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60-TIEJI METAI
AtsKiro Nurrmo Ka na 12 Centų

Prisibijo, kad šiemet 48,000 
žmonių žus trafiko nelaimėse
Prie Lawrence, važiuodami automobiliu, užsimušė penki 

berniukai ir mergaitės; Bostone, gesinant gaisrų, griūda

ma siena užmušė penkis ugniagesius.

Nacionalinė Saugumo Ta
ryba skelbia, kad praeito 
rugpiūčio mėnesio ir pirmų
jų astuonių šių metų mene 
siu automobilių nelaimėse 
žuvusių žmonių skaičiai pra 
lenkė visus rekordus.

Per praeitą rugpiūtį trafi 
ko nelaimėse žuvo 4.87C 
žmonės, tai yra 13 nuošim
čių daugiau, kaip per 196/ 
metų rugpiūčio mėnesį. Pei 
praeitus šių metų 8 mėne
sius užmušta 30,500 žmonių 
arba 12 nuošimčių daugiau 
negu pernai per tą laiką. 
Prisibijoma. kad šiemet au
tomobiliai užmuš 48.00C 
žmonių.-.
Viena mergaitė dar gyva

šeštadienio naktį 11:30 
valandą Methuen. netoli 
Lawrence. šeši aukšt. mo
kyklų mokiniai, dvi mergai
tės ir keturi berniukai, grei
tai važiuodami Railroad A- 
venue. atsitrenkė į stulpą. 
Iš jų gyva išliko viena Lin
da Lutz. 15 metų, su abiem 
nulaužtomis kojomis, bet ii 
jos gyvybė rimtame pavoju

Ugniagesių šefas George 
Iredaie, su savo grupe at
skubėjęs į nelaimės vietą, 
pareiškė: ”Jų automobilis 
buvo apsivyniojęs aplink 
stulpą, taip pat užmuštųjų 
lavonai. Jie buvo kruvini i: 
suvirtę ant vienas kito. lye 
medžio blukiai. Nenoriu to
kio vaizdo antrą kartą maty
ti.“

Gaisrų sukėlę jauni 
vandalai

Praeitą savaitę Bostone 
gesindami gaisrą 5 ugniage
siai žuvo ir 12 buvo sužeista 
jų tarpe vienas lietuvis Wal 
teris Kašuba, 38 metų. gy
venantis Dorchesteiy, So- 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
narys.

Tragedija Įvyko ketvirta
dienį 12:40 vai. popiet gesi
nant tuščia 100 metų senu
mo 4 aukštų pastatą, buvu
si vaikų žaislų sandėlį 
Trumbull gatvėje. South 
Ende.

Pulk. John Freund pavesta tar
pininkauti tarp Pietų Vietnamo 
sukilėlių kalniečių ir vyriausy
bės kariuomenės.

Nustatyta, kad gaisrą su
kėlė paaugliai 'vandalai“, 
kurių keletas buvo pastebė
ja apleidžiant tą seną namą 
trečiadienį apie 6 valandą 
vakaro. Per naktį ugnis, me
keno nepastebėta, buvo jau 
gerokai sunaikinusi namo 
apatiniuose aukštuose su 
versta lauža. ir. kai ugniage
siai atskubėję gesinti, prie 
namo statė kopėčias, siena 
griuvo, apversuama 5 žmo
nes ir tuziną sužeisdama. 
Tiek žmonių aukų Bostono 
ugniagesiai neturėję per 22 
metus.

Pirmadienį žuvusieji bu
vo iškilmingai palaidoti, da
lyvaujant miniai bostoniš 
kių ir ugniagesiams iš 40 ug 
niagesių brigadų-

Popiežius priėmė 
moterų gydytojus

Popiežius Paulius VI šeš
tadienį Vatikane priėmė 70 
gydytojų amerikiečių —N. 
Anglijos obstetrikų ir Bosto
no ginekologų draugijos na
rių. kuriems pakartojo po
piežiaus Pijaus XII 1951 m- 
'apkričio 27 dieną aiškini
mą.. kad "Nekalta žmogaus 
gyvybė, nepaisant kokiose 
sąlygose ji būtų, nuo pat 
pirmučiausio savo egzisten
cijos momento (nuo užsi
mezgimo) turi būti saugi 
nuo bet kokio betarpiško pa
sikėsinimo... tas principas 
yra tiek pat svarbus kūdikio 
gyvybei, kaip yra svarbus 
motinos gyvybei...“

Tai via doktrina, kurią 
Romos' katalikų bažnyčia 
taiko visais atvejais, kai mo
teris kritiškai suserga būda
ma nėščia arba gimdymo 
metu.-.

Prezidentas atvyks 

spalio 27 į Bostoną

Patenkintas nepaprastu 
parisekimu Naujojoj Angli
joj. prezidentas Johnsonas 
žada atvykti Į Bostoną prieš 
pačius linkimus, spalio 27 
dieną, i: Boston Garden pa
sakyti savo vieną svarlies- 
niuiu kalbų.

Praeitos savaitės pradžio
je jis buvo entuziastiškai su
tiktas Providence. Hartfor
de. Burlingtone. Portlande 
ir Manchestery.
REMS JOHNSONĄ

Tvirčiausias New Yorko 
respublikonų ramstis N. Y. 
Herald Tribūne praeito šeš
tadienio laidoje pasisakė, 
kad į prezidentus remsiąs 
Lyndoną B. Johnsoną

Jack Kuby killed ... Lee Harvc> Osuald. Mrs. Marina Oswald Mr*. Margoerlte O*wald 

Kairėje velionis prez. John Kennedy su žmona kelias minutes prieš pasikėsinimą; 
kairės į dešinę—Jack Rubv, nušovęs pre zidento žudiką; Lee Harvey Oswald, nužu 
dešinėje po pasikėsinimo. Apačioje iš dęs prezidentą; Oswaldo žmona Marina ir 
jo motina Margareta.

Bnhnį pabranginti 
Mėlynąjį Kryžių

••
jaoKianias apsijungusio

Vliko seimasNuo praeito ketviitadle- 
nio, spalio 1 dienos, prade
da galioti kai kurioms Blue praeitą šeštadienį, spalio! čio 28-29 
Cross ir Blue Shield grupėm 3 d Xew v„rke susirink-., Yorke.
SimMlcuriemT'ai ™ 5 S“ P”"°“

, i . . . jungusio vyliausiojo Lietu-memms bus keturiais ar net ' u;, . , , . . , . vos išlaisvinimo Komiteto
penkiais doleriais, tai yra a-
pie 40 nuošimčių didesnis. Taryba, seniausiam amziu- 
Kaip sveikatos apdraudos savo nariui K. Bieliniui 
plano vykdytojai aiškina, pirmininkaujant. Posėdi 
pakelti mokesčius esą buvę pradėjo Vliko pirmininko

dienomis Nevv

Kongresas baigė savo sesiją 
nepriemęs sveikatos įstatymo
Sveikatos globos reikalą, kurį remia senesnio 

gyventojų organizacijos ir Darbo unijos, nulems balsuoto

jai ateinančio lapkričio mėn. 3 dieną.

88-sis Kongresas pa- nančio lapkričio 3 dieną tu- 
skutinę dieną parodė, kad rėš būti perrinkti 35 senato- 
atostogos yra svarbiau, ne- riai ir visi 435 kongresma- 
;u miiionų žmonių sveika-J nai-
os ir gerovės reikalai. <

Praeitą šeštadienį, spalio 
3 dieną, Atstovų Rūmai bai
lė savo sesiją, numetę į il
gąjį stalčių du pirmaeilės 
varbos bilius, būtent seno 
imžiaus žmonėms sveikatos 
dobą peš Socialinio draudi
mo sistemą ir biliono dole- 
ių paskyrimą Appalachia 
monių. neturėdami pramo- 

sričiai. kurioje apie 15 mil. 
nės. nei darbo, nei susisieki
mo priemonių, jau daugelis 
metų gyvena varge ir skurs
ta.

Viltis, kad 89 Kongresas 
priims

Sveikatos reikalas 
rinkimuose

Prezidentas Johnsonas 
dabar galės visą tą reikalą 
pateikti balsuotojų sprendi
mui ir paprašyti, kad Jung
tinių Valstybių piliečiai sa
vo balsais suteiktų mandatą 
sekančiam 89-jam Kongre
sui skubiau pravesti tai, ko 
88-sis nenorėjo atlikti.

Reikšmingas faktas, kad 
Senato ir Atstovų Rūmų 
konferencijoje, kuri tą svei
katos bilių atmetė, prieš tą 
bilių pasisakė tik 1 demo
kratas bpt 4 resnublikonaL

Abudu biliai Senate buvo' . .
priimti, bet Atstovų rūmuos'Kinai gaminasi 
buvo užvilkinti iki paskuti-) . , ,
nės dienos ir palikti nė ne- (UtOminę bombą 
svarstyti- *

reikalinga dėl to. kad ligoni 
nių kainos yra labai aukš
tos.

Valdžia nutraukė 
sovietų šnipų bylą

Sovietų šnipų bylai New 
Yorke jau penktą dieną be
sitęsiant. ji buvo nutraukta, 
ir pradėti skubūs žygiai šni-Į vliko seim 
pams deportuoti. Valdžia' 
paaiškino, kad byla nutrau
kiama "valstybės saugumo 
sumetimais.“

Bylai pirmininkavęs fede
ralinis teisėjas pasakė, kad 
JAV konstitucija garantuo
ja teisę, kad kaltiramasis 
galėtų iššaukti į teismą as
meniškai visus liudininkus, 
kurie prieš jį liudija, tad tei
singumo departamentas ne
norėjo, kad viešai į liudinin
kų doką būtų iššaukiami 
FBI vyrai ir kontržvalgybos 
agentai.

Tiedu šnipai yra rusas A- 
leksandras Sokolov. pasiva- 
dinęs vieno lietuvio Bal
čiaus (Baltsh) pavarde, ir 
jo tariamai žmona, kurios 
nei pavardė, nei tautybė ne
nustatyta.

pareigas einąs J. Audėnas.

Taryba išrinko laikinąją 
Vliko Valdybą: K. Bielinis. 
J. Audėnas ir V Vaitiekū
nas. Ji sukvies Vliko seimą 
ir atliks visus kitus eina
muosius reikalus. Nuolatinė 
Vliko Valdyba bus išrinkta 
kitame tarybos posėdyje, 
kurį sukvies šio tarybos pir
mininkas K. Bielinis, kai

tokia komisija: V- Banelis, 
S. Lūšys. B. Nemickas. K. 
Siliūnas ir V. Vaitiekūnas, 
o deklaracijai "Visiems lie
tuviams“ suredaguoti: B. 
Bieliukas. J. Brazaitis ir S. 
Lūšys-

statutą.
Apsijungusi*

as bus priėmęs

JA V gali tekti 
išplėsti karą

Valstybės sekretoriaus a 
sistentas Rytų reikalams J 
William P. Bundy savo kal
boje Japonijoje perspėjo, 
kad didėjantis komunistų 
spaudimas Vietname ir di
dėjanti raudonųjų paitizanų j 
infiltracija iš šiaurės Viet-; 
namo gali priversti JAV iš-Į

Senatas savo sesiją baigė 
šeštadienį 1:41 vai. popiet, 
o Atstovų Rūmai 3:16 vai.

Prezidentas Johnsonas 
pagyrė pasibaigusią Kong
reso sesiją, kaip vieną iš 
darbščiausių, bet išreiškė 
apgailestavimą, kad nebuvo 
priimtas sveikatos globos į- 
statvmas ir Appalachia kal
nų krašto gyventojams eko
nominės pagalbos bilius. ta
čiau pridūrė: "Mes su pasi
tikėjimu jaučiame, jog ra
sime būda tais reikalais su
sitarti ateinančioje sesijo-

LIFE žurnalas nubarė 
remti L- Johnsoną, nes jis e- 
sąs mažesnė blogybė.

mas susirinks sesijos lapkri- plėsti karą už Pietų Vietna- į 
mo ribų.

Kitas aukštas Amerikos *
t

pareigūnas pasakė, kad į to
kį išplėtimą įeina planas 
bombarduoti tas šiaurinio 
Vietnamo vietas, kur tie 
partizanai telkiami, ir ke
lius, kuriais tie partizanai 
per Laosą traukia į Pietų 
Vietnamą.

Prašo pašalpos 
ir dar grasina

Komunistinė rytinės Vo
kietijos valdžia reikalauja

______ _______ iš vakarinės Vokietijos eko-
1 nominės pašalpos $100. Rei- 

Prezidenio Kennedy žudiko mo- kalavimui paremti grasina 
tina skaito Warreno komisijos represijomis —imti trukdy- 
pranešimą. Ji neliki, kad jos sū- y susisiekimą V. Vokietijos 
nus nu/udęs prezidentą. 1 su Vakarų Berlynu.

Visi kongresmanai naujai 
renkami

Ką lik pasibaigęs 88-sis 
Kongresas buvo vienas iš 
sėsliausiųjų, nes 1963 me
tais išsėdėjo posėdžiuose 11 
mėnesių, o šiemet 10 mėne
sių ir prezidento buvo pa
girtas. kaip "daugiausiai 
padaręs tautai.“ Jo svar
biausiųjų priimtų įstatymų 
tarpe yra Civilinių teisių ir 
Kovos su skurdu įstatymai,
Atominių sprogdinimų už
draudimo sutartis. $11.6 bi
lionų mokesčių sumažini
mas, Dykumų apsaugos ak
tas. sutaupant kraštui 9 mi- 
’.ionus akių saugonių. Sveti
miems kraštams remti (Fo- 
reign Aid), kolegijoms ir 
studentams paskoloms teik
ti ir tt.

Manoma, kad sveikatos Į Anglijos darbiečiy vadas Ha- 
globos įstatvmo atmetimas rold Uilson griežtai paneigia 
bus šiam Kongresui žymiai Gokhvaterio .pareiškimą, .kad 
sumažinęs nuopelnus, ir Anglija yra antros eilės valsty- 
kongresmanams nebus leng- bė. Jei darbieėiai laimės spalio 
va po visa to pasiaiškinti 15 d. rinkimuose. Wilsonas su- 

. prieš savo rinkėjus. Atei- dar>s vyriausybę.

JAV Valstybės sekreto
rius Dean Rusk pareiškė, 
kad komunistinės Kinijos 
branduolinės bombos iš
sprogdinimo jau "reikia 
laukti artimoje ateityje“, o 
gal būt net šį ketvirtadienį, 
kada sueina 15 metų nuo ko
munistų valdžios Kinijoje į- 
sigalėjimo. Rusk pridūrė, 
kad pirmos bombos išsprog
dinimas dar nereiškia, kad- 
kinų komunistai turi tokių 
bombų atsargą ir bazes bei 
raketas joms iššauti, o iki to 
laiko, ekspertų spėjimu, ga
li dar prabėgti nuo 5 iki 10 
metų.-. Kinai savo bombą, 
kuri. be abejo, būsianti ko- 
baltinė ir "purvina“, iš
sprogdinsią atmosferoje.

Atominės technologijos 
kinų komunistus iki pat 
1959 metų mokė Sovietų Ru
sija, kuri. tik galutinai su
sipykusi. 1960 m. atšaukė 
savo technikus ir mokytojus.
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Kas laimės Anglijos rinkimus?
Apie 37 milionai vyrų ir moterų virš 21 metų amžiaus 

turės balsavimo teisę ateinančią savaitę, ketvirtadienį, 
spalio 15 dieną, parlamento rinkimuose Anglijoje. \Vales 
ir Šiaurinėj Airijoje, kurios, kartu paėmus, ir sudaro va
dinamąją Britaniją. Visų trijų partijų — konservatorių, 
darbiečių ir liberalų — išstatyta apie 1.700 kandidatų 
Pastaroji (liberalų partija), kadaise buvusi didelė radika
li jėga britų politikoje, šiandien belaikoma tik ergeliu 
pirmosioms dviem partijoms, ligšioliniame parlamentc- 
turi 7 savo atstovus, ir bešališkai manoma, kad ateinan- 
čiame turės nedaugiau, nors kandidatų išstatė net daugiau 
kaip 300. o. būdami amžini optimistai, jie tikisi būti ba 
lansu tarp konservatorių ir darbiečių.

Tikrosios rungtynės vyksta tarp konservatorių ir 
darbiečių. kuriem iš jų atiteks valdžios vairas ateinan
tiems 5 metams.

Konservatoriai per praeitus 13 metų laimėjo trejų, 
rinkimus iš eilės ir i šiuos rinkimus eina šūkiu. kad. esą 
Britanija tarpsta, nedarbas labai mažas, biznis klesti, žo 
džiu, kiekvienas patenkintas. Girdi.—”Jums niekuome 
nebuvo taip gerai. ir. jei norite, kad ir toliau taip būtų 
balsuokite už mus!“

Darbiečiai gi sako: ”Po trylikos metų. atvedusių kraš 
tą į sustingimą, dabar laikas permainai.“ Jie nurodo, kat 
dabar ir sterlingas silpnas, ir mokėjimų balansas blogas 
ir krašte žymi infliacija.

Trečias, kad ir nusilpęs ir krašte vos begirdimas. yrc 
liberalų balsas, kurs sako, jog ne savo. o jų. liberalų, yra 
tos idėjos, kurių nauda kraštui dabar abi didžiosios parti 
jos giriasi-

Anglijos partijos nedaro tokių konvencijų, kaip A 
merikoje. Ten partijos, rinkimams artėjant, išleidžia save 
manifestus, ir tie manifestai, kaip tų partijų programos 
tarnauja propagandos ir kritikos pagrindu rinkimų kam
panijos metu ir platformos pagrindu rinkimus laimėjus 
Anglijoje ne tik valdančioji partija turi ministeriu kabi
netą. bet ir ”Jos Didenybės Opozicija“, prieš Į rinkimus 
eidama, sudaro savo “kabineto šešėli“, kurs nieko nelau 
kęs išeina Į dienos šviesą, opozicijai rinkimus laimėjus. 
Ši kartą, kaip ir tris kartus iš eilės prieš tai, “Jos Dideny
bes Opozicijoje** yra Darbo partija, ir ministeriu kabinete

Kairėje Meksikos prezidentas Adolfo Lopez Mateoe, 
dešinėje JAV prezidentas Lyndon B. Johnson, susiti
kę ant tilto, kuris skiria ją valstybes. Abu atrodo pa
tenkinti. išsprendę ilgu melą ginčą dėl žemės ploto, 
atsiradusio Rio Grande upei pakeitus savo vagą.

