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Penktadienį paleistas į erdvę 
Apollo 7 tebeskrenda

Spalio 11d.} erdvę pakilo Apollo 7 ir pagal planą tu
ri nusileisti žemėn spalio 22 d. 7:30 vai. ryto rytų laiku. 
Kol kas skridimas vyksta pagal planą.

Penktadieni 11 vai. 2 min. 
ryto iš Cape Kennedy, Fla., 
pakilo į erdvę erdvėlaivis 
Apollo 7 ir iki šiol sėkmin
gai lekia aplink žemę. Jeigu 
viskas seksis, kaip numaty
ta. tai jis j žemę sugrįš spa
lio 22 d. 7:10 vai ryto rytų 
laiku, nusileisdamas Atlan
to vandenyne netoli Bermu- 
dos salų.

Erdvėlaivyje skrenda trys 
astronautai: Schirra, Bise- 
le ir Cunningham. Piimasis 
jau skrenda trečią kaitą, il
sis jo skridimas dėl amžiaus 
yra paskutinis.

jama per televiziją parody
ti net erdvėlaivio nusileidi
mą.

I
• Jei šis skridimas pasiseks, 
i bus didelis inašas i erdvės 
į tyrimus ir pasiiuošimą pa
siekti mėnulį. Prezidentas Johnson įteikia proklamaciją, skelbiančią spalio 13-19 dienas "Savaite gen. Dvvight 

Eisenhovveriui pagerbti“. Iš dešinės į kairę prez Johnson. John Eisenhower. buvusio prezidento 
sūnus, senatorius Everett M. Dirksen ir vyriausias kariuomenės gydytojas gen. Įeit. Heaton.

I Sovietų Sąjungoje baudžia 
laisvės demonstrantus

Maskvoj nuteisė 5 dalyvius demonstracijos, nukreip
tos prieš Čekoslovakijos okupaciją. Tris nutarė ištremti, 
du nuteisė kalėtu Be to, vieną paguldė bepročių ligoninėj.

Ir šio sklidimo tikslas yra 
pasiruošti skristi į mėnulį. 
(Tie pasiruošimai pradėti 
1961 m.). Apollo 7 turėjo 
skristi jau pernai sausio mė
nesį, bet tada, erdvėlaiviui 
dar nepakilus. įvyko nelai 
m-ė, ir visi trys jame sėdėję 
astronautai sudegė. Todėl 
skridimo planas buvo su
trukdytas, ir jis tik dabar 
tebuvo galima įvykdyti.

90-sis kongresas
baigė darbą

Pirmadienį JAV 90-sis 
kongresas baigė savo posė 
džius. Naujas kongresas su- 

' sirinks sausio 3 d. (Kaip ži- 
1 norr.a, lapkričio 5 d. bus 
renkami visi 435 atstovų rū- 

; mų nariai ir 34 senatoriai).

Atstovų rūmų pirminin
kas John McCormack pagy
rė kongresą už jo nepapras
tus darbus, o senato demo
kratų vadas Mansfield pa
reiškė, kad tai buvo nei di
delis, nei menkas, bet geras 
kongresas.

Surado Krezo aukso
Erdvėlaivio Apollo 7 įgula.

Walt«r M. Schirra
Command Pilat

Donn f. Eitolo
Senior Pilot

Z. W«iMr Cunninghem
Pilot

Dėl Sovietų Sąjungos įsi
veržimo į Čekoslovakiją 
protesto bangos kilo ne tik 
laisvajame pasauly, bet to
kių protestuojančių buvo ir Į 
Sovietų Sąjungoje, net pa-| 
čio j Maskvoj. Raudonojoj 
aikštėj.

Už tokią demonstraciją 
rugpiūčio 25 d. teisman bu
vo patraukti 5 asmenys: bu
vusio Stalino užsienių reika
lų ministro vaikaitis, chemi
jos inžinierius Pavel Litvi- 
nov. rašytojo, dabar sėdin
čio kalėjime, Danieliaus 
žmona Larisa Danielienė, 
mokslų akademijos nario- 
korespondento Delone sū
nus Vadin. darbininkas 
Dremliuga ir mokslų akade
mijos bendradarbis Babic- 
kis.

Čekų mokyklose 
rusų kariai

Sovietų Sąjungos kariuo
menės Čekoslovakijoje va
das pagrasino į mokyklas 
pasiųsti karius, jei čekai 
mokytojai skleis Sovietų Są
jungai nepalankias mintis. 
Pasak jį. Čekoslovakijos 
mokyklos yra kontrrevoliu- 
cijos lizdas.

Maskvos supratimu, tai 
nėra kišimasis į svetimos 
valstybės vidaus reikalus.

t

✓

I teismo salę tebuvo įleis
ti tik artimi giminės. Teisme 
sąmyši sukėlė darbininko 
Dremliugos reikalavimas 
atvesti į teismą tuos milici
ninkus. kurie jį žiauriai mu
šė, bet teismas jo reikalavi
mą atmetė.

Panašių skridimų dar bus 
daugiau. Jų visų tikslas pa
tikrinti visą sistemą, kad 
pagaliau astronautai galėtų 
saugiai nusileisti mėnulyje. 
Tai padaryti numatyta ne 
anksčiau kaip 1969 metų 
gale.

Jau žinoma, ko tokiai ke
lionei reikia, bet dar daug 
ko ir nežinoma.. Įsidekime 
į galvą, kad erdvėlaivy yra 
2 milionai įvairių dalių, o 
automobily tik 2,000. O juk 
ir dėl nedidelės dalies netin
kamumo erdvėlaivis nega
lės tinkamai tarnauti siekia
mam tikslui. Dar nėra tikra, 
kaip veikiamas žmogus, il
gai pasilikęs erdvėje, žo
džiu, dar daug kas reikia iš
siaiškinti, ir tik tada tebus 
pasiryžta iškelti koją į mė
nulį.

lydyklą
Harvardo universiteto 

archeologai, kurie jau vie
nuoliktus metus vykdo kasi
nėjimus prie pasakiško Ly- 
dijos imperijos Sardis mies
to (dabartinėje Turkijoje), 
surado neapsakomais turtais 
garsėjusio tos imperijos1 
valdovo Krezo aukso lydyk
lą. Krezas gyveno 550 m. 
prieš Kristų.

Karių perversmas 
Panamoje

Kariai Įvykdė perversmą 
Panamoje, nuversdami tik 
prieš 11 dienų pradėjusį ei
ti prezidento pareigas dr. 
Arias. Perversmininkai nau
ju prezidentu paskyrė pulk. 
Jose Pinilla.

Dar nepriklausoma j Britai nesusitarė Nixon bijo susitikti

valstybė
Spalio 12 d. Ispanijos 

Gvinėja tapo nepriklauso
ma. Tai 38-ji Afrikos kolo
nija, tapusi nepriklausoma 
po Antrojo pasaulinio karo. j

Ją 182 metus valdė Ispa
nija. Ji teturi 263.000 gy
ventojų, jos užimamas plo
tas 11,000 kv. mylių (treč
daliu didesnis už Massa
chusetts valstijos).

Kai šis laikraštis pasieks 
skaitytoją. Apollo 7 jau bus 
atlikęs pusę savo kelionės. 
Jis viso labo apskris žemę 
163 kartus įvairiose aukštu
mose — nuo 105 iki 262 my
lių.

hĮfaLkas jis skrenda gerai, O* jau tikrinta — pasisekė. 
Netrukdo kelionei ir Schir- 
rai prikibusi sloga: jis jau 
turi reikalingų vaistų.

Astronautai palaiko nuo
latinį ryšį su žeme. Pirmą 
kartą per televiziją buvo pa
rodyta, kaip jie valgo, atlie
ka įvairius tyrimus. Tokių 
vaizdų bus kasdien. Planuo-

***********************************

JAV krašto apsaugos sek
retorius Clifford, atsilankęs 
Vakarų Berlyne, pareiškė, 
kad Amerika be jokių re
zervų laikysis duotų pažadų 
ginti Berlyną.

* * *

Studentų organizacija ko
vai dėl demokratinės visuo
menės kviečia lapkričio 4-5 
dienomis rengti visam krai
te studentų streikus ir de
monstracijas, kad visi ma
tytų, kokia esanti didelė o- 
pozicija rinkimams.

Ir čia dideli
i

išaikvojimai
New Yorko miesto taryba 

nutarė sudalyti 15 asmenų 
komisiją, kuri ištirtų kovai 
su skurdu Įstaigos veiklą. 
Mat, yra rodymų, kad ten 
šimtai tūkstančių dolerių iš
mokėta asmenims, kurių vi
sai nėra šioje žemėje, kad 
net $30.000 išleista kelionei 
asmenims, kurie važiavo į 
Chicagą demonstruoti prieš 
demokratų konvenciją.

su Rodezija
Britanijos premjeras Wil- 

son buvo susitikęs su Rode- 
zijos premjera Smith Bri
tanijos laive Gibraltaro uos-' 
te. .Jie išsiskyrė nieko nesu-' 
tarę.

Kaip žinoma. Rodezijoje 
220,000 baltųjų valdo 4 mi-' 
lionus juodųjų. Ji buvo Bri-j 
tanijos kolonija, pasiskelbė 
nepriklausoma, bet Britani
ja to nepripažįsta, nes da
bartinė vyriausybė niekada 
nežada duoti lygių teisių 
juodiesiems. Jungtinės Tau-, 
tos yra paskelbusios Rode-! 
zijai ūkišką boikotą, bet tas 
nepakeitė Rodezijos val
džios nusistatvmo.

televizijoj
Humphrey pasiūlė Nixo- 

nui kartu su Wallace deba
tuoti televizijoje, bet Nixo- 
nas atsisakė. Todėl respubli
konai pasistengė, kad ir 
kongrese nepraeitų pasiūly
mas duoti abiem kandida
tam teisę televizijoje kartu 
debatuoti.

Mat, sakoma, kad ir anais 
metais Nixonas pralaimėjo 
Kennedžiui, išėjęs debatuo
ti televizijoje. Jis dabar bi
jo tokiu pat būdu pralaimė 
ti Humphriui.

Litvinov gavo 5 metus,
Danielienė 4 metus, o Ba- 
bickis 3 metus tremties. De
lone ir Dremliuga nubausti' 
kalėti po 10 mėnesių. *I

Ištrėmimo vietą parinks 
viešojo saugumo ministras.

Dar vienas iš demonst
rantų be teismo pasiustas Į 
bepročių ligoninę. Tai ten 
dažnai vartojama priemo
nė susidoroti su nepatikimu 
asmeniu.

SenatoriAus Edvardo Kennedy
Taip Sovieti joje elgiama-j Žmona nei basa agituoja Gary 

si su žmonėmis, kurie nieko Į mieste. Ind.. už senatorių demo-
pikto nepadarė, tik viešai 
pareiškė savo nepasitenkini
mą valdžios akiplėšišku el
gesiu Čekoslovakijoje.

JAV per metus šunys ap
kandžioja 17.000 laiškane
šių, kurių gydymas ir kito* 
išlaidos mokesčių mokėto
jams atsieina per pusę mili
ono dolerių.

« « t

i Už 4 Newfoudlando paš- 
i to ženklus, išleistus 1935 m., 
Bazely sumokėta $50,853.

* *

Nobelio taikos premija

New Yorke trečias
mokyklų streikas

Vėl sustreikavo Nevv Yor
ko mokytojai.bet, buvusiam .. w . ... . _ 
ambasadariui Jungt. Tauto-, P?*,rta ” me! ^r*n’ 
se Goldbergui tarpininkau- ‘"“■J0*
jant, pavyko išvengti kitų 

j streikų ir susitarti su ugnia- 
| gesių. policininku ir atmatų 
• išvežėjų atstovais. i

Cassin už jo nuopelnus, pa- '
skelbiant Žmogaus Teisių Gen. ('artis LeMay, kurį Wal-
deklaraciją 1948 metais. lace pasirinko kandidatu į vice 

prezidentus.

eeeeeeeeeeraeeeeeeee**************

Dubček sako čekams, 
kad pirma reikia žengti ne
mėgiamus žingsnius, jei no
rima. kad svetima kariuo
menė apleistų kraštą.

* # *

Prez. Johnson • nesutinka 
šiuo metu visiškai sustabdy
ti bombardavimų Vietname.

* £ *

Siu metų gale bus paleis
tas traukinys, kuris iš New 
Yorko į Washingtoną (227 
mylias) nuvažiuos per 2 vai. 
52 minutes. Jau seniau pro
jektuojamas toks pat trau
kinys Boston—New York.

krata Mirch Bayh.

Buvusio Sovietu Sąjungos už
sieniu reikalu ministro Maksi
mo Litvinovo vaikaitis chemi
jos daktaras Pavel Litvinov 
kartu su keliais kitais dėl de
monstracijos surengimo Mask
voje ištremtas iš Maskvos 3 
metams. Demonstrantai protes
tavo prieš sovietu kariuomenės 
įsiveržimą i Čekoslovakiją.

f
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laisvųjų kraštų komunistus, 
kurie, kaip sakoma, neturi 
divizijų. Atviras imperialis
tinis žygis į Čekoslovakiją 

! turėtų būti gera pamoka 
tiems komunistams paverg
tuosiuose kraštuose ir pačio
je Rusijoje, kurie tebežiūri 

j į Kremlių idealistinėmis a- 
1 kimis“.iI

Taip rašė "Europos Li?tu- 
{ vis“ rugpiūčio 27 d.

Sugriautų

(
pas
bianias 1 las tai ga
lime būti tiki!, kad jau tu

iiąlGų ų 1 laikomai 
anty. Kai' \i< šai paatę-j-

rima ar . I .\ .. m •
turės dar

LAISVAS ŽODIS —
PEILIS SOVIETAMS

Įtakingas anglų savaitraš
tis "The Observer“ savo ve
damajame rašė:

Dr. Pijui Grigaičiui 85 metai
Spalio 16 d. Naujienų vy

liausiam redaktoriui teisių 
daktarui Pijui Grigaičiui 
sueina 85 metai amžiaus. 
Žmogaus gyvenime tai la
bai reta sukaktis, nes retas 
kuris tokio amžiaus tesulau
kia.

Ką šia nepaprasta proga 
apie dr. P. Grigaiti dar be
parašyti. kada jis yra iš se
no žinomas visiems, kurie 
tik nėra dar visiškai atitrū
kę nuo lietuvių gyvenimo 1 
Juk jis jau daugiau nei 5b 
metų gyvena JAV ir visą tą 
laiką per savo redaguoja

mus laikraščius kalbėjosi su gausiu skaitytojų būriu. J t 
ten skelbtas naujas, brandžias mintis vienaip ar kitaip 
nagrinėjo ir kiti laikraščiai, kurie su jomis sutiko arba ne
sutiko. Tuo būdu dr. P. Grigaiti pažino visų lietuviškų 
laikraščių skaitvtojai.

Maža to. dr. P. Grigaitis yra apvažinėjęs visas lietu
vių šiek tiek didesnes gyvenamąsias vietoves su prakal
bomis. O jis geras kalbėtojas, todėl jo kalbų mintys giliai 
smigo i širdį ir protą tų, kurie jų klausėsi, ir vėliau jas 
kartojo kitiems, vieni pritardami, kiti dėl jų ginčydamies.

Todėl galime neklysdami sakyti, kad dr. P. Grigaičio 
JAV nepažįsta tik tas lietuvis, kuris neskaitė jokio lietu
viško laikraščio ir nedalyvavo jokiame lietuvių susirinki
me bei aplamai jokioje jų veikloje.

Dr. P. Grigaitis gerai žinomas ir už lietuvių visuome
nės ribų. Jį pažįsta ir labai vertina ir daug iškiliu valsty
bės pareigūnų bei kongreso atstovų. Juk jis yra ir daž
nas Baltųjų Rūmų lankytojas daugiau kaip per 20 metų. 
Be jo neapsiėjo gal nė viena Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija, vykusi Lietuvos reikalais į Baltuosius Rūmus. 
Ten jis tuos reikalus :i i.'dėstydavo.

