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62-RIEJI METAI

Prezidentas siūlo priemones 
infliacijai sustabdyti

Prezidentas nori užbėgti infliacijai už akių, pasiūly
damas priemonių jai sustabdyti.

Prez. Johnsonas pasiūlė 
kongresui planą, kuris su
mažintų infliacijos pavojų. 
Jis visų pirma siūlo sustab
dyti pajamų mokesčių nura
šymus. kuriuos gaudavo di
džiosios biznio bendrovės 
naujiems investavimams, 
praplėtimams ir naujoms 
mašinoms Įsigyti- Tie nura
šymai siekė 7%, jie buvo 
duodami Įmonėms, norint 
paskatinti pramonės augi
mą. Tas sustabdymas numa
tomas 16 menesių.

Prezidentas tikisi, kad 
šiuo žygiu bus pasiekta kai
nų pastovumo, nes biznio 
bendrovės sumažins savo 
plėtimąsi, mažiau reikalaus 
paskolų, kas numuš procen
tus už tas paskolas, sustab
dys biržos nepastovumą ir 
užkirs kelią infliacijai.

Jis siūlo sumažinti 3 bil. j 
dol. išlaidas nekariniams j 
reikalams, ragina biznierius 
ir darbininkus nekelti kainų 
ir nereikalauti didesnių at-į 
lyginimų.

Jei visa tai negelbės, tai 
prezidentas tuiįs numatęs 
kitu priemonių, kad Ameri
kos ūkis galėtų sveikai ženg
ti pirmyn, kad visi piliečiai 
galėtų naudotis gerove, kaip 
per paskutiniuosius kelerius 
metu5; Jis taip pat pažadė
jo ir toliau stengtis išlaikyti 
ekonominę laisvę, kad vai 
tižiai netektų griebtis griež 
tų kontrolės veiksmų.

Naujas erdvės 
šnipas

Ne naujiena, kad JAV tu
ri erdvėlaivių, kurie dažnai 
skraido virš Sovietų S-gos ir 
Kinijos ir fotografuoja. Bet 
tiems šnipams nebuvo gali
ma nuo žemės Įsakinėti. Da- 
oar žinoma, kad JAV turi ir 
tokių šnipų erdvėlaivių, ku
rie gali būti kontroliuojami 
iš žemės. Jie turi tokius stip
rius foto aparatus, kad iš 
100 mylių atstumo gali nu
fotografuoti kelių pėdų dy
džio daiktą.

Buldozeriu per 
sieną

Penki vokiečiai (dvi nėš
čios žmonos, du jų vyrai ir 
vienas vaikas) šarvuotu bul
dozerių prasiveržė pro sie
nos sustiprinimus iš Rytų 
Berlyno Į Vakarus. 40 kul
kų pataikė Į buldozeri, bet 
tik vienas žmogus tebuvo 
sužeistas, nes buldozeris bu
vo gerai apšarvuotas

Gemini 11 pakilo
į erdvę

Gemini 11. turėjęs pakil
ti Į erdvę penktadieni, dėl 
pastebėtų technikinių kliu-, 
čių tepakilo tik pirmadienio 
rytą. Kai ši numerį gausite, 
Gemini 11 gai jau bus sugrį
žęs Į žemę. nes numatyta, 
kad jis aplink žemę teskris 
3 paras.

Erdvėlaivis mėgins susi
tikti ir susijungti su kiek 
anksčiau paleista raketa A- 
gena. Astronautas Gordon 
bandys kelis kartus "vaikš
čioti“ erdvėje 865 mylių 
aukštyje.

Nusileisdamas žemėn, 
erdvėlaivis naudosis tik au
tomatiniais prietaisais. Nu
sileidimo vieta numatyta 
Atlanto vandenyne 725 my
lios nuo Cape Kennedy. Fla-

Negru radai
nesutaria

Amerikos negrų vadai ne
sutaria dėl ateities kovos 
būdų. Vieni jų norėtų tai
kingai veikti, o kiti ragina 
griebtis prievartos.

Vnrlrn nflcrm ruiliti-•▼▼ * VX XXV JZ“V-----

Viršuje kairėj šen. Robert Kennedy, kurio ofise dirba 
80 tarnatttojų. dešinėj viceprez. H u bert Humphrey. ku
rio ofisą dirba 34 tarnautojai. Apačioj kairėj senato 
daugumas vadas Mike Mansfieid. kuris teturi 15 tar
nautoju, ir dešinėj senato mažumos vadas Everett 
Dirksen, kuris turi 45 tarnautojus. Visi senatorių ofisų 
tarnautojai apmokami iš valstybės lėšų. Sakoma, kad 
jau vien tas tarnautojų skaičius rodo. kad Robert Ken- 
J~~-' i Raituosius Rūmus, tik dar n»»nasirinltta«

laikas.

Vietname balsavo 
trys ketvirtadaliai rinkikų

Komunistai teroru mėgino rinkimus sutrukdyti, bet 

nepavyko: balsavo 3/ą registruotų balsuotojų.

Anglijos unijos 
pritarė Wilsonui

Britanijos darbo unijų 
kongresas nedidele daugu
ma pareiškė savo pritarimą 
valdančiai darbo partijai ir 
vyriausybės 6 mėnesių atly
ginimų "užšaldymui“.

Transporto unijos pinu. 
Cousius. darbiečių kairiojo 
sparno vadas, dabartinės 
vyriausybės ūkio politikos 
priešininkas, pareiškė, kad 
jo unija nepakeis savo nuo
monės ir nerems vyriausy
bės paskelbto algų "užšal- 
tivmo“. Panašiai vra nusi- 
stačiusi ir stipri elektrikų 
unija.

Taigi, uniju kongresas vy
riausybės politikos yra su
skaldytas-

Kodėl nužudė 
Vortvoerdą

Dimltro Tsafendas, kuris 
nudūrė Pietų Afrikos Res
publikos premferą Vorwoer- 
dą, vra sraikų-portugalų kil
mės. Prieš porą dešimčių 
metų jis yra tarnavęs ir JAV 
prekybos laivyne ir jau ta
da buvęs psichiniai nesvei
kas ir dėl to gydytas.

Sakoma, jis Voivvoerdą 
nužudęs dėl to. kad šis "per
daug gera daręs“ negrams.

Mat. kur nuveda rasinė 
neapykanta.

Pietų Afrikos Respubli
kos minisCeris pirmininkas 
jau yra bandytas nužudyti 
ii anksčiau, bet buvo tik su
žeistas.

kas atstovų rūmų naiys Po
vėli sako. kad nuosaikūs 
negrų vadai, kaip King ir 
kiti. atgyveno savo amžių, 
kad ateina nauja negrų kar
ta. kuri reikalauja griežčiau 
kovoti. Jis spalio 15 d. šau
kia negru vadu konferenci- 
ją, kurioje būsią nustatytos 
tolimesnės kovos gairės.

Don January iš Dalias, Tex., 
šypsosi, laimėjęs $21.000 Phi- 
ladelphijoj golfo pirmąją premi. 
J4-

Mirė moterų veikėja Atlantoj negrų
M. Sanger riaušės

Arizonoje mirė 82 m. am- Praeitą savaitę čia buvo 
žiaus Margret Sanger, garsi pakartotinai didelės negrų 
Kovotoja dėl Amerikos mo- riaušės. Antradienį jos pra- 
terų tdstų. Ji pirmojo prade-į sj(jįjo p0 to, kai baltasis gat- 
jo Amenkoje skatinti gim- Vpje nu^0Vė vieną negrą pa- 
d.ymo kontrolę dar 1914 me- auglį ir antrą sužeidė, o šeš
tais. Ji ilgus metus leido tadienį ir sekmadienį jos 
žurnalą ’’Women Rebel“.

Sekmadienį Pietų Vietna
me buvo 117 atstoivų rinki
mai. Tie atstovai turės pa
ruošti valstybės pagrindinį 
įstatymą — konstituciją.

Komunistai įvairiais te
roro veiksmais stengėsi rin
kimus sutrukdyti, bet jų di
delės pastangos paliko be
vaisiu, nes iš virš 5 mil. re- *
gistruotų rinkikų 'balsavo 
daugiau kaip trys ketvirta
daliai. Įdomu, kad sostinėje 
te balsavo 65%, o. pav.. Hau 
Nghia provincijoj, kur ko
munistai ypatingai stiprūs, 
balsavo net 79%. Budistų, 
kurie boikotavo rinkimus, 
sąjūdžio centre Hue balsavo 
85%.

Šiais rinkimais tik komu
nistai labai nepatenkinti, 
nes jie akivaizdžiai rodo, 
kad didžiausia krašto gy
ventojų dauguma yra
prieS nviiiunlsviniuS įSIvivj- 
vėlius griežtai nusistatę ir 
tą savu nusistatymą aiškiai 
pareiškė, nebodami jokių 
grasinimų ir teroristinių 
veiksmų, atėmusių gyvybę 
kelioms dešimtims balsuoto
jų. Šių rinkimų pasisekimas 
sustiprins ir prez. Johnsono 
politinę liniją Vietnamo ka
ro klausimu.

pasikartojo.

Suėmė karingą 
negrų vadą

Nuteisė trecią
neklusnu karį

Karo teismas nuteisė tre
čią neklusnu JAV karį 5 
metus kalėti už tai, kad atsi
sakė vykti Į Vietnamą.

Sukamo bičiulis
nuteistas mirti

Indonezijos prezidento 
Sukamo bičiulis, buvęs jo 
ministeris, Dalam nuteistas 
mirti už korupciją ir per
versmo rengimą.

Paties Sukamo valdžia 
yra naujos vyriausybės vi
sai apibrėžta, bet jis dar vis 
laikosi prezidento poste. 
Krašte prieš ii dažnai vyks
ta studentų demonstracijos, 
reikalaujančios jį atsistaty-' 
dinti. Bet kartais dar ir joj 
šalininkai bando pademons
truoti. nors jam valdžios su
grąžinti jau nepajėgia.

Londonu darbininkas Percy į 

Harrisun su žmona džiaugiasi, 
laimėję futbolo rungtynių lote
rijoj 338.356 sv. sterlingų (tai! 
947.397 doleriai).

Jaunystėje velionė dirbo Per šias riaušes įvyko a- 
slauge New Yorko neturtin- pįplėšimų ir vagysčių 
gųjų ligoninėje ir matė tūks
tančius gimdančių motinų. :-------------
kurios savo vaikų nelaukė 
ir nenorėjo. Tas ją paskati
no steigti klinikas, kurios 
padėtų nenorinčioms gim
dyti moterims išvengti nėš
tumo

Jos darbas užtraukė kata
likų bažnyčios vadų pyktį.
Ji kelis kartus buvo teismo 
bausta ir sėdėjo kalėjime.

Sanger buvo Tarptautinės 
šeimų planavimo federaci
jos pirmininkė.

De Gaulle stebėjo
bombos sprogdinimą

Prancūzijos prez. de Gaul
le šeštadienį stebėjo iš krei
serio De Grasse 25 mylių at
stume atominės bombos 
sprogdinimą Mururoa Atoli 
saloj p Ramiajame vandeny
ne. Dar nė vienas valstybės 
gaba nebuvo atominės 
bombos sprogdinimo stebė
jęs taip arti.

Manoma, kad bomba bu
vo 100 kilotonų (lygi 100, 
000 tonų TNT) ir kad joje 
buvo ir hidrogeninės bom
bos elementų.

Tikrą hidrogeninę bombą 
prancūzai mano išsprogdin
ti ne anksčiau, kaip 1868 m.

Sovietų vadai —
nrnn^in L-nmiinirmnriv-rmtr

Kinijos partijos oficialus 
laikraštis Sovietų Sąjungos 
vadu5-- vadina termitais, ku
rie graužia komunistinio są
jūdžio pagrindus. Pasak tą 
laikraštį, dabartinė Sovietų 
Sąjungos vadovybė yra ne- 
švarus šašas ant proletari
nės revoliucijos kūno.

Tas laikraštis lygina JAV 
su plėšikais, užpuolusiais ra
mų sodžių. Kai gyventojai 
sumušė plėšiką, įsikišo tar
pininkas, kuris pradėjo įkal
binėti ramius gyventojus 
susitaikinti su plėšiku, nes 
priešinau atveju jis panau
dosiąs atominį ginklą.

Tokiu tarpininku tas laik
raštis laiko Sovietų Sąjun
gą Jos vadai negalį būti ki
taip vadinami, kaip di
džiausio nusikaltimo, kurį 
.JAV imperialistai vykdo 
Vietname, bendrininkai.

Atlantoje suimtas negrų 
"juodosios jėgos“ vadas 
Carmichael, kuris ten atvy- 

' kęs suorganizavo negrų 
riaušes.

Chicagoje už tą patį da
lyką suimtas nacių vadas 
Rockvvell. kuris paleistas už 
.$500 užstatą. Rockvvell rug
sėjo 18 d- organizuoja eise
ną į žydu gyvenamą apylin
kę Chicagoje. Jis sako. kad 
jo sunkumų šaltinis yra ne 
negrai, bet žydai

«
Indija jau ruošiasi tavo 

atominės bombos sprogdini
mui. Tai būtų penktoji "ato
minė valstybė“-

Draudžia skersti 
karves

Indijos dešiniosios politi
nės grupės reikalauja už
drausti skersti kaives, ku
rios ten laikomos šventomis. 
Tų niekam nenaudingų kar-

Teisių biliui senate
daug priešininkų

Civilinių teisių įstatymo 
papildymas senate sutiko 
didelį pasipriešinimą. Daug 
senatorių mano, kad straips
niai apie nevaržomą apsigy
venimą yra priešingi konsti
tuci iai (ten numatoma baus
ti tuos, kurie neparduoda 
arba neišnuomoja butų ar

vių miiionai suėda galybę strėlė rodo vietą per sąsiaurį,' namu dėl rasinių ar kitokių 
maisto, kurio trūksta žmo- kur į,us pastatytas ilgiausias i priežasčių). Labai priešin
tiems. povandeninis tunelis, iš viso 22 gas yra ir respublikonų va-

Kai »arlamenta« atsisakė ~ pus€ mv,ios Dabar teni das Dirksen, be kurio pagal- 
ta klausimą svarstyti, "šven- >ra Tune'iirenKUS- ke-| bos nenumatoma tą įstaty
tųjų karvių“ gynėjai suren- ,ionė * 1 sos- mą pravesti. Atrodo, kad jis
gė 5.000 asmenų demonstra-| tint Tokio ^.trumpės 13 valan-' bus atidėtas kitiems me
riją prie parlamento rūmų- Į į tams.

Hollywnodo aktorius, filmu ga
mintojas Peši Amaz suimtas 
Del Mar. Cal.. už pasikėsinimą 
j John Winston Vodeo gyvybę.



