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linai iš sovietų reika'auja 
grąžinti užgrobtas jų žemes

Maskva susirūpinusi Mao-Tsetungo * kurstymu“ pa

jungtųjų tautų prieš Kremliaus imperializmą.

Sovietų komunistų parti- visos eilės socialistinių kraš- 
jos organas Pravda piktu e- 
ditorialu apkaltino Kinijos 
komunistų raudonuosius, 
kam šie reiškia pretenzijų i 
"sovietų teritoriją“.

Tokias pretenzijas išreiš
kęs pats raudonosios Kini
jos prezidentas Mao Tse- 
tungas pasikalbėjime su Ja
ponų socialistais.

"Mes susiduriame su atvi
ra ekspansionistų (svetimų 
žemių geidžiančių) progra
ma. turinčia toli siekiančių 
pretenzijų.. Kas atsitiktų, 
jei visos valstybės pasektų 
Pekingo receptu ir pradėtų 
viena' kitai kelti reikalavi
mus reviduoti istoriškai nu
sistovėjusias sienas?“ klau
sia Piavda. kurios vedama
sis tuojau buvo per Tasso 
agentūrą išplatintas po visą 
pasauli i

"Nesunku j tai atsakyti“, 
pati Pravda atsakė j savo

tų.“ Politiniai stebėtojai }- 
žiūri, kad Mao Tse-tungas 
bus turėjęs galvoje sovietų 
pajungtas ir pavergtas tau
tas bei valstybes Europoje, 
kaip Lietuva. Lenkija. Ru
munija. Vengrija, pusė Vo
kietijos ir kt.

"Tačiau tokie kėslai iš 
anksto yra pasmerkti nepa
sisekimui“. raminasi Prav
da. Bet argi? Gal būt Chruš
čiovas geriau už Pravdą ži
no, kad leido tam pačiam 
Tassui paskelbti, jog pats 
rengiasi keliauti į Vakarų 
Vokietiją aplankyti vokie
čių kancleri Erhardą. Istori
ja kartojasi. Kadaise ir vo
kiečių imperatorius bulvių 
maišu apsivilkęs, nusižemi
nęs ir basas pėsčias keliavo 
i Romą popiežiaus "aplan- 
\vu •

Karo prievolė bus
klausimą- "Toks kelias ,
reikštų neišvengiamą tarp.'panai Kinta 
tautinės įtampos surimtėji
mą su neišvengiamais kari
niais konfliktais.“

Pravda kaltina Kinijos 
komunistus, kad jie nesi
liauja platinę žemėlapius

Respublikonų kandidatas 
j prezidentus Barry Gold- 
wateris savo įžanginėje rin 
kiminėje kalboje Prescott 
mieste, Arizonoj, pasakė.

kuriuose parodoma, jog Ki- es3- jeigu jis ^us preziden- 
nija yra teisėtasis savinin-! tu, tai respublikonų admi- 
kas didžiulių sovietų šian-! nistracija "panaikins karinę 
dien valdomų teritorijų ir‘prievolę kaip galima grei- 
net tokių žemių, kaip Bur- čiau.“
ma. Vietnamas. Korėja. Tai- Krašto gynybos departa- 
landas, Malaja. Nepalas, mentas ir demokratų kandi- 
Butanas ir Sikimas. žodžiu, datas į viceprezidentus Hu- 
Kinijos raudonieji preten- bert Humphrey į tai atsakė 
duoją Į daugiau kaip 500. ; kad prezidentas Johnsonas 
000 ketvirtainių mylių že- į jau prieš 4 mėnesius pavedė 
mes. Į tam tikrai komisijai ištirti

Negana to, priduria Prav- kareiviavimo prievolės pa- 
da, Mao Tse-tungas savo^ keitimo savanoriška tarny

ba galimybę ir dėl to tiktai 
džiaugiasi, kad ir respubli
konų kandidatas sakosi to 
paties norįs- Tačiau Penta
gonas ir Humphrey pabrė
žė. kad neatsakinga dema 
gogija yra siūlyti panaikinti 
karinę prievolę pirma nepa- 
siiūpinus kitomis priemonė
mis. kaip tir karnai išlaikyti 
krašto gynybos pajėgumą

Kada mes skrisime 
į menulį ar Marsą?

kaltinimais bando sukelti 
neramumus sovietų bloke, 
"fabrikuodamas tariamus 

‘teritorinius klausimus tarp

Joseph P. Kennedy atvyksta f 
ligoninę savo sergančio sūnaus 
senatoriaus Edvardo. kuris bu
vo suleistas lėktuvo nelaimėje, 
aplankyti.
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Budistų demonstrantai bėga iš Da Nang kaimelio P. V ietname, padegę visus na
mus. Jame gyveno katalikai pabėgėliai iš šiaurės Vietnamo. Kariuomenė nebe
galėjo gaisro sulaikyti, todėl viskas sude gė.

Chili rinkimai 
smūgis komunistam

Nikitos imperijai 
gresia suskilimas

Pustrečio miliono Chili 
respublikos. Pietų Ameriko
je, balsuotojų praeitą savai
tę iš dviejų vienodai tvirtų 
kandidatų į prezidentus, žy
mia balsų peisvara išsirinko 
vieną, bet ne tą, kurio taip 
labai norėjo ir tikėjosi Fidel 

astro ir pasaulinė komu
nistų konspiracija.

Liberalas krikščionis de
mokratas senatorius Eduar
do Frei gavo 1.463,535 bal
sus ; marksistas-lenininstas 
dr- Salvados Allenda gavo 
975.690 balsų.

Frei rinkiminis šūkis buvo 
"Revoliucija be smurto!“. ir 
jo šūkio laimėjimas laiko
mas dideliu istoriniu posū
kiu Lotynų Amerikos istori
joje

"Pietų Amerikos žmonės 
dairosi tinkamų valdžios 
modelių.“ pasakė Frei šeli- 
ninkas. Vieni rodė Castro 
"modelį“. Dabar kiti turėjo 
progos parodyti visą eilę ki
tokių modelių, kaip tai Bel
gija. Austrija, Vokietija, I 
talija. Olandija ir Liuksen- 
burgas. kur valdžias sudaro 
panašios kaip šen. Frei par
tijos.

B

Italijos komunistai 
nebeklauso

Atsairo Numenu Kama 12 Centų

60-TIEJI METAI

NASA (Nacionalinė Ae
ronautikos ir Erdvių Admi
nistracija) pareiškė, kad,

; nors kongresas ir apkarpė 
1 erdvių sąmatą, bus dedamos 
visos pastangos į mėnulį nu
skristi dar šiame dešimtme
tyje. tai vra nelaukus 1970 
metų- Į Marsą dėl lėšų sto
kos vietoj planuoto skridi 
mo 1966 metais norima pa
siruošti skristi tik 1969 m., j Naujas Italijos komunistų va- 
bet tai bus tik raketa sujčas taigi tango, 64 m. am. 
moksliniais instrumentais, | tinus, .kuris užmėmė mirusio 
be žmonių. Palmiro Togiiatti vietą. '

Grįžęs po 9 dienų viešna
gės pas Čekoslovakijos ko
munistus. Nikita Chruščio
vas kiemliuje rado visą 
krūva io laukiančiu nemalo-” v X
nių raujienų.

Tiesa, iš Prahos jis parsi
vežė Čekoslovakijos raudo
nojo prezidento Antonino 
Novotny parašą po Kinijos 
komunistus smerkiančiu ko
munikatu. bet štai naujas 
plyšys sovietinio komuniz
mo pastate pasirodė Italijo
je. itaiijos komunistų parti
ja nepritaria Kremliaus lini
jai ginče su kinų komunis
tais ir priešinasi Kremliaus 
pasinešimui būti pasaulio 
komunistų Vatikanu- Nega
na to. Italijos komunistai, 
Maskvos neatsiklausę, skel
bia savo deklaraciją ir ką 
tik Sovietų Rusijoje mirusio 
jų vado Palmiro Togiiatti 
politinį testamentą.

Sovietų kompartijos sek
retorius Leonidas Brežne
vas tuščiomis grįžo iš Ro
mos. kur buvo specialiai nu- 
vvKes dalyvauti Togiiatti 
laidotuvėse ir ta proga sten-

; gėsi. nesėkmingai, atkalbėti 
italus komunistus nuo tų do 
kumentų skelbimo.

Kinijos kompartijos įžei
džiantis atsisakymas daly
vauti gruodžio 15 d. Mask- 
voje šaukiamame mitingo 
pasaulinės kompartijų kon
ferencijos reikalu ir italų 
kompartijos deklaracija 
reiškia Cruščiovui rimčiau
sią politinę krizę, kokios jis 
nebeturėjo nuo 1956 metų 
antistalininių demonstraci
ją

( bre Boothe Luce buvo žadėjo 
si stalyti New Yorke savo kan. 
didaiū:ą į senatą ir tuo būdo 
varžytis su Keatingu. nes jis 
nerėmė (rolduaterio, bet New 
Yorko respublikonu konvencijai 
parėmus Keatingo kandidatūrą, 
ji atsisakė.

Italijos komunistų 
deklaracija

Brežnevas parvežė Chruš
čiovui. be kitų. tokius Itali
jos kompartijos punktus:

1. italai stengsis atitolinti 
sovietų ateinančiais metais 
siūiomą šaukti pasaulinę 
kompartijų konferenciją, 
reikalaudami šaukti dau
giau pasitarimų su kinų ko
munistais.

2. Atmesti sovietų prime
tamą komunizmo modelį, 
kaip Maskvoje sukonstruotą 
ir vieno Kremliaus vadovau
jamą monolitą, ir laikytis 
nusistatymo, kad "kiekvie
na partija turi pati mokėti 
elgtis autonomiškai“, tai y- 
ra beveik nepriklausomai.

3- Reikalauti, kad kom
partijos išsižadėtų Stalino į- 
vestų demokratinių ir asme
ninių laisvių varžymo meto
dų. B JEI
Anglijos karalienę 
apmetė kiaušiniais

Karalienei Elzbietai II 
su savo vyru Pilypu važiuo
jant Glasgovo gatvėmis, 
škotams džiūgaujant, viena 
gražiai apsirengusi pusamžė 
moteris metė į ją tris kiauši
nius, kurių, deja, nė vienas 
nepataikė, ir karalienė su 
vyru šypsodamies nuvažia
vo. Policija moterį nusiga
beno į ligoninę, kur ilgesnį 
laiką tyrinės jos protą, bet 
bylos nekėlė.

Moteris, kurios ir pavar
dė neskelbiama, atvykusi iš 
Manchesterio miesto.

S00 policininkų numalšino 
7000 jaunuolių riaušes

Policijos žiniomis nuostolingos riaušės buvo iš anks-

to organizuotos ir sumaniai vadovaujamos.

Tai p 7 ir 10 tūkstančių 
sveiko proto netekusių pa
auglių suteršė vieno geriau
sių New Hampshire pajūrio 
maudyklių Hampton Beach 
išvaizdą ir vardą, sukeldami 
pikčiausias riaušes, kurios 
truko nuo sekmadienio va
karo iki pat vėlyvo Darbo 
Dienos vakaro. Riaušės lai
komos blogiausiomis visoje 
šios atostogų valstijos isto
rijoje.

Penki šimtai policijos ir 
milicijos vyių su užmautais 
durtuvais vargais negalais 
atstatė tvarką po to. kai apie 
150 jaunų riaušininkų, mu-Į 
šeikų ir plėšikaujančių pa-! 
daužų buvo suimta, kelios] 
dešimtys sužeista ir vietos! 
gyventojų turtui padaryta Į 
didelių nuostolių. !
Plačiausiai žinomos Hamp

ton Beach maudyklės per vi
są Darbo Dieną nuo pat ryto 
oasiliko uždarytos ir polici
ja su milicija tik 9:30 vai. 
vakaro galėjo grįžti namo.

Vadeivos davė signalą
New Hampshire saugumo 

policijos viršininkas Robert 
W. Rhodes tvirtina, kad tos 
riaušės buvo iš anksto orga
nizuotos ir kad sekmadienio 
v&karą vos sutemus tūkstan
čiai jaunų pusbernių staiga 
pasipylė į rezorto gatves.

"Vos tik sutemus jie iš 
paplūdymio pasipylė prieš 
mus, mažiausiai 7,000 jų‘‘. 
pasakė Rhodes. "Puolimas 
buvo iš anksto paruoštas- 
Vadeivoms davus ženklą, j 
gauja pradėjo pikčiausiais 
žodžiais įžeidinėti policiją 
ir paskui pasipylė į gatves ir 
krautuves. Pirmasis puoli
mas įvyko prieš Hampton 
Beach Casino. greit visu pa
jūrio frontu persimesdamas 
į šiaurę ir pietus bei prieš 
Hamptono policijos stotį.

Labiausiai maištininkai 
stengėsi užimti policijos bu
veinę ii paleisti iki tol suim
tus. bet buvo atmušti. Ki
ti tuo tarpu ėmėsi akmeni
mis daužyti krautuvių ir 
kioskų largus ir automobi
lius. neišskiriant ii' policijos.
Populiariausi sviediniai bu
vo smėlio pripiltos alaus 
skardinės.
Buvo laukiama "trubelio“

Tai buvo gerai planuotos 
ir iš anksto organizuotos 
riaušės, o ne koks ten spon
taniškas jaunų žmonių pa- 
blūdimas. tvirtina Rhodes.
"Mes turime įrodymų, kad 
per ilgesnį laiką buvo pla- 

: nuojamas iš anksto, net atsi
šauk imėliai platinami, skel- 

i biant, kad Hampton Beach 
! laukiama triukšmingų sezo

no užbaigtuvių.“ Vienas 
jaunuolis paliudijo, kad jau 
ketvirtadienį buvo paleistas

gandas, jog sekmadienio 
naktį maudyklėse bus ”tru- 
belis“. Visi tai žinojo, dėl 
to visi susirinko-

Policija kaltina tėvus, 
kurie leidžia savo valkus 
vienus išvažiuoti, dažnai pa
tys nežinodami, kur ir ką jų 
vaikai veikia.

Bilionas dolerių
namų statybai

Prezidentas Johnsonas 
šiomis dienomis paftirašė 
daugiau kaip biliono dole
rių statybos programą. Iš 
tos sumos bus teikiamos pa
skolos miestų lūšnynų per
statymui. farmoms ir prie
miesčių namams ir senesnio 
amžiaus žmonėms pigesnės 
nuomos apartmentų staty
bai.

Nors kongresas patvirtino 
$700 milionų mažiau, negu 
buvo prasyta, tačiau prezi
dentas Johnsonas sako. kad 
ir patvirtintoji $1.131,800, 
000 suma duos apčiuopia
mos naudos visai Amerikai. 
Norima pasiekti, sakė prezi
dentas. kad kiekvienas ame
rikietis galėtų gyventi tin
kamuose namuose ir saugio
je. doroje kaimynystėje.

Per praėjusi Darbo Die
nos savaitgalį, kuris baigėsi 
antradienio rytą, JAV 
siekimo nelaimėse žuvo 
žmonės. Pernai žuvo 561.
N. Angijoj žuvusiųjų yra 29. 

• ♦ *
Briusely (Belgijoj) rugsė

jo 5-6 Socialistų Intemocio- 
nalo kongrese ir rugsėjo 7-fl 
d. Vidurio Europos 
tinių partijų Unijos lconfo 
rencijoje ii lietuvių dalyva
vo J. Glemža, J. Vilčinskas 
J- Petraitis -ir -P. 
čius.

Barry Goldvater 
ts bepiaukiodaaMs po 
vandenyno pakraščius 
no barzdą.



Poslapis ^*71 uicJ .<r.»«c»i vaj, taO* Aoa'iv77 Nr. 37.1964 m- rugsėjo 9 d.

Senatas priėmė sveikatos 
draudimo bilių

Prezidento Johnsono administracija laimėjo dar vie
ną žymesnę pergalę, pravesdamas senate jau bene nuo 
1945 metų planuojamą ir debatuojamą bilių senesnio am
žiaus amerikiečių sveikatai apdrausti.

Bilius. kuris galutinai praėjęs per kongresą ir prezi
dento pasirašytas taps įstatymu, senato buvo priimtas 
praeitą trečiadienį. įugsėjo 2 dieną, 49 balsais prieš 44. 
o galutinai ketvirtadienį, šaukiant pavardėmis, 60 prieš 
28. Šiuo įstatymu turės būti suteikta kad ir ribota sveika
tos globa ligoninėje, poilsio namuose ar namie maždaug 
18 milionų amerikiečių.

Naujai priimtasis bilius yra kiek praskiesta forma 
ilgesnį laiką kongrese gulėjusio King-Andersono biliaus 
dublikatas, kurio tas pats senatas jokiu būdu nesutiko 
priimti prezidentui J. F. Kennedy pageidaujant. Priim
tasis bilius gerokai suvaržo anksčiau (King-Andersono) 
siūlytąjį globos teikimą ligoninėje ir sutrumpina pirmiau 
numatytą laiką poilsio namuose (nursing home).

