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Komunistai protestuoja, kad
žmones gelbėja iš mirties
Konge raudonieji sukilėliai būtų jų turėtus baltuosius 

įkaitus nužudę ir suvalgę, jeigu JAV lėktuvais nuleistieji 
Belgijos parašiutininkai nebūtų jų išgelbėję- Bet dalį įkai
tų vistiek nužudė, dalį dar tebeturi savo rankose. Raudo
nieji dėl parašiutininkų gelbėjimo žygio kelia triukšmų ir 
gina žmogėdras. Sukilėlių sostinė Stanleyville paimta. 
Parašiutininkai grįžo namo, bet Konge ramybės dar nėra.

■ Susvyravo Anglijos svaras,ii 
valstybių atėjo jam pagalbon

Susvyravo Anglijos švara*. Pakelti nuošimčiai už in
dėlius. Vienuolika valstybių su JAV priešaky sudarė 3 bi- 
lionų dolerių fondą anglų svarui gelbėti.

Kongo savo plotu pri
lygsta beveik ketviitadaliui 
JAV. o gyventojų turi apie 
15 milionų; nuo 1885 m. bu
vo Belgijos kolonija. Belgai 
tą kraštą išnaudojo kaip į- 
manė ir neruošė jo savaran
kiškam gyvenimui. Kai po 
Antrojo pasaulinio karo Af
rika pabudo. Belgija buvo 
priversta Kongui duoti ne
priklausomybę, nors kraš
tas tam nebuvo pai-uoštas.

Ketverius metus Kongo 
išgyveno nepriklausomas, 
bet visą laiką ten liejosi 
kraujas. Jam sustabdyti tu
rėjo net Jungtinės Tautos 
pasiųsti kariuomenę. šią v a- 
sarą ji iš ten pasitraukė, ir 
krašte vėl kilo suirutė-

Kinijos ir kitų raudonųjų 
remiamas. Gbenye suorga
nizavo sukilimą, užėmė dalį 
Kongo ir savo veiksmus vis 
plėtė.

Tada Kongo premjeras 
Tshombe pasikvietė pagal
bon baltųjų savanorių iš 
Pietų Afrikos ir kitur. Jie 
sukilėlius pradėjo stumti at
gal. Tada sukilėliai pasigro
bė virš 1.000 baltųjų įkaitų 
ir grasino juos nužudyti, jei 
Tshombe kariuomenė žy
giuos pirmyn ir užims suki
lėlių būsinę Stanlevville.

Premjerui Tshombe suti
kus. JAV davė lėktuvų, o 
Belgija parašiutininkų, ku
rie nusileido Stanleyville 
aerodrome, užėmė miestą ir 
išgelbėjo apie porą tūkstan
čių įkaitų ir kitų ten ir a- 
pylinkėse gyvenusių baltųjų 
gyventojų.

Bet dalį įkaitų sukilėliai 
suskubo nužudyti. Tokių au 
kų skaičiuojama 85. bet tasS7STSU Jisne-
ibejotinai bus daug dides- 
įis. kai vėliau paaiškės, kas

ohn F. Kennedy biustas stovi 
teituosiuose Rūmuose, o vėliau 
ras atiduotas jo vardo bibliote- 
;ai, kuri statoma Bostone.

dar liko gyvas toje suirutė
je. Dar šimtus įkaitų turi su
kilėliai savo rankose, o dau
gelis baltųjų gyventojų yra 
ar išsislapstę, ar šiaip neži
nomose vietose sukilėlių lai
komi ir dreba dėl savo liki
mo- Sukilėliai nužudė ir dr. 
Carlsoną. kuris ten vadova
vo 80 lovų ligoninei.

Sukilėliai žudė ne tik bai- j 
tuosius, bet ir savuosius juo- į 
dūkūs, kul iuos įtarė, kad jfe 
priešingi raudoniesiems. 
Kiek jie tokių nužudė, dar 
nėra žinoma, bet spėjama, 
kad nemažiau kaip 7.000, 
o gali būti net ir 20.000. Ne-

ir sužaistu

Lėktuvais išgelbėtieji pa 
sakoja stačiai neįtikėtinai 
baisius dalykus. Suimtieji 
buvo visaip kankinami, mu
šami buteliais ar kuo kitu, 
pradedant nuo galvos iki 
kojų. kol visai užmušdavo, 
kitus pamažu piaustydavo. 
Parašiutininkų išgelbėtieji 
JAV konsulato pareigūnai 
pasakojo, kaip jie buvo ver
čiami valgyti JAV vėliavą. 
Kareiviai jiems kalbėję, ko
kias kūno dalis jie išsipiaus 
ir suvalgys- Esą, skaniausia 
baltųjų žmonių kūno vieta 
esanti mažų vaikų rankų 
pirštai... Iš to jau galime 
spręsti, kokios "kultūros“ 
krašto ten esama...

Nėra abejonės, kad jei ne 
parašiutininkai, sukilėliai 
būtų gal visus įkaitus nužu
dę ir bent dali jų suvalgę. 
Todėl dabar ne tik jie pali
ko nepatenkinti, bet dėl 
JAV ii Belgijos skubios gel
bėjimo akcijos didį triukš
mą kelia kitos Afrikos vate-

donųjų. komunistinė Kinija. 
Sovietų Sąjunga ir jų sateli
tai- Visi jie šaukia, kad pa
rašiutininkų pasiuntimas y- 
ra Kongo užpuolimas, nors 
to prašė pati Kongo vyriau
sybė. kad. esą. Belgjia vėl 
norinti Kongo pavergti. 
Maskvoje. Peipinge ir kitur 
su valdžios žinia organizuo
jamos demonstracijos, de
monstrantai užpuldinėja 
Belgijos. JAV ir Kongo vy
riausybės atstovybes. Vadi
nasi. komunistai užstoja 
žmogėdras, protestuoja, kad 
neleido jiems baigti išsikep
ti ir suvalgyti baltųjų— 

Žinoma, tiek Belgija, tiek 
ir JAV raudonųjų protestus 
ir kaltinimus atmeta ir pro
testuoja dėl demonstrantų 
neleistinų veiksmų.

Parašiutininkai, išvežę su
rastus baltuosius, grįžo na-

,L
metę. Jo vienas didžiausių nuopelnu »ra sugebėjimas organizuoti Anglijos medžia
gines ir dvasines pajėgas Antrojo pašau linio kare metu. Jei Anglija būtų suklupu
si. Hitleris būtu laimėjęs karą. čia kelios nuotraukos iš jo gyvenimo. Viršuje iš 
kairės į dešinę — Churchillis 12 metu vaikas, leitenantas ir būru karo metu. 
Apačioje ta pačia tvarka 1932 m., kada lankėsi JAV paskaitę skaityti. Antrojo
pasaulinio karo metu rodo garsą ženklą, 
trauka tokio, koks jir dabar ynu

Jungtinęs Tautos Du laivai susitrenkė
nusileidžia sovietam netoli New Yorko

Antradienį prasidėjo J. 
Tautų posėdžiai. Sovietų S- 
ga joms skolinga per 50 mil. 
dolerių. Ta suma prašoka 2 
metų nario mokesčio sumą. 
ir todėl pagal statutą sovie
tai čia turėtų nustoti balso.

JAV buvo nusistačiuslos 
sovietams tą balsavimo teisę 
atimti, jeigu nesumokės nu
statytų mokesčių, bet dabar 
jau nusileidžia. Po visokių 
pasiūlymų, atrodo, bus su
tarta tą klausimą nukelti iki 
vasario mėnesio. Per tą lai
ką tikimasi surasti tinkamą 
sprendimą.

Šioje sesijoje į Jungtines 
Tautas bus priimtos 3 nau
jos valstybės: Malavi ja. 
Malta ir Zambija. Dabar 
JT bus 115 valstybių.

mo. bet Konge ramybės nė
ra ir dar nežinia, kada ji 
ateis. Sukilėliai, Kinijos. Al- 
žerijos ir kitų raudonųjų re
miami. tebeveikia- Kongo 
vyriausybės kariuomenė yra 
dar silpnoka, ir tik ateitis 
parodys, kaip jai vyks su su
kilėliais kovoti, nors pirm., 
Tshombe tvirtina, kad kari
nė persvara yra jau jo ran
kose.

Kongui vpač Kinija skiria 
didžiulio dėmesio, nes ji ten 
yra sukūrus sau palankių ko
munistų lizdą ir tikisi iš ten 
lengviau savo įtaką plėsti vi
soje Afrikoje.

reiškiantį laimėjimą, ir paskutinė nuo-

Italijos rinkimus 
laimėjo komunistai

Italijos savivaldybių rin
kimuose iš apie 25 mil. bal
savusių komunistai gavo 25 
% balsų. 1963 m- jie buvo 
gavę 25.6%. o 1960 m. — 
24.3' (. Vadinasi, jų gautųjų 
balsų skaičius vis didėja, 
bet pagal atstovų skaičių 
dar vis pasilieka antrojoje 
vietoje.

Pirmojoje vietoje yra 
krikščionys demokratai, ku
rie gavo 37.4%, o 1960 m- 
buvo gavę 40.4%.

Nenni socialistai gavo 
11.3% (pernai buvo gavę 
14.2% ). Saragato socialde
mokratai gavo 6.6% (šiek 
tiek laimėjo) ir nuo Nęnni 
atskilę Proletarinės vieny
bės socialistai — 2.9% •

Beveik dvigubai laimėjo 
liberalai, nes jie surinko 
7.9%, o pernai parlamento 
rinkimuose tegavo 4%.

Piaeitą ketvirtadienį tik 
iš New Yorko išplaukęs Iz
raelio didžiausias laivas 
"Shalon“ dėl rūko susidū
rė su Norvegijos tanklaiviu 
’Stolt Dagali“. kuris trūko 
pusiau, žuvo jo 19 įgulos. 
Izraelio aukų nėra.

Jį mėgino dėžėje iš Romos pa
kąsti Į Kairą. Tai buvęs Egipto 
pasiuntinybės tarnautojas Mor. 
decai Ben Mascud buk. Apačioje 
žiedas, kuriame yra slapta vie
tų tinkama mikrofilmam laiky
ti. Jis rastas Luk bute. Jis yra 
fcripay tik oficialiai dar nepa-

__ LioBA
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Ką daryti Pietų 
Vietname?.'V . , *

Tas klausimas praeitą sa
vaitgalį buvo vienas svar
biausių, kurį svarstė atvykęs 
į Washingtoną iš Pietų Viet- 
ramo ambasadorius gen. 
Taylor ir aukštieji administ
racijos atstovai. Jie savo pa
siūlymus pateiks prez. John- 
sonui. kada šis laikraščio 
numeris jau bus išspausdin
tas.

Padėtis ten vėl visais po
žiūriais pablogėjo. Partiza
nai darosi vis drąsesni. Ko
vą su jais apsunkina ir pa
stovios valdžios nebuvimas-

Štai vėl prasidėjo val
džiai priešingos demonstra
cijos. Sostinėje teko pa
skelbti net karo stovį. Bu
distai nutarė boikotuoti 
Huong vyriausybę, kuri vos 
tik prieš tris mėnesius perė
mė valdžią iš kariškių.

Gen. Taylor paneigė pa
sklidusią žinią, kad jis reko
menduojąs bombartuoti tam 
tikras šiaurės Vietnamo vie
tas. bet dėl tos žinios jau at
siliepė Sovietų Sąjunga gra
sinimu remti Š. Vietnamą.

Prez. Johnson spaudos at
stovams šeštadienį pasakė, 
kad jie turį nelaukti "dra
matiškų pareiškimų“ Pie
tų Vietnamo klausimu- Tas 
atima pagrindą spėlioji
mams. kad karas gali būti 
išplėstas Į šiaurės Vietna
mą ir Laosą.

Arglų spauda jau buvo 
paskelbusi, kad galįs kilti 
net JAV ir Kinijos karas.

Dėl komunistų pavojaus 
Italijai tenka susimąstyti.

Anglija vis daugiau įsive
ža preKių. negu išveža, todėl 
jos pinigų daugiau į užsienį 
išplaukia, negu iš ten įplau
kia. Tuo būdu iždo atsargos 
vis mažėjo, svaras piadėjo 
kristi. Naujoji darbiečių vy
riausybė ėmėsi skubių žygių, 
suvaržė įvežimą, bet ir tai 
nepagelbėjo. Tada ji pakė
lė valstybinio banko nuo
šimčius už indėlius nuo 5 iki 
7 procentų ir bilioną dolerių 
pasiskolino iš Tarptautinio 
Pinigų Fondo.

Anglijoje pakelti nuošim
čiai gali pavilioti kapitalus 
iš kitur, todėl ir JAV federa
linis bankas pakėlė nuošim
čius nuo 3 su puse iki 4.

Kadangi pinigų nusistovė
ję santykiai labai svarbu pa
laikyti. tai, Anglijos svarui 
susvyravus, tuoj li valsty
bių su JAV priešakyje su
darė 3 bilionų dolerių fondą 
jam gelbėti. Vien JAV į tą 
fondą įnešė bilioną dolerių.

Bet tai bus laikinė pasko
la. kurią Anglija turės po 
3-6 mėn. grąžinti. Per tą 
laiką darbiečių vyriausybė 
turės imtis įvairių priemonių 
valstybės ūkiui pakelti, kad 
jis būtų našesnis, daugiau 
duotų užsieniui, negu pats iš 
jo reikalautų. Kaip tai jiem# 
pavyks, dar pamatysime.

M arine r 4 skrenda 
į Marsą

Praeitą šeštadienį paleis
tas 575 svai-ų Mariner 4. ku
ris lekia į Marsą. Apie lie
pos 14 d. jis bus arčiausia 
Mai-so. maždaug 200,000 
mylių (Marsas nuo žemės 
tada bus 134 mil. mylių).

Mariner 4 suspės perduo
ti į žemę 22 nuotraukas.

Adv. tValter Mondale paskirtas 
Minnesotos senatorium vieton 
viceprezident uišrinkto Hubert 
Humphrey.

Katalikai prieš 
popiežių

Portugalija yra katalikų 
šalis, bet labai nepatenkinta 
popiežiumi, šita neapykan
ta kilo iš to, kad 1961 me
tais Indijos kariuomenė už
ėmė Azijos portugalų kolo
niją Goa. ir popiežius tada 
palaikė Indijos pusę.

Dagar popiežius nutarė 
gruodžio 3 d. nuvažiuoti In-Į 
dijon į eucharistinį kongre-; 
są Bombėjaus mieste, kuris 
prasidėjo lapkričio 28 d- 
Fortugalija šitoje kelionėje 
įžiūri popiežiaus norus už
megzti glaudesnius santy
kius su Indija.. Tai dar dau
giau Portugaliją suerzino, ir 
spaudai įsakyta apie popie
žių nerašyti nė žodžio — jį 
visiškai ignoruoti.

Raketa jau buvo kiek pa
klydus, bet grąžinta kelin.

Naujas .strateginės .aviacijos 
viršininkas gen. įeit. John D. 
Ryan, kuris pakeis į atsargą iš
einantį gen. Thomą Powerį.
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pasmerkė ir Stalino išmoky
tą nenaudėli Chruščiovą, 
kuris taip pat buvo sukūręs

e ... savo "asmenybės kultą“.
Praeitame numery buvo išspausdintas apie prieš me- get t0 ka yjasLva su H kie

tus Bostone mirusio Kazimiero Pratapo testamentą. Gal . ...
nevisų skaitytojų jis buvo pastebėtas arba prabėgomis ^įa, a Ban^ 
perskaitytas.. O jis vertas didelio dėmesio. Apie ji verta Metimu žXiu X

plačiai ir dažnai kalbėti- - z • -. sa . timo turto, svetimų darbo
Kazys Pratapas per savo ilgų amžių (mirė turėdamas _ vadina lio

per 90 metų) ir išmintingai gyvendamas, sutaupė palyginti kon;un;zmo iaįmėjimais". 
nemažą sumą pinigų. Bet ne tai čia svarbiausia. \ elioms
Pra ta Į) a s sugebėjo ne tik uždirbti, bei mokėjo ir uždirbtus 
dolerius geriems tikslams sunaudoti.

Neišleidęs jų pats gyvas būdamas, jis savo testamen
tu juos beveik visus paskyrė lietuvių švietimo ir kultūros 
reikalams, bet nepamiršo ir savo artimųjų giminių, kurie, 
jo nuomone, buvo verti prisiminti.

Į tai kreipiame dėmesį, nes juk dažnai ne vienas 
mūsų tautiečių miršta palikdamas nemaža turto, bet ne
palikdamas jokio testamento, kaip jį paskirstyti, arba tes
tamente pamiršdamas mūsų visuomeninius reikalus, ku
riems taip reikalinga lėšų.