Puslapis antras

Pasigedo stalinines ar 
prieštvaninės demokratijos
Visi buvome jauni ir savu, vybė (ne atstovybė), suda- 

laiku mėgonte politikuoti, ryta (ne rinkta) demokra- 
Todėl nenuostabu, kad ir tiniu būdu? Deja. čia, prisi-. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo, dengę tautine skraiste, re- 
Kongresas. be Įvairių kitų zoliuciios autoriai siekia' 
klausimu bei reikalų, pasi- likviduoti Vliką, kad jo vie- 
sakė ir ”Politinės organiza- toje Įsteigtų vado principu 
cijos reikalu“. Šiuo svarbiu pagristą išeivijos valdžią ir 
įeikalu atitinkamoje rezo- vargšę išeiviją valdytų va- 
liucijoje visų pirma sakoma das. Tatai patvirtina ir va- 
taip: trinamasis „demokratinis

”a) Kongresas, apsvars- būaas“ šiai numatomai val- 
tęs reikalą ir galimybes jau- džiai ne išrinkti, o tiktai 
najai kaitai jungtis Į bendra 'sudaryti“.
politinės veiklos organizaci- Dėl demokratinio būdo“ 
ją. laiko, kad dabartinės po- sąmoningai aiškiau nepasi- 
litinės vadovybės sudarymo sakyta, nes tuomet turėtų 
būda? partiniu ar sroviniu paaiškėti, kad likviduotinas
pagrindu yra tokio Įsijungi
mo kliūtimi“. Į

Taigi norima politikuoti į susuanmo budu is visų poli- 
be pagrindiniu realios poli- tirnų Jungimų bei politinių 
tikos priemonių — be politi- P3?1,”*, >->nktųjų atstovų ir 
nių partijų, be srovių, ideo- _oe mazum°5 . teisių
loginių visuomenės jungi- P«n«gimo, sios būtinosios 
nių. Nore nuostabu ir neįti- ?0'SOS. demokiatmeje lin
kėtina. kad jaunoji lietuvių kimų sistemoje. Be to; pei- 

u,-,*,, samasis demokratinis bu-karta išeivijoje būtų tokia 
politiškai žalia, tokia politi
kos analfabete, o betgi rezo-
liucijoje toliau sakoma taip:. ^or?a. Bendruomenėje

"Kitokioje aplinkoje iš-: veikianti ne proporcine, o,
augusi jaunoji karta nėra 'nazontarinė (asmenų) nn- 
organiškai susijusi su išeivi- ^imū sistema, paneigianti
jon atsineštais politiniais: mažumos teisę renkamoje 
lietuvių junginiais“. I atstovybėje, kaip tatai ir y-

Be reikalo rezoliucijos au-
toriai Įtaigoja jaunąją lietu
vių ka»tą. kad jinai čia at
sirado, užaugusi tarsi kaž
kurių prieštvaninių ar urvi
nių žmonių aplinkoje, o ne 
aukštos civilizacijos bei 
dvasinės kultūros V. Euro
pos ir Amerikos demokrati
jose. Didysis lietuvių išeivi
jos kultūrinis bei politinis 
turtas ir yra tas. kad vyres
nioji lietuviu karta atsirado 
išeivijoje politiniu atžvilgiu 
visapusiškai pajėgi, pilnai 
prilygstanti tiems politi
niams, ideologiniams jun
giniams bei politinėms par
tijoms. kurios sudaro di
džiųjų V. Europos bei Ame
rikos valstybių ir jų demo
kratiniu valdžių pagrindą. 
Lietuvių politinės partijos 
išeivijoje prilygsta ne tiktai
veikiančioms didžiųjų de- parlamento posėdy dalyva- 
mokratijų politinėms parti- vusi ministeri pirmininką 
joms, bet ir artimai su jo-' Henriką Vervoerdą. Nužu- 
mis bendradarbiauja, siek-! dytasis buvo daugumą tu- 
damos Lietuvai laisvės. i rinčios parlamente naciona-, 

Kongreso jaunimui galėjo Įistų partijos vadas, premje 
būti aišku ir tai, kad, jeigu
lietuviai išeivijoje ir jokios 
bendrinės politinės atstovy
bės neturėtų, tai Lietuva 
vis dėlto nebūtų palikta Die
vo valiai — dėl jos laisvės 
tebekovotų politinės lietuvių 
parti jc s bei jų delegacijos 
išeivijoje. Kongreso jauni
mui galėjo būti prikišamai 
aišku ir tai. kad betkurios 
tautos nepriklausomybė be 
sąmoningų politinių ideolo
ginių tautiečių junginių yra 
neįmanoma šitai jau su
pranta primityviausios Af
rikos tautelės, siekiančios 
nepriklausomybės, o Kong
reso jaunimas šiuo atžvilgiu 
nuvertinamas iki primity
viausiųjų papuasų, ir rezo
liucijos autoriai štai ką siū
lo:

„Siekdamas efektingo or
ganizacinio apjungimo.
Kongresas tiki, jog politinė 
lietuvių išeivijos vadovybė 
turi būti sudaryta demokra
tiniu būdu. ją sudarant re
miantis gyvomis visuomenės 
jėgomis, o ne paveldėjimo 
principu ar fiktyviais poli
tiniais vienetais“.

Ką gi reiškia toji vadina
moji lietuvių išeivijos vado-

Vlikas yra ne sudalytas, o 
susidaręs demokratiškiausiu

clas" nebūtu demokratiškas 
net ir tuomet, jei būtų siū-

įa L. Bendruomenės Tary
boje. kurią sudaro tiktai 
frontininkai ir iš jų malonės i 
vienas kitas tautininkas, tuo 
būdu paliekant didžiausią 
lietuvių visuomenės daugu
mą abejingą Bendruomenei, 
joje nedalyvaujančią. -Jeigu
ICzlnlirviamz tvo čia. IZ VS7V V*C«IT T«WIIIV -
piamų stalininės „demokra
tijos“ tikslų visa tai būtų1 
paaiškinta, nereikėtų likvi-i 
duoti Vliko ir be žodžio pa
neigti A. L. Tarybos, tiek 
nusipelniusios mūsų tėvynei; 
Lietuvai.

J. Va

NUŽUDĖ RASIZMO 

APAŠTALĄ

Praeitą savaitę parlamen
to pasiuntinys (baltasis) , 
peiliu nudūrė Pietų Afrikos

ro kėdėje sėdėjęs nuo 1957 į 
metu.

.Jis buvo užkietėjęs rasių' 
atskyrimo šalininkas, tai 
minti jis rėmė net biblija.

Pietų Afrikos Respubli
koje yra 17 mil. gyventojų, 
iš jų baltųjų tik penktoji da
lis. Ir ta nežymi dauguma 
viską valdo, o juodieji yra 
antros antros klasės pilie
čiai. kurių teises nustato 
baltieji.

Kol kas juodieji dar mai
šosi tarp baltųjų, bet yra 
priimtas Įstatymas, kuris 
numato sugrūsti 80G visų 
gyventojų Į 7 rezervatus, 
kurių plotas tesudaro tik 13 
% viso krašto ploto. '

Tokia nužudytojo politi
ka beveik visų smerkiama- 
Pasmerkė ją ir Britanijos] 
Bendruomenė, todėl Pietų 
Afrikos Respublika iš tos 
Bendruomenės 1961 m. pa
sitraukė ir pasiskelbė res
publika Nevienodai buvo 
sutiktas ir Vervoerdo nužu
dymas, bet Afrikos valsty
bėse dėl to reiškiama net 
džiaugsmo.'

Kol kas Vervoerdo vesto
ji politika nepasikeis. Jo j- 
pėdinĮ išrinko antradienį.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kriešrinkiminis mitingas Kiety v ietname. Riskimai 
buvo rugsėjo 11 d.

t&lepRone <3ip.

To speed your calls 
from here to there,

please be sure 
to dial with care.

NORĖDAMI GREIČIAU 
PAŠAUKTI,
ATIDŽIAI RINKITE NUMERJ

New England Telephone
Parį al •■heaModt Bei Sytie*

KLERIKALŲ APETITAI

Indonezijoje nesiliauja studentą demonstracijos prieš 
prezidentą Sukarno. reikalaujančios ji atsistatydinti.

Kas kitur rašoma
cnriAi ictinc-c MiNTirą

ESME

Ką tik išėjusio Darbinin
kų Balso liepos-rugpiūčio 
numery J. Gutauskas šitaip 
rašo apie socialistinės min
ties esmę:

„Žmonijos turtaį priklau
so bendrai visiems. Žmonių i 
darbas — gyvųjų ir mirų-’ 
šių — turi visiems teikti, 
naudos Kiekvienas savo! 
darbu turi prisidėti prie 
bendros kūrybos. Kiekvie-1 
nas iš bendrojo darbo turi 
gauti savąją gaminių dali. 
Šiuose paprastuose saki- i 
niuose yra sukaupta sočia-, 
iistinės idėjos esmė. Mūsų 
mokslas yra toks. kuris gali 
Įgyvendinti lygybę ir broly
bę. Kas ĮĮ gali paneigti ar su 
juo kovoti? Tie. kurie neno
ri jo suprasti, ir tie. kurių in
teresams jis kenkia.

Tie. kurių privilegijas so
cializmas panaikins, tie tu
rės susilaukti savo viešpata
vimo galo. nors Įstatymas ji 
palaimino, nors jį saugoja 
prievarta ir propaganda, pa
laikoma visų socialinio pa
veldėjimo formų viešpatavi
mo, kuris tačiau visada 
prieštarauja išminčiai ir tei
singumui, kuris šiandien y- 
ra ryški priešingybė visuo
tiniam moralės jausmui ir 
bendriesiems produkcijos 
reikalavimams.

Kapitalistinėje santvarko
je nuosavybė reiškia visišką 
ir galutini turimojo daikto 
pasisavinimą, tai yra tartum 
teisė daiktą pagal savo norą 
vartoti, pertvarkyti, formuo-: 
ti, perleisti, sunaikinti. Javų 
sandėlio savininkas, jeigu 
jam patinka, gali uždegti jį. 
kai tuo tarpu gretimas mies-,

fūn cfiortu rluĄnrfcvi M’JII UWJ, Z UKn mv
savininkas panorėjęs gali 
fabriką uždaryti, nors pra
monei ir žemės ūkiui trūktų 
būtiniausių mašinų. Kas 
jam rūpi bendruomenės rei
kalai! Jis yra «rvininkas! 
Kapitalizacija. koncentraci
ja ir paveldėjimas gali su
telkti Į šimto žmonių ran
kas. — o gal ir i vieno žmo
gaus rankas, kaip Welsas 
tai pavaizdavo, — visus 
naudinguosius pasaulio tur
tus- Kas tokio, jei dėl visa 
to žmonija liks pavergta? 
Nuosavybė lieka šventa... 
Gal būt. ji lieka šventa, bet 
tuomet išsilaikymo instink
tas — jis vienas turi duoti 
teisę tam pasipriešinti

Neužmirškim. kad privati 
nuosavybė jau yra susiaurė
jusi ir kad materialinė ir 
moralinė visuomenės pažan
ga jau panaikino kai ką iš 
šimtmečius gyvavusių nuo
savybės atributų. Romėnas 
buvo toks pat savo vaikų sa-1 
vininkas, kaip ir darbo gy-j 
vulio: galėjo juos ir parduo
ti, ir užmušti. Plantatorius 
Antiluose buvo visai toks 
pat savo vergų, kaip ir cuk
rinių švendrių plantacijų, 
savininkas. Bet žmogiškoji 
sąžinė pakėlė savo balsą, ir 
šitos nuosavybės formos 
dingo. Dings ir kitos, kurias 
pagimdė klaidingas ir iškly
pęs tiesos supratimas. Šian
dien mes sakome, kad atski
ras žmogus, remdamasis sa
vo kilme, remdamasis tuo. 
ką sukūrė ar ką paveldėjo 
visa žmonija ir kas šiandien 
būtinai reikalinga žmonių 
bendruomenės gyvenimui, 
neprivalo būti neribotas ir 
visų turtų viešpats, vienin
telis ir nuolatinis jų ponas. 
Ir tai pasakydami, mes jau 
pasisakome už socializmą“?

Darbininkų Balso adre
sas: I Ladbroke Gardens, 
London, W II. Gr. Britain.

Lietuvių Evangelikų Re- • 
formatų Bažnyčios kurato
rius V. Karosas. Naujienų! 
įugsėjo 2 d. laidoje rašy-i 
damas apie Šiluvos filosofi
ją, prisiminė ir mūsų Lietu
vos Romos Katalikų Episko
pato Direktyvas Katalikam, 
išleistas 1952 m. Romoje, 
kuriose tarp kitko skelbia
ma:

„Lietuvos katalikai sieks, 
kad Lietuvoje tebūtų lei
džiamas tik mokslinis kata
likų tiesu ir doros dėsnių 
vertinimas, kad tikėjimą ir 
dora liečią klausimai nebū
tų viešų diskusijų spaudoje, 
susirinkimuose ir parlamen
te objektu

„Katalikų Bažnyčios ne
varžomas veikimas yra vi
sais atžvilgiais išganingas 
visuomenei.

„Išeinant iš to fakto, kad 
kitos religijos neturi joms 
Dievo skirto autoriteto, ku
lis tvarkytų jų reikalus, se
ka. jog jų gyvenimo viešųjų 
i eikalų tvarkyme natūrali 
kompetencija priklauso val
stybei“.

— Kuo šios Romos di- 
įektyvos katalikams skiria
si nuo Maskvos direktyvų 
komunistams? — klausia V. 
Karosas ir toliau šitaip tę
sia:

—Jos aiškiai nusako, kad 
lietuviškas klerikalizmas sa
vo ideologijoje yra totalita
rinis, nes, kaip matome, net
gi doros klausimų negalima 
būtu svarstyti nei spaudoje, 
nei parlamente.

—šių direktyvų koauto- 
rius yra vysk. V. Brizgys.

Kas norėtų daugiau suži
noti apie minėtas direkty
vas, tam patariame įsigyti 
J. Liūdžiaus raštus, kuriuos 
už $3 galite gauti Keleivio 
administracijoje. Ten rasite 
ne tik išsamią minėtų direk
tyvų kritiką, bet ir Įdomių 
straipsnių Įvairiais pasaulė
žiūros, o taip pat politiniais 
ir visuomeniniais klausi
mais, kuriais visi domimės- 
Visi straipsniai parašyti gra
žia lengva kalba.

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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Naujausios
KNYGOS

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

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina..................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina..................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

VARPAS NR. 6, 168 psl.
Jame Įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina ................... $2.

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

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

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, n
omas, redagavo Bernarda* 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusk, kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
metais gavo L. Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Knygos
jaunimui

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

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

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ..........................  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80. 

i _ _
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl.
| kaina .......................... $1-
Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

TRYS SAKALAI, Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

•♦•r*##****#**#******#****#***#**#*

• ' • s
GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knygą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos „Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., daug 
paveikslų, kaina tik $1.50.

noooooooooooooooooo

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoj 
galima gauti dailininko A 
domo Varno piestą Lietuvo 
nepriklausomybės paskelbi 
mo akto pasirašytojo Stepe 
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80
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KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NEVEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Neakivaizdinis liet. dėstymas
Pedagoginis Lituanistikos ( 

Institutus, kuris veikia Čika
goje. jau nuo 1962 metų ta
me Institute einamus daly
kus dėsto neakivaizdiniu bei 
korespondenciniu būdu

SHENANDOAH, PA.

