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Atominė bomba Kinijos rankose 
kelia visuotinį susirūpinimą

Kinija išbandė branduolinę bombų ir vairuojamųjų 
raketų jai nunešti. Ji tebėra šioje srityje dar atsilikusi, 
bet niekas nelaukė tokios greitos pažangos, todėl visur 
dėl to kyla susirūpinimas.

Spalio 27 d. raudonoji Ki
nija paskelbė, sėkmingai iš
bandžiusi branduolinę bom
bą ir raketą, kuri gali tą 
bombą nunešti. Bandymas 
Įvykdytas išdžiūvusio ežero 
dugne Sinkiango provincijo
je. pora šimtų mylių nuo 
Mongolijos sienos. Žinovai 
mano, kad tai buvo 20 kilo- 
tonų bomba, tokia, kokia 
buvo numesta i Hirosimą. 
Ją palyginus su tomis bom
bomis. kokias dabar jau tū
li JAV ir Sovietų Sąjunga 
(pastaroji šiomis dienomis 
išbandė bombą, kuri yra 50 j 
kaitų stipresnė už Į Hiroši-j 
mą numestąją), aišku, taiI 
menkas daiktas, bet svarbu, i 
kad niekas nelaukė kinus: 
tokią bombą taip greitai pa-į 
sigrminsiant. Kitas dalykas - 
svai bus — Kinija Įrodė, kad; 
jau mokanti tokią bombą 
nurr.£»jifi i norima taikini.

Tebėra paslaptis, kiek to
li ta. kinu raketa gali bombą! 
nešti- Yra manančių, kad ji 
pajėgs ją nunešti iki 400 
mylių, o kiti tvirtina, kad 
tiktai 100 mylių. Bet ir 100 
mylių nešanti raketa, paleis
ta iš povandeninio laivo, ku
lių Kinija turi n emažiau 
kain 30, sudaro pavojų net j 
ir JAV-bėms.

Tie patvs žinovai spėja, 
kad šio dešimtmečio gale 
Kinija jau turės raketas, 
siekiančias 700 mylių, o a- 
pie 1975 metus net 1,800 
mylių.

Tai yra tik spėjimai Bet 
kas žino. kaip bus iš tiki-ųjų. 
Kinai gali ir greičiau savo 
tikslo pasiekti.

Del šios raudonosios Ki
nijos atominiu ginklų pažan
gos ypač susirūpino Nacio
nalinė Kinija. Tailandas, 
Pietų Korėja ir Pietų Viet
namas, bet nemažesnio neri
mo jaučiama taip pat Japo
nijoje, Indijoje, žodžiu, tose 
valstybėse, kurios yra neto
li nuo Kinijos ar su ja rube- 
žiuojasi. Net ir Sovietų Są-
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Brazilijos prezidentas Humber, 
to Castelo Branco. kuris paleido 
parlamentą.

junga nėra tam faktui abe
jinga.

Aišku, pačioje Kinijoje 
tuo be galo džiaugiamasi ir 
gaibinamas Mao Tse-tun- 
gas.
U Įdomu pastebėti, kad 
kinai atominių bombų gami
nimo srityje tokios pažan
gos pasiekė Vakaruose išsi
mokslinusių savo tautiečių 
pagalba. Pats svarbiausias 
minėtos bombos kūrėjas yra 
dr. Hsue-Shen Tsien, kuris 
išsimokslino JAV, čia yra 
profesoriavęs, karo metu 
buvęs krašto apsaugos ko
miteto mokslinės tarybos ra
ketų sekcijos viršininkas, 
pasiekęs net oro pajėgų pul
kininko laipsnį, vėliau Įtar
tas buvęs komunistų šalinin
ku ir 1946 m. ištremtas Į Ki
niją. Ir ne tik jis vienas toks 
buvo, bet ir daugelis kitų 
kinų atomo bombų gamybos 
specialistų, mokslininkų ir 
inžinierių, daktaro laipsnius 
yra Įsigiję JAV, Prancūzijos 
ir Vokietijos universitetuo
se. Vien JAV daktaro laips
nį turinčių kiniečių yra 75-

Prez. johnsonas, lanky
damasis Malaizijoje, Įspėjo 
Kiniją, kad ji atsimintų vie
ną dalyką: visos bombos, 
kurias ji pajėgs pagaminti, 
gali būti ir bus sunaikintos. 
Jis taip pat užtikrino, kad 
tos valstybės, kurios nesie
kia pačios turėti atominių 
bombų, gaus atitinkamos 
JAV paramos, jeigu bus rei
kalinga atsispirti kiniečių a- 
tominės bombos šantažui.

Atėmė mandatą iš 
Pietą Afrikos

Jungtinės Tautos nutarė 
atimti iš Pietų Afrikos Įga
liojimą valdyti Pietvakarių 
Afriką ir sudarė 14 valsty
bių komisiją, kuri iki balan
džio mėn. turės sutarti, ko
kiomis priemonėmis būtų 
galima šią teritoriją perimti 
ir kaip praktiškai ją paruoš
ti nepriklausomybei.

Tas žemės plotas su puse 
miliono gyventojų, baltųjų 
tik 73.000, iki Pirmojo pa
saulinio karo buvo Vokieti
jos kolonija, po karo Tautų 
Sąjunga ją pavedė valdyti 
Pietų Afrikai, kurią, kaip 
žinoma, dabar valdo baltųjų 
mažuma. Ta pati negrus var
žanti politika vedama ir 
Pietryčių Afrikoje. Dėl to 
kitos Afrikos valstybės ir 
reikalavo tą teritoriją iš P. 
Afrikos atimti.

Pietų Afrika pareiškė, 
kad visomis jėgomis tokiam 

I nutarimui ir jo vydymui pa
sipriešinsianti.

Manilos konferencijos dalyviai. Iš dešinės Į kairę Australijos min. pirm. Harold E. Holt, P. Korėjos 
prezidentas Park Chung Hee, N. Zelandijos min. pirm. Keith Holyoake. Filipinų prez Ferdinand 
E. Marcos (kalba). Tailando min. pirm. Hanon Kittikachorn, JAV prezidentas Lyndon B. John
son, P. Vietnamo prezidentas gen. Įeit. Nguyen Van Thieu ir min. pirm. Nguyen Cao Ky.

Lietuvių muzika per i
Kanados radiją

Kanados prancūzų radi
jas šeštadieniais nuo 4:30 
iki 5:30 vai- vak. duos Įvai
rių tautų liaudies muziką. 
Iš Montrealio ji duodama 
CBF Montrealio stoties (690 
kc.), CJBC Toronto stoties 
(860 kc.) ir kitų CBC pran
cūzų radijo stočių ”Musique 
dės nations“ programai 
skirtu aukščiau nurodytu 
laiku

Ši šeštadienį, lapkričio 5 
dieną, bus transliuojama 
lietuviu liaudies dainos, šo
kiai ir muzika. Programos 
aiškintojas Alain Stanke, 
žymus Montrealio muzikas 
ir pranešėjas.
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Viršų’e Nelly Sachs, žydų rašy
toja, apačioje taip pat žydas ra
šytojas Sam u ei Argon. Jiems 
pripažinta rvobeno literatūros 
premija. Jos bendra suma vra

j Prieš 20 metų išsiskyrę j 
Italijos socialistai vėl susijungė

SekmadienĮ susijungė pnes 20 metų išsiskyrusio,
! socialistų partijos ir sudarė vieną partiją.

Senatas priėmė nutarimą 
Pabaltijo laisvės reikalu

Pernai bliželio 21 d At- tarptautiniuose forumuose 
stovų Rūmai priėmė atsto- tokiais būdais, kurie jam at-
vo Mniijuzan n*siū]vt_a rpzn.— ------ — r-_.-_-7 —------- mrlva tinkami--- -------------- _ fakto

Ką sutarė Manilos 
konferencijoje

Po konferencijos paskelb
tame pranešime 7-nių vals
tybių vadai pabrėžė tarpu
savio vienybę, ryžtingumą ir 
norą kartu dirbti, būti lais
viems nuo agresijos, nuga
lėti badą. neraštingumą ir 
ligas, sukurti nacionalinį 
saugumą, tvarką ir pažan
gą, siekti susitaikymo ir tai
kos visoje Azijoje ir Ramia
jame vandenyne.

Tiek prez. Johnsonas, tiek 
kiti konferencijos dalyviai 
aiškiai pasisakė esą pasiruo
šę išvesti kariuomenę iš P. 
Vietnamo per 6 mėnesius, 
jei tą pati padarys ir priešas. 
Bet komunistai vis tebekar
toja reikalavimą, kad JAV 
turi apleisti Vietnamą, o 
nieko nesako apie savo ka
rių ištraukimą ir partizanų 
veiksmų nutraukimą.

Prezidentas jau 
grįžta namo

Kai šie žodžiai rašomi, 
prezidentas Johnsonas dar 
tebevieši Azijoje. Po Mani
los konferencijos jis porai 
valandų buvo nuskridęs Į P- 
Vietnamą, iš ten i Tailandą 
ir Malaiziją. Paskutinė jo 
aplankyta salis bus Pietų 
Korėja. Trečiadienį jis jau 
bus Washingtone. Lapkričio 
4 d prezidentą jau galės 
pamatyti bostoniečiai, nes 
jis ir čia atvyks.

De Gaulle pamokslas
kitoms valstybėms

Spalio 28 d. de Gaulle 
kas pusmeti šaukiamoj kon
ferencijoj su spaudos atsto
vais nepasigailėjo kandžių 
žodžių Vakarų sąjunginin
kams, mokė JAV, kaip elg
tis Vietname, kaltino Vokie
tija dėl palankumo JAV ir 
kėlė prancūzų savistovumą.

Mokėk 1,000 dolerių,
tai pakels tarnyboj

New Yorko miesto sani
tarijos skyriuje be kyšio vir
šininkui tarnautojas negalė
jo būti paaukštintas tarny
boje- Kai tas dalykas paaiš
kėjo ii pirmasis skyriaus 
viršininko pavaduotojas at
sisakė duoti paaiškinimų, tai 
majoras ji atleido. Suspen
duotas ir kitas aukštas pa
reigūnas, o vienas pats at
sisakė.

Majoras Įsakė tą reikalą 
pagrindinai ištirti.

1947 metais Italijos so-Į 
cialistų partija skilo. Jos 
dauguma, Nenni vadovauja
ma. nuėjo su komunistais, o 
dešinysis sparnas, vadovau
jamas Saragat, sukūrė De
mokratinių socialistų parti
ja.

Po kurio laiko ir Nenni Į- 
si tiki no, kad su komunistais 
bizni daiyti yra žalinga, to
dėl prasidėjo kalbos apie 
socialistų susivienijimą. Kai 
jau ir Nenni sutiko būti net 
ministerio pirmininko pava
duotoju koaliciniame su 
krikščionimis kabinete, o 
Saragat tapo prezidentu, 
lengviau buvo ir išsiskyru- 
siems seniau vienminčiams 
susijungti.. Partijų vadovy
bės tai jau prieš kurį laiką 
nutarė, o praeitą šeštadie
ni tą patį pasakė ir abiejų 
partijų atstovų suvažiavi- 

SekmadienĮ jau Įvyko 
apvienytos partijos atstovų 
suvažiavimas. Iki suvažiavi
mo po 1968 metų rinkimų 
partija vadinsis Italijos so
cialistų ir suvienytos Italijos 
demokratinių socialistų par
tija.

Suvažiavimas pasisakė už 
dalyvavimą koalicinėje vy
riausybėje. kol bus vykdomi 
susitarimai, ir už Nato są
jungos rėmimą. Naujosios 
partijos pirmas uždavinys— 
tiek sustiprėti, kad galėtų 
vėl patraukti prie savęs dar
bo klasės daugumą, kurią 
dabar turi komunistai, ir 
varžytis su krikščionių de-

mai 
kari I _

liuciją, kuri liečia Pabaltijo Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
valstybių laisvės reikalą. Šių žmonėms yra paneigtos ap
metu spalio 14 d. panašią sisprenaimo teisės, 
rezoliuciją priėmė ir sena- b) panaudoti pasaulio o- 
tas. šita rezoliucija yra to- pinijos jėgą už šių teisių 
kio turinio: Baltijos žmonėms atstaty-

Kadangi žmonių pasmer- mą.“
kimas svetimų pavergimui, Piieš priimdamas šią re-
dominavimui ir isnaudoji- zoiiuciją, senatas atsiklausė 
mui yra pagrindinių žmo- Valstybės departamento 
gaus teisių paneigimas ir y- nuomonės. Departamentas 
ra priešingas Jungtinių Tau- atsakė, kad nesąs tokiai re
tų čarteriui bei trukdo pa- zoliucijai priešingas, 
šaulio taikos ir bendradar
biavimo Įgyvendinimą, 

kadangi

Šitas senato nutarimas 
nėra įsakymas prezidentui. 
Nuo jo pareis, kada. kaip ir 
kur jis ras tinkama tą klau

visi žmonės tun 
teisę laisvai apsispręsti; iš 
to seka. kad jie turi teisę 
laisvai pasirinkti savo po
litini statusą ir laisvai siekti 
savo ekonominio, kultūrinio 
ir religinio išsivystymo, 

kadangi baltų žmonėms:
Estijoje. Latvijoje ir Lietu-' 
voje -.os teisės buvo jėga So-! Vokietiją Valdo 

vietų Sąjungos vyriausybės! 
atimtos, vieni krikščionys

kadangi Sovietų Sąjungos . x.. . L. v
vyriausybė per savo žmonių Vokietijos vynausybė bu- . 
kilnojimo ir išvežimų pro- vo sudaryta krikščionių de- eu 
gramą tęsia savo pastangas mokratų ir laisvųjų demo- 
pakeisti etniška Baltijos: kratų partijų atstovų Dabar 
valstybių gyventojų charak-i demokratai, kurie turėjo 4 
terį ■ vietas, iš kabineto išėjo, nes

kadangi visada Amerikos jie Z™ P’iešingi didinti mo- 
Jungtinių Valstybių vyriau- o svarbiausia prie
šybės politika buvo tvirtai;;zastos išeiti buvo noras ture- 
ir pastoviai remti Baltijos. 0 lais1Yas rankas prieš l inki- 
žmonių troškimą pasiekti: ™us Bavarijoje ir Hessene.

‘ tautinės Mat’ esant vyriausybėje.
į tenka ir mažumai nešti at

simą kelti, kad būtų nepa- mokratų partija Tas sieki-
kenkta rezoliucijoj išreikš
tam pagrindiniam siekimui 
ar būtų sulaukta iš to teigia
mų rezultatų.

mas turės vaidinti vyraujan 
ti vaidmenį.

Socialistų partija dabar 
turi apie 700,(XX) narių. 56 
atstovus seime ir 35 senato
rius. Komunistai turi 1.575, 
000 narių, 166 atstovus sei
me ir 83 senatorius. Krikš
čionys turi 260 atstovų sei- 

senatorius.

Gaisras lėktuvnešy, 
žuvo 4?> kariai

JAV lėktuvnešyje, kuris 
plaukiojo Vietnamo pakraš
ty, iš kurio lėktuvai pakilda
vo priešo bombarduoti, ki
lo gaisras žuvo 43 kariai, 

ke-
apsisprendimo ir
nepriklausomybės, Į ^7““ T daueiausia karininkai, irkadangi tarp Baltijos: sakomybę. o dėl daba)tinęs Į^iRa sužeista.
valstybių žmonių ir Ameri-; vyriausybes politikos nepa- 
kos žmonių yra daug istori- sitenkmimas vis didėja.
nių. kultūrinių ir šeimos ry-> Taigi šiuo metu Vokietijų
šių__ f valdo mažumos partija, nes pasiekęs bombas, bet

Tebūnie Senato nutarta, krikščionys demokratai te-;tok;os nelaimės išvengta pa- 
kad JAV senatas ragina turi 245 atstovus, o opozici-'kareivių greitu Sal- 
JAV prezidentą: ja dabar turi 251 atstovą (iš. y°Jirpu• Jie apie 300 bombų

a) kreipti pasaulio opini-' JM socialdemokratų 202)

Galėjo ir visas laivas bū
ti išsprogdintas, jei gaisras

SMMHmi. taigi kiekvienam teks! jos dėmesį Jungtinėse Tau-į Manoma, kad Erhardui
išmetė j jūrą. 

