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Maskva priversta aiškintis 
dėl Chruščiovo pašalinimo

Sumišima* kompartijų eilese dėl Chruščiovo nuvertimo. 

Reikalaujama, kad Maskva paaiškintų priežastis, kodėl 

jis buvo pašalintas*

Maskvos trumpu paaiški- lėti, klausyti Maskvos įsaky- 
nimu, kad ”visų mylimas“ mų ir juos vykdyti. Toks ne- 
Nikita Chruščiovas atsisa- klusnumas atsirado dėl to, 
kė iš savo pareigų dėl se- kad komunistų tikėjimas su- 
natvės ir pašlijusios sveika- skilo ir jam vadovauja jau 
tos. nepasitenkina net sate- bent du archimandritai: ru- 
litinių valstybių komunistai, siškasis ir kinietiškasis. 
o ką jsu bekalbėti apie kitų
valstybių komunistus. Tiktai 
Kinijos ir Albanijos komu
nistai tuo Chruščiovo pašali- , >r , ......
nimu patenkinti ir jokių pa- t,kl tu0- M ,kl 8101
aiškinimu nereikalingi fako *L“pleMNlkltos nuYer‘ 

‘ timą (žiur. Mizaros pasisa
kė taip j tai žiūri kitų už- kymą antrame puslapy).

sienio valstybių komunistai.; _
Ypač vertas dėmesio Pran- Afrikoje vėl tlfUljū 
cūzijos ir Italijos komunistų

Tik mūsų Bimba su Miza- 
ra dar tebėra kupini mask- 
vinės “vieros“ ir aklai tebe-

nusistatymas. nes iš neko
munistinių valstybių ten ko
munistų partijos yra gau
siausios*

Prancūzijos komunistų 
partijos centro komitetas

valstybė

Vidury visiems gerai pažįstamas Nikiu Chruščiovas, kui į jo paties draugai nu 
vertė nuo sosto, kairėje dabartinės parti jos pirmasis sekretorius Leonid Brežnet, 
dešinėje ministeris pirmininkas Aleksei Kr^ygin.

Pabėgo keturi 
vengrai

Pietų Vietname
i
civilinė valdžia

Automobilių unija susitarė 
su General Motors bendrove
Automobilių pramonė* unija susitarė su General Motors. 

Darbininkai nemažai laimėjo. Rugsėjo 25 d.

streikas tuoj bus baigtas.

Maskvoje vėl galima 
gauti miltų

Su Chryslerio ir Fordo 
bendrovėmis dėl sutarties 
pratęsimo susitarta be strei
ko, bet netaip pavyko su di
džiausia automobilių bend
rove General Motors. Ji už
sispyrė. ir todėl darbinin
kams nieko kito nebeliko, 
kaip streikuoti. Streikas

nutarė ir savo laikrsscy pa
skelbė Maskvai reikalavi
mą išaiškinti Chruščiovo pa
šalinimą. Jos delegacija jau 
nuvyko j Maskvą tuo reika
lu. Kai šis laikraštis pateks 
i skaitytojų rankas, ten jau 
bus ir Italijos, o gal ir kitų 
valstybių komunistų atsto
vai. kuriems Maskvai teks 
plačiai aiškinti Chruščiovo 
tariamą atsisakymą iš pa
reigų.

Stalino laikais toks kitų 
valstybių komunistų reika
lavimas Maskvos pasiaiški
nimo niekam nė j galvą ne
galėjo ateiti, nes tai būtų 
buvę lygu savižudybei. Šian
dien tos baimės nebeturima. 
Atskirų valstybių komunis
tai nebenori būti Maskvai 
aklai paklusnūs. Dabartiniai 
Sovietijos vadai, aišku, dar 
stengsis vadžias savo ranko
se laikyti, bet jiems jau bus 
sunku priversti kitų kraštų 
komunistų partijas tiktai ty

Tai Zambia, buvusi Šiau
rės Rodezija. Anglijos kolo
nija per 73 metus. Jos plo
tas 2.287.000 kv. mylių. 3 
mil. 600 tūkstančių gyvento
jų. iš kuriu baltųjų tik 74, 
000.

Ji turtingiausia variu — 
trecioji pasaulyje pagal jo 
gamybos dydi- Tai jau 36-ji 
nepriklausoma Afrikos vals
tybe.

Iš Japonijos sostinėje ką į Pagaliau Pietų Vietna- 
tik pasibaigusios olimpiados nr-as turi civilinę valdžią, 
pabėgo 4 vengia i. iš jų yraĮ Valstybės palva paskirtas
du sportininkai ir du eks- 
kui-sartai. JAV jiems sutei
kė globą ir jau atgabeno i 
JAV.

Vienas pabėgėlių sako.
kad anksčiau dar nemanę* 
bėgti, bet apsisprendęs tai 
padaryti, kai sužinojęs apie 
Chruščiovo nuvertimą.

Iš Melbourne seniai buvu
sios olimpiados tada taip 
pat pabėgo keli vengrai.

Sartre atsisakė 
Nobelio premijos

senas Vietnamo kovotojas 
dėl laisvės Phan Khac Suu, 
63 m. amžiaus, bet silpnos 
sveikatos-Jis sutiko tas na-
reigas priimti su sąlvga, kad 
po keliu mėnesių galės atsi
statydinti.

Miristeriu pirmininku jis 
paskyrė buvusį Saigono ma
jorą Tian Van Huong. kuris 
pakeis een. Khanh.

Civilinės valdžios ypač 
reikalavo budistai ir stu
dentai.

Jei karo vadai nebesikiš 
į politiką, o tik stengsis su
maniai karo fronte vado
vauti. o civiliniai žmonės rū-

Prancūzų rašytojas filoao- pinsip kitais valstybės reika- 
fas Jean Paul Sartre atsisa-į Jais, tada ir kova su komu- 

sėk-kė nuo jam paskirtos Nobe-; nistų partizanais bus 
lio premijos. Jis savo atsisa- mingesnė. 
kymą šitaip aiškina: Į

”Aš stengiuosi suvienyti JMicfldil Suslov 
komunistinę ir kapitalistinę Į ». 
kultūras, todėl aš negaliu 
priimti dovanos, nežiūrintis-
kur ji būtų — Rytų ar Vaka- • iiichail Suslov. sovietų 
rų. komunistų teoretikas, kuris

daug prisidėjo prie Chruš-

Hubert Hoover. buvęs JAV pre
zidentas, miręs praeitą savaitę 
90 metų amžiaus, sekmadienį 
palaidotas jo gimtinėje West 
Branch. Iowa.

Tokio olimpiada
pasibaigė

Praeitą šeštadienį pasi- 
bai ė olimpiada Japonijos 
«osrinė;ie. -Ii buvo nepapras
tai laiminga JAV sportinin
kams. nes jie viso labo lai
mėjo 96 medalius, iš iu 36 
auksinius, o Sovietų Sąjun
gos sportininkai tegavo 90 
medalių, iš jų auksinių 30.

Čia reikia pažymėti, kad 
olimpiadoje dalyvauja tik 
mėgėjai, ne profesionalai, 
nois Sov. Sąjungos sporti-

”Mano simpatijos vadina
mojo Rylų bloko socializmo 
pusėje bet aš gimiau bur
žuazinėj šeimoj. Ta aplin
kybė duoda man galimybę 
bendradarbiauti ku tais 
žmonėmis, kurie stengiasi 
tas kultūras sujungti...“

Japonų premjeras 
atsistatydino

čiovo nuvertimo ir ta klausi
mą svaištart buvo svarbiau
sias Chruščiovo kaltintojas, 
serga džiova ir dėl to atsisa
kė užimti bet kokią vietą 
naujoje valdžioje.

Sovietu vadai 
lopo skyles

Nauji Sovietijos vadai 
Brežnev ir Kosygin, pama
tę kitų valstybių komunistų 
nepasitenkinimą dėl Chruš
čiovo nuvertimo, stengiasi 
su jais rasti bendrą kalbą. 
Jie jau lankėsi Lenkijoje ir. 
sako. pavyko su jos diktato
rium Gomulka susitarti.

Lenkiją jie ūsų pirma pa
sirinko dėl to, kad ji Sovie
tijos ginče su Kinija buvo 
vidurkelyje. Jei Maskva da
bar norės santykius su Kini
ja sušvelninti tai Lenkija 
galės tam padėti.

Serga Eisenhoweris 
ir T rumunas

Nelaimingos dienos buvu
siems prezidentams: Hoo- 
veris mirė. Trumanas vonioj 
krito ant žemės ir nusilaužė 
porą šonkaulių, bet pagulė
jęs ligoninėje grižo į namus 
baigti sveikti.

Eisenhoweris sunegalavo 
gerkle ir atsigulė Walter 
Reed karo ligoninėn.

Todėl jie negalėjo daly
vauti ir Hooverio laidotuvė
se.

Sovietų Sąjungos vadai 
giriasi šių metų getu derliu
mi. Ar dėl to, kad naujieji 
vadai nori pasirodyti, kad
jiems valdant žmonės ge- pradėtas rugsėjo 25 d. 
liau gyvena, negu Nikitos; 
laikais, ar kad netrukus busi 
spalio revoliucijos sukaktis, 
dabar vėl bus galima gauti 
nusipirkti miltų,
buvo išnykę prieš 13 mene- 2 diena3 dau^u §ven.
s.ų Miltai bus parduodami draudi^ )vm,
ne krautuvėse, bet per namų; lia4ge,.inim, irtT
valdytojus, kurie žino. kiek- T. j - ♦

J . S Is 130 bendroves gnomų
asmenų įmonių darbininkai

“-------sąlygas

Pagaliau bendrovė nusi
leido ir pavyko susitarti. Ir 
čia darbininkai gaus $400 

, pensijos sulaukę 60 m. am-
une jau ^įaus (jar vjeną savaitę atos

togų, 2 dienas daugiau šven
čių. pilną draudimą, sąlygų

na. Mat. kiekvienas asmuo 
tegalės gauti tik 4 svarus-

Buv. Mass. gubernatorius Fos- 
ter Furcolo kaltinamas organi
zavęs kyšius, kad jo drąugas 
hutų paskirtas viešųjų darbų 
komisionierium. Jis pats sako. 
kad jam b>la iškelta politiniais 
tikslais.

JAV SOCIALISTAI 
REMIA JOHNSONĄ

Žymioji dalis Amerikos so
cialistu remia Johnsoną Į 
prezidentus, nors partija 
formaliai laikosi nuomonės,

susitarimo sąlygas pnemė. 
Dar liko 28 įmonės. Neabe
jotina. kad ir jos tas sąlygas 
priims, tik tai dar gali už
trukti kelias dienas. Taigi, 
po kelių dienų va visose 
General Motors įmonėse a- 
pie 300.000 darbininkų pra
dės dirbti.

Nukrito lėktuvas su 
rusų delegacija

Jugoslavijoje nukrito so
vietų lėktuvas, kuriuo skri
do Sovietų S-gos delegacija 
dalyvauti Jugoslavijos sos- v 
tirės išvadavimo iš vokiečių 
20 metų sukakties iškilmėse. 
Žuvo visa 29 žmonių dele
gacija priešaky su generali
nio štabo viršininku marša
lu Biriuzovu.

VOKIETIJOJE LAIMĖJO
SOCIALDEMOKRATAI

Praeitą sekmadienį Vaka
rų Vokietijoje buvo savival
dybių rinkimai- Trijose vals-

NUBAUDĖ TEISĖJĄ

Prisiekė posėdininkai (ju- 
ry) pripažino kaltu Oklaho- 
mos aukšč. teismo teisėją 
Welch. kad jis nuslėpęs nuo

PREZIDENTAS BOSTONE mokesčių įstaigos savo paja
mų dalį ir nesumokėjo rei-

Jis 6a spalio 27 d. Parko kalingų mokesčių. Welch v- 
i aikštėje pasakė kalbą ir iš-j ra 72 m. amž.. tarnavęs 32
skrido i Pittsburghą. I metus teisme.

sisekimas nustelbti
Ricbard Bajci, 22 m., » Cleve-į kiečius yra jiems dar skau- 
tando, kaltinamas pavogęs $40, dėsnis smūgis.
000 vertės jachtą San Diego. Komunistų spauda jau už 
CaL uoste. Jis buvo pagautas tai duoda garo sporto vado- 
500 mylių nuo San Diego. vams.

Japonijos ministeįis pir-j 
mininkas Ha.vato Ikeda. ku- į 
ris sunkiai serga vėžiu, atsi- j 
statydino. Kas iš jo libera- 
lų-demokratų partijos už- 

ninkai iš tikrųjų yra prote- ims jo vietą, dar neaišku, 
sionalai. todėl ių toks nepa- i Socialistų ir demokratų į 

ameri-• socialistu partijos reikalau- į 
ja, kad atsistatydintų visi • 
ministeriai ir būtų paleistas* Dalis Anglijos darbiečių kabineto. Iš kairės: ministerio 

pirmininko pavaduotojas George Brown, užsieniu rei
kalų ministeris Patrick Walker ir atstovų rūmų vadas 
Herbert Bowden.

kad nei demokratai, aei res-; lybėse socialdemokratai 
publikonai nesugebės įs- 
spręsti neturto ir "mažumų 
spaudimo“ problemų-

Buvęs šešis kartus Ameri
kos socialistų partijos kan
didatas i prezidentus, dabar 
tos partijos garbės pirminin
kas Norman Thomas visai 
savaitei, nuo spalio 24 iki 
lapkričio 1 d. išvažiavo pra-į 
kalbų sakyti, kuriose dėstysi 
socialistų platformą ir aiš
kins. kodėl reikia rinkti 
Johnsoną.

Gordon Walker 
Washingtone

pralenkė krikščionis demo
kratus. Tai lyg būtų ženk
las. kad kitų metų parla
mento rinkimuose socialde
mokratai irgi gali laimėti

parlamentas. ,
Ikeda buvo gerų santykių į 

su JAV šalininkas*

į Vv'ashingtoną atvyko 
naujosios anglų vyriausy-
bės kuriai dabar vadovauja ^*n. Ted Kennedy. gule du 
darbiečiai užsienio reikalų ligoninėje, klausosi pranešimo 
ministeris Gordon Walker al»’* rinkimų eigą. Jis pats rin- 
pasitarti su valstvbės sekre- kimų kampanijoje negali dal>- 
torium Dean Rusk ir prezi- 'auti, už jo perrinkimą uoliaitonum 
dent uJohnsonu. Į dirba jo žmona.

i
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Didžiojo melo švente
Kai šj savaitgalį JAV visos rinkimų aistros jau bus 

nurimusios, Sovietijoje triukšmingai minės 1917 m. Spa
lio revoliucijos sukakti. Savo kalbose komunistų vadai 
girsis savo laimėjimais ir visaip keiks jų dar nepaverg
tas tautas ir demokratines vyriausybes.

Ir Lietuvoje ta proga komunistų bus Įkyriai kartoja
mas melas, kad 1918 m. Lietuvoje prasidėjo revoliucija, 
kurios tikslas buvo įkurti sovietinę tvarką, bet Anglijos ii 
Prancūzijos kapitalistai pakišo koją ir tik 1940 m. birže
lio 15-17 dienomis Lietuvos liaudis vėl sukilo ir nuvertė 
buržuazinę, fašistinę valdžią ir jos vietoje pastatė liaudies 
valdžią.

Tai akiplėšiškas melas, prieštaraująs pačių Lietuvos 
komunistų partijos vadų anų metų pareiškimams.

Jokio sukilimo anuomet nebuvo, naują tvarką atnešt 
savo durtuvais raudonoji armija. Tą faktą patvirtina pa
tys komunistai-

Štai 1940 m. liepos 21 d. komunistų partijos pirma
sis sekretorius A. Sniečkus vadinamajame liaudies seime 
prisipažino, kad —

"Galingoji, nenugalimoji darbininkų ir valstiečių 
raudonoji armija, išlaisvinusi mūsų kraštą, užtikrino mū
sų sienų neliečiamumą.“

Tame pačiame "seime“ "prezidentas“ Justas Palec
kis patvirtino:

"...liaudies laisvės troškimas dar būtų likęs be vai
sių, jei ne ta broliškoji pagalba, kurią susilaukė iš visada 
mums broliškų ir draugiškų Tarybų Sąjungos tautų ir ku
rią atnešė mums tautų išvaduotoja raudonoji armija.“

Tada nei Sniečkus, nei Paleckis nepaminėjo apie jo
kį sukilimą, nes Lietuvoje kiekvienas vaikas žinojo, kad 
jokio sukilimo nebuvo, o buvo tik visiems matomas sovie
tų brutaliai įvykdytas Lietuvos užgrobimas-

Kitą dieną "seime“ komunistų pogrindininkas, vė
liau tapęs ministeriu pirmininku M. Šumauskas taipgi 
pasigyrė:

"Už tą laimę mes esame be galo dėkingi didžiajai 
Tarybų Sąjungai, nenugalimai raudonajai armijai“.

Vadinasi, ir šitas komunistų veikėjas tada "pamiršo** 
Lietuvos liaudžiai padėkoti už sukilimą.

Iš šitų komunistų vadų anų dienų žodžių aišku, kad 
ne Lietuvos darbo liaudis išsilaisvino, bet ją "išlaisvino** 
atėjusi raudonoji armija ir pasodino raudonuosius ponus, 
kurie dar labiau liaudį išnaudoja, negu betkurie kapita
listai.

Dabar Maskvos užsienio politikai yra labai nepatogu

čia parodyta, kame kinai išsprogdino atominę itomba 
Tai Įvyko Sinkiango provincijoje, Takalatnakan dyku
moje. netoli Lob \’or ežero.

auo i Nr. 44, 1964 m. spalio 28 d.

sius Australijos komunistų 
partija pradėjo organizuoti 
"Taikos ir nusiginklavimo 
tarptautinį kongresą *. J ji 
siekiama įtraukti ne tik ko-

Į munistus ar komunistuojan 
> čius. bet ū kai kurių religi

Hubert Humphrey ir Lietuva
ALT užklausimas senatoriui Lietuvos generalinį konsulą 

H. H. Humphrey dr. P- Daužvardį ir jo pasa
kytą suvažiavime kalbą, o

puolenytės-Bunker iš To
ronto straipsnis, pavadintas 
"Kur yra PLB moterys?**

liKonų komiteto pirmininkas 
dr. L. Y. Streips paskelbė, 
jog senatorius Barry Gold-
water. respublikonų prezi
dentinis kandidatas, pri
siuntė Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimui svei
kinimo telegramą, kurioje 
pareiškė savo nusistatymą 
remti Pabaltijo kraštų iš
laisvinimą iš bolševikų oku
pacijos. tuo tarpu senatorius 
Hubert H. Humphrey, da
bartinis viceprezidentinis 
kandidatas. kalbėdamas 
1945 m. Mineapoly pirmaja
me kongiesionalistų bažny
tiniame suvažiavime, pripa
žino Pabaltijo kraštų pri
klausomybę Sovietų Rusijai-

ALT tą pačią dieną pa
siuntė senatoriui Hubert H. 
Humphrey laikraščio Chica
go Daily Tribūne kopiją ir 
paprašė suteikti informacijų 
apie savo nusistatymą Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo klas
tų išlaisvinimo iš bolševikų * tijos. 
okupacijos reikalu.

Dėkodamas ALTui už pa
klausimą. senatorius H. H. 
Humphrey spalio 23 d. sku
bos rastu atsakė, kad jo min
tys yra iškreiptos, kad jis vi-

ruguti dantį

Pagal "Mūsų Pastogė*' 
(nr. 41). spalio 4 d- buvo su
kviestas antikomunistinių 
organizacijų posėdis, daly
vaujant ir imigrantų antiko- 
rr.unisiinių organizacijų at
stovams. Nutarta "Taikos 
kongreso“ atidarymo dieną, 
spalio 25 d., šaukti viešą an- 
tikomunistiškai nusistačiu
sių jėgų susirinkimą Sydney 
mieste. Lietuviai pakviesti 
gausiai dalyvauti.

Lietuviai studentai 
Australijoje

(E) "M. Pastogės“ duo
menimis, Melbourno univer
sitetuose šiemet studijuoja 
pilną laiką 23 studentai. Iki 
šiol Melbouino universitetą 
baigė 18 asmenų, vienas 
baigė kunigų seminariją. 14 
technikos koledžą, du vėliau 
įsigjo universiteto moksli
nius laipsnius.

Adelaidės universitete da
bar studijuoja 34 lietuviai, 
šeši mokytojų seminarijoje, 
penki mokosi technikos ko-

_ j- cnonuiaiją p ledže ir penki meno mokvk-Europą. Bus skrendama lėk-į, - ILv .. , .
.. , . T, , loję- Iki šiol universitetątu\u is New \orko į Frank-, bajgė <ju lietuviai, mokvto- 

furtą- Lėktuvas Super I)C jų seminariją — trys.
8 Pan Jet. talpins 1/5 kelei
vius. iš New Yorko į Frank
furtą ir atgal kainuos tik- 
267 doleriai asmeniui. Lėk-

RAUDONI JUOKAI 

Tarybinė statyba
Iš straipsnio galima iš

kaityti, kari lietuvių moterų 
.ra ančiai kurios ir norėtų'.; ų

r garėtų aktingai daly vauti, R d vj, . * kĮ d , 
-avo tautiečiu visuomenine- . . * . . .
je ir kultaiinė'je veikloje, tik: slat-v.ba- lsUsoa
ju visa bėda yra ta. kad žy- KatvfcS

Visokie koegzistentai. grį 
žę is okupuotos Lietuvos,

mi dalis jų sesių aklai tebe- 
-ilaiko įsikibusios savo pa- 
apijų kunigų sutanų arba.
:aip autorė mandagiau pa-
ako. parapinių moterų or- _______
zanizatijų** ir dėl to organi-l j)as uošvius, 
zuotis nepriklausomai nuo! 
parapijų "labai baiminasi.“

Ji tarp kitko rašo:
uošvius.—atsakė"Yra buvę projektų orga- ^ys. 

izuoti moteris Lietuviu

O štai Vilniuj apsivedė 
jauna porelė ir ieškosi buto 
lizdeliui sukti, bet neranda.
Pagaliau vienas pareigūnas 
pataria laikinai apsigy venti 

is uošvius.
—Deja, mūsų uošviai dar 

tebegyvena pas savuosius 
jaunave-

nizuoti moteris Lietuvių;
Bendruomenėje, tačiau šitai! EKSKURSIJA į EUROPĄ 
nebuvo reikiamai suprasta.
ir atskii-ų asmenų pastangos! JAV LB Centro Valdyba 
ligi šiol nebuvo vaisingos.' ateinančią vasarą organi- 
Toronte. pavyzdžiui. poniaĮzuoja lietuvių ekskursiją į! 
Kizienė prieš porą vasarų ”
buvo sukvietusi Hamiltono 
ir Toronto moterų pasitari
mą. Jame išryškėjo keli da
lykai. Būtent. Bendruome
nės vyrai buvo už moterų or- 
ganiza\ imąsi pne lietuvių 
bendruomenės, bet parapi
nių motei-ų organizacijų at 
stovės nepriklausomai nuo 
parapijų veikiančių moterų 
klubų (ar kaip juos vadinsi
me) minties labai baimino-

ALT biuras

KIEK YRA KOMUNISTU

(E) Ryšium su Sovietijo
je paminėtomis Pirmojo In
ternacionalo šimtosiom me
tinėmis pateikta kompartijų 
ir jų narių statistika. Pagal 
Vilniuje leidžiamą "Komu
nistą** (9 nr.) kom. partijų 
1960 m. pasaulyje veikė 87. 
jų narių skaičius siekė virš 
36 milionų ir iš jų nekomu
nistinio režimo kraštuose 
narių daugiau kaip 5.3 mil. 
1963 m. kom- partijų skai
čius pasiekė 90, narių—42.8 
milionai ir iš jų nekomunis
tiniuose kraštuose—virš 6 
mil. Per paskutinį ketvirtį 
amžiaus 26 kom. partijos 
buvo sukurtos besivystan
čiose \ alstybėse. iš jų Azijos 

i kraštuose — 11 kom. parti
jų. Pietų Amerikoje—9 ir 
Afrikoje — vos 6 korn. par-

Ta pačia proga nurodyta 
į skaičių balsų, kuriuos per 
parlamentų rinkimus gauna 
kom. partijos kapitalisti
niuose kraštuose- Italijoje 
1963 m. komunistai gavo

pasirodyti, kad Sovietų Sąjunga, pasinaudodama slapta dar nėra pribrendęs ir To- 
sutartimi su hitlerine Vokietijos valdžia, okupavo Lietu- ; ronto sąlygomis nepraktiš 
vą. todėl ir Lietuvos komunistams įsakyta įrodinėti tai.

kursija tęsis tris savaites.
, . . . • - -i -• iIŠ Frankfurto atgal į News. H- buvo pnes. Paaiškėjo I y k j.
tada, kad sitas projektą* __ • -%?_ - . -- .

Ras. Nebuvo kaio ii- per;

ko niekuomet nebuvo, ir aiškinti, kad Lietuvos žmonės 
patys norėjo sovietinės tvarkos ir sukilę ją įvedė. Tas me
las bus kartojamas ir Spalio revoliucijos sukaktį minint.

J. Vlks

Kas kitur rašoma

spaudą šito 
tuoti“

reikalo disku-

są laiką per eilę metų rėmė Į 7.b mih balsų (25.3'< visų 
ir remia Lietuvos ir kitų Pa-Į balsavusiųjų). Indijoje 1962 
baltijo kraštų išlaisvinimą iš m komunistams teko 11-5 
bolševikų tironijos ir impe- »»} kuku, (lav ,), Prancū- 

. Į rializmo ir kovoja dėl teisin-1 zjjOje 1962 m. kom. partija
ls *ew Yorko “krūr (E) Rugsėjo 29-sĮialio 12: «os ,aikas ir laisvės- • gavo virš 4 mil. balsų (21.9 

19«o m. liepos 17 <i. 6 va!, dienomis Melbourne. Aust-: Atskiru voku senatorius!j. Suomijoje 1962'm. _ 
vak. ii Fiankfurte bus lie- ’a Įjoję. »u\o atidaryta dai- prisiuntė savo ankstyvesnių 507-1 tūkst. <22.1 * - J ir -Ja- 
pos 18 d. 6.45 vai. ryto-Eks- minko Henriko Šalkausko i kalbų fotokopijas ii pridėjo ponijoje 1963 m. komunis-

Lietuvių dailininkų 
parodos Australijoje

j skris rugpiūčio 7 d. Ekskur
sijai vadovaus ir visus orga
nizacinius darbus Centro 
Valdybos pavedimu atlieka
Stasys Gečas, 7252 
Rocktvell St.. Chicago. 
60629. Tel- PR 8-8034.

AUSTRALIJA

__ _ . _ J — —----------- — Į |\7kJ **
sios visos Australijos meno lietuvių tautos išlaisvinimo vyzdžiai, nes šiuose kraš-
galerijo.-. mėnesi H. j pastangas į, smerkia komu-
-salkausko darbų paroda vy- nistu

MŪSŲ BOLŠEVIKAI 
GELE2ELĘ RADO

Pavergtos Lietuvos ii 
JAV lietuviški bolševikai 
rado geležėlę Stalino aukų 
komisijos reabilituoto Va- 
reikio asmeny. Atseit, štai 
žiūrėkite: nors ir sušaudytas 
bolševikas, kilme lietuvis, o 
komunistų "žmoniškumo 
sumetimais reabilituotas!

Faktinai Vareikyje. kaip 
ir sušaudytame generole 
Putnoje. lietuviškumo tik 
tiek ir tebuvo, kiek jų pavar
dės skambėjo lietuviškai.

Vareikio tėvai, skurdo 
spaudžiami, maskolių polici
jos palydėti, turėjo išsineš
dinti iš Lietuvos ir apsigy
venti Poltavos gubernijoje 
tarp svetimųjų. Jų vaikams 
lietuvių gyvenimas pasiliko 
svetimas. Sūnus Vareikis 
pasekė bolševikus, kai šie 
smurto ir apgaulės keliu įsi
galėjo Rusijos valdžioje ir 
išvaikė demokratiniu būdu i

pasirodė. Jis pradėjo bolše
vikinį darbą kaip tik ten. 
kur Stidino pavedimu Niki
ta Chruščiovas sijojo Ukrai
nos bolševikus, išvaikė Uk
rainos aukštųjų mokyklų 
profesūnra-

Vareikis. pastebėjęs, kad 
ne tik eiliniai piliečiai, bet 
net ir komunistai suiminėja
mi be jokios kaltės įrody
mo. kišami į kalėjimus ir 
šaudomi ar tremiami Sibi
ran. kreipėsi į patį Staliną, 
pasiteiraudamas, kas čia 
vyksta? Stalinas į tai atsa
kė. Vareikis esąs dar pei 
jaunas visa tai žinoti ir su-S 
prasti. Ir... ūmu laiku pats 
paklausėjas Vareikis dingo 
be žinios...

Dabar reabilitacijos ko
misija to, palyginamai, eili
nio komunisto pėdsakus su
rado- Bet. deja. iki šiol dar 
niekas viešai nerealibitavo 
nė vieno nekomunisto.. ku
rių milionai pėdsakų rodo

ialies gyventojų rinktą Stei-! Kelią į mirt), 
giamąjį seimą.

Nors pradedant 1918 m.
Rusijoje taip pat pradėjo 
veikti lietuviški bolševikai. • Pasaulio Lietuvio nr. 9 į- 
bet net jų eilėse Vareikis ne- dėtas gana įdomus S. Pra-

KUR YRA LIETUVES 
MOTERYS?

tuose nevertėtų komunistam 
didžiuotis gyventojų simpa
tijomis. Pvz. neutralioje 
ir sovietų grėsmėje gyve-

j tiraniją Pabaltijo kraš
tuose. Ta pačia proga sena- 

j toriu.-; Humphrey primena. _ ~
J Spalio 16 d. Svdney mies-i kad 1962 m. už savo veiklą nančioje Suomijoje uz ko- 
' te atidalyta dail- V. Rato * pavergtųjų tautų išlaisvini- munistus balsuojančių skai- 
! dailės paroda. Ji truks iki mui jis gavo Pavergtų Euro- čius net mažėja: 1958 m. 

-paho 31 d. Išstatyta 32 kū-j pos Tautų Asamblėjos atžy- . jie buvo surinkę 23.2', visų 
iniai — H»n<rioncio i mėjimą. balsų, bet Japonijoje balsų

, .. iškaičius kiek pakilo (1960 1962 m. vasario la d. jis - k o \, m-ju buvo 2.9 < ).Raibėjo minint 44 metų Lie-
tuvos nepriklausomybės su
kakti ir išvardinęs kitus at
vejus, pareiškė savo nusista
tę mą ir norus dėti pastangas 
išlaisvinti Pabaltijo ir kitus 
kraštus.

go , ko Adelaidės mieste ir buvo 
JU • labai teigiamai Įvertinta.

Reikia užmegzti diplomą* 
tinus santykius su kapitalis*
tinėmi, v.lrtybėmi, jų bud-, AnlilcomunUtinių jėgų 
rumui lunlpnint, u- kad per į BUll.jnlim«. Sydney jujė 
atstovybes būtų galima in*Į
filtruoti «vo agentu.. ; (Ej Anksiiau buv0 pra.