šie:
Dėstomieji dalykai

1. Lietuvių kalba: bendri
nė lietuvių kalba ir specia- 
liniai jos kursai (lietuvių 
kalbos fonologija ir foneti
ka. morfologija, akcentolo
gija. dialektologija ir lietu
vių kalbos istorija).

Jam sukako 100 metų
Kol gyvenome Pennsylva- 

nijoje. dažnai Shenandoah 
aplankydavome, nes tenai

yra mano vyro gimtinė, ten pa
laidotas jo tėvas ir daugiau 
giminių. Dabar iš Hartfordo 
jau sunkiau ten nukeliauti 
šią vasarą Shenandoah mi
nėjo 100 metų sukakti, todėl 
pasiryžome ta proga jj ap
lankvti.

Miestas guli tarp kalnų ir 
atrodo daug senesnis negu 
100 metų. Iškilmių proga 
radome ji išpuoštą vėliavo
mis, žmonių pilnos gatvės, 
laukia eisenos.

Geiokai palaukus ir eise
na prasidėjo. Marguoja vė
liavos, groja orkestrai, va
žiuoja tautiškai papuošti ve- 

, . . T. , . . i žimai lenkų, airių, slovakų,
bruožai. Lietuvos kultūros Ypatingai gražiai pasirodė 
Ltonja, Lietuvos istorijos ' jjetuviai. Jų ilgas vežimas 
problemos, lietuvių tautos, papuoštas tautinėmis vėlia- 
įstonjos metodologija, pa- vomis, paskui ji žygiavo a-

2. Lietuvių literatūra: lie
tuvių liaudies poezijos žan- 
i ai, literatūrinės srovės ir jų 
atgarsiai lietuvių literatūro
je.

3. Lietuvių tautos istorija:
Lietuvos istorijos šaltiniai ir 
periodizacija, Lietuvos kai
myninių kraštų istorijos

šaulio lietuvių istorija.
4. Aukščiau minėtų daly

kų dėstymo metodikos, mo
kyklinė praktika ir kiti pa
pildomieji kui-sai (psichope- 
dagogika, žurnalistika. Lie
tuvos menas, Lietuvos etno
grafija).

Studentais priimami as
menys. baigę aukštesniąsias 
arba tolygias lituanistines 
mokyklas.

Tokių mokyklų nebaigu-i 
siems, bet nyrintiems jas j 
baigti, neakivaizdiniu būdui
dėstomas aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos kur
sas.

Be viso būrio kvalifikuo
tų dėstytojų, neakivaizdi
niame dėstyme dirba šie 
profesoriai: dr. Jonas Ba
lys, di. Jonas Grinius (Vo
kieti ja). dr. Albinas Liaug- 
rninas, dr. Henrikas Nagys 
(Kanada), dr Pranas Skar
džius, d r. Vanda Sruogienė.

Neakivaizdines lituanisti
nių dalykų studijas galima 
pradėti bet kada ir bet kame 
gyvenantiems lietuviams.
Smulkios informacijos rei

kalu prašom akreiptis šiuo 
adresu:

P- L. Institutas
5620 So. Claremont Avė.,
Chicago, III. 60636.

Instituto Vadovybė

pie 100 moterų tautiniais 
drabužiais apsivilkusios. 
pulkas vyrų, grojo kažko
kiais senais instrumentais 
(sako, skudučiais), užsidė
ję kaukes ir ant jų viršaus 
Lietuvos vytį. Labai gražiai 
atrodė, tik gaila, kad eisena 
buvo vėlai pradėta, gatvės 
nebuvo pakankamai ap
šviestos, todėl nebuvo gali
ma gerai matyti.

Luokienė

SLA jubiliejiniame seime Clevelande dalyvavo pirmą kartą Argentinos Lietuviu Susivienijimo 
centro sekretorė Nelida H ūkai t ė. kurią paveiksle matome sėdinčią greta SLA prez. Povilo Dargio 
prie prezidiumo stalo. Ji pasveikino seimą Argentinos Lietuvių Susivienijimo vardu. ’Tegul būna 
mūsų visų bendos pastangos, tiek čia gyvenančių Amerikoje, tiek Argentinoje, išlaikyti savųjų 
tarpe lietuvybe ir vienybę, stiprinti savuosius ekonomiškai ir bendromis pastangomis siekti 
savo pavergtai tėvynei Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės. To mes notime. To mes siekiame. 
Ir tam mes gyvename,*4 —baigė savo gražią jautrią kalbą Argentinos atstovė. Viešnia Įteikė 
P. Dargiui dvi lėles, simbolizuojančias abu Susi vienijimu, o SLA centro sekretorė Berta Pivaro
nienė viešniai įteikė SLA 34 seimo Darbų knygą ir dovanėles, kurios bu^o duodamos kiekvienam 
delegatui. N. Hukaitė dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese ir Dainų šventėje Chicagoje.

Svaibios knygos
Gavome šias knygas:

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys 1-0 ji dalis 302 psl.. mikstais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik...................................... $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama....................................................... .. $2.00

Dan Kui ričio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba; įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 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 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 

95 puslapiai, kaina......................................................$1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina .....................................................  $1.00

ėlr* <

Gemini 11 astronautai Charles Conrad (kairėj) ir Ri
chard Gordon aiškina laikraštininkams savo kelionę.

BEACON FALLS, CONN.

Mirė K. Lastauskas
Rugpiūčio 16 d. mirė se

nas Keleivio skaitytojas Ka
zimieras Lastauskas, 59 m. 
amžiaus, gyv. 39 Highlandį 
Avė. Velionis paliko liūdin-j 
čius žmoną Rožę Matonytę-Į 
Lastauskienę ir dvi seseris—
Mariją Gilbonienę New Ha
vene ir Oną Karpayičienę Knygų leidėjai nevisuo-i Knygoje yra septynios 
Ansonijoje. Joms reiškiame; met paiso knygos pavida- babidės: Roma, Šatrijos kai-

Septynios baladės

gilią užuojautą-

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos

Knygų leidėjai nevisuo-i Knygoje 
t paiso knygos pavida

lo — išleidžia knygą kaip nas, Jūratė ir Kastytis, Či- 
papuolė, surišę krūvon kiek činskas, Medvėgalio kalnas, 
puslapiu ir įspraudė juos Užkeiktas Skapiškio varpas 
tarp dviejų viršelių. Tai ko- ir Dyvilis. Penktame knygos 
inerciniai leidėjai, kuriems puslapyje yra Maironio pa

PEABODY, MASS.

Auksinė Samų sukaktis

Izidorius ir jo žmona Ša
mai. gyv. 25 County St.. įug- 
piūčio 27 d. minėjo savo ve 
dvbiriio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Jų sūnus Antanas 
su žmona ir sūnus Valteris 
surengė gražią puotą, kurioj 
dalyvavo nemažas būrys su
kaktuvininkų draugų.

Šamai, seni Keleivio skai
tytojai, susituokė Brooklyne
1916 m rugpiūčio 27 d. Nuo
1917 m. jie gyvena Peabo- 
dy. Iz. Šamas dirbo East
man Gelatin bendrovėje, o 
dabar pensininkas.

Dar ilgų laimingų metų 
sukaktuvininkams!

Derliaus vainikas, J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psb, kaina $2,50.

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

tėra svarbu parduoti knygą, 
kad padidintų savo paja
mas. Meninis knygos apipa
vidalinimas lieka užmirštas 
O tai didelė skriauda kny
gai — jos idėjai.

Knygos išvaizda yra d?nti savingu stilium kiek- 
vcik«minga priemonė kny-: vieną baladę atskirai, 
gos platinimui. Dailiai iš-i Jūratės ir Kastyčio škici- 
leistą knygą malonu laikyti1 nės iliustracijos lakiu impul- 
bibliotekoje jau vien dėl jos šyviu linijos judesiu labai 
pavidalo, nors ii ir nebūtų taikliai apibūdina ir išreiš- 
skaitcma — tačiau ji yra kia tos baladės muzikini e- 
nupirkta. Tokiu būdu pa-, lementa ir žaismingumą, ku- 
trauklios išvaizdos knyga rie yra šioje struktūroje es-

veikslas. Jo fone matome 
vieną iš Kauno bažnyčių. Ši 
architektūros struktūra lyg 
ir pabrėžia Maironio kūry
bos klasikinį.stilių. Ir iš viso 
dailininkas gebėjo apibū-j nušauna

i šiurpų finalą- Plačių, kon
densuotų juodo dažo brūkš- 

i nių piešinys su smulkiais 
Į Lrūkšneiiniais atšešėliais do-
• minuoja šios baladės iliust-
• racijas, šios technikos pie
šinių mes randame ir kitose

į baladėse. Čičinsko iliustra
cijos nėra vieno stiliaus; Či
činsko dvaro lūmai iš lauko 
ir iš vidaus ir gaisras bei kt. 
yra skirtingo stiliaus, negu 
Vienkiemio vaizdas ar Nak
tį keliaujantieji į rarotus. 
Pirmieji yra su buitinės tik-Į 
rovės detale, kuri juos lyg ir 
štampuotu i realistinę gru
pę, gi antrieji yra daugiau 
sintetiniai, tik kontūro lini
ja apibrėžti pavidalai.

Čičinsko portreto spren
dimas vra grynai psicholo
ginis. Piešinys stiprios, su
gestyvios nuotaikos, išreiš
kia personažo vidini sąmišį 
ir nerimą. Klaikios ir išgąs
čio bei nuostabos pilnos a- 
kys vos Įžiūrimam veido o- 
vale, apraizgytam plačių 
vingiuotų linijų, tėra tik la
bai bendra charakteristika 
Čičinsko vidinės būklės. To
ki pat Čičinsko veidą su to
kiom pačiom klaikiom akim 
matome ir kituose paveiks
luose, kur Čičinskas parduo- 

i da velniui dūšią ar kur jis 
kleboną, pastojusį

“Mi. I----
%r ’ HL . - ....... .... •>—' "T

GREITA EAGALBA ANTROJI PRADALGĖ
Tai literatūros metraštis, 

redagavo K. Bal ėnas, 39 ra-
Nenusimink, gausi pagalbą.

. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, . . , _ * • —.
Kojų nutirpimo ir skaudėjimo rytojų, piaoedant J. Aisčiu 
iau‘yra. ir baigiant M. Vaitkumi, kū-

Tuojau siųsk šį skelbimą ir linių pavyzdžiai. 446 psl., 
sava vardą su antrašu, ir mes
atsiųsime vaistų išbandymui, 

nnv a t DaAni-pTcUVIAl. I X « .7
North Sta.. P.O. Bos 9112 
Newark 4. New Jersev

Jaunavedžiai Nugentai (Nugen- 
tienė. Kaip žinoma, yra prez. 
Johnsono duktė) vyksta baldų 
pirkti.

gė tupėjo dideli pasisekimą, 
nemažesni turėtų turėti ir 
antroji. Gaunama Keleivio 
administracijoje.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

•::v .

;c, •*

turi Įtakos ir komerciniam 
balansui. Ir pagaliau, sko
ningas spaudos leidinys yra

miniai komponentai. Be šių 
komponentų baladė Jūratė 
ir Kastytis, stokodama dra-

Gera 
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios Loai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

”The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

”Lithuanian Quartet“ (A 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I Šeinius),

■on

*,c
jam kelią i bažnyčią. Tokiu 
būdu spręsdamas Čičinsko 
portretą dailininkas supras
tina ir suprastina menines 
problemas, suvesdarr.as vis
ka i klaikias, išsprogusias a- 
kis

Kai kurios baladžių iliust- 
į acijos traukia dėmesį stmk- 
tūrinio sprendimo papras
tumu ir drąsumu; tai trys 
kalnai: Šatrijos. Medvėga
lio ir Dyvičio. Jie yra dau
giausia abstraktine ki-ypti- 
mi pasinešę paveikslai.

Nuotaikingumas ir eks
presija iliustracijoms yra 
būtina, nes be tų vertybių 
jos netenka reikiamo kon
takto su turiniu, su visuma. 
Prano Lapės iliustracijos

geriausia Įžanga į kultūrinę' minės įtampos, virsta visiš- 
akciją. kuriai kiekviena rim- kai bereikšmiu tekstu Dai- 
ta knyga yra skirta- j lininkas, tiksliai suvokęs ba-

Jono Galmino Romuvai *adės struktūrinius pagiin- 
išleido septynias Maironio (. » panaudojo tinkamiau- 
balades 8”xl0” formato! s,aJ priemones, stiliaus ir 
knygoje. Tai rinktinė knyga ^e.chnikos, jiems išreikšti 
savo išvaizda ir šauniom i-j Pusinyje.
liustraeijom. Prano Lapė* Baladėje Čičinskas ran- 

$3.75, minkštais — $2.50. piešiniai-pilni judesio ir eks-: dame visai kitos rūšies pie- Maironio baladėm minėtas
presijos Maironio baladžių) šinį. šios baladės iliustraci- vertybes turi. Nuotaikin- 
legendas prikelia iš praei-įjos yra trispalvės: mėlyna,1 giausios iš jų, kaip Klebonas 
ties glūdumos, ir jos prade-1 balta, juoda.. Tamsus pieši- prieš bažnyčios vartus ar 
da skambėti-gausti, lyg tas nių fonas lyg ir pabrėžtų Nutrenkimas Čičinsko bei

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m, 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

keikto Skapiškio varpo i- 
liustracijos ir kt- išreiškia
cuos fabulos momentus, ku- 209 psL, kaina $4.95. 
rie turi lemiančios reikšmės "House Upon the Sand 
jos raidai ir finalui. Ši aplin- (Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
kvbė sako kad iliustracijos kaina $3.95.
ekspresijos stimulas glūdi "The Ordeal of Assad Pa- 
pačioje baladėje. sha“ (L šeiniaus), 61 psl-,

Maironio balades yra gra- kaina $2.00.
ž= ir vertinga knyga, gerai „Thf Mak„ of God,H 
reprezentuojanti musų knv

M

kultūra. Tik sutartiniu
Ten Lithuanian Stories, pa- 

131gOS runura. urs. suraminu _ c_______1 . j , rase Stepas Zoborskas,
darbu, leideio ir dailininko, . t . nn 

• . , .. . , . psl.. kaina $3.00.,ma nesiekti tok,u re- Grind

užkeiktas Skapiškio varpas.1 tragiškų įvykių raidą ir jų i Medvėgalio kalno ar Už- ir Keleivio įstaigoje-

įmanoma pasiekti tokių 
zultatų.

Baladžių pirmoji laida , _ .. ,
1500 egz.. kaina $6.00. Su- ’ePh B.Koncnis, 2P. ,?*!?
krauta Romuvoje, <84-20 Ja- . 
maica Avė.. Woodhaven, N. kietais >4.
Y , USA. Visos šios knygos yra gra-

A. Žiežula žiai įrištos.
P.S. Tą knvgą galima gauti

Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais

ar.

