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Skardo kilių senatas priėmė, 
laukiama atstovų romų žygių
Už 850 milionų dolerių statys keliu*, kad Apalachijos 

žmonės galėtų pasiekti turgus ir darbovietes.

Praeitą pektadienj JAV persiunčiamas Atstovų Rū- 
Senatas 45 balsais prieš 33 mams. 
r±mlw^rrStraCij°S l’H Optimistai tiki. kad At-

roistai p,isibij0' kadgion,. į KUiią įeina ll vais-, toks nat likimas kaintybių, būtent: visa Westį S
Virginia ir dalys Alabamos. ir senato priimtąjį seno am-
r, tz a. i ,, ziaus sveikatos draudimoGeorgijos. Kentucky. Maty- bfli kurį A Rūmų
•^ndo. Siaurines Karolinos. . komisijos pirminiu-

Korolinos. Tennessee ir Vir- j ° iS1 e^° ‘ C11^'
ginijos. Bendrai visa ta į 
skurdo sritis apima 165,000 
ketvirtainių mylių.

Daugiau kaip trys penkta
daliai šios srities yra miš
kai. bet nuniokoti. Bitumi- 
ninės anglies kasykloms su
nykus. susidarė tokia padė
tis. kad iš 15.3 milionų tos! 
srities gyventojų bedarbių 
skaičius yra 40 nuošimčių 
didesnis, negu bet kur kitur 
Amerikoje- Socialiniam šel
pimui šioje srityje išleidžia
ma kasmet po daugiau kaip 
$375 milionus.

Senato priimtojo biliaus 
programa numato finansuo
ti tos srities gamtos turtų 
produkciją ir industrijos 
plėtimą, piimoje eilėje sta
tant kelius, kad baigtųsi 
krašto izoliacija, iki šiol 
trukdžiusi krašto ekonomi
nę pažangą. Vien keliams 
5 metų bėgyje numatyta iš
leisti $850 milionų.

Senato priimtasis bilius

Prancūzijos prezidentas gen. de GauHe dahi.r lanko Pietų Amerikos valstybes, 
čia jį matome iškilmingai sutiktą Vera zueios sostinėje varacas.

aaa a a a i i • • -i Prasideda sovietų260,000 darbininkų streikas dviejų šnipų byla

Prez. Kennedy nužudyme 
nerasta jokios konspiracijos

Warren komisijos raportas pakaltino policijos organus 

dėl budrumo stokos ir rekomcndAVo ateityje rūpestingiau 

saugoti prezidentą.

Lee Haivey Oswald pra- tikslais Oswa’das preziden- 
eitų metų lapkričio 22 dieną to nužudymo metu buvo 
Dalias mieste nužudė prezi- Į FBI žinioje, taip pat per 3 
centą John F. Kennedy, Į savaites prieš nužudymą 
veikdamas pats vienas ii- be FBI žinojo, kad Oswaldas

Miškų gaisrai

Pasaulinė paroda
nelabai pavykusi

New Yorko Pasaulinė pa
roda po poros savaičių bai
giasi. gerokai nuvylusi ren
gėjus. Buvę tikėtasi lanky
tojų jx) 300.000 kasdien, o 
buvo vidutiniškai tiktai po

fįAA T*fzioivfii £W,WV* lijo v* iva iv? Ji waviw*
jau dabar uždaryti, Singer 
Bc\vl tik retkarčiais buvo 
užimta specialiomis progra
momis (Lietuvių Diena ir 
kitomis).

Parodos komiteto prezi
dentas Robert Moses pasa
kė. kad daugiau publikos 
patraukti ateinančiais 1965 
metais užangažuoti Mask 
vos Bolšoj teatro baletas. 
Leningi ado baletas, Moisė- 
javo ir Ukrainiečių šokių 
ansambliai. Maskvos filhar
monijos orkestras ir įvairūs 
rusų solistai, pianistai bei 
smuikininkai.

Kanados vėliava

. ... ! Praeitą pirmadieni New
General Motors ir UAW unija veda derybas nuo praeito Yorke prasidėjo teismas

«Alfwi«diAnin. dviejų "aukštos klasės“ so-
• vietinių šnipų.—Aleksandro 

UAW automobilių unijos} Tai pii mas toks didelis Sokolovo ir jo tariamos 
prezidentas Walter Reuther j G M darbininkų streikas nuo
ir General Motors korpora-i 1945 ii 1946 metų. kuris ta- 
cijos viceprezidentas Louis į da nusitęsė 113 dienų.

Kanada pagaliau tikisi 
neužilgo turėti nuosavą ne
priklausomą vėliavą.

Britų imperijos didybės
r, , « , ri maniakai atkakliai tebesi-Ba.bara-Montac.to apyl.n- nusistatym0, kad Ka. &

Užėjęs tirštas rūkas Kali
fornijoje prigesino miškų 
gaisrus, bet ir sustabdė ge-' 
sinimo darbus. Vien Santa;

Seaton praeitą sekmadienį 
pradėjo įžangines deiybas 
dėl penktadienį prasidėjusio 
streiko.

GM atsisakius pagerinti 
darbo sąlygas. 260.000 
UAW unijos darbininkų 89 
GM dirbtuvėse išėjo į strei
ką, bet dar 90,000 darbinin
ku 41 dirbtuvėje, kuriose 
gaminamos įvairios automo
biliams dalys, pasiliko dirb
ti. kai kiti automobilių ga
mintojai galėtų savo gamy
bą tęsti.

GM gamino kasdien po 
16,100 automobilių ir 2600 
sunkvežimių- Ši kompanija 
yra pagaminusi apie 300. 
000 naujų 1965 metų mode
lių. kurie, jei streikas nusi
tęs. baigsis per porą savai
čių. o po trijų savaičių baig
sis ir visa pagamintoji atsar-

Danu valdžia£

iš vienų socialistų
Danijos premjeras Jens 

Otto Krag painformavo ka
ralių Frederiką IX. kad jis 
sudarė vyriausybę iš vienų 
socialdemokratų. Jo partija 
yra gausiausia parlamente, 
tačiau neturi pakankamai 
atstovų sudaryti absoliuti
nei daugumai. Iš 179 vietų 
parlamente praeitos savai
tės rinkimuose socialdemo
kratai gavo tą pati 76 atsto
vų skaičių, koki jie turėjo ir 
ankstyvesniuose rinkimuo
se.

žmonos, kurių bute rasta 
elektroninės juostelės, fil
mai. kameros, trumpų ban- 

į gų radijo siųstuvas, slaptas 
j kodas, skaitlinės, telesko- 
j pai ir kitokie instrumentai.
S

Jie naudojo amerikos pi
liečių pavardes: Sokolovas 
—vieno katalikų kunigo Ro
berto Balčiaus (Baltch). o 
jo žmona — Joy Ann Gar- 
ber arba Joy Ann Baltch. 
Abu tikrieji Balčiai bus teis
me liudininkais.

Svarbiausias liudininkas 
prieš Sokolovą ir jo "žmo
ną“ būsiąs kažkoks asmuo, 
buvęs žymus sovietų šnipas 
ir perėjęs į JAV kontržval
gybą. o dabar saugomas, 
kad sovietų agentai jo nenu
galabintų.

Vieno balso persvarai ^Plį^no darbininku 
darvti iki šiol socialdemo
kratai buvo koalicijoje su 
radikalų liberalų partijėle.

10 punktų programa

kieno nors patarimo ar pa
galbos. Tokia yra išvada 
praeitą šeštadienį paskelbto 
ir piezidentui Johnsonui į- 
teikto Warren Komisijos 
888 puslapių raporto.

Pasak raportą, tardymo

kėje 10 mylių fronto gais
ras, liepsnoms vietomis išky
lant iki 200 pėdų. sudegino 
daugiau kaip 100 brangių 
rezidencinių namų. o apie 
70 namų patys ugniagesiai 
sudegino, norėdami išgelbė
ti šimtus kitų namų. Toje 
srityje daugiau kaip 83.000 
akrų gražaus miško sunai
kinta.

si) karaliaus ir karalienės at-

nados vėliava pasiliktų kaip 
yra su "Union Jack“. tai yra 
kolonializmą primenančio
mis Didžiosios Britanijos 
spalvomis.

Po 23 dienų karštų ginei 
Kanados parlamentas išrin
ko 15 narių komisiją, kuriai 
pavesta galutinai parinkti 
Kanadai vėliava. Numato
ma, kad ji bus tokia: raudo
name lauke baltas šv. Liud 
viko kryžius ir raudonas šv 
Jurgio kryžius su \ienu kle
vo lapu centre. Tuo būsią 
patenkinti ir prancūzai, ir 
anglai, ir patys kanadiečiai.

”Pravda“ — naciška

Amerikietė Maskvoj

Jauna amerikietlė daini
ninkė Leontyre Price. daly
vaujanti Milano kompanijos 
Scala opeių soprano rolėse 
Maskvos Bolšoj teatre, turė
jo tokį pasisekimą, kad pub
likos buvo iššaukta į sceną 
16 kartų.

kurio? vienas atstovas daly-; per milioną darbininkų 
vavo koalicijoje. Rad- libe- j atstovaujanti plieno darbi
ralams atsisakius toliau lik
ti koalicijoje. Krag gavo 
tenkintis mažumos kabinė
tu.

Politiriai stebėtojai abe
joja. ar Krago vvriausybė

Kinijos komunistu spau
dos agentūra Hsinhua ap
kaltino sovietų komunistų 
partijos organą ’Pravdą“, 
kad ji vartojanti nacių pro- 

Naujas Graikijos pašto ženklas paęandos ministerio Goeb- 
belso taktiką — ”fabrikuo

Riaušes sukelia 
mokyklų atmatos

Prezidento patvarkymu. 
FBI pravedė nuodugnų tyri
mą. ar šią vasarą įvykusios 
jaunų gaivalų riaušės New 
Yorko mieste, Roęhertery, 
Jersey City, Dixmore ir Pa- 
tersone. Elizabethe, Phila- 
delphijoje ir dviejuose pajū
rio rezortuose — Seaside ir 
Hampton buvo sukurstytos 
ir organizuotos.

Praėjusį šeštadienį prezi
dentui įteiktame raporte 
FBI viršininkas Hoover už
tikrina, kad riaušės nebuvo 
niekieno organizuotos nei 
vadovaujamos, o buvo vien 
darbas įvairių atsakomybės 
pajautimo neturinčių jaunų 
gaivalų nuo keliolikos iki 25 
metų amžiaus, tokių "mo
kyklų atmatos“, jauni pa- 
tvirkėiiai. "paprasti valka
tos“ ir girti vaikai... Jauni 
žmonės, ypač su polinkiais į 
nusikaltimus, puikiai žino 
savo privilegijas,rašo Hoo- 
veris savo raporte, todėl, e- 
są, labiau įsidrąsina laužyti 
Įstatymus.

Hooveris dar pastebėjo, 
kad jaurų valkatų riaušes jninku unijos konvencija At-______  _ _

lantic City priėmė dešimties žymiai paskatina spaudos 
punktų programą, kurios bei televizijų per didelis
laikysis derybose su plieno 
kompanijomis.

... Programa numato, kad
ištvers ilgiau, kaip iki \asa- nustatytą laiką išdirbęs plie-

sensacijų ieškojimas- Pama
tę visą batarėją foto ir filmų 
aparatūros, visokie padau
žos darosi dar drąsesni ir

dirba Knygų Sandėlių na
me, bet tos informacijos ne
perdavė slaptajai tarnybai.

Nebuvo glaudaus bendra
darbiavimo tarp ČIA, Lai
vyno žvalgybos. FBI ir Vals
tybės departamento apsikei
čiant žiniomis apie Osval
dą.

Oswaldas nebuvo nei sve
timos valstybės, nei tokių 
organizacijų kaip CLA ar 
FBI agentas.

Komisija nerado jokių ne- 
tarpiškų santykių tarp Os- 
waldo ir jį pora dienų vė
liau nušovusio Jačk Ruby. 
nei tarp Dalias miesto patru
lio J- D. Tippitto ir jį nušo
vusio Oswaldo.

Warren komisija smerkia 
Dalias policijos vyr. būsti
nės valdininkus dėl skelbi
mo klaidinančių pranešimų, 
kurie prisidėjo prie viso
kiausių gandų pasklidimo.

Taip pat smerkia TV, ra- 
diją ir laikraščius, dėl kurių 
nebuvo įmanoma griežčiau 
taikyti tvarkos ir saugumo 
įstatymus Osvaldui apsau
goti.

Pezidento Kennedy nu
žudymo motyvai nėra žino
mi ir vargu kada būsią žino
mi.

Komisija taip pat patvir
tino, kad Oswaldas 1963 m. 
balandžio 10 d. kėsinosi nu
žudyti generolą Edwin A- 
Walkerį.

Raporto pabaigoje komi
sija pateikė 12 rekomenda
cijų. kaip ateityje geriau 
apsaugoti prezidento svei
katą ir gyvybę.

rio mėnesio—valdininkams 
akų pakėlimo svarstymo.

no įmonės darbininkas bus agresyviškesni. 
laikomas pastoviu tos pra
monės nariu ir galės savo 
darbe pasilikti, kiek norės: 
kad jo darbas neturės pri
klausyti nuo plieno kainų 
svyravimo ir kad jam tas 
darbas bus garantuotas vi
sam gyvenimui.

Cigarų dovana

Padarys riaušėms galą

Prezidentas šeštadienį 
pranešė, kad Nacionalinės 
Gvardijos vyrai bus apmo
komi technikos, kaip suval
dyti riaušes, ir kad FBI poli
cijos akademijai yra įsaky
ta visus policijos departa
mentus pamokyti, kaip efek
tingiau riaušes malšinti.

"Kiekvienas pilietis, be 
rasės, tikėjimo ir spalvos 
skirtumo, turi lygią teisę į 
bešališką teisdarystę. ir

New Yorko cigarų fabri
kantas Consolidated Cigar 
Corp- tarybos pirmininkas 
Samuel Silberman paauko- 

Galo Pbaa Lasso iš Ekvadoro, jQ Yorko miestui 4 mi-
paskirtas Jungtiniu Tautą tar- ijonų vertės dovaną— dide- kiekvienas pilietis turi teisę 

Willi Stoph, karia tikriausiai pininku Kipro ginče. Prieš jį namus skirtus sociali- būti saugus mūsų miestų
Pietą Karolinos šen. 
tas Strom Thurmond, perėjęs |

vaizdais. Jie susituokė rugsėjo janĮj fjjgyvą nuomonę apie užims mirusio Rytą Vokietijos buvo miręs Suomijos diplomą-, nįų darbuotojų auklėjimui gatvėse ar krašte.“ pareiškė( respublikoną partiją, GoMwate- 
18 dieną. Kiniją“. -premiero Otto Grotewohl vietą, t tas Tuomioja. I ir tyrinėjimams. prezidentas. rio rėmėjas.
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Darbo ir darbininkų ateitis
”Darbininkų po 50 metų visiškai nebebus. Net žodis 

"darbininkas“ (worker) bus dingęs iš amerikiečių kalbos. 
Tokio žodžio teks žodynuose ieškoti.“ pasakė ne koks 
mokslinės fikcijos autorius, o vienas žymiausių šių dienų 
mokslininkų, pagarsėjęs išradėjas, matematikas, inžinie
rius ir planuotojas, Pietinio lllinojaus universiteto Carbon. 
dale. III., profesorius R. Buckminster Fuller. JAV valdžios 
įstaigų ir didžiųjų korporacijų patarėjas.

Darbininkas, kokį mes šiandien žinome, vra specia
lizuota raumenų ir refleksų (tiksliau raumenų judėsiu) 
mašina, bet raumenų darbą vis labiau ir labiau perima 
mašinos, o judėsiu (refleksų) pareigą, tai yra. kiek tam 
mechaniškai atliekamam darbui buvo reikalinga smegenų 
pagalba, dabar atlieka ir juo toliau, juo labiau atliks 
"kompiuteriai“ (skaičiavimo mašinos—automatai.).

Artimiausių gentkarčių žmogui beliks tik tokios sri
tys. kaip galvojimas, tyrinėjimas ir kūryba, pranašauja 
dr. Fuller. Žmogus, kaip "specializuota mašina“ greit bū
siąs visiškai nebereikalingas...

Nedžiuginantį "naujoji gadynė“

Tai yra jau nebe evoliucinė, o radikaliai revoliucine 
problema, likiminiai paliečianti pati skaitlingiausią žmo
nijos luomą — darbo žmones.

Kiek gi rasis tokių žmonių ir kiek jų bus reikalinga 
kurie galėtų verstis tik galvojimu, išradimais ir kūryba? 
Juk Einšteinų. Edisonų, Fermi. Čiurlioniu ir Picasso yra 
vos po vieną, o žmonių yra šimtai milionų! Ir ateityje 
reikia manyti, žmonės panašiai norės gimti, augti, gyventi 
ir veistis, o tam reikalui turės rūpintis maistu, apranga, 
apdrauda ir tt., nors išmokslinimą ir išsispecializavimą 
be abejo, tokia ar kitokia valdžia parūpins.