Leninas ■ nešta, kad prieš kelis mėne-

KĄ PASIRINKTI KALĖDŲ DOVANA?

Jau tuoj ir Kalėdos. Jau galvojame, kų duoti savo 

artimiesiems. Tų dovanų beieškodami krautuvėse, sugaiš

tame daug laiko ir pavargstame. To viso išvengtume, jei 

atsimintume, kad geriausia Kalėdų dovana yra Keleivio 

metinė prenumerata. Ji pigi, nes užsakant Keleivį Kalėdų 

dovanų duodama $1 nuolaida, todėl tuo atveju jo metinė 

prenumerata tik $4.00. Ją gavęs per ištisus metus minės 

tą, kas ją dovanojo, nes Keleivis jį lankys kas savaitė.

Užsakyk Keleivį savo giminėms, draugams ir kitiems 

bičiuliams Kalėdų dovanų!

Japonijos ministeriui pirmininkai dėl 
is pareigą, jo vietą užims vienas iš šią vslstybinipką: 
Eisaku Šato (kairėje), Irhri Kono (vidury) Aikhiro 
Fujivama, buvęs užsienio reikalą ministsris.

rimai — daugiausia lino. Į mejimą. 
medžio ir gipso graviūros.

ARGENTINA

J. Rimšos darbų paroda 
Buenos Aires

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą
(E) Rugsėjo 28 d. Buenos 

Aires mieste atidaryta 29-ji 
iš eilės dail- Jono Rimšos pa
roda. Išstatyti 25 kūriniai. 
Ryšium su parodos atidai-y- 
mu "Argentinos Liet. Bal
so“ (1239 nr.) paskelbtame 
pasikalbėjime J. Rimša pa
sakoja. kaip pirmą parodą 
jis organizavęs prieš 32 me
tus. dar būdamas Buenos 
Aires Meno Akademijos 
studentas. Tapytojo J. Rim
šos darbų yra įsigijęs Boli
vijos bankas, Istorinis Tau
tos Muziejus. Wildestein ga
lerija Argentinoje. Čiurlio- 
nio Meno galerija Chicago
je, privatūs meno rinkėjai 
įvairiuose P. Amerikos kraš
tuose. lietuviai keliuose kon 
tinentuose ir kt-

Būdamas Valst. Bolivijos 
Meno Akademijos direkto
rium ir joje profesoriauda
mas, J. Rimša algą išdalin
davęs neturtingiems studen
tams. Jo paruoštų meninin
kų yra visoje Pietų Ameri-’ 
koje.

ALT suvažiavimas 
amerikiečių spaudoje

Spalio mėn 10 d- įvykusį
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą Chicagoje.
Sherman House. paminėjo 
ir aprašė šie amerikiečių 
laikraščiai:

1) Chicago Daily News 
spalio 9 d. straipsniu ”Li- 
His Nation“. 2) Chicago 
thuania Aide Asserts Stole 
Sun-Times“ spalio 11 d. —
"Barry Pledges Free Lithu
ania to Council Here“, 3)
Chicago American, spalioll 
d. — "Lithuania Forgotten 
by World“. 4) South West 
News - Herald, spalio 15 d. 
str. "Telis Lithuanian Coun-' 
cil Help Will Comme“ ir 5);
Southtown Economist. spa
lio 18 d. — "Lithuanan Con- 
sul At Convention“.

Visi paminėti laikraščiai Paul M. Back iš Miami, Fla, 
atžymėjo Chicagoje rezi- kaltinamas grasinęs nužudyti 
duojantį nepriklausomos prezidentą Jnhnsoną.

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romos popiežius yra 

Kristaus vietininkas?**

Knyga 227 psl., kaina$1.20



KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO RAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Nauja Balfo vadovybė Briedis, Br. Spūdienė. -J. Pa- 

kalka ir kiti.
^^w*cictoriu is srvo

Urpo Brink, juoki, valdy. Buvę W l>at paliesti i, 
b»: pirm. kun. VcM.rt.n- dld,eJ1 131 Plautiniai įvykiai.
kus iš Providence, R.I., vice- Čia žodį tarė K. Bielinis.
Pirm. d,. EI. Armonienė ii as .kL Susilaikyta
Balt,more,. Md„ E- Cetie. "U° !7kni l™*™"1?- 
ni, Br. Spūdienė ir dr. A., S°V' S^.nS°Je €h'?^ 
Skėrys — yūi iš Woodha-, °'° '? 'aidžios pasalini, 
veno, N.Y., sekr. N. Gugie- J"“-8““13 <laUg toh S,e’ 
nė ii Chicago,. pro*, „kr S klant'k abeJOnl«
Dzikas ir Woodhaveno, N. 
Y., ižd. A. Senikas iš Great 
Neck, N. Y.

Viena aišku, kad su tuo 
Nikitos pašalinimu kova dėl 
įtakos valdžioje ten nėra

Balfo direktorių taryboje i bai^a’ b J®?. Kremliu,je k» 
be jau minėtųjų, yra j. Au- mU"1Stų vlrsunese vykstan
dėnas, adv. St- Biedis. abu 
iš Brooklyno. N.Y.. dr. V. 
Ramanauskas iš Clevelan- 
do. Ohio. J. Sonda iš Bosto
no, Mass.. Ig. Petrauskas. E 
Paurazienė iš Detroito, 
Mich., kun. B. Sugintas. V. 
Šimkus. J. Arštukys. A. Bra
zis, D- Bobelienė. A. Dzir- 
vonas. kun. Pr. Garšva, J. 
Grybauskas, kun. F. Gurec- 
kas. dr. R. Sidrys, kun. A- 
Trakis.—visi iš Chicagos. 
III.

Nuo Balfo Įsikūrimo die
nos pirmininkavęs prel. kun. 
J. Končius atsisakė iš parei
gų dėl sveikatos ir kt. Jis 
įsl inktas garbės pirmininku-

Garbės

ykstan
čios grumtynės dėl valdžios 
dar labiau gilina Įvykusi lū
ži komunistų tarpe tarptau
tiniu mastu. Ir pažymėtina, 
kad Kinijos komunistų va
dai patenkinti Chruščiovo iš 
valdžios išspyrimu. o Pran
cūzijos ir Italijos gausių 
partijų vadai teiraujasi, ko
dėl Kiemliuje taip atsitiko, 
ir kanu pabrėžia, kad bet 
kurios šalies komunistai tuii 
nepriklausomai tvarkytis, 
atsižvelgdami Į savo šalies 
reikalus. Tokiais pasisaky
mais tos partijos nedvipras
miškai slysta iš Maskvos 
globos.

nariais

Pe šio klausimo, plačiai 
Dasidaiinta Įspūdžiais apie 

pakelti, buvusį Balfo 12-ji seimą.
Nora Gugienė. Elzbieta Pau-į Kuopos sekretorius J. Pa- 
razienė. Bronė Spūdienė ir - kaika perskaitė praeito po- 
Albinas Trečiokas. ! sėdžio protokolą, iždininkas

apie
vzai ivvn ii

seimo eigos

Iki buvo svarstoma Balfo 
veiklos apyskaita ir daromi 
pranešimai apie Balfo 20 
metų veiklą bei tos veiklos 
ateities gaires, susirinkimas 
ėjo ramiai, tvarkingai, bet 
kai iškilo klausimas dėl Bal
fo perkėlimo i Chicagą, pra
sidėjo ”karšti ginčai“, bet 
tuos ginčus ūmai atšaldė 
teisininkės EI- Armcnienės 
Įspėjimas, kad konstitucijoj 
yra numatyta Balfo būstinė 
Ne\v Yorkas. Šio seimo nu
tarimas keltis Chicagon bū- 
tų neteisėtas. Reikia pirma 
pakeisti Balfo konstituciją.

protokolą.
A. Šulaitis pranešė 
kuopos finansus.

Jie varžosi dėl Massachusetts gubernatoriaus vietos: 
kairėje respublikonų kandidatas John Volp.;, dešinėj 
Francis X. Bellotti — demokratas.

mose vietose aplankyti. De
ja. okupantų varžtai nelei
džia net pas savo gimines 
nuvykti.

Už pagerbimą V. Kalvelis 
savo bendraminčiams tarė 
padėkos žodi.

ALSS Brooklyno kuopos 
valdyba kitiems metams pa
likta ta pati — pirmininkas 
adv. S. Briedis, sekretorius 
-J. Pakalka ir iždininkas A- 
Šulaitis.

Lauktina dažniau panašių 
našių narių susirinkimų.

Šaunios Ramanauskaitės 
vestuvės

Spaiio 17 d. Įvyko Br. 
Spūdienės brolio Antano 
Ramanausko dukters Vidos 
gražios vestuvės. Ji ištekėjo 
už Al. Kraulando.

nereikia pamiršti ir jau da
bar ruoštis, kad kitais me
tais išvengtume visų šiemet 
pasitaikiusių trūkumų ir pa 
darytume dar geresni ispū 
dį-

Parodą iki uždarymo die 
nos aplankė per 33 milionai 
žmonių.

Pasaulinėje parodoje pa 
statytas Lietuvos pakelė; 
smūtkelis. nors ir nuošalio 
je vietoje, pro kur takai ve
dė Į Vakarų valstybių pavil
jonus. nesijautė vienišas 
Retas kuiis praeivis praei
davo jo nepastebėjęs. Daug 
kas stabtelėdavo, dirstelė
davo. kitas perskaitęs Įrašą 
persižegnodavo ir priklaup
davo, o dar kiti šiaip sau su
stodavo susimąstę.

Dabar rūpestis tą smūtke-
li išsaugoti per žiemą. Jis

Tose vestuvių iškilmėse j
susirinko apie 160 svečių.! P*Kia žmogaus ramia gan 
Jų tarpe buvo atvykusių iš Jam pakenkti.-.
Kanados — Skirgailų šeima.

VOKIETIJA

, V. Sidzikauskas Vokietijos 
lietuvių tarpe

(E) Lietuvos Laisvės Ko 
miteto Nevv Yorke pirmi
ninkui V. Sidzikauskui lan 
kantis Europoje, spalio 17 
d. jis turėjo pasitarimą su 
Vak. Vokietijos centrinių 
lietuvių organizacijų atsto
vais- Stuttgarte Įvykusiame 
posėdy V. Sidzikauskas, pa- 
ietęs tarptautinės politikos 

pauėti. plačiau apsistojo 
ies JAV-se vykdomos Lie

tuvos laisvinimu besirūpi
nančių politinių ir visuome
ninių organizacijų konsoli
dacijos klausimu. Posėdyje 
dalyvavę vieningai pritarė 
lietuviškų pajėgų išeivijoje 
apsijungimui ir pareiškė 
nuomonę, kad jis paliestų 
ir Europoje veikiančias iie-Į 
tuvių organizacijas. Ta pro-Į 
ga pasisakyta, kad JAV-se i 
globaliniai veikiančios or- ■ 
ganizacijos. kaip VLIKas ir 
PLB, dar nepasiūliusios to
kio lietuviškų organizacijų 
Europoje apsijungimo veik
los gairių. Pabrėžta, kad 
Lietuvos laisvinimo akcijo
je lietuviai Europoje turėtų 
sudalyti vienoki ar kitoki 
organą ar atstovybę.

V. Sidzikauskas dar lan
kėsi Muenchene, vėliau iš
vyko i Romą ir Paryžių, kur 
spalio pabaigoje Įvyks A.C. 
E-N. (PET) atstovų ir Pa
baltijo diplomatų posėdžiai.

I PfZKII S I MC-lr 1<

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
GARDNER. MASS.

Lietuvių bendrovės nauja 
valdyba

Semanavičių sidabrinė 
sukaktis

bemenavičiai spalio 21 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 25 m. sukakti. Puo- 

Šerksnienė. ižd. Vytautas [a buvo atšaukta,
Vaškevičius, fin. sekr. VinJ u^n,Slf’e"avičibui, »

ligonines, ta sukaktis buvo

Pirmininku išrinktas Juo
zas Bekeris, sekr. Vanda

cas Višniauskas. direktoriais 
Daukantas. Debesaitis, Tun
kūnas. Glebavičius. Vilčins
kas. Juška, Panevėžys. J. 
Debesaitis- Knygų tikrinto
jais Nakutis. Netselis. Pane
vėžys.

Bendrovė šiuo metu turi i 
145 narius.

E. Mikužiūtė buvo išvykusi 
į Kanadą

Eufrozina Mikužiūtė spa
lio 29-30 dienomis dalyvavo

Viažbaliai, Stankai. S- Liau- 
kus ir iš Kalifornijos Ake- 
lienė. Vestuvėse dalyvavo 
ir lietuvių visuomenės veikė
ja Ef. Mikužytė. supranta-, Kanados patentų ir preky- 
ma, ir abudu Spūdžiai. : bos ženklų instituto suvažia- 

Tomo gerai tvarkomas or-į v^me Montebello. Que. 
kestras suteikė progą sve-j Ta proga ji aplankė ii
čiams ne tik pašokti, bet ir 
muzikos pasiklausyti. Tomo 
orkestras yra vienas geres
niųjų.

Pasaulinei parodai 
užsidarius

The Canada Storch bendro
vę Montrealy. kur tarėsi 
prekybos ženklų reikalais.

Į New Yorką E. Mikužiū
tė jfligrjžp lapkričio 1 d.

Vincas Kalvelis jaunystėje

» - -i • • Besibaigiant posėdžiui. p '.įinė narndn Npw
Po šio pareiškimo seimo ullvo naap»htas kuonos na- Pasauline paiooa New

atstovai ir vėl surado nu- vP g v i P • Yorke uždaryta iki 1965 m.
atstovai n \ei suraao pu Vincas Kalvelis, prašo- h_,Qnrt-- H 
siausvyrą. ir susirinkimas kęs 75 metus savo gyveni- ba,anazi°

Parodos vadovybė davė

paminėta namuose, jo šei
mos ir būrio artimųjų tarpe.

Semenavičiai augina sū
nų Joną. jie yra seni Kelei
vio skaitytojai.

Linkiu jiems sulaukti dar
. i daug laimingų metų.

Susižeidė P. Misevičienė

r susirinkimas 
baigėsi ramiai. Prieš pabai
gą visų buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Posėdyje dalyvavo per 90 
atstovų. Balfas tun apie 70 
veikiančių skyrių- Balfą 
sveikino Vliko vardu K. 
Bielinis.

mo- Jau per 50 metų kaip . .
jis gyvena -JAV- se. Čia jis, i P’ogą lietuviams net tris 
dirbdamas įvairius darbus, kartus pasirodyti su savo , 
Įsigijo laikrodininko specia- tautine kūryba- Nėra abejo-Į 
lybę-

PRAŠYMAS 
“Keleivio' adminittraci- 

ja prašo mielųjų skatytojų, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

nės. kad parodai pradėjusi LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
. . .kitais metais veikti ir vėli Gražų Lietuvos žemėlapi

Nuo atvykimo 1 J A v pir- 5US duota proga lietuviams' galite gauti Keleivio admi- nese-

(E) Spalio 18 d. Stuttgar
te—Bad Cannstatte ilgesni 
laiką sirgęs mirė Vokietijos 
lietuvių veikėjas inž. Liubo
miras Prosinskis. Jis gimęs;
1889 m. lapkričio 1 d. L-: MONOLOGAI 
Prosinskis kaip dipl. inži
nierius dirbo Kaune, Taura
gėje ir kituose miestuose, o 
1944 m. pasitraukęs Į Vak.
Vokietiją. Įsijungė i lietuviu 
bendruomenės veiklą ir ė- 
jo atsakingas pareigas. Ke
lis kartus buvo Stuttgarto 
PLB apylinkės pirmininku, 
jiuo 1957 m. dirbo Lietuvos 

j——^aud- Kryžiuje, buvo PLB 
K ALI JUS- -{Vokietijos Kr. Tarybos na

rys ir 1959-60 m. Vokietijos 
Kr. Valdybos pirmininkas.
Pastaruoju metu velionis 
buvo ELTOS d-jos kontro
lės komisijos nariu ir PLB 
Stuttgarto apylinkės valdy
bos vicepirmininku. Palai
dotas spalio 21 d. Stuttgar
to (Bad Cannstatto) kapi-

Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, lb 
psl., kaina ..................... $1.5

LIETUVOS RESPUBLIKO.* 
ISTORIJA su spalvotu žeme 
lapių, 96 psl., kaina .. $07-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Ka
na ................................$0.54

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage 
kaina .............................. $o.2>

GYVULIŲ PROTAS, 212 psi 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra 
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai 
na ....................................... $0.3f

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma 
tulaitis, 24 psl., kaina $0.21

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 psl., kaina................ $0.14

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl. 
kaina 25 centai.

IR DEKLAMA
GIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.2f

JAUNASIS SOCIALDEMO 
KRATAS Nr 4 ir 5, kain.- 
35 centai

MIELOS BALSAI, J. SmelsU 
riaus eilėraščiai. 221 psl.. ka
na ......................................  $0.7i

Sena Keleivio skaitytoja 
Paulina Misevičienė namuo
se susižeidė — išsilaužė šon
kauli- Jai reikėjo pagulėti 
ligoninėje.

J. Višniauskas Įžengė Į 
devintą dešimtį

Juozą Višniauską. kuris 
neseniai minėjo savo am
žiaus 80 m. sukakti, ištiko 
širdies smūgis. Jis išvežtas 
Į ligoninę.

Gamiškis

KIEK YRA LIETUVIU 
SKAUTŲ

Vyriausio skautininko Kri
vūlės, išleistos rugsėjo mėn. 
duomenimis, lietuvių skautų 
Atlanto rajone yra 327. 
JA v vidurio rajone— 385. 
Pacifiko rajone — 86. Ka
nados — 280. Australijos— 
204. Europoje — 109. pa
vienių registruotų skautinin
kų — 42. Iš viso lietuviu 
skautų (neįskaitant skau
čių) yra 1.433.

Kiekvienais metais lap
kričio 1 d. vykdoma nauja 
skautų registracija ir suren
kami metiniai nario mokes- 
či-ai.

Lietuvos Laisvės n«!jų metų įstojo i Lietuvių
Komiteto—V. Sidzikauskas. 
LRKS valdybos—prel. J. 
Balkūnas, V. Vokietijos Lie-

Socialistų Sąjungos narių 
gretas ir kietai laikosi tose 
savo pozicijose. Jis nepalū
žo net tada. kada komunis-

atlikti savo programą. To niatracijoj už 50 centų.

tuvių Bendniom^ės—kun. ^gj^sino visai sužlug-
Aviza. \ asai 10 gi J' ^yti lietuvių socialistų sąjū-į 
jos—kun. B. Liubinas. Itali-Į d: *
jos Lietuvių Bendruomenės
vardu kun-‘V. Mincevičius.,

Taip pat sveikinimą at
siuntė popiežiaus vardu iš 
Vatikano kardinolas Cico- 
gnani, New Yorko gub. N.
A. Rockefelleris ir daug ki
tų-
ALSS kuopos auairinkimaa

dĮ.
V. Kalvelis yra nuoširdus] 

savo tautos bendių reikalų 
rėmėjas. Jis yra ir ALSS Li
teratūros Fondo narys rėmė
jas.

Lietuvos nepriklausomy-

1965 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS RUOŠTI 

Jį redaguoja Stasys Michelsonas-

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

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre-

tajame kaime ir ne tik savo 
Spalio 22 Įvyko Lietuvių gimines bet ir kaimynus ap- 

Socialdemokratų Sąjungos dovanojo, nupirkdamas 
kuopos narių susirinkimas. Jiems tris veislines kai ves. 

Bendrinėse lietuvių orga- jr dabar V. Kalvelis no- 
socialdemokra-

bės metais jis lankėsi Lietu-, . . .
voje- Ten viešėjo savo gim-1 numerata arba atskirai. Kalendonaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA

LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY

TI NEPASIVĖLINKITE!

KNYGOS JAUNIMUI
MURKLYS, A. Giedriaus apv 

saka. 130 psl., kaina . . $1.80
GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
traciju, 64 psl., kaina SI.80. 
KETURKOJIS UGNIAGE

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

VtLTNl KARVELIAI, Aloyzo Ba
ram apysakaitės vaikams, 69 psL kaba ................... .. tlAO

227 ps).. kaina tik $1.20. 
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa-

'LSur rui, Ll l 
FREEDOM, parašė S. A. Vik 
toras. 32 psl.. kaina 50 centi

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psl.. kaii<a .. $5.0

ANARCHIZMAS. 29 psh, kai 
na ....................................... $0.1:

IŠ DŪMINĖS I.ŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 12a 
psi., Kaina .... ........ $1.0

DELKO ŽMOGUI REIKIA
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.1c

KAII SENOVĖJE ŽMONĖ.* 
PERSIST ADYDAVO SAI
ŽEMŲ, 28 ps)., kaina .. $0.1<

EILĖS IF STRAIPSNLa 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynė.- 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.2;

.MATERIALISTIŠKAS ISTORl 
JOS SUPRATIMAS. 80 psi 
caina .............................. $C28

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veū 
rno komedija, 29 psl.. kai 
kaina .............................. $0^

Garbė už pinigus nenu
perkama.

ALKOHOLIS IR 
kaina ................

KŪDIKIAI 
......... $0.2;

DAINOS APIE LAISVŲ, A 
Giedraitis, 32 psl., kai 
na ....................................... $0.7;

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir 
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

’Tvventy years’ struggle 
for freedom of Lithuania.’* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

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

“Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L. Valiukas,

59 psl., kaina ...............$2.00 kaina $4.75.i
KAS YRA SOCiAIJZACIJA I .. ,

K. Kautsky, 31 psl., k»i Vytautas the Great Grand
na....................................... $0-31 Duke of Lithuania. dr. J- B.

Končius, iliustruota. 211

nizacijose
tus atstovaujantieji prane
šė. kas jų nuveikta. Tuo kaimynais, jei tai būtų gali-

retų pabuvoti savo kaime. . Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
pasimatyti su giminėmis ir šiuo adresu:
1 ......................- ’* 1 KELEIVIS“

klausimu kalbėjo adv. St- ma laisvai juos jų gyvena- 636 E. Broadway — : — South Boston, M«m. 02127

ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a

Užsakymus su pinigais prašo 
ma siusti:

kaina ......................... $1.00
TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto

15 pasakų ir padavimų, 186 
pusi., kaina ...................... $2.00

pysakos. A. Antanov, 45 psl. 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadvray

27.

psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

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



Puslapis ketvirtas KĮUJUV1S, 50. BOSTON Nr. 44,1964 m. spalio 28 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Mirė skulpt- J. Mikėnas

Spalio 23 d. Vilniuje stai
ga mirė žymus skulptorius 
prof. Juozas Mikėnas, gimęs 
1901 m., subrendęs nepri
klausomoje Lietuvoje ir ta
da jau sukūręs nemažai žy
mių kūrinių.

Paskutiniuoju metu jis iš
galėjo savo monumentali- 
niais kūriniais — Pergalės 
paminklu Karaliaučiuje ir 
kt. Jis buvo apdovanotas or 
dinais ir liaudies dailininko 
garbės vardu.

Ar Sniečkus išsilaikys?

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, ten žmonės patylo
mis viens kito klausia, ar 
Sniečkus išsilaikys Brežne-

tiems. Lenino aikštė (b. Lu
kiškių) — pagrindinė mies
to aikštė su naujais vyriau
sybės rūmais. Vienas iš 
svarbiausių uždavinių — už
statyti ir apželdinti dešinįjį 
Neries krantą.

Komjaunimo laikrašti; 
aprašydamas leningradiečiu 
architektų projektą, pažy
mėjo. kad jame “stulbirr.: 
užmojai“. Paliekami kai k u 
rie architektūriniai pamink 
lai (Vilniaus senosios baž 
nyčios). Vilnius paverčia 
mas perdėm moderniu mie
tu. Labai nedrąsiai pa-teb; į 
ma, kad Leningrado aich 
tektų projekte “kai kurk 
senojo Vilniaus kvartalai vi - 
dėlto numatomi rekonstru< 
ti.“ Tai reiškia, kad pc

vui-Kosyginui Chruščiovą Į tuos 25 metus, jei leningra 
pakeitus? Ar naujieji bosai diečiu projektas bus priirn
naudosis juo Lietuvą ūkiš
kai išnaudodami, ją rusin
dami, ar pasirinks kitą?

Svetimtaučiai planuoja
Vilniau* ateitie* statybą

(E) Maskvoje veikiąs So
vietų Sąjungos Statybos Ko
miteto civilinės statybos ir 
architektūros komitetas ne
seniai paskelbė konkursą 
Vilniaus miesto išplanavimo 
ir užstatymo projektui su 
daryti. Nelietuvių paskelb
tame konkurse, aišku, daly
vauja nelietuviai, būtent. 
Leningrado. Rygos, Minsko 
ir šalia jų — Vilniaus archi
tektai. Konkui-so rezultatai 
dar nepaskelbti — dabar 
tik paskelbta, kad projektų 
įgyvendinimo terminas — 
25 metai, kai miesto gyven
tojų skaičius pakilsiąs ligi 
400,000. Apytikris Vilniaus 
centro plotas — 350 hekta
rų. Centrinė miesto gatvė 
numatoma palikti Lenino 
prospektą (b- Gedimino g.). 
Jis būsiąs skiriamas tik pės-

diečių projektas bus pr 
tas. senasis Vilnius su jo -s 
toriniais paminklais būt; 
nugriautas.

Sovietų propagandininkai 
į Kubą

(E) Spalio mėn- pradžio
je iš Maskvos į Kubos salą 
išvyko grupė visoje Sovieti
joje veikiančios “Žinijos* 
draugijos pareigūnų. Išvy- 
kusiųjų tarpe ok. Lietuvos 
kom. partijos ideologinic 
skyriaus vedėjas P. Mišuti. 
ir letuviško “Žinijos“ pada 
linio valdybos sekretorius 
A. Sinkevičius. Dviejų sa
vaičių viešnagėje agitatorių 
skaitė paskaitas apie Sovie
tų Sąjungą ir apie Letuvą 
Tokia sovetinių pareigūną 
kelionė — nauja Maskvos 
pagalbos prien. jnė kubie
čiams dar daugiau nuteik:; 
komunistiškai bei propaguo
ti sovietinius “pasiekimus.'

Žinoma, kad “Žinijos“ 
draugjos vienas pagrindinių 
tikslų — skleisti antireligi
nę propagandą-

Vir&aje Momecassino vienuolynas Italijoje, kuris di
delių mūšių karo metu bu'o sugriautas. Dabar jis at
statytas. jo pašventinime dalyvavo pats popiežių* Pau
lius VI (apačioje).

Vasario 16 gimnazija
(Tęsinys)

Latvių gimnazijos moks- Didysis pavojus
lo lygis sunkiai patikrina-,
mas. nes jie visus egzami- PLB Vokietijos Krašto 
nūs laiko savo tarpe. Minu-: Valdyba ir Vasario 16 gim- 
sas pasirodo tada, kai reikia nazijos direktorius neslepia
stoti į universitetą. Lietuvių 
gimnazijos abiturientai pri
imami į kiekvieną universi
tetą be jokių papildomų eg>

ir nemano slėpti nuo visuo
menės esamų sunkumų. At
virumą liudija ir Informaci
jose skelbiami smulkūs pra-

zaminų. o latvių gimnazijos1 nešimai apie gimnazijos pa- 
abituiientai priimami užsie- dėtį. Vasario 16 gimnazija

FILATELISTUS GRŪDA kalėjimo bausme. Iš abiejų 
Į KALĖJIMĄ atimti pašto ženklų rinki

niai- Rytų Vokietijoje pašto 
(E) Tarptautinio Komite- ženklais gali keistis tik “So- 

to Krikščioniškajai Kultūrai cialistinių pašto ženklų klu-
Ginti biuletenis Cl Infor- naijai šiaip pašto ženk- 
mation paskelbė būdingą prekybos bei keitimosi 

monopolis priklauso režimižinią apie ulbrichtinio reži
mo R. Vokietijoje žiauru
mus. Cottbus miesto teismas
nuteisė vieną gvver.toją 7 m. < . , . ... .... «...
ir 9 mėn. sunkiįjų darbų ka-; "ausyoe siekia įsigyt, dau- 
Įėjimo bausme nes pilietis[ Pau uasiemo devizų

"nelegaliai“ (nrivačiab kei------------ --- ■ — ■■ ■■
tesi pašto ženklais su Vak.

nei valdžiai. Nuolat leisda 
ma naujus pašto ženklus, vy-

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

LIETUVIŲ JAUNIMO 
METAI

Vliko-
PLB Valdybos reikalų ve

dėju ir ateinantiems metams 
Dabartinė (antroji) PLB pakviestas ir sutiko būti E. 

Valdyba pareigas perėmė Kalnėnas.
1963 m. spalio 12 d. Spalio .
15 d. posėdžiu buvo pradėti . v-.'‘urP &u pasauuo lietu- 
antrieji darbo metai. Jau?imo kongresu, krei

piant visą galimą dėmesį į 
laisvojo pasaulio lietuvių iš
eivijos jaunimo problemas 
ir rūpesčius. 1966 metai yra 
skelbiami lietuvių jaunimo 
metais. Visų kraštų lietuvių 
bendruomenės, organizaci
jos (ypač jaunimo) ir pla
čioji visuomenė prašoma

Vokietijos filatelistais. Ap
sunkinanti aplinkybė ta.

kad “nusikaltimas“ buvo 
vykdomas po 1961 m. rag- galim* gauti dailininko A* 
piūčio 13 d., taigi “gėdos domo Varno pieštą Lietuvos 
sienai" Rytų Berlyne atsira- nepriklausomybė* paskelbi 
dus. Kitas filatelistas, pieno ■ mo akto pasirašytojo Stepu 
prekybininkas, buvo nuteis- no Kairio spalvotą portretą 
tas ketverių su puse metų 8x6 colių dydžio už 80 cnt

Keleivio administracijoje

Posėdyje dalyvavo pirm. 
J. Bačiūnas, St- Barzdukas. 
dr. A. Nasvytis. V. Kaman- 
tas. M. Lenkauskienė (posė
dis vyko jos bute). J. Staniš- 
kis. reikalų ved. E. Kalnė
nas. taip pat iš Philadeiphi- 
jos buvo atvykęs PLB Kul
tūros Tarybos pirm- dr. J.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signatare 
2-jĮ atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus gaiima gaut; 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl„ kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina $6.00. Perkantieji TAU, 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
toros Fondo leidinius:

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina $5.50 už $4.00

Puzinas. Dėl ligos negalėjo H,au lanksto ruoštis ir visa
dalyvauti A. Mikulskis.

Buvo svarstomi šie klau
simai ir reikalai: pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas 
(ref. Kamantas), PLB ry
šiai su apsijungusiu VLIKu 
(ref. dr. Puzinas). tolimes
nis “Pasaulio Lietuvio“ lei
dimas (ref. Barzdukas) PL 
B Valdybos bendradarbia
vimo plėtimas su kraštų 
bendruomenėmis (ref. Barz
dukas), PLB Kultūros Ta
rybos ateinančių metų pla
nai ir darbai (ref- dr. Puzi
nas), ižd. Staniškis pateikė 
metinę finansinę PLB Val
dybos apyskaitą ir kt.