Vietoje anksčiau numatytų 90 dienų ligoninėje, pa
čiam ligoniui primokant $90. naujuoju planu kiekvienam 
asmeniui, sulaukusiam 65 metų amžiaus, bus pasiūlyta 
pasirinkti vieną iš trijų galimybių ir to pasirinkimo laiky
tis visą likusį amžių:

1) arba 45 dienų planas ligoninėje, nieko pačiam li
goniui neprimokant;

2) arba 90 dienų planas ligoninėje, su ligonio primo-
kėjimu per pirmas 9 dienas ir už "nupigintą“ kainą per 
likusį laiką; . «*> ■ *1. «

3) arba 180 dienų planas ligoninėje pačiam ligoniui 
pagal tam tikrą formulę primokant didesnę dalį.

Ligoninėje išbuvus kurį laiką, sekantį kartą Į ligoni
nę pagal šį bilių galima būti vėl priimtam po 90 dienų- 
Reikalingiems poilsio namų globos iš ligoninės atleistiems 
pacientams terminas tokiuose namuose nustatytas 60 
dienų. Tie namai turės būti ligoninės žinioje ir Sveikatos 
Švietimo ir Gerovės sekretoriaus patvirtinti.

Naujasis bilius dar numato vizituojantiems pacien
tams (outpatients) ligoninės patarnavimą, padarant X 
spindulių nuotraukas, atliekant laboratorinius tyrimus ir 
patikrinant sveikatą (diagnostika). Bet už tą patarnavi

mą pacientas turės primokėti $20.
Ligonio lankymas namuose. į kurį įeina slaugės ir 

gydytojo vizitai, naujame įstatyme numatytas taip. kaip 
ir King-Anderson projekte.—per 240 dienų metų bėgyje.

Be to, norėdamas prisiderinti Atstovų Rūmų neseniai 
priimtam biliui padidinti socialinio draudimo pensijas, 
senatas irgi nubalsavo, priimdamas vad. Ribikoff planą, 
pakelti dar po $7.00 mėnesiui socialinio draudimo išmo
kėjimus 20 milionų amerikiečių pensininkų, kurie jau da
bar gauna soc. draudimo pensijas-

Kaip naujai priimtasis sveikatos draudimo bilius. 
taip padidintieji po $7.00 pensininkams primokėjimai 
turės būti finansuojami iš padidintų Sočiai Securit\ mo
kesčių. nes dabar didžiausias metinis uždarbis, nuo kurio 
mokamas mokestis, yra $4.800 suma. kuri bus pakeliama 
iki $5.600.

Jei Atstovų Rūmai sutiks su senato priimtuoju žygiu, 
tai naujasis sveikatos draudimo įstatymas galės pradėti 
galioti trimis terminais: hospitalizacija (priėmimas į li
goninę). diagnostika (sveikatos tikrinimas) imamų vizi
tai nuo 1965 metų liepos 1 dienos; poilsio namai nuo 1966 
metų sausio 1 d.; bet padidinti mokesčiai jau nuo 1965 m. 
sausio 1 d., tai yra nuo ateinančiųjų Naujųjų Metų.

DAR NUMATOMA KiETA KOVA

Nepaisant, kad prezidentas Johnsonas nieko nedels
damas senatą su naujuoju bilium pasveikino su kaip ”ne 
tik senesnio amžiaus, bet visų amerikiečių laimėjimu“ ir 
pasakė, kad. esą. ”nėra jokio reikalo, kad laisvoje valsty
bėje seni žmonės pasidarytų našta savo mylimiems arti
miesiems“, vis dėlto numatoma dar atkakli ir ilga kova 
dėl biliaus galutinio pavertimo įstatymu. Numatoma, kad 
Atstovų Rūmai pasistengs biliaus nepraleisti tokio, kokį 
jiems atsiunčia senatas- Tai jau rodo respublikonų į .JAV 
prezidentus nominuotojo kandidato Barry Goldwaterio 
darbai ir žodžiai. Atskridęs iš Phoenix. Ariz. į VVashing- 
toną balsuoti prieš sveikatos apdraudos bilių. jis pats 
pasisakė atskridęs "perspėti“, kad ta priemonė yra žings
nis pakalnėn keliu į "maisto krepšį“. į veltui teikiamą alų 
nemokamas atostogas ir kitas "pavargėlių prieglaudos 
namų“ privilegijas.

Bilius ko greičiausiai persiunčiamas bendrai Atstovų 
Rūmų ir Senato konferencijai, kurioje bilius greičiausiai 
dar bus žymiai atskiestas, nes tai konferencijai vadovaus 
A. Rūmu Tvarkos komiteto pirmininkas Arkansas atsto
vai Wilbur MiHs. pats didelis šio biliaus priešininkas,

Senatorius Mike Mansfieid. dem. ič Montanos (kairėj), 
ir šen. Russeil. dem. ič Louisianos (dešinėj), sveikina 
demokratu kandidatą j viceprezidentus šen. Hubert 
Humphrey (vidury).

kas nieko girdėti negalėjo. 
"Kūtvėlos“ pasiskubino su
lįsti atgal, ir lėktuvas nieko 
nebelaukdamas pasikėlė- 
Bet kas atsitiko lėktuvui pa
sikėlus, buvo įdomiausia.

LSPD ir Vlikas
Rugpiūčio 29 d. New Yor 

ke įvyko Vyriausiojo Lietu-
"Apie bertainiui valandos t vos Išlaisvinimo Komiteto 

po išskridimo praėjus, tele- oranlėsto nrezidiumo nosė-
fonu pašauktas prie oriau- 
kio atskubėjo policijos skva
das išvaikyti apie 30 mer
giočių būrio, kurios suklau
pę, kitos sugulę aerodrome 
ant lėktuvų pabėgio bučiavo 
cementinį grindinį, tą vietą, 
kurioje stovėjo Boeing lėk
tuvas su keturiais "kūtvėlo
mis“.

"Nepraėjo keletas minu
čių. kaip policija turėjo išs
klaidyti vėl susirinkusią ki 

tą mergiočių grupę, kurios 
verkdamos ir dejuodamos 
bučiavo laiptus tų kopėčių, 

nuo kurio priklausys paskyrimas į konferenciją atstovų Į kuriomis palipama į lėktuvą

praplėsto prezidiumo posė
dis.

Svarstytas vadinamossios 
"Birželio 22 d. Komisijos“ 
suredaguotas apsijungimo

tį siūlo įjungti Krikščionių 
Darbininkų Sąjungą. Minė
toji organizacija, jei tokia 
tikrai gyvuoja, politinėje 
veikloje nesireiškia. Lietu- 
vojeje ji yra veikusi kaip 
pašalpinė organizacija, tuo 
būdu KD Sąjungos į VLIKą

bureuaguot^ ap^jungnno pažeidžia VLIKo

protokolas ir "Atsišaukimas, naorindus.
Lietuviams“.

Be didelių ginčų apsijun 
gimo sąlygos patvirtintos.

Lietuvos Socialdemokratų

iš Atstovų Rūmų.
Respublikonų kongrese vadas Indianos kongresma

nas Charles Haleck jau perspėjo 18 milionų virš 65 metų 
amžiaus amerikiečių, kad perdaug nesidžiaugtų ir vilčių 
neturėtų, nes bent šiais metais kongresas tikrai to biliaus 
nepriimsiąs. o nuo savęs asmeniškai pridūrė: "Aš nema
nau. kad bent koks planas suteikti seniems žmonėms svei
katos globą Socialinio Draudimo (Sočiai Security) rė
muose kada nors bus padarytas įstatymu.“ Net pakeistasis 
senato priimtas bilius. jo manymu, jokiu būdu per Atstovi; I pabėgio, kuriuo išskris- 
Rūmus nepraeisiąs..- J damas nuriedėjo lėktuvas.

Orlaukį per pilnas dvi va- 
*/ * • . i landas po išskridimo polici
K <1C v 11 11 F P O C AIII O I Ja turėjo veik be pertraukosAdo Bilui ladvUla I"valyti“ nuo raudojančių

jaunučių mergiočių, kurios
MERGAITĖS IŠ PROTO lėktuvu Pan American Boe-I jautėsi baisiai nelaimingos 
EINA DĖL KŪTVĖLŲ ! ing per Winnipegą praskri- negalėjusios laiku atvykti 

do keturi nekirptapiaukiai nors tų "vabalų“ lėktuvo pa 
Anglijoje staiga pagarsė-; anglų "vabalai“ (Beatles— liesti

jo dainininkų ketvertukas, lietuviškai tiksliausiai būtų „vienas anU 14pasivadinu Beatles vardu., "kūtvėlos'“) _ jaunikliai. „iu^^^Uumubuvo 
Lietuviškai tai būtų vabalai, kurie savo kaltunuotomis jaip^jg bebėgąs į lėktuvą 
o dar tiksliau — kūtvėlos, čiupromis. aptemptomis juo- prieš pat išskrendant. bet 
kaip juos pavadino Naujie- domis kelnėmis ir savo dar-Į hilvn sulaikytas jr nerdĮintg* 
nose Aklasmatė. Ten iste-jbo pačių dainuojamomis atskubėjusiems RCMP poli
tiškos mergaitės dėl jų ėjo dainuškomis pasidarė pa- cininkams. Kai policija ber
is proto, o jie. nors dainuo-: auglių, ypač mergaičių di- niuką paleido, mergiotės 
ja prastai, jau uždirbo mili- džiausiais didvyriais, jau puolėsi bučiuoti jo skvernus, 
onus. spėjo pasidaryti multimilio- dievindamos "laimingąjį“

Jie buvo jau karta atvykę n**™* ir sa™ "šviesa“ vi- berniuką, kuinam pavyko 
į JAV ir dabar čia lankys ! siskai. „ užtemdyti tokias savo akimis pamatyti tuos 
vėl net 33 m;estu< Vi«ur ii'-' žvaigždes, kaip Elvj Presley keturis plaukuotus "kūtvė- 

J 1 ‘ - lagU

"Lėktuvas nusileido 25 
minutėms Winnipego orlau- 
kyje pasipildyti kuro. ir 
nors tas nutūpimas visiškai 
nebuvo skelbiamas, o ketu
rių ilgaplaukių praskridi- 
mas net didelėje paslaptyje 
laikomas, tačiau lėktųjui

randa jaunų garbintojų, ku- ir * P* 
rios už prisiglaudimą prie 
atlapo jiems viską atiduotų.

Aklasmatė labai gražiai 
aprašė Naujienų rugsėjo 1 
d. laidoje, kas dėjosi Winni- 
pego. tolimos Kanados va
karų miesto, aerodrome, kai
ten nusileido lėktuvas. ku-t 
riame tie "beatles“.skrido į) nespėjus nutūpti, jo 
Los Angeles:

Masinė mergaičių isteriką 
dėl keturių kūtvėlų

"Kas darosi su šių dienų 
jaunimu, šių dienų senimui 
darosi visiškai nebesupran
tama.

"Tą dieną Winnipege pa
sitaikė šioks dalykas: iš

ti jau spėjo -susirinkti dau
giau kaip 300 jaunuolių, ir 
jų minia per tą kelioliką mi
nučių išaugo daugiau kaip 
tūkstantis.

"Bepilant benziną, keturi 
"kūtvėlos“ išėjo ant lėktuvo 
laiptelių davė Winnipego 
spaudai savo ”interview“ 
kurs išėjo neišskaitomas 
kadangi mergaičių minia

Londono į San Francisco kėlė tokią isteriką, jog nie-

Christopher C. Krsft paskirtas direktorium 
antram be žmogaus skridimui į mėnulį Garniai 
ta. Dešinėje Cape Kennedy raketų 

atras.

organizacijos pagrindus.
"Yra žinoma, kad KD Są

jungą sudaro iš Darbo Fede
racijos pasitraukusieji, tad 
tojį sąjunga yra Darbo Fe-

ir iš jo išlipama, ir ant kurių 
stovėjo tie keturi "kūtvė
los“. duodami pasikalbėji
mą Winnipego reporteriam.

Nė kiek netrukus polici
ja vėl gavo vaikyti naują bū
relį merginų, kurios užsi 
kuksėdamos verkė ir šniuk 
ščiojo. vienos sugulusios, ki
tos besivoliodamos vejoje

Partijos Delegatūros Užsie- deracijos atskala. Tuo būdu 
--------- --------------.- KD gąjungog į VLIKą įjun

gimas dvigubina minėtos 
grupės VLIKe atstovavimą 
ir kartu pažeidžia visų kitų 
grupių atstovavimo dėsnį ir 
savo ruožtu keičia politinių 
grupių VLIKe pusiausvyrą.

"Visa. kas čia minėta, ap
sijungusio VLIKo autoriteto 
nestiprins-

"Negaišdama prie kitų 
apsijungimo protokole svar
stytų naujoviškųjų siūlymų 
nagrinėjimų. LSDP delega
cija yra priešinga Krikščio
nių Darbininkų Sąjungos į 
VLIKą įjungimui ir, jei šis 
siūlymas būtų balsuojamas, 
balsuotų prieš jį. Tačiau 
LSDP delegacija pritaria iš 
VLIKo išėjusių politinių 
grupių į jo sudėtį sugrįži
mui. tačiau dėl aukščiau 
išdėstytų pnežasčių —VLI- 
Ko organizacinių pagrindų 
pažeidimo —balsuojant pa
siūlytąjį Apsijungimo proto
kolą en block. nuo balsavi
mo susilaikys.“

ny vardu Kipras Bielinis Į 
teikė sekančius pareiškimus:

Apsijungimo protokolo 
reikalu

"Vokiečių okupacijos lai
kais Lietuvos valstybei at
statyti sudaryta bendrinė 
politinė institucija 1944 m- 
vasario 16 dieną atsišauki
me "J Lietuvių Tautą“ skel
bė:
"Politinės lietuvių grupės 
kaipo tautos politinės min
ties reiškėjos ir vykdyto
jos, nutarė sujungti visas 
savo jėgas bendram darbui 
ir sudarė Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite 
tą — VLIKą“.

"Pasilikusios VLIKe poli
tinės grupės ir sąjūdžiai šio 
nuostato iki šiol laikėsi.

"Iš VLIKo veiklos pasi
traukusioms politinėms gru- 
pėms į VLIKą sugrąžinti ir 
visų politinių grupių veiklai 
sukonsoliduoti 1963 m. iš
rinktoji vadinamoji "Birže 
lio 22 Komisija“ apsijungi
mo protokole į VLIKo sudė-

Kaip ten bebūtų, bet tai 
neabejotinai liguisti reiški
niai. sakytume — visiškas 
proto išsekimas ar savotiš
kas "lyties badas.“ Jie ne 
tik senimui nesuprantami 
kaip sako Aklasmatė. be 
nepriimtini ir sveikam jau 
nimui. Tai jau reikalingas 
medicinos pagalbos reiški
nys.

Ar nenuostabu, kad tada 
kai Azijos studentija de 
monstruoja dėl vienokių ar 
kitokių politinių ar kūltūri 
nių reikalų, mūsų jaunimas 
masiniai puola ant kelių 
prieš kopūstgalvius kūtvė
las?

VILNIS DŽIAUGIASI

Vilnis rugpiūčio IĮ d. lai
doje tarp kitko rašo:

"Veita pastebėti, kad 
"Vienybėje vis dažniau ir 
vis blaivesni požiūriai link 
Lietuvos pasireiškia.“ 

Nuostabu, kad dar yra 
lietuvių ne iš Vilnies stovyk
los, kurie iki šiol nesupranta 
Vienybės reiškiamų minčių 
"blaivumo“, taip mielo Lais
vei. Vilniai ir jų gengei.

PRIEŠRINKIMINIAI
SPYGLIAI-DYGLIAI

Moteriška* liežuvi*
New Yorke susirinkus tos 

valstybės respublikonų ko
mitetui pemominuoti sena
torių Kenneth Keatingą, 
daug spyglių ir dyglių buvo 
paleista adresu Robert Ken- 
uedy, kuris, nebūdamas 
^ew Yorko valstybės pilie

tis. sutiko būti nominuoja
mas New Yorko demokra
tų kandidatu į tos valstybės 
senatorius.

Mrs. Clare Boothe. kuri 
anksčiau buvo sutikusi kan 
didatuoti nuo konservatorii 
partijos, bet atsiėmė savo 
kandidatūrą Keatir.go nau 
dai. šitaip pašiepė Keatingo 
konkurentą R. Kennedy:

"Ką tik prieš porą dienų 
skaičiau laikraštyje prane
šimą. kurį norėčiau tamstom 
čia perskaityti. Čia parašy
ta apie Huntingtone. West 
Virginijoje. įvykusį gražuo
lių kontestą.

Ten parašyta, kad kontes- 
to komitetas atmetė kaip 
netinkamas kandidatuoti į 
Miss United States gražuo
les penkias mergaites. Miss 
Maine, Miss Nevv Hamp- 
shire, Miss Rhode Island, 
Miss Vermont ir Miss Con- 
neetieut buvo atmestos, ka
dangi jos negyvena tose 
valstybėse, kurias jos repre
zentuoja..- Visos jos gyvena 
Massachusetts.