Iš kur tos masės žmonių, nebereikalingų jokiam dar
bui. ims visas tas medžiagines gėrybes, kūnų kalnus pri
gamins automatinė industrija? Kuo jie apmokės visokiau
sius patarnavimus, kaip tai sveikatos, švaros, susisiekimo, 
poilsio ir tt.? Prof. Fuller ramina, esą, visus tokius žmones 
pramonė ir valdžia "samdys“, bet samdys ne darbui, o 
specializacijai, tai yra—duos stipendijas ir siųs Į pasi
rinktas specializavimosi mokyklas. Tos stipendijos fak
tiškai bus algos, mokamos avansu, kad išsimokytų vienoje 
ar kitoje iš minėtų trijų sričių būti naudingais- Girdi, kiek
vienas jau anksti gyvenime turės apsispręsti, kuo norės 
būti ir kurioje srityje išsispecializuoti. Esą, jei nenorės 
būti galvotoju, išradėju ar kūrėju, o jaus pašaukimą būti 
žveju.—gaus stipendiją žveju specialistu išsimokslinti ir 
taip panašiai.

Vienaip ar kitaip, šitokia mūsų galvotoju mokslinin
kų. išradėjų kuriamoji ateitis bauginančiai primena Al- 
dous Huxley "The Brave New World“ arba Orwellio 
"1984 Metus“...

Neiimolcslintų darbininkų likimas

Kad aukščiau cituoti Carbondale profesoriaus pra
našavimai nebėra pranašavimai, o greičiau jau vykstančio 
proceso sutirštintas konstatavimas, rodo visa ta kryptimi 
sparčiai žengianti eiga. Kai produkcijos automatizacija 
kaskart didesnius kiekius darbininkų atleidžia amžinu 
atostogų, niekam nebe naujiena, o labai daug kam jau li
kimo klausimas. Kaip viena didžiausių darbo žmonių iš 
darbo pavarymo grėsmė tamsiu debesiu tebekabo Ameri
kos geležinkelių vad- iešmininkų atleidimo klausimas, ku
rie kompanijoms esą nebereikalingi, išradus automatinę 
traukinių judėjimo kontrolę.

Kad sykį iš darbo atleistas žmogus yra pasmerktas 
niekuomet daugiau nebegrįžti, rodo jau tas daug kam 
iki šiol ekonomijoje dar nesuprantamas reiškinys, kad 
štai krašto gerovė, rodosi, sparčiai kyla. produkcija didė
ja. o bedarbių milionai ne tik nemažėja, o po truputį dar 
vis daugėja... Suprantamas ir visuomeninių, ir darbo or
ganizacijų. ir admini&uacijcs susirūpinimas, kad bent 
jaunoji priaugančioji karta dar mokyklų lankymo metais 
būtų tinkamiau paruošta specializuotam darbui, o bedar
biai būtų specialiuos kursuos apmokomi kokio nors amato 
ar patirties, be kurios jau šiandien niekur jokio darbo 
negausi. "Sunkusis“ fizinis darbas su laužtuvu, kirviu, 
piūklu. kastuvu ir karuku (točka) jau yra nuėjęs į amži- 
riastį. kaip yra nuėję akmens ir žalvario amžiai.

Darbininkų viltis savose unijose
Deja. kaip automatizacijos autoritetai sako, nebeto

limoje ateityje ir mokslas ir specializacija nebelaiduos 
žmogui teisės į darbą. Darbo (Labor) sekretorius pasakė, 
kad dabar pramonėje įvedamosios automatinės mašinos 
vidutiniškai jau atlieka tokius darbus, kokiems iki šiol 
buvo reikalingi aukštesnes mokyklas baigę darbininkai, 
ir kad nėra ko laukti, kad pramonė samdytų žmones to
kiems darbams, kuriuos atlieka mašinos-

Visa tai darbo žmones verčia susirūpinti. Bet ką pa
vienio žmogaus rūpestis reiškia, kur vienas žmogus ne 
talka, vienas žodis — ne šneka. Bet vienybėje galybė, ir 
tokią galybę darbo žmonių luomas turi savo unijose.

Unijos yra padariusios milžinišką pažangą, išvaduo- 
damos darbininkus iš vergų būklės ir iškovodamos jiems 
žmogaus teises. Bet unijos, kaip matyti, ateityje bus dar 
reikalingesnės, negu buvo praeityje...

J-Pr.

Demokratu kandidatas j viceprezidentus šen. Humph 
rey su žmona agitacinėje kelionėje Houstone. Tex..

WORCESTERIO NAUJIENOS
J. Krasinskas baigia 

sveikti

SHENANOOAH, PA-

Mirė Juozas Staniškis

Iš sesnesnės Shenandoah 
lietuvių kartos dar ne vienas 
prisimena brolius Staniš- 
kius: Juozą. Joną. Antaną 
ir Viktorą. Jauni stiprūs vy
rai. kaip ąžuolai. Jie veikė 
SLA. LSS. dainavo chore ir 
vaidino. Teatrališkos Kuo
pos vaidinimuose. Nei viena 
progresyvi lietuvių veikla 
be jų neapsieidavo. Jie bu- 

! vo gabūs, draugiški vyrai ir 
gyvenime jiems sekėsi. Jo
nas su Antanu kiek vėliau 
turėjo dideles valgių krau
tuves. kur, rodos, kiti du 
broliai dirbdavo. Tai buvo 
jau praėjusiais laikais- Vie
ną po kito Staniškių brolius 
nelaboji mirtis perskyrė. Da-

i dar jau liko tiktai vienas
no. Vestuvinė puota buvoiJonas
Piliečių Klube, joje dalyva-; ,

Rugsėjo 18 d. po trumpos
.. vo daug svečių- 

Malonią žinią gavome iš
JUOZO Krasinsko. kad jis, Mano ntioiirdi padėk*
išgulėjęs 6 savaites ligoninė- . .....
. ... .. .. Sesias savaites išgulėjau
je. ten įskentejęs *un 'ia o- ijgonjri^je per laiką gerų 
peraciją. netekęs 2 svarų. <jrauglj jr bičiuliu buvau 
dabar jau namie n tiek su- dažnal ,ankomas iodė, šia
stiprėjo, kad vėl gali Kelei- prOga noriu jiems nuošir- 
vio skaitytojus informuoti, ęj^iai padėkoti:

Mažeikoms, Dvareckams.kas dedasi Worcesterio lie
tuvių gyvenime.

Mes tuo labai džiaugia
mės ir linkime savo uoliam 
bendradarbiui kuo greičiau 
visiškai pasveikti.

Keleivio redakcija

V. Pigaga laimėjo 
nominaciją

Vytautas Pigaga vėl no
minuotas i Mass. seimelio 
narius 5-je ir 6-je apylinkė
se. Lapkričio 3 d. balsavi
muose jis neturėjo varžovo, 
todėl jau šiandien ji galima 
laikyti išrinktu.

Mitrikams, Gaidžiams. Bar- 
natavičiams. Kuncaičiams. 
Kostui Babrauskui. kuiis 
mane lankė kiekvieną die
ną., Juozui Pupkai. Aleksui 

j Žvaliauskui. Vincui Vituns- 
kiui, Ignui Pigagai, Jonui 

i Stankevičiui, Leonui Jab
lonskiui. Pranui Račiukai- 
čiui. Kleofui Zurliui. kuris 
pats buvo ką tik išėjęs iš li
goninės po sunkios operaci
jos. Petrui Kirkliauskui ir 
kitiems, kurių nebegaliu pri
siminti.

ligos, nes rugsėjo 10 d. dar 
dirbo. Aslando State ligo
ninėje. sulaukęs 80 metų 
amžiaus, mirė Juozas, rodos, 
seniausias iš brolių Staniš
kių. Amerikon jisai atvyko 
1906 m. ir visą laiką gyveno 
Shenandoah. Paskutinius 
9 metus jis dirbo Lietuvių 
Piliečių Klube- Buvo neve
dęs.

Likusiam broliui Jonui ir 
kitiems jo giminėms reiškiu 
giliausą užuojautą. Lai a. a. 
Juozui, su kuriuo ir man te 
ko veikti, būna ramu amži 
nai ilsėtis ant Shenandoah- 
rio aukšto kalno, giažiose 
lietuvių kapinėse.

M. M-nė.

Taip pat noriu padėkoti 
už labai simpatiškus laiškus 
SLA prezidentui P. Dargiui 
ir jo žmonai. SLA centro 

Pirmoje apylinkėje demo- gein-e^j g. Pivaronienei.
otų ooroco nATrunnntoc I

Žilinskams Pittsburghe. Pa.,

Laimėjo ir F. Struckus

kratų sąraše nominuotas lie
tuvis Edvardas Struckus, 
bet rinkimuose jis turi stip
rią opoziciją iš respubliko
nų pusės.

Mirė trys lietuviai

Mirė Juozas Kamandulis. 
daug metų buvęs Lietuvių 
Pil. Klubo prižiūrėtoju, a- 
nais laikais geras vaidinto
jas, ypač tarno vaidmeny; 
Jonas Degesiūnas. taip pat 
buvęs žymus vietos veikė
jas; Alberta Spirauskienė. 
43 m. amž.

D. Šalaviejūtė ištekėjo

Kristinos ir Juozo šala-

floridiečiams Jennie ir Juo
zui Ne viams, Rozalijai ir Jo
nui Stevensonaras. Marijai 
ir Juozui Žukams ir Kelei
vio redaktoriui J. Sondai. 
Ačiū visiems už atvirlaiš
kius. kurių esu gavęs daugy- 
bę-

J. Krasinskas

tt
STEPONO KAIRIO 
• PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo-

General Motors direktorius 
Louis Seaton. kuris su unija ve
da derybas sutarčiai pratęsti.

GASVOSOKIS DĖL
SVENČ. MERGELĖS

Praeitos savaitės debatai 
Vatikano susirinkime ilgiau 
sukosi apie klausimą, kur ir 
kaip į bažnyčios doktriną ir 
teologiją įderinti Mergelę 
Mariją. Jėzaus motiną, ypač

viejų duktė Diana rugsėjo 5 no Kairio spalvotą portretą _ 1 ? nonTna oficialiai įam-
rl ičtoVoirt li-ž Plzvarilr. TT».Krx a   a 1* J Iv* — aa ŽlTltl Iroirtd. ištekėjo už Dovilo Urbo- 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt

Pabėgėliai iš Indonezijos valdomos Bonso dalios. Jio 
skundžiasi, kad Indonezijos kariai nu jais žiauriai st 
giast

žinti. kaip "Tarpininkę 
(Mediatrix) tarp žmonijos 
ir savo sūnaus bei Dievo. 
Tokie "progresyviai“, kaip 
Montrealio kardinolas Le- 
ger, vokiečių jėzuitas kardi
nolas Bea, Indonezijos arki
vyskupas Djajasepoetna ir 
kt. įžiūri pavojų, jei Marijos 
kultas bus perdaug išvysty
tas. Mergelei priskiriant 
"Tarpininkės“ pareigas, lie
kanti nebeaiški paties Kris
taus rolė.

Iš kitos pusės. Lenkijos 
kardinolas Wyszynski, kal
bėdamas 70 lenkų vyskupų 
vardu, pasakė, kad lenkai 
atsilaikė prieš Reformaciją 
tik Panos Marijos dėka. 
(Gaila, kad ten nebuvo kun- 
Ylos referuoti apie šiluviš- 
kės panašų vaidmenį Lietu
voje). Lenkijos. Brazilijos 
ir Belgijos hierarchijos įtei
kusios Vatikanui prašymą, 
kad Mergelė Marija būtų o- 
ficialiai paskelbta "Bažny
čios Motina“.

Kas kitur rašoma
DR. JUOZO GIRNIAUS "RERUM NOVARUM“

(Tęsinys)
Kanto ir Darvino rebabilitacija

"Taip pat ir daugeliu kitų atvejų vienprasmiški 
sprendimai nėra teisūs,“ toliau rašo dr. J. Girnius- "Kan
tas paprastai katalikuose skelbiamas metafizikos griovėju, 
kuris "išskyrė iš mokslo galvojimą apie Dievą“ ir "atsky
rė mokslą nuo religijos tiesų“. Iš tiesų Kantas ne Dievą 
iš mokslo išskyrė, o tik apibrėžė mokslinio pažinimo ri
bas, jieškodamas metafizikai moralinio pagrindo. Hėge
lio filosofijoje su pagrindu baiminamasi valstybės ir isto
rijos absoliutizmo, bet šis vokiečių mąstytojas iš naujo 
suaktualino istorijos problemą ir pažadino istorinį žvilgį. 
Auguste Comte’o pozityvizmas filosofiškai yra seklus, bet 
tai nepaneigia A. Comte’o nuopelnų, grindžiant ir plėto
jant sociologiją. O kiek buvo nesusipratimų dėl Darvvino 
evoliucijos teorijos! (Kokias naujas perspektyvas evoliu
cinis žvilgis atskleidžia krikščioniškajai visatos sampra
tai. tik pamaži praregime iš P- Teilhard de Chardino vei
kalų). Freudo pasaulėžiūrinis nusistatymas yra brutalus 
materializmas. Tačiau pasąmonės pasaulio atskleidimas 
yra didelis laimėjimas tiek medicinai, tiek psichologijai.

"Daug klajota. bet ir daug laimėta naujaisiais am
žiais. Daug kas tokie akivaizdūs laimėjimai, kad dabar 
kova vyksta nebe dėl jų pačių, o dėl to. kas daugiausia 
nusipelnė jiems pasiekti. Dažnai krikščionys dabar savi- 
nasi idėjas, kurios savo laiku buvo jų sutiktos su abejin
gumu ar net priešiškumu. Užuot neteisėtai savinusis nuo
pelnus. E. Mounier ragina krikščionis atsigręžti į save pa
čius su klausimu, kodėl naujaisiais amžiais buvo skirta 
daugiau lalimėti ne krikščionims, o tiems, kurie liko šalia 
krikščionybės ar dargi prieš ją kovojo “

Ką žmonijai davė dvasios laisvė

"Viduramžiai daugiau ar mažiau kraštutiniškai nu
vertino "šį pasaulį“ ir žmogaus medžiaginių sąlygų rū
pestį.“ tęsia toliau savo objektingas pastabas autorius, 
deja, nutylėdamas vieną viduramžių charakteristiką, bū
tent. kad jokiais kitais istorijos amžiais krikščionių (kata
likų) bažnyčios vadovybė tiek labai nesirūpino "šiuo pa
sauliu“ savo naudai, nes bent iki Reformacijos amžiaus 
joks kleras neturėjo tiek judomojo ir nejudomojo turto 
ir valdžios titulų, kaip Kristaus vietininkai žemėje ir jo 
hierarchija, pradedant vyskupais kunigaikščiais, baigiant 
didelių dvarų savininkais džekonais. klebonais, tėvais 
jėzuitais ir broliais vienuoliais.

"Naujieji amžiai išlygino ši viduramžių vienašališku
mą (J. Guittono terminu, morozinį etemizmą. suledėjusią 
amžinybę. J. Pr.) — drąsiai leidosi į gamtinio pasaulio 
mokslinį tyrimą ir pradėjo nuostabią technikos pažangą. 
Viduramžiai esamąją tvarką naiviai dengė dieviškosios 
tvarkos amžinumu. O naujaisiais amžiais iš karto pasirodė 
drąsios ateities vizijos- Kas iš kaito atrodė tik utopinės 
svajonės, pamažu virto pagrindu kovai už laisvesnę ir 
teisingesnę santvarką. Teisės kodeksų švelnėjimas, prie
vartos ir savimeilės sutramdymas, lygybė prieš įstatymus, 
galutinis baudžiavos ir vergijos panaikinimas, pilietinių 
teisių laidavimas demokratinėj santvarkoj, susirūpinimas 
socialine globa, pradžios mokslo visiems įvedimas etc. — 
visa tai liudija didelę viešojo gyvenimo humanizaciją, vy- 
kusią naujaisiais amžiais“...

Čia irgi skaitytojas pageidautų iš gerb. autoriaus 
daugiau paaiškinimų. Kas buvo tas akstinas, paskatinęs 
ir laimėjęs tokią milžinišką viešojo gyvenimo humanizaci
ją (sužmonėjimą) naujaisiais amžiais? Ir kokia rolė čia 
atitenka jo paties bandomai atgaivinti tradicinei krikš
čionybei. tikriau tariant, jos diplomuotiems ir tituluo
tiems valdininkams?

(Bus daugiau)

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
DEŠIMTMETIS

Rugsėjo 20 d. suėjo ly
giai 10 metų, kai New Yorke 
savo veiklą pradėjo Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas, 
apjungdamas Albaniją, Bul
gariją, Čekoslovakiją. Esti
ją. Latviją. Lenkiją. Lietu
vą. Rumuniją ir Vengriją. 
Šios "Mažosios Jungtinės 
Tautos“ yra tarsi laisvojo 
pasaulio prietiltis laisvės 
fronto pozicijose prieš so
vietinę vergiją. Todėl lais
vės draugai jį remia, o 
Kremliui — tai tarsi "mene 
tekel fares“ (suskaitytos ta
vo dienos) anam Babiloni
jos karaliui. Dešimtmečio 
proga Seimui savo pareiški
mus atsiuntė prezidentas L. 
B. Johnson, prezidentinis

niai kandidatai šen. H- H. 
Humphrey ir kongresmanas 
W. E. Miller, daug senato
rių ir kitų žymių asmenų.

MOŠŲ PAUKŠČIŲ TAKE
DAUG APGYVENTŲ 

PLANETŲ
Kalifornijos technologi- 

jos instituto geochemikas 
dr. Harrison Brown mano, 
kad mūsų žvaigždyne, kurį 
mes vadiname Paukščių Ta
kų. gali būti tūkstančiai pla
netų. apgyventų protingų į 
žmones panašių būtybių*

Ten yra milionų milionai 
saulių, turinčių po keletą, o 
kitos po kelias dešimtis pla
netų. kurių daugelis gali tu* 
rėti visiškai panašias sąly
gas gyvybei, kaip mūsų že
mėje. Todėl dr. Brown ska-

kandidatas senatorius Barry tina mokslininkus prodėti tų 
Goldwater, viceprezidenti- planetų ieškoti.

