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Automobilių darbininkai 
laimėjo naudingą sutartį
Su Chrysleriu pa* irai i u* 3 metų sutartį, prasideda 

derybos su General Motors, Fordu.

Automobilių darbininkų niai (Didysis penktadienis 
unijos (UAW) vadovybė ii ir paties darbininko gimimo 
Chrysler Corp. Detroite pra- diena).
eitų savaitę^ po 23 valandų! Visi susitarimu pat*»nlriwti 
nepertraukiamo posėdžiavi-j Automobilių darbininkų 
mo pasiekė susitarimų, ku-’unijos prezidentas Walter 
liuo buvo išvengta 74.000; Reuthei sutarti pasirašius 
darbininkų streiko ir unijos j pateleionavo * prezidentui 
darbininkai laimėjo žymių j Johnsonui. pranešdamas, 

jog išvengta 74.000 darbi-£l

Seconfl-ci&ss postage paid at Boston. Massachusetts

Pedro Kissolo, 43 m., ir Sonia Crait. 31 m., tokia susisiekimo priemone važiuoja jau 
nuo 1962 m. gegužės 18 d. Jie išvažiavo iš Argentinos sostinės Buenos Aires, čia 
matome juos važiuojant per Mobiie mies tą A laba moję. Juodu, važiuodami per 12 
vaLstybiu, jau pakeitė 25 Buąįdėvėju^ia* padangas. Planuoja pasiekti Kanada ir 
Alaską.

Vietname maištas nepavyko, 
JAV remia khanh valdžią

Vienų rytų sukilėliai jmaršavo į sostinę, kitų rytų 

abi šalys pranešė, kad susitaikė.

pagerinimų, jų tarpe visiš
kai naujų pensijų planų.

Kų sutartis teikia 
darbininkams ?

Trejiems metams pasira- 
šytųja sutartimi U.A-W dar
bininkai laimi:

1) Pensijos: Pagrindinė 
įmokėjimų rata po $2.80 
per mėnesį už kiekvienus iš
dirbtus metus pakeliama iki 
$4.25. Skatinama, kad dar- 

.2) Algos pakėlimas: Pil- 
bininkai anksčiau eitų į pen
sijų. Dėl to sutarta, kad iš- sutartis negresia infliacija, 
dirbusieji 30 metų gali pasi

ninkų streiko. Prezidentas 
Johnsonas atsakė: „Džiugu, 

; kad Chrysler ir United Auto 
Workers byla buvo išspręs
ta taikiu ir privačiu būdu ir 
kad susitarime atsižvelgta 
į viešuosius ir privačius inte
resus.“

Ar naujoji sutartis palies 
Chryslerio automobilių kai
nas 1965 metais, korporaci
jos vadovybė dar negalinti 
pasakyti, bet užtikrina, kad

I

traukti sulaukę 60 metų 
amžiaus su pensija po $400 
mėnesiui, o kai sulauks 65 
metų. tai pensija sumažės 
iki $127.50 mėnesinės nor
mos. priskaitant dar įvairius 
pašalinius primokėjimus- 
mųjų metų pakėlimas perve
damas į padidintas pensijas. 
Antraisiais metais pakelia
ma po 2.5 nuošimčio, tai yra 
nuo 6 iki 12 centų valandai, 
priklausomai nuo dirbamo 
darbo. Trečiais metais pa
keliama dar po 2.8 nuošim
čio.

3) Sveikatos planas: Juo
Chrysler apsiėmė pilnai ap
mokėti darbininkų ligoni
nės ir daktarų išlaidas ir gy 
vybės draudimų; taip pat 
pilnai apmokėti į pensiją iš
ėjusius darbininkus.

4) šventės, atostogos: Iš
dirbęs metus darbininkas 
gauna ekstra savaitę atosto
gų- Poilsio pertrauka darbo 
metu iš 24 minučių pailgina
ma iki 36 minučių kasdien, 
ir dar du ekstra šventadie-

Eilė General Motors 
ir Fordui

U.A.W. prezidentas W 
Reuther pareiškė, kad se
kančios derybos vyksta su 
General Motors ir Fordu, su 
kuriais kontraktas baigiasi 
šio rugsėjo 15 dienų.

Nikita ruošiasi
karui su Kinija?

Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščiovas per 90 minučių 
pasikalbėjimų su Indijos 
prezidentu Sarvapalli Rad- 
hakrishnan rodė nepaprastų 
susidomėjimų 1962 metais 
•vykusiu konfliktu tarp In
dijos ir Kinijos, kuri buvo 
užpuolusi Indijos pasienio 
teritorijas. Nikita ypač no
rėjo žinoti, kokių išvadų In
dija pasidarė iš to konflik
to.

Kinijos komunistai iš In
dijos tada reikalavo 50,000 
ketvirtainių mylių teritori
jos, o iš Sovietų Rusijos rei
kalauja 580.000 ketv. mylių

Neir Yorko Lietuvių
Diena šį sekmadienį

Ateinantį sekmadienį 
rugsėjo 20 d., nuo 3 vai. po- 

i piet New Yorko valstybės 
I paririone. Pasaulinėje pa- 
; rodoje. įvyksta New Yorko 
į Lietuvių Diena. Iškilmės su 
Į programa pradedamos prie 
Lietuviškojo kryžiaus. Bus 
prakalbų, 6 chorai su solis
tais. lietuviškos kanklės ir 
tautiniai šokiai. Programa 
tęsis per 3 valandas-

IŠSIVERŽĖ ETNA

Didžiausias Europoje ug-
Sen. .GoWwater. .pasiruošęs „iakalnis Etna. Sicilijos sa- 
skristi j Washingtoną balsuoti (joje išsiveržė dideliais spro- 
prieš senelių aprūpinimo medi- ( gimais įr milžinišku dūmų 
cinos pagalba įstatymą. stulpu.

Sovictų žvalgyba 
kėsinosi nužudyti 
Bonuos diplomatą

Vokietijos federalinė val
džia Bonnoje įteikė Sovietų 
Sąjungai protesto notą prieš 
pasikėsinimą nunuodyti vo
kiečių ambasados Maskvoje! praeito į-ugpiūčio 7 d. sulau- 
diplomatą-techniką. specia- kęg 74 metu amžiaus.
lįstų susekti paslėptus sovie-

Dr. T erei jonas mirė Kursto vokiečius
s . —

Praeito sekmadienio nak-į nebeklausyti rusų
tį New Yorko ligoninėje mi- Į
rė žymus lietuvis medicinos! Pcipingo „šaltasis karas“ 
gydytojas ir sveikatos klau
simais daugelio mokslo vei
kalų autorius, vaikų ligų 
specialistas ir visuomeninin
kas dr. Vincas Tercijonas,

tų žvalgybos įrengimus. 
Tas technikas. Horst

Sch\virkmann, vokiečių am
basadoje atrado įrengtus 
kelis mikrofonus, kuriais so
vietų žvalgyba klausydavo
si. kas kalbama vokiečių 
ambasadoje.

Jis buvo gimęs Almaviš- 
kių kaime. Marijampolė; 
apskr.. medicinos mokslus 
baigęs Varšuvoje ir Mask 
voje. Lietuvoje dalyvavo Į 
vairiausiose, ypač vaiki 
globos ir sveikatos organi 
zacijose ir ta pati darbų tę
sė nuo 1949 metų gy vendą-

Keiioms dienoms po to Į mas Amerikoje 
atradimo praėjus. Schwirk- Buvo vede? Ona putvins- 
mann su keliais kitais amba- kaitę Lietuvos Šaulių Są- 
sados nariais išvažiavo į Za-L^g^ tėvo ir ideologo VIa- 
gorsko vienuolynų, esantį! Putvinskio dukterį, žino 
per 40 mylių už Maskvos ma visuomenininkę ir pėda 
miesto. Čia kažkas nepaste-
betai jam paleido į šlaunį 
begarsi šūvi su stiprių nuo
dų užtaisu, bet matyti šūvis 
nebuvo užtenkamai stiprus 
įsmigti giliai į raumenį. 
Schwirkmann. pajutęs, kad 
kažkas atsimušė į jo šlaunį 
palietė ranka ir tuo pačiu 
momentu
skausmą.

Skubiai nugabenus į JAV
ambasadą, jam buvo suteik 
ta greitoji pagalba ir nusta 
tyta, kad skystis, kuriuo bu
vo aplaistytos jo kelnės, yra 
garstyčių rūgštis, mirtini 
nuodai, kuriuos patys vokie 
čiai buvo bandę vartoti pe- 
l Pasaulinį karą.

Schwirkmanno padėti 
vis blogėjo, bet lėktuvu ji 
išgabenti į Vakarus sovie 
tai visaip trukdė. Kaip jis 
buvo atskraidintas į Bon- 
ną. lieka paslaptis. Tik pra
nešama. kad Schwirkmann 
padėtis tebėra -labai rimta. 
KONGE VIS KARIAUJA

goge.
Kada ir kur laidojama  ̂

iki laikraštį baigiant dar ne
buvo žinoma.

Rugsėjo 14 d. prasidėjo ii 
Vatikano suvažiavimas. Ta 

j____ proga popiežius įspėjo ne
pajuto didelį| laukti kažkokių revoliucinių 

nutarimu

z

prieš Maskvą karštėja
Vakarų Vokietijai pa

skelbus. kad sovietų prem
jeras Chruščiovas mielai at
vyktų į Bonną pasikalbėti 
su Vokietijos kancleriu Er- 
hardu, jei bus pakviestas 
komunistinės Kinijos propa
ganda Nikitai nebeduoda 
ramybės, kaltindama, kad 
jis turįs galvoje „kriminali
nį politinį biznį“ ir žadąs 
Vakarų Vokietijai parduoti 
„Vokiečių demokratinę res
publiką“ (komunistų valdo
mą Rytų Vokietiją)- Dery
bas tokiam „pardavimui" 
jau pradėjęs Chruščiovo 
žentas Adžubėjus. kuris 
praeitą liepos mėnesį lankė
si Vakarų Vokietijoje

Kinijos komunistų parti
jos organas Jih Pao šaukia, 
kad Peipingas yra griežtai 
priešingas bet kokiem „kri
minaliniam planam“ par
duoti Rytų Vokietiją.

Diplomatai teigia, kad 
Kinijos komunistai nori lai
mėti lytinės Vokietijos ko
munistų simpatijas kovoje 
su Maskvos komunistais ir 
juos kursto panašiai pasi
priešinti Kremliaus bosavi- 
mui. kaip tatai jau padarė 
Rumunija, kuriai kinų ko
munistai nemažai pridavė 
drąsos.

Nors lytinės Vokietijos 
raudonasis bosas Uibricht 
tebepasilieka dar ištikimas 
Chi’uščiovo liokajus, vis dėl
to ir jis savo „parlamente“ 
pasakė, kad „vokiečių klau
simas negali būti sprendžia-' 
mas vokiečių demokratinei

Mergiočių isteriką 
dėl keturių vabalų

Praeitą šeštadienį į Bos
toną atskridę keturi nekirp- 
taplaukiai britų berniokai 
per pusę valandos uždirbo 
$60,000 ir vos nenunešė 
Boston Garden stogo nuo 

j neapsiklausomo paauglių 
mergiočių (ir šiek tiek ber
niukų) klyksmo.

Apie šių keistų prajovų 
sukeltą triukšmą buvusieji, 
mačiusieji ir girdėjusieji 
praneša, kaip apie neįtikėti
ną vaikų masinį pamišimą, 
kur daugiau kaip trylika 
tūkstančių nuo gal 8-9 iki 
15-16 metų paauglių (apie 
90'4 mergiočių) klykė rė
kė. rankomis maskatavo.
Lr/, i/\mic n.vrjv7ixuc trypė ir šokinėjo=
nagais braižė savo veidus, 
rovėsi plaukus ir alpo...

Keturių „vabalų dainų“ 
niekas negirdėjo ir nesi
klausė. tik galėjo matyti, 
kaip tie jaunučiai nešukuoti 
vaikėzai lūpomis judina.