, Dabar čia daug kalbama 
apie senesnio amžiaus žmo
nių aprūpinimą medicinos 

“Laisvėje** dabar netiūk- pagalba, arba aplamai apie 
ta kelionių į Lietuvą apra- privalomąjį draudimą ligos 
ymų. bet jie gana keisti, ir atveju.

KEISTI KELIONIŲ 
APRAšYMAIĖ

“šešėli“ susidaręs turi dabartinis jos vadas Harold Wilson
Pagrindiniai šių rinkimų kampanijos klausimai yra 

Britanijos modernizavimas, arba krašto vidaus reikalai 
tokie kaip švietimas, sveikatos globa senesnio amžiaus 
žmonėms, namų-butų reikalai (housing) ir svarbiausia — 
krašto ekonomija. Dėl to partijos nesiginčija, ir abidvi 
skelbia beveik tokias pat programas: padidinti bei page
rinti progas mokslui įsigyti (švietimui), pagerinti sociali
nio draudimo aptarnavimą, pasiekti, kad kasmet būtų 
pastatoma po 400.000 naujų namų žmonėms gyventi ir 
įkinkyti mokslą į Britanijos atnaujinimo darbą.

Taigi, kaip Wales princas prieš 70 metų yra pasakęs: 
“Šiandien mes visi esame socialistai“ — visi planuoja, 
visi nori ko daugiau ir geresnių socialinių patarnavimų 
ir tiki, kad valdžios kontrolė yra reikalinga. Taigi dėlz
programų pagrindų balsuotojams nebelieka daug ko pa
sirinkti- Visą partijų skirtumą sūdai o jų siūloma taktika— 
priemonės, kaip to pasiekti.

Konservatoriai paskutiniu laiku perėmė iš darbiečių 
dar vieną taktikos priemonę. Planavimas, iki šiol jiems 
buvęs “purviniausias“ žodis, šiandien yra nušveistas iki 
švytėjimo. Tik konservatoriai sakosi planavimo sieksią 
“gera valia“ — gyventojų pritarimu, kai tuo tarpu Darbo 
partijos vadai atvirai ir aiškiai pasako, kad ten. kur priva
ti įmonė nesugeba tinkamai atlikti reikalingo darbo, vals
tybė turi pati tuo ar kitu būdu veikti, steigdama tokiam 
darbui tinkamai atlikti dirbtuves pati viena ar kaip dali
ninkas, kad būtų užtikrinta reikalingų ir tinkamų produk
tų gamyba ir darbininkams užtikrintas darbas.

Vienas svarbiausių rinkiminės kampanijos ginčų yra 
ištekliai, lėšos toms programoms įgyvendinti. Konserva
toriai giriasi, kad jų pažadų įgyvendinimas labai mažai 
tekaštuotų. jei tik sektųsi “gera valia“ įgyvendinti nacio
nalinės produkcijos kasmet po 4 nuošimčius padidėjimą, 
o darbiečių pažadus vadina “menu be kainos“, tai yra 
žadamais pietumis, už kuriuos nieko nereikės mokėti.

Darbiečiai į tai turi praktišką ir aiškų atsakymą, ir 
vienas toks yra! krašto atstatymui reikalingą žemę na
cionalizuoti. tai yra—valdžios nustatytomis kainomis pa
imti žemės plotus, reikalingus statybai ir kitokiems vi
suomenės reikalams. Kadangi žemės spekuliacija konser
vatoriams valdant yra davusi gausų naujų milionierių der
lių ir žmonės tai žino ir piktinasi, darbiečiai tikisi, kad jų 
taktika ir priemonės balsuotojų bus labiau įvertintos, ne
gu konservatorių- Dėl to ne vien Britanijoje ir Europoje, 
bet ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse šie rinkimai yra 
sukėlę gyvo susidomėjimo.

J. Pr.

š jų nesusidarysi tenykščio 
gyvenimo vaizdo: vienuose 
viskas "zalatijama**. o ki
liose — nutylima.

Štai “Laisvės“ rugsėjo 29 
d. laidoje savo įspūdžiais 
aliiasi jos Bostono bendra

darbis A. Kandraška. Jis at
silankęs į savo gimtąjį so
džių Papilio rajone, ir jam 
brolis sakęs, kad šiais me
tais javai geriau užderėjo, 
tai ir pinigais gauna už dar
badienius. “Kiek gauna, ne- 
siteiravau. nes viename kol
ūkyje moka vienais metais
daugiau, kitame — kitais

Iš to. kas jo parašyta, aiš
ku. kad jis kažką nutyli. Jei 
jau brolis užsiminė apie už 
darbius, tai nėra abejonės., 
kad buvo kalbėta ir kokie 
tie uždarbiai. Bet. matyti, 
jie yra tokie, kad jų nei An- 
draška. nei “Laisvės“ redak
cija nedrįsta skelbti.

Iš nejučiom parašytų žo
džių. kad šiemet ir pinigais 
moka už darbadienius, pa
aiškėja. kad kitais metais 
pinigais nemokėjo ir kol- 
chozininkas turėjo dieną 
dirbti už 2-3 svarus grūdui

Tam amerikiečiai sugal
vojo žodį medicare. Angliš
kai kalbantiems tai trum
pas. patogus ii- aiškios pras
mės žodis, bet pavartotas 
lietuviškame sakinyje — jis 
skamba čigoniškai. O vis 
dėlto net ir toks senas žur
nalistas Pranas Dailidė ji 
jau suspėjo pasisavinti b 
Draugui (žiūr. įugsėjo 26 
d.) išdrožė straipsnį “Medi
care. kaip meškerė rinki
mams“.

Jeigu jau naują žodį kal
ti. tai bent taip. kad jis bū
tų suderintas su lietuvių kal
bos dėsniais- Tai kalbininkų 
reikalas. Bet šiuo atveju ga
lima apsieiti be jokių “medi-

sikrėtę ne tiek skurdūs ūki
ninkai ar paprasti darbi*! 
rinkai, kiek intelektualai,! 
menininkai, rašytojai, kny
gų leidėjai, aktoriai- Partija 
valdo daug leidyklų, daili
ninkų artelių ir galerijų, ak
torių kolektyvų, nes mada 
būti 'raudonu*. Galingiausia 
darbininkų unija (Genera
linė Darbo Federacija) taip 
pat yra partijos kontrolėje.

Vyresniuosius seka jauni
mas. Komunistinėje jauni
mo organizacijoje yra apie 
200,000 berniukų ir mergai
čių tarp 14-21 metų.
Vatikano moralinė parama 

komunizmui

“Kai velionis popiežius 
priėmė Chruščiovo žentą 
Adžubejų. kai mezgė ryšius 
ai Sovietų Rusijos sateliti
niais kraštais, kai kvietėsi į 
visuotinį Bažnyčios susirin
kimą maskvinius pravoslavų 
atstovus, tai visuomenėj pa
sklido aidas: galima gi būti 
kataliku ir komunistu..- A- 
džubejaus vizitas Vatikane 
kaip tik ir davė komunistam 
milioną balsų.

“Kiek turės atgarsio šių 
dienų Vatikano sutartis su 
komunistine Vengrija, paro
dys ateitis. Bet ir tą sutarti 
italų komunistai jau išnau
doja: matote, ir popiežius 
Paulius VI randa bendrą 
kalbą...“

GAL KAS ŽINOTE?

Rūta Klevą Vidžiūnienė 
iš Los Angeles Dirvos rugsė
jo 16 d. laidoje klausia:

“Gal kas žinote kokią pa
vergtą tautą, kurią konser 
vatoriai. ne liberalai yra iš
laisvinę?“

Aš tokios tautos ir tokių 
konservatorių nežinau, bet 
žinau, kad jie uoliai peršasi

carų“, nes dar nepriklauso- i išlaisvintojus ir dabartinė- 
moję Lietuvoje jau visi ži- • Je rinkimų kampanijoje.
nojome privalomą sveikato., 
draudimą, kad ir nevisiems! 
gyventojams.

Komunizmas
katalikiškiausiame krašte

“Darbininkas“ nr. 63 str.
“Krikščioniškos Europos 

rašo:

NESUSTOKIME' SAVO 
KALBOS

paraudonėjęs batas'
“Italijoje dabar yra apie 

|0 milionų gyvento jų; iš 
apie du milionai komparti
jos narių. Tai tik ketvirtas 
procentas, bet patraukia

f |Valr’U skutimus rinkimus. 1963 m.
žmones tarp savęs vienaip, mėn., tolų kom-
ar k,taip santykiauja, tai ., 77
JŲ kalba? ir svetimų žodžių Kas ketvirtas balsuoto- 
įsibrauna. Tai tinka ir lietu-! jas pasisakė už komunistus.
vių kalbai- Svetimžodžių vi- , >t,
siškai išvengti negalima, bet Raudonlige* apimti 
jau nusikalstama, jei sąmo- Raudonlige paprastai ser 
ningai vartojami svetimos ga gyvuliai, bet mūsų laikais 
kalbos žodžiai ten, kame be užsikrečia ir žmonės. Itali 
jų galima apsieiti. joje šia kiauline liga yra už-

Prezidentas Lyndon Johnson su Siaurės Atlanto vals
tybių organizacijos gen. sekretoriam Manilio 
JAV strateginės komandos vyr. būstinėje, 
rodo "raudonąjį“ telefoną, kuris yra sujungtas M 
visomis JAV oro pajėgą bazėmis. Juo karo atveju 
bus pranešta pradėti žygius.

Keleivietis

SIŪLĖ VADINTIS
JUNGT. KOLONIJOMIS

Amerikos Kontinentalinis 
Kongresas net dvejus metus 
svarstė, kaip pasivadinti ir 
kaip toli skirtis nuo Didžio
sios Britanijos.

Tarp 1774 ir 1776 metų 
naujai besikuriančioj i baltų 
jų valstybė šiauriniame A 
menkos kontinente negalė
jo apsispręsti, ar vadintis 
Jungtinėmis Kolonijomis, ar 
Jungtinėmis Valstybėmis 
kol 1776 metų rugsėjo mė
nesį kongresas priėmė rezo
liuciją, kartą visam laikui 
nustatydamas vadintis tik 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
tuo būdu panaikinti bet ko
kį pavadinimą, kuris pri 
mintų, kad čia kadaise būta 
Britanijos kolonijų.

Tas pats su Amerikos 
Jungt. Valstybių vėliava 
kuri pradžioje turėjo 13 iš
ilginių raudonų ir baltų dry
žių ir kampe Didžiosios Bri
tanijos vėliavą su Union 
Jack- Tas pats kongresas 
priėmė rezoliuciją, kad — 
"Jungtiniu Valstybių vėlia
va turi būti trylika dryžių 
(stripes). pakaitomis raudo
na ir balta, kad uniją reikš
tų trylika žvaigždžių (tiek 
tada buvo įsisteigusių ir su
sijungusių valstybių), baltų 
mėlyname lauke.“

JAV per metu* išverda
mą namines degtinės (mo- 
onshine) apie 60 mil- galio- 
nų-

• • •
Sutikai su čigonu gerti, 

•utikir

Kas kitur rašoma
DR. JUOZO GIRNIAUS ”RERUM NOVARUM“

(Tęsinys)

Jei šiandien tebeviešpatautų “morozinis eternizmas“

Tas akstinas buvo žmogaus dvasios atsipalaidavimas 
iš tų grandinių, kuriomis per šimtmečius ji buvo “Civitatis 
Dei** (Dievo karalystės žemėje) emisarų sukaustyta; tai 
buvo stichinis, džiaugsmingas ir sau pavyzdžio iki tol 
neturėjęs po ilgos tamsios ir žiaurios žiemos atėjęs žmo
nijos pavasaris, minties ir sąžinės laisvė, kurią bažnyčia 
iškeikė kaip rr.arą ir pamišimą, ir demokratijos, kurią baž
nyčia politine bedievybe vadino, lyg saulės užtekėjimas, 
po kurio sekė Naujųjų amžių diena, davusi žmonijai 
“daug laimėjimų, kuriais ir krikščionys galime tik džiaug
tis“. kaip pats dr. J. Girnius prisipažįsta. Tai būva di
džiausioji “neklaidingosios“ bažnyčios klaida — troškinti 
žmogaus dvasią, kurį pats bažnyčios mokslas apie žmogų 
aiškina esantį iš Dievo!

Ar būtų net krikščionys galėję šiandien džiaugtis, 
jei viduramžių krikščionybei, tikriau Romos katalikybei, 
būtų pasisekę išlaikyti savo “Civitas Dei“. arba kaip pats 
dr. J- Girnius apibūdino “morozinį eternizmą“, šiandien 
galime turėti kiekvienas savo nuomonę. Atsimenant, kokį 
budių saugumo aparatą turėjo tuometinė “Dievo karalys
tė žemėje*4, kada mažiausiai suabejojusiam tokios santvar
kos genimu ir amžinumu budeliai beregint ant galvos 
užmaudavo švento Benito kepurę, baimė, jog ir šiandien 
mus tebemokytų, kad saulė sukasi aplink žemę. o žemėje 
tėra tik vienas piemuo ir viena avinycia... (Nors vėl Stali
no ir jo NKVD epocha rodo. kad nieko nėra amžino!) 

Siūlant atnaujinti, reikia siūlyti ką nauja

Toliau dr. J- Girnius rašo:
“Tokia padėtis. Iš vienos pusės, negalime ilgėtis vi

duramžių grįžimo, nes lygiai su visais branginame, ką 
naujieji amžiai laimėjo. Iš antros pusės, negalime sutapti 
nė su naujaisiais amžiais, nes akivaizdžiai regime vidine 
jų krizę. Nieko negalima išdildyti iš to. kas buvo. bet ir 
nieko negalima atgal grąžinti. Istorinė atsakomybė rei
kalauja, užuot žvelgus praeitin, su ilgesiu ar su smerkimu, 
žvilgį kreipti į ateitį ir jieškoti išeities, kuri atitiktų dabar
ties istorinę padėtį.

"Kokia išeitis? Viduramžiai parodė, kad absoliutus 
religijos viešpatavimas kultūrai ir šios pastarosios besąly
ginis sutapimas su religija buvo lygiai abiem šalim fata
liškas. Nors išoriškai viduramžiai buvo sakraliniai amžiai, 
faktiškai daug kur šis sakralinis charakteris buvo labiau 
profanuojamas, negu liudijamas- Savo ruožtu kultūra, 
besąlygiškai religijos viešpataujama, daug kur stokojo 
laisvės, kuri būtina kūrybinei iniciatyvai išskleisti. Vienu 
žodžiu, nepaisant viso jos absoliutumo, religijos ir kultū
ros vienybė daug kur liko išorinė.

“Viduramžiniai politinės vienybės grindimo religine 
vienybe ir jėgos tarnavimo tiesai principai lygiai visiems 
yra tapę svetimi. Esame visi praregėję, kad nėra kito kelio 
tiesai rasti ir jai apaštalauti, kaip laisvė. Jieškoti religijos
ir kultūros santaros laisvės keliu — tai nelaikyti kultūros 
tik religijos priemone, o pripažinti jos pasaulietinį sava
rankiškumą.

“Reikia siekti kultūros ir dvasinės integracijos — re
ligijos ir kultūros organiškos vienybės. Tačiau siekti šios 
vienybės viduramžiniu pavidalu būtų lygu ne į vienybę 
žengti, o gilinti prarają. Naujaisiais amžiais kultūra yra 
laimėjusi savarankiškumą, kurį lygiai visi pripažįstame“-

Tiek d r. J. Girnius.

Ar beįmanoma religijos ir kultūros vienybė?

Būtų buvę visai logiška, jei autorius būtų šiais žo
džiais ir baigęs. Naujaisiais amžiais kultūra yra laimėjusi 
savarankiškumą, kurį visi lygiai pripažįstame, tad taip ir 
palikime, o ne parinktais logikos bylojimais stenkimės ją 
vėl sutuokti su religija, kuri ją per ilgus šimtmečius laikė 
savo pastumdėlės vietoje. Viena yra tiesa., ką ir dr. J. 
Girnius savo drąsiais išvedžiojimais parodė, kad krikščio
niškoji žmonija ir jos kultūra nuo tada pradėjo pirmyn 
žygiuoti, darydamos milžinišką pažangą, kai išvadavo sa
vo dvasios laisvę- Nuo ko — visiems aišku. Ar tokią milži
nišką pažangą padariusi kultūra berastų bendrą kalbą sū 
viduramžiais suakmenėjusia religija, lai atsako pats dr. 
J. Girnius.

Aplamai, dr. Juozas Girnius savo įžvalga į tiesą daug 
kam saviškių gali “baisiai“ nepatikti, bet daugumas lie
tuvių jam už atvirumą ir tuos “naujus dalykus“ bus tikrai 
dėkingi. Nes, anot jo paties pacituoto prancūzų katalikų 
filosofo E. Mounier: “Dievas nemėgsta tikinčiųjų per di- 
delio didžiavimosi ir turi paprotį juos nužeminti netikin
čiųjų teisumu.“

Galas.

t
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KAS MUKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEREIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO SAMU 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
KUR DINGO MENO 

LOBIAI?