Velionis Pratapas nebuvo išėjęs kažin kokių aukštųjų 
mokslų, netaikė į vadus, nesigyrė savo žodiniu patriotiz
mu nucigilcrp tain kflin dažnas dideliu patriotu beri

Jis davė sektiną pavyzdį

lis
Ar ilgai laisvasis pašau
tą plėšikų gaują tole

ruos

PEKLĄ DAR PALIKO

mu. bet pasielgė taip, kaip dažnas dideliu patr: 
garsinąs veikėjas nepadaro. Todėl jis tebūna ilgam švie
siu pavyzdžiu kitiems.

Kazimiero Pratapo testamentas yra daug vertesnis 
ir pastovesnis paminklas, negu kiečiausieji antkapių ak
menys. nes jis išliks mūsų jaunuomenės atminime.

Kas kitur rašoma
BOLŠEVIKŲ DOVANA

Visuotinis Bažnyčios su
važiavimas Komoje daug 
dalykų pakeitė, bet "pek
los“ dar nepanaikino. Sako
ma. jog tikras dalykas, kad
ji pasiliks ir toliau, tik ne
žinia. ar ten ir toliau nusidė
jėliai degs ugnyje ir virs 
smalos statinėse, kaip iki 
šiol buvo kunigu aiškinama-

Tkc.i.c.1 v iš, SO. BvS t v?4

LATVIŲ JAUNIMO 
REZOLIUCIJOS Vokietijos socialdemokratai 

laimėsią 1965 m. rinkimus(E) Hamburge praėjusią 
vasarą įvykusiame 11-me 
Latvių Jaunimo Sąjungos 
Europos kongrese priimtos į J Karlsruhe susirinko dau- daugumą, bet mažesnę kaip 
tokio turinio rezoliucijos: : giau kaip 300 Vokietijos so- vieno nuošimčio.

Latvių jaunimas save lai- cialdemokratų paitijos dele- Federaliniai rinkimai, tai 
ko politiniais emigrantais. gatų savo metinėje konven- yra centrinės valdžios rinki 

cijoje. labiau negu kada mai, įvyks ateinančių metų 
nors nuo Federalinės Vokie- rugsėjo mėnesį. Šie savi val
čių Respublikos 1949 metais dybių rinkimai parodė, kad 
įsteigimo tikri, kad per at- ateinantį rudenį reikia lauk- 
einančių 1965 metų rinki- ti svaibių pakitimų visoje 
mus jie laimės daugumą, ir Centrinėje Europoje, 
dėl to turi jau iš anksto pa-
siruošti perimti valdžią. CASTRO SESUO PEIKIA

c ,.......................fl„ LIFE IR N Y. TIMES
Savo optimizmui jie turi

visiškai rimtą pagrindą. Juana Castr0 31 metų 
Krikščionių demokiatų pai- amzjaug Kubos diktatoriaus 
tija. bevaldydama per lo pjdel Castro tikroji sesuo.

mial ne^e^4Si kuri praeitą birželio mėnesį 
pasitikėjimo. O patys \ okie- pabėgO Kubos, nusiskun- 
tijos socialdemokratai savo dė. kad šiandien kai kurie
politine, ypač ekonomine ir JAV laikraščiai ir žurnalai 
socialine programa yra pa- neskelbia tikrosios Kubos 
darę didelę evoliuciją ir at- padėties, komunistams ten 

... ... . . sistoję greta Anglijos ir šve- viešpataujant. Ji iškritikavo
Ateities delsimas latvių dijos valdančiųjų socialde- ypač New York Times dien- 

mokratų partijų. ir tatai la- raštį įr Life žurnalą, saky- 
bai didina gyventojų pasiti- dama. kad JAV spauda dau- 
kėjimą. giau duotų naudos laisvės

Krikščionių demokratų' reikalui, jei nusiimtų nuo 
smukimas ir socialdemokra- savo akių nepermatomus a- 
tų kiiimas paskutiniaisiais kinius.
laikais atvejų atvejais buvo 
patikrintas populiariais —
"šiaudiniais“ — balsavimais 
(public opinion polis) ir vė
liausiais savivaldybių rinki
mais, kur socialdemokratai

Juos sieja glaudūs ryšiai su 
Latvijos latviais, ir jie at
meta krašte įsivyravusį bol
ševikinį režimą ir šio kolo
nizacinę. išnaudojimo ir ru
sinimo politiką- Jaunimas

Valstybės vaistą priežiūros j-į pažymėjo. kad grasoma lat- 
staiga pripažino, kad krebioze- vių tautos egzistencijai, 
nas yra bevertis vėžiui gydyti. Laisvo tautų apsisprendimo 
todėl jo išradėjus ir^gamintojus, tejsgs nebus galima išspręsti 

laukimu. Okupantas savo 
politika siekia latvių tautą

patraukė atsakomybėn. Jų tar
pe \ ra ir dr. Andrew by. Roose- 
vello universiteto Chicagoje la
boratorijos vedėjas, kuris la
biausiai tą vaistą gyrė.

Greičiausia. "griešnin- 
kams“ dabar bus pritaikyti 
sovietiniai NKVD kankini
mo metodai, kurie via daug 
modernesni ir baisesni, negu 
tik smala ir ugnis.

Jei nori rasti laimingų 
žmonių, neieškok jų tingi
nių tarpe.

Indų patarlė

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

Jau tuoj ir Kalėdos. Jau galvojame, ką duoti savo 

artimiesiems. Tų dovanų beieškodami krautuvėse, sugais-

paversti mažuma. Dėl to 
laisvo apsisprendimo teisė 
sunkiai beįvykdoma. Rezo
liucija baigta žodžiais:

tautai gali turėti likimines
reikšmės

slo akademijos viceprezi
dentas. komunistų istorijos 

Sovietų S-goje ilgai nebu- daktaro laipsniu apdovano- 
vo galima gauti krautuvėse tas Juozas Žiugžda.
miltų. brt prieš Spalio revo-į Vieną iš jo klastojimų Tė- tame daug laiko ir pavargstame. To viso išvengtume, jei1 TFPni?n 
liucijos šventę jie ten atsira- ixkė žiburiuose (nr. 46) ilkuku
do. Tai bolševikų "dovana“ nurodo pe^ras Dovinis Jis ats*m*ntume’ kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio IMPER
Sovietijos gyventojams. paaiškina, kaip J. žiugž- metinė prenumerata. Ji pigi, nes užsakant Keleivi Kalėdų

Vienas didžiųjų Italijos , , , .....
”T” -.«■ da suklastojo net XIII am- dovanų duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė Joje

žiaus dokumento "Scripto- 
Pnissip»rum*‘ ta

Imkit ir skaitykit 

ką tik išėjusią 

Kipro Bielinio 

Rnyfą

IR VERGIJOS

KENNEDY KALNAS 
YUKONO KRAŠTE

laikraščių ”111 Messaggero 
štai kaip apie tai rašo:

"Pirmojo šimtmečio tiro
nas, didžiausias krikščionių 
persekiotojas Neronas suge
bėdavo platesniu mastu įsi
teikti pavergta jai liaudžiai: 
jis didesnių švenčių proga 
išdalindavo po keturis kilo-

smulkiai aprašyta
prenumerata tik $4.00. Ją gavęs per ištisus metus minės bolševikinio teroro sistema,

J ,. . . , t - x . . - . tos vergų stovyklos, kuriose
dali, ko ą na A eibe Lietu- tą, kas ją dovanojo, nes Keleivis jį lankys kas savaitė. Vor-talr. vos TSR Istorijos šaltinių " ’ . kentėjo ir žuvo musų
I tome.

kentėjo
Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugams ir kitiems broliai, seserys, giminės ir

Jei bolševikai klastoja se- bičiuliams Kalėdų dovanų! 
nūs dokumentus, tai kiek ga
lima tikėti jų skelbiamiems

draugai. Lietuvių kalba to

Kanados ministeris pirmi
ninkas Lester B. Pearson

. . . pranešė, kad Kanados vy-ne t.k laimėjo naujų vietų, Į; a bė vi kal Yuko- 
bet vietomis įs krikdemų at-; p*vadino
eme istisas tvirtoves, v eliau- • J J
ei miRliVnc minmnnoc on. Kennedy Kalnu, be to. ve-

ninis demokratams tik 30' pasnyre auxą.

"Kalnas turėtų būti tin-

gramus miltų. Komunizmas j įvairiems naujųjų laikų do- 
savo šventes teįstengia atžy- kumentams? 
mėti pažeminančia dviejų
kilogramų miltų dovana.
Tai Spalio revoliucijos lai
mėjimas per keturiasdešimt
septynerius metus, nors ir kric‘fo’l9“d.'šimip'"rSė:‘ 
tie du kilogramai miltų yra 1
importuoti iš Amerikos.“

STALINO PAGALBA 
HITLERIUI

Apie tai Naujienos lap-

Ši draugystė tarp Mask
vos ir Berlyno tęsėsi 22 mė

žia proga sovietinio tikė-; nešiu, beveik du metu. kol 
jimo išpažintojams norime> Hitleris užkariavo beveik 
priminti, kad jų keikiamoje visą Europą. Dar gynėsi Bri- 
nepriklausomoje lietuvoje Į tanija. kuriai stengėsi padė- 
prieš šventes kartą net buvo ti JAV. nors tarp šios šalies
prievarta verčiamos pirkti ir 
valgyti žąsys ir,pavyzdžiui, 
eilinis pradžios mokyklos 
mokytojas turėjo nusipikti 
ir suvalgyti net septynias

politikų (ypač tarp respub
likonų) buvo stipri opozici
ja tam. kad Amerika kištų
si į Europos reikalus.

"Maskva nėrėsi iš kailio.
žąsis, o daugiau algos gau- besistengdama padėti Hitle-
nantieji proporcingai dar 
daugiau- Gi šiandien jie 
turi teisę tik į septynis ko
munistinių propagandistų iš 
gerklės paleistus raudonus 
žvirblius...

BOLŠEVIKAI VISKĄ 
KLASTOJA

Kadangi bolševikų siste
mos pagrinduose yra melas, 
tai jie ir meluoja nesivaržy
dami, kur tik jiems naudin
ga. Taigi negalima patikėti 
jų skelbiamiems skaičiams, 
o. be to. jie suklastoja ir se
nus dokumentus, juos "su- 
fiksydami' taip, kaip jiems

riui baigti karą pilna perga 
ie. Jos samdiniai komunistai 
Amerikoje skelbė, kad Hit
leris kovoja "už taiką“, ir 
pikčiausiais žodžiais plūdo 
prez- Rooseveltą dėl pagal
bos teikimo besiginančiai 
nuo Hitlerio Anglijai: vadi
no jį "imperializmo bernu“, 
"streiklaužiu“ ir tt. Antanas 
Bimba organizavo žioplus, 
subolševikėjusius jaunuo
lius. kad jie važiuotų į Wa- 
shingtoną piketuoti Baltąjį 
Namą.

"Per tą Stalino-Hitlerio 
draugystės laikotarpį Sovie
tų Rusija davė vokiečiams 
500.000 tonų fosfatų (fosfo-

kada reikalinga. Taip daro į ^0^ druskų). 900.000 to- 
ir jų tariamieji mokslimn- nų alleiaus produktų. 1,500,
kai. keičiantis diktatoriams 
ir jų pakalikams, perrašinė- 
darni net savo "mokslinę“ 
enciklopediją, visaip iškrai
pydami istoriją.paskirų sa
vo bonzų biografijas, nesi
skaitydami su jokia tikrove, 
tik žiūrėdami propagandos 
ir paitijos reikalavimų. 

Taip daro ir okupuotosios

000 tonų grūdų ir net dide
lius kiekius gumos ir cino. 
nupirktų iš Hitlerio priešo 
Britanijos.

"Minėdami "garbingą lap
kričio revoliucijos“ 47 metų 
sukaktį, dabartiniai Krem
liaus valdovai apie šituos 
faktus tyli.

"Staliną jie smerkia dėl

Privatiškumas yra vienas nuostabiąją 
dalykų, susijusią su pridėtiniu telefonu

Kodėl jums šaukti garsiau, negu TV triukšmas? Arba kitus varyti 
iš kambario? Pridėtinis telefonas leis jums skambinti tyliai ir priva
čiai ir sutaupys daug bėgiojimą po namus. Jausitės ramūs, jeigu jis 
bus greta lovos. Pridėtinio telefono mėnesinis mokestis yra tik maža 
dalis pagrindinio, o padvigubina jūsą telefono patogumą. Pašaukite 
savo telefono įstaiga. Jos numeri rasite telefonu knygos pradžioje.

Vokietijos socialdemokra- kamas paminklas nužudyta.
P"*“ “

kos įeiskejas Heioert wets pearson "kadangi kalnas
nėr pasakė, kad, paėmę vai- * , . .1 ’1 * 1 yra solidus ir patvarus, kaip

ir Kennedy vieta žmonijos 
istorijoje“. Naujai pakrikš
tytasis Mount Kennedy yra 
14.000 pėdų aukščio viršū
nė. viena iš pačių aukščiau
sių Kanados kalnuose, ir yra 
tik 15 mylių atstu nuo Alias
kos sienos.

PAVYZDINGAS VYRAS

Neseniai iš Urugvajaus į 
Braintree atsikėlęs A. Plavi- 
čiu* buvo kiek už laikraštį ir 
kitką Keleiviui įsiskolinęs. 
Šiomis dienomis jis skolą 
sumokėjo su priedu ir tarp 
kitko mums šitaip rašo:

"Iš Pietų Amerikos žiū
rint, mano skola atrodė di
delė, bet atvykus į JAV ir 
čia porą mėnesių padirbė
jus. ji jau nė kiek nebaugi
na. Ją grąžinu ir prašau dar 
pridėti vieną prenumeratą 
draugui Urugvajuje, įdedu 
ir dovanų Maikio tėvui, kad 
jis nerūstautų, gaudamas se
natvėje keliauti į tą apylin
kę. kur jis, kiek girdėjau, 
jaunas būdamas nesilankė.

"Man išvažiuojant is Uru
gvajaus draugai tvirtino, 
kad daugelis mūsų tautie
čių, paragavę dolerio kvapo, 
tampa arba pasileidėliai, ar
ba šykštuoliai ir abejingi vi
suomeniniams reikalams* Aš 
kol kas dar nė viena tų "do
rybių“ neapsikrėčiau. todėl 
skubu neatsilikti su savo pa
reiga.

"Sveikinu visus Keleivio 
bendradarbius ir rėmėjus“.

Lietuvos komunistinės mok- j0 "asmenybės kulto“. Jie

© New England Tėlephone

džią, jie plieno pramonės 
nenacionalizuos ir privačios 
nuosavybės nepalies, nei 
liuksuso prekėms mokesčių 
nekels, kaip kad jų priešai 
gandus skleidžia. Partija tik 
žiūrės, kad lygiau ir teisin
giau būtų padalintas krašto 
turtas ir kad nuo didelių 
pelnų būtų imami didesni 
mokesčiai-

Laukiama. kad Berlyno 
burmistras Willy Brandt 
šioje konferencijoje pa
skelbs savo numatytą minis
terių kabinetą tuo atveju, 
kai krašto balsais jam bus 
pavesta sudaryti Federali
nės Vokiečių Respublikos 
valdžią.

Savivaldybių rinkimų 
laimėjimai

Federalinėje Vokiečių 
Respublikoje (Vakarų Vo
kietijoje) neseniai įvykę sa
vivaldybių rinkimai parodė 
stebinantį Willy Brandto 
socialdemokratų populiaru
mą ir pasisekimą, kokio ne
buvo buvę nuo 1949 metų, 
kada buvo įsteigta dabarti
nė federalinė valstybės sis
tema.

Gyventojais ir balsuoto
jais gausiame Hessene su 
centriniais Frankfurto ir 
Wisbadeno miestais social
demokratai savivaldybių 
rinkimuos išėjo aiškios dau
gumos laimėtojais prieš vi
sas kitas partijas.

Saaro krašte pirmą kartą 
po II pasaulinio karo social
demokratai nugalėjo Lud- 
wiko Erhardo valdančiąją 
krikščionių demokratų par
tiją*

Reino-Pfalco krašte krikš
čionys demokratai išlaikė

Rusijoje gali veikti visos 
partijos, bet su sąlyga, kad 
valdys komunistai, o visos 
kitos partijos bus kalėjime.

1
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KAS NIEKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAflO.

KANADOS NAUJIENOS
HAMILTON, ONT.

Matėm “Pavojingą posūkį

Iš ESTV KULTŪRINĖS 
VEKLOS IŠEIVIJOJ

Lapkričio 15 d. Knights 
of Columbus salėje Aukuro 
dramos sambūris suvaidino 
3 veiksmų veikalą "Pavojin
gas posūkis“.

Vaidino neblogai. Man 
geriausiai patiko L. Verbic
kais, A- Žilvitienė, S. Mar- 
tinkaitė.

Kitą kartą reikėtų gauti 
geresnę salę, nes šita. be ki
tų trūkumų, neturi ir uždan
gos. todėl vaidintojams i sa
vo vietas susirenkant visoje 
salėje buvo užtemdomos 
šviesos. Tai darė nejaukų į- 
spūdį.