F.

e * ♦
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Nenori dėvėti pienierižko 

kaklaraiščio |
Dabartinio Lietuvos jau

nimo auklėjimo būdingų 
bruožų eilė atskleista nese
niai Vilniuje įvykusiame 
rinktinių peoagogų pasitari
me. Tiesos informatoriai ra
šo (rgp. 21): :

— reliktų, šeštų klasių 
mokiniai (atitinka Lietuvos 
gimnazijos 1 ir 2 klases. E ) 
dar netenkinti pionierių or
ganizacija. Bet iš septintų,!

čius padalinius, bet apgai
lestauja vienuoliką vardais 
paminėtų ir nežinia dar kiek 
nepaminėtų padalinių, ku
rie esu visiškai nepatenkina
mi. Būdingi pavyzdžiai:

— Vieno padalinio sekre
torė, nepajėgdama surinkti 
is savo komjaunuolių nario 
mokesčio, sumoka mokestį 
už visus iš savo kišenės.

— Lentvario statybos val
dybos direktorius aiškina, 
kad jis pats (direktorius!) 
sušaukiąs savo tarnautojų

aštuntų (atitinka 3-4 kia- komjaunuolių susirinkimus: ■ 
sės. E.) jau pasitaiko tokių, 
kurie nebenori būti pionie-
liais. nešioti pionierišką 
kaklaraišti.

— Panaši padėtis ir su

”tenka Kviesti man pačiam- 
Rašau Įsakymą, kviečiu 
komjaunuolį atvykti i val
dybą“ Tarnybiniais Įsaky
mais pas pati viršininką iš-

konijaunuoliais. Dar pasitai- kviesti komjaunuoliai atei 
ko faktų, kai i komjaunimą na> į,- susirinkimas Įvyksta., 
stoia visa kiasė. Toks atsiti
kimas buvo Kapsuke (Ma-

— Lentvario vidurinė 
mokyklos mokytojai-kom-

rijampolėje- E.). Kartu bu-į jaunuoliai ne tik negloboja 
yo priimtas ir vagis. \ isi tai: Komjaumman Įrašytų moki- 
žinojo... tuo būdu pažemi- nj^ bct jr patys net nario 
namas komjaunimo autori-, mokesčio nemoka, 
tetas Juk jeigu jau visi, tai; (Elu)
nebėra jokio skirtumo tarp į
komjaunuolio ir nekomjau-
r.uolio.

— Pastebima tendencija:
Bent vienas sveikas balsas

Paties Chruščiovo lūpom
beveik tiečdalis patrauktųjų) Maskvos valdžia ne taip se 
baudžiamojon atsakomybėn. mai apžodė Lietuvoje vei- 
paauglių gyvena tik su mo-Į kiančios kultūros paminklų 
tina. neturi tėvo. Daugelis į apsaugos pareigūnus už
teises pazeiuejų yra iš sei
mų. kurios tarpusavy nesu
gyvena. -

— Didelę dali vagysčių.

Trakų pilies atnaujinimą 
("senovės feodalų pilių at- 
statinčjimą“). Tam Įtūžimui 
apmalšinti atnaujintojai

apiplėšimu padaro girti pa-Į bent pilies viduje vietoje 
augliai. O parduotuvėse Į Kęstučio ar Vytauto pa- 
jiems laisvai pardavinėjama j minklų Įtaisė rusų kompar- 

’šventuosius“. Ir nu-degtinė. Net pc devintos va
landos, kai visur užrašyta,
kad neparduodama. bet po Chruščiovo nuas-

— U kokią aplinką pa- merinimo“ atsirado rusas,
auglys sutinka gamykloje? pavarde Peskovas, kuris nei 
I ii mas atlyginimas "aplais- Maskvos "Komsomolskoj 
tomas“. Susitikimas su meis-l Pravdoi“ pateikė tokį iliust- 
teriu taip pat "aplaistomas“. į ruotą pasakojimą apie Tra- 
Po kitų atlyginimų—sumes-į kus. kad visi, kas prisidėjo 
tinės-.. prie Traku pilies atstatymo

— O kiek ataskaitų, ras- turi pagrindo pasijusti išdi-
tu, te vadinamojo ”popie- dūs. (• visiems lietuviams 
lizino“ (mokytojo darbe! ' tas pasakojimas — maloni. 
E.)! O rezultatų nėra, nes nors ir reta, prošvaistė nišų 
mokytojas nepajėgia visko pažiūrose i Lietuvą. Štai ke- 
aprėpti. • lėtas būdingu ištraukų iš te

— Kita mokytojų bėda, * pranešimo:
kad visos mokytojų pastan-, "Trakai — senovės Lietu
vos nukreipiamos Į silpnės-' vos sostinė ir buvusi didžių- 
į.iuosius mokinius Mokyto- jų Lietuvos kunigaikščių rė
jas pagal juos planuoja sa- zidencija. Paskui sostine ta
vo darbą, kiekvieną pamoką po Vilnius.
su jais papildomai dirba ir. "Laikas, aišku, nepagai- 
jei būsime atviri, rašo tie-j lėio pastato. Pusė tūkstan

tljc?
traukė eilę numatytų darbų.! 

Bet po Chruščiovo 1

Washingtone žygiuoja 25.000 legionierių, kurie buvo 
susirinkę i savo 48-jį metini kongresą.

tarnas Apolinaras Pavlovas, 
sėdėjęs ketveriukės kamba
ryje dešinėje kertėje prie 
antrojo lango, pečiais nusi
sukęs j trejukes kambarį. į 

! kuri Įėjimas buvo tik is šio 
i kambano, nepriėjus apie 8 
j pėdų prie jo stalo. IVieš jį 
' veiuas veidan sėdi Levinas 
Į mažasis, toliau nugara Į jį—
' Levinas aukštasis, o prieš šį 
veidas veidan energingas ir 
labai žvalus dzūkas P.T. 
Ant jo stalo telefono apara
tas. nie kitų stalų šiame 
kambaryje telefonų nėra. 
Kada visi prie statų. Levinas 
aukštasis užstoja Apolina- 
lui P.T., ir jis jo negali gerai 
matyti, nepakilęs arba ne- 
pasikreipęs Į kurį nors šoną. 
Antrojo kambario vyrai pa
lieka vardais nesumineti, 
nes jie neįėjo šių atsiminimų i 
istorijon

Šitaip susitvarkius
nam įsakymą iš Finansų 
skyriaus viršininko parašyti 
įusų kalba smulkias savo 
biografijas. Dabar "apva
lyti“ nuo visokio "fašistinio 
smetoninio gaivalo“ galėsi
me be baimes savo kruopš-j 
čiu darbu atsilyginti "gar
bingai“ partijai ir "genia- 

i iiam“ tėvui Stalinui už pa
lodytą pasitikėjimą.

Jau parado metu ilgiau 
pastovėjus netoli Kalnų g- 

Į vės kampo, Apolinaro Pav
lovo kai kurie žvilgsniai ir 
žingsniai man pasirodė Įtar
tini, o pirmieji areštai Įtari
mą dar laoiau sustiprino- 
Ėmiau labiau stebėti, kiek,

★ LABAI {DOMŪS 
ATSIMINIMAI

į Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

DU MEDINIAI IR TRYS 
Tai Antano Gustaičio r.FlFžlNlAl KRYŽIAI, 

naujausioji satyrinių ir bu- į Antan® Šukio atsiminimai iš 
moristinių eilėraščių k»y<».. Lietuvos Nepriklausomybės 
kurią puošniai išleido Algi- ■ kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

FR ATSKRIDO 

VARNAS...

JUODAS

gau-

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

REFORMOS

manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Ji papuošta 
dailininko Romo Viesulo 
aplanku, kietais apdarais ir 
kainuoja tik 3 dolerius.

Šioje satyrinėje bei hu
moristinėje poezijoje Ant 
Gustaitis neša ant savo pe
čių visos mūsų visuomenės 
nusidėjimus. Galit įsitikinti. 
Gal ten ir savo kaimynų y- 
das atpažinsite.

Si knyga Bostone gauna
ma Keleivio administracijo
je. Užsisakiusiems išsiun
čiame ir į kitas vietoves-

★

ti Tarybų Sąjungos santvar
kos atributai: tuojau visi

Pats pagrindinis uždavi- tarnautojai buvo sun ūme- < žinoma, iš viso galima ste- 
nys inspektorių instruktorių moti. Įvestos darbo knyge-1 bėti. pačiam dirbant vienam 
buvo —paruošti savaran- lės (laikomos Finansų sky-į atskiram kambary. Va. virst 
kiam darbui tiek eilinius, liaus kanceliarijos viršinin-! durys be jokio įprastinio pa
tiek vyresniuosius inspekto- ko žinioje), išduoti metali-j sibeldimo, prasivers siauras 

i i ius net su pačiu finansų niai žetonai su tarnautojo plyšelis ir toliau nesivei ia. 
j skyriaus viršininku imtinai, i umeriu. pakabinta korido-) —Prašau, — šaukiu nuo

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci 
ja prašo gerb. skaitytojus 
kurie keičia adresą, prane 
•ant naująjį adresą neuž 
niršti parašyti ir senąjį

Nepamirškite parašyti 

pašto numerio — zip code.

Iš to. žinoma, sekė visiems įiuje juoda lenta su dauge-; stalo. Bet niekas neina. Pa-•n__ • _ _ 4.___ --------------------------- ______ __ ! < i • ■» ,aiškus instruktorių tarnybos liu kabliukų, surašytų nume-; kylu. einu prie durų, bet, vosi iftio 1 _— --- -i ~ - J___  1_1_ m.u«xi^ man uajuuejus, uurys Kiapt
nuolatinis naktinis budėji-! ir užsivėrė. Atsidarau, iški- 
mas. i šęs gaivą koridoriun a psi-Į

_________________  : Iš įyto atėjęs tarnautojas' dairau — nieko nėra. Paša-
~ ~ i j darba kabina savo žetoną' linis negalėjo spėti išeiti,

ant tokio pat numerio kab-) nes koridorius gana ilgas.
Uždaros durys į aukštąjį Įio’ kaiP ir Pats žetonas. ’ Kitą kartą Įeina jis su byla 

Žetonai tokie, kaip Ameri-: paaiškinimų, o ima kalbėti, 
kos teatrų ar kitų viešų Į-i ko toje byloje nebuvo ir bū- 
staigv rūbinių. Išeidamas' ti negalėjo, nes visai kitokio

laikinumas.
Šią mokestinės priežiūros 

organu reforma sekė visi ki

mokslą

Tik trečdalis, greičiau tik 
ketvirtadalis šįmet Lietuvo
je baigusių vidurines mo
kyklas moksleivių pateks i 
universitetą ar kitas aukštą
sias mokyklas.

Tačiau pastarajame ko
munistų partijos suvažiavi
me Maskvoje nutarta per šį

tarnautojas žetoną pasiima 
su savim. Norint patikrinti, 
kas yra Įstaigoje, užtenka 
pažvelgt į tą lentą, ir matai: 
yra žetonas — yra žmogus, 
nei a žetono — nėra ir žmo
gaus.

Perstumdžius stalus ir kė
des. perkrausčius

■ i »
jvtukus iš pasigailėjimo. Dėl 
to geriausi mokiniai nuken-! 
čia. krinta mokytojo autori
tetas.

— Susirūpinome tėvų 
švietimu, konsultaciniais pe
dagoginiais punktais, o pa
tys mokytojai pedagoginių! pili- 
žiniu negauna nė minimu-1 "Keletą metų truko Į- 
rno. A? gi ne paradoksas, kai temptas istorikų, meistrų 

-muzikos septynmetėje mo-' lestauratorių, mūrininkų, 
kykloje pedagogikai skirta) dailidžių darbas.
90 valandų, o pedagoginia-i "Ir štai jau toli už Lieta
me institute — 70. Palygin-j vos ribų žmonės žino, kas y- 
kime su kitomis šalimis, Vo-Į ra Trakai- Kiekvieną vasarą 
kieti jos Demokratinėj Rėš-'prasideda atgimusios tvirto- 
publikoj (Rytinėj Vok. E.) | vės šturmas Bet keista, nie- 
aukštosios mokyklos pėda-i kas pilyje neuždaro vartų, 
gogikos klausimams skiria nepakelia tiltu. Užeik!
300. ...................“ '
500.

čio metų!
"Tačiau lietuviams ši is 

torinė vieta perdaug reikš
minga, todėl Kęstučio ir Vy
tauto palikuonys, senovės 
tvirtovę stačiusių meistrų 
palikuonys, nutarė atstatyt

Anglijos koledžai — i Du šimtai tūkstančių tu

ristų nei metus. Kai pradė

jo darbus, priekaištavo — 

brangu. Bet štai turistų ka

peikos padengia padarytas 

išlaidas. Tai leidžia užbaigti 
gerai pradėtus darbus.

"Lietuviams Trakai šven
ti. O visiems mums — tai 

Lietuvoje sąrašuose. Kiek iš nepakartojamo giožio že- 
ju nuoširdžių, Tepajėgia iė- mėje kampelis, atminimas 
siaiškirti nei patys skelbė- apie mūsų praeiti ir gera pa-

(Elta)

Kojaunuoliai tik įsakymais 
besukviečiami

K ei v irtis miliono 
jaunuolių skelbiama

kom- 
esą

penKmet} įvesti privalomą 
visuot'nį mokymą iki pilnos 
vidurinės mokyklos baigi- L. Dovyndėno broliai 
mo (Rusijoj tai būtų 10 me- rr.eikos, ėmėm dalintis

šiavus bylas ir
ir perru-

spintas, kaip 
Do- 

"tur-

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl , kai
na ...............................- $5.50

TAU. LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ................................. $6.00

I DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina ....... $6

| PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6 

(Kas su "Tau, Lietuva'* 
kartu užsisako kitas čia mi
nimas Kairio ar Bielinio 
knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl.. kaina .......$2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl., kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psi-, kaina $3.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina .. $3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę

Anlanz\

psl., kaina ......................$2.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Ori n ta i t ės, 234 psl., 
kaina ............................... $3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina .................................$2.

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liudžiuvienės, 88 psl.,
lt n •«..»••«••. .

PALIK AŠARAS MASK
VOJE!, Barboros Armonie-
nės, 253 psl., kaina .... $3.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ............................... $5.

ŽVILGSNIS I PRAEITI,

tive prajukins, o rytoj gali 
šunį apsikabinęs raudoti.

Ar Pianas suprato šitą 
mokesčio bylą atsinešęs..: užuominą, nežinau, bet ne
priėjęs prie stalo, taikosi i nuėjo.
taip atsistoti, kad matytų! HrmadienĮ. antra dieną 
stalčius, ypač jeigu jie pra- Velykų, apie 9 vai ryto, 

....... ’ 1 skambina "darbo inspekto
rius“ ir kviečia ji tuojau at
vykti i Subačiaus gatvę. 
Laiko skiria tik 15 minučių. 
Kas bent kiek žino Vilnių, 
nuo Basanavičiaus gatvės 
19 n’-, pasiekti Subačiaus 
gatve 15 minučių lyg ir ma
žoka- Bijodamas pavėluoti, 
jis pašoka kaip spyruoklė ir

daryti, ir akimis ieško kažko 
ant stalo tarp popierių ar 
net šaiia stalo stovinčiame 
popierinių atmatų krepšy 

Vieną kartą prieinu prie 
kabyklos, kuri buvo prie du
rų. ir kažko ieškau palto ki
šenėse. Virst durys be jokio

tu. o Lietuvoje 11 metų vi- tu“ ir po kelių dienų erzelio įspėjimo. ir vėl siauras ply
•uotmis privalomas moky
mas).