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Mirė dr- Vincas Tercijonas kinus. VLIKo pirmininkui J.

Audėnui lydint, velionies 
Rugsėjo 12 d. vėžio ligos i Vinco kūnas rugsėjo 16die- 

nukankintas New Yorko Ge- ną buvo atlydėtas j amžino- 
neral ligoninėje mirė visuo- i jo poilsio vietą, kur jj pasiti- 
menininkas, našus spaudos ko gausus būrys vietos ir a- 
bendradarbis daktaras Vin- pylinkių lietuvių, ir čia lai-
cas Tercijonas, gimęs 1890 
m. rugpiūčio 7 d. Amališkių 
kaime, Padovinio valse.. 
Marijampolės apskryty. Mo
kėsi Marijampolės gimnazi
joje. medicinos mokslus 
studijavo Maskvos universi
tete, gydytojo diplomą įsi
gijo 1916 m. Studentauda
mas priklausė aušrininkams 
ir buvo moksleivių laikraš
čio Aušrinės bendradarbis, 
taip pat rašė Lietuvos Ži-, 
niom ir Lietuvos Ūkininkui-i

Dėl karo gydytojo prakti
ka pradėjo verstis Rusijoje, 
nes tuo metu Lietuva buvo 
vokiečių okupuota.

1921 m. grįžo Lietuvon ir 
apsigyveno Bartininyuose. 
kur vertėsi gydytojo prakti
ka. Vėliau buvo pakviestas 
Sveikatos depaitamento tar
nybon ir apsigyveno Kaune.

Velionis visą laiką vertėsi 
gydytojo praktika ir parašė 
nemaža straipsnių iš medici 
nos srities Lietuvos Gytytojų1 
Dr-jos žurnalui „Medicina.“!

1944 m. pasitraukė Vo
kietijon ir 1949 m- atvyko į 
JAV. čia susirūpino naujai 
atvykusių lietuvių gydytojų 
draugijos steigimu. Jo ir ki
tų gydytojų rūpesčiu jau se
niau čia veikusi Lietuvių 
Gydytojų Draugija apsijun
gė su naujakuriais lietuviais 
gydytojais.

Dr. V. Tercijonas ir JAV 
daug rašė gydytojų organi
zaciniais ir sveikatos klausi
mais SLA organui Tėvynei 
ir kitai spaudai.

Lietuvoje pradėjus veik
ti socialinio draudimo ligo
nių kasoms, dr- Vincas Ter
cijonas buvo vienas iš pir
mųjų. kuris įsirašė į Kauno 
miesto ligonių kasos gydy
tojų sąrašą, kaip vaikų ligų 
specialistas, ir čia turėjo di
delę praktiką. Jis ir JAV 
dirbo Letheworth instituto 
ligoninėje, kur buvo gydo
mi protiniai atsilikę vaikai.

Lietuvoje dr. V. Tercijo
nas priklausė draugijoms, 
kurios rūpinosi vaikų globa, 
kaip Pieno lašo. Kūdikių 
gelbėjimo. Lietuvos Vaiko 
Dr-jai. Motinoms ir Vaikam 
Globoti organizacijai, kartu 
ir Kovai su Tuberkuliozu 
Draugijai.

Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Draugija neteko dr. 
Vinco asmeny uolaus bend 
radarbio. draugijos veiklos 
aiškintojo spaudoje; lietu
vių išeivija neteko nuošir
daus visuomenininko, nema
ža rašiusio sveikatos reika
lais. o aplamai visi lietuviai 
dr- V. Tercijono asmeny ne
teko žmogaus, kuris sielojo
si Lietuvos likimu ir rėmė 
jos žmonių pastangas nusi
kratyti okupacijos jungo.

* * *

dojimo ceremonijas atliko 
Bridgeporto lietuvių para
pijos klebonas kun. Pr.
Pranckus.

Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti į Bridgepor- 
to lietuvių klubą, kur pasa
kė kalbas Liet. Bendruome
nės vietos apylinkės pirmi
ninkas Jonas K- Karys. VLI- 
Ko pirm. J. Audėnas, prof. 

j Mantautas ir kun. Pranckus.
Į laidotuves iš Brocktono 

atvažiavusi ir velio
nies svainė — žmonos se
suo Sofija Putvinskaitė- 
Mantautienė.

Lietuvių koncertai
Pasaulinėje parodoje j šitas paminklas pastatytas ant a. a. Juozo Stikono kapo čypress

Rugsėjo 20 d. jau trečią! Hil1 Epinėse Nevr Yorke jo šeimos rūpesčiu. Juozas Stilsonas,

Palaidotas dr. Vincas bu
vo Bridgeporto. Conn., ka-

kartą lietuviai pasirodė su 
buvusios Lietuvių Dienos 
programa — tautinėmis dai
nomis. šokiais ir kanklių 
muzika Pasaulinėje parodo- 
je. Nors dabar programa 
beveik ta pati. kaip seniau 
buvusi, bet jos senųjų vyk
dytojų pasiliko tik dalis. 
Tai New Yorko šešetas cho
rų. kurių tarpe ir Brooklyno 
operetės choras, M. Cibo ve
damas. Brooklyno Maironio 
mokyklos mokinių šokėjų 
grupė, tos pačios mokyklos 
jausnesniųjų mokinių mer
gaičių vaidelučių kanklinin
kės- Naujas buvo solistas L. 
Stukas. kuriam akompona- 
vo Al. Kačanauskas.

Jungtiniam chorui vado
vavo iš eilės pasikeisdami 
M. Liuberskis. V. Mamaitis, 
M. Cibas ir A. Vismantas. 
Pianinu pritarė A- Mrozins- 
kas. Kanklininkių grupei 
vadovavo uoli kanklininkė 
T. Dzikienė. Šokiais rūpino
si nenuilstama tos srities ve
dėja J. Matulaitienė. Pro
gramą pranešinėjo EI. Ma
tulaitytė.

Nėra reikalo net kalbėti, 
kad programa buvo vyku
siai ir įspūdingai atlikta, nes 
jei būtų kitaip, tai Pasauli
nės parodos komitetas nebū
tų pakartotinai juos kvie
tęs ir vėl scenoje pasirodyti-

Šį kartą lietuviai buvo pa
kviesti Nevv Yorko paviljo
no įrengėjų ir to paviljono 
stadione mūsų programa bu
vo atlikta.

Prieš programą prade
dant. prie lietuvių kryžiaus 
buvo Vyčių padėtas vaini
kas žuvusiems už Lietuvos 

! laisvę pagerbti.
Vainiko padėjimo apeigo

se dalyvavo daugiau kaip 
tūkstantis susirinkusių lie
tuvių. Čia invokacijos žodi 
tarė dr. kun. St Valiušaitis 
ir Lietuvių Dienos Pasauli
nėje parodoje komiteto pir
mininkas prof. J- Stukas.

Be kitų programos vyk
dytojus pasveikino ir žodį
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žymus šios šalies lietuvių socialistų veikėjas, ^imė 1S91 m. rug
piūčio 14 d. Lietuvoje. Į JAV atvežtas vaiku būdamas, mirė 1962 
m. gegužės 19 d. Brooklyne, N. Y.

Pasaulinėje parodoje komi- mečius buvo neišnykus lietu- 
tetas ir toliau tęsia savo ver- vių kalba, rautos dainos ii 
tingą darbą, daug pasitar- papročiai, kur gimė. bren- 
naudamas Lietuvos vardui do. augo, mokėsi ir kūlė ir 
ir lietuvių kultūrai garsinti- didysis lietuvių rašytojas 

Dabai komiteto sąstatas Kristijonas Donelaitis, kur 
kiek susiaurėjo. Komitetui, jis mirė ir paiaidotas. Dabar 
kaip seniau, taip ir dabar
vadovauja prof. J. Stukas. 
o sekretoriauja ir kitus rei- į 
kalus tvarko dr. kun. Valiu- 
šaitis.

Čia tenka pastebėti, kad 
visą tą darbą Lietuvių komi
tetas vykdo išimtinai savo 
lėšomis, nei Pasaulinės pa
rodos komitetas, nei kiti jo 
padaliniai Lietuvių komite
to pastangų ginigais nere
mia. ners ta lietuviškoji pro
grama patraukia daug pa
rodos lankytojų- 

Mažiietuviu suvažiavimas

tose vietose net gyvenviečių! 
vardai sumaskolinti.

Suvažiavime e^vai naši-Ov'--x-----
reiškė pranešimais ir pa
skaitomis žymieji veikėjai 
M. Brakas, dr. M- Anysas; 
M. Gelžinis ir kiti.

Suvažiavusius kaistai pa
sveikino SLA prezidentas 
P. Dargis. SLA sekretorė B. 
Pivaronienė. Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Lietuvos 
operos solistė V- Jonuškaitė- 
Leskaitienė. kun. P. Dagys. 
O. Vinikienė ir kiti.

Rugsėjo 5-7 dienomis 
SLA poilsio namuose Atlan
tic City buvo suvažiavę Ma- - 
žosios Lietuvoj veikėjai M P. 
bičiuliai pasitarti jiems rū
pimais savo krašto reikalais 
ir išklausyti įvairių savo vei
kėjų pranešimų.

Mažąja Lietuva tenka su
prasti ir tą Lietuvos dalį. 
kuri yra Užnemunėj, tai yra 
Karaliaučiaus-Tilžės sritį 
dabar Sovietų Sąjungos o- 
kupuotą ir surusintą, iš ku
rios beveik visi senieji gy
ventojai išvaryti ir jų vieton 
privežta rusų. Tos srities 
veikėjams yra nemažas gal
vosūkis dėl savo tėvų žemės

Dr. O Goeldnerio mirtis

piūčio 7; d. nąiri 
ę .'Goeldnėri^ b 

kis. ir palaidotas C;
Hill kapinėse, kur amžinai 
ilsisi nemaža ir kitų mūsų 
tautiečių.

Oskaro Goeldnerio prose
neliai atvyko Lietuvon aš
tuonioliktojo amžiaus pra
džioje iš Bavarijos. Vienas 
jų palikuonių, miiusio Os
karo tėvas, ilgus metus buvo 
Telšių miesto burmistru-

Bolševikų pirmosios oku
pacijos metais jis atsisakė 
repatrijuoti Vokietijon. Tai 
sukėlė bolševikų saugumo 
įtarimą, ir jį enkavedistai 
suėmė. Jie jį ilgai tardė, vi 
saip kankino ir. tik vokiečių 
armijai pradėjus karo žygi 
į Rusiją. Oskaras Goeldne
ris buvo lietuvių partizanų 
iš kalėjimo išvaduotas.

O. Goeldneris medicinos 
mokslus studijavo Austrijo
je. bet. juos ten baigęs ir grį
žęs Lietuvon, dėl karo įvy
kių nespėjo įsigyti teisių 
verstis gydytojo praktika.

1944 m. jis pasitraukė Vo
kietijon. o jau iš ten atvyko 
į JAV- Pirmaisiais metais 
buvo jo gyvenimas sunkus, 
nes teko dirbti virtuvėje ir 
kartu rūpintis čia Įsigyti gy
dytojo teises. Paskutiniuoju 
laiku jis dirbo vienoje Nevv 
Yorko ligoninėje kaip gydy- 
tojas ir ligonių tarpe nusi
pelnė gero vardo. Jis buvo 
sumanus gydytojas ir parei
gingas žmogus.

Buvo vedęs A. Ži-lytę, taip 
pat gydytoją.

J. Rimavičius Kanadoje

Visuomenininkas Jonas 
Rimavičius svečiuojasi Ka
nadoje pas savo artimus gi
mines ir dalyvavo savo gi
minaitės vestuvėse. Į tas 
vestuves buvo išsklidusi h 
visuomenės veikėja Br- Spū
dienė. Apie tai plačiau kitą 
kartą.

Vliko suvažiavimas

Lapkričio mėnesį yra nu
matyta sušaukti eilinis Vli
ko suvažiavimas. Kadangi į 
Vliką sugrįžo seniau iš jo iš
ėjusios grupės, tai bus nau
jai perrinkta jo valdyba.

Dabar spėliojama, kas 
sudarys naują valdybą ir 
kas bus išrinktas Vliko pir
mininku bei sekretoriumi.

Būsimu Vliko atstovų su
važiavimu yra kilęs dides
nis susidomėjimas.

Dabar Vliko pirmininko 
pareigas laikinai eina A. 
’*udėnis.

V. Kalveliui 75 metai

Ilgametis Keleivio skaity
tojas ir bendradarbis Vincas 
Kalvelis birželio 16 d. susi
laukė 75 metų amžiaus.

Prieš 54 metus atvykęs Į 
JAV, jis tuoj įsitraukė į lie
tuvių visuomeninį gyvenimą, 
rėmė spaudą ir priklausė 
įvairioms lietuvių draugi
joms- Jis yra Amerikos Lie-

DETROITO NAUJIENOS
Čiurlionio koncertas 

ir balius
paveikslai. Nors K. Žoroms
kio darbai įdomūs ir meist- 

c .. , riški. bet yra bent trys kliū-
bpalio 10 d. 7 vai. vakare; tys juos įpiršti vidutiniam 

graikų ortodoksų puošnioje; lietuviui: kad perdideli, kad 
saleje (Oakman Blvd.. W- abstraktai, kad peraukštos 
Chicago ir Ohio gatvių susi- kainos, šiaip ar taip. paro- 
kirtime) išvysime nepapras- dą reikia laikyti pasiseku-

VPOim • fontiniuAc-A 1

tarė laikinai einąs generali-
pinėse, netoli Monroe.nio konsulo pareigas V. Sta-
Conn., kur, išėjęs į pensiją, 
jis su savo žmona Ona buvo 
apsigyvenę pas dukrą Aldo
ną ir žentą inž. J- Rygelį.

New Yorke atlikus laido
jimo ceremonijas ir atsisvei-

Oskatas GoeMnelis; ^Ui . Socialdemokratu Są- 
f žmonėmis buvo --------- - Lit<;rata.Lietuvos 

sai
mėgęs

likimo, kur per ištisus šimt-1 patriotas.

šinskas.
Visos programos derinto

ju buvo A. Vismantas. Tau
tiniams šokiams akordeonu 
pritarė V. Strolia.

Taigi, Lietuvių Dienos

i susigyvenęs. Liętuv, pa p^ond^rėm^ o 
ėgęs ir tapęs nuoširdus jos TJetuviu Darbinin-

1965 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS RUOŠTI 

Jį redaguoja Stasy* Michelsonas-

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

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadvray — :__South Boiton, Mas*. 02127

taip pat Lietuvių Darbinin 
kų Draugijos narys. Jis yra 
daug kur važinėjęs ir savo 
įspūdžius aprašęs spaudoje

Vi

tą reginį: ne tautiniuose rū
buose Čiurlionio ansamblio 
dalyviai scenoje stovės, o 
balinėse sukniose ir smokin- 
gaiš pasipuošę. Ne liaudies 
dainas jie ten trauks, kank
lėmis pritardami, o garsiųjų 
nemirtingųjų tarptautinių 
opeių arijas ir ištisus jų ga
balus. Keičias rūbai margo 
svieto... Bando ir čiurlionie- 
čiai kitaip pasirodyti, kad 
tik publikos dėmesį pa
trauktų. Tokio pobūdžio 
čiurlioniečių koncertas Det
roite bus pirmas ir. jei ne
klystu. antras iš viso- Prieš 
keletą mėnesių jie pirmąjį 
opeių ištraukų koncertą da
vė namie. Clevelande. Buvęs 
pasisekimas nepaprastas.

Žinau, kad daugelis det- 
roitiškių Keleivio skaityto
jų čiurlioniečius labai mėgs
ta ir iki šiol nepraleisdavo 
nė vieno jų koncerto. Rasi, 
atsiras nemažai tokių, kurie 
ir dabar norėtų „supasaulė
jusių“ čiurlioniečių pasiklau
syti. Užtat ir šis praneši
mas. Įėjimas į koncertą at
rodo brangokas: 8 dol. as
meniui (5 dol. studentams)- 
Bet koncerto metu bus ba
lius su gerais valgiais ir gė
rimais (gėrimų, žinoma, 
tiek, kad niekas nepasiger
tų), o po programos ir šo
kiai. geram orkestrai gro
jant. Visa tai turint galvoje, 
bilietai galėtų būti pora do
lerių ir brangesni, nes balius 
bus gi neblogesnis, kaip per 
vestuves, o priedo ir čiurlio
niečių koncertas. Norintieji 
į koncertą -balių užsisakyti 
vietas, prašomi skambinti 
telefonu E. Bulotienei — 
TO 9-4606 arba A. Misiūnui 
TA 5-0303.

Koncertą rengia Vilniaus 
<rašto Lietuvių S-gos Det

roito skyrius.

Lietuviškos mokyklos 
pradėjo darbą

Detroito lituanistinė šeš
tadieninė mokykla ir Dr- 
Vinco Kudirkos vardo litu
anistinė šeštadieninė mo
kykla—abi pradėjo darbą 
rugsėjo 12 d. Mokinių abie
jose. palyginus su pereitais 
metais, padaugėjo. Nors ga
lutinų duomenų dar nesu- 
gaudžiau, bet manau, kad 
abi mokyklas šiais metais 
lankys per du šimtu vaiku
čių. Tai labai džiuginantis 
reiškinys.