Nors ta istorija to nepasa
ko. bet niekas nesistebėtų, 
jei pasirodytų, kad visos 
penkios mergaitės yra Ken- 
nedžio seserys...“

Vyriška* liežuvi*

Po demokratų partijos 
konvencijos prezidentas L. 
Johnson pasikvietė naujai 
nominuotąjį viceprezidentą 
senatorių Hubert Humphrey 
į savo ūkį, aprodė gyvulius 
ir kt- Drauge atvyko ir apie 
20 fotografų ir reporterių, 
kurie turėjo fotografuoti ir 
aprašyti, kaip prezidentas 
ir viceprezidentas vaikėsi 
bulius ir karves.

Pačiame įsibėgėjime šen. 
Humphrey įmynė į karvės 
blyną ir sušuko: "Pone pre
zidente, aš įmyniau į res
publikonų platformą!“ j

Atsišaukimo "Vii 
Lietuviam*“ reikalu

"įžanginėje atsišaukimo 
dalyje reikia aiškiai nusaky
ti. kad vyriausias Lietuvos 
valstybei atstatyti veiksnys 
yra ne vien teisė, bet pati 
kovojanti tauta. Tautos ko
voje už laisvę VLIKui pri
klauso vieningos politinės 
vadovybės vaidmuo.

"Atsišaukimo "Visiems 
Lietuviams“ tekstas būtinai 
susietinas su VLIKo 1964 
m. vasario 16 dienos dekla
racija. įkeliant į "Visiems 
Lietuviams“ tekstą dar šį 
posakį:
"Lietuvių tautos laisvė ir
Lietuvos valstybės nepri
klausomybė yra tautos eg
zistencijos ir jos visokerio
pos gerovės būtinoji sąly
ga.“

Nuo savęs norėtume pri
dėti, kad, iš esmės žiūrint, 
jokio ypatingo naujo apsi
jungimo neįvyko, tik seniau 
išėjusios kai kurios grupės 
grįžo atgal, ir su jų grįžimu
bei kitų gyvenimo apystovų 
pasikeitimu VLIKas kiek ki
taip persiorganizavo. Įveda
mi praplėsti grupių atstovų 
posėdžiai., kurie pavadinti 
seimu. Seimas išrinks tary
bą ir 7 asmenų valdybą — 
vykdomąjį organą- Tai vis 
administracinis persitvarky
mas.

Naujenybė, kad atsirado 
nauja politinė grupė — 
Krikščionių Darbinintoj Są
junga. Darbo Federacijos 
"antra asaba“.

Dabar VLIKe sutelpa Ii 
grupių atstovai.

Pagal apsijungimo susita
rimą pasižadėta dėti pastan
gas politinių grupių skaičių 
mažinti, jas suvienijant Da
bar kril&čionių demokratų 
sąjūdis yra išsišakojęs bene 
į penketuką.
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KAS NUO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO KASO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS silankymas mums buvo di

delė šventė. Visi ja džiau- 
Argentiniečių viešnagė giamės. tik mūsų komunis- 
Rugpiūčio 15 d. Juozo ^arns tas nepatiko.

Vaštako vadovaujama lietu-Į Svečiams dar tebesant 
vių ladijo valandėlė minėjo Montevideo. ponas-d raugas 
savo veiklos 4 metų sukaktį.! Revuckas per savo radijų
Ta proga iš anapus Laplatos 
(Sidabrinės) upės iš Buenos 
Aires buvo pakviestas Ar
gentinos Lietuvių Dr. J. Ba
sanavičiaus Centro šokių, 
dainų ir muzikos sambūris 
su Argentinos Lietuvių Bal
so leidėjo Ožinskio žmona 
Ona ir Luisu Lemberiu prie
šaky.

jau plūdo Argentinos lietu
vių jaunimą. Girdi, jis yra 
suvedžiotas, nesusipratęs. 
Mat. to už rublį tarnaujan
čio fanatiko manymu, jeigu 
lietuvių jaunimas šoka ir 
dainuoja lietuviškas dainas, 
tai jis yra nesusipratęs. Jei 
jis šoktų kazokėlį ar dainuo
tų Katiušą, tai jis būtų susi- 

Svečiai, vos išlipę iš auto- pratęs.
M. Krasinskasbuso, nuskubėjo į televizijos 

stotį, kur pašoko keletą tau
tinių šokių su dainomis ir 
muzika- Du Urugvajaus lie
tuviukai Petruškevičiukai— 
Juozukas 10 m. ir jo sesutė 
15 m. gražiai pagrojo akor

ANGLIJA
Swindon— jo rojus

Swindon miesto laikraštis 
plačiai parašė apie ten gy

deonu. Be jų. programoj da- venantį St. Kriaučiūną. Jis 
lyvavo ir vietos lietuvių pa- esąs naujasis ateivis, pa-
rapijos choras.

Vėliau svečiai dalyvavo dirbąs tiek. kad galėtų išlai-
lietuvių radijo programoje. kyti
Pažymėtina solistė Zuzana Laikraštis pažymi, kad 
Valatkaitė savo gražiu dai- St. Kriaučiūnas turi nuosava 
navimu. R. Balčiūno vado- namą. 500 knygų biblioteką’ 
vaujamas orkestras pagrie- jo motina mirusi Lietuvoje 
žė kelis lietuvių muzikos dėl bado. Į Lietuvą jis pa
kulinius- Šokių vedėjas L. siuntęs siuntinių už 700 ang-
Lemberis ir vienur ir kitur 
lietuvių ir ispanų kalbomis 
pranešinėjo apie programos 
dalyvius ii' programos turi
nį-

TTcnru nvAnrromai nu C.i Vinį. A^II »in»»
gus. ji prasidėjo Kultūros 
Dr-joje. čia pašoko G. Sta
nevičienės vadovaujami 
Gintaro sambūrio šokėjai, 
minėti Petruškevičiukai pa
grojo ir vietinis choras pa
dainavo-
ir vietos choras padainavo.

......
šitaip atrodo Philadelphijoj miesto dalis, 
buvo sužeista 34h asmenys, iš jų per 100 
daryta nuostolių keli milionai dolerių.

kur buvo kilusios rasinės riaušės. Jos? 
policininkų. Suimta 369 riaušininkai, pa-

SOCIALINES APSAUGOS 
ĮSTATYMUI 25 METAI

Prieš 25 metus. 1939 m. 
rugpiūčio 25 d., prezidentas^ 
Franklin Delano Roo6evelt.i 
pasirašęs 76-jo kongreso 

prastas darbininkas, bet už- bilių, padarė jį įsta-

Juozas Fronskus Keleivyje

tymu. pavadintu Sočiai Se
curity Act Amendment of 
1939.

Mirėg e n. konsulas J. Budrys
Rugsėjo 1 d. mirė Lietu- nizatorių ir vyriausias suki- 

vos generalinis konsulas lėlių vadas, vėliau Klaipė- 
New Yorke Jonas Budrys, dos krašto gubernatorius, 

vidaus reikalų ministerijos 
patarėjas.

Nuo 1928 m. perėjo į už
sienio reikalų ministerijos 
žinybą, buvo konsulu Kara-

ilgametis Lietuvos konsulą 
rinės tarnybos pareigūnas

Velionis gimęs 1889 m. 
gegužės 10 d. Kaune, čia
1907 m. baigė gimnaziją, ,- .. . ----
dar vaikas pradėjo dainuoti U?nU° l .m' Ja’’' 
tada Kaune veiklios Dainos' k , 1(L d. generaliniu kon

sulu Nevv Yorke. Pažymėti
na. kad Nevv Yorko miestas

draugijos chore.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo mobilizuotas, 
grįžęs į nepriklausomą Lie
tuvą dirbo generaliniame 
štabe, buvo vienas iš Klai
pėdos krašto sukilimo orga-

lų svarų sumą.

WATERBURY, CONN.

Labdaringas parengimas 
BALFo naudai

Danutė Venclauskaitė sa
vo sodyboje — 89 Spinde 
Hill Road. Waterbury, 
Corn. — ruošia rugsėjo 12 
d- nuo 4 vai. popiet subatva- 
karį labdaringiems tikslams 
paremti.
Tai jau tradicinis įvykis,

Žinoma, turėjo dalyvauti: kasmet tuo būdu ruošiamas 
programoje ir svečiai. Vėl sukaupti lėšų BALFui ir Va-U ii _•« — J**__ J — sario 16 gimnazijai.

D. Venclauskaitė vaišių 
išlaidas padengia savo lėšo
mis, o visos kitos surinktos 
pajamos atiduodamos BAL- 
Fui.

• : • ' *y'

Tie jos parengimai la
biausiai skiriami jos tėvų 
Stanislavos ir adv. Kazimie
ro Venclauskių labdaringai 
veiklai atminti. Jų vienas 
įvyksta vasario 16 d., o ki
tas rudenį lauke. Ir jie yra 
gausiai lankomi geros valios 
žmonių, norinčių prisidėti 
prie gerųjų darbų.

Į subatvakarį kviečiami 
visi.

B. J.

OBERL1N, OHIO

8 pėdų tematai
Oberlin News Tribūne iš-

Z. Valatkaitė džiugino vi
sus savo švelniu balsu, be 
jos, dainavo ir Robertas Pi- 
leckas, galų gale R. Balčiū
no orkestrui pritariant dai
navo visi.

Kitą dieną svečiai atliko 
programą lietuvių parapijos 
salėje-

Aplamai, argentiniečių at-

KĄ DOVANOTI?

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

HISTORY OF THE U 
THUANIAN NATION. pa 
rašė Kostas Jurgėla.
$10-

Vytautas the Great Grand . i
Duke of Lithuania, dr. J. B. spausdino didelę nuotrauką.

kurioje matyti Keleivio ben 
dradarbis Aleksas Zamžic 

stovintis tarp jo išau

Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $8.00.

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

kas.

for freedom of
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Leave your tears in Mos- 
kow,“ paraše B.

parašė L. 
kaina $4.78.

Tuomet mažai kas dėl to 
įstatymo tesijaudino dėl to. 
kad mažai kas tuomet įsi
vaizdavo, kad tas Įstatymas 
jau per ketvirtį šimtmečio 
palies beveik kiekvieno a- 
merikiečio ir jo šeimos gy
venimą.

šiandien Socialinio drau
dimo įstatymas, sulaukęs 25 

, metų. yra svarbiausias įsta
tymas socialinio draudimo 
srityje. Tas papildymas (a- 
mendment) padėjo pagrin
dą dabartiniam socialinio 
draudimo įstatymui, kuris 
suteikia teisę gauti mėnesi
nę pensiją tam tikro am
žiaus sulaukusiems darbi
ninkams. nuo jų išlaikymo 
priklausiusiems, dirbti ne
galintiems šeimos nariams ir 
mirusiųjų darbinikų našlėm, 
našlaičiam.

gintų virs 8 pėdų aukščio to- 
matų (pamidorų). Jie ne tik 
aukšti išaugo, bet ir gražių 
vaisių užaugino-

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

ja prašo

>»fl
miršti parašyti ir

Keleivyje pradėjo bend
radarbiauti Juozas Prons
kus. Kas jis toks?

J. Pronskus yra senas 
spaudos darbininkas, pradė
jęs spaudoje reikštis 1912 
metais. Nuo 1920 m. iki bu
vo karo viesulu išblokštas iš i

vėl gyvena JAV ir iki pa
skutiniųjų dienų dirbo Nau
jienų redakcijoje.

J• Pronskus yra ne tik ge
ras laikraštininkas, bet ir 
rašytojas. Jis Aklasmatė 
slapyvardžiu yra išleidęs po
rą vaizdų ir feljetonų rin
kinių, kurie davė pradžią 
mūsų grožinės literatūros sa
tyrinio pobūdžio kūrybai— 
feljetonui.

J. Pronskus yra didelis 
gamtos mėgėjas, keliauto
jas. Jis yra gražiai ir išsa
miai aprašęs Lietuvos Sa- 
harą — Kuršių užmario 
gamta ir žmones. Naujieno
se daug rašęs apie Kanados 
šiaurę, kur dar buvo nuvy
kęs ir prieš atsilankydamas 
į Bostoną ir dar i Brocktoną. 
Jis ir paskutiniąją savo ke
lionę i baltųjų meškų ir ban-

Ar tori šitas 
knygas?

HDYSIS SAPNININKAS, 18 
psl.. kaina .................... $1.5

LIETUVOS RESPUBLIKOJ 
ISTORIJA su spalvotu žemė 
lapių, 96 psl., kaina .. $0-7-:

1940 m. velioniui suteikė 
garbės piliečio vardą.

Rugsėjo 5 d. J. Budrys 
palaidotas Lietuvių tautinė
se kapinėse Chicagoje.

Velionis paliko liūdin
čius žmoną Reginą, 2 sūnus 
ir dukterį, kuriems reiš
kiame gilią užuojautą.

RUMFORD, Me.

Sustreikavo popieriaus 
darbininkai

Rugpiūčio 22 d. sustreika
vo Oxford bendrovės popie
riaus fabriko darbininkai. 
Viso labo ten dirbo apie

ŽEMĖLAPIS Kai P^recį® tūkstančio darbi-
....................$0.5( ninku- Tokiame vos 9.000

i gyventojų miestely, aišku. 
NISiSTAI’ 3 vei‘“mų bendrovė turi milžinišką į-

taką, nuo jos priklauso visas

LIETUVOS 
na ...

IH1 ______ . ___
kaina ............................. $0.2(

GYVULIŲ PROTAS, 212 psL 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksni

Lietuvos J- Pronskus be per- J ginių karalystę Naujienose 
traukos dirbo tai Bitoje, tai i Įdomiai ir plačiai aprašė, 
vienoje ar kitoje redakcijo- J j Propgkus yra parašęs ir

Nuo 1939 iki 1964 m- so
cialinio draudimo Įstaiga iš
mokėjo daukiau kaip 106 
bilionų dolerių — apie 80 
bilionų ^StYėą^pgnąijta 
gaunantiems ir arti 25 bilio
nų dolerių mirusių darbi
ninkų našlėms ir našlai
čiams.

Į tą sumą dar neįeina vi
sa tai, kas išmokėta prara 
dusiems darbingumą.

šiandien daugiau kaip 19 
milionų žmonių iš Socialinio 
draudimo įstaigos gauna 
kas mėnuo tam tikrą sumą 
pinigų, o kitais metais tas 
skaičius pakils iki 20 mil.

O juk buvo ir tokių, kurie 
prieš 25-rius metus visomis 
jėgomis priešinosi tam įsta
tymui. kaip šiandien prieši
nasi socialiniam draudimui 
ligos atveju.. Ir tada buvo 
tokių, kurie gąsdino, kad A- 
merika pražus, jei tasįstaty 
mas bus priimtas, kaip da 
bar gąsdina sveikatos drau
dimo įstatymu.
BOLIVIJOS MOKYTOJŲ 

STREIKAS
Sustreikavo 25,000 pra 

džios mokyklų mokytojų, 
reikalaudami pakelti algas.

Dabar jie gauna pagrindi
nės algos 35 dol. mėnesiui ir 
tam tikrus priedus. Jie rei
kalauja pakelti mažiausią 
algą iki $38, kad su priedais 
galėtų gauti $70 per mėnesį.

je ir ne vieną laikrašti jis re
dagavo. Sunkų spaudos dar
bą ilgą laiką jis yra dirbęs 
ir šiame krašte.

1927 m. atvykęs į JAV. 
jis redagavo Sandarą, o vė- 
Kaft^erėjo Į l&ujięnas. gi 
19H|ifeįrĮžęs^iettoį  ̂
nai taip pat vertėsi žurnalis
tika.

Nuo 1957 m. J. Pronskus

dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai 
nr ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma 
tulaitis, 24 p»L kaina *0.2^

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 pri., kaina................$0.K

LIETUVOS SOCIALDEMO 
KRATŲ r'ARTUOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA 
CMOS, 96 psl., kaina .. $0.26

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO 
Nr 4 ir 5, kairu

išleidęs ir daugiau veikalų. 
Neabejojame, kad jo įsi-:

jungimas i Keleivio bendra
darbius leis dar geriau pa
tarnauti Keleivio skaityto
jams.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS-ę. . ..
Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi- 
nistrac’joj už 50 centų.

SLA MANOR—ATLANTIC CITY, NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
Cit v. N J- 155 States Avė, jan atidarytas ir priima 
vasarotojus. Šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patogus visuomeninių organizaciją suvažiavimams. 
Kambariai gerai Įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pu8ė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
S1] dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius 
Afliance of America, 307 West 30th Street, Nev York, 
„servuokite iš anksto per SLA Centrų: Uthnanian 
N Y- llklšl, arba telefonu. Arta Code 212, LA 4-5529,

Smebtu 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai 
na ....... $0.7-

L5LT rva UI iii L:i-1 C 
FREEDOM, parašė S. A. Vik 
toras, 32 psl.. kaina 50 centi

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psu kaina ... $6.0(

ANARCHIZMAS. 29 pst, kai 
na ............................ .. $0.16

iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina .................... $1.00

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

<AI1 SENOVĖJE ŽMONĖ? 
PERSISTADYDAVO SAL 
ŽEMŲ, 23 psl., kaina .. $0.1*

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

MATERIALISTIŠKAS ISTOR1 
JOS SUPRATIM AS. $0 psi. 
Kaina ............................ 3Č.21

-LIUEINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks

gyvenimas. Streikas smar
kiai palies visus. Reikia ti
kėtis. kad jis ilgai nesitęs ir 
kad darbininkai laimės.