Tokį klausimą "Dirva“ 
Nr. 102-3 stato ir pati atsa
ko:
1963-3.2. Draugo kultūr. 
priede skaitome:

"Čiurlionio Galerija gaus 
$20,000 vertės kūrinių. Po 
pusmečio intensyvaus susi
rašinėjimo su Europoje te
begyvenančiu meno kolek
cionierium lietuviu M. Ži
linsku A. L. Menininkų Klu
bo pirmininkas P. Gaučys 
pagaliau gavo notaro pa
tvirtintą dovanojimo aktą. 
kuriuo Čiurlionio Galerija 
gauna milžinišką meno lo
bį. Jį sudaro' vėlyvojo vidur 
amžio flamandų ir olandų 
meisterių darbų kolekcija 
20.000 dolerių vertės. Visi 
šie tapybos darbai yra jau 
atvežti New Yorkan ir sau
gojami ten vienoje meno 
galerijoje- Netrukus juos iš 
ten perims prel. J. Balkūnas 
ir dr. A. Kučas ir persiųs 
Chicagon.

M. Žilinsko dovanotoji 
Čiurlionio Galerijai kolek
cija pačiu šitokiu dovanos 
faktu ir savo verte yra tie
siog unikumas lietuviškame 
mūsų meno gyvenime.“

Jau praėjo pusantrų me
tų, ir dar niekas nematė tų 
meno unikumų Čiurlionio 
Galerijoje, ir nebuvo jokių 
pranešimų spaudoje., kas su

, lę, kuri yra gerokai rūsyje, 
bet po ta sale yra dar kitas į 
rūsys.

Jėzuitai, kad ir labai pa
lankūs galerijai, bet negi ga
lėjo priešintis, kai "saviš
kiai4 užsimojo perimti ga

WARREN COMMISSI0N
ON THE ASŠASSINATiON OF 

PRES1DEN3 KENNEDY  ̂
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leriją ir paprašė raktų-..
Nors kūriniai iš rūsio žy

mia dalimi į galerijos pus
rūsius grąžinti ir rotaciniu 
būdu iškabinami., bet gin
čas, aštrus ir kartus ginčas 
galerijoje tarp senųjų meni
ninkų ir "menininkų klubo“ 
tebevyksta, net advokatams 
ir teisėjams įsikišant.

Kadangi tikrieji Čiurlio
nio Galerijos kūrėjai —Mi
kas Šileikis, Adomas Var
nas ir Skupas yra labai kuk
lūs žmonės ir viešo skandalo 
visomis priemonėmis ven
gia. tuo ponas Gaučys nau
dojasi ir galeriją savaip te- 
bevaldo.

J. Pr.

ALT SUVAŽIAVIMAS
Li.tu, t.,. KAS GIRDĖTI NEW YORKE

bos metinis suvažiavimas RALFO SUVAŽIAVIMAS tę-Leskaitienę, J. Šlepetį. L 
Virbicką. A. Ošlapą. V. Žu

Balfas šiemet mini savo

šitaip atrodo The New York Times išleistos knygos— 
Uarreno komisijos pranešimo apie prez. Kennedy 
žudymą viršelis.

nu.
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ko, kaip liaudies pasakoje: 
tamsumoje ant lobių pasiro
dė liepsnelė ir bematant už
geso.

Meno mylėtojai yra tam
soje susirūpinę M. Žilinsko 
meno palikimu Čiurlionio1

bus spalio 10-11 dienomis 
Chicagoje. Sheraton House 
viešbutyje (Clark ir Ran- 
dolph gatvių kampas).

WORCESTER MASS.

Paklydęs jaunuolis

Vytautas Spirauskas. 21 
m. amž., tarnaudamas JAV 
kariuomenėj' Oklahoma Ci- 
ty, už sunkius nusikaitimus 
buvo nubaustas kalėti 20 
metų.

Baliukonių sukaktis

Rugsėjo 27 d- Laurynas ir 
Teresė Baliukoniai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo

Galerijai, kadangi ji—kul- 50 metų sukaktį. Maironio
tur. institucija, puoselėja ir 
saugoja pačios visuomenės 
suaukotus meno kūrinius 
virš 30,000 doL vertės. Nei 
P. Gaučys. nei menininkų 
klubas nėra to turto savinin
kais. kuriais iš pagundos bu
vo savo laiku pasiskelbę bei 
"įstatus“ tam tikslui pritai
kę (žiūr. Draugas 63-1.23).

♦ * *
Tikrai. Čiurlionio Galeri

jos bėdos-vargai prasidėjo, 
kada į ją koją įkėlė Povilas 
Gaučys.

Čiurlionio Galerija yra 
lyg avilys, kuriame patys 
lietuviai menininkai, lyg bi
tės medų. sunešė, suaukojo 
savo rinktinius kūrybos pa
vyzdžius. viską šūkiu "Tau. 
Lietuva.“ Kai Lietuva bus 
laisva, visa galerija bus per
kelta į Gedimino miestą 
Vilnių, kaip išeivijos bei 
tremties menininkų dovana 
tėvynei. Bet iki to laiko me
nininkai įsimanė savo gale
rijai pasikviesti globėją ir 
turėjo nelaimės tokiu "glo
bėju“ pasirinkti vadinamąjį 
Menininkų Klubą, kuriame 
rasi visko, tik ne menininkų, 
jų terpe veikliausią Povilą 
Gaučį. O tas. nulaukęs. kada 
jį išrinko "menininkų“ klu
bo pirmininku, ir smogė: 
"išpašolvonijo“ senuosius 
menininkus—galerijos stei-

parke dukterys ir sūnus su< 
ruošė jiems gražią puotą.

Baliukoniai išauklėjo 5 
dukteris ir vieną sūnų. kuris 
yra vedęs naujakurę Žilytę. 
Visi yra geri lietuviai. 

Naujas choro vedėjas

Jonui Beinoriui išvykus į 
New Britain, Meno Mėgėjų 
Ratelio choro vedėju yra 
pakviestas J- Paplauskas.

Kleopas Zurlis pasveiko

kauską. J. Botvrių. J. Za- 
veiklos 20 metų sukaktį, to- rauską, J. Jankų ir A- Kau

ną. Skyrius turi 240 narių.)

Kleopas Zurlis buvo sun- 
kiai susirgęs ir operuotas, 
bet jau jaučiasi neblogai ir 
žada vėl Įsijungti į lietuviš
ką veiklą-
Moterų katalikių sukaktis

Spalio 4 d. Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų S-ga. 
Uršulei Daukantienei vado
vaujant. minėjo savo veik
los 50 metų sukaktį.

Mirė

Praeitą savaitę mirė Pet
ras Dauderis. Rojus Elins- 
kas ir kiek anksčiau Huber
tas Mudėnas. atvykęs iš 
Australijos ir ilgai sirgęs 
Kotrynos Sipuliauskienės 
globojamas.

Dėkoju

Dar noriu nuoširdžiai pa
dėkoti savo geriems bičiu- 

- „o ismots i rusi iu Da- liams Jonui ir Onai Dirve-
?ale- StS. JonuV vį: 

kui ir savo sūnums Juozui ir 
Algirdui. Jei ne jų rūpestin
gumas. vargiai aš šiuos žo
džius berašyčiau.

J.

dėl ir jo šaukiamas spalio 
17-18 dienomis Dvyliktasis 
seimas numatomas iškilmin
gesnis negu paprastai.

Šeimas prasidės spalio 17 
d. 10 vai. i-yto New Yorker 
viešbutyje (8th Avė ir 34th 
SL) Tą pačią diena 7 vai. 
vak. ten pat rengiamas ban
ketas.

Seimo proga išleidžiamas 
specialus leidinys, kuriame 
tilps Centro valdybos prane
šimai ir svarbesnės žinios 
apie Balfo veiklą. Leidinys 
skinamas rašytojui Donelai
čiui. nuo kurio gimimo šie
met sukako 250 metų. Leidi
nį gaus visi seimo dalyviai.

Persirikiavo Balfo 100-sis 
skyrius

šimtasis Balfo skyrius 
New Yorke išlaikė seną val
dybą . fpipjK lU-SIepetys) 
pusantrų metų. Rugsėjo 23 
d. visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas, susipažinęs su 
senosios valdybos darbais 
ir išklausęs revizijos komi
sijos aktą. perrinko valdybą 
slaptu balsavimu. Į naują 
valdybą išrinkti: V. Žukaus
kas, V- Jonuškaitė-Leskai- 
tienė. M. Virbickienė. J. 
Jankus ir A. Kaunas. Kan
didatais liko A. Radzivanie- 
nė ir V. Dovydaitis.

ir aptarė skyriaus darbo gai
res. Turint du žymius meno 
veikėjus valdyboje, galima 
laukti, kad skyrius suorga
nizuos Balfo vardu daugiau 
meninių pasirodymų, čia 
pat buvo nutarta seimo už
darymui dedikuoti trijų 
veiksmų vaidinimą "Diag
nozė“. kurios pastatymu rū
pinasi akt. V. Žukauskas.

Vaidinimas įvyks spalio 
18 d. po pietų Apreiškimo 
parapijos salėje.

Skyriaus revizijos komisi
ja palikta ta pati. būtent, V 
Alksninis. J. Zarauskas ir K 
Barčauskas. Visi veiklieji 
skyriaus ir valdybos nariai 
uoliai talkina XII-jo Balfo 
seimo rengime.

uaięinkimas • padėkojo 
" " sddvbai už kruope^ 

či<'’feHdi ’ fsuFfrtkta ŠaSpaf 
per 6.000 dolerių) ir palin
kėjo sėkmės naujai valdy
bai bei nutarė š. m. Balfo 
vajų pradėti lapkričio pra
džioje.

Šiuo metu didžiąją dalį 
vanotų rūbų Balfui suauko
ja New Yorko skyriaus na
riai ir rėmėjai.

R. Kilmonytės kelionės 
į Lietuvą filmas

lione į Lietuvą savo Sibire 
kankintos senelės į JAV at
sivežti ir žada pagaminti 
dokumentinį tos kelionės 
filmą.

LSS Centro komiteto 
posėdis

Rugsėjo 26 d- posėdžiavo 
rietuvių Socialdemokratų 
š-gos Centro komitetas- Be 
kitų posėdyje svarstytų rei
kalų. buvo paskirti atstovai

bendrines organizacijas.
Kadangi tą dieną buvo 

□pro Bielinio 81-sis gimta- 
lienis. tai jis posėdy buvo 
tukliai pagerbtas. 

JAUNIMO KONGRESAS

Pasaulio lietuvių jaunimo 
ongresą numatoma sušauk- 
i 1966 metais. Darbo dienos 
savaitgalį Detroite. Cleve- 
ande ar kuriame nors kita

me J AVmieste.
Kongreso rengimo komi- 

eto 5 narius kviečia PLB 
valdyba, o kitus deleguoja 
IAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo organizacijos.

DAUG KRAŠTU- DAUG 
ŽMONIŲ

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

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

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

Anapus geležinės uždan-
kaina 82.00.

KANADOS NAUJIENOS
DR. MARTYNAS ANYSAS, TORONTO 

ELZĖS JANKUTĖS GARBINGA SUKAKTIS
Elzė Jankutė yra gimusi 

1894 m. liepos 16 d. Jos mo-
Pūtvio šaulių būrio Toronte 
garbės narė, Mažosios Lie-

tina buvo Anė Puknikė iš tuvos Rezistencinio sąjūdžio 
Pilkalnės. Gausi buvo Jankų Toronto skyriaus vicepirmi- 
šeima — 8 vaikai- Jos moti- ninkė, Evangelikių Moterų 
na mirė 1913 m.. Elzei jau Draugijos ilgametė pirmi

ninkė ir dabar išrinkta gar
bės pirmininke, be to. ji yra 
ir Mažosios Lietuvos Moterų 
Ratelio ilgametė pirminin
kė.

paūgėjus. Nuo to laiko ji 
perėmė Bitėnų šeimininkys- 
tę ir dirbo visą laiką, kol 
Jankų šeima gyveno Bitė
nuose.

Jau pirmojo pasaulinio 
karo metu Jankų šeimą iš
tiko žiaurus likimas. Užė
mus rusų kariu*,menei jų 
kraštą. Jankų šeima buvo su 
daugybe kitų vietinių gy
ventojų deportuota į Rusi
ją ir apgyvendinta už Vol
gos. įprasta maskoliška 
tvarka, visa šeima buvo iš
skirstyta, 1915 m. ten mirė 
jų senelis Martynas ir jau
niausias 4 metų sūnus End- 
rius. Kitas sūnus Nikas žu
vo 1918 m- fronte. Karui 
baigiantis, patriarchas savo 
lėšomis grįžo namo jau 1918 
m. birželio mėn., o Elzė su 
likusia šeimos dalimi—1918 
m. pabaigoje.

Vos grįžęs, patriarchas 
pradėjo veikti. Buvo įsteig
ta Mažosios Lietuvos Taiy- 
ba. įvyko Klaipėdos krašto 
atskyrimas nuo Vokietijos.

Elzė visą laiką liko nžtmų 
šeimininkė-

Atėjo sukilimo metas. Ji 
priklausė Bitėnų šaulių bū
riui. Nors ji pati ir nedaly
vavo su ginklu rankose, bet 
aktyviai prisidėjo prie suki
limo, iš tam tikrų vietų pirk
dama ii dalindama ginklus 
tiems, kurie žygiavo Klai
pėdos link.
Ji Lietuvos nepriklausomy 

Magiškuoju kilimu į Vii- bes-laikais Klaipėdos krašte
nių, 331 psl.. kaina $3.00-

Atsiminimai, 208 psl.,kai
na $2.00.

REMEMBER 
1 CANCER’S x

SEVEN 
DANGER 
SIGNALS

riją užrakino rūsyje...
Kita galerijos bėda yra

ta. kad ji neturi ne tik savų. 
bet ir šiaip pastovesnių pa
talpų. Yra priimu į jėzuitų 
Jaunimo namų apatinę M-

Susirinkimas išrinko 10' čia kalbama, kad viena 
atstovų į Balfo XII seimą Anglijos bendrovė susido- 
(dr- E. Noaką. V. Jonuškai- mėjo Rūtos Kilmonytės ke-

1965 METU KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS RUOŠTI 

Jj redaguoja Stasys Michelsonas-
Kaip ir kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.

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

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
iiuo adresu:

"KELEIVIS“
63G E. Broadway — : — South Boston, Mass. 02127

KELEIVIO ATSTOVO 

ANGLIJOJE ADRESAS: 

J. VEN8KCNAS

niošdavo Motinos Dienas, 
kurios tuomet turėjo didelės 
politinės reikšmės ir praei 
davo pavyzdingai. Ji taipgi 
buvo Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos Pagėgių 
skyriaus valdybos narė.

Elze Jankūtė rinkdavo se

MONTREAL, P. Q.

Gražios vestuvės

Grįžusi iš Montrealio Br. 
Spūdienė suteikė daugiau 
žinių apie Idos B. Verbilai- 
tės ir Edv. R. Mateuson 
(Matiuko) vestuves rugsėjo 
12 dieną.

Abudu jaunieji yra lietu
vių šeimų vaikai ir vartoja 
lietuvių kalbą- Kadangi jų 
tėvai plačiai žinomi tarp 
Montrealio lietuvių, tai į 
vestuves sugužėjo per tris 
šimtus svečių. Tarp jų buvo 
ir iš kitur atvykusių. Šta Jo
nas Rimavičius atvažiavo iš 
Brooklyno. N.Y., nes jauno
sios motina yra Jono Rima- 
vičiaus sesuo.

Br. Spūdienė yra seniau 
Montrealy gyvenusi, tenai 
pradėjusi savo plačią visuo
meninę veiklą ir dalyvavusi 
tenykščiame lietuvių socia
listų sąjūdy, todėl ir ji bent 
vienai dienai išskrido ne tik 
vestuvėse dalvvauti. bet ir 
su savo senais tautiečiais ir 
bendraminčiais susitikti.

Jaunieji tuoj po vestuvių 
išvyko vienam mėnesiui Flo- 
ridon-

Abu. be anglų kalbos, var
toja ir prancūzų kalbą. Jau
noji tarnauja jau kelinti me
tai telefonų stoty ir tarnybo
je vis kyla.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

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

nų žvejų dainas, kurias ji 
tartu su savo tėvu dainuo
davo. Senoviškų dainų jai 
teko įdainuoti į magnetofo
ną Lietuvos švietimo minis-; 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt 
terijoje. o neseniai ji jų įdai
navo ir čia jūių skautams.

Daug pavojų Elzei ir jos 
broliui Kristupui teko per
gyventi ir paskutiniojo karo 
metu-1944 m. spalio 7 d. vo
kiečių Gestapo jėga išvarė 
Jankų šeimą ir kitus Bitėnų 
gyventojus iš jų gyvenviečių 
į Vokietiją. Kas nenorėjo iš
vykti. buvo grasinamas su
šaudyti. Per Bartensteiną ir 
Mecklenburgą Elzė su ser
gančiu tėvu atsidūrė Flens- 
burge. kur patriarchas mirė 
ir buvo palaidotas. Vokieti
joje 1952 m. mirė ir ten bu
vo palaidotas jos brolis Mar
tynas. kuris iki antrojo di
džiojo karo buvo vandens 
kelių meistras Dravemoje.
Klaipėdos apskrityje.

1951 m. Elzė atvyko su 
broliu Kristupu ir seserim

ŽODYNAI
Keleivio administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas , 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 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, 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,

, Edą į Kanadą. Sesuo Urtė r. i_a nn33 CAIRNLEA CRASCENT apsig^en0 chicagoje- ^rtinį. lietuvių kal^ 

BELLSHILL

LANARKSHIRE, SCOTT- 
LAND.

Elzė Jankutė ir čia nenu- žodynas, redagavo prof. J. 
stojo tautiškai veikusi. Ji ir Balčikonis ir kt., yra apie 
dabar yra Martyno Jankaus, 45,000 žodžių, OOA ~*1 
šaulių būrio Brocktone ir kaina • ••«' • ••• • • ••••

990 psl., 
$12.00
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Katastrofinė statyba 
lės akyje

Kokia katastrofinė pade* 
tis žemės ūkio statyboje, ro
do rugsėjo 10 d- Vilniuje į- 
vykęs kompartijos centro 
komiteto pasitarimas kaimo 
statybos reikalais. Jame da
lyvavo ir pats bosas A. 
Sniečkus. To klausimo pra
nešėjas buvo "respublikos' 
valstybinio statybos reikalų 
komiteto pirmininkas“ A. 
Aksomitas.

