOSE

ŠILDYK NAMUS MUSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Dirvos redaktorius J. čiu- 
berkis ir Vincas Rastenis- 
Ta proga rėmėjai suaukojo 
kelis šimtus dolerių.

Praeitą šeštadienį Tauti
nės S-gos namuose įvyko 
Dirvos bei Vilties dr-jos pa
ramai banketas-susirinki- 
mas, kuriame kalbėjo poe
tas St. Santvaras, atvykę

* *
*

Dažau ir Taisau <
Namus iš lauko ir viduje. 1.
Lipdau popierių* ir taisau* 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mana.
Tei. CO 5-5854

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
628 EAST BROAI)WAY 
SOUTH BO8TON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Datai 
Popicroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležie* daiktai
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