Publikos gal dėl blogo o- 
ro nebuvo tiek. kiek galėjo 
būti. Juk vaidinimai čia taip 
reti dalykai!

J. Kapsas 

WELLAND, ONT.

Pagerbė Staškevičius

Estų archyvas Sydnejuje

(E) Australijoje, Sydney 
mieste, jau 13 metų veikia 
Estų Archyvas. Jo uždavi
nys — rinkti pasauly pasiro
džiusius leidinius estų kalba 
ir Estiją liečiančias knygas 
ir kt. svetimomis kalbomis- 
1964 m. rugsėjo mėn. Ar
chyvo rinkiniuose buvo 
3295 didesnės apimties lei
diniai. jų tarpe 1173 mokslo 
veikalai. Mažesnių spaudi
nių (brošiūrų, lapelių, spau
dos iškarpų ir kt.) archyve 
buvo 7200. Archyvas turi 
rinkinius 262 išeivijoje pa
sirodžiusių periodinių leidi
nių estų kalba ir daugiau 
kaip 250 leidinių svetimom 
kalbomis, kuliuose rašoma 
apie Estiją ar paskelbti estų 
straipsniai. Archyvas dar 
renka gaidas, plokšteles, 
magnetofono juostas, foto 
nutraukas (jų turima dau
giau kaip 4.200) ir diapozi- 
tyvus-

Lapkričio 14 d. Crowland 
viešbuty buvo pagerbti Ona 
ir Jonas Staškevičiai jų ve
dybinio gyvenimo 15 metų 
sukakties proga- Toje puo
toje dalyvavo didelis būrys 
lietuvių iš Toronto. Hamil
tono. St. Catharines ir kt., 
nes sukaktuvininkai Niaga
ros pusiausalyje yra vieni iš 
veikliausių lietuvių.

J. Staškevičius kelis kar
tus yra buvęs Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku. 
O. Staskevičienė, būdama 
Bendruomenės valdyboje, 
šiais metais pasižymėjo di
deliu darbštumu ir sumanu
mu ruošiant plataus masto 
Joninių šventę, kuri labai 
pasisekė ir Bendruomenei 
davė didelio pelno.

Jų veikla nesiriboja B-ne- 
Jie aktyviai dalyvauja ir re
mia Hamiltono Lietuvių Na
mus įsigydami Šerų. Jų na
mai pilni knygų, įvairių 
laikraščių.

O. ir J. Staškevičiai, dirb
dami visuomeninį darbą, 
pasižymėjo didele toleran
cija ir todėl įsigijo daug sim
patijos plačiojoje visuome
nėje.

Puotoje kalbėjusieji išryš
kino Jono Staškevičiaus as
menį nuo jaunų dienų. Be 
ko kita, buvo priminta, kad 
vokiečių okupacijos metu 
jam teko eiti Joniškėlio vals
čiaus viršaičio pareigas ir 
daug padėti gyventojams. 
Norėdamas kitiems padėti, 
J- S. dažnai rizikuodavo pa 
tekti į koncentracijos sto
vyklą.

Sukaktuvininkas visiems 
kalbėjusiems, apdovanoju 
siems n surengusiems šitą 
puotą nuoširdžiai padėkojo 
Kadangi didelę bendrą do
vaną nebuvo galima čia at
vežti, tei Staškevičiai visus 
pakvietė į savo namus kitą 
dieną jos apžiūrėti.

Dar noriu pastebėti, kac 
Staškevičiai yra linksmo bū
do žmonės, todėl ir puotoje 
nuotaika buvo,labai gera, 
linksmai skambėjo lietuviš
kos dainos.

J. Sarapnickas

Estų vyrų choro išvyka 
Europon

(E) Kanadoje, Toronto 
mieste, veikiąs estų vyrų 
choras (57 dainininkai) š. 
m. rugsėjo mėn. turėjo eilę 
pasirodymų keliuose Vak. 
Europos kraštuose- Pirmasis

choro koncertas Euro
poje vyko Suomijos sostinė
je Helsinky. Koncertas turė
jo didžiulį pasisekimą. Vis 
dėlto buvo nemaloni staig
mena. nes suomių vyriausy
bė uždraudusi pasirodyti 
suomių radiofone ir televi
zijoje. Su didele sėkme cho
ras dar gastroliavo Švedijo
je — Stockholmo ir Goete- 
borgo miestuose.

Iš Švedijos choras išvyko 
Vak. Vokietiją. Stuttgarte 

įvykusiame koncerte

tui dr. J. Leppik šiais me
tais sukako 70 m. amž. J. 
Leppik šiuo metu gyvena 
Švedijoje.

* * *
Stockholme gyveną estei 

rugsėjo mėn. surengė žy
maus pasaulinio masto estų 
grafike Eduard Wiira’t ap
žvalginę parodą- Ji vyko 
švedų meno akademijos pa
talpose. Žymusis grafikas 
prieš 10 metų yra miręs Pa
ryžiuje.

ATLANTA, GA.

Didelė statyba

Miestas taip sparčiai au
ga, kad negalima nė įsivaiz
duoti. Įmonės dygsta kaip 
grybai po lietaus.

Baigia statyti didžiulį 
sporto stadioną, jau pasira
šyta sutartis 25 metams su 
Braves. kurie čia pradės 
žaisti 1966 metais, nes tik 
tada tesibaigia jų sutartis 
Milwaukee.

Statys naują auditoriją, 
kuri atsieis 9 mil. dolerių, 
pastatė aerodromą, kuriuo 
gali naudotis ir didžiausieji 
lėktuvai.

Dar vienas didžiulis su
manymas— požeminis trau
kinys. kuris jau nutarta sta
tyti. Jis labai reikalingas, 
nes automobilių jau yra tiek, 
kad ir skersai gatvę nebega
lima praeiti-

Praeituose rinkimuos pir-
mą kaitą į jav Kongresą įs
linktas ir respublikonas. 
Anksčiau Georgijoje tik de
mokratai tebuvo išrenkami.

W. A. Amsie

• A ■« T 1

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

’Tš praeities tavo sūnus te

stiprybę semia,“ • giedame 
Lietuvos himne, o ar taip

_ daly-j darome? Ar pažįstame jos
vavo ir keli estų solistai. Su j.. ?
choro vadovu dirigentu Ro-; prae 1 ’
man Toi ir dalyviais pa
skelbtas pasikalbėjimas 
spaudoje, be to. Stuttgarto 
radiofonas perdavė kelias į- 
rašytas choro dainas- Apie 
choro koncertus plačiai ra
šė Stuttgarto spauda. Vėliau 
dar įvyko siauresnio masto 
koncertai Paryžiuje ir Lon
done. Šio choro vadovas ir 
keli dainininkai pokario me
tu, prieš emigruojant į Ka
nadą, gyveno Goeppingeno 
benamių stovykloje.

Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi
yra dr. Vandos
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

Švedijoje veikia estų ko
mitetas. kurio tikslas atžy
mėti 80-sias žymaus estų di
plomato ir kovotojo dėl Pa
baltijo laisvės Kaarel R. 
Puste gimimo metines. Ko
miteto sudėtyje yra ne tik 
patys žymieji estų išeivijos 
veikėjai, bet ir žymūs Pran
cūzijos mokslininkai bei 
aukštieji karininkai. Komi
tetas numatė išleisti specia
lų leidinį ”Pro Baltica — 
Pour la liberte de la Bal- 
tique“. Žymusis estų diplo
matas yra miręs šių metų 
gegužės mėn. Madride 
Mitteilungen aus baltischem 
Leben (nr. 3) praneša, kad 
šiais metais Stockholme pa
sirodė Pūstos atsiminimų es
tų kalba pirmasis tomas — 
jis apima laikotarpį nuo
1918 iki 1940 metų rudens- 

» ♦ •
Buvusiam estų diplomą-

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
uačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudži 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
nauzolieiaus Maskvoje, la 
mi įdomu paskaityti Kelei 
<rio prieš 15 metų išleistą 
nygelę —

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU* 

KAZO RAZBAININ- 

KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 

Kaina 25 centai. 

NEPASI VĖLINKITE!

Šitie Egipto pasiuntinybės sekretoriai (Abdel Moneim 
EI Neklauy Ir Selini Osman EI Sayed), kurie buvusi 
pasiuntinybės tarnautoją Ben Masoud Luk įdėję į dė- 
žę mėgino pasiųsti į Kairą, bet policija sutrukdė tai 
padaryti. Italijos vyriausybė liepė jiems apleisti kraš
tą. Dešinėje Italijos policininkas.

APIE KĄ RAŠO 1965 METŲ

KELEIVIO KALENDORIUS
metų Keleivio Kalendorius jį užsisakiusiems 

jau išsiuntinėtas. Bet kas dar nėra jo užsisakęs ir norėtų 
žinoti, apie ką ir kas tame kalendoriuje rašoma, tiems čia 
paduodame suglaustą jo turinį. Štai jis:

Ar jau užsisakėte Kelei
vio kalendorių 1965 
Pernai jo pritrūko 
kurie vėliau jo 
Kalendoriuj yra įvairių įdo
mių ir reikalingų žinių. Jo 
kaina tik 95 centai.

WORCESTERIO NAUJIENOS
SLA išpardavimas pavyko Užmušė B. Tumosą

Lapkričio 22 d. SLA 57 Lapkričio 20 d. Millbury 
kuopos Centinis išpardavi- gatvėje automobilis užmušė 
mas gerai pavyko- šeši lai- m. amžiaus Bernardą Tu- 
mingieji parsinešė namo po mošą. Jis tik antrą dieną te- 
kalakutą. ■ buvo atpažintas, nes su sa-

' vim neturėjo jokių doku-Ruošos darbe dalyvavo 
Julija ir Elena Lendraitie- 
nės. Rožė Jušinskienė. Ona 
Šilinskienė. Benedikta Tam-me sudegintas Petro Balčiu

mentų.
Prieš savaitę krematoriu-

kienė, Ona Rakauskienė, V. 
Mitrikas, Jonas Dvareckas 
ir J. Krasauskas.

Pačioje pradžioje pirm. 
V. Mitrikas paprašė visus at
sistoti ir minutę susikaupus 
prisiminti prieš metus žuvu
sį JAV prezidentą John F. 
Kennedy.

Ar turi šitas 
knygas?

LIETUVOS RESPUBLIKOi 
ISTORIJ?, su spalvotu žemė 
lapių, 96 psl., kaina .. >0-7;

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS aai 
.......................... $0.54

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage 
kaina ............................... $0.2'

Astronomijos žinios.
Kalendariumas.
Naujų Metų papročiai.
Vasario 16 Šventė (kaip ji atsirado)-

Sunkūs laikai be galo (eilėraštis).
Kas buvo šv. Kazimieras?
Balandžio Pirma — juokdarių diena.
Gegužės Pirma — darbininkų šventė.

Motinos Diena (ką ji reiškia).
Klaikiosios birželio dienos.
Amerikos nepriklausomybės šventė- ...........
Rugpiūtis — Pirmojo pasaulinio karo pradžia.

Minėtinos dienos rugsėjo mėnesį.
Spalis — Amerikos atradimas.
Ką reiškia Kalėdos ir Kūčios?
Mokslininkų nuomonės apie žemės amžių.

Rudens motyvais (eilėraštis).
Lietuviškumo klausimu.
Politinių veiksnių pasitarimas (nuotrauka)- 

lėkščių

Sąmokslas susprogdinti Anglijos parlamentą.
Ar turėsim tėviškėlę? (eilėraštis.
Kaip atsirado nežinomojo kareivio kapas?
Vytauto Didžiojo muziejus Kaune (nuotrauka).

Ji nebuvo Ustjanauskienė (apie jos nužudymą).
Kodėl moterys gyvena ilgiau už vyrus?
Kaip Lietuvoje degino "raganas*.
Grįžta Amerikos kalakutai (laukiniai).

Kiek Amerikai kaštuoja pavainikiai vaikai- 
Trobale pri opės (žemaitiškas eilėraštis).
1710 metų maras Lietuvoje.

Paslėpti turtai.
Naudingi patarimai — kaip rašyti laiškus.
Rašybos ženklai ir skyryba.
Kaip naikinti skruzdės.

Kaip sodinti pupeles — binzus.
Kiauliena — pavojinga mėsa- 
Išmokime išpūsti nosį.
Etiketas, arba — kaip elgtis prie stalo.

Toniniai arba pomidorai.
Kaip pasidaryti Bordeaux mišinio kenkėjams naikinti.

Medžiagai ir kitiems dalykams vis brangėjant, buvo

me priversti kalendoriaus kainą pakelti iki 95 centų. Bet 
pamatysite, kad jis to vertas. Užsakymus galima siųsti 
kartu su prenumerata arba ir atskirai.

Adresuoti taip:

"KELEIVIS“
636 BR0ADWAY

SO. BOSTON, MASS. 02127

GYVULIŲ PROTAS. 212 
kaina 75 centai.

psi

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra 
ma. L. Tolstojus, 62 psl., kai 
na ........................................ >0.3:

no kūnas-
Velionis buvo plačiai ži

nomas verslininkas, turėjęs 
duonos kepyklą ir restora- 
n3-

Lietuviai šeimininkauja, 
kur nėra lietuvių

Netoli Worcesterio esan
čio East Douglas miestelio 
aukštesniosios mokyklos di
rektorium yra Algirdas Luk
šys. o mokyklos valgyklos 
vedėja Marijona Kvaracie- 
jūtė-Kelly. Daugiau lietuvių 
ten negyvena.

Vedė Ciunio sūnus

Lapkričio 21 d. Lietuvių 
klube buvo šaunios Juozo 
Ciunio sūnaus vestuvės, ku
ris vedė airę. Jose mačiau ir 
bostoniečius žukevičius.

Ir mūsiškiai mate Antrą 
kaimą

IVTIčVfK IlOOfi Z-/ a i lorkvnj a-------------- dr. F. Mu 
tulaitis, 24 psl., kaina *0.2-'

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 psl., kaina ................. $0.1'

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psi., kaina .. J0.25

Bostonan į Antro kaimo 
vaidinimą lapkričio Ž2 d. 
buvo nuvykę ir būrys wor- 
cesteriečių: V. Mačys. J- 
Stankevičius Tarailos ir kt.

Lankėsi viešnios u kitur

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

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

L3ūr FGIt Lilito.-KiA c 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rys, 225 psl., kaina .. >5 (K

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

IŠ DŪMINES LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ..................... >1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Ganaus, 40 psl., kaina >0.15

KAI1 SENOVĖJE ŽMONĖS 
PLRSISTaDYBAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. >0.10

EILĖS II’ STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. >0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 pėL. 
<aina ............................... >0.2*

SLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 venų 
’no komedija, 29 psi., kai 
kaina ............................... >0.2.

ALKOHOLIS IR KŪDiKlAj 
kaina ............................... >0.2

DAINOS APIE LAISVŲ. /. 
Giedraitis, 32 psl., kas 
na ........................................ >0.7;

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
59 psl., kaina................. >2.<X

KAS
X.
na

YRA SOCIALIZACIJA 
Kautsky, 31 psl., kai

SLA 57 kuopos reikalais 
pas mane lankėsi Ona Moc- 
kaitytė iš Hardwick ir Ane
lė šteivienė iš New Brain
tree. Jos a.a. vyras Kazys 
buvo žymus Worcesterio 
veikėjas.

Malonu buvo su ja prisi
minti senus laikus.

Pora mažų klaidų

Praeitame numery Įsibro
vė pora korektūros klaidų. 
Išspausdinta, kad Čekanaus
kas atvyko į Waterbury. o 
turėjo būti į VVorcesterį; 
kad veikė SLA 51 kuopoj, o 
turėjo būti SLA 57 kuopoj.

Serga

Susirgo Lietuvių Moterų 
Klubo pirm. Ona Gatavec- 
kaitė-Joslin, Ignas Pigaga ir 
kiti.

J- Krasinskas ,

STUTTHOFO SS-KŲ
BYLA TUEBINGENE

(E) Lapkričio 9 d. Tue- 
bingeno teisme prasidėjo 3 
Stutthofeno koncentracijos 
stovyklos buvusių pareigūnų 
SS-kų byla. Ji vyks apie 5 
savaites- Numatyta 35 liudi
ninkai, jų tarpe iš Izraelio, 
Švedijos ir Kanados. Pažy
mėtina. kad lietuvių politi
nių kalinių surinktais duo
menimis Stutthofo kacete iš 
viso buvo apie 1.200 lietu-

3< , vių, is jų žuvusių arba din-
Užsakvmus su pinigais praši gusiy — 1.100. 

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos s 

pysakos. A. Antanov, 45 psl 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvvay

27.