„Artistams“ baigus ir juos 
skubiai išgabenus, kad mer
giotės nesudraskytų, kiek
viena norėdama nors po 
plaukelį turėti atminimui 
aistringos scenos Boston 
Garden dar ilgai nesiliovė 
Kelios mergiotės buvo ras
tos iš susijaudinimo be są
monės. mažiausiai šešios dė! 
isterijos laikinai buvo visiš
kai nudurnusios-

Sekantį sekmadieni • ne 
tik Bostone, bet ir tolimuose 
užmiesčiuose didžiuma ne
pilnamečių mergaičių pasi
rodė gatvėse susivėlusiai; 
plaukų kuodeliais apsilei 
dusios.

Psichologai to pamišimo 
dar kitaip nemoka pavadin 
ti, kaip „laiko manija.“

Dora subliūško
Su baime laukta tropikint 
audra „Dora“, nepasiekusi 
Naujosios Anglijos. pradėjo 
sukti į Atlanto vanden-nc 
gilumą tolokai i pietus nuo 
kranto, maždaug per 200 
myliu » rytus nuo Nantucket. 
Sausžcmiui ji tik tiek prida
rė. kad aptvindė plačius plo-

Vietnamo generolų ban
dymas nuversti premjero 
Nguyen Khanh valdžią pra
eitą pirmadienį baigėsi ne
pasisekimu.

Vos 24 valandoms praė
jus. kai sekmadienio rytą su
kilėlių pajėgos įžygiavo į 
Saigono miestą, sekantį rytą 
kaip sukilėlių taip ir val
džios pusės atstovai prane
šė, kad visur tvarka grąžin
ta ir vienybė pilnai atstaty
ta. ir buvę priešai vėl drau-

Per visą „revoliucijos“ 
laiką nebuvo iššauta nė vie
no šūvio, nors sukilėliai pei
kiamą naktį grasino šarvuo
tais automobiliais ir tan
kais, o lojalistai arba val
džiai ištikimieji karo avia
cijos lėktuvuose nardė vir
šum sukilėlių pozicijų, nenu- 
mesdami nė vienos bombos-

Karo aviacijos viršinin
kas Nguyen Cao Ky, kuris 
sutrukdė sukilėlių laimėji
mą. neužleisdamas jiems a- 
viacijos aerodromo ir atsi
sakydamas pasiduoti, pasa
kė. kad nė vienas sukilimo 
vadas ar dalyvis nebus areš
tuotas ir visi grąžinami į sa
vo pareigas.

Premjeras Khanh grįžo į 
Saigoną tą pačią naktį, ir 
netrukus jį aplankė JAV 
ambasadoriaus pareigas ei
nąs Alexis Johnson, kuris, 
vėliau paklaustas, ar Jungti
nės Valstybes teberemia 
Khanh valdžią, atsakė: „Ži
noma. kad taip!“

Sukilimui vadovavo brig. 
gen. Lam Van Phat. Romos 
katalikas, kurį, budistų 
spaudžiamas. Khanh ką tik 
prieš savaitę laiko buvo at
leidęs iš vidaus reikalų mi
nisterio pareigų.

TOLI NUPLAUKĖ

Devyni Amerikos studen
tai iš Dartmouth kolegijos 
4 indėniškomis valtimis per 
11 savaičių nuplaukė Duno
jaus upynu iki Juodosios jū
ros —550 mylių kelią.

respublikai nedalyvaujant tvs smarkaus lietaus \ande- 
ar prieš jos valią.“

INDIJA GINKLUOJASI

riu.

Kongo kariuomenė trimis 
grupėmis pradėjo žygį prieš I Atrodo, ias vieneriu metu pi- 
komunistų vadovaujamus lietis yra nepatenkintas, kad 
sukilėlius Kivu provincijoje, respublikoną kandidatas į vice- 
supdama Uvira miestą, kurį prezidentus William Miller jį 
valdo sukilėliai. I laiko savo rankose.

AMERIKIETIS BERLYNE 
IŠGELBĖJO PABĖGĖLI

Amerikietis kareivis Han 
Puhl iš Weymouth. Mass..

Naujas Chiles prezidentas Edu-

Indija. pasižadėjusi „ne- 
susidėti“ nė su viena puse,
gavo didelius kiekius kari- pagarsėjo kaip didwr 
nės paramos iš JAV. o da- gelbėdamas iš Rytų Berly-.
bar nusipirko ir iš Sovietų no per sieną bėgantį vokietį, • ,__ .
Sąjungos tankų ir greitųjų kuris buvo buvo jaū komu- j ardo Frei, krikščionis demokra. 

1 MIG kovos lėktuvų- j nistų sužeistas. Jis sveiksta, tas.

s įs-
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Darbo ar poilsio diena
Regint per Darbo Dienos savaitgalį ko ne visą Ameri

ką ant ratų. visus vieškelius ir greitkelius po 50-09-70 ir 
daugiau mylių skrendančių automobilių užplūstus, drąsiai 
galima Darbo Dieną su jos 78 valandų savaitgaliu lyginti 
su Liepos Ketvirtąja, ką parodo ir trafiko aukų ko ne 
vienodi skaičiai: šiemet per Nepriklausomybės Dieną au
tomobilių užmušta 510. per Darbo Dieną 531 žmogus..-

Darbo Diena šiemet krašte yra įtraukta į skaičių žy
miausiųjų nacionalinių švenčių (National Holidays). dėl 
to. nors šventei jau praėjus, bus įdomu patirti, kaip ši 
darbo žmonių klasinės kovos ir ryžto diena patapo viso 
krašto gyventojų švente?

Darbo Diena, legali šventė, yra švenčiama kasmet 
pirmąjį rugsėjo mėnesio pirmadienį; ji švenčiama visose 
penkiose dešimtyse jungtinių valstybių ir Kolumbijos 
Distrikte. Portorikoje. Panamos Kanalo zonoje bei Virgi
nijos salose.

Darbo Dienos šventę pradėjo darbininkų organiza
cija Darbo Vyčiai (Knights of Labor) 1882 metais, savo 
visuotinio suvažiavimo proga Nevv Yorko mieste sureng
dami pirmąjį dideli viešą paradą-eiseną.

Dailidžių ir Statybos darbininkų brolijos sekretoriaus 
airio Peter James McGuire vadovaujami. 1882 m. rugsėjo 
mėn. pirmąjį antradienį į Manhattan pasipylė tarp 16 ii 
20 tūkstančių organizuotų darbininkų, norėdami savo 
darbo žmonių klasę pagerbti bei jos jėgas pademonstiuoti.

Nors parade dalyvavę darbininkai buvo darbdavių 
nubausti, nutraukiant jiems atlyginimą "už savavališka 
pasišalinimą iš darbo“ ir kitokiais būdais stengiantis dai- 
bininkus nuo panašių naujenybių atgrasinti, tačiau upės 
bėgimo užtvenkti nebepavyko- Newyorkiečių pavyzdys 
patraukė ir kitų pramonės centrų darbininkus ir jau se
kančiais metais. 1883 m. rugsėjo 5 d., į darbo žmonių pa
radą išėjo Bostono darbininkai. Reikia nepamiršti, jog 
tuomet darbininko darbas buvo dar sunkesnis ir daug 
ilgesnis: po 12 valandų per dieną, po 6 dienas per savaitę 
ir jokių atostogų...

1884 m. Darbo Vyčiai surengė paradą rugsėjo pirmo
jo pirmadienio rytą ir priėmė rezoliuciją, nustatančią atei
čiai, kad kiekvienais metais rugsėjo mėnesio pirmąjį pir
madienį būtų rengiami darbo žmonių paradai ir ta diena 
būtų švenčiama kaip Darbo Diena-

Kitų valstijų darbininkai pradėjo per savo organiza
cijas agituoti, kad legislatūros tą dieną specialiais biliais 
paskelbtų legale švente, ir rezultate 1887 metais pirmoji 
Colorado legislatūra. netiukus New Yorko. Massachusetts 
ir New Jersey legislatūros išleido atitinkamus įstatymus, 
kol pagaliau kongresas 1894 metais Darbo Dieną padarė 
visos šalies legale nacionaline švente.

Šiandien, stebėdamas viso krašto keliais riedančius 
kelis milionus automobilių, jau nebeatskiri. kur yra fabri
ko direktoriaus, boso, kur eilinio darbininko mašina, nes 
jokia naujiena, kad dabar dauguma geroms unijoms pri
klausančių darbininkų turi net po du automobilius, gerus 
namus, prie ežero ar pajūryje nuosavą trobelę ir aukštuo
sius mokslus baigiančius vaikus.

Daug kas šiandien jau pamiršo, kiek jų tėvams ši 
diena kaštavo, kol ji iš darbo dienos išsivystė į poilsio 
dieną. Amerikos darbo žmonės savo Diena pagrįstai di
džiuojasi ir turi pilną teisę didžiuotis, tik neprivalo pa
miršti. kad joks -laimėjimas nėra pasiektas be aukų ir kad 
šio laimėjimo aukas sudėjo dar šios gentkartės tėvai.

Lietuviai Amerikos darbininkų judėjime yra aktin
gai dalyvavę ir suvaidinę nemaža vaidmenį bei turėję 
aukų. Dė to jie turi pilną teisę su visais Amerikos darbo 
žmonėmis lygiai dalintis bendrai pasiektų laimėjimų vai 
siais.

Prezidentas Johnson sveikinasi su AFL-CIO pirminin
ku George Meany. kuris lankėsi Baltuosiuose Rūmuose 
pareikšti, kad organizuoti darbininkai remia Johnsono 
kandidatūrą.

Togliatti testamentu

BALTŲ TERITORIJOS 
PILNOS PILIAKALNIŲ

Z. Raulinaitis Kario 7 nr.
rašo:

‘Visoje šių dienų Lietu
vos teritorijoje priskaitoma 
daugiau kaip 1.000 piliakal
nių. Jų didelė dalis yra ryti
nėse ir pietinėse Lietuvos 
srityse, taigi yra statyti prieš 
slavus. Dabartinės Latvijos 
teritorijoje archeolobai nu
statė viso 321 piliakalnį. IŠ 
jų vra 186 į rytus nuo Dau
guvos. tai yra ilgi prieš rytų 
priešą — slavus- Tuo tarpu 
Estijoje surasta tik apie 160 
piliakalnių.

’Senų baltiškų piliakal
nių yra vakarinėje ir viduri
nėje Rusijoje. Polocko. Mo- 
gilevo ir Slucko srityse. Bal
tams vis stabdant tą slavų 
antpuolį, piliakalnių grupės

Kas kitur rašoma
DR. JUOZO GIRNIAUS "RERUM NOVARUM“

Lietuviškųjų krikščionių vadų savęs išpliekimas

Jau nuo pavasario, būtent, birželio mėnesio, iš pran
ciškonų leidžiamo mėnesinio žurnalo AIDŲ nr. 6 (171) 
pučia gaivus, valandomis gana stiprus vėjas, kitais laikais, 
kitose vietose ir kitokio temperamento žmonėse galėjęs 
sukelti audi-ą. bet lietuviuose, kad ir mėgstančiuose pasi
didžiuoti esant frontinės katalikybės tauta., nesukėlęs nei 
kiek pastebimesnės bangelės jų dvasinės lemenkudros 
paviršiuje. - j

Tas naujas vėjas tai dr. Juozo Girniaus, katalikiškojo 
jaunimo Ateitininkų vado, ilgas straipsnis, pavadintas
“Naujųjų amžių "supasaulėjimo“ baimė ir krikščioniško
sios laisvės atsakomybė“.

Malonu pastebėti, kad tame straipsnyje aiškiai tebe
rusena popiežiaus Jono XXIII pradėtoji ir Pauliaus VI dar 
nenuslopintoji katalikiškųjų krikščionių saviflageliacijos 
(savęs išpliekimo) dvasia. Kiek dr. J. Girnius tame ilgame

■munistų parti-; munizmo sąjūdy buvo toks f ^te vra pasakęs mūsų Hetuyiškiems "krikščionims"
ir parėmus sa- didelis, jo testamento pa-gTl-omunoXl„nin ,,, lk‘.s‘ola‘|ne?1[dat«- f J^aiaritioU neįmanomų

Italijos komunis
jai paskelbus ir parėmus sa- uiutnrs, jo uesutmemo pa-j nuQ Nemuno aukstupio 
vo neseniai mirusio vado skelbimas tikrai atvertų r 
testamentą, nauja bomba naują didelį plyšį marksiz- "Norėdami atlaikyti slavų 
sprogo internacionalinio ko- mo-leninizmo gretose. Ki- agresiją. baltai stengėsi už 

niečiai komunistai savo na- daryti visus priėjimus į savo 
cionalizmą buvo paslėpę po krast3- Pe statė
kraštutinių kairiųjų šūkiais. Į U tinklą pilių savo že- 

ta aštri kritika sovietų takti- Jie faktiškai reikalavo gri-| pakraščiuose, svarbiose 
kos ginče su raudonąja Ki- žimo prie stalinizmo, kaip kryžkelėse ir prie didžiųjų 
nija. reikalavimas daugiau vidaus, uip ir užsienio poli- - krašto gilumą — u

munizmo politikoje.