Vakaras gimnazijos naudai

Spalio 3 d. Lietuvių na
muose yra rengiamas tradi
cinis Kultūros Klubo vaka
ras. kurio visas pelnas ski
riamas Vasario 16-sios gim
nazijai Vokietijoje paremti. 
Šį kartą programą atliks Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės va
dovaujamas Dramos mėgė
jų sambūris, suvaidindamas 
naują scenos veikalą. Taip 
pat yra pakviestas vakare 
dalyvauti čieagiškis kun. 
Benediktas Sugintas, di
džiausias lietuvių išeivijoje 
gimnazijos rėmėjas, iki šiol 
sutelkęs per šimtą tūkstan
čių dolerių. Po programos 
bus šokiai ir bufetas. Pro
gramos pradžia 7 vai- vaka
ro.

Spali*—Balfo mėnuo
Ir šiemet Balfo 76-tas sky

rius visą spalio mėnesį Det
roite apšaukė Balfo mėne
siu. Bus vykdoma tradicinė 
piniginė rinkliava, kiekvie
no lietuvio namus aplan
kant. Į rinkliavos garbės ko
mitetą yra įtraukti visų di
desnių organizacijų atstovai 
ir lietuvių parapijų klebo
nai. šie metai—Balfo su
kaktuviniai (dvidešimt me
tų nuo kilniosios organizaci
jos įsteigimo 1). tad ir rink
liava. manoma, bus sukak
tuvinė. pagerintais rezulta
tais.

Kai į jūsų namus, skaity
tojau. ateis Balfo žmonės 
prašyti aukos, tai priimkite 
gražiai ir neišleiskite tuščio
mis. Kam ne kam. bet jau 
materialini skurdą kenčian
čiam broliui lietuviui tai tu
rime visi padėti.

Alfonsas Nakas

Šiandien JAV yra 41 mil. 
vaikų iki 10 metu amžiaus, 
o prieš šimtą metų tiek ne
buvo net visu gyventojų.

K. Zoromskio kūrinių
paroda

Rugsėjo 13-20 dienomis 
Tarptautinio Instituto pa
talpose buvo surengta dail. 
Kazimiero žoromskio kūri
nių paroda. Ją rengė Michi- 
gano lietuvių gydytojų są
junga- Buvo išstatyti 26 kū
riniai. visi abstraktiniai pa
veikslai. kai kurie jų nepa
prastai didelio formato. Pa
rodos apžiūrėti buvo suėję

ŽODYNAI
Keleivio administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžių, kai
na ................................ $4.00

Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 pei., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
dvna*. Viliaus Peteraičio, II

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai,

TIKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė
valdžią, tvarko ūkį, kokia____ I. ..,
yra darbininkų padėtis, apie minios žmonių, ypač atida-įk«»ina ........... --- $6-00.
koncentracijos stovyklas, są- rymo dieną (pirmąją dieną; Dabartinės lietuvių kalbos 
žinės laisvę ir Lt. irtt atsilankė per 200 žmonių), žodynas, redagavo prof. J.

Ypač šiuo metu ji naudin Tačiau pirkėjų daug neatsi- Balčikonis ir kt, yra apie 
ga ir įdomi paskaityti. Jo> rado. Negalutinėmis žinio-; 45,000 žodžių, 990 psl., 
kainą tik 60 centų. mis tebuvo parduoti vos 51 kaina ....<•................... $12.00

t
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Vilniau* kvartetas 
antroje vietoje

Belgijoje įvykusiame tarp- 
tutiniame styginių kvartetų 
konkurse dalyvavo ir Vil
niaus valstybinis kvartetas, 
kurį sudaro Kornelija Fle- 
džinskienė. Jurgis Fledžins- 
kas. Eugenijus Paulauskas 
ir
I
giausi pasaulio 
Pirmąją vietą laimėjo Veng
rijos kvartetas, o antrąją

Žinia, V. Europoje ar A- 
merikoje tokio dydžio mies
tuose kaip Vilnius devynių 
aukštų namai jokia sensaci
ja.

Pamiro viršukalnė* — 
lietuviškai* vardai*

(E) Lietuvos alpinistai.- W • •_i, 8 y VU U kaip praneša "Komjaunimo Romualdas Kulikauskas., Ti ” . ke,jnti metai
jį buvo suvažiavę paje-Į šturmuoja Kaukazo, Tian 
lusi pasaulio kvartetai.! kalnaerūb

Tai pietyčiu Azijos žemėlapis. Juodi plotai tai komu- 
nistu partizanu kontroliuojama Piety Vietnamo dalis.
Jie turi užėmę trečdalį viso Pietų Vietnamo.

Šiandieninė Latvija šveicare 
akimis

Šanio, Pamiro kalnagūb
rius. Kaitą jie pirmieji už- 

njos k varvėtas, o anuąją kopė . vieną pamįro virau-
pasidalino Vilniaus kvarte- uXe ir iki u.1 vardo neturė- 
tas su Bulgarijos kvartetu.

Ta proga visi kvarteto da-

kalnę ir iki tol vardo neturė
jusį kalną pavadino žuvusio 
lietuvio alpinisto G. Akstino

lyviai apdovanoti: pirmieji vardu- Neseniai vėl buvo su- 
trys gavo "nusipelniusio me- ruošta ekspedicija į Pamirą. 
no veikėjo garbės vardą“, o sėkmingai įkopiant į kalna- 
paskutinysis. Kulikauskas— gūbrių viršūnes. Dar kelios 
"nusipelniusio artisto gar- bevar(iės viršukalnės įgijo 

vardus. Jos pavadintos lie
tuviškai : Lietuvos kalna
gūbris. Lietuvos. Čiurlionio. 
Donelaičio aukštumos.

Ekspedicijos dalyviai bu
vo : inžinieriai J. Okuličius- 
Kazarinas ii' A. Kubilius 
(Kaunas), B. Binkauskas. 
V. Šaduikis, R- Augūnas. S. 
Miglinas ir K. Montvilas 
(Vilnius), muzikologas J. 
Antanavičius, pianistas A. 
Jurgelionis, technikos moks
lų kand. A. Krištopaitis.

Pirmoji grybų paroda 
Vilniuje

(E) Rugsėjo 5 d- Vilniuje 
atidaryta pirmoji Lietuvos 
grybų paroda, kurioje išsta
tyta 116 grybų rūšių. Paro
dos šeimininkai — Botani
kos instituto darbuotojai, 
patys surinkę eksponatus 
parodai.

bės vardą."

Siūlo kandidatą Lenino 
premijai

Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos valdyba kandidatu 1965 
m. Lenino premijai literatū
ros srityje gauti pasiūlė po
etą Justiną Marcinkevičių, 
poemos "Kraujas ir pele
nai“ autorių.

Tos srities premiją jau y- 
ra gavęs E- Mieželaitis.

Romane* apie "išdaviku* 
Vakaruose“

(E) Neseniai Vilniuje pa
sirodė M. Jackevičiaus ro
manas "Brandenburgo var
tai“. Tai antras beletristinis 
veikalas — šalia V. Sirijos 
Giros "Štai ir viskas“, —
«TAiozlii/\iaa Lri TM n tncVai£UUVJ<£3 IinilII^ VVZS7 llri
tuvių dalies, kuri karo aud
rų metais, priešo propagan
dos suklaidinta (?!), pabū
gusi ar nesupratusi didžiųjų 
revoliucinių pertvarkymų 
(?!), pasitraukė į Vakarus“. 
Šitaip romano temą apibū
dina O. Šniukas Tiesoje (nr. 
209).

Pagrindinis Jackevičiaus 
romano personažas yra ar
chitektas Alfredas Bpuka; 
tai "tipingas buržuazinis in
teligentas. tačiau nesusite
pęs antitarybine politika.“ 
Bet jo buržuazinis inteligen
tiškumas, baimė prarasti 
"neteisingai suprastą“ lais
vę ir bailumas jį pastūmėjo 
į "nusikaltimą“ — jis "sun
kią valandą išdavė savo 
gimtinę“, pasitraukdamas Į 
Vakarus.

Romano siekiai akivaiz
dūs: parodyti Lietuvoje pa- 
silikusiem tautiečiam, koks 
sunkus yra lietuvių emigran
tų gyvenimas "kapitalisti
niame užsienyje“; tat gimi
nės lai kviečia juos grįžti 
atgal, ypač tuos. kurie ko
munizmui nedaug kuo nusi 
dėjo- Šį veikalo tikslą aiš
kiai pasako ir pats Tiesos 
recenzentas, siūlydamas so
vietinei lietuvių literatūrai 
štai ką: "Ji turėtų dar ryš
kiau aprašyti naujojo gyve
nimo švyturį — Tarybų Lie
tuvą taip. kad jis patrauk
tų kuo daugiau paklydusių 
laivu ir laivelių su dorais e- 
kipažais į gimtąjį krantą

Vilniuje statoma* 
devynaukšti* namas

(E) "Literatūra ir menas“ 
su pasididžiavimu skelbia, r 
kad Vilniuje Raudonosios'
Armijos prospekte "gimsta 
pirmasis respublikoje stam
biaplokštis 9 aukštų gyvena
masis namas“, šiemet būsią i . .
pastatyti dar du tokio pat nauWl 
aukščio namai. miršti parašyti ir Mnąjj.

<E> I) -, jtii ėj Latvijoj įrengta lietuvių liaudies ar- 
atsilankęs šveicarų "Neue chitektūros stiliumi. -E.) 
Zuerichei Zeitung" korės- Žiūrint iš Maskvos. Pabalti- 
ponciei ias peržvelgia kraš- jo valstybės dar ir dabar be 
to ekononrh ius reikalus- Jis jokios abejonės yra "Euro- 
pakalbinęs Rygos kolchozi- pa“.
rinku turguje ūkininkes.
Šios žemės ūkio kolektyva- 
vimą laikė vagyste ir atvirai 
reiškė nepasitenkinimą so
vietine santvarka, nes jos

Katastrofinė padėti* 
žemės ūkyje

šveicaras buvo girdėjęs, 
kad neriklausoma Latvija

žinančios, kaip buvo seniau buvo aukšto lygio žemes ū- 
ir kaip galėtų būti. ’ kio kraštas. Jis nustebo, dar

Rygoje žurnalistas matė 
; naujų namų, kurie bent savo 
j išorine išvaizda nedalytų 
i gėdos Kopenhagai ar Stock- 
holmui. Gerą Įspūdi paliku
si ir neseniai pastatyta va
karietiško stiliaus geležin-

Pyksta dėl Amerikos liet. 
krepšininkų išvyko* 

Australijon

(E) Lietuvos okupantui 
sovietinei Rusijai ir jos tar
nams lietuviškiems komu
nistams labai pikta, jei tarp
tautinėj plotmėj pasirodo 
lietuviai tremtiniai ar emig
rantai ir tuo primena pasau
liui. kad Lietuva yra sovie
tų okupuota. Šitai dar kartą 
paliudijo kažkoks Vytautas 
Kazakevičius. "Tiesoj“ (nr. 
212) parašęs piktą straipsn 
apie lietuvių krepšininkų iš
vyką Australijon. Rašeiva 
dūksta, kad laisvojo pasau
lio lietuvių spauda krepši 
ninku išvyką laikė ne tiktai 
sportiniu, bet ir tautiniu Į- 
vykiu. garsinančiu Lietuvos 
vardą. Jis bando Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinkti
nę nuvertinti ir sportiniu po
žiūriu, nes. girdi, ir pati iš 
eivių spauda rašiusi, kad ta: 
tik "vidutinio lygio ameri 
kiečių kolegijų komanda'

Dar blogiau esą su rinkti 
nės žaidėjų lietuviškumu: 
iš 11 tik 4-6 tekalba lietuviš
kai. Jie nutautę todėl, kad 
’ buržuaziniai nacionalistai 
viską daro. kad jaunimui 
būtų užkirsti keliai į bend
radarbiavimą su Tarybų 
Lietuva...“ Tikrieji Lietuvos 
vardo garsintojai esą tik so
vietinės Lietuvos sportinin
kai...

administracuos
PRAŠYMAS

ja prašo mielųjų

iš lėktuvo pamatęs apleis
tus. kažin ar kada nors trą
šų sulaukiančius dirvonuo
jančius laukus- Kai buvo 
proga aplankyti vieną netoli 
Rygos esantį kolchozą, tuo 
isitikino iš arti. Šis kolcho-

kelio stotis. Latviškosios’ zas žurnalistui ryškiai paro- 
tekstilės kokybė daug aukš-’ dė sovietinio ūkio iškrypi
tesnė už sovietinę, todėl lat- 
viai via. palyginti, geiai ap
sirengę. Šiaip jau visur šva- 

! ra ir tvarka- Tat supranta
ma, kodėl rusai, važiuoją iš 
Rusijos gilumos Pabaltijin. 
paprastai sako vykstą i Va
karus. Maskvos viršūnės 
baldus perka Estijoje, iš Ry
gos užsisako gėles. Vilniuje 
giria vieną kavinę. Įrengtą

mus. Jis matė jame visą eilę 
plastikinin namnkii kuriuo
se auginami pamidorai. me- 
lonai. vynuogės. Kodėl šie 
vaisiai ir daržovės negali 
būti atvežami iš Pietų Rusi
jos? Kodėl juos reikia au
ginti šiltadaržiuose šiaurė
je ? Be abejo todėl, kad Sov. 
Sąjungoje blogai funkcio
nuoja paskirstymo apara

pagal lenkišką skoni (Žur-itas. teisingai atsako šveica- 
naiistas. turbūt, turi galvoje; rų žurnalistas.
"Neringos*'kavinę, kuri yra! Kolchozuose niekas rim-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
Z-ji atsiminimu tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU. LIETI \ A — 480 psl- kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina S6.00. Ker kan tieji TAU, 
LIETI \ A gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
ūros Fondo leidinius:

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

šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok? 
$10.00. t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% x ll’/g) įrėmi
nimui po 80 centu be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

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

A. šemeta, 15508-10 Woodworth Rd- E. Clevebnd 12, Ohio. 

J. Novog, 87 \Vindermere Avė Toronto 3, OnL, Canada.

VYRIAI ŠIOJI LITERATCROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACUA, 636 Brwd- 
way, So. Boston. Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreMausani šiuo

tai jam pavesto darbo nedir
bąs. Lankytame kolchoze, 
turinčiame 1,500 gyventojų, 
tedirba 340 žmonių. Kiek
viena šeima paprastai dele
guoja į darbą kolchoze vie
ną savo narį (kad neatimtų 
gabalėlio privačios žemės)- 
Kiek jis uždirba — nesvar
bu. nes vistiek niekas iš už
darbio kolchoze negalįs pra
gyventi. Likusieji šeimos na
riai uoliai triūsia savo pusėj 
hektaro, kuris sudaro pa
grindą pragyventi. Viena ū- 
kininkė šveicarui atvirai pa 
sakiusi: "Jau beveik 20 me
tų mes primityviai pragyve
name iš vienos karvės, vie
nos kiaulės, kelių avių ir viš
tų, dar šiek tiek prisiaugin
dami daržovių. Pavalgyti 
užtenka, tačiau mes neturi
me jokios vilties ko nors pa
siekti daugiau.“

Šitokio ūkininkavimo re 
zuftatua buvę galima paste
bėti Rygos turguje ir su vals 
tybiatose krautuvėse. Šta 
stovi eilėje visiškai tuščioje 
mėsos halėje apie 30 moterų 
priė krūvos avių galvų, ku
rios parduodamos maždaug 
po 30 kapeikų už kg. Geres
nės mėsos nėra, tik dvi ūki 
ninkės turi parduoti šiek 
tiek veršienos. Veršiuką jo: 
turėjo paplauti, nes kolcho 
žiniai potvarkiai draudžia 
veršiukus auginti- Rytą dai 
buvę galima kai kurios* 
kiautin ėse užtikti pieno, bet 
jo nebuvo kolchozininkų 
turguje. Vasarą kolchozi 
ninkai iš viso jo neveža • 
miestą parduoti, nes nepato
gu jį traukiniu ar autobusu 
gabenti. Kadaise labai žino 
mo latviško sviesto tebuvę 
matyti keli dubenėliai ir ta 
tik turguje. Latvių sviestas 
atrodo bus iš viso pranykęs 
Maskvoje sviesto galinu 
gauti dar sunkiau nei Rygo 
je. Jį tačiau galima pamaty 
ti niekad sostinėje nesibai 
giančiose žemės ūkio pro
duktų parodose-..

Šveicaras turėjo progos 
pasikalbėti dėl tokios kata 
strofinės žemės ūkio padė
ties su latvių komunistais 
-Jie neprieštaravę jo nuomo 
nei. kad Latvijos ūkis vė 
žydėtų kaip anksčiau, jei ū 
kininkams būtų leista turėt: 
nuosavos žemės bent 2 ha ii 
sudaryta rinka privatiems 
produktams parduoti. Tik 
buvo jaučiama, kad žurna
listo pakalbinti komunistai 
netiki, jog šitai Maskva ka 
da nors leistų.

Kremlius galėtų, mane 
žurnalistas Pabaltijo res
publikas paversti ekonomiš
kai klestinčiais kraštais, ku
rie. eksportuodami javus, 
jo kasą pripildytų taip laba 
trokštamais milionais sveti 
mos valiutos. Užuot to sie
kęs. jis primetė latviams ti
kinę sistemą, kuri iš esmės 
priešinga jų mentalitetui ii 
kuri juos padaro fatalisti- 
niais minimalistais, darbe 
terodančiais pastangų tiek 
kiek jų reikia, kad pramis
tam- Tas pat tinka ir pramo
nės bei amatų sektoriui. 
NEPas ir čia išvystytų ne 
tik latvių kūrybingumą, bet 
išeitų į naudą ir Sovietų Są
jungai.

jungos. Tokiu būdu laikinai 
ouvęs užkirstas kelias rusi
nimui.