Užsakyk Keleivį savo 
draugams Kalėdų dovanų. 
Tuo atveju metinė prenume- 

i rata tik $4.00.
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PERM ŽAI JŪS LUPATE 
JIEMS KAILĮ

i;a

mūsų skaitytojas.
.. i Krūvoje. štai 
rašo:

kia 
gyven 
daug 
kaino 
tokie 
už k u

Te, mažai jūs komunis- 
> ’ii; me? kaili- As įan- 

i Lietuvoje. Vilniuje iš- 
;au 5 dienas. lankiau 
Krautuvių, domėjausi 

;. \ vriški bateliai. 
iip Mo( ars firmos, 
os aš JAV mokėjau

Balio Sruogos muziejus

(E) Kaune. Balio Sruogos 
gatvėje, kurioje ilgą laiką 
gyveno ir kūrė B. Sruoga, 
numatoma Įrengti memoria
linį muziejų. Turintieji ra
šytojo daiktų, knygų ir kt. 
buvo paprašyti visa tai per
leisti muziejui.

Žuvys ir konservai — 
bet tiktai šventėms...

tamstos išgirsti tokį pasiūly- ganizuotą Ukrainos badą...
1 mą, bet aš nemanau, kad Be to, turėkite galvoj ir da- 
galėčiau tamstai gauti pasi- bartinĮ maisto produktų trū- 

l tikėjimo popierius. Nepa- kurną visoj Sovietų Sąjun- 
j minėkite, juk pats ne taip goj... Paskirkite mane jūsų 
seniai esatę pasakęs, kadį žemės ūkio sekretorium bent MINDAUGO

Ar skaitei 
šias knygas?

ie»
6 ib. ū 
nebuvę, 

v n.

<A! i

t ■SĮJU

E) Spalio mėn. pradžioje 
•-g Kpa pora Lietuvos spaudoje pasirodė

Nedieie- žinios apie "šventinį stalą“, 
u apie tai. ką lietuvės šeimi-

. • ' omų visa nįnLės galėjusios Įsigyti 
maisto parduotuvėse. Žino

me rusų kalba visur i Spalio revoliucijos mi-
uirdima- Krautuvėse parda-jnėjimo proga ant tų stalų 
\< j< būtinai tori mokėti ru- atsirado. patiekalų, kūne 

k kai n negauna šiaip atsiranda retokai- Tai-i 
darbo.“ 1 PaSal ”T»esą“, parduotu

vėse buvo galima Įsigy ti y- 
pač daug gyvų karpių. Žuvi
ninkystės ūkiai šios žuvies 
šiemet išauginę daugiau 
kaip 400 tonų. "Baltikos“ 
fabrikas švenčių stalui buvo 
pateikęs keliolika tonų lyde
kų. be to. buvę galima Įsigy
ti dvylikos pavadinimų 
karšto rūkymo žuvies. "Spe
cialiai šventėms“ minėtas 
fabrikas buvo paruošęs rū
kytų šamų. eršketų, sturių. 
sidabrinių Atlanto menkių, 
stauridžių ir kt. žuvų. Par 
davimui buvo gauta ir dau
giau kaip 20 pavadinimų 
konservų. Ar nustebtume, 
jei maisto — šventės pro
ga — kiekiui parduotuvėse 
padidėjus, ne viena šeimi
ninkė pagalvojo: kad taip 
daugiau būtų tokių revoliu
cijos švenčių.-.

V. Derkintis—meno veikėja*

Aktoriui Valerijonui Der- 
kinčiui už nuopelnus vystant 
ietuvių tarybini meną su
teiktas nusipelniusio meno 
veikėjo garbės vardas. 

KOMUNISTŲ VIRŠŪNĖ

(E) Lapkričio 16 d. Įvy
kus Sovietų Sąjungos komu- 
iistų partijos centro komite- 
.c plenumui, paaiškėjo nau
joji centro komiteto prezi- 
liumo sudėtis.

Į prezidiumą dabar Įeina: 
pirmasis partijos sekretorius
L. Brežnevas (58 m.), min. 
pirmininkas A. Kosygin (60 
m ). A. Sovieto prez. pirmi
ninkas A. Mikojan (69 m.).
M. Suslov (62 m.), pirmojo 
sekr. pavaduotojas N. Pod- 
gomij (61 m.). D- Poljans- 
kij (47 m.). Rusijos Fede
racijos min. pirmininkas G. 
Voronov (54 m.). A. Kiri- 
lenko (58 m.), N- Švemik 
(76 m.), A. Šelepin (46 m.). 
P. Šelest (56 m.). Iš jų vie
nas yra armėnas (Mikojan,. 
septyni rusai ir trys ukrai
niečiai (Podgomij, Poljans- 
kij ir šelest)-

Prezidiumo kandidatai: 
V. Grišin. K. Mazurov, V. 
Mšavanadze. S. Rašidov. P. 
Demičev.

Centro komiteto sekreto
riato nariai: L. Brežnev. N- 
Podgomij. M. Suslov. A. Še
lepin, P. Demičev. J. Andro- 
pov. B. Ponomarev, A. Ru- 
dakov. L- Iljieov ir V. Titov.

Chruščiovas ir toliau pa
liktas CK nariu, tačiau jo 
žentas A. Adžubej "dėl tar
nybinių klaidų“ visiškai iš 
centro komiteto išstumtas. 
Šiuo metu Sovietų Sąjungos 
centro komiteto sudėtis — 
182 nariai ir 147 kandida
tai.

frof. Z Žemaičiui 80 metu

/.i Z

* 4 **.*'’•

mei

t <A i III
kas (i

tiesos

ma , - •,\ b

viii

krivio 8 d. prof- 
naitiui suėjo 80 

žiaus. Gimęs 1884 
iorau apskr.. Dūk
ime. sukaktuvinin- 
iau kaip 40 veiklos 

• • ; askyręs aukšta- 
Studijavo O-

Jkos - matematikos 
e. ten 1909 m. gavęs

Jcll jsr.io diplomą. 
- Lleiuvą. Že- 

pas. karo dirbo 
guičių gimnazi- 
io m. — lietu- 
joje Voroneže, 
jis Švenčionyse 

m. Įsteigė lietu- 
a, buvo nirmuo-

11) KiS fi J'-4 J __ a.
Lenk;mis Vilnių okupa-

VII ,2 1,1*/ . Žemaitis persikė-
lt* i Ka a ą. kur jo ir kitu
mokslo v ų pastangomis
buvo Įsi i i .us universitetas.
Žemaitis 1" r .etų buvo gam-
to^-my t c nia akos fakulteto
dekanu 1916-1948 m. ji.
buvo \ ilniaus universiteto
I 4.. jY L 01 it•m, katedros vedėju.
Didžiu! i s sukaktuvininko
nuopelnas tai labai gausus
Įvairių specialybių specia-
listu k .n io pamosimas. Z
Žemai c i mokiniais yra bu
' f* l)v •ik vi i fizikos-mate

TT" 1 K U i ■' fakulteto darbuoto
jai ir Al okslų akademijos fi
zikos-rii ..atikos institute
bendra :ai. Jo mokini:

i i tose kultūros sri
i .. J. Kubilius, nese

:iof- K. Baršaus
Kas ir k taip pat Žemaii Jr.iai. Sukaktuvinin
kas yra parašęs eilę moksle
knygų. daugiausia iš mate
matikoi isi:-rijos srities. Že-
mai lis maž "pažangiu“
moksli; rinku, ir prieš kele-
rius mei ii -buvo Įsitraukęs
f ar it? is) i Politinių ir
mokslir ių žinių Dr-jos (da
bar "Ž iniuos“) veiklą. A.
Sovieto •saku prof. Z. Že-
maiciui už ilgametę veiklą
?*. .. ,4 #5 . r tuvi;; socialis-
tin<- i. < tūrą“ reseniai — žy-
miai pa iv. tai — buvo su-
teiktas i-ipr:niusio kultū-
ros vei kėjo garbės vardas-
Iš tikru ių Z. žemaitis, ir 80
metų ai • iaus sulaukęs dir
bąs M vų matinės analizės
katedi o s vedėju Vilniaus u-
niversitete. daugiausia pasi-
žymėjo kaip mokslininkas.
pedagogas l»ei visuomenės
veikėja s —nepriklausomos
Lietuvos laikotarpiu—1918-
1940 metais.

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

Įtaigia degti Romos aerodrome sprausminis lėktuvas, 
kuriame žuvo 45 asmenys, jų tarpe ir vienas Amerikos 
vyskupas, grįžtantis iš Vatikano suvažiavimo.

Chruščiovas ieško darbo

mus palaidosite, ii* aš nea
bejoju, kad tas tamstos pa
sakymas yra tamstos byloje 
Įsegtas.

— Netikėkite, mane ne- 
1 teisingai pacitavo ta valsty
bės kontroliuojama komu
nistų spauda, — visai pa- 

• šnabždomis pasakė misteris 
Chruščiovas. — Iš manęs iš
eitų visiškai geras rusiškųjų 
reikalų ekspertas. Aš žinau 
viską, ką esu klaidingai pa
daręs per praeituosius 12
metų.

— Ne vien ta mus palai
dojimo -linija sudaro sunku 
mų- Pamenate, kaip būda
mas Jungtinėse Tautose, nu- 
siavėte batus ir...? Well. 
saugumiečiai mano. kad

vienenems metams, ir as 
jums garantuoju, kad jūsų 
javų kalnai ištirps kaip 
sniegas, nes patys tai meriai 
juos išpirks sau duonai, ir 
per jūsų revoliucijos šventę 
liepos 4-tąją galėsim visiem 
piliečiams paskirstyti tik po

NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

du svarus miltų. Ką jūs Į GYVENIMO VINGIAIS.
tą pasiūlymą? ,

— Čia jūs esate genialus!
Apie tai nebuvau pagalvo
jęs. Tokio specialisto dar 
mes niekad Amerikoje ne- 
tui ėjome! Mister Chruš
čiov!... Mister Chruščiov !...

Bet šiuo sprendžiamu mo
mentu Chruščiovo balsas 
nutrūko, kitam gale "karšto
jo laido“ pasigirdo karšti 
enkavedisto Suslovo rusiški

tamsta esi nepastovaus cha-1 keiksmai, virstančios Chruš- 
rakterio. ! čiovo kėdės triukšmas, ir vi-

— Tovarišč, aš prisiekiu sa nutilo.
Markso Kapitalu, kad vie

Feljetonėli* — Howdy du. raister
Chruščiovai? Kaip reika-

Visuomet linksmus straip- lai? — atsiliepė balsas iš 
snius laikraščiam rašinėjąs Baltųjų Rūmų.
Art Buchentvald apie Niki
tos Chruščiovo "išpašolvo-

Tss, tss, tss! Ne taip 
garsiai! Jie greičiausia kita-

nijimą“ parašė maždaug to- pus durų klausosi! Sveikinu 
kĮ feljetonėlį: rinkimus laimėjus!

Nepaisant savo akylumo. ^.e^t a,<'iū*. a^jūf 
jie ten Maskvoje tikrai bus . ~ įvaizduoju, dabar tu- 
pamiršę išjungti "karštąją ^?al,sclal ten,yb* tova‘ 
liniją“ su Baltaisiais Rū- į nsc *

nintelė priežastis, dėl kurios 
Jungtinėse Tautose turėjau 
nusiauti batus, buvo ta, kad 
tie batai man buvo permaži 
ir spaudė kojas. Tatai šian
dien galiu viešai pasakyti. 
Sovietiniai batai nėra geri.

— Aš mielai pagelbėčiau 
tamstai, mister Chruščiovai, 
bet mes jau ir be to perdaug 
tų rusiškų ekspertų turime, 
o aš pradėjau taupumo kam
paniją ir nežinau, kaip aš 
galėčiau pateisinti dar vie
no eksperto samdymą- 

— Ar nėra laisvų vietų 
Disney landė?

— Aš galėčiau pasiteirau
ti dėl Tamstos, bet žinote, 
kad Disney landas nėra vai

(Atkelta iš 6-to pusi.)

TEISĖS PATARIMAI

dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

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

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17 

pardavėjas taip pasielgs. Jis novelių, kaina $5.00. 
gali nutarti, kad jis sutinka nen, garsios švedų rašyto-
visą reikalą užmiršti ir pasi
tenkinti gautu 1 tūkstančiu 
dolerių. Tačiau "teisė** yra

ii

jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00. *

KATRYNA, Sally Salmi-
PANEVĖŽYS, didžiausia 

knyga apie tą miestą ir a- 
pviinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

mais Washingtone. Žinoma. — Na. kaip čia pasakius... 
taip- siek tiek paskyrimų tu-jie tai nuginčys., bet yra . . .

faktas, kad aną naktį ”karš-l nu padalyti, 
tosios linijos“ telefonas ~ Tamsta galėtum pa- 
Baltuosiuose Rūmuose su- naudoti gerą rusų ekspertą, 
skambėjo, ir kitame laido al ne- 
gale pasigirdo Chruščiovas. . Apie tai a> nepagalvo- 
- Alio. tovarišč. alio. to- ?au;.Ar tuntc k« nors P381“- 

varišc. čia Nikas! — ko ne
pašnabždomis prabilo Ni
kita.

lyti?
— Aš pats! . .
— Viešpatie! Pone Chruš

čiovai ! Labai malonu iš

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

P R A N EšlMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
-JĮ atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus jaiima gauti 
Knygynuose ir pas kn\gų platintojus bei Fondo Įgaliotinius.

TAU. LIETUVA — 480 psl.. kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Kertantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar >iuos Litera 
toros 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 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai Įsigyti dailininko A. Varno tapyto
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8*% x 11' t) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Midi.

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd„ E. Clevetand 12, Ohio. 
J. Novog, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont^ Canada. 
VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT- 
STOVYBft “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 636 Brood- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visab Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi Šiuo į 
adresą: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Yn 
ĮMIK

jo pusėje, ir niekas negali 
numatyti, ką jo advokatas 
patars jam daryti-

Gaila, kad suaugę ir raš
tingi žmonės nesupranta, 
kad rašantis kokią nors su
tartį jie Įsipareigoja ir kad 
yra žymiai pigiau apsisau
goti nuo galimų nemalonu- RUDENS SAPNAI, Kotry- 
mų ir bėdų. negu juos paša- nos Grigaitytės eilėraščiai, 

džios nuosavybė, ir savinin- Hnti. Pasirašant sutartį dėl premijuota knyga, 80 ps1, 
35 tūkstančių dolerių, apmo- kaina $2.00.
keti advokatui už patarnavi- LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
mą ryšium su ta sutartimi y-

VARPAS nr. 5, daug Įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

kas Mr. Disney samdo savo 
žmones.

— Tovarišč. aš nemėgstu 
prašinėti, bet man baisiai 
reikalinga tarnyba. Ar ne
galėčiau būti senatorium iš 
New Yorko?

— Ten mes jau turime iš 
Massachusetts. ir jei tamsta 
pradėtum kampaniją, bijau, 
kad jie ten pradėtų perdaug 
tamstai prikaišioti...

— Vis tik esu tikras, kad 
man darbo galima surasti! 
Man turi būti darbo Ameri
koje po viso to, ką aš per 
keletą paskutinių metų esu 
dėl Amerikos padaręs...

— Tiesa, girdėjau, kad 
respublikonai ieško savo 
partijai prezidento.

— Puiku! Bet ar jie ma
ne priimtų, žinodami mano 
praeitį?..

— Manęs tatai visiškai 
1 neliečia! — atsakė balsas is 
Baltųjų Rūmų ir pakabino 
trūbelę.

* * *
Mūsų redakcijos žiniomis, 

tas pasikalbėjimas baigęsis 
taip:

Baltųjų Rūmų balsui pri
trūkus kantrybės ir nutilus. 
Chruščiovas dar desperati 
kai sušuko:

— Mister Johnson! Pa
laukite ! Dar nepadėkite 
triūbelės!-. Pagalvokite rim
tai- Jūs gi Amerikoje turite 
milžinišką žemės ūkio pro
duktų pertekfių. Jam su
krauti trūksta sandėlių, ir 
javus laikote kalnais supil
tus. Jūs išleidžiate milionus 
dolerių toms atliekamoms 
žemės ūkio gėrybėms apgin
ti nuo pelių ir kitokių para
zitų. Jūs kasmet išmokate 
savo farmeriams milionų 
milionus. kad tik jie mažiau 
gamintų, kad tik nenukristų 
tų produktu kainos... O jūs

ra mažmožis. Brokeris netu
ri teisės patarti pirkėjui, kad 
jam nėra reikalingas advo
katas.

Dabartinėje Tamstų bė
doje Tamstai patarčiau pa
sikalbėti su Tamstų uošviu, 
jam viską pasakyti, ir jei 
Tamstų giminaitis yra advo
katas, patarčiau su juo gali
mai greičiau susisiekti.

