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išteisino žydus, bet tikėjimo 
laisvės klausimą atidėjo

i
Baigėsi Visuotinio Bažnyčios Suvažiavimo sesija. Ki

ta bus 1966 metais. Žydai išteisinti dėl Kristaus nužudy- i 

mo. Tikėjimo laisvės klausimas atidėtas, dėl to sumišimas 

vyskupų tarpe.

Praeitą šeštadienį Vatika
ne pasibaigė 10 savaičių po
sėdžiavęs Visuotinis Bažny
čios Suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo per 2,000 aukštų 
dvasiškių.

Kaip visur, taip ir čia ėjo 
i*ungtynės tarp atžagariųjų 
ir pažangiųjų. Pirmieji viso
mis keturiomis gynė. kad ir 
bažnytiniuose reikaluos vis
kas paliktų kaip buvę. nors 
gyvenimas nuolat žengia 
pirmyn ir viską keičia. Pa
žangesnieji norėjo, kad ir 
bažnyčia modernėtų, žengtų, 
kartu su gyvenimu.

Kadangi suvažiavimo va
dovybė buvo atžagariųjų! 
rankose, tai ir suvažiavimą 
jie taip tvarkė, kad pažan
giųjų pastangos būtų truk
domos.

Suvažiavimo vadovybė 
vis delsė su tokiais opiais 
klausimais, kaip žydų atpa
laidavimo nuo kaltės dėl 
Kristaus nužudymo ir tikėji-. 
mo laisvės problemos.

Ir kai vadovybės buvo pa-' 
skelbta, kad tie klausimai 
atidedami. pažangesnieji 
kardinolai amerikiečiai — 
Ritter iš St- Louis, Meyer iš 
Chicagos ir Leger iš Mont- 
realio — kone sukėlė revo
liuciją. Jie. surinkę per 1000 
parašų. įteikė prašymą po
piežiui, kad jis įsakytų šioje 
sesijoje priimti nutarimą ir 
tikėjimo laisvės klausimu. 
Pagaliau jie paprašė popie
žiaus audiencijos. Rezulta
tai : popiežius neįsakė dabar 
to klausimo spręsti, bet pa-: 
žadėjo, kad kitoje sesijoje 
jis bus vienas pirmųjų.

Atžangieji mano. kad pa
skelbus tikėjimo laisvę — ti
kėti taip. kaip sąžinė liepia, 
teks atsisakyti pažiūros, kad 
tiktai katalikų tikėjimas te- ' 
veda Į išganymą.

Laikinis nutarimas žydų 
kaltės klausimu betgi pada

rytas: jie išteisinti, o kitoje 
sesijoje tas klausimas dar 
aiškiau bus išryškintas.

Suvažiavimas paskelbė 
bažnyčios kolektyvinę vado
vybę: ją valdo vyskupai su 
popiežium priešaky, bet po
piežius turi teisę pasilikti 
arba ribotu arba neribotu 
monarchu. Todėl protestan
tų ir ortodoksų atstovai, ste
bėjusieji suvažiavimą, sako. 
kad kol popiežius bus neri
botas monarchas, tol ir baž
nyčių apsijungimas bus ne
įmanomas-

Kad popiežius nėra linkęs 
savo valdžios mažinti, gal 
rodo ir tai. kad jis į suvažia
vimo nutarimus įnešė 19 pa
pildymų, kurie buvo įrašyti 
į suvažiavimo nutarimus, 
nors suvažiavimas jų ir ne
svarstė. Lygiai tokiu pat bū
du suvažiavimo uždaroma
jam posėdy Šv. Mergelę Ma 
riją paskelbė Bažnyčios Mo
tina. O tas klausimas suva
žiavime buvo ilgai svarsto
mas ii atmestas kaip teolo
giškai ginčytinas.

Kinai vėl puola 
Maskvos vadus

Kurį laiką kinai buvo nu
stoję kritikuoti Sovietų Są
jungos naujuosius vadus, 
bet vienas svarbiųjų Kinijos 
laikraščių praeitą ketvirta
dienį išspausdino straipsnį, 
kuriame įspėjama saugotis 
remti „Chruščiovą be Chruš
čiovo“. kitaip tarus, laikraš
tis sako. kad Maskvoje tę
siama Chruščiovo politika-

Laikraštis išskaičiavo ir 
daug Chruščiovo nuodėmių, 
tarp jų suminėjo skelbtą 
bendradarbiavimo su kapi
talistinėmis valstybėmis, tai 
ir su JAV—„didžiausiu pa
žangos ir socializmo priešu“ 
idėją, karinių perversmų pa
smerkimą ir tt.

Kol naujieji Maskvos va
dai tęs šitokią politiką, su 
jais nebūsią galima rasti 
bendros kalbos.

Gen. Taylor siūlys 
plėsti karą

Apačioje JAV povandeninis atominis laivas "Jūros 
slibinas", atplaukęs į Japonijos Ajai uostą prie Sasn- 
iaivo sustojimą uoste.

Geležinkeliečių
o/-į*įįįV^io oįilnibuhtectnuo etuiutnymo

šešios geležinkelių unijos 
buvo nutarusios paskelbti 
streiką, bet trys iš jų susita
rė su geležinkelių bendrovė
mis. o trys šios savaitės pra
džioje būtų pradėjusios 
streikuoti, jei teismas, darbo 
sekretoriaus prašomas, ne
būtų streiko atidėjęs. Unijos 
tą nutarimą apskundė aukš
tesniam teismui.

Susitarusių unijų nariai 
gaus priedo 27 centus valan
dai. ilgesnes atostogas ir tt. 
Streikuoti pasirengusios u- 
nijos reikalauja daugiau nei 
27 centų.

Saigono gatvėse vėl 
demonstracijos

Sekmadienį keli tūkstan
čiai jaunuolių demonstravo 
prieš neseniai pastatytą ci
vilinę vyriausybę. Policija 
jiems išsklaidyti gavo pa
naudoti ašarines dujės. At
sakingi budistų vadai tvirti
na, nieko bendra su ta de
monstracija neturį.

Prezidento Kennedy
mižiuJnmn mfitinps

Egipto atstovybė « • . n • • _i • •
bandė grobti žmogų SOVlCtlĮ SgjlMįOJG VCl ĮSlgflll

slaptoji policijaĮ Romos aerodromą Egip- 
• to atstovybės sekretoriai at- 
i vežė nemažą dėžę, kurią ga- 
į lite matyti ši numerio antra
me puslapy. Muitinės tar
nautojas išgirdo iš dėžės 
neaiškų baisą, todėl susido-; 
mėjo jos turiniu. Ją atvežu-
sieji mėgino pabėgti, bet po-Į NCW Y Orkas turi 

; licija juos sulaikė. Dėžę ati-j .
! darius, joje rastas žmogus, j llgiOllSKį tiltą 
kuris buvo pririštas, o į bur-'

Partija valoma nuo Chruščiovo šalininkų. į aukštas 

vietas paskirti slaptosios policijos žmonės. Panaikintas 

partijos aparato padalinimas į žemės ir pramonės skyrius.

ną įkištas kamštis, kad ne
galėtu šaukti.I

lšlaisvirtasis vos galėjo 
kalbėti. Jis pasisakė esąs 
marokietis Jusef Dahan 
(vėliau prisipažino esąs žy
das), seniau kurį laiką tar
navęs vertėju Egipto r.tsto-

Sekmadienį, lapkričio 22 
d-, suėjo lygiai metai, kai 
Dalies mieste. Texaee. nuo 
piktadario kulkos žuvo pre
zidentas John Kennedv.

vyoėje. Šios atstovybės tar- San Francisco mieste. Jo an 
nautojai jį pasikvietę į ka- gos ilgis yra 4.260 pėdų. o

Juokingas buvo dabarti
nių Sovietijos vadų paskel
bimas, kad Chruščiovas iš 
pareigų atsisakė dėl am
žiaus ir nesveikatos. Jei taip 
būtų buvę, nebūtų buvę rei
kalo tuoj šluoti iš aukštų

Praeitą šeštadienį New 
Yorke iškilmingai atidary
tas tiltas, kurs jungia Brook- .... 
lyną su Staten Island. Jis va^lniM vietylr partinių pa
na vadintas Verrazano-Na- tuos. kun uos dabartį-
rows tiltu. Tai ilgiausias tfl- b.osai laikė Chruščiovu 
tas pasaulyje. 60 pėdų ilges- žmonėmis, nors ir jie patys 
nis už Auksinių Vartų tiltą laiką Chruščiovui smil-

kalus smilkė ir jo darbus gy
rė.

JAV ambasadorius Pietų 
Vietname gen. Taylor at
vyksta į VVashirgtoną. ir 
spėjama, kad jis siūlys bom
barduoti kai kuriuos komu- 

( nistų taikinius Šiaurės Viet-
---------------1------------- ' name ir komunistų valdomo-
pėjama, kad Clark Clifford, je Laoso dalyje, kad tuo bū- 
dvokatas ii Washingtono, bus • ęju būtų užkirstas kelias iš 
askirtas JAV generaliniu pro- Įen teikti pagalbą komunis- 
uroru. tų partizanams.

Sirijos ambasadorius Jungtinė 
se Tautose Kafik Asha.

Ta diena ne tik JAV, bet 
ir kitur buvo vienokiu ar 
kitokiu būdu paminėta, ir 
visur buvo pareikštas gailes
tis dėi Kennedžio netekimo.

Jo kapą Arlingtono kapi
nėse prie Washingtono tą 
dieną aplankė 40.000 asme- Į 
nų. Pirmoji saulei tekant at
silankė velionio uošvė ir pa
dėjo baltų rožių ir jezminų 
puokštę žmonos Jacųuelinos 
vardu.. Jacųuelina tą dieną 
praleido savo namuose New 
Yorke.

Kario neužmuš, bet 

jis bus nepa jėgus

JAV kariuomenės atitin
kamos Įstaigos labai slaptai 
tiria ginklą, kuris kario ne
užmuš. bet ii padalys nebe
pajėgų kariauti, kol jis bus 
paimtas i nelaisvę. Tai esą 
visai galimas daiktas, o gal 
jau ir surastas, dabar tik to
bulinamas To juk viešai 
niekas nepasakys.

Baigėsi 132 dienų 

streikas

vinę. ten nugirdę, sumušę, 
kažką Įkvėpinę ir įmetę į au
tomobilį- Vėliau jis jau ap
svaigintas buvo įdėtas į dė
žę, kurią Egipto atstovybė 
mėgino pasiųsti lėktuvu į 
Kairą.

Neabejojama, kad Dahan 
yra šnipas, bet neaišku kie
no. Vieni mano, kad jis yra 
Izraelio šnipas, bet pirma 
šnipinė jęs Egiptui, kiti sa
ko, kad jis yra Egipto šni
pas, bet, negavęs reikalingo 
atlyginimo, atsisakęs jam 
šnipinėti.

Kadangi tarp Izraelio ir 
Egipto ir taip labai įtemti 
santykiai, tai šitas įvykis, 
aišku, neprisidėjo prie tos 
įtampos sumažinimo.

? Nutarė uždaryti 95 
karines bazes

Krašto apsaugas ministe
rija paskelbė, kurios karinės 
bazės, aerodromai, sandė-

Detroito dienraš- 
darbininkai

Dviejų
čių spaustuvės 
streikavo 132 dienas. Paga
liau buvo susitarta, ii susita
rimas dauguma balsų pa
tvirtintas-

viso tilto ilgis 6.690 bėdų. T , - -x ♦ i •
Jo boksui, kurie laiko ly- , Jau buvo usyU apie kai
nus, yra 693 pėdų aukščio, kuriuos pakeiUmus. Praeitą 

’.,x . a.- r \ x‘ savaitę is partijos centro ko-Tiltą šute o metus jis at- mi(eh( preFzidium0 pašalįntj
siejo 325 milionus dolerių. 

Skaičiuojama, kad per
metus tuo tiltu pravažiuos 
10 mil. automobilių, o po 5 
metu net 20 milionu. Per~7’ »
pirmąją parą tiltą pervažia
vo 100,000 automobilių.

Nikitos žentas Adžubiej ir 
Kozlov. Į tas vietas paskirti 
Šelepin ir Šelest.

QxilxiinnKTViVJZlll
buvo

nj-Įpč kurį laika
slaptosios policijos 

(KGB) viršininku, o Šelest 
yra artimas bendradarbis 

, dabartinio slaptosios polici
jos viišininko Semičastno. 
kuris pakeltas į centro komi
teto narius, žodžiu, daugiau 

Edgar žvalgybininkų užėmė svar-
bias pozicijas. Spėjama, 
kad pakeitimai vadovybėje

H voveris kritikuoja 
Warreno komisiją

FBI direktorius
Hoover labai retai teprakal 
ba. nors žino jis labai daug. 
nes 40 metų vadovauja mi- dar nepasibaigė, 
nėtai įstaigai. Praeitą ket- 
virtadienį jis priėmė būrį 
laikraštininkių ir tris valan
das su jomis kalbėjosi-

Hooveris tarp kitko teigė, 
kad Warreno komisija, kuri

Partijos centro komiteto 
plenumas nutarė panaikinti 
Chruščiovo įvestą partijos 
padalinimą į žemės ūkio ir 
pramonės skyrius. Praneši- 

tyrė prezidento Kennedy mą tuo klausimu darė Pod- 
nužudymo aplinkybes, ne-1 gorny. buvęs vienas arti- 
teisingai kritikavo FBI Įstai-! miausių Chruščiovo bendra

darbių. kuris dabar lengvai, 
kaip ir kiti. jį išdavė ir smer
kia. Lygiai taip elgiamasi

liai. laivų statyklos bus už-į Su
darytos. Tai daroma taupu-! Tame pasikalbėjime Hoo- 
mo sumetimais. i veris negrų vadą dr. kun. i - -

Dėl to virš 60.000 darbi- King. kuris gavo Nobelio Į f. es11^lJ 
ninku ir tarnautojų neteks
darbo, bet vyriausybė tuo 
būdu tikisi sumažinti savo

taikos premiją, pavadino! ‘is- kur "žra j°kios moraIės- 
. dr.

King viešai pasakė, kad
didžiausiu melagiu. Mat. dr., Tgn

vyksta jau nebe pirmą kar- 
• j-i i tą. bet komunistų pagrindi- 

- , . . * . tuose nėra sėkminga e » njg tjfoias užkariauti visą
bzdaromųjų karinių lai-|kad ten jos agentai yra pie-, u,. priemo.

n, statyklų sąrase yra ir New tiečiai. j £ėm _ nepasikeite. Tai tu-
y°rko> k“"°Je kal®. Dr. Kingą užstojo kiti; rime visada atsiminti ir bu-
dirbo 71.000 darbminkų. Į’ eika,ujie
bet po karo tas skaičius zy- V- - _Eisenhowe- lankesl I,as Prez,den*

išlaidas 
rių.

puse biliono dole- FBI kova su rasistais Pie-i

miai sumažėjo 
rio laikais buvo atleista 
7.000. Kennedy-Johnsono
3.500 darbininkų. rieri/j i rana

Bostono laivų statykla ne- riečia į uyų
bus uždaryta.

Kongo sukilėlius

Kongo vyriausybės ka-; 
riuomenė smarkiai spaudžia. 
sukilėlius, artindamasi prie; 
jų tvirtovės Stanleyville. Su- J 
ki lėliu rankose yra apie Į 
1.000 baltųjų įkaitų. Jų tar-| 
pe ir amerikietis dr-Carlson 1 
kuris apkaltintas šnipinėji
mu ir pasmerktas mirti, bet
bausmės vykdymas dar vis New Yorko turtuolis Shleby 
atidedamas. Cullom Davis davė penkis miHo-

Buvo paskelbta žinių, kad nūs šešis šimtus tūkstančiu
P. Vietname siautusi aud

ra sunaikino /0r< gyvulių.
sugriovė 5L000 namų. žuvo; Sudano ministeris pirmininkas keletą baltųjų sukilėliai jau leriy Princeton universiteto Is- 
apie 7 žmonių. I Sirr-EI-Khaim EI Khalifa. suvalgė... 1 t ori jos skyriui.
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Vlikoi susirenkant
piktinimą dėl Muravjovų ir 
Bergų žiauiybių sukilimo 
metais Proudhonas smerkė 
labiau, negu pačias žiaury
bes. kurioms jis netikėjo.

„Rusija“, rašė Proudho
nas.’ per trejus metus pada
rė daugiau savo liaudies pa
žangai. savo valdymo siste
mos pagerinimui ir dėl to

šį šeštadienį ir sekmadieny New Yorke renkasi Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (Vliko) Seimas 
Tai nebus paprastas seimas, nes į jį susirinks ir tos grupės, 
kurios prieš kurį laiką iš Vliko buvo išėjusios.