Tą įvykdžius, dar mažes
nė dalis baigusių vidurines) 
mokykiag (gimnazijas) ga
lės gauti vietos mokytis ko
kios nors specialybės aukš
tosiose ar specialinėse mo

li- debesų dulkių sutūpėm 
kiekvienas savo vieton. In
spektoriai instruktoriai, jau 
r ekalbant apie vyresniuo
sius inspektorius ir pačias 
skyriaus viršūnes, turėjome 
po atskirą kambarį. Kiti sė
dėjo po tris. keturis ir net

kyklose. Didelė dalis jauni- penkis viename kambaryje 
mo—greičiausia daug dau- Mano giobon buvo paskirti 
giau kaip trys ketvirtada- 7 vyrai, kuriu 4 buvo viena- 
iiai — gali likti atstumti i Iile ir 3 kietame kambaryje, 
padėti tų. apie kuriuos liau- Du Jū buvo vilniečiai žy- 
dies patarlė sakydavo* "bei- fJai, abu Levinai.tik vienas
ną pagadino, kunigo nepa
darė“.

Dėl tojau dabar vilniškis 
švietimo ministro pavaduo-

jų. Jokūbas, labai aukštas, 
arti 50 metų. gana simpa- 
tinga*: vyras, lenkų laikais 
ar ne trejetą metų išbuvęs

tojas (J- Kavaliauskas) kai- Berezoi Kortužskoj, o kitas 
ba apie reikalą iš pagrindų nedidelis apie 24-25 m. ber- 
pakeisti bendrojo lavinimo- niokas. nekalbus, nepa- 
si mokyklų programą, vado- tiauklus, ir ištisas dienas 
vėlius, visą mokymo turini prasėdėdavo prie stalo, re- 
taip, kad tose mokyklose tai kada pakildamas- Per 
mokiniai jau būtų parengti arti trijų mėnesių tarnybos 
pasirinkti profesiją ir pritai- niekada jokiu reikalu nebu- 
kyti joje mokykloje gautą- vo Į mane kreipęsis. Nei vie

kelis. Momentą nudelsiu, o
paskui staiga patraukiu pa-! risčia pasileidžia laiptais že 
ėmęs už rankenos (durys! myn. Išbėgdamas iš to grei- 
varstėsi i kambarį), ir susi-j tumo pačiumpa ne savo. bet 
dūriam kaktom su Apolina-Į Edvardo Talkačiausko žeto- 
ru. ! ną, vichu numeriu mažesnį. na

,— kvie- ir dingsta kaip vandenyje. -—Prašau, prašau, 
čiu vidun, o jis — kaip 
mekšras, išmestas ant smė
lio. — žiopčioja ir žodžio 
neranda.

— Kiek kartų nueisiu Į 
trejukės kambarį, tiek kartų 
jis atsistos nuo stalo ir Įkiš 
galvą pažiūrėti, su kuo kal
bu ir kokius popierius varto
me.

Iš mano negausaus būrio jau 
šeštas. Aš galutinai pri
trenktas. Lyg kokia chole
ros epidemija mano skyriu
je būtų Įsimetusi.

Moksčių inspektoriai su 
darbo irspektoriais nieko 
bendra neturėjo. Pagaliau 
jeigu ir būtų koks nors rei
kalas. tai anas turėjo čia at-

Taip dienelėm beslenkant' ano buvo reikalas,
eina 1941 m. VelvicosJb Uknįjų darbo inspekto- 

buvo išgalvotas tikslu
ateina 1941 m. Velykos.
Dirbame ir Didįjį šeštadie
ni. Prieš dienos darbo galą 
užeina su mažu klausimėliu 
P.T. iš ketveriukės kamba
rio. Išeidamas ir sako:

— Apolinaras kviečia ry
toj užeiti pas ji. j artimiausias draugas V.Z ,

— Geras dalykas pasi- su kuriuo buvo drauge Apo-

I IUS
tarnautoją išvilioti iš pa-

K- Žuko, 476 psL, kai-
$5

DOVANA MUSŲ 
MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai-

taljx)s. nes viešų atviių a-! kus, nupirkite jiems tą kny- 
reštų Tarybų Sąjungos sau-i ?«!?• J» gaunama ir Keleivio 
gumiečiai vengė, kaip vėl-) Įstaigoje-
nias kryžiaus.

Po kelių dienų dingo ir jo I

sias zunas. Tik dar neaišku, nas jų lietuviškai nemokėjo
jai. į moką. kaip reikia saugoti) kaip tai turėtų būti padary-i Kiti penki buvo iš buvusių svečiuoti, Pranai, bet nerei- linaro kviečiamas svečiuos-

T’ akų rajone skaičiuoja' groži ir atminimą apie pra-j ta ir ar iš viso pasiseks pa- raštinės tarnautojų, jų tar- ketų pamiršti, kad arielkė- na.
septynis neblogai veikian- ėjusias dienas“. (Elu) daryti- (Elta) pe ir iau mums kiek pažis- lė—štakorėlė, šiandieną ji (Rus daugiau).

i „Keleivis** 
jūsų draugas!
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Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kiečiui padovanoti knygą, 
įai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

"Lithuania land of be- 
roes,“ paraše L. Valiukas, 
-catna $4.75.

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

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

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS paveikslu. Kunigams tas; LOS ANGELES MIESTUI

laktas turi būti gerai žino-j 
mas. bet jie nenori viešai to i

TIK 1S5 METAI

Geri 
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie

_. 30,000 žodžių, 583 puslapiai,
— Aleliuja, Maiki, aleliu-! jo smukti: ji buvo privers- skelbti, kad nesusilpnintų Rugsėjo 4 d. Los Ange- Ktjna .....................$6.00.
’ ia dėti.-. su Lenki ia ir tralu žmonių religijos; tačiau i les miestui sukako 185 me- . • v.iu,. i_

J«
— Ei, tėve, kas tau pasi

darė?

ta dėtis su Lenkija ir galu žmonių religijos 
gale reteko savo nepriklau- 'Vashingtono koplyčią jie tai. Jo pirmasis vardas bu- 
somvbės Taiei tariamas nenorėjo to pa\eikslo dėti. ^o Ei Pueblo de Nuėsti a Seomybės. Taigi tariamas

— Pašėlusiai gera nau jie- Marijos pasirodymas buvo žinodami,, kad tai nėra jo-
r.a, Maiki! šauk irtu aleliu-: Lietuvos smukimo pradžia. L,° "c,a
ja.. Roman!.. | i uo tarpu Prūsų Lietuva ir

— Kokia naujiena ir ko- Latviją, kur Marija nesiro
dai ji pašėlusi?

— Per Leibordei. Maiki,. ------ . o
Vašinktone buvo pašventin-: — Nu, tai pasakyk, kam 10S 'artus,
ta koplyčia Šiluvos Panelės čia reikėjo statyti tai Mari- 
švpnčiausios garbei. Ar ne- jai koplyčią?

kta Panelė švenčiausia, bet 
Barbora Radvilaitė

les miestui sukako 185 me- .. . , , .,Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi-

norą de Los Anegeles, kuris SĮapoberskis apie
patogumo dėlei sutrumpėjo 27.000 žodžių, 511 pa.., i- 
iki Los Angeles Kuri laiką na $">-00.

Lietuviškai angliškas žo-

įDOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224. psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas. UPĖ ) 
RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., 11 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS _ )
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl.. 
kaina $3.00-

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

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

Jurgis Gliaudą, SIKSNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi 
juotas romanas iš politiniu 
emigrantų gyvenimo, 26> 
osl., kaina $2.50.

švenčiausios garbei. Ar ne
žinai? Nu. davai abudu kar
tu: Aleliuja !•?

— Nedalyk juokų, tėve. 
— Maiki. čia ne baikos. 

Koplyčioj buvo pakabintas 
ir stebuklingas Šiluvos ab 
rozdas su Panelės švenčiau
sios pikčeriu. Taigi dabai 
tuiėsiine savo eudauną vie
tą Amerikoje. Aleliuja!

— Nesijaudink ir nesi 
džiauk, tėve. nes nieko pa 
našaus mes čia neturėsime 
Bus tik koplyčia, i kurią mū 
sų žmoreliai be reikalo suki 
šo tūkstančius sunkiai už 
dirbtų dolerių, tai ir viskas 
Jokių stebuklų tenai nebus 
nes iš viso jokių stebukli 
pasaulyje nėra.

— A'laiki. tu gali sau kai 
bėti kaip nori, o aš sakysiu: 
Aleliuja.

— Bet ar tėvas žinai, kr 
tas žodis reiškia?

— Jis reiškia mane 
džiaugsmą.

— Betgi tėvas nesi žy
das, o Aleliuja yra hebraji 
kalbos žodis ir reiškia: gar
binkit -Jehovą, žydų dievą

— Ar tu šiur?
— Ir užsimerkęs žinau.
— Nu, jeigu tu viską ži 

nai, tai išvirozyk man visą 
teisybe, kodėl i tą koplyčią 
buvo įdėta ne Aušros Vartų 
Panelė švenčiausia, o Šilu 
vos

— Savo laiku vyskupas 
Brizgys aiškino kataliku 
spaudoje, esą Šiluvoje pasi
rodžiusi Marija išgelbėjus 
lietuviu tautą nuo "reforma
cijos tvano“, kuris nešęs Lie 
tuvai visišką sunykimą. Dė 
to Washirgtono koplyčia ii 
buvo pašvęsta jos garbei.

. -- .-i__ i.. v

nui i.a ncou iz- —Bet kas per viena buvo i jis buvo Kalifornijos Mek-;
tnkdo daivr daiimau ne- ta Barbora Radvilaitė, kad! sikos provincijos gubernato- dvna*. Viliaus Peteraičio, 11 

u Šuva jos pikčeris pateko į Auš- riaus sostinė. Jo gyventojų laida, daugiau Kaip 30,000
s Vartus? ! skaičius ypač pradėjo smar- žodžių, 586 psl., kaina $7.00.
— Apie tai aš tėvui pa-i kiai augti, kai jis buvo pri- Dabartinės lietuvių kalbos 

jungtas prie JAV 1848 m- ir, žodynas, redagavo prcf. J. 
1850 m. Kaliforniją pa- Balčikonis ir kt., yra apie

aiškinsiu kitą kartą.
— Nu, tai žiūrėk, kad

nepamirštum, ba aš lauksiu. C L’ XX1 Vkl i _

vo?

— Yra visokių nuomonių,
Leve. Yra teigiama, kad mū
siškiai kunigai padarė nusi
leidimą lenkams, kurie sa- PRIĖMĖ AUTOMOBILIŲ
vinasi Vilnių ir jo Aušros QAirriIMr. ktatyma 
Vartus. Jei Washingtono ^AUGUMO ĮSTATYMĄ

oplyčion lietuviai būtų įdė- Kongresas vienu balsui ; tre?.iaia vieta už ii dau- 
jf Aušros Vartų repliką, tai automobUių saugu- -gfeu'g&ntofc teturi Nevv
.enkai outų pradėję rektt. mo i£latvmą. .Jis reikalauja; Morkas ir Chicaga.
tad lietuviai pavogė jų Pa- ivailiu !)agerinimų. kui ie, ______________________________
relė švenčiausią ostrobram- įvyku; ‘katastrofai, labiau

Nenorėdami skandalo, apsaugotų važiuojančius.
Dabar vyriausybė nusta-

-ą. Aenoreoami skandalo. 
..tusų kunigai nutarė pavar-

▼ dlCVYW kai tpn aaavv... -fįf.vuv
! buvo rasta aukso ir nuties- kaina 
tas geležinkelis. 1960 m. ten

į jau gyveno 2.479,015 žmo
nių, tuo būdu pagal gyven
tojų skaičių jis pasistūmėjo

OOO nai

....  $12.00

Loti Šiluvos panelę. O ka- tys tam tikrus reikalavimus, pių - 
.«angi ji daug menkesnė, tai kuriuos naujai dirbami au- (suk 
juvo sugalvota pasaka, kad tomohiliai turės atitikti, 
ji apsaugojusi mūsų tautą
iuo protestantų „tvano“.
Antraip, mūsų žmonės gal 
tebūtų' davę pinigų Wa- 
Jiingtcno koplyčiai.

— Vot. vot. Maiki, dabar 
aš jau matau, kur šito biznio 
•uva pakastas Reikėjo nu- 
rileirti paliokams ir reikėjo 
gauti piginu.

— Galėjo būti ir kitaip.
Leve. Mat. nėra aišku, ką iš 
tikrųjų reprezentuoja Auš
ros Vartų paveikslas.

— Kodėl neaišku? Juk 
tai stebuklingas Panelės 
venčiausios abrozdas, Mai-:

ki.
— Taip žmonės tiki, tėve, į 

bet gali būti ir kitaip- Matai, j 
tais laikais Vilnius buvo ap
tvertas gynybos siena, ku- 
įioje buvo keletas vartų.
Vienų vartų vieta buvo vadi-į 
narna "astriagaliu, nes buvo 
šsikišu.'i smailiu kampu, o

Ar
šias knygas?;

STEPONO STRAZDO 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augitetaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Patašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
Kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai- 
. naviinui ir pianinui, suda

rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

rTAUK, MANO LAIVELI,
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina........ $2.IK)

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus KatilišKio 17 

novelių, kaina $5.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ-

SAL Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 06 psl., 
kaina $2.00.

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

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

KATRYNA, Sally Salmi- 
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry-

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuota* 
romanas, 20] psl.. kaina, 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT -
NAGO UGNIS, premijuota.4 
romanas, 205 pušį., kaina 
52.50.

Aloyzas Baronas; VIENI 
51 MEDŽIAI, 117 psl. Kai 
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: Ž1OB 
RIAI PLAUKIA, romanai
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
<aina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU 
ŽADET1NĖ, premijų o t a t 
romanas Iš Vinco Kudirkom 
gyvenimo, 394 pusi kaint, 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP 
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. 
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP
JVIĖJŲ GYVENIMŲ, 462
just, kaina $4.50.

nes Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psi , 
kaina $2.00.
RASTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $).50

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............ $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broad way,

So. Boston, Mass. 02127

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

PALENGVINKITE MUSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu 

(sulankstomas) ir už $3.50 meratoriai nelauktų, kol 
(sieninis). juos paragina mokėti, o pa-
——tys, be paraginimo, priei 

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini 
mus.