Laivas dabar
po $30.000

UVUITdĮ dUIlgVIUVVV - —I *   ™ —

tose ir kituose ' tinkamuose nepavyks ilgai valdyti. j jamas Filipinuose
remontuo-
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Rinkimai ir mes
Kitą antradienį, lapkričio 8 d., bus renkami visi at

stovų rūmų nariai, trečdalis senato, kai kurių valstybių 
gubernatoriai, seimeliai ir kiti pareigūnai. Jie kalbės mū
sų vardu, leis įstatymus ir kitus potvarkius, kurie visiems 
bus privalomi. Taigi rinkimai turi mums visiems rūpėti. 
Turime, kiek nuo mūsų pareina, dėti pastangas, kad būtų 
išrinkti sąžiningiausi, pareigingiausi, paprasto žmogaus 
reikalams jautriausi žmonės-

Rinkimuose svarbiausios varžybos eis tarp demokra
tų ir respublikonų. Jos abi yra buržuazinės partijos, abie
jose yra geresnių ir prastesnių kandidatų, todėl pasirink
dami žiūrėkime ne tiek partijos iškabos, kiek asmens 
vertingumo, kiek jis savo darbais, ne žodžiais, yra artimas 
plačiųjų sluogsnių žmonėms, kiek jis turi pasiryžimo ir 
sugebėjimo jų reikalus ginti.

Mums, lietuviams, šio krašto piliečiams, dai- svarbiau 
ir tai. kad mūsų pasirinkti kandidatai būtų pavergtųjų 
tautų draugai ir kad jie nuoširdžiai visur, kur tik galima, 
keltų ir pavergtos Lietuvos laisvės reikalą.

Gyvename laisvame krašte, turime teisę ir kartu pa
reigą balsuoti, todėl lapkričio 8 d visi turime eiti į rinki
mų būstines ir paduoti savo balsą už pasirinktus kandida
tus, kurie geriausiai atstovauja mūsų interesams.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dešinėje Jugoslavijos prezidentas Tito, kairėje Indijos 
prezidentas dr. Salvepalli Kadhakrishnan. Tito lankėsi 
Indijoje kartu su Nasseriu ir tarėsi, kaip daugiau kraš 
tu Įtraukti i neutraliųjų blokų.

SIDZIKAUSKAS BUS 
IR JAPONIJOJ

Atžymint poeto ir drama- Jau rašėme. kad V. Sidzi- 
turgo prof. Balio Sruogos kauskas spalio 25 d. išvyko 
dvidešimties metų mirties į Seoulą (Korėjoje) daly- 
sukakti, šio mėnesio 7-8 d. vauti Pavergtųjų Europos 
Montrealyje įsteigtas Balio Tautų Seimo vardu ten į- 
Sruogos vardo fondas. vykstančioje Azijos Tąujų(

Jį finansuoti ir plėsti įsi- Antikomunistinės Lygos 
pareigojo keli JAV lietu- konferencijoje. Grįždamas 

Zigmas RaulinaitisĮ viai. Dabartinis fondo kapi- kelioms dienoms surtos Ja- 
talas — 1000 dolerių. Lėšų ponijoje, Tokio, kur japo- 
reikalu į plačiąją visuome- ni, delegatai konferencijoj

Kunigai steigia savo unijas
Darbininkai seniai turi savo unijas, kurios jiems at

stovauja. Jos derasi su darbdaviais dėi atlyginimų ir kitų 
darbo sąlygų. Kunigai pradėjo tik dabar apie tai galvoti

Kalifornijoje katalikų kunigo William H. Du Bay ! 
pastangomis jau įkurta tokia unija, pavadinta Amerikos 
Kunigų Federacija.

Steigėjai neslepia, kad ta organizacija turi tokį pat 
tikslą, kaip ir kitų darbo rūšių unijos. Ji sieks atstovauti 
kunigams, tariantis su vyskupais dėl algų ii kitų darbo są
lygų. Į tikybos dalykus unija nesikišianti. bet celibato 
klausimas galįs kilti, nes didelė kunigų dauguma pagei
daujanti jį panaikinti ir leisti kunigams vesti.

Ne tokie aiškūs yra Chicagos kunigų sąjungos stei
gėjai. Jie sako, kad jų įsteigtoji organizacija bus paklus
ni vyskupams. Vyskupų žodis jiems įstatymas. Jų organi
zacija tik vykdysianti Visuotinio bažnyčios suvažiavimo 
nutarimus, kurie rekomendavo kunigams būti vyskupų 
bendradarbiais. Todėl tos sąjungos steigimui pritarė ir 
arkivvskunas Cndv.----------------- J-----—----- J•

Kaip tas bendradarbiavimas vyks, parodys ateitis, 
bet dabar nenorima sudaryti įspūdžio, kad Chicagos ku
nigai organizuojasi, turėdami tikslą atsispirti kietai arki
vyskupo rankai, kuri per palyginamai trumpą laiką paro
dė, kad nesanti linkusi kreipti didelio dėmesio į paprastų 
kunigų reikalus.

Žinoma, kunigų unija būtų galingesnė, negu plieno 
pramonės darbininkų, nes jiems sustreikavus kasdien 
tūkstančiai dūšių nueitų į pragarą..

I

Policija sulaiko Oa k landė. Cak. riaušes kėlus; negrų 
jaunimą.

NAUJA LIETUVOS 

TYRIMO INST. VALDYBA

Lietuvos Tyrimo Institu- 
' tas spalio 20 d. New Yorke 
įvykus'ame narių susirinki
me iši inko naują savo vado
vybę Pirmininku išrinktas 
d r. Juozas Puzinas, vicepir
mininkais Juozas Audėnas 
ir Martynas Gelžinis, sekre
torium

! ir iždininku Algirdas Bud 
' reckis. Kontrolės komisijon 
i išrinkti dr B. Nemickas, A.
. Gureckas ir V. Banelis- 

Lietuvos Tvrimo Institu- 
tas yra įsteigtas "Sukurti, 
organizuoti ir remti tyrimą; 
rankioti, telkti, lefsti ir pla
tinti medžiagą, knygas, bro
šiūras. straipsnius, žemėla
pius ir archyvinę medžiagą 
apie Lietuvą, jos žmones, jų 
kalbą, apie jos istoriją ir da
bartį, apie lietuvių kultūrą. 
Lietuvos ūkinį gyvenimą ir 
apie visa kita, kas su šiais 
dalykais turi ryšio44.

Arkstesnioji instituto val
dyba. mirus dr. A. Trimakui 
ir K. Bieliniui. o M. Brakui 

j išsikėlus iš New Yorko, bu
vo likusi tik iš dviejų narių 
(J. Audėnas, J. Galminas). 
Birželio 28 d. neoficialia
me narių pasitarime buvo 
sudaryta jiems patariamoji

BALIO SRUOGOS VARDO V,
FONDAS

nę nebus kreipiamasi. 
Fondo paskirtimi ir arti

miausiais uždaviniais yra: 
—išleisti esančius rankrašty 
prof. Balio Sruogos raštus, 
—suredaguoti B Sruogos 
monografiją, sutelkiant am
žininkų atsiminimus,
—atžymėti premija išskirti
nus laimėjimus kultūros ba-

rengia Pavergt. Europos 
Tautų Seimo atstovui priė
mimą.

Lapkričio 12 d. V. Sidzi
kauskas padarys pranešimą 
Los Angeles ALT skyriaus 
rengiamame lietuvių visuo
menės susirinkime. New 
Yo»-Van V Sidzikauskas su
gris lapkričio 18d.. Tam iš-ruose. Premija nebus skiria- ....................

ma reguliariai kasmet. Tuo vykus \ liko pirmininko pa
norima rasti būdą atžymėti reigas eis vicepirmininkas 
stambesne suma tikrai ver-. St» Lusvs. (E)
tingą kūrybinį darbą, ir ne
būtinai vien grožinės litera
tūros srityje.

Šiems uždaviniams vyk
dyti bus sudarytos jury ko 
misijos-

Tikėdamiesi, kad šis su
manymas susilauks visuo
menės pritarimo, kviečiame
visais reikalais kreiptis šiuo 

komisija, kurioje buvo dr. adresu: Vytautas A. Jony-T T'fc _ •__ TT A r'l t -1 V _ •_ f'* A „

KAS GIRDĖTI VLIKE?

J. Puzinas. J A- Stiklorius, 
A. Budreckis ir Z. Raulinai- 
tis.

Institutas ypač rūpinosi 
Lietuvos istorinių ir etno
grafinių sienų klausimais.gairių projektą, kuris drau

ge sv. laukiamais tarybos na- ^of£_ buvo pra.
New Yorke „ų papildymais bus pate*- d . raį ; istorj

tas svarstyti lapkričio 26 d. vof geog4fiją> oet mirė to 
New Yorke -saukiamame n*bai^ tačiau spė.

jęs atlikti vertingų paskirų 
studijų iš tos srities. Šiuo 
metu studijas rengia: dr. J. 
Jakštas — "Mažosios Lietu
vos apgyvendinimas 13-18 
šimtmečiais“, dr. J. Gimbu- 

..... , tas — "Mažosios Lietuvos
T35;??k,° va'dyb°tna!?s antkapiai ir paminklai“, dr. 
A*ede<^ta?, i’rane'e aPle j Puzinas — “Prūsai arabų

Bolševizmas ir socialdemokratija

1

M

Po pirmojo pasaulinio ka
ro į pasaulio įvykius sava
rankišku ir vis stiprėjančiu 
veiksniu įsijungė komunisti
nis sąjūdis. Atstovaujamas 
ir vadovaujamas rusiškojo 
bolševizmo, jisai po pasku
tinio karo išaugo į demokra
tiniu Vakarų mirtiną grės
mę ir turės lemiamos įtakos 
tolimesnei pasaulio įvykių 
raidai-

Atskilęs nuo socialistinio 
sąjūdžio, sovietinis bolševiz
mas mūsų priešų vis dar yra 
laikomas jo atžala, ir daug 
kas yra greitas tvirtinti, kad 
socialdemokratijoje poten
cialiai glūdi tie patys savu
mai, kokiais Maskvos bolše
vizmas dabar baido kultū
ringąjį pasauli. Mums dėl to 
svarbu pasisakyti, kaip mes 
tą bolševizmą vertinam. '

Bolševizmas, pasisavinęs 
socializmo idealą, iš pat 
pradžių atsižadėio demo
kratijos principų ir tuo atsi
ribojo nuo socialdemokrati
jos. Savo siekimus vykdyda
mas. jis nuėjo diktatūros ke
liu, nuosekliai ir visą laiką 
taikydamas diktatūros prin-| 
cipą tiek visuomenei, tiek 
pačiai bolševikų partijai, 
tiek pagaliau pačios parti-

jos vadovybei. Bolševikų 
partijos "kuklusis“ sekreto
rius iš tikro jau seniai pasi
darė raudonuoju caru tiek 
Sovietų Sąjungai, tiek ir ar- 
timiausiems savo talkinin
kams.

Bolševizmo diktatūrinė 
taktika, taikoma carizmo 
paruoštoms masėsms. nulė
mė visą Rusijos įvykių eigą, 
suformaVo bolševizmo ideo- 

nustatė praktiką ir su 
neišvengiamu būtinumu pa
darė tai, kad "socializmo tė
vynė“ virto pikčiausios rū
šies policine valstybe, pa
grįsta valstybiniu kapitaliz
mu, vergų darbu. Tautų soli
darumą socialistinėj bend
ruomenėj bolševizmas pa
keitė piktu rusišku šoviniz
mu. tautų laisvą bendradar
biavimą — rusišku imperia
lizmu, siekimu pajungti 
Maskvos valdovui vis nau
jus kraštus ir juos eksploa
tuoti. Bolševizmas pasidarė 
karų kurstytojas

Diktatūrinis režimas re
miasi jėga. Sovietinėj sant
varkoj jėgai pagalbon eina 
apgaulė, klasta, melu per
sunkta propaganda, mokslo, 
moralės, gyvų faktų klasto
jimas. Visa tai veikia ir

I -

Naujausios
KNYGOS

Spalio 19 d
įvyko Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (Vli
ko) tarybos posėdis. Tary
bai buvo pateikti Vliko pir
mininko, generalinio sekre
toriaus ir trijų komisijų pir
mininkų pranešimai.

Vlilzn nirmininl/oc onikrL 
▼ ixnv I^iX IIUJUIIIMK?)

Gindamas tarptautinės pa
dėties pasikeitimus, prane
šė, jog patilta, kad Strass- 
bourge esančioje Pataria
mojoje Europos Taryboje 
daug metų veikusi Neatsto
vaujamų Tautų Komisija 
būsianti panaikinta. Dau
giausia per šią komisiją su 
Patariamąja Europos Tary
ba glaudžiai bendradarbia
vo Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas, kurio atstovai 
buvo kviečiami į metinius’ Kęstutį čižiūną 
Patariamosios Europos Ta
rybos posėdžius.

Vliko vicepirmininkas S.
Lūšys pateikė politinės ir 
teisių komisijos apsvarstytą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų sukak
ties minėjimo pagrindinių

veiksnių pasitarime tuo rei
kalu.

Politinių jėgų telkimo ir 
jungimo komisijos pirminin
kas B. Bieliukas pranešė, 
kad lapkričio 13 d rengia.- 
mas tuo klausimu simpoziu-

Veiksnių pasitarimam reng 
ti komisijos darbą, o Vliko 
generalinis sekretorius J- 
Audėnas — apie kai kurių

šaltiniuose‘. J. A. Stiklorius

nas, 4797 Grosvenor Avė.. 
Montreal, 29. Que.. Canada. 

Fondo iniciatorių vardu:
V. A. Jonynas

PAMINĖTA TREMTINIŲ 

DIENA

Jungtinės Tautos 1945 m. 
spalio 24 d. San Francisco

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-. kaina — 
minkštais viršeliais $2.50, 
kietais $3.75.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............. $6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė

sesijoje isteigė Tarptautinę, Jurgis Gliaudą, 234 pusla- 
Tremtiniams Gelbėti Orgo-Į piai. kaina.................$2-50
nizacija, kuri pradžioje va
dinosi UNRRA. vėliau IRO. 
o paskutiniu laiku veikia 
kaip JTO Komisariatas

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 nsl- Poeziios mėgiamax - - —---- —---- o ■ ■ ■ -
tai yra nepaprasta šio įski-

tremtiniąms — UNHCR. i lauš poeto dovana. Kaina $5 
To komisariato būstinė yra BAISUSIS BIRŽELIS. Ši-
Genevoje, o New Yorke vei
kia jo pavaduotojai.

JAV prezidentas L. B 
Johnsonas neseniai paskyrė

toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė, 

i Parašė Pranas Naumiestiš-
—"Mažoji Lietuva tarptau
tinėse sutartyse4 P. Butėnas

Vliko sąmatos pozicijų pasi- renka postas Lietuvos 
vietovardžius. Ieškoma au- keitonus- ! torių studijoms: “Lietuvių
pulkai Prūsijoje“. "XVIII 
šimtmečio kursai lietuviams 
pastoriams Hallės universi
tete“ ir "Mažosios Lietuvos
lietuvių literatūra“.

Su LTI artimai bendra- 
NAUJOS AKĖČIOS į darbiauja Vliko sudarytoji

Išėjo nauja, humoro ir sa- Lietuvos Rytų Žemėms Tir
tuos žurnalo Akėčių iiu “ Komisija kuri tun keletą 
mota Nr. 2. Kaina 53 centu ! (LTI kol kas dar neapro-
Ji. gaunama. ir Keleivio a<L | b«»tų) studijų, jų tarpe A.