Žurnalistas susidarė Įspū
dį, kad Pabaltijo respubli
kos daug labiau saugojamos 
nuo "nacionalistinių nuo- 
krypų“. nei. pav.. Gruzija. 
Vis dėlto tarp latvių komu
nistų pastebima grupė, kuri 
tikisi, kad ilgainiui Maskva 
įžvelgsianti, jog Pabaltijy 
neįmanoma taip ūkininkau
ti, kaip iki šiol. Gal būt. vie-' 
ną kartą bus prieita prie to. 
kad sovietai grynai dėl eko
nominių priežasčių Pabalti
jo respublikoms sudarys iš
imtinę padėtį; ji būtų nau
dinga abiem pusėm. Be abe
jo. tam šiuo metu nematyti 
jokių ženklų. — konstatuo
ja šveicarų žurnalistas. — 
bet ateity ūkiniai reikalavi
mai gali nugalėti sovietines 
dogmas-

Savarankumo viltys

Esą, daugybė 'latvių komu
nistų būtų už šitokią išimti
nę ūkio padėtį savo krašte. 
Nuo 1957 m., sudarius Lat
vijos liaudies ūkio tarybą, 
latviai pasistengę ūkinį pa
jėgumą labiau išnaudoti sa
vo reikalams- Bandyta ūkinį

KOMUNISTU—
KATALIKU

ARTĖJIMAS
Naujasis Italijos komu

nistų vadas Luigo Longo. 
kuris Palmiro Togliatti mi
rus užėmė jo vietą, kaibėda-j 
mas per valdžios televizijos- 
radijo tinklą kreipėsi Į vi-! 
sos Italijos katalikus, prašy
damas, kad jie remtų jo 
partiją.

Longo pasakė, kad komu
nistai atsisakė (paliko už
pakalyje) savo antiklerika- 
linės politikos.

Italijos komunistų parti
ja yra pati skaitlingiausioj: 
šiapus Geležinės uždangos, 
ir ateinanti lapkričio mėnesi 
jai teks susitikti su savo stip
riausiuoju priešu — krikš
čionimis demokratais.

Longo savo kreipimąsi i 
katalikus rėmė mirusiojo 
Togliatti testamentu, kuria
me šis pasakė Maskvos ko
munistų galvoms, kad "se
noji ateistinė propaganda 
yra beprasmiška“. Jis pasi
sakė esąs tikras, kad yra ke-

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

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

MES NEŠĖM LAISVĘ. Lie- 
tuvos kariuomenės sava
norio Petro Pleskevičiaus 
idomūs atsiminimai, II 
patašyta ir praplėsta lai
da, 196 psl., kaina $2.00. 

GYVENIMO VINGIAIS, 
d r. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės idomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
KATRYNA. Sally Salmi- 

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

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

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1 . 
kaina $2.00.
lietuvių išeivija a
MERIKOJE, St. Michelso-

riA naričvla šii.
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

ATSIMINIMAI apie juo- 
ČĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
lias komunistams su katali-į psL kaina..............$1.00
kais suartėti- - RASTAI — STRAIPSNIAI,

Togliatti mirė rugpiūčio i ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
21 d. Maskvoje, o jo testą- z^s Liūdžius, 246 pusla-
mentas. nepaisant Chruščio- PiaĘ kaina...........$3.00.
vo pasipriešinimo, buvo pa- MURKLYS, A. Giedriaus graži 
skelbtas Italijoje. apysaka jaunimui, 130 psl..

kaina............................ $1UJO,
VIENIŠI MEDŽIAI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
1 j TUVĄ STATANT, Rapolo 

kas. Sovietų Sąjungoje buvo įuždarvta 10 000 bažnvčin ir' P® •» kaina. . . . $o.00
uzdaiyta 16,000 bažnyčių n TuZŲ KLUBAS, Antano 
kulto namu. Maskvoje, kur v ,-mir, ♦ k J Tūlio 11 novelių. 196 psl., pnes 1917 metus buvo 600 į kuiną eo nn
bažnyčių, dabar teveikia oO. ANGLŲ KALBOS GRA-

CRUŠČIOVAS IR 
BAŽNYČIOS

(E) Vokiečių spauda in 
formuoja, kad, Chruščiovui 
suėmus valdžia i savo ran

Iš 500 žydų sinagogų Sov. 
Sąjungoje buvo uždaryta 
396.

KNYGOS JAUNIMUI
MURKLYS, A. Giedriau.-, ap.- 

saka, 130 psl., kaina . . Si.bt
GINTARO TAKAIS, -J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug iiiu? 
traciju, 64 psl., kaina ikso 
KETURKOJIS UGNIAGE

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

MCLYNl KARVELIAI, Aloyzo 
rono apysakaitės vaikams, 63 psL

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

ka, gražios iliustracijos. 24
pei-kaina ................ $1.00 į
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

MATIKA, 215 psl., kieti vir
šeliai kaina.............. $3.50

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje: 

So. Boston 27, Mas*. 
*>36 E. Broadvray,

"Laisve* minti* nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvė* 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokio* tautos 

i pavergsi!“
Taip pasakė vokiečių va

dui Sachsei lietuviu valstie-
’ planavimą taip pakreipti. TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto čių sukilėliu -Ku—

adresą: K. Bielinis. 29 West 57tk St, l«th fl, N«w ¥«*. »• Y. kad nebūtų reikalo jsiga. 15 pasakų ir padavimų, 186 čį„ kia,U r.prTcK°'

benti darbo jėgos iš Sov. Są- pust, kaina  $2.00 raliaučiaus p^irt10019.
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religija buvo susimaišiusi 
su komunizmu, kaip žirniai 
su kopūstais. Nežiūrint to
kios mišrainės, kun. Krupa
vičius prakaituoja, norėda
mas ją atkelti j katalikų 
bažnyčią.

— Nu, jeigu ji, važiuoda
ma Maskvon, atliko spa- 
vieanį. tai reiškia, kad Stali
ną jau buvo paniekinusi. O 
jeigu taip. tai gal ir vertėtų 
ją atkelti katalikų bažny
čion. Geriausia jai vieta bū- 
prie Šiluvos mergelės-

— Tėve. Salomėja Neris 
buvo persisunkus komuniz
mu iki savo kaulų. Dar ne
priklausomos Lietuvos lai
kais ji rašinėjo komunistų 
laikraščiams, pasirašydama 
slapyvardžiais. O rusams 
Lietuvą sovietizuojant, ji 
pasidarė atvira jų talkinin
kė. Ir šitos talkos jie nepa
miršta. Kaune jie nugriovė 
Lietuvos karo muziejų, pa
naikino nepriklausomybės 
kovose žuvusio nežinomojo 
kareivio kapą. o jo vietoje 
pastatė paminklą Salomė
jos Neries garbei.

— Ale visgi paskutiniais 
laikais ji Stalino jau negar 
bino, Maiki.

— Paskutiniais laikais, tė
ve, ir Chruščiovas Stalino 
negarbina. Ne tiktai negar
bina, bet prakeikė jį ir jo la
voną išmetė iš mauzoiėjaus-

— Sei. Maik. išklumočyk Šventųjų Litaniją. į ai
man vieną klausimą- i —Nu. ale pasakyk, kaip irusciovas j

— Kokį? iš davatkos galėjo pasidary- munlstas-
— Pasakyk, ar gali būti ti komunistė? Ar iš tikiu jų

’asikalbčjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA IR 

UŽ JUOS ATSAKO STASYS MICHELSONAS

KELEIVIS, SO. BOSTON

ite^pubiikonu kandidatas šen. Barry Goldwaler agituoja Memphis, Tenn.

vvateris ją kritikuoja-

Rinkiminė kova
Ir ne

atominių ginklų sistemas, 
kurios gali pasitikti ir sunai
kinti bet kokį priešą, nežiū
rint iš kurios pusės jis mė
gintų Ameriką pulti. Tie 
ginklai esą įrengti strategi
nėse vietose ir paruošti stai
giam veikimui. Radaro sis
tema galinti matyti erdvėje 

; viską, kas tik joje aplink že- 
i mės rutulį vyksta. Reiškia, 
respublikonų kandidatai be 
reikalo demokratų adminis
traciją kritikuoja-

Visuomenė tų ginčų klau- 
Į sosi, ir jau galima pastebėti, 
Į kad joje pradeda vykti per- 
Į sigrupavimas. Dalis respub- 
| likonų pereina demokratų 
I pusėn, o dalis demokratų 
stoja su respublikonais, štai 
senatorius Strom Thur- 
mond. senas demokratų po
litikas, viešai pranešė, kad

smerkia. Jis pasakė: "Ver- 
I čiau kovojant už laisvę mir- 

Rinkimai reiškia politinių, vartoja demagogiją. Pavyz-jV’ ne&u Maskvai pataikau-

stojąs j Golduaterio eiles.

partijų kovą dėl valdžios. 
Tai kovai laimėti partija ru

džiui. jų platforma reikalau 
ja grąžinti į mokyklas pote

ri gauti daugiau kaip pusę rius ir šventraščio skaitymą, 
balsų rinkimuose, o kad pa- i ka Aukščiausiasis Teismas 
trauktų balsuotojų daugumą yra uždraudęs. Nejaugi jie 
savo pusėn, kiekviena parti- yra tokie fanatikai? 
ja stengiasi paskelbti kaip Ne, jie ne fanatikai. Bet 
galima patrauklesnę savo į jje žino. kad poterių ir 
programą t ei platformą. šventraščio mokyklose nori

salė su kojomis?
— Gali, tėve.
— Maiki. aš esu matęs vi

sokių salių, ale nemačiau nė 
vienos su kojomis.

— Tėvas daug ko nema
tei, bet nežinai, kad kun. 
Mykolas Krupavičius pada
rė Salę iš Salomėjos. Ji tik
rai turėjo kojas.

— Sakai, turėjo. Ar tai 
dabar jau neturi?

— Dabar ji jau minis.
— Nu. tai pasakyk man,

ji tokia buvo?
— Jes, Maiki. čia tavo 

teisybė. Salė Neris turėjo

— Lietuvos kunigai, tėve. 
”masoniukais“ vadino lais
vamanius- Tai iš masono iš
vestas žodis laisvamaniams 
pašiepti, kaip revoliucijos 
metu iš socialisto kunigai

kas ii buvo per viena, jeigu tavo padarę ”ciciliką“. 
kun- Krupnikas perkrikštijo' Kun. Krupavičius tų pravar-
jos vardą’ ' dziavimli nėra dar Pamn*

_ Ne Krupnikas, tėve, šęs- Jis sako, kad Lietuvos 
bet Krupavičius. "masoniukai“ išvedė iš do-

— Nu. jeigu Salomėją ga- ros kelio ir Salomėją Nerį.
Įima vadinti Sale. tai kodėl Patekusi jų įtakon, ji pakry- 
Krupavičiaus negalima pa- po į kairę, atseit į laisv ama-

— Taip. tėve. iš pradžios dvi kojas ir abiem įklimpo 
ji buvo dievobaiminga atei- į komunizmo balą. Jeigu 
tininkė. Gal ji tokia būtų ir Krupavičiui ji šventa, tai te- 
numirusi. jeigu nebūtų pate- gul jis pakabina jos abroz- 
kusi "masoniukų“ įtakon. į dą tik ant savo sienos. Mums

~ , .. .... I jos nereikia.— O kas tie masomukai?'J

vadinti Krupniku, ką?
— Gal ir galima, bet jam

tas gali nepatikti, nes "krup
niku“ žmonės vadina degti
nę, virintą su medum ir 
kmynais.

nybę. o vėliau komunistai 
dar daugiau ją sukai l ino. ir 
ji pradėjo garbinti Staliną. 
Bet katalikybės ji nebuvo 
visiškai išsižadėjusi. Ji tik 
vieną koją buvo nukėlusi į 

o kita.. . . 4. „„Uo! v ori1 bolševikų stovyklą.Nu. Jel2^. tu snka -~.ad buvusj (jar šventoriuje.
Taip aiškina kun- Krupavi
čius kuris Salomėją vadina 
Sale.

— Kažin. Maiki. ar tas 
galėtų būti teisybė?

jis gali supykti, tai daugiau 
apie tai nekalbėsim. Bet vis
gi aš noriu daugiau žinoti 
apie tą Salomėją, kurią j’-» 
vadina Sale.

— Ta Salomėja, tėve. Lie
tuvoje buvo daugiau žinoma 
kaip Salomėja Neris. Bet 
tikroji jos pavardė buvo Ba- 
činskaitė. Iš pradžios ji bu
vo katalikė, ateitininkė ir ra
šinėjo davatkoms eiles, bet 
vėliau persivertė į komu
nistų stovyklą ir pradėjo.sa
vo eilėraščiais garbinti Sta
liną.

— Roman, koman-
__ Dabar kun. Krupavi

čius nori ja nustalinti, kitaip 
paakius — apvalyti nuo 
stalinizmo ir jau po mirties 
atkatalikinti.

__ Ar galima toki eudą
padaryti? . .

__ Tik po mirties tas n
galima, tėve. nes jeigu ji bu-

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri- 
Kieciui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
Knygas:

HISTORY Or THE Ll- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgela, kaina 
$10-

Vytautas the Great Grand 
Duke of Litiiuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota, 211 
psL, kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANl- 
AN REGI PEŠ- parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $ž.

”Twenty years’ struggle 
tor rreedom of Lithuama, ’ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

Šiandien tos platformos 
jau žinomos. Jos labai ilgos, 
ir atpasakoti jų turinį sa
vaitrašty neįmanoma. Mum. 
lietuviams gali būti įdomes
nės tik tos iu vietos, kur vra 
kalbama apie tarptautinę 
politiką ir pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą.

Kągi jos mums žada?
Respublikonų programa 

buvo paskelbta pirma. Jie 
prižada remti pavergtųjų 
tautų išsilaisvinimą, nepasa
kydami. kurios tautos yra 
pavergtos. Jie pripažįsta tik 
išlaisvinimo principą.

Demokratai paskelbė sa
vo platformą vėliau ir. žino
ma. norėjo, kad ji būtų pa
trauklesnė. todėl pavergtas 
tautas jie ir vai dais išvardi
jo. būtent:

Albanija.
Bulgarija.
Čekoslovakija.
Rytu Vokietija.
Estija.
Latvija.
Lietuva,
Lenkija ir k t.
Mums. žinoma, būtų ma

loniau. jei Lietuvos vardas 
būtų padėtas pirmoj vietoj, 
bet vistiek gerai, kad ji su
minėta Todėl demokratų 
piatfoima mums vra malo
nesnė. negu respublikonų.

Vis dėlto nereikia pamirš
ti. kad Lietuva ir kitos pa
vergto.- tautos čia yra išvar
dintos grynai politiniais su-

— Atrodo, kad taip buvo. kaina $3.95.
— Bet nuo šventoriaus iki 

bolševikų abazo yra didelis 
tarpas. Maiki.

— Tai kas?
— Nu. tai kokiu spasabu 

ta Salė būtų galėjusi taip 
plačiai išsižergti?

— Tėvas čia klaidingai 
išsižergimą supranti.

— O kaip tu jį supranti ?
— Aš jį suprantu simbo

liškai. Tai reiškia, kad rašy
toja svyravo tarp dviejų 
priešingų pozicijų. Ji linko 
į komunistų pusę, bet nenu
traukė savo prisirišimo ir 
prie ateitininkų. Taip bent 
aiškina kun- Krupavičius. 
Jisai sakosi turįs žinių, kad

h?*£nrva ii galėtų prieš tai. važiuodama į Maskvą ope- XXtuotr I racijai. Salė Neris atlikusi
__ čia Maiki. išeina ce-1 išpažintį ir priėmusį komu- 

kava istorija. ' niją. Iš Maskvos ji jau nebe-1
__ Iš tikrųjų. tėve. būtų į- SUgrižo — po operacijos te 

domi "istorija“, jeigu komu- naį mirė. Jeigu taip iš tiki-ų
nistė būtų įtraukta į Visų ju buvo. tai reiškia, kad jos

Leave your tears in Mos- 
kow,“ parašė B. Armoniene, • metimais — kad patrauktų

{tų tautybių balsuotojus savo 
Lithuania land of h©- pusėn. T ai politinė meškerė 

L. Valiukas, balsams žvejoti.
Respublikonai taip pat

roes, paraše 
kaina $4.75.

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

tikinčiųjų minios- Todėl jie 
pataikauja toms minioms, 
kad galėtų gauti jų paramos 
rinkimuose.

Demagogiją vartoja kaip 
vieni, taip ir kiti. Todėl, ne
žiūrint už kurią partiją lie
tuviai balsuos, pavergtoji 
mūsų žemė dar nebus išlais
vinta.

Nebūtų iš mūsų pusės ir 
išmintinga reikalauti, kad 
Amerika ryžtųsi Lietuvą 
laisvinti, nes geruoju oku
pantas iš jos nepasitrauks. 
Vos tik prieš kelias dienas 
Chruščiovas išplūdo tuos 
žmones Amerikoje "bepro
čiais“, kurie kalba apie Lie
tuvos išlaisvinimą. Pagal jį. 
ji nesanti nei pavergta, nei 
okupuota. Ji. esą. savo lais
vu noro pati prisidėjusi prie 
Sovietų Sąjungos.-.

Taigi aišku, kad geruoju 
jis iš Lietuvos nesitrauks. Jį 
būtų galima tiktai jėga iš 
ten išgrūsti. Bet tai reikštų 
karą. Na. ar galima reika 
lauti. kad Amerika skelbtų 
Rusijai karą dėl Lietuvos?