Koresp.

NAUJA BENDRUOMENES 
vai n v u A

JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba išrinko val
dybos pirmininku iki šiol 
buvusį pirmininką Joną Ja
saitį ir pavedė jam pasi
kviesti valdybos narius.

Jais pirmininkas pasirin
ko : M. Rudienę, inž. J. Jur
kūną. Z. Dailidką. J. Igna- 
tonį. M- Šimkų. J. Paštuką, 
K. Janušką ir K. Kleivą.

SIŪLO KAIP JŪROS 
VANDENI NUDRUSKINTI

Prezidentui Johnsonui 
pakvietus visus Jungtinių 
Tautų narius dalyvauti su 
JAV bendrame plane, kaip 
panaudoti atominę energiją 
jūrų vandeniui nudruskinti, 
Ženevoje. Šveicarijoje, su
ruošta paroda, kur matyti, 
kaip JAV naudoja atominę 
energiją taikos reikalams, 
tokiems, kaip minkšto me
džio sukietinimas. automati
nės oro spėjimo stotys jūro
se laivams perspėti, elektros 
namams ir Įmonėms tieki
mas ir kenksmingų putų pa
šalinimas iš upių ir upelių, 
susidarančių dėl Įvairių de- 
tergentų per didelio varto
jimo ir tt.

AEC (Atominės Energi-
no komedija, 29*psL kai jos Komisijos) pirmininkas

kaina ............................ $0Ai! dr. Clenn T. Seaborg prane-
ALKOHGLIS IR KŪDIKIAI šė JT gen. sekretoriui dr. U

kaina ............................ $0.2? Thant. kad po 5 metų Ame-
DAINOS APIE LAISVŲ, Z rika jau turės eilę mažesniųO

kai
$0.7?

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
59 psl., kaina ..................$2.0C

KA? YRA SOCIALIZACIJA 
K. Kautsky, 31 psL kai
na..................................... $0-3<
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
PAPARČIO zIEDAS ir kitos a> 

pvsakos. A. Antanov, 45 psL. 
kaina 10 centų

KELB1VIS 
636

rr.

Giedraitis, 
na .............

32 psl., jmomų. o 1980 m. didelių, 
kur atominės energijos pa
galba bus nudruskinamas 
jūrų vanduo ir tiekiama e- 
lektra ištisiems miestams ir 
bendruomenėms-

Genevoje prasidėjusioje 
trečiojoje tarptautinėje JT 
konferencijoje atominės e- 
nergijos taikos tikslams pa
naudojimo reikalu dalyvau
ja apie 3.000 mokslininkų, 
inžinierių ir valdžios atsto
vų iš 71 valstybės.



Puslapis ketvirtai LKIV1S, SO. BOSTON Nr. 37,1964 m- rugsėjo 9 d.

Reformatų kun. Ad- Šernas 
nutraukė ryžiu* su religija

Nuostabas mūsų gyvenimas
J. KAMINSKAS

(E) Komunistų partija 
Lietuvoje džiūgauja: 80 m. 
amžiaus sulaukęs, buvęs 
Lietuvos reformatų bažny
čios general-superintendan- 
tas kun. Adomas šernas nu
traukė ryšius su religija. 
Pagal "Tiesą“ (nr. 191), 
šioji gavusi Ad. Šerno laišką 
ir tuoj pasiuntusi savo bend
radarbį.

Tame dienrašty per kelis 
puslapius paskelbtuose "ap
mąstymuose“ Šėmas plačiai 
kalba apie savo gyvenimą. 
Jis sakosi, kad tarnavęs 
*» pa žangesnei reformatų
bažnyčiai, laisvai nuo kata
likų prietarų, kad katalikų 
bažnyčios ydas jau seniai 
buvau supratęs-“ Jis dar pri
mena. kad jam buvęs šlykš
tus tautinis šovinizmas, ta
čiau 1917 m. prisidėjęs prie 
Vilniaus konferencijos su
šaukimo, tikėjęs, kad kuria
ma laisva ir nepriklausoma 
Lietuva. Jo pasiūlymu. Vil
niaus konferencijoje buvęs 
priimtas "nepriklausomy
bės“ žodis, o jo jaunesnysis 
brolis pasirašė ir nepriklau
somybės deklaraciją. Vėliau 
Šernui, kaip jis dabar teigia 
savo "apmąstymuose“, sura
šytuose "Tiesos“ atstovui A. 
Kadžiuliui talkininkaujant, 
laisvė ir nepriklausomybė 
pasirodžiusios... naiviais 
sapnais. Panašiai, kaip kal
tinamieji sovietiniuose teis
muose. dabar šernas (jo pa
ties išpažintimi laikytame 
rašte) pabrėžė: gailiuosi ne
tikusiai praleidęs savo die
nas, neproduktingai eikvo
jęs talentą, gėdinuosi skel
bęs klaidingus dalykus-..

Apie tautosakininkų 
praė j. vasaros patyrimus

(E) Šių metų vasarą lietu
viai su latviais buvo suorga
nizavę bendrą tautosakinę 
ekspediciją į Mažeikių ir 
Duebelės (Latvijoje) rajo
nus. Ambr. Jonyno vado
vaujami lietuviai tautosaki
ninkai rinko liaudies kury 
bą nuo N. Akmenos iki Lai 
žuvos ir Vegerių. Pagal Per
galę (nr.8). nepriklausomos 
Lietuvos laikais tautosakos 
medžiaga buvusi renkama 
tendencingai..- O dabar su 
rinkta daug pasakų, nu 
kreiptų prieš ponus ir kuni 
gus. Esą, ir tradiciniai anek
dotai taip pat dažnai anti- 
klerikalinio turinio. Choreo
grafiniame folklore aptikta 
įdomių šokių ir ratelių, pvz., 
savitas Kadrilis. Našlelė. Va
gių šeinis. Trinkpolkis, Zui 
keiis. Iš lieteratūrinių dainų 
labai paplitusios A. Viena- 
žinskio. Iš viso ekspedicijo
je surinkta apie 1,300 tauto
sakinių vienetų-

Plečia ryšius su Lenkijos 
lietuviai*

(E) Lietuvoj plečiami ry
šiai su Punsko lietuviais. 
Vilniuje veikianti Jaunųjų 
rašytojų sekcija nutarė še
fuoti Punsko apylinkėse gy
venančius lietuvius — nu
siųsti jiems grožinės, moks
linės literatūros, pjesių vai
dinimams. gaidų, paveikslų 
reprodukcijų ir kt. Praėju
sią vasarą iš Vilniaus nuga
benta knygų su autografais 
šių autorių: J. Avyžiaus, V. 
Keimerio, E. Matuzevičiaus, 
A. Pociaus, V. Žilinskaitės, 
I. Mero. G- įšoko ir kt

Nauji butai kaip narvai

Atvykęs iš Lietuvos paša 
koja. kad naujų namų staty
ba yra labai bloga. Gyvena
mieji butai yra tokie žemi. 
kad žmonės ir tuos namus 
vadina dėžutėmis. Ypač yra j 
tvanku juose žiemą. Tokiuo
se butuose pasijunti kaip 
narve.

Viengungiui ten neįmano
ma gauti atskiro buto. Dide
lės šeimos turi atskirus bu
tus, o mažesnės viename bu
te gyvena kelios, naudojasi 
viena virtuve- Dėl to būna 
daug nesusipratimų, kuriuos 
dažnai turi spręsti net teis
mai

Radiją turi kiekviena šei
ma, televiziją rečiau, o šal
dytuvą ir skalbiamąją ma
šiną dar rečiau.

Nuolatiniam Lietuvos gy

Jame viskas ir nuolat kin- kas sumanymas, galima šu
tą, ypač mokslo ir technikos, prašu žinant, kad 1961 m.

JAV jėgainės tepagamino 
tik 878 su puse miliono kilo
vatų.

pažanga pasižymi musų gy
venamasis amžius. Tik pri
siminkime. kaip visa pasi
keitė nuo tų laikų, kai mes 
buvome dar vaikai.

Atsirado automobiliai ir 
užplūdo mūsų žemę. Žmo
nės pradėjo skrajoti oru. ir 
šiandien aviacija tiek pa
žengė, ištobulėjo, kad jai 
mūsų žemelė pasidarė jau 
per ankšta, per maža. Išto-

Tas sumanymas, rodos, 
priklauso Vokietijos inži
nieriams. Jo sumanytojai, 
gerai išstudijavę Afrikos že
myno paviišių. pastebėjo, 
kad Afrikos vidujinėje da
lyje, kurios žymi dalis Sa
charos smėlingų tyių užim
ta. yra milžiniška žemuma- 

bulėjo ir kitos susisiekimo] įdubimas. Tas įdubimas pra-
priemonės. Žemės rutulį nu
tiesė geležinkelių ir geriau
sių plentų tankus tinklas.

Atpalaiduota nuostabi a- 
tomo jėga. kuri padarė tokią 
revoliuciją ginklų gamyboje 
ir karo vedime, kad jau kal
bama. kad visuotinis didy
sis karas yra negalimas-

Technikos pažanga tiek
ventojui gauti geresnį butą ištobulino mašinas, kad jo; 
sunku, bet į Lietuvą iš Rusi- - - -
jos atvykę jais greitai apsi
rūpina. Panašiai daroma 
propagandos sumetimais ii’ 
tiems, kurie grįžta iš užsie
nio. Jie aprūpinami ir gerais 
darbais, bet vis dėlto dauge
lis iš Pietų Amerikos sugrį
žusių stengiasi gauti leidi
mą grįžti į P. Ameriką at
gal.
Dr. Povilui Snarskiui 75 m.

Įžymiam Lietuvos augalų 
žinovui prof. dr. Povilui 
Snarsiui rugpiūčio 25 d. su
kako 75 metai amžiaus. Jis 
yra parašęs kelis mokslinius 
veikalus apie Lietuvos auga
lus. Siuu metu dr. P- Snars.Miltai V“
kis profesoriauja Vilniaus 
universitete ir Vilniaus Pe
dagoginiame institute.

Olgą Ivinskają išleis 
iš darbo stovyklos?

(E) Iš Maskvos gautomis 
žiniomis. A. Sovietui esąs 
įteiktas pasigailėjimo raš
tas. kuriuo numatoma iš dar
bo stovyklos Potmoje išleis
ti į laisvę mirusio rašytojo 
Pasternako buvusią draugę 
ir jo paveldėtoją Olgą Ivins- 
kają. 1961 m. Ivinskaja bu
vo nuteista 8 m. laisvės atė
mimo bausme, nes ji buve 
priėmusi iš Italijos į Sovieti
ją slaptai atgabentą 55.000 
dol. honorarą už užsienyje 
išleistus Pasternako raštus 
Jos duktė Irina, kaltinu 
bendrininkavimu, buvo nu
teista 3 m. laisvės atėmime 
bausme- 1963 m. pavasari 
pusę bausmės atlikus, ji bu 
vo paleista į laisvę. Praneša 
ma, kad pastaruoju metu 
Ivinskajos sveikatos padėti* 
pašlijusi.

žada visokiame darbe žmo
gų pavaduoti.

Bene didžiausias šių die
nų užsimojimas yra žmogui 
pasiekti mėnulį ir iš jo su
grįžti į žemę. Šiomis dieno
mis JAV paleistas RangerT 
jau pasiekė mėnulį ir iš la
bai arti jį nufotografavo, 
bet į žemę dar jis negrįžo. 
Tačiau ir grižimo problemą 
mokslininkai jau yra iš- 
sprendę ir rimtai į-uošiasi po 
keierių metų į mėnulį nu
skraidinti žmogų ii- jį sugrą
žinti į žemę.

Sakykime, kad tai lyg ir 
nerimtas ir tuoj praktiš
kos reikšmės neduodantis 
sumanymas. Bet aš čia noriu 
papasakoti ii- apie vieną ne
apsakomai milžinišką suma
nymą. kuris turės tikrai di 
dėlės praktinės naudos.

Tai sumanymas pastaty
ti milžinišką vandeniu suka
mą elektros įmonę. Ji turėtų 
per metus pagaminti apie 3 
bilionus kilovatų elektros 
energijos- Koks tai milžiniš-

sideda į vakarus nuo Nilo 
slėnio.iš šiaurės ir vakarų jis 
supamas aukštų kalnų. Jis 
iš šiaurės į pietus tęsiasi 296 
kilometrus, o jo platumas 
siauriausioje vietoje yra 145 
kilometrai (apie 90 mylių). 
Giliausia vieta yra jo vaka
rinėje dalyje — 134 metrai 
žemiau Viduržemio jūros 
pa viršaius.

Jei tas visas įdubimas bū
tų užlietas vandeniu tik 50 
metrų gilumo, tai jame su
tilptų 20 mil. kubinių metrų 
jūros vandens, ir, vadinasi, 
vietoje tyrų būtų nauja jūra-

Tam sumanymui įvykdyti 
reikėtų Viduržemio jūrą su
jungti kanalu su tuo įdubi
mu ir juo tekantį vandenį iš
naudoti elektrainės turbi
noms sukti ir elektros ener
gijai gaminti.

Atrodo, kad tas pasakiš
kai atrodantis sumanymas 
jau virsta realiu dalyku, nes 
jau ruošiami projektai. Jau 
esama ir lėšų sumanymui 
vykdyti. Vokietijos vyriau
sybė aiškinasi su Egiptu tei
sinius klausimus. Manoma, 
kad statyba prasidės 1967 
m. ir baigsis 1972 metais.

Viduržemio jūra su minė
tu Afrikos įdubimu bus su
jungta ne atviru kanalu, bet 
trimis požeminiais kanalais. 
Jiems iškasti būtų panaudo
ta atomo sprogstamoji jėga.

Nuostabūs dalykai dedasi 
mūsų žemėje-

^Religinio karo“ auka: P. Vietnamo jaunuoliui sutei
kiama pirmoji pagalba. Jis nukentėjo, kai budistai už
puolė kataliką kaimelį ir jį sudegino. Kaimelio gyven
tojai buvo pabėgą iš šiaurės Vietnamo.

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

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

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

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

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

ŠVFNTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio 17

novelių, kaina $5.00. 
KATRYNA, Sally Salmi-

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

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

VARPAS nr. 5, daug įdo-

NIKITA TAISO STALINO, kus, Maskvoje susirgo ir mi- 
ISTORUĄ rė "Liaudies Lenkijos“ ko-

l munistinis prezidentas Bo- 
Sovietijoa baisiosios slap- leslaw Bierut. Dabar atėjo 

tosios policijos viršininku eilė JAV komunistų vadui
8 metus buvo Menžinskis. William Fosteriui — šis irgit mių straipsnių, 278 psl., 
Stalino laikais buvo skelbia- £taiga susirgo Maskvoje iri kaina $2.00. 
ma, kad jį "žvėriškai nužu-į joje mirė 1961 metais. j RUDENS SAPNAI, Kotry

nos Grigaitytės eilėraščiai,dė pagal antisovietinio ... . .
konu-evoliucinio dešiniojo . lleP°? ,men
trockinio bloko vadų in- Maukdamas sovietiniu 
sU-ukeijas“'Jo įpėdiniu tapo lalvu L,tva <ate« buda'

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana bus 
sios knygos:

Stepono 
lova“

"Tau, Lie- 
$6.00.

tuvių Iieivija Amerikoje,’ 
minkšta* vrieliais |4
SĮUML

Stepono Kairio 
budo", kaina $KS0

Kipro 
iant", kaina $&0Q.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 
PRANEŠIMAS

Išeinantį prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro.
Z-jį atsiminimų tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gauti 
Knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

TAU, LIETI VA — 480 psL, kietais viršeliais, su autoriaus 
spalvuotu paveikslu, knygos kaina >6.00. Perkautieji TAU, 
LIETL V A gauna su nuolaida pagal pasirinkimą dar šiuos Litera
tu ros Fondo leidinius:

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

sieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas moka 
$10.00, t. y. gauna $2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin
tus nupigintus leidinius moka $19.80 vietoje $26.00, t. y. gauna 
nuolaidos S5.20.

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

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

A. Sukauskas, 2002 Ferdinand, Detroit 9, Mielu 

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

J. Novog, 87 Windennere Avė Toronto 3, OoL, Canada.
VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LBUMNIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, $36 Broad- 
way, So. Boston, Mass., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kieipfa—iio° 
adresu: K- Bielinis, 29 West 57th SL, lOth fL, New York, N. Y, 
19019. I

Jagoda, kuris 1937 m. buvo 
teisiamas ir teisme "prisipa
žinę“ Menžinskį nužudęs. 
Kartu su Jagoda buvo tei
siami tokie žymūs komunis
tai kaip Bucharinas, Ryko- 
vas. kaltinami priklausę de
šiniųjų trockistų blokui ir 
nužudę Kirovą ir rašytoją 
Gorkį. Jie visi buvo nuteisti 
mirti ir sušaudyti.