Iš jo pranešimo matyti, 
kad statybos darbai labai 
užvelkami ir blogai atlieka
mi. Jis. pavyzdžiui, priminė, 
kad iki šiol turėjo būti ati
duota naudoti karvydėm 
28,500 patalpų, o atiduota 
tik 5.500. Panašiu spartumu 
statomos kiaulidės, paukšti
des ir kt-

Bekonas ir rusas

(E) Zarasų rajono Žuk- 
liškių kolchozo pirmininkas 
K. Antanauskas aprašo Tie
soje (nr. 216f linksmai tra
gišką istoriją apie bekoną ir 
rusą. Jo kolchozas atvežęs 
parduoti i Dusetų koopera
tyvą paskerstą bekoną, kurj

priėmė mėsos parduotuvės 
vedėjas Morozovas. Dirbant 
pagal planą, tą pačią dieną 
nespėta "apiforminti“ rei
kiamų dokumentų... Moro
zovas patarė atvažiuoti kitą 
dieną- Bekoną atvežusieji 
kolchozininkai pasitikėjo 
Morozovu, nes Dusetų koo
peratininkai — žukliškių 
kolchozo šefai. Bet {>er tą 
pasitikėjimą vos nepraras
tas bekonas!

Sekančią dieną atėjusį 
kolchozo valdybos įgaliotą 
kolchozininką Morozovai 
išvarė. Jis nepriėmęs jokios 
kiaulės iš Žukliškių kolcho 
zo. Kolchozas pasiskund< 
kooperatyvo pirmininkui i: 
milicijai. Po poros mėnesi: 
tardymo Morozovas prisipa 
žino bekoną nukniaukęs.. 
Kooperatyvas grąžino kol 
chozui 114 rublių, kuriuo.- 
išieškojo iš Morozovo- Lyg 
nieko nebūtų įvykę, ruselis 
ir toliau dirba kooperatyve 
ir. kaip įtaria apvogto kol 
chozo pirmininkas, vagia 
toliau... Matyti, bijoma. Mo
rozovą bausti ar atleisti iš 
darbo, nes jis okupanto tau
tos sūnus.

Bokso čempiono kalba
ver-Kokius pykčio žodžius pa- aukščiausias gai bč 

kelia žmogaus kalba, rodo tas!“ jis dar paaiški■>. 
nežmoniškos neapykantos ir -As „ ,;u u
dabartinio pasaulio bokso kuiiame laluie 
čempiono C^iib Clay. besi- Lislona b..t JvK.. ,
vadinančio Muhamer Ali sv01įo čempionas pasaulyje 
burnojimai pne. anksčiau| u -eš nia^ aUiaiUyli 
k,,..,., čempioną ikj ]5 ...buvusį bokso 
Floyd Pattersoną.

"Aš noriu jo, aš neapsa-, 
jo noriu!“ švokštė'

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.Vėl prisiminęs Patterso-' _ _ _

■V.-. "4Jis pasasė eisiąs kumis XEg£M LAISVĘ. Lie
su Listunu n- Pulte, aunu tą kariuomenės sava-
pati vartai a. ostona pasi-

- 1 -• k

AUKOS VLIK.O-TAUTOS dol. ir SLRK 243 kuopa 5
FONDUI

Vliko vedamai Lietuvos 
išlaisvinimo kovai remti au
komis — Tautos Fondui tal
kininkauti lietuvių kolonijo
se geros valios lietuviai suti
ko būti įgaliotiniais ir OrgS- 
nizuoti nuolatinių aukotojų 
būrelius.

Žemiau seka įgaliotiniai 
ir būrelių aukotojai:

Washington. D.C.. įgal. 
dr. VI- Viliamo būreliui au
kojo: K. Škirpa 30 dol.. A. 
Vasaitis 25 dol.. F. Giedrys 
20 dol.. V- Viliamas 15 dol., 
J. Vytenis 10 dol.. D. Krivic
kas 10 dol. Po 5 dol.—A. 
Svenson, V- Jackūnas, P. 
Mažeika. K. Pakulis.

New Yorko įgal. Jono 
Audėno (e. p. Vliko pirm.) 
būrelis: J. Legis 25 dol- Po 
10 dol.—D. Audėnaitė. K. 
Bielinis. P. Puzinas. J. Stoi
kas. J. Valaitis. S- Remeza, 
S. Šimoliūnas. A. Reventas. 
Po 5 dol.—A. Vakselis, Br. 
Juškys-

NeW Yorko įgal. Jono 
Makauskio būrelis: B. Ma
tulionis 20 dol. Po 10 dol.— 
S. ir J. Makauskiai, I. ir R- 
Giedriai. V. Ingelevičius. V. 
Kanauka. VI. Švipas. J. 
Landsbergis- Po 5 dol.— 
(dalinas mokėjimas) V. 
Tercijonas. J. Urbanavičiū
tė.

Bostono įgal. Antano Juk
nevičiaus būrelis (dalis): 
Po 10 dol. Ant. Juknevičius. 
P. Kaladė. M- Šimavičius. 
A lėks. Vitkus.

dolerius.
Visiems nuoširdžiai dė

koja
L. I. Tauto* Fondo Valdyba 

TAUTŲ KAPINYNAS
iiin ičvii

H. Tautvaišienės knyga 
"Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje.“ kurią išleido Lie
tuvių Socialdemokratų Li- 
terarūros Fondas ir kuri jau 
išpardueta. dabar išversta 
i anglų kalbą ir bus išleista 
Australijoje.

šitaip pagal seną paprotį Ang 
lijoje skelbiamas parlamento pa 
leidimas.

Betarpiai L. I. Tautos 
Fondui prisiuntė:
Dr. J. S- Žmuidzinas 20 dol. 
Po 10 dol.—Generalinis 
Konsulas J. Budrys, J*J. Ba- 
chunas, J. J- Dagys. V. J. 
Dilis. A. A. Didžiulis, A. 
Gargasas. J. Mulokas, V. 
Milukas. L. A- Maskaliūnas, 
J. Navakas. V. Šimkus, bro
liai Vladas ir Tadas Staškai, 
Jos. Shukis.

Organizacijos: Liet kata
likų bendruomenės centras, 
Kearny, N. J-, 10 dol., L. V.1 
L, S-gos Chicagos skyr. 10

b

.-ą ungos šaipai — Aleksandras Sokolov ir jo 
". kuriuos teisia Brooklyne, N. Y. Jie kaltinam 

atiažiaię >iaptai i JAV ir teikę karines informacijas 
sovietams.

Kodėl daug amerikietą 
nebalsuoja

ja kitose valstybėse. Pere! 
Baisa; . .as JAY-se yra tais metais įvykusiuose Itali- 

pagrindinis savivaldos ak- joje rinkimuose ir Austojoje 
.as.-Jis ni ieči.i duoda teisę balsavo daugiau nei 94’ 
ši< s.'V a. - statymą. Kanadoje. Vakarų Vokieti- 
oasiii ti. •*.. y vauti savo joje. Švedijoje ir Danijoje 
aidžios - .. taiyme. Baisų balsavo per 80G . Anglijoje, 
ležė ra tv>. .. .kas tarp Prancūzijoje ir Norvegijoje 
valdžios ir žmonių- 70'ė. Net Japonija, palygi-

Nuo JAV ikūrimo federa-
Jnės a: vaisu binės konstf-t^ 19«° “• ture>° ,3-8-‘ 
racijos nustatyti tinkintai I babuoto«- 
niekada rėkavo atšaukto ar' Kodėl tiek daug ameri- 
atidėti. Nei civilinis, nei pa- kiečiu (1960 m. daugiau nei 
.-auliniai karai, nei epidemi- :j5 milionai) nebalsavo? At 
ja. nei depresija nesustabdė sakymas yra ne vienas: tei- 
rinkimų mašinerijos. sinės ir administracinės rin

kimų tvarkos nežinojimas, 
rasinė diskriminacija, ypač

, " T’ •pietuose, apatija, abejingu-dama tomą rinkimu tradici- 1 i, □ ;Lmas. galvojimas, kad no
nas baisas nieko nereiškia. 
O balsuoti čia niekas, be

Ši šalis, būdama viena se-į 
niausiu demokratijų ir turė-

ją, rodos, turėtų ir rinkimuo
se dalyvaujančių skaičium 
pirmauti. Deja. su apgailes
tavimu tenka uasakvti. kad—------ * ---- — — --- =
taip nėra.

, .į Teisinius reikalavimus ne- 
' »unku sužinoti. Visos valsty

bės reikalauja, kad balsuo
tojas būtų pilietis. 21 metai

balsuotojo
čia.

sąžinės, never

Komai jo nonų: sv 
Muhamedas. ”Kai aš su juo'
kausiuos, aš nemušiu jo grei a5 rMreaku ga.,

S Urna greičiau kada. J gi e-! 
sąs kovotojas, bet i atterso- 
ną jis kankinsiąs iki i o įun- 
dų, kiekvieną kaitą jį su-' 

: žeisdamas tr dešimtam run-į 
su mir.-1

gabalą ir visą laiką jį įžeidi- 
nėsių žodžiais ir rodysiu 
jam liežuvį. Aš jį žalosiu 
randas po rando! Gal būt 
aš jį nutrenksiu dešimtąją- į 
me rande ir gal butas j| su- d - 
trypsiu. As jį užmušiu! Lz-

Pavyzdžiui, pe 
nius prezidentinius rinki
mus 1960 m. iš visų ameri
kiečių. galėjusių balsuoti, 
tebalsavo tik 63' -. O prieš yra teisėtas balsavimo am

žius. išskyrus Georgia-lveju> metus kongresinių Kentuckv kur leidžiama 
rinkimų balsuotojų procen- balsuoti 18 m. A.
tas buvo dar mažesnis — ,_ ,A _ u_________
tebalsavo 48.9

mušiu!“

Paklaustas, kodėl toksai 
pyktis. Muhamed Ali paaiš
kino. esą, Patterson įžeidęs 
jo tikėjimą..-

Kol dar nebuvo Muha- 
men Ali pasaulio čempio
nas. jis buvo Cassius Clay ir 
Įsijungė į negrų nacionalis
tų organizaciją "Black Mus- 
lims“. pagarsėjusią neapy
kantos skiepijimu prieš bal
tąją rasę. ir Floyd Patterson 
jį dėl to sukritikavo.

"Prašau įsidėmėti, mano 
vardas yra Muhamad Ali, 
Muhamad! Ne Cassius 
Clay!“ jis paaiškino atskri
dęs į Bostoną pasirašyti su
tartį ateinančio lapkričio 16 
ar 17 dieną boksuotis su 
Sonny Listonu Boston Gar- 
den arenoje.

Muhamad Ali pasisakė iš 
175 svarų 1960 metais da
bar priaugęs iki 230 svarų 
ir esąs "greitas kaip viduri
nio svorio ir stipins kaip 
sunkaus svorio ir visą laiką 
dar einąs stipryn“.

"Muhamad reiškia garbės 
11 vertas ir garbingas. Ali reiš

kia aukščiausias, ir aš esu

Bet ne tokios jau geros 
nuomonės apie pati Muha- 
madą yra jo oponentas Son
ny Liston. kuris taip pat bu
vo atskridęs Į Bostoną iš 
Denver, Colo.

norio Petro Pleskevičiaus 
įdomūs atsiminimai. II 
patašyta ir praplėsta lai
da. 196 psl., kaina $2.00. 

GYVENIMO VINGIAIS, 
d r. Paulinoj 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 MIESr 
TO. Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
KATRYNA, Sally Salmi- 

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

Liston. kuri rungtynėse
Miami. Fla.. Cassius Clay. 
arba Muhamad Ali, išmušė • 
iš čempionų, sakėsi esąs pa-; 
kankamai stiprus, kad galė-į
tų atsiimti čempiono titulą. PANEVĖŽYS, didžiausia 

} bet priripažino. kad per pir- knyga apie tą miestą ir a- 
mas rungtyres su Clay jis! 
buvo apakintas kažkuo kie-į
tu Clav ui Alinėje ir iki Sol , .,

VARPAS nr. o, oaug {do
mių straipsnių, 278 psl..

lay pirštinėje n 
nieko negavęs iš jam už tai, 
priklausomų $500.000.

pvlir.xe, 
$6.50. *

430 psl. kaina

kaina $2.00.
i RUDENS SAPNAI, Kotrv- 
i nos Gi igaitvtės eilėraščiai, 
> oremijuota knyga, 80 ps’. 

Minnesotos universiteto kaina $2.00.
ehinirgas, inkstų persodini-! . .
mo pionierius dr. RichanL ii
Liliehei pranašauja nebeto-
įimą laika, ka ia g_. .ą žmo
gų bus galima užšaldyti ir 
padėti šaldytuve iki reikalo, į 
kaip dabar padedame švie

UŽŠALDYTI ŽMONĖS 
SKRAIDYS ERDVĖSE

zią mėsą n daržove 
Ypač toks užšaldymas bu

IŠEIVIJA A- 
MERIKO-JE, St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO-

laska — 19 m-, Havajus — 
20 m. amžiaus. Dauguma 

Pažiūrėkime, kaip balsuo- valstybių reikalauja baisa-

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus ap, 
saka, 130 psl., kaina . . 8l.8<

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug iliu- 
tracijų, 64 psl., kaina $1.8< 
KETURKOJIS UGNIAGL 

SYS, D. Bindokienės pa 
rašytas labai įdomus pa 
sakojimas. gera dovan. 
vaikams, bet ir seneliu 
su įdomumu ir malonum: 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MCLYKI KARVELIAI, Aloyzo B» 
rono apysakaitės vaikams, 63 pat 
Vstaa «IA<

227 psl., kaina tik $1.20.
GINTARfiLE, J. NarGnės pasa

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

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

pusi., traina ......................$2.00

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

is- :.o-. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
--ji ats;mn:in u tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gaut 
.uygy:;uo e ir pas knygų piatintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, t \ A — 480 psR kietais viršeliais, su autoriaus 
-.pakuotu paveikslu, knygos kaina 86.00. Perkantieji TAU, 
.IETIYA c ura su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 

tūros Fondo leidinius:
St. Kairio Lietuva Hudo pardavimo kairia $5.50 už Si.OO 
K. Bielinio Dienojant ” ” $6 00 n $4.00
K. Bielinio Penktieji Metai ’’ ” $6.00 ” 84.00
K. Biei'./.o Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku 

-ieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok? 
510.00, t. y. gauna S2.0C nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin 
tus nupigintus leidinius moka 819.80 vietoje 826.00, t. y. gaun. 
nuolaidos 85.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tap.vt
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%xllV^) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
nas Fondo įgaliotinius:

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

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

A. šemeta, 13508-10 Woodworth Rd., E. Cleveland 12, Ohio. 

J. Novog, 87 VVindermere Avė Toronto 3, OnL, Canada.

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

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y, 
10019.

vinto vietoje išgyventi vie
nerius metus, bet Mississi 
ppi reikalauja 2 metų. Dvy
lika valstybių, tarp kurių ir 
Michigan, Minnesota ir New 
-Jersey. tereikalauja tik 6 
mėnesių su trumpesniais 
periodais distriktuose.

Kad būtų galima balsuoti, 
pirma reikia registruotis. 48 
valstybės reikalauja balsuo
tojo registracijos. 33 valsty
bės baigia registraciją spa
lio mėnesį, dešimtis — rug
sėjo mėn. ir kelios anksčiau- 
Jeigu nesate registruoti, pir
miausia sužinokite, kokie y- 
ra reikalavimai jūsų valsty
bėje. Pasiteiraukite viešosio
se bibliotekose, bet kurioje 
politinėje ar civilinėje orga- 

izacijoje.
Daugiau kaip 20 milionu 

balsavimo amžiaus ameri
kiečių kiekvienais metais 
keliasi kitur. Beveik visi jie 
turi persiregistruoti, kad ga
lėtų balsuoti.

Kai kurios valstybės rei
kalauja. kad ištekėjusios 
moterys persiregistruotų pa
gal savo pasikeitusias pa
vardes.

"Balsavimas“, neseniai 
pasakė prez. Johnsonas, "y- 
ra pirmoji demokratijos pa
reiga“. Tai yra viena pa
grindinė Amerikos piliety
bės privilegija. Kiekvienam 
piliečiui naudojant šią privi
legiją. yra tikriausias kelias 

t stiprinti JAV ir laisvąjį pa- 
, šaulį. j

A.C.N.S.

reikalingas tokiais atvejais. Į LIŪDŽIU, parašė Pet- 
kada žmogui sugenda šir- ; ronėlf Liūdžiuvienė, 88 
dis. inkstai ar kuris kitas gy-' kaina ..... . $1.00
vybinis organas ir nėra čia .~ STRAIPSNIAI,
pat prie rankos pakaitalo-:ATSIMINIMAI, paraše Juo- 
Kol bus rastas naujas orga
nas. žmogus galės palaukti 
šaldvtuve.

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl..

Bet dr. Liliehei numato ir kaina............................ Sl.80,
tolimesni atšaldymo reikalą. VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
būtent, kada žmonės pradėsi nas, parašė A Įnyrąs Baro- 
keliones Į kitus pasaulius.! nas, 117 psl., kaina $1.50 
kitapus mūsų saules siste- Į NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
mos. j TUVĄ STATANT, Rapolo

J ledą sušaldyti astronau-' Skipičio atsiminimai. 440 
tai galės erdvėlaiviuose* kaina. . . . $5.00
skristi kelis šimtus metų ir. į TŪZŲ KLUBAS, Antano 
pasiekę iš anksto numatytą: Tūlio 11 novelių. 196 psl.. 
pasaulį, galės automatiškai' kaina ................... $3.00.