Dr. P. Grigaitis Amerikos Lietuvių Tarybos dele gracijoje 1953 m. kovo 26 d. pas prezidentą Eisen- 
houeri. kuriam išdėstė delegacijos reikalus ir įteikė memorandumą. Prezidento dešinėje stovi Alto 
pirmininkas L. šimutis.

šiandien jau žinome, kad 
JAV Turi raketų <u keliais 
užtaisais. Viena tokių rake
tų turi ne. lo užtaisų. Vadi
nasi, palekiu- tekią laketą, 
tie užtai-;:! atd-kk - ir skris 
į jiems skirtu.' taikinius, ir

' tuo būdu ta \ i -na raketa su- 
"Siųsdami dalinius, Ru- griaus Ii) taikini r kurie gali 

sijos vadai pripažino savo būti vienas r.r.o kito už vie- 
politinį bankrotą ir atsklei- no ai oo<1 s, -mylių, 
dė visos sovietinės sistemos Tokiom s rak-t m - -JAV 
silpnumą. Tuo pačiu metu galės .suarianti'7.51)0 priešo 
jie tą silpnumą tik padidi- miestų.
no. Okupuodami Čekoslo
vakiją, jie iš tikrųjų pabrė- Neitikėtinų lalyku jau 
žė, kad sovietinė sistema y- skelbiama ir žvalgybą 
ra labai pažeidžiama ir ne- erdvėje. Tam tiks1 ui jau e- 

ma ivairiu nėr.rimu dau-

bet ir garbingai, neatsišvelgdamas, kad ji gali nepatikti kaip propaganda tvirtina, 
net jo artimam draugui. Tas viltis dar kaitą sudau-

Nekalbėsiu apie dr. P. Grigaičio veiklą ir nuopelnus žė Čekoslovakijos pamoka.
Amerikos Lietuvių Taryboje, Susivienijime Lietuvių A- p žteks gal ir vėl kiekui me-
merikoje. Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungoje ta Pamo^a nebus pa- —____ *___________  vi
ir įvairiose kitose lietuvių draugijose, nes tai taip pat vi- *art°ta ^°J.Pat Rumunijoje gaji sau leisti laisvo žodžio ?a 
siems geiai žinoma, kas tuo domisi. *Į . u^os a'D^je. įaip ai, tojj gjSĮema vra tokia giau kain 200. Jie

Labai gaila, kad sunki liga smarkiai pakirto dr. P. Nn įkahinimn ir'nk trapi’ J0g nedl;ista leisti Sovietu Sriungos ten-
Grigaičio sveikatą ir jis nebegali taip aktingai reikštis. Xriv„nu ri (rinri ir' eksperimento“. tori i: s. ir iu f<>t afiįoB a-
kaip seniau. Tačiau, kaip žinome iš spaudos, jis ir šian- Rratislavos Dareiškimu na- ,» • • -■ • Paratai vlS:-a fotografuoja,ar skraido su Amerikos Lietuvi, Tarytos delega- “X i grendimą reikak, ’b^'ętin.s rez.mas tur. šiandien nuo jų nebegalima 

i Į Xew Yorką, tai į Washingtoną svarbiais .mūsų Sis’ to kokte noi S?±r°‘r • - ’ " Pa5lė|’“ ’aket°m? P®1*“0

k rai d o

dien dar 
cija tai 
tautai reikalais.

Šį sekmadienį, spalio 20 d. 4:30 vaL popiet Sharkos 
restorane (6301 W 63rd St.) chicagiečiai rengia banketą 
dr. P. Grigaičiui pagerbti. Reikia baimintis dėl tos patal
pos sienų, — ar jos išlaikys ten suplaukusių spaudimą.

kuriuo susiduria visi teokra- įrengimų, tankų ir net ma- 
; tiniai ir absoliutiniai rėži- žų kariu dalinių. Tam tikri 
mai: ar galima leisti klausi- aparatai nu-tato tikrąją net

Šįkart su "didžiuoju bro- nėjimą. abejojimą, organi- po vandeniu esančio laivo 
išėjo ir mažės- zuotą nuomonių įvairumą, padėti, ar sunkvežimio mo- 

e-

kesnės provokacijos.

liu“ kartu išėjo ir mažės- zuotą nuomonių įvairumą, 
nieji, kurių valstybės yra Dubčiko vyriausybės už- tore veikimą. Kai 

Juk tikrai ten neturėtų likti nė vienos tuščios vietos, nesi Maskvos įtakoje, gniaužimas persą mintį, kad lektroniniai aparatai pagau-
Lenkijos, Rvtų \ okietijos, Rusijos vadams — arba jų ra atomūrius sprogimus ir 
\ engrijos ar Bulgarijos ko- daliai — vien diskusijų registruoja radri'o ir telefo- 
munistų vadai tiek pat tetų- laisvė (nekalbant apie susi- ninitts na-’k aibė ii mus visoj 
ri savo kraštų gyventojų pa- rinkimų laisvę) nesiderina Sovietų Samboj ir Kinijoj, 
sitikėjimo, kiek čekoslova- su komunizmu, kaip jie jį Dabar paaiškėto, kad Mar

kas nenorės savo apsilankymu pagerbti žmogaus, daugiau 
nei 60 metų savo gyvenimo atidavusio visuomenei. Juk 
per tuos metus dr. P. Grigaitis, galima sakyti, neturėjo 
savo asmeniškos dienos, nes visą laiką sielojosi tik mūsų 
visuomenės reikalais. kijoje turėjo Novotnys. Kai supranta“.

Jo idealas yra žmogaus laisvė, o jai pasiekti priemo- čia pat už pečių nestovėjo 
okupanto kareiviai, tauti
niai komunistai patys įvyk
dė revoliuciją ir balsavimu

Į nės yra demokratija ir socializmas. Tam idealui jis 
į šios dienos ir tarnauja. Tuo tik siu jis, dar būdamas jau- 
1 iiuolis, šaukė: "Šalin caro valdžia! Lai gyvuoja laisva ii

iki

nepriklausoma Lietuva!“ Tą pat jis skelbia ir šiandien, i išstūmė Novotnį. Tokio liki 
* tik žodi "caro“ pakeisdamas "komunistų“. Ypač jis pabrė- mo su’i]auktų ir "mažesnių-.

'laisva“, nes, jo žodžiais, "tautoje, kurioje tos žmo
gaus laisvės mažai arba jos nėra, negali žmogus būti lai
mingas“.

t -‘ zia jų brolių“ kraštai. Vadinas, 
gindami ne savo tautas ir ne tetas, kuris 
tautinius reikalus, o savo PET Seimo

LIETUVIŲ ATSTOVAI
Į

PAVERGTŲJŲ SEIME į
f

Lietuvos Laisvės Komi-i

kurie

i šuvos bloko valstybių ka- 
; riuomėrė? t ikimo čekoslo- 
' vakijai užimti visos smulk
menos buvo žinomos nuo 

i Pat pradžios.

yra statutinis 
(Assembly of

Ta žvalgyba erdvėje JAV 
davė pro:; s sekti. kain So-

' vietas, tie vadai išvien su Euronean Captive Nations:
Mes linkime dr. Pijui Grigaičiui dar ilgai būti mūsų į Sov Saiuneo# vadais išsiun- —ACEN) narys, šių metų 

„„.-..„ris:,, „.„.„„u jai B . __ __ u_ ____ •_______Į tarpe pavyzdžiu, kaip reikia gyventi ir kovoti dėl 
Į idealo.

J. Vanagas

'H V O

vietų Sakinga su užsidegi
mu pradėjo statyti priešra- 
ketinius įrengimus. kaip tas 

: užsidegimas mažėja ir visai 
statvba sustoio: tiksliai

Dr. P. Grigaitis (vidury) keleiviečiu tarpe bankete, 1985 metais j 
minint Keleivio 60 metu sukakti. Dešinėje St. Michelsonas. kai- | 
rėje J. Sonda.

Kas tiktai skaito lietuvišką spaudą, tas gerai žino. 
kad dr. P. Grigaitis yra mūsų spaudos veteranas, kad jo 
plunksna yra aštri, kad jis tuščiais žodžiais nesisvaido, 
kad jo mintys originalios, drąsios, nuoseklios, kad jis sa
vo tvirtinimams paremti bei priešininkui "sumušti“ nesi- 
griebia plūdimų, asmeninio šmeižto, o guldo jį savo sva
riais argumentai, kurių jis turi kiekvieną klausimą svars
tydamas. Juk nedaugelis mūsų laikraštininkų yra taip ge
rai pasiruošę savo darbui, kaip dr. P. Grigaitis, kuris teisę 
pradėjo studijuoti Petrapilio universitete, ją tęsė Berno 
universitete, kur studijavo ir filosofiją, ir Chicagos uni
versitete gavo teisių daktaro laipsnį.

Dr. P. Grigaitis lietuvių laikraštininkų šeimoje yra 
lyg tas šimtametis ąžuolas miške, kuris visą mišką gaubia. 
Vieni juo didžiuojasi, kiti niršta, norėtų jį iš šaknų išrau
ti, bet... kur, žmogeli, gausi tiek jėgų?! Jo priešai tik bė
gioja aplinkui, mėgina įdurti pirštais, įkąsti ir įžeisti, bet 
jis išlieka vis neįveikiamas.

Kas geriau už dr. P. Grigaitį sugebėjo triuškinti ko
munistų čia skelbiamą savo "totalitarinę politinę religi
ją“? Kas taip nuosekliai ir aiškiai suskaldydavo į šipulius 
jų tą leninizmą-stalinizmą? Niekas. Net pačių komunistų 
popai ir ai, liriejai. kai jie pamėgindavo prieš dr. P. Gri
gaitį išsiž ori, turėdavo tuoj barzdas suglaudę susičiaupti. 
Todėl niekas kitas ir nėra jų taip neapkenčiamas, puola
mas, niekinamas, šmeižiamas, kaip dr. P. Grigaitis.

Dr. P. Grigaitis, būdamas tiesus ir pastabus laikraš
tininkas ir visuomenininkas, kovojo ne tik su bolševikais. 
Jis taip pat drąsiai ir energingai plakė ir visus kitus de
mokratijos priešus. r .te gailėjo ir mūsų taip vadina
miems "vadistams“ nei Klerikalams teisybės žodžio pa
sakyti.

Noriu dar pabrėžti dr. P. Grigaičio būdo tiesumą ir 1 
jo atvirumą. Jis ne tik į visus gyvenimo reikalus tuoj atsi
liepia. pasako savo nuomone, bet reaguoja gindamas tie
są, kaip jis ją supranta. Jis tą tiesą gina ne tik atkakliai,

Kas kitur rašoma
ATVIRA IMPERIALIZMO temacionalizmą, ypač

« a a vaizdoje to patyrimo,
rAMOKA

"Čekoslovakijos įvykiai 
turėjo sukrėsti ne tik laisvą
jį. bet ir pavergtąjį pasaulį.
Laisvasis pasaulis nė piršto 
nepajudino dėl to, kad per

aki- 
kai

j didesnysis, šiuo atveju ru
sas. internacionalizmo mi
tu dangsto savo imperialis
tines užmačias. Jeigu rusas
savo žinioje esantiems ko
munistiniams kraitams ties-

norinti laisviau gyventi tų pagalbos ranką be jokių 
kraštą rieda okupanto tan- ’ iirokavimų, o ne stengtųsi 
kai ir eina sv etimas karei-1 juos valdyti ir išnaudoti, 
vis. Aišku, laisvieji kraštai iiandien neturėtume gėdini
nenori karo. Tų kraštų žmo 
nė? rodo savo pasipiktinimą 
ir skaniną bjaurisi ir pro-1 -SovMnis im -a. 
testuoja bet okupuotiesiems ,izma9 žin’mas ma. 
nėra dėl o lengviau. Patys tomas jr OTpranUmas 
cekoslovakai, ypač jų jauni
mas. rizikuodami būti su
imti ar žūti. irgi remia pro
testą ir pasipriešinimą, čia 
demonstracijom, čia reika-

gų Čekoslovakijos įvykių.

visų
tų, kurie nori suprasti. Mes 
irgi tai matome ir supranta
me, nors ir ne visi. Kaikam

tė armijas į Čekoslovakiją sesijos pradžioje pateikė to 
sutrempti net ir komunistų.' M lietuvių delegacijos^ sąra->
Jeigu Čekoslovakijos jvy-, . T f” * . ? ?
kiai nebūtų žiauri tragedija.; ns Banaitis, Bromus Bieliu- raketu Kinijoj sekta visi a- 
tai galėtume ironiškai juok-- kas. Martynas Brakas. Juo- tominh] bombu eamvbos 

tis iš viso to internacionaliz- zas Brazaitis, Petras Karve-' ]aip?n5a; mėginimai ir 
mo ir sovietinių tautų drau- hs, A incas Maciūnas, Ef2’įraketu gamvba. 
gystės. Kai keturiolikos mi- n^us Nemickas, Jonas Puzi-į

nas, Vaclovas Sidzikauskas 
(del. pirmininkas), Jackus 
Sonda. Pranas Vainauskas,
Vytautas Vaitiekūnas, Jo
nas Vilčinskas.

(E)

T * j- t- i .-užmota, kiek Sovietu Sa-, są: Juozas Audėnas. Vaite- jun?a tar,)kont;nentiniq

lionų tauta verkia juoktis, 
žinoma, nedera net ir iro
nišku juoku. Reikia gedėti 
ir priešintis, kaip dalis drą
sesniųjų čekoslovakų. Tan
kai ir kareiviai čia pat, o 
gyventojai dar drįsta savo 
pvkti išreikšti demonstraci
jomis.