Ne. Amerika neis į karą 
dėl Lietuvos. Juk matome, 
kad ji negali išlaisvinti nei 
Berlyno, kur jos prestižas ir 
garbė nuolat įžeidžiami vi
so pasaulio akyse: trukdo
mas susisiekimas su esančiu 
tenai amerikiečių garnizo
nu. šaudomi amerikiečių 
lėktuvai, ir Washingtonas 
viską pakenčia, kad ir dan
tis sukandęs atsiprašinėja: 
mes kalti! Verčiau nusiže
minti. negu griebtis atomi
nių bombų.

Berlyno majoras socialde
mokratas Brandt kartą pa
sakė: "Bėda su Berlynu yra 
ta. kad demokratinės vals
tybes nežino, ką daryti. Jos 
vis laukia ir žiūri, ką darys 
Chruščiovas- O kai tas suju
da. jos nusigąsta, kaij) viš
tos, vanagą pamačiusios.“

Nusigąsta, tik ne paties 
Chruščiovo, o karo.

Berlyne užgauliojamas ne 
vien tik Amerikos prestižas. 
Tenai taip pat pažeidžiami 
ir Anglijos, ir Prancūzijos 
reikalai. Jeigu teitai kiltų

jant šliaužioti pilvais.“
Jis sakosi karo nenorįs.

Jis yra baigęs karo mokyk
lą. per paskutinį karą buvo 
Amerikos aviacijos genero
las ir karo baisumą gerai 
pažįsta. Bet jis sako, jeigu 
priešas nori užlipti tau ant 
sprando — nutrenk jį! To
dėl jis aštriai kritikuoja de
mokratų administraciją, ku
ri pradėjo mažinti žmogaus 
valdomus bombonešius, jų 
vieton įvesdama valiuoja
mas raketas — šaudomas 
bombas. Jis sako. kad iššau
ta bomba niekad nebus to
kia tiksli, kaip žmogaus nu
mesta iš bombonešio. Be to. 
jis reikalauja atominių bom
bų kontrolę atimti iš prezi
dento ir pavesti NATO ka
ro jėgų vadui Europoje.

prezidentas T na./\nQ£! dUIIIWUi:o^
griežtai tam priešingas- E- 
są. karė pajėgų vadas gali 
būti staigaus būdo žmogus, rinkimus 
neatsargus karštuolis, ir ga
li sukelti atominį karą be 
reikalo.

Bet respublikonas senato
rius Keathing sakosi už 
Goldwaterį nebalsuosiąs, 
nors nebalsuosiąs ir už 
Johnsoną. Bostono mokyklų 
valdybos narys Lee sako: 
"Esu demokratas ir vieti
niuose rinkimuose balsuosiu 
už demokratus, bet prezi
dento rinkimuose balsuosiu 
už Goldwaterį.“

Hearsto laikraščiai, kurie 
praeity remdavo respubli
konus. dabar pataria bal
suoti už demokratus. Apla
mai, spaudos dauguma 
krypsta demokratų pusėn. 
Vadinamasis Gollupo biu
ras. kuris seka visuomenės 
nuotaikas, tvirtina, kad 
Goldwateris yra toli atsili
kęs nuo Johnsono,—pasta
rojo šalininkų nuošimtis ky- 
ląs-

Tačiau kuris iš jų bus iš- 
rinktas prezidentu, matysi
me tiktai po rinkimų. Norint

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna 
mis—apsukrus katinas. Daugienė tu i i' da igiau visokii 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiem; 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromo.' kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stin’-esnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštriu paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriai1' anvsaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-! karas, jos visos trys kariau 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams tų. Ir vis dėlto jos karo ven- 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina "si.SO 5U persiuntimu.; gia-

Uzsakvmus ir pinigus prašom siusti šiuo adresu: Įtybininkai tokiai nusižemi-

“KELEIVIS" Į nim°
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Žinoma, tai nekoks argu
mentas. nes ir Amerikos 
prezidentas gali taip pat bū
ti neatsargus karštuolis. Ar 
buvęs prezidentas Kennedis 
nepadarė neapgalvoto įsi
veržimo Kubon? Vargiai to
kią klaidą būtų padaręs pa
tyręs generolas.

Šituose ginčuose dalyvau
ja ir respublikonų kandida
tas į viceprezidentus Mille- 
ris. Jis, žinoma, palaiko

laimėti, būtinai 
reikia laimėti keturiose 
valstijose: Kalifornijoje. Il
linois. New Yorke ir Texa- 
se. Goldwateris sakosi leng
vai jas paimsiąs. Demokra
tai gi įsitikinę savo laimėji
mu. Jų vadai net prisibijo. 

( kad tas optimizmas gali 
jiems pakenkti.

Kadangi rinkimai gali 
baigtis visai kitaip, negu 
kas mano. tai Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdyba pata
ria lietuviams neagituoti nei 
už viena kandidatą, nes jei
gu viešai remsime vieną, o

Goldwaterį. Jeigu atominių kitas būtų išrinktas, tai bū
tume atsisėdę ne į tą veži
mą.

ginklų kontrolė bus prezi
dento žinioje, sako jisai, tai 
kas atsitiks, jei Europoje 
kils karas ir rusai pradės 
vanoti savo atominius gink
lus? NATO pajėgų vadas 
negalės tokiais pat ginklais 
atsikirsti be prezidento su
tikimo. Jis turės telefonuoti 
prezidentui Johnsonui—jei
gu šis bus prezidentu. Bet 
kaip jis prezidentą pasieks, 
jei šis važinės greituoju sa
vo automobilium po Texaso 
valstiją 100 mylių greičiu? 
Kol NATO vadas preziden
tą pasieks, kol tas apsigal
vos. ką daryti, rusai galės 
jau karą laimėti-

Bet toksai argumentas ir
gi tiktai iliuzija.

Golduateris mano. kad 
karo nebus, jeigu Amerika 
bus gerai apsiginklavusi. 
Rusija tada nedristų Ameri
ką užkabinti. Vis dėlto mū
sų atominiai ginklai turėtų 
būti NATO jėgų vado žinio
je.

Šiomis dienomis prezi
dentas Johnsonas viešai

S. Michelsonas
Red- pastaba.

Autorius suklydo, lasyda
mas. kad Amerikos Lietuvių 
Taryba pataria lietuviams 
neagituoti nei už vieną kan
didatą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba tuo reikalu yra nutarusi.
kad nei Amerikos Lietuvių 
Tarybos centrui, nei jos sky
riams "nedera kaip organi
zuotam vienetui vienpusiš
kai įsijungti į vienos ar kitos 
partijos rinkiminę kampani
jų. Atskiri ALT nariai yra 
nevaržomi ir gali dalyvauti 
savo pasirinktu partijų veik
loje.“

Demokratinėje valstybėje 
piliečiai turi ne tik teisę, bet 
ir pareigą sau tinkamus kan
didatus pasirinkti ir už juos 
agituoti.

i politikai pritaria. Res- pranešė, kad mūsų Amerika 
ikonų kandidatas Gold- imi išvysčiusi dvi naujų

Cbicagos miesto ribose 
uždrausta strėlės ir lankai, 
vieninteliai ginklai, kurių 
čia niekas nevartoja žmog
žudystėm.
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L. GURUNCAS

Trumpi apsakymėliai
BALADĖ APIE MEILĘ

Prie pat įvažiavimo į kaimą augo medis. Vienišas 
medis, kuris pavasariais taip sužydėdavo. kad naktimis, 
net nežinant kelio, vien-pagal žiedų baltumą buvo galima 
surasti kaimą. Betgi šviesūs žiedai nuvysdavo. neužmegz- 
dami vaisių.

Kalbėjo, kad medis atneštas iš toli- žmogus, kuris 
medį atnešė, nepaėmė kartu jo diaugo. todėl jis tamsoje 
šviečia, kad nepaklystų tas. kurio jis laukia.

Žmogus, kuris pasodino tą medį. seniai mirė. Pasenę 
mirė ir jo vaikai, o medis ir šiandien tebestovi prie kelio, 
pavasariais apšviesdamas taką tolimam draugui, kuris 
būtinai ateis.

Praeivi, sustok ir žemai nusilenk šitai meilei.

PUŠIS

Ji gulėjo ant žemės, tarvtum ilsėdamosi. Jos šakutės 
šlamėjo ii- dar buvo šiltos.

Prieš valandą pušis dar buvo gyva. Ji kažkaip vieniša 
stovėjo pamiškėje-

Aplink ją buvo erdvu ir tuščia. Kiek toliau prasidėjo 
miškas: susiglaudę baltavo plonučiais kamienais beržiu
kai, žaliavo žemos pušaitės. Atskirai auganti pušis turėjo 
daug saulės. Pertekliuje augdama, ji aukštai pakėlė galvą 
plačiai išskleidė šakas. | f

Ir štai netikėtai nelauktai atėjo audra. Netolimas 
miškas suūžė. Plonučiai berželiai ir pušaitės lenkėsi prie 
žemės, gailiai vaitojo, bet nelūžo- Mažieji medeliai susi 
pynė šakomis, tarytum rankomis susikibo, vienas kitą pa 
vojuj palaikydami.

Tiktai pamiškes pUSrS išvirto dl judėdama. Jos neisgel 
bėjo nei storas kamienas, nei stiprios šaknys.

Ir pušis gulėjo ant žemės, tai-ytum prikritusi pailsėti 
ant jos suaižyto kamieno dar buvo neišdžiūvę lipnūs saka’ 
tarytum jos ištekėjęs kraujas.

ŠIRDIES SKAUSMAS

Iš nulaužtos šakelės lašas po lašo, kaip skaisti ašara 
tekėjo gaivinantis syvas.

Kažkas neatsargiai ar dėl pramogos sužeidė med. 
ir dabar jis verkia dėl neužtarnautos skriaudos-

Taip ir mums kartais kas lengva sąžine sužeidži: 
širdį ir nueina. Bėga metai, ir nauja oda užgydo visa 
mūsų žaizdas, bet po ta oda ir gyvas širdies skausmą 
palieka.- t ll

SVETIMAS SKAUSMAS

Kaimiečiui nupiovė nepagydomą ranką, bet jis kant 
riai ir tyliai iškentė visą didįjį skausmą Ir štai kartą tok 
pat likimas ištiko jo kaimyną. Kaimietis, ji pamatęs, ap 
siverkė. Tada jį žmonės paklausė:

— Ko tu verki? Juk kada tau piovė ranką, tai ne 
nesuvaitojai.

— Dėl to ir verkiu. — atsakė kaimietis— kad a 
pats visą tą nelaimę patyriau.

AKMENĖLIS

Ežero dugne gulįs akmenėlis švietė ir žaidė saulė, 
varsomis- Bet išimtas iš vandens jis štai greitai užgesta 
Aš grąžinu akmenėlį į ežero dugną, ir saulė vėl jam grą
žina jo nuostabias spalvas.

Taip. mes visi esame gražūs gimtojoje aplinkoje.

NESIDAIRYK I ŠAUS

Įėjai — nesidairyk į šalis, neieškok svetimų pėdsakų i 
Geriau pagalvok apie tai. kokius tu pėdsakus paliksi.

:-i

Persiskyrę turi vargo dėl va»ku. nes dažnai ir viena, ir 
antra pusė nori juos sau pasiiikti. Dėl to i teismą teko 
eiti ir dabartinei Xew Aorko gubernatoriaus Rocke- 
fellerio žmonai (viršuje kairėj), kuri persiskyrė su dr. 
Murphy. Viršuje dešinėje teisėjas Gagliardi. kuris tą 
bylą sprendė, apačioje buvęs Rockefellerienės vyras 
dr. Murphy su savo dabartine žmona.

V- Mykolaitis-Putinas

SONETAI

Mane masina Vilniaus bokštai ir gatvelės.
Ir mėlyni pušynai šlaitų ir krantų, —
Ir sraunūs vandenys nerimstančios Vilnelės. 
Ir daug kitų žavingų vietų ir vardų.

Ir lyg sapne regiu aš Miestą stebuklingą 
Pro gotikos vitražų mėlynus stiklus. —
Ir žemės šios buitis jau man nereikalinga, 
Tapau jai svetimas, nykus ir nebylus.

Ten kažin kur padangėj razgos šviesios gijos 
Ir debesis nuplauna mėlyna banga.
Bet kodėl gi širdis to tyro aukščio bijos 
Ir Į moglotą žemę tiesiasi ranka?

Žinau: tai ta, kurią visa širdim myliu.
Keliauja žemės vingių nykstamu keliu.

* « ♦
Aš šiandien tau aukoju dar vieną sonetą. 
Jame netolimų dienų aidai plevena.
Tie šviesūs atminimai dar širdy gyvena. 
Kaip buvo džiaugtasi, svajota ir mylėta.

Buvai tu man dosnaus likimo pažadėta.
Kad neramios buities saulėlydį nušviestum. 
Kad, sielvartui užėjus, ranką man ištiestum. 
Kad rastum manyje ir draugą, ir poetą-

Ir štai gyva verdenė širdyje išseko............
Tu nuėjai viena naujų versmių ieškoti.
Jau linksta pakelėj žolės stiebai rasoti.
Ir driekiasi šešėliai ant duobėto tako.

Nejaugi tavo akys man nebesušvis,
Nejau mane priglobs vien ta niūri naktis?

JAV PAGALBA 
MOKSLUI

Prieš šešerius metus kon- 
;sui priėmus National De- 
įce Education aktą. iš 
mamų federalinių pasko- 
iki šiol jau 600,000 siu
ntų baigė ar baigia aukš
lį mokslą. 1958 metais

priimtuoju aktu daugiau 
kaip 1 bilionas dolerių ski
riama viešosioms ir priva
čioms mokykloms. Iš tos su
mos $453 milionai buvo 
duoti patiems studentams 
kaip paskolos. 70%—besi
ruošiantiems būti mokyto
jais. _ _ _____

KELI PRAKTIŠKI 
PATARIMAI

Į verdančias pupeles Įpy
lus kelis lašus alyvos, jos 
įasidalys minkštesnės i; 

skanesnės; alyva, sumaišy
ta lygiomis dalimis su actu. 
nuteiks bronzai blizgesį-

Svogūnai įgaus gelsvą 
spalvą ir pasidarys skanes
ni. jeigu juos kepindami a- 
pibarstysime cukraus pudra.

Krienai, palaikyti per 
naktį vandenyje, lengva su
tarkuoti.

Burokėliai nusilupa grei
čiau, kada jie yra panardi
nami iš verdančio vandene 
į šaltą.

Verdant kaulus, čiulpai 
neiškris, jeigu iš abiejų kau
lo galų įdėsime po rupios 
druskos kristalą.

Sviestas, susuktas į suvil
gytą acte ploną skarelę ir

Teisės patarimai

adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

PYPKĖS NEGERESNĖS:
IRGI SUKELIA VĖŽf

Du žymūs Philadelphijos 
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- daktarai tyrinėtojai — dr.

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisėsi Katharine Boucot iŠ Moterų 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro medicinos kolegijos ir dr. 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- David Coopei iš Pens\ 1\ani- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. į
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo i

jos universiteto medicinos 
mokyklos, kurie per 12 metų

I

Aš rašau Tamstai ne tik 
kaip advokatei, bet ir kaip 
moteriai. Aš ištekėjau prieš 
13 metų. Nuo pat pradžios 
buvo sunku su vyru sugy
venti. nes jis geria ir yra la
bai šykštus. Prigyvenome 4 
vaikus. Reikalai* eina vis 
blogyn. Kai vyras pasigeria, 
jis mane apstumdo ir viso
kiais biauriais žodžiais plūs
ta. vaikams girdint- Jei kur 
išeinu, jis manęs ieško ir. su
radęs koneveikia, svetimiem 
žmonėm girdint. Mano 
draugėms jis skambina te
lefonu ir grasina jas sumuš
ti. Jis sako man. kad aš su 
kitais vyrais užsiiminėju. Aš 
jam buvau ir esu ištikima, 
nes aš jį myliu, nors neži
nau, kodėl. Vaikai auga. vy
riausias jau dešimties metų.

žasčių yra kilusi šeimos ne
santaika ir kaip būtų geriau
sia tas priežastis pašalinti-

ištyrė 6137 žmones, vyrės- 
nius kaip 45 metų amžiaus, 
paskelbė savo tyrimų duo
menis.

Jie nustatė, kad kiekis į 
plaučius Įtraukiamų dūmų 
yra visų svarbiausias vėžio 
sukėlėjas, o ne kokiu būduA A V 1 v M 11V AVIMU MU'IU

Jei Tamstos vyras sutiks nu- tie dūmai j plaučius buvo į-
Plti Cll Temeta i fo icfoinro . . »_•__ • ‘ ___ •____eiti su Tamsta į tą įstaigą, 
tuo pačiu jau bus padalyta 
tam tikra pažanga. Tie žmo
nės. kurie dirba tokiose į- 
staigose. turi daug patyrimo 
ir labai stengiasi žmonėms 
padėti. Daug nesantaikos 
šeimoje įvyksta todėl, kad 
vyras ir žmona supykę ven
gia ir nežino kaip su vienas 
kitu kalbėtis.

Pi ityrę specialistai išsi
kalbės su Tamsta ir Tams
tos vyru. skyrium ir kartu, 
patars ir padės. Tamstos tu
rite vaiku ir. mano nuomo-
ne. tai yra Tamstų prievolė 
bandyti ir ieškoti pagalbos 
šeimai išlaikyti, o ne ją ar-

traukiami — per cigaretes, 
cigarą ar pypkę.