Tame dokumente išreikš-

dalykų, už tai tikrai būtų auto da fe laužo nusipelnęs, jei 
tokius nukrypimus nuo linijos būtų drįsęs pasakyti krikš
čionybės klestėjimo Viduramžiuose, kurių fatališkus nusi
kaltimus prieš žmogaus dvasią pats šiame traktate pa
smerkė-

Kumščio dūžiai sau į krūtinę

"Kaip neteisu viduramžius tik idealizuoti, besiilgint 
viduramžinės sanUros Urp religijos ir kultūros“, prade
da savo rašinį dr. J. Girnius, "taip neteisu naujuosius am
žius tik smerkti, besibaiminant jų "supasaulėjimo“... Rei
kia krikščionims pervertinti naujuosius amžius žvilgiu

_____  ___ laisvu nuo tradicinės aimanos dėl jų nutolimo nuo vidur-
Togliatti testamentą svariu’^ vi'“omenS'ir prakti-1 je7arodoje^New Yorke'aiZ amzhT- "įpusta naujaisiais amžiais vykusį nukrikščio- 
,1StOnnAU_?naŠUJ kos ir aplamai iš komuniz-| kiai materialiniu požiūriu nėjimą vaizduotis tik lyg kažkokių abstraktinių -izmų is-

nuostolingas biznis, nes jos: torija ir dėl to kaltinti tik "kitus“... "Pervertinant tradi- 
dainų ir šokių programos vi- cinį krikščionių žvilgį į naujuosius amžius, pirmas daly
si klausėsi ir žiūrėjo veltui. | kas yra suprasti savo pačių kaltę (bent jos dalį) dėl apgai-
Taigi. pelno ji ir negalėjo i;mOsios dechristianizacijos“... (nukrikščionėjimo). 
duoti.

„ „ - -u • « n • "Ateizmas neįsiveržė iš šalies su Kokia nors tauta
rašytojas ojus Mi-. Dįevo“ rašo dr- J. Girnius, "kuri būtų savo netikėji- 

zara Laisves rugsėjo 8 d. ’

demokratijos ir spartesnio 
nusialinimo Sovietų Sąjun
goje bei kituose sovietų val
domuose kraštuose ir šiaip

tikoje. Togliatti auka prieš ^ll^*
Maskva eina iš dešinės, išpusės ?ų. kurie jaučia, jog .LĮETUVTŲ DIENA
Chruščiovas nepadarė už-l UOSTOLIŲ.

aiški atvira kalba padaro te^tinai pažangos, kad iš so-J Lietuvių Diena Pasaulinė-

komunizmo metraščius. So
vietų premjeras Chruščio
vas. bandydamas savo Pra
hos kalboje (Čekoslovakijo
je) nuginčyti bent svarbiau
sius šio Italijos komunistų 
vado argumentus prieš 
Maskvos siūlomą tarptauti
ni komunistų mitingą, tam

aplamai 
mo būtų pašalinti senieji ti- 
ranijos geležiniai pančiai.

Togliatti pareiškimas yra 
lygus komunizmo pasaulyje 
esančiu itakinizu revizioniz."Z Z - o -g ” T ~ ‘   -----
mo jėgų platformos paskel
bimui- v

Gali atrodyti keista, kad
Togliatti memorandumui kairieji kiniečiai ir d<£iny- 
pndavė daug svorio. sis Togliatti laikėsi drauge

Togliatti deklaracijos svo- opozicijoje prieš Chruščiovo 
ris yra žymus ypač tuo. kad kėslą "išspręsti“ dabartinę 
jis visą laiką buvo žinomas marksizmo-leninizmo krizę, 
kaip didis Sovietų Sąjungos Tam paradoksui suprasti 
draugas ir rėmėjas. Dar tik reikia nepamiršti, kad dau- 
prieš porą savaičių patsai gelyje beirstančio komuniz- 
Chruščiovas savo kalboje, mo bloko dalių nacionaliz- 
pasakytoje Togliatti mirus, mas vis labiau nugali jų ide- 
pareiškė. jog Togliatti mir- ologiją. Visų nacionalistinių 

komunistų didžiausioji bai
mė, nežiūrint, kaip jie be-

tis yra sunkus nuostolis Ita
lijos komunistams. Sovietu
Sąjungos komunistams ir žiūrėtų į atskiras problemas, 
viso pasaulio komunistams-., yra jų baimė, kad Ch rusėjo- 

Chruščiovo gausūs komp-1 *as gali'pasauliniam kofliu- 
limentai savo mirusio drau- Bizmui vėl užkarti Maskvo- 
go adresu leidžia manyti. Je centralizuotą valdžią, 
kad jis nė supratimo neturė- Dėl to., kaip savo paskutinį 
jo. jog tikrosios Togliatti i- politinį aktą, Togliatti ir pa- 
dėjos bus kada nors viešai fašė minimąjį testamentą, 
paskelbtos. Atrodo, kad norėdamas suduoti ko di-, 
Chiuščiovo tikslas buvo su- džiausią smūgį prieš pasikė- 
daryti tokį įspūdį, jog tas sinimus vėl atstatyti Mask- 
Italijos raudonųjų vadas bu- vos Kremliui vergaujančią 
vo šimtaprocentinis Mask- vienalytę vienybę, 
vos rėmėjas jos dabartinių

• mu užkrėtusi ir krikščionis.“ toliau rašoma. "Visi kaltiną
ja į mieji -izmai vienaip ar kitaip atspindi ne tik atitinkamus 

laiko rūpesčius, bet ir krikščionių atitinkamas kaltes, 
liekant jiems abejingais. Kaltės dėl netikėjimo iškilimo 
bei išplitimo tenka jieškoti visų pirma ne -izminėse ab
straktybėse. o savyje pačiuose“...

_____ ________ Nemažiau negailestingai dr. J. Girnius supliekia,
esą. jie į savo kišenes pylę i anot jo, krikščioniškosios scholastikos epigonus, tai yra 
pinigus, arba. dar aiškiau, krikščioniškai-katalikiškai nusidažiusius mokslininkus dėl 
kad juos nudžiovę. , jų verkšlenimo, kad mokslas pametęs religiją, kad atsira-

Geresnio melo ir šmeižto ‘ Praiaia terP «holasdnės tradicijos (viduramžių
— Tt • *--- ------------------ Vafolilroiis Rojaus Mizaros ir negali
ma laukti!

laidoje į klausimą, kodėl 
tos Dienos rengėjai 
skylėje“, šitaip atsako:

"Todėl, kad rengė "veiks
niai*, kurių kišenės yra 
skylėtos-“

Kitais žodžiais tariant

KAIP IŠTRŪKTI 
LIETUVOS

IŠ

Daug kas norėtų iš pa 
vergtos Lietuvos išvažiuoti 
į laisvąjį pasaulį, bet komu
nistai neleidžia- Labai re
tam tepavyksta po ilgų ilgi 
metų prašymų Lietuvą ap
leisti.

LIETUVIAI, BALSUOKITE UŽ DEMOKRATUS!

Į prezidentus rinkime Lyndoną Johnsoną, į vicepre
zidentus Hubertą Humphrey. Prezidentas Johnsonas yra 
nuoširdus žmogus, turi gerą patyrimą prezidento parei
goms eiti- Jis stengiasi nugalėti skurdą, panaikinti diskri
minaciją. Jam jau vieną kartą Ku Klux Klan prie namų 
kiyžių degino. Mat. jis eina Lincolno pėdomis.

Senatorius Humphrey prieš kelerius metus parėmė 
Lipscomb-Kuchell rezoliucijas Lietuvos laisvinimo reikalu.

Respublikonai. Eisenhoweriui valdant, prarado Ku
bą. Lietuvos laisvinimo klausimas nepateko į Jungtines 
Tautas. Eisenhoweris yra Goldwaterio-Millerio patarėjas. 
Nebalsuokite už juos.

Remkite į JAV senatorius Ted Kennedy

Daug respublikonų meta savo partiją.

Vyt. Skrinska,

96 G St.. So. Boston Mass.....
(Skelbimas)

sunkumų metu. Dabar bus 
įdomu pasekti, ar sovietų 
spauda spausdins Togliatti 
pareiškimo tekstą, ar nors 
suminės, kad toks dokumen
tas aplamai egzistuoja.

Nes. kadangi Togliatti 
prestižas pasauliniame ko-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

Gražu Lietuvos žemėlapį

galite gauti

nistracijoj už 50

Abcsiaijos hnperaterias Baile Saluie (kairėje) kaltas! 
su Kongo ministeria pirmininką

Pagaliau iš Marijonų lei
džiamo Draugo rugsėjo 8 d 
laidos sužinojome, kad tos 
išvažiavimo kliūtys lengvai 
nugalimos.

Jo bendradarbis pasikal
bėjo su neseniai iš Lietuvos 
atvažiavusia moterim, kuri 
jam papasakojo, kad 3 me
tus jos prašymai išvažiuoti 
būdavę atmetami. Ji rašiusi 
net pačiam Chruščiovui, bet 
nieko negelbėję.

"Tuomet prižadėjau, kai 
bus apsireiškimo metinės 
(Tariamojo šv. Mergelės 
pasirodymo Romai Macvy- 
tei prie Skiemonių 1962 m 
liepos 13 d- Kel red.). vykti 
į tą vietą pagarbinti stebuk
lingąją švč. P. Mariją. Tą 
pasižadėjimą įvykdžiau. 
Praslinkus keliems mėne
siams gavau iš Vilniaus pra 
nešimą, kad galėsiu išva
žiuoti į JAV. Tokiu būdu į 
ketvirtus metus išvažiavau.“

Taigi, pagal Draugą, iš 
Lietuvos išvažiuoti visai ne
sunku.

"mokslo“) ir mokslinės pažangos ir kad "taip katalikai 
laipsniškai išstumiami iš mokslo arenos“-..

"Bet kas gali iš mokslo arenos išstumti tą. kurs pats 
jos nepalieka?!“ teisingai sušunka dr. J. Girnius. "Iš 
mokslinio darbo neišstumiama. o pasitraukiama“... "Juo 
daugiau keitėsi pasaulėvaizdis, juo baimingiau daugumas 
šių scholastikos epigonų užsidarė savo kiaute, kur pama
žu užduso“ (I. Eretas: Katalikai ir mokslas).

(Scholastika, scholaticizmas yra pavadinimas vidur
amžių teologinio ir filosofinio mokymo sistemos, parem
tos svarbiausia bažnyčios tėvų. Aristotelio ir jo komen
tatorių autoritetu; siauras laikymasis tradicinių mokymo 
metodų, doktrinų bei formalybių. Epigonai (Epigoni) 
Ui pavadinimas septynių legendarinių didvyrių graikų 
mitologijoje, kuriems pasisekė pasodinti į Thebes sostą 
Oedipo sūnų Polonicesą.)