"Imperialistas yra gerai 
ginkluotas. Jis žino, kad Va
karai prieš ji nepakels ran
kos. Dėl to ir savo imperia
listinio siūlo ?alų nesisten- 
cia paslėpti. Kain savo me
tu Molotovas kaltino Lietu
va. kad ji persekioja sovie
tiniu iemlų kareivius, nors 
tie kaltinimai ir juokingi at
rodė. taip dabar partija ir 
vyriausvbė prašosi pagal
bos. nors pirmieji buvo su- 

i nežinią išgabenti

PAVERGTŲJŲ SEIMO 

VADOVYBĖ

do 100-30P mvliu aukštyje.
1 Jie panašū' f cigaru? ir sve- 
j ria 2.6^6-0.001) svaru. Jie 
' veikia nuo v'enos iki 25 die- 
! nu. Kartais iš stovvklos pa
leidžiama keli tokie žvalgai. 
Aparatai pradeda fotogra- 
lioti. davus ženklą puo že
mės. Nuotraukos ir kitos ži
nios tuoj perduodamos i že-

Pavergtųjų Europos Tau- mę nėr radiia ir televizija, 
tų Seimas, pradėdamas pen-1 o vėbau filmas išmetamas 
kioliktuosius savo veiklos tam tib-oi dėžei. 50.000 oė-
metus, išsirinko šiems me 
tams tokį prezidiumą: pir

du aukštvio išsiskleidžia 
parašiutas. Nusileidimo lau-

mininkas — dr. Jozef Let-j kia dežuniojautieji lėktuvai, 
trich (iš Čekoslovakijos de-'kurie dėže pagauna ore. 
legacijos). vicepirmininkas!
—Alfreds Bėrzinš (latviui Nėra abejonės, kad So- 
delegacijos pirm.), genera-' vietų Sąjungos premjeras 
linis sekretorius — Eeliks^ v;sa
Gadomski. jvoie. kada: iis pasiūlė pna»

dėti pasitarimus varžvboms
baimti raketiniu ginklu ga-
rr.vbos sritvie. Tos varžybos

Pasaulinė darbo unijų fe- suėda neapsakomai dideles
deracija, kurią sudaro ko- lėšas. Ju nelengva surasti
munistiškai nusiteikusios u- JAV ir daim daug sunkiau
"t*8 ir ><“- sovietam,. Todėl ten ir no
n turi 120 mil. nariu vado- „ " ~ ...... viespa-

mūsų ir laisvojo pasaulio
. . . , , , . , tautų vis reikia sWtfžių pa-į imti ir _ ------- ----------
.avimais, kad.okupantas pa- ka(l ?a]ėtlJ įsitikinti i kurie tariamai kvietėsi
sitrauktų, cąa smerkdami jr bent ]ajkinai pradėti vėl išvaduotojus. Pigi prona- 
tuos, kūne butų P^iryz§ žiūrėti ne pro rožinės spal- ganda, kaip to pasakėčios 

vilko, kuris būtinai norėjo 
sutvarkyti ėriuką. Bet vilkas 

tv. . plėšikas gali leisti sau ir aki-
kad ir Čekoslovakijos ko- pamokos 0 pamažu-Pusiškumą rodyti,
munistu partijos didžioji pradėta žiūrėti, kad gal iš!

tie^ 138 komunisUs! ”Didesniu laisviU paraga-' vybė pareiškė, kad čekoslo- . .
jos nep a . y&ę- 10* • ne toks jau žiaurus ir plėši- vę čekoslovakai. aišku, ne- vakijos užėmimas priešta- tav,rno amonių gerovė tebė-
kia komunistų laikysena ro- kinkas, kad gal jis ir yra nurims. Bet šikart įvykiai rauja pagrindiniams princi- ra žemo biipsnio, trūksta
do, kad mitas tėra visos į "didysis brolis“, kuris sten- į ar nebus pamokę ir komu- pams, kuriais ši federacija žmogui būtinų kasdieninių
kalbos apie komunistinį in-į giasi mažuosius globoti, nistų. Mes nekalbame apie remiasi. dalykų.

prieš tautos valią eiti Ulki- vog aWnilJS PanK(ka buvo 
nmkauti so'lėtiniams ni- užgrobimai,
sams. Maloniausia žinoti. Ret vė, reikėjo Ven ijos

IR JI PASMERKĖ
I

50 metu komunistu
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KAS NUO NEVKIK1A. 

TO NIEKAS NKFKOUA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
P. L B. Centro Valdyba WATERBURY, CONN.

Informacijo* seminaro 

programa

Su daina ir žodžiu per Piety 
Ameriką iTrečioji PLB Valdyba ryškinant lietuviškojo švie-į 

susirinko pirmojo posėdžio timo, kultūros, mokslo šie- o ,,, , » ,. - i
rugsėjo 21.22 dienomis kimus ir laimėjimus. ! Spalio 19 4, segtaOienj/
Clevelande, dalyvavo visi Posėdžio proga dr. Ed- , L n uP? u"' Moi™™ , • i j ta i • au cp *
devyni jos nariai. Aptarus mundas ir Milda Lenkaus- be. 48 Green S ., Waterbu- T Dalyvauja Aldona Šiem-.
PLB Valdybos darbo sritis, kai surengė pobūvi, kurio Conn" ivykstanerame tn- paskelbtrejr Laisves Kovos puziene, diriguoja D. La- 
sutarta pareigomis pasi-! metu buvo atsisveikinta su fo‘niac,jos seminare disku- Metai vis dėlto bus atzyme- pinskas.
skirstyti taip:

Juozas Račiūnas — pir
mininkas,

Stasys Barzdukas — vyk
domasis vicepirmininkas,

Antanas Gailiušis — sek
retorius ir iždininkas,

Dr. Henrikas Brazaitis — 
visuomeninių reikalų vice
pirmininkas,

Dr. Antanas Butkus —in
formacijos vicepirmininkas, 

Dr. Antanas Klimas—PLB 
Kultūros Tarybos pirminin
kas,

Milda Lenkauskienė — 
jaunimo vicepirmininkė,

Dr. Vytautas Majauskas 
—finansų vicepirmininkas,

Antanas Rinkūnas—PLB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas.

Nariai pateikė savo sri
ties veiklos metmenis, pa
gal kuriuos bus sudarytas 
ir kitame posėdy apsvars
tytas bendras PLB Valdy
bos veiklos planas. Apsvars
tyti ir- pr iimti darbo nuosta-

buvusia PLB Valdvba. Po-!S1.JOS v-vks tnJose rijose - b ne tiktai kalbomis ir re- 
būvyje taip pat dalvvavo• simpoz.jumuose su trimis zobueijomis bet ir eile kon- ~
Ohio LB apygardos.'abie- Įvadiniais pra- kremų kultu,mu įvykiu, ge- fonijos orkestro dfrigentas
jų Clevelando apylinkių,! ne.s™als kiekvienoje sesi- rokai didesni, „ re.ksm.n- mae£r0 Q]av Roots ir
lietuviškosios spaudos ir ra- J°le* j gesnių uz. .assai altinius bei kesų.o programos komisija.

1 ... i kasdieninius parengimus.
I-ji sesija . skirtus tik pramogai ar pi-

1. Lietuvos laisvės klausi- hi&ams sur inkti. Tai PLB 
mo kėlimas gatvėse ir aikš- seifas, įvykę koncertai, li- 
tėse — Gintaras Šlapkūnas. teraturos
Waterbury, Conn.

Šiems koncertams oficia
liai pakvietė nuolatinis sim-

dijo atstovai bei svečiai: 
Australijos LB Valdybos 
pirmininkas Simą? Narušis 
ir N. Zelandijos seimo at
stovas Mečys Cibulskis ir kt.

Posėdis, trukęs 8 valan
das, buvo darbingas, ir visi 
klausimai buvo svarstomi 
išsamiai, konstruktyviai ir 
solidariai.

Dr. A. Butkus,
PLB Valdybos informacijos! 

vicepirmininkas

NEW YORK, N.Y.

Parodė, ką galime 

kiekvienas laimėti

Kaip žinoma, Jungtinis 
Finansų Komitetas, kuris 
šiais metais telkia Lietuvai 
laisvinti ir lietuvybei išlai
kyti lėšas (Jos bus pusiau

Visus ryšius sudarė Kolum 
bijos LB pirmininkas kun. 
M. Tamošiūnas.

Numatoma, kad spalio 26 
d. Įvyks atskiras koncertas

vakarų eilė nuo 
i Atlanto ligi Pacifico, ren-

2. Lietuvių liaudies meno £iami stambesnio svorio lei- tik lietuviams, kuriame da-
parodos amerikiečiams __ dimai, numatoma lietuviška lyvaus Stempužienė - Ba-
Dalia Dzikienė Hartford ' °Pera *r kiti panašūs dalbai, rauskas - Lapinskas. Tai 
Conn. ’ ’.Šį kartą tenka atkreipti dė- būtų lietuvių liaudies dainų

3. Amerikiečių organiza-^ i iki šiol dar- mažai ir poezijos rečitalis, 
cijų ir susirinkimų naudoji- minėta trijų lietuviu meni-i 
mas — Zenonas
Southbury, Conn.

4. Diskusijos.

Seliokas. įninkY ku’tūi •ini žygi i Pietų 
i Amerika, globojamą Pasau- 
• lio Lietuvių Bendruomenės 
i valdybos.

II-ji sesija j Tai jau pereitam Kete'
1. Amerikiečių radijo ir numery užsiminta sc

TV Lietuvos klausimui — 
Gabrielius Mironas, Phila
delphia, Pa.

Aldonos Stempužienė"
vusio bostor.iečio kom 
toriaus Dariaus L&pin*

2. Lietuvos bvla viešoje (Jramos aktoriaus Leono 
i Barausko įsvvka i venecue-

Argentinoje:

.ą: ’ ričio 2 d. — propa- 
ris pasirodvmas Bue- 

-ires televizijoje.
apkričio 4 d. — koncer-

tai. liečiu PLB Valdybos po- pacįa]intos tarp Vliko ir L. 
sėdžius ir įvairius procedū- Bendruomenės) laimėjimo 
rinius reikalus. Nutarta tęs-^ būdu skirsto mūsų dailinin- 
ti buvusios PLB Valdybos suaukotus paveikslus.
darbus: leisti Pasaulio Lie
tuvi. sudarant redakcinį ir 
administracinį kolektyvą, paro(jyti spaudos ir 
vykdyti 'rietuvių menininkų įstaigų atstovams 
isvvka i Pietų Ameriką ir kt.

Spalio 13 d. Marpheto 
lietuvių parapijos salėje jie 

mi-

KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NIEKAM.

Peru valstybėje kariai Įvykdė perversmą. Kairėje tan
kas rieda gatve, dešinėj nuverstasis prezidentas lielaun- 
de Terry, kurį perversmininkai išvežė Į Argentiną, apa
čioje perversmininku vadas gen. Juan Velaseo Alvarado.

REGISTRUOJAMI 

NUKENTĖJĘ NUO 

NACIU IR SOVIETŲ

Lietuvos Tyrimo Institu-
,s Buenos Aires San Mar-' tas renka medžiagą apie nu-

:in teatre lietuviams ir ar-! kentėjusius nacių ir sovietų 
gentiniečiams. ! okupacijų metu Lietuvoje.

ištaigose. Visos ir visi kvie
čiami prie šio lietuvių tautai ; 
labai svarbaus darbo prisi
dėti.

Užpildyti lapai siunčiami 
Lietuvos Tyrimo Institutui
šiuo adresu: Lithuanian Re
search Institute, Ine.. 29 
VVest 57th Street, New

Lapkričio 5 d. - koncer-Į 7,am «ks!ui..y'a atspausdinti York, N.y. 10319. 
tas ir poezijos rečitalis Lie-1 klau-'amly Įąpm.- anke;

Urugvajų ir dar Brazilija tuvių Centro namuose Bue-' °s: as uzl>‘1 Jti piasomi
3. Lietuviškos intormaci- „e tik tenvtb- l eturiu gaL *<» Aires. Atlieka Stempu- "S1 “e- kun.e Pat-Vs >',a nu' 

ne t,k tenvk.cn lietuviu ga kentėję nacių ar sovietu o-
kupacijų metu (pradedant

spaudoje — Lyvia M. Gar- 
sienė, Waterbury. Conn. . la. Kolumbiją. Argentina,

jos šaltiniai ir viešosios bib- . . . 
liotekos - Antanas Saba- ?ntl " dziu?int1’ bet ir 1

tataučiams mūsų kūrėjus kas.
Į reprezentuoti. Lietuvos var-' Koncertus rengia Argen-

MIESTAS PADEDA 

PALAIDOTI

Valdybos nariu iškelti ir 
apsvarstyti šie klausimai: 
Trečiajam PLB Seime kilęs 
konstitucijos peržiūrėjimas, 
seimo darbu išleidimas, san
tykiai su Vliku ir kitais lie
tuviu veiksniais ir kt. Pasi
tarimai su jaunimu ir PLB 
Jaunimo sekcijos sudary
mas. kuri turės rūpintis II 
PL Jaunimo Kongreso šau
kimu, jaunimo organizaci
jomis snortu, tautiniais šo
kiais ir kitokia jaunimą lie
čiančia veikla.

PLB Kultūros Tarybon 
numatvta įtraukti lietuvių 
mokslininku, rašytojų, mu
ziku, teatralų atstovai.

Bus sudaryta PLB Šyie- 
timo Taryba, kuri turės

Viso labo 20 dailininkų 
suaukojo 30 paveikslų. Ži
novų nuomone, paveikslai 
yra tikrai vertingi, vidurkio 
kaina $300. Traukimas bus 
gruodžio 29 d. Vadinasi, 
kas dar
gali ju Į 
tingų paveikslų. Penkių bi
lietų knygelė — $5.

Jei kas dar bilietų neturi
te, įsigykite iš platintojų ar 
tiesiai iš komiteto: United 
Finance Committee. 29 W 
57th St., New York. N. Y. 
10019.

Susirinkusiems praneši
mą padarė komiteto pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas. Jis 
pabrėžė, kad iki šiol bilietų 
neišplatinta tiek, kiek buvo 
laukiama, todėl ragino vi-

lis, Woodhaven. N.Y.
4. Diskusijos.

IlI-ji sesija —A
1. Lietuvos klausimas rin

kiminėje kompanijoje .
Aleksas Vakselis, Rich-( kiausią vaizdą susidaiysime 
mond Hill. N.Y. į Irisai žvilgtelėję tik į jų ke-:

2. Mūsų informacijos da- Lionės ir veiklos planą, ku- 
bartinis stovis — Romas ris -įau vra atartos ir nuo Lapkričio 8 d. —koncer-

spalio 17 d. pradedamas tas Montevideo, miesto teat
re, su simfonijos orkestru.

Klaipėdos krašto užėmimu 
1939 metais), ir tie, kurie

dą garsiau pa.-kai denti. į tinos Lietuvių Organizaci jų; turi žinių anie nukentėjusi

Niekur nėra žmogui taip 
brangu Į žemę Įlįsti, kaip 
JAV. Čia su keliais šimtais 
nė nepradėk to biznio, o iš

t 
4 i4 ' <

.r neturi bilietų, tas Kezys, Middle Village, N.Y.j ^no.n , 
isigyti ir laimėti ver- 3. Organizuotos informa-Į vykdyti. O j., .tai kote. 

ei jos galimybės — Antanas
Mažeika, Jr., So. Ozone Pk.
N.Y.

4. Diskusijos.
Venecueloje:

Spalio 17 d. — koncertas

Urugvajuje:

j nuia. ou! inniuji m
į bus paraudota išleisti knv- 
Į gai anglų kalba apie marti
rologiją ir genocidą Lietu
voje.

dojęs už trejetą šimtų dole
rių.

O štai Milano miesto sa- . 
vivaldybė (Italijoj) paskel- .

kreipti vpatingą dėmesį į, gus sukrusti. Laiko nebe-
lietuviškosios asmenybės 
formavima ir bendruomeni
nio sąmoningumo bei orga
nizacinės atsakomybės ug- 
dvma. skiriant tam ne ma
žiau laiko ir dėmesio už tie
siogini žinių perteikimą. 
Kultūros Taryba pradės re
alias pastangas pervesti lie
tuviškas mokyklas i moder
nia beskvrinę sistemą. 

Pabrėžta lėšų telkimo

daug, bet dar galima daug 
padaryti, jei tik bus stengia
masi.

CHICAGO, ILL.

Reikia remti V. Adamkų
Jaunas, energingas, jau 

pasižymėjęs lietuviškoje 
veikloje inž. Valdas Adam
kus kandidatuoja i Sanita-

reikšmė visiems bendruo-; rijos distriktą. Tegu tai nė-
meniniams darbams vykdy
ti ir šiam tikslui PLB Val
dybą pasisakė už šių metų 
Jungtinio Finansų Komiteto 
perorganizavimą į nuolati
nę' tarpveiksninę finansų

ra grynai politinė vieta, bet 
svarbi. Mums lietuviams 
naudinga turėti savo žmo
nių visose svarbiose šio 
krašto Įstaigose.

V. Adamkus turi gerų
instituciją, už tautinio soli-i planų, kaip pagerinti Šani- 
darumo inašo pakėlimą bei. tarijos distriktoĮstaigos dar- 
jo išrinkimo suaktyvinimą,! bą. Tai labai svarbu visiem, 
už specialios bendruomenės į pati respublikonų partija, 
finansų sekcijos prie PLB'
Valdybos sudarymą ir kt.