Budreckio "Vilniaus krašto 
demografija“. Vlikas. apro
bavęs tarptautinėmis sutar
timis paremtą Lietuvos vals
tybės sienų žymėjimą žemė
lapiuose, etnografinių Lie
tuvos sienų klausimą pavedė 
studijuoti L. T. Institutui ir 
jam perdavė visą tuo klau
simu surinktąją medžiagą.

Instituto adresas: 
Lithuanian Research Insti
tute, 29 West 57 th St., New 
York, N.Y. 10019

(Elta)

Rytų Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis į ši Vliko tary
bos posėdį atsiuntė naują 
savo atstovą — studentą

(Elta)

ministracijoje

"formuoja“ sovietų žmogų., tija, kuriai demokratijos 
iš kurio siekiama padaryti; principų įgyvendinimas vi-
klusnų darbe ir visuomeni
niame gyvenime robotą.

Bolševizmas klastoja pa
tį socializmo mokslą. Bolše
vizmas atitrūko nuo jo es
mės savo tyrimo metodu ir 
virto religine sekta su nepa
liečiamomis dogmomis. Jis 
nori gyvenimą kurti. įsprau
sdamas ji į bolševizmo nu
statomuosius, rėmus. Dėl to 
bolševizmo kaustomas gyve
nimas apmiršta, kiautėia 
kurpalio formose ir netenka 
kūrvbiniu jėgų toliau plėto
tis. Bolševizmas darosi savo 
paties duobkasys ir savo bu
vimą nalaiko apnuoginta iė- 
ga. smurtu ir angaule. Ta 
gvvenimo merdėiima bolše
vizmas neša visur, kur tik į- 
silaužia sovietų tankai.

Dėl to suprantama, kad 
bolševizmas savo pirmuoju 
priešu laiko socialdemokra-

sose gyvenimo sritvse yra 
pagrindinė priemonė socia
listinei santvarkai įgyven
dinti. Dėl to socialdemokra
tija, Vakaruose ilgą laiką 
mitusi iliuzijomis dėl bolše
vizmo esmės, pagaliau jį pa
žino ir nuo jo visu frontu at
siribojo. Atsiribojo ir klasiš
kai susipratusi darbininkija, 
laisvąsias profesines sąjun
gas atskirdama nuo Mask
vos diriguojamų. Lietuvos

YRA KO SUSIRŪPINTI

Senato komisija, kuriai 
socialdemokratams, išgyve-į vadovavo šen. Dodd, iš ap- 
nusiems pirmąja bolševikų klausinėjimų padarė išvadą, 
okupacija ir tebegyvenan- kad vienas iš dešimties vai
riems dabartinėj, neteko kų tarp 5-17 metų yra reika- 
sirgti abejojimais dėl bolše-, lingas psichiatro pagalbos, 
vizmo esmės. Konflikte tarpVakaiu ir Rvtu socialdemo-1 Mineto amziaus vaik4 aKaių ii Kytų sociainemo- -iame krašte 46 581,000,

iš jų 10% be psichiatro pa
galbos yra kandidatai į pa
auglių nusikaltėlius, taigi. 

(IŠ ką tik išėjusio "Dar- tokių yra daugiau nei pus- 
“ “Nr.5). ...............

kratija aiškiai atsistojo Va 
karų pusėje.

J Gutauskas

bininkų Balso4 penkto miliono

specialų komisarą ambasa-jkis. Kaina.................$3.50
dorių James W Wine spe-i ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
cialiai tremtinių reikalams, kaip juos pramatyti ir jų iš- 
P. Wine veiks kaip sekreto- vengti. Parašė med. dr. Me- 
riaus D. Rusko padėiėjas. nard M. Gertler. šiais lai- 

Š- m. spalio 24 d. Wine su- kais. kada širdies susirgimai 
kvietė spaudos ir suintere- taip paplitę, ši knyga visiem
suotų organizacijų atstovus 
į Overseas Press Club patal
pas Nevv Yorke Tremtinių 
Dienos paminėti. Dalyvavo 
virš šimto organizacijų at
stovų, kurie dirba pasaulio 
tremtiniu tarpe. Balfui at
stovavo jo reikalų vedėjas.

Šiuo metu pasaulyje yra 
per 10 milionų tremtiniu 
kuriems JAV teikia didesnę 
ar mažesnę parama. Vien a- 
rabų. išvarvtų iš Palestinos 
yra virs miliono. Daug įvai
rių tautybių tremtinių yra 
Afrikoje ir Azijoie. Apie 
50,00C tremtiniu iš Kubos 
kasmet atvvksta į JAV. Nors 
pati Amerika savo tremtiniu 
neturi, tačiau pasaulio trem
tiniu šalpai išleidžia kasmet 
šimtus milionų doleriu 

Tremtiniams i JAV at
vykti nereikia dideliu for
malumu, dažnai ir iu kelio
nė apmokama iš JAV iždo. 
Tą žino daugelis lietuviu 
tremtinių, kurie kain DP i 
šią šąli pradėjo atvykti iau 
prieš 18 metu. Deia. gausia
me Tremtiniu Dienos minė
jime, kur dalyvavo ir spau
dos reporteriai, nebuvo pri
siminti lietuviu ir panašūs 
tremtiniai. Wine tik pami
nėjo. kad iš anapus Geleži-

reikalinga. Kaina...... $375.
VARPAS NR. 6, 168 psl. 

Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina .................. $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 
414 psl.. daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su ido
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina .......................... $6.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bar
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrvbos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
<a 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė. 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
metais gavo L Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąja premiją, pagal 
ii Chicagoje yra susuktas

nės uždangos kasmet pa- filmas, kurio paveikslais pa
sprunka apie 40,000 tremti-Į puošta ir ši knygą.
nių. kuriems daumau ar ma
žiau padeda JAV.K. L. J-

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPKAAO.

Pirmas žingsnis
LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJAI PRISIMINTI

SENIAU i tai susiburdavo kur nors
Vilniaus apylinkės miškuo-

Kiniečiai sako, kad ir di- se.
dieji žygiai prasideda nuo

-L t., t : * Birželio menuo jaunimui
dano- didžiu Ha h ° susirinkti buvo ir tuo geras.

įdz.ų darbų pradėta kad ^.bar prasidėdavo ato^
nuo pirmo žingsnio. Ir nevi- . oi- ... 
sada galima atspėti, ar tas ogo^ F°,to^ suyaz.av.mų 
pirmas žingsnis bus sėkmin- V M<lits!0 Draugijos prie-
g™S.dSZnye%- ‘‘''Te
klausomos Lietuvos šūkis į™ Paskl,sdav0 po Lietuvą
buvo vadinamas tuščia sva.ik.a,P!’av^ar‘.° .P^a. . . .
jone. Vienok tas pasiryžk! ? ke.‘ami 11 ‘išnešiodami po PetrapmeciŲ studentu ir jau baigusiu grupe 1»13 
moe nocf-ats T Intm-nc ,-olc- ikia:^ naujas idėjas. Žadi- žiavimo metu. Sėdi iš kairės į dešinę stud. elektr.

m. vasarą \ ilniuje Lietuvių Mokslo Dr-jos šuva- 
Kilys, inž. Jurgis čiurlys, vėliau Lietuvos gele-

SLA MĖNUO

SLA centro vadovybė me
tė šūki: Lapkričio mėnuo—
SLA mėnuo! Per tą mėnesį 
nariams ii organizatoriams į 
duodamos lengvatos: įsira
šiusieji ir už metus sumokė- Mes atstovaujame organi- 
jusieji nauji nariai gaus mo- zuotam terorui. Mes nepri- 
kesčių palengvinimą, kuris pažįstame pasigailėjimo.
sieks dviejų mėnesių duok-,' Deržimkis,
les. Organizatoriams atlygi
nimas bus išmokamas tuoj, pirmasis baisiosios komunis- 
kai tik bus sutvarkyti visi tų slaptosios policijos 
formalumai. viršininkas

Je’ kiekvienas narys ras
tų bent po du nauju nariu, 
tai šie sukaktuviniai metai 
būtų tikrai garbingi.

mas pastatė Lietuvos vals
tybę ant savo kojų.

Prieš 60 metų pradėjo for
maliai veikti Vilniuje Lietu
vių Mokslo Draugija. Ji pir
mus žingsnius jau pradėjo 
1905 m., kada pasirodė pir
mieji revoliuciniai žingsniai 
į Lietuvos laisvę. Bet reikė
jo atlikti dar visą eilę įvai
rių formalumų, iki rusų val
džia leido tai draugijai veik
ti. Jos įsteigimo sumanyto
ju, be kitų. buvo dr. Jonas 
Basanavičius (gimęs 1851 
m. lapkričio 23 d., miręs 
1927 m. vasario 16 d )•

Prieš 60 metų pradėjusi 
veikti Lietuvių Mokslo Dr- 
ja Vilniuje dabar prisime
nama kaip mokslo draugi- mokėsi Vokietijoje. Šveica

nančia^ žinias, judindami žinkeliy valdybos viršininkas, profesorius, Anta nina Liutkytė. vėliau žymi pedagogė, Motiejus
savo apylinkėse kultūrinę ai Pečiulionis, vėliau generolas, Honorata Ivanauskienė, gamtininke. Tadas Ivanauskas. vėliau 
politine veikla.

Tas Vilniun suvažiavęs 
jaurimas kai kada būdavo

Įžymus zoologas. Profesorius. Stovi ta pačia tvarka Joniūnas, vėliau Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas. J. Vaitekūnas, vėliau finansų ministerijos tarnautojas. Kazys Būga. vėliau Įžymus 
kalbininkas, profesorius. Gabrielius Liutkevičius, vėliau įžymus Petrapilio lietuviu veikėjas, advo-

ir gana maištingas, net ir be katas, Peliksas Bugailiškis. vėliau įžymus Lietu vos teismu darbuotoja? 
reikalo prieš senesniuosius 
patriukšmaudavo. Taip jau 
visada ir visur būna.

Anuomet Lietuva savo u-j 
niversiteto neturėjo. Carinė 
Rusijos valdžia Vilniaus u- 
niversitetą. žymiai senesnį' 
už rue-ų univei-sitetus, buvo: 
uždariusi Tad aukštuosius 
mokslus Lietuvos jaunimas 
ėjo įvairiuose Rusijos uni-

ja ir nurodomi jos nuveikti 
darbai. Bet pamirštama, 
kad Lietuvių Mokslo Drau
gija Vilniuje vaidino ir po
litinį vaidmenį. Jos metinių žiavinmose Vilniuje, 
suvažiavimų priedangoje 
birželio mėnesi įvykdavo iri 
kiti reikšmingi ano meto su-j U AB AK
važiavimai bei pasitarimai..

Nuo anų laikų daug įvyko
Lietuvių Mokslo Draugi

jai priklausė tada arti tūks
tančio anų metų šviesuome-; 
nės narių. Jų žymi dalis ta
da suvažiuodavo į Vilnių

s, senienų rinkėjas. Kuitū
ros žurnalo redaktorius, ir Kipras Petrauskas, tada Petrapilio Marijos operos solistas.

VVORCESTERIO NAUJIENOS
Kitas suvažiavimas 

Bostone.
Suvažiavime iš bostoniš- 

apskrities ir kių sužinota apie Broniaus 
versitetuose: Petrogrado 5/-sios kuopos spalio 23 d. Kontrimo mirtį.
Maskvos, Kijevo, Kazanės, banketas SLA 80 metų su- Suvažiavimas pasiuntė
Odesos, Tomsko ir kt- Kiti kakčiai atžvmėti puikiai pa- laišku* su linkėjimais grei- 

vyko. I Lietuvių Piliečių tai pasveikti SLA veikėjams 
Klubo sale prisirinko apie ™
pora šimtu svečių. Ju buvo
ne tik iš Worcesetrio, bet! aB==sa=-=s
taip pat iš Lovvellio, Cam
bridge. Brocktono. Bostono 
ir kitur.

rijoje ar Prancūzijoje. Visų 
tų besimokančių studentų 
dalis ir dalyvaudavo Lietu
viu Mokslo Draugijos suva-

įvairių politinių permainų, 
daug kultūrinių pasikeitimų.

Gražiai paminėta LSA 

80 metu sukaktis

SLA 2-sios

bus

Jadvygai Tumavičienei ir 
inž. Aleksandrui Čaplikui, 
kurie guli ligoninėje.

Padėka

Dėkoju Žemaitaičiu šei
moms už SLA iždininkės 
Euf’oz.iros Mikužytės glo
bojimą.

J. Krasinskas

Dėmesio, Chicagos lietuviai!
Per radijo stotį

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIJO PROGRAMĄ

W.O.P A. AM - 1490 KC. FM - 102.7 MC. 

bus leidžiamos radijo bangomis svarbios

PASKAITOS IŠ ŠVENTO RAŠTO

PRADEDANT

Lapkričio - November 4-ta diena 1966 metais 

kiekvieną penktadieni nuo 10:30 vai. ryto

Kiekvieną kartą bus skirtinga tema. Išgirsite tokių 
dalykų, kurie palinksmins jūsų širdį ir kurių dar nesate 
girdėję lietuvių kalba.

Solistai Ona Dirveiiėnė ir 
Jonas Sabaliauskas dainavo 
kiekvienas atskirai ir kartu, 
jiems akomponavo Alena 
Šmitienė su J- Dirvelių 
(smuikas).

Centro iždininkė Eufrozi
na Mikužytė pasakė gražią 
kalba, kurioje anbūdino Su
sivienijimo veikla ir rabino

Lietuvoje sukūrėme uni- 
i versitetus ir kitas mokslo i-

dalyvauti tos draugijos po- d‘dcsn.es už aną L‘
sodžiuose. Ir ta proga įvyk- J4?115!" Draugija, nors visa 
davo socialdemokratu ir ki- Yęl , komunistinio 
tų organizacijų po'giindy fandar0 kontroliuojama. Ir

•i • k 4.^ tiK užsieny galime naudotisveikusių atstovų pasitari- , . . • .i laisvomis vakarų pasaulio! .
ai* ! mokslo įstaigomis. Gal tik į tiri: E. Mikužytės kalba bu-
Tada Lietuvoje ir Lietu- vienas pastovus dalykas be- vo palydėta ilgais plojimais.

Because John Volpe 
is a finhting Govemoi

traukti į jį kuo daugiau jau- 
tik užsieny galime naudotis nimo-

Tiek meninė proprama.

vių Mokytoju Sąjunga veikė liko — tai anas maištaujan- 
pogrindy. Ji buvo įsikūrusi tis jaunimas, kuris vi? ver- 
1905 metais. Kai būdavo žiasi pirmyn, vis nenori pa-

Iš svečių dar kalbėjo Leo
nas Paulauskas. Vytautas 
Kan°ckas ir M. Žemaitaitis.

Lietuvių Mokslo Draugijos klusti senesniesiems, vis kė- J. Krasinskas perskaitė SLA
suvažiavimai, tai tų suvažia- sinasi senesniosios kaitos 
vimr. peitraukos metu tose veikėjus išversti iš jų užima- 
pačiose patalpose posė- mu pozicijų visuomeninėj ar 
džiaudavo Lietuvių Moky- kultūrinėj veikloj, 
tojų Sąjungos atstovai. Taip dedasi ir JAV. štai 

Pasauiio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso nutarimuose ’’pa- 

Hetuvių "mokytojų tebuvo miršta“ net Amerikos Lietu- 
oaugiau tik Suvalkijoje. Gi! Taiyba, tiek daug re- 
kitur pradžios mokyklose i mianti Lietuvos laisvės ko- 
mokytojais daugiausia buvo v?- Tai j?u jaunimo aukšto- ne- 
atkelti rusai. Aišku, niekas s^os politikos padiktuotas
jų nekvietė įsijungti i Lie-I ŽV^S- Mat- kai kurill Lietu' 
tuvių Mokytojų Sąjungą na-j ™ Bendruomenės veikėjų
riais bet ir nevisi lietuviai raSal V1S neišsitenka savo 

statuto

Lietuvių Mokytojų Sąjun
ga tada nebuvo gausi, nes

prezidento Povilo Dargio 
sveikinimo laiška ir SLA 4- 
sios apskr. suvažiavimo Wa- 
terburv telegramą Ploii- 
mais jiems buvo pareikšta! 
padėka už sveikinimus.