Kaip katalikai vadino demokratiją ir laisvę?
"Nemažiau nelemtai katalikų santykiai su laiko rū

pesčiais klostėsi ir visuomeniniame gyvenime“, kerta sa
vo "epigonams* dr. J. Girnius iš kito šono. "šiandien ci
tuojame“. rašo jis. "H. Bergsono žodžius apie demokrati
jos evangelinę kilmę, bet vos prieš šimtą metų daugumai 
katalikų demokratija atrodė "politinė bedievybė“ (prieš 
valdžią iš Dievo skelbiančia valdžią iš tautos), sąžinės 
laisvė — "maru“ ir "pamišimu“. Beveik šimtas metų tu
rėjo praeiti nuo Didžiosios prancūzų revoliucijos, kol 
Leonas XIII įsakmiai nurodė, kad valdymo® forma ka
talikybei yra neutralus dalykas. Panašiai dėjosi ir su so
cialiniu rūpesčiu, ryšium su pramonine revoliucija išau
gus proleUriatui. Vyskupas Ketteleris, F. Ozanamas ir 
dar vienas kitas buvo savo laiku iškėlę katalikų socialinę 
atsakomybę, bet aplamai katalikai liko abejingi, kol jų 
nesujudino to paties šviesiojo popiežiaus Leono XIII en
ciklika "Rerum Novarum“. Tačiau, kai ši enciklika pasi
rodė. jau buvo prabėgę beveik 50 metų nuo "Komunistų 
partijos manifesto“ paskelbimo. Nėra ko stebėtis, jog tie 
darbo mases laimėjo, kurie pirmieji jas pamatė.“

(Nukelta j 7 psl.).
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

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

Civilių teisių įstatymas
Su civilinių teisių įstaty-1 duodamas teismui, 

mo išleidimu darbdaviai, | Jei teismas randą skundą 
pagrįstą, jis gali įsakyti 
darbdaviui samdyti atmestą

darbo unijos ir darbo agen
tūros turės dorotis su naujo
mis problemomis- Įstatymas 
garantuoja lygias darbo ga
limybes negrams ir kitoms 
mažumų grupėms. Jis drau
džia rasinę diskriminaciją 
samdant, atleidžiant ar pa
keliant į aukštesnę katego
riją. Darbdavys, samdyda
mas. be to. negali rodyti sa
vo palankumo bet kuriai re
liginei grupei.

Yra tačiau kelios išimtys. 
Pavyzdžiui, kiniečių resto
rano savininkai turės teisę 
samdyti tik kiniečius patar
nautojus. Jeigu darbdavys 
galės įrodyti, kad jo siūlo
mas darbas tinka tik vyram, 
jis galės duoti skelbimus, 
kad šiam dar bui ieško tik 
vyrų. Tačiau jis negalės 
skelbti, kad nori tik balto
sios rasės darbininkų ir tik 
protestantų.

Kai kurie darbdaviai tu
rės sunkumų. Negras gal pa
jus. kad jis buvo nepriimtas 
į darbą ar nepakeltas į aukš
tesnę kategoriją dėl savo 
spalvos, darbdaviui esant vi
sai nekaltam dėl bet kokios 
rasinės diskriminacijos-

Pavienis darbininkas gali 
nusiųsti skundą į Lygių Dar
bo Galimybių Komisiją, ku
ri yra federalinė agentūra, 
priverčianti klausyti įstaty
mo, ar pati komisija apkal
tins. jeigu darbininkas to 
pats nepadarys. Kartais yra 
nelengva įrodyti, ar yra pa
darytas nusikaltimas, ar ne.

JAV-bės turi federalinę 
valdžios sistemą su galio
mis, pasiskirsčiusiomis tarp 
federalinės valdžios ir vals
tybinės valdžios. Pusė iš 50 
valstybių turi savo įstaty
mus teisingam samdymui 
tvarkyti. Jom bus duoti du 
mėnesiai reaguoti į skundą, 
o jei nereaguos, tai jį spręs 
federalinė valdžia. Įstaty
mas duoda 30 dienų valsty
binei ir federalinei valdžiai 
tuo reikalu susitarti. Jeigu 
to negali padalyti, tai dar
bininko skundas yra -per-

darbininką ar atgal priimti 
atleistą darbininką ir sumo
kėti jam per atleidimo laiko- 
tai-pį negautą uždarbį, ar 
kokiu nors kitokiu būdu ati
taisyti klaidą, jei buvo tyčia 
prasižengta įstatymui- 

Nors įstatymas jau kong
reso priimtas ir prezidento 
pasirašytas, tačiau jis vyk
domas palaipsniui- Taisyk
lės prieš diskriminaciją ne
bus taikomos per pirmus į- 
statymo metus. Per antrus 
metus tik firmos su 100 ar 
daugiau darbininkų bus į- 
statymo liečiamos. 1966 m. 
įstatymas bus taikomas į- 
staigoms su 75 ir daugiau 
darbininkų ir 1967 m. su 
daugiau negu 50 darbinin
kų. 1968 m. viduty visos su 
25 ar daugiau darbininkų 
įstaigos ir Įmonės bus įsta
tymo liečiamos.

A- C. N. C.

ASMENŲ IR 
VARDYNAS, —

DIEVŲ
naudinga

knyga ypač jaunavedžiams 
ir Lietuvos senovę gerbian
tiems visada turėtina po 
ranka. Kaina 3 doleriai.

Parduoda:
Anit Rulra <

712 W 17th Place.
Chicago 16. III.

DAR GALIMA GAUTI
Dar turime labai ribotą 

kiekį kun. M. Valadkos įdo
mios knygos —

"Ar Romo* popiežius yra 
Kristaus vietininkas?*4
Knyga 227 psl.. kaina$1.20

KĄ DOVANOTI?

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

HiSTORY OF THE U- 
THUAN1AN NATION, pa 
rašė Kosta* Jurgėla, kaina 
$10-

Vytauta* the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končių*, iliustruota, 211 
pal., kaina kietais viršeliai* 
$.4.00, minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES, parašė Juze 
Daužvardienė, kaina $2.

Leil. Charles Klussman, kurio 
lėktuvas buvo pašautas virš La
oso ir jis birželio 6 d. paimtas 

nelaisvę, bet sugebėjo iš jos 
pabėgti. Viršuje jo žmona, gyv 
San Diego. Calif.

KAIP MŪSŲ KRAŠTAS
GAVO SAVO VARDĄ

"Jungtinių Valstybių“ 
vardas oficialiai buvo pri
imtas 1776 m-, tuo metu. kai 
Amerikos kolonijos kovojo 
dėl savo nepriklausomybės
1775 m., prieš Amerikos re
voliucijos kilimą, kiekviena 
kolonija buvo vienetas, val
domas Britų karaliaus. Ki 
lūs karui. Amerikos patrio 
tai jau pradėjo kalbėti apie 
"jungtines kolonijas

Jungtinių kolonijų vadai, 
susirinkę į Antrąjį Konti- 
nentalinį Kongresą Phila- 
delfijoje. kuris pasidarė 
centrinė trylikos kolonijų 
valdžia. 1775 m. birželio 
mėn. 7 d. rezoliucijoje nu
tarė, kad kolonijos būtų su
jungtos. ir tuo pačiu pareiš
kė. kad "kolonijos yra ir pa
gal teisę turėtų būti laisvos 
ir nepriklausomos valsty
bės“

Amerikos Jungtinės Ko
lonijos arba Šiaurės Ameri
kos Jungtinės Kolonijos bu
vo vardas, naudojamas Kon- 
tinentalinio Kongreso nau
josios armijos komisijoms.

Per pinnuosius Amerikos 
revoliucijos metus "Jungti
nių Valstybių“ arba "Jung
tinių Amerikos Valstybių“ 
pavadinimas buvo girdimas 
kolonijose. 1776 m. pradžio
je vienas asmuo, pasivadi
nęs Candidus vardu, rašė:

"Amerikos Valstybės nė
ra nei provincijos, nei kolo
nijos. nei Didžiosios Brita
nijos vaikai.“

Pirmas užrekorduotas 
"Jungtinių Amerikos Vals
tybių“ pavadinimas buvo 
Thomo Jeffersono Nepri
klausomybės Deklaracijoje
1776 m. liepos mėn. 4 d. 
Šiame dokumente kongre
sas paskelbė, kad "Jungti
nės Amerikos Valstybės“
yra laisvos ir nepriklauso
mos nuo Didžiosios Britani
jos-

1776 m. rugsėjo 9 d. Kon- 
tinentalinis Kongresas ofici
aliai leido naudoti ” 
nių
"Jungtinių Kolonijų“. Jo re
zoliucija taip skambėjo:

"Nuo dabar visose konti- 
nentalinėse komisijose ir ki
tuose dokumentuose "Jung
tinių Kolonijų“ pavadini
mas turi būti pakeistas į 
"Jungtinių Valstybių“ pa
vadinimą.“

Šio krašto ankstyvuosiuo
se metuose "Jungtinių Šiau
rės Amerikos Valstybių“ pa
vadinimas buvo naudoja
mas. bet, nors jis buvo ir 
tikslesnis, neprigijo. Dau
giausia vartojama yra Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Jungtinės Valstybės, Ameri
ka. Valstybės ir sutrumpini
mas JAV.

A3-N3.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

v5!
A !!-U4

Brazilijos ambasadorius Juracy Magalhaes tt'ashingto 
ne kalba Brazilijos uniją atstovams, kurie čia lankė 
specialius kursus.

KALIFORNIJOJE 18 MIL. 
GYVENTOJŲ

JAV statistikos biuras 
skelbia, kad Kalifornijos 
valstybė dabar yra gyvento
jų skaičiumi pirmoji, nes šių 
metų liepos 1 d. joje gyveno 
18 mil. ir 84 tūkstančiai 
žmonių, o iki šiol pirmavu
sioje New Yorko valstybėje 
yra tik 17 mil. 915 tūkstan
čių gyventojų.

Trečioje vietoje pasilieka 
Pennsylvanijos. o ketvirtoje 
Illinois valstybės- Mažiausia 
gyventojų turi Alaska-

Nuo 1960 metų Kaliforni
joje gyventojų padidėjo £ 
mii. 400 tūkstančių, o New 
Yorko valstybėje sumažėjo

mil. 100 tūkstančių.

VATIKANA5 LEIDO
EKSKUN1GUI VESTI

Tik dabar paskelbta, kad 
praeitą balandžio mėnesį 
Šventojo Ofiso galva kardi
nolas Ottaviani atpalaidavo 
44 metų amžiaus tėvą Mau- 
rice W (pavardė neskelbia
ma) is Versailles nuo celi
bato priesaikos ir gegužės 
mėnesį jam leido apsivesti. 
Tai esąs piunas toks atsiti
kimas Romos katalikų baž
nyčios vėlesniųjų laikų isto
rijoje- Kada ir kaip tėvas 
Maurice tapo ekskunigu. ne
pranešta.

Aukštas Vatikano parei-

Iškilmingai palaidotas 
Joną* Budry*

Lietuvos generalinis kon- 
sulas Jonas Budrys, dar gy
vas būdamas, pareiškė norą 
būti palaidotas Chicagos 
lietuvių tautinėse kapinėse. 
Tas jo noras šeimos buvo į- 
vykdytas, ir velionio Jono 
Budrio palaikai ten iškil
mingai palaidoti rugsėjo 5 
dieną.

Tūkstančiai lietuvių atsi
lankė į Petkaus koplyčią 
rugsėjo 4 ir 5 dienomis, gal 
šimtas automobilių lydėjo į 
kapus, kelios dešimtys jų

struggie 
Lithuania/* 

J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Leave your tears in Mes- 
kow’** parašė B. Armonienė, 
lesina |3.B8.

"Lithuania land of 
ropt.“ parašė L. Valiukas, 
kaina$4.7S.

”Twenty years* 
for freedom of ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
•‘Keleivio" administraci

ja prašo mielųjų skatytojų, 
Irarie keičia adresą, 
iant naująjį adresą 
mfriti parašyti ir

toliau pasiliksiąs nepajudin 
tas.

Ligi šiol Vatikanas leisda 
vo vesti tik išsižadėjusiems 
diakonam ir subdiakonam, 
kurių ordinas esąs mažesnis 
už kunigų.

NORI MIRTI —VAŽIUOK 
Į MASKVĄ

Jau rašėme, kad nuvažia
vę i Sovietų Sąjungą liepos 
mėnesį mirė Prancūzijos ko
munistų vadas Torez. o rug
piūčio mėn. Italijos komu
nistų vadas Togliatti. Abu 
ten buvo nuvažiavę atosto
gų ir pasitarti su Chruščio
vu. Be šių. tokių iš komu
nistinio rojaus gyvų negrį
žusių anksčiau buvo ir dau
giau.