Ir toliau lietuviška spau
da ir radijas yra prašomi 
skleisti bei populiarinti 
bendruomenine idėją, pozi
tyviai vertinti ir objektyviai
informuoti apie jos veiklą,

bė, kad veltui duosianti
Klausiamieji lapai gauna- karsta, katafalką ir mašiną 7 

.Dalyvauja Aldona Stempu- mi lietuvos Tyrimu Institu- nuvežti i kapus. Karstas T 
žienė, dirigentas Darius La-į te, PLB kraštų valdybose, duodamas visiems vienos 

apygardose, apylinkėse ir rūšies. Jei kas nori branges- 
kitose Bendruomenės pūro- nio. gali ji gauti sumokėjęs 
dytose organizacijose bei kainos skirtumą.

pinskas.
Lapkričio 9 d. — Monte-

i Caracas mieste Venecueios video koncertas ir poezijos 
! Amerikiečių Centrui (Cent- rečitalis tik lietuviams. Kon- 

Sesija vyksta anglų kai- ™ Venezolano-Americano), certa rengia Urugvajaus L. 
ba, lygiagrečiai su lietuvis-; JAV 'aklybes Depar- Bendruomenės valdyba.
kąja' sesija. tamen‘? . M™!08.

1. Lithuanian . freedom g!3*!8 ąmoje. Dalyvauja so-
and public opinion - An- >>8te Aldona Sten.puz.ene, 
a__ t_ ‘akomponuoja Darius La

pinskas.

Hl-ji sesija B

tanas Mažeika. Jr,
2. American organiza- 

tions — forum for the Li
thuania cause — Gloria Bi
liūnas, Stamford, Conn.

3. The Mechanics of in-

Brazilijoe:
Lapkričio 10 d. — kon

certas Sao Paulo mieste lie- 
Spalio 19 d. — koncertas tuviams. Dainų ir poezijos 

Valencia mieste Club Ir ter- rečitalis. Stempužienė - Ba- 
national lietuviams ir kita- rauskas - Lapinskas. Kon- 
taučiams svečiams. Daly-

formation — Lyvia M. Gar- vauja Stempužienė — Ba- 
sys. į rauskas. akomponuoja La-

4. Discussion. i pinskas. Koncertą rengia
Seminąre dalyvauti kvie- Venecueios LB valdyba, 

čiami visi suinteresuotieji:
moksleiviai, studentai, jau- , .^P*111 
nesnioji karta ir vyresnieji .ln.1J1<J . P'’yils 
iš viso Atlanto pakraščioi. i '-'.esbutyje. dalyvaujant uz. 
Seminarą organizuoja Con-
necticut LB apygarda, vyk- ,Vllk<; 
dant politiniam ir jaunimo minuikąs 
komitetam. Papildomu in- ■ su P°ma-

certą organizuoja prel. P. 
Ragažinskas su visų organi
zacijų talka.

Menininkai iš Clevelando 
išskrenda spalio 15 d. per 

Spalio 20 d. — atsisvei- New Yorką į Caracas, nuo
pokylis Maracay 

: už-
sveciams. Glo- 
atstovvbės pir- 

Jurgis Bieliūnas

formacijų kreiptis į Romą Yisais koncertais Vene
cueloje rūpinasi LB pirmi
ninkas inž. Vladas Venckus.

Keniausvtę, 77 Pierpont St..
Waterbury, Conn., telefo
nas <203) — 756-5333.

Rengėjai • Kolumbijoje:•
I Spalio 25 d. — konet 
į Bogotoje miesto teatre, >u• x cy *

kur prasideda ju maršrutas 
Regėdami prieš akis tokį

jų užsimota žygį, telieka tik 
palinkėti didžiausios ištver
mės ir geriausio pasisekimo. 
Gerai pažindami šiuos me
nininkus iš jų čionykštės 
\ d Klos, mes neabejojame 

e ištesės ir nesuklups 
■ kelionėje. Juk antai 

- Aldona Stemužienę, 
gyvavusia koncerte su San 

>*ego simfoniniu orkestru ir 
tokiom įžvmenybėm. kaip

reina. kokiu oru mes kVė< B??otos ? alstybinJlu, ^įmfo- ^0^ P^errZ Duvau/bo-kuri V. Adamkų stato kan
didatu, rinkiminiiame pla
kate metė šūki: 'Išrinkite 
Valdą Adamkų į Sanitarijos 
distriktą, ir jūs lengviau at
sikvėpsite!“ I suoti už inž. Valdą Adam- Spalio 27 d. — antrasis koncerto ‘ prošvaistę. Tikė-

Ir tikrai, nuo Sanitarijos kų. koncertas Bogotoje su Vals- kimės ir šioje išvykoje tokio
distrikto veiklos daug pa- Chkagietu Į tybiniu Simfonijos orkest- pat pasisekimo visiem trim.

puošime, kokį vandenį mes' DalyY.auj.a. sas-baritonas Louis Sgarro,
gersime ir kt. . ; P v"' ’ *a"a Rėžtas kritikas vid i

Lapkričio 5 d. visi Chi- J 1 ' ,5. a omP*. nintele įvertino be jokiu
cagos lietuviai turėtų bai- D»nus ^P'^kas. | priekaištų kaip yiso tojo

• ot'i' tUb \ t t ( -<v : urnoj

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met j tai nauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
dunda 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 apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reika tingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SIJK—AKCIDENTALP APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims ickomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian AHianee of America
307 West 30th Street. New York. N.Y. 10001

tenvk.cn
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Žmonės bėga iš kolchozų

Žemes fUdo žurnale šių 
metų birželio, numeryje Vil
niuje buvo tokių pasisaky
mų apie kolchozų gyvento- liaus klasikinių šokių* šokė- 
Ju^: jų konkurse. Apie šią nea-

1968 Įn. pradžioje kolū- bejotinai dailią ir gabią šo
kių nariai ir jų vaikai suda- kėjų porą nebe pirmą kartą 
rė 47.1 G visų kaimo gyven-' rašoma su pasididžiavimu, 
tojų. Tačiau, nepaisant pa-i nes jie iau vra laimėję ne 
lyginti aukšto natūralaus vieną tarptautini prizą kon- 
kaimo gyventojų prieauglio kursuose, kuriuose dalyvavo 
(1000 gyventojų — apie 14 J Vokietijos ir kitu Vakaru• \ 11 — 1* • • I _ *

Gydytojai — šokėjai

* Jūratė ir Česlovas Norvai
šos. iš Kauno, laimėjo pirmą 
prizą Anglijoje anglų sti-

Spalio 12 d. Meksikos sostinėje prasidėjo olimpinės žaidynės. Kairėje du jaunuoliai .žaidžia is 
cemento nulietame paraše "Mevico 1968“, dešinėje vengrė Ilona Tozser rodo savo naujus auska
rus su olimpiniu žaidynių ženklu.

žmonių), kolūkių narių ir 
jų vaikų skaičius, skaičiuo
jant žemės ploto vienetui,

Europos kraštų vadinamųjų 
saloniniu šokių šokėjai. 

Norvaišos šokiu konkur-
umažėjo... 1960 metais 100 suose dalyvauja kaip nepro-

-tui ha teko 26.3 kolūkiečių 
ir jų vaikų, o 1967 m. pra
džioje — 24.3**

Į miestus pasitraukia kaip 
tik darbingieji. PFr penk
metį (1960-65) darbingų 
kolchozininkų lOo ha nor
ma sumažėjo 8.4 c<. (Bet

fesionalai: jų tikroji specia
lybė ir profesija — gydyto
jai. Bet pastaruoju metu at
rodo. kad jie tą savo profe
siją “bene 1 ar ben!
besirengią mesti. Jiedu jau 
apie du mėnesiai, anot Tie
sos. "tobulinasi Lon one"

vistiek ji dar_didesnė, kaip p- tobulinasi ne medicinos.!
o šokimo moksle.

J

Jonui švedui 60 metu !

Latvijoj ar Estijoj)
Kadangi i miestus pasi

traukia darbingas jauni
mas, tai kolchozuose "nuse
nusių gyvventojų procentas 
didėja, o mobiliausių (dar
bingiausių) — mažėja" Va
dinasi, blogėja darbo ištek
lių struktūra**...

Toliau: — „Viena iš prie
žasčių, dėl kurių darbingi 
žmonės išeina iš kolchozų, 
yra gyvenamojo ploto trū
kumas. Respublikos kolūkių 
teritorijoje gyvenančiai šei
mai vidutiniškai tenka 0.8 
gyvenamojo namo“.

Atseit, aštuonete namų 
turi tilpti dešimt šeimų. Be 
to,: —

„Pagrindinė gyvenamųjų 
namų* dalis yra individua
lūs mediniai namai, dau
giausia vieno buto. Iš jų a- 
pie 10' f yra avariniai (tai 
yra. nepataisomai sužlugę).

„Esant tokiai padėčiai, 
atskiruose ūkiuose susikū
rusios naujos šeimos neretai 
neturi kur gyventi.“

-„Be to, 74 G kolūkių teri
torijoje esamų gyvenamųjų 
namu iki šiol vra vienkie-c «-
miuose. Tas smarkiai truk
do reikiamai organizuoti 
gamybą ir darbą, gerinti 
kultūrines buitines sąlygas“
(Sąlygas gerinti vienkie
miuose sunku ypač dėl to, 
kad valdžia nori vienkie
mius panaikinti, nors ir ne
turi jėgų pristatyti namų 
kolchozų centruose“.

Dabartinėse sąlygose dar
bingas kolchozininkas kol
choze dirba vidutiniškai tik 
178 darbo dienas per me
tus (1966 metais). Moterų 
darbo dienų vidurkis 1966 
metais buvo 144. Kolchoze 
kaip baudžiavą atlieka 
„darbadienius”, o pragyve
nimu kitaip rūpinasi...

(E)
t

Vilniaus 650 metų sukaktis

Vilniškė Tiesa prasitarė, 
kad „1973 metais senasis 
Vilnius pažymės 650 metų 
jubiliejų’*. Čia pat pažymė
jo, kari „pastaruoju meto 
mūsų mokslininkai rimtai 
abejoja, ar 1323 metai yra
tikrieji Vilniaus Įkūrimo,-ginti;,rvžiai. kurie nunoksta 
metai“. (Toks rezenas įsto- trečdaliu laiko greičiau, ne 
rikų yra padalytas jau nt’gu kitų rūšių ryžiai, ir duo-' 
vien „pastaruoju metu**) da dvigubą derlių. Tai A-( 

merikos dovana. Ta rūši iš-*■ • * faugino Ryžių Tyrimų insti
tutas Filipinuose. Bandy
mams, kurie buvo pradėti 
1962 m., lėšas davė Fordo 
ir Rockefellerio fondai. į

Bet. atrodo, linkstama jubi
liejų. kad ir abejotiną, vis
tiek švęsti ir ta proga prisi
versti miestą atitinkamai pa
gražinti.

v E lta;

SOVIETAI MĖGINA 

ERDVĖS RAKETAS

Dar ir šiandien yra žmo
nių, kurie sako: „Kuriems 
galams mūsų vyriausybė lei
džia dideles lėšas mėgini
mams pakilti į erdvę?“

Kitoj vietoj rasite žinią.' 
kokios netiesioginės naudos; 
jau davė tie bandymai.

Jie svarbūs ir kariniu po
žiūriu. Teisybė. JAV su so
vietais yra pasirašiusios su
tartį, kuri draudžia į erdvę
paleisti suktis aplink žemę j timuosius parsivežti pas sa- 
satelitų su atominiais ari ve ir likusias gyvenimo die- 
kitais panašaus pobūdžio; nas. baigti kartu. Jau daug 
naikinamaisiais ginklais, artimųjų atvyko, dar dau-

KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT. kalbų prisiklausę vaikai 
naktimis bijojo ne tik į orą 
išeiti bet ir kambariuose sė
dėdami vengė kojas po sta
lais nuleisti, kad kokia bai-

Liūdni šeimų susijungimai

Pas mus gyvena daug lie
tuvių. kurių šeimas išardė , . ,
paskutinis karas. Vyrai ne- f' e nenukąstų, 
teko savo žmonų, žmonos Mūsų dvasiški tėveliai 
vyrų, o vaikai tėvų. Dabar, taip pat turėjo neribotą ga- 
kada susidarė palankesnės' lią savo ganomų avelių iš- 
sąlygos iširusiom šeimom tikimybei kontroliuoti. Už-
susijungti, daugelis iš jų de
da pastangas iš tėvynės ar-

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje; 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

: JL----=--- -R---------- T— ---X~1 1 B 1 — 1

Rugsėjo 26 d. 60 metui 
amžiaus sulaukė buvęs vil
niškio „Lietuvos“ ansamb
lio vadovas Jonas švedas.. 
(Liet. Encikl. jo gimimo da-1 
ta pažymėta 1908 X 9, bet’ 
dabartinis "Lietuvos“ an-! 
samblio vadovas Vladas; 
Bartusevičius cituoja paties; 
Švedo toki pareiškimą: „Gi-į 
miau 19<>8 metu rugsėjo 26, 
dieną Liepojoje“. Tad. arba: 
J. Švedas laikosi senojo ka
lendoriaus datos ir 13 dienų 
„pasisendina“, arba L.E.J 
biografas bus antrą kartą 
perskaičiavęs ta datą į nau
jąjį kalendorių).

Nuo 1962 metų J. Švedas 
nebedirba savo sukurtame' 
ansamblyje. Perdavė ji vie
nam iš savo mokinių. Bet te
bėra liaudies instrtimentų 
katedros vedėjas Vilniaus 
konseivatorijoie. Laimingu 
sutapimu — mėgiamas žmo
nių ir valdžios per petį pa-' 
tapnodamas. Ir dabar. 60 
metų sukakties proga, prie 
jau seniai suteikto visasą
junginio liaudies artisto ti
tulo. šumauskas su Nauja- 
liu pridėjo dar vieną garbės 
rasta...

ginklais 
bet tokių galinčių atomines 
bombas nešioti raketų ban
dymų ta sutartis nėra už
draudusi. Ir štai šiomis die
nomis Sovietų Sąjunga jau 
išmėgino tokiam kariniam 
reikalui tinkamą jau trylik-' 
tąją raketą.

Ji galės numesti bombą 
į pasirinktą vietą iš erdvės, 
kaip dabar nutupia erdvė
laiviai. Ji dabartiniais rada
rais tegalės būti pastebėta

giau laukiama atvykstant. 
Tai labai gražus ir pavyz
dingas lietuvių elgesys. Tik 
labai nemalonu, kad pas 
kaikuriuos tas susijungimas Į 
labai liūdnai pasibaigia.

Mat, kaikurie čia atvykę 
artimieji vietoje pasiilgtos 
šeimyninės meilės suranda 
labai grubų gyvenimą. Vie
ni vyrai neapkenčia atvyku
sių žmonų, kad jos perrie- 
bios, o kiti. — kad perkū- 
dos. Čia apsivedę vyrai ne- 

atvy-
o jy

tik 6 minutės prieš jai nu-
krintant. Bet karo vadovy-' gražiom^ akim žiūri į 
bė sako. kad naujos rūšies' ^US1US žmonų tėvus.
radarai dabar gali matyti iri žmonos — nuolat šnairuoja 
už horizonto, tad ir šios rū- - i vynj artimuosius. ra ir 
šies raketą pastebėsią iš! tokių vyrų, kurie, ilgai ne
anksto. Bet vistiek pavojus
didėja. Be to, reikia atsimin
ti, kad sovietai visas sutartis 
sulaužo, kada tik jiems tai 
naudinga, tai ir šita prieša- 
tominė sutartis JAV neap
saugoja nuo atominės grės
mės iš sovietų pusės. O bent 
dalinai apsaugoti gali tiktai 
nauji technikos išradimai ir

sulaukdami žmonų, susira
do pavaduotojas, kurios at-

teko tik paštuose pasitei
rauti. ir tuojau sužinojo, 
kurios avelės ir kokius nuo
dėmingus laikraščius skai
tė. Daug žinių į klebonijas 
sunešdavo ir šimtakvoldės 
davatkėlės, kurios jokio 
naudingo darbo nedirbo, 
tik po šiukšlynus besivalkio- 
damos pletkus ir rankiojo. 
O žinių prisirinkę, dvasiški 
tėveliai net suprakaitavę 
dirbo, nepaklusnias aveles 
terorizuodami. Tik drąses
nės ir platesnius akiračius 
turėjusios avelės to teroro 
nepabūgdavo. .