MERIKOJE, St Michelso
no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina min le
stais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

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

RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
šia proga Tamstoms taip ATSIMINIMAI, parašė Juo- 

pat patarčiau, jei pavyks iš zas Liūdžius, 246 pusla- 
iito* bėdos išlįsti, kitą kartą, piai, kaina...........$3.00.
namus perkant, pasiimti su MURKLYS, A. Giedriaus graži
savim arba pasitarti su žmo-. . . 1 apysaka jaunimui, 130 psl..
gumi. Kuris apie tuos reika- k -
lūs išmano. Tamstos, permo- * ...................* ' ’
kėję 7 tūkstančius už na- MEDŽIAI, roma-
mus. matvti. mažai apie na- _as’ Fa™se Aloyzas Baro-

... . v nas, 117 psl.. kaina $1.50
mus teišmanote. Yra genau veprirlaTISOMA LIE-
pasitarti su išmanančiu .........................
žmogumi- Perkant namus, 
reikia pasitarti su žmogumi, 
kuris nusimano apie namus 
ir jų vertę; pasirašant sutar
tį, reikia pasitarti, prie* pa
sirašant, su žmogumi., kuris 
tuos reikalus supranta 
juose nusimano, būtent —

TUVĄ STATANT, Rapolo 
Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA- 
11 MA TIK A. 215 psl., kieti vir-
— šeliai kaina..............$3.60

advokatu. Tiktai tokiu būdu VEIDU PRIE ŽEMĖS, nara- 
Tamstos išvengsite bėdų. ir šė Kotryn aGrigaitytė. 13
nereikės šauktis pagalbos, 
kai jau per vėlu. kai šaukš
tai po pietų.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Gražų Lietuvos žemėlapį

galite gauti Keleivio admi 

ni*trac:joį už 50 centų.

Užsakyk Keleivį savo

novelių, 204 psl., kaina
$2.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje*
So. Boston 27, Masa 

^36 E. Rroadwav.

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkes Įdo. 
mios knygos —

Ar Romos popiežius yra 
vietininkas?“

j v ixj j 227 psl., kaina tik $1.20.
draugams Kalėdų dovanų. . . .

gi žinote, kad aš esu didelis _. . . .. . kl0s knygos dar nebuvo,
žemės ūkio specialistas. At- Tuo atveju metine prenume- Kaina J2 50 Gaunama Re_ 
siminkite tiktai mano suor- rato tik $4*00. leivio administracijoje.
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MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

tvti tenai kabant- Nu, tai 
kaip tu rokuoji, ar tokia gra
ži istorija nebūtų tau geras' 
prezentas Kalėdoms?

— Ne. tėve, tai ne istori
ja. bet pasaka.

■ — Nu. tai gal norėtum
sapnininką?

— Man jis nereikalingas. 
— Tai kas tau reikalin

ga?
— Jeigu pirksi dovaną, 

tėve, tai nupirk man „Lie
tuvių išeivija Amerikoje“. •

— Ar tai tokia knyga?
— Taip. tėve, tai puiki 

knyga. Gražiai apdaryta, 
papuošta aukso radėmis. ant 
gražaus popieriaus, gražiai 
iliustruota, didelio farmato 
ir tik penki doleriai.

— Tai visgi brangi. Mai
ki! Už penkis dolerius aš 
galiu nupirkti kvortą geros 
įuginės.

— Bet aš „ruginės“ ne
vartoju. tėve- Aš noriu geros 
knygos.

— Ale kodėl ji tokia bran- 
Kodėl angliškos knygos

pigesnės?
— Tėvas klysti. Tokios 

apimties ir taip gražiai ilius
truota angliška knyga kai
nuoja nuo $10 iki $15.

— Nu. gerai, o apie ką tai
į „Lietuvių išeivija“ rašo?

— Ji nušviečia Amerikos 
Į lietuvius, tėve; ji parodo 
pirmųjų mūsų ateivių var
gus. kai išlipę iš laivo jie ne-

- Ei, tėve, pakelk galvą bent o. Gautum 510 - po! i'1"“*’ "v-aukštyn! ’ du doleriu nuo kiekvie™' į“:iSS

~ AniTki" ," nall°’ ! • bilieto ant geležinkelo nega-
~ Mklinn t,„ , a.Ug l)az!įtaI?nb 131 .tu" Įėjo nusiprkti. Iš New Yorko
- Mishnu, km gauu pi- retų būti nesunku n-daugiau J ; Pennsyh anij,
- O ka darysi su pini- pnrasy . a"^ Ttnai >'rad^J

gaiš7 - P — Okei, Maik. jeigu aš jkurtis ir pirmutinės lietuvių
uždirbsiu pinigų, tai ir tau . kolonijos; palengva ėmė

— Nu. juk žinai, kad Ka- nupirksiu Kristinus prezen-' formuotis organizacijos; pa-
lėdos jau nebetoli. tą- į rapijos buvo kuliamos iš-

— Reiškia, nori išsigerti? — G ką man tėvas pirk-j vien su lenkais; pagaliau
— Tai ne viskas, Maiki. , • bažnyčiose prasidėjo mušty-

Reikia ir prezentų nupirk- . . į nėS. Visko, tėve. neišpasako-
ti geriems frenums. Ameri. T.Nu’ ,tu em. aukštus, ,eikali; k *

mokslus, tau re^'ngos! s, _e okcigMajk-

uždirbsiu pinigų, tai jau tu 
tą knygą gausi.

reikalinga knyga.
koje tokia jau mada. mossius. iau reiKaiingos- -

i — Tai gera mada. tėve. tal a® nuP>,ksl“ Uu
u Tik negerai, kad žmonės ,ston« aPle Pon« Tvardaus-

perka menkniekius. Dovana
gali būti ir nebrangi, bet turi — Ne, ne. Tvardausko ne- 

v būti žmogui naudinga- P^r^-
— Nu, tai pasakyk, kur — Kodėl?

gauti pinigų? — Tokios literatūros ašį
i — Pinigų, tėve, turėtum neskaitau, tėve. Į

užsidirbti. Už dyką jų nie- —Tai negerai darai. Mai- pytume- iei mielieji prenu- 
kas neduos. ki, kad neskaitai. Jei pa-

— Kad aš. Maiki. prasto skaitytum, tai žinotum, kas

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutao-

meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa-

darbo nenoriu dirbti, o gerų j Tvardauskas buvo- Turėtum; tys* be ParaSinimi°’> prie* 
darbų nėra. Siūliausi Zacir- ką ir kitiem papasakoti. Ai Į Prenurnerata‘Pasi ai?,an 
kai į bartenderius. ale jis ne- bečiu. Norėčiau ir aš pasi-į ats,list<i reikalingą sumą- 
nori manęs už baro. Nu, tai klausyti, ba ne viską apie ji j Esame labai dėkingi tiem. 
ką daryti? atsimenu. Žinau tik. kad joj kurie tokių raginimų nelau-

— Tėve. yra kas daryti, tėvas buvo pardavęs jį vėl-i kia. ir tikime, kad ateityje 
Štai Susivienijimas Lietuvių riui, a’,e užaugęs vaikas bu- vis mažiau bebus tokių, ku-

. Amerikoje skelbia kalėdinį Vo toks kvtras. kad velnias* riems reikės siųsti primini- 
vajų naujiems nariams gau- jokiu spasabu negalėjo jo

’ ti. ir kas naują narį prikalbi- i paimti. Ale velnias vis bus 
na, tas gauna gerą piniginę velnias. Ėmė ir apgavo jau-

! dovaną- j nuoli. Padarė su juo naują
— O kas man iš to? agrvmentą. kad jis jo dau-

J — Gali užsidirbti pinigų, ojau nebaderiuos. jeigu ne-
tėve. Į susitiks jo Ryme. Nu. jaunas

— O kas tuos pinigus mo- i Tvardauskas neketino Rv-
kės? ! me kada nors būti, tai ėmė ir

— Sakau gi. kad Susivie-j pasirašė tą agrvmentą- Ale
nijimas moka. žiūrėk, kaip išėjo. Kartą

— Kiek? jaunuolis užėjo Į karčiamą
— Prikalbink 50 naujų alaus išgerti ir. kaip iš pyp- 

narių. tai gausi 100 dolerių, kės. išlindo tenai velnias.
__Tai būtų nais pinigas. Išėjęs laukan jis tuoj užra-

Maiki. ale kur aš tiek naujų šėant karčiamos durų: „Čia 
narių gausiu? i Rymas“. Parodė ta sainą

__Jei negausi 50. tai pri-' Tvardauskui ir sako: Na,
rašyk 25. dabar koman su manimi.

__O kiek gaučiau už 25? Užmovė ant jo maišą, užsi-
__Gautum $50. vertė ant kupros ir pakilo
__O jeigu prirašyčiau tik oran. Nešė ir nešė. ale Tvar

stai kiek tada gaučiau? dauskas ir maiše būdamas

mus.
Keleivio a-dm-ja

DAUG KRAŠTU, DAUG 
ŽMONIŲ

Nevisi galime keliauti, ki
tus kraštus pamatyti, bet su 
jais susipažinti galime skai
tydami, ką kiti keliaudami 
matė.

Iš lietuvių vienas didžiųjų 
keliauninkų yra Dan Kurai
tis. Jis yra savo keliones Į- 
domiai aprašęs, todėl Įsigy
kite jo knygas ir bent jas 
skaitydami pakeliaukite po 
platųjį pasaulį. Jo knygos:

Daug kraštų, daug žmonių.
239 psl.. kaina $2.00-

Lengviau mirti, 
negu užmušti

Chicagos miesto Cook apskrities kriminaliniame ka
lėjime sėdi savo mirties valandos laukdamas Williąm Wi- 
therspoon, 39 metų amžiaus, nuteistas prieš 4 metus ir 7 
mėnesius už nužudymą policininko, jį suimant beplėšiantį 
brangenybių krautuvę Michigane.

Belaukdamas savo paskutinės valandos, Wither- 
spoon daug skaitė ir rašė. kol pasidarė tikras rašytojas 
kurio straipsnius didieji žurnalai gaudyte gaudo. Jis jau 
yra parašęs dvi knygas, kurias leidėjai šiuo metu svarsto 
Jo advokatas deda visas pastangas apeliacijai į Aukš 
čiausiąjį Teismą. Jei Aukščiausiasis Teismas apeliaciją 
atmes, Witherspoon turės sėstis į elektros kėdę.

Kaip nusmerktas žmogus žiūri į savo artėjančią egzekuciją

„Lengva yra žmogų užmušti“... Tai su mėsininko bru 
talumu pasakė žmogus, priešais mane sėdėdamas. Jis 
turėtų žinoti, ką kalba. Pagal įsakymą jis jau tris žmone. 
užmušė. Bet jis nėra profesionalas žudikas: jis yra Cool 
apskrities kalėjimo egzekutorius Johnsonas.

Jam kalbant su televizijos reporteriu, aš stebėjau jc 
veido išraišką ir kitėjimą. Jo akys smeigte smeigė į mane. 
Tai labai natūralu. Jei teismai nebepratęs man kvėpavime 
laiko, aš būsiu sekantis žmogus, kurį jis užmuš..- '

— O aš manau, kad lengv iau yra mirti, negu užmuš 
ti, — įsiterpiau aš. Aš dar niekada nesu sutikęs tokio nu- 
smerktojo, kuris savo auką laikytų metų metais užrakinęs 
kuris arčiau tą auką pažintų ir po to ją nužudytų...

— Skamba šaltakraujiškai, ar ne. viršininke? — pa 
sakė televizijos užrašinėtojas.

— Ką aš norėjau pasakyti, yra tai, kad nusmerkte 
žmogaus sutvarkymo procedūroje užmušimas yra lengves 
nioji dalis. — tarė Johnsonas. trindamas savo smak 
rą— Jūs. guys. žinote, kad aš esu prieš egzekucijas. Mane 
galvosena, jos yra niekas kitas, kaip senas atsikeršijime 
palikimas. • į j i T-HB

Aš savo mintyse daugiau klausiausi egzekutoriaus 
balso, negu jo žodžių. Aš tą patį buvau girdėjęs anksčiau 
tariant su tokiu nuoširdumu, kad negalima abejoti. Galvo
jau, kaip sunku turi būti egzekutoriui. Galbūt, sunkiau 
kaip pačiam nusmelktajam...

Kaip atrodo modernu* egzekutorius (budelis) ?

Kaip nemačiusieji įsivaizduoja mirtininkų kameroje 
sėdintį užkietėjusį nusikaltėlį, lyg kokiame Hollywoodt 
filme, taip panašiai nemačius atrodo egzekutorius — juo
du maišu apsimovęs, su dideliu kirviu lankoje, neturintis 
absoliučiai jokių jausmų.

Tačiau Jack Johnsonas yra daug sudėtingesnis. Kiek 
širdperšos tenka jam pergyventi arčiau susipažįstant sv 
mumis, nusmel ktaisiais; kai tenka priimti ir kalbėtis su 
mūsų žmonomis, vaikais, motinomis; skaityti mūsų laiš
kus ir tuo būdu mus pažinti geriau ir arčiau, negu bet kuri 
kitą žmogų visą laiką žinant, kad vieną kurį penktadienio 
rytą. anksti, jis turės mus diržais prisegioti į tą klaikiąją 
juodą kėdę ir iškėlus staiga numesti savo ranką, duodant 
ženklą paleisti 2.000 voltų elektros srovę per mūsų kūnus.

Giltinei iš visos peties smogus, prisegiotas kūnas štai 
ga lyg kilsteli. įtempdamas diržus ir atlankius. Kūnas pa 
daro makabrišką šokį. kraujui užvirus ir smegenims pra
dėjus čirkšti, lyg kiaušinį Įpylus Į karštą taukuotą keptuvę 
Mėsa pradėde svilti, ir pasibaisėtina smarvė pripildo orą 
Dinamo suklykia, tartum kartu suriktų visi čia mirusiej: 
žmonės, kai kurie iš jų gal būt nekalti. Toks ritualas turi 
pasilikti egzekutoriaus mintyse dar ilgą laiką po to. kai 
Įkaitintas kūnas ataušta ir yra nugabenamas į šaldytuvą

Kiek kartu savo neramiuose sapnuose egzekutoriui

žemėlapis rodo Kongo valstybę Afrikoje, kur sukilė
liai, raudonųjų kinų skatin imi ir visaip padedami, mė
gino nuversti vyriausybę. Valstybės sostinė yra Leo- 
polville. o sukilėlių buvo Stalrieyville, bet jie iš ten 
išvaryti. Pabėgdami išžudė nemažai baltųjų, kurie 
buvo paimti įkaitais, ir vietos gyventojų, kurie ne
pritarė sukilėliams.

turi pakartoti tą patį užmušimo aktą vėl. ir vėl, ir vėl?.. 
Kokia minties tuštuma kasdien matyti tuos penkis ar de
šimtį žmonių, plieniniuose narvuose laukiančių savo eilės 
sėstis į mirties sostą!..

Nusmerktieji dažnai žiūri į laikrodį

Cook apskrities kalėjimas neturi mirtininkų skyriaus. 
Nusmektieji yra išsklaidyti tarp kitų kalinių, tebelaukian
čių teismo arba perkėlimo į kitą kalėjimą. Tik laikrodžiui 
tiek toli nuėjus, kad vos kelios dienos ir paskutinės valan
dos belieka, tave nuveda jau tiesiai į „mirties namą“.

Mirties namas yra trijų narvų (celių) atskyrimas, 
kuriame oras primena blogai išvėdintą lavoninę. Tame su
stirusiame ore kabo sunkios mintys. Vos už kelių žingsnių 
L formos kambario kampe matomos žalios metalinės du- 
įys. pro kurias išeini į amžinybę. Tavo narvo užpakalinę 
sieną užima didelis langas, bet jis yra sunkiai apkausty
tas ir nešvarus, purvinas. Tu jo negali atidaryti ir atsigerti 
šviežio oro. negali pro jį pažiūrėti ir į kiemą su jo aukšta 
siena ir viršuje lyg iltys kyšančiais kulkosvaidžių bokšte
liais.

Lauke naktis, mėnesiena, bet mėnulio negali matyti- 
Dieną saulė apšviečia žalią žolę. Gaivus vėjelis pūkšnoja 
per žaidimų aikštę, kur kiti žaidžia, mankštosi ir juokau
ja. Švelnus lietutis drėkina įkaitintą žemę. bet... negali 
paragauti lietaus, negali pajusti vėjelio glamonėsio. ir ta
vo siela negali atsigerti saulės gaivinančios šilimos.

Priešais narvus visą laiką sėdi kalėjimo valdininkas, 
kuris į laiko atžymėjimo laikrodį kas ketvirtis valandos 
įmuša ženklus. Pagaliau pradedi ir pats skaičiuoti tuos 
’aiko įmušimus- Jo laikrodžio rodyklės atrodo lyg strėlės, 
skrendančios į savo taikinį, skubinančios tave prie vidur
nakčio datos.