Ir štai atėjus rudeniui- 
toks pat likimas ištiko ir 
JAV komunistų veikėją 
Elizabeth Gurley Flynn. ku
ri ten taip pat nuvyko "am
žinų atostogų“.

Vadinasi, aišku, kodėl 
ten bijojo važiuoti Prūseika, 
kodėl taip spyrėsi į tą rojų 
stumiamas Andriulis ir kiti- 
Mat. to rojaus oras yra dau
giau skiltas nabašninkams. 
negu gyviesiems...

Ar tori šitas 
knygas?’

IDYSIS SAPNININKAS, 18- 
psl.. kaina ................... $1.5

IETUVOS RESPUBLIKO: 
ISTORIJA su spalvotu žeme 
lapių, 96 psl., kaina .. $0-7

JETŲVOS ŽEMĖLAPIS Kai 
oa ........................... $O.5<

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage 
kaina ............................ $0.2'

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl 
kaina 75 centai.

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

.YTIšKOS LIGOS, dr. F. Ms 
tulaitis, 24 psl., kaina *O.2-;

STABMELDIŠKA LIETUVA 
32 psl., kaina...............$0.1'

LIETUVOS SOCIALDEMC 
KRATŲ PARTIJOS PROG 
RAMINĖS GAIRĖS, 32 pst 
kaina 25 centai.

MONOLOGAI IR DEKLAMA 
CMOS, 96 psl., kaina .. $0.2:

JAUNASIS SOCIALDEMO 
KRATAS Nr 4 ir 5, kain 
35 centai

4ELOS BALSAI, J. Smelsv 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. ka, 
na ....................................$0.7:

Nors tikriausiai nieko ne
išmano, kaip yra sutvarkyti 
automobilio viduriai, klek

ino. kad. nepaū tviena* motoristas, kurio au-.. ‘r * . ' • >• :. . i •» t > •>• leidimo ir galimų-‘tomofcšl* be
bažnyčios Įstatymų pakeiti 
mų panašiems atsitikimams 
spręsti, kunigų celibatas ir

Tarni mieste, Italijoje, 
buvo teismui apskųsta* mo
teriškų madų krautuve* sa
vininkas už tai, kad mane
keną aprengė moterišku 
maudymosi kostiumu be vir
šutinės dalies (topless). Tei
sėja* -Giovanni -dėl Porte 
nusprendė, kad kostium 
be viršutinės dalies ant ne-
«yvo 
dantis.“

gun

matomos prie
sustoja, pirmiausiazasties 

priėjęs -pakelia -dangtį 
spokso į motorą.

• ir

iur r Uu M M

SLA MANOR—ATLANTIC CITY, NJ.

Naujas SLA Poilsio Namas garsiame kurorte Atlantic 
City, NJ-, 155 States Avė, jau atidarytas ir priima 
vasarotojus, šis namas tinka šeimoms, pavieniams 
ir patosus visuomeniniu organizacijų suvažiavimams. 
Kambariai gerai įrengti, kiekvienas jų turi atskirą 
maudynę ir visus patogumus. Nuo namo iki jūros tik 
pusė bloko. Kambarių kainos prieinamos. Kambarys 
su dviem lovom dviem asmenim $8 ar $9. Kambarius
Allianee of America, 307 West 30th Street, New York, 
rezervuokite iš anksto per SLA Centrą: Lithuanian 
N.Y. 10001, arba telefonu. Are* Code 212, LA 4-5529.

FREEDOM, parašė S. A. Vik 
toras. 32 psl.. kaina 50 eenti

BEPRIKLAUSOMOS LIETL 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psL, kaina $5.(b

ANARCHIZMAS. ZS psl., ka 
na .................................... $0.1

-S DŪMINĖS LŪŠNELES. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 12 
psi., kaina ................... $1.0

1ELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

vAil SENOVĖJE ŽMONE 
PERSISTADYDAVO SAL 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.1'

EILĖS H STRAIPSNL- 
(Kaip Atsirado popiežiai, r. 
umatizmas, Kražių «kerdyn< 
ir kt.), 07 psl., kaina .. $0.2

MATERIALISTIŠKAS ISTOR 
IOS SUPRATIMAS. 80 pt> 
<aina ........................... 5C.2

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veutf 
Tno komedija, 29 p«L. Ka 
kaina ........................... $0i

ALKOHOLIS LR KŪDIKIA* 
kaina ........................... $0X

DAINOS APIE LAISVĘ. Z 
Giedraitis, 32 psL, ka 
na .................................... $0.7

KARPAS NR 3-4 (Vinco Kudii 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir kt 
59 psl.. kaina............... $2.0f

KA? YRA SOCIALIZACIJA 
K. Kautsky, 31 p?l., kai 
na $0-3'
Užsakymus su pinigais orašr

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a 

pysakos. A. Antanov, 45 psl 
kaina 10 centų

KELEIVIS 
636 Brasdwsy

27.

! ten tiesiai buvo atvažiavę.
Naujas kapas išaugo gre

ta dr. Vinco Kudirkos pa
minklo. Pažymėtina, kad 
konsulas Stašinskas, atvy
kęs iš New Yorko. savo bu
vusio viršininko karstą api
barstė iš Lietuvos atvežta 
žemės sauja.

Pažymėtina ir tai. kad 
Draugas pabijojo parašyti, 
kad velionis laidojamas Chi
cagos lietuvių tautinėse ka
pinėse.

DETROIT, MICH.
Serga A. Sukauskas

Antanas Sukauskas rug
piūčio 17 d- gavo atsigulti 
Providence ligoninėn, kur 
nigpiūčio 21 d. jam padaly
ta operacija. Rugsėjo 5 d. 
jis jau sugrįžo namo. bet 
dar bent šešias savaites ne
galės dirbti. Linkime jam 
greičiau atgauti prarastas 
jėgas.

Visiems rūpėjo streikas
Visas Detroito miestas 

atidžiai sekė automobilių u- 
nijos su Chryslerio bendro
ve derybų eigą. visi sprendė 
klausimą, bus. ar ne strei
kas? Kai paaiškėjo, kad 
streiko nebus, visi lengvai 
atsiduso.

Dviejų laikraščių streikas 
jau tęsiasi du mėnesius, bet 
jis plačiosios visuomenės 
nedomina.

CLEVELAND, OHIO

Dargio ir Mončio paroda
Rugsėjo 12 d. Gallery In

ternational (13218 Superior 
Avė.) atidaryta Alfonso 
Dargio paveikslų ir Antano 
Mončio skulptūi-ų paroda- 
Paroda tęsis iki spalio 15 d., 
atidalyta nuo antradienio i- 
ki šeštadienio 2-7 vai. po
piet ir sekmadieniais 2-5 
vai. popiet.

A. Dargis gyvena Roches- 
tery. N.Y., o A- Mončys Pa
ryžiuje (Prancūzijoje). Abu 
dailininkai yra plačiai žino
mi ne tik lietuvių, bet ir kitų 
tautų tarpe. Jie jau via su
rengę nevieną parodą, ne
mažai jų kūrinių turi Įsigiję 
įvairūs muziejai.

Reikia manyti, kad ir Cle- 
velande jų paroda turės di
delį pasisekimą.

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

Jersey City, N. Jm majoras Tho- 
mas Gangemi pernai gavo atsi
sakyti iš tų pareigų, kai paaiš-

• kėjo. kad jis nėra JAV pilietis.
Dabar jis jau turi JAV piliety- 

i bę, bet nežinia, ar bedalyvaus
I politikoje.



Poslapis ketvirta* KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 38,1964 m. rugsėjo 16 d.

Iš pavergtos Lietuvos įį

plytų ir
(E) Komunistiniai propa

gandininkai pasigiria staty
bomis kaime, kolchozuose, 
tačiau pačios partinės spau
dos duomenimis padėtis su 
statybinėmis medžiagomis 
daugiau negu apverktina

Kalbama apie klaidas ir j 
trūkumus. Pasirodo, kaimo 
statybos pilnai neaprūpina
mos plytomis ir cementu. 
Plytų trūkumas jau yra pa
siekęs vienų šimtą milionų 
vienetų. Dėl cemento trūku
mo pastaruoju metu eilę sta
tybų teko laikinai sustabdy
ti. Trūksta ir kitų gaminių— 
kaimo statyboms išskiriama 
per mažai dažų, pokosto, 
kabelinės produkcijos daly
kų. transformatorių ir kitų 
medžiagų.
Lietuviai kvartetų konkurse 

Belgijoje

niaus "Žalgirio“ aituonvie- 
tė ir ketvirtą kartą topo So
vietų Sąjungos čempione.

"Žalgirio“ aštuonvietės 
irkluotojai vyks į Tokio o- 
limpiadą, ir, jų nuomone, 
stipriausiu varžovu laikytini 
vokiečiai

stipriausių

šio didžiojo jubilėjaus. me- cionalizmo sąvoką, kuri šiuo 
ta sunkų šešėlį ant šių iškil- metu yra begėdiškai naudo- 
mių- Rytų Europos socialis- jama siekiant užlaikyti ir į- 
tams neleidžiama veikti ko- amžinti sovietų viešpatavi- 
munistų valdomuose kras- mą ir jų eksploataciją- 
tuose. Jiems neleidžiama „ _ .
susirinkti, kad pademonst-1 <-»•»*«• Soc. Internacionalo 

----------- — Rytų

(E) Į rugsėjo 6-15 dieno
mis Liege mieste, Belgijoj) 
jvykstantj styginių kvarteto, 
konkursą išvyko Lietuvos 
styginis kvartetas. Konkur
se jis turės atstovauti Sovie
tų Sąjungą. Kvartetą suda
ro E- Paulauskas. K. Kali
nauskaitė. J. Fledžinskas ir 
R. Kulikauskas. Į jų reper
tuarą konkursui įeina Beet- 
hoveno, Bramso, Ferrari. 
Mozarto ir J. Juzeliūno kū
riniai.
Žalgiriečiai laimėjo sovietų 

čempionatą

(E) Sovietų Sąjungos a- 
kademinio irklavimo pirme
nybėse Chimkuose ties 
Maskva vėl i_:_ ii-. Viklamicju ▼ *i-

(E) Pastaruoju metu lie
tuviai sportininkai-lengva- 
atlečiai yra pasiekę labai ge
rų rezultatų- Lietuvos bėgi
kai (6,000 m., 10,000 m. ir 
3.000 m. su kliūtimis) per
nai ir šiemet yra bėgę grei 
čiau už norvegus, danus, 
švedus, olandus, šveicarus ir 
kitus. Lietuviai yra pasižy 
mėję rutulio stūmime, disko 
metime, įvairiose rungtynė
se moterims. Rekordus yra 
pasiekę ir yra buvę ar tebė
ra geriausiais pasaulio leng
vaatlečiais lietuviai A. Mi
kėnas, J. Pipynė, B- Kalė- 
dienė, A. Baltušnikas ir A. 
Stančiūtė.

B. Kalėdienė yra penkto
ji pasaulio visų laikų geriau
sių ieties metikų sąraše. A. 
Varanausko rutulio stūmi
mo rekordas 18 m- 85 cm. 
sovietų sporto istorijoje yra 
antras rezultatas ir užsieny 
ji aplenkia tik šeši rezulta 
tai. Žymūs ir lengvaatlečių 
K. Orento. A. Afeksiejūno 
(bėgikai) ir kt pasiekti re
zultatai. Rugpiūčio pabai
goje Kijeve įvyko Sovietų 
lengvosios atletikos pirme
nybės — jose žymius rezul
tatus pasiekę Lietuvos atsto- 

TokiOvas anrlrc i ▼ <»* į

Socialistai reikalauja laisvės
Socialistai reikalauja 

laisvės
Rugsėjo 5-6 dienomis 

Belgijos sostinėje Briusely 
posėdžiavusiam Socialistų 
Internacionalui Vidurio ir 
Rytų Europos Socialistų li
nija, kurią sudaro Bulgari
jos Socialistų Partija, Čeko
slovakijos Socialdemokratų 
Partija, Estijos Socialistų 
Partija, Vengrijos Socialde
mokratų Partija, Latvijos 
Socialdemokratų Partija, 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija. Lenkijos Socialistų 
Partija. Rumunijos Socialis
tų Partija. Jugoslavijos So
cialistų Partija. įteikė tokį 
pareiškimą:

Idėjos, kurios prieš šimtą 
metų pagimdė Socialistų In
ternacionalą. turėjo per visą 
laiką didelę įtaką Rytų Eu 
ropoję. Socialistų sąjūdžio 
Rytų Europos kraštuose 
ankstyvomis dienomis jo pi
onieriai uoliai ieškojo tarp
tautinio socializmo pastan
gose sau įkvėpimo ir žinių. 
Rytų Europos socialistų par
tijos per visą savo gyvavimo 
laikotarpį buvo tampriai su- 
sirišusios su Socialistų Inter
nacionalu, laikėsi jo idealų 
dažnai didelio pasiaukoji
mo kaina ir gynė juos iš 
vienos pusės nuo dešiniųjų 
šovinistų puolimų, iš antros 
—nuo komunistų. Jos nie
kad nesusilpnino savo nuo
latinių pastangų suderinti 
ištikimybę savo tautoms su 
socialistinio internacionaliz
mo principu. Jos prisidėjo 
prie Socialistų Internaciona
lo atgaivinimo po pirmojo 
pasaulinio karo ir taip pat 
labai sunkiose aplinkybėse 
po antrojo karo.