Šiame kultūringame kraš
te gyvenant, kaikuriuos 
veiksmus dvasiški tėveliai 
gerokai sušvelnino, bet jiem 
nepatinkamų laikraščių 
skaitytojus persekioti vis
tiek nenustojo.

Naujienos vra visų susi
pratusių lietuvių labiausiai

vykusioms žmonoms taip mėgiamas dienraštis, nes
pat gerokai drumsčia gyve-

1 nimą. Matydami, kad na
muose yra neapkenčiami, at
vykėliai nori susirasti dar
bus ir gyventi atskirai, bet 
dėl seno amžiaus ir kalbos 
nemokėjimo niekur jo ne

atitinkamas ir nepavėluotas; gauna. Tada pasijunta, kaip, 
pasiruošimas sutikti pavojų, i miške į laukinių tarpą įpuo-į 

Jei JAV erdvės srity nie- 1?

jos neužsiima melagystėmis 
ii- jokiais pataikavimais. Jos 
tik gina nuo pažeidimų to
leranciją ir demokratinius 
principus, nes įvairių pažei
dimų lietuvių tarpe dar la
bai dažnai pasitaiko. Kelei
vis taip pat daugelio labai 
mėgiamas savaitraštis., nes 
jis sumaniai ir drąsiai atre-

ko nedarytų, tai jų liki-į Tokį nemalonų gy venimą mia visas melagystes, kurias
1 mas jau seniai priklausytu' suradę, kaikurie is jų nori skleidžia ne tik kaire, bet ii 

Ka viesulas padare Palangoj nuo Maskvos viešpačiu grieti atgal, bet susiduria i dešinė lietuvių pusė. Jeigu 
Tik dabar Lietuvoj po malonės.

truputį aiškėja, ką padarė; 
Palangoj pernykštis viešu-į 
las. Anksčiau buvo kalbėta; 
apie jūros tiltą, pajūrio ka-J 
vinę (tie jau atstatyti), kai
kuriuos kitus pastatus, ir tik 
šiek tiek apie parką. Dabar, 
Tiesoj jau kalba ir apie par
ką:

— Išvežta 2700 kietmet- 
rių medienos, nuvalyti skve
rai ir aikštės, pasodintos gė
lės, dekoratvviniai medeliai.V -
Ypač nukentėjo maume-; 
džiai, sidabriniai klevai ir 
pušys. Visoje parko teritori-’ 
joje priskaitoma apie 1500 
medžių kelmų...

I
GAUS DVIGUBĄ DERLIŲ

N*?? * . r. 1
P. Vietname pradėta au-

LABORATORIJOJE 
IŠAUGINO VARLĘ

su didelėmis kliūtimis. Mat, 
bolševikai džiaugiasi senu

tų laikraščių nebūtų, lietu
vių tarpe atsirastų labai di-

Mokslininkai seniai ieško 
gyvybės paslapties. Angli-. . . x
jos mokslininkams pavyko | "es ‘urt® "eatgau-

žmonių nusikratę, todėl no-.flelė tuštuma, 
rinčius grįžti nenoriai įsilei-j o vis dėlto mūsų dvasiš- 
džia. O jeigu ir įsileistų, tai ' ki tėveliai labai norėtų ma
gužę būtų priversti dvigu-j tvti tuos laikraščius miru- 
bai didesnį vargą vargti. sjus. Nors viešai „ *

šioje srityje pažengti di
džiulį žingsnį — jie iš skil
vio naivėlio išaugino varlę, 
kuri. kaip ir normaliai gi
musi, gali dauginti savo šei
mą. Bet kol kas dar tik 2% 
tokių bandymų pavyko.

Dirbtiniai pagimdytų gy
vių savybės yra žinomos iš 
anksto, o tuo tarpu natūra-’ 
liai gimstančiųjų savybės j 
nežinomos, nes šias veikia

tų, o senomis jėgomis nau-

jie jų ne
puola, bet slaptai organi
zuoja duobkasius jų palai

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas vra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO

VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar .............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 1. 
ĮSIGYKITE SIAS JDOM1AS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

jai įsikurti taip pat būtų ne- dojimui. Jau nekuris laikas 
įmanoma. Todėl toks žiau- pas torontiečius lietuvius 
rus lietuvių elgesys artimuo- landžioja gerai išdresiruo- 
sius įstumia į nepavydėtiną tos poniutės, kurios, dangiš- 
padėtį, o bolševikams suda- kais balsais čiulbėdamosį at
ro ne tik daug džiaugsmo, 
bet ir propagandinės me
džiagos.

Ir čia šmėklos siaučia

kalbinėja vyrus nuo tų laik
raščių skaitymo. Nepajėg- 
damos atkalbėti vyrų. su 
šiurkštumu ir įvairiais pra
gariškais bauginimais puola 
jų žmonas. Su tokiais aki-Prieš karą mūsų tėvynės

abiejų pusių paveldėjimas.i kaimai savo išvaizda buvo'plėšiškais landžiojimais jos 
dėl kurio susikryžiavusios jau gerokai sukultūrėję. bet nedaug ką telaimi. bet kai- 

kultūros srity dar skendėjo kurias gražiai sugyvenusias 
tamsoje. Dar daugelis lietu- šeimas gerokai supiudo. Is 

kad vių. ypatingai iš moterų tar- viso to matyti, kad musų

ypatybės duoda visai 
ketų vaisių.

Kai kas jau mano. 
tokiu dirbtinu būdu galima 
„gimdyti“ genijus, bet Ox- 
fordo mokslininkai, kurie 
išaugino varlę, sako, kad 
dar labai toli, iki bus gali
ma dirbtinai išauginti aukš
tesnės rūšies varles, o juo 
toliau iki genijų

po, brangino pekliškas kny- dvasiški tėveliai su savo 
gas ir vieni kitus baugino klapčiukais stengiasi musį 
įvairiais vaiduokliais, šmėk- grąžinti į anuos senus lai-J 
lomis ir kitokiomis naktinė- kus. Tik su tuo skirtumu,' 
mis baidyklėmis. Ilgais žie- kad ten buvo bauginami 
mos vakarais, pas vieni ki- vaikai, o dabar čia jau riv- 
tus susirinkę, tik apie vai- pamirštami ii nuaugusieji 
duoklius ir tekalbėjo. O tiri J. Rainis

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $5.90.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal. Canada.

I
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ŽĄSYS SAUGO TILTUS

Pasikalbėjimas y 
Maiklo su Tėvu

A ’ !*

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Pasakyk, Maiki, ko tu — O kas tas?
dabar mokiniesi? į — Etika reiškia doros

— Aš studijuoju istoriją.'mokslą. Nūdieniai daktarai
— O koks iš to pažitkas? i laikosi tokios etikos, kad
— Istorija, tėve, yra labai! daktaras privalo gelbėti ir 

svarbi mokslo šaka. Ji su-į palaikyti kiekvieną gyvybę, 
pažindina žmogų su praei-Į jeigu jai gresia pavojus. Se- 
ties Įvykiais ir faktais. Iš josi niems žmonėms daromos o-
sužinome, kokių buvo tautų, 
kaip jos tarp savęs kovojo, 
kiek jų per tas kovas išny
ko. kiek susiformavo naujų, 
ir taip toliau.

— Maiki, aš tau pasaky
siu, kad būtų daug geriau, 
jeigu tu išmoktum ant dak
taro. Žinai, aš jau ilgai ant 
svieto gyvenu, jau nebe jau
nas čikinas. ir mane prade
da baderiuot visokios kva- 
rabos. Va, ir vakar, kai pa
kilo gumbas, tai nors gvol- 
tu rėk! Nu, o pas daktarą 
bijau eit. Žinai, kai valdžia 
Įvedė tą čiūdną medikėrą. 
tai daktarai pasiuto ligo
nius taip plėšti, kad, netu
rint šimtinės kišenėje, jau 
baisu prie daktaro prieiti. 
O jeigu tu būtum daktaras, 
tai galėtum ir už dyką mane 
pagydyt. Gal galėtum ir 
naują širdį man Įdėti, ba 
jaučiu, kad šita ilgai plakti 
jau nebegalės, o aš mirti A- 
merikoje nenoriu. Prieš 
mirti važiuosiu Lietuvon, i 
savo gimtinę Plungę, kur 
merginas mylėjau ir su ber
nais mušiausi.. Taigi eik Į

peracijos ir vartojami vi-

Karui vesti išrandami vis 
nauji ginklai. Jais paverčia* Į 
mi net Įvairūs gyvuliai.; - ■ pp ■■

Vietname neseniai pradė
tas naudoti elektroninis in
strumentas, kuris tuii-labai 
gerą "uoslę“. Skraidant he
likopteriu, kuriame yra tok
sai aparatas, galima susek- 

1 ti, kurioje vietoje yra pasi
slėpę priešo kariai.

Tame pačiame Vietname 
žąsys naudojamos tiltams 
saugoti. Jos pririšamos prie 
tiltų. Kai priešo kariai, ty-Į' 
liai plaukdami upe, prisiar- ‘ 
tina prie tilto, žąsys tuoj su
kelia didelĮ triukšmą.

Naudingi yra ir šunys. Jie 
veda žvalgus ir Įspėja nuo 
komunistų pasalų. Šunys 
moka išvengti žemėje ir virš 
jos padėtų minų. Specialios 
labradorų veislės šunys pa-* 
deda sekti pasitraukiant} 
priešą. Kad ir kaip priešas 
besislapstytų, mėtytų pėdas, 
tie šunys suseka juos po ke
liolikos valandų.

Viena vilkų veislės kalė 
yra išmokyta užuosti mari 
juaną. Iš Vietnamo išvyks
tantieji kariai mėgsta jos 
išsivežti. Ta kalė surado dvi 
marijuanos cigaretes, kurias 
kareivis buvo paslėpęs savo 
foto kameroje ir Įdėjęs gi
liai Į kuprinę.

Aišku, ir komunistai sten 
giasi vis naujais ginklais ap
sirūpinti. Moka ir jie savo 
reikalui panaudoti gyvulius 
Jie, norėdami suklaidinti 
šunis, atsitraukdami bunke
riuose palieka kates. Treni 
ruotos lapės su sprogmeni-

sokie vaistai, kad tik pra
tęstų jų gyvenimą. Pavyz
džiu gali būti kad ir Eisen-

mis paleidžiamos Į ameri
kiečių stovyklas. Nuodingos

KELEIVIS, so. BOSTON

STAFFORO YOUNG CSRNAN
Viršuje astronautai, su Apollo 7 penktadienį 11 vaL 
ryto pakilę i erdve, kur numatyta skraidyti aplink žemę 
10 dienų, 20 vai. ir 9 min. Viduryje kapsulė, kurioje jie 
skraido, vieta iš kur pakilo ir kt. Apačioje atsarginiai 
astronautai,

Mums žadami stebuklai

plastikinius iškilmių drabu-i 
žius jau dėvėjo 2,400 Cin- 
cinatti universiteto studen-i 
tų.

Netrukus bus ekranai, su
jungti su telefonu, todėl, į 
kalbėdami telefonu, galėsi
te matyti tą, su kuriuo kai-Į 
bate. i

Mums žadami ateities ste- j 
buklai jau minėtu sąrašu! 
nesibaigia. Jų bus daugį 
daug daugiau, ir todėl mes 
galime pavydėti tiems, ku-‘ 
rie po mūsų gyvens, nes mes! 
nebesuspėsime tais stebuk 
lais pasinaudoti.

GYVENIMAS PABRANGO 

4 KARTUS

Žinovai išskaičiavo, kad1 
i per 68 metus mūsų varto- , 
jamų dalykų kainos pakilo 
daugiau nei 4 kartus. Ypa
tingai smarkiai kainos pra
dėjo kilti per paskutiniuo- Spalio 11 d. jis pakistas į erd 
sius 20 metų ir vis tebekyla. ve- Tai erdvėlaivis Apollo 7.

Mokslas ir ;-amonė kas* nuo erdvėlaivių. Dabar tie 
gyvatės ir vorai paleidžiami! dien daro stebuklus. Ir vis dažai naudojami namų sto- 
požeminėsc slėptuvėse iei nuostabesnius. Žvilgterėkim eams dažyti, kad tuo būdu 

. j jas tenka apleisti Vandens! nors prabėgomis, kokių ste- būtų sumažintas paskutinių- 
prezidentas. Jis gauna vie- 5UjVoIai siunčiami i ameri-| bukiu mes galime laukti ne- ju aukštu Įkaitimas. I mėnu- 
ną širdies smūgi po kito.
bet daktarai jį vis atgaivi
na ir daro, kas tik galima, 
kad jis nenumirtų. Kai mu-i 
du čia šnekamės, jis jau ke
lintą savaitę negali is lovos*
atsikelti, bet daktarai vis’ -dėiau, kad ruskiai bėgda- 
neduoda jam ramiai numir-;mi nuo vokiečiu T iptnvoi« 
ti. Jie žino, kad pas' »-ikti ■ užkasė daug auksiniu nih-

howeris. buvęs Amerikos 1

kiečių stovvklų užminuotus j 
laukus

jam nedaug tėra vilties, betjlių,, ale dabar jau nežino, 
medicinos etika reikalauja; kurioje vietojo Reiškia, 

a mūsų ne

tolimoj ateitv. i Ii nuskridusiam žmogui
Atomine jėga varomas vaikščioti buvo sugalvotas 

kumščio dvdžio siurblvs pa- vežimėlio pro-
keis žmogaus širdi. Plieni- Dabar tas principas
niai ir ,-k urmiai lancetai pn a.kęas bekojų invalidų
. , , , , kedei. Su ja toks invalidas(cnirurgo peiliai) bus pa-i ,. •. . v i •' , u,,,. cales pahpti ir nulipti laip-mir-ti. nes operacijos bus ■ 1 1 r r
daromos sb'HuUtais šviesos

tll 1-

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVES KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vilkui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas a u k o k i m e 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

29 West 57th St., New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

palaikyti jo gyvybę iki pas-j auksas dar tphėr< 
kurinio kvapo. Ar tai pro-į mėi 
ringą? Juk tokia gyvybe ne-į 
gali būti maloni nei pačiam 
ligoniui, nei jo giminėms.
Todėl tas Dr. X.V. ir tašo

— Tėv» . zemejt ' isada 
yra aukso, tačiau be darbo 
jo nepaimsi

. , ... . , , I K-»dėl nepaimsiu' Arminėtame Anglijos daktarų, tl, ,,ad bn,;,, ikai
žurnale, kad užuot tęsti gy
vybę ,kiek tik galima, reikia

žmones yra sunki našta, ne 
tiktai kitiems, bet ir patys 
sau.

— Tai kam tu čia man 
daktarus. Įdėsi man jauną! apie tą daktarą kalbi? Ar'

ji užkeikė0 

pradėti trumpinti ja kur tik ~
reikia Pasenę ir leVu netekei me-]P »Z-3 R ’.F ę 'kęį keikti“. Bet norint ii iš že.

mės išgauti reikia pir ma ^ą 
Įdirbti, o auksas užderės. 
Tačiau tėvas esi įbp ,.erse-

širdi. Aš noriu dar pagyvėti 
ti.

— Matyt, tėvas dar neži
nai, kad jau atsiranda dak
tarų. kurie širdžių perkėli
mui nepritaria.

— Kodėl?
— Jie aiškina, kad senų 

žmonių yra jau perdaug, n 
ilginti jų gyvenimą nera jo
kio reikalo. Tokią mint} iš
kėlė vienas daktaras Angli
jos d aktam žurnale ”Me- 
dical World News".