Žmogus dažnai yra pasodinamas į tą mirties namą. 
Paprastai, teismai egzekucijos neatideda iki paskutinės 
savaitės, ir saugumo sumetimais, kada tau belieka tik de
šimt dienų gyventi, jie tave perveda į tokį klaikų mauzo
liejų, vadinamą ”maximum isolation“ (didžiausia vienat
vė).

Paul Crump egzekucijos diena buvo atidėliojama 15 
kartų, kol jo nusmerkimą gubernatorius Remeris pakeitė 
kalėjimu. Vincentui Ciucci mirties bausmės vykdymas bu
vo atidėtas 12 kartų, bet tryliktojo jau nesulaukė, ir jis bu 
vo nužudytas. James Dukes — 14 kartų, o man pačiam— 
septynis kartus. Kartą teismo klerkas kažkur nukišo or
derį sulaikyti mano egzekuciją, ir tik savaitei iki mano 
egzekucijos belikus, man davė dar 90 dienų apeliacijai-

(Bus daugiau).
J. Pr.

— Gautum $20- sugalvojo toki triksą. kad
__ Olrait. Maiki. aš pa- velnias nebegalėjo toliau jį

trajysiu. nešti ir paleido maišą že-
_ Pamėgink, pamėgink. mėn. Ale krisdamas maišas

tėve. užsikabino už debesio ir pa- __ _ _____ _____
— Ale kas būtų. jeigu aš kibo tenai. Vienas paliokas; nių 331 psf kaina $3>00. 

negalėčiau sumedžioti nei man sakė. kad ir dabar, kai,
10 naujokų? būna graži pagada. tą maišą į Atsiminimai, 208 psl.,kai-

__Tai galėtum surasti su Tvardausku galima ma- na $2.00.

Anapus geležinės uždan-
kaina $2.00.

Magiškuoju kilimu į Vii-

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 kienru 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
žame ūkeivie vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos- 
silpni junriasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų 
kai kurie zyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murkhs vra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems- 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jo- kalbu giaži. pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina S 1.80 su persiuntimu

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu; 
“KELEIVIS”

636 E. Broadw«y------ :-------So. Boston 27, Mass.

ALBANAI UŽ STALINĄ

(E) Albanų komunistų 
partija nesitenkina Chruš
čiovo Kremliuje nuvertimu. 
Partijos laikraštis ”Zeri i 
Popullit“ pranešė, kad — 
„chruščiviniai revizionistai“ 
dar nesą nugalėti. Esą. pa
grindinis klausimas atitin
kamai įvertinti Staliną ir jo 
kūrybą.-.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuviai Pasaulinėje Pa
rodoje New Yorke 1964 m.,
paruošė Salomėja Narkėliū- 
naitė, 28 dideli puslapiai, be 
trumpo teksto yra vii-š 100 
nuotraukų, kaina $1.00.

Užsakyti: S- Narkėiiūnaitė. 
200 Highland Blvd.. Apt. 
3C. Brooklyn. N.Y. 11207

Retenybė, 75 metu politi
kas,Vinco Rastenio kalba, 
minint Broniaus K. Balučio 
75 m. sukaktį New Yorke. 
16 psl.. išleido J-J. Bačiūnas 
Tabor Farm. Sodus. Mich., 
kaina nepažymėta.

VAIRUOJANT SKUSTIS 
DRAUDŽIAMA

Bicester (Anglijoje) poli
cija nubaudė parlamento 
narį darbietį Ian Maxwell 
už tai. kad jis. vairuodamas 
automobilį ir važiuodamas 
60-70 mylių greičiu per va
landa. skutosi barzda.
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MOTERŲ SKYRIUS

Daug buvo kovotojų, bet 
ginklų nebuvo

Gyvo likusio Vorkutos sukilimo dalyvio atsiminimai apie 

didįjį kalinių sukilimų Sovietų Rusijoje 1053-1954 metais. 

Pasakotojo mintas perteikia Wolfgang Strauss Antibolie* 

vikinio Tautų Bloko biuletenyje ”ABN Correspndence“

1964 metų Nr. 3.

LIETUVIAI KENČIA IR KOVOJA KARTU SU KITOM 
PAVERGTOM TAUTOM

”Aistros miršta, ir šeimos miršta. Ir tu pats kaip jie 
mirsi. Bet garbingi mirusiųjų žygiai gyvens amžinai“.

Kiekvieną kartą, prisiminus likimines dienas prieš 
dešimtį metų. man ateina galvon aukščiau cituotas saki
nys iš nemirtingo islandiecių epo "Edda“. Likimines die
nos tiems, kurie buvo jų betarpiškai paliesti, likimines 
visai pavergtai Rytų Europai, ii* taip pat likimines višai 
žmonijai. Šimtų tūkstančių kalinių didvyriškos pastangos 
nuversti modernųjį Rusijos barbarų, žinomų bolševikų 
vardu, kolonialinę valdžių iš vidaus nepasisekė dėl to, 
kad sukilėliai neturėjo savo rankose vienintelės efektingos 
priemonės despotizmui sutriuškinti, būtent — ginkluotos 
jėgos-

Pneš dešimtį metų. 1954 m. sausio 11 dieną pietų me
tu. 281 beginkliai kaliniai buvo iš kulkosvaidžių sušaudyti 
Sovietų Rusijos vidaus reikalų viceministerio generolo 
Luniovo akivazdoje. Tatai įvyko Viat stovykloje, šiaurės 
Rusijos taigoje, apie 250 mylių nuo Kirovc (anksčiau bu
vusi Viazma), netoli Verchne-Kamskaja geležinkelio sto
ties. Čia sukilimas tęsėsi šešias dienas. Komisija iš Mask
vos. kuriai vadovavo generolas Luniovas, norėdama atsta
tyti senąją "tvarką“, nedelsė atlikti tekią baisią žmonių 
skerdynę. Net šiandien mes neturime aiškaus įrodymo 
(dokumentų), kad Luniovas atliko tą masinę žmogžudys
tę aiškiu partijos ir valstybės vadų įsakymu. Tačiau gali
ma prileisti, kad vidaus reikalų viceministeriui jo virši
ninkų buvo duotos laisvos rankos pasirinkti tokias prie
mones. kokios jam atrodys tinkamiausios sukilimui nu
slopinti. Faktas, kad įsakymai triuškinti kalinių sukilimus 
ginkluotomis pajėgomis paprastai yra išduodami ne vie
tinės valdžios autoritetų, o aukščiausių departamentų 
Maskvoje, yra žinomi iš sukilimų Norilske ir Vorkutoje, 
įvykusių metais anksčiau prieš Verchne-Kamskaja suki
limą- i

1953 metų gegužės 24 diena gali būti laikoma istorine 
data pavergtųjų tautų kovoje dėl laisvės, nes tą dieną — 
kai kurie sargybiniai dėl menkas priežasties paleido šū
vius į keletą kalinių Norylsko koncentracijos stovykloje 
Nr. 5, Buvo užmušti "tiktai“ du kaliniai, bet ta kibirkštis, 
taip sakant, padegė visą paraką.

Dvidešimt keturiom valandom po to kruvino inciden
to praėjus, visa stovykla sukilo, o netrukus ir kaimyninės 
stovyklos. įskaitant Dudinską ir Kairkaną. pasekė stovyk
los Nr. 5 kalinių pavyzdžiu. Labai trumpu laiku didžiau
sioji kacetų sritis Sibire atsidūrė revoliucijos padėtyje. 
Tuo metu Norylske ir aplinkinėse srityse buvo apie 300. 
000 vadinamųjų laisvų piliečių ir tik 40.000 kalinių- Bet 
kadangi kaliniai sudarė svarbiausią darbininkų grupę ir 
buvo naudojami produkcijos procese, tad visas darbas 
apmirė. Tai buvo sunkus smūgis Maskvos ekonomijai, ka
dangi visos Sovietų Sąjungos nikelio depozitai buvo No- 
rylske. Kaip ekonomijos planu buvo nustatyta. 1953 me-, 
tais tenai turėjo būti pagaminta apie 180.000 tonų nike-: 
lio. Be esančių 30 dirbtuvių ir liejyklų. Norylske buvo dar: 
visa eilė kasyklų, kur buvo kasamas auksas, platina, arg-i 
lis. kobaltas, geležis ir varis. Keturių dešimčių tūkstančių J 
kalinių sukilimas skaudžiai sudavė Sovietų Sąjungos eko
nomijai ir labiausiai — ginklavimo pramonei.

Norylsko kalinių sukilimas

Tačiau ne ekonominės priežastys vertė Norylsko kali
nius pradėti sukilimą. Iš pačių pradžių šis sukilimas, nusi- 
tęsęs 96 dienas, prasidėjo politiniu šūkiu: "Šalin vergija! 
Mirtis komunizmui! Mirtis Maskvos korikams!“

Sukilimas nebuvo visiškai panašus į streikus Vakarų 
prasme. Tiesa. Norylsko kalinių reikalavimų tarpe buvo 
ir tokių dalykų, kaip gyvenimo sąlygų pagerinimas, algos, 
maistas ir vergų darbo stovyklų sąlygos, bet tie nebuvo 
jo svarbieji reikalavimai- Jie reikalavo daugiau! Jie norė
jo laisvės sau ir savo žmonėms. Norylsko kaliniai nekovojo 
prieš tam tikras "nepakeliamas sąlygas“, bet prieš visą 
politinę sistemą. Nuo 1953 metų gegužės 25 d. vyko atvi
ras karas tarp Sovietų Rusijos išnaudotojų klikos ir bloko, 
kurį kaliniai sudarė iš visų Maskvos pavergtų tautų. Tai 
buvo tikras revoliucinis susirėmimas tikriausia prasme,

"Ateities žvaigždės“, kurios pirmą kartą dalyvaus 
Dvyliktame žvaigždžių baliuje Hollywoode. (al.

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 

Laiške reikia pažymėti. kati esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

i no. kas mums duotų pilną

As esu lietuve, ištekėjusi j<a(j jje mums praneš. Jie ta- 
2 Italo. P.-.OS .sakant (,a mums paskambin0 į,. pa.

Klausimas

įž italo. Prieš ištekant., aš 
lirbau apie 8 metus telefo
no kompanijoje. Tęsiau dar
ią ir po to, kai ištekėjau 

Mano vyras dirba tabako 
"wholesale“ kompanijoje, ii 
mums pavyko susitaupyti a- 
pie 10.000 dolerių, kuriuos 
mes pasidėjome į taupomą

kur pažadams ir kompromisams nebuvo vietos. Taip į š 
sukilimą žiūrėjo patys kaliniai bei rusų bolševikai, kurie, 
kaip ir visos reacinės jėgos pasaulio istorijoje, stengėsi su
kliudyti revoliucijai išsiplėsti, panaudojant brutaliausiai 
jėgas.

Revoliucinis atkaklumas ir narsumas buvo pagrin
dinės sukilėlių savybės. Jiems vadovavo stipriausioji ka
linių grupė — ukrainiečiai- Ukrainiečių Urpe politinė 
vadovybė visų kalinių laisva valia ir sutikimu buvo pa
vesta Ukrainiečių Necionalistų Organizacijos (OUN) 
nariams. Bendromis pastangomis su gruzinais, latviais 
vokiečiais, lietuviais, turkmėnais, armėnais, totoriais, es
tais, baltgudžiais, korėjiečiais, kazokais ir suomiais ukrai
niečiai sudarė visas sėkr-.ingai sukilėlių stovyklos gynybai 
reikalingas sąlygas.

Iš pradžių jie žinojo, kad bus žiaurių susirėmimų tarp 
policijos pajėgų ir kalinių, ir dėl tos priežasties jie buvo 
pasiryžę ginti nuo priešo visus barakus ir visus stovyklos 
vartus ir kiekvieną Sibiro žemės pėdą.

Bet kokie buvo jų ginklai tai gynybai įvykdyti? Lie
pos 1 dieną raudonarmiečiai gavo įsakymą pulti stovyklą 
Nr. 5, kurioje buvo 900 kalinių. Glaudžiomis eilėmis ka
reiviai apsupo visą stovyklą ir pradėjo iš visų pusių smar
kią kulkosvaidžių ugnį. Pagaliau nereikėjo iš pasalų pulti.
Komunistiniai "didvyriai4, iki dantų ginkluoti moderniau
siomis karo priemonėmis, bijojo kalinių, kurie neturėjo 
jokių ginklų- Tik savo nuogus kumščius ir narsias širdis.
Kareiviai ir kaliniai stovėjo priešų priešais, ir visa. kas 
juos skyrė, buvo spygliuotų vielų tvora ir mirties zona, 
apie 30 pėdų platumo. Karininkai davė įsakymą pradėti 
šaudyti per spygliuotų vielų tvorą i kalinių eiles, kurie 
visiškai beginkliai turėjo būti taikiniais kulkosvaidžiams rius-. Jis mums pasakė, kad 
ir automatiniams šautuvams. Ir kareiviai šaudė, kol jų sau- ~ -.oL-=

tuvų vamzdžiai raudonai Įkaito...
Su sukilėliais stovykloje Nr. 3 bolševikai panašiai 

padarė. Salvė po salvės buvo paleista į kalinių eiles per 
spygliuotų vielų tvoras- Sekundžių bėgyje šimtai žmonių 
buvo išskersta, kiti buvo sunkiai sužeisti arba čia pat su
kritę nukraujavo ir mirė, arba pasivilko iki savo barakų, 
arba buvo pribaigti raudonųjų žmogžudžių.

Pagaliau buvo duotas įsakymas sustabdyti ugnį; bet 
tuo pačiu metu papildomos kariuomenės dalys, priklau
sančios specialiam uždaviniui, jau maršavo Į stovyklą.
Apsiginklavę geležinėmis štangomis, aplink kurias buvo 
apvyniotos spygliuotos vielos, jie negailestingai pradėjo 
mušti sužeistuosius ir mirštančiuosius. Sadizmas gavo 
laisvas rankas!

Bet ne kiekvienu atveju tie bailiai žmogžudžiai rado 
padėtį sau tokią palankią. Kai kuriose stovyklose jie susi
dūrė su atkakliu pasipriešinimu, ir pačių bolševikų tarpe 
buvo aukų. Taip buvo stovykloje Nr. 10. Čia ukrainiečiai 
ir jų kovos draugai kovotojai spėjo iš netyčių užklupti 
sargybas ir jas visiškai nuginkluoti; jie. be to. užstatu 
sugavo patį stovyklos komendantą- Čia sukilėliai turėjo 
šaunamų ginklų ir kitokių įrankių, kuriais sugebėjo at
mušti kareivių atakas per ištisas 24 valandas.

Bolševikų kareiviai priklausė specialiai paruoštiems 
daliniams; daugelis jų buvo jauni rusiukai. priklausę 
komsomolui. o jų vadai buvo seni. patyrę čekos karininkai.
Savo žudikiškų kulkosvaidžių salvių priedangoje jie puolė 
sukilėlių barakus, kur Įvyko žiaurios grumtynės vyras 
prieš vyrą. Rankinės granatos sproginėjo nepaliaujamai, 
kulkosvaidžiai lojo be paliovos; durtuvai ir šaudyklės bu
vo paleisti į darbą; durklai, kirviai ir peiliai, kurių kaliniai 
spėjo pasigrobti, švaistėsi viršum čekistų galvų ir raudo
navo priešo krauju. Daug sukilėlių buvo užmušta bet bol
ševikai irgi turėjo daug stambių aukų. Jokie belaisviai 
toje kovoje nebuvo imami, nei buvo paisoma sužeistųjų.
Kovok arba mirk — buvo tik dvi išeitys. Kaliniams trauk
tis nebuvo jokios galimybės, nes stovyklą priešas buvo iš 
visų pusių apsupęs, o toliau už stovyklos buvo Sibiro tai
ga-.. Taigi kaliniai galėjo tik kovoti iki karčios pabaigos.
Norylsko priešbolševikinių revoliucionierių narsumas bu
vo pavyzdingas: kiekvienas jų. kas turėjo savo rankose j|art j^tt buvo Kongo sukilėliu 
ginklą, šautuvą ar kirvį, buvo pats sau tvirtovė ir laisvės paimta įkaite ir nuo rugpiūčio 
bei demokratijos avangardas. Tačiau kova nebebuvo ko-. i« <|. nieko anie ją nežinoma. Ji 
va karine prasme, o buvo skerdynė. dirbo evangeliku misionierių

(Bus daugiau). bibliotekoje.

ją sąskaitą (savings ac- 
count) banke. Rugsėjo mė-

sakė. kad jie neduos mums 
jokio "mortgage“, nes na
mų kaina yra 7 tūkstančiais 
peiaukšta, taigi, kad mes 
permokėsime 7 tūkstančius 
dolerių. Vyras sako. kad rei
kia pasitarti su jo tėvu. nes 
jo tėvas turi giminaitį advo
katą. Bet mes bijome pasi
sakyti uošviams, kad mes e-p.esio pabaigoje mes žiūrinė- same lokioj bf(juJ su Jab 

jome namų pirkti. \ įem na
mai Medforde mums labai
□atiko. Tas Real estate bro- 
ker, kuris mums tuos namus 
parodė, sakė. kad savinin-

nepasitarę. Mes skambino
me ir namų savininkams ir 
kalbėjomės daug sykių su 
brokeriu, bet jis mums sa-

i net 4 tūkstančių, 
j Labai prašau mane už- 
J jausti ir tuoj pat atsakyti į 
mano klausimą- Ką mums 
daryti ? Tiesa, mes uždėjom 
1 tūkstantį doleriu "depo- 
sit“.