Keleivio adm-ja

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla- 

už 50 centų, už S2.50

JAU RUOŠIAMAS

1S67 METU "KELEIVIO ‘

KALENDORIUS
JĮ redaguoja Stasys Michelsonas

Kaip kasmet, kalendoriuje bus svarbių ir Įdomių ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 
skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų ,e „„ nebus ^naod<><<>s tuoj

pat apsaugos priemonės, š i r
Kalendorių galima užsisakyti kartu su "Keleivio" d,es p r i e p u o 11 a i ištiks 

' ° J : kas penktą vyrą ateinančiu pen-
prenumerata arba atskirai. i keriu metę laikotarpy. Paskai-

• tęs knygą
Kalendoriaus kaina tik 95 centai. ŠIIDIES PRIEPl Oi J AI,

tu sužinosi, kad šiai ligai gali

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA-
buve tenai vartai buvo ' as- LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET NEPASJVĖ- 
t.šaisiais vartais“ vadinami/
lenkiškai — Ostro Brama., LINKITE UŽSISAKYTI.
Kažin kaip iš to vardo pasi
darė "Aušros Vartai“, ir 
tuose vartuose buvo Įmon-

__  Ar iš tikrųjų taip bu- luotas Barboros Radvilai
tės atvaizdas. Taigi yra spė-

Ne. tėve. istorijos fak- jaroa. kad dabar tas pats
tai liudija kitaip. Būtent, po paveikslas, tik spinduliuotu 
tariamojo Marijos Šiluvoje vainiku apvestas, yra laiko- 
pasirodvmo Lietuva prade- mas Panelės švenčiausios

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 East Broadvvay — South Boston, Mass. 02127

pi.sipriešinti ir jos išvengti. 
Knygos kaina 3 dol. 73 c. 
Knyga gaunama Keleivio ad

minis! racijoje.

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!
.ii

Alė Rūta, MOTINOS 
<ANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ii 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
grais lietuviais, 397 psl. 
;aina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kainž- 
55.00.

Vincas Ramonas: MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
kaina $2 00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas. 24F 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ii 

keleivio administracijoj.

t
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JONAS JANUŠKIS

Iš atsitiktinio kareivio užrašų
(Tęsinys)

1940. 8. 2

Vakaras pasidarė Įdomesnis. Mat. po vakarienės 
galime eiti miestelin, galime eiri miškan ar šiaip galima 
apleisti stovyklą. Pavakarė — geriausias laikas čionykš
čiame gyvenime. Baigiau ”La secret de la Brinvilliers“, 
pradedu “Les Enfants Gatės“, Philippe Heriat knygą, 
kun, regis pernai, gavo Gouncourt’ų premiją, bet kritikos 
nuomonė buvo ne kažin kokia.

Mūsų kuopa po išsiskirstymo tarp 2-ros ir 3-sios kuo
pų vilto jų priedėliu. Mes esame 72 žmonės antrojoj kuo
poj, ten maitinamės, atliekame corvees, bet šiaip gyvena- i 
me skyrium, kaip kad esant pirmojoj kuopoj. Mūsų 72 
žmonių tarpe vyrauja neapsakomas ”pagaille“ mitybos 
atžvilgiu. Visada mes pavėluojame imti valgi, neturime, 
kas eitų ieškoti valgio, paliekame be duonos ir be ko kita. 
Ir taip būna visados. Yra kapralai, bet jie jauni ir savo pa
reigų dar nepriprato eiti. Todėl gyvename, kaip Dievas 
duoda...

1340. 8- 3

Grįžome iš miško su malkų našta. Stipriai nuvargo- 
me. ėjome apie 17 kilometrų, pusę kelio su medžio našta, ; 
Iš ryto ne visi spėjome pasiimti rytinį maistą, o kai grižo- • 
me — visiems nebeužteko. Paprasta istorija. Melnikovas 
vaikšto po baraką ir keta eiti skųstic Į kanceliariją. Pietus 
valgėme gana triukšmingai — tai vieno, tai kito dalyko 
trūko, riksmas, keiksmai, toks buvo akompanimentas prie 
gana gardžių pietų.

Po pietų neįmanoma miegoti — karšta, musėlės kan
džioja ir triukšmas. Karštis, ypač antrajame aukšte, dėl 
geležinio stogo artumo yra nepaprastas. Miegoti galima ' 
tik nakčia, o užmigus dieną atsibundi, kaip išmaudytas 
vandenyje. Vakare, kol skardos stogas atvėsta, irgi yra 
karšta, o kai stogas atšąla,*taila barake darosi vėsu ir net 
šalta.

7' * *
1940. 8.4

”Depeche de Toulouse“ rašo. kad vokiečiai paėmė 
2 milionus prancūzų belaisvių: 800.000 jų yra Vokietijoje 
ir 1.200,000 yra internuoti pačioje Prancūzijoje- Toks 
belaisvių skaičius rodytų, kad po tara tikro laiko prancū
zų armija nebesipriešino: kitaip negalima būtų suprasti 
tokio didelio belaisvių skaičiaus ir. palyginti, mažo žuvu
siųjų skaičiaus. Kada nors bus idomu skaityti, kaip toks 
greitas susmukimas galėjo Įvykti, kokia atsakomybės da
lis tenka ginklų persvarai — materialiniam prancūzų ne
pasiruošimui, už kuri galima kaltinti tuos ar kitus asmenis, i 
ir kokia dalis tenka moraliniam nepasiruošimui, dėl kurio 
niekas nėra kaltas — imant asmeniškai, — nes visas 
gyvenimas, visa krašto moralinė būsena, ruošte ruošė 
žmones pralaimėjimui. Norint kariauti, reikia norėti 
kariauti. Jei karas yra nelaimė, žmonės tos nelaimės ne
nori, o jauni žmonės, kurie savo kailio išlaikymą laiko ver
tingesnių dalyku, negu kolektyvo interesų gynimą, negali 
lygintis su kareiviais, kurie i karą eina, kaip i šventę, ar 
bent kaip i neišvengiamą, moralinių, tautinių ir sportinių 
interesų diktuojamą būtinumą. Koks vaidmuo moralinia
me nepasiruošime tenka grynajam paclfizmui ir koks 
tiems, kurie, aukštindami praeitą pergalę, liejo ašaras dėl 
prancūzų netinkamumo ar nebetinkamumo karui, atskirti 
sunku. Tiems pastariesiems, manau, daugiau, nes visokie 
esamos būsenos kritikai kalė žmonėms i galvą, kad prie 
esamo režimo mes negalime eiti imtynių: prie esamos de-

grafinės būsenos mes negalime rizikuoti imtynes; prie 
esamos pacifistinės nuotaikos mes negalime vesti kitokią 
kaip vokiečiams pataikaujančią politiką. Vieni sakė. kad 
“mes nenorime“, kiti manė, kad "mes negalime“. Negalė
jimo pozicija buvo ne mažiau demoralizuojanti, kaip ne
norėjimo. Įdomu, kad ”negalėjimo“ žmonės rėmėsi “ne
norėjimo“ pozicijos žmonęmis, kaip priedanga Tie. ku
riuos dabar kaltina dėl karo pradėjimo, be abejo, buvo 
kalti, kad tikėjo j tradicines Prancūzijos jėgas, į prancūzų 
tautos staigų “redressement“. Jie apsiriko, o 'negalėjimo 
pozicijos“ žmonės nori pradėti ilgą atsistatymo tarpą. 
Kaip jiems seksis sukelti prancūzuose pasitikėjimą savi
mi, surasti naujas jėgas ir perauklėti žmones, po kelių 
metų galėsime stebėti, nors negalima išleisti iš akių to 
fakto, kad nugalėtojas darys viską, kad Prancūzijos atsi
statymas nepasidarytų jam kenksmingas- Tuo atžvilgiu 
vokiečiai turi savo pačių patyrimą ir jokiu būdu neleis, 
kad nugalėtieji eitų jų pačių eitu keliu. Todėl prancūzų 
ataistatymas atrodo uždavinys labai sunkus, bet jis nėra 
negalimas- Prancūzija — palaiminta šalis: pakeisk žmo
nių psichologiją, ir tas kraštas parodys savo galią.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Du vedę katalikų kunigai. Dešinėje kun. Anthonv Gi
randola yra vedęs ir turi St. Petersburge. Fla., savo 
bažnyčią, kurioje apeigas gaii atlikti vedę kunigai. Pa
veiksle kairėje matomas kun. Edward Yunker iš St. 
Peter. Minn„ atidengia kun. Girandola paslaptį, kad ir 
jis 1965 m. vedė savo sekretorę.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivio 
Skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog

M. Šveikauskas, Attorney at Lav, 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.
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JONUKAS KELIAUJA

Pasaka

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

Klausimas

Mes esame vedę prieš 9 
metus ir turime du vaiku
čius: 7 metų dukrelę ir 5 
metų sūnų. Jau kuris laikas 
su vvru blogai sugyvename, 
ir jis man vis sako, kad is 
manęs niekuomet nemylėjo, 
bet gyveno su manim dėl 
vaikų. Jis man prikiša, kad 
esu prasta šeimininkė, išlai
di ir perdaug nervuota. Aš 
savo vyrą visuomet mylėjau, 
žiūriu savo vaikučius ir tvar
kaus kaip Įmanydama. Vasario 16 gimnazijom

Pastaruoju laiku vyras visi patalpose nuo liepos 31 ik 
dažniau pradeda kalbėti a- rugpiūčio 7 d. buvo Studiji

liną negali išeiti i darbą, nei 
ji turi prižiūrėti vaikučius 
Tamstos atveju vaikai nėn 
visai jauni, ir man atrodo 
kad teismas priteistų, kai 
Tamsta gali kiek dirbti, kai 
prisidėtum prie vaikų gero 
vės.

silpnina ir naikina savo 
priešus. Jie tai daro platin
dami Vakarų kraštuose i- 
vairius nuodus, kaip koka
inas, opiumas, morfiumas. 
marihuana ir kt. Visam pa
sauliui mediciniškiems rei
kalams tų narkotikų reika
linga per metus apie 300 to
nų. o kiniečiai jų gamina ir 
parduoda per metus 10.000 
tonu savo priešams nuodyti.

Kaip lengva yra tų nuodų 
“pabandyti“, o kaip be galo 
sunku vėliau jų atsikratyti 
Kiekviena motina ir žmona 
i šį pavojų turėtų atkreipti 
rimčiausią savo šeimos dė
mesį.

V. Čekauskienė

r*
1
I

P rad z i a i

Tas Jonukas, brolis Rožės, 
Buvo geras be pagyto.
Nors jisai bijojo ožio.
Bet drąsus jis buvo vyras.

Mėgo jis labai keliauti- 
Laukas, miškas jam patiko. 
Ko gi jam ilgiau belaukti?
Į pasaulį jis išvyko.

Ir Jonukas vos nežuvo 
Tik tasai žinos, kaip buvo, 
Kas, pastatęs jau ausis,
Šitos pasakos klausys.

• O«

Jonukas ruošiasi keliauti

Vai kaip ten toli puiku,
Ten, kur upė su mišku:

Kiek lankoj gėlių žiedelių, 
Kiek javu, žmonių trobelių.

Kaip ten upėj žėri saulė —
Ten platus, gražus pasaulis!

Taip saulėtą rytą gražų 
Sau Jonuks galvojo mažas,

Įsispraudęs Į vartus.
Štai čia kelias toks platus,

O tenai toli upelis.
Už kalnelio jau kalnelis.

Ir sušuko: ”Ne. nelauksiu! — 
Riekę duonos atsipiausiu,

Per laukus keliausiu tyrus —
Aš ne boba, aš gi vyras!“

(Bus daugiau).

1940.8.4

Pas mus šiandien ”quartier libu“. Ruošiamės pietų ir 
paskui eisime į platumas. į apylinkes ieškoti poilsio ir ra
mumo. Šiandien iš ryto keturiese laisva valia atlikome 
“nužnikų“ valymą — kodėl švaros reikalas taip yra apleis
tas, sunku būtų pasakyti. Epidemijų niekas nenori, bet 
rūpesnio dėl to irgi niekas nerodo.

(Bus daugiau).

MOTERYS STUDIJŲ

SAVAITĖJE

NEGRĖ MOTERIS

PASKIRTA TEISĖJA

Senatas patvirtino prez. 
Johnsono paskirtą negrę 
Baker Motjey federaliniu 
teisėju Nevv Yorko valsty
bės pietiniame distrikte-

Tai pirmoji negrė mote
ris, paskirta tokioms parei
goms.

’4«t

pie skyrybas, ir visai nese 
niai sužinojau iš jo paties

savaitė. Lygiagrečiai su a 
kaileminio turinio paskaito

motinos, kad jis susitinka rn^-s ten pat buvo ir jauninu 
su jauna mergaite, su kuria. suvažiavimas-stovykla si 
jis kartu dirba fabrike. Ta Į jam pritaikyta programa 
mergaitė yra beveik 10 me-! Dalyvavo apie 140 asmenų 
tų už ii jaunesnė. į Nerašysiu aplamai apii

Aš labaf nenorėčiau skir-. Studijų savaitę, bet tepalie 
tis su savo vyru, nesąs jį vis1 siu tik tai, koki indėlį Į ją 
myliu, nepaisant jo išdaigų- Įnešė moterys.
^,,t0’,"a!kamS reikali"?as A. Grinienė buvo rengi 
tėvas. Jo. t. y. vyro, motina m0 komisi oje Marina G?o 
yra mano puseje ir sako, ro(l(.ckaitėJ; kaltą Stu 
aad ,03 sūnūs mane skr.au- dlJ savaitsk4aitė ^kaj. 
dzia. o kad as esanti gera . 1
žmona Noriu Tamstą pa-; i •*.-klausti kėlėt, klausimu* !. ,M- «°™deckaite. gimus

- , LietuvOje jos senelis proi
1. Ar gal. vyras su ma- Gorod^kis dfetž mechPani

rnm persiskirti be mano su
tikimo? j

2. Mūsų santaupos yra
mano vyro ir dukrelės vardu 
banke. Jei vyras su manim 
išsiskirtų, kas atsitiktų su 
mūsų santaupomis ir na
mais? i

3. Ar mano vyras turėtų 
mokėt: vien už vaiku išlai-z
kymą, ar jis turėtų ir už ma
no išlaikymą mokėti? Ar 
aš būčiau priversta dirbti 
fabrike ar kur kitur, jei vy
ras mus pamestų?

Nelaiminga žmona 
Massachusetts

Atsakymas

ką Vytauto Didžiojo univer 
sitete Kaune. 1944 m- ji su 
tėvais turėjo apleisti tėvynę 
ii vėliau įsikūrė Venecueloj 
Ten ii baigė gimnaziją ir u 
niversitete psichologijos 
mokslu*. Gavusi iš univer
siteto stipendiją, ji atvažia 
vo i Angliją, kur Oxfordc 
universitete ruošiasi dakta
ro laipsniui. Jos disertaci
jos tema: Rytų Europos e- 
migrantų antros kartos asi
miliacija“.