Kas abejoja, kad gyvename tokius laikus, kada išei
vijoje kuo labiausiai reikalingas bendras frontas prieš Europos saugumui, negu 
mūsų tėvynės pavergėjus? Nesutilpimas visų politinių or- lenkai per aštuonis šimtme- 
ganizacijų Vlike silpnino tą frontą, todėl rūpintasi tą sky- čius“.
lę užlopyti- šitaip rašė Proudhonas

Po ilgų derybų Vliko. Nepriklausomybės Talkos or- tada-. Kada sukilimas buvo 
ganizacijų (tautininkų) ir Lietuvių Fronto Bičiulių at- bepribaigiamas ii- Lietu\a 
stovai (trumpai vadinama "Birželio 22 komisija’4), pirma ^’?įa'? - kartu\es.
kartą susirinkusi 1963 m. birželio 22 d., pagaliau 1964 m. . Mark*as aP^ * kn?^!^ 

z. kurioje Prouahonas sxelbe
gegužes 22 d. surase bendrą nutarimą. ši savo nusisutymą Lenki-

Jame suminėtos 15 organizacijų, kūnų atstovai su- ? k:ausimu. pabrėžtinai 
darys Vliką. ir pažymėta, kad bus stengiamasi įtraukti ir pareį^ęė, kad joje Proudho- 
naujai iškilusias ir Lietuvos laisvės kovoje teigiamai pasi- nas Skleidė idioto cinizmą
reiškusias organizacijas. caro gai bei“

Vliko vyriausias organas — jo seimas, kurį sudaro Artėjant Pirmojo Inter- 
įeinančių organizacijų atstovai — po 3 iš kiekvienos. nacionalo kongresui, kuris

Vliko taryba (po vieną iš organizacijos) studijuoja įvyko 1866 ir. balandžio 
planuoja Lietuvos laisvinimo uždavinius ir jiems vykdyti d- Ženevoje, Marksas para- 
priemones. sudaro Vliko valdybą ir prižiūri jos veiklą-

Y’iko valdyba — organizuoja ir vykdo Lietuvos 
laisvinimo uždavinius, vykdą seimo ir tarybos nutarimus, 
bendradarbiauja su kitais laisvinimo veiksniais ir tt.

Tą komisijos susitarimo protokolą ragpiūčio 29 d.
Vliko praplėstasis prezidiumas patvirtino, patvirtino ji
ir tautininkai bei frontininkai, todėl ir dabar šaukiamame jūdžiui Rusija — "ši rūsti, 
seime ir jie dalyvaus. I atsilikusi, aziatinė imperi-

Vliko seime bus priimamas ir Vliko statutas, kurio ja“-
smulkmenos galės būti ir kitokios negu minėtame proto- "Ši imperija“, rašė Mark- 
kole pažymėta. sas. "galėtų būti sudrausta

Čia verta kelis žodžius pasakyti apie socialdemokratu !iktai atstatanRl ^nkįos'
vaidmenį šiame reikale. Ne viskam jie galėjo pritarti, kai ^^nl^dV* Bū^' 
minėtos komisijos sutarta, bet prieš nebalsavo timais pagrindais . Budin-

o - u i x • - 7^. V ga. kad šiame sakiny mark-SociaIdemokratai. pirmieji Lietuvoje organizuotai iš- praleido žodį "ir socia- 
eję i kovą dėl Lietuvos laisvės, pirmieji į savo programą liniais“, kurį vėliau pridėjo 
įrašę Lietuvos nepriklausomybės siekimą, daugiausia au- Prancūzijos ir Šveicarijos 
kų sudėję kovoje su carų valdžia ir atkakliai kovoję su atstovai prieškongresinėje 
visais okupantais ir daugiausia kentėję, kai Lietuva buvo Londono konferencijoje, 
nepriklausoma, darė daugiausia nuolaidų, kai buvo reika- Lenkijos-Lietuvos valsty- 

L-lansimas

šė Laikinosios Centro Tary
bos instrukciją, pateiksimą 
kongresui. Čia buvo pagrin
dinai išnagrinėta ano meto 
tarptautinė padėtis, iške
liant pirmon eilėn pavojų, 
kuri sudaro darbininkų są-

JUK

Romos policininkas tiria keistą dėžę. kurioje buvo 
rastas uždarytas Jungtinės Arabų Respublikos buvęs 
tarnautojas Josef Dahan. Dėžė buvo mėginama pa
siųsti lėktuvu. Plačiau kitoje vietoje.

Pavergtieji prieš sovietų 
kolonializmų

J Albanijos. Bulgarijos. če- 8. Seimo delegatų ar dele- 
: koslovakijos. Estijos. Latvi- gacijų lankymąsi pas gen.
! jos, Lenkijos. Lietuvos. Ru- Chiang Kai-sheką. pas po- 
munijos ir Vengrijos atsto- piežių Paulių VI. pas JAV, 
vai 1954 m. sutarė bendrai P. Amerikos. Britanijos, 
veikti sovietų pavergtiems j Prancūzijos, Vokietijos vy- 
kraštams išlaisvinti ir tam riausybių ir parlamentų at- 
tikslui suorganizavo Paverg- stovus-
tųjų Europos Tautų Seimą. 9 atstovų dalyva-
Jame kiekviena pavergta vimą paSauliniame krikščio- 
Europos valstybė turi 16 na-Į nių <įemokratu kongrese. A- 
rių delegaciją. Lapkričio 10 ( zijos tautų antikomunistinės 
d- Ne\v Yorke Pavergtųjų lygos kongrese. Tarptauti- 
seimas pradėjo savo darbo. nėg laįSVosios mokslų aka- 
vier.uoliktuosius metus —. demijos suvažiavime; Pa- 
XI sesiją. Jos darbotvarkėje! šaulio tremtinių atstovų 
numatyti 26 klausimai. Tar- konferencijoje; televizijos 
pe jų: apsisprendimo teisės įr radijo programos ir pa- 
paneigimas centro ir rytų1 skaitininkai JAV kolegijų 
Europoje; Europos apsijun- * studentams.
girnas ir pavergtieji kraštai;

są, patyrė, kad šis yra suma- 1951 m. Frankfurto kongre 
nęs suorganizuoti sukilimui se. kuris deklaravo, kad ”so- 
Lietuvoje remti 1,096 rinkti- cializmas pasiekiamas per 
nių vyrų, gerai kariškai iš- demokratiją, o demokratija 
lavintų, gerai ginkluotų, tu- įgyvendinama per socializ- 
rinčių kiek ir artilerijos. Tik mą“.
reikėjo amunicijos ir pinigų. 1953 m įvykusiame Inter. 
Dėl amunicijos Maiksas, naeįonaio kongrese Stock- 
vieno savo draugų.taiipimn-, bo|me nutarta nepripažinti
kaujamas, stengėsi i si savo n , . .. , . , .J Pabaltijo valstvbiu įjungi-sumanvma įtraukti kum- . <-• . . ~ *. .mo į Sovietų Sąjungą. Del to 

ir Lietuvos Socialdemokra-

nnga visų politinių jėgų taika. Tiek pasiaukojimo nėra b€S ctitatvmn iuv
parodžiusi nė viena kita partija, nors jos ir patriotiškiau- oetgi dėl prudonininkų opo- 
siomis save vadina- zicijos buvo iš kongreso dar-

Taigi. ir šiuo atveju socialdemokratai nepasipriešino botvarkės išimtas; buvo nu- 
už vieno stalo sėstis su tais. nuo kurių patys yra daug ken- taila prijungti prie protoko- 
tėję. Jie tai darė ir daro dėl to. kad mūsų visų didžiausias Io .Ęekeil° Paslūl\-
priešas yra Lietuvos okupantas ir su juo sėkminga kova ta ®
tegalima tada, kai mūsų frontas bus vieningas. Kadangi Tarptautine

Mes linkime Yliko Seimui aiškiai nužymėti gaires , ,i -Sle-
musų ateities kovoms dėl laisves ir jo įsunktiems vykdo- ui - *kovoja prieš bet. 
miesiems organams pagal jas sėkmingai rikiuoti laisvini- kokią priespauaą. siekdama

Įgyvendinti visų žmonių ir 
tautų lygybę, todėl taip pat 
siekia prašalinti carizmo į- 
taką ii atstatyti socialinę ir 
demokratinę Lenkijos-Lie
tuvos valstybę“

mo veiklą, budėti mūsų politinio fronto sargyboje.

Socialistų Internacionalas 
kovoj dėl tautų laisvės

(Jo 100 metų sukakties proga) ■ •- • •
(Tęsinys)

Šis atsiliepimas buvo per- tyno salėje- Marksas į susi- tinumą. "Europai tenka pa 
skaitytas susirinkime. įvyku- rinkimą atvyko, bet, pagal sirinkti vieną iš dviejų — 
šiame 1864 m. rugsėjo 28 jo paties žodžius, jis čia bu- arba aziatiškoji barbarija. 
d- Šv. Martyno salėje, Lon- vo tiktai "bežadė figūra es- maskolių vadovaujama, kris 
done. Čia buvo priimta re- tradoje“. ant jos galvos, arba turi bū-
zoliucija: Internacionalo įstatams ti atstatyta Lenkijos-Lietu-

"Susirinkimas išklaus - paraošti komitete dalyvavo vos valstybė“, sakė Marksas, 
mūsų brolių prancūzuatsi- ir Mai ksas* komitetą, ku- Čia pravartu papildyti, liepimą. dar karTreitkl ris. b“'o pavadintas Laiki- kad Karolis Marksas jau 
sveikinimą. Jų programa y- D«a C?n.tro Ta7ba- s“dafė ,PT įsijungdamas į Sočia- 
ra dirbančiajai liaudžiai 32 nai,a1’lr « e.,19e M31-,11- lįstų Jnteniacionalo veiklą, 
naudinga, dėl to ją priimam sas buvo paskutinis. Mark- ne tįstai žodžiu, bet ir rea- 

sas buvo įsunktas ir i pako- bais žygiais dėjo pastangas 
mitetį, kuris paruošdavo
svarbiausias bylas tarybai 
spręsti.

Internacionalo veikloje 
K. Marksui teko griežtai su
sikirsti su Proudhono šali-

tarptautr.es sąjungos pa- 
grindi: ir sudarome komite
tą, turintį teisę papildyti ki
tais nariais, kad būtų pa
ruošti šios sąjungos įstatai 
bei regulaminas.

Taigi šiuo ir buvo įsteig ... . .. .
ta Tarptautinė Darbininku nn?ka»: nepripažįstančiais
Sąjunga, arba Socialistų In
ternacionalas.

valstybės, nes ši varžanti 
žmogaus laisvę.

sumanymą įtraukti 
gaikštį Brunšvickį. gyvenu
sį Paryžiuje. Kunigaikštis 
Brunšvickis turėjo pakanka
mas atsargas karių apran
gos ir ginklų, bet trūko pini
gų legionui paruošti ir išlai
kyti. ir dėl to tiktai Marksas 
savo sumanymo negalėjo į- 
vykdyti.

Ar galima įsivaizduoti di
desnes patyčias iš paties 
Markse, minint 100 metų 
Socialistų Internacionalo su
kaktį, kai Kremliaus raudo
nieji muravjovai. įvesdinę 
raudonąją armiją į Lietuvą, 
laiko lietuvių tautą žiaures
nėje negu Muravjovo geno
cidinėje okupacijoje.

Internacionalo kongre-

tų Partija tebepriklauso So
cialistu Internacionalui, da
bar atstovaujama jos Dele- 
gatūros Užsienyje

Savo posėdžiuose Paverg
tųjų seimas svečiais turėjo

. , ,-x- -i - - eilę JAV ir Europos parla-
tis; ūkininkų padėtis; ūkine menta ambaSadorių. pro- 
eksploatacija, satelitinių i e-■ fesjn jų sąjungų veikėjų ir 
žimų vaidmuo sovietinei in- i spau(jos atstovų. Savo dar- 
filtraci jai Afrikoje ir Azijo- bų ėmėjams atžymėti iški
lę; politinių kalinių likimas do specįaių laisvės kovos 
pavergtuose kraštuose; Ry-imedali. Leido dvimėnesinį 
tų-Vakarų kultūriniai bei ū- ACEN NEWS. Dėl kiekvie- 
kiniai mainai. no pavergtąsias tautas tie-

Praeitų metu Pavergtųjų siogiai ar netiesiogiai lie- 
seimo darbų apžvalgoje ran- čiančio įvykio reagavo Sa
dame • vais paaiškinimais spaudai.

* -vi t «+* ■ t. I Ta veikla ne tik palaikė
1. V eiklą Jungtinėse Tau- pavergtų valstybių

tose dėl sovietinio kolonia- b , * ministerjjose bei
lizmo ir dėl Sovietų Rusijos ’ utinžse institucijose ir 
padarytų pavergtiesiems visįomenžje. b* ir sulaikė 
kraštams nuostolių. ! a). bent ,įtin0 bei šveinin<,

2. Veiklą JAV kongrese, sovietizacijos vyksmą bei 
seimo atstovams daly vau- kėslus pavergtuose kraštuo
jant liudininkais kongreso se.
komisijose.

darbo sąlygos pavergtuose 
kraštuose; bažnyčios padė-

Marksas nekartą naudojo ^as- ivyk,ęs Bazelyje 1869 
ptogas. kad pabrėžtų Lenki-f J®1 *P*bo mėn-, Marksui vei- 
jos-Uetuvosval^bešnepri-fį 1̂1};^ pa
klausomybės atstatymo bū-

padėti Rusijos pavergtai 
Lenkijos-Lietuvos valstybei 
išsivaduoti iš aziatiškai žiau
rios rusiškos okupacijos. 
Pulkininkas Teofilis Lapins
kas vadovavo nelaimingai 
pasibaigusiam 200 savano
rių (lenkų, prancūzų, italų, 
šveicarų) legiono žygiui į

Pavergtųjų seimo XI se- 
• 3- Veiklą Europos Taryboje.' sijos pradžią taip pat pager- 

Šių metų rugsėjo 5-6 die-|j°s patariamajame seime ir bė savo dalyvavimu amba- 
nomis Briusplvie ivvkusia- Jos komisijoje tarybos neat- sadoriai J- C. Hughes. Rea- me jubilieji^ame 100 mtl^vaujamų valstybių reika- der’s Digest vyr. redakto- 

lams. l iūs E. Lyons, valstybės pa-
4. Veiklą šiaurės Atlanto “k,Xtor’?us.. P^^jas 

(NATO) konferencijoje ir M C.epl.nski, Paragvajaus
.Europinio sąjūdžio konfe-1 a™'!a?at,°nus- P!V

nriini mimnku buvo išrinktas Al-
5. Veiklą Tarpparlamen- b.anij°s atstov?s v- Germen-

tarinėje unijoje. ! Jb vicepirmininku Cekoslo-
vakijos atstovas dr. J. Let- 

6- Pavergtųjų Tautų sa- rfch. gen- sekretorium — 
vaitės programų organizavi- rumunas B. Coste. gen. sek
mą. įtraukiant 26 gubema- retoriaus pavaduotoju — E. 
torius. 27 burmistras. 53 se- Gasper. vengras. Šios sesijos 
natorius ir kongresmanus ir pirmųjų posėdžių svarbiau-

tų sukakties) Internaciona
lo kongrese dalyvavo Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos Užsienio Delegatūros 
atstovai Jonas Glemža ir 
Juozas Vilčinskas, o taip pat 
P. Juknevičius ir J. Petrai
tis. Parado metu jie buvo 
garbės tribūnoje, pro kurią 
žygiavo šimtatūkstantinė 
organizuotos darbininkijos 
eisena, trukusi net keturias 
valandas. Tai rodė. kad de
mokratinio socializmo sąjū-

smerkė, bet brendo kova sui ,Bakunino krypties anarchis- dls ^ apimdamas naujus 
♦oi. Prastus, laimėdamas naujas

112 amerikiečių laikraščių. 
7. Azijos tautų "Laisvės

sias punktas buvo — tarp
tautinės padėties įvertini-

tais. Tačiau Internacionalo 
kongresas Hagoje 1872 m. 
ir Bakunino šalininkus, rei
kalaujant Marksui, iš Inter
nacionalo pašalino.

Po to Internacionalo va
dovybė buvo perkelta į

vietas valstybių valdžioje, 
o Socialistų Internacionalas 
tampa demokratinio socia
lizmo pasauliniu parlamen 
tu. kuris lems ateitį tautų ir 
valstybių jų kovoje dėl tau-

dienos“ sausio 23 ir "Pašau- mas. Lietuvos delegacijos 
lio Laisvės dienos“ liepos 1 vardu tuo klausimu pasisa- 
minėjimų suorganizavimą, kė V. Sidzikauskas. (E)

JAV. bet 1874 m. kongresas' ^nžs , nepriklausomybės ir 
buvo Šveicarijoje, Ženevoje, demokratinės Santvarkos, 
sekantis Filadelfijoj (JAV) Kremliaus bolševikai, pa- 
ir vėliau Pirmasis Internaci- miršę Lenino-Stalino kol- 
onalas nustojo veikęs. chozini internacionalą, So-

Antrasis Internacionalas cialistu Internacionalo su-
buvo įkurtas Paryžiuje 1889 kak^| nujaus-
m. liepos 14 d. Jo veikla dėl daml cmgischaniskai sovie- 
pirmojo pasaulinio karo bu- f'skos diktatui os galą. 
vo nutrūkusi. Jis atkurtas J. Va.

Dėl Lenkijos-Lietuvos pa- Lietuvoje vykusį sukilimą. 
Karolis Marksas šiai są- dalinimo Proudhonas, pa- šis legionas iš Londono lai- 

jungai steigti ruošoje neda- vyzdžiui, sako šitaip: vu ”Ward Jackson“, o vė-
lyvavo. 1864 m. sausio mėn. "Lenkija suardė valstybių liau danų laivu "Emilia“ bu-. 
jis grąžo iš kelionės po Vo- pusiausvyrą Europoje ir dėl vo pasiekęs Baltijos jūros 
kietiją ir Olandiją- Jau O- to jos padalinimai buvo pa- pakraštį prie Palangos, bet 
landijoje jis jautėsi nesvei- čių lenkų išprovokuoti ir dėl audros ir nesandarių kė- 
kas. Londone liga kartojosi, tiktai padarė galą Lenkijos limosi valčių išsikelti į kran- 
ir iki balandžio pradžios jis anomalijai. Nei senovės, nei tą negalėjo ir grąžo į Londo-1 
negalėjo dirbti. 1864 m. viduramžių, nei naujųjų lai- ną, palikęs jūroje nuskendu- 
rugsejo 28 d. Marksas gavo jęų istorijoje nėra kito tiek sius 8 lenkus, 10 prancūzų, 
laišką iš Cremerio, kuris; pagrįsto šios operacijos pa- 4 italus, 2 šveicarus- į
Marksą kvietė atvykti į susi- vyzdžio-“ j Iš šio žygio sugrįžęs, pulk.
rinkimą 8 vai. vak. šv. Mar- Europoje skelbiamą pasi- Lapinskas, susitikęs Mark-1

Anglijos užsienio reikalu ministeris Patrfck Gordon 
Wslker (kairėje) kalbasi aa y. Vokietijos kanclerio 
Lndorig Erhartfn.