Banketo dalyviams buvo 
pristatvti J. Tuinila. J. Le- 
kys. J. Keslerienė, Dvarec
kas, J. Arlauskienė, Mockie-

Visi penki laimėjimai ati
teko F>ostono apylinkei.

Banketui vadovavo V. 
Mitrikas.

• Massachusetts had more than 3C0 
manufacturing firms either locate or 
expand their facilities here.

We now have 130.000 nevv industrial 
and Service jobs.

• Cities and tovvns are receiving tens 
of millions in nevv State Aid to provicla 

the type of education our children neeu
and deserve.

► Massachusetts has estabhshed a bold 
nevv and imaginative program of 
advanced community health centers.

• Massachusetts has undervvay a 
$320,000,000 highvvay buildmg program 
to meet the need of motorists and 

booming economy.

• Massachusetts has embarked on a massive 
and comprehensive $150 million program 
to ehmmate pollutron from our vvatervvč?, s.

tai sąjungai priklausė- Ji 
veikė slaptai, o kiti mokyto
jai t'-'kio slapto darbo ven
gė. nors sąjungos buvimui 
pritarė.

Be Lietuvių Mokytojų Są
jungos narių, L. Mokslo Dr- 
jos suvažiavimų metu susi
rinkdavo taip pat ir mokslus 
einantis Lietuvos jaunimas. 
Jo tarpe darbas jau ėjo 
dviem kryptim: aušrininkų 
ir ateitininkų. Tiesa, suva
žiavęs jaunimas susirinkda
vo ar posėdžiaudavo jau ne 
L. Mokslo Dr-jos patalpose. 
Jei būdavo gražios dienos,

lemuose ir veržiasi 
i svetima dirvą. Dėl to galį Iš SLA 2 apsk. suvažiavimo
buvo ir Alto vardas nutvlė-Į „ .Spalio 23 d. suvažiavime; 

į valdvba išrinkti: pirm. j 
inž. Aleksandras Čaplikas, į

Bet tai prisimenama ne' 
iš piktos valios. Tai rodo, 
kad jaunimas, kaip visada

tas, jaunoji kaita prieš Altą 
pagundyta...

vicepirm. Leonas Paulaus
kas sekr. Vytautas Kapec- 
kas. ižd. Jonas Dvareckas.

mėgsta patriukšmauti. Ir tikį iždo glob. Ona Andriulio-
jeigu ir senesnioji karta y- 
ra dar pajėgi, greitai pra
einančių įvykių neišstumia- 
ma iš apgalvoto kelio, visa 
trintis vėl išsilygina, ir abi 
kartos randa savo veiklai 
dirvą bendram labui.

f. vn»

nienė ir Juozas Krasinskas, 
organiz. Gofensas { Laisvės 
Varpą atstovais išrinkti 
Jadvyga Tumavičienė, Vai
lionis ir Jonas Audickas-

Suvažiavime dalyvavo iš 
8 kuopų 20 atstovų ir aps
krities valdyba.

HeiJsss
whathe

says
OTE

KMPB
>WE CAN’T SETTLE FOR LESS TRAN PROVEN ABILiTY AKO
į «ZPT=>,r> mo« Lrvmrr utim tr oov»» «mm J

d%25e2%2580%2598dcsn.es
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GĖRISI DANŲ < ; d o muziejaus pavyzdžiu ir iš 
V Z. io via save dau? eksDona-ŪKININKAIS - i į° J*'ę d?U?, ek'?PT' 

• tų- Būdinga, kad vilniškis 
Rugsėjo mėnesį būrvS ž4 muzi<'“s .vadinamas ateiz-

mės ūkio darbuotoju iš Liej- " ><™'?S‘a‘,lskls ~ 
tuvos lankėsi Danijoj. (Da» J™? muziejaus vardu Ik. 
buotojais vadinanti ne dai ^"^.ovas susiprato, kad 
bininkai. o aukštesni ūkio bolševikams geriau apsimo- 
vadovybės pareigūnai) Ke- ka perdaug nesųarsinti sa- 
liaurinkų vadovas Valstie- 'o antireliginiais veiksmais, 
ėių Laikraštvje (sp. 12) pa- «si tokios rusies muziejai 
,aši isnūdžiii. kokiu apie RuslJ°.,e.bav0 antireliginiaiįspūdžius, kokių apie 
Daniją — privačių ūkių 
kraštą — Lietuvoje jau be
veik 30 metų viešai niekas 
nedriso papasakoti. Sako:

— Danijos gamta 
artima mūsu respublikos

muziejai. Pavadinimus pa 
keitė maždaug prieš 12 me
tų

Vilniškiame muziejuje al- 
idbai toriaus vietoje yra didžiulis 

vitražas, vaizduojąs Kaži 
Liščinskio veikalo

Kipru prezidentas arkivyskupas Makarios su Jungtiniu 
Tautu gen. sekretorium U Thant. Makarios, važiuoda
mas i Pietų Ameriką, buvo sustojęs New Yorke.

čiau gyvenimas sruveno sa- KANADOS KELEIVIO
i va vaga, nešdamas kasdieni- SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 
Į nius rūpesčius į

Kaip kitose, taip ir mo-

{tai su visokiom 
ni
jokių 
užsili
kių paminėtinas sulenkėjęs 
gudas J.K.

Neperstambiausias versli
ninkas jis buvo. bet šiltas ir 
jaukus žmogus, agronomas 
iš pnjfesijos, apie 40-45 m., 
vidutinio ūgio. brunetas, vi
sada švariai gražiai apsirė
dęs. Eilutė gerai prigulus

gamtai... Danai — darbštūs tascinsKio veika o
žmonės. Tai ryškiai krinta < am' D,evo “buvimą ) 

Į akis. pažiūrėjus i jų sody- sudeginimo aktas. (Liščins-
, • A- kio teina yra ir A. Račiūnobų. įmestų bei pnenyesęių -sauia, miegas“)
vilu aplinkos sutvarkymą... op£..? . mle t‘la ’■
Mes biveme užsukę i ’«eno T,K tU° altol,laus v.letos 
fe.mos darbininko buliau- Paa»nej.mu teprasitana 

kur ras muziejus įrengtas 
Šiaip jau duodamas tik ad 
resas: Gorkio g. 74. Tai Šv

Rėmės kelių fermų savinin
kų ramuose. Nors baldai ir 
re visur modernūs, bet jie
cražiai sustatvti. lovos dai- Kazimiero bažnyčia. (Pl ie
liai paklotos,' kambariuose kelet? raMp buvo sam- 
jauk d ir švaru. Fermų kie- ta,lnas tonikos gamini
mai p- ie tvartu bei sandėlių paroda, ir arta to, vietoj bu
-- -r- i 1,1 .Ko vo ’sdestvti tualetu įrengi-įspihi skalda arba įszvyruo-' - - •
ti.-. Mašinų stovėjimo paSifi- ina^ ' . ...............................................

rėse bei sandėliuose gana , Buvusio, bažnyčioj Įreng 
tvarkingai sudėtas invento- ,o įsūnio muziejaus d. 
rius -ei darbiniai įrankiai! ;ekm,i..S vra buvęs kunigas 
pagal lūšis tam tikrose jiem J- Markoms. (E)....
skirtoje vietose, išvalyti..

Nupiešęs patrauklu Dani
jos ūkinirku-privatininkų 
gyvenimo vaizdą, pasakoto
jas rado tenai — ypač d a-J grįžęs iš VVashingtone eitų 
baitimam chuliganizmo me- ypatingų pareigų, buvo per 
tui — pamokomą ir siaura- ėmęs vyriausio "Draugystės 
mo auklėiimo pavyzdį: _ ir kultūrinių ryšių su užsie-

— -Jaunimas Daniiėj lūa- njo dalimis draugijos“ pir- 
tinamas prie darbo ir tvar-' mininko pareigas, iš tų pa 
kos iau nuo mažų dienu. O re iru pasitraukė. Pereinąs i 
kai i.uriose šeimose, kaip mokslinį darbą. Į jo vietą iš- 
mums pasakojo, net prakti- rinktas R Petrauskas, kurie 
kuojama vaikams mokėti už pavaduotojai bus A.’ Para 
atskirus namuose atlieka- « i .|UreirH jr M. Požars 
mus darbus, pavyzdžiai, ir-'kas. Tas pasikeitimas nelie 
dų plovimą, kambario su- čia draugijos padalinio sar. 
tvarkymą ir panašiai. Už si- tykiams su užsienio lietu 
tuos pinigus vaikai gali nu- viais. kuriam vadovauti yr? 
sipirkti sau skanėstų arba pastatytas buv. generolas V 
kitų reikmenų, arba, tėvams, Karvelis. (E)
leidus, nueiti i kiną. Jie Tai-j
ko kad ta^ teigiamai veikia į 
dabartini vaikų auklėjimą,! 
sudaro tam tikrą matoralini 
suinteresuotumą, o iš Teitos; 
pusės, verčia vaikus galvo- ta ingių ir žiemkenčių k vie 
ti kari nimbai savaime ne- čių 475 tūkstančiai hektarų 
ateira. kad juos reikia ni«i- Paskutinio Lietuvos nepri
dirbti. (EKv... klausomybės dešimtmečio

Kaip tyčia, šalia to paša- yiduikis (beveik 15‘< ma- 
kojnno dedamas ir kitas pa- zesnc'Je tentoi įjoję, be \ ii 
pasakojimas— iš Mažeikių! ?iaus kiašto) buvo 666,70f 
rajono, apie Domo Derkin-! ?, P^SKUtlnlo penkmeču 
čic sodybą. Derkintis. jau 60: JlĮJo 616,800 ha
metų amžiaus, "Kelio į ko-; kviecu
munizmą“ kolchozo mėlio-! (zieniAenciu) . ta ' mažės
racinių įrengimų prižiūrėto-: nfcJ® ^en\o,1J°^. Ras^' 
jas, irgi panašiai darbštus. t<l tūkstančių hektarų, 
kaip danas: savo sodybinį:
sklypą pavertė parku, "tar- Įvairios žinios
si dailininkas sukūrė nuo- Kuršėnuos atidaryta nau- 
stabv peisažą gyvoje gamto-į įa m uzikos mokykla vai- 
je“. Tiesa, ne dabar jis tą kams. Dabar Lietuvoje jau 
padarė: "Juk sodybą jis* 48-nios tokios mokyklos, 
puošė visą savo gyvenimą“.; ♦ * *
rašo korespondentas. Tik. .... . .
kas Danijoj taisyklė. Lietu-, . V,ln‘uJe ,en«'a,ma5J lietu
vei reta išimtis.'kart tokios '•■V™*'“* parodai Belgra- 
piivatiškos sodybos dar ne- ,le- -J^lgUOJ Numato- 
suniokojo kolchozo planai Į“ Parodyti 42-jų dail.n.n-
ir iš Derkinėio kol kas to kų f,.arba': Is 

•sklypo neatėmė. paroda vėliau busianti per-

L- Kapočius naujose 
pareigose

Lauiynas Kapočius, kurs

Dabar pasėlių mažiau, 
negu seniau

Šį rudenį Lietuvoje pašė

(Elta) i k<?lt!* Ra>'jon-

ntr,
Ateizmo muziejus

Pri ?š porą savaičių Vil
niuje atidarė ateizmo rrųzię-j 
jų — vienintelį tokio mąsto 
visam Pabaltv. Sprendžiant
iš Cz. Sziardar (spalio 11) 

aprašymo, muziejaus rengė
jai sekė panašaus Leningra- 
- '?**** '*'r ’

Dr. Halina Kairiūkštytė- 
Jacvnienė. meno istorikė ir 
kritikė, dabar gyvenanti 
Vilniuje, spalio 13 d. sulau
kė 70 metų amžiaus, šiuo 
metu ji rengia studiją apie 
lietuvių liaudies kostiumus.

• •

kalba "Five Posfe in the 
Market Place *.

Tai ir lietuviškai publikai 
vaidintas jo veikalas" Pen-

xvaxp taip li mo- Esame gavę iš kelių kana- ”kšt=, u ;
nusiskundimu, kad J

,-.6 ... Keleivis daugiausia rašo a- -tame uranesime rašoma,

Gerbiamieji, mes aprašo-' me va’zduojama laisvės ko-
n fnno ixrtrlzinc Rllw A _ _ •me tuos įvykius, apie 

riuos gauname žinių iš vieti
nių veikėjų. Ir jūs. kanadie
čiai, parašykite apie savo a- 
pylinkės lietuvių gyvenimą 
ir veiklą, o mes mielai dėsi
me- Tada ir jums, ir mums 
bus idomiau. nes turėsime

votojų drama mažoje Euro- ; 
pos valstybėje, kuri buvo to- * 
talitarinės jėgos pavergta.

Tame pačiame pranešime 
duodama trumpų žinių ir a- 
pie veikalo autorių.

Anapus uždangos
Vi bliaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ 

(Tęsinys)

SMALSUOLIAI negu 40 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų pareiškė pagei-

Gegužės mėn. antroje pu- davimą pavažiuoti į Tarybų 
-ėję. atsitiktinai pasukęs ra- Sąjungą arčiau susipažinti 
dijo rodyklę į Maskvos sto- su jos tautų kultūriniais lai- 
tį, pagaunu moterišką bai- mėjimais. Tai buvo vakari- 
są. pranešanti, kad daugiau niame Maskvos radijo žinių 

pranešime. Ąr jos buvo kar-
_____________________  totos kitu metu. negalėčiau

r pasakyti.
. , , , .. . o Rytojaus rytą, nuvykęs į
Čekoslo\ arijoje, Brno staigon ir susitikęs bendra- 

mieste, netrukus bus lietu- darbius, ėmiau teirautis, a 
'ių haudies meno kūrinių neteko kuriam laikrašty už- 
paioda. Siunčia . 11 kaimo įos žinios Pasirodo 
menininkų darbą. kad per radijo yra ir kiti

* » • j girdėję, bet laikraščiuose
,r.. . . - , . . ' niekai tokios žinios nebuvoVilniuje vfrų choras A- ubįj 

das, vadovaujamas Juozo; 40 tūkstanči _ui

prie tvirtų pečių, švari, iš- platesnių žinių ir geresnį 
lyginta. Susipažinom neti-u- vaizdą iš mūsų tautiečių gy- 
kus po mano atvykimo. Ma- venimo.
no kelias įstaigon ar namo Kas nenorite ar negalite 
ėjo beveik pro jo parduotu- ilgesnių sti-aipsnių parašyti, 
vės duris. Pamatęs visada atsiųskite nors trumpų žine- 
pasisveikindavo. vieną kitą. lių.
dažnai gal ir bereikšmį, žo- Turime pasakyti, kad mū- 
dį pratardavo. Pagausėjus sų broliai amerikonai šiame 
areštams ir žmonių dingi- reikale yra žymiai judresni 
nams iš po nakties, kartais ir nėpatingi pašvęsti vienos 
gal ir be didelio reikalo už- kitos valandos savo apylin- 
eidavo įstaigon. Po trumpo kės veiklai aprašyti, 
pasikalbėjimo, išeidamas Pajudėkite ir jūs, kana- 
užuominom patardavo, lyg diečiai, o pamatysite, kad 
įspėdamas ar persergėda- jr paįys savo pastangų vai- 
mas. \ ėliau ii gatvėje sutik- gįaį<; gėrėsitės

Vanago. spaiio 14 d. išvyko ž
Vengrijon. Ten viešės dvi 
savaites ir koncertuos Bu
dapešte ir eilėje kitų Veng
rijos miestų.