Valdyba išreiškė nuošir
džią padėką “Birželio 22 d. 
komisijos pirmininkui dr. J.

daryli, kad lietuvių jaunimo 
judėjimas įgautų reikiamą 
mastą ir įtampą.

STUDENTŲ VALDYBA

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdybą 1964-65 
moksle metams sudaro šie 
asmenys:

Pirm. Algis Zaparacka* 
(4120 Yorba Linda Drive. 
Royal Oak, Mich. 48072), 
vicepirm. Algimantas Bub- 
lys. sekr. Jūra Gailiušytė 
(645 Marick. Apt. 21. Det
roit 2. Mich ). ižd. Algis 
Alantas, tarptautiniams rei
kalams narė Biiutė Augusti- 
navičiūtė. spaudos ir infor
macijos bei Studentų Gairiij 
redaktorius Rimantas Griš- 
kelis.

K. Bielinio Dienojant ” ”
K. Bielinio Penktieji Metai ** "
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietų Rusija ” ” $2.50 ” $1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku

sieji. sakysim, knygą “Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moks 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus Išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.86 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos $5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8% X 11’,;) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo Įgaliotinius:

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

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

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

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

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ “KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 036 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo

$6.00 ” $4.00 
$6.00 ” $4.00

niecių teisėmis, tai yra išlai
kę universiteto nustatytus 
egzaminus. Latvių mokslei
vių šiuo metu yra truputį 
daugiau negu lietuvių (112 
prieš 99). tačiau ir latvių 
žmonių yra kone dvigubai 
daugiau Vokietijoje, o jų 
dar yra Švedijoje ir kituose 
Europos kraštuose.

Latvių gimnazijos moky
tojams algas (devyniems) 
moka Vestfalijos krašto so
cialinių reikalų (ne švieti
mo, kuri remia pripažintas 
gimnazijas) ministerija. Jų 
algos įvairuoja tarp DM800 
ir DM1,500 mėnesiui. Apie 
lietuvių mokytojų algas bu
vo minėta aukščiau, kurios 
aiškiai neprilygsta latviško
sioms. Apie latvių mokyto
jų kvalifikacijas tikslių ži
nių neturima, tačiau niekur 
nėra paskelbta, kad jos bū
tų tokios, kokios reikalauja
mos valstybinėse ar pripa
žintose gimnazijose Vokie
tijoje. Spaudoje paskelbta
sis latvių gimnazijos direk
toriaus Vitens (buvęs Pin- 
nebergo pabaltiečių univer
siteto dėstytojas) vardu pa 
reiškimas, kad latvių gimna
zija esanti “priešingai lietu
vių ir vengiu gimnazijoms 
vienintelė Vakarų Vokieti 
joje pripažinta valstybės“ 
yra per stiprus ir neišreiškia 
tikrosios padėties. Pripaži
nimas gali būti įvairaus po 
būdžio. Tam tikra prasme 
yra pripažinti ir vengrai, ir 
latviai, ir lietuviai. Apie 
pripažinimo laipsnį galima 
spręsti iš išduodamųjų bran 
dos atestatų vertės. Iš dides
nio pripažinimo išplaukia ir 
didesnis priklausomumas ir 
kontrolė.

Yra daug perdėtas spau
dos skelbimas, kad latvių 
gimnazistams stato vokie
čiai internatą, kur kiekvie
nas moksleivis turės atskirą 
butą su virtuve, gyvenamu 
kambariu ir dideliu balko
nu- Tiesa, kad latviai š. m. 
spalio mėnesį prikelia į 
naujus vokiečių pinigais pa
statytus namus. Tačiau at
kreiptinas dėmesys į esminį 
skirtumą: latvių namai yra 
ir bus vokiečių nuosavybė, 
o lietuvių Vasario 16 gimna
zija yra ir bus lietuvių tur
tas!

yra viso pasaulio lietuvių 
turtas ir įsipareigojimas, to
dėl nenuostabu, kad ja visi 
rūpinasi. Tačiau susiduria
ma ir su pavojumi, kai rū
pesčio vardan pradedama 
skelbti nebūtas ar perdėtas 
klaidas, kai, nedrįstant net 
pasisakyti savo pavardės, 
neteisingai tampomos spau
dos puslapiuose atsakingų 
asmenų pavardės, prisegant

į Ar skaitei 
į šias knygas?
į MINDAUGO NUŽUDY

MAS, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 246 
psl., kaina $3.

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

GYVENIMO VINGIAIS.
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

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

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00.prie jų sugestyvių įtarinėji
mų ir kaltinimų, kai skelbia
ma netiesa arba klaidingai į KATRYNA, Sally Salmi-
aiškinarr.i faktai, kai mai
šomos sąvokos, pav.. elgesys 
vadinamas moralės (doro
vės) vardu, kai stengiamasi 
nuvertinti ir suniekinti kitų 
pastangas, kai šaukiama vi
suomenę į kovą prieš asme
nis, nešančius pačią sun-

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

PANEVĖŽYS, didžiausia
knyga apie (ą miestą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.klausią Vasario 16 gimnazi

jos išlaikymo naštą. Nepai- ( VARPAS nr. 5, daug įdo- 
sant kaip didelėmis raidė-i nnų straipsniu 2"^ psl. 
mis būtų šaukiama tokių i kaina $2.00.
raštų antraštėse “gelbėkime į RU£)ENS SAPNAI, Kotry 
Vasario 16 gimnaziją“, tik-

nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 pe’

rumoje jie tik prisideda prie 
tos gimnazijos sunykimo.
Niekinant asmenis, kelta-j kaina $2.00. 
mas pasitikėjimas pačia į- 
staiga. Didysis pavojus glū
di tame. kad tokiu būdu są
moningai ar ne įsijungiama 
į lietuvių priešų akciją, ku
riems Vasario 16 gimnazija

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelso

nedvejotmai yra nepakeliui 
ir kurie labai džiaugtųsi.

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija. 
SCO puslapių, kaina mink-
siais vireciiais $4.00,
kietais $5.00.

kad ji butų sugriauta savų- ^ysij^INlMAI APIE JUO- 
jų rankomis-

Padėka ir prašymas
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psL kaina.............. $1.00PLB Vokietijos Krašto i ___

Valdyba nuoširdžiai dėkoja KAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
visiems Vasario 16 gimnazi- ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži

apysaka 
kaina .

jaunimui, 130 psl.. 
. $1.80.

VIENIŠI MEDŽIAI, romą

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

jai remti būrelių organiza
toriams ir nariams, visoms 
statybos rėmėjam, ypač sta
tybai remti komitetų va
dovams ir nariams . visoms 
organizacijoms, pirmoje ei
lėje Balfui ir visų kraštų 
lietuvių Bendruomenėms.
Dėkoja spaudos ir radijo 
darbuotojams, pozityviai ir 
skatinančiai atsiliepiantiem
apie Vasario 16 gimnaziją. NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
Dėkoja visiems geros valios TUVĄ STATANT, Rapolo 
lietuviam ir svetimtaučiam, ....... ... .
kokiu nors būdu prisidėju- Skipičio atsiminimai. 440 
šiem ii prisidedantiem prie • • • $5.00
Vasario 16 gimnazijos me- TŪZŲ KLUBAS, Antatn 
džiaginio ir dvasinio palai- Tūlio 11 novelių. 196 psl.
kymo. Į kaina .......... ....... $3.00

PLB Vokietijos Krašto ANGLŲ KALBOS GRA-

Puzinui už jo pastangas ir _
darbą konsoliduojant Vliką. Visuotinis lietuvių studen-|
Jis pakviestas ir sutiko būti tų suvažiavimas įvyks lap- 
laikinuoju PLB Valdybos kričio 26-30 dienomis Dėt- adresu: K- Bielinis, 29 West 57th St, lOth fl, New Tark, N. Y 
ryšininku prie apsijungusio roite. 10019.

šiandien, kada prieš 10 

netų miręs Juosės Stalinas 

ąačių komunistų paskelb

tas didžiausiu žmogžudžiuV
ir jo lavonas ..išmestas iš 

mauzoliejaus Maskvoje, la

sai įdomu paskaityti Kelei

vio prieš 15 metų 

knygelę^

JUOZAS STALINAS,

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBAIN1N-

KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM

Valdyba prašo ir toliau viso 
pasaulio lietuvių paramos 
Vasario 16 gimnazijai. Pra
šo medžiaginės paramos, 
kad būtų galima užbaigti 
statomų klasių namus ir bū
tų galima įmanomai egzis
tuoti. Prašo dvasinės ir mo
ralinės paramos. Prašo kva
lifikuotų ir pajėgių asmenų 
ateiti į pedagoginę talką.

“Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi“!

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba

Huettenfeldas.
1964 m. spalio 12 d-

MATIKA, 215 psl., kieti vir
šeliai, kaina............. .$3.60

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl.. kainp 
$2.60.

AUKOS TAURE, . 
Santvaro 5-ji eilėms*, n. 
Įmyga, 150 puslapių, gta 
žiai įrišta, kaina .

PLAUK, MANO LAIVEI i
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl.. kaina-------- $2.<X>

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje*

So. Boatoa 27, Maaa. 08 C. Broadvray,

Užsakyk Keleivį savo
draugam* Kalėdų dovanų.! .
Tuo atveju metinė prenume- Meivj. Kas
rate tik $4.00. metams $5-

•avo pažįstamus
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— Tai tu rokuoji. kad mū-Į 
sų bakterija jau nebegyva?':

— Ne "bakterija“, bet ba
terija. Ji gali būti išdegus.

— Tai kas reikia daryti?
Ar pričežyt?

— Oi, tėve, nesakyk ”pri
čežyt“, nes tai biaurybė žar
gonas.

— Nu. o kaip tu sakytum?
— Aš sakau: įkrauti.
— Maik. jeigu tu mano 

kalbą vadini žargonu, tai aš 
pasakysiu, kad tavoji daug 
žargonesnė. Stačiai pasa
kius, ji yra lauži.

— Tėve. kiekviena kalba 
auga kariu su savo tauta ir 
kariu su ja tobulėja. Nuo to 
laiko, kai tėvas atvykai A- 
merikon, mūsų kalba žymiai 
pažengė pirmyn, įsigijo 
daug naujų žodžių- Bet tė
vas nuo tos pažangos toli 
atsilikai. nes neskaitai nei 
laikraščių, nei knygų ir, kai 
išgirsti naują žodį. tai ma
nai. kad tai "lauži dypukų 
išmislas“. Bet taip dabar 
kalba visa Lietuva.

— Maiki, aš su tavim ne- 
soglasnas. Aš tau pasaky
siu. kad Plungės parapijoj, 
kur aš užaugau, žemaičiai ii 
šiandien kalba taip. kaip 
kalbėjo mano laikais. O tie 
nauji žodžiai, ką išmislijo

, Kauno ir Vilniaus mandra- 
negali mane beturčiu.vadm-j ]viai tei ne Betuviški žo- 
ti, ba armobilas gali būti di- *žiai Va kul. reikia t 
dėsnis turtas, negu koks

'asikalbčjimas
Maiklo sn Totu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

— Labas vakaras, tėve! 
Kaip sveikatėlė?

— Mano sveikatėlė olrait, 
Maiki, ale man nepatinka 
tavo giubijoniška kalba.

— Man rodos, tėve, kad 
aš kalbu gana mandagiai.

— Sausa! Kalbi grubijo- 
niškai.

— Kodėl?
—- Nu. sakai: ”tavo svei

katėlė“. Koks Čia mandagu
mas? Lietuvos načalstva tik 
su mužikais taip kalbėdavo: 
tu. tavo. tau... Mane tokie žo
džiai užgauna. Kodėl nie
kad manęs nepavadini po
nu?

— Todėl, kad nenoriu tė
vą ižeisti-

— Nevermai, aš už toki 
žodi nesupyksiu.

— Ar iš tikrųjų, tėve. no
ri būti ponu?

— Šiur. kad norėčiau.
— O kur tėvo dvaras?
— O kam man to dvaro**• •> reiKia:
— Tai ant ko norėtum 

ponauti? Gal turi kokį fab
riką?

— Nedaryk juokų. Maiki. 
Tu žinai, kad aš neturiu nei 
dvaro, nei fabriko.

— Reiškia, nesi joks po
nas.

— Džiūsta minut, Maik!

kiaurais stogais dvaras- To
dėl vadink mane ponu.

— Bet autoir.obiliaus ne
užtenka. tėve 
ponu, reikia turėti ir šoferį. 

— Ar tai toks tulšis?
— Ne, tėve: šoferis nėra 

"tulšis“, bet tanias, kuris
prižiūri ir vairuoja automo- « *1*
Dilį.

— Tai tu, turbūt, kalbi 
apie draiverį. ar ne?

— Taip. tėve. bet lietu
viškai tokį specialistą vadi
na šoferiu, o ne "draiveriu“.

— Mudu su Zacirka pa
tys esame tokie specialistai, 
Maiki, ir draivinam abudu 
pasičinčiuodami. Kai aš 
draivinu, tai Zacirka sėdi 
pono vietoje, o kai jis drai- 
vina. tai tada aš ponas.

— Ar iš tikrųjų tėvas mo
ki važiuoti?

— šiur. kad moku. Tik

gronyčia, tai kauniškiai po
naičiai sako riba. Nu. į ką 
tai padabna? Juk riba yra

NoitoTbūti i kiškas žodis: išversk ji lie- 
tuviškai —ir gausi žuvį!

— Bet ir gronyčia nelie
tuviškas žodis. tėve.

— Nu. tai mes turim kito
kį žodi — rubežių. Juk ir
senovi^Kuj 
pasakyta: "Eina garsas nuo 
rubežiaus, žirgus reik bal
not“-

— Rubežius. tėve. taip 
pat nišų žodis. Jis išvestas 
iš jų žodžio rubit — kirsti. 
Kai seniau rusai iškirsdavo 

per girią liniją, tai sakyda
vo: rubež, kas reiškia kirti
mą.

— Olrait, Maik. jeigu tau 
viskas atrodo paskolinta iš 
raskių. tai išvirozyk. kaip 
tu pavadinsi lietuviškai ru-

1 * •«.« rmlietuvių zl -2 i n/i i

~ I /• 5 - v i bežių arba gronyčią?uzstarduoti dar nesiseka- A-
le pakalnėn ritasi ir nestar- 
duotas.

— Nesakyk, tėve, "užstar- 
duot“, nes tai irgi ne lietu
viškas žodis.

— Nu, tai kaip sakyt?
— Sakyk: užvesti.
— Kad ant kalno užvesti 

nesiduoda. Maiki. Surėmę 
pečiais, abudu su Zacirka

Aš tau pasakysiu, kad ponu i norėjom užvaryt į kalną, ale 
galima būti ir be dvaro. Tik J kai paleidom.tai ir vėl nu- 

č pažiūrėk į mūsų dypukus.
Ar jie turi dvarų? O betgi 
kiekvienas iš jų yra ponas.
Jessa! Jie vienas kitą kitaip 
ir nevadina- Jie net ir mane 
vadina ponu. Aną vakarą 
vienas prie baro netyčia už
mynė man ant kojos, tai rai
davei atsiprašė: "Atsipra
šau. ponas!“ Tai vot, Maiki. 
kaip reikia!

— Bet Lietuvos žmonių 
kalboje ponas reikšdavo 
dvarininką ar šiaip kokį tur
tuolį. Beturčio niekas ponu 
nevadindavo. Tėvas taip pat 
esi beturtis. Nučiulpta pyp
kė ir kl eivas kardas tai visa 
nuosavybė.

— Maiki. tu turi misteiką.
Tu nežinai, kad mudu su 
Zacirka nusipirkova armo- 
bilą. Aš jo partneris. Taigi

Lietuviškai bus siena. 
I)ac inaf! Jau mane

PO? INOCENTAS IR 
"BEDIEVIAI“

Inocentą? III buvo vienas 
smal kiausiu popiežių. Jis y- 
ra tas pats kuris ir Prūsus 
bei Lietuvą buvo dovano
jęs“ kiyžiuočiams. Jis ener
gingiausiai kovojo prieš 
'bedievybę“, liepdamas to
kius paprastai užmušti.

Kai 1209 metais Kryžiaus 
karų žygūnai užkariavo 
Bezje miestą ir nugalėtojam 
sunku buvo nustatyti, kas iš 
to miesto piliečių yra ereti
kas ir kas tikrai tikintis ka
talikas. popiežiaus legatas 
Tuluzos grafas įsakė: "Už
muškite visus! Pats Vieš
pats savuosius atpažins“. 
Tada buvo nužudyta apie 
20.000 žmonių.

ŽMOGUS AMERIKOJE 
JAU PRIEŠ 50.000 METŲ

Iš San Fedro de Atacama. 
Čilėje, praneša, kad kunigas 
Gustavo Le Faige vieną 
šventadieni vaikščiodamas 
Atacarnos dykumoje paste
bėjo keistą juodą akmenį, 
kurį paėmęs į rankas ištyrė, 
jog tas akmuo yra žmogaus 
rankomis apdirbtas. Akme
nyje kruopščiai iškalti rave- 
liai rankos pirštams įderin 
ii, kaa galėtum akmenį tvir
tai laikyti aštriąją briauną 
turint priešakyje ir ja tvirtai 
kirsti. Tai buvo įrankis ar 
ginklas gintis ar pulti lauki
nį žvėrį.

Kun- Faige įsitikinęs, kad 
tas akmuo turi 50.000 am
žiaus. kas įrodo, jog jau tuo
met žmonių šiame kontinen
te gyventa. Tatai pakeičia 
visą Amerikos proistorę, ra
šo kun. Paige.

ŽVIRBLIAI UŽVALDO

Bč&tun karinis re
daktorius Nat K line, grįžęs 
š Vietnamo, pasisakė nuste
bęs, ten ladęs didelę daugy
bę "angliškų“ žvirblių, ir 
stebisi, iš kur ir kaip jie ten 
atsirado.

Į Šiaurės Ameriką žvirb
liai atkeliavo ne iš .Anglijos, 
o iš siaurės Afrikos. Euro- 
pos žemyno ir iš Pietų Azi
jos. Taigi, i Vietnamą iš pie
tinės Azijos jiems nebetoli
mas kelias. Vietnamo oku
pavimu žvirbliai nesitenki
na, o pradeda užimti veik 
visas Indonezijos salas, Ce- 
lebes. Guadalkanalą, Aust- 
ralaziją, net Filipinus n- Ha-

TEVOMAIKIO KRAITIS

Mū.sų .skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas atsiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanu:

Miami Moterų Klubas. 
Miami. Fla.. $15.

O. Gegužienė, So- Boston., 
Mass., $5.

Po $3.00: Elena Mozūrai- 
tienė. So. Boston. Mass.. J. 
Šūkis. C-leveland. Ohio-

J. Puniška. Tampa. Fla.. 
$2.25.

Po $2.00: P. Masiulis, Ja- 
maica Plain, Mass., A- Me- 
laika. Dorchester. Mass.. C. 
Kiliulis. Darchester. Mass.. 
A. Martin. Cicero, III., S. 
Stepaitis, Rochester, N- Y., 
A. Gilberi. Chicago. III.. N. 
Žilinskienė, W. Nevvton, 
Mass., A. Krauchunienė. 
Chicago. Ilk. P- Petrulis, 
Verdun. Canada. S. Griežė- 
Jurgelevičius, Dorchester. 
Mass.

Po $1.25: A. Zigmant. 
Kearr.v. N.L., S- Mikaitis. 
Elizabeth. N. J.

Po $1.00: S. Moses. Pro- 
vidence. R.I-, J. Green, O- 
range, Conn.. N. Milenko, 
Albion, Mich.. S. Jowall.« 
Methuen, Mass.. J. Gabris. 
Chicago. 111, A. Tamašaus
kas. Toronto. Ont.. K. Raba- 
čiauskas, Anmsterdam, N. 
Y.. M. Bagdon. Miami. Fla., 
A. Usevage. Bridgeport. 
Conn-, A. Lukas. Detroit, 
Mich.. A. šakalis, Worces- 
ter. Mass.. J. Jakaitis. Flu- 
shing. N.Y.. J. Jonuška, Pa- 
terson. N J.

Visiems atsiuntusiems laik
raščiui paramos tariame širdin 
gą ačiū!

Keleivio Administracija

MAŽIAU VALGYTI. BET
DAUGIAU VAIKŠČIOTI

Hai vardo universiteto mi
tybos departamento virši
ninkas dr. Frederick Stare

Yonkers lenktynių vedėjas W. Earl Keyser (dešinėj) 
įteikia $171,084 čekį laimingam Ernest Dahlman.

PRIEŠ KARO DRAUSMĘ ono metų, koi mėnulis buvo 
KATALIKŲ MOKYKLOSE "jaunas“ ir karštas.. Dabar 

jis esąs palyginti šaltas kū- 
Nacionalinė katalikų auk-, nas.

Įėjimo sąjunga, atstovauja '̂
ti katalikiškų mokyklų mo
kytojams ir prievaizdoms, 
naujausiame tos sąjungos 
leidinyje Pointers to Princi
pais skatina duoti mokiniam 
daugiau laisvės Romos ka
talikų mokyklose.

Pointers (nurodymuose) 
sakoma:

"Reikia ‘leisti mokiniams 
laisvai judėti — ne eilėmis 
griežtai tylint žygiuoti iš 
klasės į klasę.“

"...mes turime truputį pa

Tačiau Cornell universi
teto mokslininkas dr. Tho
mas Gold tvirtina, kad ma
tomosios "jūros“ yra ne kas 
kitas, kaip tikros jūros, tik 
ne vandens, o kosminių dul
kių. ir Ranger 7 fotografijos 
rodančios ne kietą lavą. o 
minkštą gilią dulkių dangą, 
panašiai, kaip yra matomos 
fotografijoje sniego pusnys.

ŽYDAI NĖ NEGALVOJA 
DĖTIS SU KATALIKAIS

Apie žydų uniją su katali-
galvoti apie tas ilgas berniu- i kais nesą galima net galvoti, 
kų ir mergaičių eiles, kurie • pareiškė dr. Mordekai Kap- 
taip klusniai ir tyliai žvgiuo-i >«>. Žydų rabinų seminarijos 
ja iš klasės į klasę iiteip gi- profesorius Bostone- Nepai- 
liai slepia savo hpstikus“ ir kimas žydus L-Uisino dė, J4.
cigaretes. Ar manote, kad 
užaugę vyresni jie vertins 
tokį su jais elgesį?“ klausia 
sąjungos leidinys.

rekomendacijų tar- 
ir tokiu:

Kitų 
pe yra

"Skatinkite mokinius dis
kutuoti savo skundus- Daug 

pranešime 168 laikraščių- pafĮes dėžutė pi ie jūsų durų. 
maisto skyrių redaktoriams kur ^us i(Įe(įarnOj mokini;-
pasakė, kad, norint turėti 
žemą normalų svorį, stiprią 
širdį ir ilgą naudingą amžių, 
reikia mažiau valgyti ir dau
giau vaikščioti.

Gera šeimininkė šiandien 
gali didžiuotis, kad jos šei
ma susideda iš liesų, aukštų 
vaikų ir suaugusiųjų. Dėl to 
vaikams, užuot siūliusi ant
rą lėkštę, šeimininkė turi at
kalbėti. kad tos pakartoti
nos lėkštės nevalgytų. Dr

zaus mirties, prof. Kaplan 
pareiškė, kad Vatikano su
sirinkimo žydų kvietimas 
pradėt1 dialogus (abišalius 
pasitarimus) via niekas ki
ta. kaip kvietimas pa.-iduoti 
katalikų mišior.mrian-. Jis. 
be to. pakaltino p piežių 
Paulių VI, kad šis gyda
mas šventąją Žemę. sąmo
ningai vengė minėti Izraelio 
vardą“, tuo būdu at išaky
damas pripažinti ž • vals-

• sugestijos.

"Sudalykite iš mokink 
vadovu patariamąją tarybą., tvbę.
Pasitarkite su jais regulia-• 
riai. Išklausykite jų atvirų į NEPASIVĖLINK i E!
protų.“

SIOLO LIEDINTI 
PLIENO PINIGUS

Pramonės žurnalas Steel-
ways iškėlė sumanymą lie-____
dinti JAV smulkius pinigus Kalendoriuj yri įvairių įdo

mių ir reikalingų žinių. Jo

Ar jau užsisakėte Kelei-
vio kalendorių 
Paskubėkite, nes lis netru
kus išeis ir galite nebegauti- 
Pernai jo pritrūko tiems, 

vėliau jo paprašė.

1965 ra. f

paėmė piktumas! Juk tu ži-:vaJU5- 
nai, kad ant sienos žmonės šiaurės Amerikoje žvirb- 
tiktai abrozdus kabina!., liai valdo teritorijas nuo 
Bai gery. jeigu nebijočiau
grieko. tai taip ir liuobčiau 
per marmūzę, kad nenori 
vyresniam pasiduoti..-

Stare visiems bendrai pata-į (penketukus, dešimtukus ii 
ria: "Valgvkit porą savaičių! "kvoterius“) nebe iš sidab- 
nesūdytą maistą. Įpratusi ro, o iš nerūdijančio plieno.

kaina tik 95 centai.

1 sirito pakalnėn.
— O kiek jūs už tokį lau

žą mokėjote?
— Nesakyk, Maiki. kad 

tai laužas. Mašina atrodo 
gerai, tik nesiduoda užstar- 
duot ir netriūbija.

— Jeigu mašina nėra lau
žas, bet negalima jos užves
ti ir netrūbija. tai reiškia, 
kad akumuliatorius išeikvo
tas.

— G kas yra tas aklama- 
torius?

Tai yra kaupiamasis e- 
lektros prietaisas, kurio pa
galba užvedamas ir palaiko
mas automobilio variklis, o- 
peruojamas ragas ir žibu
riai- Amerikoje toks prietai
sas yra vadinamas baterija.

Pietinės Meksikos iki Britų 
Kolumbijos- Sekantis žvirb
lių žygis numatomas į Alias
ką ir šiaurės Ašigalį.

Žvirblius seka špokai. 
— Nesikarščiuok. tėve. Į Kur tik žvirbliai nuemigruo-

aš jau einu. Galėsime pasi-1 ja. tuoj iš paskos atskrenda 
kalbėti, kai praeis piktumas, ir špokai.

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

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

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

Užsakymus ir pinigus prašom sireti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E. Broadvray —:------- So. Boston 27, Ma»«.

bus tiek pat gardu, kaip ir 
sūdytas, bet nesūdyto ma
žiau tesuvalgysite.“

Jis taip pat suvalgąs iki 
2.200 kalorijų per dieną, da
rąs mankštą ir daug vaikš
čiojąs. Jis yra 52 metų am
žiaus. 5 pėdų ir 10 colių 
aukščio, sveria 150 svarų ir 
atrodo 10 metų jaunesnis.

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasit* 
Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Sovieb 

Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinii 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia

kadangi sidabro perdaug iš
eikvodama ir jo atsargos 
nykstančios. Kitos šalys jau 
nuo 1939 metų liedinasi 
plieninius pinigus.

Apie 215 milionų uncijų 
sidabro sunaudojama JAV 
sidabriniams pinigams šie
met. tai esą du kartus dau
giau. negu industrija sunau
dojo sidabro 1962 metais.

MĖNULIO PAVIRŠIUS 
TEBĖRA NEPATIKIMAS

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

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

............ ........ ...... 84.00
Lietuvių-anglų kalbų io-

redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
na —- $5.00.

Lietuviškai angliškas io
Viliaus Peteraičio. i •

Arizonos universiteto p!a- 
netarinės observatorijos di
rektorius dr. Gerard P. Kui-
per. visomis mokslo priemo-. . . , . . ,nčmis ištyręs Range/ 1 tele- į*,d.a, dagiau Kaip Jo. -

a I žodžiu, 586 psl., kaina S<.(>
vi7.nrw qna ratais ie arti na.ivizijos aparatais iš arti pa 
darytas mėnulio fotografi
nes nuotraukas, tvirtina, 

yra darbininkų padėtis, apie i kad žymi dalis mėnulio pa-
koncentracijos stovyklas, sę-1 Į™kieta lavos plu- (kaina .............................. $6.00.

** / ta. ypač tokios esančios tam
žinės laisvę ir Lt. ir LL sesnės dėmės, kurias vadi

Anglų-lietuvių kalbos io
šlyne*, V. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai.

Dabartines lietuvių kalbos
Te> •Ypač šiuo metu ji naudin- name jOromis- Visos menu- .-eda^ve pro.*.

H . lio jūros“ esančios vulkani-; Balčikonis ir kt., yra apie
,gair įdomi paskaityti. Jos n^s kilmės ir susidariusios 45,000 žodžių, 990 psl., 
I kaina tik 50 centų. prieš kokius puspenkto bili- kaina ....... .................. $12.00
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TAIKAI
Ben. Rutkūnag

MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS GIEDRIUS

Ai!
PASAKA

Buvo karalaite — turtinga, graži, mylima. Ir žaisdavo 
su savo aukle arba su didikų vaikais-

Ka,t3 karalaite viena pasiliko savo kambaryje. Auk- 
lė kažinkur buvo išėjusi ir palikus visas duris atidaras.
Karalaite sėdėjo viduryje aslos raštuotu šilku išmuštoje 
kėdutėje ir kalbėjosi su didele lėle. Staiga ji sucipo iš
sigandus:

— Žvėris!
Ir apalpo. ,
Išgirdo jos riksmų auklė ir galvotrūkčiais atbėgo.

Paskui auklę atsiskubino karalius su karaliene, toliau_
daktaras, rūmų prievaizdas, tarnaitės ir kiek tik buvo kitų.

Daktaras ėmė gaivinti karalaitę, o kiti susirūpinę 
stovėjo.

Bet kai tik karalaitė atsi gai velėjusi pramerkė akis. 
pasižiūrėjo i aslą ir vėl sucipo:

— Žvėris!
Ir dar kaitą apalpo.
Kol daktaras vėl gavino karalaitę, susirinkusieji bai

mingai dairėsi i visas puses ir žiūrėjo.kur tas žvėris-
Rūmų prievaizda buvo iš visų gudriausias ii- tarė:
— Štai kaip čia buvo. Karalaitė pasižiūrėjo i aslą ir 

išsigando. Aš sakau: čia buvo Įbėgęs koks žvėris, ir kara
laite pamatė jį asloje.

Dabar karalaite sukliko:
— Ai! Juk tai žvėris kur nors čia pasislėpė!
Ir visi taip išsigando, jog niekas negalėjo nė iš vietos 

pajudėti. Tiktai vienas tarnas sugebėjo pašaukti kuopą 
kareivių su ginklais.

Apstojo kareiviai rūmus, patiesė šautuvus ir kulko
svaidžius ir ėmė laukti. O vienas būrys kareivių Įėjo tiesiai 
Į rimus ir Į karalaites kambarį.