Tarptautinis solidarumas
Rytų Europos tautos daž

nai kentėjo diktatūrinių re
žimų ar svetimos imperialis
tų valdžios priespaudą. Vi 
sais tokiais atvejais Socialis
tų Internacionalo balsas bu 
vo garsiai girdimas visame 
pasaulyje, tarptautinio soli
darumo balsas, pakeltas 
protestuojant prieš prie
spaudą, reikalaujant atsta 
tyti laisvę, betkur ir betka 
da paglemžtą, ir užstojani 
tuos, kurie nukentėjo už iš
tikimybę demokratinei san 
tvarkai ir socializmui.

Rytų Europos socialistų 
partijų Uždraudimas šiuo 
laikotarpiu yra vienas iš di 
džiausiu smūgių, kuriuos 
betkada pergyveno Socia
listų Internacionalas. Atsi
sakydama "pripažinti Euro
pos padalinimą į laisvą ir 
pavergtą rajoną, kaip nuo
latinį“- Tarptautinė Sočia 
listų Konferencija 1949 me
tais paragino Rytų Europo? 
socialistų partijas įsteigti sa* 
vo bendrą centrą egzilėje. 
Vid. ir Rytų Europos Socia
listų Unija, įsikūrusi šio pa 
raginimo įtakoje, turi malo
numo nuo to laiko dalyvauti 
Socialistų Internacionalo 
veikloje: prisideda prie po 
litinės linijos šiems laikams 
ieškojimo ir perduoda tarp
tautinei socialistų bendruo
menei troškimus ir aspiraci
jas tų, kurie yra nutildyti 
šiuo metu komunistų valdo
muose Rytų Europos kras- 
tuose.

Stolinizmo

<ruotų savo pasišventimą 
laisvės ir socializmo idea
lams; jie negali leisti spau-į 
dos bei viešai kalbėti, skel
biant demokratinio socializ
mo mintį.

Neatsižvelgiant i visa tai. 
demokratinis socializmas 
tapo labiau gyvybiškai rei
kalingas Rytų Europai, negu 
betkada anksčiau; per kelis 
pastaruosius metus galima 
buvo pastebėti pasiteisinant 
tiems idealams ir princi
pams. kuriems yra pasišven
tęs Socialistų Internaciona
las.

Stalinizmo siaubas kilo iš 
politinės demokratijos su 
griovimo; despotizmas kilo 
iš vieninteiės partijos valdy
mo. Komunistų partijos mo
nopolio tęstinumas — Stali
no laikų palikimas — dau
gumoje sužlugdo pasikeiti
mus. kurie vyko Rytų Euro
poje po Stalino mirties. Po 
litinio ir dvasinio gyvenimo 
Rytų Europoje atsipeikėji
mas gali būti pilnai pasiek 
tas tiktai atstačius politinių 
organizacijų ir laisvų socia
listų partijų laisvę.

Neatsižvelgiant į tai, kad 
komunistų partijos laiko sa
vo kontrolėje informacijos 
priemones, joms nepavyko 
užtemdyti demokratijos 
reikšmės socialiniam pro
gresui ir socializmui; jų ide
ologinis bankrotas nepatei
sina pretenzijos į monopoli
nę padėtį.

Šiais šimtmečio jubilė
jaus metais Rytų Europos 
socialistų partijos patvirti
na savo nusistatymą nu
skaidrinti socialistų idealus, i 
pašalinus nuo jų iškreipimus 
ir pažeminimą, kuriais jie 
buvo suteršti komunistams 
esant valdžioje; atstatyti, 
prisilaikant Socialistų Inter
nacionalo tradicijų, tikrą 
socialistinio internaciona-

nariam — Rytų Europos 
partijom*

Socialistų Internacionalo 
narių-partijų Rytų Europoje 
uždraudimas buvo brutalios 
jėgos aktas ir tiktai jėgos 
pagalba yra neleidžiama 
joms veikti; tam nereikia iš- 
kalbingesnio liudininko., ne
gu Vengti jos Socialdemo
kratų Partijos atgaivinimas 
per 1956 m. vengrų tautos 
sukilimą. Kuo ilgiau tęsiasi 
Rytų Europos socialistų par
tijų draudimas, tuo didesnė 
žala yra daroma progresui 
ir socializmui visame pasau
lyje. Todėl švenčiant Socia
listų Internacionalo šimto 
metų sukaktį turi būti pa
skelbtas nepriklausomybės 
Rytų Europos kraštams rei
kalavimas. žmogaus teisių, 
politinių laisvių ir laisvės 
Socialistų Internacionalo 
nariams-partijoms Rytų Eu
ropoje atstatymo.

Laiveliu plaukia į potvynio 
Portsmouth, Va.

užlietą krautuvę

Apgailėtinas faktas, kad 
Socialistų Internacionalo 
nariai — Rytų Europos par
tijos negali laisvėje švęsti

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova 

tą savo pažįstamam ai 

iraugui, tai atsiminkite. 

<ad geriausia dovana bus 

sios knygos:

Stepono Kairio "Tau, Lie

tuva“, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,* 
kaina minkšta* vršeliais $4* 
kietai* $5.00.

Stepone Kairio “Lietuva
$&£O

Kipro Bielinio 

jant”, kaine $6.00.

rvipro Bielinio “Penktiei

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRAN EšIMAS

Išeinanti prof. Stepono Kairio, Vasario 16 d. Akto signataro. 
Z-ji atsiminimu tomą TAU, LIETUVA netrukus bus galima gaut 
knygynuose ir pas knygų platintojus bei Fondo įgaliotinius.

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

St. Kairio Lietuva Budo pardavimo kaina S5.-50 už >4.00
K. Bielinio Dienojant ” n >6 00 ** >4.00
K. Bielinio Penktieji Metai " » >6.00 " >4.00
K. Bielinio Teroro ir Vergijos
Imperija Sovietu Rusija ” ” >2.50 ” >1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku 

šieji, sakysim, knygą "Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok: 
>10.00, t. y. gauna S2.0O nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin 
tus nupigintus leidinius moka >19.80 vietoje >26.00, t. y. gaun- 
nuolaidos >5.20.

Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyk 
St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x lV/t) įremi 
rimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
pas Fondo įgaliotinius:

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

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

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

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

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ AT
STOVYBĖ "KELEIVIO“ ADMINISTRACIJA, >36 Brond- 
way, So. Boston, Mase., 02127.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kiripianrari šiuo 
adresu: K. Bielinis, 29 West 57th SU, lOth fL, New York, N. Y„ 
1MM.

LINKSMAI VALANDAI

Geriausia* vaistas

Gatvėje išvirto iš kojų ap
alpęs žmogus.

—Duokit jam gerą gurkš
nį whisky! pasiūlė pra
einanti senutė susirinku
siems samaritięeiams.

—Greičiau jath šviežiu 
oro! — sušuko keli žmonės 
iš karto. •

—Kas moka dirbtiną kvė
pavimą? — šaukė kitas.

—Geriausia, duokite jam 
gerą gurkšnį whįsky! —ant
rą kartą patarė senutė

—Pašaukit ambulansą!— 
kažkas vėl įsikišo į bendrą 
triukšmą.

Taip gelbėtojams nega
lint prieiti vieningos nuomo
nės, kas daryti, staiga apal 
pėlis atsisėdo ir piktai pra
bilo :

—Ar jūs pagaliau nutilsi 
te risi ir paklausysite, ką se
nutė sako!

Nauja* pnŠto

Paštų >. valdyba vieno 
mažo pašto skyriaus virši
ninku paskyrė vietinį viso
kių daiktų krautuvės savi
ninką.

Praėjo pusmetis, ir paštų 
valdyba "VVashingtone susi
rūpino. kad iš to miestelio 
negavo nei vieno laiško, ir 
parašė miestelio pašto virši
ninkui paklausimą, kodėl?

Netrukus gavo atsakymą 
laišku, kad paštas dar neiš
siųstas. kadangi dar nepil 
nas maišas...
Galima parduoti, ko neturi

Cicei iečiai pasakoja anek
dotą apie magiškus vaistus 
nuo plaukų žilimo ir pliki
mo, parduodamus asmens, 
kurs patsai ir plikas ir žilas.

—Kaip tamstai sekasi 
parduoti vaistus nuo plaukų 
.ilimo ir smukimo, kai pats 
jų neturi? — paklausė vie
nas klientas.

—Tai kas čia tokio?—nu
stebo žmogus-----Ana. mano
kolega praturtėjo pardavi
nėdamas bra!

Atrodė gražu* sapnas

Chicagoje atėjo žmogus Į 
dingusių asmenų paieškoji
mo biurą ir pranešė, kad 
dingo jo žmona.

Valdininkui paklausus, 
kaip ji atrodė, žmogus pa
pasakojo. kad buvusi 5 pėdų 
1 colio aukščio, 250 svarų 
sunkumo, turėjo raudonus 
plaukus, kiek kreivas akis ir 
mėgdavo vaikščioti basa.

Valdininkas, visa tai su
rašęs. pradėjo klausinėti tos 
žmonos vyrą papildomų ži
nių:

—Kada tamsta pirmą 
kartą pastebėjai, kad žmo
na dingo?

—Taip maždaug prieš 
penketą savaičių...

—Prieš penketą savaičių?

nešdamas? — nustebo val
dininkas.

—Teisybę pasakius. — 
naiviai atsakė žmogelis.— 
geras tris savaites aš ma
niau. kad tai tik gražus sap
nas.

Ka* daryti, kai silpna 
atminti*

Daktaras pasakoja savo 
kolegoms apie patyrimus su 
įvairiais pacientais. Vienas 
pacientas turėjo labai silpną 
atmintį.

—Ką su juo padarėte?— 
paklausė kažkas.

—Aš pareikalavau, kad 
jis iš anksto sumokėtų, —at
sakė kolega.

AR ŽINOTE,

kad judriausius sparnus 
tun bitė — jie per sekundę 
suplasnoja 2,500 kartų;

kad labiausiai ėdrūs yra 
termitai. kurie maitinasi 
mediena — jie sugraužia 
geležinkelių pabėgius, tele
grafo stulpus ir sunaikina 
net ištisas bibliotekas;

kad daugiausia kojų turi 
daugiakojai — net 173 po
ras;

kad geriausią uoslę turi 
kai kurių rūšių peteliškės, 
kurių patinai pateles užuo
džia per porą mylių ir prie 
jų lekia;

kad stipriausias gyvis yra 
skruzdėlė, nes 5 tonas sve
riantis dramblys tegali pa
kelti pusantros tonos krovi
nį. o 50 miligramų sverianti 
skruzdėlė gali vilkti 500 mi
ligramų svorio pastipusį žio
gą. taigi 10 kartų sunkesnį 
už save.

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kialikausko 

premijuotas romanas, 246
psl., kaina $3.

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

MES NEŠĖM LAISVĘ. 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.