Po Stalino mirties Bucha
rinas ir Rykovas buvo reabi
lituoti. pripažinti nekaltais, 
bet iš kapų jų. žinoma, ne
beprikėlė-

O štai dabar, minint Men- 
žinskio 90 metų gimimo su
kaktį. valdinis laikraštis Iz- 
vestija piimą kartą paskel
bė, kad Menžinskis miręs 
1934 m. gegužės 10 d. šir
dies paralyžium.

Tik bepročių namuose a» 
baisiųjų nusikaltėlių tarpe 
tegali taip būti. kad šiandie 
esi nuteisiamas ir sušaudo
mas, o po kurio laiko vė 
garbinamas, ir dar išaiški 
narna, kad tu kitaip miręs

Chruščiovas yra privers
tas Stalino istoriją lopyti 
bet jos visai perrašyti dar 
nedrįsta. Kas ir kada pra
dės lopyti ir iš naujo rašyti 
Chriščiovo istoriją?

SOVIETUOSE MIRĘ
KOMUNISTŲ VADAI

(E) Nuo pastarojo pasau
linio karo pabaigos Sovietų 
Sąjungoje, joje besilanky
dami. sunkiai ar staigiai su
sirgo ir mii ė visa eilė žymių 
V. Europos komunistų va
dų.

1949 m- Maskvoje širdies 
liga miiė Georgi Dimitrovas 
iš Bulgarijos. 1953 m. Stali
no laidotuvėse dalyvauda
mas staiga susirgo ir po ke
lių dienų mirė Čekoslovaki
jos partinis vadovas ir vy
riausybės galva Klement 
Gottwald.

Trejiems metams praslin-j

premijuota knyga, 80 ps’, 
kaina S2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso

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

U proga... pailsėti. Italijos f™™“ 
kom partijos gen. sekreto-Į LJŪD2IŲ, parašė Pet- rius Palmiro Togliatti. j “

/ 17 /> If J 7 RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
J C U 71 a 7 ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psL
kaina........................... $1.80,

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50 

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

mato kitą eilę ir vėl vadovui SkJPi«° atsiminimai 440 
Hiiruizi to rmti Liausima ! ** ^aina. . . . $5.00

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
—Čia jie gaus cukraus.—' Tūlio 11 novelių. 196 psl.,

mas sovietų teritorijoje) su
sirgo ir mirė Prancūzijos ko
munistų vadovas Maurice 
Thorez. o rugpiūčio mėn. 
atėjo eilė taip pat į Sovietija 
nuvykusjam ir kaip ir kili 
norėjusiam pasitarti su 
maskviniais pareigūnais ir

Inturistas vedžioja turis
tus amerikiečius po Maskvą. 
Jie pamatė vienoj vietoj ilgą 
žmonių eilę prie krautuvės 
ir klausia, ko tie žmonės čia 
stovi.

—Čia bus 
balta duona.

parduodama

Netoli pavažiavę, turistai 
ato kitą eilę ir vėl vad' 

duoda tą patį klausimą!

paaiškino vadovas.
—O pas mus nereikia to

kiose eilėse stovėti, pakan
ka paskambinti telefonu į 
atitinkamą krautuvę, ir tuoj 
tau į namus atveš, ką būsi 
užsakęs. — atsiliepia vienas; 
turistų.

—Taip buvo ir pas mus 
prieš 50 metų. Jūs esate tiek 
metų atsilikę.—mėgino išsi
sukti vadovas, o turistai, ži
noma. gardžiai nusijuokė.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

"Ii praeitie* 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 Sruogienė* 
paraiyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio

kaina ................. $3.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

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

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

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje: 

So. Boston 27, Mas*. 
636 E. Broadsrav.

"Laisvės mintis nemirita. 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta. kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi !“

Taip pasakė vokiečių va
dui Sachsei lietuvių valstie
čių sukilėlių vadas- kryžiuo
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.
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įsikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KAI VIKINGAI BANDĖ į 
KOLONIZUOTI KANADA!

Anne Stine Ingstad, nor
vegų archeologė, kasinėda- 
ma savo vyro dr. Helge Ing- j 
stad anksčiau atrastoje vi-! 
kingų kolonijos vietoje Neu-į 
foundlando salos šiaurinia-: 
me gale, atrado mažą 1 
ketvirčio colio didumo ak
meninį tekinėlį (rateli), ko- 
Kie būdavo vartojami nor
vegų, island iečių ir jų kolo
nistų Grenlandijoje. Ta vie
ta šiandien vadinama L’An- 
se au Meadovv. kaip dabar 
įtikinamai spėjama, yra ta 
pati. kurią islandiečiai atra
do 1000 metais ir pavadino 
Vinlandu. Iš to ratelio maty
ti. kad vikingai buvo ir mo
teris atsigabenę, kad jiems 
austų vilnonius milus arba 
bent megztų pirštines bei 
kojines. Daug panašių ak
meninių tekinėliu iš vikingų
laiku vra randama Skandi»- •/
navijoje ir skandinavų kolo
nijose Islandijoje bei Gren
landijoje.

Baiminamasi dėl žmonių 
daugėjimo

Paskutiniaisiais laikais gyventojai. Sakysim. Mauri- 
a" i vis dažniau keliamas žmo- tani jo j kasmet jų padidėja 

nių dauginimosi klausimas. 5.1 G . Burundi — 4.9% ir tt-
Kai kas apskaičiuoja, kad T < * • .•jei žmonės dauginsis taip.l ,/AV U? . V?
kaip iki šiol. tai ateis laikas.! It-' ° tlK
kad žemėje nebebus vietos

2UBAS LAISVĖS 
KORESPONDENTAS

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

— Momink, Maik!
— Labryt. tėve. Ko 

surūgęs šiandien?
— Nu. aš nesurūgęs. ale

susimislinęs. Mano razumas 
nebeišneša...

— Kalbėk aiškiau, tėve- 
Gal į psichiatrinę nuvežti?

— Psiakrev ar ne psia-

I moku sukalbėti!
toksi — Tai ką ten tie masko-: 

liai kalbėjo?
— Well, pasakė, kad o- 

žys prajovas. vardu Mišką, 
kelių ožkų vyras ir kelioli
kos ožkiukų bei ožkaičių tė 
vas. staiga pradėjo pieną 
duoti. Čia tai man ir pasida
rė nebeaišku, ar ne sūdnos

- i

Keleivy jau rašėme, kadi Keleivio administracijoje 
Laisve rugpiūčio 25 d. lai- dailininko A-
doje Lietuvių Dieną Pašau- domo Varno P‘eit* Lietuvos 
lineje parodoje pavadino nePriklauaomybčs paskelbi- 
klerikalų su kitų veiksnių «*> akto pasirašytojo Stepo- 
pagalba sumuštu jomarku. °° Kairio »P*lv°t4 portretą 
o rugpiūčio 29 d. laidoje jos 8 x 6 co*”* dydžio už 80 cnt, 
korespondentas A. Gilman 7OD V N Al
jai pask\iė net 4 skiltis. Vi-' Keleivio administracijoje

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

šame aprašyme stengtasi;
dienos programą sumenkin

jiems atsigulti, ir jie begalės Daugiau kaip pusė visų ne^ suniekinti, 
tik stovėti. Bent mes dabar gyventojų tenka Azijos že- 
gyvenantieji. aišku, tokių

Kokiomis akimis tas ko-

laikų nesulauksime ir dėl to
kio žmonių daugėjimo ga- 20' > visų žemės gyventojų 
lime perdaug nesibaiminti.' Kitos didžiausios gyven- 
bet klausimas yra Įdomus ir tojų požiūriu valstybės yra 
todėl dažnai keliamas. Indija su 4 49 mil. (visur 

Jah aštuonoliktojo am-i 1^62 m- skaičiai). Sovietų 
žiaus gale Robert Malthusį Sąjunga su 221 mil., JAV su 
pirmasis atkreipė dėmesį i į 187 mil.. Indonezija su 98 
žmonių vislumą ir stengėsi mil.. Pakistanas su 97 mil.. 
moksliškai įrodyti, kad jis Japonija su 95 mil.. Brazili- 
p rašo k a mitybos priemonių ja su 75 mil.. Vakarų Vokie- 
didėjimą. Iš to kyla skurdas, tija su 55 mil.. Didžioji Bri- 
badas. ligos ir kitos nelai- ^nUa su 53 mil.

mynui. Ten vien Kinijoje y- respondentas į tos dienos iš-! 
ra 670-680 milionų, arba kilmes žiūrėjo, geriausiai 
20% visu žemės gyventoju. štai kaspaiodo štai kas

Choių skaičius. Jis suskai
čiavęs "virš tuzino chorų 
pramaršuojant“. o choristų 
jis su greta sėdėjusiu 
liu jauno amžiaus žmogų 
mi* suskaičiavęs ”porą šim
tu kiek su virš“-

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

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliška* žo
dyną*. YPiaus Peteraičio. 11Teisybė, chorai per aikštę 

žygiavo po 4 eilėje, todėl 
kas nesugedusias akis turė- 
jų 30, o kas buvo aklas arba 
skaičiuoti, tas suskaičiavo 
jų 26, o kas buvo aklas, arba 
kuriam buvo baisu žiūrėti į 
vis pasirodančius naujus 
vienetus, tas. suskaičiavęs i- 
ki ? virš tuzino“, vadinasi 
iki trylikos, keturiolikos, už
simerkė, nes jam buvo ne
malonu matyti tiek daug ne
kenčiamų "fašistų.“..

Toks korespondentas su 
savo padėjėju, aišku, juo la
biau negalėto tų 30 chorų 
dalyvių suskaičiuoti, kurių 
šias eilutes rašantis suskai- į 
čiavo 780.

Lygiai taip pat A. Gilman 
tesugebėjo suskaičiuoti ii* Į 
šokėjų sambūrius bei pačius 
šokėjus.

Girdi, juos buvę sunkiau 
suskaičiuoti, nes jie neturėję 
vietos sėstis, todėl tai sedi- 
nėję, tai gulinėję arba stovi
nėję arenos pakraščiuose.

A. Gilman vėl su padėjėju 
šokėjų taip pat tematė "virš 
dviejų šimtų.“ O šias eilutes 
rašantis jų su vaikais su
skaičiavo 27 sambūrius. Vy
resniųjų šoko 384, o vaikų 
100 (juos sunkiau buvo 
skaičiuoti, gal kiek daugiau 
ar mažiau). Taigi ir šokėjų 
arti 500. o ne ”tik virš dvie
jų šimtų“.

Žinoma, ir žiūrovų iš pik
tumo apakęs Laisvės kores
pondentas negalėjo matyti 
daugiau kaip 5.000, nors 
milžiniškame paviljone tuš
čių vietų buvo labai mažai, 
ir tiek amerikiečių, tiek ir 
kiti lietuvių laikraščiai pub
likos skaičiuoja 14-15,000.

Aišku. Maskvos pakalikų 
laikraštis Lietuvių Dienos 
nepajėgs suniekinti ir jos 
reikšmės sumažinti, bet ši
tas pavyzdys dar kartą ro
do. kaip kreivai jų spauda 
informuoja savo skaitytojus

laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 5S6 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
3“,000 žodžių, j>83 puslapiai,
kuna ........................ $6.00.

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

šitose 10 valstybių gyve
na apie du trečdaliai visų že
mės gyventojų-

Čia bus įdomu pažymėti 
10 didžiausių savo plotu 
valstybių: Sovietų Sąjunga, 
Kanada, Kinija. JAV, Bra
zilija. Australija. Indija. Ar 
gentina. Sudanas ir Alžeri
ja. Ypač paskutiniosios yra 
plotu milžinai o gyventojų 
skaičiumi nykštukai, nes Al- 
žerijoje jų tėra 10 mil., Su
dane 12 mil.

šia proga velta priminti, 
kad JAV šiandien skaičiuo
jama 192 mil. gyventojų, ir 
jei nebus jokių pasikeitimų, 
tai po 36 metų, kai baigsis 
šitas amžius, tas skaičius 
pakils iki 362 mil. o dar po 
dešimties metų JAV bus 

mą praeiti, prisiminkime tik ^37 mil. žmonių, arba dau-

mės. Jei žmonės nenori, kad 
tą greitą jų dauginimąsi su
stabdytų skurdas, badas ar 
karai, jie turi savanoriškai 
apriboti savo Įpėdinių skai
čių.

Ne visi buvo tokios pesi
mistinės pažiūros, kiti Įro
dinėjo priešingai.

Kaip ten bebūtų, bet gy
venimas neabejotinai rodo, 
kad mūsų žemės gyventojų 
skaičius sparčiai auga.

Tikslaus žmonių skai
čiaus ir šiandien niekas ne
gali pasakyti. nes dar yra 
tokių valstybių, kur visuoti
nis gyventojų surašymas ne
vykdomas Ten tenka žmo
nių skaičių nustatyti kitais 
būdais.

Nesileisdami i labai toli-

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

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

Alė Rūta, MOTINOSkrev. bet aš pradedu prisi- dienos prajovai jau rodosi..
hiinti ivž cavn viora i juk ir apreiškime parašyta. RANKOS, romanas apie

taį kad prieš pasaulio galą pa- • motinos meilę, jos tikslą ii 
sirodys keturi balti žirgai ar i rūpesti išauklėti savo vai- 
ožiai. pakalipsais vadinami.' kus pilnais žmonėmis ir ti- 
0 pasaulio galas jau tik už ikrais lietuviais, 397 psl.

j trisdešimt šešių metų..- I kaina S4.00.
Nevermain. Maiki, to-!

bijoti už savo vierą.
— Nusiramink, tėve. 

dar nedidelė bėda. Tavo to
kia ”viera“, kad dėl jos gali 
gyventi.

— Tėvas gali ramiai mie
goti. Viena, kad trisdešimt! ................. TT ,
šeši metai dar labai toli. ki-! Dldzį°J> 11 d-
ta. kad tą pieną duodantis nas> 309 PsI- kalna - - S2-’° 

— Nugis, kad Sovietų Ru- į ožys buvo ne baltas, o juo-
sijoje įvyko didelis cūdas ! ! das

kie prajovai nieko gero ne
žada.

— Kokie, būtent?

— Stebuklas, norėjai pa
sakyti? Tai ko tau nuogąs
tauti dėl savo vieros? Tavo 
viera stebuklų nesibaido.

— Ale tas cūdas. arba. 
kaip tu vadini, stebuklas y- 
ra kitoks, negu visi šventųjų 
živatuose surašytieji...

— Nesijaudink, tėve. Visi 
stebuklai yra maždaug ant 
vieno kurpalio siūti.

Alė Rūta, PRIESAIKA

Jurgis Gliaudą, SIKSNO- 
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 

.vlaiKi. juotag romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

— Gerai pasakei 
Tu mokytas, tai man jau vi
sai palengvėjo. Bet sakyk, 
kaip tu viską žinai?

— Apie tai rašė Maskvos 
savaitraštis Nedelia, tėve.
Buvo taip. Kirovo rajone,
Uralo pakalnėse, viename
kolchoze buvo ožkų ir ožių. Į N V GIESMĖ, 
ir jų tarpe tavo stebuklingas Į romanas, 201 
ožys Mišką- Kolchozo vete-; $2.50. 
i įnorius pastebėjo, kad Mis-;

Juozas Kralikauskas, TIT

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

1800 metus, kada mūsų že
mės gyventojų buvo skai
čiuojama 906 miiionai. 1900 
tas skaičius jau buvo paki
lęs iki 1 biliono ir 608 milio
nų. o 1962 metais mūsų že
mėje vaikštinėjo 3 bilionai 
135 miiionai žmonių, šian
dien tas skaičius jau yra žy
miai didesnis.

Jungtinių Tautų Organi
zacijos prieš 3 metus pa-

Vacys Kavaliūnas. KAL- skeli’ta!’. <luomenimis

premijuotas 
psl., kaina

nių skaičius per metus padi 
dėjo 46 milionais. tai yra 
maždaug tiek. kiek gyvento
jų turi Prancūzija, o nese

giau nei dvigubai kaip šian
dien.

Bent JAV kol kas sugeba 
maisto ir kitko pasigaminti 
daug daugiau, negu tų gėry
bių suvartojama, bet kitur 
ir šiandien daugumas žmo
nių badauja. Mokslininkai 
sako, kad du trečdaliai mū
sų žemės gyventojų eina 
gulti tuščiais viduriais- Taip 
yra ne dėl to. kad ten nebū
tų galima tų gėrybių turėti, 
bet kad nemokama jų pasi
gaminti. Ir blogiausia tai, 
kad ten žmonių skaičius au
ga greičiau, negu sugebėji

— Bet tas maskoliškasis kaj JX) pjjvu auga auglys ar 
yra kitoks, sakau tau. ir dėi skauduiys> įr jis ožį nuvedė NAGO UGNIS, premijuota:- 

205 pusi., kainato kelinta naktis negaliu a- • savo kijnjką operuoti. Be- romanas, 
kių sudėti. Kas dalyti. Iš- ^jypjfjėdamas auglį, jis tiek;$2.50. 
virožyk. Maiki. tu mokytas! SUSpaudė. kad auglys pra-, .„^t.