* * *

Augalu anatomijos ir fi-

šiaip sau agronomų ar kitų 
kurių specialistų ekskursija.
WL J<SU HKRJC,

_____nuu nepasve-
beta platesnės visuomenės 
regali išvažiuoti.

Pakalbėję, pasvarstę ir 
neradę atsakymo, palikom 

ziologijos profesorius Jonas1 klausimą atvirą, o po kurie 
Dagys spalio 10 d- Vilniuje laike ir visai pamiršome.

tas praeidamas pusbalsiu 
lyg pats sau pratardavo:
Niaukiasi. . Ar tik nekils 
audra... —ir panašiai.

Po vieno tokio apsilanky
mo išeidamas ir sako:

— Antanas pranašauja 
negeras naujienas...

— Kas tas Antanas ir iš
kur tos pranašystės?—klau- ras Toronte veikia nuo 1963 
au* metų. Jo tikslas buvusiems

Ištraukia jis iš kišenės ne- Europos aktoriams duoti 
didelio formato 32 puslapių progos vaidinti angliškai 
brošiūrėlę lenkų kalba ir pa- mišriai publikai — senie- 
duoda. siems kanadiečiams ir nau-

— Pasiskaityk prie pro- jakuliams.
g03* bia m sezonui nuo lapkri-

Paimu, skaitau pirmą pus- čio 30 d. iki gruodžio 18 d-i 
lapį: "Widzenia Antonie- tas teatras pasirinko A. • 
go“ (Antano regėjimai). Landsbergio veikalą anglų5 
Autoriaus leidinys, išleistas
1935 ar 1936 m. Vilniuje. 27?
Spaustuvės jau nebeatsime-

Mes laukname.
Keleivio redakcija

A. LANDSBERGIS 
KANADOS SCENOJE

Naujųjų kanadiečių teat-

Knygos
jaunimui

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MENULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina ... . $1.50
ŽAIŽARAS,D. čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienė3 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 

apysaka, 130 psl. kai
na .............................................. $1.80.

GINTARO TAKAte, J. Na

rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ................. . ....... $1*

Ta pati anglų kalba, ..$.1.

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

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............. ..... $1.50.

i

buvo pagerbtas 60 metų am 
žiaus sukakties proga (L. E. 
jo gimimo data nurodyta 
1909 IV. 23).

Slenkant dienelėm, žmo 
nės ėmė pastebėti vis didės 
nius ir didesnius tuščių pre 
kinių vagonų telkinius, nu 
stumtus ant atsarginių bė-

.................... , gių, dažniausia prekių sto
bpaiio 12 d. is Vilniaus į, tyse. Pagaliau jau ir sunkve- 

Belgųos komunistų jaunimo, žirniu telkiniai ėmė mesti
suvažiavimą išvykusi kom
jaunimo delegacija nusive

žmonėms į akis.
Vieną dieną sutinku be

žė ir pianistą Gytį Trinkūną, skubantį seną vilnietį J.M 
akompaniatorių ir solistą, o jjs trumpai:
Po pareigų pas belgų kom-i _ ,jau tie velniai turbū 
jaunuolius, G. Trinkūnas 
koncertuosiąs Briusely, Ant
verpene ir Lježe.

Montrealio parodoj, pa
viljone "Žmogus—kūrėjas“, 
bus ir prieš kiek laiko mim- 
sio skulptoriaus J. Mikėno 
jau po jo mirties premijuo-

vėl plėš miestą. Lukiškii 
aikštėje už šv. Jokūbo baž 
nvčios sugrūsta kokia por? 
šimtu sunkvežimiu.< c

Nešasi žmogus batus nusi 
pirkęs.

— Va, kainavo 15 litų. < 
dabar nulupę žalčiai 90 rub
lių. — skundžiasi žrno- 

— Bet dartoji skulptūra "Pirmosios gUS' Bet varkgeraį 
kregždės-. Numatoma, kad nor" ‘gos.suakuba’1- p» k«- 
tame poviljone bus apie 160 n? la,k° !r.tV neb£; r)ai’ » 
geriausiu skulptūros kuri- odo? ™alPlrkau. Ęjk ir tu 

paskubėk, nes uz dienos ki
tos nebegausi-nių iš ivairiu kraštų.

V ilniuje statybininkai,, 
kasdami vietą naujo pasta
to pamatams, užtiko aprūdi- Skęstantis ir už šiaudo 
jusi?, bet nesprogusią pusės tveriasi, sako žmonių prie- 
tonos svorio bombą, užsili- žodis. Anomis nerimo ir te
kusią nuo karo meto. Išsiun- roro dienomis žmonės ieš- 
tę gretimų namų gyvento- kojo visokių būdu nevilčiai 
jus. pirotechnikai dirbo 10 palengvint: vieni ėmė slaps- 
valandų, kol pavyko dau- rilis, kiti keisti gyvenviete-.

PRANAŠYSTĖS

nu Kaina 30 grošų. Paliko
jis man ją žmonių nusmunka nuo plat

npr<5kaitan Tr formos ir išnyksta. Vėl prie- i r«..rsinesę* perskaitau. Ii Rusiioje bu„ djdeii TRYS SAKALAI, Alf. Vam-
ką jus pasakysit: beveik vi- • kurie palS . ka buto. 15 pasakų ir padavi-
dė. Prie išsipildžiusių kaž- nnes pajėgas. Ir čia pavaiz-! 1^6 psl., kaina.. 8-
kieno ranka raudonu rašalu du°tao piešiniu kelio dvisa- ’ 
lenkiškai užrašyta: Bylo. kis su platfoi-ma ir žmonėm.
Žymesnės net autoriaus ^7a ^karuose
pieštais paveikslais pailiust- tamst aemė, ir pakyla lyg
ruotos. Keturias būdinges- k,t^ tvanniu
nes, kurias gerai įsikaliau dĮd^h spiečiai, bet greitai 

viskas paskęsta debesyse, n 
nieko negaliu įžiūrėti- Ne
trukus ir iš rytų atslenka rū
kas ir susijungia su vakari 
niais debesimis. Prirašyta:

oooeeoooeoeoGocoooosooGoae

galvon, noriu net čia sumi
nėti:

1. Mandžūrijos atplėšimas 
nuo Kinijos. Autorius rašo:

Matau didelį kambarį, 
pilną žmonių, kuriame du viltas Lenkijos padalinimas, knygas: 
smarkiai ginčijasi- \ ienas jr £ia pat jo ranka nubraižy- 
jų didelis, bet nerangus, ki- Įag Lenkijos ruožas, kuria- 
tas mažas, bet labai piktas me susitiko vakariniai debe 
ir agresyvus. Kiti dėl akių SyS su rytiniais rūkais. Ta:
17? ha’ido išskirti besikivir- ruožas visiškai sutapo st 
čijančius. bet tikrumoje is- 1939 m vokiečių ir nišų ski 
skirti jų nenori. Netrukus riamąja riba Lenkijoje po 
kambarys išnyko, ir atsivėrė jos sužlugimo.
platus laukas, kur mažasis 4 Matau Lietuvos kariuo 
aštriu kardu nupiovė didžia- menės nedideli jungini, va
jam palto skverną. Ir čia pat dovaujamą pulk. Įeit., labai 
rašalu nupieštas paveikslas, energingai besiveržiantį per 
kaip mažas piauna didžiojo administracinę liniją ir gar- 
palto skverną, kitiems ste- šiai šaukiantį valio’ (taip ii 
bint. Toliau seka Antano is- parašyta —Valio). Visa tai 
vada: Japonai atplėš iš Ki- sįmboliška, — lietuviai at 
nijos didelį žemės plotą. siims Vilnių, — prirašyta j<

2. Matau lyg pro miglas išvada. Ir vėl piešinys su lie 
labai greitai beskubanti rai- tuviško sukirpimo karių uni- 
telį iš lytų Dar labai toli forma.
nuo jo į vakaras būrys žmo- Brošiūrėlę iš manęs paė 
nių sunkiai stumia keliu di- mė dr. V. K- ir nebegrąžino. 
dėlę trikampę platformą.’ Kaip ten buvo. kaip ne 
Vieni stumia ją iš visų jėgų, bet Antano pranašystėm ge- 
0 kiti tik rankas prikišę lai- ras būrys lenkų vilniečių ti-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo- 

Vis tai simboliška. Bus Ket- Je galite gauti šias tinkamas

giau kaip 25 metus išgulėju- treti bent namie nenakvoti. kosi. Pristumia ją prie dvi- kėjo ir vis klausinėjo jį nau- 
sią bombą iškelti ir išvežti o visi drauge laukė bent ko- šakio kelio ir ima stumdytis: jų. Jų įtakoje J.K. ir mane 
uzmiertin. Ten ją susprog kios permainos. vieni nori stumti viena atša- ragino, jei pats negaliu, tai
dino- Sprogimas buvo girdi- Mieste patylomis sklido ka. kiti kita. Pagaliau pasi- nors šeimą išgabenti į sau- 
ma> j mieste. visokių gandų, dažnai pa- veja juos raitelis, iškėlęs gesnę vietą.

(Elta) čių komunistų paleistų. Ta- kardą, ir tuo pat metu dalis ' (Bus daugiau

"Lithuania land of he- 
roe«,“ paraiė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
p*l«, kaina kietais viršeliais 
$-4.00. minkštais $3.00.

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

fKIBBB BU U UBOUXU^OOOaov^a^

ADMINISTRACIJOJ

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci

ja prašo gerb. skaitytojus, 
kune keičia įdresą, prane 

•ant naująjį adresą neuž 
miršti parašvti ir tena ii

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code.
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Pasikalbėjimas 1 
Maikio SU Tęvu]

MAIKIO SU TĖVU PASlKALBĖJiMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

MINĖJO VENGRUOS 

SUKILIMO DESIMTMETJ

Spalio 23 d- sukako 10 
metų, kai Vengrijos liaudis 
sukilo prieš savo pavergė-! 
jus — komunistus. Chruš
čiovo atsiųsti tankai krau-Į 
juose paskandino sukilėlius. 
Tūkstančiai laimingesniųjų

j pabėgo i užsienį.
Dešimtmečiui nuo to įvy

kio sukakus, vengrai visame 
laisvajame pasaulyje tą su
kakti minėjo. Minėjo ją ir 
Europos Pavergtųjų T autų 
Seimas, paskyręs tam speci
alų susirinkimą. Jis vieni 
balsu priėmė bendrai su Pa 
vergtųjų Tautų Draugų or
ganizacija rezoliuciją, ku
rioje. be kitko, apeliuojama 
į vaisvojo pasaulio vyriau
sybes panaudoti savo pajė 
gas pavergtųjų tautų lais 
vei grąžinti, šaukiamasi 
Jungtines Tautas atsisakyt 
dvejopo masto: taikyti į vai 
rias baudas vykdantiems 
neteisingumą Afrikoje, be* 
atsisakyti ištirti, net svars 
tvti Tebesitęsiantį žmogaus 
teisių panaikinimą Rytų Eu
ropoje ir Tibete.

Visas laisvasis pasauli* 
raginamas šia proga atsi
minti ir atnaujinti savo iš 
kilmingą pažadą per laisvę 
laimėti tikrą taiką.

v KELEIVIS, SO. BOSTON

Viršuje namas Bronve. N.Y., kuriame policija, pavarto
jusi ašarines dujas, sugavo baisų žmogžudį Robertą 
Phiilipsą, apačioje policininkai veda tą žmogžudį. Phil
lips buvo kaltinamas ir ieškomas, nužudęs moterį ir jos 
vaiką įkišęs į šaldytuvą, o minėtame name rasta nudur
ta moteris ir subadrtas, bet dar gyvas vaikas.

CHICAGO, ILL.

balto suvažiavimas

Lapkričio 26 d. 10 vai. 
ryto Jaunimo Centro na-- 
muose prasideda Balfo at
stovi- suvažiavimas. Tą pa-! 
čią dieną vakare seimo da
lyviams rengiama vakarie-; 
nė. Seimui rengti komisiją: 
sudaro kun. F Gureckas, J. j 
Arštikis, A. Dzirvonas, A. 
Gintneris ir V. Šimkus.

TORONTO, ONT.

Mirė V. Vaidotas

Spalio 22 d- mirė Vaclo
vas Vaidotas, gimęs 1890 
metais Josvainių valsčiuje,
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys, valt. liaudininkų vei
kėjas. pasiūlęs lito vardą 
naujam Lietuvos piniginiam 
vienetui, daug veikęs koo-' 
peraty vuose ir kitose ekono
minėse organizacijose.

Kanadoje jis taip pat ne
sėdėjo rankas sudėjęs. Jis ir 
čia daiyvavo lietuvių visuo- 
meniriame sąjūdy. Ypač di
deli jo nuopelnai Tautos
Fondui, kuris telkia lėšas, vi* mažiau bebus tokių, ku- 
laisvinimo reikalams. Jis: riems reikės siųsti primini* 
jam vadovavo. Iki mirties mus. 
tas fondas sutelkė $75,000? Keleivio adm-ja

..:: ): ::

NAUJA — OFICIALU
t PILNAI GARANTUOTI 
" PINIGAI J LIETUVĄ 
pe#- Vneshposyltorg Maskvoj

JAV CERTIFIKATAIS 
pirkti Įvairiose krautuvėse. 
AK RUBLIAIS IŠMOKĖTI

9 rubliai už $10 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ.

Gavėjas gauna visą sumą 
Išlaidas apmoka Vneshposyl
torg.

UŽSAKYMAI TIK PER 
INTERTRADE 

KXPRESS CORP.
125 East r 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 

Paprašykite nemokamų ka
talogų.

PALENGVINKITE MUSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant,

—

— Kas tau. tėve? Lyg įl
apsi verkęs...

— Jes, Maiki, verkiau 
— O kas atsitiko?
— Man pačiam. Maiki.

niekas neatsitiko, ale širdį 
skauda dėl tų vaikų, ką kal
nas užgriuvo. Gazietos įašo,

baigė maldą kalbėti. Jie 
meldėsi.

— Algi tas gali būti teisy
bė?

— Tikra tiesa, tėve. Ma
tai. Anglijoj bažnyčia yra 
valstybinė įstaiga, lodė' 
maldos tenai yra kaip ii

kad du šimtai žuvo. Palai- valstybine prievolė moki-
| loti g\ vi su visa škule.

— Tiesa, tėve: baisus at- 
— O kas čia kaltas, ar ne

bedievybė?
[ ri tikimas.

— Ne, tėve. bedievybė

— Tu akai, kad neturi, o 
kad turi. Juk be

dieviai uždraudė maldas 
mokyklose, ar ne? Nu, tai 
Dievas ir užleido tokią koro- 
nę.

— Tėvas nušnekėjai ne-

I aš sakau

niams- Todėl ir spalio 21 d. 
rytą, kai Aberfano mieste-' r.,-.-i • • ... . y-.no vaikai susirinko į Pan- 
glaso mokyklą, visų pirma) 
jie nradėjo maldą kalbėti:. 

''Dėkojam tau. Dieve, už
loki ara/ii

"Dėkojame tau už maistą, 
kuri mes kasdien valgom!

"Dėkojame už paukšte
lius. kurie mums čiulba!

”1

VISIEMS BALFO AUKŲ kauskas. A- škudzinskas, B.
Paliulis. J. Tuinila, A. Ker- 
šuiis. A. Matjoška. J. Daval- 
ga. K. Dūda, P. Jakutis, dr. 
J. Gimbutas, P. Brazaitis.

RINKĖJAMS

Šiuo metu visose JAV-se
vyksta Balfo vajai, renka
mos aukos bendrajai lietu
vių šalpai. Reikia surinkti 
per 100,000 dolerių, kad 
Balfas galėtų tęsti būtinus 
pasaulio lietuvių (ypač nu
kentėjusių Sibiro tremtyje) 
šaipos darbus. Tos aukos 
renkamos gana įvairiai: kai

PABĖGO ĮŽYMUS 

SN1PAS

Iš Wormwoodo Scrub: 
(Anglijoje) kalėjimo pabė 
go įžymus šnipas Blake, ku 
ris už labai svarbių slapti 
žinių išdavimą sovietam: 
1961 metais buvo nubausta 

42 metus. Tai ilgiau
sias terminas, kurį bet kadr 
yra skyręs Anglijos teismą? 
Matyti, kad Blake nebuv 
paprastas šnipelis.