ŠVENTADIENIS 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- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

VARPAS nr. 5, daug įdo
mių straipsnių, 278 psl., 
kaina $2.00.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai,

PADIRBTI PINIGAI

Finansų departamento 
slaptosios tarnybos žinio
mis. nuo 1963 m. liepos 1 d. 
iki 1964 m. liepos 1 d. JAV 
teritorijoje konfiskuota 7 
mil- 200 tūkstančių padirbtų 
dolerių. Tai didžiausia su
ma. bet kada konfiskuota. 
Suimti 737 asmenys.

Įdomu pastebėti, kad ta 
pati finansų slaptoji tarny
ba saugo prezidentą ir vice
prezidentą.

GREITIEJI TRAUKINIAI

JAV negali pasigirti grei
čiausiais traukiniais: kitur 
yra greitesnių.

Prancūzijoje jau 1955 m. 
kai kurie traukiniai važiavo 
per valandą 110-120 mylių, 
o rekordinis greitis buvo pa
siektas 200 mylių.

Šiomis dienomis Japoni
joje traukinys iš Tokio į O- 
saką nuvažiavo per 3 vai. 56 
min. Atstumas tarp tų mies
tų yra 320 mylių, taigi trau
kinys lėkė per valandą 82 
mylias.

premijuota knyga, 80 pe’ 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

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

ATSIMINIMAI APIE JUO 
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet 

ronėlė Liūdžiuvienė ’»• 
pst kaina .... *! •»•

RASTAI —STR A 
ATSIMINIMAI, pa; a- ,uv 

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

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui. 130 psl.
kaina............................>l.8o

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

Skipičio atsiminimai. 440 
nsl., kaina. . . . $5.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir

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

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

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, Ma**.
636 E. Broadwav.

Laisvė* mintis nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta, kad mirti dėl laisvė* 
—garbė, o gyventi vergijo- 
j®—gėda, tokios tauto* 

į pavergsi !**
JAV greičiausias trauki-1 Taip vokiečiu «.

nys yra tarp Auroros ir Ro-i dui Šachai lietuviu vabtie- 
chelle. Illinois valstybėje, i įjų sukilėlių vadas, kryžiuo-

Ir tamstai tiek ilgai laukei. I kuris per valandą nuvažiuo-' či ’ kla»ta pagauta* prk~Ka< 
mums nieko apie tai nepra- ja 82 su puse mylių. ,>.1;.^;.,,,
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zintų kalnams griauti- Ta
da. Maiki. riaušių nebūtų. 
Ai bečiu.

— Tai laimė, kad tėvas 
nesi valdžia. Antraip nu
griautum visus kalnus, 
be kalnų kokia būtų Ame
rika?

— Šarap!

NEDARBAS PADIDĖJO

Bedarbių skaičius JAV 
vėl pašoko iki 5.1 nuošim
čių. Per liepos mėnesį buvo 
nukritęs žemiau 5 nuošim
čių.

Praeitą mėnesį dirbančių
jų skaičius buvo 72.104.000. 
o visa JAV civilinė darbo 
jėga buvo 75.756.000. JAV 
gyventojų praeito liepos 1 d 
buvo 191,334.000.

Kas reikia žinoti apie vėžį
Vėžys (Cancer) medici- sipalaidavusi iš piktybinio! 

Q niška prasme yra pavadini- patinimo (tumoro), per!
mas

, kontrolės techniką, vėžio 
Į pavojus iš tos pusės yra veik 
visiškai pašalintas-

i e

Kaip apsisaugoti?

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
dotno Varno pieštą Lietuvos

O

(skaudulio, patinimo lumo. ba Įimtas nuplaukia su krau-, * kaita nėr1 no Kairio spalvota portretąro). prasidėjusio dėl lasu. jo ™e į kiųkūnoį^Us paSduou ^Snd7 S,6^^^^ 

niam mediciniškam ištyli- ŽODYNAI
lių (celių arba narvelių) ne-1 dalį ii joje ' apsigyvena 
nekontroliuojamo žmogaus i tai yra apsistoja ir pradeda 
kūne augimo. augu bei daugintis. įkurda-

Vėžio liga jau buvo žino- ma anln* vėžio celh* koloni* 
ma prieš daugiau kaip 4,000 & kuri yia visiškai tokia, 
metų. Vėžio vardą tai ligai kalP lr P“™oji. Tokiom ko
davę tie piosenovės žmonės P° organizmą pa-
pastebėję. kad vėžio auglys Plitus- Paskiau n‘ chirurgi- 

Į bent pradžioje savo forma Jai sunku Jas ^surasti ir įš- 
ir išvaizda primena vėžio1 kapoti.
formą.

Vėžio auglys gali prasidė-
Vėžio priežastys

Yra įvairių teorijų šios 
ti bet kurioje kūno vietoje mirtinos ligos priežastims
ir per metastasis persimes- i aiškinti. Labiausiai populia- 

. rus aiškinimas yra toks. kad
ti į bet kui ią kitą kūno dalį., vėžio celės atsiranda dėl
Pagal įvairias kūno dalis ii 
vėžys yra gavęs įvairius pa
vadinimus: pavyzdžiui, car- 
cinoma vadinamas mėsin
gas vėžys, ostenoma—kau
lų vėžys; melanoma yra su
daryta iš celių, turinčių sa
vyje melanino pigmentą, 
kaip karpose, apgamuose ir 
pan. Dar vėžio grupei pri

chroniško (nuolatinio) celių 
erzinimo. Tai teorijai pa
remti yra daugybė ištirtų 
faktų, kaip antai, kad ka
minkrėčiai ir darbininkai, 
kuriems tenka ilgą laiką 
būti susitepusiems smala, 
suodžiais, degutu ir pan-, 
dažniau suserga odos vėžiu;

mui. nepaisant, kaip sveika.-
jis jaučiasi. Tokie patikrini- ... ....
mai, dažnais atvejais visiš- Sabte gauti siuos kiesvie- 
xai nemokamai, yra teikia-' na,n reikalingus žodynus: 
mi Sveikatos departamento •
ligoninėse, specialiuose vė-

Keleivio administracijoje

— Maiki. šiandien aš no
riu pasikalbėti su tavim 
moksliškai. j

— Apie ką?
— lšlumočyk man, kodėl 

pradėjo durnavoti studen-į 
tai. ką eina aukštus moks
lus? Juk tu. turbūt, žinai,: 
kas atsitiko per Labor Day 
ant Hampton byčių, ar ne?

— Žinau. tėve. Jauni chu
liganai sukėlė riaušes ir šė-į 
•lo per visą naktį- Reikėjo 
500 policininkų ir milicinin
kų su durtuvais tvarkai at
statyti. Apie 150 riaušinin-1, 
kų buvo areštuota, kai kurie į 
su kiaurais pakaušiais, o 
vienam ir akis iššauta.

— Nu. tai išvirozyk, ko 
jie pasiuto? Kai nigeriai ke
lia riaušes, tai sakoma, kad 
jie reikalauja laisvės ir dar-Į 
bų. Ale čia juk nebuvo ni-i 
gėriai, čia buvo baltaskūriai 
vari jotai. Jiems nieko ne
trūksta. Jie gerai privalgę, 
o laisvės turi net ir perdaug. 
Armobiliais važinėjasi, ge
ria. rūko ir kelia riaušes, 
langus daužo,tuščias bonka> 
svaido, gazietas drasko, tvo
ras laužo- Kodėl?

— Kodėl Amerikos jauni
mas tvirksta, yra daug prie-j 
žasčių. tėve.

— Aš. Maiki. rokuojuj 
kad čia daugiausia yra kal
tas bedieviškas mokslas.

— Tokio mokslo nėra, tė
ve.

— Kaip gi tai nėra? Tei
sybė, seniau nebuvo, ba šku
lėse būdavo kalbami pote
riai ir skaitomas šventas raš
tas. Ir tada nebuvo tokio iš
tvirkimo. Ale kai Aukščiau- 
sis sūdąs uždraudė škulėse 
melstis, raidavei prasidėjo 
velniava. Ne tiktai nigeriai 
kelia riaušes, ale ir baltieji 
pradėjo viską versti aukštyn 
kojom. Suvažiavę per Labor 
Day į Hamptono byčius. be
veik visą miestą nuvertė į 
marias-

— Bet tai ne mokslas kal
tas, tėve.

— Nu. tai kas kaltas?
— Man rodos. tėve. kad į 

čia yra kalčiausios gyveni-Į 
mo sąlygos, žmonės čia turi į 
gerą gyvenimą ir neribotą; 
laisvę. Jie nemėgsta sunkiai 
dirbti, bet labai mėgsta pi
nigą. balius ir atostogas. Jie 
nori. kad jų vaikai dar ge
riau gyventų. Daugelis tėvą 
vaizduojasi, kad jų sūnus 
gali būti Amerikos prezi
dentu, todėl reikia duoti

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYT^ 

KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK 
S I AIS V IKSAIS $4.00. 

KILIAIS—

jam pilną laisvę elgtis, kaip j ,DOMW>ą KNYrns jam patinka - tegu laisvai j *DO 'į1^ 
vystosi jo protiniai gabu-į kūmais Al
mai. Bet jaunas žmogus turi j Vytauta, Volerta> GY- 
daugiau energijos negu pi o-i VENIMAS yRA DA|LUS 
to. Energija skatina ji veik-' . .
ti. Todėl jis mėgsta ne tiktai | ,omanas p iu emigran- 
sportą ir smarkius šokius, i cnimo, 242 psl., kal
bėt ir muštynes ir maištus, j na v2.o0.
Hamptono pajūrio riaušės,
irgi buvo tokios energijos iš
siveržimas.

Alė Rūta, MOTINOS

kad burnos vėžys dažniau- 
klauso sarcoma, glioma. pa-i sįai atsiranda dėl sugedusio 
pilloma ir Hodgkino liga. ' danties, netinkamų dirbtinų 

dantų, dėl kurių burnos
"smegenys“ yra nuolat erzi
nami. Naujausiai vėžiui pra
sidėti kaltininkais yra pri
pažinti ir rentgeno bei radi-

Kas yra auglys (tumoras)?

Augliu-tumoru vadinamas 
bet koks patinimas dėl celių 
(ląstelių) išsiplėtimo. Toks 
išsiplėtimas atsiranda, kai 
celės suserga, bet lygiai at
siranda. ir kai pačios celės 

i vra sveikos, normalios.t * . z
Jei patinimo arba tumoro

žio institutuose ir diagnos
tikos klinikose. Gyvenan
tiems didmiesčiuose, kur 
veikia miestų sveikatos ap
saugos departamentų klini
kos ir laboratorijos, nepasi
tikrinti savo sveikatos yra 
apsileidimas, dažnai perka
mas sopuliais ir nelaiku mir
timi.

J. Pr.
• * *

PS. Bostone yra Cancer 
Contiol Clinic (1095 Bea- 
con St., tel. 232-1917) ir 
Cancer deteetion dept. div- 
of Boston Evening Clinic 
(314 Commonwealth Avė., 
tel. CO 7-7171). Ir vienoje 
ir kitoje įstaigoje nebran
giai padaro visus tyrimus. 
Dėl vizito pirmojoj reikia iš 
anksto susitarti, o antrojoj 
tik dėl vizitų ketvirtadie
niais, o pirmadienių ir tre
čiadienių vakarais be susi
tarimo.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
psl. apie 20.000 žodžiu, kai
na ........................... $4-00

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

Lietuviškai angliškas žo
dyną*. Vi'iaus Peteraičio, II
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
3?,000 žodžių, 583 puslapiai,
k«ina ....................... $6.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl.,
kaina ..... .....  $12.00

RANKOS, romanas apie . celės yra normalios, tai yra
mntinne rrinYl/a ine 4- i Volo * -i . . . •____motinos meilę, jos tikslą ii— Maiki, nekalbėk man . 

niekų, ba ir aš buvau jaunas, ^auklėti savo vai-
tai žinau, kaip reikia Pasi- įus. P,ll’fHa zm.onamJa,«r
mušti, žinomi, aš mėgda-^rals 'ie"VIal5- 397 

. . L • į karna $4.00.vau. ale ir mustis reikia su’ — - ----
razumu: langų žmonėms ne-j AIŽ Rūl PRIESAIKA, 
daužydavau ir įskados me- Didžiojj mei; „

? ! nas> 309 psi.. kaina . $2.50
dėl? Todėl, kad bijodavau 1
koros. Jeigu padalydavau
kokių zbitkų. tėvas reidavei 
duodavo į skūrą. Atsimenu, 
buvau jau 18-kos metų am
žiaus. kai tėvas lazda apta
šė man šonus- Taip. Maiki. 
reikėtų mokyti ir Amerikos

KNYGOS JAUNIMUI
! KETURKOJIS UGNIAGE- 

Panašių klinikų yra ir ki- ; SYS, D. Bindokienės pa
ūmo spinduliai.