Italijos socialistai rinkiminėje propagandoje Saukiasi 
Anglijos. Jp plakatuose Romoj ir kitur skelbiamas ir 
toks Sūkis: ''Anglijos darbininkai laimėjo, nes jie 
teisingai balsavo. Ir jūs balsuokite už demokratinius 
socialistus.“

tarptautr.es
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TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI, 
TAS DUONOS NEPRAAO.

DETROITO NAUJIENOS

Justinas Pilka
Penkeri metai be ir nepaprastai ilgi. Baisiai

Justino Pilkos dažnai mes Tavęs pasiges
davome ir dažnai Tave mi- 

Kaip norėtųsi tikėti, kad nėdavome. Visi: ii- Tavo 
sustos blizgantis fordas, iš našlė Stefanija, ir Tavo 
jo išlips aukštas, pečiūkas, draugai socialdemokratai, ir
gerai saule įdegęs, akiniuo
tas. sidabriniais aukštyn su

daugelis Tavo buvusių bend
radarbių Organizacijų Cent-

verstais plaukais vyras ir re bei eilėje kitų organiza 
energingai lips verandos ei jų. kur Tu metų metus dir 
laiptais. Linksmai atidary- i bai.
siu jam duris. Jo didelė di 
dėlė kieta ranka paspaus 
manąją. Jis galantiškai pa
sisveikins su mano žmona ir 
meiliai pakalbins su juo jau 
labai drąsius abu berniukus- 
Susėsime ir pradėsime "biz
nio“ kalbas. Tas "biznis“ 
tai socialdemokratų ir Orga
nizacijų Centro nepabaigia
mi reikalai. Smilks jo bur
noje cigaras ir kitas, ir pra
bėgs valanda, gal kiek dau
giau. Ir jis išskubės kitų ke
lių. tokių pat tinginių kaip 
ir aš judinti, kalbinti, ragin
ti...

Tai Justinas Pilka. 1897 
m. vasario 6 d. Leliūnuose 
gimęs vargdienis, kuris vie
nuolikos metelių sulaukęs 
jau tapo šeimos maitintoju, 
kuris, vėliau Ameriką pa
siekęs, ne tik sunkiausius 
pramonės darbus tvirtais pe
čiais ir didelėmis kietomis 
rankomis pakėlė, bet ir lie
tuvybės baruose kalnus nu
vertė- Justinas Pilkauskas- 
Pilka, bemokslis mažažemio 
vaikas, tik iš Keleivio čia 
skaityti ir rašyti pramokęs, 
buvo gerbiamas ir vertina
mas univeritetus baigusių 
žmonių, nes visi matė. kad 
šitas vyras dirba iš idėjos, 
be jokių savanaudiškų iš
skaičiavimų.

Justino Pilkos netekome 
1959 m. lapkričio 24 d. Ne
tekome nepasiruošę, netikė
dami, nesuprasdami. Nes ir 
baisaus vidurių vėžio kan
kinamas. Justinas dirbo I 
kaip dirbęs visuomeninį dar
bą ir dirbo naujus fordus ir 
nei didžiausiose fizinėse 
kančiose niekada, beveik 
iki lemtinos operacijos, ne
siskundė. Tik kai lapkričio 
28 d. jį lydėjome į Woodme- 
re kapines, klaikiai perpra- 
tome, jog atgal be jo su
grįšime. Negaliu pamiršti 
Justino laidojimo dienos: 
Detroitas buvo pasipuošęs 
storu pirmojo sniego baltu
mu. o žema saulė mums ro
dė savo šaltą veidą. Balta

dalyvauti.

Donelaičio minėjimas

Kristijono Donelaičio gi
mimo 250 metų sukakties; 
minėjimą lapkričio 29 d- 
•ruošia Kultūros klubas! 
Tarptautiniame Institute.

Minėjimas prasidės 4 vai. 
popiet, taigi, atrodo, tik ką 
kariuomenės minėjimui pa
sibaigus. Kultūros klubo va
dovybė teisinasi, kad Done
laičio minėjimą tekę jau du 
kartu dėl kitų parengimų 
atkelti, tad metams baigian

BOLESLAVUI UMBRASUI 

mirus, jo žmonai Emilei, sūnums ir kitiems jo arti

miesiems gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Darbininkų Draugijos Septintoji Kuopa

lawrence. mass.
Mirė J. Piesliakas

Lapkričio G d. staiga mirė
tis kelti Tau'nebe^ kun*Ką Julius pies:i“as- g>m«s Uk- 
gi. entuziastai gal suspės į mergėje. Lan-enee išgyve- 
abu minėjimus... Beje, pa- nęs 55 metus Velionis pri- 
skaitą apie Donelaitį čia klausė lietuvių Piliečių Klu- 
skaitys gera kalbėtoja, lite- bui, SLA 41 kuopai. Tauti- 
ratūros mokytoja iš Cleve
lando Aldona Augustinavi- rikos Lietuviu lan bos sky- 
ciene, c Donelaičio kūrybą .... - - ,
skaitys bei inscenizuos Dra nUJe ėjo vicepirmininko pa- 
mos mėgėjų sambūrio akto- relSas- ^1S buvo taikaus bū
riai. Z- Arlauskaitės-Mikšie- žmogus, todėl n jo kars- 
nės paruošti. tas skendo gėlių vainikuose.

Palaidotas Lietuvių Tauti- 
Du N. Metų sutikimai nėse kapinėse, kur religines
ta vt • • a* x ui- apeigas atliko kun. J. Gas-Du Naujųjų Metų balius TJ . • j ,

šįmet ruošia Detroite lietu- P^nunas. La.dotuvių daly
viai. Vienas, kuriame viskas vius šeima pakvietė užkan- 
turės blizgėti, rengiamas in- džių į Lietuvių Klubą.
žinierių puošniame Tuller Velionis paliko liūdinčią 
viesoutyje. vidurmiestyje. žm0 OnąJekelvtę-Pieslia- 
Antrasis gi bus Lietuvių na- kj sūnus Ado'lfa h. 
muose rengiamas DLN ld Vand Bom.
D-jos. } abu publika jau se- briant (E. Haven Conn-) ir 
nokai verbuojama. Pas in- br(>Iį viliama (Miami. Fla ) 
zi menus, berods. 11 dol. as
meniui, o Lietuvių namuose 
po 5 dol.

Atvažiuos Dainavos 
ansamblis

LB Detroito apylinkės 
kviečiamas. 1965 m- sausio

WORCESTERIO NAUJIENOS

BALFO ŽINIOS

Visiems neseniai į JAV 
atvykusiems tremtiniams 

žinotina

Pastaraisiais metais į 
JAV atvyko laikinam apsi
gyvenimui (parolee) visa ei
lė tremtinių- Jie atvyko be 
kvotos 2-jų metų bandymui,

nei Lietuvių parapijai. Ame- j Daugeliui jau du metai su- 
' kako. ir todėl jie turi tučtuo
jau persiregistruoti Imigra
cijos įstaigose ir gauti leidi
mą pastoviam apsigyveni- į 
mui JAV. To nepadariusieji! 
gali būti deportuoti.

Imigracijos įstaigos sku
biai paieško Algio Bartuse
vičiaus. atvykusio laikinai

Ramiai ilsėkis, Justinai, 
laisvoje Amerikos žemėje!
Tu ir kiti tokie kaip Tu išei
dami mus įpareigojote dirb
ti tėvynės Lietuvos išlaisvi
nimui iš mongodiškai rusiš
ko tautų kalėjimo.

Ir kita liūdna sukaktis

Lapkričio 5 d. suėjo de
šimt metų. kaip Detroito So
cialdemokratų 116 kuopa 
neteko pasišventusios dar
buotojos Mortos Strazdie
nės. Tai buvo tyli, smulkutėj 
pražilusi moteris, labai švel
nių veido bruožų, beveik vi-Į 30 d. Westem High School 
sada linksma- Ji dirbo daug1 auditorijoje koncertuos či- 
LSS 116-joje kuopoje, eilę! kagiškis Dainavos ansamb- 
metų būdama nepamaino- lis. Plačiau, manau, dar tu
ma kuopos iždininkė ir ne-: rėšiu progą čia parašyti, 
pamainoma šeimininkė pa-Į
rengimuose. Taip pat daug Kalėdų eglutė vaikams
dirbo Balfo 76-jame skyrių-į _ . . . ,. . .
je ir keliose kitose organiza. \ Pneskaledinis tradicinis 
cijose. Jos mirtis, pame-'mokykhm0 ir pnesmokykli- 
nu. buvo ypatingai skaudi ni° amžiaus vaikų pobūvis 
todėl, kad ui buvo antroji bus gruodžio 20 d. Lietuvių 

namuose. Lituanistinė mo
kykla paruoš fnėhTttę pro
gramą. ir atsilankys Kalėdų 
senelis su dovanų maišu. 
Taigi norintieji mažamečius 
vaikučius užregistruoti do-

auka (tik už pusmečio nuo 
Prano Juzėno mirties) po 
Antrojo pasaulinio karo 
LSS 116 kuopą atgaivinus.
Dabar jau dešimtys kuopos 
narių per dešimtį metų į
amžinybę iskeliavo. Mortos vany gavimui, prašomi j- 
mirties dešimtmetį liūdnai 
minėjo jos vyras Antanas 
Strazdas ir visa eilė idėjos 
draugų. Tebūnie Mortai 
lengva Woodmere kapinių 
smiltis!

Minės kariuomenės sukaktį

Lapkričio 29 d. ramovė- 
nai ir kūrėjai savanoriai ren
gia Lietuvos kariuomenės į- 
steigimo paminėjimą. Ta 
proga pamaldos ir atitinka
mas pamokslas 10:30 vai. 
lyte bus šv- Antano bažny
čioje, kur kariai-veteranai 
dalyvaus su savo vėliavo
mis. Laikotarpiuose tarp vi
sų pamaldų, kaip ir praei
tais metais, bus renkamos 
prie bažnyčios aukos laisvės 
kovų invalidams sušelpti. 
Gi 12 vai. Lietuvių namuose

akinanti tyla mūsų gėlą dar,. kg kilmingasis aktas
1 b b ^b b — V C i 1 I T1 i If—• B S . — y labiau didino, nes jau nebe
matė tos saulės ir to sniego 
baltumo Anykščių apylinkių 
sūnus. į karstą atgulęs Jus
tinas Pilka-

Penkeri metai be Tavęs, 
Justinai. Ir trumpi jie buvo

kurio metu bus pagerbti žu
vusieji. Po to seks prof. Ze
nono Rakašiaus paskaita a- 
pie atominį karą ir skautų 
bei ateitininkų paruošta me
ninė programėlė. Rengėjai 
kviečia visuomenę gausiai

Tebūnie Tau. Juliau, leng
va šios šalies žemė, o Tavo 
artimiesiems reiškiu gilią
ugi iniita.

M. Stonie

Pagerbė P. Pauliukonį |

Lapkričio 15 d. Maironio 
parko salėje buvo suruošta 
puota žurnalistui Pranui 
Pauliukoniui pagerbti jo 
amžiaus 60 metų proga. Me
ninę programą atliko Put- 
namo seselių vadovaujamos 
mokinės. Programai vado
vavo Pranas Račiukaitis.

Mūsų nemažai dalyvavo
Sandaros suvažiavime

Lapkričio 15 d. Bostone 
buvusiame Sandaros I ap
skrities suvažiavime dalyva
vo nemažas būrys ir iš mū
sų miesto. Malonu pastebėti, 
kad nevienas jų buvo ir nau
jųjų ateivių, dar tik pusam-

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKO;
ISTORU-A. su spalvotu žemė 
lapių, 96 psi., kaina .. $0.7

(parolee) į JAV 1961 me
tais ir kurį laiką gyvenusio
Brooklyn. N.Y. Jis pats ar-jLiETUVOS žemėlapis
ba žinantieji apie A. Bartu- ‘ na ............................jo.®*
sevičiu malonėkite skubiaii
pranešti Balfo Centrai (105 x,tHJ^STAI- 3 veik”n'J 
Grand St.. Brooklyn, N. Y- 
112112). GYVULIŲ PROTAS. 212 psi 

kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra 
ma. L Tolstojus. 62 psl., ka; 
ne ...................... .............. $0.3;

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma 
talaitis. 24 psl., kaina *0.2

teikti po vieną dolerį nuo 
vaiko ŠV. Antano mokyklos John M. Clifford paskirtas di- 
patalpose budinčiam žmo- džiolės Curtis bendrovės prezi- 
gui betkurį šeštadienį prieš dentu. Bendrovė leidžia ir pla- 
pobūvį. čiai skaitomą Saturday Evening

Alfonsas Nakas 1 Post žurnalą.
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Jį redagavo Stasys Miehelsonas

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:

"KELEIVIS“

636 E. Broadvray — : — South Boston, Mass. 02127

Dešimt dienų Balfo vajui 
New Yorke

Balfo šimtasis skyrius š. 
m. lapkričio 1 d. pradėjo sa
vo rudens vajų. Per pirmą
sias dešimt dienų atsiliepė 
90 rėmėjų, suaukodami 905 
dolerius. Didesnė dalis New 
Yorko sąmoningųjų lietuvių 
remia Balfą ir remia dos
niai. maždaug po dešimt do
lerių kiekvienas- Vajų glo
boja New Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmai.

New Yorko lietuviai, ypač 
visos lietuvių parapijos, pri
pildo Balfo sandėlius gerais 
rūbais, kurių maldaute mal
dauja užjūrio broliai. Balfo 
Centras kas mėnesį išsiunčia 
per šimtą siuntinių į užsie
nius.

Paliko Balfui 100 dolerių

Antanas Beržinskas. gyv.
Keamy. N.J.. buvo didelis 
Balfo rėmėjas ir mirdamas 
Balfo neužmiršo. Savo labai 
kuklias santaupas padalijo 
artimiesiems bei kitiems ge
riems darbams, o šimtą do
lerių paskyrė Balfui. A- Ber
žinskas mirė 1962 m. kovo 
4 d. Jį globojo balfininkas 
Kazys Trečiokas, šiomis 
dienomis Balfo Centras a.a.
A. Beržinsko skirtą šimtinę 
jau gavo.

Jonas Kuprionis, žymus
mūsų miškininkas ir visuo
menininkas. prisiuntė Balfo 
Centrui šio rudens auką 25 
dolerius- Šis žymus Balfo rė
mėjas siūlo steigti Balfo 
centrinį skyrių, kuris ap
jungtų išsibarsčiusius po 
JAV lietuvius. Balfo Centre 
iki šiol buvo praktikuojama, 
kad šimtasis skyrius apjun
gia visus New Yorko valsty
bės lietuvius, kurie neturi 
savo skyriaus, o visus kitus 
JAV paskirus -lietuvius jun
gia pati Centro Valdyba.; PAPARČIO zIEDAS ir kitos a 
Tokie lietuviai savo aukas 
Balfui suinčia tiesiai į cent
rą — 105 Grand St.. Brook
lyn, N.Y. 11211.

stAbmeT.dIškA 
32 psl.. kaina ..

lietuvA 
......... $0.1

LIETUVOS SOCIALDEMC 
KRATŲ PARTIJOS PROC 
RA MINĖS GAIRĖS, 32 psi 
kaina 25 centai.i

•MONOLOGAI IR DEKLAMa 
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.2;.

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO 
Nr 4 ir 5, kairu

SIELOS BALSAI, J. Snr.eisu 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. ka
na .........................................$0.75

—ivr FC«t Li liivjtDfu- 
LREEDO1I. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centi

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

ANARCHIZMAS. 29 psl., ka; 
na $0.1 •

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. F 
Kraučiūnc eilėraščiai. 12-. 
psi., kaina .................... $1.0t

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

<vAil SENOVĖJE ŽMONĖM 
PERS1STADYDAVO SAL 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS H STRAIPSNUO 
(Kaip atsirado popiežiai, re* 
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

4ATER1ALISTIŠKAS ISTORI 
JOS SUPRATIMAS. 80 pei. 
xaina ............................ $C.2>

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veika 
Tno komedija, 29 psl.. kai 
kaina ............................ $0.2.

\LKOHCLIS LR KŪDIKIAI 
kaina ............................ $0.2.

DAINOS APIE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 psL, ka> 
na •••••••>•••••.•■•• $0.7«

VARPAS NR 3-4 (V’inco Kudir 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir Irt 
59 psl., kaina ............... $2.(K

KAS YRA SOCIALIZACIJA. 
K. Kautsky, SI psl., kai 
na ..................................... $0-3“
Užsakymus su pinigais pra» 

ma siusri:

žį pasiekusių vyrų — Jonas 
Stankevičius, Petras Kalvy
nas. Adolfas šermukšnis, 
Petras Kraunelis- Džiugu, 
kad jie įsitraukė į senųjų su
kurtas organizacijas ir jose 
veikia.