Pažiūrėkime, kaip tasa 
šnipas minėtame kaiejimc 
sėdėjo.

Jo skyriuje buvo 200 ka 
linių ii tik du sargai/'kau 
nių kameros buvo istisą die 
ną atviros. Kaliniai gaiėjc

Po $3: J. Petružis, J- Šai-i 
kūnas.

J. Gigalauskas $2.
Kiti aukojo po mažiau. 
Visiems aukotojams nuo

širdus ačiū. Laukiame ir ki
tų, kurie dar nesuspėjo sa
vo aukos atiduoti šalpos rei-j 
kalams.

Jau rišykloje
1967 METŲ "KELEIVIO**

KALENDORIUS
kur lankomasi pas lietuvius! » '........................
, namus, kitur darom, pa-į tęsiam£*20 d., 
rengimai, kitur aukų prašo-, Aukaj
ma laiškais. Lietuvių dosnu-: jo./ Rur
mu ęanas negan.SKiptis. v,-, įnksijau ske,bta.

Dėkojame tau, Dieve, už 
viską •“
Ir baigiant jiems paskutinį 

si, n< i tą. Juk maigios buv. maloo.s sakini, piadėjo ant svečiuotis pas vienas kitą 
uždraustos Amerikos mo- jų griūti kalnas, tėve. Kaip
kyklose, o kalnas užgriuvę tat gali sakyti, kad malda 
mokyklą Anglijoje. apsaugoja nuo nelaimių?

— Nu, tai aš čia mistei- i — Maiki. maldos negali 
kaltinti. Tenai turėjo būti 
velnio darbas

— Bet tėvas nekaltink

sa bėda. kad mažai kas gali: 
surasti laisvo laiko ir jį skir
ti aukų rinkimui.

Lietuvių Enciklopedijo:

Balfo Valdyba

KAIP SUTRUKDYTI
leidėjas Juozas Kapočių į 
paaukojo Balfo šalpai laba’ j AUTOMOBILIŲ VOGIMĄ 
daug naujų knygų ir tarp ji

ką padariau- Uskiuzmi.
— Ir ne vieną "misteiką“ 

padarei, bet tris.
— O kaip tu išfigeriavai 

cris?
— Visų pirma suklydai 

Manydamas. kad ši nelaime 
| atsitiko Amerikoje. Kitą ne
sąmonę pasakei, kad dė 
naldų panaikinimo Dievą? 
urėtų bausti mažus vaikus. 
D trečias absurdas yra tas, 
<ad malda gali ką nors ap
saugoti nuo nelaimės

— Maiki, tau reikėtų būt 
yolicmanu, ba tik policija 
šitaip rokundas daro: iš vie 
no daikto padaro Tris. Va 
anądien Saubostono an 
Brodvės armobilas užmušė 
šunį. tai policija sustatė tam 
važiuotojui protokolą ir pa 
darė tris apkaltinimus: vie 
na. kad pergreit važiavo- 
antra, kad pavojingai važia 
vo. ir trečia, kad užmušė su 
nį.

— Palauk, tėve, palauk' 
Be reikalo čia šunį Įkišai 
Juk mes kalbam apie mal
dos galybę: ar ji gali nelai
mę atitolinti, ar ne.

— -les, Maiki, gali. Aš 
’aliu nasibažyt. kad gali.

— Bet tėvas taip drąsiai 
'nesidažytum", jei žinotum, 
kad anglies atlaikų kalnas 
įžgriuvo tą mokyklą kaip 
tik tuo momentu, kai vaikai

Jo turinys:

Ii pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kaien- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?». I

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Nežinia, kiek automobilių 
pavagiama visame krašte.
bet.

taip pat didesni kieki J Ma 
tejkos Žalgirio mūšio paBlake kameron susirinkda 

vo ir.teligentiškesni kalinia 
ir vesdavo diskusijas politi 
kos ir kitais klausimais Bla 
ke turėjo savo bibliotekoje 
per 100 knygų. Kameros

veiEslo spalvotu reproduk-I sakysim. Mass. valsty- 
ciju <15x291. Visiems Bai- per metus tokių vagys- 
foaukų rinkėjams bus pa. | aų būna daugiau nei 40,000- 
siųsta tų paveikslų, kad pa- -la-’o- seimelio narys
ėmę auką ir išdavę Tax De-

. . , . .. . grindys buvo išklotos per- į duetibie kvitą dar galėtų i
velnio, nes tokio piktadario sišku kilimu kurį atneįė tc | teikti ir šj tikrai gražų pa-į «

nėra. x_i_. x_____ .veikslą. tomonim

ir

— Nu, tai kas kaltas?
— Galima kaltinti daug 

ką. tėve. Gali būti kaltas ka
syklos savininkų gobšumas, 
nes jie nepasirūpino supilti 
tą kainą toliau nuo gyvena
mų vietų.

— Ar tai kalnas buvo su
piltas?

— Supiltas, tėve. Per 90 
metų tenai buvo kasama

šnipo žmona.
Kartą per mėnesi Blak< 

žmor.a aplankydavo vyra 
Sargai šia porelę pavaišin
davo arbata.

O vis dėlto ir tokiame ka 
Įėjime, kuris panašus i klu
bą viengungiams. Blake ne 
norėjo ilgiau sėdėti, o gal ir J 
tie, kuriems jis reikalingas i 
nebenorėjo leisti jam ilgiau

Rašykite Balfui: 10.' 
Grand St-. Brooklyn, N. Y 
11211.

Balfo reikalų Vedėjas

anglis Ja reikėjo sijoti. Gry- be darbo tūnoti ir pasirūpi 
na anglis buvo parduodama, no jį išlaisvinti, 
o akmenys ir kitokios atlai-;

i kos buvo verčiamos Į krūvą.
Taip išaugo 800 pėdų aukš
čio kalnas. Ir tas kalnas da- Kad be Dievo žinios ir valios 
bar nusmuko, užberdamas niekas pasauly neatsitinka
mokyklą su vaikais ir kele
tą kitų trobesių.

Net lapas nuo medžio nenu
krinta. Na, tai kaipgi galėtu

— Nu, tai Dievas čia ne- lietus lyti be jo žinios? 
kalta5. Maiki. O jeigu tu ne- — Negali. Maiki. Viskas 
nori ir velnio kaltinti, tai as • darosi pagal jo norą.

—Matyt, tėvas nežinai.sakyčiau, kad už tą nelaimę 
vra kalti patys žmonės — 
tie. kuriems ta maina pri
klauso-

— Bet tėvas tiki, kad yra 
visagalis Dievas, tai turėturr 
ir ji kaltinti.

— Ar tu pasiutai?.!
— Ne, ne, tėve, aš kalbu 

logiškai. Juk tikyba mokina.

AUKOS BALFUI

Bostono Balfo 17-to sky
riaus vajaus metu aukojo:

Inž. J Rasys $25.
Po $20: V. Stelmokas. A. 

ir G. Stapulicniai ir inž. J. 
Mikalauskas

J- Vembrė $15.

seimelio 
Backman iš Brookline yra 
pasi’yžęs Įnešti Įstatymo su

kuri priėmus, au
tomobiliu vagysčių skaičius 
turėtų žymiai sumažėti.

Backman sako. kad jei 
galima gaminti automobi
lius su oro vėsinimo įrengi
mais ir kitais patogumais, 
tai gaiima juose Įtaisyti ii- 
geresnius užraktus, pavo
jaus signalus. Tai žymiai 
apsunkintų automobilių va
gystei

Todėl, jis sako, Įstatymo 
keliu viso krašto komercijos 
komisiiai turėtų būti duota 
teisė Įpareigoti Įrengti auto
mobiliuose privalomus už-

ii. •.

Baltušienė ?6. 
kad lietus buvo svarbiausiai Pc >5: K. Bačanskas. 
priežastis, dėl kurios tas kai- Manomaitis. St. Kiliulis, 
nas nusmuko, užberdamas
mokyklą su vaikais. O jeigu 
tai atsitiko pagal Dievo no 
ra. tai kaipgi jo 
a?

' raktus, bet kadangi tas ke- 
Po S10: J. šiliūnas, A. J. jjas vra ilgesnis, tai jis siū- 

Liutkonis. A. J. -Januškevi- j0 valstybėje duoti
čiai. M. J. Jurėnas, J. Kano*- teisę automobilių registra- 
čius. A. Girnius, J. Januškis cjjOs Įstaigai nustatyti, ko- 
ir A. Andriulionis, V Izbic- jęje užraktai turi būti auto- 

Ruches* mobiliuose Įrengti,
vičienė, Al. Černiauskas. J/
Starinskas ir -T. Vizbaras

E.
B.

Kruopis. M Bratėnienė. J. 
Grigalus. VI. Mickūnas, S. į 
Jurgelevičius. E. Cibas. St. 

nekaltinti. Griganavičius, P. Pauliuko
nis. M. Manomaitis, H. Gi-

— Dac inaf, Maiki! Gud- neitis. J. 
bai.M i tas, p.

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje- 
Straipsnis Jaltai prisimintu 
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.

Be to. kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 
geresnių juokų.

Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS

Kalendoriaus kaina *— 95 centai

Šių metų kalendoriaus pritrūko, todėl patariame užsi
sakyti 1967 metų kalendorių nieko nelaukiant. Užsaky- 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI mu* galima siųsti kartu su prenumerata ir galima atskirai.
m - t - . -i Prašome adresuoti taip:Turime Lietuvos zemela- K

pių — už oO centų, uz $2.50 ELEI 'Y I S
(sulankstomas) ir už $3.50 Broadway Boston, Mass. 02127
< sinni’i’s >

Paragink savo oaž.jtamus 
Valiukonis. E. šmi-! išsirašyti Keleivį. Kaina 
Vaičaitis. P. Rač- metam* $5.

I
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 8. 26

Pasiunčiau laiškus j Ameriką. Lauksiu rezultatų. 
Skaičiau telegramą iš Kauno, kad ''parlamentas“ pasky
ręs Lietuvos TSR premjeru kažkoki Feiskį; kas tas per 
tipas, neturiu supratimo, bet vienaip ar kitaip, tai žmogus, 
Lietuvos gyvenime ničniekuo neįrašęs savo vardo. Jį 
Maskva bus ištraukusi iš savo archyvų, ir jo nuopelnai 
Lietuvai bus išsemti ištikimybe Maskvos direktyvoms. . 
Ar jis lietuvis?

Analizuodamas savo stovį, skiriu dvasinę būseną ir 
materialinę. Materialiniu žvilgsniu esu "ore“, be jokiu 
pajamų ir be jokių perspektyvų bet ką iš kur nors gauti. 
Dvasinėj būsenoj šiuo metu vyrauja tuštuma, laukimas 
kokios neis permainos ir viltis, kad "kaip nors susitvar
kys“, susigulęs reikalai, karas pakryps ne taip pražūtin
gai ir pagaliau galėsime vėl gyventi kur nore ir lyg įprastu 
būdu — laisvai, tegu ir neturtingai, bet nepriklausomai, 
be antsnukio. Grįžimui į Lietuvą nebėra vilčių, reikia žiū
rėti, kur kitur patekti.

1940. 8. 26

Skaičiau Emancipation Doriot’o — kova eina prieš 
le Rocuue už jo "proangliškumą“. Doriot nori dėtis vienin- į 
teliu tėvynės gelbėtoju, veda kompaniją prieš parlamenta
rizmą, franko-masonus, žydus ir visus, kuine kliudo nacio
nalinę revoliuciją gilinti. Couriere betgi stipriai kliudo 
Emancipation lakumą, ir daugy bė baltų vietų rodo. kad' 
jo idėjos dar nėra vyraujančios laisvoj zonoj

Reikia parašyti laišką konsulatui, — gal iš ten gau
siu kokių nors žinių.

1940. 8.28

Parašiau laiškus konsulatui, "Lietuvos žinioms“, Pu- 
rėnienei (per Šveicariją),. Kainui — tiesiog. Laukiu ži
nių. Į Ameriką — broliui ir "Naujajai Gadynei“. Irgi 
Jaukiu žinių- Reikia kaip nore kurtis čionai, noriu samdyti 
butą. Toks yra laisvas, bet įeisiu į butą be ničnieko... įdo
mu. ar patekau į papildomą sąrašą, ar ne. Vakar iš Mar
selio gautas laiškas, pagal kurį Amerikos konsulatas rei
kalauja "visa de sortie“ ir reikalauja įrodyti savo "visuo
meninę vertybę“, nes leisti bet ką važiuoti konsulatas ne
benorįs. Įdomūs visuomeninės vertybės kvotimai'. Kaip 
tokį dalyką įrodyti? Rusų menševikai pradėjo tempti į 
aukso šalį visokias tetas, diedus, naftos ir kartūno speku
liantus, ir Amerikos konsulatas pradėjo abejoti dėl to 
svieto visuomeninės vertės. Jų vertybė — ryšiai su tais. 
kurie duoda rekomendacijas, ir gai iš dalies piniguose, 
kas jiems nekliudo važiuoti Amerikon visuomeniniais 
pinigais.

Reikia išsiaiškinti santykius su Goldšteinais. kuriuos 
aš apvalgau, bet kol kas Olga Iljinična nieko nenori iš 
manęs imti. Situacija nemaloni, jaučiuosi parazitu.

Ortenbergas su žmona čia. Baukštosi dėl savo vietos 
radiofone. Jei jam, kaip žydui įr natūralizuotam. neleis 
radiofone griežti, atsidurs be skatiko Padėtis visų svetim
taučių atrodo be išimties liūdna- Ką jiems veikti? Kur 
dėtis? Nuo ko pradėti? Kai lyginu savo padėtį su kitų 
žmonių padėtimi, atrodo, kad aš dar nesu pats skurdžiau
sias. bent kolkas. kol ”prime“ pinigai nesuvalgyti. Kas 
bus vėliau, taip, kas bus?

1940. 8.29
šiąnakt staiga suskaudo pilvą, nors pasiusk... kaip 

skauda. Matyti, apsiėdžiau, reiks vėl saugotis, bet ko sau
gotis? Pasiskundžiau šeimininkei. Ji jau visą receptą turi, 
ką valgyti ir ko nevalgyti.

Sako, kad apmokėjus kelią, gaiima vykti į Paryžių. 
Man reikėtų ten važiuoti, nes ko čia sėdėti, belaukiant 
atsakymų? Reikia susitikti su Vera. atlikti merijoj forma
lumus ir aplamai, jei padėti keliauti, tai sykiu. Nuo savo 
likimo neišbėgsi, dargi nereikia nė pastangų dėti. Jei bus 
galima važiuoti — važiuosime. Tuščia dūšioje, kaip nie
kada- Norisi patogiai atsisėsti ir sustingti kuriam laikui, 
belaukiant kokių nors jvykių — toks nuovargis, tingumas 
ir apsileidimas... Gavau laišką iš š&pkarovo; jis gyvena 
be permainų, kaip iš viso Septfonde jokių permainų nesą. 
200 frankų išvykstantiems dabar moka pačioj stovykloj. 
Įdomu, ar demobilizacijos centras Caussada man išsiųs 
pinigus?

Tokia tuštuma galvoje, stačiai keista. Man reikėtų 
kur nors į sanatoriją: valgyti pagal dietą ir skaityti leng
vus romanus. Bet tokiam gyvenimui aš, regis, visada bu
vau gabus. Įgimtas "Faultier“.

(Bus daugiau).

&3£3

KELEIVIS, SO. BOSTON

žemes arebėjimo aukos Peru valstybėje, žuvo kelios 
dešimtys žmonių, sužeistų šimtai.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo
adresu:i
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Ave., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

JONUKAS KELIAUJA 
Pasaka

Pagal M. Kanapnickienės pasaką iš lenkų kalbos 
lietuviškai parašė
Jonas Valaitis

(Tęsinys)

SARGO TROBOJE

Visą šlapią išgąstingą 
Sj skenduoli nelaimingą

Į trobelę miško sargo 
Drąsūs vyrai veda di augą.