Niekur žvėiies nematydamo. kareiviai ėmė darinėti 
spintas, slankioti sofas ir kitus daiktus- O čia visi stovi 
netekė žado.

— Tavo didybe karaliau! — po ilgo griozdimo pa
reiškė būrio vadas: — Kambaryje žvėries nėra.

Sulyg tuo sykiu karalaitė atsibudo, auklė iš džiaugsmo 
susijuokė, karalius su karaliene nusišypsojo, o visi kiti. 
kaip girnapusę nuo kiūtinės nuritę. lengvai atsiduso.

Vadas davė Įsakymą savo būriui išeiti. Būrys žengė, 
ir vienas kareivis užkliudė savo koja mažą dėžutę asloje.
Iš po dėžutės išbėgo —žvėris.

Ir karalaitė trečią kartą apalpo, auklė nesavu balsi;! Nora Gumenė
suspiegus išvirto ant gl indų, karalienė stačia puolė kąra-; Gerbiamieji 12-jo Balfo 
liui Į glėbi, rūmų prievaizda užšoko ant kėdės, tarnai ir Seimo Delegatai, 
tarnaitės akis išvertę atsilošė Į sienas, o būrio vadas Įsakė
tūliui šauti.

Tegul saulė niekad nesileidžia __
dingsta naktys juodos; 
taikos žiedas išsiskleidžia, 
žlunga žemėj vargo gruodas!
Te keliai j rojų bėga — 
sodai vaisiais lūžta; 
niekad meilė neužmiega, 
kaip ereliai gūžtoj!
Te patrankų, bombų griausmas 
amžinai nutyla — 
apkabina meilės rankos
visą žemę, tylą!--------

TU—NE VIENAS

Ryto džiaugsmas beržą lošia — 
džiaugsmo pilnis!
Lupa rainą, dagią tošį 
vėjo vilnys.
Berže baltas, berže broli, 
praustas pienu —
žindi žemės riebų moli--------
Tu —- ne vienas.
Tavo giesmės, baltatoši. 
mano širdį, —
kai lankstaisi, girgždi, oši. — 
liūdesiu nugirdo!

Balfo darbas pagrįstas 
artimo meile

Žinomos visuomenininkės Balfo sekretorės Noros Gugie-

nės kalba, pasakyta Balfo sukaktuviniame seime.

| Nelengvi buvo tie pirmie
ji žingsniai. Daug. be galo

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 lielgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Mūsų motina buvo dukart 
ištekėjusi. Su pirmu vyru ji 
teturėjo dvi dukteris, o su 
antru — turėjo vieną sūnų ir 

| vieną (lukteri- Patėvis ir mo
tina mirė prieš daug metų; 
antrojo vyro duktė taip pat

m. liepos 1 d. iki tų metų 
gruodžio 28 d. jau buvo i- 
steigU ir pradėjo veikti 9G 
skyriai.

Per tuos virš 20 metų Bal
io vardas pasidarė vienas 
iš plačiausiai žinomų ir dau-

mirė. palikusi tris vaikus. 
Dabar esame tik trys—se
suo. brolis ir aš, bet mano! 
sesuo yra man tikra sesuo, o 
brolis tik iš vienos motinos, 
bet ne to paties tėvo.

Mano sesuo yra už mane 
daug vyresnė ir vis sirgu 
liuoja: vaikų ji neturi, ji y- 
ra našlė. Aš ją prižiūriu ri
jai padedu, kiek tik galiu, 
nors tui iu ir savo šeimą.

Klausiau seserį. ar ji pa
darė testamentą. Sako. kam 
man tas testamentas, juk 
tik vieną seserį teturiu. Bro
lis nėra man tikras brolis, 
kaip ii mirusi sesuo, nes jų

jis yra pats turtingas.
Pasakyk Tamsta man. ar 

aš be reikalo rūpinuosi?
S. J.

Massachusetts.

Atsakymas

J Jei Tamsta. Tamstos bro- 
j lis ir mirusios sesers trys 
j vaikai pragyvens Tamstos

tiesiog šiuo 1 se^ri.ir J'ei^u M numirs, ne- 
' sudariusi testamento, jai mi
rus.—jos turtas bus padalin
tas šitaip: vienas trečdalis 
Tamsiai, vienas trečdalis 
broliui ir po vieną devintą 
dalį kiekvienam mirusios se
sers trijų vaikų.

Massachusetts valstijoje 
nesudaro skirtumo, ar brolis 
arba sesuo yra "giminė“ iš 
abiejų tėvų pusės, arba tik is 
vieno iš tėvų pusės (half- 

Mblood). Taigi, jeigu Tams- 
‘įtos sesuo nori. kad jos tur- 
itas atitektu Tamstai, o ne4.
kitiems, tai yra jos reikalas 
pasirūpinti sudaryti testa
mentą-

SKRUZDĖLES GALIMA 
ĮKINKYTI Į DARBĄ

Rumunijoje skruzdėje* 
pradėjo panaudoti kovai su

ginusiai vertinamų ne vien kitas tėvas. Sako, kai mir- miškų kenkėjais vabzdžiais, 
tik Jungtinėse Amerikos sju> vistiek viskas tau pasi- Patyrus, kad kai kurios
Valstybėse. bet ir plačiaja
me pasaulyje. Įgyti tokią 
svarbią reikšmę mūsų gyve
nime Balfas galėjo tiktai dėl 
to. kad jo darbas buvo ir yra 
pagrįstas vien tik artimo 
meile ir žmoniškumo jaus-

daug’^pesč^^tun^Tū ,TaiP’. Kuo, !>at ’!>lank»- Be to, Dobmlžos giriose
įsikūrimo visų tikrųjų lietu
vių tarpe vešpatavo bendraenergijos reikėjo padėti, iki

Baifas buvo pripažintas ir ... . ,
prezidento mmtis: atjautimas savo broi egistruotas 

Roosevelto Karo Pagalbos 
Tarybos ir priimtas nariu i 
National War Fund. Lietu-

lių ir sesučių dėl pasaulinio 
karo nelaimėn nekaltai pa
tekusių. praradusių savo tė-

vos ir lietuvių priešai darė vynt Lietuva. Prie Balfo <ii 
visokias kliūtis, kad Balfas dziojo darbo prisidėjo tu! s 
nepatektų Į ta tarybą ir Į Ka tančiai geros valios seni ų 

Amerikos lietuvių, visoje 
veikloje Balfas rado da :g 
nuoširdaus pritarimo visuo
menėje.

tional War Fund. Tačiau 
tiesa laimėjo prieš jėgą. ir 
Balfas laimėjo.

Iš šio fondo pei piimuo-į Tų senųjų vietinių liet i- 
sius kelis metus ga\ome ne- vju jr 1U pastangų dėka p :e 

, mažas sumas pinigų, kuriais * *•-«». •• -
buvo teikiama Įvairi pagal

Balfo veiklos vėliau prisioė- 
jo ir naujai atvykusieji. B: 1

oa po Europą įsblaskytiems fas buvo tremtinių motina ir
iietuv iams. y^liu pi įdėti ■ pėvas, sesuo ir brolis ir tiki ai

šia proga lai man bus (’al - kad gauti šiuos paskv-, ma|oniniras kaimynas-
leista pažvelgti i Bario pir- rimus is National \Aai fund per ištisus dvidešimt m**-

Kulkos biro kaip lietus iš audringo dangaus. O žvėris rnuosius žingsnius. irgi nebuvo jau taip lengva-1 tų Ralfas nusiuntė tremti-
tankiu skubiu žingsneliu išbėgo pro vienas duris, paskoi | Reikėjo paduoti tikslias a- »a(rnlhėti dideli us
pro paskutines duris į lauka, visa kuopa atkišo savo gink- j. * ‘ - ,. - • '. j'. pyskaiias, dalyvauti taiybos
lūs ir nuleido dar didesni lietu kulka- « tamf. , T' posėdžiuose tai New Yorke.lūs ir paleido dar aidesių lietų kuiku kovo 22_rąją dleną. kada - <nnti

O žvėris vis bėgo, bėgo bėgo...
Ties vartais žaidė su katinu sargo vaikutis. Kai pa

sigirdo baisūs šūviai, vaikutis mirkčiodamas atsisuko i 
karaliaus rūmus. Katinas atsitūpė ir taip pat ėmė žiūrėti. 
Ir po valandėlės juodu abudu sykiu pamatė — ir katinas 
ir vaikas: per kiemą iš karaliaus rūmų atbėga žvėris — 
visas pilkas ir pailgas, ausys stačios, akys juodos, ilga 
uodega paskui velkas.

Vaikutis išsitiesė visu ūgiu, susikišo Į kišenes 
rankas ir pradėjo juoktis. O katinas-., vaiko katinas 
pirmiau prigulė prie vejos, paskui supliekė su uodega Į 
žemę. pasispyrė ir šoko. Akį nesumerkus baisusis žvėris 
atsidūrė jo naguose.

— Ai! — suriko kieme žiopsojusios tarnaitės.
— Ai! — suklikon uo rūmų slenksčio guvernantės.
O kuopos viršininkas, suraginęs kuopą išeiti, pasakė:
— Mes atlikome savo pareigą.

♦ ♦ ♦

liks. Man vis neramu, kad 
brolis nepiisikabintų. jeigu

skruzdėlių veislės minta 
kenksmingų vabalų gema-

kas atsitiktu su seserim- Asilais ir perais, 1963 metais tų 
nelaukiu jos mirties, betgi į veislių skruzdėlėmis buvo 
man būtų labai skaudu, jei i apgyvendinti Moldavo? miš- 
man ‘liktų tik pusė sesers kai. o šiemet jau pradedama 
turto. Brolis ia mažai tesirū- jas Įveisti ii’ Karpatų bei

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pacam Skaibti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCO'.V. Barboros Arrnonie- 

nės "Kryžiaus kelių** Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis. 22? pusi., kaina . . S3.95.

’CL .-!»(•> I.KIi’VOS. ‘.įeit.-c dėl SOi
9- - ■ ... ./••-įto- ir e Lietu į
voje. Kami ........................ 2o C*»* Į i

z. v i j.s , rK.Ar.iTi. x. , * 
d<-iuus .RU-'Ti'iiUufc!. 4fi yni., nai 
na ................................. .. K>.w«.

IHESO-lANl. •*kByg5.eši« Karaliaus' 
»ūr’*e« Kipiv SR-nr.i. »»-i
mar.r.nai. 461 psl.. k*i..S*.*"

iSH>5 MfciAI, Kipru Bielinio als.au 
r.imu yfiuoji utiss. o’ž nusmuai

... . . . . , _ tai Washingtone. ginti savoClucagon susirinko būrys; biu<lžet 
virs trisdešimt lietuvių, mo-
tei ų ir vyrų. atvykusių iš i- Atsimenu, kaitą man rei- 
vairių JAV-bių dalių. Nors ^ėjo ginti prašymą, kad bū- 
susirinkusieji buvo skirtingu 1’4 paskirta tam tikra suma 
Įsitikinimų, politinių nusi- pinigų vaikams maisto ir vi- 
statymų. tačiau jie buvo tik- taminų užpirkti. Rodos, ne

lietuviai ii- turėjo vieną sau prašiau ir nereikėtų per-

niams pagelbėti dideli.isĮ 
kiekius Įvairaus maistu, 
vaistų, drabužių, avalynės ir 
kitokių gėrybių. Balfo d i- 
džiausias įūpestis buvo vai
kučiai. ligoniai, invalidai ir 
seneliai, kurie jokiu būdu 
negalėjo sau pagelbėti. Mo
kyklos ir mokslą einantis 
jaunimas irgi turėjo būti ap
rūpinti. Nesiimu nupasakoti, 
kokią šalpos ir suraminimo 
ranką Baltas suteikė tėvy
nės netekusiems, karo su

manius tuos tarybos narius, griautoj svetimoj šaly atsi

Rašytojas Antanas Giedrius, dabar gyvenantis 
Worcesteryje, Mass., yra vienas žymių rašytojų, kuris ku
ria daugiausia vaikams. Vieną iš jo kūrinių — "Murklį“ 
yra išleidęs Keleivis- Jo kaina $1.80.

montreau que. Čia Įsipainiojo klaida, nes 
Ona Verbylienė ne tik nemi
rė. bet ir nesirengia su šiuo 
pasauliu skirtis. Ji gyva ir 

Keleivio nr- 42 buvo iš- sveika tebegyvena Montre-

O. Verbylienė gyva ir 
sveika

spausdinta korespondencija 
"Skaudi staigmena ištiko 
Joną Rimavičių“, kurioje 
parašyta, kad Ona Verbylie- na. 
nė mirė Montrealy.

aly ir tikrai ilgai gyvens, nes 
sakoma, ką gyvą paskelbia 
mirusiu, tas ypač ilgai gyve-

J. L.

ropoję savo broliams ir se
serus, nekaltai kenčiantiems JU buvo dvylika, pi ai adau. dūrusiems...................
karo baisenybes. 1 visą drąsą. Koks rūpestis! liudija šimtai ir šimtai

_ ‘ Bijojau, jeigu nemokėsiu
lą dieną gimė Bendrasis tinkamai apginti prašymą ir 

Amerikos Lietuvių šalpos negausime prašomos sumos.
Fondas. Buvo paloštas sta- ta- jausįuos kalta prieš tuos 
tūtas, išrinkti direktoriai ir vaikučius. kurių sveikata ir 
centro valdyba. 1944 m. ba- paĮj gyvybė priklausė 
landžio 1 d- Baltas jau buvo nuo mano pašomos pagal- 
inkorporuotas Illinois vais-
tvbės sostinėje — Spring-- ’ . .
field. Illinois. ! Laimei, pasisekė gerai

Ir taip prasidėjo šventa- nusviesti tremtinių ir jų vai- 
sis Balto šalpos darbas. ku«M vargtngą būklę, gavo- 

Amerikos vyskupų. Ame

lietuviams. Tą
iš

Europos gautų padėkos laiš-j 
kų. o dar r škiau patys A- 
merikon atvykusieji tremti
niai.

Balfo tikslas nesiribojo 
tik šalpa. Balfas nuolatos 
budėje ir gynė tremtinių tei
ses ten, kur tik buvo reika
las tai dalyti. Tokio nuolati-

.....
^fcieViĮ. VAi.SuS aMBRiKujc. 

ČUTU.fcv '.J yiie-iaįtfcv'j Įsa
lys, 4<2 iu..!1 su "jvoR-aiis. ahx

tiškal O'-vta? k»esvies«»s dairiu? 
turiny-, todei tirxa dovanoti ir
lietuvišzai i;exa.t>ant:t!na, 

pu t-, kailia

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 
ra-® E. Vandervelde, verte Vardu, 
nas. Kaina ........................ .. 2č Cnt

...AkLBOnOldi S LITHUANI AN 
SELE-lAcGUi. M. inaienė, jre
ra.3 vavicveiis lietuvių Kain-is mo
kytis er.jrlijxai kalbančiam, 144
p«L, kaina .............................

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios n» 
su rašytojos pirmojo kai o me’.. 
Amerikoje parašyti vai^ueiiai si 
rašytojos paveiksiu. 128 puslapiai 
kaina ......................-.................50 Ct

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parašė I^eona? Kliuanas. Trumpai 
socializmo aiškinin.r.as. Kaina 26 c

N KM UNO SCN ŪS, Andriaus Vatoc- 
xo romano antroji dalis, 426 pus- 
,apiai. Kama .............. S4.V0

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
u- auuų lomių plėtojimosi pagrin- 
dai. Paulius Galaune, didele Kny
ga su aaugyce paveiksiu, geratue 
popieriuje, kaina ........

NJCMIJNO SCNCS. Aucnaus Valuč
io w(!.»na> iš 19-35 metų fcuvaiai- 
joo jKinnikų sukilimo p-ieš Sme- 
tecos ukiaiūt#. Pirma dalis L»0 
pui. Kama ..•••.••••••.••• S3.9O.

. lEitViL IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
.’ai/.oi si<> krašto lietuvių istorija, 
^a'isiai iliustruota, parašė St. _>1»- 
•poi.-c-nas. virš 518i puslapių. Kai
na kiliais viršais iiiinkstais

virtais .......................................... S4<>0
itlUVA tfkllAJ, Olepvuv r.airUi 

,acai vaizdžiai ir jdorr.iai parašyta 
al.-lniiminiii. kaip Lietuva neieal 
is mugu. tyriausia dcvai'.a kiek
viena protra, gražiai.’ kietais vtr- 

kella.s, niu-U-Uota. 416 puslapių, 
(linelio formato. Kama .... to.fcu

'IšCIAlDEMOKRATIJA IR BOL-
SEViZMAS. Pairai Kaut-skj, nau
jausiomis žiniomis panildyta tuu 
klausimu knygutė. Kairia.. 2fi Caa.

. ačAGEIO giETLVIŲ ŽINYNAS 
pažuose Anicetas Sirnetis. da.igry- 
oe žinių lietuvių ir anelų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ...................... Sfi.50

iJETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAU 
R£S, S2 psL kaina........  26 Cm.

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išponis buvo pasidaręa 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

lJETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
larašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam", 144 pusla
pių. Kaina .............................. *1.04

VLIKO CRUriŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose o4- 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. tl M

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai —. S3.53

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kę apie tart sa
ko mokslas? Kaina.......... 28 Cnt.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paraM 
M. Michelsonienė, 250 jvairių lietų, 
viškų ir kitų tantų valgių receptą. 
132 puslapiai, kaiua.............. tl.2l

rikos Lietuvių Taiybos ir
me visą prašomą sumą. Mi
niu šį atsitikimą tiktai todėl.

o - - -- i a - * , kad paiodyčiau. jog reikėjoSus.vienumo Ltetuvių Ame- ' įin dal.bo 
rikoje dėka, kurie teike ma-, .
terialinę paįalbą Balfui pir-! v,ename 
momis dienomis, buvo Įseig-į Aišku, kad pati Balfo šir- 
ta centrinė raštinė, pasam-! dis tai buvo ir yra jo skyriai 
dytas darbininkų štabas ir ■ ir jų nariai. Skyrių steigimas 
buvo galima pradėt tą didįjį prasidėjo neužilgo po Balfo 
darbą. ‘ inkorporavimo- Nuo 1944

TIKRA TE1SYBC APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumoa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ............... .................  60 Cnt.

. . . .„ v-.-^.SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nnonio ir rūpestingo budėjimo I benjaQ5iu laikų iki Lietuvos m- 
dėka šiandien tūkstančiai iš-
vietintų lietuvių jau yra at- veikslų, W6 net,
vykę Į JAV ir gali kurti atei-, tol“...........................
tį šioje laisvoje šalyje. Su
dideliu džiaugsmu tenka pa
stebėti. kad naujieji lietu
viai čia greitai tvarkosi ir 
pavyzdingai gyvena. Įnešda
mi labai rimtą ir tikrai ver
tingą indėlį Į bendrąjį visuo
meninį gyvenimą- Daugiau 

(Nukelta į 7-t, psl.)

ALTORIŲ »ESCLT. V. Pnttao-lly- 
kolničio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys Įrištos j viena 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės, 
knypų, kisti virtai, «1 poslapis. 
Kaina .................................  W.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič ron 
trijose dalyee, kiekviena dalis p« 
|S, ara vžaoo v dalys...........88.08

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, paraše Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 265 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... 85.08

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir i* Amerikos lietuviu eyva- 
Rimo. 178 psL kaina.......... 82.08

SOCIALIZMO TEOP.UA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keista. Kaina 25 CK

DEMOKRATINIO SOC1ALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šio dienų kl&u3iman.s 
prasti. Kama

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti iiuo adresu: 
KELEIVIS

f9| E. Broechray ------ s------ Se. BotIm S7, Ntaas.

I

TEOP.UA
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when you Think about:
□ why BELLOTTI chooses

to defend the discredited 
GOVERNOR’S COUNCIL

when you Think about:
□ the money necessary 

for all the flashy 
BELLOTTI SIGNS

when you Think about:
□ what BELLOTTI did

to GOVERNOR PEABODY
rr makes

Balio darbas
(Atkelta iš C-to pusi.)

sėkmės jiems visiems'! , 
Tačiau negalime užmiršti.

kad Europoje ir kituose į 
kraštuose visgi čar pasiliko 
nedarbingu, negalinčių e- 
migruoti lietu ių. Tai yra 
džiovininkai, kiti sunkiai 
sergą ligoniai, invalidai, se
neliai. našlės su šeimomis ir 
kiti. Šie visi vargingi žmo
nės liko svetimame krašte, 
svetimųjų malu: ei, šaukiasi 
į mus. laisvoje ir turtingoje 
šalyje gyvenančius, prašy
dami pagalbom savo sveika
tai pataisyti, gyvybei palai
kyti. Galintieji emigruoti 
prašo pagalbos tai Įvykdyti. 
Nenorėčiau tikėti, kad atsi
rastų bent viena> tiek is se
nųjų Amerikos lietuvių, tiek 
iš naujai atvykusių, kuris 

I nebejaustų šių bejėgių bro- 
i lių ir sesučių, o ypač vaiku- 
• čių tragingo likimo. .Jeigu 
senieji ‘lietuviai Įstengė su
teikti tų pagalbą kurią per 
eilė metų teikė, tai daba! ta 
pagalba turėtų būti dai žv- 

I rniai padidinta. Xes naujai 
atvykusieji, patys patyrę 
tremtinio gyvenimo sąlygas, 
be abejo, juo daugiau atjau

Puslapi®

ta ka iręs j dešinę: adv. Antanas J, You n k- ‘ankauskas, Bostono koordinatorius; David 
I. VVallace, Brocktono koordinatorius; dabartinis vteegubernatorius ir kandidatas į guber. 
autorius Francis Beliotti, Josepr W. Casper, lr„ susipažinimo su kandidatu ir jo žmona 
spalio 29 d. vakaro vedėjas.

VIETINES ŽINIOS
Susirenka Moterų Klubas

Bostono Lietuvių Moterų 
Klubo visuotinis susirinki
mas Įvyks sekmadienį, lap- 

3Kričių » d.. 3 vai. popiet 
čia tenai pasilikusius ir dar Dariaus Posto salėje, 180

S. Gruzdiene grįžo 
iš Australijos

Stasė Gruzdiene praeitą

TO VOTE

YOU CAN TRUST VOLK
Hoo. Leverett Sahonstatl • Smith St, Dover. I

Paragink savo pažįstamu^ 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

Kitus mokyti — visi meg- Visą pasaulį padėk ant 
štame, bet save pamokyti svarstykių — mano motina
tik retas susipranta.

daugiau prisidės prie ištiesi
mo pagalbos rankos. Nė vie
nas nebegali atsisakyti nuo 
šio gailestingo darbo.

Baigdama noriu pareikš
ti nuoširdžiausią padėką 
Balfo pirmininkui gerb- pre
latui dr. J. B. Končiui ir vi
siems bendradarbiams di
rektoriams už sklandų ben
dradarbiavimą. taip pat vi
soms talkinusioms organiza
cijoms bei asmeninius, kurie 
prisidėjo prie Balfo Įsteigi
mo ir jo virš dvidešimties 
metų sėkmingos veiklos.

Linkiu visiems šio seimo 
' delegatams sėkmingo darbo 
■ ir kad šio seimo darbai pri- 
' sidėtų nrie dar didesnės Bal
fo gerovės.

ŠVIETIMO TARYBA
Jerinimas Ignatonis, .JAV 

LB Centro Valdybos vice- 
: pirmininkas ir švietimo Ta
iybos pirmininkas, sudarė 
naują JAV LB švietimo T a-į 
rybą. Centro Valdyba J. Ig 
natonio sudalytą švietimo • 
Tarybą patvirtino. Švietimo 

i Tarybą sudaro: J- Ignato- 
nis. pirm. ir nariai dr. Zeno
nas Ašoklis, Danutė Bindo- 
kaitė. Viktoras Binkis. -Jo
nas Kavaliūnas. Juozas Pla- 
čas. Pranas Razminas ir 
Juozas Tamulis.

H St.. So-Bostone
Programoje: E. Vasyliū- 

nienės paskaita ”Paveldėji- 
mas ir asmenybė“. Al. Gus- 
uaitiene kalbės vaikų teatro 
klausimu ir jos paruošti 
jaunuoliai padeklamuos lie- 
.uvių autorių kūrybos.

Liūno narės ir nenarės 
tvietiamos gausiai dalyvau
ji. Po programos bus kavutė. 
Turim daugiau vyr. skaučių

ispano 23 d. Cape Code 
prie jūros 9 kandidatės davė 
žodi ir buvo pakeltos Į vyr- 
kaules laipsni. Tai Judita 

Subatkevičiūtė. Giedrė Va- 
rauzaite, G ryte Kuncaitytė. 
♦ ida r y laite. Dalia Tumai- 
tė, Rima Aukštikalnytė. Da
nute Petraitytė. Milda Bak 

sytė ir Aušra Kubiliūtė.

Lapkričio 15 d- Lituanis
tinės mokyklos vakaras So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos
m aukšto salėje.* * #

Lapkričio 22 d. So. Bosto-
savaitę grįžo iš Australijos, Lietuvių PiL Dr-jos III 
kur buvo išvykusi savo se- aukšto salėje Lietuvos ka- 
seių ir kitų bičiulių aplanky-, riuomenės dienos šventės 
ti. Ten ji išbuvo daugiau proga Ramovės ir Studentų 
kaip 2 mėnesius, grįždama Sąjungos suorganizuotas 
pakely sustojo N. Zelandijoj Chicagos satyros teatro

atsvers. Longfelow

Laimingas, kuris smėlio 
grūdelyje mato pasaulį, o 
laukinėje gėlelėje— dangų.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikstais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik........................................ $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama.........................................................12.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962-metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 4955 m. 190 psl, kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik....................................-...................$2.00

Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.........................................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina —• • • • • •••••••••••• «z«t $1.09

M. Zoėčenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina

SUSIVIENIJIMAS LIETU t iv 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotų organizacija gyvuota nuo n'.etu ir 
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JL’BILIEJU.
SLA didžiausia ir turtingiausia frateruaiiiiė organizacija 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių »r iiežiausi ka
pitalą. ____ ____ ’datnontneas netnvr« KJT* '** APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauun acm, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalbą ir fra- 
temalir-e globa. 3) SLA apdrauda yra saugi! nes oaremta di
deliais rezervais.
ST A DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
ansaugai nuo netikėtų sunkumu.
SI.A akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek^ 
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi 

pats.
ST A galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki vilios se
natvės.
SLA kuopos yra lietuviu kolonijoje, jos teikia
žinias apie andraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
ti>7 West intb Stumt New York 1- N. Y.

KAMERi’Y SHIPPING ( o.
I.S-3E.GTA 1945 METAIS 

Ti RJNTi VNi'EšPOSi L'iOUG 
• > P' Rbeuri M AISTI;■
IK OoVam; SHNTiNILS

I- I .S.S.K. sandėliu. 
\idiilme- kssnos. Jokit,

I'ri-.taloina per 3-1 savaites 
(■avimas pakvituojamas 

pilnai garantuota. 
Automobilis MOSKOVICH, eko
nomiškas aut.................... $J62O.OL
i.APOROŽETS, 4 vietų automo
bilis. 27 H.P........................$1064.01
.Motociklas PLANETA, dvi sė-

............ -......... i.a*
šaldytuvas OKA <125 ltr.) $17».Gv

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ 

įvairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI 

GR-23-ECONO.MY GI ANT $21.00 
11 sv. kvietinių miltų. 11 sv. ryžių. 
5'2 sv. taukų, 2.3 sv. degintų 
kavos pupelių. 400 "r. daržovių
alyvos.
.ii si hoi:sewifes choice 

$26.77
ii sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžiu. 
l.K sv. gabalinio cukraus, 5.6 olan- 
lisko : ūrio. 1.4 sv. puikiausios rū
šies arbatos.
.tašykite angliškai ar lietuviškai

•r gansite pilną katalogą.

• • ’IT’

kad Hgos atvedu narys ja

PINIGAI J I.S.S.R. 
PILNAI GARANTUOTA 

H RI BANKŲ DEPARTAMENTO 
(NJ.) LEIDIMĄ IR 

APDRAUSTA IKI $20,0f»0.00 
PILNAI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI 

PRISTATOMA PER2 SAVAITES 
Nuo 194$ m. liesioitinis 

BANK FOR FOREIGN TRADE 
Maskvoje agentas 

Vertė: 9 rubliai už $10 
l'ersim.limas: iki $30 00—92.75 

per $30—10«f. 
JRAMERCY SHIPPING Co. 
1,8 Esst 28 St.. Ncw York. N.Y 

Tel. M IT 9 0598
At'darvfa 9-5:30. fešt. 9-1 

GRAMERCY SHIPPING INC.
741 Broad Street

Ne»ark. N. J.

ir joje aplankė įdomiausias 
vietas. Grįžo kupina įvai
riausių įdomių įspūdžių ir 
paivežė bostoniečiams lin
kėjimų nuo australiečių lie
tuvių draugų ar buvusių 
bendradarbių-

Jei ne šalmas, Urbšą būtų 
užmušę

R. Urbšui, dirbant prie 
federalinės rūmų statybos 
pirmajame aukšte, iš viršaus 
krito kažkoks sunkus Įran
kis ir būtų jį užmušęs, jeigu 
būtų nedėvėjęs šalmo. Bet 
vis dėlto labai sutrenkė gal- 
\ą ir sužeidė koją. Ligoninėj 
suteikus pagalbą, jis paleis
tas namo. kur gydymą tęs 
dr. A- Krisiukėno priežiū
roje.

PARENGIMŲ KALENDORIŲ:

Lapkričio 8 d. Sandaros
našlių karalienės rinkimai
So. Bostono Lietuvių Pil.
Dr-jos salėje. II aukšte.* * *

. Lapkričio 14 d. Bostono 
Baltijos ir Žalgirio tuntų 15 
m. veiklos minėjimas.

J ieškojimai
Ieškau Petro Damarausko, 

kilusio iš šakiu rajono. Janky 
apylinkės. Turiu svarbą reikalą. 
Rašyti: Jonas Karvelis, Boa 503 
Miilinorket, Me.

______________________(45)

Stasė Pilkauskienė-Stasifinai- 
tytė. Ulijonos Stasiunaitienės- 
Mackevičiūtės duktė, gyvenanti 
Jurbarko apylinkėje. Lietuvoje, 
ieško Adomo Velmuso ir Onos 
Velmusienės-Mackevičiūtės, ir 
taip pat ją sūnaus Adomo Vel
muso. gyvenusią 1923 metais 
Brooklyne — New Yorke. ...

Rašyti:
John Butkus, 34 Park Terr^
Bridgeport, Conn. 06604.

(47)

GREITA PAGALBA

Nenusimink, ganai pagalbą.
. .Vaistai, kurie bnvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranką, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo

!jau yra.
Tuojau eiąak šj skelbimą ir 

savo vardą su antrašą, ir mes 
atsiųsime vaistą išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bot 9112 
Neuark 4, New Jersey 

(41)

Antras Kaimas“ vaidinmas
ir banketas.• * •

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

* * *
Giuodžio 11d. Lili jos Šu

kytės konvertas, kurį rengia 
Pabaitiečhi Dr-ja 
Hali.