' anglų kalbos gra-oūti atšildomi.
Savo pranašavimus dr. R 

Liliehei daro ne iš fantazi
jos, o remdamasis praktiška 
patirtimi su paskirais žmo
nių kūno organais, kurie pa
imami iš mirusio žmogaus, 
atšaldyti išlaikomi gyvi iki 
11 valandų ir prioperuoti ki
tam žmogui prigyja. Jis su
minėjo du vėliausius atve
jus. kai tokiu būdu viera 16 
metų mergaitė išgyveno iš
tisus metus su jai perkeltu 
iš lavono paimtu inkstu, o 
prieš porą savaičių vienam 
20 metu vyrui buvo perkelti 
iš 20 metų amžiaus mirusio 
žmogaus abudu inkstai, ir 
tas vyras "tebesijaučią ne
blogiausiai“-

MAT IK A. 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 psk. kaina.......... $2.00

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje: 

So. Boston 27, Masių 
S36 E. Broadwav,

"Laisvės mintis nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta. kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo- 
Jc—gėda, tokios tautos ne-

Aukštasis mokslas nėra 
viskas. Senis John D. Rock- 
felleris pats per save sukau- pavergsi!“ 
pė 900 milionu dolerių. Taip pasakė vokiečių va-

* * * dui Sachsei lietuvių valstie-
čių sukilėlių vadas, kryžiuo-

JAV 19,000 automobilių čįų klasta pagautos prie Ka- 
turi telefonus. raliaučiaus pilies.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

bombonešių skaičių, jų vie-’ areštuoti, juos puolė visa 
ton įvesdama svaidomąsias juodveidžių minia-Tai buvo 
bombas. Karo departamen- rugpiūčio 28 d.. Pribuvo 
tas atkelta, kad tai netiesa, daugiau policijos. Negrai ė- 
Žmogtaus valdomieji bom- mė bombarduoti jos auto- 
bonešiai nebūsią visiškai mobilius akmenimis, o nuo 
panaikinti- Reiškia, visgi jie vieno stogo buvo paleisti 5 
yra naikinami, ir Amerikos
saugumui kyla pavojus.

ar 6 šūviai. Bet policija 
ginklo nevaliojo. Ji pasi-

— Nu. jeigu tu viską ži- kvietė kelioliką baltųjų ii
r •___ i- •_ L,,..:. ___

— Gut mornink, Maik! ! — Ne viskas yra tiesa, ką
— Labas rytas, tėve! Kas1 laikraščiai rašo. tėve. ir ne

girdėti? j viskas tiesa, ką "didelės
— Maiki. naujienų be ga- galvos“ kalba.

nai. tai išvirozyk man, kode! 
Goldwateris stoja už eks- 
trizmą. ar kaip jj ten vadi
na?

— Tėvas, matyt, turi gal
voje ekstremizmą, ar ne 
taip?

— Taip. taip, Maiki.
— Tą žodi jis pavartojo 

respublikonų konvencijoje 
sakytoje kalboje. Jis pasakė 
taip: kovojant už laisvę eks
tremizmas nėra nuodėmė, o 
vykdant teisingumą ištiži
mas nėra dorybė. Jo prieši
ninkai nusitvėrė tuos du žo
džius — ekstremizmas ir iš
tižimas— ir ėmė rėkti, kad 
jis skelbiąs baisius dalykus.

! O iš tikiųjų jis pasakė tikrą 
t tiesą. Pavyzdžiui. Kristaus 
j pasiaukojimas mirti ant kry
žiaus už kitų nuodėmes bu
vo tikras ekstremizmas, o ar 
pasaulis smerkia ji už tai? 
Krikščionys garbina tą eks
tremizmą. Prancūzijos kara- 

į liui gaivos nukirtimas revo- 
į liucijos metu taip pat buvo 
ekstremizmas- O ar protin
gi žmonės tą revoliuciją 
smerkia? Ne! Ji atnešė 
prancūzams laisvę ir iškėlė 
Prancūzijos vardą visame 
pasaulyje. Todėl Gokhvate- 
ris sako teisvbę. kad kovo-

juodųju kunigų, kurie atvy 
ko bažnytiniuose rūbuose ir 
susėdo į policijos automobi
lius. kad apsaugotų juos 
nuo akmenų. Vistiek i iaušės 
tęsėsi dvi dienas ir dvi nak
tis. Daug automobilių buvo 
sudaužyta, vienas gatvėka- 
ris sunaikintas, daug krau
tuvių išplėšta, net registeriai 
su pinigais išnešti- Todėl 
Goldwateris ir sako. kad 
toks valdžios lepšiškumas 
yra jos ištižimas, ir tokio iš
tižimo negalima laikyti do
rove. Riaušes malšinti reikia 
ne kunigų žegnonėmis. bet 
kieta Įstatymų ranka. Nes 
kokiems galams tokia val
džia reikalinga, kuri negali 
palaikyti tvarkos ir apsau
goti piliečių nuosavybę?

— O aš. Maiki. ant to ne- 
soglasnas. Matai, ir aš mėgs
tu kai kada pašumyt. todėl 
nenoriu kad policijai būtų 
vaiia mane mušti. Nausa!

Prezidentas Johnson aplankė Bostono ligoninėje gu
lintį senatorių Ted kennedy. Tarp jų sėdi Kennedy
žmona.

Fabrikai po keliasdešimt metų
Prezidento 1964 metų 

Darbo Jėgos raportas (Man- 
power Report) skelbia, kad 

New York Times Maga- laikotarpyje tarp 1957 ii 
zine šių metų birželio mėn. 1963 metų buvo sudalyta

MASINOS NUGALI 
ŽMOGŲ

išspausdino įsidėmėtiną ir į 
domų straipsnį apie priežas
tis. dėl ko. nepaisant gamy-

4,300,000 naujų darbų, bet 
iš tų tik 300,000 buvo pilna- 
laikių darbų privačioje pra-

tros lempelių pakeitimo dar
bą'*...

—Vadinasi, vietoj atėmus 
; darbą, toji elektroninė siste
ma duos naujų darbų?

—Kai kurie darbai bus 
prarasti, bet kiti bus suda- 

: įyti. To dalyko negalima iš
i arksto nusakyti.

—Girdėjome apie dirbtu
ves. kurios atliks darbus, vos 
mygtuką paspaudus. Ar tie- 

[ sa. kad žmonių saujelė ga
lės opeiuoti didelius fabri
kus?

—Taip. tatai visiškai gali
ma- Jau taip yra. Aš manau, 
kad po kelių dešimčių metų 
mes matysime didžiulius 
fabrikus, juose daugybę ma
šinų ir tik keletą žmonių...“

ATPIGS ŠVENTIEJI

Kiekviena tauta galės 
pasidaryti savo šventuosius

Robert Doty iš Romos 
praneša, kad Belgijos kar
dinolas Leo Joseph Sue- 
nens, kuris Vatikano susi
rinkime vadovauja "progre
syvių“ vyskupų frakcijai, 
pasiūlė Šv. Petro bazilikoje 
susirinkusiems 2.2000 baž
nyčios tėvams "suliberalin- 
ti “ šventųjų atrinkimo ir 
paskelbimo procedūrą, nes 
dabar vienos Romos ranko
se laikoma teisė skelbti 
šventuosius esanti ir perse
nusi. ir perbrangiai kaštuo
janti. ir perilgai trunkanti— 
nuo 50 iki 80 metų...

Kard. Suenens pasiūlė, 
kad kandidatus į palaimin- 

j tuosius galėtų pakelti nacio
nalinės vyskupų konferen
cijos, kurių krašte kandida
tas į šventuosius gyveno ir 
mirė- Tokius šventuosius, 
kuriuos palaimintų tautinės

bos padidėjimo ir bendros; monėje. Daugumas tų dar 
gerovės pakilimo, bedarbiui bų buvo sudaryta valdžios 
armija Amerikoje nemažė-; (daugiausia mokytojų) 
ja.

Jame pateikiami tokie da
lykai, kurie liečia kiekvieno 
iš darbo gyvenančio žmo
gaus netolimą ateitį, o dau
gelio ju palietė ir dabartį.

Ten rašoma:

"Skirtumas tarp Ameri
kos sugebėjimo išplėsti pro
dukciją ir jos nesugebėjimo 

Išplėsti darbą (daugiau 
darbininkų) darosi rimta 
viešosios politikos proble
ma. ir tatai jau visiems ži
noma...

"Susidariusi publicistų, e- 
konomistų ir auklėtojų gru- 
pė ryžosi ištirti, ar bėra gali
mybės pasiekti pilno darbo 
(kad nebeliktų bedarbių), 
turint galvoje automatizaci
jos vis labiau didėjantį su
gebėjimą pakeisti žmonių 
raumenis ir patyrimą?

Grupė, pasivadinusi A. H- 
C. (Ad Hoc Committee). įsi
tikinusi. kad automatizacija 
sudaro galimybę pagamin
ti ir atlikti visas gėrybes ir 
patarnavimus, kokių žmonių 
bendi-uomenė yra reikalin
ga, nereikalaudama visų 
darbo ieškančių vyrų ir mo- 
tei-ų. rado. jog "tradicinis 
sąryšis taip darbo ir uždar
bio“ (pajamų) yra jau mi

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA- 
i VEIKSLU. KAINA MINK- 

$4.00,- -- .... įant uz laisvę ekstremizmas s IAIS Y1RSAIS
— Tai kaip sužinoti tie- J . j - - t i • r__ ■* Į nėra nuodėmė. Juk ir Jung- jęjtJAlb__ $5.00

v x A. .. .1 tinės Valstijos atsirado iš---------- ---------- ------ ------- — Norint tiesą sužinotu -/rnn __ :x
kratais“. Tai jau juoda akis tėve, reikia pasiklausyti ii

Io daug. Ve. nigeriai jau su
tvėrė naują sau partiją. Jie 
vadinasi ”freedom demo

. senajai demokratų partijai, 
ba išeina, kad ji nepripažįs
ta ”freedom‘‘-

— Juodveidžiams taip at
rodo, tėve. ypač jie taip jau-

są
revoliu- -• 

cijos piieš Anglijos karalių.,
— Tai kodėl to žodžio'

K A DOVANOTI?paties Golduaterio.
— Ar tu jo klausei? taip nusigando demokratai Jeigu vra reikalas j
— As klausiau jo kalbų j Įr net Į^į kurie respubliko-Į ^jovanoti t

iciau jo pareiškimus! I -------------- -ir skaičiau jo pareiškimus! naj? 
nešališkoje spaudoje.

čiasi pietinėse valstijose. —iai. tai ką jis sako? 
kur baltųjų demokratų par
tija nepriima jų lygiais na
riais. Todėl jie atvažiavo de
mokratų konvencijon. pasi

— Jis, tėve, niekur nėra 
pasakęs, kad darbininkų se
natvės pensiją reikėtų pa
naikinti. Tai yra jo priešų

sakė esą "tikrieji demokra- sugalvotas baubas darbi-*- • U •« *4*111**■ • • 1 i ____* m 5 Ir n c> ,ninkams Įbauginti, kad bijo
tų už jj balsuoti- Jo nusista

tai“ ir pareikalavo sau vie
tos konvencijoje. Bet iš tų 
pačių valstijų buvo atvyku- tymas yra kaip tik priešin- 
sios ir baltųjų demokratų gas: jis sako. kad senatvės 
delegacijos/ Dėl to kilo pensiją reikia padidinti, nes 
triukšmas, ir dviejų pietinių dabar senam žmogui sunku 
valstijų baltosios delegaci- iš jos pragyventi, 
jos pasitraukė iš konvenci- — Nu, o ką jis sako apie 
jos. J jų vietas tada susėdo: vaina
negrai. Galima sakyti, kad — Tvirtinimas, kad tapęs 
demokratų konvencija skilo, prezidentu jis paskandintų 

— Jes. Maiki. negrai ir . ugny visą pasaulį, tėve, yra 
demokratams pridaro gana taip pat priešų prasimany- 
trubelio O juk demokratai tas baubas žmonėms gąs- 
kongrese daug faitavosi dė! dinti. kad bijotų už Goldua- 
ju teisių. Dar nabašninkas ten balsuoti.
Kennedis sugalvojo "civil — Negali būt šiur. Maiki. 
rights “bilių. kad juodukai Jeigu numestų koki atomą 
turėtų daugiau laisvės. . ant Maskvos, o Chruščiovas 

__ Tas bilius. tėve. ir pa- pradėtų savo sputnikai
skatino juos smarkauti. Se
natorius Goldwateris numa
tė, kad taip bus. todėl atsisa
kė ir balsuoti už civilinių 
teisių Įstatymą.

— Nu. Goldwateris yra 
varijotas, Maiki.

— Kodėl "varijotas“?
__ Todėl, kad jis visiem

priešingas. JĮ pasmerkė ir 
demoKratų konvencija. Ir 
reikia toki savizrolą smerk
ti. ba jeigu jis būtų išrinktas 
prezidentu, tai mūsų Ameri
kai būtų didžiausia nelaimė- 

— Būtent, kokia?
__Nu. jis raidavei paka-

savotu darbininkų senatvės 
pensiją ir visą svietą pa
skandintų ugny.

__  O iš kur tėvas žinai.
kad taip būtų?

sprogdinti Ameriką, tai šių 
pasaulis užsidegtų. Jes 
Maiki. čia ne baikos.

— Čia, tėve. tikros "bai
kos“. Remiantis žodeliu 
"jeigu“, galima būtų paša 
kyti. kad jeigu ožys turėtų 
sparnus, tai būtų karvelis- 
Taip pat ir su Golduateriu: 
jeigu jis numestų Maskvon 
atominę bombą, tai užsideg
tų visas pasaulis. Bet kur gi 
pagrindas taip manyti? 
Golduateris yra išbuvęs pa
skutinio karo kautynėse ket
verius metus. Jis yra aviaci
jos generolas majoras ir ge
rai pažįsta karo baisybes. 
Todėl karui jis priešingas. 
Jis stoja už Amerikos sau
gumo sustiprinimą, kad nie
kas nedrįstų jos užpulti ir

tėve. nenusigan
do: jie tik nori nugąsdinti 
balsuotojus, kad už jį nebal
suotų- Jų konvencijoj buvo 
paleistas šūkis: "Scare 
them to death!“

— 0 ką jis vadina ištiži
mu. Maiki?

— Ištižimu jis vadina da
bartinį valdžios apsileidimą. 
Pavyzdžiui. Amerikos mies
tai dreba nuo nėgių keliamų 
riaušių, bet valdžia niekui 
neparodo tvirtos rankos 
chuliganizmui sutvarkyti. 
Riaušininkai net policiją 
muša. daužo jos automobi
lius. svaido i juos akmeni
mis. plytomis ir buteliais. 
Kiti šaudo i juos nuo stogų. 
Ir policijai uždrausta varto
ti ginklą prieš riaušininkus. 
Taip anądien buvo Phila
delphijoj. Du policininkai, 
vienas baltveidis. kitas juo
das. liepė vienam negrui pa
traukti savo automobilį, ku
ris buvo užblokavęs trafiką. 
Po negro pati kirto juoda- 
am policininkui į veidą, o 
kai policininkai norėjo ją

Jie.

amen- 
knvea---- CTT

rai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
Knygas:

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

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

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

”Twenty years’ struggle 
ior ficedom of Lithuania. 
redagavo J. Audėnas, kai* 
na $1-50.

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

ir
kariuomenės samdai padi
dėjus.

D~rbo sekretorius sako, 
kad automatinės mašinos, 
kurios šiuo metu vis daugiau 
įvedamos pramonėje, atlie
ka vidutiniškai tuos pačius 
darbus, kuriems buvo rei
kalingi - gimnazijas • baigę 
darbininkai.

Taigi, ar kada nors pra
menė besamdys žmones to-1 vyskupų tarybos, galėtų gar- 
kiems darbams, kuriuos dar1 binti tik savieji tautiečiai, o 
geriau ir tiksliau atlieka ma- ( popiežiui siūlė palikti šven- 

' tinti tokius, kurių šventumasšina

Tiesa, yra ir ne tokių pe
simistų mokslininkų. Pavyz
džiui, Elektronikos ir Erd
vių Amžiaus mokslininkas 
dr. Simon Ramo. automati-į

būtų viso pasaulio 
kams privalomas.

katali-

RADO "PROSOVIETINĮ’ 
ŽMOGŲ

zacijos ir elektronikos auto-1 sovietų žinių agentūra 
ritėtas, paklaustas, ar auto-j Tass pranešė, kad prie Vla- 
mauzacijai labiau ir labiau | miesto atkasti prieš
įsigalint biznyje ir pramonė- 30 tūkstančių metų gyvenu-
je, daugiau ii- daugiau žmo
nių bus išmetama iš darbo, 
atsakė:

šio Cro-Magnon tipo žmo
gaus palaikai. Ten pat rasti 
papuošalai, padaryti iš ma- 
monto ilčių kaulo.—Žmonių darbas pakitęs.

Svarbiausia bus naujos dai-j Kadangį tas žmogus dal
bų linijos, kurioms bus rei->turėjo papUošalų. tai mano
kalinga darbininkų daugiau 
nei šiandien..- bet, žinoma, 
tam tikroms operacijoms 
kintant, bus dislokacijų (iš- 
vietinimų).

—Ar tie išvietinimai. dar

ine. kad jis gyveno anų lai
kų "kapitalistinėje“ san
tvarkoje. nebuvo jokios so
vietinės valdžios apiplėštas 
ir enkavedistų strėle į pa
kaušį nužudytas..-

"Lithuania 
roes,” parašė 
tcaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas

__ Taip rašo gazietos. kad nereikėtų kariauti. Ir
Maiki, ir taip kalbėjo dide- todėl jis aštriai kritikuoja 
lės galvos demokratų kon- dabartinę Washingtono vy- 
vencijoje. Juk tu skaitai ga- Gausybę, kuri pradėjo ma- 
zietas. tai turėtum žinoti. žinti žmogaus valdomųjų

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugicnės kieme ir jos ma 
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apv 
sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimiraičianv 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina Sl.SO su persiuntimu

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadway------ :------- $o Boston 27, Ma«.

trūkęs, dėl to siūlo šitokią netekimai. bus tik laiki- 
radikalę išeitį: "kad žmonių į
bendruomenė per atitinka- —Toks yra mano optimis-
mas legales ir valdines in- tiškas spėjimas. laikui bė- 
stitucijas apsiimtų kiekvie- gant mūsų "intelektroni- 

kos“ dominuojama ekono
mija turėtų galėti sudaryti 
tiek naujų darbų, kad mes 
neturėsim kuo jų užpildyti. 
Bet aš nesu tikras, kad me.' 
sugebėtume iš anksto taip 
gerai planuoti, kad būtų ga
lima sumažinti tuos išvieti- 
nimus per tą pereinamąjį 
laiką iš dabar į ateitį. Aš nu
matau milžinišką problemą, 
ir aš jokiu būdu nebandau 
jos mažinti.-.