Rankom pliaukši šeimininkė,
Pasitikus žuvininką:

— Vai, tai kaip čia tau nutiko? — 
Sauso siūlo nebeliko!

Čia Jonukui, vargdienėliui,
Veidu rieda ašarėlė;

Tart norėtų, bet negali —
Virpa lūpos, dantys kala.

Liepia vilktis šeimininkė,
Ir šlapius rūbus surinkus,

Ant tvoros ji juos padžiauna 
Svečias Jurgio eilę gauna-

— Tu, Maryte, — sako dukrai,
— Greit pašildyk svečiui putrą!

> ' - ' ' 'i v
Suramino, išdžiovino,
Svetį jau putra vaišino.

O Jonukas nei nelaukia.
Pilna burna putrą maukia.

Taip įkibo į šį darbą,
Kad užmiršo būtą vargą.

Jau už stalo pralinksmėjo.
Jo aplink vaikai sėdėjo:

Visą dieną neatstotų,
Į Jonuką jie spoksotų.

Bet mamutė sako: — Vaikai!
Ne, nestovi, bėga laikas,

O mes sėdim, tuščią malam...
— Tai kur svečias? — Ai pas mamą!

— Ko čia mums jau besėdėti?
Reikia draugą palydėti!

Ir apsupę greit Jonuką,
Miško pusėn jie nurūko.
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Elizabeth Arden. kosmetikos 
biznio žymi vadovė, mirė 82 m. 
amžiaus.

Jau nuo 1956 metų aš dir
bu chemikalų fabrike. Dir
bu dažniausiai su dažais. 
Prie kai kurių darbų mes 
dėvime kaukes, prie kitų — 
apsieiname be kaukių. Pro 
tas kaukes yra žymiai sun
kiau kvėpuoti, todėl kartais 
ir prie tų darbų, prie kurių 
iš mūsų reikalaujama dėvėti 
kaukes, mes apsieiname be 
JU-

Prieš pusmetį pradėjau 
kosėti ir spiaudyti krauju. 
Išsigandau ir tuoj nubėgau 
pas fabriko daktarą. Tas 
mane tuoj nusiuntė į ligoni
nę, kurioje buvau nuodug
niai ištirtas. Pradžioje dak
tarai manė, kad aš turiu 
džiovą, bet po visų tyrimu 
man buvo pranešta, kad aš 
sergu tokia liga. kurios nie
kuomet nebuvau girdėjęs— 
"ephysema“ Kosulys. ne
praėjo, dažnai man skauda 
krūtinę. Daktarai man sako. 
kad aš galiu dirbti prie kiti) 
darbų, bet su dažais pataria 
man jokio reikalo neturėti.

Nuėjau pas "bosą“ ir tas 
man pranešė, kad jis žino a- 
pie mano ligą ir kad iis mar 
duosiąs kitą darbą. Pristatė 
mane dirbti prie šlavimo. 
Tai kai tik pradedu šluoti 
pradedu taip kosėti, kad ne
gabu žado atgauti. .Sakau 
"bosui“, kad neganu to dar
bo dirbti. Sako. tai ko nori 
kad tave pasodinčiau i savi
ninko kėdę. jo kabinete. ir 
arbatos atneščiau ? Ban
džiau vėl dirbti prie kitų va
lymo darbų, bet atėjės namo 
sukrentu į lova ir visai ne
turiu jėgų nei darbui dirbti, 
nei apie namus tvarkylis.

Esu 56 metų amžiaus, tai
gi iki pensijos dar toli. Jei 
aš ir galėčiau pensiją gau
ti kaip ligonis, tai maksimu
mą kažin ar gaučiau. Be to 
vaikai eina mokslus ir rei
kalingi pagalbos, žmona 
dirba, bet iš jos uždarbio 
mes galime tik už maistą ir 
butą užsimokėti. Tos pensi
jos vargu ar užtektų dakta
rams ir gydymuisi, o jau 
vaikams tikrai negalėtumei

žmogus padėti- Jei turėčiau 
65 metus, tai medicare bent 
už gy dymą man sumokėtų.

Prašau man pranešti, ar 
aš negalėčiau kartais gauti 
kompensacijos iš savo fabri
ko už suardytą sveikatą? 
Juk aš esu dar palyginamai 
nesenas žmogus, o sveikatą 
praradau tame fabrike. Bū
siu labai Tamstai dėkingas 
už nuomonę šiuo reikalu.

Ligonis
New York State

Atsakymas

Dėl ligonio pensijos (dis- 
ability pension): jei bus pri
pažinta, kad Tamsta dėl li
gos nebegali dirbti, Tamsta 
gausi maksimumą (tokią 
pat sumą. kurią gautum, iš
eidamas į pensiją, sulaukęs 
65 metų amžiaus) Tokiu 
atveju Tamstos vaikai, ku
riuos Tamsta išlaikai ir ku
rie studijuoja, taipogi gaus 
atitinkamą sumą pensijos 
(family benefits).

Dėl galimos "Workmen’sį 
Compensation“ pašalpos: 
patarčiau Tamstai nueiti 
pas vietinį advokatą, pagei
daujamai pas tokį, kuris 
specializuojasi šioj srity. 
Jis surinks jam reikalingą 
informaciją, ir tada jis ga
lės Tamstai pasakyti, ar y- 
ra pagrindo ir vilties gauti 
tokią kompensaciją. Žino
ma, svarbiausias reikalas 
būtų įrodyti, kad yra medi
ciniškai įrodomo pagrindo 
tokiai kompensacijai reika
lauti. Klausimas yra itin 
svarbus, ar galima, išanali
zavus dažus ir kitokias prie 
darbo vartojamas priemo
nes, surasti ryšio tarp Tams
tos ligos ir darbo sąlygų. Tai 
paprastai yra pirmas žings
nis. Tamstos advokatas tu
rės gauti laboratorijos davi
nius ir daktaro specialisto 
nuomonę prieš nutardamas, 
įąr Tamsta turi pagrindo to
kiai bylai iškelti. Niekas ne
galėtų Tamstai pasakyti, ne
turėdamas tokių duomenų, 
ar yra ar nėra pagrindo 
"Workmen’s Compensa
tion“ ieškiniui iškelti.

Kova su girtavimu

I

Vy riausvbė vis labiau su 
sirūpina girtavimu, nes gir 
tuoklių skaičius vis auga. vif 
daugiau svaigiuosius gėri
mus geria moterys ir net 
vaikai.

Žinovai sako, kad JAV 
priklauso tai valstybių gru
pei, kuriose ypač daug išge
riama alkoholio. Pasak svei
katos. Švietimo ir labdaros 
sekretorių Gardnerį, šiame 
krašte yra nuo 4 iki 5 milio
nų alkoholikų. Vienas iš as
tuonių amerikiečių gyvena 
šeimoje, kurioje jis pats ar 
kuris kitas jos narys yra al
koholikas.

Dr. Milton Silverman, 
veikatos sekretoriaus padė- 
ėjo specialaus patarėjo, žo

džiai--. daugiausia alkoholi
kų yra tarp turtingųjų ir 
etnrtingųjų. tarp daugiau

siai ir mažiausiai išsimoksli
nusių. įdomu, kad N Ang
lijos protestantai ir airių ka
talikai turi daugiausia alko
holikų ir mažiausia italų kil
mės žmonės ir žydai.

Su alkoholiu siejamos vi
sokio® nelaimės. Statistika 
rodo, kad pav. 1963 m- dėl 
alkoholio mirė 10,500 žmo
nių. Draudimo bendrovių ži
niomis, alkoholikų amžiaus

vidurkis yra 10-12 metų 
trumpesnis. Alkoholis kal
tas ir dėl 30' >. eismo nelai
mių. Viso krašto pramonės 
įmonės dėi alkoholio (darbo 
dienų praleidimas, mažes
nis darbo našumas, medici
nos išlaidos) turi nuostolio 
per metus 2 bil. dolerių.

Todėl suprantamas ir vy
riausybės susirūpinimas tuo 
reikalu. Bethesdoj, Md.. 
prie psichinių ligų instituto 
bus įsteigtas centras alkoho
lizmui įspėti ir kontroliuo
ti. Jame nebus alkoholikai 
gydomi, bet ten bus sukaup
tas to klausimo tyrimas ir 
to reikalo kontroliavimas. 
1967 m išlaidose tam insti
tutui numatyta 5 mil. dok 

Be to instituto, bus suda
lytas 18 asmenų patariama
sis komitetas, į kuri įeis gy
dytojų. socialinės srities dar
buotojų. darbininkų, pra
monės, teisės ir civilinių or
ganizacijų, susirūpinusių al
koholizmu. atstovai 

Negalima pasigirti, kad ir 
mums, lietuviams, tas klau
simas nebūtų opus. Juk ir 
mūši) tarpe yra nemažai per
daug pamėgusių alkoholį.

Kova su alkoholizmu, aiš
ku, negali būti išspręsta to 
ar kito instituto įsteigimu, 
tuo ar kitu valdžios įsaky
mu. Cia didelės reikšmės tu
ri plačiai išvystytas priešal- 
koholinis švietimas, kuris 
turi prasidėti šeimoje. Vai
kai. kurių tėvai perdaug 
garbina alkoholį, bus daug 
greičiau taip pat linkę sekti 
tėvų vavyzdį. Todėl tėvų at
sakomybė ir šioje srityje yra 
labai didelė.

Didelį vaidmenį čia gali 
suvaidinti ir įvairios jauni
mo organizacijos, jeigu jos 
stengsis pastoti alkoholiz
mui kelią.

JOS AMŽINAI TRUKDO
Garsusis italų dirigentas 

Arturas Toskaninis buvo 
kartą paklaustas, kodėl jis 
nusistatęs prieš tai. kad jo 
orkestre grotu moterys. Ma
loniai šypsodamasis, diri
gentas atsakė:

—Matote, moterys kam 
nors amžinai trukdo. Jeigu 
jos gražios, tai trukdo mu
zikantams, o jeigu biau rios, 
—trukdo man.

ĮDOMU ŽINOTI
Žmogaus kūnas susideda 

iš dviejų trečdalių vandens 
Žmogus kasdien suvartoja 
2.5-S.5 kvortų vandens.

Per dieną išgeria van
dens: kiaulė 8. arklys 49, 
karvė 60 kvortų, o karštą 
dieną dar daugiau.

Daug vandens reikia pra
monei. Pavyzdžiui, vienai 
tonai plieno pagaminti rei
kia iki 65.000 kvortų. Dau
giausia vandens reikalinga 
kaučiuko ir popieriaus ga
mybai: kiekvienai tonai net 
iki 200-300 milionų kvortų-

4
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Vietinės žinios
Pasikeitimai Grįžo M. Strazdienė

Lietuvių Enciklopedijoje į Marija Strazdienė, Chiea- 
Lietuvių Enciklopedijos ?°.'\ Tautinėse kapinėse pa- 

XXXV — paskutinis tomas gojusi ^vo 1962 m - įmin
iau atspausdintas, rišykloje sl° ?^r?. Stepono pelenus.

’ ' netrukus bus į P“1“"-““®" su giminėmis irįrišamas ir 
siuntinėtas.

Baigęs suredaguoti ši LE 
tomą. dr. Juozas Girnius už
baigė savo darbą LE redak
cijoje ir nuo š. m. lapkričio 
1 d. pasitraukė. Nuo tos pat 
dienos baigė savo darbą ir

draugais, sugrįžo į So. Bos
toną '

turime naują lietuvišką 

šeimą
Spalio 29 d. susituokė Da

lia Palubeekaitė iš Worces-
LE redakcijoje dirbęs Anta- terio ir inž. Algirdas Zikas. 
nas Mažiulis. 1 Graži vestuvinė puota buvo

Išleidus paskutinį "tomą. Maironio Parko salėje Wor-
cestery-

Abu jaunieji yra veiklūs 
lietuviai. Džiugu, kad turė- 

Redaktorius dr. J-Girnius,! gimė gražią lietuvišką šei- 
kaip jau anksčiau redakci- į ma. Linkime jai ilgu laimin- 
jos darbo plane buvo numa- gų metų!
tyta, suredaguos papildymų1
temą atskiru susitarimu. Da-' r\
lis medžiagos jau surinkta,; LjCStOIlO
bet tomas bus išleistas 1967-
m. gale ar 1968 m. p radžio-j V KALENDORIUS

je Bus stengiamasi, kiek są-!
lygos leis. surinkti tai. kas Lapkričio 6 d. So. Bosto-

LE leidyklos 
beveikia.

redakcija ne-

KELEIVIS, SO. BOSTON

More can be done!
buvo praleista, papildyti 
pasikeitimus bei patikslinti

no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
II aukšto salėje Sandaros

anksčiau dėl medžiagos sto- ; Moterų Klubo našlių banke- 
kos nepilnai duotas biogra-> ias- 
fijas ir kt.

Praleistąjį XV Lietu-j Lapkričio 6 d. So. Bosto- 
vos tomą numatoma išleisti, n0 Lietuvių Piliečių Dr-jos 
1967 m. pradžioje. Tą tomą, jjį au|ęgto salėje N. Anglijos
redaguoja dr. \ mcas Ma- pabaltiečių Dr-jos banketas.
ciūnas pagal atskirą susita- • • •
rimą.

Lietuvių Enciklopedijos Lapkričio 13 d. So. Bosto- 
leidvkla veikia ir toliau. Jos, no Lietuvių Pil Dr-jos m 
pradėti bei numatyti nauji; aukšto salėj Lituanistinės

* * »

darbai tęsiami.

Lietuviai rinkimų sūkury
T . A . i . Zf v ! Lapkričio 20 d-So. Bosto- . Lietuvu kom,tetas (Fel,- l{ ; pn Dr.jos sa]ėj

cija Grendeiyte respubl>ko- Lietuvos kariuomenės alkū
ne, n FeliKsas Zaleskas. de-, gukakties minėjimas.
mokratas), adv James, R ,b- Lj R į A
Twchigui. IDR balsuotojui -- x, Vz„.,, . j- i. • • . „Vi Simutis is New Yorko.komiteto direktoriui, talki
nant. išsiuntinėjo tūkstan-Į 
čius laiškų lietuviams bai-i 
suotojams, ragindamas bal
suoti už Eiliotą Richarsoną 
į generalinius prokurorus-

mokyklos metinis banketas.
* # *

♦ * *
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Lapkričio 25 d. Jordan 
Hali salėje dainininkės Al- 

, doros Stempužienės kon- 
i certas. rengia Pabaltiečių

* *

lapkričio 27 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos na-

Kitas komitetas (F. Gren-j draugija, 
delvtė A. Januškevičienė,
J. Kapočius. A. Matjoška,
St. Santvaras) ragina bal
suoti i gubernatorius už Joh-
ną A Volpę. i riams šurum burum savų

Lietiniams demokratams! namM ™ aukšt0 saKi«- 
vadovauja adv Antanas 
Young. Jie veikia, kad būtų 
išrinkti demokratų išstaty-į Gruodžio 18 d. 3 vai. po- 
tieji kandidatai, kurių tarpe piet Jordan Hali salėj smui- 
vra Edward J. McCormack. kininko Izidoriaus Vasyliū-

* * *

VOTE McCORMACK 
Governor

Visi demokratai, atviri respublikonai ir laisvi balsuotojai 
lapkričio S d. rinkite

Edvardą J.McCormacką-gubernatorium,
nes jis yra savas žmogus

Adv. ANTANAS YOUNG, koordinatorius

fll įerikos lietuviai balsuotojai!
PADUOKITE SAVO BALSĄ 

UŽ MŪSŲ DRAUGĄ 

vicegubematorių

Elliot L. Richardson
KANDIDATUOJANTĮ Į

generalinį prokurorą
(attorney gen erai)

Richardsona* turi viešosios tarnybos 20 metų praktiką, 
Ji* ir Medicare programos kūrėjas musų valstybėje.