Gruodžio 26 
Lapinų vakaras.

rj VI uian

d. Senųjų

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

Vasario 21 d. So- Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje M inkų radijo su
kaktuvinis ir N. Anglijos
gražuolės balius.♦ ♦ ♦

Kovo 11 d. Kabi Laretei
koncertas, kurį rengia Pa-
baltiečių Dr-ja Jordan Hali. 

* * *
Kovo 28 d. Ingus Naruns

koncertas, kuri rengia Pa-
baltiečių Dr-ja Jordan Hali- 

♦ ♦ *
Balandžio 25 d. So. Bos

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

LOWELL, MASS.

SLA 2 apukr.

Suvažiavimas įvyko spa
lio 25 d., jame dalyvavo 18 
atstovų ir 6 kuopų, o su val
dybos nariais ir svečiais viso 
labo 25 asmenys.

Buvo išklausyti valdybos 
ir kuopų pranešimai, valdy
boj palikti visi senieji na
riai, taip pat ir revizijos ko
misijoje, išskyrus J. Sondą. 
kurio vietoje išrinktas Mitri- 
kas iš Worcesterio.

Kitas suvažiavimas nutar
ta kviesti Brocktone.

P. B.

Užsakyk Kalmvį savo
' draugams Kalėdų dovanų. 
I Tuo atveju metinė prenume
rata tik $4.00.



Puslapis attuntas KELEIVIS, 50. BOSTON Nr. 44,1964 m. spalio 28 d.

NORIME SPECIALIAI ATKREIPTI JŪSŲ DĖMĖSI I ŠIUOS KANDIDATUS

RINKIME JOHN A. VOLPE 

MASSACHUSETTS GUBERNATORIUM!

FAUSTUI KIRŠAI 
ATIDENGS PAMINKLĄ

ši šeštadieni ant poeto 
Fausto Kiršos kapo Forest 
Hiils kapinėse bus atideng
tas paminklas, kurio pasta
tymu rūpinosi velionio testa
mento vykdytojai J. Kapo-- 
čius ii St- Santvaras. Pa
minklo projektą paruošė ar
chitektas L. Padebinskas.

Tą diena 9 vai. ryto bus 
pamaldos Šv. Petro bažny
čioje. o po jų — paminklo 
atidengimas kapinėse.

to Kiršos kapo-
Velionio asmens ir jo po

ezijos gerbėjai kviečiami 
kuo gausiau dalyv auti.

”Antrašu kaimas“ Bostone
I

Išgarsėjęs satyrinis teat-J 
ras "Antrasis kaimas“ lap
kričio 22 d. iš Chicagos at
vyksta į Bostoną Lietuvos 
kariuomenės dienos proga • 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
ir Ramovėnų skyriaus kvie
čiamas. Jo vaininimas vyks, | 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje-

•> •

K. y

a Jis buvęs humanitarinis gu 
hernalorius
Jis yra sėkmingas kon t ra k to
rius
Jis yra visuomenės žmogus 
Jis yra kilęs i£ eiliniu piliečių 
Jis yra atsižymėjęs biznyje ir 
politikoje
Jis rra darbininkų draugas*
Jis sutaikė darbininku naudai 
du MTA streikus
Jis pakėlė Massachusetts mi
nimus uždarbį pirmiau, negu 
JAV valdžia tai padarė 
Jis buvęs Lt. Commander JAV 
laivyne

3
l

v

RINKIME ELLIOT R1CARDSON

MASSACHUSETTS VICEGUBERNATORIUM!

Jis yra gabus ir teisingas ad
vokatas ir turėjęs svarbi? vie
tą Kederalinėje valdžioje Wa- 
shingtone
Jis Antram pasauliniam kare 
taip atsižymėjo, kad gavo 
bronzinį žvaigždės medalį; ap
dovanotas "PURPLE HEAR'l“ 
su "Oak Leaf Cluster“; Euro
pos karo lauke gavęs 5 mūšiu 
Žvaigždžiu atsižy atėjimo do
vaną
Jis tarnavo užjūry 18 mėnesiu 
ir išsikėlė Normandijoje didž. 
invazijos metu su 4-tąja pėsti
ninku divizija

j šias liūdnas iškilmes at
vyksta poetas kun. Leonai-į Šio teatro repertuare nu. 
das Andriekus, kuris tars matyta ir Bostono gyvenimo 
žodj pamaldose ii* prie Faus- aktualijų.

Hon. John A. Volpe

REIKALINGA TURĖTI VALDININKUS. KURIE YRA 

SĄŽININGI IR TEISINGI, KAIP MŪSŲ PRAEITYJE

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE YRA BUVĘ Hon. Elliot Richardaon

REAL ESTATE 

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS•
LICEN&CO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
m WCST BROAOWAV 

SOUTH UOSTOM, MAUS., 02127

Tel. 268-4649

eooooooomoo
Televiziją 

aja ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Siaht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645

>

Ę The Apothecary 
Tietuviška tikra vaistine

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.

Sav. Emanuei L- Rosengard, B. S-, Beg. Pnarm.

>82 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6626
Nuo 9 vaL ryto iki S vai. v„ išskyras šventadienius ir

f rans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

tadcda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

OID21AUS1A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West BR0ADWAY, Se. Boston 27, Mass.. TeL AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali- j 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3"r20" colių, li tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitų apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška. KREIPKITĖS lietuviškai 
VISI SIUNTfcJAI ĮSITIKINO. KAD MCSV IŠTAIGA SAJTNTN 
G1AUSLAI PATARNAUJA h- GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO Įgaliojimais

Krantiniai prVmami kasdien nno S iki 5 vai. vak.. ketvirradieT'iais nu- 
9 vai. lyto iki 7 vaL rak. ir Šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d

JONAS AIMlMOKie

LAPKRIČIO 3 D. BALSUOKIME UŽ VOLPE IR RICHARDSON!

James J. Twohig, Felix A Zaleskas, Falisa M. Grendal,
Demokratas Nepriklausomas Republikonė

VOLUNTEER HEADQUARTERS at 333 Washington St., Boston. Mase. 02108

Akt. Vitalis Žukauskas 
lit- mokyklos bankete

Lapkričio 15 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje rengiamam bankete li
tuanistinei mokyklai parem
ti dalyvaus, be kitų progra
mos vykdytojų, aktorius Vi
talis Žukauskas, kuris čia 
atliks savo naujausią humo
ristinę programą.

Mokyklos tėvų komitetas 
jau dabar uoliai dirba, kad 
tas banketas būtų geros 

• nuotaikos parengimas, kaip 
ir geias jo tikslas.

NORIU PIRKTI "PLAYER 
PIANO". SKAMBINTI TEL.: 

749-3254.

Susirenka LDD 21 kuopa

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos susirinkimas bus šį sek
madieni. lapkričio 1 d. 2 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių 
Pil. Draugijos pataljx)se.

šiame susirinkime dabar
tinė valdyba duos savo dar
bų apyskaitą ir bus renka
ma nauja valdyba- Visi na
riai prašomi dalyvauti.

N. Jonuška,
sekretorius

Aleknos išvyko į Floridą

Mūsų kaimynai Emilija ir 
Antanas Aleknos išvažiavo
į Floridą ir ten pasiliks iki saugoja valst. auditoriaus 
birželio mėnesio. į ofiso garbę

IŠSIMOKSLINIMAS:
Salem aulcšt. mokykla, Norwich 
univ. teisių mokykla, Northeas- 

; tem univ. teisių mokykla, Bos
tono univ. humanitarinių moks
lų mokvkla, Bentley finansų ir 
sąskaitybos mokvkla.

KARO TARNYBA:
II pasaulinio karo veteranas 

| (laivyne),
Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime , Korėjos karo veteranas, 
į Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją ir Estiją — o taip pat į Į Aktyvus atsargos karininkas 
Baltgudiją. Ukrainą ir Sovietų Sąjungą.—

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus

THADDEUS ”TED“ 

B U C Z K O

Dorcbestery išnuomojamas
6V2 kambariu butas UI aukšte.*

DABARTINIS VALSTYBĖS |S“ garažu' Kraiio'e vietoJe’ >e'
AUDITORIUS DEMOKRATAS toli autobuso sustojimo. Skaa 

binti po 5 vai. vak. 265-5318.
(45)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Telefonas: AN 8-2805 J
\Dr. Jot. J. bonovan j 
Dr. J. Pašakarnio j

IPIOINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 B80ADWAY
South

TEL. AN 8-2124

Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dr.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

d o v a n i u a t i a i ų

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

ajoro laipsny.
VISUOMENINĖ VEIKLA:
Salem miesto tarybos narys 1 
metus,
Massachusetts seimely 6 metus 
Dalyvavo pensijų ir senatvės 
pašalpos, teisių ir miesto finan 
sų komisijose,
Salem pašto viršininkas.
Šen. Edward Kennedy rinkimų 
kampanijos darbuotojas. 
Demokratų konvencijos 1962 m. 
taisyklių komiteto pirmininkas

RINKIME BUCZKO 
MIESTO AUDITORIUM!

Alphonse Medonis,
61 Story Street.

South Boston, Mass.

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 25.00
FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St.

MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lų sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD bumelį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus h* teikia patogumų 
be rūpesčių per ištisa 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD bumeris —

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

Karalienės rinkimai

Ar atsimenate.kad San
daros Moterų Klubo našlių 
karalienės rinkimai bus lap
kričio 8 d. So. Bostono Lie
tuvių Pil. Draugijos salėje?

Rengėjos kviečia iš anks
to ruoštis tame bankete da
lyvauti. Jos užtikrina, kad 
visi bus patenkinti — kurie 
mėgsta pavalgyti, pasijuok
ti. pašokti ir tt.

TTns coupon
is worth $25

Svečias iš Kanados

jonų karo sųskaMas, 
....ažtikrins mažisssią šilimos nooMolį. 
....garantams gerų ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME .............................................
STREET .............................................
c..••••••••.... t*1.1.........
Wc wouid likę furtber Information about 
your speciai offer on oil buroer installation

Mus aplankė senas bičiu
lis Antanas Savickas, ilgus 
metus gyvenęs So. Bostone. 

; o nuo šio pavasario išsikėlęs 
į Kanadą netoli Hamiltono 
miesto.

MLDYK NAMUS MŪSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM; VARTOTOJUI

Ketvirtis & Co.
H?WPI PPg » J W

Laikrodžiai-DeimantaI 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
'ūpejui’-^*’ taisome laikrodžiu* 

bedus. papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lodklų ir is stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

. r komentarai, muzika, dai- 
inoe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad* 
pay, So. Bostone. Telefo- 
aas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė 
Tel. SW 82868

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso 
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir Irt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstire of thePeae«—ConstaMe 

598 E. Broadvray i
So. Boston 27, Mass. J

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488 j

Į Bostoną jis atvyko savo 
asmeninių reikalų sutvarky- J 
ti, užsukęs į Keleivį, pratę
sė prenumeratą ir užsisakė * 
kalendorių.

: Dažau ir Taisau
J Namus iš lauko ir viduje.
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
J viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią
* medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.
Tel. CO 5-5854"nrrrv

T«L AT 2-4926

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2—4 ir 6—8 
ir

fetombia Road 
Arti Upham’s Corner

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietsvis Gydytojas ir Chirsrgs*' 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS mm 2 iki 4 ir « On 
TEL. AN 8-2712

Nansi ir Clria:
287 Concord Rd., BiHeriea, Mass.< 

TEL. MO 2-2948

A. J. NAMAKSY
Seal Bstate & Insurance

469 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.

K. J. ALEKNA 
<28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4146 

Benjamin Moore Dažai“ *----- fi«nlerou on 
8tiklas

Visokis reikmenys
Reikmenys plumboriams 
Visokis geležies daiktai

t
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Jei kandidatas į presidentns
mirtų

Žmogus čia yra. čia jo nėra. Nuo staigios mirties nėra 
apsaugotas nei eilinis piliets. nei kandidatas i prezidentus, 
todėl Įdomu, kas būtų. jei staiga numinu kandidatai i pre
zidentus ar viceprezidentus?

Kiekviena partinė konvencija patvirtina svarbiausių 
kandidatų Įpėdinių išrinkimo taisykles. Jos nėra vienodos.

Demokratų konvencijos nutarimu, tokiu atveju kan
didatą išniks partijos centro komitetas- Kiekvienas vals
tybės komiteto narys turės tiek baisų, kiek balsų konvenci
joje turėjo jo valstybės delegacija.

Komitetas gali išrinkti, kas jam patinka. Dabarti
niam prezidentui Johnsonui mirus, jo vietą pagal konsti
tuciją užimtų atstovų rūmų pirmininkas McCarmack. bei 
tik dėl to jis lapkričio 3 d. rinkimuose kandidatu nepasi
darytų. jeigu komitetas jo neišrinktų.

Respublikonai, jei mirtis ištiktų Goldwateri ar Mille- 
rĮ. naujus kandidatus gali pasirinkti dvejopu būdu: tai 
padarytų partijos centro komitetas arba, jei laikas leistų, 
partijos konvencija.

O kaip būtų. jei kandidatai i prezidento ar vicepre
zidento vietą mirtų laimėję lapkričio 3 d. rinkimus? Tuc 
atveju svarbu, kada ta nelaimė Įvyktų: tarp lap lapkričio £ 
d. ir gruodžio 14 d., taip gruodžio 14 d- ir sausio 6 d., ai 
tarp sausio 6 d. ir 20 d.

Kaip žinoma, gruodžio 14 d. susirinks elektorių kole
gija. sausio 6 d. senato prezidentas bendrame senato i. 
atstovų rūmų posėdyje suskaičiuos elektorių paduotus 
balsus už kandidatus, o sausio 20 d. yra prezidento inau
guracija — pareigų perėmimas.

Jeigu išrinktąjį kandidatą mirtis ištiktų iki elektorių 
sesijos, jo Įpėdinį išrinktų partijos centro komitetas-

Jeigu tokia nelaimė Įvyktų tarp gruodžio 14 d. ir sau
sio 6 d., klausimą spręstų elektorių kolegija, kurios posėdi 
sušauktų kongresas.

Prezidento išrinkimo tvarką, kandidatui mirus po 
sausio 6 d. numato konstitucija: prezidentu tampa vice
prezidentas.

Tikėsime, kad šiemet tokios nelaimės nebus ir lap
kričio 3 d. rinkimus laimėjęs kandidatas kitų metų sausio 
20 d. iškilmingai pradės eiti savo pareigas ir jas sėkmin
gai eis 4 metus.

.«r.«.r.l V 1.1, OO. 003 I UH

Nobelio medicinos premijos laimėtojai: kairėje dr. 
Feodor Lynen iš Muencheno (Vokietijoje), dešinėj dr. 
Konrad Bloch iš Harvardo universiteto (JAV).

lio 1 d. ir dabar. Tai jis pa-( 
darė sąmoningai, nes. jei tik 
būtų parašęs, būtų pats vi-! 
siškai sumaišęs savo ’’pote-į

• i Lapkričio 3 d. JAV pilie-1 dyti rinkimų dieną pasilikti
Ką L. Jonikas slepia, mes Į čiai išrinks JAV prezidentą, namie ir neiti balsuoti, ypač 

čia galime pasakyti. • kuris yra galingiausias ren- jeigu pasitaikys blogas oras
... .. ... , . . J karnas asmuo pasaulyje. 25 ir bus nepatogu pasiekti bai-
L z \jns us 0atu», une • senatorius. 435 atstovų rū- sa vimo vietą. Jis gali pagal- 

kaina\ o 1. i u lių o al)e^*, mų narius. 25 gubernatorius voti. kad jo vieno balsas nie
kų dabai mokama 1 įub- -r d^elĮ skaičių mažesnių ko nereiškia, nieko nenu-

Vieno balso reikšmė

Amžiaus diskriminacija
Šiandien daug kalbama, triukšmo keliama dėl rasinės 

diskriminacijos, bet retai kas primena kitos rūšies diskri
minaciją. kuri tačiau plačiausiai vykdoma- Tai amžiaus 
diskrimnacija. apie kurią laikė reikalinga viešai pasakyti 
ir darbo sekretorius Wirtz.

Wiitz pabrėžė, kad šiandien pei mažai tesirūpinama 
tais, kurie ar kurios dar tebėi-a jauni išeiti Į pensiją, bet 
kurie be pagrindo laikomi per senais dirbti.

Iš aštuonių didmiesčių darbo tarpininkavimo duome
nys rodo. kad 50% darbo jėgos pareikalavimų aprube- 
žiuoja amžių, dažnai jo ribą nustatydami 35-40 metų.

Kol senesnio amžiaus darbininkas dirba, jis paprastai 
branginamas dėl savo patyrimo ir pastovumo. Bet tegul 
tas pats brangintinas darbininkas tampa bedarbis, jis la
bai dažnai dėl kažkokių neišaiškinamų priežasčių tampa 
"per senas dirbti“.

Statistika rodo. kad senesnio amžiaus bedarbių yra 
mažesnis procentas. Tai reiškia, kad senesnieji darbinin
kai yra produktyvūs, patikimi ir vertingi.

Bet tegul tik senesnis darbininkas netenka darbo 
dėl to, kad Įmonėje Įsigyta nauja mašina ar dėl kurios 
kitos nuo jo nepareinančios priežasties, mes matome kitą 
istoriją- Pav.. senesnio amžiaus bedarbiai rugpiūčio mė
nesį tesudarė 26% visų bedarbių, bet jie sudarė 50% tų. 
kurie bedarbių eilėse jau išbuvo 27 ir daugiau savaičių.

Prezidentas vasario mėnesi Įsakė visiems, kurie vyk
do darbus pagal sutartis su federaline valdžia, su visokio 
amžiaus samdiniais elgtis vienodai.

Taip pavaizdavo darbo sekretorius Wirtz senesnio 
amžiaus darbo netekusių, bet dar negalinčių pensijos 
gauti žmonių padėtį. Tie žmonės yra labai diskriminuo
jami, bet apie tai mažai kas kalba, dar mažiau kas daroma 
tai diskriminacijai panaikinti.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite (auti Keleivio admi

nistracijoj už 50 centų.

Reikia užmegzti diplomą 
tinus santykius su kapitalu 
tinėmis valstybėmis jų bud 
rumui susilpninti ir kad pei 
atstovybes būtų galima in 

| filtruoti savo

Kas kitur rašoma
KĄ IR KODĖL JONIKAS "Į ką tai panašu sumažinti 

SLEPIA? kainas tokiom prekėm, ku
rios turi didžiausią pirkėjų 

Okupuotoje Lietuvoje nuo paklausą?
spalio 1 d- sumažintos kai
nos kai kurioms plataus vai 
tojimo prekėms.

Saliamoniškasi
redakcijos narys L. Jonikas. yjjnies nr. 204 minėta 
tai sužinojęs, džiūgauja, e- gįs Maskvos klapčiukas L. 
-ą. — štai Lietuvoje mažina- Jonikas.
mos kainos plataus vartoji
mo prekėms, o čia. JAV,

"Ar stebėtina, kad viso
kios veislės ”laisvintojai‘* 
mūsų Lietuvėlę šaukšte van- 

A ilnies jeng paskandintų?“—pliur-

lių: kurie kainavo 17 rb. 80 
kap. — dabar 14 rublių- A- 
titinkamai 1-4 įubliais da
bar pigesnė ir moteriška bei 
vaikiška avalynė. Taigi, pi
si ar brangi ten avalynė 
šiandien?

Už tokius batus, už ku
riuos ten dabar mokama 14 
rublių. Amerikoje mes nė S 
dol. nemokame. Vadinasi, 
mes batus galime nusipirkti 
už kelių valandų darbo at
lyginimą. Lietuvoje, kur per 
mėnesi vidutiniškai uždirba
ma 50-60 rublių, prastiems 
batams nupirkti reikia iš
leisti visos savaitės uždarbi.

Taigi matote, kokie "ge
radariai" valdo Lietuvą, 
jei ten plataus vartojimo

pareigūnų.

1 ikimasi. kad apie 75 mil. 
amerikiečių baisuos- Tokio 
skaičiaus akivaizdoje atski
ras balsuotojas gali susigun-

val koje kaip tik melas ir yra 
"pigiausia ir plačiausio var
tojimo prekė.“

R. MIZARA IR NIKITOS 
NUVERTIMAS

svers.

Bet taip galvoti yra dide
lė klaida. Kaltais ir vienas 
balsas viską nusveria. Daž
nai keiių balsų dauguma y- 
ra nulėmusi vietinius valsty
binius ir net prezidentinius 
rinkimus.

Pavyzdžiui. 1884 m. pre
zidentu būtų buvęs išrinktas 
respublikonas Blaine vietoj 
demokrato Grover, jei New 
Yorko valstybėje kiekvienoj 
rinkiminėj apylinkėj būtų 
buvę paduota po vieną bal
są daugiau už Blaine.

pienės ir po namų sumazim-
Vai-gšai Vilnies skaityto- i m0 -vra kelis kartus br 

jai. perskaitę jo žodžius, ga- nes negu pas mus. . ei . 
Ii tikrai pamanyti, kad da- Jonikas, nei

”O juk ne pro šalį būt ir bartiniai Uetuvos ponai bi£» £
vamji^^ekhilaiUS1^ ™P?abai ^pinasi plačiųjų auPdinėja tuos. kurie jų raš- 
\aitojimo pienių Kaino, su maslu ger0Ve. kad jie ir ma-
mažinamos ketunolika n ^as prekių kainas dar labiau ’ s .
ouse nuošimčio. Nieko kito iš V ilnies mig-

"Bet. matyti-Tarybų Lie- 0 kaip u tikrųjų? neT^isaskomunizmo^mok- 
tuvoie nei valdininkai, nei »«»»»«. •.

- - - L. Jonikas neparašė ne slas" remiasi apgaule n me-
v ienos prekės kainos iki spa- lu. ir visoje sovietinėje sant-

nieko apie tai negirdėti

prekybininkai nežino ką da
rą.

I
i

Užuot toli bėgiojus, geriau įsivesti 
pridėtinį telefoną

New England Telephone

Ar nenustoja telefonas skambėjęs, kol jūs prie jo 
pribėgate? Pasistatykite pridėtinį telefoną prie 
savo lovos ir išvenkite to nereikalingo bėgiojimo. 
PRINCESS modelis yra sukurtas specialiai mie
gamiesiems. Tuoj užsisakykite jį savo artimiau
siame telefono bendrovės ofise. Jo numerį rasite 
telefonų knygoje

Rojus Laisvės nr. 84 rašo:
"Praėjusia savaitgalis bu 

vo kupinas Įvykių. N. Chruš
čiovas pasitraukė iš Tarybų 
Sąjungos premjero posto ir 
iš TS KP piimojo sekreto
riaus posto.

"Man atrodo, tai nebuvo ...........
taktiškas mostas. Galėjo jis pralaimėjęs- 
pasitraukti pirmiau iš vieno vaizdingiausias pavys- 
posto, o ve.iau is i o- ; dys yra iš 1948 m. rinkimų.

Vadinasi, išeitų, lyg Niki- Jei tada kiekvienoj Ohio ir 
ta savanoriškai atsisakė iš Kalifornijos valstybių apy- 
savo pareigų ir jo atsisaky- linkėse būtų padavę dar po 
mas buvo priimtas. Reiškia, vieną balsą už Dewev, rinki- 
viskas čia kaip sviestu pa- mų rezultatai būtų buvę vi- 
tepta... sai kitL Tada daug respub-

Betgi visas pasaulis jau Hkonų. tikėdami, kad De- 
žino kad taip nebuvo, kaip wey laimėjimas yra garan- 

' Mizara rašo. visi žino, kad tuotas. nėjo balsuoti. Ir jie 
Nikita buvo staiga iš vai- smarkiai apsiriko: Dewey 
džios savo draugų išspirtas, pralaimėjo, ir Trumanas vėl 

, i buvo išrinktas prezidentu.
Vyriausias partijos laik

raštis Pravda. kuris anks- ir i ugn m T^kn k'onnrdv 
čiau visaip Nikitą šlovino. Įveikė Nixoną mažiau negu 
dabar jau kelia Įvairius jo 120,000 balsų dauguma. Ką 
pragaištingus darbus ir ji tas reiškia 60 mil- balsavu- 
terlioja. Jo "šventieji“ pa-, šių masėje? Jei Nixonas bū- 
veikslai jau nukabinėti, jo tų gavęs dar po vieną balsą

Jei 1916 metais dar vie
nas respublikonas Evans ša
lininkas būtų ėjęs balsuoti 
kiekvienoje Kalifornijos a- 
pylinkėje. Woodrow Wilson

knygos išimtos iš apyvartos, 
jo storžieviškos kalbos ir 
toks pat elgesys kritikuoja- 

i ma.
Juk jeigu Nikita tikrai sa

vanoriškai būtų pasitraukęs
iš valdžios, tai tokie dalykai: Rhode *Mand ir N. Dakota 

I nesidarytų kitą dieną po jo , valstybių gubernatoriai bu-

kiekvienoje Illinois. Missou- 
ri, New Jersey ir Texas vals
tybėje. jis būtų laimėjęs.

Atskiras balsas niekada 
tiek nereiškė, kaip 1962 m. 
rinkimuose. Tacfa Mainės,

^atsisakymo*

AMERIKIEČIAI VĖL
MUŠASI Į KRŪTINES

Sovietams po trijų metų 
vėl paleidus gy vus žmones Į 
erdves, šį kaitą net tris. a- 
merikiečiai vė! garsiai sude
javo.

Bostono mokslininkai, ku
rie prieš 7 metus sveikino 
sovietų Sputniką I, dabar 
vėl sveikina Voschodą ir 
skundžiasi, kad Amerika 
vėl atsilikusi nuo sovietų per 
dvejus ar šešerius metus.

Pranašaudami, kad bus 
”dar blogiau, kol pradės bū
ti geriau“, šie mokslininkai 
primena, jog —

rusai paleido i erdves pir
mąjį satelitą Sputnik 
1957 m- spalio 3 d.;

pirmąjį gyvuli — šunytį 
Laiką 1957 m. lapkričio 3 d.

pirmąjį gyvą žmogų—Ju
rijų Gagariną 1961 m. ba
landžio 12 d.;

pirmąją moterį — Valen
tiną Tereškovą 1963 m. bir
želio 16 d.

SKAITYK STASIO Ml- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 

merikoje,” DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRBAIS $4.00,

vo išrinkti beveik vieno iš 
apylinkės balso dauguma. 
Minnesotos valstybėje gu
bernatoriaus rinkimus nulė
mė 91 balsas. Panašių pa
vyzdžių buvo ir daugiau. 
Klasiškas pavyzdys yra iš 
1839 metų. kada teisėjas 
Marcus buvo išrinktas Mas
sachusetts gubernatorium 
tik vieno balso dauguma 
(balsavo 102,066).

Vadinasi, vienas balsas 
dažnai reiškė laimėjimą ar 
pralaimėjimą. Jūsų balsas 
taip pat gali būti tokios pat 
reikšmės.

Balsavimo teisė yra dide
lė piliečio privilegija. Kiek
vienas pilietis, kuris ja ne
pasinaudoja, daro žalos de
mokratijai. Juo daugiau 
žmonių dalyvauja rinkimuo
se. tuo esame tikresni turė
ti tokią valdžią, kuri, Lin- 
kolno žodžiais, yra žmonių 
valdžia ir gali geriausiai ak 
stovauti mūsų visų reika
lams.

Rinkimų dieną jūs renka
te tuos, kurie tvarkys viso 
krašto vidaus ir užsienio 
reikalus, formuos gyvenimą, 
kuriame gyvenate jūs patys 
ir jūsų vaikai. Todėl pasi
naudokite didžiausia savo 
privilegija — lapkričio 3 d. 
eikite balsuoti-

i
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TO NIEKAS NEPEIKIA.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS
Pagerbs Pr. Pauliukonį

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

BALFo 12-sis seimas » pusią Naujienose. Vienoje 
j šeimoje, jau karo veiksmus i 

Spalio 17-18 dienomis įvy-> nutraukus, buvo suruošta 
kęs BALFo 12-sis seimas bu- i sukviestiems svečiams vaka
vo ne eilinis. Jis buvo su
šauktas ne vien tik apyskai
tai priimti, vadovybei per
rinkti, bet kartu ir 20 metų 
BALFo veiklos sukakčiai 
paminėti.

O BALFo 20 metų veiklo
je yra daug kas neužmiršti
no, mūsų tautos istorijoje 
atžymėtino. Kas gi iš BAL- 
Fo kūrėjų galvojo, kad jo 
veikimas taip ilgai užtruks 
ir bus reikalingas bei nau
dingas visai lietuvių tautai?
Jis buvo sukultas pokario 
metais tiems savo tautie
čiams sušelpti, kurie, likimo 
verčiami, atsidūrė už Lietu
vos sienų. Tada buvo many
ta. kad tarptautinė padėtis 
tuoj išsilygins, bus įgyven
dintas teisingumas ir karo 
metu pavergtos tautos at
gaus savo prarastą laisvę ir 
nepriklausomybę-

Deja. BALFo veikla iki 
šiol tebebyloja. kad žmoni
jos kilnios viltys Įgyvendin
ti taiką ir grąžinti paverg
toms valstybėms jų teises 
nepavyko. BALFas iki šiol 
turi rūpintis po pasaulį iš
blaškytų savo tautiečių pa
rama.

Dvidešimties metų BAL- 
Fo veiklos apyskaita savo 
skaičiais įrodo, kad BALFo 
veikimas ir pačių lietuvių 
dosnumas nemažėja.

Per pirmuosius dešimtį 
metų (1944-1954) BALFo 
vadovybė iš savo tautiečių 
ir kitų šaltinių iš viso surin
ko 1,470.800 dolerių. Per tą 
laiką dėl karo nukentėju
siems savo tautiečiams pa
ramos buvo išleista 1,449.
833 doleriai Parama buvo 
duota ne vien tik pinigais, 
bet maistu ir kitomis gėry
bėmis.

Per antrą dešimtmetį pa
jamų gauta 964,072 dole
riai. Tai puse miliono ma
žiau, negu anksčiau, nes 
mažiau gauta maisto iš val
džios ir kitų gėrybių iš kitų 
šaltinių, kurie paskutiniais 
metais visiškai užsidarė. Ir 
išlaidos daugiau kaip 500 
tūkstančių dolerių sumažė
jo- Atkrito dalis išlaidų tiem 
tremtiniam, kurie pastoviai 
įsikūrė JAV ir kitose, vals
tybėse, bet teko šelpti tuos, 
kurie atsidūrė vergų stovyk
lose Sibire ir kitur.

Čia tenka pastebėti, kad 
į BALFo pajamas ir išlai
das įskaitomos aukos ir Va
sario 16 gimnazijai. Jų per 
tą laiką surinkta 279,881 
doleris.