V. Čekanausko sukaktis

Vladui M. Chase-čeka- 
nauskui. dabar gyvenan
čiam Hartforde. Conn.. lap
kričio 15 d. buvo suruoštas 
banketas jo amžiaus 70 m. 
sukakčiai atžymėti.

Vladas Čekanauskas iš 
Lietuvos į Waterbury atvy
ko 1913 metais ir tuoj įsi
jungė i vietos lietuvių visuo
meninę veiklą, dalyvauda
mas jau veikiančiose drau
gijose. kurdamas naujas. 
SLA 51 kuopoje, Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 50 kuo
poje, Sandaros 16 kuopoje. 
SLA knygyne. Lietuvių Pil- 
klube. Aušrelėje. Vyčiuose. 
Lietuvos Sargų Dr-joj. Jis 
buvo pirmas ir Įvairiose de
monstracijose (prisimintina 
demonstracija prieš Želi
govskį. užgrobusį Vilnių). 
Jo veiklos pėdsakai dar ir 
šiandien matyti.

1918 m. jis ir mane įrašė 
į Sandaros kuopą.

Kaip dzūkas dzūkui nuo
širdžiai linkiu Vladui Čeka
nauskui sveikatos ir dar ilgų 
laimingų metų.

Atgal pažvelgus

1911-1914 metais atvykęs 
jaunimas čia rado nemažai 
senųjų sukurtų įvairių šven
tųjų vardais draugijų ir į 
jas jungėsi. Vien SLA 57 
kuopoje buvo virš 700 narių-

Iš tais metais atvykusių 
gabių jaunuolių minėtini 
broliai Kuliai. Jaromaičiai. 
P. Steponkus, Balys Mingi- 
las. Pianas Zataveckas, A. 
Janušonis. A. Kriaučelis. F. 
Skliutas. P. Milius. V. Čeka
nauskas. K. Budinavičius. 
Jonas Kaulakis. Antanas 
Gotautas ir kt- 1

Tada senieji sutikdavo su 
jaunaisiais, pirmininkų ne
trūko, blogiau buvo su sek
retoriais. todėl pirmininkau
davo senieji, o sekretoriau
davo jaunieji, nes jų tarpe 
buvo daugiau raštingesnių.

J. Krasinskas

WATERBURY, CONN. 
Kaukių balius

Skautų tėvų komitetas šį 
šeštadienį, lapkričio 28 d- 
šv. Juozapo parapijos salėj 
(John gt.) rengia kaukių 
balių. Pradžia 7 vai. vak.

Trys originaliausios kau
kės gaus dovanas, gros Ra- 
dionovo orkestras, bus gau
sus bufetas ir baras ir tt.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus baliuje dalyvauti ir 
tuo būdu paremti kilnų mū
sų skautų darbą.

pysakos. A. Antacov, 45 psl 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvray 

Sa Uoatea 27.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
“Keleivio’’ administraci

ja praio mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresų, prane- 
iant naująjį adresą neuž- 
roiriti paraiyti ir senąjį.
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Serga J. Paleckis Ką vaidina Šiauliuose

Į JAV su Sovietų Sąjun-! 
gos ekskursija atvykęs rašy
tojas Juozas Baltušis papa
sakojo. kad plaučių uždegi
mu susirgo į Maskvą nuvy
kęs Lietuvos „prezidentas“ 
Justinas Paleckis. Jis gulįs 
Kremliaus ligoninėje, esąs 
geroje gydytojų priežiūroje, 
todėl neabejotina, kad pa
sveiksiąs..*

Kalba, ka* visiem* žinoma

(E) Nebe naujiena, kad 
kolchozininkai blogai apmo
kami už jų darbą, tiksliau— 
už darbadieni arba žmo
gaus darbo dieną. Ekono
mistas B. Poškus („Tiesos“ 
nr. 257) aiškindamas tuos 
apmokėjimo rūpesčius pažy
mėjo. kad darbo apmokėji
mui galima skilti iki 45 c't 

piniginių kolchozo pajamų. 
Vis dėlto ekonomiškai silpni 
kolchozai (o jų Lietuvoje 
labai daug) apmokėjimui 
skiria vos po 257c piniginių 
pajamų.

B- Poškus pripažįsta, kad 
ekonomistų apskaičiavimais 
atsilieką kolchozai turi dau
giau kelti materialinį suinte
resuotumą. Jei tai neįvyks
ta. tai svarbiausia, kad jie 
„grubiai pažeidinėja mate
rialinio suinteresuotumo 
principo reikalavimus, dar
bo apmokėjimui skiltas lė
šas panaudoja kitiems rei
kalams“.

Mes čia pridurtame, kad 
panašius nurodymus jau e-
taniu npkailA ir—-- ------------z —

Chruščiovo ar Sniečkaus 
kalbose, o tuo tarpu kolcho- 
zininkų atlyginimas vistiek 
nekeliamas. Kai pareikalau
jama išpildyti prievoles, tai 
jos išreikalaujamos su kau
pu... Ir tada kolchozininkui 
lieka tik ašaros ir ašakos. 

Busimoji dainų šventė
ir ma* iškurna*

(E) Kitais metais, kai bus 
minimos Lietuvos pavergi
mo 25-sios metinės, net tris 
dienas vyks jubiliejinė dai
nų šventė- Tai šventei ruo
šiamasi nuo 1962 m. Spalio 
27-28 d-d. Vilniuje įvykusia
me pasitarime kalbėta apie 
tos šventės pobūdį, pasiruo
šimus, trūkumus. Tikimasi 
kad šventėje dalyvaus tūks
tančiai saviveiklininkų. Pvz. 
Kauno miesto kultūros sky
riaus vedėjas L. Morozovą^ 
nurodė, kad šventei ruošia
si 27,000 kauniečių savi
veiklininkų- Rajonuose ruo
šiamos paskiros šventės, ta
čiau čia jau susiduriama su 
spragomis. Pvz.. Marijam
polės (dabar vadinamos 
Kapsuku) rajono šventėje 
tedalyvavo vos 220 daini
ninkų.

Partiniai pareigūnai jau 
iš anksto skelbia, kad tokio
je šventėje turėsiąs išryškė
ti masiškumas. Vis dėlto, 
kaip pasitarime nusiskundė 
režiminio min. pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskai- 
tė. lietuviai kompozitoriai 
dar per mažai yra sukūrę 
„skambių masinių dainų“ ir 
ypač tokių, kurias galėtų 
dainuoti visa Lietuva (o jo
se turės būti garbinama par
tija. sovietiniai žygiai). E- 
sama ir kitų spragų — 
trūksta visuomeninių orga
nizacijų pagalbos, sušilau- i 
kiama per mažai talkos iš j 
komjaunimo pusės- i

Šiaulių teatras naująjį se
zoną pradėjo Vinco Krėvės 
’ Žentu“. Dramą pastatė ne
seniai Maskvos teatrinį ins
titutą baigęs M. Karklelis, 
dekoracijas paiuošė J. Tau- 
janskienė. Dar lapkričio me
nes. teatras pastatys kito 
nepr. Lietuvos laikmečio 
dramaturgo Petro Vaičiūno 
komediją „Tuščios pastan
gos“. Vėliau Šiaulių teatras 
i.umato K- Sajos komediją 
'Trys Vabalo vasaros“, V. 
Miliūno dramą „Geras gyve
nimas“ ir M. Sluckio roma
no „Laiptai į dangų“ insce
nizaciją.

MAO — PABALTIJO
TAUTŲ GYNĖJAS?

(E) Vak. Vokietijoje lei- 
džiamas savaitraštis „Latvi 
ja“ š. m. spalio 10 d. laidoje 
paskelbė įdomią žinią apie 
tai. kad Raud. Kinijos am
basados pareigūnai Latvių 
Tautinio Fondo įstaigoje 
Stockholme įsigijo vieną fil
mo „Mano Latvija“ juostą 
Kiek anksčiau, įugsėjo 12 
J., minėtas savaitraštis bu
vo pranešęs, kad Pekino 
valdininkai prašę informa
cinės medžiagos ir pareiškę 
susidomėjimą Pabaltijo 
kraštai*. Filme „Mano Lat
vija“ pavaizduota 1940-41 
m. Latvijos tragedija ir so
vietų įvykdytos žudynės.

Toji žinia, aišku, sukėlė 
sovietų pyktį. Sovietų vy
riausybės organas „Izvesti- 
ja“ jau rugsėjo 20 d. persi
spausdino latvių paskelbtą 
žinią ir kaip šaltinį nurodė 
latvių laikraštį Vak Vokieti
joje.- Žinoma, kinų komu
nistų dėmesys Pabaltijui ne- 
.enka aiškinti jų simpatija 
labaltiečių tautoms. Tai bu
vo noras įgelti Maskvai. 
Mums malonu patirti tai. 
kad kelti į viešumą pa- 
baltiečių likimą parūpo net 
Pekinui.

NĖRA KVITŲ

Sovietijoje nauji bosai 
paskelbė, kad 1965 metams 
alima užsisakyti laikraš

čius be apribojimo. Prenu
meratas Maskvoje priima 
kioskai ir pašto įstaigos, ta
čiau prie centrinio pašto sto
vi didžiulė eilė, nes pašto 
skyriai neturi kvitų ir todėl 
prenumeratų nepriima.

Komunistų tvarkoje vis 
aip yra: jei yra miltų, tai 

nėra mielių, jei yra mielių, 
.ai nėra miltų ir tt

SUKČIUS SUKČIŲ 
APGAVO

„Saranskaja Pravda“ ra
šo apie šitokį įvykį:

Kai Saransko univerma- 
ge (departamentinėje krau 
tuvėje) išeikvojimas per
žengė 20.000 rublių, jos jau
nas vedėjas Lisenko susirū 
pino, kaip iš tos bėdos išsi
sukti. Ieškodamas nusirami
nimo, jis užsuko į alinę, ten 
susitiko su pagyvenusiu vy
ru Kolinu- Užsimezgė tarp 
jų kalba. Kolinas pasisakė 
sėdėjęs kalėjime 20 metų iš 
5 kartų. Lisenko jam papa
sakojo ir savo nelaimę — 
apsivogęs univermage. 
sirūpink. Mes suardysime u- 
nivermagą bomba. Taip su
ardysime. kad nė vienas re
vizorius nieko nebesuras. 
Duok kol kas šimtinę su
sprogdinimui“.

Lisenko davė Kolinui pi-1 
nigus ir nusiramino. Kitą 
dieną jis iš lėto žingsniavo

sostinėje Rygoje. Lapkričio 18 d. visame laisvajame pasaulyje iš
siblaškę latviai tą dieną iškilmingai minėjo, visais būdais steng
damiesi priminti dar laisviems žmonėms, kad Latvija dabar pa 
vergta, bet kad jos žmonės tebekovoja dėl laisvės, kad tas pats 
pavojus gresia iš komunistų ir dar nepavergtoms tautoms, todė 
jos turi nepasiduoti komunistų lakštingalų užliūliuojamos ir su 
jais kovoti. Pačioje Latvijoje ta diena uždrausta, kaip Lietuvoje 
uždrausta prisiminti Vasario 16-ji. Lietuviai visur savo brolius 
latvius jų šventės proga sveikino ir linkėjo nepalūžti kovoje dė 
laisvės su bendru visam Pabaltijui ir visos laisvosios žmonijos 
priešu. #>

į darbą- Jis vaizdavosi, kaip 
netrukus krautuvė išlėks | 
orą, ir šypsojosi. Prie įėji
mo jo laukė Kolinas.

„Bomba“, pasakė jis. ”už-
taisyta. Lygiai 12 vai. ji 
sprogs. Tu duok man dar

KELEIVIO KALENDORIUS 1965 M. JAU IŠSIUN

TINĖTAS TIEMS, KURIE JI BUVO UŽSISAKĘ. KAS 

JO DAR NETURI. PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI.

KAINA 95 CENTAI.

\MERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
2-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knjgų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl„ kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
tūros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6.00 ’’ $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ’’ • $6.00 ” $4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” “ $2.50 ’’ $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji, sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
510.00, t. y. gauna S2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
us nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 

nuolaidos $5.20.
Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto

't. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll’/i) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 

pas Fondo įgaliotinius:
P. Venclova, 6324 So. Maplewood, Chicago 29. IH- 
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JUOKAI !
j

Rojuje
Komunistų rojuje anapus 

geležinės uždangos į vaisto 
krautuvę ateina pirkėja ir 
prašo:

—Prašau man pieno pa-i 
gal normą.

—Tad malonėkite cuk
raus

—Nėra cukraus.
—Tai gal dešros kokią 

pusę sprindžio?
—Nėra dešros.
—Kad jus kur! Tuo atve

ju užrakinkite krautuvę ir 
raktą pakiškite po slenks- 
čiu-

—Nėra slenksčio...

400 rublių.“
Lisenko skubiai suskai

čiavo pinigus ir įteikė Koli- 
nui. Kolinas pasišalino ir
J —— - — Ab - — — —■— — s o _amgv. žemuma, jun.iv oį/iv-
gimo 12 vai- nebuvo. Suk
čius apgavo sukčių.

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

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

GYVENIMO VINGIAIS 
dr. Paulinos Kalvaitytės 
Ragelienės įdomūs atsi 
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR KAKTU
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. 6, daug įdo 
mių 6traipsnių, 278 psl. 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE. St Michelso 

no vaizdžiai parašyta šie 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 

■ štais viršeliais $4.00, <
' kietais $5.00.
ATSIMINIMAI APIE JUO 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet 

i ronėlr Liūdžiuvienė, 8> 
psl. kaina......... .. $1.0

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

: zas Liūdžius, 246 pusią 
piai, kaina...........$3.00

MURKLYS, A. Giedriaus graž 
apysaka jaunimui, 130 psl 
kaina ............................$1.8<

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl.. kaina $1.5*

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 
TUVĄ STATANT, Rapob 

Skipičio atsiminimai. 44t 
psl., kaina. . . . $5.0 

TŪZŲ KLUBAS, Antam 
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 p$l., kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Ma**.

636 E. Broadvray,

Mykolas Sleževičius. nuo kurio mirties lapkričio 11 d. suka
ko 25 metai. 1918 metais pastatytas tik pirmus žingsnius 
^engiančios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės priešaky, 
kada Lietuvą iš visų pusių supo žiaurūs priešai ir kai kurie 
“patriotai** jau dūmė i užsieni, išsigandę dėl savo kailio. 
Mykolas Šleževičius visai Lietuvai metė šūkį:
“Vyr<ii, Lietuva pavojuj! Visi kaip vienas stokim jos ginti!“
Ir stojo, ir plaukė savanorių būriai, ir Lietuva buvo ap
ginta.

Lietuviu Tarybos nutarimai
Amerikos Lietuvių Tary

bos metinis suvažiavimas, i- 
vykęs spalio 10 d. Sherman 
House. Chicagoje. III., iš
klausęs ALTo Valdybos pir
mininko L. šimučio apžval
ginį darbų pranešimą, fi- 
ransų sekretoriaus J. Talalo 
ir iždo globėjų vardu B. Pi- 
varonienės bei kitų valdy
bos narių padarytus prane
šimus. apžvelgęs didžiąją 
lietuvių visuomenės paramą 
Lietuvos laisvės bylai įr 
konkretiems ALTo darbam 
apsvarstęs iškeltus sumany 
mus bei pasiūlymus, priima 
šiuos nutarimus:

1) pareikšti padėką ALT 
valdybai ir ALT nariams už 
atliktus darbus ir parodytą 
aktyvumą Lietuvių kongre
są Washingtone, D-C.. orga
nizuojant ;

2) prašyti grupių ir orga
nizacijų. duodančių atsto
vus į ALTą, vadovybes, kac 
jos plačiai informuotų savo 
skyrius, padalinius, koloni
jas apie ALTo darbus ir pa
ragintų aktyviai prisidėti 
prie Vasario 16 minėjimų 
aukų rinkimo ir visų ALTc 
darbų rėmimo;

3) pavesti ALTo valdybai 
ateinančių metų aktyvią 
veiklą pastūmėti i 2-5 metų 
Lietuvos nepriklausomybės
netekimo sukaktį, iš kurios 
išplauktų didesnis lietuvių 
visuomenės pasiaukojimas 
darbais ir lėšomis, remiant 
organizuotą ALTo veiklą 
Lietuvą laisvinant;

4) Amerikos Lietuvių Ta
ryba. suprasdama nepapras
tą dokumentacijos ir infor- 
nvacijos darbo reikšmę da
bar ir tolimesnėje ateityje 
Lietuvos bylos tinkamam iš
kėlimui ir Lietuvos laisvės 
kovos išryškinimui Ameri
kos valdžios sluoksniuose 
bei pasiremdama praeitu 
metų suvažiavime priimto
mis rezoliucijomis, kuriose 
ALT valdyba buvo įgaliota 
numatyti metiniame biudže
te reikalingą sumą pinigų 
svarbiausiems Lietuvai do
kumentacijos ir informaci
jos darbams finansuoti, nu
taria: a) organizuoti išsa
mią Lietuvos bylos doku
mentaciją ir ją išleisti ang
lų kalba atskira leidiniu, b) 
galutinai

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos jdd» 
mios knygos—

„Ar Romo* popiežių* yra 
Kristau* vietininką*?“
227 psl.. kaina tik $1.20.
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke*

sutvarkyti vienos1 leivio administracijoje.

tinkamos, gerai paruoštos 
informacinės brošiūros apie 
Lietuvą išleidimą anglų kal
ba;

5) ALTo suvažiavimas 
siūlo, kad ALTo valdyba su
darytų metines sąmatas, nu
rodant jose. be visų kitų po
zicijų, ir atitinkamas sumas.
kiriamas dokumentacijos ir 

informacijos leidiniams fi
nansuoti ;

6) vertina Lituanus žur
nalo varomą darbą Lietuvos 
laisvinimo reikalu tarptauti
nėje viešumoje ir siūlo 
ALTo valdybai pasinaudoti 
jo skiltimis ir teikti jam fi
nansinę paramą;

7) pritaria minčiai, kad 
generaliniai lietuvių tauti
niai įgaliotiniai prie abiejų 
JAV politinių partijų centro 
Komitetų, drauge su organi
zuotais lietuviais, dėtų pa
stangas plačiau supažindinti 
abiejų partijų centro komi
tetus su pavergtos Lietuvos 
padėtimi ir kartu gauti di
desnės paramos Lietuvos 
.aisvinimo bylai;

8) dėkoja lietuvių visuo
menei už ALTo ir jo darbų 
rėmimą; reiškia padėką šį 
ALTo suvažiavimą sveiki
nusiems: siunčia geriausius 
sveikatos linkėjimus p-lei 
M. Kižytei;

9) konstatuoja, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba, užsi
brėždama Lietuvos reika
lams gyvybiniai svarbią 
Konkretaus darbo programą, 
neabejoja lietuvių visuome
nės gausiu pritarimu ir fi
nansine parama, nes Lietu
vos laisvės kovai lemtingų 
projektų įvykdymas priklau
so nuo mūsų visų vieningo 
nusistatymo ir talkos. Lie
tuvių tautos laisvės troškimo 
veiksmingas ir konkretus iš
kėlimas JAV turėtų būti į- 
vykdytas.
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Kaip Leninas Stalino lavoną 
išmėtė

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

rinkimus pralaimėjo.
— O kodėl pralaimėjo? 
— Todėl, tėve, kad pre

zidentas Amerikai buvo 
renkamas tik vienas, o kan
didatai buvo du. Aišku, kad 
vienas turėjo pralaimėti.