— O kaip jis vadinasi?
— Savo vardo ir pavar

dės jis nenori skelbti, pasi
rašo tik Dr. X.Y.. kas reiš
kia nežinomą asmenį. Jis 
kritikuoja ir gimdymo kon
trole. Sako, žmonių priviso 
perdaug ne dėl to, kad per
daug gimsta, bet dėl to, kad 
negana miršta. Jis kaltina 
Įsigyvenusią medicinos dak
tarų etiką. ,

nas, darbo dirbti negali gy
veni paskolintu laitai ir nuo
šimčių už tą paskolą niekam 
nemoki, todėl tas anglas 
daktaras ir sako. kad toks 
žmogaus gyvenimas jau nie-

- Gyventi nori kiekvie- tT ir
nas. tėve. Ta gerai supranta, 'e jj 1

n,, v v -n.A ! — Tai ką? Ar jis norėtų

tu norėtum pasakyti, kad 
jau laikas ir man kojas už
versti? Ne. Maiki, aš noriu 
gyventi ir gyvensiu, kad ir 
viskas plyštų. Ai bečiu!

ir Dr. X.Y. Bet jis mano, į 
kad žmones galima atpra
tinti nuo tokio noro. Šita 
linkme turėtų pasidarbuoti 
gydytojai.

— Maiki, aš tau pasaky*

tokiam čincfbaro užduoti?
— Ne. tėve, jis nesiūlo to

kiems jokio „činčibaro“, tik 
sako. kad nereikėtų tokj gy
venimą tęsti medikalinėm

tais.
Nepastebimai Įvyko re

voliucija elektrinių statybo
je. Kurą ir vandenį pakeitė 
atominė jėga. JAV jau dau
guma naujųjų elektrinių nu
mato vartoti atomo jėgą

... Daug nauju stebuklų ža-
dzm aparatai leguliuos au-; (jama įr mūsų namams, štai 
tom.inlio ,.-girną n įspėsiu kopįam pavojui ištikus

Į net nakties metu, galėsite 
paspausti prie lovos esantį 

Elektroniniai aparatai nu- mygtuką, ir jūsų telefonas 
statys lig's diagnozę ii- gy- iššauks policiją. Nepaklus- 
dymo būdą. , nius vaikus motinos galės

Kiek nauju galimybių lengvai užmigdyti paleidu- 
lauk.a ch*įja. ypač žemų §jos aparatą, kurio tylus 
ten.p.-ratui ; srityje! garsas užmigdys ir miego

Deguonį". azoto, heli jaus! nenorinti.
ir neono naudojimas skys-' Speciali grindų šluota 
čio pavidaiu sukels revoliu-;vjenu kartu plaus, chemiš- 
ciją metalurgijos ir kitose^kai valys dėmes, grandys 
srityse. : čiulps dulkes ir kt.. trins

Jau turime trijų matavi- grindis. Automobily tuo me 
mų fotografiją, vadinamą tu. kai jūs pakelsite koją 

nuo akseleratoriaus peda- 
lio. stabdžiai patys pradės 
veikti, nebereikės paspaus-

Mi l troško i; i n s? rašom o j i 
in.i iaė;e e biblijos 1245, 
p erl ipius t .Įpinti dviejų! 
kv dratinią edių juostelėj. į

Elektroniniai nago d v-!

keliuose bengti susidūri
mo

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau parduodamas 

Kaina 91*00

cholografija. Ji bus plačiai 
pritaikyta medicinoj, staty
boj, susisiekime oru.

Artinasi laikas, kada gat-Į stabdžio pedalio. 
vėmis lakstys elektra varo
mi automobiliai.

siu. kad tas daktaras kalba’ priemonėm. Kai žmogaus 
kūnas pasidaro jau nedar
bingas ir jo protas atbunka, 
akys neprimato iii,ausys toęi 

tais negaliu užmokėti gas- gįi di, tai jau geriau tdkiam 
padinei už burdą. ale gyven-) visiškai numirti* Juk šiaip 
ti vistiek noriu — noriu dar ar taip, numirti vistiek rėi- 
pamatvti, kada mūsų veiks- kės, todėl kuo anksčiau, tuo
niai išlaisvins Lietuva ir vi- geriau.

niekus. Jis niekad man nei- 
kalbėtu. kad nereikia gy
venti. Aš nebagotas ir kar

sose bažnyčiose pradės gro
ti vargonai. Tada ir man bus 
čenčius sugrįžti i Plungę. 
Gal ir pinigų i ašių, ba gir

Maik. tu man daugiau 
tokių mandrikulų nepasa 
kok. Tfu, ant tokio daktaro 
ir ant jo mokslo? ''

Aklieji turės garsinius ki 
šeninės lemputės dydžio a 
paratus, kurie jiems duos 
ženklą, kad prieš juos už 
20 pėdų yra daiktas ir ne 
koksai.

Baigusiems mokslus ne

Svaibios knygosĮ
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5,00
Perkabv abi dalis kaina tik ...................................... $6.50$
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo- 
jtei, 176 psk, Kama...................................................................... .. $2.00

’rof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
15 puslapiai, kaina.........................................................................$1.00
’rof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
10 puslapių, kaina........................................................................ $1.00

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik .............................................................. $2.00

Dan Kui učio Magiikuoju kilimu i Vilnių, 330 pusla-

Daug krm kosmonautiką, 
skraidynnm rdvėj, laiko be 
prasmės. Bot tai klaidinga 
pažiūra. Pa-iruošimas skris
ti Į mėnuli ir kitas planetas
paskatino sukurti r.auių me- bereikės nuomoti brangiai
džiagų ir aparatų. Ju skai- kaštuojančių togų ir spe- 
ęius jau si< ia L200. Dau-! cialių kepurių, nes už centus 
gęHs jų jau naudojami kas- galės nusipirkti plastikinius 
dieninėje technikoje. Pa- kurie, beje, tiks tik vienam
vyzdžiui, reikėjo sukurti kartui, bet jie bus tokie pa , ...... . .. ,
dą^is, kuri' atmuštų aukš- kaip iki šiol vartojami. Pra- pių, laba/įdomus 1962 metų kelionės} Lietuvą apra
tos temperai ims spindulius eiti} metų pavasarį tokius J ^ymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina • ••• • • $3.00
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MOTERŲ SKYRIUS
KAZ1M1ERAS BARĖNAS* z

«£; «• •» . ■

Išsvajotoji
(Tęsinys)

Susikirtimas tuo ir baigėsi. Jurgis suvyniojo laiškus, 
Įsidėjo kuprinėn. išbaigė gerti šaltą kavą ir užgesino švie
są. Gulėdamas dar rūkė, bet tylėjo. Aš dar laikiau paruo
šęs sakinį ir laukiau, kad tik jis prasižiotų. Aš jį būčiau 
dar apkaltinęs atsakomybės baime ir išsisukinėjimu, bet 
jis tylėjo.

Nei rytojaus, nei porytojaus dienomis mums jau ne
beteko dėl to susiremti, o ilgainiui ir mano pyktis išblėso, 
aš jau nesijaudindamas pajėgiau galvoti apie jo tuos at
sakymus dėl moterų. Tolimos ugnys nei šildo, nei kaitina, 
o visi laužai gęsta su aušra, tai mano nuomonė.

Paširdžiais man dar buvo pritvinkęs kamuolys, kai 
ištekėjo Dailidonio Ona. Rodos, paliesk tą kamuolį, duok 
progos bent vienu žodžiu užkabinti reikalą, tai jau tada 
lėksiu, kaip galvijas, jaučiu maurosiu ir išsakysiu visą tei
sybę į akis. Mergina, matyt, laukė nesulaukė Jurgučio, tai 
taip staiga ėmė ir ištekėjo už kito. O mano Jurgelis tom 
dienom toks buvo geras, toks nematytai geras. O man be j 
niekur nieko prasiveržti su savo pamoksliškom mintim i 
trukdė dar toji aplinkybė, kad Jurgis jau niekad nebekil- Į 
nojo anų Feldpostu gautų nepažįstamosios laiškų ir vaka
rais nebedūsaudavo ir niekad nebesakė jau; v

— Būčiau grįžęs, būčiau susiradęs, būčiau šiandien • 
gal jau vaikus auginęs. į

Tai kaip aš dabar, sakau, imsiu ir išliesiu žmogui savo ! 
tulžį ant galvos? Tai šitaip be jokio naujo barnio palau-i 
kerne abu savų skyrybų, nes vėlyvą pavasarį jis atsisvei- • 
kino ir išplaukė į Angliją. Aš palydėjau jį iki pat sunkve- i 
žirnio, jis vedė mane apkabinęs per pečius, ir šitaip trim

Buvęs Anglijus karalius, to sosto atsisakys to, kad 
norėjo vesti nekarališko kraujo moterį amerikietę, dabar 
Windsoro kunigaikštis, su savo žmosa sveikiau Paryžiuj 
garsą jj aktorių Maurice Chevalier jo 80 m. amž. proga.

Teises patarimai Romanai
Advokatė M. treikanakianė antike ataa- 

kyti J Keleivio skaitytojų Mausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informncinin pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus apausdinaiam šiame skyriuje, 
laiške reikia paž > mėti, kad esate Keleivio 
skaityto jas.

prašome siųsti tiesiog *»••<»

M. Šveikauskas, Attorney st L»w, 
Co-operative Bank Plaza 
18C4 Cpntrp Strpet 
Boston, Masu. 0213k

Klausimas

Robertas Keturakit
SPALIS

Laukų platybėj rudeniu pakvipo —
Išartu pūdymu ir rugio daigeliu,
Puria tešla ragaišio, kylančia ir. lipančia 
Iš ąžuolinių kubilų gilių.

O vėjas įžūlus lapus nuskins,
O vėjas lapų čežesiu primins,
Kad rudenį prišvilpavo varnėnai,
Kad rengias klevas variniu švarku,
Kad kloja dovanas naktis trumputei dienai — 
Sušalusias rasas — stambius karoliukus.

ggasažagggzgffl;

MIRĖ 132 METŲ 

MOTERIS

nius ir buvo jų laikoma vi 
šokių ligų gydytoja. Ji gy
veno Evergladais vadinamo

siomis dienomis Floridoj balose, tarp Miami ir 
. . . . .. mirė Toni Cypress. semino- miestų. Semmolai

kojom nuėjom iki vartų, as jam pamojavau u- parstnksė- indėnų moteris, sulauku- cia £>'vena vadinamose ci
jau vienas tylom gesinti sunkaus atsisveikinimo, nes Jur- sj 139 metu amžiaus. Ji --------
gio jau nebematysiu. Geras jis buvo man, luošiui. Jau ką slaugydavo " saviškius ligo-
geras, tai geras. Su šitokiu draugu man užtektų neprapulti
ir tos vienos kojos ii- tų dviejų lazdų. Geras, ir tegu jam 
sekasi. Gal jis truputį ir piktas ant manęs, bet ką dabar! 
padarysi, kad aš toks greitas patarti ir kištis į kito reika-! 
lūs!

Kai gavau siuntinuką su kava, su muilu ir su cigare
tėm, tai tada supratau, kad tie tarp mūsų kilę dūmai buvo 
netiršti ir išsisklaidė jau. Gavau ir laišką, gavau ii* kitą,! 
o po šito ir vėl kitą, ir ilgainiui nuo jo siuntinukų man ne : 
tik akys prašviesėjo, bet ir lazdos palengvėjo. Aš tik lau- j 
kiau, kada jis parašys: sveikink, ruošiu vestuves. 0 pa-į 
įašė: pirkau namus, nes pas svetimus nusibodo ant pirštų 
vaikščioti. Mano Jurgis, .-akau sau. iš kito galo pradeda: 
ne nuo žmonos, o nuo namų.

0 kai dar kartą parašė, tai iš pradžių net nepatikė
jau. Pasiimk, girdi, Gediminai, iš anksto savo lazdas, kad 
ant greitųjų paskui nepamirštum, nes važiuosi pas mane. 
Namai yra, duonos yra. tik reikia žmogaus, kad nuolat 
dulkes papūkštytų ir žiemą pečių pakūrentų. Šitaip aš su
grįžau Jurgio globon ir vėl iš arti matau visus jo žings
nius, žinau visus stambesnius jo rūpesčius ir girdžiu ato
dūsius, nes gyvenu jo namuose. Per tuos metus ne tik dar 
geriau atsiganiau, bet įsitaisiau čia naujų draugų ir pa
žįstamų, jie ateina paplepėti, ir aš, turbūt, dabar jau dau
giau žinau, negu Jurgis. Todėl vieną vakarą ir sakau jam:

— Visi poruojasi burkuojasi. Tai kada tu. Jurgi, mai
nysi žiedus?

— Nerandu tinkamos, broli, — tarė jis.
— Nerandi? 0 Mikasė Šiaučiūnaitė? Paskubėk. —ta

riau, — nes ir ta paspruks.
Aš žinojau ir mačiau, kad apie ją sukasi dar ii- Kal

velis.
— Mikasė šiaučiūnaitė? — tarė Jurgis ir nuleido a- 

kis, nes mūsų pasikalbėjimas kažkaip buvo panašus į aną, 
kuris įvyko prieš kelerius metus.

— Taigi, Mikasė šiaučiūnaitė, — sakau. — Skubėk, 
nes man rodos, kad ir šios neteksi, — sakau jam ir svy-! 
įuoju ant lazdų. —Skubėk, Jurgeli, skubėk.

— Mikasė Šiaučiūnaitė. — sako jis, ir jo akys nuolat 
bėga žemėn.

— O ką, kojos ne kaip belgiškos kumelės, rodos, ne.
— Ne. ne, kojos ne kaip belgiškos kumelės, bet ji ra

šyti nemoka... Keverzoja, kaip višta su koja. Rašyti ne
moka ! Tu suprask, broli, nemoka, — skuba jis ir baigda
mas žiūri į mane, o tada vėl nuleidžia akis ir lyg nu
skriaustas sako: — Arba ta jos lūpa, viršutinė, dešinėj 
pusėj. Aš visą gyvenimą turėsiu žiūrėti į tą jos lūpos pa
tinimą. Aš negaliu, negaliu, Gediminai, negaliu.

(Bus daugiau)

Gint Walker ir Donna Donglas 
jau prieš 6 savaites susižiedavę, 
bet tą paslaptį tik dabar teat- 
skieidę.