—Ar nepatyrusiems žmo
nėms (unskilled persons) 
bebus kokia vieta elektroni- 
gos gadynėje?

ną paskirą žmogų ir kiekvie 
ną šeimą aprūpinti atitinka
mai reikalingomis pajamo
mis, kaip jiems priderama 
teise.”

Mašinos nugali žmogų

"Kodėl A.H.C. tokia pe
simistė?” klausia straipsnio 
autorius. "Dėl to. kad jau 
per praeitus šešerius metus 
bedarbių skaičius nebenu- 
krito žemiau 5 nuošimčių, 
nepaisant, kiek daug pro
dukcija padidėjo- Dar blo
giau tai. kad nepatyrusių 
(unskilled labor) darbinin
kų bedarbių skaičiai nuo pat

Keturi penktadaliai JAV 
kolegijų studentų turi nuo
savą automobilį.

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
“Tikra teisybė apie Sovietų 

Sąjungą.”

.Joje rasite bendrų žinių 
įpie Sovietiją, apie jos pa- 
lėtį, kaip bolševikai paėmė 
aidžią, tvarko ūkį, kokia 

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

Ypač šiuo metu ji naudin-
—Didelis kiekis nepaty- 

1957 metų nebenukrinta že- rusių darbininkų bus reika- 
miau ir yra aukščiau 12 ruo- lingas padėti pastatyti ir pa- ;jorai paskaityti. Jos
šimčių. o negrų — aukščiau laikyti elektronikos tinklą .
10 nuošimčių... i, atlikti, pasakyčiau, ”clek. kaina tik 60 centų.
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MOTERŲ SKYRIUS
Nedoros ir geros žmonos

Vyras, prie* kurį pasauli* 
drebėjo

MARK TWAIN

Laiškai ii žemes
Kūrėjų Kūrėjas sėdėjo soste ir galvojo- Už jo skėtėsi 

bekraštis dangaus kontinentas, šviesų ir varsų grožybe 
užlietas; priešais Jj plėtėsi juodai tamsi Erdvės naktis, 
kaip kokia milžinų siena. Jo paties didinga figūra lyg 
kalno viršūnė j zenitą rėmėsi ir Jo dieviškoji galva aukš
tybėse švitėjo lyg tolima saulė. Prie Jo kojų stovėjo trys 
kolosalinės figūros, kurios tačiau, lyginant su Jo figūra, 
buvo beveik iki išnykimo mažos. Tai buvo trys arkangt - 
lai, ir jų galvos vos siekė Jo kojos kulnelio.

Baigęs galvoti, Kūrėjų Kūrėjas tarė: "Sugalvojau. 
Veizėkite!** * {

Jis iškėlė ranką, ir iš jos ištryško ištisas ugnies ki
birkščių fontanas — milionas milžiniškų saulių, kurios 
šovė j tamsą ir skrido tolyn, tolyn, tolyn, skrosdamos Erd
vės rubežius ir mažėdamos savo didumu ir švytėjimu, ko; 
pagaliau beliko kaip deimantinės špilkų galvutės, spink- 
sinčios po neapsakomai dideliu Visatos stogu.

Valandai pasibaigus. Didžioji Taryba buvo paleista. 
Jie pasišalino iš Jo akivaizdos, kupini Įspūdžio ir susikau
pę, ir vėl susirinko privačioje vietoje, kur galėjo laisvai 
pasikalbėti- Atrodė, kad iš visų trijų nė vienas nenorėjo 
pradėti pirmas, nors visi norėjo, kad kurs nors prašnekti). 
Visi degte degė noru pasvarstyti ką tik pergyventą didelį 
jvykj, bet nė vienas nenorėjo pirmas išsiduoti, kol neiš
girdo, kaip kiti tą jvykj vertina. Dėl to pradžioje prasidėjo 
visiškai nereikšmingas pasikalbėjimas apie ši bei apie tą 
ir nusitęsė ilgoką laiką, kol pagaliau arkangelas šėtonas
Įsidrąsino.------- o drąsos jam niekuomet netrūko. — ir
pralaužė ledą. Jis taip pradėjo:

"Męs visi žinome, apie ką čia susirinkome pasikalbė
ti, mano ponai, tad verčiau meskime šalin visas pretenzi
jas ir pradėkime. Jei tai yra Tarybos nuomonė...“

"Yra, yra!“ dėkingi pertraukė abudu — ir Gabrie
lius ir Mykolas* *'«tI88M

"Tad labai gerai, pradėkim,“ tęsė Šėtonas. "Mes visi 
buvome liudininkai stebėtino dalyko: dėl to mes nesi
ginčysime. Kas liečia to dalyko vertę, jeigu jis bent kokią 
turi. tatai asmeniškai mūsų neliečia. Mes apie tą dalyką 
galime turėti tiek nuomonių, kiek tik norime, ir tai yra vi
sa, ką mes galime. Mes neturime balso teisės. Aš manau 
kad Erdvė buvo užtektinai gera tokia, kokia ji buvo: ji 
buvo naudinga. Tokia šalta ir tamsi, tinkama vieta pail
sėti po perdaug švelnaus dangaus klimato ir varginančios 
šviesybės. Tačiau tatai yra tik smulkmenos. Tas naujasis 
dalykas5 tas neapsakomas dalykas yra visiškai kas kita. 
Kas gi tai yra, džentelmenai?“

"Tai yra išradimas ir Įvedimas automatinio, save 
tvarkančio, nekontroliuojamo Įstatymo tiems milijardams 
besisukančių, beskraidančių saulių ir pasaulių valdyti’-

"Taigi, taigi!“ tarė Šėtonas. "Jūs suprantate, kad. 
tai yra begaliniai didinga idėja. Nieko panašaus Išminties 
Maestro iki šiol dar nebuvo išgalvojęs. Įstatymas — auto
matinis Įstatymas, tikslus ir nekintantis Įstatymas, kurs 
nėra reikalingas nei priežiūros, nei pataisų, nei peržiūrėji
mo, o tveria amžių amžius! Jis tarė, kad tie didžiuliai 
be galo ir be skaičiaus kamuoliai skns ir skris bedugnėmis 
erdvėmis per amžių amžius neįsivaizduojamu greičiu, suk
damiesi neišmatuojamomis orbitomis, bet niekuomet ne
susidurs, nesusidauš ir per tūkstančius metų nei per šim
tąją sekundės nesutrumpės jų orbitų apskridimo laikas! 
Tai yra naujas stebuklas, ir visų didžiusias iš visų stebuk
lų yra automatinis Įstatymas! Jis pats jam davė vardą, pa
vadindamas Gamtos Įstatymu, ir pasakė, kad Gamtos Įsta
tymas yra Dievo Įstatymas — tas pats dalykas, tik kitoks 
pavadinimas.“

"Taip“, Įsiterpė Mykolas, "ir Jis pasakė, kad tą Gam
tos Įstatymą—Dievo Įstatymą Jis Įves visose savo domi
nijose ir kad to Įstatymo autoritetas bus aukščiausias ir 
nepažeidžiamas.**

"Taip pat,“ pridūrė Gabrielius. "Jis pasakė, kad Jis 
sutvers gyvulius ir juos visus vienodai paves to Įstatyme 
valdžiai-**

"Taip.** sutiko Šėtonas, "aš irgi girdėjau JĮ kalbant, 
bet nesupratau. Kas yra gyvulys. Gabrieliau?“

"O kaip aš galiu žinoti? Kaip bent vienas mūsų gali 
žinoti? Tai naujas žodis.**

Istorija žino ant abiejų^ 
rankų pirštų suskaičiuojamą j 
skaičių didžių vyrų. kurie1 
urėjo nepaprastą pasiseki- Solimanas II. narsiausias 

mą pas moteris, bet išliko į tu,kų sultonas, galingasis 
nepatekę po kuntapliu- To- Pmnašo Mahometo įpėdinis 
kie laimingieji buvo Al« k- lr J° tikėjimo ugnim ir kar- 
sandras Didysis makedonie-- skelbėjas, prieš kurį Eu- 
tis. Atila. hunų ordų vadas. ™pa drebėjo, pats kaip epu- 
Džingis Chanas, mongolų -ės lapelis drebėjo prieš są
vadas. ir Napoleonas I.. ' — - , /

Deja. ta pati istorija žino 
nesuskaitomas armijas gai
šių vyrų. artistų, kūrėjų, 
valstybininkų, net kaialių. 
viešajame gyvenime buvu
sių didžių ir genialių, bei 
savo privačiame gyvenime 
nepavydėtinų ir apgailėtinų 
vargšų.

Ksantipa, Agnė ir Anė

Viena visoje istorijoje 
nikčiausia piela yra žinoma 
Sokrato žmona Ksantipa 
(Xantyppe). garsųjį seno
vės graikų filosofą namuose 
tiek "ėdusi“. kad pati istori
joje nusipelnė "alasininkės“ 
(scold. seald) vardą.

Ksantipos tipo buvo gar
saus prancūzų dailininko 
Diurerio (Duerer) žmona 
Agnės Frey, pavertusi savo 
vyrui namus pragaru. "Ag
nė stačiai kankino savo vy
rą*', rašė jo laikų rašytojas 
Willibald Pirkheimer. "kan
kino iki tokio laipsnio, kad 
ir jo mirtį pagreitino (Due
rer mirė 57 metų amžiaus). 
Ji jam neleido išeiti iš na
mų. nei pas save priimti 
draugų, nei šiaip turėti ko
kių malonumų- Ji ji vertė 
dirbti dienomis ir naktimis 
tiktai vienam tikslui, kad 
galėtų susikrauti daugiau 
turto, kurį tikėjosi paveldėti 
vyrui mirus. Be to. ji buvo 
neapsakomai šykšti ir vyrui 
nedavė net būtiniausių da- 
lvku.“—1 t

Ne ką laimingesnis buvo 
ir didysis dramaturgas Šeks
pyras (Shakespeare). kuris 
savo veikaluose pavaizdavo 
daug žiaurių piktų moterų, 
pasirodo, turėdamas sav

Teisės patarimai
lif.. Šeimų tarpininkavimo 
Įstaigos direktorius Nicho- 
•las Suntzeff.

Advokatė M. šveiluuiskienė sutiko atsa unkšti susituokusios
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 1 J*5.108 dažniausiai po kutio 

laiko pradeda aistringai ieš
koti savo prarastosios jau
nystės. sako Suntzeff. Vos 
sukakę dvidešimt ir viene
rius ar dvejus metus am-

yo žmoną Zuzę, kurią Įsigi
jo iš saracėnų ’kidnaperių“ 
ją pagrobusių kažkur Pran 
cūzijoje. Nors Sulimanas tu
rėjo didžiausią haremą, ko
ki vargu pats žydų karalius 
Salomonas yra turėjęs. Zuzė 
avo valdovą taip kietai šu
nie į rankas, kad jis bijojo 
iet prie kitų žmonų beeiti.
Negana to. ji taip suėmė i 
-avo rankas visos Solimano 
imperijos valdžią, kad pats

13 ną iš Vokietijos Į Lietuvą.valdovas turėjo dažnai 
sostinės pasišalinti-..

Žiaurios ir biaurios buvo 
ir daugelio kitų didelių val
dovų bei karalių žmonos ar
ba pačios vainikuotos kara
lienės. Ilgoje eilėj tokių pri
simintinos Ferdinando IV 
Burbono žmona Marija Ka
rolina. pagarsėjusi savo ne
ištikimybe ; Marija ir Kotry
na Mediči, prancūzų kara
lienė Anna. angrų kaialie- 
nė "Kruvinoji Marė“ (Bloo- 
dv Mary), rusų Kotryna 
"didžioji**, Lietuvos-Lenki
jos kaialienė italė Bona ir 
visas savo žvėriškumu pra
lenkusi senovės Kinijos cie- 
corienė I-zu-Hsi. kuri savo 
vyrą "ciecorių** pamynusi po 
šliure, pati valdė kraštą per 
pusę šimto metų ir. prieš 
mirdama, nugalabijo pasku
tinį savo sūnų. nenorėdama, 
kad po jos užimtų sostą.

Buvo ir gerų žmonų!

Laimingiausiu istorijoje 
vyru vadinamas Islamo ti
kėjimo kūrėjas Mahometas, 
kuris, būdamas 25 metų am
žiaus, vedė už save vyresnę 
Kad ižo našlę ir buvo ištiki
mas jos vienos vyras, bet po 
jos mirties turėjo dar 14 
žmonų, vieną iš jų vos 9 me-

Klausimas

Noriu Tamstą 
vedybų reikalu:

reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paž>mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Atlorney at Law,
S Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

paklausti

Aš atsiskyriau nuo savo 
žmonos Vokietijoje 1943 
metais. 1949 metais aš išva
žiavau Į Ameriką. Rusai 
grąžino mano buvusią žmo

Dabar aš noriu vėl vesti. 
Kokie formalumai yra atlik
tini, norint vėl apsivesti?

Kiek prisimenu, remian
tis vokiečių Įstatymais, pa
kanka 3-jų metų išsiskyri
mo: negyvenus drauge per 
tiek laiko, galėjai vėl apsi
vesti. O Amerikos teise re
miantis. rodos, reikia laukti 
apie 7 metus.

Būkite maloni nurodyti 
man visus reikalingus žy
gius. kuriuos aš turiu atlik
ti; kur aš turiu kreiptis ir ką 
daryti?

tinių Valstybių Įstatymai 
šioje srityje yra skirtingi. 
Tačiau daugelyje valstijų 
vienas iš pagrindų prašyti 
skyrybų yra taip vadinamas 
"desertion“: Tamsta turėsi 
teismui įrodyti, kad Tams
tos žmona Tamstą paliko be 
pateisinamos priežasties.

Amerikoje skyrybos nėra 
teikiamos vien dėl to, kad 
žmonės geruoju nutaria at
skirai gyventi.

Skyrybų reikalai yra 
komplikuotį, ir aš Tamstai 
patarčiau nueiti pas vietinį 
advokatą, kuris Tamstai 
šiuo reikalu padės.

NEPATARIA SKUBĖTI 
ANKSTI IŠTEKĖTI

"Nepilnamečių vedybos 
galbūt yra atliekamos dan
guje. bet po vedybų daugu
ma porų atsibunda "čyščiu- 
je“, sako vieno iš turtingiau-

žiaus, tokie jau turi du ar 
tris vaikus ir pradeda kelti 
"revoliucijas** patys prieš 
save. kad j>er anksti tapo tė
vais. Pradeda nostalgiškai 
ilgėtis kažko, ko niekados 
nebuvo. Jie (jos) pradeda 
laukti, kad jų Žavingasis 
Princas ar Princesė dar at
jos. tačiau tie sapnai pa
lengva išgaruoja, kai prade
da dažniau su kuo susitikti 
ir pažinti, kokie žmonės iš 
tikrųjų yra. sako Suntzeff.

Viena jauna žmonelė 
skundžiasi: "Aš tikrai ne
pažinau savo vyro- Aš netu
rėjau supratimo apie berniu
kus. Mano vyras buvo vie
nintelis berniukas, su kuriuo 
aš dariau "deitus“. O tas jos 
vyras savo ruožtu atsakė: 
"Aš visai neturėjau progos 
pasidairyti aplinkui.** Vadi
nas. nei ji, nei jis neturėjo 

• progos geriau pažinti vienas 
kitą. kokios rūšies charak
teriai jie patys yra. Tokiems 
dalykams pažinti ir išsiaiš
kinti reikia laiko, todėl sako 
Suntzeff. kad jis nepilname
čiams vis patariąs: "Daly
kite "aeitų“. kiek tik norite, 
ir nesiskubinkite galutinai

J. J. šių -JAV Marin County. Ca-j pasirinkti sau porą.“

Florida.

Atsakymas

Kadangi Tamsta nebuvai
legaliai išsiskyręs su žmona 
Vokietijoje. Vokietijos Įsta
tymai Tamstai neturi jokios 
reikšmės- Tamsta esi Flori
dos nuolatinis gyventojas 
(domociliary) ir Tamstai 
bus taikomi Floridos skyry- 
bų Įstatymai (divorce laws). j 
Kiekvienos Amerikos Jung-

Ir mudu išėjova.
Po ilgos varginančios kc- 

,4o tų amžiaus labai*gražią ‘*A- liones Išmintis man parodė
namuose gyvą pavyzdi. Jo į leišą. kurią vedė. pats bū-.zm0^' m u 53 ’
žmona Anne Hathaway bu- damas jau 58 metų. Aleiša ne rausi J 
vo viena iš nepakenčiamiau-Į buvo tiek apsukri, kad ji vi-į "štai tas žmogus, kuris 
šių moterų, ir dėl to visas! są Mohometo haremą su-, moteris pažįsta.** pasakė ji. 
šte didžiojo ąpglų. rašytoją skaldė Į dvi priešingas sto-‘ "Bet jis gi aklas“, paste- 
g^veiiimas' buvo tbks? kafp’ vykias, kimų tarpe vyko ne -*
ir jv irūgevtijoše.oo

Apačiojo Wiltiam Worthington

"veltui, besistengęs 
paliaujami barniai ir riete-1 tą žmogų užkalbinti- 
nos. o Aleiša savo puolimų j ”Dėl to jo nesuvilioja me- 
objektu pasirinko pranašo ’ terų grožis...“ 
mylimiausią dukrą Fatimą. ”Betgi jis ir kurčias!“
Haremo scenos juo toliau 
juo labiau darėsi tiek triukš- teiu galdūsSalsai?* 
mingos. kad vienos tokios
scenos metu pranašo širdis 
nebeišlaikė, ir jis mirė nuo 
apopleksijos.