Taigi. BALFo 20 metų 
veiklos apyskaita ryškiai ro
do, kad ši organizacija yra 
būtina ir ateičiai, kad ji tu
ri gyvuoti tol, kol lietuvių 
tauta yra rytų vėjų blaško
ma po pasaulį.

rienė- Prie stalo stovėjo vie
na kėdė tuščia, o ant stalo 
tam nematomam svečiui bu
vo padėta lėkštės, šaukštas, 
šakutės ir peilis. Kažkas ne
iškentė ir paklausė šeiminin- 

i kę:
—Kas čia turi ateiti?
Šeimininkė paaiškino, 

kad toji vieta via skirta lie
tuviui tremtiniui, kuris ne
gali ateiti...

Taip kiekvienoje šeimo
je turėtų būti vaišių metu 
paskirta vieta, primenanti, 
kad dar daug esama išblaš
kytų lietuvių, kurie yra rei
kalingi mūsų paramos. Ir to
kių vaišių metu visada rei
kėtų parinkti aukų ir BAL- 
Fui.

BALFo veikloje sutelpa 
visų pažiūrų ir įsitikinimų 
lietuviai, todėl yra didesnis 
juo pasitikėjimas, bet. žino
ma, ir stipresnė priežiūra. 
Iki šiol BALFas nesuklupo. 
Jo revizija, nors ir labai 
kiuopšti, neturi ką prikišti-

Ir šio seimo metu revizi
jos komisija pasisakė, kad 
visos išlaidos ir pajamos 
atitinka bankų knygučių ii 
kasos knygos įrašus. Ir pa
stebėjo malonų reiškinį, 
kad. netekus valdžios para
mos maistu ir gėrybėmis, 
tautiečių dosnumas ne tik 
nesumažėjo, bet dar padi
dėjo. ir tai įgalina BALFo 
vadovybę ir toliau tęsti šal
pos darbą.

Pianešime ” BALFo veik
los biuožai praeityje“ Sta
sys Lūšys suminėjo, kad 
BALFo įsikūrimas ir jo vei
kimo pirmieji žingsniai ne-į 
buvo lengvi. Karo metu

Keturi buvę prezidentai: viršuje praeitą savaitę miręs 
H u bert Hoover su Dwight Eisenhoweriu. apačioje jis 
su Harry S. Trumą n.

"Todėl. siekdami 
nio h vieningesnio darbo 
ateičiai, kaip ir iki šiol, be 
pažiūrų ir įsitikinimų skir
tumo bendrai dirbdami nu- 
tieskime gaires ateičiai:

1. Patraukime jaunimą ir 
mažuosius į gelbėjimo, šal
pos darbą. Puoselėkim Bal
fo idėją mokslą einančio 
jaunimo tarpe — studentų, 
šeštadieninių mokyklų mo
kinių ir jaunimo organizaci
jų-

2. Peržiūrėkime savo or
ganizacinį tinklą. Suartin
kime savo gretas tarpusaviu 
glaudesnio bendradarbiavi
mo ryšiais tarp Balfo Cent
ro valdvbos. direktorių, sky
rių valdybų ir narių.

Palaikykime balfinius ry- 
JAV komunistų itaka buvcjšius su viso pasaulio lietu-
sustiprėjusi. Mat. Sovietųi viais PC1‘« vie,inę sPau<i« " 
Sąjunga kariavo kartu su | organizacijas.

4. Raskime daugiau talki
ninkų Balfo darbui vieti
niuose skyriuose.

5. Supažindinkime laikas 
nuo laiko su Balfo darbais 
vietinę JAV visuomenę per 
spaudą ir atnaujinkime ry

geres-

JAV. tai ir komunistai kiek 
atkuto. Jų agentai dėjo pa
stangas BALFui pakenkti, 
jį skundė ir įrodinėjo, kad 
jo veikimas turi būti su
plaktas su Sovietijos Raudo
nuoju Kryžiumi ir aukos tu
ri būti siunčiamos per Sovie
tų Sąjungos atitinkamas į- 
staigas. Lietuvon per Mask
vą buvo pasiųstos kelios 
siuntos gėrybių, tarp kurių 
buvo ir vaistų. Deja. tuojau 
buvo patilta, kad tų gėrybių 
niekas Lietuvoje negavo, 
niekas ten jų nė nematė, o 
Maskva, kad ir pakartotinai 
prašoma. BALFui nieko ne
atsakė. kur ir kam tos gėry
bės buvo suvartotos. Todėl 
BALFui teko tas šalpos ke
lias nutraukti, ir jis per 
Maskvą nieko daugiau ne
siuntė-

Atsiradus iš Lietuvos 
tremtiniams Vakarų Euro
poje. BALFas tuoj pat at
kreipė ir į juos savo akis. 
Ta parama ir iki šiol tęsia
ma.

VLIKo vardu sveikinda- isitikini-maS- n,Q kadTaL72 dar ilgai
gar pastebėjo, kad BALFa.-. oti ir jo vei.

sis^“pais

K7raS, to°B&! BALFo uoli veikėja viee- 

neturi nutraukti savo veik
los.

KANADOS DEŠIMTOJI 
LIETUVIŲ DIENA

Spalio 11 d. buvo Kana
dos Lietuvių Diena Hamil
tone, Ont.. '■ Delta“ kino te
atro salėje, kuri yra Lietuvių 
Namų nuosavybė.

Suvažiavusieji iš arti ir 
toli vos ten sutilpo, nes ga
lėjo būti apie aštuoni šimtai 
žmonių.

Programą maždaug su 
pusvalandžio' pavėlavimu 
pradėjo KLB Hamiltono a- 
pylinkės piimininkas K. 
Mikšys sveikinamuoju žo
džiu. Be jo. dar sveikino 
Hamiltono miesto burmist
ras. gen- konsulas J. Žmui- 
dzinas. krašto valdybos at
stovas red. J. Kardelis ir kt.

Gerai paiuošta paskaita 
užtruko virš pusvalandžio. 
Ją skaitė dr. A. Musteikis iš 
Buffalo. Jo tema: ’*Anemija 
ir rezistencija“.

Koncertinėje dalyje pasi- 
rodo; žymieji solistai Di 
Stlnkaifytė iš4 Chicagos,
V. Verikaitis iš Hamltono. 
Buvo labai miela ir džiugu 

šius su JAV vyriausybės at-1 jų klausytis. Bene daugiau- 
stovais. įstaigomis ir orga- j šia katučių gavo solistė D. 
nizacijomis. Stankaitytė.

Vykdydami ir toliau tą Po to Hamiltono parapi- 
kilnųjį lietuvio gelbėjimo jos choras, vadovaujamas 
labdaros darbą, mes gelbėsi- V. Verikaičio. padainavo 
me lietuvių tautą ir laisvin- f kelias lietuvių kompozitorių 
sim Lietuvą- 1 dainas- Dailiai atrodė cho-

J. Vlks. risčių žalios spalvos apran

j ga. Matyt, choro buvo vi- 
Į sais atžvilgiais kruopščiai 
pasidarbuota.

Pasigėrėtini buvo G. 
Brechmanienės vadovauja
mi šokėjai. Jie savo pasiro
dymą pradėjo, akordeonui 
pritariant, lyriškąja Sadu
te ir baigė trankiais šokiais.

Gaila, kad toks retas sa
vo puikia programa ir daly
vių gausumu pobūvis turėjo 
baigtis ir notoms r.enoroms 
reikėjo skirstytis..-

J. Kapsas

KAD DAUGIAU TOKIŲ 
BŪTŲ!

Ant. Svedarckas iš Am
sterdamo. N.Y.. užsisakė 
knygų už $22- Kad daugiau 
būtų tokių knygos mėgėjų, 
tai lietuviškoji knyga tikrai 
taip neskurstų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Aleksandras Merkelis:

ANTANAS SMETONA. Jo
visuomeninė, kultūrinė ii 
politinė veikla. XVI—740— 
28 psl. (Pastarieji nenume
ruotų iliustracijų psl.) For
matas: 6x9 colių. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
leidinys- 1964 m. New York. 
N.Y. Kaina 812.50.

Monografijos užsakymus 
priima K. Pocius. 3908 Fir 
St.. East Chicago, Ind. 
46313.

NEW YORKE GYVENA

Worcesterio lietuvių de
mokratų klubas yra gana 
gausus, jam priklauso daug 
senimo ir jaunimo, o respub
likonų klubas baigia išnykti. 

Žemaitaičių reta sukaktis

Mykolas ir Marijona Že
maitaičiai lapkričio 1 d- at
žymės savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukakti.

Sūnūs ir dukros jiems tą 
dieną 3 vai. popiet Lietuvių

Vietos veikėjas, istorikas, 
uolus spaudos bendradarbis 
Pranas Pauluikonis įžengia 
į septintąją dešimtį. Lietu
vių Bendruomenės skyrius 
ir kitos organizacijos lapkri
čio 15 dieną 1:30 vai. popiet 
Maironio parke rengia ban
ketą jam pagerbti.

Lietuvių tarpe daugiau 
demokratų

Wo,cesterio dauguma gy.į ų^iglmond A^Šhre^
ventoiu vra demokratai, bet' CV . -, .... būry) i engia puotą.
vietos spauda respublikonų
rankose. Ji remia Goldvvate- Žemaitaičiai išauklėjo du 
rj j sūnūs — Joną ir Vytautą ir

dvi dukras — Matildą ir Eu
geniją. Jie visi sklandžiai 
kalba lietuviškai.

M. Žemaitaitis yra uolus 
vietos veikėjas. į jo namus 
ateina keli laikraščiai, jų 
tarpe ir Keleivis.

Mirė

Mirė Elena čirienė ir Vik
torija Krištopaitienė.

Pirmas sniegas

Ar turi šitas 
knygas?

hDYSIS SAPNININKAS, 18 
psl.. kaina ..................... $1.5*.

JETUVOS RESPUBLIKO 
LSTORU?. su spalvotu žeme 
lapių, 96 psl., kaina .. $0-7

J ETŲ VOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS sa 
......................... $0.5t

NIHILISTAI, 3 veiksmu trage 
kaina .............................. $0-2‘

GYVULIŲ PROTAS. 212 psi 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmu dra 
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai 
ne .......................................$0.3f

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina SO.2r

Čia K. Bielinis prisiminė 
vieną korespondenciją, til-

pirmininkė dr. Elena Ar
monienė iš Baltimorės pa
darė rimtą ir gerai paruoš
tą pranešimą "Gairės atei
čiai“, kurį šitaip baigė:

Spalio 21 d- naktį apie 
Leicesterio. Paxton ir Hol- 
den miestelius iškrito pir
masis sniegas.

J. Krasinskas

AUKOS TAUTOS 
FONDUI

Generaliniam Konsului 
Jonui Budriui mirus, vietoje 
vainiko jo atminimui kovo
je dėi Lietuvos laisvės pa
gerbti Tautos Fondui per d r. 
D. Krivicką aukojo:

po $10: K. ir B. Škirpos. 
D. ir G. Krivickai, L. ir E- 
Kačinskai. B. Paramskai:

po $5: VI. Viliamas. V. 
Trumpa. J. Andriušis:

V. Jackūnas — $3.
Širdingai dėkoja

L. I. Tautos Fondo V-ba

I IPTirVA 
32 pei., kaina................ $0.1»

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL 
kaina 2-5 centai.

▲ O1IDI TTIAV A □ I ADinnLiZJonn

New Yorkas šiomis dieno
mis peraugo aštuonis milio
nus ir su naujai suskaičiuo
tais 8.090.000 gyventojais 
atsistojo veik greta Londo
no. kur 1961 metais buvo 
8,171.962. Pirmoje vietoje 
tebėra Japonijos sostinė To-į 
kio su l().261.42o gyvento- Įgjj?LOS 
jais (1963 m- balandžio mė
nesio statistika).

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

BALSAI, J. Snr.elsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai 
na $0,75

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

KebmA administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno piestą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

1965 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
JAU BAIGIAMAS RUOŠTI 

Jį redaguoja Stasys Michelsonas-

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

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

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA- 
LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽS1SAKY- 
TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu:

"KELEIVIS“
636 E. Broadway —— : — South Boston, Mass. 03127

KNYGOS JAUNIMUI

MURKLYS, A. Giedriaus apy 
saka, 130 psl., kaina . . $1.80

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

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienes pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovam 
vaikams, bet ir senelia 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

HtLYNl KARVELIAI. Aloyzo 
rono apysakaitės vaikams, 69 p-L 
kaina ... 9UV
221 psl., kaina tik $1.20.

GINTARĖLĖ, J. Narūnės paša 
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ................ $1.0<'

Ta pati knyga anglų kalba 
kaina .......................... $1.00

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

pasi., kaina .......................$2.00

r v»a»
FREEDOM. parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kabia 50 cento

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kailis .. $5 00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai- 
na ...................................... $0.1 o

fš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
Kraučiūn< eilėraščiai. 124 
psi.. kaina ••...••••• $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

KA11 SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSIST A DYDAVO SAL
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

EILĖS ir STRAIPSNLAl 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORL 
JOS SUPRATIMAS. 80 psk i 
aaina ............................. SČ.2*-

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks 
’iio komedija, 29 psL, _ka> 
kaina ............................. SOJš-

ALKOHOLIS IR KŪDIKTAi 
kaina ............................. $0.2

DAINOS aPIE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 psl., kai 
na ...................................... $0.7-

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
59 psl., kaina .................. $2.<X

KAS YRA SOCIALIZACIJA 
K. Kautsky, 31 psk, kai 
na...................................... $0-3t
Užsakymus su pinigais pras> 

ma siurti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a 

pysakos. A. Antanov, 45 psi 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Broadva,

27. Mana

KĄ DOVANOTI?

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

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

"Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania.** 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Leave your tears in Mos- 
kow,“ parašė B. Armonienė, 
kaina $3.95.

"Lithuania land of bo- 
roes,** parašė L Valiukas, 
kaina $4-75.

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

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Jum 
Daužvardienė. kaina $2.
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I Iš pavergtos Lietuvos
ljaBBBBB=35===S=
Per 8 kolchozininkai Paminėta R- Marijoiiuaus 

50 metų amžiaus sukaktis

_ iPate A. Sniečkus, kalbė-- (E) „Visur laukiamas ar
damas partijos plenume.' tistas“ — taip Romą Marijo- 
pasakė, kad keliuose Rokiš-į šių pavadino Alg. Kalinaus- 
kio kolchozuose iki rogpiū-• kas. Literatūros ir Meno sa- 
čio pabaigos nebuvo išmo- vaitraštyje nurodyta, kad 
kėta nė vienos kapeikos. To-į neseniai 50 metų sulaukęs 

' R. Marijosius dar „buržua
zinėje Lietuvoje“ pirmą kar
tą viešai išpildęs sovietinių 
kompozitorių (Dunajevskio. 
Pokraso, Kriperio ir kt. > 
dainas. Karo metu jis dirbo 
solistu Vilgogrado (buv. 
Stalingrado) teatre, nuo 
1942 m. lietuvių meno an
sambliuose. nuo 1945 m. — 
Valst- operos solistas. 

Varšuvos lietuvis Vilniuje

kių faktų esama ir daugiau.
„Šitaip toliau negali būti“, 
šaukė Sniečkus.

Bet šūkavimais kolchozi
ninkų medžiaginės padėties 
nepagerinsi, o negaudami 
tinkamo atlyginimo už savo 
darbą, kolchozininkai nėra 
suinteresuoti juo. ir todėl 
žemės ūkis ne kyla. bet viso
je Sovietijoje smunka.

akademija 
naujoje vietoje

(E) Rugsėjo men. pabai-
(E) Žemės ūkio akademi- goję Vilniuje viešėjo iš Vai-

kairėje Anglijos ministeris pirmininkas Harold Wil- 
son. dešinėje — užsienių reikalų ministeris Patrick 
Gordon Walker.

Vasario 16 gimnazijos reikalo
(Tęsinys)

Mokytojų atlyginimai

ja naujuosius mokslo metus 
spalio 3 d. pradėjo naujoje 
mokymo bazėje Kauno ra
jone (Noreikiškėse), kur į- 
kurtas studentų miestelis.

Akademija įsteigta 1924 
m- Dotnuvoje ir bolševikme- 
čiu perkelta į Kauną. Skel
biama, kad per pastaruosius 
20 metų akademija išleido 
arti 5.000 aštuonių specialy
bių žemės ūkio specialistų. 
Dabar akademijoje mokosi 
2,100 studentų stacionari
niuose fakultetuose ir dau
giau kaip 2,000 — nekivaiz- 
diniame skyriuje. Dirba 6 
profesoriai ir 65 docentai. 
Pripažįstama, kad didelį 
mokslinį ir mokslinių kadrų 
ruošimo darbą atlieka Aka
demijos veteranai akademi
kas Jonas Kriščiūnas, biolo
gijos mokslų daktaras St 
Mastauskis. profesoriai \. 
Ruokis. J. Bulavas, A. Kon- 
drotas, J- Petraitis, docentai 
Pr. Svetika. Pov. Šklėrius 
ir kiti.

M. Grigoniui 75 m. amžiau*

(E) Spalio mėn. 3 d. Lie
tuvoje gyvenančiam peda
gogui ir pastaruoju metu 
sodininkui Matui Grigoniui 
sulaukus 75 metų amžiaus, 
apie ji plačiai rašė okup.

šuvos atvykęs Lietuvių vi
suomeninės kultūros draugi 
jos Varšuvos sk. pirminin
kas Mykolas Kmita. Jis no
rėjo užmegzti ryšius su Vil
niuje veikiančia Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugija. Pagal 
Kmitą. neseniai draugijos
rateliai Įsisteigė Gdanske ir miestelyje- Susipažinusi su

turi labai maža progų prak- ma apie $10.000 už kiekvie- 
tiškai panaudoti rusų kalbą ną galvą. Tas biznis jai yra 
kasdieniniame gyvenime, jau davęs keletą milionų 
Todėl čia dirbantieji moky- markių. Tokių „prekių“ so- 
tojai turi dar kruopščiau vietinės zonos komunistai 
muštis painokoms, kad jų dar apsčiai turk 
mokiniai Įstengtų Įsisavinti
programinę medžiagą. Drg.
Djakonova lankėsi vienoje 
tokioje mokykloje, esančio
je Telšių rajono Luokės

Slupske. Draugijos organas 
„Aušra“ spalio mėn. nume
ry plačiai apžvelgsiąs Len
kijos lietuvių veiklą per 20 
metų.

Kmita Vilniuje dar rinko 
medžiagą moksliniam dar
bui iš Lietuvos geografijos, 
kurią jis dėsto Varšuvos uni
versitete-

RUSINIMO DARBAS 
LIETUVOS MOKYKLOSE

Okupuotos Lietuvos švie
timo ministerijos leidžia
mas „Tarybinis Mokytojas“ 
nr- 80 straipsnyje „įdiegė 
meilę rusų kalbai“ pateikia 
keletą pavyzdžių, kaip tatai 
padarė. Ten rašoma:

„5-ajame žurnalo „Ruskij 
jazyk v nacionalnoj škole‘ 
numeiyje išspausdintas iš
samus N. Djakonovos 
straipsnis, pavadintas „Pas 
Lietuvos mokytojus“. Au-

rusų kalbos mokytojos N. 
Kalveiytės darbu, autorė pa
žymi. kad tai puiki savo da
lyko specialistė. Jos pavyz
džiu reikėtų sekti ir kitiems 
panašiose sąlygose dirbau 
tiems mokytojams.

Drg. Djakonova savo 
straipsnyje taip pat nagri 
nėja rusų kalbos ir literatū
ros mokytojų kadrų ruošimo 
mūsų respublikoje klausi
mą.“

Komunistai žmones 
pardavinėja

Rytinės Vokietijos komu
nistine Ulbrichto valdžia 
ruo praeitos vasaros parda
vė Vakarų Vokietijai apie 
800 poiitinių kalinių, gauda-

NAUJIENA
Dr. Kazy* Grinių*, ATSI 

MINIMAI IR MINTYS, 1 
tomas, 336 psl., kaina $5

VLADAS NAGIUS-NA 
GEVICIUS, jo gyvenimo l 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Baly* Matulionis, labai 
gražiai išleista, daug pa 
veikslų, 374 psl., kaina $6

Vasario 16 gimnazijos 
mokytojams nustatant atly
ginimą, atsižvelgiama į išsi
lavinimą, turimą pamokų 
skaičių, kitas einamas pa
reigas, ištarnautą laiką ir 
šeimos sudėtį. Universitetą 
baigusio etatinio mokytojo 
mėnesio ati vgin imas yra 
DM 477,- brutto ($119-00). 
universitetą nebaigusio DM 
424.- ($106.00). Etatinio 
mokytojo privalomas savai 
.ės pamokų skaičius yra 
tarp 24 ir 28. Mokytojui, at
liekančiam daugiau negu 
28 pamokas per savaitę, už 
kiekvieną pamoką prideda
ma DM6.- ($1.50). Bendra
bučių vedėjai už savo darbą 
bendrabutyje gauna mėne
siui DM 318r ($79.00) ir 
kambarį, o už atliekamas 
painokas mokama po DM 
6.-. Mokytojai, kurie neturi 
pilno etato, atlyginimo gau
na už atliktą pamoką DM 6 
Mokytojai, ištarnavę Vasa
rio 16 gimnazijoje viii 5 
metų. gauna mėnesiui DM 
50.- ($12.50) priedą. Jeigu 
yra vedęs ir žmona nedirba, 
mokama DM 50.- šeimos 
priedas mėnesiui, o už kiek
vieną vaiką mokama DM 20
($5.00). Visi mokytojai turi 
teisę naudotis nemokamu 
maistu. Mokesčiai atskaito
mi pagal Vokietijoje vei
kiančius įstatymus.

Patys abitūros egzaminai 
yra nė kiek ne lengvesni, ne
gu kiekvienoj vokiečių gim
nazijoj, nes egzaminuojama 
Švietimo ministerijos auto
ritetu, iš tų pačių temų. ku
rios duodamos visoms gim
nazijoms. Didysis tokios 
tvarkos pliusas via išduoda
masis pilnavertis brandos 
atestatas, atveriąs duris i 
kiekvieną universitetą.

Elgesys

Moksleivių elgesys verti 
namas pagal Siaurės Bade
no Vyr. ^uOKykių Įstaigos 
nuostatus- Elgesio pažymys 
nėra kokia nors moksleivio 
moralės-dorovės kvalifikaci-

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikauako 

premijuotas romanas, 246
psL, kaina $3.

SIDABRINĖS KAMANOS,

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

GYVENIMO VINGIAIS.
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs ati
minimai, 360 psl., kai
na $3.50.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psL, 
kaina $2.00.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES-ja, o viena iš auklėjimo prie 
monių. Normaliai geras el-Į TO, Mariaus Katiliškio 17 
gesys vertinamas pažymiui novelių, kaina $5.00.
2. Pažymys 3 rašomas tada,
kai mokytojai pastebi ko-

Lietuvos laikraščiai- Sukak-; torė. neseniai viešėjusi mūs'.! 
tuvininkas daugiausia žino- respublikoje, dalijasi su
mas kaip pedagogas, nes 
mokytojo ir gimnazijos di
rektoriaus darbą jam teko 
dirbti 1908-1934 m. Rašė ei
lėraščius. apsakymus, scenos 
veikalėlius ir išleido kelias
dešimt knygučių jaunimui. 
Svarbiausia jų buvo 1911 
m. išleistas žaidimų rinkinys 
„200 žaidimų“. Nuo 1930 j 
m. M. Grigonis susidomėjo 
augalininkyste ir ypač Mi- 
čiurino darbais. Dabar Gri
gonis vadinamas „mičiuri- 
ninku“ ir tebegyvena Paliū- 
niškio kolchoze, Panevėžio 
priemiestyje.

L. Diena New Yorke 
sukėlė partiečių pyktį

(E) Iš pavergtos Lietuvos 
gauta žinių, kad rugpiūčio 
mėn. pasaulinės mugės New 
Yorke buvusi Lietuvių Die
na. kalbos ir dainų bei šokių 
programa sukėlė Lietuvos 
gyventojų dėmesį. Jie apie 
tai patyrė per Vakarų radio
fonų valandėles lietuvių 
kalba. Stebėtasi programos

skaitytojais šios kelionė: 
mintimis ir Įspūdžiais. či« 
ji domėjosi mūsų mokyklų 
rusų kalbos mokytojų patir
timi. Drg. N. Djakonove 

| teigiamai atsiliepia apit 
Vilniaus S. Nėries vardo vi
durinės mokyklos rusų kal
bos ir literatūros mokytojo: 
Rozos Glinterščik darbą 
Korespondentė pažymi, kau 
ši mokytoja savo pamokose 
tiesiog uždega auditoriją 
ugdo jos kūrybinę minti, Į 
žiebia mokinių meilę rusi 
kalbai. R. Glinterščik pa&ie 
kia net daugiau, negu reika 
lauja programa.

Straipsnio autorė teigia 
mai atsiliepia ir apie dauge 
lio kitų mūsų respublikos — 
Joniškio, Švenčionių, Uk
mergės. Trakų ir Anykščių 
rajonų — rusų kalbos ir pra
dinių klasių mokytojų dar
bą.“

Negana to. kad „draugė 
Djakonova „inspektuoja' 
rusų okupuotos Lietuvos di-

dalyvių ir publikos gausu- aesmų miestų mokyklas 
bet. pasirodo, ji pasiekianti 
net giliausius Žemaitijos už

mu.
Komunistų svarbiausias 

laikraštis „Tiesa“ labai pasi
piktinusi. kad pasakytose 
kalbose buvo prisiminta 
Lietuvos okupacija ir reika
las kovoti dėl Lietuvos lais
vės.

kampius, kur rusų kalbos 
„meilę diegti“ tikrai nėra 
jokio reikalo. „Tarybinis 
Mokytojas“ rašo:

„Yra mūsų respublikoje 
i tokiu vietovių, kur vaikai

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovų 
paminklais. Okupantas ru
sas šį muziejų panaikino.
laisvės kovų paminklai din- f*110 £?mnaziJ$ priimami 

be patikrinamųjų egzaminų. 
Jie priimami daugeliu atve
jų nepaisant blogų vokiškos 
pradžios mokyklos pažy
mių, nes laikomasi nuomo-

Mokslo lygi* ir 
•keičiu*

Moksleiviai į Lietuvių Va-• — ■

go

Jone* Auti*, POEZIJA
Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Tos knygos gaunamos ii 
Keleivio administracijoj.AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATU S-GOh LITERATŪROS FONDO PRANEŠIMAS

išeinanti prof. Stepono Kailio, Vasario 16 d. Akto signataro,
J-ji atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETUVA — 480 psl., kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina >6.00. Perkantieji TAU. 
LIETUVA gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera 
’uros Fondo leidinius:

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

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

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

P. Venclova, 6324 So. Mapievrood, Chicago 29, H.
J. Valaitis, 1307 So. 51th Avė., Cicere 50, IH.

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

A. šemeta, 13508-10 Woodwsrth Rd„ E. Clevetaad 12, Ohio.

J. Novoj, 87 Windermere Avė Toronto 3, Ont, Canada.

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, 638 Broad- 
wav, So. Boston, Mass., 02127.

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

nės, kad Vasario 16 gimna
zija turi du tikslu- a) pa
ruošti lietuvių jaunimą aka
deminėms studijoms ir b) 
auklėti ir mokyti lietuvių 
jaunimą lietuviškai krikš
čioniškoje dvasioje. Tie abu 
tikslai ne kiekviename lietu
vių vaike ar jaunuolyje yra 
įmanomi pilnai suderinti 
nes ne visi lietuvių vaikai y- 
ra pakankamai gabūs, kad 
baigtų gimnaziją, tačiau visi 
yra verti būti auklėjami lie
tuviškai krikščioniškoje 
dvasioje. Kad įmanomiau 
būtų galima siekti abiejų 
tikslų. Į pirmąsias klases pri
imami visi prašantieji lietu
vių vaikai, o vėliau daroma 
atranka pagal tinkamumą 
aukštesniam mokslui. Tai 
didžiąja dalimi iššaukia mo
kinių nepastovumą, jų nuo
latinį keitimąsi.

metų mirę* Juozas Staliną 

pačių komunistų paskelb 

ta* didžiausiu žmogžudživ 

ir jo lavonas ..išmestas t 

tauzoliejaus Maskvoje, Is 

-ai įdomu paskaityti Kele> 

/io prieš 15 metų išleist*

JUOZAS STALINAS, 

ARBA KAIP KAU

KAZO RAZBA1NIN- 

KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM

ii.

kius nors menkus elgesio 
trūkumus, pav., mandagu
mo srityje. Rašant 2 ir 3 
mokytojų taryboje neproto
koluojama. kadangi tai ne
skaitoma elgesio sumažini
mu Lietuvos mokyklų tvar
ka. Elgesio sumažinimas iš
reiškiamas pažymiu 4. ta
čiau ir tas pažymys anaiptol 
dar neatestuoja mokinio ne
moralumo. Gauti elgsio 4 
užtenka išeidinėti nelaiku iš 
gimnazijos ribų, būti nuo
lat nepaklusniu, užgaulioti 
mokytojus ir tt. Kiekvienas 
elgesio sumažinimas iki 4 
atliekamas mokytojų balsų 
dauguma, ir jo priežastis 
įtraukiama i protokolų kny
gą- Elgesio pažymys 1 rašo
mas tik išimtinais atvejais, 
kai norima kun noi-s moki
nių už ką nors ypatingai at
žymėti. Elgesio vienetas nu
tariamas mokytojų balsų ATS 
dauguma, pagrindą įrašant 
i protokolą.

Palyginima* su Vokietijoje

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

PANEVĖŽYS, didžiausia
knyga apie tą miestą ir 3- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

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

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

no vaizdžiai parašyta šie 
krašto lietuvių istorija 
500 nmĮaniu. leaina min lt. 
staigi viršeliais $4.00. o 
kietais $5.00.

INIM Al APIE JUO-

ZA LIŪDŽIU, parašė Pet
ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
pst kaina...............$1.00

veikiančia latvių gimnazija, RASTAI — STRAIPSNIAI,
j _

Kiekvienas palyginimas ATSIMINIMAI, parašė Juo
zas Liūdžius, 246 pusiąyra sunkus ir retai iki smulk

menų tikslus. Latvių gimna 
zija naudojasi didesne vo
kiečių parama todėl, kad ji 
veikia turtingiausiame ir 
dosniausiame Federalinės 
Vokietijos krašte. Šiaurės1 
Reino Vestfalijoje, ir ka
dangi ji yra įsikūiusi Miuns- 
terio mieste, kuris yra Ry
gos miesto globėjas. Pagrin
dines sumas latviai gauna iš 
krašto vyriausybės, miesto 
savivaldybės ir evangelikų 
organizacijų. Iš Federalinės 
Vokietijos vyriausybės jie 
negauna daugiau už lietu
vius. Baden Wuerttenbergo 
vyriausybė, kurios ribose

pili, kaina ...... $3.00.
MURKLYS, A. Giedriau* graži

apysaka jaunimui, 130 psL, 
kaina .... .... .. 

VIENIŠI MEDŽIAI, roma

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
IUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . 35.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 pat, 
kaina .................... 33.00.

veikia lietuvių gimnazija, y-j ANGLŲ KALBOS GRA- 
ra ir mažiau turtinga ir ma-j HATIKA, 215 psl., kieti vir- 
žiau dosni. 0 artimasis!
miestas yra Mannheimas. 
kuris globoja Klaipėdos vo
kiečius. tad lietuviams čia 
jau sunkiau ką nors laimėti- 

(Bus daugiau).