— Na, tai papasakok. trūko. bet skystis buvo Baronas:
koks tas maskoliškas ”cū-jtas. kaip pienas. Paragavęs)Sl 117 P®1* kar
das“ buvo? sovietų veterinorius patyrė.; na 5 LoO.

kad Ožys duoda pien^tiknjl Švaistas: 2iOB
ožkos pieną, ir kad jo aug- 
lys yra niekas kitas, kaip 
tešmuo. Nuo tol veterinorius 
ji laikė savo klinikoje, ir o-
»*' _ ciicint-ta

— Atsitiko, kad ten ožys 
pradėjo pieną duoti! O kad 
ožys tokių dalykų nedaro, 
tai ir priežodis sako, jog iš- . - 1 v • __ ___ Tožio niekados nei vilnų, nei įl‘"^įa kaip susip,.atęsi kaina 52.50. 
pieno negausi. komunistas, buvo tikras sta-1

— Čia nieko ypatingo, tė
ve. Suklydo ožio hormonai,

RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.

ir išsivystė priešingos lyties sąžiningai ir su kaupu.

• , i mas daugiau maisto ir kitų
niai papkei m L 62 m. duo- ,.ejkrnenų pasigaminti, todėl 
menys rodo, kad tas ir pastangos pakelti gyveni-'
prieaugli.' siekia 6o nulio-: mo lygį atsilikusiuose kraš- 
nus.tai yia tiek. ie gyve- tuoge negan sektis, 
na Pracuzijoje ir čekoslova- j
kijoje. Kitaip tariant. šian-Į

V-gas

dien žmonių kasmet priauga 
2.1/i

Tas prieauglis nėra visur, 
vienodas Jis daug didesnis; 
kultūriniai ir ekonominiaij 
atsilikusiose valstybėse. Pa
vyzdžiui. Centrinėje Ameri-

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykių — mano motina
atsvers.

Longfelow

KNYGOS JAUNIMUI
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovana 
vaikams, bet ir seneliai 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MURKLYS, A. Giedriaus apy
saka, 130 ps% kaina . . $1.80.

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

GINTARCLĖ, J. N ar ū nės pasa
ka, gražios iliustracijos. 24
psl., kaina .................. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................... $1.00

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

pusi., kaina .........................$2.00

kZLYKl KARVELIAI. Aioyz-o Ba- 
Tuno ap>CMMUll~e« VAiKMIlio, 03 pMU

227 psl., kaina tik $1.20.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestu ii 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS,
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAIN1N-
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

. ir kiek teisybės jiems para
šo.

DAR GALIMA GAUTI
, ... j.,... Dar turime labai ribotąkoje žmonių skaičius didėja kieR- Run M Vaiadkos įdo_ 

per meius2.9%. Pietų Ame-! mios knygos_
nko:ie 2 • l)ietvakaniJ A‘i ”Ar Romos popiežius yra
zijoje 2.6 f.. j Kristaus vietininkas?**

Dar vislesni yra Afrikos Knyga 227 psl.. kaina$1.20

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daug’cnės įna

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kAsdicn 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. Giedriaus 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 $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 E Broadway ■ —■ So. Boston 27, Maas.

----------  , : Juozas Švaistas: JO SU
chanovietis ir sovietinei a-| ^aDeT1ne> premlju o t a 
džiai atidavė savo py ą romanas Iš Vinco Kudirkom 

kainaožiui tikrai 394 P“81

reikėtų įteikti paties Lenino)
— Tokiamliaukos. Bet kaip tu, tėve. 

tai nugirdai?
— Nugis, mano frentas

Zacirka turi tokį radiją, per _ Vnml,nię»ii nar-kuri net girdėti, kaip Mask- , nuspyrė nuo komunistų pai 
Kurj nei giruęu. p tijos linijos nukrypęs kol-
voje masKohai tarp savęs. J arviv<skalbasi. Dėl to ir mane kai-: <*°zo arklys, 

tais pakusa paima pasiklau- PERONAS TIKISI GRįZTI

ordiną. Maiki! 
— Nebereikia. tėve: jį

syti. Anądien klausaus ir sa
vo ausims netikiu- Gal mano 
protas maišosi, pamaniau.

__0 gal tik tavo masko
liškoji kalba susimaišė?

__ Nu ne, Maiki. aš esu
vaiske

1955 m- nuverstas Argenti
nos diktatorius Peronas, ku- 
lis dabar gyvena Ispanijoje, 
tikisi dar šiais metais su
grįžti į Argentiną.

Dabar vedamos slaptos

Vincas Ramonas; MIG 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
Kaina $2 00.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl.. 
Kaina $3,90.

derybos tarp jo ir įvairių j} 
remiančių organizacijų at- 

tai maskoliškai net poterius stovų.

vaiskavas ir caro 
penkis metus bulves skutęs.

npt i>otei'ius

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
pusi., kaina $4.50.

Pranu Naujokaitis: U- 
PEL1A1 NEGRĮŽ T A 1 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Tie generolai (iš kairės į dešinę) — Nguyen Khanh 
(budistas), huong Van Minh (budistų shnpatikas) ir 
Tran Thien Khiem (katalikas) Pietų Vietname bent 
foim.ilūn l»»ri vakiž.ig savo rankose.
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MOTERŲ SKYRIUS
Pulfi* Andriušis

Du draugu
Gyveno Pietų Australijos sostinės (čia. kur tik didės 

nis miestas, vadinasi sostine) senakampyje du draugu dai 
iš Lietuvos: Petras Ragaišis (kiek susitepęs su tautinin 
kais) ir Jonas Balaišis (išlaikęs nekaltybę). Kas sekma 
dienj abudu eidavo i šv. Juozapo bažnyčią, šventoriųjt 
nesislėpdavo už krūmo nuo bilietų pardavinėtojų, na. žo
džiu, drauge gerdavo, drauge pagiriodavo, o išsipagirioję 
abu pasižadėdavo daugiau nebegerti, po to vėl pasilak
davo. kad turėtų progos naujiems pažadams- Gyvent 
sandermingai. abudu sąžiningai rėmė bendruomenės na
mų idėją. Šeštadieniais su tamsa pradėdavo ir su tamst, 
baigdavo talkininkavimą.

Betgi vieno šeštadienio rytą Jonas Balaišis (išlaikę 
nekaltybę) tarė Petrui Ragaišiui (kiek susitepusiam):

— Šiandien eisim talkaut katalikų parapijai, žinai 
abudu esam krikštyti, reikia žmonėms padėti. Juk ir jit 
lietuviai, kentėję nuo tautininkų, nuo bolševikų, tegul da 
bar turtingiau pagyvena nors ir svetimame krašte, toli nu-, 
pavojų.

— Ei, Jonai, jeigu tu čia su pirštu dūri i aki man. ta 
mauni pro šalį! — pasišiaušė Petras Ragaišis. — Nors ii 
buvau tarnybos išlaikymo labui prisirašęs prie tautininkų 
bet niekada nieko nepersekiojau ir kas sekmadieni eida 
vau bažnyčion, kaip tatai darydavo net patsai partijo: 
bosas Smetona. . «

— Tad ar eini, ar neini talkon kitą šeštadieni? — 
klausė Jonas, baigdamas bendrai virtą vakarienę be 
krapštydamas dantį prieš indų plovimą.

— Žinai, Jonai. — tarė susirūpinęs Ragaišis, rinkda 
mas stalą po vakarienės, kurią šiame komerciniame krašte 
vadina pietumis. — padarysime šitaip: vieną šeštadien' 
abudu eisime į lietuvių namus talkaut, o kitą — i Ryme 
katalikų parapiją.

Taip ir padarė, kaip seni. geri draugai ir Rymo kata 
likai lietuviai.

Sunkus fizinis darbas vyksta pilna Įkrova aplink lie
tuvių namą. Petras su dalba judina akmenį. Jonas su lo 
peta maišo cementą. Pamažėle susicementuoja jauki lie 
tuviška nuotaika, bet paskui, žodis po žodžio, talkininką 
ima varyti ant parapininkų:

— Irgi, matai, Įsigeidė už lietuviškus pinigus steig 
davatkyną australams!

— Bendruomenės atplaišos!
O vienas pusamžis vyrukas, dirbęs prie cemento si 

Jonu, per neatsargumą (turbūt, sirgo pagiriomis) Įvirti 
cemento mišrainėn ir ėmė blevyzgoti:

— Tai tu čia. šventakupri. mane pastūmei, ką?........
Ragaišis su Balaišiu kitą šeštadieni nuėjo i Rymo 

katalikų namus, gavo lopetas, maišiklius. užvirė darbai 
visa sparta, kiek tai Įmanoma neapmokamų savanori! 
sąlygomis, užsimezgė giraži tarpusavė dama. Tik pej 
arbatos pertrauką vienas talkininkas ir besakąs:

— Ubagai tie bendruomenininkai! Ar gali jie susi 
lyginti su mūsų rūmais? t

— Ne jų. voldemarininkų, nosiai! Maskvos išperos’
Vienas petingas šventakupris. dirbęs kartu su Petn 

prie parketo darbų, kažkaip įpinkliojo koją išardyto:;
skylėn ir besipainiodamas ima bliurbti:

*< *
— Tai tu čia man pritaisei kilpas, bedievi!
Trečiadienio vakare Petras su Jonu valgė be apetito 

kąsniai skersinosi gerklėse, veršienos kepsnyje, atrodė 
nebuvo nieko daugiau, kaip tik gyslos ir mamai-

— Tai kur sekantį šeštadieni eismą? — tampydamas; 
kremzlę lyg amerikonišką gumą liūdnai paklausė Petras.;

— Aš manau taip, jeigu tu nieko neturėsi prieš. 
be ūpo atsakė Jonas. — aš eisiu Į parapiją, o tu eik Į lie-; 
tuvnamį.

Bendruomenės kieme tą šeštadienį buvo daug darbo, 
dėl ko niekas neturėjo didelio noro politikuoti. Tik moterų 
sekcijos pietų metu vienas bendruomenininkas, matyt 
kiek metęs, jau ir kabinasi prie Petro:

— O tu čia ko dabar maišaisi? Juk pereitą šeštadie
ni talkavai davatkynui- Abiems geras non būt, ką, po 
velnių? <•

Vakarienės metu, grįžęs iš šventnamio, Jonas pasa
kojo:

— Manęs irgi vos neprimušė vienas Rymo katalikas 
is kažkur patyręs, kad talkavau ir lietuvių namams...

— Tai ką darysma dabar? — paklausė Petras, at- 
kimšdamas kitą alaus buteli.

__ Nežinau, — atsakė Jonas, kramtydamas sausą sū

rį, — užmušk mane, nežinau! ‘

— O gal geriau neiti nei pas vienus, nei pas kitus! 
Nesikenčia tie blevyzgažodžiai, ir gi.na!

— Ne. lietuvybė neišsilaikys ant kojų. Geriau tu stok 
bendruomenėn. o aš stosiu parapijom Balsuosim. kaip 
lieps, aukosim. kiek prašys, gal po to ir nereiks koliotis.

Taip du draugu dar iš Lietuvos ir padarė-
Vieną sekmadienio naktį Jonas grįžta iš savo susiric 

kimo. o Petras — iš savo. Vakarienę virti iš eilės turėjo 
Petiras. bet dabar jiedu sėdėjo kaip žydai su kepurėmis, 
nenusivilkę, tylūs.

— Tai kogi nepajudi. Maskvos išpera? Juk matai, 
kad išalkę it vilkai!

— Jokiems šventakupriams aš daugiau nevirsiu va 
karienės!

Ant rytojaus du draugu dar iš Lietuvos traukė burtus, 
kuriam išsikraustyti iš buto. o po to. nė neatsisveikinę, 
išsiskyrė.

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikąuskienė sutiko atsa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė- 
reikabis. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
mausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausima*

Rugpiūčio mėnesio pra
džioje mūsų šeima važiavo 
itostogų. Važiavome savo 
mašina, mano vyras vaira-

Ben. Rutkunas 
ŠILO ELEGIJA
Atsimenu: dar mažas 
girdėjau melsvą šilą.
Dar iki šiol krūtinėj 
giesmė jo nenutilo.
Ir kaip kadaise, graudy 
apkabinu aš pušį:
"Pušele žaliaskuje, 
ar amžinai man ūši?
”Ar vėtroje abu isvirsim 
drauge kaip sesė—brolis?
Gal nepaliks nė šilo---------
O liks gieamė ii tolis.“

MAŽOS KRŪTYS —
PROTO ŽENKLAS

Dr. Envin O. Strassman, 
Saylor universiteto medici
nos kolegijos obstetrikos ir 
ynekologijos profesorius, 
rašydamas International 
lournal of Fertility. tvirti
na. kad moterys su plokščio- 
mis krūtinėmis turi daugiau 
proto, tuo tarpu kai ”juo di
desnės kiiitys, tuo žemesnis 
protas.“

Autorius skirsto moteris 
į dvi rūšis: endomorph-pyk- 
nic ir ectomorph-asthenic.

Pirmoji rūšis yra tikras 
tipingos moters tipas, kaip 
savo struktūra, taip ir tem
peramentu. Tokios moterys 
turi trumpas rankas ir kak
lus. mažas plaštakas ir pė
das. sendamos yra linkusios 
į nutukimą ir pečių siaurėji- 
mą.. Jų krūtys yra pilnos ir 
metams bėgant pasidaro nu
svirusios- Veidai apskriti, 
kaktos siauros. Jos yra eks- 
trovertės, geraširdės ir drau
giškos. Jos lengvai juokiasi 
ir mėgsta juoką, greitai ver
kia ir negreit supyksta, be 
to, mėgsta valgyti ir ilsėtis 
yra malonios ir kalbios. "To- 
kios moterys nėra,linkusios 
Į mokslus.
tiško galvoj i mcjjTO&fclaii- 
kos, skolastinės veiklos ir 

A politikos.“

Antrojo tipo moterys yra 
visai priešingos struktūros 
ir būdo: turi ilgus plonus 
kaklus, mažas galvas, kam
puotą profilį, mažas burnas 
ir plonas lūpas, mažas krū
tis ir sausas šlaunis. Apla
mai. jos yra užsidariusios, 
"protiniai jautrios“ ir greit 
užsigaunančios.

Strassman daro tokią iš
vadą: "Juo geresni smege
nys. tuo mažesnės krūtys, ir 
priešingai — juo didesnės 
krūtys, tuo menkesnis pro
tas-“

Aišku, nėra taisyklės, ku
ri neturėtų daugiau ar ma
žiau išimčių, todėl ir dr. 
Strassmano suskirstyme yra 
taip pat daug spragų.

UŽ BUČKĮ NORĖJO 
GAUTI $35,000

Gaylord Richards. 45 m. 
amžiaus vyrui, dirbusiam 
Garrett bendrovėje netoli 
Los Angeles, vos neteko su
mokėti $35.000 už vieną 
bučki, kurį jis pavogė iš sa- 
so bendradarbės Catherine 
Looney, 33 m. amžiaus-

Richards teisme aiškinosi, 
kad Looney buvo pasikvėpi
nusi nenugalimais kvepa
lais, kad jie jam apsuko gal
vą ir kad bučkis buvo trum
pas ir neapgalvotas.

O Looney skundėsi teis
mui. kad Richards bučkis 
jai padarė fizinių ir dvasi
nių nuostolių $35.000.

Prisiekusiųjų teismas, ku
rio sudėty buvo 7 moterys) 
ir 5 vyrai, valandą ir 15 mi-i 
nučių pasitarę, vienu balsu 
Looney ieškinį atmetė.

tas žmogus, kuris bereika
lingai lenkė, yra traukiamas 
teisman.

Ar aš galėčiau tą žmogų 
irgi patraukti teisman ir rei
kalauti kompensacijos už to
kį baisų išgąstį? Dėl to iš
gąsčio aš iki šios dienos 
nesijaučiu gerai. Man vis 
skauda galvą ir dreba širdis.