— Bet kodėl jis pralaimė
jo, o ne kitas?

— Todėl, kad jis gavo 
mažiau balsų.

— Nu, tai kodėl jis ne
gavo daugiau?

— Jis, tėve. gavo be maž- 
ko ne 27 milionus balsų. Tai 
yra daug- Tiek balsų negavo 
nei prezidentas Rooseveltas 
paskutiniuose savo rinki
muose. nei prezidentas Tru- 
manas. Vis dėlto Gold ven
teris negalėjo rinkimų lai
mėti, nes jo oponentas J ohn- 
sonas buvo geresnėj pozici
joj. turėjo savo rankose 
krašto valdžią, visą valsty
bės aparatą ir naudojo tą a- 
paratą savo naudai.

— Tu. Maiki. kalbi kaip 
respublikonas.

— Ne. tėve, aš ne respub-
i likonas.*

— Nu. tai respublikonai 
1 tau turbūt užfundijo.

— Man niekas nefundijo, 
tėve.

— Tai koman, aš tau už- 
fundysiu. Jeigu tu ne res-

į publikonas, tai ir tu gali su 
manim pasidžiaugti, kad 
dimbakratai laimėjo- Juk 
visas svietas džiaugiasi.

— Ne. tėve. ne visas. Di
džiausios pasaulio valsty
bės. Sovietų Rusija ir Kini- 

i ja, neiodo jokio džiaugsmo.I -v T • i v • • A /»

— Maiki. ar tu žinai, kad tėve.
šj ketvergę bus Denksgivink _ Ne? Maiki, nelabai se- 
sventė?žinau «vp Ti ' - H 'bUV0'
- Žinau, leve Ji švenčia- dejom savo pasikalbėjimus rikoj kuri kas(lien vis dau.

giau krypsta i komunizmą 
Bet ir Vakarų Europa šaltai

ma kasmet lapkričio mene- leisti per Keleivį. Tada vis- 
sio paskutinį ketvirtadienį, kas buvo pigu. Ir Keleivis

— Bet tu niekad man ne- kaštavo tik 3 centus. Kietas ’
paaiškinai, kam ji reikalin- kepeliušis buvo $1. Pora 
ga? Ar ji duoda žmogui ko- šiušių $1-25. Kvorta geros 
kių atlaidų, kaip škaplernos 100 pruf raiviskės buvo 50 
kermošius Lietuvoje? centų. Alaus stiklas 5 centai,
- Man rodos, kad aš jau ir jeigu vien, išgerdavai. ko čia džiaugtis cha

nekart, tėvui aiškinau ką anų, saaumninkas uzfun- munistams? Juk jų viera lie 
Thanksgiving Diena reiškia, j dydavo Ir kokie būdavo • Ameriką pa)aidoti. Ne

.,.^1 nieko neiskadys. stiklai. Abiem lankom iei-,ja j j,e jau užmiršę. 
Maiši, jeigu dar syki išviro- kedavo kelti! Be to. ant ba- kad chruš£iovas kasė Ame 
zysi. Gazietos rašo, kad da- ro visada būdavo pnpiaus- duobe9
bar mes gyvename atomis- tyta balionių. sūrio, raugin- __t?ve jie tQ nepa

žiūri į Amerikos demokratų 
laimėjimą. Tuo laimėjimu 
džiaugiasi tik patys demo 
kratai, juodieji negrai ir A- 
menkos komunistai.

koj gadynėj. kur viskas tų agurkų ir silkių. Praspen- 
greitai mainosi, taigi galėjo dinęs nikelį, žmogus galė- 
ir ta šventė persimainyti? davai ne tik pasigerti, ale ir

— Ne. tėve, žmonių pa- privalgyti. Ot. tai buvo lai-
pročiai ir tradicijos greitai Kai- Maiki! Gal taip būtų 
nesimaino. Štai. mūsų tau- buvę ir šiandien, jeigu ne 
tieciai iau šimtą metų gyve- tos atomiškos bombos. Ale 
na Amerikoje, bet atsivežtų kai jos pradėjo svietą gąs- 
iš Lietuvos tradicijų vis dar dinti, ui praisai ėmė kilti 
nepamiršta. Kalėdų isvaka- kaip ant sprenžinų. Už ke
rėse kasmet ruošia Kūčias, peliušį šiandien reikia mo- 
o per Velykas dažo kiauši- keti jau ne SI. ale S15; už 
nius. Amerikiečių Thanks- porą čeveiykų ne S1.25. ale 
giving šventė taip pat yra 14 ir daugiau; svaras stei- 
tradicija. Ji primena pirmų- ko jau ne 24 centai, ale 
jų kolonistų džiaugsmą, kai $1-70. Jis neprieinamas jau 
iš sunkaus savo darbo jie nei tau. nei man. Tiktai ra- 
susi laukė gero derliaus ir, <etieriai gali jį valgytu Nu. 
1621 metų rudeni suruošė -o tu sakai, kad atomiškoj 
pirmąją puotą, valgė kala- i gadynėj niekas nepersimai- 
kutieną su spalgenų uogie- nė. Tu klysti kaip Goldwa- 
ne Tą jų puota minėdami, teris!
amerikiečiai ir dabar valgo — Ne. tėve. aš neklystu,
kalakutieną su tokia pat uo- — Nu. tai kas klysta?
giene ir kitokiais priedais. — Tėvas pats klysti.
Tai yra džiaugsmo šventė. — Kaip tu tą išfigeria-

— 0 aš tau pasakysiu.: vaį?
Maiki. kad šiandien kalaku- — Tėvas maišai produktų 
tiena jau ne kažin kokia pa- kainas su žmonių papro- 
trova. čiais arba tradicijomis. Tra-

— Bet ji rišasi su ameri- dicijos, kaip amerikiečių
kiečių tradicija. Thanksgiving Day, arba lie-

_  Ale šiandien jau tik i tuvių Kūčios neturi nieko
biedni žmonės ją valgo, ba bendra su kainomis. Tradi- 
ji pigiausia mėsa — 39 cen- cija reiškia praeities minėji- 
tai už svarą. Net ir mano mą. o kaina reiškia pinigą, 
gaspadinė parvilko kalaku- duodamą mainais už kokią 
tą. Sako. seniau ji negalėda- nors prekę arba už patarna
vo kalakuto nusipirkti, ba vimą- štai kur tėvo klaida, 
reikėdavo mokėti 80 centų — Nebūk toks ky ti as, 
už svarą. Tik kunigai ir bur- Maiki. ba kai paklausiu ko, 
žujai juos valgydavo- Bied- tai ir nežinosi, ką atsakyt, 
ni žmonės tada pirkdavo — Gerai, tėve. klausk, 
steiką. kuris kaštuodavo 24 _ Nu, pasakyk, kodėl
centus už svarą, arba porča- Goldwateris buvo sutriuš- 
pą. kuris būdavo siūlomas kintas, a?
pol2 centų už svarą. — Jis nesutriuškintas, tė-

__ Tai buvo seni laikai, ve; jis dar labai gyvas, tik

miršo, bet jie rėmė demo 
kratus rinkimuose ir dabai 
džiaugiasi jų laimėjimu dėl 
to. kad demokratų politika 
duoda jiems vis daugiau ir 
daugiau laisvės tą duobę 
kasti- Aukščiausias teismas 
jau atleido juos nuo regist 
racijos, o Valstybės Depar
tamentas šiomis dienomis 
nutarė duoti jiems užsienio 
pasus laisvai išvažiuoti So
vietų Rusijon ir vėl laisvai 
sugrįžti Amerikon. Štai ko
dėl jie džiaugiasi tos parti
jos laimėjimu.

— Maiki. man tas nepa
tinka. Jeigu tu sakai teisybę, 
tai aš dabar einu ir pradėsiu 
daugiau apie tai mislyti.

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

Daug kas nepamiršo sen
sacingo Šo\etų Rusijos 
kompartijos 22-jo kongre
so 1961 metų balandžio mė
nesio pradžioje, kur nese
niai iš Sibil e vergų darbo 
stovyklų grįžusi sena mote
rėlė Darija Lazurkina pasa
kė vieną iš labiausiai Stali
ną prakeikiančių kalbų, ir 
po to sekančią ar dar kitą 
naktį Stalino .avonas buvo 
išmestas iš juodai raudono 
granito mauzoliejaus ir pa
kastas Kremliaus patvoryje. 
Apie tai rašė Maskvos ir vi 
sos Rusijos spauda, o čia A- 
meiikoie išsamų reportažą 
sidėjo Time • Magazine sa 
vaitraštis.

Kažkaip nesinori prana
šauti. bet atrodo, kad Leni
no mumija mauzoliejuje su
silauks kito "sugulovo“, to
dėl dabar pats sezonas prisi
minti. kaip jis pirmojo nusi
kratė.

Kas pamena spaudos bal
sus prieš trejus metus, atro
dė, lyg pranešimai siekia 
paskelbti, kad Lenino "dva 
šia“ pati papiašė per gyvuo
sius savo garbintojus pada
žyti jam paslaugą ir nuo jo 
lavono pašalinti tą jam ne
malonią Stalino draugystę. 
Leninas, nesvarbu, kaip jis 
tai padarė, savo norą perda
vė kompartijos suvažiavi- 
nui ir savo tikslo pasiekė- 
To jis pasiekė per vieną sa
vo jaunų dienų draugę ir 
garbintoją — moterį.

Kai nuveltus Rusijos ca
rą. Leninas su savo "hilly- 
,illų“ banda pasigrobė val- 
Ižią. viena iš jo fantastiškų 
garbintojų buvo i Leniną 
iki ausų įsimylėjusi jauna 
maža mergytė Darija Lazur
kina. Ji tiek iam tikėjo, kad 
visus Lenino žodžius išmo
kusi atmintinai, juos "sudė
jo į širdį“ ir ten nešiojusi 
lyg kokią šventą relikviją, 
nesivaržydama savo meile 
Leninui, vėliau jo "dvasiai“ 
ir kitiems pasigirti.

To. žinoma, užtekę žiau
riajam. kruvinajam, kerš
tingam ir pavydulingam 
Stalinui, kurs atsisėdęs į Le
nino kėdę pavedė enkave
distų mašinerijai likviduoti 
visus buvusius Lenino žy
miuosius pasekėjus, o men
kesnius sukimšti Į vergų ka- 
cetus Sibiro taigose. Viena 
tokių buvo ir Darija Lazur
kina. kuri tačiau per 19 ir 
pusę metų ištvėrė gyva ir 
pagaliau jau prie Nikitos 
gudriai savo kankintojui at- 
sikeršijo.

Kadangi Chruščiovui, pra
dėjusiam prieš Stalino at-

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokii 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemi 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
zame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi. noi> 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų aragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, 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, Mas*.

minimą ir kultą smarkią 
kampaniją, tokia Darija La- 
zurkina, kaip gyva liudinin
kė. buvo labai vertinga ir 
reikalinga, dėl to jai buvo 
sudalyta proga aktingai da
lyvauti ir minėtame partijos 
22-ram kongrese ir čia pa
sakyti prieš Staliną kalbą. 
Ir tai ji nepaprastai suma
niai padarė-

Penkių tūkstančių parti
jos delegatų akivaizdoje se
nutė išsipasakojo visą savo 
"meilę“ Leninui, jam gy
vam tebesant ir jau mirus, ir 
kaip ta meilė ją išlaikiusi 
gyvą baisiaisiais ištrėmimo 
ir kančių metais.

"Visada Leniną aš nešio
jausi savo širdyje ir visada 
jo patarimų klausdavau, ką 
turiu daryti, kai gyventi at
rodė visiškai nebeįmano
ma,“ kalbėjo senutė nuščiu
vusiai milžiniškai auditori
jai. Kaip Time žurnalas ta-j 
da iš Maskvos rašė. ji lygį 
kokia Delfų raganė aiškino:

"Vakar aš vėl tariausi su 
Leninu, kuris lyg gyvas prieš 
mane stovėjo, ir jis man 
pasakė: "Man labai nemalo
nu gulėti greta Stalino, ku
ris partijai tiek daug žalos 
padarė...“

5.000 užkietėjusių komu
nistų nė vienas net nešypte
lėjo, Darijai tuos žodžius 
pasakius, ir. kai ji savo kal
bą baigė. tai. pasak kompar
tijos oficiozo Izvestija. ji 
buvo sutikta ir palydėta 
griausmingais ir audringais 
plojimais.

Likusios kongreso dienos 
buvo skiltos daugiausia Sta
lino prakeikimui, nes, Dari
jai baigus, ir kiti delegatai 
dar drąsiau ėmė kalbėti 
taip. kaip ypač turėjo pa
tikti naujajam bosui Nikitai.

Vieną tokių dienų po pu
siaunakčio Maskvos Raudo
nojoj aikštėj prasidėjo kaž
koks keistas spektaklis- Ka
dangi lapkričio mėnesį 
Maskvoje jau yra gili žiema 
ir labai šalta,, tai sunkiais 
kailiniais ir kailinėmis ke
purėmis apsimaustę polici
ninkai apstatė visą Raudo
nąją aikštę, kad niekas ne
vaikščiotų ir nevažinėtų, o 
grupė tylių vyrų. spėjama 
karių, tamsoje numaršavo 
į didžiulį mauzoliejų, iš ku
rio neužilgo išvilko juodą 
dėžę su Stalino lavonu ir. ją 
nuvilkę į Kremliaus patvorį, 
įvertė į kitų vyrų jau iškas
tą ir paruoštą duobę. Ten y- 
ra buvusių žymių, bet dėl to
kios ar kitokios nuodėmės 
komunizmo bosams nepati
kusių partiečių kapinės, ka
žin kas panašu, kaip prie 

i katalikų kapinių yra specia
lus užtvaras, vadinamas 
"užzomačių“ arba "paka
ruoklių kapais“. Taip Stali
no ūsai su visais griaučiais 
čia buvo pakasti tarp kito 
kraugerio Čekos viršininko 
Dzeržinskio kapo iš vienos 
pusės ir amerikiečio John 
Reed. parašiusio knygą apie 
"Septynias dienas, kurios 
sukrėtė pasaulį“, kuris ir 
pats Maskvoje savo ar nesa
vo noru numirė.

J. Pr.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

Puslapis penktas

Kongo sukilėliai turi suėmę ir JAV daktarą Paul 
CarLsoną. kuris nepasitraukė, nenorėdamas palikti su
žeistųjų. Jį (pačioj kairėj) matome ligoninėje dar ta
da, kada sukilėliai nebuvo jo pasmerkę mirti, apkaltiną
jį esant JAV šnipu.

VLIKO SUVAŽIAVIMAS ,

Vyriausias Lietuvos Išlais-1 
vinimo Komitetas posė-: 
džiaus New Yorke Henry i 13 širdies smūgio išikta.- 
Hudson viešbutyje (353 VV. mįrg Kazimieras Gasevičius. 
57 St ’ laP.k.nčl° 28’29 d‘e-' 71 m. amž., plačiai žinomas 

moterų drabužių siuvyklos 
Posėdžių darbotvarkė savininkas, čia atvykęs 1929

m. iš Šiaulių, kur taip pat 
vertėsi siuvėjo amatu.

Velionis yra daug nusipel-
. . nęs ir lietuvybei šiame kraš-

Seimo prezidiumo nn-j Cesevičių na-
mai buvo pirmųjų lietuvių 

3. Sveikinimai. kultūrinių pobūvių centras-
Paliko liūdinčios žmona

Elena ir 3 aukštuosius moks
lus išėjusios dukterys su šei
momis.