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Lietuvių kalba to
kios knygos dar nebuvo. 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

sėliai. kaina.............. $3.60
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

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

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

PLAUK, MANO LATVELI,

Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl.. kaina. ... .$2.00
Taš knygas galima gauti

Keleivio administracijoje •
So. Boston 27,

E. “

Paragink savo pažįstamos 
išsirašyti Kofehrj. Kaina 
metams $5.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

torius. I
— Teisingai. Maiki, Plun-j 

ges žemaičiai sakydavo, i 
kad žmogus šaudo, o velnias 
kulkas gaudo. Nepataiko 
žmogus į cielių — ir dac oi!
Taip pat ir Chruščiovas: 
kopė vis aukštyn ir aukštyn, 
bet velnias pastūmė, ir 
Chruščiovas vėl apačioj. O i pasaulyje brolių Mayo kli

Mayo klinikai 100 metų
Kodėl brolių Mayo gydymą* pagarsėjo visame pasaulyje?

Šiemet sukako 100 metų Vakaniose- Viena iš tokių y- 
nuo įsisteigimo populiariau- ra Mayo klinika Rochesteiy- 
sios ne tik visose Jungtinėse je, ir ji iš visų labiausiai ži- 
Valstybėse. bet ir visame! 1 • i 1 • M «

tuo tarpu Kinija, kurią jis 
norėjo pažeminti, jau sprog
dina atomiškas bombas. Nu. 
tai kaip dabar bus?

Jeigu Kinija galės pasi
gaminti sau pakankamai 
maiste, tai jos prestižas žy
miai pakils- Jau dabar ji lai
ko save esant vieno lygio
su Amerika, Anglija ii amžjų ilgesni. Tokių tyrinė-
Prancūzija. Ji jau siūlo jom 
šaukti "visų penkių didžių
jų“ valstybių konferenciją 
ir tartis apie nusiginklavi
mą. Ir nestebėtina. Juk ji 
yra didžiausia valstybė pa
saulyje. turi 700 milionų gy
ventojų. Jeigu ji dabar susi-

t i taikytų su Sovietų Rusija. 
Į tai pavojus vakarų pasauliui 
būtų tikrai didelis.

noraa. Kitų tarpe žinomes
nės yra Cleveland Clinic, 
Ochsner Clinic New Or’e- 
anse. Palo Alto Clinic Kali- 

proga iš viso pasaulio šie-1 forniJoJe ir J»velace Clinic 
met Roche6teryje ypatingai *^ew Meksikoje. Bostone 
gausiai lankosi medicinos ‘tokia Vra Lahey klinika, o 
mokslininkai, siekdami dau-l Baltimorėje John Hopkins 
giau patys patirti ir su pro-! medicinos mokyklos grupe, 
fesijos kolegomis pasidalin- ^ew Y oi ko mieste yi a pen
tį patyrimais, kaip žmonių*los ^ędicmos^ mokyk os.
sveikatą padaryti geresnę iri bet toį,os gWines klinikos 

1 nėra. Pats New York Times 
pripažįsta, kad ne tik visos 
Nevv Yorko medicinos įstai
gos. bet ir visos čia suminė
tos toli gražu neprilygsta 
Mayo klinikai, kur ne tik li
goniai sveikatos ieškoti, bet

nikos Rochesterio mieste, 
Minnesotoje. Jubiliejaus

Įrašinėje daug triukšmo sukėlęs Baltųjų Rūmų atsa
kingas pareigūnas Walter Jenkis-s, kurį policija buvo 
suėmusi už ''nemoralų poelgį'*, kairėje William Mo- 
yers, kuris užėmė Jenkins vietą, kai šis buvo atleistas.

— Alou, Maik! Aš vos su
radau tave!

— Ar atsitiko kas?
— Šiur, kad atsitiko.

Chruščiovo jau nebėr. Ang
lijos darbininkai paėmė 
valdžią, čainiai sužinojo 
sekretą, kaip padaromos a- 
tomiškos bombos, vieną pa
sidarė ir patrajino. Sako. 
sprogo, net žemė sudrebėjo. 
Plyšo viena bomba ir Va- 
šinktone, tik ne atomiška, o 
politiška, ale vistiek baisų 
trenksmą padarė — net pre
zidento rūtas subraškėjo.

— Tą jau visi žino, tėve. 
— Ne. Maiki, ne visi. Kai 

kurios mūsų gazietos visko 
dar nežino- Apie Chruščio
vo nuvertimą jos rašo.'ak 
apie Vašinktono bombą nei 
mur-mur. Taigi atėjau pasi
kalbėti. ar nevertėtų mu
dviem išleisti tokią gazietą. 
kur visa teisybė būtų išviro- 
zyta kaip ant delno. Tu ga
lėtum būti redaktorius, o aš 
reporteris. vaikščiodamas 
po svietą rinkčiau žinias. 
Nieko neslėptume, niekam 
nepataikautume, ale kirstu
me iš peties, ar kam patiktų, 
ar ne. Savo gazietą galėtu
me taip ir pavadinti, kaip 
mudu esam visam svietui 
žinomi — ”Maikis su Tėvu“. 
Ir tu matytum, kad nespėtu- 
me jos diukavoti. Ai bečiu! 
Nu. tai kaip tu mislini?

— Tėve. šiandien apie tai 
nekalbėsime. Verčiau pa

cialistų rankas, ir tas jam ir prieš brolius daktarus 
nieko daugiau nekaštuoja. Mayo, kai šiedu įsteigė savo 
Čia niekas neturi laukti visą bendrą kliniką Rochestery. 
mėnesį, kol jį priims toks Broliai Mayo (\Villiam 
ar kitoks specialistas, ir pa- gimęs 1861 ir Charles gimęs 
skui nereikia laukti dar po- 1865 metais i ir jų tėvas Wil- 
rą savaičių, kol susilauks ra- liarr. Mayo. viri trys dakta- 
porto. Čia patekęs pacientas rai, sudarė pirmąją gydyto- 
nebeturi reikalo teirautis ir jų grupę šiame krašte. Mayo 
važinėtis iš miesto į miestą. Fundacija buvo įsteigta tik 
tinkamo specialisto ieško-į 1915 metais. Tik paskui jau 
damas. Dviejų tiijų dienų AM A nusileido ir. neįsten- 
Rochesteryje užtenka Mayo gusi brolių Mayo nukovoti, 
daktarų grupei atlikti pilną į pati pradėjo prie jų šlietis ir 
diagnozę. Pilna diagnozė: pagaliau abudu brolius Ma- 
paprastai kaštuoja tarp j° vieną po kito buvo išsirin- 
$125 ir $225. Jei yra reika-j kusi savo prezidentais. Vė- 
lingas specialus tyrinėjimas j bau ir daugiau AMA prezi- 
už tai priskaitomas ekstra dentų buvo Mayo klinikos 
mokestis. Privatus ligoninė- rezidentais ir grupės prakti- 
je kambarvs kaštuoja nuo kantais- Ir šiandien dar ne- 
$23.50 iki $38 parai. Chirur-; mažai yra daktarų, kurie ne- 
gijos ir kitokios gydymo mėgsta. Mayo klinikos, pyk- 
kainos yra beveik tos pa- \ darni, kad nuo jų "vagia“ 
čios. kaip ir visose JAV Ii-’ pacientus, o viešai skelbda- 
goninėse Daugumas Mayo j mi. kad "atlieka menkavertį 
klinikų pacientų apsimoka medicinos patarnavimą ... 
patys, kitiems padeda arba i Dar yra vienas argumen- 
apmoka jų draudimo įstai-, tas, kuriuo pavyduoliai sten
gos; kurie visiškai neišgali giasi atkalbinėti žmones 
iš jų prievarta nereikalauja- nuo Mayo. tai. girdi, žmogui 
ma geriau ir naudingiau turėti

Mayo klinikos gydytoj
niekuomet nežino, ar jų pa- j k^ik„įe esą'viskas

net čia atvažiuoti turėjo iš,vaioma kalI> P?r *?!«!« - 
kito pasiskolinu pinigų. Dėl lr pacientas ne pažint ne- 
? J- j., 1 gauna. kas JĮ ištyrė u išgy-to diaspiozę daranus gydy- J - rod ,
tojas čia netun rupinto-a.! J r„ika]ui
jo pacientas itales apsimo- P Jr ježk(Jsi
keti. ir jis tynmus dano . ialist0 kad ir nepažįsta- 
kitus specialistus kviečia ir V daugiau

jimų ir patylimų aktualiausi 
šiemet yra vėžio ligos nuga 
Įėjimas ir dirbtinė širdis.

Tokie medicinos moksli
ninkų bendradarbiavimai 
bei idėjomis pasidalinimai, 
kur daug specialistų bendrai 
dil ba vieną darbą, kaip tik 
ir prasidėjo toje vietoje 
prieš šimtą metų. Rocheste- 
ryje. Minn.. ir todėl ta vieta 
dabar tokia garsi, čia buvo

ir žymūs daktarai patirties 
pasisemti atkeliauja iš viso 
pasaulio.

Po 200,000 pacientų
per metus♦

šiemet Mayo klinikos ža
da turėti 200.000 pacientų, 

sveikatai nauda padaroma. Apskaičiuoti lengva, kadan 
— Kažin. tėve. ar nusi-■ kada visa grupė medikų dir- gi visi pacientai priimami 

ginkluos. Į ba tą patį darbą, tai yra . tik pagal iš anksto susitart
__Ku juk sakai kad čai-| bendradarbiauja žmogaus; mą ir toks jų skaičius, koks

niai kviečia į derybas.
— Ale kažin. Maiki, ar

— Bet jeigu visi nusigink-; , praktiškai iš.luotų, tai gal ir nebūtų pa- dkidesnė
vojaus, K3 .

— Jie kviečia, tėve. tik
jie bus tokie gert aktoriai?'dėl to. kad pamatė, jog pa

Aš manau, kad bus 
rimtesni. Leonidas Brežnio- 
vas, naujas komunistų parti
jos bosas, atsisėdęs Chruš-

gaminti atominę bombą bai
siai brangiai kainuoja, to
dėl geriau būtų visiems nu
siginkluoti. negu lenktyniau

' gydyme.
Ta idėja, kaip ii- visos ki

tos didžios idėjos, yra gana 
paprasta. Specialistai suda
ro "brigada* (team). Kiek
vienas specialistas daro tik 
tai, ką jis gerai žino- Ta gru
pė arba brigada samdosi ki-ėiovo vieton jau pasakė, kad ti u Amerika a,ba Sovietu! ’ s 

santykiuose su užsieniu nau- •• ----- lus sI,eciaiblUfesantykiuose su užsieniu nau 
joji valdžia laikysis taikin
gos sugyvenimo politikos, o

Rusija. Ir jai nusiginkluoti 
būtų lengva, nes daugiau agub bugy veiiuuv pvuunub, v - tQmini bombų jj dar neturj. 

namie stengsis kelti ekono- A turi V |abaj
minę gerovę. Į

— G apie Lietuvą neuž
siminė?

— Nei žodžio.
— Nu, tai pasakyk, už

ką jie Chruščiovą nuvertė? 
— Kaip rodos, jis buvo

nuverstas dėl to, kad, besi- 
riedamas su Kinija, jis erzi
no kitų kraštų komunistų 
partijas, ypač Lenkijos, Ita
lijos. Prancūzijos ir Rumu
nijos — erzino jas savo rei
kalavimais. kad jos remtų 
jo kivirčus su Kinijos Mao 
1 se-tungu- Negalėdama tų 
reikalavimų pakęsti. Pran
cūzijos komunistų partija 
nutarė nuo Maskvos dikta
tūros atsiriboti ir taikyti sa
vo politiką vien tik prie sa
vo krašto reikalų. Tas ir nu
gąsdino sovietų vadus. Jie 
pabūgo, kad visos komunis
tų partijos Vakarų Europo
je gali išslysti iš Kremliaus 
Įtakos. Atrodo, kad dėl to ir 
buvo nutarta Chiuščiovą 
pašalinti.

— Bet kodėl jis nepasi
priešino?

jų laoai daug 
todėl aš ne

tikiu. kad ji Kinijos pasiū
lymą galėtų priimti.

—Bet Amerika vainos 
nenori. Maiki. tai kam jai 
tos bombos?

II įauai

yra šiose klinikose įmano
mas.

Normaliai nuo uzsirasy- 
mo iki priėmimo praeina 
mažiausiai du mėnesiai, bet 
yra daromos išimtys skubos 
atveju; kiti. kurie išgali, at 
važiuoja į Rochesterį ir čia 

savo sn-j laukia savo eilės. Dauguma 
čių ekspertus, kaip tai elekt- pacientų čia atvyksta diag- 
ros inžinierius visokiems e-' nozės daryli, tai yra savo 
lektronikos instrumentams{ sveikatos nuodugniai ištirti 
prižiūrėti ir varyti, chemi- Ištyrus ir nustačius, kad pa- 
ktferkraujo analizei atlikti iicianus serga tokia ar kito- 
prižiūrėti. sąskaitininkus — kia liga. jis gali arba čia pat 

pasilikti gydytis, arba. ga
vęs savo ligos istoriją, grįž
ti namo ir gydytis pas savo

pajamų ir išlaidų, algų bei 
pan. reikalų knygoms vesti

Yra ir daugiau, bet 
ne tiek žinomų klinikų

nagrinėkime tuos įvykius. • — Negalėjo.
kurie tėvą taip sujaudino. 
Pavyzdžiui, kaip tėvas su
pranti Chruščiovo nuverti
mą?

— Maiki. aš tau pasaky
siu. kad dabar man jo iška- 
da- Aš grieždavau prieš jį 
dantį už Lietuvą, ale džius 
di sem tas dubina buvo ge
ras aktorius ir pridarydavo 
daug fonių. Amerikon atva
žiavęs pasisiūlė jai į gra- 
borius. o nuėjęs į Jungtinių 
Tautų seimą, norėjo tenai 
stalus suskaldyti — abiem 
kumščiais mušė. o kai pra
dėjo skaudėti, tai nusiavęs 
batu daužė į stalą. Jes, buvo 
fonių. O dabar jau ir gazie
tos neturės apie ką rašyti.
" Jo vietoje bus kiti. tė
ve.

— Kodėl negalėjo?
— Jo pašalinimas buvo 

skudriai suplanuotas, tėve. 
Jam buvo patarta, kad va
žiuotų į vasarvietę prie Juo
dosios jūros pailsėti. Ir jis 
nuvažiavo- Kitos žinios sa
ko. kad jis buvo priverstas 
tenai važiuoti. Priverstas ar 
ne, bet tas faktas yra toks, 
kad jis išvažiavęs buvo nu
verstas. Iš pradžios Maskva 
buvo paskelbusi, kad dėl 
"blogos sveikatos“ Chiuš-

gydytoją. Daugelis pacientų 
....... x .. čia atvyksta savo gydytojų

, , „ Sia!s ,ial'KaLS V.ebe,ra rekomenduoti. Nemažai at-
gos tam, kad butų kuo atsi-( žmonių, kūne viską žino- vyksta ir į*. gydytojo 
kirsti, jei kas užpuls. O uz- tų'. juo labiau nebėra tokių žinios. Mayo klinika dė! to 
pulti galėtų bet kas ir bet aukštojo mokslo profesijose jokio skirtumo nedaro, visus 
kada. jeigu Amerika nusi- ir juo labiau medicinoje, vienodai priima.

Dabar intemas (ligoninėje *
ar klinikoje) daro diagnozę, Mayo klinika turi dau- 
tai yra suranda tikrąją ligą; £iau kaip tūkstančio medikų 
chirurgas daro operaciją: štabą, tai yra 400 kvalifi- 
obstetrikas priima gimstan-. kuotU specialistų, kuriems 
čius kūdikius, pediatras žiū- padeda 650 atrinktų asis- 
ri, ka.l gimę kūdikiai būtų tentų — Mayo rezidentų iš 
sveiki, šiandien joks rimtas ?4 medicinos mokyklų pa
mokslininkas nebepreten- čiose Jungtinėse Y alstybese 

dentu būti. tai kodėl negali-: duoja j vi<ko žinojimą ir jei; ir iš 54 svetimų šalių. Jiems 
ma apie jį kalbėti? Į pretenduoių. niekas rimtai: padeda kitas štabas iš 2.100

_ Suprantama, kad gali-į nebepatikėtų. Štai dėlko nemedikų, bet patyrusių sa-
ma bet yra žmonių, kurie ; specialistų ekspertų grupės vo paieigose žmonių, ii dai 
išgirdę jo vardą, tuoj nusi-‘vis labiau darosi populia-į 2.000 tarnautojų, dirbančių 
(rasta todėl geriau apie tai' rios. Jungtinėse Valstybėse kitose dviejose Rochesterio 
nekalbėti. ! jau veikia apie 600 tokių ligoninėse, bet glaudžiai

i medikų gmpių. maždaug įh)
i 6 ekspertus specialistus vie- 

Tokių gnipių 
Viduriniuose

— Bombos, tėve, reikalin-

ginkluotų.
— Maiki. tu kalbi kaip 

Golduateris.
— Tėve. neminėk Gold

vvaterio. nes kai kas gali nu
sigąsti.

— Nu. ale toks žmogus 
yra ir nori Amerikos prezi-

— Olrait, galim ant to už
baigti. Gudbai.

— Keliauk sveikas, tėve-
noje grupėje, 
daugiau via

KAS GI YRA TAS MURKLYS?

bendradarbiaujančiose su 
Mayo klinika, kuri tuo būdu 
ir įsengia suteikti įmanomai 
geriausią diagnozę ir gydy
mą tokiam dideliam skai
čiui. Tokia tvarka yra gali
ma tik pagal išdirbtą ir per 
ilgą laiką išmėgintą planą, 
kur viskas — ir pacientas ir 
jam ištirti bei reikalui esant

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žv
kasdien lanko
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos 
silpni jungiasi prieš stipru, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- sįa pristatomas intemui, di 

čiovas rezignavęs; vėliau sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- agnozės specialistui, kuris 
paaiškinta, kad jis "atleis- saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo pats ištyręs pacientą siunčia 
tas“, o dar vėliau — "paša- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams kitiems specialistams arba 
lintas“. Pašalinti ir kai ku- ir pažįstamiems. Anvsakos kaina Si s?u persiuntimu juos pasikviečia į savo ofisą 
ne jo artimieji. Pavyzdžiui.; Užsakymus ir p'inieus -u<i žiu0 adresu; padėti padaryti tiksliausią
išlėkė jo žentas Adzubejus. ; ? p ' prašom siu. u diagnozę- Tuo budu pacien-
buvęs vyliausias valdžios’ “KELEIVIS” tas greičiausiu laiku praeina
organo "Izviestijų“ redak- 636 E. Broadway —s—— So. Boston 27, Ma»». per visos eilės patyrusių spe-

-irblių, pelių, žiurkių. .Ji turi šunį, jos kiemą op€ruoti gydytojai bei pa
iko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma cjento rekordai seka nelygi- 

konvejerionant kaip ant 
juostos.
Kaip vyksta Mayo klinikos 

procedūra

Naujas pacietas piimiau

gydymo priemones naudoja 
kokios ir kiek tik jo pacien
tui reikalinga. Patys dakta
rai tvirtina, kad tokia siste- Mayo

duoda, kaip abejotinam, 
nors ii draugiškiausiam, 

klinikos grupinio
ma yra visų geriausia: ir pa- gydymo standartas užtikri- 
cientas gauna geriausią me- na tai. kad kiekvienas pa- 
dicinos patarnavimą, ir jo cientas čia gaus gerai kvali- 
diagnozėje bei gydyme da- fikuotą daktarą, o asmeni- 
lyvavę gydytojai jaučia pil- nė pažintis ir "šiluma“ pati 
ną profesinį pasitenkinimą, atsiranda, ypač kada pasiro- 
kad nereikia rūpintis, ar pa- do diagnozės ir gydymo tei- 
cientas galės ar negalės ap- giami rezultatai, 
simokėti.
AMA ir čia bandė pakenkti__________________

Amerikos Gydytojų Dr-ja.
(AMA). kuri paskutiniais 

yra pasižymėjusi

J. Pr.

7ODYNA1

Keleivio administracijojemetais
kaip didelė žmonių kišenių gable gauti šiuos kiekvie- 
saugotoja ir dėl to atkakli relkalingus žodynus: 
kovotoja prieš socialim Anghj-lįetuvių kalbos žo-
draudimą aplamai ir sveika-
tos draudimą ypatingai, pra- 4yna», V. Baravyko, 368 
džioje per eilę metų kovojo pgi. apįe 20,000 žodžių, kai-

TIKRA TEISYBĖ na................................... 54 00

Apie komunistus ją rasit’
Keleivio išleistoje knygutė
"Tikra teisybė apie Soviet 

Sąjungą."

Joje rasite bendrų žinii 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, api< 
koncentracijos stovyklas, są 
žinės laisvę ir tt- ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaitytu Jof 

i kaina tik 50 centų.

; na..................... .......
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo-
dvnas. Viliaus Peteraičio, 11
taida, daugiau Kaip 30,000 
todžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
>0,000 žodžių, i>»3 puslapiai,
luina ........................ . $6.00.

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

• 1 t
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MOTERŲ SKYRIUS
MARK TWAIN

Šėtono laiškai iš žemės.
(Tęsinys)

IU
KODĖL ŽEMĖJE IŠNYKO DINOSAURAI

Nojus pradėjo rankioti gyvulių pavyzdžius. Reikėjc 
surinkti po porą visų ir kiekvieno padaro, kuris tik bėgio
jo, rėpliojo, šliaužiojo arba skraidė ir plaukiojo. Galima
tik spėlioti, kiek tai truko ir kiek kaštavo. Jokių užrašu 
nėra likę.

Kadaise Symmachus. besiruošdamas Įvesdinti save 
jauną sūnų Į imperinės Romos suaugusiųjų aristokrati 
tarpą, išsiuntė būrius vyrų Į Afriką. Aziją ir kur tik be 
žinojo surinkti žvėrių, tinkamų piautynėms Romos are 
noje- Tiems vyrams truko trejus metus surinkti tokiu; 
žvėris ir juos pristatyti Į Romą, ir tai buvo tik keturkojai 
žvėrys bei aligatoriai — jokių paukščių, gyvačių, ne 
varlių, nei kirmėlių, nei utėlių, nei žiurkių, nei blusų, ne 
erkių, nei katerpilarų, nei vorų, nei naminių musėlių, nei 
moskitų. — nieko kito, tik keturkojai ir aligatoriai, ir tik 
tokie, kurie mėgsta kautis. Ir tai truko tris metus, ir Ro 
mai aštavo apie $4.500.000! Kiek žvėrių buvo pargaben 
ta? Sako, nepilni penki tūkstančiai, skirti Romos kolizie- 
jui, ir tikrumoje ne Symmachus. o pats imperatorius Titus 
užsakė ir padarė tą žvėrių kolekciją. Ir tai buvo tik vaiku 
zoologija (Childrens Zoo), lyginant su tuo. ką Nojus 
turėjo surinkti pagal sutartį.

Vien paukščių, žvėrių ir vidaus vandenų gyvūnų jis 
turėjo surinkti 146,000 pavyzdžių, o vabalų ir vabzdžių a- 
pie du milionus rūšių!..

Tūkstančių tūkstančiai tų padarų yra labai sunku 
sugaudyti, ir jei Nojus nebūtų pagaliau atsisakęs ir metęs 
tą darbą, jis, kaip Leviticus sakydavo, ir šiandien tuos 
pavyzdžius teberinktų. Beje, Nojus neatsisakė, o tol rinko 
gyvūnus, kol tik jie arkoje betilpo: kai netilpo, turėjo 
sustoti rinkęs.

Jeigu jis viską būtų žinojęs iš anksto, jis būtų statęs 
visą Arkų laivyną. Bet jis ir supratimo neturėjo, kiek 
jau tų lūšių tokių visokių padarų buvo sutverta- Taigi 
Nojus savo laive neturėjo nei kengūros, nei oposumo, nei 
Gila pabaisos, nei ornithorhyncho. kurie būtų visi amžinai 
žuvę, jei ne tas faktas, kad visai gyvybei žemėje prigirdyti 
pritrūko vandens, dėl to buvo patvindintas tik mažuti' 
žemės kamuolio kampas; kitos planetos dalys buvo neži
nomos. todėl buvo manyta, kad tokių visiškai nėra.

Bet kas Nojų iš tikrųjų pagreitino baigti gyvūnų ko
lekciją. buvo grynai savisaugos instinkto reikalas. Pačia 
me kolekcijos Įkarštyje atskubėjo kažkoks svetimšalis 
pakeleivis ir pranešė alarmuojančią žinią, kad atkeliau
damas jis matęs lyg judančią jūrą tiek nematytų laukinių 
žvėrių, besiskubinančių Arkos pusėn. Mat. tiems žvėrims 
tekę girdėti, kad bus tvanas ir kad Nojus gyvūnus renka 
j savo Arką, tad jie patys Į tą Arką skubėjo. Tokie slun
kiai, kaip drambliai, varlės, didumo kaip karvės, saurai. 
dinosaurai. brontosaurai milžinai didelėmis grupėmis, 
šeimomis, haremais vedini, kai kurie šimto pėdų ilgumo 
ir 30 pėdų aukščio, ir labai plėšrūs. — visi masėmis artėjo 
prie Arkos...

Kai svetimšalis pakeleivis tai papasakojo. Nojus su
prato, kad reikia išplaukti, kol tie milžinai dar neatskubė
jo. Jis būtų tuoj išplaukęs, jei ne sutrukimas dėl naminės 
musėlės, kurių viena buvo išlėkusi iš Arkos, ir truko visą 
dieną, kol ją besurado-

Pagaliau Nojus išplaukė, ir pačiu laiku. nes. Arkai 
dar nenuplaukus už horizonto, masės baubiančių žvėrių, 
pabaisų ir minios lementuojančių tėvų, motinų ir išgąs
dintų mažų vaikų bei kūdikių užplūdo Arkos vietą, kabin- 
damiesi už bangų skalaujamų uolų briaunų ir šaukdami 
Visagalio pasigailėjimo.

IVAR NOJUS BUVO GERIAUSIAS Iš GERIAUSIŲ?
Arka plūduriavo savo kelionėje be kompaso, be 

kontrolės, vėjų ir bangų bei vandens srovių gainiojama. 
0 lietus, lietus, lietus! Jis lijo, pylė, kiaurai merkė, skan
dino. tvindė. Niekas niekada tokio lietaus nebuvo patyręs. 
Yra girdėta, kad kadaise kužkur išlijo 16 colių per vieną 
dieną, bet tai buvo patys niekai, lyginant su šituo. Dabar 
lijo po šimtą ir dvidešimt colių per dieną, tei yra po 10 pė
dų! Tokiais neįtikėtinais kiekiais lijo dienas ir naktis 
per 49 panj, kol paskandino visus kalnus, kurie buvo iki 
400 pėdų aukščio. Pagaliau dangus ir angelai išdžiūvo.

Pritruko tranui vandciu!
Kaip Visuotinis tvaas tai buvo didelis nusivylimas. 

Bet nusivilti nereikia, nes visuotinių tvanų yra buvę anks
čiau. kaip visų tautų biblijos, sagos ii padavimai tebepa
sakoja

Pagaliau Arka užplaukė Ararato kalną ir nusėdo 
pačioje viršūnėje, septyniolika tūkstančių pėdų aukščiau 
lygumos. Visi gyviai buvo išleisti ir leidosi pakalnėn.

Nojus nieko nedelsęs užveisė vynuogyną, užraugė 
vyną ir pats pasigėrė.

Tas žmogus buvo atrinktas iš visų kitų. kadangi tai 
buvo geriausias iš geriausių. Jis tuiėjo pradėti žmonių 
rasę naujais pagrindais. Tai ir buvo naujas pagrindas. 
Liūdna perspektyva. Ar beapsimoka Sutvėrėjui toliau tą
sytis su tokiu nepavykusiu eksperimentu? Dabar jau lai
kas baigti ir su šia netikusia atranka, kaip jau padaryta su 
visais kitais žmonėmis — prigirdyti ir juos! Bet Kūrėjų 
Kūrėjas to nepadarė. Gal būt visko nepramatė-

Tvirtinama, kad nuo pačios laiko pradžios Jis viski 
pramatė, kas Įvyks pasaulyje. Jei tai tiesa. Jis numatė, 
kad Adomas su Jieva valgys obuolį; kad jų palikuonys 
pasidarys nepakenčiami ir juos reikės prigirdyti; kad No
jaus palikuonys taip pat pasidarys nepakenčiami ir kad 
galų gale -Jis turės apleisti savo dangaus sostą ir eiti že
mėn ii- būti nukryžiuotas, kad vėl išgelbėtų ta varvinančią 
žmonių rasę. Visą rasę? Nieko panašaus! Jos dali? Taip. 
Kokią dali? Kiekvienoje gentkartėje, per šimtų šimtus 
zentkarčių bilionas jų turės mirti ir eiti pražūtim išski
riant gal būt kokius dešimti tūkstančių iš biliono. Tie de-' 
šimt tūkstančių turės būti sudaryti iš krikščionių, ir iš tu 
tik vienas iš šimto tegalės būti tikras. Niekas kitas, kaip 
tik Romos katalikai, turėję laimės prieš pat išpūsdami 
paskutini kvapą, kad kunigas spėjo nušveisti jų vėles, na, 
ir gal būt dar vienas kitas presbiterionas. Niekas daugiau. 
Visi kiti prakeikti- Milionai!

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti Į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž>mėti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attornev at La*’,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas

Seimininkėms
Norvegižkas kavos pyragas

1 pokelis džiovintų mie
lių.

Vt puoduko drungno van
dens.

74 šaukštuko druskos.
3 4 puoduko cukraus.
1 šaukštukas eardamon

prieskonio,
1 puodukas virinto pieno,
4 kiaušiniai.
4 puodukai miltų.
1 2 puoduko tirpinto svies

to arba margarino.
1 puodukas razinkų be 

kauliuku.
1 2 puoduko nuluptų ir pa

ilgai supiaustytų migdolų.

Išleisti mieles vandeny- 
Cukrų, druską, cardemo- 
nus. diungną pieną ir kiau
šinius išplakti kartu iki gra- 
' iai susivienodins. Sudėti 

ieles. Pilti miltus po trupu- 
Į. visą laiką plakant iki teš

la bus vienodai išsimaišiusi. 
Sudėti -lydytą sviestą, riešu
tus, razinkas. Dar pamaišy
ti ir padėti uždengtą dube

ni su tešla šiltoje vietoje a- 
pie 2 valandas arba iki pa
dvigubės. Suplakti dar kar
tą ir supilti Į išteptą pailgą 
formą. Dar leisti pasikelti 
iki bus -Vt formos pilna. 
Kepti 375 laiosnių karštyje 
35 minutes. Iškepus leisti at
vėsti toje pačioje formoje-

"MoUrb“

KĄ IŠMINTINGI VYRAI 
KALBA APIE MOTERIS

Didysis senovės graikų 
filosofas Arutoteli* sykį 
drausro paklaustas, kokią 
moterį saugiausia vesti, at
sakė: ”Tiesą pasakius, aš 
nežinau. Jei vesi gražia, bus j 
tau neištikima. Vesi negra
žią, pačiam nepatiks. Su ne
turtinga tavęs laukia vargas, 
turtinga užviešpataus tave j 
patį. Kvaila tavęs nesupras, 
o išmintinga tavęs never
tins../*

, . ’ -r . /, ' • ; . V -
Lenkų rašytojas Kraševs

kis pasakė: ”Kas myli, tas 
turi ir jausti, kas neatspėja 
moters širdies, tas jos ir ne
vertas“.