Kita "gera“ žmona buvo

"Dėl to jo neapgaus mo-

"Ir aplamai jis atrodo ne
labai protingas...“

"Dėl to jis neturi vaizduo
tės. kuri ji suvedžiotų, ir jo- 

( kių teorijų, kurios ji suklai- 
Mesalir.a, Romos imperato-' dintų-“
liaus Klaudijaus. Nors Me-i ”Bet kodėl jis šioje girio- 
salina turėjo kiek išbujo- i je gyvena vienui vienas? 
jus. erotizmą“, ką liudija
kad ir toks faktas, kad jos 
vyrui iškeliavus karo žygiu, 
ji apsivedė su savo meilužiu 
Kajum Silvijų, tačiau grįžęs 
vyras iš dviejų išeičių — pa
smerkti žmoną, ar pačiam 
likti pajuokos objektu, pasi
rinko antrąją...

9 U

"Argi aš tau nesakiau, 
kad jis moteris pažįsta?“ at
sakė Išmintis.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOVV. Barboros Armonie- 

nės ”Kryšiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

OEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos socialdemokratų raita’ dėl boi 
ievikų okupacijos ir teroro Lieto 
▼oje. Kaina............................25 Cai

ŽVILGSNIS ! PRAEITĮ. X- Žus© 1 
domūs atsiminimai. 477 psl., kai 
aa ........................ .............. 85.08

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
•ūrans Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 psl.. kaina... .$€.00

905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 692 puslapiai. 
Kaina ......................................... S6.0<

LIETUVIU DAINOS AMERI KOJF 
surinko ir -uredapavo Jonas Ba 
lys, 472 dainos sa sraviomis. Ang

liškai duotas kiekvienos daine® 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
Betuvišksi nekalbantiems, įrišta 
525 pusi. kaina -86.0b

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 

Kaina ............................ 26 Cnt
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGUT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių Kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 

kaina ........................... 81X6

MOTERŲ ŽINOVAS

Rabindranath Tsfore rašo

"Ar yra toks žmogus pa
saulyje, kuris moteris pa
žįsta?“ vieną dieną aš pa-

ii MMdfctonm, .Pa., stengiasi klausiau Išmintį, kai ji pas 
nnaainti savo motiną. Jų 5 mane buvo arbatos, 
metą dukterį Jean (viršuje) pa- "Vienas yra“, atsakė Iš
manai kaimyno sūnus, 15 m. mintis, "aš tave pas ji nuve-

SIU.u

Loretto vienuolių viršininkė 
Mary Luke Tobin yra viena iš 
15 moterų, kurios bus pakvies
tos į Visuotinį Bažnyčios susi
rinkimų, dabar posėdžiaujantį 
Romoje,

rEMAITfiS RASTAI. Garsiosios ms 
sų rašytojos pirmojo k&io met. 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s> 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
kaina .........................................50 O

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė I-eonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiakinin.nas. Kaina 26 <

NEMUNO SŪNCS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina...........................84.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Kny
ga su daugybe paveikslų, gersim 
popieriuje, kaina .................... Sb.ov

TrKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu 
ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz 
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

-ENOVES LIETUVIŲ PINIGAI nuc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K'klausomybės galo 1796 metais 
rašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 osL, geras popierius................. 810.0C

\LTORTU SESELY. V» Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalys* 
Visos trys dalys įrištos į viens 
Autorių®.' pats buvęs kunigas, ap 
rašo. kaip kunigą® Vasaris ii šita 
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
knvgu, kieti virtai, 631 pusJaoi® 
Kaina ................................... «•.«>

NEMUNO SCNCS. Andriaus Vaiuc- 
Ito romanas iš 1935 metų SuvalKi- 
Jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
pat Kaina.............................. 83.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių^ istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 85.00. minkštais 
viriais ...................................... 84.00

-IETUVA BUDO, Stepono Kairio 
laoai vaizdžiai lr įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, periausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... 88Ji

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL 
SEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 CM.

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

464 p*L Kaiaa ....................... 86J0
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, S2 psL, kaina........... 25 Cnt

JUOZAS STALINAS, arba 
Kaukazo išponis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 CuL

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pusla
pių. Kaina ................................ 81J8

VLIKO GRUPTU KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuoae a*- 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 81.88

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abeikio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 83JO

VISUOTINA8 TVANAS. Ar galėja 
toks tvanas būti ir kų 
ko mokslas? Kaina ...

NAUJA VALGIŲ KNYGA,
M. Michelsonienė, 250 įvairių Betų. 
viškų ir kitų tentų valgių recepte, 

puslapiai, kaina.............. SlJs132 kaina

CEZARIS, Mirką JesuUė 
trijose dalyse,
82, ara visos n dalys

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 256 psl. gera 
popiera. Kaiaa...................... 88.88

SIAURUOJU TAKELIU, E. B. 
Kriaučiūno atsiminimai tt lieto* 
vos ir iŠ Amecikoe lietuviu tina 
nimo. 178 paL, kaina..........  12.08

SOCIALIZMO TEORIJA, 
aiškiai parodo, kaip keitėsi 

‘a irmenes santvarka 
Kaina

kod« ji dar
» 08.

DEMOKRATINIO 8OCIALI7MO 
PRADAI. PopuUari ir naudinga 
knyga tfu dienų klausimams sa- 
prasti. Kaina .......................... 88a.

Užsakymus ir pinigus prašome šiuo adresu: 
KELEIVIS

SSB K. ---------te B«*m », Mm.
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VIETINĖS ŽINIOS
PADĖKIM LAISVĖS 
VARPUI SKAMBĖTI

Visi, kas skaito Keleivį, 
skaitė pereitame numeryje 
du pranešimus iš mūsų lie
tuviškos radijo valandos 
Laisvės Varpo veiklos ir gy
venimo.

Veikla tokia, kuria visi

PAGERBSIME JADVYGĄ, kią vietą apskrities valdy. kun. V. Martinkus iš Provi- 
KESLERIENĘ boję. Jai nėra jokios parei- dence, R. L .

....... . „ gos sunkios, ir. ką apsiima. Programai gražiai vado-
O argi tik tiek klausytojų Spalio 18 d. 1:30 vai. So. į atlieka pavyzdingai. vavo Pov ' ’*"*

Laisvės Varpas teturi? Drą- Bostono Lietuvių Pil- Dr-jos i Visa ui turėdami galvoje Aukų
šiai galima sakyti, kad nėra II aukšto salėje Sandaros; sandariečiai nutarė ja pa- pie $300.

vavo Povilas Žičkus.
bankete sudėta a-

to Keleivio skaitytojo, kuris Moterų Klubas ir Sandaros 
nebūtų Laisvės Varpo klau- 7-ji kuopa rengia banketą (
sytojas, o tai jau yra ne 
tūkstantis, o tūkstančiai! O Keslerienei pagerbti, 
kiek gi yra tų įnašus įnešan-
čių. arba. kitaip sakant.

Bostono, Brocktono. Non jLalsvės Va'P° ,• u . u- r u-., -
woo<lo. Providence. Putna- i'am,J.Pre".ul"erat?!'1f Kaz- '‘^es, duktė. Jie, būdami

VVorcesterio ir kt- lietu- kas tlK t,k truPutf daug,au ?*", Lletuvos Patl,otai- ,cla 
kaip simtas.-. ---------

sandariečiai nutarė ją pa. 
5 I gerbti.

visuomenininkei Jadvygai Atsilankiusieji į sandarie- 
KpsIp. naapi-hri čių parengimus visuomet v-1 - i-‘ T,_ ,__ra patenkinti. Jie bus pa
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Jadvyga Keslerienė yra tenkinti ir ši kaitą. Be ska-! GENIMAS YRA DAILUS, 
Vinco ir Sofijos Kirmelevi- nįu vaĮgįų ir gėrimų, bus iri romanas iš lietuvių emigran
čių. dzūkų iš Merkinės apy- mPninė orograma kn-l............ ’ ~

mo.
viai didžiuojamės, bet gy-! 
venimas toks. dėl kurio visi 
turėtume susirūpinti, ir ne-i 
delsdami.

Jau vienuolikti metai, kai 
mažas būrelis geravalių lie- 
tuvių-lietuvaičių su P. Viš
činiu priešaky stengiasi, kad 
šis Laisvės Varpas mums 
kas sekmadienį skambėtų, ir 
jis skamba gražiai, kultūrin
gai, švariai lietuviškai, duo
damas mums tai. kas mūsų 
tautinėje kultūroje yra gra
žiausio ir mūsų pačių tautie
čių talentuose geriausio. Ne
teko girdėti Laisvės Varpo 
programomis nepatenkintų, 
nebent vienas kitas tų, ku
rie. be Mahanojaus ”Sau-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI
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» ^tautas Volei tas, Gi-; Sonda, 60K Seventh St., So. Bo-ton, Alass., 02127. JtlanaginK editor: Jackus 

Sonda, šame address.
7. Owner (If by a Corporation, its name and address mušt be staded and als.> 
immidiatley thereunder the narnės and aduresses or stockholders ownin>f 
>r holding 1 percent or nrore oi totai amount of stock. If npt pwned by a 
Corporation, liie narnės and addresses or the individual owners mušt be 
given. If ouncu by a partnership or other unineorporated firm, its name 
and address, as weli as that of each indrtidual mušt bs givcn): American 
Socialden->cratic Eederation, address of the president Jonas Pakaika: 1127 
Putnam Avė, Brooklyn 21, N.Y.
frustees:

VViiliam Anesta, 8 Mayhew St., Dorchester, Mass., 02125.
Paul Brazaitis, 35 Kenbemia Rd., Oorchestrr, Mass., 02124.
Lola Jauuskis, 632 Broadway, So. Boston, Mass., (#2127.
Napolcon Jonuska, 15 Cotton St., Roslindale, Mass., 02131.
Margaret Michelaon, 11 Kijuanfcum St., Milton, Mass., 02186.
Stanley Michelson, 11 Srjuantum St., Milton, Mass., 02186.
Jackus Sonda, 608 Seventh St.. So. Boston, Mass., 02127.
Mary Strazdas, 608 Seventh St., So. Boston, Mass., 02127.
Joseph Vincent, 122 Gilbert Rd., Belmont. Mass., 02176.
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd., Bedford, Mass. 01730.

The above trustees act for the Lithuanian Socialdemokratic Federation of 
.'.merica, a Corporation dūly organize<l and ex:s*:ng according to the laws of 
the statė of New Jersey.
:. Known bondholders, mortgagos and other security holrlers owning or 
įold'ng 1 percent or more of totai amount of boada, mc-.-tgages *>r other 
■eeurities <lf tl.ere art none. so statei: Xone.
». Paragraphs 7 and 8 include, in rases v.here the stockholders or security 
nolder upan the lx>oks of the company as trustee or in any other fiduciary 
eiatioii. the name of the person or Corporation for whom such trustee is 
įcting, also the statements in the two paragraphs <how the affiant’s full 
noA-ltdge and belief as to the circumstances and conditions under which 
tockhoidt-rs and security holders u-ho do not appear upon the books 

<f the company as trustees. hold stock hr.d securities in a capacity other than 
’hat of a bona f ide owner. Narnės and addresses oi individuals who are 
stockholders of Corporation which itself is a stockholder or hoider pf 
bonds. mortgages or other securities of the publishing Corporation have been 
induded in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are 
e<juivalent to 1 percent or more of the totai amount of the stock or securities 
#f the publishing Corporation).
10. This item mušt be conipkted for all publications except those which do 
not carrv advertisir.g other than the publisher’s own and whk-h are named 

in sections 123.231, 132.232. and 132^33, postai manual (Sections 4355a, 
4355b, and 4356 of Title 39, United States Codei.

Averadge no. copies 
Each issue during 
•receding 12 monts

graži meninė programa, ku ~ 
rią atliks buvęs Gabijos ve-i na $2.50.
dejas Jonas Dirvelis su savo ____
menininkais iš Worcesterio- 
šokiams gros geras orkest
ras.

cų gyvenimo. 242 psl., kai-

JAV išaugino visą savo šei- 
Štai kur turime visi tru- mą pavyzdingais lietuviais, 

puti parausti ir ko greičiau .'dusų -Jadvyga, dar jauna 
atsipeikėti. Mes patys čia būdama, susipažino su lietu- 
kalti, nes. užuot radijo pro- vių veikla ir į ją Įsitraukė. Ji 
gramą rėmę, ją skriaudėme! ištekėjo už taip pat tvirto 
Manėme, kad graži lietuvis- demokrato ir Lietuvos pat- 
ka muzika ir dainos, žinios
ir naudingi pranešimai mum 
iš dangaus ateina. Betgi ir iš 
dangaus niekas dykai neat
eina! Viską reikia pelnyti, 
tai yra užsidirbti arba ap-, Revere bet ilgus metus gy- 

’ veno Chelsea. Mass., kur ne
daug lietuvių tegyventa. 
Kesleriai sumanė juos su
burti į vieną būrį ir todėl į- 
steigė SLA 53 kuopą, kuri 
yra viena veikliausių SLA 
Ž-sios apskrities kuopų- J. 
Keslerienė yra jos finansų 
sekretorė taip pat nuo kuo- 
pos įsikūrimo.

Gal nėra kitos tokios šei-

mokėti!
Laisvės VarjK) klausytojų 

įnašas yra kiekvienam leng
vai pakeliamas, tad nuo šiol 
kiekvienas tą naštelę savo 
valia ir noru pakelkim! Nes. Į
viena, kad kažkaip negražu 

lės“, nieko daugiau nėra | Bkriau>ti žmOfų organiza
skaitę ir, be Mahanojau 
polkos, nieko geresnio nėra i 
girdėję.

Ar žinote, kokio didumo 
yra Laisvės Varpo šeima? ;
Klausvtoijų yra tūkstančiai!
O kiek rėmėjų?

Kuklūs yra tie Laisvės ; rfus
Xarp?.i>aS!SV^l'?LPe,d^'mokėtojas turi rasti po ant

ciją, kuri tau gera daro; ki 
ta, pati savigarba neleidžia: 
pasiklausyti, pasinaudoti ir 
nieko neduoti!

rioto žemaičio Prano Kesle 
rio. kuris ne tik jos darbus 
remia, betyra ir geras pata
rėjas.

Kesleriai dabar gyvena

mos. kuri būtų tiek prisidė- 
Nuo šiandien visi junki- jusi Gabijos Muzikos.ir Dai-

SLA centro sekretorė B. 
Pivaronienė jau pažadėjo 
bankete būti ir Įteikti Jad
vygai Keslerienei garbės 
ženklą už jos darbą SLA.

Svečių tikimės turėti ir iš 
įvairių Mass. vietovių.

Bilieto kaina tik $2.50-
Iki pasimatymo bankete 

spalio 18 d..
Banketo komisijos vaidu

Juozas Lekys

Gražiai paminėjo Balfo 
20 metų sukakti

Balfo skyrius spalio 4 d. 
surengė banketą, kuriame 
buvo paminėta Balfo 20 m. 
veikla. Svečių buvo pilna sa
lė. Banketas pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais, meninę 
programą atliko komp- Je-

----- _ xr • - Z n » nns Dr-iai nalaikvti kiek'ronimo Kačinsko vadovau-mės Laisvės Varpui j talką. nos . Jal Kie.k
Kiekvienas programos pre-. prisidėjo kirme.evicių ir 

inašo Keslenų seimos.
_ _................. —------rj ant- J. Keslerienė jau 15 metų

spaudžiami prisipažino, kad prenumeratorių! Kai pa- yra Sandaros Moterų Klubo 
Laisvės Varpas turi sunku-I gįeksįni tūkstantinę, rengsi- pirmininkė. Ji tą klubą išau-

1 1 MT  “ — TT —• ~ . pirmininkė. Ji tą klubą
aisves v arpas is-1 me Laisvės Varpo prenume-1 gino tokį. koks jis yna šian 
skelbimais, bet, nacitarimn dėl se- ~ n-

mų. kad „Laisvės Varpas iš
silaiko ne skelbimais, bet . . ...klausytojų įnašais ir iisuo- ,??sltan.,n’ d*'
menės aukomis ir pelnu išlkancl° tu^ncio. O tuo

dien. Per tuos 15 metų klu
bas yra daug dolerių auko-

menės aukomis ir pelnu iš tarpu vjgį į darbą ’. Šių eilu- jęg lietuviškiems reikalams, 
parengimų“, bet kad dabai j-ašėjag šiandien PaG Kiekvienais metais klubas
pajamos iš tų dalykų mažė- Z"*. , - - i •ja. o išlaidos didėja“ ir radi. J į3^. J3!1?0 ka?lnlnkel 
jo stotis nuo praeito sekma-, EmlllJal Grušiene, nesą sa 
dienio pakelia mokestį po:vo -,nasip Kassekant.s?
$27 už kiekvieną programą, ”r*

surengia du banketus—vie-
ną našlių karalienei išrink- fas!

jamas choras, sudainavęs 5 
dainas, ir Onos Ivaškienės 
mažieji šokėjai, pašokę 3 
šokius, o puiki deklamatorė 
Birutė Adomavičiūtė pasa
kė eilėraštį.

Banketo globėjas dr. Sta
sys Jasaitis trumpai. bet 
vaizdžiai apžvelgė Balfo 
darbus ir baigė, tardamas 
linkėjimą—tegyvuoja Bal

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

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO

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

Vytautas Volertaa, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romana.
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL
NU GIESMĖ, premijuotas 
•omanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas. 205 pusi., kaina 
52.50.

Alovzas Baronas: VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romana? 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kainą $2.50.