1. Seimo pradėjimas — 
Laik. Vliko valdybos pirmi
ninkas K. Bielinis.

2
kimai

4. Vliko statutas — refer. 
V. Vaitiekūnas.

Pertrauka-
5. Seimo komisijų rinki

mai.
6. Vliko veiklos apžvalga 

ir ateities gairės — refer. J. 
Audėnas.

7. Lietuvos laisvinimo pa
dėtis ir perspektyvos — re
fer- V. Sidzikauskas.

8. Sąmatos ir apyskaitos 
tvirtinimas — refer. Finan
sų komisija.
...... z „ • dėtį, kaip bolševikai paėmė9. Laisvinimo lesų telki- r

mas — refer. prel. J. Balkū- 
nas ir A- Ošlapas.

10. Paklausimai ir dis
kusijos.

11. "Visiems Lietuviams“ 
deklaracijos paskelbimas— 
refer. St. Lūšys.

12. Klausimai ir sumany
mai-

13. Nutarimų priėmimas, 
komisijų pranešimai.

14. Seimo baigimas.

NEW YORK, N. Y.

Papasakos, ką matė 
Lietuvoje

Dailininkas Pranas Lapė. 
neseniai lankęsis okupuotoj 
Lietuvoj, papasakos patirtus 
įspūdžius New Yorko Lietu
vių Prekybos Rūmų susirin
kime. kuris įvyks lapkričio 
28 d. (šeštadienį) 6:30 vai. 
vak. Carnegie Endoument. 
345 E- 46th Street. New 
York. N. Y..

Be to. Jonas Valiukėnas

skaitys paskaitą apie verty
bių popierius, investacijas ir 
biržas, o Juozas Audėnas 
—apie investavimo fondus 
(Mutual Funds). Po paskai
tų įvyks bendras pobūvis su 
vaišėmis. Kviečiami visi.

Rep.

savoUžsakyk Keleivį
i draugams Kalėdų dovanų.
i
' Tuo atveju metinė prenume

rata tik $4.00.

ARGENTINA

Mirė K. Gasevičius
Buenos Aires rugsėjo

TIKRA TEISYBĖ
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj

ŠAtAtfUžk artu*

Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją. apie jos pa

valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt 

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 

aina tik 50 centų

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.009 žodžių, kai
na .................... _......  $4.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
r.aitė ir Šlapob< rskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Vidaus Peteraičio, II 
aida, daugiau Kaip 30,000 

žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
30,000 žodžių, 083 puslapiai, 

kJna ........................... $6.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,900 žodžių, 990 psl., 
kaina .«••*»....... • •••• $1—.00

T
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SIMANAS DAUKANTAS

Senovės Lietuvos girios
Istorikas Simanas Daukantas gimė 

Kretingos apskrity 1793 m. spalio 
|«28 d., mirė Papilėje 1S61 m. lapkričio 

24 d. Taigi, šį antradienį nuo jo mir- 
ties sukako 100 metų. S. Daukantas— 
vienas žymiųjų 19-jo amžiaus lietuviu 
kultūros ir raštijos darbuotoju, gau
siai pasireiškęs daugiausia Lietuvos 
istorijos ir tautosakos srityje, palikęs 

Į keletą ir grožinės literatūros vertimą 
bei sekimu, parašęs nevieną praktinio 
pobūdžio knygelę ir vadovėlį. Jo svar
biausias veikalas — Darbai senųjų 

lietuvių ir žemaičių ir Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. 
S. Daukanto ir moksliniai veikalai yra turtingi poetiškais vaizdais, 
todėl vertingi ir grožinei literatūrai.

”Jeigu šiandien Daukanto samprotavimai. įvairūs jo teigi
mai mūsų nebeįtikina, tai aušrininkus Daukantas tiesiog svaigino; 
net toks mokslo vyras kaip Basanavičius perdėm pasidavęs Dau
kanto įtakai. O ir pats Maironis, atrodo, daug daug skolingas mūsų 
didžiajam Simanui*, rašo rašytojas B. Babrauskas.

Simanas Daukantas yra tiesiog pavyzdys atkaklaus, užsispy
rusio žemaičio, išdidžiai niekinančio visus svetimus dievus, kieno 
jie bebūtų.

Žemiau spausdiname iš jo ”Būdo“ senovės Lietuvos girių 
aprašymą.

Benedikta* Rutkūnas

MOTIN MANO!

Aleksandros Jatužienės - Gailiūtės 
mirties metinėms

Motin mano! Širdužėle, 
ko Tu išėjai?

Be Tavęs — liūdna man žemė, 
gruoduoti takai.
Motin mano — saulės veidas!
Ai Teve menu--------

Tu — versmė gyva smiltynuos 
alpstančių dienų, 
lt paparčio burto žiedas 
Tu degi nakčia--------

Motin! Vai. ko išėjai, palikus 
mane vieną čia?

1964. XI- 15.
Philadelphia, Pa.

Keleivio ilgametė bendradarbė Aleksandra Gailiūtė- 
Jatužienė mirė 1963 m. lapkričio 27 d. Parry Palmira. N- 
J.. Ji labai daug yra pagelbėjusi ir rašytojui Benediktui 
Rutkūnui.

Kas aprašys kalnėnų ir žemaičių senovės girias, ko
kias jie atsidanginę į tų kraštų rado. kurios be jokių tarp- 
krūmių vienu lieknu it jūra niūksojo? Nes šios dienos gi
rių ir pievų vietoj anuomet girios trakšnojo. o tarp jų jau 
versmėtos kirbos burgėjo, jau ežerai tyvuliavo- Neįžen
giami pušynai, eglynai, beržynai, ąžuolynai, nuo amžių 
amžių suaugę, niūksojo, ir visi vienų viena tiktai upėmis 
ir upeliais išvagota buvo giria, nes ir tos pačios upės ir 
upeliai buvo perkaršusiais medžiais užvirtę, kuriuos pa
vasario ar rudens tvanai tevokė! O jei kurių tenai smarkūs 
srautai nestengė pakušinti, tie mirkdami vandenyje į plie
nu pavirtę jau apdumiami smiltimis, jau nudumiami nuo 
amžių žlugsojo it akmenys, kurių žilą karšatį dar apyniai, 
alksnių ir karklų šakos vydamies, pavandeniais išsisvars
tę. savo spurgotais vainikais klėstė. Visas kraštas viena 
giria niūksojo. į kurios tankmę ne vien gyvulys, bet ir žmo
gus negalėjo įlįsti.

Nuo audrų ir vėtrų sankrytos gulėjo, ant kita kitos 
suraizgytos. Pražilę ąžuolai, beržai, pušys, vinkšnos, 
skroblai, uosiai, klevai puvo ant kitas kito nuo kaišaties 
išvirtę, žemę krėsdami augantiems ant savęs sūnums ir 
dukterims, keliais glėbiais neapkabinamoms. Lazdynai, 
alksnynai, blmdynai ir kiti žarynai it apyniai ant jų ka
mienų ir stuobrių ramstės ir kalstės. Žmogus tenai žings
nio žengti negalėjo, bet ropoti turėjo per gulinčias drūtas 
drūtesnes sankrytas. jau nuo karšaties, jau nuo vėtrų, kaip 
sakiau, raizgiai sudribusias, tarp kurių apatiniosios puvo. 
į žemę smegiamos, o viršuolės tręšė, kita kitą sloguodamos.

Ir taip keleivis keliaudamas ropojo pirma ant pavir
tusios pušies, o nuo tos ant jos gulinčio beržo ar užimi n 
Dar 1564-65 metais, per visuotinį matavimą, daug kur pa
čiuose Žemaičiuose matininkai paliko girias nematuotas 
dėl to vien. kad žmogus tenai įlįsti ir su kirviu nieko pa
daryti neišgalėjo.

Žolės tenai nebuvo, tiktai atvašos ir atžalos, viena 
antrą smelkdamos, augo. Liemeningos eglės, pušys, glė
biais neapkabinamos, per viena kitą į padanges mušės, 
kurių viršūnių atsivertęs nepriregėsi: pražilę ąžuolai, šim
tais metų savo amžių skaitą, savo barzdotomis šakomis 
tarsi vienas kito karšatį ramstė.

Liepynuose, beržynuose tas pats buvo. kuriuose kle
vai. vinkšnos ir skroblai, augdami tarsi jas nuo kita kitos 
skaidė, idant į vieną nesuaugtų. Trumpai sakant, vienui 
kuplūs pušynai ir nendrynai, kitur tankūs eglynai ir ka
napynai niūksojo, o tarp jų kuokštai beržynų, liepynų, 
klevynų, ąžuolynų, epušrotų jūravo. it į padebesius muš
damos.

Keleivis keliaudamas vilkų ar meškų suletentu taku 
keliavo, nes vieškelio tenai nebuvo. Perskyrą tarp dienos 
ir nakties tiktai tenumanė nuo bičių gaudesio, šovose siu
vančių ar po medžių žiedais ūžiančių. Dieną saulės, o 
naktį žvaigždės ir delčios neregėjo, nes visur tenai amžina 
naktis viešpatavo- Lapui iškritus ar žiemą keleiviai nuo 
žvaigždžių kelią tesekė, nes paklydusiam upeliai ir žvaigž- 
dėsvadovu tebuvo. Jau pragyvenus tenai, nuo gaidžio ar 
guns balso namus savo tegalėjai atsekti.

Darganoms dergiant, lietums čežant tenai nenueisi.

Aleksandra Jatužienė

OPERACIJA MASKVOJE 
SKAUSMINGA, NEŠVARI

Elaine Jewett. 18 metu 
amžiaus čiuožimo sportinin
kė is Santa Monica. Cal.., 
rašo Citizen-News apie per
gyventą operaciją Maskvos 
ligoninėje.

UKRAINIEČIŲ TAUTOS 
FONDAS

Toks technikos stebuklas 
pasidarė Įmanomas po to. 
kai prieš 175 metus atrastas 

i metalas titanium buvo pri-» JAV ukrainiečiai yra taip 
taikytas lėktuvų statybai.! Pąt užsimoję sudaryti vieno 
kur reikalinga didžiulio at-j miliono dolerių savo tautos 
sparumo nepaprastiem karš-Į fondą. Bet tas jų tautos fon- 
eiams. į Jas organizuojamas ne vien

j
i

’UAV paauglių karalaitė“ Caro- 
lys L Mignini. Bal tim orės dra
bužių sukirpėjo duktė.

TRYLIKA SAVAIČIŲ 
ATOSTOGŲ

KADA PRASIDĖJO
PASISVEIKINIMAS?

Pasisveikinimas 
mis. ją iškeliant ar pride
dant prie kepurės, yra kilęs 
dar urvinio žmogaus gady
nėje. aiškina Amerikos na
cionalinė geografijos drau- 
gija-

Prosenovėje rankos iškė
limas sutinkant kitą žmogų 
reiškė ženklą, kad jo ranko
je nėra įrankio, ui reiškia, 
kad tikslai yra taikingi. Iš to 
išsivystė kariškas vyresnių-. tartis.

Titaniumas yra dusyk Į tik iš privačių asmenų, bet
lengvesnis už plieną, b’et i skatinamos visos ukrainiečių
tiek pat stiprus kaip plienas bendrijos klubai

11 11 1 tapti tautos fondo dalyviais.ir kelis kartus daugiau aliai 
ko karščio negu aliuminis- 
Taigi jis turi visas savybes, 
kurios reikalingos superso- 
niniams sklidimams: atlai
kyti iki 1.000 laipsnių karš
čio ir 423 laipsnius šalčio! 
Be to. titaniumas yra atspa
rus ore sukeliamam virpėji-

Iš gautų lėšų jau pastaty
tas Tarasui Ševčenkai pa
minklas Washingtone. Pa
saulinėj parodoj New Yor
ke suruošta ukrainiečių tau
tos kultūros plieną- Dabar 
norima išleisti dr. M- Sta- 
hovo knygą anglų kalba a- 

pa vergi mą.mui ir netrūkinėja. kaip kiti į pje Ukrainos 
metalai. ukrainiečių kalba vadovėlių

Kokiu greičiu skraidys at- mokykloms, dėti pastangas, 
{ tai labai kad ukrainiečių kalba būtųeities žmones

vaizdžiai atsako TMCA 
News: statomieji Mercury ir

Kai prieš porą metų Plie
no darbininkų unija dviejo
se JAV kompanijose—Con
tinental Can ir American 

ranko-1 Can—laimėjo naują pail-j
gintų atostogų planą — prie! -. AT.inia^TJvteiiy. • na“1 TaiP I)at ^<»iama knyga 
normalių kasmetinių atosto- *auslal6’.. i>- ukraįniečių jr žydų autorių
gų po 10 ar 13 savaičių atos- SA,1(1^s’ 15 -,ey‘ ; Olku ° apie tų dviejų tautų bendra- 
togas kas penkeri metai, tai popiet, atskris į Los Ange-1 praeity ir da-
šiandien jau daugumas aliu- Į les tokiu laiku, kad skubiai i a,.
minijo ir plieno pramonės; atlikęs reikalus, dar galės

suspėti tenykščių 5 valandą Šunų draugas
popiet iš Los Angeles iš
skristi atgal į New Yorką. žinomas prancūzų akto

rius Michel Simon savo tes-
----------------------------------tamente išreiškė pageidavi-

kuris smėlio Rad jį palaidotų šunų
kapinėse, nes tik tuomet ži
nosiąs. kad ilsisi ištikimų

įmonių irgi prisiėmė pana
šius atostogų planus. Pernai 
dvi Amerikos plieno-aliumi- 
nijo bendrovės Kanadoje 
su savo darbininkų unijom 
taip pat sudarė panašias su- 

kaip

dėstoma aukštesnėse mo
kyklose, kuriose mokosi 

Gemini greitieji lėktuvai JAV gimę ukrainiečiai, ir 
per kiekvieną širdies tvakte- pasistengti, kad JAV paš- 
lėjimą bus nuskridę po 4 tas išleistų pašto ženkleli su 
mylias!.. T. Ševčenkos atvaizdu.

Artimiausioj ateity nau-

Laimingas.
ir Jungtinėse grūdelyje mato pasauli,

jų sveikinimas rankų pride-j Valstybėse, o šiemet prieš -Ulėje- dangų, draugų tarpe.
smilkinio nrip KP.1 norą mpnpsin nanasn Diana įauKineje geiciejc s «. » - 1dant prie smilkinio, prie ke-j porą mėnesių panašų planą 

purės arba "fašistiškas — priėmė ir viena grynai kana- 
ranką išmetant priekin. diška bendrovė, kuri visiš-;

Elitai kariai, paveldėję ‘kai nėra Amerikos kontro-į 
paproti iš romėnų, iki 19 j liuojama. Tai Canadian Bri- ; 
amžiaus saliutuodavo kils-’ «sh,
teledami savo kepures. bet|Ranados metalo darbininkų
kai atsirado patrankos ir ;ja , kuri darbiniu-i keliu“ Sil,
kareiviams nuo parako du- w atosto. A L N
mų ir patrankų valymo labai gų kas 5 metai. ^.'222 pusi., kaina.
susipurvindavo rankos, tai.

Minėtų JA v firmų—C°n- 0£I laisvos Lietuvos.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Lietu
▼<>e socialdemokratų rašt*’ dėl bol 

ir tero«o Lieto 
............... 25 Cat

ilgosios 13 savaičių atosto-i 2Vilg»Nis * praeitį. t
• * ----------- domus atsiminiu.ai. 477 p?L. kai

n* .......................................... $5.00

Būdama Sovietų Sąjungo- norint išvengti kepurių ter- . ,------ .
je su amerikiečių ledo čiuo- Šimo. kepurių kilnojimas bu- tmental Can n mencan ▼>»*.»«> 
žimo grupe "Holiday on vo pakeistas pirštų galų pri- ’ ^an ■ *oje kain*
Ice“, ji susirgo aklosios žar- dėjimu prie smilkinio.
nos uždegimu ir skubiai bu
vo nuvežta į Maskvos ligo- DAR YRA TIKRŲ VYRŲ 
ninę. kur ją operavo mote
riškė. anestezijai vartodama Fort Worth. Oklahomoj. 
tik novokaina. parenkant teismui jury. bu-

' vo pašauktas vienas senyvai
"Skausmas buvo neispa- ilietis John

sakvtas. ir as nebesitikeiau _ 
išlikti gyva“, skundžiasi E- Ę°ose k"n? »““*** 
laine. "Jie tenai tiki. kad; 80 metų kaip vedęs. Uiųs 75 

, ~ , metų amžiaus sūnų. gimęs
skausmas sustiprina ano.. Oki’homos indėnų te°it0£ 
gų.“ Is ligonines j. Bėjusi, joje Jr klaustas, kiek am. 
dieną anksčiau, negu buvo žj . „Mar 107 me-
leista, kadangi negalėjusi 
pakelti nešvaros. "Mano lo
voje bėgiojo vabalai“, ji ra
šo. „Mėnesiui praėjus, aš at
kirtau ir skubiausiai aplei
dau tą kraštą.“

Neatidėliok
j ką gali atidėti poryt dienai

Mark Twain
* * *

Smala pažįsta degutą.

tai. pone teisėjau

NEPASIVELINKJTE!

Ar jau užsisakėte Kelei

vio kalendorių 1965 m.? 

rytdienai to, į Pernai * pritrūko *
kurie vėliau jo paprašė. 