Ar Tamsta manai, kad aš 
galėčiau gaut! kiek pinigų? 
Jeigu taip neatsargiai va
žiuoja. tai tegul sumoka už 
savo durnumą-

E. M.
Mass.

Atsakymas

Jei Tamsta patrauktum 
neatsargų vairuotoją i teis
mą, nieko negautum. Įstaty
mai šioje srityje yra labai 
aiškūs. Niekas neapmoka už

vo. Vaikai sėdėjo užpakali
nėj sėdynėj, o aš priešaky, 
prie vyro. Važiuojant į kal
ną, mašina, kuri važiavo 
priešaky mūsų. staiga pra
dėjo lenkti tą mašiną, kuri 
buvo priešaky jos, ir tuo pa
čiu laiku atvažiavo mašina 
iš kitos pusės. Jie smarkiai 
susidūrė, ir įvyko tikra ka
tastrofa- Iki šiol nežinau. , . - -- ,. - .. . .... baimę, uz išgąsti, jeigu nekaip mano vyrui pasisekė I, . , . " . . , . _• , , - -- , - buvo lokio fizinio nukente-sustabayti musų masiną, ki- J
taip būtume visi užsimušę. 
Tačiau aš labai išsigandau, 
man pradėjo drebėti širdis, 
galvą pradėjo skaudėti ir 
kojos apmirė. Atvažiavo po-

jimo. Jei Tamsta būtumei fi
ziniai nukentėjusi, tada ir 
Tamstos išgąstis būtų buvęs 
surištas su fiziniu susižeidi- 
mu ir galėtų būti laikomas

licija, visus pradėio klausi- kaip vienas elementų nuo
stoliams Įrodyti. Tačiau, jei 
baimė arba išgąstis nebuvo 
surišti su fiziniu susižeidi- 

tada Tamsta nieko už

nėti. kaip ta nelaimė įvyko 
užrašė mūsų pavardę. Nuva
žiavus pas draugus, kuriuos 
mes lankėme, aš vis negalė
jau atsigauti. Man rodosi

mu.
tai negausi- Kitaip ir būti

kad aš niekuomet neateisi negalėtų. Jei žmonėms būtų 
siu į automobilį be baimės, leidžiama tiekti ieškiniu? uz
Atvažiavę namo. radome 
laišką, kad mus tiraukia teis
man kaip liudininkus, nes

visokius sunkiai įrodomus 
išgąsčius, nebūtų galo nepa
gristiems ieškiniams.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Richards žmona pareiškė.! LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCQW. Barboros Armonie- 

Kryšiau? kelių“ Sibire
1----- 1 22 — __________________nau ji nėra priešinga, jeigu 
jos vyras "draugiškai“ kitą 
moteri pabučiuoja, tokį buč
kį jis davė ir Looney. Kai ji 
išgirdo tokį teismo sprendi
mą. savo vyrą taip pat drau
giškai pabučiavo.

nes
aprašymas, surašė A. L. Nus
vyląs, 222 pusi., kaina . ..S3.95.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Liete 
vos socialdemokratų raita* dėl bo: 
šėrikų okupacijos ir teroio Lietu 
▼oje. Kaina............................25 Cm

i PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvio ir ančių kalbomis 

lietuvius visame pasauly.
Kasmet renkamos viso- Į 464 ................. M

kios gi ožio karalienės. metU DIE^OjAxT, “knygnešiu karaliau-" 
geriausia motina, geriausia i sū.r Bie?nį’ ’donlū-’
seimininke, gražiausiai apsi-
rengęs vyras ir tt- Gyvulių 
globos draugijos kasmet 
renka ir iš gyvulių daugiau
sia žmogui nusipelniusį, pa
rodžiusį didžiausią suma
numą.

Ta garbė šiemet teko vie
nos italų šeimos vokiečių a- 
viganių šunų veislės 3 metų 
šuniukui Leo.

Leo su savo šeimininko 13 
metų sūnumi Angelo gulėjo 
ant šieno vežimo. Vežimas 
apvirto ir nuriedėjo į upę.
Angelo pateko po vežimu ir 
jau buvc bepradedąs pri

1964 M, ŠUO
Tokias kelnes siūlo Italijoje. Ar 
jos jums patinka?

VYRAI PAS ŽMONAS 
BŪNA TIK 2 SAVAITES

Taip yra Brazilijos džiung
lėse prie Prancūzų Gvinėjos 
sienos, kur gyvena dviejų 
indėnų giminių moterys ii 
vaikai. Jos verčiasi me
džiokle ir žuvavimu, labai 
gerai vartoja strėles ir že
berklą (horpoon).

Jų vyrai iš ten yra toli iš
varyti ir pas jas tegali lan
kytis tik vieną kartą per me
tus vasario mėnesį ir ten pa- 
^k|j,2 savaites.

Todėl ten nėra tokių daž
nu skvrvbų. kaip mūsų šaly. gerti, bet šuniukas jį pagne 

į bė už kelnių ir jau be sąmo
nės ištraukė ant kranto. Ta-

jos
krautarise

skrrbilaitin vy- 
•Romeo“. Tai 

Romeo ir Julija“ dafoi- 
ninko-kanklininko, .Julijos nu
mylėtinio vardas.

1906 METAI. Kipro Bielinio a t Kimi
ninių antroji dalis, 592 pualaoiai. 
Kaina ........................................ *0.0**

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE 
Bariuko ir suredagavo Jonas B* 
lys, 472 dainos sn guldomi?. A n v 

Hlkai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
*20 pusL kaina ....................... *5.00

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardo 

Kaina............................25 Cnt
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

8ELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kyŪs angliškai kalbančiam. 14 J
paL, kaina ............................ *1.25•

LEMAITES RASTAI. Garsiosios mt 
sų rašytojos pirmojo kai o met- 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s 
rašytojos paveikslo, 128 puslapis
beina 80 C

TAVO KELIAS I SOCIALIZMU 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 <

NEMUNO SCNCS, Andriaus Vainc- 
ko romano antroji dalis, 420 pus
lapiai Kaina ............................*4.00

da jis nubėgo ant kelio ir su- ■ uetuvių liaudies menas, 
laikė pravažiuojantį auto
mobilį. Smarkiai lodamas 
jis atvedė keleivius prie ant 
smėlio gulinčio vaiko. Kelei
viai padėjo vaikui atgauti 
sąmonę ir kartu su šuniuku 
paivežė namo.

Už šitą nuopelną Leo ta
po išrinktas ”1964 metų šu-

JO
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė Kny
ga su daugybe paveikslų, geram.. 
pop>eriaje. Kaina.................... $8.©v

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Tnimoa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVfiS LIETUVIŲ PI? 
seniausių laikų iki Lie

PINIGAI nuc 
Lietuvos ne

mmr
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veiksiu, 396 dsL, geras popierius 

............................ 810.01

NEMUNO SŪNUS. Andriau? Value- 
ko romana- is 1935 metų Suvalai- 
■ios ūkininku sukilimo prieš Sme-• - —v-_ _ . OCAtonos diKtatura. .-ima
psl. Kaina................................*3.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
chelsonas, virš 500 puslaoiu. Kai
na kietais viršais $5.00. minkštais 
viršais ........... .............. .............. *4.00

.FETUVA BUDO, Stepono Kalno 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip. Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vtr- 

šviiais. iVu«truota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ... $5.80 

SOČI AI.DEMOKR ATU A TR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Ca*.

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko |- 
domū’ atsiminimai. 477 nsl.. kai
na ........................................ *5.00.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psL, kaina......... 25 Co*.

KODĖL AS NETIKIU J DIEVAI 
Atvira nuomonė, įdomūs argumea- 
tai. Kaira ........... .............20 Co*

JUOZAS STALINAS, arba kale 
Kaukazo išnonis buvo pa?idaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam?. 144 Dusia- 
pių. Kaina ................................ *1.0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mo-uoee nė
ra vienybės, 80 psl„ kaina .. $i.0*

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P Abeikie 
i?torinis romana? iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... *3.60

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ks apie tai sa
ko mokslas? Kaina...........25 Cnt-

NAUJA VALGIŲ KNVC-A, parai* 
M. Michelsonienė, 2c>0 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptu, 
132 puslapiai, kaina...............*1.2*

CEZARIS, Mirko JeduHč romanas 
trijose dalyse, kiekviena daiia pe 
42, ara viso? i. dalys........... S6.U4

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną.- Kurys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kams ....................... *6.04

'SIAURUOJU TAKELIU. K. &
Kriaučiūno atsiminimai iš JJetu*

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYT.)

KNYGĄ: ‘“Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V1RSAIS $400 
KIETAIS—

1LT0RIŲ 8EAELT. V. Puttno-My- 
kolaičio romanas trijose daly?? 
Visos trys dalys įrišto? ) vienų 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigą? Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
knygų. Kieti viriai. 0*1 puslapis. 
Kaina .................................... *8.08.

VOS ir »« AmeriVn? lietuviu 
nimo. 17* psi., kaina........... *2.0*

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai lr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 2* Ct.

DEMOKRATINIO SOCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių cienų kUssiman.* su
prastu Kama ............................ Me.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

M E. Broadway-------1------- Sau BnsĮaa 27, Maaa.
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VIETINĖS ŽINIOS MĖSOS SKANDALAS 
LENKIJOJE

Imi u U I J
Yw irę in»ited to »isit Mortheaitem Umvenity's «ew Suburban Campus located near Raute 128 ia 
Burltoetca uo» tote 128 take Eut 41S Raute 3 touartf Arlington and Boston; toliom the s»e« a 
tb* vicuMiy.

NORTHEASTERN UN1VERSITY
Fall Programs for Adults

BOSTONE IR NAUJAJAME 
PRIEMIESČIO SKYRIUJE

BURLINGTON, MASSACHUSETTS 
GAMTA, MATEMATIKA, INŽINERIJA IR TECHNOLOGIJA

Pasitobulinimo kursai praktikuojantiems inžinieriams, gamtininkams, 
matematikams tiktai priemiesčio skyriuje.
Pokoleginiai kursai tiksliųjų mokslų (scienee) magistro laipsniui
pasiruošti. ................. ...
Koleginiai elektros inžinerijos kursai.
Inžinerijos technologijos kursai, jų tarpe ir bio-elektronikos inžineri- 

•Bfl3O|OUU33) sof

EKONOMIKA
Verslo administracijos kursai magistro laipsniui gauti.
Įvairių sričių pokoleginiai kursai.
Specialūs kursai su praktika įmonių vedėjams, gali būti specialūs 
pritaikyti kursai pagal susitarimą su korporacijomis, profesinėmis 
organizacijomis, prekybos draugijomis ir tl.

HUMANITARINIAI MOKSLAI
Pokoleginiai humanitarinių ir socialinių mokslų kursai.
Koleginiai humanitarinių ir socialinių mokslu kursai, jų tarpe meno 
istorijos ir psichologijos.
PEDAGOGINIAI MOKSLAI
Pokoleginiai kursai mokytojo pažymėjimui ir magistro laipsniui

gauti. ......................................
Humanitarinių mokslų kursai mokytojams (koleginės apimties).

SPECIALCS KURSAI MOTERIMS
Patogiomis valandomis rytais ir popiet, kada vaikai mokyklose, 
koleginiai humanitarinių ir verslo mokslų kursai, pokoleginiai peda

goginių mokslų kursai ir specialūs be

J- J*nkau:kr^,ni° b*U“ ..^-Lenkijoje bu, 
«Rra«e didžiule byla. kurioje 48 as-

Lietuvių Darbininkų Dr. Pagal plačiausiai papiltu- men-vs baltinami vogė Var- 
ja savo rugsėjo 6 d. banke- šių rašytojo Jurgio Jankaus *uvos mėsą. -Mėsa buvo ve- 
tu pradėjo šios žiemos sezo- povele ”Velnio bala“ kuri žarna i Varšuvą, bet ji kaz-Į 

I no pokylių eilę. Svečių jame ’ ' ~ i'««-Himrdo,-.
1 buvo pilna So. Bostono 1 
tuvių Pii. Dr-jos salė. Jų 

, vo
eiene

j Br.^___ _____ ____  _____ _ _______
Votko. meną. pagamino garsini fil- cūziją ir kitur.

i Bankete buvo ne tik so- mą. * ' Didžiausia tos bvlos ’zu-
jciai pavalgyta išgena, pa- Be amerikiečių aktorių, l vis“ yra kažkoks Skourons- 
sokta. pasišnekučiuota. 1*1 fnme vaidina ir rašytojas ki. aukštas pareigūnas ku- 
ir papolitikuota , Antanas Gustaitis- ris, sakoma, prisivogęs per

Lietuvių komitetas, kuris Mimo "Velnio bala" $300,000. Viso labo spėja- 
remia adv. James Twohiu premjera Įvyks š. m. rugsė- ma. kad kaltinamieji pasi-kandidatūrą į senatorius. jo 26 d. vakare Tarptautinio vogę mėsos už 12 milinį do-
turėjo užėmęs visą stalą. Jo Instituto patalpose. Bosto- lerių.
nariai C. Janeliūnienė. B. ne. pirmajame L. B. Kultū-
Kontrimas. F. Zaleckas re- ros Klubo šio sezono susi-
komendavo svečiams remti rinkime.
jų kandidatą- . Kalbėjo ir Kadangi novelės turinys 
pats adv. Twohig. senas So. realistiniai šiurpus ir tragiš- 
Bostono gyventoja.'. turis kas. filmo pasirodymas ke- 
daug pažįstamų lietuvių tai- iįa gyva bostoniečių susido- 
pe- . **• mėjimą.

Kalbėjo ir kandidatas i
J. Krasinskui padaryta 

sunki operacija

Mūsų uoliam bendradai- 
biui Juozui Krasinskui Wor-

seimelį James Condon, ku
ris jau 18 metų atstovauja 
6 ir 7 apylinkėm (wards). 
kurio vasarvietėje Bernice 
Clair Farm. Ko. Eastone 
ir LDD kasmet rengia gegu
žines ir kur kasmet tūkstan- 
ciai neturtingų vaikų poil- J>av 
siauja. j,.

Buvo atvykusi ir trumpą jeįv 
žodį tarė kandidatė i vals- cesterio lietuviu gyvenimą, 
tybės iždininkes adv. Louise
Hicks, dabar Bostono mo- A. Utenienė—brokeris
kykių komiteto narė. - T- --• , , , . Aminą Ltemene. gyv.Be šitų svečiu, banketui Q-z. v-£•, r, , 3o6 v\ asnmgton bt.. Dor-vadovavęs Pr. Šveikauskas

>nynuj^.
Daugiau infor

Boston Campus 
360 Huntington Avė. 
262-1100. Ext. 174

Registruokitės tuoj

kredito kursai priemiesčio

ciju telefonu, raštu ar atsilankę prašykite:
Suburban Campus 

So. Hedford Rd.
Burlington. Mass.

272-5500
j! Rudens semestras prasideda 1964 rugsėjo 14.

D1DELĖ 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 pst, kaina................... ~~.....................................$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, Ubai Įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................  $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00, o dabar tik................................ ...................$2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Presų teisynas, 31 psL.. 50 cnt 
Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina...........................................................  $1.00

SAVO GYVENIMO APSAUGAI

PASIMATYK SU ŠIUO VYRU IŠ 

EQUITABLE LIVING INSURANCE

Living Ins. specialistas gali padėti jums sudaryti tinkamą 
planą apsidrausti ir jį pritaikyti jūsų kišenei. Jis yra patyręs 
draudėjas, kuris gali išaiškinti, kaip Living Ins. sudaro fondą 
jūsų vaikams kolegijoje mokytis, kaip jums gauti patogią pensiją 
ir lėšų netikėtam reikalui arba jūsų šeimai jums mirus. Tai vyras 
iš Eųuitable. * ; “ f

Henry W. Adukonis, 628 Waahington St.. Dedham, Mass. 
Tel. .326-5620 ir PR 3-7041.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance

Pavardė................................ g:mimo metai .... mėn. .... diena..

Adresas ......................................................  Telefonas ...............

(Iikirp? užpildykiet ir atsiųskite a*ikdčiau duotų adresu)

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo.

TIKRA TEISYBĖ
Apie komunistus ją rasitt 

Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietų

^3, i
Joje rasite bendrų žinių 

apie Sovietiją, apie jos pa
dėti, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir Lt.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

Noriu susirašinėti su Buf- 
falo. N- Y. gyvenančiu lie
tuviu.

P. Plitkevičius. 261 Silver 
St.. So. Boston. Mass. 02127.

Viskas nepaaiškės ir teis
me. bet vis dėlto ten viešu
mon iškils daug idomių da
lykų.

DAR YRA 7 MILIONAI 
PABĖGĖLIŲ

JAV komitetas pabėgė
liams šelpti skelbia, kad i- 
vairiose valstybėse dabar 
dar yra 7 mil- 800 tūkstan
čių pabėbėlių. kurie gauna

cesterio miesto ligoninėje pašalpą is valstybių ir priva- 
rugsėjo 2 d- padaryta sunki tinių organizacijų. Palygi-

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.

NAUJIENA

Dr. Kazys Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, U 
tomas, 336 dsI., kaina $5.

VLADAS NAGIUS-NA- 
GEV1ČIUS, jo gyvenimo ir 
darbų apžvalga, redagavo 
dr. Balys Matulionis, labai 
gražiai išteista, daug pa
veikslų, 374 psl., kaina S6.