A. S.
Malden. Mass.

Atsakymas \

Tamstos pakliuvote į tik
rą bėdą. Pasirašėte sutartį, 
taip vadinamąjį "Purchase 
and Sale agreement“. ir to
je sutarty, matyti, nėra įra
šyta. kad šis susitarimas ne
bus vykdomas, jei pirkėjas 
negaus tam tikros sumos pa
skolos (mortgage). Angliš
kai tas vadinasi "subject to 
buyer securing a martgage 
of..-. (tiek ir tiek dolerių)“ 
Jei šis nuostatas būtų į- 
trauktas į Tamstos sutarti, 
tai lamstai nebūtų jokios 
bėdos. nes. negavus numa
tytos "mortgage“ sumos, 
Tamstos prievolė namams 
pirkti būtų pasibaigusi.

Dabar reikalai yra tokie: 
Pardavėjas gali Tamstą pa
traukti teisman pasiremda
mas : 1) jam sudalytais nuo
stoliais (demages). arba 
2) jis gali kreiptis i taip va
dinamąjį "Court of Equity“, 
prašydamas teismą Tams
toms įsakyti tuos na
mus pirkti sutarta kaina

. sakė. kad savumi-, pasirašėme sutarti
kai non tuos namus parduo- (aaTeemeį,0 dabai. rei; 
tl. nes jie non pirkti žemes kįa ]aik i= Sak jfe 
ir statytis namus Quincy.! esate virk 2j metų. žinote ka;
Uz namus prašė net 37 tuks- , , nasisko’inkite iš 1 ----- -
tančių. bet sutiko juos roraiB mjni„ 4 tū'kstani.iu's if| (Specuic performance). Ir
parduoti už 35 tūkstančius. 
Mano vyras sakė. kad gal 
reikia pasitarti su jo tėvais, 
kurių namuose mes dabar 
gyvename. Bet man atrodė, 
kad mes esame suaugę žmo
nės (mano vyras yra 27 me
tų, o aš 26 metų) ir vaiko 
kukiame. tad mes natvs ma
lime nutarti. Nuėję pas bro
kerį, pasakėme, kad mes 
nutarėme namus pirkti ir ji 
paklausėme, ar mums yra 
reikalingas advokatas prieš 
tai. kai mes rašysimės popie-

mimų dar . “.vienu, ir kitu atveju parda-
namus privalote dabar pirk- icijoje.
ti. Mes nenorime pei-moketi; «. nesakau. kad
7 tukstancius dolerių ir. be
to. neturime kur pasiskolinti (Nukelta į 4-tą psl.)-

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW. Barboros Armonie- 

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina .. 53.95.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lieto 
vos ^o< i»I<iernokra’u raitai dėl bol 
ševikų okupacijos ir terore Lieto 
▼oje. Kaina................................25 Cnt

4VU.GF-.m1S { PRAEITI. X. Žuko k 
domūs atsi nin::r.ai. 477 psl., kai
na ........................................ tū.00

mums nėra reikalingas joks 
advokatas, kad jis pats sura
šys mums popierius ir l.ad 
banko advokatas viską su
tvarkys ir kad tuo būdu mes j
sutaupysime pinigų. Sutiko- DIESOJANT “knygnešių karaliaus'

V? . x- „ iv sūnaus Kipro tLennio įdomūs atsime. Pasiraseme popieri ir minimai. <64 pat, kaina.... >c.w>
nutarėme, kad namus per
imsime prieš pat Kalėdas.

Tiesa, mes klausėme bro
kerį. kas mums išrūpins 
"mortgage“. ir jis pasakė, 
kad mums nereikia rūpintis, 
jis viską išrūpins, kas bus 
reikalinga.

Spalio mėnesį gimė mūsų 
dukrelė, ir mes neturėjome 
laiko rūpintis tais reikalais.
Prieš porą savaičių mums 
paskambino brokeris ir pa
sakė. kad mums reikės pri
dėti daugiau negu 10 tūks
tančių dolerių, nes jis mums 
negali gauti daugiau, negu 
21 tūkstanti "morteage“.
Nežinojome ką ir bedaryti.
Nuėjome į savo banka pasi- nemuno sūnūs. Andriaus vainc 
tarti ir paklausti, gal jie ži-  ------- —"
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19C5 Ai ETAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ....................................... >6.00

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
nurink c, ir suredagavo jonas Ba
lys, 4/2 dainos su gank.mw. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, (rišta 
>26 pusi. kaina ....................... >5.0t)

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardfi 
nas. ICama ••.••...*•«.■• 26 Cnt

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUG11T. M. Inkienė, ge 
ras vadovėlis lietuvių kainos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psL, kaina ............................ >1.25

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios me

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psL Kaina......................... >3-00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
cheisonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais >5.00, minkštais 
viršais ........................................ >4.00

.IETUVA BUDO, Stepono Kaino 
•abai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai. kaip Lietuva kėlėfll 
iš miego, geriausia acvana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, įliu-truota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... S5.M

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
SEVIZ.MAS. Pagal Kantskj, nau
jausiomis žiniomis papildyta 
klausimu knygutė. Kaina.. 25

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
{-aruose Anicetas Simutis, daugy
be žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ..•••••••••• >6.60

, I ET U VOS SOCIALDEMOKRATŲ 
partijos programines gal, 
R£S, S2 psl., kaina.........  25 Cnt.

:l'OZAS STALINAS, arba kato 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

sų rašytojos pirmojo kaio meti
Amerikoje parašyti vaizdebai a< VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA

SĖSIMAS. arba kodėl mojuose o>- 
ra vienybė},. 80 psl- kaina .. t i.M

rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
kaina .............................................. 60 C*

TAVO KELIAS J SOCIALIZM/j 
Parašė Leonas Bliumas, 'lruoipa 
socializmo aiškiniii.naa. Kaina 25 c

ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaulu ........................... 11.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Gaiaune, didelė kny
ga su daugyDe paveiksiu, gerame 
popieriuje. Kaina.................... 46.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra fakto šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veiksiu, S96 ©si., geras popierius, 
karna ................................. >10.00

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys (rištos j vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knygų, kieti viriai, 0S1 puslapis 
Kaina ................................... >6.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, F. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... >.<60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ks apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........26 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Micbelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viskų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina............... >1.21

CEZARIS, Mirko Jesuiiė romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
>2, ara visos s. dalys..........  >6.01

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, paraše Jonas Kurys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kam— •....••••••• >6.06

SIAURUOJU TAKELIU, K. R. 
Ki iauciuno at«»minimai iš J Jeta- 
voe ir ’š AtiM->-iko« lietuviu rvv*. 
nimo. V8 psl., kaina ........... >2.04

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Fopulian ir naudinga 
knyga šin dienų klausimaii.s su
prasti. Kaina ........................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<39 B- Broadvray -------:-------  So. Boston 27, F»
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VIETINĖS ŽINIOS
Skautai turi gražų buklų

Bostono skautų Žalgirio 
ir Baltijos tuntai, j kuriuos 
yra suspiesta apie 100 jau
nuolių. lapkričio 29 d. minė- 
io savo veiklos 15 metų su
kakti ir ta proga atidarė sa
vo naują buklų So. Bostono 
Lietuvių Pik Dr-jos namų 
ketvirtajame aukšte.

Draugija užleido tuščių 
aukštų, davė jo įrengimui 
•$4C0 ir pažadėjo apmokėti 
šviesų ir kuru. o buklų įsi
rengti tui-ėjo patys skautai.

Skautai ir kai kurie jų tė
vai gerai padirbėję įrengė 
tiki ai gražų buklų- Dabar 
minėti tuntai čia turi gražiai 
Įrengtų salę ir scenų.

Skautams išsirikiavus ir 
vėliavas Įnešus, trumpų, bet 
gražų žodi tarė inž. Kostas 
Nenortas. Jis paprašė L. P. 
Dr-jos pimininką adv. J. 
Grigalų perpjauti juostų ir 
tuo būdu atidaryti ŠĮ buklų-

J. Tumavičienė ir E. Klei
nas buvo apdovanoti ordi
nais už didelę paramų tun
tams. o skautas Algis Va- 
•lančiūnas už pavyzdingumą. 
Pažymėjimai Įteikti* dau
giausia padėjusiems būklą 
Įrengti A. Bačiuliui, Ant. 
Bričkui, M. Subatkevičiui. 
St- Kiliuliui, W. Klein. K. 
Šimėnui.

Atlikus pakėlimus Į aukš
tesnius laipsnius. Tėvų ko
miteto pirm. Eikinas pasi
džiaugė. kad skautų šeima 
auga ir dabar turi labai gra
žų buklų, už tai dėkojo tė
vams. skautu vadams ir vi-t - —---- ---  _ -
siems jų rėmėjams.

Vėliau buvo laužas ir po 
jo vaišės.

Šia proga reikia pagirti 
So. Bostono Lietuvių Pil- 
Dr-jos valdybą už tai. kad 
ji leido skautams dr-jos na
me įsirengti savo buklų, ši 
draugija globoja šachmati
ninkus. o dabar priglaudė 
ir skautus. Pagarba jai už 
visa tai!

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštų Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Pensininkas ieško vietos gy
venti pas pensininkę. Daugiau 
žinių duosiu laišku.

A. F.
P. O. Box 753. Ninth and
Market St„ Philadelphia, Pa.

(49)

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina S2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama........................................................- $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j 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. Pakarklio Senasis Prūsą teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės {spūdžiai komuniHų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...................-.................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ••••••••••••••••*•.. $1.00
M. Zoščenkos Satyrines novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina |Z.QQ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietučių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1836 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJUJ.
SLA didžiaosia ir turtingiausia frateraaiinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir .mo iidžiausį ka
pitalą. f s *
Sąmoningas Keturis NEIEsKO APDRAUDOS, bet
stoja nariu 1 SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauaa gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdraudė pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalbą ir fra- 
teraalinę globą. S) SLA apdraudė yra saugi,' nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYB8S APDRAUDA nuo S100.00 iki 
$10.900.00.
SLA Taupomosios apdraudoe svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akddentalinė apdraudė reikalinga šiais laikai? kiek-

SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad Hgos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudė nuo gimimo dienom ki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonijom jo? teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
•07 Weot SOth Street New York 1- N- Y-

- ———t—Į-rri~Į—-

Gražus koncertas gražiam 
tikslui

Šį sekmadienį, gruodžio 
6 d-, S vai. popiet So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje bus Melrose simfoninio 
orkestro koncertas, kuriam 
diriguoja komp. Jeronimas 
Kačinskas. Jame dalyvauja 
solistas Kazys Jakutis.

Orkestras atliks Mykolo 
Čiurlionio simfonijų-poemų 
Miškas ir suomių kompozi
toriaus Sybeliaus simfonijų 
Nr. 2.

K. Jakutis, orkestrui pa
lydint. dainuos V- Jakubėno 
ir K. Banaičio kūrinius.

Koncertą globoja Balfas 
pelnas skiriamas Vargo mo
kyklų mokiniams Vokietijoj 
kaip Bostono lietuvių dova
na.

Tokia nepaprasta koncer
to programa ir geras tikslas 
turėtų sutraukti pilną salę 
Bostono ir apylinkės muzi
kos ir dainos mėgėjų.

Dar apie Pabaltiečių Dr-jos 
koncertus

Praeitą kartų buvo pra
nešta, kad ir šiais metais• 
draugija rengs 3 koncertus/ 
bet jie gali būti ir paskuti
nieji. Mat. iki šiol koncertai 
davė nuostolių, kuriems pa-1 
dengti teko lėšų ieškoti ki
tais būdais. Bet tai vra labai 
sunku, todėl, jei neatsiras 
daugiau pasiryžėlių talki
ninkauti darbu ir remti savo 
dalvvavimu tuose koncer------------V ~ ■

tuose, juos teks nustoti ren
gus. Tada ir tos draugijos 
veikėjų nuolatinis šauksmas' 
savo kovos žibintų nešti f; 
plačiųjų amerikiečių visuo
menę liks. kaip ir daug mū
sų kilnių užsimojimų, tuš
čiais žodžiais.

Jei taip įvyktų, būtų dide
lė žala mums visiems, nes. 
kaip muzikos kritikai sutin
ka. pabaltiečių koncertų ly
gis yra dažnai aukščiausias 
visame Bostone.

Šių koncertų rengime nuo
širdžiai dirba šie gerai pa
žįstami bostoniečiai lietuvių 
atstovai komitete: A- Ru- 
džiūnienė. D. Izbickienė. L. 
Švelnis, Č. Mickūnas, V. 
Žiaugra. J. Špokevičius. V. 
Izbickas. Taip pat nuošir
dūs rėmėjai savo darbu yra, 
ir muz-1. Vasyliūnas su po
nia. red. J. Sonda. poetas 
St Santvaras, dr. B. Micke
vičius. P. Viščinis. J. Januš
kevičius su ponia ir dauge
lis kitų*

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikietis dr. Paul Carlson. 36 m. amž. (antras iš 
eilės), kuris aiškina vietiniams, kaip apsisaugoti nuo 
paralyžiaus. Ir jį sukilėliai nužudė.

į koncertus yra paprastai 
iš anksto parduodami vadi
namieji serijiniai bilietai, t. 
y. bilietai į visus tris kon
certus už specialią žemesnę 
kainą ($6.00 ir $4.00). Juos 
galima įsigyti per išvardin
tus komiteto narius. Pavie
niai ir serijiniai bilietai taip 
pat parduodami teatro ka
soje.

1964-65 m- pradės penk
tadienį, gruodžio 11 d. 8:30 
vaL vakare, Jordan Hali 
mūsų šiaurinė žvaigždė :— 
sopranas Lilija Šukytė.

Ši jauna ir greitai kylanti 
dainininkė, laimėtoja svar
bių muzikinio gyvenimo 
varžybų. Kanados operos ir 
televizijos dalyvė. Metropo
litan Operos primadonos 
Irene Jessner mokinė. Bos
tone koncertuos šį rudenį 
jau antrą kartą. Neseniai į- 
vykusiame Laisvės Varpo 
koncerte lietuviškai visuo
menei ji dainavo su nepa
prastu pasisekimu. Tie. ku
rie ją girdėjo tada. bus ir 
vėl jos ištikimi klausytojai. 
Neišgirsti Lilijos Šukytės 
dainuojant tai būtų praleis
ta reta proga. Visi pažymiai
rodo. kad jos vardas skam
bės neužilgo plačiai, nes ša
lia didelio talento ir visų to
bulos solistės privalumų, 
Lilija Šukytė yra ir didelio 
darbštumo bei ryžto asme
nybė-

Savo koncerte ji atliks 
Gluck, Schumann. Wolf.

Ravel, Giordano. Banaičio 
ir Jakubėno kūrinius.

Ta proga komitetas dėko
ja visiems koncertus lan-: 
kantiems tautiečiams, nes! 
be jų tokie kultūriniai pa-' 
rengimai būtų neįmanomi. į 

V. I.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
miį.STO SUMINIAI 
į LIETUVĄ ĮP. LSSR

TIK UŽ $34.60
11 sv. kvietinių miltų, 6V 
sv. ryžių, 4Ų4 sv. rūkyto kum
pio, sv. degintos kavos,

sv. kakavos, 1 sr. šokolado, 
<4 s v. arbatos.

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI Į LETUVĄ
PINIGŲ KURSAS 
9 rubliai - $10 
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75. 
virš $30 - 10%

Prašome reikalauti veltui 
k a t a 1 o Z ų

INTERTRADE
EXPRESS (ORP.

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

Tel. YU 2-1530 
Mes, patarnaudami tūkstan
tiams lietuvių daugiau kaip 
per 10 metų. turime dide’Į

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntinių saugumą.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gruodžio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėj Melrose simfoninio
orkestro koncertas- 

* * *
Gruodžio 11d. Lilijos Šu

kytės koncertas. kui-į rengia 
Pabaltiečių Dr-ja Jordan 
Hali.

* * »

Gmodžio 26 d. Senųjų
Lapinų vakaras.

* * *
Vasario 14 d. So. Bostono 

aukšt- mokyklos salėj (Tho
mas Park) Vasario 16-sios 
minėjimas, kurį rengia Alto 
skyrius. ♦ # *Į

i Vasario 21 d. So- Bostono 
į Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Minkų radijo su
kaktuvinis ir N. Anglijos
gražuolės balius.