! dar vyras yra gyvas. Tokiu 
’ atveju kyla klausimas, ar a- 

Turime dvejus namus: budu "turėjo“ banko knygu- 
vienus mieste, kitus prie jū-j tę» ar abu "dėjo“ ir "ėmė“ 
ros — vasarvietę. Abu na- pinigus iš banko ir tt. Neži
niai mūsų abiejų vardu: ma- nau, ar Tamsta dirbai, ar 
no ir vyro. Santaupos banke ne; ar dalis abiejų vardu į 
taip pat abiejų vardu. į banką padėtų santaupų yra 

Mano vyras yra už mane Tamstos sutaupyta, ar ne.
20 metų vyresnis ir turi du Patarčiau Tamstoms Su
valkus iš pirmosios žmonos.! daryti testamentus, tada at- 
Tie vaikai yra suaugę ir turi kristų bet kuri abejonė. Vy- 
savo šeimas. i rui ar Tamstai mirus, viskas

Dabar klausimas: jei,vy- būtų tvarkingai palikta li
ras numirtų pirmas, ar aš nereikėtų tąsytis per teis- 
neturėsiu vargo su jo vai- mus ir turėti nereikalingų 
kais? Ar man reikėtų mokė- j išlaidų.
ti valdžiai mokesčių, jei nė- i Kitais klausimais: pavel- 
ra testamento? Ar aš galės-1 dėjimo mokesčius reikia 
čiau pinigus tuoj išimti iš mokėti valdžiai (inheritan- 
banko, kad paskui nebūtų ee taxes) ar yra testamen- 
kalbu apie tuos pinigus? Ar, tąs ar jo nėra. Šito negali-, 
privalo mano vyras palikti ma išvengti. Žinoma, yra iš- 
ką nors savo vaikams, jeigu, imejų: pav. nereikia mokėti
jiems jų netrūksta? paveldėjimo mokesčio už • Kazys Almenas. UPE Į

Už atsakymus būsiu dė- namus, kuriuose vedę žmo- ! RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ, 
kįnga. Mano vvras yra se-1 nės gyvena, jei tie namai y-į romanas I dalis. 325 psl., II 
nos išeivijos lietuvis, o aš ra abiejų vardu, kaipo vyro dalis S02 psl.. kiekvienos da-
pati esu dipuke, Lietuvoje i ir žmonos. Už kitus namus/ Hes kaina $3-00. 
tarnavusi ministerijoi. ' pav vasarvietės, paveldėjus Alė Rūta. KELIAS | 

i reikia mokėti mokesčius. i KAIRĘ, premijuotas roma- 
(Prašau valstijos neminėti)! Abiejų vardu paliekamų nas iš JAV senosios kartos 

santaupų reikalu neįmano- lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
ma pasakyti, ar Tamstų at- kaina $3.00-

Atsakymas veju reikės už juos mokėti Vytautas Volertas. GY-
mokesčius. Tai priklauso VEN1MAS YRA DAILUS,

Niekas negalėtų Tamstai j nuo to, kiek jų yra, kas juos romanas iš lietuviu emigran-

D. Nendrė, AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ, romanas, r 
365 psl., kaina $5.

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS. premijuotas ro- ; 
manas, 279 psl., kainą

Aloyzas Baronas. PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl.,. 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.

Rene Rasa. MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Vincas Kankinai; M1U- 
L-OTAS RYTAS. 166pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 psl , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, .omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, , 
291 psl.. kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, pi ■em i juotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

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

kėse“ (ehickeė), tai yra pa 
lapinės su atvirais šonais, 
be sienų, tik stogai iš pal
mių lapų paremti ant ketu
rių kuolų, sukaltų į vande
nį. Tokioj ”čikėj“ gyveno 
ir ta ilgaamžė Toni.

Josios 82 metų amžiaus 
sūnus Džim tvirtina, kad ji 
buvo gimusi 1836 metais ir 
dažnai prisimindavo semi- 
nolų karą su Jungtinių Val
stijų armija, norėjusia juos 
išnainkinti. nes pas juos 
slapstydavosi iš vergijos pa
bėgusieji negrai.

Pelkėse gyvenantieji in
dėnai mažai turi kontakto 
su baltaisiais žmonėmis ir 
anglų kalbos nemoka. Susi
kalbėti su jais galima tiktai 
vertėjo pagalba. Vertėjas, 
kuris kalbėjosi su mirusios 
Toni giminėmią. sako, kad 
ji palikusi daugiau kaip 10Q 

■ vaikų ir vaikaičių.

užtikrinti, kad, vyrui mirus, uždirbo ir pan. gyvenimo. 242 psl.. kai-
Vyrąs neturi teisinės pa- na ^2 50

reigOS palikti turto savo vai- Vytaras Volertas. UPĖ 
Nąmų rejkalu: jei jie y- kams. Tačiau, jeigu jis ne- TEKA VINGIAIS, romanas 

rą abiejų vardu, kąip vyro ir j sudaro testamento, kuriame 332 r>?1 kaina $3.50. 
žmonos, namai, be abejo, aiškiai pasako, kad jis nie- ' Vacys Kavaliūnas. KAL- 
tektu Tamstai. i ko nepaliekąs savo vaikam, GIESMĖ promnuotas

Santaupų reikalu: jei vai- tada paprastai kvla ginčai, roTr,ana5t 20l’ psl.. kaina
ir reikalai atsiduria teismuo- $2 50

x m i Kazvs Plačenis, PULKIM
. Patariu Tamstai pasitar- KELIU.... romanas iš

to su vietiniu advokatu ir su- kun. strazdelio evvenimo.

neturėsi 
kais.

vargo su jo vai-

kai nutartu kreiptis į teis
mą. kilt uklausimąs, ar tie 
pinigai buvo vien vyro ar a- 
Hjeįu uždirbti: ar tie pinigai
bnvo vyro padėti į banką 
abiejų vardu "patogumo dė- 
liai“, arba norint, kad jie tumėte vėlesnių nesusipiati 
bųtų abiejų naudojami, kol mų.

tvarkyti Tamstų reikalus.) n ,ai(Ja , R0 ps, kaina t2.00 
kol dar laikas, kad išvene-| Gliaada SIKSNO-

SPARNIŲ SOSTAS, nremi-
iuotas romanas iš oolitinių 

268

Šeimininkėms

emisrartu e-vvenimo,
— psl.. kaina $2.50.

Juozas Kral-kauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas
••omanas. 205 pusk, kaina
$2.50

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
nusi.. kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
š knvemešio kun. M. Sida
ravičiaus ervvenimo. 233 psl., 
kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽTA | 
<ALNUS, 509 pusi., kaina 
•500

Aloyzas Baroną?: ViENI-
M MEDŽIAI, 117 psl. kaw( 
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas, 246 
psk. kaina $3.

šokolado sausainėliai
5 uncijos sviesto, 7 su pu

se uncijos miltų, pustrečios 
uncijos cukraus, apie unci
ja šokolado arba šaukštelis 
kakavos miltelių, 2 kiauši
nių tryniai, 1 pokelis vani- 
linio cukraus, marmelado.

’r įrankių nemalonų žuvies, 
česnako, kopūstu kvana, 
reikia išplauti iuos karštu 
vandeniu, įpylus į jį 2-3 
šaukštus acto.

Kad skalbiant vilnoniai 
audiniai mblnktii. įpilkite į 
vandenį 2-3 šaukštus acto.

ACTAS NAMŲ ŪKY

Kad bulvės, skirtos gar 
nyrui, nepatąmsėtų, įpilkite 
į vandenį, kuriame jos ver
da. truputį acto.

Nuvalyti vaisiai nepatam- 
sės, jei juos užpilsite šaltu 
vandeniu, įpyjysios į jį 2-3 
šaukštus acto.

Karštomis vasaros dieno
mis mėsą gąjima laikyti 
šviežią ir be šaldytuvo. Su 
vyniokite ją į švarią serve- 

ser
vetėlė išdžiūsta, yėj ją suvil 
gykite. Tokių būdu galima 
išlaikyti ir sviestą.

Baltymus lengviau išplak
site. įpylusios į juos keletą 
lašų acto.

Po Hgo skalbimo rankos 
išpursta ir susųąukšlėja. Pa

naujins. jeigu jj ištrinsite 
skuduru, suvilgytu vandens 
ir acto mišiniu (stiklinė ac
to kvortai vandens).

Dėmes iš odinio rankinu
ko galima išvalyti, ištrynus 
ji- vandens ir acto lygių da
lių mišiniu.

Odinių pirštinių oda bus 
vis elastinga ir minkšta, jei 
jas nuplausite vandeniu, j- 
pylusios į jį 2-3 šaukštus ac
to.

šilkinė suknelė išlaikys 
blizgesį ir šilkui charakte
ringą šiugždesį, jei ją per
plausite vandeniu, įpylusios 
į ji 2-3 šaukštus acto.

Jūsų plaukai bus minkšti 
Angle sheila Ann Thoms, 30 trinkite jas actu ir iš karto ir blizgės, jeigu perplaunant 
m. amž., pagimdžiusi Šepetuką, pajusite palengvėjimą. įpilsite į vandenį 2-3 šaukš
to kurią vienas mirė vos gimęs. Norint pašutinti iš indų tuštėto.

Jūsų kilimo spalvos atsi-1 Šokolado glazūrai: 2 šaukš
tai kakavos miltelių, 1 
šaukštas cukraus pudros, šil
to piei

Visi

* e- *

no.
iską, kas nurodyta re

ceptūroje, išskyrus marme
ladą, sudėti į indą ir gerai 
sumankyti. Iš tešlos iškočio
ti lakštą ir išspausti apvalia 
formele ar taurele vienodus 
blynelius. Pusei visų blyne
lių viduryje išspausti mažas 
apvalias skylutes.

Sudėti į plonai riebalais 
išteptą skardą i? kepti vidu
riniame karštyje. Iškepus 
vieną blynelį patepti mar
meladu, uždMti blynelį su 

skylute ir pastarojo viršų 
aptepti šokolado glazūra.
Kol sustings glazūra, išdė- raus pudrą ir kakavos mil- 
lioti po vieną. ! telius į tyrelę, užpylus kiek

Šokolado glazūra paruo- karšto pieno, 
šlama, gerai ištrinant cuk- Taip kepa čekės.

I
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Vietinės žinios
Mirė 1958 m. spalio mėn. 17 d„ palaidota Mt. Hope 
kapinėse, Boston, Mass., Linden Grove.
Kilusi iš Pasvalio miestelio, Sofijos ir Juozo Jurevičių 
šeimos.
Paliko nuliūdę: vyras Vincas, duktė Milda, trys broliai 
su šeimomis — Steponas ir Antanas Amerikoje, Vladas 
Lietuvoje.

"Prabėgo dešimt metų, kai tu mus palikai.
Ir tave priglaudė Mt. Hope šalti kapai....“

Nuliūdę — Vyras, duktė, giminės ir draugai

Reta šeimyninė šventė 1 Lapkričio 3 d. So. Bosto-

Gintarų Karosų sveikina New Yorko gubernatorius Nelson Ro
ckefeller.

RINKIME G. KAROSĄ ! Gintaras Karosas, Ellis 
Bldg., 409 W. Broadway, 

Kandidatas Į Mass. sei- Rm. 5, So. Boston, Mass. 
mėlį (State Representative) 02127.
skelbia amerikiečiams Lie- Nors ir mažiausios aukos 
tuvos laisvės užgrobimą. Sa- yra laukiamos ir iš anksto 
vo kalbose ir rinkiminėje už jas dėkojama, 
kampanijoje Gintaras karo- Paaukoti pinigai yra at- 
sas sako, kad jis yra pabė- skaitomi iš pajamų ir už 
gęs nuo komunistinės oku- juos nereikia mokėti mokes- 
pacijos, kuri siautė ir tebe- čių.
siaučia Lietuvoje. Latvijoje,)
Estijoje, Čekoslovakijoje ir 
kituose kraštuose. Gintaras 
su pasididžiavimu sakosi e- 
sąs lietuvis. Kaikurie kiti 
lietuviai patarė Gintarui pa
keisti savo vardą i John ar1 p. . . . . , .-i k x r--* ' • . Dr-jos mėnesinis susinnki-Mike, bet Gitaras griežtai i__ _ ... , •- T - .. i - , mas jvvks ketvirtadieni,atsisakė. Jeigu italų, zvdu> .. . - , o , , ,i- Min.- sPaho 17 d. 8 vai. vak drau-

edjos namų antrame aukšteir kitos tautinės mažumos 
su pasididžiavimu palieka 
savo vardus ir pavardes, tai 
kodėl lietuvis turėtų savojo 
vardo bijotis! Jeigu ameri
kiečiai priprato prie prie 
itališkų vardų. — jie pripras 
ir prie lietuviško.

Kalbėdamas į 
visuomenę, jis sudomino 
daug klausytojų. Gintaras 
sakosi, kad jis pabėgėlis, at
vykęs į šį kraštą be jokio 
turto, sudarė sau gyvenimą.

Massachusetts respubli
konai Gintarą aukštai verti
na. nes jis esąs jauniausias 
kandidatas ir daūg žadąs. 
Jis yra vienas iš pirmjųjų. 
drisęs siekti politinės vietos 
tokiame distrikte, kur nei 
vienas respublikonas nedrį
so kišti nosies per 60 metų.

Gintarui pažadėjo padėti 
gubernatorius John Volpe, 
gubernatoriaus padėjėjas 
Sargent, vyriausias valsty
bės prokuroras Richardson 
ir kiti. New Yorko guberna
torius Nelson Rockefeller, 
lankydamasis Bostone, bu
vo susitikęs su Gintaru. Gu
bernatoriui buvo suruoštas 
pagerbimas Statler-Hilton 
viešbutyje, kur jis Gintarui 
pareiškė vieša pagyrimą: 
"Malonu matyti toki jauną, 
energingą atstovą, kuris ra
do laisvės kelią Amerikoj“, 
pareiškė Nelson Rockefel-

DEŠIMT METŲ MIRTIES SUKAKTIS

MICHALINA S. ANEST

4
Gyveno 8 Mayhew StM Dorchest KM**-

ELTA ISPANIŠKAI
Į

Argentinoje leidžiamas 
Eltos biuletenis ispanų kal
ba jau išeina reguliariai kas 
du mėnesiai: 2 ir 3 numeriai 
apėmė gegužės-birželio ir i 
liepos-rugpiūčio mėnesius.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Auksiniai rageliai, Pi ano
Naujokaičio lyrika, 33 eilė
raščiai, 64 psl., kaina 82. j 
Išleido Lietuviškos Knygos j 
Klubas (4545 W 63rd St.,- 
Chicago. III. 60620). Kny
ga gaunama ir Keleivy.

GREITA PAGALE-A 
Nenusimink, gaud pagalbų.

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
iami. nuo reumatizmo, rankų, 

kojų nutirpimo ir skaudėjime 
iau yra.

Tuojau siusk Si skelbimų ii
Juozui ir Maniai Petraus- n° Lietuvill Pil- Dr-jos <avo vardą su antrašu, ir mes

tum ič 92 Tkalml PH n™- Je Sandaros našliu karalie- atsiųsime vaistu išbandymui, 
kam is 28 Thelma Rd., Dor- Jnėg banketas ‘ • royal PRODUCTS
chester, JMass., dukterys su • • •
žentais — Elena ir Steponas T , x ,Butkai, Julija ir Jonas Auš-', LaPkrlcl° 10 _<L Lietuvos---------------------------------
keliai ir sūnus Edvardas su i atkūrimo mine-.

į jimas So. Bostono Lietuvių įlK ^3VGH1C*marčia Terese, giminių iri i;:; k“’’ i’-"''bičiulių talkinami, spalio 6 PlL Dr'JOS 
d. Milton Hill House resto
rane surengė gražų pobūvį Lapkričio 16 d. Lituanisti-

t <i. • C •;

FUEL OIL
t *

4 lersev
Nirtli Sta.. P O Rnr 9112

jų 50 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga.

Svečių ir viešnių buvo net 
iš tolimos Virginijos: tai 
brolienė ir dukterėčia su šei
ma.

Sukaktuvininkai buvo ne 
tik suvažiavusių giminių ir 
bičiulių gražiai pasveikinti, 
bet ir gausiai apdovanoti. 
Stambiausia dovana buvo 

So. Bostono Lietuvių Pil. spalvotos televizijos priim-

S. S.

So. Bostono L. P. Dr-jos 

susirinkimas

Susirinkimas labai svarbus, 
nes elevatoriaus statybai at-1 
tėiant prie pabaigos, susi
rinkimas turi išspręsti daug 
svarbių dalvkų. be to, drau
gijos nariai galės atsiskai- 

' tvti už jiems pasiustas ele-
Amenkos vatoriaus fondo laimėjimų 

knygeles arba įstoti į stam
besniu elevatoriaus fondo 
rėmėjų eiles.

Džiugu pranešti, kad šių 
metų laimėjimų knygelių 
šakneles su pinigais gražina 
dauriau kaip praėjusiais 
metais.

Brangūs nariai, kurie dar 
neatsilvcrinote. prisidėkite 
prie taip svarbaus darbo ir 
užpilde ?aknel°s gražinkite 
paštu klubo vadovybei arba 
atneškite i susirinkimą:: -

Drau vi ios valdyba nuošir
džiai dėkoia iau nrisidėiu- 
siem prie š»o taip didžio už
simoto darbo.