Tuo klausimu ji kalbėję 
ir Studijų savaitėje. Ji iš
samiai apibūdino tos asimi
liacijos priežastis bei įvai-i 
riose tautose nutautimo ke
lius

Diskusijose paaiškėjo, 
kaip visiems labai rūpi iš
saugoti lietuviškumą, savo

1. Tamstos sutikimas nėra 
reikalingas. Tačiau be įsta-
tymu numatyto pagrindo kaiba kultQrą, papročius ir 
vyras negali gauti skyrybų ‘ i i
(divorce). Jis negali kreip
tis i teismą, sakydamas, kad 
jo žmona yra prasta šeimi
ninkė, kad jis ios nemylįs ir 
aplamai, kad ji yra jam at- 
grisusi. Įstatymai griežtai 
numato tuos atvejus, kuriais 
nuskriaustoji pusė gali pra
šyti skyrybų.

2. Jei santaupos yra ban
ke vyro vardu “in trust“ 
dukteriai, vyras gali jas iš
imti bet kuriuo laiku. Jei į- 
vyktų skyrybos (divorce).

Savaitės meninėj progra
moj gražiai pasirodė daini
ninkės Steponaitienė su Va
laityte, A. Boehmienės iš 
Duesseldorfo tautinių šokiu 
grupė, keturios Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių 
šokėjos. deklamatorė R. 
Jurkūnaitė iš JAV ir J. čes- 
naitė iš Australijos, padai
navusi kartu su draugėmis.

Kai paskutinį kaitą susė
dom didelėje salėje. J. Gai-

namai, jei jie yra abiejų I,os^c Perekal‘e atsisauki- 
vardu - būtų padalinti pu- pavergtųjų Lietuvą,
siau. Pusė jų būtu Tamstos, i kuns ba'Pasl “<’z>a's:

3. Skyrybų atveju teismas1 /'Mūsu jėgos, mūsų žinios 
įsakys vyrai mokėti ūži laisvai Lietuvai Tėvynei . 
Tamstos ir vaikų išlaikymą' Nenusikalsiu, jei primin- 
(alimony and child sup- siu iš dr- J. Ereto paskaitos 
port) Kokio didumo būtų “Pasaulio politinė padėtis ir 
tie mokėjimai? Tai priklau- mes“ vieną dalyką, 
so nuo to. kiek Tamstos vy-1 Jis savo paskaitoje palie- 
ras uždirba, kiek turto jis tė tai. ką reikia kuo garsiau 
turi ir nuo kitų aplinkybių, skelbti. Kalbėdamas apie 
Jei vaikai yra labai jauno Kiniją ir geltonąjį pavojų 
amžiaus, teismas atsižvel- pasauliui, jis paaiškino, kaip 
gia Į tą aplinkybę, kad mo-J gudriai kiniečiai kovoja,

“Kaimietės akys“, kokias viso
kiais pagražinimais “sufiksino“ 
Jack Kevan.

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTA 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje” DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4-00, 
C1ETA1S—$5.00

M tx-

KELEIVIO PRENUMERA

TORIŲ DĖMESIUI

Tie, kurių gaunamo Ke
leivio kamputyje šalia adre
so nėra pašto numerio — 
zip code, malonėkite pirma 
proga sužinoti savame pašte 
ir mums pranešti, nes nuo 
Naujųjų 1967 m. sausio 1 d. 
be zip code numerių paštas 
laikraščio adresatui neį
teiks.

Kol mes 
surašysime,

....Todėl jau dabar prašome 
mums pranešti savo pašto 
zip code numerį.

Administracija

tuos numerius 
užtruks laiko-

M
:r

ją-.
J.7’3 

•j vii
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Vietinės žinios
1 ************************************ f

Kas svarbiau: kultūrinė ar 

politinė veikla?

^itą klausimą mėgino 
spręsti JAV Lietuvių Bend- 
i uomenės Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Volertas 
savo kalboje, minint Tautos 
švente Bostone rugsėjo 11 
d. Jie linkęs pirmon vieton 
statyti kultūrinę veiklą, bet 
nepamirština ir politinė.

Gražiais žodžiais pasvei
kino susirinkusius vieegu- 
bernatorius Elliot Riehard- 
son, kuris kandidatuoja į 
generalinius prokurorus.

Giedrė Galinvtė perskaitė 
rezoliuciją, kuri bus pasiųs 
ia prezidentui.

Meninę dali atliko solis- 
tas Stasys Liepas, padaina
vęs 4 dainas, akomponuo- 
jant komp. Jeronimui Ka 
činskui, ir Onos Ivaškienės 
tautinių šokių šokėjai, pa 
šokę 3 šokius, ir Birutė Ado 
vavičiūtė, padeklamavus' 
vieną eilėrašti.

Vėliavų Įnešimui (jų bu 
vo 13) vadovavo Stepono 
Dariaus posto vadas, o vi
sam minėjimui A- Matjoška 
LB apylinkės valdybos pir
mininkas. Minėta apylinkė 
buvo šio minėjimo rengėja

Serga O- Gegužienė

Staigiai susirgo Ona Ge 
gužienė. Ji guli miesto ligo 
ninėie. Linkime greičiau pa 
sveikti.

Nelaimė ištiko 
Oną Andriukaitienę

Ona Andriukaitienė iš A 
vono, Mass.. gerokai nuken 
tėjo automobilio nelaimėje 
Jai teko pagulėti ligoninėje 
bet dabar jau grižo namo ii 
ten sveiksta Gipsan Įdėtą 
ranką teks ilgokai palaiky
ti. Linkime greičiau pa 
sveikti

Ras. Antanas Gustaitis 

▼ėl keliauja

Rašytojas Antanas Gus 
taitis, šiemet išleidęs savo 
satyriniu ir humoristinių ei
lėraščių rinkinį ’Tr atskrido 
juodas varnas“, ši sezon? 
pats išskrenda dalyvauti li
teratūrinėse programose ei
lėje lietuvių kolonijų. Tarp 
kitų, spalio 16 d. numato 
dalvvauti Kultūros Fonde 
parengime Chicagoje, lap
kričio 19 d. Philadelphijoje 
ir kt.

Jo naujausioji knyga „Ir 
atskrido juodas vafrnas“ 
Bostone gaunama Keleivio 
administracijoje. Ja gražiai 
išleido Algimanto Mackaus 
Vardo Knygų Leidimo Fon
das Viršelis gamintas dail. 
Romo Viesulo.

Iš LDD susirinkimo
Rugsėjo 11 d. buvo Lietu

vių Dai bin inkų Dr-jos 21 
kuopos gausus susirinkimas. 
Jame X. Joniška pranešė 
gegužinės apyskaitą. Gegu
žinė labai pavyko.

Susirinkimas padėkojo 
Keleiviui už gegužinės gar
sinimą net ištisą mėnesi.

Susikaupimo minute buvo 
pagerbtas miręs kuopos fi
nansų sekretorius Kazimie
ras Zabitis-

Nutarta nariams surengti 
banketą.

IŠTAISOMOS KLAIDOS
Praeitame numeryje ko- 

espondencijoje iš Detroito 
apie Janusų vestuves Įsibro
vė klaida. Ten parašyta, kad 
radijo programą veda jau
nosios tėvas Staniulis, o tu- 
ėjo būti jaunojo tėvas A. 

’ anušas-Januškevičius.
Korespondencijoj iš Bro- 

;klyno buvo parašyta, kad 
M. Akelienė atvažiavo iš 
Kalifornijos, o iš tikrųjų ji 
gyvena Brooklyne. Iš Kali- 
fomijos buvo Bajoras, kuris 
grįždamas iš Lietuvos buvo 
nustojęs pas Spūdžius.

Lietuvos garbės konsulas 
adv. Antanas Shallna iš Ii- !; 
goninės grižo namo ir čia j: 
čia ilsisi ir baigia sveikti. •

Jis vėi geros nuotaikos ir 
tikisi greitu laiku pradėti sa
vo darbą.

Bostono .
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Spalio 2 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III auk
što salėje Balfo metinis ban
ketas-

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pil. Į 
Dr-jos III aukšto salėje Lais
vės Varoo tradicinis rudens *■
koncertas.

♦ • *

Lapkričio 20 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos salėj 
Lietuves kariuomenės atkū
rimo sukakties minėjimas- 
Kalbės Lietuvos konsulas A. 
Simutis iš Nevv Yorko.

• • •

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

(olehozininkai už dieną gaus 
pusantro rublio

da= joj ir jau beveik 20 metų 
kartinių Lietuvos žemės ū- Lietuvoj vartojama negai- 
kio darbininkų susilaukė i lestingai išnaudoti žemės ū- 
apčiuepiamos permainos

o o n v o fli/4'7i’niYiQ čia 'azai cį uivioiuma

Gražus

ATOSTOGOS ŽIEMĄ IR VASARĄ 

BAHAMOS SALOJE 

birželio meres io oras ištisus metus.
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Jieskoiimai
Ieškau Levusės Kuneikaitės- 

Hazenhain. gyvenusios, o gal ir 
tebegyvenančios Chicagoje. Ji 
pati arba kas apie ją ką žino. 
prašomi parašyti šiuo adresu:

Miss Bronė Kuzminskaitė.
19 Elsham Terrace. I^eds 4.
Yorks. Gr. Britain.
Ieškau namu šeimininkės, ne 

rūkančios, nevartojančiOs svai
giųjų gėrimų, ne senesnės kaip 
60 metų amžiaus. Kreiptis:

G. R-, Lodge House.
12 West Avė. N.,
Hamilton, Ont. Canada.

savo gyvenimo sąlygose. 
Rugpiūčio pradžioje visi tu
rėjo gauti iš anksto nustaty
tą atlyginimą už savo darbą 
kolchozuose liepos mėnesi. 
Nuo šiol ne tik kažkuriose, o 
visuose kolchozuose darbo 
atlyginimas turės būti išmo
kamas kas mėnuo, ir jis bus 
visiems iš anksto žinomas, 
apskaičiuotas nustatytomis 
normomis, ne mažesnėmis 
kaip sovehozuose. nepaisant 
galimu derliaus ir numato
mų pajamų svyravimų- 

Ligšiol garantuotą atlygi
nimą (kas mėnuo ar kas 
trys mėnesiai)) bandė mo
kėti tik nedidelė Lietuvoj e- 
sančiųjų kolchozų dalis. To
dėl daugumui kolchozuose, 
ypač laukuose dirbančiųjų 
atlyginimas už darbą iš 
anksto buvo tik spėjamas ir 
neužtikrinto dydžio- Atlygi
nimą mokėjo tik kartą me
tuose, sausio mėnesi, apskai
čiavę pasibaigusiųjų metų 
ūkininkavimo pasekmes. Gi 
blogiausia buvo tai, kad 
dirbančiųjų atlyginimas bu
vo nustumtas į paskutinę 
vietą mokėjimų eilėje. Pir
ma turėjo būti atliktos prie
volės ”d varo ponui“ ( tai y- 
ra, Rusijos valstybei, paskui 
turėjo būti apmokėtos są
skaitos už visus pirkinius 
(mašinas, trąšas ir kt.), už 
visus patarnavimus (admi
nistracijos. traktorininkų ir 
kitų specialistų atlygini
mas). turėjo būti sudarytas 
seklu fondas, apmokėtos 
statybų ir kitų ūkio gerini
mo da’bų išlaidos, ir tik kas 
po to likdavo, galėdavo būti 
padalinta darbininkam pro
porcingai pagal jiems užra
šytą ”darbadienių“ skaičių.

Tai yra rusų komunistu 
partijos teorinė klasta,

kio darbininkams. Mat. dir
bantieji kolchozuose yra pa
vadinti kolchozų „nariais“, 
atseit, kolchozų „šeiminin
kais“. kurie „patys“ ūkinin
kaują „nemokamai ir amži
nai jiems duotoje žemėje“. 
Dirbti tačiau visiems tenka 
kaip samdiniams, o tik at
lyginimą gauti, — kaip šei
mininkams, tai yra, tiek, 
kiek lieka, patenkinus gob- 
šiškus valdžios reikalavi
mus.

Lietuvoje per 10-15 me
tų kolchozai maždaug prisi
vijo ar net ir pralenkė vidu
tiniškuosius Rusijos kolcho
zus. O vistiek jų darbininkų, 
ypač paprastų laukininkų 
darbo atlyginimas nepakilo 
aukščiau apgailėtino lygio 
Tą liudija net vilniškė kom 
partijos Tiesa (š m. rugpiū
čio 2d.), kurioje valdinis 
ekonomistas rašė:

— Prieš trejetą metu dau* 
giau kaip pusė respublikor 
kolūkių už žmogaus darbe 
dieną neįstengė mokėti nė 
po rublį (kartu skaičiuojant 
pinigus irproduktus. išduo
tus už darbą).

Taip buvo penkioliktai
siais metais nuo kolchozinės 
santvarkos pradžios Lietu
voje- Dabar, aštuonioliktai
siais metais, didžiuojasi ne
paprastu pagerėjimu: esą. 
„pernai“ (t. y- 1965 m.) to
kių kolūkių teturėjom vos 
penkis procentus“...
Mat, pernai gerai nusisekė 
derlius, tad darbo dienos 
vertė — bent statistikoj — 
išėjo vidutiniškai 2 rb. 82 
kapeikos (Liaudies Ūkis. 
1966, nr. 7). Tažiau visiškai 
neaišku, kas išeitų šįmet, 
kai išgedo žiemkenčiai ir iš
gulė vasarojus.

Rusijos komunistų parti
jos ir valdžios viršūnėse pa

daugiau kaip 30 metų Rusi-1 galiau Įsitikinta, kad toks

Maudymosi baseinas. Čia pat balto smėlio paplūdy- <1 
miai. Atskiras kambarys su vonia, galima naudotis <» 
virtuve.

Vienam asmeniui savaitei $15, dviem — $20. i; 
Atveža iš aerodromo ir nuveža j j j. Rezervuokite sa- :: 
vaitę — rašykite:

Eleonora Baranauskienė. P. O. Box 84 
Freeport, Grand Bahama Island
f ******* ******************................timMufcMMM

Gera naujiena siunčiantiems. D O V A N A S 
savo giminėms į USSR pagal specialų susitarimą 
su V/O ”VNEŠPOSYLTORG“

Jūs dabar galite savo giminėms siųsti prekių užsakymą, 
su kuriuo jie gali įsigyti puikiausios kokybės importuotas 
prekes, pavyzdžiui: baldus, namų reikmenis, audeklus, 
drabužius, avalynę ir kita specialiose DOLERIŲ KRAU
TUVĖSE žemomis DOLERIU KAINOMIS. O jei Jūsų 
giminės norėtų, jiems toji suma bus išmokėta GRYNAIS 
—VIETOS VALIUTA BE JOKIŲ ATSKAITYMŲ ar 
KOMISO.

Užeikite, rašykite arba skambinkite

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (kampas 18 tos g-vės)

New York. N. Y. 10003
Tel.: 212-228-9547 

Arija per mūsų autorizuotą atstovą.

DO VANOS

už naujus skaitytojus
■;CTH!WaSSn5!Er!!

KIEKVIENAM MŪSŲ BIČIULIUI, SURADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI ’ KEIEIVIO" SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANU K. BIELINIO KNYGA "TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA S2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GALS DOVANAI VIENĄ IS 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir ”T’AU, LIETUVA“.