Garsusis Šekspiras: "Ne
vertas vyru vadintis, kas ne
moka moters paimti, patai
kaudamas jos Įsivaizdavi
mui“-

Mikalojus Reij, vadina
mas lenkų literatūros tėvu, 
apie moterį taip pasakė: 
"Dievas dangų papuošė sau-i 
le, o namus gražia nuotaka“.

Vienas viduramžių filo
sofas apie moterį taip sako: 
"Jei Dievas būtų moteli su
tvėręs vyrui valdyti, jis ją 
būtų padaręs iš Adomo gal
vos; jei vyro verge — būtų 
sutvėręs iš jo kojų. bet Die
vas moterį sutvėrė iš jo šo
no. tei ją numatė būti jo 
drauge“.

Christian Dior, garsusis 
moterų madų išradėjas, 
prancūzas, taip moterį cha
rakterizavo : "Netekėjusi
moteris išsirenka tokias suk- 

I neles, kurios patiktų vyram;

Mano sūnus susižeidė dar
be. Jis yra mašinistas ir ži
no. kaip su įrankiais apsiei
ti. šį kartą jis. sako. buvęs 
neatsargus ir užsikalbėjęs 
su savo draugu, kuris dirba 
prie gretimos mašinos.

Po susižeidimo sūnus gu
lėjo ligoninėje apie tris sa
vaites. paskui dar gydėsi na
mie. Per visą tą laiką fabri
ko daktarai ji žiūrėjo, ir fab 
•ikas apmokėjo visas gydy
mo išlaidas. Taip pat jis ga
vo ir atlyginimo, kompensa
cijos. Dabar jis grįžo dar
ban, bet prie mašinos dirbti 
nebegali, nes jo dešinės ran
kos trys pirštai yra kaip ir 
paraiyžuoti- Daktarai sako. 
kad su laiku galės kiek pa
gerėti. bet niekuomet nebus 
taip. kaip sveiko žmogaus. 
Jam fabrikas davė lengves
nį darbą ir moka beveik tą 
pačią algą. Sakau sūnui.— 
fabrikas turėtų tau atlyginti 
už nustotus tris pirštus, kad

ir turi tuos pirštus, bet jais 
dirbti nebegalėsi. Sūnus sa
ko: "Negali nieko iš jų dau
giau reikalauti, nes tai ma 
no paties kaltė, kad aš užsi
žiopsojau**. Sako, geri žmo
nės. kad lengvesnio darbo 
davė ir beveik tiek pat mo
ka.

Kas gi atsitiks, jei tas fab
rikas ar bankrutuotų. ar už
sidarytų. ar kur kitur išsi
keltų. Juk niekur kitur jie 
invalido nesamdys ir niekas 
jo nenorės. Ką mes padaly
sime su invalidu sūnumi? 
Mes senstame ir amžinai ne
gyvensime. o jis duonos ne
galės užsidirbti-

R. J.
New York State

Atsakymas

Galiu pasakyti, kad yra 
aiškių galimybių Tamstos 
sūnaus ateičiai apsaugoti.

Faktas, kad Tamstos sū
nus savo neatsargiu elgesiu

Karas dėl kunigo 
Portugalijos kaime

Laurosa kaime. Portuga
lijoje, nacionalinė gvardija 
nušovė tris moteris ir pen- 
kioliką sužeidė dėl to, kad 
jos neleido išgabenti jų ku
nigo Damiao Bastos. 26 m- 
amžiaus, kurį Oporto vysku
pas buvo įsakęs perkelti į 
kitą parapiją.

Perkėlimo dienai atėjus, 
žmonės apstojo kleboniją ir 
bandžiusią prieiti policiją 
apmėtė akmenimis. Pašauk
ta nacionalinė gvardija tuo
jau į moterų būrį pradėjo 
šaudyti ir kunigą išsivedė.

KAS REIKIA DARYTI, 
KAD BŪTUME SVEIKI?

Kai spalio 8 d. susitiko 
Bostone evangelistas Billy 
Graham ir kardinolas Cu- 
shing. pirmasis kardinolo 
klausimas buvo. kaip Billy 
taip gerai ir sveikai atrodo?

"Aš pasitikiu Viešpačiu ir 
vartoju vitaminus“, atsakė 
Billy Graham.

Greičiausi vyrai: amerikietis,.__ __________r__ .
Bok Hayes ir lenkas Wieslaw ištekėjusi perka tokias, ku- 
Maniak. Hayes laimėjo auksinį rios keltų kitų moterų pavy. 
medalį ui 100 metrą bėgimą. ' dą*‘.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Ii praeities tavo sūnūs te

stiprybę semia,“ • giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 

darome? Ar pažįstame jos 

praeitį?

Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi susipažinti

yra dr. Vandos Sruogienės 
paraiyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

gaiėjo prisidėti prie nelai
mingo atsitikimo, nieko ne
reiškia.

Taip vadinamieji "Work- 
men’s Compensation“ įsta
tymai turi tik vieną tikslą: 
apsaugoti darbininką nelai
mės darbe atvejuje. Kai ne
buvo šitų įstatymų, fabriko 
paieigunai galėjo, darbinin
kui susižeidus darbe, "pasi
teisinti“, kad darbininkas 
savo neatsargiu elgesiu pri
sidėjo prie susižeidimo. Ta
čiau YVorkmen’s Compensa
tion įstatymai atmeta šitą 
"pasiteisinimą“, ir darbinin
kas. jei ir prisidėjo savo el
gesiu prie rezultato, nenu
stoja savo teisių kompensa
cijai gauti. Tik tuo atveju, 
jei darbininkas susižeidė sa
vo noru. "tyčia**, arba pasi
elgė taip. kad jo elgesys pri
lygsta "tyčios“ darbui.—ta
da gali kilti klausimas dėl 
jo teisių- Tačiau toks atvejis 
yra retas ir beveik neegzis
tuojantis.

Atskilų valstijų Work- 
men’s Compensation įstaty
mai kiek skiriasi. Tačiau pa
grindiniai tų įstatymų dės
niai ir tikslai yra tie patys. 
Patarčiau Tamstai pasitarti 
u advokatu Tamstos gyve

namoje vietoje. Yra įvairių 
būdų ir metodų Tamstos sū
raus interesams apsaugoti. 
Tik pasikalbėjęs su Tamsta 
ii- Tamstos sūnum ir susipa
žinęs su Tamstų aplinkybė
mis. advokatas galės nutar
ti. kas geriausia Tamstos at
veju daiyti.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LEAVE YOUK TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pu3l., kaina . ..$3.95.

£L LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
vos so<_ia.demokratų raitai dėl bo; 
sevikų okupacijos ir teroio Lietu 
voje. Kaina ................................25 Got

vll.GSMS J PRAEITI. X. Žuko ) 
domus atsiminimai, 477 psi., Mat 
as .... .................................. lo.iK

lilENOJANT, “sr.ygnešių karaliaus’ 
?onac« Kipro Sielinio idcrnū.- atei- 
minimai, 464 psL, kaina... .36.90

Alo METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 5S2 puslapiai. 
Kaina .................... 36.0c
.rruvn; dainos Amerikoje. 

»unnkc ir aureuagavo Jonas Ba
lys. 4<2 uaince su gaidomis. Ang- 
įškal duotas kiekvienos dainos 
tiriny*. todėl tinka dovanoti ir 
letuvikKai nekalbantiems, įrišta 

pus!, Kaina ........................>5.00

■clAUZMAS !R RELIGIJA. Pa 
fc. Vandervelde vertė Vardū. 
Kaina .... 25 Cnt

.aiAUKUvliH'H LITHUANIAN 
-ELF-TAUGilT. M. lnkienė, ga- 
a= vadovėlis lietuvių kalbos mo

kytis angliškai kalbančiam, 144 
psi., aaina ......................... 31A6

ZEMAITfiS RASTAI. Garsiosios ui. 
sų rašytojos pirmojo kaio meti 
Amerikoje parašyti vaizdeliai si 
rašytojos paveikslo, 128 puslapiai 
kišu*........................................ 50 C*

IAVO kelias j socializmą 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aižkinin-nss. Kairą 25 c

NEMUNO SCNCS, Andriaus Vainc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................  34.vt>

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su aaugyoe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ..............  38-50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina.................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI mm 
seniausių laikų iki Lietuvos na- 
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 osL, gsraa popierius 
kaina .....................  $10.06

ALTORIŲ ftESRLY. V. Putino-My- 
koiaičio romanas trijose dalyse. 
Visos trys dalys Įrištos Į viena 
Autorius .* pats būvės kunigas, ap
rašo. kaio kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knyga, kieti viršai. 631 puslaois 
Kaina .................................. te.oo.

MMUNO sūnūs.
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūra- Pirma dalis 380 
pal. Kaina.............................. 33.00.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
ehelsoRas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais 35.00, minkštaia 
viršais ......................................... 34.00

„IETUVA BUDO, Stepono Kūno
1 labai vaizdžiai tr Įdomiai paiauytt 

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėet 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapiu 
didelio formato. Kaina .... 35Alt

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL 
SEVIZMAS. Pagal K&utskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tat, 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

.-ASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
be žinių lietuvių^ ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly,

464 psl. Kaina ....................... 36JO
. IETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES. 52 psL, kaina......... 25

įUoZAS STALINAS, arba 
Kaukazo išponis buvo pasidarųe 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

.IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam-. 144 pusią, 
pių. Kaina ................................ 31.0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS, arba kodėl md’uoee nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. 3i.9t

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abeitac 
isterinis romanas ii žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... 33.50

VISUOTINAS TVANAS.. Ar galėje 
toks tvanas būti ir kų apie tašsa. 
ko mokslas ? Kaina ...... 28

NAUJA VALGIŲ KNYGA, .
M. Jfichelsonienė, 260 Įvairių Bėriu, 
viskų ir kitų tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.............. 31.26

CEZARIS, Mirko Jesultt 
trijose dalyse,
42, ara visos U dalys 36.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la- 
bai daug paveikslų, 255 psl. 3***

SIAURUOJU TAKELIU, E. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš IJeto* 
vos ir iš Amerikos lietuviu gyve
nimo. 178 psl., kaina .......... 42.06

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai » 
aiškiai parooo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 CK

OEKOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šio dienų klausimams aa-

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti Huo adresą: 
KELEIVIS

L Broadvray — • Sau BoaSm & MaSk J

r
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.Mieli Lietuviai, balsuokime!
Rinkimu metu kiekvienam sąmoningam JAV piliečiui 

tenka per/.t e.gu svaroiausias problemas. Kurios teks spręsti 
sekančiai administracijai, ir nutarti, už ką batuoti. Pokarinė 
pasaulinės politikos raida buvo labai nepalanki JAV, Lietu 
vai ir visam laisvajam pasauliui dėl nepakankamo pasiprie
šinimo komunizmui.

Demokratu partijos kandidatai vengia aiškaus pasisa
kymo dėl savo būsimos užsienio politikos, tenka spręsti tik 
iš vieno kito atsitiktinio pareiškimo. Prezidentas John 
son’as 1963. XII. 27 spaudos Konferencijoj pasisakė, kad jo 
administracija eisianti bet kuriuo keliu, kuris vestų į taiką, 
jie pasitiksią rusus pusiaukelėje, jei tai būtų reikalinga.

Šen. Humphrey priklauso Americans for Democratic 
Action organizacijai, kuri skatina pripažinti raudonąją Ki
niją, įsileisti ją į Jungtines Tautas, panaikinti priešameriki- 
nei veiklai tirti komitetą ir kt. Gausiai įneštos rezoliucijos 
į kongresą dėl Pabaltijo valstybių išlaisvinimo nesusilaukė 
jokios akcijos iš dabartinės administracijos. Mes, kurie ar
čiau pažįstame komunizmą, žinome, kad nuolaidi politika 
komunizmo atžvilgiu veda ne į taiką, bet į karą.

Šen. Goldwaler’io užsienio politikos nusistatymas yra 
visiems gerai žinomas. Jis puikiai supranta pasaulinę komu
nizmo grėsme ir ryžtasi vesti JAV politiką, kad šaltasis ka
ras būtų užbaigtas su pergale. Šen. Goldwater’is ir kongres- 
manas Miller'is yra įnešę rezoliucijas Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Sveikindamas ATTo suvažiavimą, šen. Goldwater’is 
taip išsireiškė: „...Laisvės siekimas Rusijos pavergtom tau
tom yra tikslas, kurį turi remti visi amerikiečiai, kaip aš ji 
visa širdimi remiu. Naujosios Rusijos kolonijos: Lietuva. 
Latvija ir Estija turi būti išlaisvintos ir joms grąžinta nepri
klausomybė. Aš įsipareigoju tai at likti.*" 
Šen. Golduater’is eina keliu, kuris šį kraštą padarė pirmau 
jančiu pasaulyje: saugoti savo laisvę ir siekti jos pavergtie
siems.

Krašto vidaus politikos srityje dabartinė administracija 
pasižymėjo federalinės valdžios apar&to plėtimu, siaurindama 
ekonominę ir individo laisvę. Nuolatinis biudžeto nesubalan- 
savimas. didinant valstybine skolą, veda prie dolerio nuver
tinimo ir žmonių santaupų sunaikinimo. Ir čia šen. Goldvva. 
ter’is stoja eilinio amerikiečio pusėje, pažadėdamas tvar
kyti krašto ekonomiją taip. kad doleris išlaikytų savo vertę 
tiek dabar, tiek mūsų senatvės dienose.

Valstybinės administracijos darbui sėkmingai atlikti 
yra svarbu ją sudarančių asmenų moralė ir charakteris. Jei 
tuo atžvilgiu senatoriui Gcldwater’iui nesame girdėję jokių 
priekaištų, tai paskutiniu laiku vis dažniau girdime spaudo'e 
labai rimtų užmetimu artimiems prezidento Johnson’o bend
radarbiams: Bobby Baker, W. Jenkins — jie yra kaltinami 
menka morale ir nesąžiningumu. Darydami iš to išvadą, tu
rim kelti susirūpinimą dėl būsimų prezidento bendradarbių, 
kurie lems šio krašto likimą, jei dabartinė administracija 
būtų perrinkta.

Tik keletą šių svarbesnių problemų peržvelgus ir paly
ginus abieju kandidatų nusistatymus, neturėtų kilti abejo
nių. kad turime balsuoti už tvirtą Ameriką užsienyje ir vi
duje — turim balsuoti už Goldwater’į, Miller’į ir Volpę.

BOSTONO LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ KLUBAS

Petrą* S. Remeika lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų 

dieną) 10 vai. ryto Š. Petro lietuvių parapijos bažny

čioje So- Bostone užsakė giedotine* mišias už savo 

tėvelių Stanislovo ir Ono* sielas. Miiia* atnašaus

kun. A. Kontautas, giedos solistas Benediktas Povilą- 
vičius.

Velionio giminės, draugai, pažįstami ir nepažįs

tami prašomi mišiose dalyvauti.

Nė vieno mirusio Akademikų skautų
So. Bostono Lietuvių Pik ■ __ 40 ,ukak,is

Dr-jos mėnesiniuose susirin- Spalio 17 d. So. Bostono 
kimuose pranešama, kiek Lietuvių Pii- Dr-jos salėje 
narių mirė per praėjusi mė- buvo bostono Akademikų 
nesi ii perskaitomi trumpi Skautų S-gos 40 m. sukak- 
jų gyvenimo aprašymai- j ties minėjimas, kuilame <la- 

: Spalio 22 d. susirinkime toj lyvavo Korp! Vytis ir A. S. 
darbotvarkės punkto nebu

Apvogė Kleinus
I

šeštadienio rytą į Gidos 
ir Eugenijaus Kleinų butą 
Dorchestery pro langą įlin- i 
do vagis (Kleinai gyvena 1 
pirmame aukšte). Tame į 
Kambary miegojo jų 6 m. i 

; dukrelė- Vagies ji nepajuto. 1 
ir tepažadino ją šalto oro !

! srovė pro paliktą atvirą lan- 
■ gą. Kai ji išėjo į koridorių, 
pamatė tamsios spalvos vy- 

1 rą. kuris jai pirštu pagrasi
no tylėti. Mergaitė labai iš
sigandusi tylėjo, kol vagis 
suspėjo apžiūrėti Kleino 
drabužių kišenes ir pagro
bęs keliasdešimt dolerių pa
bėgti. Tik tada mergaitė pri
kėlė tėvus- Kleinas, išbėgęs 
i lauką, dar suspėjo pamaty
ti bėganti vagį.

Tą naktį apylinkėje buvo 
apvogtos dar kelios šeimos. 

Kultūros klube

Praeitą šeštadienį Lietu-

Laimingas, kuris smėlio 

grūdelyje mato pasaulį, o 

laukinėje gilelėje— dangų.

GERIAUSIA COVANA

lei galvojate apie do\a 
ną savo paž i štamam ar

raugui, tai atsiminkite. 
Kad geriausia dovana ou.-
;os knygos:

Stepono Kairio „Tau. Lie
tuva'*. kaina $6.00.

Stepono Kairio ‘Lietuva 
Sūdo’’, kaina S5.5C

' <vipro Bielinio Pen 
oetai” kaina >6.00

Popiežius Paulius VI paskelbė 
važiuosiąs į eucharistinį kongre
są Indijoje, kuris prasidės lap
kričio 28 d.

eno‘D.Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.D. nariai, filisteriai, centro 

atstovai ir kiti svečiai.
Fil. Julius Špakevičius 

minėjimą pradėjo gražiu 
sveikinimu. Jis apibūdino 
A.S-S. 40 metų veiklą.

Tn. Aldona Ma’ėnaitė pa-1
sveikino dalyviu.- A.S.D.i vių Kultūros Klube teatralė 
vardu, o Romas Jakubaus- Beatričė Kerbelienė iš Bro
kas Bostono Korpl Vytis i.-i videnee. R.I.. skaitė paskai- 
centro vardu.

įdomią paskaitą-

vo. nes po paskutiniojo susi
rinkime nė vienas narys ne
mirė. O naujų narių tame 
susirinkime priimta 3.

Iš dr. A. Kapočiaus ir adv. 
A. Young pranešimų daly- 

1 viai sužinojo, kad banketas 
J. Lėkiui pagerbti davė pel- 

! no $202-
Pajamų per rugsėjo mė

nesi buvo $8.892. o išlaidu 
$7.344.

Šitame susirinkime turėjo 
būti nominuoti kandidatai i 
valdybą. Dalis kandidatų 
pasiūlyta, bet tą sąrašą dar 
galima papildyti iki pirmojo 
valdybos posėdžio, kuris bus 
lapkričio pradžioje.

I
Susirinkimui buvo pra

nešta, kad atsisakąs iš pa
reigų reikalų vedėjas Pr. 
Mučinskas. Priežastis — ne- 

1 turi nė vienos laisvos die
nos. Iš kalbėjusių ne vienas 
apgailestavo, kad vedėjas 
atsisako, ir reiškė pageida- 
vima valdvhai surasti būda 
tam reikalui teigiamai iš
spręsti.

-Kokios
; tą apie avangardinį teatrą. 
Ilgesniame žody ji nušvietė

Remia kandidatus

Stasio Micheisono “Lie
tuvių lieivija Amerikoje, 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Apie 1.600 narių turinti 
So. Bostono Lietuvių Pilie- | 
čių Draugija nutarė remti 
šiuos kandidatus: į guber-j 
natorius Francis Belotti. į 
senatorius Eduard Kenne-aphnkybės skatina nutausti, paskutiniųjų laikotarpių te-' d į g prokurorus 

skaitė ar. Juozas Girnius- i,-dramatnrmi nastan-J r,..-..,.1 •______ u...
Paskaita sukėlė gyvas dis
kusijas.

Meninę dalį atliko Giedrė 
Karosaitė, kuri paskambino 
pianinu, o Laima Jakutytė 
ir Glorija Razvadauskaitė. 
Gintarui Karosui pritariant 
gitara, padainavo. Visi buvo 
smarkiais plojimais palydė
ti.

Vėliau sekė kavutė, 
šiuo metu A.S.S- Bostono

skyrius turi 25 narius.
Tautininkų spaudos vakaras

Spalio 31 d. 6:30 vai.

atro ir dramaturgų pastan 
gas ieškoti šiam menui nau
jų kelių ir vaizdavimo prie
monių. „modernėjančio“ te
atro pasisekimus ir pralai
mėjimus. Jos paskaitai pa

ward Brooke. į vieceguber- 
ratorius Elliot Richardson.

Naujas tėvų komitetas

Bostono Lituanistinės Mo-
vaizduoti Algimantas Že- kyklos Tėvų Komitetą da- 
maitaitis ir Jurgis Jašinskas bar sudaro: pirm. Vytautas 
paskaitė jauno amerikiečių
dramaturgo E. Albee vieno

vrO L*-yaa. rToiifinSc.X C* UVIiJVC S-O’nS- namu-----

GRAMERt Y SHIPP1NG Co.
ĮSTEIGTA 1945 MET ub 

TURINTI V.NEšPOSYLiOriA,
LEIDIMĄ

Aukščiausiom kokybės SoviclŲ
prekės

Iš L.S.S.K. sandėliį>.
Vidutinės kainos. Jokio muito. 

Greitas pristatymas. 
Gavimas pakvituojamas 

PILNAI GARA.Vl L oi A.
Į ZAPOROzETS, 4 vietų au.omobi 
tis, oro vėsintuvas, 27 H.P., 9o
un per valandų................$103-U»o
Motociklas JUPITER (su šauniu
vežimėliu) ............................ $488.88

p.uvainos mašinos T L LA (12-fcos
i&ritj) ................................. $ 4s.8»
is.evizijos aparatai RECORD (15 
einpučių) ............................. $179.66

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUIKIŲ DOVANŲ 

{vairių rūšių gardaus 
MAISTO SIUNTINIAI

pR 3................................... S25.00
22 sv. kvietinių miltų, 4.5 sv. rū-

| ky tos salami, 7 uncijos degintos 
tavos <1 dėže), cigarečių
VUKŠTOS KOKYBES AUDINIAI

L la _1_ ____T ‘ .L:*. 1 • 1 1ivaTryRrutr ar PRamrrrTinitcr _

ar lietuviškai, kad (rautumėte
PILNĄ KATALOGĄ

PINIGAI J U-S2SJL 
PILNAI IŠMOKAMA 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ 
PASIRAŠYTI KVITAI

I PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 
TURI RANKŲ DEPARTAMEN
TO (N..IJ LEIDIMĄ IR AP-

ĮdKALSTA IKI $20,000.00
Vertė: 9 rubliai už $10 
Persiuntimas: iki Stfl.OO—$2.75

pe- $30.-10% 
JRAMERCY SHIPPING Co.

II 18 East 28 St.. New York. N.Y. 
Tel. M U 9-0598

Atidaryta 9-5:30. šešt. 9-1 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
N'ewark, N. J.

Leveckas. vicepirm. Apoli
naras Treinys. sekr. Ivona 
Laurinavičienė, ižd. Pranas 
Šimkus, ūkio vadovas Genė 
Baeiulienė.

veiksmo dramą „Žvėryno is
torija“, kurioje tarp kitų 
problemų vaizduojamas ci
vilizacijos moraliai suglam
žyto vienišo žmogaus galas.:

Iš klubo pirmininko Z- 
Gavelio pranešimo patyrė
me. kad ši sezoną klubo pro
gramoje numatyti rašytojai 
Marius Katiliškis. Henrikas 
Nagys. dar dr. A. Sužiedė
lis, K. Keblys ir kt.

JUOKAI

Paslaptis
It Iz OC:O .LdZNdUdsalėje bus tautininkų spau

dos vakaras, kuriame kal- 
Iškėlus šurum-buitim pa-! bės Dirvos redaktorius J. 

teniui Veitui už pirato kau-!1 klausimą, kai kas čiuberkis ir jos redakcijos
1 noeiecLn rvnoč nonom. ______Oi —

VIETINĖS ŽINIOS
Maskaradas pasisekė

Praeitą šeštadienį Bosto
no Skaučių Židinio rengtas 
L- Pil. D-jos salėje maskara
das gerai pasisekė. Buvo kestras. buvo puikiai pa- 
daug gerai nusiteikusių sve-, puošta salė ir įvairus bufe- 
čių. tarp jų daug puošnių tas.

kę. pasisakė prieš, bet daugu- 
Programą atliko T. j nuomone Šurum-burum

buškinaitės studijos atrinkti re’kia ii toliau i engti, 
baletininkai. grojo geras or-___________________

moterų ir dau įdomių kau- Rejkja manyti kad> meUm, jg
kių. Šesios kaukės bu vo pie-cĮamos yeję patyrimo, kitais) 
mijuotos. Piimąją premiją metais židinietės mums su
gavo mž. Romualdas Brič-, rengS irgi tokį prašmatnu- 
kus su savo jaunąja žmone-
le, puikiai meniškai atvaiz-i 
davę „urvinių
rą.

žmonių“’ po- 
antrą— „Knygnešys“

E. Ketvirtis apsaugos 
seminare

’Ch rūsčio-

naiys St. Santvaras.
J- Grigalus — demokratų 

pirmininkas

Paragink savo pažįstamus Dr-jos pirm. adv. John Gri 
išsirašyti Keleivį, Kaina

kurį niekeno neatpažinta 
labai vykusiai vaidino 
Sabatkevičienė. trečią —I- 
vona Laurinavičienė už gy-

gatvėje sušuko: 
vas idijotas! “

Beregint jis suimamas ir 
pristatomas teismui bei nu-

to naaiškėio kad už teisiarnas 23 metams kalėji- 
’ ’ mo: trejus metus pagal So

vietų baudžiamąjį statutą 
už įžeidimą. o dvidešimt 

j metų už valstybinių paslap- 
Lankytojų ir šį karią bu- čių išdavimą-

B
patalpas Tarptautinis Insti 
tūtas jau reikalauja nema 

So. Bostono Lietuvių Pi!, žo mokesčio.

galus yra Mass. lietuviu ko-, , , ,
miteto prezidentui Johnso-j™ Patina. kad da-
nui perrinkti pirmininkas. bai' k‘ub? Panamos ir kny-, Maskvoje yra 90,000 as-

gos. kurių ne vieną lankyto-; menų, kurių pavardė Iva-;

js LAISVES VAKrAs -
jai įsigijo. nov.

Atsargos pulk. Įeit- Ed- 
mundas Ketvirtis nuo spalio 
26 d. iki lapkričio 6 d. daly-' 

vybinsą indėnę, ketvirtą— vaus valstybės apsaugos se- 
Šimkienė už „Washingtono' minare Portlande. Me.. kurį $ 
laikų damą“, penkta duota rengia įvairios karinės Įstai- J 
už „indę“ ir šešta teko Bru- gos. ■ Jį

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bartomis 1190 kilociklu 

FM Bandomis 105.7 rr.ezaciklų 
IS WKOX, Frammghsm. Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON 18, MASS. 

TeL JUaiaer S-72M

J ieškojimai
Ieškau Petro Damarau^ko, 

visai būtų neįdomu -betką kilusio iš šakių rajono. Jankų 
daryti. apylinkės. Turiu svarbų reikalą.

Rašyti: Jonas Karvelis. Box 503 
Millinocket. Me.

(45)

•i. Jei vaikams būtų leista 
, daryti visa. ką jie nori. jiems

Vedybos

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik......................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kama * • • • • • • ••• • • •••••••• •••••••• •••• • 9 • ••• $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 nu 190 psl. kieti viri. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik................................................. $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prašų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės įspūdžiai komuni»tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.................—..................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • •••••••••• *....*.... ••••••...•..•.. $1.00
M. Zoičenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 poslapiai, kaina •ame eeoeeMie o.o eeeeoeyoeeooeoooooee $2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metu ir 
įau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir lidžiausi ka
pitalą. ____ w
oąmvnineas nei avis SJTUP APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauoa go
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir fra- 
temalmę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo $100.00 iki 
$10.000.00. •
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiai* laikais kiek- 
vienam. *
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveiu narys ją
va-.ira pats.
SLA s-alima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuop.-.? yra *rrae=”ėse lietuviu kolonijose, jos teikia 
’inias anie andraudas ir Įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo 1 SLA Centrą:

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

1NTERTRADE
EXPRESS CORP.

BE MUITŲ 
MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ IR USSR

TIK UŽ $31.56:
11 sv. kvietinių miltų. 6Vį 
sv. ryžių. 9sv. rūkyto bekono. 
JVį sv. rūkyto kumpio, 1 sv. 
kakavos, 1 sv. žuvies tomeičių 
padaže

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS 

Galime sudaryti siuntinius 
pagal jūsų norą 

PINIGAI Į LETUVĄ
PINIGŲ KURSAS
9 rubliai — $10
PASIUNTIMAS 

iki $30 — $2.75. 
virš $30 — 10% 

Prašome reikalauti veltui 
katalogų

LNTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street,
New York. N. Y. 10010

Tel. YU 2-1530 
Mes, patarnaudami tūkstan
čiams lietuvių daugiau kaip 
per 10 metų, turime didelį 

patyrimą
Mes garantuojame jūsų 

siuntiniu saugumą.

Stasė Piikauskiene-Stasiūnai- 
tytė. Ulijonos Stasiūnaitienės- 
Mackevičiūtės duktė, gyvenanti 
Jurbarko apylinkėje. Lietuvoje, 
ieško Adomo Velmuso ir Onos
Velmusienės-Mackevičiūtės. ir 
taip pat jų sūnaus Adomo Vel- 

; muso. gyvenusių 1923 metais 
Brooklyne — N'ew Yorke. ...

1 Rašyti:
John Butkus. 34 Park Terr.. 
Bridgeport, Conn. 06604.

(47)

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo. 
mios knygos —

„Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas?“
Knyga 227 psl.. kaina$1.20

55 metų našlys be vaikų ieško 
sau tinkamo amžiaus gyvenimo 
draugės. Turiu savo namus, ku
riuose pats gyvenu ir gaunu per 
menes; nuomos $200. Pageidau 
ju. kad būtų lietuvė ir kad su 
pirmu laišku atsiųstų savo nuo. 
trauką, kuri bus grąžinta, ir vis
kas bus laikoma paslapty. Tur
tingos prašom neatsiliepti. Ra
šyti:

A. Daveikis.
P. O. Box 275.
Cobalt, Ont., Canada.

GREITA PAGALBA

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

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

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112
Newark 4, New Jersey 

(41)

PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

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

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

Keleivio adm-ja