SLA

BALSUOKIT E UŽ

kandidatas į gubernatorius, 
prieš kurį laiką buvęs sėk
mingu generaliniu prokuro
ru. Jis yra vedęs lietuvaitę 
Emiliją Ruplytę.

Reikės ne tiktai kandidatus 
pasirinkti

no koncerias.

Giuodžio 25 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos III 
aukšto salėje Jaunimo Kon
greso Bostono skyriaus ko- 

i miteto rengiamas Kalėdų 
j šokių vakaras.

Massachusetts valstybės j 
balsuotojai lapkričio 8 d. tu- • 
rės ne tik balsą paduoti už; 
jų pasirinktus tom ar kitom Į 
pareigom asmenis, bet taip 
pat atsakyti j kelis klausi
mus, tarp kurių yra sales' 
tax ir keli konstitucijos pa-j 
keitimai.

* * *

Gruodžio 31 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil Dr-jos IU 
aukšto salėje tos draugijos 
Naujųjų Metų sutikimas.

» » *

Vasario 7 d. Jordan Hali 
salėje dainininko Naan Pold 

i koncertas, rengia Pabaltie- 
Aieknos išvyko : draugija.

Mūsų kaimynai Emilija ir;«i------------------ s.
Antanas Aleknos praeitą: Vedybos
ketvirtadienį išvyko į Flori
da ir gris tik su pavasario Ved>bų liksiu ieškau susipa
. xt • -i T žinti lietuvę rimtą moterį nuovėlyvais paukščiais. Linki- 4J 55 a’Jt,TO 
me jiems ten maloniai pra-, _ P.o. bm'MS,
leisti Žiemą ir sveikiems su- Hari toro rost oince, conn. 
grįžti į Bostoną- ' .

LAPKRIČIO 8-tą DIENĄ! 
■■ " f '

H Felicija M. Grendal 
Felix A. Zaleskas 
James J. Twohig. adv.

švenčių nuolaidos 
automobiliui dovanoms

i us^Į*g?L
Džiaugiamės paskelbti specialias Švenčių kainas.

Atpigintos kainos jau galioja.
Mes priimsime užsakymus automobilių dovanoms 

Šios kainos yra:
2101 - VOLGA GAZ -21 R r........
2102 - VOLGA GAZ 21 US - ,........A ’2103- MOSKOVIČ 408 E -....
2103 - MOSKOVIČ 408 - .......
2104 - ZAPOROZHETS - ZAZ

$2.365 19 
$2,553.70 
$1.954.88 
$1.759.39 
$ 957.60965A-

Tos specialios kainos galios
TIKTAI IKI 1366 GRUODŽIO 15 dieno*.

Skubėk su savo užsakymais pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (corner 18th Street) 
Nevv York, N.Y. 10003 Phone: 212 — 228-9547
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ai- skyrių.

<»
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LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizdu ,jančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštj apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Mbiiii'

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

1

!

SLA—jau 80 melų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sn puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraud? tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą: už $i,Gv€.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio sėtasis.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus.

SLA--kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, Nevv York, N.Y.10001

Siųskite Pinigas 1
LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGOS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTU RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20.000.00. O- 
f’cia'Cs SSSR kvitai, pasirašyti 
Cjavčio

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokit) atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $a0.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING, INC. 
7JJ Broad St.. Ne»ark. N. J.

4
.)
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NEVV BRITAIN, CONN. vo kviestas ir miesto roajo-
Auksinio Jubiliejaus Klubo b^t dėl svarbių aplinky- 

. . bių atsiprašė negalėsiąs da-
banketas lyvauti.

Spalio 13 d. klubas savo Klubas pradėjo veikti su 
nariams ir kviestiems sve- 19 narių. Pirmąsias metines
čiams surengė banketą, ku- paminėjo su 60 narių. ------
riame buvo paminėta 7 me- Tada pakako mažos salės ; “ " ~7~
tų klubo sukaktis. Bankete o jau 7 metu sukakti teko čius nanus aplanko, suteikia gėdina kun. klebonas ir var- 
dalyvavo 192 asmenys Tar- minėti didžiausioje salėje, reikalingą pagalbą, minis gonininkas Jonas Bemoris,. 
pe svečių buvo Draugijų nes dabar turi 232 narius, parūpina grabnesius, daly- tai kodėl jūs nesate jo na- 
Sambūrio. Varpo Klubo vai- Pradžioje į klubą tebuvo vauja laidotuvėse ir tt. Tas rys?
dvbv. nariai, lietuvių parapi- priimami vyrai, bet vėliau pats ^aroma ir nario seimos 
jos klebonas kun. Gaurans- pradėta priimti ir moteiys nariui susirgus ar mirus. 
kas. kun. misionierius T. Šiandien klube yra vyių Nemanau, kad yra neži- 
Žiuraitis iš Washingtono, 114, o moterų 128. Per 7 naneių apie tokios organiza- 
D.C-, kun. V. Pranckietis, 14 metus mirė 34 vyrai ir 10 cijos New Britaine buvimą, 
m. buvęs miesto tarybos na- moterų. Taigi, jei nė vienas kuri ištiesia pagalbos ranką 
rys Jonas Mockus, laidotu-, nebūtu miręs, dabar klube ligos ar mirties atveju- Bet 
vių direktoriai Venckūnai, ’ būtų 276 nariai.

Nario mokestis tik $1.
Pranas Naunčikas

„Keleivis“
LB atstovas J. Petuškis. Bu-į Klubo vadovybė sergan-

kodėl nevisi jai priklauso'’ • - 
Jeigu jai priklausyti nesi- J ŪSU draugas .

Aukščiausios kokybės rusų 
gamybos daiktai

SPECIALIOS
naujos sumažintos švenčių kainos 
autonobiliams. Veikia iki

10€b M. GRUODŽIO 15 D. 
Pasinaudokite šita proga! 

VOLGA GAZ—21 R— $2.366.1» 
VO .GA GAZ—21UŠ— $2,553.70
MOSKVIČ 408E <5 vt.)
MOSJy.VlC 408 (4 vt.) 
ZAPOĘOžETS $ 9p.7.$P
Ari a siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVAHOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 
ęirinkynui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už š) patarnavimų! 
Rašykite; .prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūlymu®, 
ypatingai Vakarų kTaštų produktų 
ir audinių.

GRAMERCY
Tisteigts 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

•£
•d
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Vietines žinios
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Pagerbkime žuvusiu*

dėl Lietuvos laisvės»
Lapkričio 20 d., sekma

dieni, L. V S. „Ramovės“ 
Bostono skyrius rengia iš
kilmingą Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
paminėjimą. Čia bus prisi
minti ir pagerbti žuvę Lie
tuvos laisvės kovose kariai, 
savanoriai-kūrėjai ir didvy
riški partizanai.

Minėjimas prasidės 10 
vai. lyto pamaldomis už žu
vusius Šv- Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Lietuvių organizacijos y- 
ra kviečiamos pamaldose ir 
minėjime dalyvauti-organi
zuotai su savo vėliavomis.

3 vai. popiet Lietinių Pil. 
Dr-jos III aukšto auditorijo
je — iškilmingas minėjimas 
ir žuvusiųjų pagerbimas. 
Čia kalbės Lietuvos konsu
las Anicetas Simutis iš Nevv 
Yorko.

Pc iškilmingosios dalies 
seks meninė programa, ku
rią atliks solistas Vilius Bra- 
žėnas-Bražvilius iš Water- 
town, Conn., drauge su

komp. Juliaus Gaidelio ve
damu vyrų sekstetu.

V Bražėnas jau iš anks
čiau bostoniškiams yra pa
žįstamas, nes čia yra daly- 
vavęs įvairiose programose.

Jis čia atliks „Dainų ir 
humoro pynę“.

Šokiams gros Smito or- 
kest»-as, veiks bufetas.

Visi Bostono ir apylinkės 
kolonijų lietuviai kviečiami 
Į šį minėjimą atsilankyti.
L-VS. „Ramovės“ Valdyba

Melrozes simfoninio 

orkestro koncertas

To orkestro dirigentas yra 
Jeronimas Kačinskas. Lap
kričio i8 d. 8 vai- vak. Mel
rose Memorial salėje bus to 
orkestro konceitas, kurio 
programoje yra ištraukos iš 
Traviatos operos. Be to, dar 
bus atlikta Wagnerio pre
liudas iš Die Meistersinger 
operos ir Haydno simfonija 
Nr. 2.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- • 
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky- i 
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL-
vv.nv .'ivnKn.iv

Trijų tautų banketas

N. Anglijos Pabaltiečių 
Draugijos metinis banketas 
įvyks lapkričio 6 d. 5 vai- po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje, trečia
me aukšte. Progiamą atliks 
Daiva Mongirdaitė-Richard- 
sonienė ir estas baritonas 
Edvvaid Valiem, akompa- 
r.uaja komp. Darius Lapins
kas.

Banketo metu gros geras 
orkestras.

Pelnas skiriamas paremti 
kultūriniams koncertams,, 
skiriamiems ir amerikiečių 
publikai.

Vicuomenė kviečiama da
lyvauti.

I. Veitienė

B. Povilavičius dainavo į

Sol. Benediktas Povilą-’ 
vičius su pianiste J. šušiene 
spalio 1 d koncertavo Bal- 
timorėje. o lapkričio 26 d. 
jie koncertuos Nevv York 
Carnegie Hali.

Naujas lituanistinės m-klos 

tėvų komitetas

Bostono lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetą dabar 
sudaro šie asmenys: pirm.' 
Adomas Tumas, sekr čee- 
lava Aleksonienė. ižd. Ry- 
mantas Ivaška, narė Liuda 
Wair»gortienė.

Komitetas lapkričio 13 d. 
rengia metini banketą, ku
rio pelnas skiriamas mokyk- į 
los reikalams.

SANDAROS MOTERŲ KLUBO

Metinis našlių banketas
ŠĮ SEKMADIENĮ. LAPKRIČIO 6 D. 5 VAL. VAK.

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

Kviečiame visas našles ir našlius iš Bostono ir kitur 
dalyvauti. Iš jų tarpo bus renkama 1966 metų karalienė, 
o ji pasirinks karalių.

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

Bus įvairių valgių ir gėrimų, gei a proga pašokti, nes : 
, gros geras orkestras.

Visus kviečia ir visų laukia
Rengėjų komisija

$
ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ 

BAHAMOS SALOJE

Gražus birželio mėnesio oras ištisus metus. 
Maudymosi baseinas. Čia pat balto smėlio paplūdy- 
miaL Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis 

virtuve.

Vienam asmeniui savaitei $15, dviem — $20. 
Atveža iš aerodromo ir nuveža Į jj. Rezervuokite sa-

Baltų Koncertas į IŠNUOMOJAMAS
Baltu koncertu seriia ši ‘/.tambarių butas su vonia ir 

ų KO cerių Seilja sį patogumais, naujai atre-
rudenj pradedama solistės montuotas, im-e aukšte — 
Aldonos Stempužienė* reči- 281 E St., So. Bostone, 
taliu, kuria įvyksta lapkri-, Kreiptis po 3 vai. vakaro.
čio 25 d. garsiojoje Jordan_____________________
Hali. Solistės akompaniato- is.nlu.uujajias
rium bus žinomas pianistas <«k suaugusiems 4 kambarių
Bok VVhitcomb. 5uta* l.re*“.e .aukste.3U

dengtais po r ciais, gazims sildy- 
Aldona Stempužienė, ryš- mas. yra purkštuvas (shower).

kiausia lietuvių modernio- Kre|P<įi len p*( — 5 h Grime* 
sios muzikos interpretatorė, 
jau anksčiau yra davusi eilę 
iškilių rečitalių, dainavusi •
Chicagos lietuvių operos 
pastatymuose, koncertavusi 
Bogotoj, Medelline. Buenos 
Aires, Heidelberge ir Ro
moje.

Šioje koncertų serijoje 
vasario 7 d. dainuos estų te
noras Naan Pold, laimėjęs 
prancūzų premiją už Brahm- 
so kantatos Rinaldo įdaina- 
vimą plokštelėje, ir balan
džio 7 d- koncertuos latvių 
pianistė Vera Leinvebers, 
išmokslinta Danijoje ir pa
garsėjusi savo rečitaliais 
Camegie Hali. New Yorke.

Šis yra vienuoliktasis Bal
tų koncertų sezonas.

Vasyliūno — Valka vičiaus 

kancertas

Antradienį, lapkričio 1 d.
3 vai. popiet Gardnerio mu
ziejaus salėje buvo smuiki
ninkų Izidoriaus Vasyliūno 
ir kun. Viliamo Valkavičiaus 
koncertas. Jiems akompona
vo Vytenis M. Vasyliūnas.

Plėšikas nušovė vienuolį

st. So. Bostone, tel. 269-2231.
(44)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

Sekmadienio įytą vienuo- yra vienintelė oficiali įstai-

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai ta įsom* laikrodžiu* 

tiedu*, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

seeeeeeee+eeeeeeee+eeeeeeeeeeeeeest

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Miiton. Mass.
Atlieku visus pa taisymo, remon
to ir projektavimo oaroos iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakarą.

Telefonas: 698-8673

cooeeoooeeoooeeeoeeefieoora

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^osooooeeoeeeeeeGeeooero^

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

ią paų mokesne pas mus ir sutaupysrte laiKą.
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti gavo giminėms pinigus, siuntinius i< užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI':; 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn

Adresas: 390 West Broadvvav. South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

: vaite—rasyKite: K
Eleonora Baranauskienė, P. O. Box 84 

Freeport, Grand Bahama Island

lis Albert Vanel. 86 m. am
žiaus, atėjęs Į savo ofisą Šv.
Širdies mokykloje. Sharone,
Mass.. rado ten plėšiką, ku
ris iengėsi ištuštinti kasą.
Senas vienuolis šoko išgąs
dintam plėšikui Į ki-ūtinę, tvarkingai.
bet tas paleido į vienuolį šū
vį. pataikydamas į galvą. 
Vienuolis nuvežtas į logoni- 
nę mirė. Plėšikas pabėgo-

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas t i
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visu rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadvay, So. Boston, 

telefonas: 268-6830

IŠNUOMOJAMI BUTAI
Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas su * isais patogumais — 364 
Broad way. So. Bostone. 

Skambinti AN 8-1618.

ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
SuĮntiniai nueina <rr«»iVwi ir ' >

i

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

•aeeeeeeeeeeeeeee******************
' I
< f« ITEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd:■
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TR I ST® 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

443 £ROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatini* alyvos įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedima* ir taisymas
• Pilno* šildymo sistemos--------
RADIATORIAf — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimi* — Sekmadieniai* -— Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimai 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON ♦ FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

? Dažau ir Taisau * pasaulinių žinių santrauka 
► * r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

į Baltic Florists gėlių ir dova- 
5 nų krautuvę, 502 E. Broad- 

So. Bostone, Telefo-

Vedėja B. Sviklienė

►* Namus iš lauko ir viduje. * 
taisau? 

reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

So. Bostone, City Point, netoli į( Lipdau popierius ir 
L gatvės maudyklių, išnuomoja- ’j£ viską, ką pataisyti r( 
mas pirmam aukšte 3-jų kamba- *
rių butas. Yra vonia, baltas pe- 1 
čius virti ir šildyti, balta sinka. 
karštas vanduo. Grindys ąžuoii- i 
nės ir kiti geri įrengimai.

Teirautis tel. 268-2814.
(43) ■F

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

2'pay,
j nas AN 8-0489. Ten gauna- 
* mas ir Keleivis.
ą

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

oeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

882 a W. Broedway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 vai. ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir sekau

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Liet d via Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.

TEL AN 8-2712 
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd., Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY ii * ► ’
; > Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd- 
;; Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645
__________

Flood Sąuare . 
Hardivare Co.
gaeinhikss N. J. ALEKNA
628 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienom*

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai

«