Knygoje pirmą kartą pla
čiai aprašytas Karo Muzie-

Operacija gerai nus ?u pereitais metais tas jus, garsėjęs laisvės kovų

vakarinę dali ten Įsikūrė ir go.
pabėgė-ijau nebelaikomi 

’iais.
Jonas Aistis. POEZIJA

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

monai iš vakarinės Indijos. į Tos knygos gaunamos ir

Bet pernai atsirado 75,000 
naujų pabėgėlių. Tai musul-

, i gi *• Gt v ohesteiy. rugpiūčio 15 d- iš ______ — ________  ___„_______________________
ar ei o z j mu b • i- nekilnojamojo turto kurie dėl religinio persekio- keleivio admiri^raciioi.
V^veMIiis Sno Urpininko <broker> egza‘ ji™<> pabėgo Į Pakistaną, 

ir brooklyniecių B. bpudie- tenk tokiu; egzaminu? - Didžiausią pabėgėlių skai- PALENGVINKITE MŪSŲ 
DARBĄ

, o- ji tems tokius egzaminus is-* -- , • • , ,nes J. Rimavimus vardu), } .» c.ų amaro arabai kūne bu-
P. KemeiKai, v. .ladamm. D ' ™ ar patys pabėgo
kuns supažindino su So. delicate<!Sen ffalvoia * Izraelio. Jų yra 1 mil. 2001 Kiek laiko ir pinieo šutau
Bostono karalienėm—1962 - - - tūkstančiu, iš jų 662.000 Jor- pytume ___e-i n ,<./•-» pereiti i nekilnojamoio tur- , , i Py1“®®- J«i mielieji prenu-
m- Elena Pyragiene. 196-3 m. t dane- 28000° E^Pte ir tiek į -
Jule Arlauskiene ir 1964 m 
Ona Stankiene.

Bankete negalėjo būti dr. 
A. Kapočius su žmona, bet 
jie nepamiršo atsiųsti svei-|

to tarpininkavimo bizni.
S. Griganavičiai turėjo 

svečių iš Kanados

pat Sirijoje bei Lebanone-

KOKS KARO VADAS 
BUVO STALINASKanadiečiai Elena ir Jo-

_ r_____ __ . nas Valiuliai su sūneliu Jo- . ... . o i-
kinimą. Jau neregėjome nei nuku praeitą savaitę viešėjo mun^staĮ i dangų kėlė btali- 
vieno tokiuose banketuose: pas savo dėdę ir dėdienę O- n.° barinius sugebėjimus.

veido. Nebe-Į ną ir Stasi Griganavičius. , uo to Jiaupsmimo neatsili-

Buvo laikas, kada visi ko-i

.U

seniau matyto 
buvo dr. D. Pilkos, bet buvo 
jo našlė Albina, nematėme 
V- Anestos. dabar tik na
muose begalinčio sukinėtis. 
Pasigesta ir daugelio kitų. 
Bet džiugu, kad vis dėlto 
draugija dar turi gausų bū
tį bičiulių, kurie susirenka i 
jos pokylius.

Banketo siela N. Jonuška 
gali būti patenkintas ir pa
skatintas ir toliau taip pat 
uoliai draugijos reikalais 
rūpintis.

Ž-is

Garbė
perkama.

ko ir mūsiškiai Maskvos vai-
--------------------- loky laižytojai. Stalinas pa-
už pinigus nenu-į sisavino net generolų gene

rolo titulą — generalisimus.
GRAMERCY te. 1945 11 ŠiaIK1.ien

TURINTI 1 munistai sako. kad jų btali-
VNEšPOSYLTOG LEIDIMĄ nas karo reikaluose nieko 
uS^.ir^XU S,untini>ms * ^išmanė, kad jis net sunai

kino sovietų kariuomenę.

meratori&i nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

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

Keleivio adm-ja

UŽSUKITE PAS MUS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metu ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia* fraternalinė orsmnizaciįa 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir ,«v.uo iidžiausi ka
pitalą.
Sąuivntagas Beturte iiEIEsEO APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauu* ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda nigi. nes savita minės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno r.sieško. 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą nasralba ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di-

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo SI00.00 iki 
310.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiai« laikai’ kiek
vienam.
SLA ligoje pašaipa tuo svarbi 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dieno’ ki gilios se
natvės.
ST.A kuopos yre žymesnėse lietuviu koloniio’e jo* teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
307 Weat 30th Straet New York , sj. Y.

■ ■ ■ ■« . I . mnjuuujuuu-----------

Pilnai garantuota.
Pristatoma pvr 2-3 savaites.

! Automobiliai, televizijos aparatai, 
dviračiai, skalbiamos masines ir tt.
Katalogu prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GR 3............................ Š25.00

j 22 cr. kvietiniu miltų. 4-5 sv. rū- , 
, kytos salami. 25 uncijos šprotų.
I 7 uncijos maltos kavos, 4V)
cigarečių.
GRAMERCY SHIPPING CO.
11H E. 28 SU New York 16. S.Y.
MU 9 0-598. atidaryta 9-5. šešt. 9-1

PINIGAI Į U.S-S.R.
GRAMERCY INC. Įst. 1946
Turi Bankų Oepartanientų leidimų
Apdrausta iki $2’ .000.00
Pilnai garantuota.
Pinigai įteikiami per 2 savaites.
Pilnai išmokama. Jokių atskaitymų
Vertė 9 rubliai už SI 0.00.
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75
Virš $30.00 ................................. 1077 '

GRAMERCY INC. w
714 Broad Street. Ne»ark. SJ.

Stalino laikais iškilęs ra
šytojas Semenov neseniai 

' paskelbė idomių žinių.

9-7

Viena tokių yra Kearny, 
tik 12 mylių nuo New Yor
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
didžiuotis: nauja bažnyčia, 
baigiama Įrengti parapinė 
mokykla, statomas naujas

,, . vienuolynas seselėms moky-1940 m. rudeni pauknnusp^egu,
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuviu Ka
ras ir Lietuvių Politikos 
talikų Bendruomenės Cent- 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa-

o raudonosios armijos
pulkų vadų išsimokslinimą, 
paaiškėjo, kad iš jų nė vie
nas nebuvo baigęs karo aka
demijos. kad paprastą kari
ninkų mokyklą tebuvo bai
gę 25. o visi kiti tik jaunes-. .... , .... .
niųjų leitenantų kursus. Įsi- ***^1 ir nM>derni**» irengi- 
dėmėkite. kad tie 225 puikai; InaL 
sudarė pusę taikos meto ka
riuomenės ir kad kitos pusės 
pulkų vadų pasiruošimas ne
buvo geresnis-

Taip buvo dėl to. kad Sta
linas prieš tai buvo liepęs iš
žudyti gabiausius ir labiau

Vykdami į New Jersey. 
sustokite Kearny šios lietu
vių kolonijos lietuvių darbš
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Ave>) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Schuyler Avė.)

. 1 ♦

i- «»

kad ligos atvę’u narys ja

DYKAI! DYKAI!
; NENUSIMINK, gausi pagal- 
>bą. Vaistai, kurie buvo ilgai 
laukiami, nuo reumatizmo, 

frankų, kojų nutirpimo ir 
[skaudėjimo, jau yra.

Tuojau siųsk tą garsinimą 
[ ir savo vardą ir antrašą:

ROYAL PRODUKTS
North 9Uu P. O. Boa 9112 

Neįtark 4, N. J.

išmokslintus karo vadus, pajusite lietuvišką nuotai- 
nes jiems nepasitikėjo. Į ką. sutiksite senų pažįstamų

Tas pats rašytojas prime
na, kad anuomet vokiečių 
armijoje nebuvo nė vieno 
pulko vado. kuris pirmaja
me pasauliniame kare nebū-j 
tų buvęs karininko laipsny..1

Kad nuo didumo pareitu, kar
vė suikį pasiutą.

Laukiame atvykstant 
ir iš čia išsivešite daug gilių 
ir malonių įspūdžių.

J. Belza.
Liet. Katalikų B-nės
Centro pirmininkas

M. Služis.
Lietuvių Politikos Klubo 

pirmininkas

f



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 37. 1964 m- rugsėjo 9 d.

Vietines žinios
Operavo H. Gineitį

Henriką Gineitį darbe iš
tiko nelaimė, reikėjo pada
lyti operaciją, kuri gerai 
pavyko. Ligonis jau grįžo 
namo ir čia. savo žmonos 
globojams. sveiksta-

Linkime greičiau atgauti 
jėgas ir vėl tvirtai stovėti 
Mišraus choro tenorų grete- 
se.

Nusikaltimai padidėjo
Bostono policijos viršinin-! 

kas paskelbė, kad šiemet 
per 6 mėnesius visokių nusi- j 
kaitimų skaičius yra 14.4'« 
didesnis, negu pernai per tą i 
patį laiką. Ypač padidėjo i 
vogimai su įsilaužimu. Šios, 
rūšies nusikaltimų padidėji
mo procentais Bostonas pra
lenkia kitus miestus- Kitų 
rūsių nusikaltimai kitur di
dėjo sparčiau.

Sugrįžo iš Alabamos
Jonas Gaidys, seniau gy

venęs Cambridge. bet prieš 
6 metus išsikėlęs į Birming- 
ham, Alabama. sugrįžo į 
Cambridge-

Jis yra senas Keleivio 
skaitytojas.
3E

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs-Į 
kitę 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 muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas, skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogu.

ISTMGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSIJ IŠTAIGA SĄTOTN- 
G1 AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSICNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTIMAI APDĮRAUSTL
Siunčiame su INTURISTO įsraliojimais 

Siuntiniai priimami kac«iien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniai* nuo
9 vid. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

: JONAS ADOMONIS

Pasiskolinai! 1.000, grąžink 
trigubai

Tokias paskolas duoda 
vadinamieji skolintojai-ryk. 
liai. kurių ir Bostone ne- 
ti ūksta.

Pas tokius skolintojus pa
tenka kaltais ir atsargesni 
žmonės. Yra žinoma atsiti
kimų. kad toks ryklys, pa
skolinęs $1.000, reikalauja 
$3.000.

Vienas toks nelaimingas 
žmogus pasakoja, kad jis 
buvo priverstas pasiskolinti 
$10.000. Vien nuošimčių jis 
turėjęs mokėti $400 per mė
nesį. Jis buvęs priverstas 
parduoti savo biznį, sugrą
žinti pasiskolintus $10,000, 
o nuošimčių už tą paskolą 
jis sumokėjęs $14.000.

O pamėgink nemokėti! 
Jei savo galvą brangini, to 
nedrįsi daryti, nes rykliai 
dėl priemonių nesivaržo.

Nelengva ir teismo įstai
goms čia įsikišti, nes tos pa
skolos sutartys daromos žo
džiu-

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

1 Viešnia, išgirdusi apie
Floridoj siautusį viesulą 
Cleo, kuris ir jos namus pa- Praeitą šeštadienį 
lietęs, jau norėjo grįžti na-
mo. bet J. Gudas sulaikė ją 
iki Lietuvių Darbininkų Di- 
jos banketo. Jis ją įtikino, 
kad jei jau ką pagadino, tai 
pataisys duktė, o ji pati vis- 
viena nieko nepataisys.

Viešnia iš Detroito

Baitas banketui

Viešnia iš Floridos ir užsisakė Keleivi. Ji atva-

rengiasi
Balio skyrius, rengdama

sis snalio 4 d. banketui, kar
tu skelbia ir rudens pinigi
nį vajų nuo rugsėjo 1 d. iki 
palio 15 d.

Visi lietuviai yra prašomi 
tą vajų paremti kiekvienas 
pagal savo išgales. Sibire ir 
kitur vargstančių mūsų bro
lių ir sesių yra daug.

Savo auką prašome įteik- 
i J. Vaičaičiui (327 Broad- 

way). Vėliau bus paskelbti 
rinkėjai, kurie lankysis na
muose-

Sukaktuvinio banketo 
spalio 4 d. globėjas yra dr. 
Stasys Jasaitis.

A. Andriulionis
Grižo A. Barūnaitė

Stud. Aldona Barūnaitė 
grįžo iš Peru valstybės (P-

mu3
aplankė Sofija Rastenienė 
iš Detroito. J Bostoną ji at
važiavo savo giminaitės Jo- 
zefinos Zaikienės aplankyti. 
N’ashuaą N.H.. ji aplankė 
savo giminaičius Kupčiū
nus. Hudsone savo giminai
tę Mariją Kupčiūnienę.

Ta proga S- Rastenienė * 
pratęsė ir Keleivio prenu
meratą.

Rainus vyras ieško didelio su 
patogumais kambario arba ne
didelio 1-2 kambarių buto So. 
Bostone.

Skambinti Keleivio įstaigon 
tel. AN 8-3(171.

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS
Leiskite su Jumis pasvarstyti 

Jūsų aliejaus ir burnerio 
reikalus arba problemas.

Pašaukite

WHITE FUEL CORP.
pagalbai ar informacijai
STANLEY YELMOKAS 

AN 8-4500

REIKALINGAS BUTAS

„ „ _ ___ __ ______ , Suaugusi šeima (trys asme
Mus aplankė Karolina žiavo į Cambridge paviešėti Amerikoie) kur ii praleido nys) ieško bul° “ tr*jv ar ke* Koncevičienė iš Miami. Fla. J pas savo pusbroli i. Gud«. atosTogas * '-"*'**“

Telefonas AN 8-3630.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

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

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus

o v a n ų—s i u n t i n i ų

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nuo 20 iki 20 dienų

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

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

Tel. AN 8-1120

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į Betuviaką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v_ išskyros šventadienius ir

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.00

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St.

SHELHEAD 
MODEL

<yyyyyyyyrrvwwwrrv*4 
REAL ESTATE

EDMUND L. KETVIRTIS 

PAULA B. KETVIRTIS
UCENSCO BROKERS

KETVIRTIS REALTY|
37> WE»T BROAOWAY į

SOUTH BOSTON, MASS, 02127

TeL 268-4649

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. s»ixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 g

ĮPĖDINIS 
OPTOI)MEf RISTAS

S Telefonas: AN e-280o }
\Dr. Jog. J.Donovan\

I
Dr. J. Pasakarnio\

i« i *
Valandos: •
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. ’ 
Vakarais iš anksto susitarus }

447 BROADWAY •
South Boston, Mass «

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė, jsijrydami 
SHELHEAD bumerj. -Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patojrumų 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigų taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci
niams namams. 
SHELHEAD burneris —

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rū

....... sumažins jfc« karo sąskaitas

.... užtikrins aižiausią šilimos nuostolį. 

....garantams gerą ir tylą veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNER1UOSE

C & P ROOFING CO.
Į Mes sukūrėme bendrovę, ku- 
• ri viską atlieka — dengia stogus 

visokia medžiaga: toliu, skin-
Įįdėliais, skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

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

C&P Roofing Co.
Du broliai lietusiai 

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

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAkTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbai ir Irt. 

Pertvarko verslo ir 
gyvenamas patalpas.

Su mumis niekas nepajėgia 
varžytis.

Skambinti nuo 9 vai ryto 
iki 5 vai vakaro 

tel- LI 2-2776 
400 Norfolk Street. 

Cambridge. Mas*.

This coupon 
is worth

NAME ................................................
STREET ................................................
CITY...................;.... TEL.............
Wc wouid liko furthcr Information about 
your speciai offer on oil burner installation

ŠILDYK NAMUS MOŠŲ SĄSKAITA—59 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
riu* U.S.S.R. valdomus 
kraštu*, praneša, kad pagal 
U.S-S.R.

VNESHPOLSYETORG
patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytu 
daiktų (tik ne senų) ar pa 
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokami 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėtų

Peter Maksvytis
Carpenter & Buiider 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ka ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados 1Ū 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome htikrodžiaa 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

' DOVANOS f LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8-2868

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokė* 
tį, ir užsakyti daiktai prista 
tomi U.S.S.R. vietoje. Be to, 
priimami maisto siuntiniai 
sudaryti čia, ar užsakant iš 
Europos firmų standartiniai 
ar sudaromi pasirinktinai-

Katalogai gaunami ang
lų- ukrainiečių ir lietuvių 
kalbomis.

Suinteresuoti galt rašyti 
lietuviškai.

įstaiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Parcel* Expres*

327 W. Broadway 
So- Boston, Mas*., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTR1M
Jutirc ef tbePeaee—CaaataUa 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Masa. < 

{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483j

Rvvvvyyvvv,

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir

Avišką, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sasia Hill Ars. 
Dorchester. Mass.

TeL CO 5-5854

TsL A V 2-4921 į
Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS J 

ir «—8 j
iventadieaiaia •

* « « 
♦ i i 9

pagal auaitarhną 
495 Cotambia Road 

Arti Upham’s Corasr

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Liet aria Gydytoja* ir Chirergaa' 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

BALANDOS oao 2 iki « ir C iki 7! 
TEL. AN 8-2712

Namai h- Ūkas:
287 Coacord Rd.. Billeric*.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAKAKSY
Besi Estate A Ii

499 W. BROADWAY 
Soatli Boston, Mass.

Offk* TsL AN 6-9948

Flood Sąuare 
Hardutare Co.

N. J. ALEKNA
SIS EAST B*0ADWAT 
sotrrv Boston, mass, 
TELEFONAS AN 8-4148

Baajamfa Moora Dažai 
Popieroa 8ianoina

Stiklas 
reikmenys

VtooUe daiktai