Po su«irinkima bus alučio 
ir kavutės su užkandžiais.

S.K.G.

Darbininkų draugija skyrė 

keltuvui $100

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopos spalio 13 d. 
susirinkime nutarta skirti 
8100 Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos keltuvui įrengti.

ler, spausdamas Gintarui Tame ^rinkime aptarti 
’iL1 į ateities darbai, išrinkta, ar

tuvas, kurį nupirko suva
žiavę Juozo ir Marijos Pet-, 
rauskų gerbėjai — Rose ir 
Jonas Poškai iš Amsterda
mo, N.Y.. Anna Keranskie- 
nė, Stanley Samulis. Adam 
Platukis su žmona. William 
Butkus su žmona, Katherine 
Masiulienė, Jonas Mažeika 
su žmona. Jurgis Masiulis 
su žmona. Petras Taros su 
žmona. Juozas Kersanskė ir 
žmona, Sophie Alinskienė, 
Barbara Gailiūniehė, Mar- 
tha šapamienė, Frank ša- 
pamis, Antanas Šapamis ir 
žmona, Anna Kusavičienė, 
Teofilė Jacienė, Caroline 
Siaurienė. Mary Gailienė, 
Mary Služienė, Philip Wus- 
che su žmona ir Robertas 
Butkus su žmona.

Ta proga dėkojame duk
terims. žentams, sūnui su 
marčia, giminėms ir visiems 
bičiuliams ir pažistamiems 
už ši didelį ir netikėtą pa
gerbimą ir už tas nepelny-

rankų
Rftrkiminė kampanija rei

kalauja lėšų. Ju reikia ir
geriau pasakius, patikta Se
noji valdyba kitiems me-

_. x . T. . ... tams. Ja sudaro: pirm. V.
Gintarui Karosui ravo rinki- Japk0nas, viccpimi. C. Ja- 
numani vajui vesti. Mes. iie- ndiūnienė, sekr. N. jonuš. 
tuvai. turėtume paremti mu- ka. jž(]_ K Marcell0„js.

Įsigykite ką tik gautas į- 
domias knygas:

Auksiniai rageliai, Piano 
Naujokaičio eilėraščiai, 64 
psl., kaina $2.

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės

nės mokyklos puota So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III
aukšto salėje.

• • «
Gruodžio 6 d. 8:30 vai. 

va. Jordan Hali Baltų dr-jos
nT-um^ų v'aiiTeUy - apy- 
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai
na kietais viršeliais $3.75, i

Taip*-Jas galit gauti aukštos 
kokybes alyva ir sutaupyti

Ką daugiau mes duodam: 
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą 
VELTUI dalis, įskaitant ir bur

nerį ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų)
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaštuoja 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
galime jums duoti aukštos kokybės alyvą ui 
pigesnę kainą.

—Pra dėki t taupyt šiandie— 
Pašaukite 482-0200

gramą atlieka latvis pia
nistas Klavinš.

« « «
Gruodžio 8 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių Dr-jos,
III aukšto salėje vakarienė i minkštais $2.50.
Jaunimo stovyklos statybai) Nuiemint(jjų generacija,
Putname paremti. į egzjĮio pasaulėjautos eski-

__ „ '. „ „„ . i zai. parašė Vytautas Kavo-
?°o°i ,va ’l li*» 77 psl-, kaina $2.

vak. Baltų dr-jos III-sis kon-! ’
Varpas nr. 8, 206 psl., kai

na $2.50.
Aidas tarp dangoraižių,

romanas, parašė D. Nendrėj 
365 psl., kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl.. kaina

certas. Programą atlieka
solistė Daiva Mongirdaitę. 

♦ » ♦

Gruodžio 15 d. 3 vai. po
piet Jordan' Hali Izidoriaus 
ir Vytenio Vasyliūnų lietu
viškos muzikos koncertas.

♦ • •
Kovo 2 d. 8 vai. vak. Jor

dan Hali Izidoriaus ir Vvte-j *3.00. 
nio Vasyliūnų lietuviškos j 
muzikos koncertas.

♦ ♦ *

Kovo 16 d. V. ir S. Minkų 
radijo Talentu popietė So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos salėje.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos „Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
zauti už $2.00.

GERA PROGA

RITE fuel co.■■■ ■ ■■ 303 Harrison Avė.

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOM AiVUUJOS LIETUVIU' 
KULTŪRINI RADIJO PROGRAMA ‘

Sekmadieniai* 8-9 eaL ryta 
FM Bangomis 106.7 megacikia 
Iš WKOX, Framingham, Mas.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

T«L JUniper 0-7209

RADUO PROGRAMA

PUSĖ KUNIGŲ UŽ

GIMDYMŲ kontrolę i žymiai papiginta kaina

Jėzuitų universiteto Notre galite įsigyti įdomius prel. 
Dame surinktais duomeni- J. K. Končiaus atsiminimus 
mis 49 procentai JAV kata- iš Baifo veiklos. Knyga tin

tas dovanas. Ačiū. ačiū dau-1 Hkų kunigų yra priešingi po- ka ir dovanoms, gražiai iš- 
gelį kartų visiems ir visoms!) piežiaus enciklikai, kuri ka- leista, daug paveikslų, 404 

jūsų talikams draudžia naudotis psl., kietais viršeliais kaina
dirbtinėmis priemonėmis $4 (buvo $6), minkštais $3 
gimdymams išvengti. (buvo $5).Juozas ir Marija Petrauskai

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 

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

Boston, Mass. 02118

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynai, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.00CĮ žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynam, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliikas žo
dynas. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ........ ................ $12.00

Bostono
PARENGIMU KALCNDORIITR

Spalio 25 d. 8:30 vai. vak. t 
Jordan Hali salėje Baltų dr-1 
jos pirmasis koncertas. Pro- ‘ 
gramą atlieka estė Eva Pat- 
terson (sopranas), buvusi 
Helsinkio operos primadona.

ooo

Spalio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš
to salėje P. Viščinio veda
mos lietuvių radijo valan
dos parengimas.

su jaunaji kandidata io ke
lyje J valstijos seimeli. Gin- vjsus dalyvius pavaišino, 
tanu savo pastangomis rei
kia surinkti anie 3000 do!e-< r i
nu, ir jų reikia dabar, ruki- . #
miriam vajui einant. Taigi Praeitą savaitę adv. John 
betkur gyvenantieji lietu- Grigalus grįžo iš Havajų, 
viai, jeigu jie jaučia pareigą kur Ps su žmona buvo nu-1 tymo 50 m. sukakčiai atžy- 
padėti, vra prašomi siųsti važiavę savo dukters ir žen-{ mėti 
pinigus šiuo adresu: i to aplankyti.

Po susirinkimo valdyba
• • •

Lapkričio 2 d. Jordan 
Hali salėje Komiteto Lietu
vos nepriklausomybės atsta-

• o o

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broad way So. Boston, Mass. 02127

____ 2? u
□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi- 

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl, kaina $2.50.

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

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

Per giedrą j audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie- 

! tais viršeliais $2.50. .
I Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75,

PALENGVINKITE MOŠŲ 

DARBĄ, j;. • ! /.

Kiek laiko ir pinigo šutau* 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prie! 
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
r I
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Vietines žinios
: DIDYSIS KONCERTAS JORDAN HALL’E

r C: *
Netruks atbėgti š. m. lapkričio 2 diena. O tą dieną 

8 vai. 30 min. vak. Naujosios Anglijos Muzikos konserva
torijos koncertų salėj, vadinamoj Jordan Hall'u, rengia 
mas didelis koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo 50 metų sukakčiai paminėti ir jai Įprasminti.

Koncerte pirmą kartą išgirsime komp. Jul. Gaidelio 
naująją kantatą Kovotojus, sukurtus specialiai šiai su
kakčiai. Kantatą stato žinomas Bostono Chorus pro Mu
sica, kurio dirigentas yra Alfred Nash Patterson. Malo
nus pats faktas, kad amerikiečių choras ėmėsi statyti mū
sų kompozitoriaus veikalą.

Koncerto solistai: Dana Stankaitytė iš Chicagos, so
pranas, Leonas Baltrus, tenoras, iš Rochesterio, N.Y., ir 
Arnoldas Vokietaitis, bosas, šiuo metu dainuojąs Chica
gos Lyric Operoj. Jie visi atliks pirmąją koncerto dali, 
o taip pat dainuos Kovotojų kantatoj.

Savo solistus neblogai pažįstame, jie visi trys yra 
savo meno meistrai, o apie chormeisteri A. N. Patterson'ą 
ir chorą Pro Musica dar neseniai The Christian Science 
Monitor muzikos kritikas Harold Rogers taip rašė:

”Mr. Patterson nuo to laiko, kai jis savo profesijoj 
iškilo viršūnėn ir tapo chorų žmogum, jo Chorus pro Mu
sica pasiekė tokio virtuouzinio lygio, koki tik begalima 
Įsivaizduoti kaip muzikos mylėtojų grupę. Buvo nuosta

bu klausyti išbalansuoto ir skaidraus dainavimo, tikslių Dr. J. Gimbutas susituokė 
pradėjimų ir sustojimų, dinamikos ir intonacijų — visa 
tai sudarė tikrai retą muzikinį švytėjimą.“

Ar negalima džiaugtis iš anksto, kad tokio pajėgumo inž. dr 
choras stato Gaidelio Kovotojus? ( spalio 11d. susituokė Bos-

Koncertą rengia Lietuvį nepriklausomybės atkūri- tone su Stase Leimoniene. 
mo 50 metų sukakčiai minėki Komitetas, visi komiteto
Išdariniai dirba išsijuosę. Beteka, kad Bostono ir jo pla- Susirenka Moterų klubas 
čių apylinkių lietuviai nedelsdami įsigytų koncerto bilie- Lietuvių Moterų Klubų 
tus. kurie jau yra platinantį Bilietų užsakymo reikalu Federacijos Bostono sky-

su S. Leimoniene

Jurgis Gimbutas

Minės Vasyliūnų sukaktį .

Cambridge Moterų S-gos 
4-toji kuopa rengia Elenos 

Ateinantis Kultūrinis su- ir Izidoriaus Vasyliūnų ve- 
batvakaris spalio 19 d. 7:30 dybinio gyvenimo 30 metų 
vai. vak. skiriamas poetui sukakties minėjimą spalio 
kan. Mykolui Vaitkui pa- 20 d. 1 vai. popiet Buroko

Subatvakary pagerbs 

poetą kan. M. Vaitkų

gerbti jo amžiaus 85 metų 
sukakties proga.

Programą atliks dailiojo
prašoma kreiptis i Baltic Rėalty & Insurance Agenc\. l iaus svarbus susirinkimas* žodžio skaitytojai Rita Au- 
389 W. Broadvvay, So. Bostąne, Mass.. ar telefonu i tą bus šį sekmadienį, spalio 20 J siejūtė. Birutė Vaičjurgytė. 
pat įstaigą — AN 8-6030. Kas gali. kviečiamas koncertą - d. 6 vai. Tautinės S-gos na- Jurgis Jašinskas ir Raimun- 
paremti atskira auka. ; muose. Darbotvarkėje dele- das Žičkus.

Lietuvės ir Lietuviai, Lietuvos nepriklausomybės at- gacijų rinkimas į federaei- Rengėjai prašo staliukus 
kūrimo 50 metų šiuo menišku įvykiu paminėkim vieningai jos suvažiavimą, loterija ir užsi?akyti i šanksto. Norin- 
ir prasmingai!

Vakaras G. Karosui parcmt1I
Ši sekmadieni, spalio 20 

d. 5 vai. vak. So. Bostono i 
Lietuviu Pil. Dr-jos salėje j

Poetas Henrikas Nagys 

bus Bostone

kt. Meninėje daly bus skai
toma Putino poezija.

Valdyba kviečia visas na
res dalyvauti, i JĮ

Žuvo J. Valiūnaitė

Studentė Jūratė Valiūnai
tė, 21 m. amž

tieji ta proga sveikinti su
kaktuvininką raštu sveiki- 

į nimus siunčia adresu: St. 
į Santvaras. 862 E. Third St., 

So. Boston, Mass. 02127.

klube. 163 Harvard Street, 
Cambridge. , qicųcnn.

Minėjime bus ir meninė 
programa, kurią atliks kun. 
Valkavičius, solistas Jurgis 
Lisauskas ir Marija Petraus
kienė iš Hartford, Conn.

Rengėjos kviečia kuo 
gausiau atsilankyti į šį mi
nėjimą ir tuo būdu pagerb- 
ti vieną iš uoliausių lietuviš
kos muzikos puoselėtojų 
šioje padangėje Izidorių 
Vasyliūną ir taip pat veiklią 
jo žmoną.

■a4
žuvo eismo!

Poetas Henrikas Nagys nelaimėje, važiuodama sa-į B 
. ..spalio 26 d. atvyksta iš vo nauju automobiliu iš Bed- 

rengiamas vakaras Gintarui! ^jontreaij0 j Bostoną. Jis ta fordo i Providence spalio 7 S 
Karosui paremti. Menine jo . . - .
programą atliks Daiva Mon 
girdaitė. 
komp. J
jamas vyrų šešetukas.

dieną 7:30 vai. vak. Bosto- dieną. Spalio 10 d. ji palai-'; B 
T. . no Lietuvių Bendruomenės dota Blue Hills kapinėse. ’

Stasys Liepas ir KujtQ,.os Klube (287 Com- Pažymėtina, kad ji buvo pa-i 
Gaidelio vadovau- monwealth Avej skaitvs šarvota apvilkta tautiniais Hg

g
Į vakarą pasižadėjo at- įr nuskriaustieji", 

vykti gubernatorius Volpe,

paskaitą tema '‘žemininkai drabužiais.

Dėmesio!

vicegub. Sargent, gen. prok. 
Richardson

Klubo valdyba kviečia vi

sus atsilankyti.

Paliko liūdindvs tėvai O- 
tiliia ir. Juozas Valiūnai ir g 
brolis Mindaugas, gyv. g 
Brocktone. ' S?

Yra palengvintos sąlygos norintiems aplankyti gimines 
Lietuvoje privačiu būdu (visitor’s visa). Dėl smulkesnių 
informacijų kreipkitės Į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-8764

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay,, South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED W. ARCHIBALD, TREZIDENTAS
t ’

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

5%Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnif,

OPTl
fi DINIS 

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mase

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRlSTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
RftpMting*! taisome laikrodžiu. 

Uodas, papuoialua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

f )Į!Tel ĄN 8-4641

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tet AN g 1761

A. J. NAMAKSr
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd*
Ne w ton Centre, Mass. 02159; 

Tel. 332-2645

e*********************************

Ieško pirkti
IEŠKO PIRKTI NAMŲ

Išnuomoja
Dorchestery. netoli l'phams

Mekėtiu grynais už 3 ar 6 , orner- « ■»»- :•
barių butas suaugusių šeimai. 
Skambinti vakarais CO 5-8811

ij butų namus So. Bostone. 

Skambinti:

Mr. Richarde, tel. 269-5153

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINI:

Parduodame tiktai vaistas, iipiidome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Hetuviiką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

182 s W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefoaas AN 8-4M8

Nuo 9 raL ryte iki 8 vaL r, jjaijruu iveatadieaiua ir sekau

Tai veltui
t

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burneri pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

[Fuel Chlef

GE 61204
•V

V
f

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4 

X Lipdau popierių* ir taisau«
viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mase. 
TeL CO 5-5854

ji

4 ::
Ijh
Li

i
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i

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675

Flood Square 
U ar dinare Co.
Baviaiakas K. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Vleokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiama 
Visokie geleži* daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti i svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogilts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

I I 
::

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868 

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

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

Vedėja B. Sviklienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
■ '-i' 'JiO

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai. vak.

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

331 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

t I