* * *I
Kovo 28 d. Ingus Naruns 

koncertas, kurį rengia Pa
baltiečių Dr-ja Jordan Hali-

* * *
Balandžio 11 Kabi Laretei 

koncertas, kuri rengia Pa
baltiečių Dr-ja Jordan Hali.

* * *
Balandžio 25 d. So. Bos-

tono Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Keleivio 60 m. 

i sukaktuvinis banketas.

iRAMERCY SHIPPING Co 
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

Į Nesasijungusi su bet kokia kita 
firma

TURINTI VNEŠPOSYLTORG 
LEIDIMĄ 

pat duoti aukščiausios kokybės 
MAISTO IR DOVANŲ 

SIUNTINIUS 
Pilnai garantuota 

Iš U.S.S.R. sandėlių. 
Vidutinės kainos. Jokio muito 

Pristatoma per 3-4 savaites 
Gavimas pakvituojamas

[Automobilis MOSKOVICH, eko 
•tomiškas aut.................... $1626.03

[Motociklas PLANETA, dvi sė- 
ISiuvama mašina TŪLA .. $48.8?

iynės ..................................... $351.38
šaldytuvas OKA (125 ltr.) $179.0 
yriškas DVIRATIS V120..$36.67

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ

VISOKIAUSI AUDINIAI 
Įvairių rūšių gardaus 

MAISTO SIUNTINIAI
|GR 6 ......................-................ $22.04
|22 sv. kvietinių miltų. 4 sv. tirpytc 
1 iviesto. ąsotis erškėtros juodo:
likios, 1 sv. 5 uncijos medaus, 51 
(uncijų aukščiausios kokybės ar
batos.

IGR 23 ..................................... $21.«
(ll sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžiu 
3’A sv. taukų, 2.3 sv. deginti 

(kavos pupelių, 400 gr. daržovr 
| alyvos.

Rašykite arba skambinkite
|angliškai ar lietuviškai.—gausiu 

PILNĄ KATALOGĄ 
IGRAMERCY SHIPPING CC 
lll? E. 28 S t.. New York 16. NA

Tel. M U 9-0398 
Atidaryta 9-3:30. šešt. 9-1

PINIGAI I U.S.S.R. 
PILNA! GARANTUOTA

[TURI BANKŲ DEPARTAMENTt 
(NJ.) LEIDIMĄ IR

APDRAUSTA IKI $20,000.00 
(MŪS FIRMA YRA VIENINTELf 
įKURi SIUNTĖJUI PERSIUNČIA 
1 GAVĖJO PASIRAŠYTA KVITĄ 
I PRISTATOMA PER 2 SAVAITES

Nuo 1946 m. tiesioginis 
IBANK FOR FOREIGN TRADF

Maskvoje agentas 
įvertė: 9 rubliai už $10

Persiuntimas: iki $30.00—$2.75 
per $30.—10«į

.RAMERCY SHIPPING Co. 
744 Broad Street

Newark, N. J.
Tel. M U 9-0598

TIKRA TEISYBE

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

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 

i yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Joe 
kaina tik 50 centų.

TĖVAS ALPO, KOL 
SULAUKĖ PENKETUKO

Paryžiuje praeitą savaitę 
27 metų amžiaus pašto tar
nautojo žmona prieš laiką 
pagimdė penketuką, bet ku
riems, pasak gydytoją, ma
žai tėra vilties gyventi.

Tėvas, belaukdamas gim
dymo pabaigos, net du kartu 
apalpo-

Europoje tai pirmas pen
ketukas. Paprastai penketu
kas pasitaiko tai p 54 milio
nų gimimų.

Tą pačią savaitę Mozam
bike (Afrikoje) juodukė pa
gimdė 4 berniukus ir vieną 
mergaitę.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 
ią savo pažįstamam ai 
Iraugui, tai atsiminkite 
Kad geriausia dovana bur 
sios knygos:

Stepono Kairio ”Tau, Lie
tuva*4, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo”, kaina $5.50

<vipro Bielinio “Penktiei
metai’*, kaina $6.00

Kipro Bielinio ‘*Dieno
jant**. kaina $6.00.

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

KNYGOS JAUNIMUI

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

IICLYN1 KARVEUA1, Aloyzo Ba
rono apyKMkaitės vaikam*, 69 paL 
kaina ................................ .. SI A*’

GINTA RELE, J. Nartlnės pasa

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

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

jus!.. kaina .......................$2.00

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI 
MINIMAI IR MINTYS, I 
tomas, 336 psL, kaina $•'

VLADAS NAGIUS-NA
GEVIČIUS, jo gyvenimo ii

darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, laba 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

GREITA PAGALBA

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu. Ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

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

UU

Puslapis septintai

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

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

Jurgis Gliaudė, 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.

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

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UG^’IS, premijuotas 
romanas. 205 pusk, kaina 
$2.50.

Aloyzas 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 s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Aloyzas 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- 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., 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 psl., 
-aina $4.00.

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 Kostas Jurgele, kaina 
$10-

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

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

"Lithuania land of he
rce*,“ parašė 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 Juąė 
Daužvardienė. kaina $2.
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Dr. S. Jasaitis išrinktas 
G> dviejų dr-jos pirmininku

Lapkričio 14 d. Worceste- 
ry, dr. VI. Vaitkaus namuo-

SLA 43 kp. susirinkimas

SLA 43 kuojas svarbus 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 9 d. 7:30 val

se. buvo N. Anglijos Lietu- vak. Lietuvių Pil. Dr-jos pa- 
vių gydytojų ir dantų gydy- talpose.
tojų draugijos steigiamasis 
susirinkimas. Draugijos pir
mininku išrinktas dr. Stasys 
Jasaitis, sekretorium dantų 
gyd. Madas Vaitkus.

Laimėta prieš Sylvanią

Be kitų svarbių reikalų, 
šiame susirinkime bus ren
kama kuopos valdyba 1965 
metams. Kiekvieno nario 
pareiga šiame susirinkime

Praeitą penktadienį Lin- kurie veiktų šios kuopo: 
coln-Sylvania komanda bu- Susivienijimo naudai. 
Lietuvių Piliečių Dr-ją taip- Taipgi šiame susirinkime 
klubinėm šachmatų rungty- geriausia proga užsimo- 
nėm. Liemėjo lietuviai san- kėti mokestį 
tvkiu 31■> :11 •». G. šveikaus-3(5:1 *2
kas baigė lygiom. Algis Ma-
kaitis, Kazys Merkis ir Ju-
ris Ozols pelnijo po tašką-
Iš tiijų rungtynių lietuviai
turi 2:1 tašku ir stovi tarp * *
ketui ių pirmaujančių ko-

1 

s i

‘ 2 wvwv
:iįn

Nuostolių turėta per $3,000 zicr ir New England Drodge 
and Dock bendrovės prezi

Lapkričio 19 d. buvo So. dentą Toti už suktybes vyk— _ _ > • . • _ .... —

Bostone lankėsi 
dr. Kazys Šidlauskas

Milionai statybai

Bostono ateities statybos 
planuotojai sako, kad per 
ateinančius 10 metų į valdi- Bostonan buvo užsukęs sa
rę ir privatinę statybą bus vo motinos ir seserų aplan- 
įdėta 3 bil. 600 milionų do- kyti dr. Kazys Šidlauskas. 
leriu. buvęs Krikščionių demo-

_' t kratų s-gos pirmininkas, da-
Bus pastatyta 37,0 0 nau- bar vajgtybės gynėjo padė

lį namų n 29. >00 \letoje j— ag (dagoje. Penktadie
nį jis buvo užėjęs ir į Kelei
vio įstaigą su redaktorium 
pasikalbėti

SLA 36 kp. susirinkimas

f

JU
vo atvykusi į So. Bostono 
nugriautų. 32,000 namų bus 
pagrindinai pataisyta.

Ar galime Įsivaizduoti 
šiandien, kaip tada Bosto
nas atrodys?

Plauku nenukirps be $2

Vykdamas į V liko seimą. Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos dant vandenų gilinimo dar- 
draika co. mėnesinis susirinkimas. Ja- bus. Nubaustieji nutarimą 

me pagerbti trys mirusieji apeliavo.

SLA 35 kuopos Dorches
tery susirinkimas bus sek
madienį. gruodžio 13 d. 2 

nutarė va^ popiet Anestos namuoBostono kirpėjai
dalyvauti ir prisidėti prie pakelti plaukų kirpimo kai- se (8 Mayhew St ). Visi na- 
tinkamų asmenų išrinkimo. iki $2. Pakėlė kainas ir r*ai prašomi atsilankyti, 

už kitus savo darbus.

J- Lėky*,
SLA 43 kp. sekr.

Tai turės ką skaityti!

Keleivio skaitytojas A. 
Padvek iš E. St. Louis. III.mandu Bostono lygos varžy- užsaRė Rį $56 

bose drauge su Cambndge.
M IT ir Boylstono klubu, ku
rie taip pat turi po du tašku.
Harvardas 11 2- Cambridge 
1. Brandeis M ir Lincoln 
Syivania be taškų.

Gruodžio 4 d. į Bostono
L.P.D-ją atvyksta Cam- 16 gimnazijai $10 ir Balfui

pratęsė prenumeratą ir ne
pamiršo Maikio tėvo.

Z. Baranausko auka

Zigmas Baranauskas per 
Keleivį paaukojo Vasario

LAU VES VARPAS
SU JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ) 
nlLTl KlNĖ K AOIJO PROGRAMA ‘

Valdyba

Sekmadieniais H-9 vaL ryta 
AM Bandomis 11 iMJ kilocikiu 

L-M Bandomis 105.7 mcjgaciklu 
• S WSOX, Fra-mngham, Man. 

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTO5 18. MASS. 

Tei. JLniper 6-7209

bridge pirmoji. $5.

32

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais 

t adrda sutvarkyti

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime
. . ..... . , ___„ ; } Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat ivais — parūpina viešbučių užsakymus,, ....... . o p ‘ *

i kelionei reikalingus dokumentus j vi- 4 ‘ -i. _
garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos Krasiuš

nariai ir priimti 5 nauji- Iš _______
fin. sekretoriaus V. Stelmo- kita kriminalinė byla 
ko pianešimo paaiškėjo,
kad per spalio mėnesį išlai
dų būta $3.006 daugiau ne
gu pajamų. Mat. sumokėta 
nekilnojamojo turto mokes
čio virš $5.000. Taigi, jei ne 
tas mokestis, tai būtų likę 
pelno pora tūkstančių. Mė- 
nešinės apyskaitos neduoda General S io'
pilno vaizdo, svarbu metinė 
apyskaita, kuri parodys tik
rąjį draugijos dalykų stovį.

Draugijos šachmatų klu
bo vedėjas K. Merkis vaiz
džiai pafiasakojo apie jo 
vadovaujamų šachmatinin
kų laimėjimus ir ragino tė
vus skatinti savo vaikus eiti 
šachmatų žaisti-

St. Drevinskas davė Šu- 
rtim-burum apyskaitą. Jame »r 
buvę 734 nariai, kuriems gė
rimų ir užkandžių duota 
$1,174 vertės. Bet pavykę 
gauti dovanų, be to. patys 
nariai ta proga dar kiek iš
leido. todėl draugijai tas pa
rengimas teatsiėjęs tik $257.
Visuomet tų parengimų nuo
stolis būna didesnis.

L. švelnis painformavo a- 
pie Pabaltiečių Dr-jos kon
certus ir ragino juos lankyti.

A- Matjoška ragino daly
vauti Naujųjų Metų sutiki
me. kurį rergia draugijos 
valdyba. Mokestis dalyviui 
$5.00.

Nominavo kandidatus

Bessette dar keliama ii ;’

Nuo sausio 1 d. išnuomojamas 
6 kambarių butas su visais pa
togumais — 45 Fox St„ Dor 
chestery. Skambinti AN 8-0464.

REAL ESTATE 

EDMUKD L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICCNSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY
S7» WEST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.. 0027

TeL 268-4649

M

PAKULODAMI: 
mažai \artota skalbiamoji

Skambinti po 
tel. AN 8-2814.

5 vai. vakaro

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO I LETL'VĄ

kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greita* ir 
garantuotas 

327 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

i
I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

So.

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. »ixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6643

aoesoooeesGioec

Telefonas: AN 8-2805 !•Dr. Jos. J. bonovan • * * 
Dr. J. Pašakarnio[

IPi
ORTO

e D i N 1 S
*METR1S1AS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETR1STR
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

sas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
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, megztinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

ISTtir.t I.TFTI’VlšK A. KlcEIPKTTfeS LIETUVIŠK AI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO Įzaliojimai*

Siuntiniai prvmami kasdien n”o 9 iki 5 vai. vak.. Ketvirtadieniai® nu<
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

: JONAS ADOMONIS

d o v a n ų—s i u n t i b i ų

Skyriuje jūs rasite dideli 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 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parauoaame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistas

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Reg. Pnarm.

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

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

Vienas pasaukimas telefonu vertas $525.00,
, _ FORTŪNA OIL CO.

f-C jįjfLfiĮ savo namų šildymo reika-

?I S " 487 Washington St
■||| t B stipri konstrukcija paša- »

Dorchester GE 6-1204be rūpesčių per istisa _ . . _ . ______
L žiemą. Geras kuro ir pi- TeiSTOO RumUS

1 nigų taupytojas, šitas
§» modelis tinka visokio tipof gyvenamiems ir komerei- I $25

SHELHEAD bumeris — fl-------------------------------------------------

SHELHEAD ĮNAME
MODEL I STREET ..............................................

.......smnažins jūsų knro sąskaitas. I gj-py.......................................TEL
• ... užtikrins mažiai, šilima nuostolį. I

/ ... .garaBtBBs gerų ty ų I specjaj offer on oil bumer installation
YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS

PAČIUOSE BURNER1UOSE
AILDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

Tame pačiame posėdy 
buvo nominuoti kandidatai 
į vaidybą, kurios rinkimai 
bus gruodžio 17 d. Viso la
bo paduota 235 balsai, dvi
gubai mažiau kaip kitais 
metais (narių iš viso yra 
apie 1.500). Po vieną kandi
datą tėra į pirmininkus (St. 
Drevinskas). į sekretorius 
(Alb. Neviera), į iždininkus 
(J- Casper). į maršalkas (J. 
Marcelionis).

J vicepirmininkus gavo 
balsų: L. Švelnis 121, V. 
Stelmokas 95.

Į fin. sekretorius A. Druz- 
dis gavo 169. o John Roman 
tik 52 balsus.

Į direktorius buvo 24 kan
didatai. iš jų pagal balsų 
daugumą eina — adv- J. 
Grigalus, J. Lubinas, adv. A. 
Young, O. Ivaškienė. B. 
Kontrimas. St. Kontautas, 
A. Namaksy. A- Matjoška, 
J. Vaičaitis ir tt.

f direktorius renkami 7 
nariai.

Į revizijos komisiją paga 
balsų daugumą eina A. Bai 
ka. St Jakutis, E. Keslerie
nė. A- Keturakis ir tt.

Neo-Lithuanios šventė

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

Telefonas AN 8-3630

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestinza, taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON t 

Tel AN 8-4649

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niai nuS 1 iki 1:30 vai. die= 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 1 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

DOVANOS J 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
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8 2868

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 Ir 6—S 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarimą 
495 Coiumbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mi

j

L.S.T- Korp. Neo-Lithua- 
nia 42 metų sukaktis bus mi
nima gruodžio 5 d. 7 vai. 
vak. Tautinės Sąjungos na
muose. Iškilmingosios dalies 
programa tokia: vėliavos 
palaiminimas, juniorų pa- 
askėlimas į seniorus. naujos 
valdybos pristatymas, f ii. V- 
pademonstruos ”Fotografa
vimas—atskira meno šaka.

Po iškilmingos dalies bus 
šokiai ir veiks bufetas.

Nubaudė sukčius

Teismas nuteisė kalėti 
buvusį Mass. vandenų įstai-

gos vedėją Rodolphe Besse
tte. buvusį gen. prokuroro 
padėjėją adv. Charles Fra-

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viao- 

lldų kitokių ligų ir nuc nelai-
* mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
t Visais insurance reikalais 
į kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstir* of thePeoee—CoutsMo 

598 E. Broadwav
So. Boston 27, Mass.

• Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduj'e. 

p. Lipdau popierius ir taisau^
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana.
Tel. CO 5-5854

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvio Gydvtnja* ir Chirnrgav ’ 
X RA Y

534 Broadnay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS non 2 iki 4 ir 6 iki 7 i 
TEL. AN M-2712

Namai ir ©kis:
287 Concnrd Rd.. Billnrica. Mi 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
Soath Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Baviainkas K. J. ALEKNA
«Z8 EAST BROADWAT
SOUTH BOSTON. MASS, 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienom*

Stiklą* Langam* 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiama 
VlimUa gaMi** daiktai

»