Kalendoriuj yra įvairių įdo
mių ir reikalingų žinių. Jo 
kaina tik 95 centai.

negut nuo medžių rasos jau sudrėgsi. Todėl neįžengiamos 
balos ir versmės, nuo saulės spindulio neužgaunamos, nuo 
amžių burgėjo, kurios ir visų didžiausioms giedroms spi
ginant niekados neišdžiūdavo. žiemos tenai nebuvo, nesgi 
sniegas negalėjo įsnigti ir, jei kur pūgos ir pusnys kame 
ne kame nuo medžių įkratė, tas pats tenai ilgainiui gaišo.

Žmogus su gyvuliu niekaip negalėjo įeiti, nes. kaip 
sakiau, nė kokio kelio nebuvo. Todėl žiemos laiku šunis 
užkinkę važinėjos upeliais; nuo tų senų įpratimų šiandien 
dar ankštą kelelį per girią šunkeliu vadina. kaijx>gi jų 
šunys, it kumeliai dar kudloti. ir kelią namo sekė ir nuo 
žvėrių patį keliautoją gyniojo.

Todėl visų pirmieji gyventojai paupiuose tegalėjo 
įsikurti, jau dėl kelio, jau dėl mitalo, nes, stokojant žvė
rių ir paukščių, žuvimis galėjo misti, o kelio nesant upe 
ar upeliu namus savo pasekti-

gos duodamos tik žiemos 
metu, kada daugelio pramo
nių darbininkus vistiek lai
kinai paleidžia.

Pradžioje mes reikalavo
me 35 darbo valandų savai
tės. bet susitarėme tenkintis 
vien ilgesnėmis atostogomis, 
sako Jacąues Charloux. Ka
nados Darbo Kongreso na
rys. Spėjama, kad neilgai 
trukus atostogos su mažes
niais uždarbių pakėlimais 
bus įvestos ir kitoje Kana
dos pramonėje.

ANKSČIAU ATSKRIS 
NEGU IŠSKRIDO

Iš titanijaus (titanium) 
metalo statomieji naujieji 
kelis kartus už garsą grei
tesni lėktuvai eiliniam žmo
gui atskleidžia vis nuosta
besnį ir sunkiau suprantamą 
pasaulį. Kaipgi, nebūnant 
fiziku. įsivaizduoti tokią pa
dėtį. kad skrendant lėktuvo 
paviršius nuo oro pasiprie
šinimo bus įkaitęs iki 500 
laipsnių Farenheito, o lėktu
vo viduje keleiviai patogioje 
70 laipsnių temperatūroje
valgys gardžius pietus, ra
gaus kokteilį ar žiūrės ekra
ne trumpų filmų? Vykstant 
iš New Yorko į Los Augeles 
lėktuve vakarienės valgyti 
nereikės, nes. skrendant po 
daugiau kaip 2.000 mylių 
per valandą greičiu, kelei
viai į Los Angeles atskris 
dar priešpiečio metu, tai yra 
tenykščiu laiku pusantros 
valandos anksčiau, negu iš
skrido New Yorko laiku!

DIENOJANT, “knygnešių Karaliaus”
aūna-^s Kipro Bielinio įdomu.- a esi 
minimai, 464 psl., kaina.—$€.00

idOfi METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 poslapiai. 
Kaina .............................. ........... $6.00

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir aor^iagavo Jonas Ku
lys, 472 damos su gaidomis. A an

tiškai duotas kiekvieno.- dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti n 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusi. karna ........................ $6.00

SOC1A1.IZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vanderveide, vertė Varnfl 
nas. Kaina .............. 26 Cnt

MARLBOROVGH*S LITHUANIAN 
SELF-1 AUGiil. M. Inkier.ė, pe
ras vaojvėiis lietuvių Kalbos mo
kytis anglis.-ai kalbančiam, 144 
pat, kaina ............................. $L25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mt 
sų rašytojos pirmojo kai o meti 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s. 
rašytojos paveik-Iu, 128 puslapiai 
kaina .......................................... 5” nt

CAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Paraše l^or.as Bliumas. Trumpai 
socializmo aiškinitutias. Kaina 2o c

NEMUNO SCNCS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina.............................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaune, dilele Kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $6.60

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
laibai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nnc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 896 psl., gera- popierius 
kaina ..,..•••••••••• $10.06

ALTORIŲ HESELY. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys Įrištos j viena 
Autorius, pats buvęs kunigas. »p 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža 
dėjo kunigystė® dėl moterystės 
knygt, kieti virtai, 081 pualanis 
Kaina .................................... 86.00.

NEMUNO SENCE. Andriaus Value- 
ko ron.ar.as iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. ?irma dalis 2S0 
pal. Kama $3.00.

j LIETUVIU IŠEIVIJA A MERIKOJE, 
. $3.95.i vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 

gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsrnas. virš 600 puslapių. Kai
na kietais virtais $5.00. minkštai* 
vii šals ..•••••■«■•••••••••• $4.00

TETŲ VA BUDO, Stepono Kairu, 
laitai vaizdžiai it jdom.ai parašyti 
at-siminimai Kaip Lietuva Kėiėrt 
iš miego, geriausia dcyana kiek
viena proga, gražiais kietais sir- 

scliaiR. iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Ka.na .... $6-60

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL. 
AEVIZMAS. Pagal Kautski, aa^- 
jausium.is žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 26 Ona.

rAtAOIJO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Sim.’tis. daugy- 
oė žinių lietovn; i anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

*64 psl. Kaina ........................ $6.60

lJETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJisS PROGRAMINES GAL. 
RES, S2 psL, kaina.........  26 Cn*.

JUOZAS ST 4 LINAS, arba kala 
Kaukazo išoonis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt

• ETUVIU KALBOS GP.AMATIKA. 
Partse dr. D. Pils*. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam- 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.0S

V1.1KO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arta ko-.ei mcsuoae nė
ra vienybės. psl., kaina .. $i.0S

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorini? romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti atdarai . — $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būt: ir k^ apie tai sa
ko mokslas? Kaina ...... 28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Michelsonienė. 2o0 įvairių lieto, 
▼iškų ir kitų tautų valgių receptu 
132 puslapiai, kaiua................$1.21

CEZARIS, Mirko Jeauiič romanaa 
trijose dalyse, kiekviena dalis p« 
$2, an visos k- dalys...........  $6.08

NEPR1KLAUSO5I0S LIETUVOS 
PiNIGAI, parašė Joną? Kirys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $6.08

SIAURUOJU TAKELIU, K. B, 
Kriaučiūno atsiminimai iš JJeto* 
▼os ir iš Amerikoa lietuviu gw®. 
nimo. 178 psl., kaina...........  $2.08

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klatuimaiKa aa- 
prasti. Kaina ............................Mt.

Užsakymai ir pinigus prašome siųsti fcuo adresu: 
KELEIVIS

Maas.
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VIETINES ŽINIOS
K. Pratapo palikimo 

reikalu

Kazimieras Pratapas. ku
ris mirė 1963 m. sausio 10 
d., paliko viso labo arti jos salėje, pirmą kartą šioje 
$40,000. Savo testamento kolonijoje gastroliavo Chi- 
vykdytoju jis paskyrė Juozą cagos lietuvių satyrinis te- 
Lėkį. teisinius reikalus su- atras ”Antras kaimas“. Vai- 
tvarkė adv. William F. J. dintojus pasikvietė Bostono 
Howard. ramovėnai ir Studentų Są-

Velionis savo palikimą ši-: jun«os Bos‘on° skyrius, 
taip paskirstė: Tenka pažymėti, kad dar

Amerikos Lietuvių Tauti- ši]Pil. P^-jos snlė J®*
nei Sandarai $3.000;

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai $1.000.

”ANTRAS KAIMAS“ 
BOSTONO MIESTE

Praeitą sekmadienį So- 
Bostone. Lietuvių Pil. Dr-

studentas Charles Bonney iš Arizonos sukūrė 
šią 200 svarą bronzinę skulptūrą ir ją padovanojo 
Kennedy bibliotekai, kuri bus pastatyta Bostone.. 
Bonney tikisi, kad jo kūrinys bus pastatytas pre įėji
mo į biblioteką.

buvo tiek pripildyta publi
kos, kiek šį kaitą. Tai geras 
ženklas, kad lietuviai dar 

, neatšalę teatro menui. Be
Pusseseriai Monikai Kai-'to- ” Antro kaimo“ satyriniai 

raitienei $1,000. spektakliai jau seniai mūsų 
spaudoje kelia karštokus 
pasikalbėjimus už ir prieš 
šį pas mus ”dar naują“ me- 

Savo brolėnui ir dukterė-, ną. o las irgi žadina publi
kai, kurie yra Lietuvoje,' kos susidomėjimą.

Jiems tos sumos jau išmo
kėtos.

taip pat paskyrė po $1.000 
su pastaba, kad jei per 10 
metų Lietuva nebus laisva 
ir šio palikimo nebus galima 
jiems išmokėti, tai tos sumos 
paliekamos prie bendro pa 
likimo.

Visą kitą savo turtą velio
nis paiiko pagalbai norin-

Antrakaimiečiai čia su 
vaidino 21 ilgesnį bei trum
pesnį savo repertuaro gaba 
lą. su lengva šypsena ar ir 

* karčia ironija pažvelgdami 
į gausias ir įvairias mūsų gy
venimo aktualijas- Reikia 
pripažinti, kad jie gerai su 
sivaidinę. jaučiama gyva

Antanas Gustaiti* grįžo
iš Montrealio

i
Rašytojas Antanas Gus

taitis praeitą šeštadienį su 
pasisekimu dalyvavo Nepri
klausomos Lietuvos laikraš
čio parengime Montrealy. 
kur jis su poetu Henriku Na- 
giu atliko visą meninę pro
gramą. Jis lėktuvu dar spėjo 
grįžti ir į Antro kaimo vai- 

: ciinimą Bostone.

Iškilminga* skautų būklo 
atidarymas

Skautai baigė remontuoti 
jiems paskirtas patalpas L. 
Piliečių Dr-jos ketvirtame

kankamai progų ir įprasti- Bostono latviai šiemet ją au^bte- 
nių prakalbų pasiklausyti, kiek kitaip minėjo. .Jie be Lapkričio 29 d. 3 vai. po 
taigi nenusiminkime..-. įprastinio ta proga iškilmin- pietų ruošiamas iškilmingas 

Antrojo kaimo“ progra- go susirinkimo. lapkričio lS^klo atidarymas ir abiejų 
d. nuo Copley aikkės palėk tuntM sue,gos lr lauzas Uu
do į miesto centrines gatves', ------------------------------------
30 automobilių, papuoštų’ Jieskojunai 
tinkamais plakatais. Tos
vilkstinės vadas per garsin
tuvą nuolat teikė informaci
jų. o jo padėjėjai dalino 8

mą atliko Ramunė Jurkū
naitė. Regina Stravinskaitė. 
Kazys Almenas. Romas A- 
ninkevičius. Vytautas De- 
mereckis. Romas Stakaus- 
kas, Renius Urbonas ir Ri
mas Vėžys. Režisavo Leo
nas Barauskas.

Stasė Piikauskienė-Stasiūnai 
tytė, Ulijonos Stasiūnaitienės- 
Maekevieiūtės duktė, gyvenanti 
Jurbarko apylinkėje, Lietuvoje,

tiems išeiti aukštąjį mokslą aktorių sąveika ir daug vei- 
lietuv ių kilmės moks.ei- kjme ir liežuvyje, kas labai 
viams’ svarbu tokios rūšies spek-

To fondo globėjais pa- takliam. Jų pačių rašyti ar 
skirti šie asmenys: gaminti tekstai yra lyg ge-

Jose,,h Lekys. 7SL Marks ™ suka,ti anekdotai, kurių 
P.d„ Dorchester. Mass.; vlsa Prasme, galima sakyti.

nušvinta paskutiniam saki
ny. atpalaiduodama "rimto“ 
žiūrovo prilaikomą juoką.

Stasys Klinga, 456 Broad- i Visai suprantama, kad ne- 
vvay.So. Boston. Mass- visa publika ir nevisus pro-

J į^tuviu ki!rr"s tminnn.. g^^mos numerius vienodai 
liai. norintieji gauti para- džiaugsmingai sukramtė, 
mos. gali kreiptis nurody-! ^a^ mes esame gal jau iš 
tais adresais. i l'-ipmttes labai “rimta“

Čia dar noriu pabrėžti, j tauta. kiekvienas didžiai 
kad adv. William F. J. Ho- saugojame savo paties ir sa- 
ward. kuris tvarkė teisinius vo veiklos ' garbę“ ir, anot 

Pulgio Andnusio, visada 
esame teisingi“, nors ir ko-

Joseph Sakalauskas. 361 
4th St.. So. Boston, Mass.;

reikalus. už savo darbą ne
paėmė jokio atlyginimo
Paklaustas, kodėl neduoda kių šunybių bepridirbtume. 
už darbą sąskaitos, jis atsa
kė pritariąs tokiam moks
leivių fondui ir todėl ir savo 
darbą jam aukojąs. Ačiū 
jam už tai-

Juozą* Lėky*, 

testamento vykdytojas

Gi satyrinis žodis yra kaip 
adata į pripūstą oro pūslę. 
Jo pradurti mes subliūkšta
me. kitų akivaizdoj sumažė- 
jame. o tai labai nepatogu..- 
Kita vertus, ir satyros meno 
tobulumui nėra ribų, tad ir 
antrakaimiečiai nesigiria, 
kad jie jau pasiekę "tobuly-

Pensininkas ieško vietos gy- bės . Bet jie vis dėlto siekia 
venli pas pensininkę. Daugiau savo teatro žanrą dar gerin- 
žiniu duosiu laišku. gavę, sceninį žodį dar ašt-

A. F.
P. O. Box 753. Ninth and
Market St_ Philadelphia. Pa.

(49)

Gyvenu gražioje farmoje. ieš
kau pagyvenusio žmogaus kar
tu gyventi. Turiu patogu kam-

rinti ir smailinti ir juo pri
snūdusią visuomenę budinti.

Publikoje buvo nuomo
nių. kad kariuomenės dienai 
tokia programa gal buvusi 
per linksma. Bet turėkime

h"riha'S«nK"ohK.rte. 96-8-3740. viltį, kad dar ateity bus pa

Tad — gero pasisekimo 
ateity ! Malonu, kad tai mū
sų jaunosios kartos darbas.

• Skautai ruošiasi pirkti 
stovyklavietę

Lapkričio 11 d. Bostono 
skautų tėvai savo metinia
me susirinkime svarstė ir 
stovyklavietės įsigijimo 
klausimą.

Nuosavos stovyklavietės 
klausimu daugiausia rūpina
si New Yorko ir apylinkių 
skautai bei jų tėvų komite
tai. Bostonas mieliau norėtų 
turėti stovyklavietę Cape 
Code. Tačiau stovyklaviete 
naudosis visi Atlanto Rajo
no skautų vienetai, ir Bos
tonas neturės kitos išeities, 
kaip paremti stovyklavietės 
pirkimą, kuri, atrodo, bus 
kur nors tarp Bostono ir 
New Yorko-

Susirinkimas taip pat iš
sirinko naują tėvų komitetą, 
kuris pareigomis taip pasi
skirstė :
pirm. Vytautas Eikinas, vi
cepirm. Irena Galinienė ir 
Antanina Starinskienė. sekr. 
Petras Ambraziejus, ižd. 
Stasys Jakutis.

Bostono latviai minėjo 
savo tauto* šventę

S Latvijos nepriklausomy- 
Į bės paskelbimo diena yra 
i 1918 m. lapkričio 18 d. Pa
vergtoje Latvijoje ji už
drausta švęsti, bet laisvaja
me pasaulyje gyvenantieji 
latviai ją iškilmingai mini

ieško Adomo Velmuso ir Onos 
didelių puslapiu leidinėli Velmusienės-Maekeviėiūtės, ir
Cantivp Latvia (Pavemoilta,p ,,at sūnaus Adomo Vel- vapnve raivia jraveigtoji muso gyvenusią 1923 metais 
Latvija). Įdomiai parašytą Brooklyne — New Yorke. 
ir labai gražiai išleistą- Te-1 Rašyti:
Icn ętphėti kad ii uąėmusipii i John t>utkus, 34 Park Terr., ko stebėti, kaa ji paemu.ieji Bridgeportt ( onn. 06604. 
su įdomumu tuoj vartė ir, (47)
skaitė Tuo būdu apie pa-_____________________
vergtą Latviją paskleista į
nemažai informacijos.

I

šventė rado atgarsio ie-' 
levizijos kanale 4 ir ameri
kiečių spaudoje.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
MAISTO SIUNTIMAI 
Į LIETUVĄ IR USSR 

TIK UŽ $34.60

11 sv. kvietinių miltų, 6’/2 
;v. ryžių, 4Ų4 sv. rūkyto kum
pio, 2’/2 s v. degintos kavos, 

sv. kakavos, 1 sv. šokolado,
Vį sv. arbatos.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI I LETUVĄ 
PINIGŲ KURSAS 
9 rubliai — $10 
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75. 
virš $30 — lO^f 

Prašome reikalauti veltui
katalogų

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street.
New York, N. Y. 10010 

Tel. YU 2-1530 
Mes, patarnaudami tūkstan
čiams lietuviu daugiau kaip 
per 10 metų, turime dideli

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntinių saugumą.

kiama svečių ir iš kitų vieto
vių.