K. BIELINIO "DIENOJANT** ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR 1 SEPTINTĄJĄ 
DESIMTI ĮŽENGĘS

žemės ūkio darbininkijos tuoti atlyginimus, ji Įsako 
engimas neapsimoka. V i- kolchozininkams — taigi, 
siems kolchozams Įsakė nuo galutinėj sąskaitoj tiems pa- 
š. m liepos 1 dienos apskai- tiems darbininkams — ga-
čiuoti darbo atlyginimą ne rantuotu* atlyginimus ga- 
mažesnį kaip sovehozuose rantuotai užsidirbti, ir užsi- 
(laukų darbininkams taip dirbti, skaičiuojant valdžios 
išeis šiek tiek daugiau kaip nustatytu žemu darbo įkai- 
rublis už darbo dienos ner= nejunv. Atseit, reikia pa- 
mą, bei vargu pasieks pus- didinti gamybą. Kitaip, at- 
antro rublio) ir mokėti tą at- ėjus laikui, nebus galima iš-! 
lyginimą kas mėnuo: jeigu mokėti skolos, ir atlyginimo • 
kolchozas neturėtų pinigų ąaranlija sužlugs. Tad jau; 
atlyginimams išmokėti, tai dabar ekonomistai skaičiuo- 
turės paimti iš valdžios pa- ja. kaip naudotis valdžios
skolą (penkeriems metams, 
pradedant mokėti trečiais 
metais po pasiskolinimo). 
Taip darbo atlyginimas kol

siūlomomis paskolomis. Ii 
pataria stengtis tesėti mokė
ti garantuotus atlyginimus, 
kiek imanoma. iš savų paja-

chozuose vistiek pasilieka 0 jei skolintis, tai ver- 
apgailėtinai menkas: tikres- čiau skolintis statybom: tos 
nioji pragyvenimo „garanti- į paskolos duodamos 20-čiai 
ja“ kolchozų darbininkams ™etų ir pradėti mokėti rei- 
vistiek pasilieka ne darbas kia tik septintaisiais metais, 
kolchoze (neišvengiama bū- Drauge su Įsakymu mo- 
tinybė), o kolchoze dirban- keti garantuotą atlyginimą, 
čiųjušeimai (ne kiekvienam! Kosyginas ryžosi padaryti 
darbininkui) duodami sava-i iv dai vieną nuolaidą kol- 
rankiškai naudoti sklypeliai chozininkams:. gyvulių lai- 
po 60 arų (pusantro akro).' kymas asmeninėj nuosavy- 
Tačiau mėnesinės užtikrin
tos pajamos iš kolchozo — 
jau didelė pažanga, lygi
nant su tuo, kas ligšiol buvo 
kolchozų daugumoje-

Įsakymas mokėti kolcho
zų darbininkams kas mėnuo 
garantuotą atlyginimą rodo 
maskvinės valdžios apsi
sprendimą pakeisti pažiūrą 
į kolchozo darbininką. Lig
šiol jis buvo paskutinėj vie
toj, dabar jis jau statomas Į 
pirmą, tiksliau sakant, be
veik i pirmą vietą: sudary
dami sąmatas, kolchozai 
vistiek pirma turės atskirti 
lėšas valstybiniams mokes
čiams ir kolchozininkų pen
sijų fondui (kuris irgi vals-

bėj nebebus „priešingas so
cialistinei ideologijai“, O bus 
skatinams net plėsti. Lietu
voje tas dalykas dar negar
sinamas. bent laikraščiuose 
dar nesvarstomas, bet kol
chozu vadovai visoje Sovie
tų S-goje yra Įpareigojami 
sudaryti palankesnes sąly
gas kolchozininkų šeimoms 
aprūpinti reikalingais paša
rais iš kolchozininkų pašaių 
fondų Tad bus galima lai
kyti asmeninėj nuosavybėj 
ir daugiau gyvulių, negu jų 
įmanoma išlaikyti naudo
jantis vien 60 arų sklypelyje 
išaugintu pašaru.

Tuo būdu Įgyvendinimas 
Chruščiovo garsintos min- 
pragyvenimo šaltinį vien tik

tybmisL bet tada jau bus, *- (larbo kolchozuose — lie- 
eile darbo atlyginimui, ir tik! ka atį(]ėtas neribotam lai- 
po to visoms kitoms išlai- tief. _ sudaryti kolchozų 
cioms- Atlyginimai turės bū- darbininkams ‘patenkinamą 
ti apskaičiuoti vadovaujan- kraštutiniškai apribotas, ū- 
ti« sovehozuose jau prakti- k,,j Savarankiškas, nors ir 
kuojair.ais tarifais, ir nebus kininkavjmas turės likti 
galima teisintis, kad nelieka darbiausias kolchozininkų 
pinigų kitiems reikalams: pragvVeninio šaltinis, taip 
turės skolintis, bet mokėti.) ^at jr svarbus iš prigimties 

Tiesa, valdžia nuo savęs šlubuojančios kolchozinės 
(išskyrus paskolą) kolcho- ūkininkavimo sistemos ram- 
zų darbininkams nieko ne- stis.
duoda. Įsakydama garan-į (Eito)

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.50.

Adr esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal,

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternaline organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia

. patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 

kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikalingtoasiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,GCC.OO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001
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Adv. M. L. Šveikauskienė

bus S. Bostone šeštadieniais

Nuo įugsėjo 17 d. savo 
klientų South Bostone pa
togumui advokatė Marija- 
L. Šveikauskienė bus šešta
dieniais nuo 1-raos iki 3-čios 
valandos popiet South Bos-Į

Nepamirškite!

Pagerbė E. McCormackienę

K;’io žinoma, kandidato 
i Mass. gubernatorius Ed
varde McCormaeko žmona 
yra lietuvaitė Emilija Rup
ulė. augusi ir mokslus išė
jusi So. Bostone, kaip ir jos 
vyras. Lietuvių komitetas,

lietuviai šaukiasi pagalbos
Mieli Bostono ir apylinkės lietuviai,

iCOSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

i

Viskas mums miela ir reikalinga, kas tik daroma i BOSTONO Į LIETUVĄ
mūsų pavergtai tėvynei Lietuvai, jos laisvei atstatyti —

Nepamirškite, kad Litua-i hu! .,uPinasi McCormaeko. ir kongresai, ir eisenos, ir kiti veiksmai ir žodžiai. Bet 
; išrinkimu gubernatoriumi. mes negalime užmiršti nelaimingųjų ir neateiti skubion 

pagalbon mūsų vargstantiems broliams ir sesėms, ypač 
Sibiro tremtyje, vergų stovyklose ir kitur kenčiantiems. 
Jie mirė ir miršta pavergėjo kankinami, tegalėdami tik 
tyliai svajoti apie laisvės dienas ir laisvo gyvenimo palai
mą.

nistinė mokykla pradeda: .4 , ,. . „
nauju, mokslo metu. jau ii! •’raelt;S ,k.etvll?dle"į,. ?°- 

šeštadieni, rugsėjo 17 d. Sv.' ,^tuno į^tuvių Pllleeių
Petro lietuvių parapijos mo- T?"8®
kyklos patalpose. ! Kuplytei pagerb-

9 vai- bus mokiniams pa-'
tone. Jol.; J. wmiais ta-' “aldos, o vėliau mokinių re- y<) " ^'^^ack^r pa'

surance Agency, 399 Broad- S“ ™c.,a ,r p.rmosros pa- į Kalbėjo į
wav. netoli Lietuviu Piliečiu n,VKO*- z,______ ____________ - -way, r*e tol i Lietuvių Piliečių 
Draugijos, kitoje gatvės pu 
sėje.

Bostono Dramos Sambūris 
vaidins Philadelphijoje

Rugsėjo 24 d. (šeštadie
ni) 6

Šiandien mes, gyvenantieji Amerikoje ir kitame lais- 
Cormackienė angliškai ir vajame pasauly, esame gyvi, laisvi ir beveik visi gerai 

: lietuviškai- Meninės progra- įsikūrę ii sotūs, todėl mūsų švėnų pareiga padėti tiems 
Dail. Č. Januso paroda rnos dali atliko Onos Ivaš- savo tautiečiams, kurie visos tos gerovės neturi, kurie 
ši šeštadieni, rugsėjo 17; kienės mažieji šokėjai. juodą vargą vargsta.

d. 7 vai. vak. Kultūriniame PoKylio dalyviai turėjo
Subatvakaryje Tautinės S- piogos privačiai su McCor-! Balfas p-a jų motina-Ji rūpinasi visais vargą ken- 
gos namuose atidaroma mū- mackats pasikalbėti, buvo čiančiais lietuviais, bet ir jai trūksta tiek lėšų, kiek jų 

vai. popiet Bostono* sų žymaus dailininko realis- pavaisinti, galėjo ir pašokti.reikia laimės apleistiesiems paguosti. Balfas yra bejėgis 
/tų Dramos Sambūris to Česlovo Januso tapybos be Tamstų visų paiamos. Taigi visų vargstančiųjų vardu

Dail. Viktoras Vizgirda šiandien Balfas tos paramos prašo
išskrido j Lietuvą 1

Balfo valdyba spalio 2 d. So. Bostono Lietuvių Pilie-
Mūsu kolonijos narys dai- -- r. - liniukas Viktoras Vizgirda' CM» Dr-JO‘ “le,e r“8“ roe‘,n« b,nke‘*-

I
Jo programoje yra Sibiro lietuvaičių maldaknygės

Lietuv
Philadelphijoje vaidins jau darbų paroda. Ji tęsis visą 
daugelyje aplinkinių kolo-į savaitę, 
nijų jo su dideliu pasiseki-' 
mu statytą pjesę "Brandos 
atestatą*4. Vaidinimas bus

xas-Paroda bus atdara 
dien nuo 6 iki 9 vai. vak. 
sekmadieni nuo 11 iki 2 vai

Philadelphijos Lietuvių Mu- popiet ir nuo 4 iki 10 vai. va- oirmadienį popiet išskrido 
zikalinėj salėj karo. Rugsėjo 24 d. nuo 11 j į Lietuvą aplankyti savo se-

Bostoniečius ten kviečia
A. L. T. Sąjungos Philadel-. uždaryta.
phijos skyrius. Vaidinime' Dail. č. Janusas Bostone nykščių dailininkų______
daly vauja visas senasis sam-i lankosi pirmą kaitą, tai jo Viktorą Vizgirdą iš Bos- vargstančiam lietuviui 
būrio sąstatas, rež. Al. į kūryba susidomėjimas dide- tono aerodromo išlydėjo jo
Gustaitienės. lie.

iki 6 vai. vakaro.ir tada bus sutės. pasilikusių Lietuvoje filmas ir Onos Ivaškienės tautinių šokių sambūrio mažųjų
bičiulių ir susipažinti su te- šokėjų pasirodymas. Taigi ateikite į tą banketą. Jeigu jis 
nvkščiu dailininku darbais bus gausus — bus didelė parama Balio kasai, o tuo pačiu

žmona Elena Vizgirdienė li
jo bostoniškiai bičiuliai dr. 
J. Girnius, inž. dr. J. Gimbu
tas, komp. J. Gaidelis, ra
šytojai S. Santvaras ir A. 
Gustaitis.

Kaip žinoma, Vilniuje 
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ f STAIGA NAUJOJOJ surengta V. Vizgirdos dar- 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėkt ūmi linijoms. Ruošdamiesi I bu paroda, nors tarybinėj 
praleisti atostogas Floridoj, Caribbean salose, Europoj ar tik1 enciklopedijoj jo kūrybinė 
aplankyti bičiulį, gyvenanti tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmenis- Kniia vertinama neigiamai, 
kai, telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučių užsaky
mo reikalu.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

J. Tumavičienę ligoninėje

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak- 

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeą.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai<» . <»
!! (Upeatingai taisome laikrodžius ! Į 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namą ir 
biznio pastatą, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR PODAROGIFTS SKYRIUS,

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

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

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

Adresas: 390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8761

Vedėja: Aldona Adomonis

Šeriam artričiui paaštrė
jus Jadvyga Tuir.avičienė 
atsigulė Robert Bent Brig- 
ham ligoninėj. Linkime jai. 
greičiau pasveikti. '

Nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 1 d. bus vykdomas 

piniginis vajus.

Būkite ir čia visi dosnūs- Savo aukas galite Įteikti:

Inž. A. Skudžinskui, 61 Alban St., Dorchester, Mass. 

AL Baiksi, 883 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

P. Ausiejaus krautuvėj, 828 5th St., So- Boston, Mass.

J. Vaičaičiui. 327 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127 

A. Andriulioniui, 245 5th St., So. Boston, Mass. 02127 

Keleivis; 636 So Boston, Mass. 02127.

Balfo Bostono skyriaus vardu
A. Andriulionis,

pirmininkas

««*<**#***ee*^eeeeieeeee***e**eeeeee*eMe*eeeee*eweew*e*e**eve****a

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
sa

farpininkauja perkant ar par. 
duodant

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gy vybę Tr sveikatą.
389 Broad wa y, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

PARDUODAMAS NAMAS

SOUTH BOSTONE

8 kambarių

Alyvos šildymas

Naujai atremontuotas

Prašoma $12,500

Skambinti tel. AN 8-3386 Į _____________________ _________

j Išrašykite 
KELEIVĮ

savo draugam

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai- ’ 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

■ooooooooooooooooarrnenor.

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

aoooooeeoooeoooeoooeoano>.a

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

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

•oooooooeooooooooooeooooooeooooeee*

, Apsidrausk
| NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

J Draudžiame nuo polio, viso- 
Įkių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jiftirt of tt e Peace—ConstaMo 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tet AN 8-1761 ir AN 8-2483

TEL. AN 8-2124

: Dr. Amelia E. Rodd :
(RUDOKIUTĖ) I į

OPTOMETRISTB į; 
Valandos: ; >

i; nuo 10 ryto iki 6 vakaro ;; 
Trečiadieniais—uždara I; 

445 BR0ADWAY > 
SOUTH BOSTON, MASS. j;

RADUO PROGRAMA

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

Perduodama: Vėliausių 
** pasaulinių žinių santrauka 

r komentarai, muzika, dai-
Namus iš lauko ir viduje. * nos ir Magdutės pasaka. 
Lipdau popierius ir taisau’ 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

| Dažau ir Taisau *

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

'3
i
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Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
* 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
* VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
* Automatinis alyvog {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204 
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASH1NGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j 

LONGINĄ IZBICKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST.
VVEST ROXBURY

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.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirorfaa 
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN S-2712 
Našiai ir Ckis:
287 Caseord Rd„ Billerica, Mm 

TEL. MO 3-2948

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

eeptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.

8av. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

S82 a W. Breadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 vaL ryte iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

A. J. NAMAKSY
•: Real Estate & Insurance ;

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
SariainkM N. J. ALEKNA
S28 EAST BROADUTAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoma 

Stiklas Lan 
Visokie reikmenys

Reikmenya plamberiams 
Visokie zeležiea daiktai