Kodėl klausytojų įnašai, 
visuomenės aukos ir pelnas 
iš parengimų mažėja? Gau
site į tuos klausimus patys 
sau atsakyti. Todėl, kad 
„pavargome“, kad mažiau 
beaukotame. mažiau lanko
me parengimus ir kad klau
sytojų įnašai nedidėja arba 
didėja tiek lėtai, kad išlai- 
laidų didėjimas pralenkia 
pajamų didėjimą. Nors kuk
lūs geravaliai Laisvės Var
po tvarkytojai viešai to ne
sako. bet paties Laisvės Var- 
po labui reikia už jį pasa
kyti.

Laisvės Varpas gražiai 
gyvuotų ir linksmai skambė
tų, jei tik vieną tūkstantį 
prenumeratorių, tai yra — 
tūkstantį vadinamų klausy
tojų įnašų turėtų!

GERIAUSIA DOVANA
•Jei galvojate apie dova 

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio „Tau, Lie

tuva**, kaina $6.00.

Stasio Micheisono “Lie- 
tuvių Iieivija Amerikoje,” "* 
kaina minkštas vrželiais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
Sūdo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno

iant”, kaina $6.00.

stipro Bielinio “Penktiej 
metai”, kaina $6.00.

ti. antrą jai pagerbti- Jie! 
duoda klubui pelno, o naš
liai su našlėmis turi progos 
susipažinti, kai kurie jų net 
visam gyvenimui susijung
ti.

Jau 6 metai, kai Jadvyga 
eina Sandaros 7-tosios kuo
pos sekretorės pareigas ir 
nuolat užima tokią ar kito-

Uolusis skyriaus pirmi
ninkas Antanas Andriulio
nis priminė Bostono pir
muosius veikėjus ir dėkojo 
visiems Balfo rėmėjams. Vi
si atsistoję ir susikaupę pa
gerbė mirusiuosius Balfo 
darbuotojus ir rėmėjus.

Sveikino bankete buvęs 
Balfo centro direktorius

DIDELĖ 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 —.....................................

LAISVEb VAKKAd
naujosios angluos lietuvių:; 
KULTORINfi RADUO PROGRAMA

Sekmadieniai* 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1196 kilociklu 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
18 WKOX, Framingr.ani. Mass. 

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
173 Artbur SL 

BROCKTON 18. MASS.

TcL SUniper 6-7209

$6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama...........................................................$2.00
Dan Kuraičio Magiikuojn 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 Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės Įspūdžiai komuni»tų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina................—. ................................... $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina •••••••••«•• •••• •«•••• . $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina —$2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvio patrintu orrapizaciia sryvuaja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir «a>oo iidžiausi ka
pitalą. ___ _ ______  , •
aąntvningas neturįs APDRAUDOS, bet
stoja nariu j SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua sū
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarninės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalba ir fra- 
temalir-ę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi* nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo 810000 iki 
SIO.OOO.OO.
SLA Taupomosios aodraudo? svarbios jaunimui ir šeimos 
ansau?ai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalingą iiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narvs ja
rauna pats.
SLA valima gauti apdrauda nuo gimimo dieno® 'ki eilios se
natvės.
SLA kuopos vrs žymesnėse lietuviu kolonijoje jo? teikia
žinias apie andrauda? ir įstojimo sąlygas
Kas nori platesnių informacijų tegu* rašį Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
307 West 30th Street New Yurk 1. N. Y.

|GRAMERCY SHIPPING Co.
ĮSTEIGTA 1945 METAIS 

TIKINTI V X EšP( )S Y L! < »RG 
LEIDIMĄ

Aukščiausios kokybės Sovietų 
prekės

Iš UJS.S.R. sandėliu, 
idutinės kainos. Jokio muito.

Greitas pristatymas. 
Gavimas pakvituojamas

PILNAI GARANTUOTA. 
Automobilis VOLGA. liuksusi
nis .................................... $2627.8:
Automobilis MOSKOVICH, eko
nomiškas aut..................... $1626.0’
vyriškas DVIRATIS V120..S36.6' 
šaldytuvai OKA (125 ltr.) $179.66 
Televizijos aparatas RUBIX (P
empučių) ............................ $287.4*
Kilnojamas namų radiator. $14.1

Didelis pasirinkimas 
PUIKIŲ DOVANŲ

įvairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI

ĮURŠTOS KOKYBĖS AUDINIA
Rašykite arba skambinkite 

angliškai ar lietuviškai.—gausit*
PILNĄ KATALOGĄ

PINIGAI I l'.S^.R.
PILNAI GARANTUOTA 

TURI BANKŲ DEPARTAMEN 
TO (N.J.) LEIDIMĄ IR AP 
DRAUSTA IKI $20.000.00

PILNAI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI

TEIKIAMA PER 2 SAVAITEI 
NUO 1P46 TIESIOGINIS B AN k 
FOR FOREIGN TRADE MASK 
VOJE AGENTAS
Vertė: 9 rubliai už $10
Persiuntimas: iki $30.00—$2.7;»

per S30.—10®į
^RAMERCY SHIPPING Co. 

118 East 28th St.. Suite 906 
New York, N. Y.
Tel. M U 9-0599 

Atidaryta 9-5:30. šešt. 9-1 
RAMERČY SHIPPING INU. 

744 Broad Street Nr. 925 
Ne* ark, N. J.

ASMENŲ IR DIEVŲ 
VARDYNAS, — naudinga
knyga ypač jaunavedžiams j 
ir Lietuvos senovę gerbian
tiems visada turėtina po 
ranka- Kaina 3 doleriai.

Parduoda:
Anis Rūkas,
712 W 17th Place, 
Chicago 16. III.

Floridoje. St. Petersburgo 
mieste, netoli jūros pigiai par 
duodami du namai su 2 ir 3 
miegamaisiais kambariais.

Kreiptis į savininką Galvaną, 
1221 34th Avė., N. St. Peters 
hurg. Fla.

(42)

A. Totai no. copies printed (Net press run
B. Paid circulation:

1. To term suseribers by mail, carier 
or by other means
2. Sules through agents, new dealers

>r otherwise
?. Frce distribution (including samples) 
by mail. carier delivery. or by 
other means
D. Totai no. of copies distrbuted (Sum 
of lines Bl. B2 and U)

I certify that the statements made by me above are correct and complete.
Jackus Sonda. Manager

4050

3650

350

50

4050

Single issue 
nearest to filing 
date

4000

3579

371

50

4000

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

CE MUITŲ DOVANOS 
Į LIETUVĄ IR USSR 
GERIAUSIOS RCSIES 
MAISTO SIUNTINIAI

P R E K Ė S 
DIDŽIAUSIAS

PASIRINKIMAS 
Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą

PINIGAI J LETUVĄ
PINIGŲ KURSAS
9 rubliai — $10
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10% 

Prašome reikalauti veltui
katalogų

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 E 23rd Street 

New York. N. Y. 10010 
Tel. YU 2-1530 

|.Mes, patarnaudami tūkstan-J 
riams lietuvių daugiau kaipl 

|per 10 metų. turime didelj| 
patyrimą

Mes garantuojame jūsų 
siuntinių saugumą.

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 
i savo vardą su antrašu, ir mes 
Į atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box !»112 
Newark 4, New Jersey

(41)

NAUJIENA

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

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

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

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

Tos knygos gaunamos ir 
Keleivio aflnrunistr-imn)

PALENGVINKITE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
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 
ris mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini
mus.

Keleivio adm-ja
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Pabaltiečių banketas Brocktone užmuštas 
Juozas Orentas

tinęs mokyklos vakaras So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
III aukšto salėje. i

Kokios aplinkybės skatina 
nutausti

Spalio 18 d. 5 vai. vak.
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- Bottono Akademinio

B™ad''aX> Jus Skautu Spūdžio ,kyriu,»i- 
> A, Klijos Pa altieetų Dr- w Uvie£i. j a. S.
JOS metinis banketas. Jo me- s. me, veiklo,
ntnę programa atliks garsu- klkllet „tatan,
sis latvių kvartetas, kuns ,7 d ieiudįenį, 2
dainuoja lietuviškai, ir estų Vl) Bo,,ono Lie.

tuvių Pil. Dr-jos 3 aukšto

REMKIME JAUNUOSIUS mi ir patraukli.
TALENTUS

bus susipažinimas su prog
Ateinantį sekmadienį, spa- ramos dalyviais bendrų sollste 

lio ii d.. 3 vai. po pietų So-, vaisiV forma. Šokiams gros Po programos veiks gau- salėje.
Lostono Lietuvių Piliečių F- Šmi“> orkestras. Bus taip sus bufetas^ bus šokiai., gro- dr Juoza4 Girnius
Draugijos didžiojoje salėje.

Po koncerto programos

treciame aukšte. Įvykstantis 
Laisvės Varpo koncertas iš
siskiria iš kitų tos rūšies pa
rengimų tuo, kad jame visą 
pi ogi amą atliks jaunieji 
mūsų talentai: dainininkė 
Lilija Šukytė, aktorius Algi
mantas Žemaitaitis ir Vyte
nis M. Vašy liūnas, kuris a- 
komponuos dainininkei. Pa
remkime juos gausiu atsi
lankymu ir dėmesio parody
mu jų sunkioms pastangoms 
siekti meno aukštumų. Jie 
tikiai to verti.

Koncerte bus atliekamos 
lietuvių liaudies dainos, mū
sų kompozitorių kūriniai ir 
arijos iš įvairių operų, o taip 
pat ištraukos iš lietuvių ra
šytojų kūrybos, pirmoje ei
lėje iš raštų Kristijono Do
nelaičio. kurio gimimo 250 
metų sukaktį šiemet minim. I
Tai bus dainos ir dailiojo N. Anglijos Pabaltiečių 
žodžio pynė. kun lygiai at- Draugijos šios žiemos pir- 
skleis mūsų tautos kūrybi- masis koncertas bus gruo- 
nius polėkius, kaip ir jaunų- džio 4 d. Jo programą atliks 
jų talentų sugebėjimus- Vi- solistas Jonas Vaznelis (bo
są programa yra įvairi. įdo- sas).

pat gausus valgių ir gėrimų jant latvių Ausbergo orkest- 
bufetas. Patys ruoškitės ir rui-
kitus paraginkite skirti at
einantį sekmadieni jaunie
siems mūsų talentams.

Laisvės Varpo valdyba

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

Makaitis Met lygos 
direktorius

is Vokietijos atvažiavęs 
Brocktone gyvenantis jau
nas asmuo tą- vakarą buvęs 
klube, kur susiginčijęs su 

plinkybės keliais kitais, ir tie jį išlydė
ję pro duris, bet anas spė- 

Po to — kavutė ir 8 vai. jęs įsėsti į savo automobilį 
vak- šokiai. ir pabėgti- Bėgdamas auto-
------------------------------- mobilium pervažiavęs ir

Eta lyg žvaigždes skail.«Uta». su|aužęs v..;cnam kcj?

Už

“Kokio. ai 
skatina nutausti.“

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

Mišrus choras kviečia 
į savo eiles

Bostono Lietuvių Mišrus 
Algis Makaitis išrinktas choras, kurį veda komp. Ju-

Bostono šachmatų lygos di- liūs Gaidelis, spalio 3 d. pra- 
rektoriumi. Jis tvarkys visas dėjo naują sezoną susirinki- 
1964-65 metų sezono tarp- mu-vaišėmis
tautines Bostono šachmatų namuose.

Ti praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 

. _ Lietuvos himne, o ar taip
autinės S-gos darome? Ar pažįstame jos 

praeitį?

Naktį apie 1 vai. grįžda
mas iš darbo buvo automo- 
bilo pertrenktas ir užmuštas 
senas Montello gyventojas 
ir Sandaros klubo tvarkyto- orkestro korcįitaZ 
jas J uozas Orentas. : * * *

Kažkoks prieš porą metų Gruodžio 26 d. Senųjų 
Lapinų vakaras.

Gruodžio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 
t salėje Melroze simfoninio

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

i

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
LICENSED BROKERS

KETVIRTIS REALTY E
WEST BROAOWAV

SOUTH BOSTON. MASS., 

Tel. 268-4649
02127

penkių miručių tas 
pats automobilis vėl grižo ir 
pravažiuodamas užmušė tuo 
momentu iš Sandaros klubo 
išėjusi ir namo einantį O- 
rentą. kuris mirė vos į ligo
ninę nuvežtas.

Kaltinamasis suimtas ir 
varžybas. Turima didelių užsimoji- p . . . .. laukia teismo.

L Makaitis studijuoja mų. todėl kviečiami į talką . nyga Velionis J. Orentas kilęs
Harvardo universitete, bet visi. kas tik gali ir nori dai- tuvo* praeitimi susipažinti - tekinių kaimo. Šakių ap- 
tarptautinėse Bostono var- nuoti. Repeticijos būna yra ^r* ^ando* Sruogienės skilties. Paliko dvi dukteris 
žvbose jis žais So- Bostono kiekvieną trečiadienį 7:30 parašyta Lietuvos istorija, su žentais ir sūnų su marčia. 
Lietuvių Pil. Dr-jos šachma- vai. vak. Tautinės S-gos na- Tai 1,060 puslapių knyga, Viena duktė yra lakūnė, o

Vasario 21 d. So- Bostono 
Lietuvių Pil. I)r-jos III aukš
to salėje Minkų radijo su
kaktuvinis ir N. Anglijos 
gražuolės balius.

♦ * *
Balandžio 25 d. So. Bos

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

Televiziją 
j. ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. šixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Telefonas: AN 8-2»Oo t

: Dr. Jos. J. bonovan • • t « 
Dr. J. Pašakarnio »

tų komandoje.

Pirmasis pabaltiečių 
koncertas

PIRKITE RESTORANA
WORCESTERY. MASS.
Vyrui mirus ir sūnui ne

norint to biznio vesti, o pati 
viena nepajėgdama. - par
duodu savo restoraną — 6

I P fi D I N I S
OPTOMETRIS1AS 

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mase

I

muose- Ten kviečiami ii- lengvai skaitoma, kaina — sūnus JAV armijos karinin- 
nauji choristai atsilankyti ir $12. Ja galite gauti Keleivio Kas- Pats gyveno pas dukrą Whitev St., Worcesterv
2 — L. —  2 ^2 2  « - - ! • _ * x_ T'a .*** 1 rv i 11 ^ae-ar airavelAaeį choro eiles įsijungti. administracijoje.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 
• Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją jr Estiją — o taip pat į 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą.—

garantuoja tiesiogini ir tikslą pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n u—s luntiniu
r -.

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiem? 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

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

t ade<ia sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali-, 
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- Branch: PACKAGE E X PRESS A TRAVEL AGENCA ,Inc.

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dieną

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

tėjo ir gavėjo adresus.

Visi dokumentai paruoširmi rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- 
t.o išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsą Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam. motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa- į 
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD M CSV IŠTAIGA S AŽ’NIN 
G1AUSIAI PATARNAUJA »* GPFfCl»»\r ®ERSIlNčL*

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTU 
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniai.* nuo 
9 vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

JONAS ADOMONIS

396 W. BR0ADWAY. SO. BOSTON, MASS. 
Tel. AN 8-1120

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

i

Parduoaame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v~ išskyros šventadienius ir sek

ir žentą Beržinskus Šauleli, 
gatvėj, lietuviškame Brock
tono priemiestvje Montello.

a p.
Adv. J. Grigaliaus duktė— 

studentė

JanetC. Grigaliūtė. vals
tybės prokuroro padėjėjo 
adv. Johno ir Cicilijos Gri
galių duktė, nuo šio rudens 
studijuoja Merrimack kole
gijoje (Mo- Andovery). Ši 
pavasarį ji baigė Uršule a- 
kademiją Dedhame.

omirgv iv.

Plaučių uždegimu susirgo 
Kazys šeštokas. Linkime 
greičiau pasveikti.
PARENGIMŲ KALENDORIUS 

e * ♦

Spalio 4 d- Baifo vakaras 
So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos III aukšto salėje.

» * e

Spalio 11 d. Laisvės Var
po metinis koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoje salėje,
trečiam aukšte.* * »

Spalio 18 d- Sandaros 
Motery Klubo banketas E. 
Keslerienei pagerbti So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 

Į salėje.
Lapkričio 14 d. Bostono 

Baltijos ir Žalgirio tuntų 15 
m. veiklos minėjimas

* • »
Lapkričio 15 d- Lituanis-

Marv Zavarskas. 
tel. PS 5-8012.

(41)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRI STt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

k*.

vtiieku visus pataisymo, 
to ir pro ekravimo darbus iš lau- 
io ir viauje, gyvenamų namų ii 
biznio pastatų, papai Jūsų reika- 
&vimą. šalkite visados iki 9 va- 
ančių vakaro.

Telefonas AN 8-3630

jb, r*aneiutnis
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
’tŪDesti'izai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalu*

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 25.00' ||

SHELHEAD
MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis X. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD burnerj. Jo 
stipri konstrukcija paba
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisą 
žiemų. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Ši<a< 
modelis tinka visokio tino 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD burneris —

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teisino Rūmus

This coupon
is worth $25

....... sumažins jūsų kuro sąskaitas,

....užtikrins mažiausią šilimos nuostoli. 
....garantuos gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ................................................
STREET .................................................
CITY............................... TEL...................
Wc wouid likę further Information about 
your speciai offer on oil burner in.tallation

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

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 
lidčs.

Visokie sienų darbai — iš
klojame aliuminiu, skindeliais 
□lytomis. Licenzuoti dažytojai

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tel. 288-1421 ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8*2868

a,s, M,* i.
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 vadearo 

tel- L1 2-2776 
400 Norfolk Street. 
Cambridge, Mass-

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

•Draudžiame nuo polio, viso- 
J kių kitokių ligų ir nuc nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastir* nf thePear*—<~nr«table 

598 E. Broa4way 
So. Boston 27, Mass.

| Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausiu 
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.

FVWVWWW’

Dažau ir Taisau :
Namus iš lauko ir viduje. * 
Lipdau popierius ir taisau« 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią * 

medžiagą. *
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandas: 2—< ir 
Sakmadieniaia Ir šventadiaaiaia

pagal !>uaitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Maaa.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

400 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Pooieros Sienoms

Stiklai Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokia gaMUes daiktai