Skautų tėvai, rėmėjai ir 
visuomenė išrašomi daly
vautu

CLEVELAND, OHIO

Romo Viesulo paroda

Nuo lapkričio 22 d. iki 
gruodžio 19 d- International • 
galerijoje (13218 Superior 
prie Euclid Avė) atidaryta 
dailininkų Romo Viesulo 
grafikos ir Frans Wilden- 
hain skulptūros ir kerami
kos kūrinių paroda. Ji ati
daryta nuo antradienio iki 
penktadienio 6-9 vai. vak., 
o šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 vai. iki 7 vai. 
vakaro.

Panaši kaip kregždė su 
vanagu.

Sandėlis visokių 
ARBATŽOLIŲ

prieinamiausią kaina
katalogas

pareikalavus pasiunčiamas veltui., 
į Palangos trejos devynerios 
yra augalinis mišinys. Jis susideda 
tiktai iš šaknelių, lapų, žiedų sėklų 
ir žolių. Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ. Tai geriausias vaistas 
nuo disepsijos, vidurių užkietėjimo, 
nervingumo, apetito stokos, širdies 

' snpykimo, išpūtimo, pilvo sugedimo, 
reumatizmo, neuralgijos, kosulio, 
gerklės skaudėjimo, karščiavimo, 
krupo, biogo ūpo, aplamai nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu $1.50 
Visada gaunama pas 

FLORAL HERB COMPANY 
Box 305, Clinton. Ind., Dept. 5.

J. Skinderis 
Pastaba: Kartu su užsakymu pri- 
siųskite ir pinigus, kitaip užsakymų 
nevykdysim. Kanadoj 50 cnt., ekstra.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ai 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Tau, Lie
tuva“, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuv* 
audo”, kaina $5.50

svipro Bielinio “Penktiej 
metai**, kaina $6.00

Kipro Bielinio “Dieno 
jant”. kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie 
tuvių Išeivija Amerikoje.’ 
kaina minkšta* vršeliais $4 
kietais $5.00.

KNYGOS JAUNIMUI
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa- 
saknjimas gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.06.

KtLYNi KAKvtUAl, Awyw Ba 
rono apysakaitės vaikam.., 69 pat. 

...................................... S»>

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir minty* 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina............................. -...................................- 12.00
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. Pakarkite Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cieagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................$1.00
Prof. P. Pakarkite Popiežiau* bulė* kryžiuočiam*,
70 puslapių, kaina ....•.................. • • •••••♦• $1.00

M. Zoščenkos Satyrinė* novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kabia ............. .. I2.0Ū

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
tau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausi* fraternaliaė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir «*mm> lidžiausį ka
pitalą. ____ ____
sąmoningas Aet*vis NEIEŠKO 2JTUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu | SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bas pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
ternalinę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBtS APDRAUDĄ nno $100.00 iki 
$19.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akddentattnė apdrauda reikalinga šiais laikai8 kick- 
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudę nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra iyme-nėse lietuviu kolonijose jos teikia 
žinias anie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo f SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OP AMERICA 
$07 W**t SOtb Street New Yo* t y.

GRAMERCY SHIPPING Co. 
ĮSTEIGTA 1945 METAIS

TURINTI VNEšPOSYLTORG 
LEIDIMĄ PARDUOTI MAISTO 

IR DOVANŲ SIUNTINIUS 
Iš U-SjSJL sandėlių. 

Vidutinės kainos. Jokio muito. 
Pristatoma per 3-4 savaites 

Gavimas pakvituojamas 
Automobilis VOLGA — luksusi-|
nis ...................................... $2627-91
Automobilis ZAPOROŽETS —
konomiškas aut............... $1064.0
Moteriškas dviratis 21 V .. $37.81

ldytuvas ZIL Moskova 240 Irt j
Irų .......................................... $265.2: |

Motociklas K 175, su dviem sė 
(lynč-nis ............................. S262.7Č |

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ 

įvairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI 

GR 32 FAMILY STAPLE $30.5C| 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry-l 
žiu, 4.6 sv. gabalinio cukraus, 4.f| 
lsv. degintų kavos pupelių, 2.3 sv.|
rūkytos salami.
5R 33 — HOLIDAY — $36.«9| 
6.9 sv. kvietinių miltų. 6.9 sv. ry-| 
?ių, 6.9 sv. gabalinio cukraus, 4.6 Į 
sv. degintos kavos pupelių. 4.6 sv.

ūkų. 2.3 sv. rūkyto bekono. 1.4 
sv. puikiausios rūšies arbatos. 1.2| 
sv. kakao.

PINIGAI | UJSJSJL 
PILNA! GARANTUOTA 

|rURI BANKŲ DEPARTAMENTO| 
fNJ.) LEIDIMĄ IR 

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

|PRISTATOMA PER 2 SAVAITES| 
Nuo 1946 m. tiesioginis 

IBANK FOR FOREIGN TRADEl 
Maskvoje agentas

|Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuiitimas: iki $.30.00—$2.75

per $3#.—10% |
GRAMERCY SHIPPING Co. 
įl 18 East 28 St., Nev York. N.Y.Į

Tel. MU 9-059S 
Atidaryta 9-5:30, Sešt. 9-1

r.RAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad Street

Nevrark, N. J.

GINTARfiLC, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24 
pst, kaina ................ $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 18b 

pusk, kaina .......................$2.00

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, I 
tomas, 336 psl., kaina $o

VLADAS NAGIUS-NA
GEVIČIUS, jo gyvenimo it 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina S6

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovu 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino, 
laisvės kovų paminklai din
go.

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

Tos knygos gaunamos it 
Keleivio administraciioi

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl., kai
na $2.50.

AJė Rūta, PRIESAIKA,
Didžioji meilė, II d., roma
nas, 309 psl.. kaina . . $2.50.

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO

SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl., kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyza* Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

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

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

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 16Gpusl., 
kaina $2.00.

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas. 279 psl.. 
kaina $3,00.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PEL1AI NEGRįŽ T A f 
KALNUS, 509 pusk, kaina 
$5.00.

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

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kosta* Jurgėla, kaina 
$10-

”Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

”Le*ve your tears in Mos- 
kow,“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania
GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šj skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
Nortb Sta^ P.O. Box 9112 
Newark 4, New Jersev

(41)

land of he> 
L Valiukas,

kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke 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.
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Vietines žinios
Darbininkų Draugijos 

susirinkimas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos metinis susi
rinkimas bus gruodžio 6 d.
2 vai. popiet, So. Bostono 
Lietuvių Dr-jos patalpose- 
Vaidyba duos savo darbų 
metinę apyskaitą. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

N. Jonuška,
sekretorius

Kapočiai išvyko Floridon

Lapkričio 25 d. dr. A. Ka
počius su žmor.a Blanche iš
vyko Floridon. Tenai apsi
stos Miami mieste. Bostonan 
sugrįš gruodžio 8 d.

Laimingos kelionės ir 
smagių atostogų!
Garažas 5,400 automobilių

Tokį garažą netrukus tu
rės Bostonas dabartinės Pie
tų Bostono geležinkelių sto
ties vietoje. Stotis bus nu- , Amerikos žemėje. Tavo ar- 
griauta ir pastatytos patai- ūmiesiems gili užuojauta, 
pos. kuriose sutilps 5.400 j N. J-
automobilių. ___________________

Kolkas tai tik projektas. . .
bet jau baigiamas atitinka- Užsakyk Keleivį savo 
mų organizacijų svarstyti, ir draugams Kalėdų dovanų, 
kitų metų pradžioje jį galu- Tuo atveju metinė prenume- 
tinai spręs miesto taryba. rata tik $4*00.

Mirė A. Zinskis

I Jūrų skautų sueiga Pabaltiečių koncertai PARDUODAMAS NAMASSAUSRA PRIKELIA
PASKENDUOLIUS

Ilga sausra išdžiovino u- Lietuvių jūrų skautų Ne
peš ir tvenkinius- To neiš- muno tunto sueiga bus šį 
venge ir didelis Quabbin sekmadienį, lapkričio 29 d. 
vandens rezervuaras Mass. 4 vai. popiet Tautinės Są- 
valstyhėje. jungos namuose-

Pa - t ve: kiny s buvo už- Visi skautai privalo 
tvenkus prieš 25 metus Ja- būti pi,noj5 uniformoje ne3

Praeitame numery jsibro- me paskendo Dana. Enfield BSA atstovai.
vė labai apgailėtina klaida: ir Prescott miesteliai. Dau- .........................
buvo pranešta, kad mirė kaip 2.500 gyventojų Sueigon kviečiami te\ai
Ona Zinskienė. o iš tiki uju tul'ėj° apleisti savo namus, ir svečiai. Po sueigos bus ka- 
mirė jos mylimas vyras kuriuose jų tė\ ų tė\ ai bu\ o vutė ir laužinė programa. 
Antanas Zinskis. Lietuvių S5v en£-
Darbininkų Dr-jos. So. Bos- /f sta* sausros v ande- 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos. St- senkant. P’-adėio įs-
Danaus legionierių posto kilti iš \ andens lyg vaiduok-
narys, kilęs iš Ukmergės nurėtų miestelių dar is- Seniai kalbama apie ka- 
apskrities. 74 metų amžiaus, silaikiusiu namų kaminai. įinių laivų statyklų uždary- 

stogai ir kt. Kai pradės lyti. mą. Pagaliau nutarta tai pa
žinomą. jie vėl paskęs van- daryti, bet Bostono statykla

Bostono laivų statykla 
palikta

Jis jau negalavo 3 metus 
per kuriuos jo žmona ji rū- deny. 
pestingai slaugė.

Velionis palaidotas Kai- h’ 
vari jos kapinėse su karinė- 
mis apeigomis, nes buvo 
pirmojo pasaulinio karo ve- w 
teranas. I

Velionis paliko liūdinčius H 
žmoną Oną ir 3 brolius: My- 
kolą Floridoj. Valterį Kana
doje ir Bronių Lietuvoje.

Ilsėkis. Antanai, laisvos

dar palikta.

L Al d VES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ £ 
•kultūrinė radijo programa jj

Sekmadieniais »-9 vai. ryte 
_ AM Banyomis 1190 kilociklu 

EM Bangomis 103.7 megaciklų 
14 VVKOX, Framingnam. Maaa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18. MASS.

TeL /Luper 6-7209

N Anglijos Pabaltiečili Sa'“*«kui negalint prižiūrėti n. Anglijos raoaitietių pardu^^ 3 butŲ 
Dl-ja. kuriai šiemet pinui- Bostone, prie šv. V incento Ka*- 
ninkauja inž. Vytautas Iz- «*.*«<«. 
bickas. jau 8 metus rengė skambinti: AN 8-5114.
IX) 3 koncertus. Kiekvienos - -
tautos buvo parenkami vie- PARDUODAMI:
ni geriausių dainininkų ar SakbTuvas, mažai naudotas, la- 
muzikų. todėl ir koncertai pata*rus: Nejaus kambarinė 
buvo aukšto lygio, amerikie
čių spaudos gerai vertina
mi. Jie buvo labai gera prie
monė pabaltiečių kultūri
niam pajėgumui parodyti 
Amerikos visuomenei.

Tie koncertai bus ir šią 
žiemą. Pinnasis koncertas 
bus gruodžio 11 d., progra
mą atliks Lilija Šukytė; 
antrasis — kovo 28 d-, pro
gramą atlieka latvis čelistas 
Ingus Naruns, trečiasis — 
balandžio 9 d., programą 
atlieka estė pianistė Kabi 
Laretei.

krosnis su 50 galionų statine ir 
4 kenais; maža kilnojama elekt
rinė krosnelė; skalbiamoji ma
šina.

Skambinti: 524 0196.

PARDUODAMI: 
mažai \artota skalbiamoji maši
na už $100 ir šaldytuvas Fri- 
gidaire General Motors už $30.

Skambinti po 5 vai. vakaro 
tel. AN 8-2814.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP* 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETUVĄ

3E - A -

Package Express & Travel 
Agency Ine.

f raus-Atlantic Trave! Service Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus,, ! Paba,t*jo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat I 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi-: BaItgudiją, Lkramą ir .Sovietų Sąjungą,—

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA ŠAKNIN
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais 

Siuntiniai priimami kasdien nw 9 iki 5 vai. vak . Ketvirtadieniai? nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

VEDĖJAS: JONAS AliOMnNl®

garantuoja tiesiogini ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s i u n t i n i ų

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 kiekiu ir DUTY FREE 

Pristatymas — nuo 10 iki 20

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS 4 TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

.moecoeMooooccoMOOOoecn

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Paruuooame tiktai vaistu, išpildome gydytojų re 
ceptu? ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

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

io2 a M. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-0020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v.

^MaoeMaaooaaaoaaae ~Mee**ieaei

Vienas pasaukimas telefonu vertas $£25.00|

SHELHEAD 
MODEL

OTOTVVVIMVI1
REAL ESTATE 

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UCENSCD BROKERS

KETVIRTIS REALTY
tn WEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON. MASS..

TeL 268-4649 
< VVVVVVV* i

02127

Televiziją 

5. ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. bixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

Kodėl nepadaryti taip. 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD bumerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisa 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD bumeris —

L. Šukytė savo auksiniu 
sopranu neseniai žavėjo su
sirinkusius į Laisvės Varpo 
banketą, todėl visi ją girdė- 
jusieji ir daug negirdėjusių, 
apie ją tik iš kitų prisiklau
siusių. atvyks į koncertą, ku
rio visą programą ji atliks.

I. Naruns yra čelistas pa
čiame pajėgume. Amerikie
čių spauda jį vadina vienu Vedėjas J. 
iš gerųjų, o apie pianistę 
Laretei švedų laikraščio re
cenzentas rašė. kad nieka
da negirdėjęs taip meistriš
kai skambinant Beethoveno 
Koncerto Nr. 1, kaip Lare
tei skambino-

Bilietų kainos 3 koncer
tams $4 ir $6. gi studentams 
$2. Atskiram koncertui $2 ir j 
$3. Jie parduodami Jordan,
Hali kasoje savaitė prieš, 
koncertą arba užsakomi šiuo » 
adresu: ”The Baltic Ameri- » 
can Society of N.E., 287
Commonuealth Avė.. Bos
ton, Mass. 02116.

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vaičaitis

i Telefonas: AN 8-2805 ,
\Dr. Jos. J. bonovan • 
Dr. J. Pašakarnio \

ĮPĖDINIS
OUIOMETKISIAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

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

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

Telefonas AN 8-3630

♦

f^pfrirtis & Co.
--JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros PrietaisaiRengėjai kviečia kuo gau- • 
siau koncertus lankyti ir bū- I Rūpestingai tapome laikrodžiu*, 
ti jų rėmėjais. įmokėjus $25- •
Už tai bus duota visiems
koncertams po 2 šešių dole- , 
rių vertės bilietai ir pavar- i Į 
dės įrašomos programose, 
jei rėmėjai to pageidauja.

Lygiomis su Boylstonu

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204

Tarpklubinėse Bostono 
šachmatų varžybose Lietu
viai pirmose rungtynėse su
žaidė lygiom su lygos meis
teriu Harvardo universitetu, 
tas pat pasikartojo ir antro
se rungtynėse su stipriu 
Boylstono klubu, su kuriuo 
taip pat užbaigta lygiomis.

Gediminas Šveikauskas 
sudorojo stipriausiąjį Mass.! 
meisterį John Curdo. kuris 
už tris kartus laimėtas Bos
tono pirmenybes yra pa-i 
glemžęs pirmąją So- Bosto
no Lietuvių Pil. Draugijos 
pereinamąją dovaną. Šį kar-, ♦ 
tą John Curdo neatsilaikė ♦ 
prieš mūsų Šveikauską.

Algis Makaitis lygiomis 
sužaidė su kitu meisteriu S. 
B,randweinu. o kitas jaunuo
lis Algirdas Leonavičius lai
mėjo prieš Yaffe. Rungty
nės pasibaigė 2l/->:21/2-

Prieš Teismo Rūmus

coupon 
is worth $25

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

....... samanas jūsų kuro sąskaitas,

... .užtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 

....garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ..............................................
STREET ..............................................
CITY..............................TEL ........
We wouid likę furtber knfornation about 
your speciai offer on oil bume- installation

Rosiindale. 17 Stellman Rd. 
arti Rosiindale aikštės, išnuo
mojamas suaugusiems 6 kam
barių butas, alyva šildomas, šil
tas ir šaltas vanduo, aliumini
niai langaL

Skambinti po 5 vai vakaro 
tel. 325-5512.

ŠILDYK NAMUS MOŠŲ SĄSKAITA—59 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Ilodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. PcruuGuaujS I VeilSu3ŠU 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

DOVANOS I LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 8*2868

Kinderio muzikos studija 
pradėjo mokslo metus

Moko groti akordeonu, gitara 
ir kitais styginiais instrumen
tais, paskolina muzikos instru
mentus.

61 Tkomas Park. So. Boston. 
Mass., tel. AN 9-9701.

«

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis-
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—< ir 6—« 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mi

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso- 

Jkią kitokią ligą ir nuo nelai- 
Įmiu (ugnis, audra ir kt.) .. 
| Visais insurance reikalais 
i kreiptis:
{ BRONIS KONTRIM
į Jas tire of thePeaee—CenstaMa
• 598 E. Broadtvay
’ So. Boston 27, Mass.
• Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

l.ietavie Gydvtoįaa ir Chimrąas ’ 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nao 2 iki 4 ir 6 iki 7 i 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Okia:
287 Concord Rd.. BiUerica, Mi 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

‘vvvvvvvvvvn
Dažau ir Taisau

Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

’ viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 4

medžiagą. 4
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Manu.
Tel. CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardumre Co.

K. J. ALEKNA
<28 EAST BROADIVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Datai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys nam

Reikmenys plumberiama 
Visokie ftleiies daiktai