Cigaretėms daugiausia 
kaltės kliūva dėl to. kad ci
garetes rūkantieji į plaučius 
Įtraukia daugiau dūmų. o ci
garus ir pypkes rūkantieji 
labai mažai arba visai neį
traukia-

Abu tyrinėtojai yra susi
rūpinę tais rūkoriais, kurie 
iš baimės metė cigaretes ir 
perėjo prie cigarų ar pyp
kės. bet senu Įpratimu dū
mus tebeitraukia...

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ
KNYGĄ: "‘Lietuvių Išeivija 

---— .visokeriopų pastangų, pasi- .. . „ nA,,r PA
mus įsileisti, nes tėvas juosi rodytų, kad nėra pagalbos Amerikoje, DAUG r 
išbara ir išvaro is namų. Di- jr kad reikalai nėra pataiso- VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
voi'so aš nenorėčiau. Niekas , mi. tada bus laiko kalbėtis V1RSA1S $4 00
mano šeimoj nedivorsavo. iri dėl "seperate support“. t. y-Į
aš nenorėčiau būti pirmoji.; legalinės seperacijos. i KIETAIS—$5.00
O taip gyventi aš irgi nega
liu- Mano sveikata sušluba
vo. ir mano nervai neišlai
kys. Nustojau 10 svarų svo 
rio ir naktimis negaliu mie 
goti. Aš išlaikiau tiek laikoj
tik dėl savo vaikų labo. ki- Į LEAVE YOUR TEARS IN 
taip būčiau jau seniai pabai- ,MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės ”Krvšiau« keliu“ Sibire
gusi.

Ka man patartumėte da
lyti?

R. C.
Mass.

Atsakymas

Pinnon eilėn Tamstai pa
tarčiau nueiti į vietinį "Fa
mily Counseling Service4 J 
skyrių. Tai yra tokia įstaiga, 
kurioje dirba psichologai ir 
taip vadinamieji "Sočiai 
workers“, kurių uždavinys 
yra nustatyti, dėl kokių prie-

. - i dyti. Žinoma, jei, padėjus
ir jie bijo savo draugų į na- x js

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

nes
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusk, kaina ....$3.95.

kvapas-
Pamirkytu į juodą kavą 

vatos tamponu galima pa
naikinti juodų drabužių 
blizgesį.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Uotu 
vos socialdemokratų rašta! dėl bol 
ševikų okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Kaina.............................28 Cot

I ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. X. 2uzo » 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ......................................... 85.00

DIENOJ ANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio {domūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina. — —1

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 892 poslapiai. 
Kaina ......................................... *6.00

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos so gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, {rišta 
225 pusi. kaina ........................ $6.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. V&ndervelde. vertė Vardū. 

Kaina.............................28 Cnt

nejhvisG SūNtSc. Asdrisss Valec
ko romanas iš 1935 metų Sovalki- 
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūra* Pirma dalis 380 
pal. Kaina...............................23.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių, istorija, 
gausiai iliustruota, parašė _ St. Mi- 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais 
viršais ....................................... 24.00

JETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapiu, 
didelio formato. Kaina .... 88 JS

M.OC SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj, 
jaustomis žiniomis papildyta 
klausimu knygutė. Kaina.. 28

padėtas po užvožtu stiklai
niu. ilgai nepraras skonio. 
Po stiklainiu patartina dar 
padėti porą gabaliukų cuk
raus. Pora gabaliukų cuk
raus. Įdėtų į bet kokias ver
dančias daržoves, žymiai 
pagerina jų skonį. Taip pat 
jie kartu su actu pakeičia 
padaže baltąjį vyną-

Uogienė niekad nesusi- 
cukmos. jeigu į ją virdami 
pridėsime citrinų rūgšties.

Pusiau perplauta žalia 
bulve galima nuvalyti nuo 
lakuotų baldų rankų pėdsa
kus, Ji taip pat puikiai nu
valo patamsėjusį varį, alieji
niais dažais tapytus pa
veikslus.

Žalias svogūnas nuvalo 
nuo metalinių daiktų rūdis. 
Juo patrynus lakuotą odą. ji 
pradeda blizgėti kaip nauja.

Patrynus keptuvę arbata, 
dingsta žuvų ar svogūnų

žiaurūs tėvai. Detektyvas \eda 
Noel Smith ir jo žmoną Juani- 
ta iš Jacksonville, kurie kaltina
mi badu numarinę savo du vai
kus. Kiti du vaikai dėl badavimo 
sunkiai serga.

MARLBOROUGH‘3 lithuanian 
SELF-TAUGUT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 yl, kaina 81.28

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū 
sų rašytojos pirmojo karo mete 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina......................................... #0 Ct

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmaa. Kaina 28 c

NEMUNO SUNOS, Andriaus Valuc- 
Ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. 24.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina 38.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 9£ ^>sl.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame 

464 psL Kaina ................
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psL, kaina...........28 Osk

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kama 28 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina............................... $1.06

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose oš- 
ra vienybės, 80 psL kaina .. $1J8

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas ii žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėja 
toks tvanas būti ir kę apie tai ta
ko mokslas? Kaina...........22 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašl 
M. Micbelsoniemė, 280 įvairių lietu.

tautų valgių recep'

»uĮy,MM

Kaina 60
ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI ana 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psL, gera* popierius, 

.......................................... 210.02

SESELT. V. Putino-My- 
romanas trijose dalyse. 

Visos trys dalys {rištos { vien* 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl nr^------““
knygų, kisti viriai, 681 
Kaina ....................... .

ALTORIŲ
kolaičio

viškų ir 
132

:eptteti3
CEZARIS, Mirko Jesulič 

trijose dalyse, kiekviena dalis ps
22, ara visos dalys.......... 16.02/

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaina....................... $8.02

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš IJeta 
vos ir iš Ameriko* lietuvių gyve
nimo. 178 psL, kaina........... 22.02

SOCIALIZMO TEORIJA------
aiškiai parodo, kaip keitėsi

'ta & kodėl jimenės santvarka 
keisis. Kaina ................ 88 <X

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir nandinf* 
knyga tfo dienų klausimams su
prasti. Kaina ......................... 882.

Užsakymui ir pinigas praiome siųsti fino adreso: 
KELEIVISnaasnuivaz—»—s*. M** e, m*m, j

v
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Kas būtu, jei Paukščių į 
Takas sprogtų

(Tęsinys)
Prieš vienuolikę su puse milionų metų visatos erdvių gel
mėse speogo žvaigždynas su 6 milionai* saulių. ‘ bet 

sprogimą pamatėme tik šiais metais. 

Žvaigždynas panašus į "skraidančią lėkštę“

žvaigždžių galaksijos. arba žvaigždynai, panašūs i 
mūsų Paukščių Taką. be galo ir be skaičiaus yra išsibars
tę po visą bekraštę erdvę. Naujieji didieji teleskopai jau 
"mato* ir nufotografuoja ištisas galaksijas. esančias to
kiuose neapsakomuose nuotoliuose, kad šviesai nuo jų 
atskristi iki mūsų trunka bilionus metų..- Niekas nepajėgė 
apskaičiuoti, kiek žvaigždynų galima užmatyti per didįjį 
200 colių teleskopą Mount Palomar observatorijoje, be*.
astronomai spėja, kad žvaigždynų pro minėtąjį teleskopą 
galima "matyti“ apie bilionas bilionų...t

Nors daugelis galaksijų atrodo yra tokios pat formos 
kaip mūsų Paukščių Takas ir Andromeda, bet toli gražu 
ne visos. Mūsiškės ir Andromedos galaksijų konstrukcija 
kaip jau minėta, yra spirališkai nusukto paplokščio disko 
forma, bet kai kurie kiti žvaigždynai neatrodo, kad turė
tų aiškią struktūrą: jie turi savo žvaigždes sugrupavę e- 
lipsine arba sferine forma, tai yra artimesne kamuolio 
formai. Kaip spiralinės, taip elipsinės formos savo ruožtu 
vėl turi daug variacijų., ir tie žvaigždynų formų Įvairumai 
davė astronomui Edwin P- Hubble pagrindo prielaidai, 
kad visatoje vyksta kažkokia evoliucija. Ta evoliucija 
prasideda sferinėmis formomis ir per eliptines išsivysto 
i paplokščias spiralines formacijas, susidedančias, kaip 
paveiksle matyti, iš dviejų spiralių, panašių i dvi nugare 
mis lauko pusėn gretimais sudėtas lėkštes arba i dvigubą 
į tą pačią pusę besisukanti ratą su storesniais iškilimais 
per vidurį, lyg stebulė ašiai perkišti. dar* tikriau — lyg 
"skraidančioji lėkštė“ žiūrint iš šono. kaip jas mėgsta 
vaizduoti tie. kurie sakosi jas matę skraidant.
Šiemet nufotografuota* prieš 11,500,000 metų sprogimas

Iki šiol kataloguotų galaksijų 80 nuošimčių yra spira- 
rato arba arba disko forrpa su iškilimais per vidurį, bet 
galaksijomis. ir viena tokia "neseniai“ susprogo, kaip mi
nėta šio rašinio pradžioje. Bet kad netvarkingumas būtų 
jokios aiškios formos. Tos yra vadinamos netvarkingomis 
linės, 17 nuošimčių eliptinės ir tik 3 nuošimčiai neturi 
buvęs tos galaksijos sprogimo priežastis, mokslininkai vė
liausiu laiku nebetiki. Manoma, kad mūsų pačių Paukščiu

Takas savo spiralinę formą gavo prieš gerus 10 bilionų 
metų ir tokioje pasiliko, kaip kad savo formą gavo ir joje
iki sprogimo pasiliko vadinama "netvarkingoji“.

Sprogimo priežastis tebėra nežinoma ir. greičiausia, 
liks nežinoma, nes dėl per didelio tolumo neįmanoma pa
tikrinti. juo labiau patikslinti. Sprogęs žvaigždynas buvo 
per 10 milionų šviesos metų atstu nuo mūsų Paukščių 
Tako, o sprogimas įvyko prieš 11 ir pusę milionų metu- 
New York Times Magazine šių metų sausio 5 d. turi to 
sprogimo fotografinę nuotrauką. Tai yra storo sferinio 
rutulio arba disko forma su iškilimais per vidurį, bet 
visa medžiaga atrodo išsitaškiusi. Ta fotografija parode 
sprogusios galaksijos vaizdą, koks jis buvo jau pusanti o 
miliono metų po sprogimo! žvaigždyno ske\eldros vis 
dar tebekrintančios į visas puses (po 250 mylių per se
kundę greičiu ir dar tiek netoli nukritusios, jog visa bu
vusioji galaksijos forma teatpažįstama. Kaip astronomai 
apskaičiuoja, toje galaksijoje sprogo nemažiau kaip 0 
milionai saulių!

Tie 6 milionai saulių, sprogusių vienu kartu ar po vie-

na kitos, sudarė dar tik vieną penkiatūkstantinę (1 5000) kepsniais; prie vakarienės Lietuvių Kultūros Klube
to žvaigždyno masės dalelę. Kad ir kosminiais matais stalų patarnavusiom E. Urb- netilpo atsilankiusieji 
matuojant, tai buvo milžiniškas draminis įvykis, atsitikęs šaitei. M-Maksvytienei. M.
prieš 11 su puse milionų metų. Simokienei. O. Orentienei.į Piaeitą šeštadienį įvyku-

M. Ensinienei ir O. Urbšie- šiame Kultūros Klubo susi-' 
Jei tatai galėjo įvykti kažkur "kitur . kode! negalėtų nei. ačiū broliui A. Orentui,' rinkime atsilankė tiek sve-! 

įvykti "pas mus“, tai yra mūsų Paukščių Take! kuris pagelbėjo šeiminin- čių. kad pritrūko jiems ir
Astronomai atsako: "Aišku galėtų įvykti.- Bet pla.į kėms sutvarkyti sUlus. i kėdžių ir kai kuriems teko;

eitų mažų mažiausia 30.000 metų. kol mūsų vaikai apie Dėkojam laidotuvių di-• sėdėti ant laiptų, vedančių į 
rektoriui J. Barasevičiui už1 antrąjį aukštą, 
malonų patarnavimą, vi
siems šermenyse ir laidotu
vėse dalyvavusiems, kuriem 
mes atskirai negalėjome 

\ padėkoti. Dėkui atsiuntu- 
užuojautą- Ačiū vi

siems. visiems.
Bolius ir Marytė 

Micpoviliai

Lietuviu dovana Bostono 
varžyboms

So. Bostono Lietuviu I ii 
Draugiia lp57 m. buvo istei-

tai sužinotų ir tik po pusantro miliono metų į mūsų saulės 
sistemą pradėtų atskristi pirmasis sprogusios visatos lau
žas. o penkiems milionams metų praėjus tas laužas apim
tų jau visą mūsų saulės sistemą-

Daug didesnis ir greitesnis pavojus iš tokios sprogu
sios galksiios būtų radiacija. Tokią patirtį jau turime su Siems> 
sprogusiomis pavienėmis žvaigždėmis mūsų pačių Paukš- 
čių Take. Vėliausiai sprogusi žvaigždė, pavadinta vardu 
Crab Nebula (Vėžio, krabo miglynas). Kinų astronomai 
nustatė, kad Crab Nebula susprogo 1054 mūsų eros me
tais. Kai pavienė žvaigždė sprogsta, ji vadinama superno
va. Tokių supernovų Paukščių Take yra gerai žinomos 
septynios ir Crab Nebula yra naujausioji. Taigi iš visatos
gelmių mus bombarduojantieji radiacijos spinduliai yra gįstono’Schmatu onmen"* 
Crab Nebulos ir tų kitų šešių susprogusių supernovų • 
medžiaga.

Kas atsitiktų, jei mūsų Paukščių Take įvyktų galak- 
tinis sprogimas, tai yra. panašiai, kaip anoje "netvarkin
goje“. sprogtų bent šeši milionai žvaigždžių is karto ar po 
viena kitos ir radiacija padidėtų milionus kartų?-.

Viena aišku, ir dėl to netenka rūpintis. Tokio sprogi
mo pasekmės pradėtų būti jaučiamos tik po keleto milionų 
metų po to. kai pati katastrofa būtų žemėje pro telesko
pus pastebėta.

VIETINĖS ŽINIOS
Nuoširdi padėka

Mūsų mamytė Julijona 
Micpovilienė. išgyvenusi 88 
metus, atsiskyrė iš mūsų tar
po ir iškeliavo į Amžinybės 
Tėviškę 1964 m. rugsėjo 7 
d., o jos kūnas palaidotas 

1 rugsėjo 10 d.
Tu. mūsų miela mamyte, .

daugiau mūsų tarpe, čia A= Likienei, J 
domo tremtyje, nebegiedosi 
savo mėgiamos giesmės:

Į "Eikš dar šiandien prie šal
tinio su vargo, kalčių našta 
ją ten giliai paskandinti, 
jausies laisvas tada-..“

Mes norime padėkoti vi
siems. kurie suteikė jos kū
nui paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį Į jo poilsio vie
tą.

J. Pr.

bėm. Dovanos laimėtojai:
1957 m. Shelbv Lvman.
1958 m. — John Curdo it 
David Scheffer. 1959 m. — 
Gediminas Šveikauskas ir 
Goldstein. 1960 m. — Carl 
Freeman, 1961 m- — John 
Cuido. 1962 m. — David 
Turner ir 1963 m. — John 
Curdo. Pastarajam toji do
vana atiteko visiškai už tri- 
kartus laimėtas Bostono pir
menybes.

šių metu didžio io Bosto
no šachmatu pirmenybes 
ivyks spalio 9-12 dienomis 
Boylstono šachmatu klube.

Praeitu metu pirmenvbe- 
se pasižymėjo mūsų Gedimi
nas Šveikauskas (1959 m. 
čempionas), sudorojęs žy
miausiai! Mass. meisteri 
John Curdo ir 5 ratus ėies 
pirmuoju, vienok toliau patsNuoširdžiai dėkojam kun.. -r - • i _ • _  __ • ijii muu iu. viuuun ivnauA. Jurėnui, kunssermenjs^'prieš Washinetono 

ir laidojimo metu kapinėse j ekspertą Edmund Nasch. li- 
patarnavo gyvu ir esmingu
Dievo žodžiu.

Nuoširdi padėka priklau
so už gėles šiems asmenims:

ko antmoiu atsilikęs nuo 
laimėtojo John Curdo vos 
nustaškiu- So. Bostono L. P. 
Dr-ia vra pasirengusi pa
skirti natrio nereinamaia 
dovana didžiojo Bostono

dr. A. Knsiukenui u jo zmo-^-aehmatu pirmenybėms, kū
nai. P. M- Maksvyčiam?. E. j rj at.itęks Postono šacbmati- 

M Simokams.i pinkui. laimėhisiam tris kar-
R. O. Urbšams. P. A. Ausie-į 
jams. J- Ruplėnams, W. M. 
Adams ir R. B. Ruplėnams 
ir So. Bostono Evangeliš- 
kam Susirinkimui.

Ypatinga padėka M. Kri- 
siukėnienei ir visom Evang. 
Susirinkimo seserims, ku
rios po laidotuvių suruošė

i tiiR Bostono čempiono var
dą.
James A. Burgess biblioteka

Mirusio lietuviu draugo 
James A. Burgess šachmatų 
biblioteka (per 160 knygų) 
yra atiduota So. Bostono 
Lietuvių Pil. Draugijos šach
matu klubui. J. Burgess. 47

Tiek svečių šį kartą su
traukė Romo Šležo paga
mintas pagal rašytojo Jur
gio Jankaus novelę filmas' 
"Velnio bala“., kuriame) 
vieną iš pagrindinių vaid-j 
menų vaidina ir mūsų bosto-' 
niškis rašytojas Antanas]

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

Pe muitu dovanos 
j Lietuvą ir USSR

Geriausios rūšies 
maisto siuntiniai

Prekių
didelis pasirinkimas

Pinigu kursas:
9 rubliai — $10

Pasiuntimas-
iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10'/

Prašome reikalauti veltui 
katalogų.

Inlertrade Express Corp. 
125 E 23rd St.

New York. N. Y. 10010 
Tek Y U 2-1530

Gustaitis.
Filmas buvo gamintas]

Bostono Universitetui. ku-jMes, imtarnuudumi tūkstančiam 
riame Romas Šležas studi- lietuvių daugiau kaip jier 10 

i metu. turime dideli ištyrimą.
iies garantuojame Jūsų 

siuntinių saugumą.

javo si meną ir gavo ma
gistro laipsnį.

Gausūs žiūrovai filmą la
bai šiltai sutiko. įvertindami 
jauno menininko Romo Šle
žo šios srities kūrybinį dar
bą- Jie su gyva reakcija se
kė ir Antano Gustaičio vai
dybą. nes jį iki šiol pažino 
kaip satyrinių ir humoristi
nių eilėraščių kūrėją ir skai
tytoją. o čia išvydo tiesiog 
tragiškam "Kaino“ vaidme- 
ny. Aplamai, visa tai buvo 
didelė naujiena.

Su giliu dėmesiu buvo ly
dėti filme ir amerikiečiai ‘ 
aktoriai John McLean ir
James Ds Felice. kurie pa- len«vai skaitoma, kaina — 
tys vra jauni dramaturgai. $12. Ją galite gauti Keleivio

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"I* praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga,

Prieš filmą Romas Šle
žas skaitė trumpą paskaitą 
apie filmu meno kūrybos 
charakteringumus ir prie
mones.

"Velnio bala“ šį trečia
dieni 9:05 vai. vakaro bus

administracijoje.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
rodoma televizijoje 2-rame TERORO IR _ V ERGIJOS 
kanale.

Tai reta proga, kad lie
tuviškas kūrinys patenka 
televizijos programon, o y- 
pač dar transliuojamas ant-

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 

ir žuvoru rimtos edukacinės kryp-.kentėjo ir zuvo musų 
ties kanalu. broliai, seserys, giminės ir

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik.......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė* santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama.....................................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komuni*tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..•••.•••«•• •— .......w........... $1.00
M. Zoėčenkos Satyrines noveles, vertė Jonas Valaitis*
196 poslapiai, kaina e . • •••eMBo^e^e.e •••• •AR.eoeeessseooe.e^StflM $2.00

bažnyčios salėje vakarienę m am£ mjrė Repos pabai
sų gardžiais lietuviškais nUQ širdies smūgio. Jis

buvo Mass. šachmatų vado
vybės narys ir vedė savaitinį 
šachmatu skyrių Boston 
Sundav Globė.

‘t

LAISVES VARPAS y
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ C 
KULTCĖlNt RADUO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklo 

FM Bangomis 105.7 megacikln 
I« WK0X, Framingr-am Mass. 

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

T«L JUaiper 6-7209

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą

ną savo 
draugui,

draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke-

pažįstamam ar leivio administracijoje, 
tai atsiminkite.

kad geriausia 
šios knygos:

Stepono Kairio "Tau, Lie

tuva“. kaina $6.00.

Stasio Micheisono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje.“ 
kaina minkštas vršeliais $4.

kiekį kun. M. Valadkos įdo/ kietais $5.00.

mios knygos —
"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?“

Knyga 227 psl.. kainaS 1.20

dovana bus
NAUJIENA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvu*ja nuo 18S6 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIBJŲ,
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia nariu ir ,«uuo Iidžiausį ka
pitalą. ___ * ’«f*W
oąitiuningas lietuvis 5CJTVR APDRAUDOS. bet
stoja nariu j SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua r™, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitaroinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalirę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi.' ne* narėm ta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo S100.00 iki 
SI 0.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
ansaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga Šiai* laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligo* atveiu narvs ja
ra-.ina pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dieno- ;ki gilios se
natvės.
SLA kuopos žymesnėse lietuviu kok>niio=e. jo? teikia
žinias ame andrauda® ir istoiimo sąlygas
Kas nori platesniu informacijų tegu* rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMFKTA 
307 W«st 30th Street New L N. y.

GRAMERCY Ist. 1945| 
TURINTI

VNESPOSYLTORG LEIDIMĄ
maisto ir dovanų siuntiniams iš| 
U.S.S.R. sandėlių.
Pilnai garantuota.
Pristatoma per 2-3 savaites. 
Automobiliai, televizijos aparatai ! 
dviračiai, skalbiamos mašinos ir tt.l

dialogu prašykite angliškai arl>a| 
lietuviškai.
GR 3................................£25.001
22 sv. kvietinių miltų, 4.5 sv. rū-l 
kytos salami. 25 uncijos šprotų.! 

uncijos maltos kavos. 4’V)|
cigarečių.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
I1S E. 28 St. New York 16, N.Y. 

Tel. M C 9-S598 
Atidaryta 9-5:30. šešt. 9-1

PINIGAI I U.SS.R.
GRAMERCY INC. Įst. 19461 
Tari Bankų Departamentų leidimų]
Apdrausta iki S20.000.00 
Pilnai pa rantuota.
Pinigai įteikiami per 2 savaites ! 
Pilnai išmokama. Jokių atskaitvmų| 
Vertė 9 rubliai už $10.00. 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75| 
Virš $30.00................................10$;f

GRAMERCY INC.
714 Broad Street. Newark, NJ.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno-

iant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
, kaina $6.00.

Esu našlys 58 m. amž.. turiu 
2-jų butų namą ir darbą. Noriu 
susirasti gyvenimo draugę 59- 
65 m. amž.. Tautybė ir tikyba 
nesvarbu. Daugiau žinių duosiu 
laišku.

J. Janėiulis. 1165 E. 71 SU
Ckveland 3, Ohio.

(10)

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

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEV1CIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina $6.

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio administraciioi

I GREITA PAGALBA

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

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta.. P.O. Bo\ 9112 
Newark 4, New Jersev 

(41)

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu- 

į meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
▼ia mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini • 
mu*.

Keleivio adm-ja

t
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PASIRODYS JAUNIEJI 
TALENTAI

Tad visi Bostono ir apy
linkių gyventojai maloniai 
kviečiami tą spalio 24 šešu- 
dienį rezervuoti šiai reUi 
pramogai, kuri ne tik atku
tins apsunkusi tautiečių kū-

gioje ir "temiškoje“ nuotai-
koje-

N. V.

Laisvės Varpo sunkumai

Neseniai Laisvės Varpas 
atšventė savo veklos de-

BALFO BANKETAS 
SEKMADIENI

Visiems reikėtų atsiminti, 
kad ši sekmadienj. spalio 4 
d. 5 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
bus Balfo banketas, kurio 
globėju yra dr. Stasys Jasai
tis. Meninę programą atliks 
komp- Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamas choras ir Cl- 
nos ivaškienės tautinių šo
kių šokėjai. Po programos 
šokiai. Svečiams pavaišinti 
yra sutelktos geriausios šei
mininkės.

Taigi gražus Balfo tikslas 
gei rieti vargstančius tautie
čius Sibire. Lietuvoje ir kt. 
ir Įdomi banketo programa 
turėtų i ji sutraukti pilną 
salę bostoniečių ir apylinkės 
jautrios širdies lietuvių.

Padėka V. ir St Minkanu

Reiškiu nuoširdų ačiū 
p.p. Steponui ir Valentinai 
Minkams. kurie J- Lėkio pa
gerbimo banketo proga man 
Įteikė puikų orchidėjų kor
sažą. Tai buvo tikrai maloni

Skautės rengia kaukių 
balių

Bostoro skaučių Židinys 
spalio 21 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje rengia tikrai nuotaikin
gą kaukių balių-maskaradą, 
kurio pelnas numatytas Lie-

, . tuviu Fondui,
bpaho 11 d. 3 vai. popiet

So. Bostono Lietuviu Pilie- Baliaus programa bus ori- 
čių Draugijos didžiojoje sa- ginaii ir Įdomi, nes ją atliks 
Įėję, trečiame aukšte, ren- T- La^uskinaitės-Vasiliaus- 
giamas Laisvės Varpo kon- Pienės baleto studija, 
ceitas. šūkiu: "Pažinkime ir Bostono visuomenė jau 
remkime savo jaunuosius dabar turėtų susirūpinti 
talentus“. Tame konceite kaukėmis, nes už jas bus 
programą atliks: dainininkė duodamos puikios premijos. 
Lilija Šukytė iš Kanados. _ , .....
aktorius Algimantu Žemai- Ju>y. komisijoj kaukėms

atrinkti sutiko dalyvauti Al. 
Uiti. iš Waterburio, Conn.. Gustaitienė, T. Babuškinai- 
ir Vytenis Vasyliūnas. kuris tė-V asiliauskienė ir Stasys 
akompor.uos dainininkei- Santvaras.
Tai trvs iškilūs mūsų jauni • -i aitalentai, kurie plačiai žino- ,vBa !uJe .K108 I>ulkus Al 
mi ne tik lietuvių visuome
nėje. bet taip pat kitataučių Židinietės žada skoningai 
tarpe. Jų pasirodymas Lais- patiekti Įvairių gėrybių su
vės Varpo konceite kelia di- lūs. o. be to. dar veiks bufe-
, .. .. ... ... tas ir baras,deli susidomėjimą lygiai

vietos, kaip ir apylinkės lie- Rūpinamasi, kad šis ba- 
tuvių kolonijose. Kaip vi- bus būtų toks. kokio Bosto- 
suomet. po konceito bus šo- ne ^ar n^ra buvę, ir kad jo 
kiai, gros geras orkestras. *ei'4 nuotaiką dalyviai dar 
veiks valgių ir gėrimų bufe- ^^ai atsimintų.
tas. ---------------------------------------

staigmena
ačiū!Dar kartą

Bronė Kapočienė

Prel. Pr. Virmauskiui 80 m.

šv. Petro lietuvių parapi- 
: jos klebonui prel. Pranciš- 
j kui Virmauskiui spalio 4 d. 
sukaks 80 metų amžiaus.

Trans-Atlaatic Travel Service

Sandaros kortų vakaras

Sandaros 7 kuopa ši šeš
tadieni. spalio 3 d. 7:30 vai•!< 
vak. Sandaros salėje (124 F 
St.) rengia kortų vakarą su 
gardžiais užkandžiais.

Komitetas

REAL ESTATE
EDMUND L. K EI VIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

H

KETVIRTIS REALTY
tn WEST BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

TeL 268-4649

ną ir prisnūdusią dvasią, bet šimtmetį. Tada jam sutarti 
bus naudinga ir Lietuvių nai linkėta dar plačiau ir ga 

ingiau skambinti lietuviam. 
•Jis toliau tatai atlieka gana 
uoliai, bet kaskart sutinka 
vis didesnius sunkumus. Gi 
šiuo metu ypač sustiprėjo du 
sunkumai: būtinoms išlai- 

Maloniai kviečiame visus doms padengti lėšos ir radi- 
ir visas atsilankvti Į Bostc- stoties keliami nauji rei- 
no Korp! Neo-Lithuania j kalavimai. Nuo pat pradžios 
ruošiamą didžiuli vakarą. Laisvės Varpas išsilaikė ne 
kuris Įvyks šeštadieni, spa- skelbimais, bet klausytojų 
lio 3 d., 7:30 vai. vak. So- Įnašais, visuomenės auko- 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos mis ir pelnu iš parengimų- 
III-čiojo aukšto salėje. Dabar pajamos iš tų dalykų 

Visą vakarą gros šokiams mažėja. o išlaidos didėja, 
žinomas Smito orkestras. Vien radij° stotis r?uo sPalio 
bus originalios vaišės ir pro- 4 d. mokesti kelia $27.00 
gramą atliks Clevelando už kiekvieną programą, 
neolithuanai. „ ..... , ...
_. Kas -. -tas jeinantissv e- u- varoma akcija, kad klau- 
cias gausdovaną. o o00-sisjsytojai uoliau jsijungtų ; 
gaus mustangą. Bus dai pr0gram0S išlaikymą savo 

aug vertingų laimėjimų. ^.^3 Drauge vedamos su 
Tai puiki proga susitikti: radijo stotimi derybos dėl 

su senais pažįstamais, susi- programos laiko ir mokes- 
pažinti su naujais draugais. ^j0 prašoma, kad progra- 
(ypač studentams) ir pra- maj būtų pakeistas laikas iš Į 

8-9 vai. ryto i 12-1 vai-. 10- 
11 vai. arba 9-10 vai ryto. 
Jei stotis šio reikalavimo ne
patenkintų. tai atsisakoma 
mokėti padidintą mokesti. 
Kaip lėšų suradimas parei
na ne tiek nuo programos 
vadovybės, kiek nuo klausy
tojų, taip radijo stoties ir 
tinkamo laiko gavimas pri
klauso nuo radijo stočių va
dovybių valios. Juo toliau, 
juo sunkiau radijo stotyse 
gauti tinkamą laiką progra
mai neanglų kalba. Nuo šių 
dviejų sunkumų nugalėjimo 
pareina Laisvės Varpo atei
tis-

Paulina Antanėlytė išrinkta 
"karaliene*

Gerai Bostone žinomų 
Onos ir velionio d r. Antanė
lio 20 metų duktė Paulina, 
kuri lanko Bostono valsty
binę kolegiją, susilaukė ne
tikėtos garbės ir laimės. Iš 
šešių Naujosios Anglijos 
valstybinių kolegijų atsto
vių ji buvo išrinkta Rytinių 
valstijų paradų kolegijos 
karaliene- Prie to garbingo 
titulo Paulina dar gavo 3750 
stipendiją mokslui tęsti.

Sveikinu Pauliną!
M. M.

FonduL
Tikrai neapsivilsite!

2-tė

Neo Lithuanai kviečia

’eisti vakarą jaukioje, sma-

rackage Expres$ & Travel 
Agency Ine.

Bilet3i lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 
t a o ėda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi

sas valstybes.
Tote Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

ISTAIGt LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTOJ AI ĮSITIKINO. KAD MUSU IŠTAIGA SAFNIN- 
GiAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais

Siuntimai pr' n-.ami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

JONAS ADOMONIS

3 Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
! Į Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją ir Estiją — o taip pat t 

Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—
garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą Į tuos kraštus

d o v a n ų—s i u n t i b i ų

Skyriuje jūs rasite dideli pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat Įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Td. AN 8-1120

R The Apothecary 
Tietuviska~ tikra vaistine

Parduodame tiktai išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus gatavus vaisto*.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadmay, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028 ’

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ tšokyns šventadienius ir seka. 
naonaonaaaarnnaanem

Paragink savo pažįstamus 
i Įsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

Vienas pasaukimas telefonu vertas $ 25.00

MODEL

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

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

is worth $25
NAME ...........................................
STREET...........................................
CITY............................TEL................
We wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner mstallation

.......sumažins jūsų kuro sąskaitas.

....užtikrins mažiausią šilimos nuostolį.

....garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

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

Mokykimės šachmatų 
žaidimo

So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos šachmatininkai ren-i a 
kasi pratybom kiekvieną 
antradienį nuo 7 vai. vak. 
šios draugijos patalpose- 
Kas norėtų pramokti arba 
sutvirtinti savo pajėgumą 
šachmatuose, yra kviečiami 
lankyti paminėtas šachmatų 
pratybas, vėl atnaujintas 
Kazio Merkio. Ypač kviečia
mas jaunimas.

U

mm

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
€29 E. Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6643

PIRKIT17 RESTORAN4
WORCESTERY. MASS.
Vyrui mirus ir sūnui ne- 

norint to biznio vesti, o pati 
viena nepajėgdama, par
duodu savo restorana — 6 
Whitev St.. Worcesterv.

Marv Zavarskas. 
tel. PS 5-8012.

________________ (41)

REIKALINGA MOTERIS
virti ir patarnauti valgykloj- 

krauluvėj. Kreiptis:
828 E. 5th St., So. Bostone. 
teL A N 9-9492.

(40)

• Telefonas: AN 8-2803
\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOME1 RISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
923 E. Foarth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

r
Ketvirtis « Co.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

Rūpastingai taisome laikrodžiu* 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTfi 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

C & P ROOFING CO.
Mes sukūrėme bendrovę, ku

ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai 
lidės.

Visokie sienų darbai —• iš
klojame aliuminiu, skindeliais 
plytomis. Licenzuoti dažytojai,

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

( baries ir Peter Kislauskiai 
TeL 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kiu kitokių ligų ir nuo nelai- 

* mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
| Visais insurance reikalais 

kreiptis:
BRONIS KONTRIM

Td. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos 2—4 ir
ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Masu.

A. J. N AMAKSY
Real Estete & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Td. AN 8-0948

ANTANAS SIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir
gyvenamas patalpas. . 

Su mumis niekas nepajėgia
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 
Cambridge. Mass-

Jastirc of
• 598 E. Broadway
t So. Boston 27,
} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Taisau
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

iską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią j 

medžiagą. 3
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorcherter, Mase.

o Tel. CO 5-5854 
^^vvvvvvvvv^vvvvvvvvvv

Flood Sąuare 
Hardware Co.

Savininkas K. J. ALEKNA
08 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

8ttklas Langams 
Visokie reikmenys nama

Reikmenys plamberiams 
daiktai

l