Ar vėžys užkrečiamas?

Iki šiol vyravo teorijos, 
kad vėžys ir nepaveldimas, 
ir neužkrečiamas, bet nau
jausia medicina dėl to ne
bėra tokia tikra. Viena, kad 
daktarai pataria asmenims, 
kurių šeimoje būta vėžio, 
dažniau pasitikrinti sveika
tą; kita. kad medicinai jau 
pavyko surasti ir iš piktybi
nių patinimų izoliuoti ”vėži- 
nius virusus“. Virusai yra 
nepalyginamai už bakteri
jas mažesni mikrooi-ganiz- 
mų dalelytės, tebesančios 
ant ribos tarp kristalo ii* ce
lės, tai yra tarp neorganinės 
ir organinės medžiagos. Bet 
kas įdomiausia, kad moksli
ninkams pavyko pelę ap
krėsti vėžio virusais, ją mai
tinant pienu. Tačiau dėl to 
dar nereikia jaudintis, nes 
teorija, kad vėžys perduoda
mas virusais, mokslininkų 
tarpe nedaug teturi šalinin- 
kų-
Vėiys kaip vagis atslenka 

nejučiomis

Vėžio ligos pikčiausia sa
vybė yra ta. kad. įsimetęs 
kur nors viduriuose, pa v. 
skilvyje ar plaučiuose, jis il
gesnį laiką auga ir plečiasi 
visiškai žmogui nieko ne
jaučiant.

Toks tylusis periodas daž
niausiai tęsiasi nuo 10 iki 20 
mėnesių, kol apsireiškia 
skausmais, ir tuomet grieb
tis priemonių dažniausiai 
jau yra per vėlu.

.. Vyrų ir moterų vėžys
Moterims vėžys dažniau

siai įsimeta viename iš dvie
jų organų — gimdoje arba 
ki utyse, užtat vyrams jis 
dažniausiai puola prostatą. 
Rezultate abiejų lyčių aukų 
vėžys pasiima maždaug vie
nodai.

Anksčiau daug vėžio su- 
! sirgimų pasitaikydavo dėl 
' per dažno rentgeno spindu
lių ir neatsargaus radiumo

tui*. kur palyginti pigiai ga
lima pasitikrinti, ar neserga
ma vėžiu.

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 psl., kaina .. $1.80.

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

G1NTAR£L£, J. N ar ū nės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24
pst, kaina .............. $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ...................... $1.00

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

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

a.MuYNl LAK V tLlAl, Aioyzo

amiAK .... - - • -••••••••••• $X«60
227 psl.. kaina tik $1.20.

Šiandien, kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
iąs didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 

'Knygelę —

sveikos, tuomet patinimas 
arba tumoras vadinamas 
”geru“, bet jei celės yra ne
sveikos ir ne'nenormalios, 
tai tumoras jau. yrą piktybi
nis ir gresia apvilgusiojo gy
vybei- Laimei, didžiausioji 
dauguma patinimų yra "ge
ri“ ir žmogaus gyvybei ne
pavojingi. nes pagydomi. 

Kas yra vėžys?
Vėžys (Cancer) yra pati

nimas, prasidėjęs iš vienui 
vieno naivėlio (celės) kūno

Vytautas Volertas, UP£ i vidule ar Uėl

Jurgi* Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantų gyvenimo, 268 
osl.. kaina $2.50.

pusbernius - duoti ycliams TEKA VINGIAIS, romanai 
į skūrą, kad kelnes suslap- 332 pgl kaina $3 5Q

Vacys Kavaliūnas. KAL
— Bet ką padarysi, tėve, Ny GIESME, premijuota^ 

kao tėvai Amerikoje nenori Amanas, 201 psl., kaina
savo vaikų mušti? 1 $2.50.

— Maiki. yra ir ant to 
spasabas. Jeigu tėvai nenori
savo vaikų mokyti, tai poli
cija turėtų duoti į skūrą ir 
vaikams, ir jų tėvams. Tada į *2.50. 
riaušių nebūtų. Ai bečiu!

— Žinai. tėve. kad ir po
licija turi vaikų. Turi jų ir 
teisėjai, ir paprasti politi
kieriai. Ir nei vienas jų ne
nori, kad vaikai būtų bau
džiami. Štai pavyzdys. Vie
no New Yorko teisėjo sūnus, 
važiuodamas automobilium 
girtas, užmušė tris žmones- 
Tai yra labai sunkus nusi
kaitimas. Bet ar įspėsi, kas 
jam už tai buvo?

— Nu. o kas?
— Jį teisė tiys teisėjai ir 

pripažino nekaltu.
— Maiki. jeigu aš būčiau 

valdžia, tai tokie nevažinė
tų automobiliais. Liepčiau 
visus riaušininkus ir tokius 
armobilistus suimti ir pri
statyti prie naudingo darbo.
Tu žinai, kad Amerikoje y- 
ra labai didelių kalnų ir gi
lių klonių, per kuriuos nega
lima pervažiuoti. Liepčiau 
tokius ištvirkėlius pristatyti 
tų kalnų sprogdinti. Tegu 
sprogdina kalnus ir lygina

dicinos mokslui vis dar ne 
j aiškios priežasties ta celė 
staiga pradeda pagreitintai 
augti, daugintis ir įsigyja 
nenormalią išvaizdą. Kaip 
žinia, normalios celės auga
ir dauginasi lėtai ir vieno- 

Juozas Kralikauskas, TU ! dai, paklusdamos tam tik- 
NAGO UGNIS, premijuotas riems biologiniams įstaty- 
• omanas. 205 pusi., kaina mams. Bet štai. dėl nežino

mų priežasčių, viena buvusi
normali celė staiga pradeda 

Aloyzas Baronas: VIENI netvarkingai daugintis, įsi-
Sl MEDŽIAI, 117 psl. kai 
a $ 1,50.

veržia į gretimą sveiką au 
dinį ir pavirsta vėžiniu tu
moru.

Sveikos ir vėžinės celės

Vėžinės celės jau pačia

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romana
is knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. Š išvaizda via sergančios, ne- 
iraina 59 normalios ir nepanašios į

sveikąsias. Negana to. jos ir
Juozas Švaistas: JO SU 

PADĖTINĖ, premijų o t a t 
omanas Iš Vinco Kudirkos 

gyvenimo, 394 pusi kaina 
64.00

Vincas Ramonas: MlG 
LOTAS RYTAS, 166pusl. 
Kaina $2 00.

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

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

Pranas Naujokaitis:

elgiasi kitaip, negu sveiko
sios.

Jos auga greičiau už svei
kąsias, auga be jokios tvar
kos ir įaugusios i sveiką au- 
uim jame sukelia skausmus

Tos celės yra dideli para- 
į zitai. nes ;os minta sveikųjų 
celių sąskaita, tuo būdu api- 
plėsdamos tam tikrus kūno 
organus, atimdamos is jų 
gyvybei reikalingas maisti
nes medžiagas, tuo susilp-
nindamos visą kūną.

Kas yra ’’metastasis“?

"Metastasis“ (metastazė), naudojimo, kaip tai varto- 
U- yra tok< žodis, kuris kiekvie-. jant naktį šviečiančius laik- 

I i nam ii žinančiam, išgirdus rodžius ir kt. Dabar žymiaiklonius. Jeigu jie neturi kuri PELIAI NEGRĮZ TA į į nam jį žinančiam. „ 
savo pasiutusios energijos, KALNUS, 509 pusi., kaina; sukelia šiurpi- Tai reiškia.. ištobulinus peršviečiamuo- 
suvartoti, tai tegul ją suju- $5.00. kada vienui viena celė. at- sius aparatus ir spindulių

POPIEŽIUS NUSILEIDO

Popiežius Paulius VI, ati
darant trečiąją Vatikano su
sirinkimo sesiją, rūgsėjo ii 
d. mišias laikė nebe vienas, 
o drauge su 24 susirinkime 
dalyvaujančiais vyskupais.

Panašiai buvo praktikuo
jama ankstyvaisiais laikais, 
bet nuo 13 amžiaus Romos 
katalikų popiežiai, norėda
mi pabrėžti savo visagalybę, 
atsisakė valdžią su bet kuo 
dalintis.

Pauliaus VI mostas turįs 
parodyti, kad popiežius at
sisako savo absoliutinės val
džios ir ateityje benori būti 
primuš inter pares, t. y. pir
masis lygių tarpe.

RAŠO APIE CHICAGOS 
LIETUVIUS IR LENKUS

Kansas universiteto prof- 
asist. Victor R. Greene rašo 
studiją apie Chicagos lietu
vius ir lenkus. Jis iš mūsų
užsisakė St. Michelsono 
"Lietuvių išeivija Ameriko-, 
je-“

Kad nuo didumo pareitų, kar
vė zuikį pagputų.

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1N1N- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

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

mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų 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 S1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS“

636 E. Broadvray —s--------So. Boston 27, Mass.
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'MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Bucharos emiras
(Iš atsiminimų).

Tai buvo tame pačiame Železnovodsko kurorte. Ca
ras Nikalojus II-sis. atsidėkodamas Bucharos emyrui Seid- 
Abdulat už savo pavaldinių sukilimo numalšinimą, pasta
tė jam Železnovodske, Geležinio kaino papėdėje, praban
gius rūmus Rytų stiliumi. Statė tuos rūmus rusai darbi
ninkai, o puošė dabino juos iš Samarkando pakviesti 
meistrai-menininkai musulmonai. Rūmų statybą, be me
nininko architekto, prižiūrėjo dar vienas atsiųstas iš Pe
terburgo caro patikėtinis didžiūnas ir vienas emyro Įgalio
tinis mula. Už emyro rūmų. tame pačiame kieme, vienu 
kartu statė ir jo žmonoms toki pat prabangų haremą. 
Visą tų rūmų kiemą dar prieš statybą apmūrijo aukšta 
siena, ant kurios uždėjo misinginę tvorą su bokšteliais 
Viršum nuostabiais hieroglifais išrantytų vartų su juos 
sergstinčiais geležiniais liūtais prikalė metalinę lentek 
su Įrašu aukso raidėmis iš šventojo korano: "Palaimi' 
tiems namams ir jų gyventojams“.

tik emyrą ir jo svitą, bet ir visus smalsuolius. Vienam dar
bininkui paliepė architektas ant rūmų šelmens skubiai už
kabinti didelį gyvų gėlių vainiką — Baku milionieriiaus 
Tagijevo dovaną. Beskubėdamas darbininkas kažkaip ne- 
gerai pasistojo ant pakopos, ir. kai pasistiepė su vainiku, 
kopėčios paslydo, nelaimingasis nušoko ant stogelio, bet. 
neturėdamas ko Įsitverti, nudribo su vainiku stačiai ant tų 
marmuiinių laiptų, kuriais emyras turėjo Įžengti Į rūmus 1 
Visi aiktelėjo. Pripuolė prie nelaimingojo policininkai, 
architektas, meistrai statytojai, kurie pagarbiai išsirikiavę 
stovėjo prie vartų ir laukė emyro malonių; pakėlė ji nuo 
laiptų, bet darbininkas buvo jau be žado ir visas paplūdęs 
kraujais. Ant greitųjų padėjo ji ant kilimo ir norėjo nešti 
pro vartus pas gydvtoją. bet emyro mulos, kaip susitarę 
ištiesė rankas ir pastojo jiems kelią (pro tas duris, pro ku
rias valdovas Įeina ir išeina, numirėlio nešti negalima!' 
Kilo erzesys- Net ir Kaukazo vietininko atstovas mostelėję 
ranka, kad mulos praleistų, bet tie dar labiau susispietė ir, 
atstatę rankas, piadėjo šaukti Alacho vardu, kad negali
ma! O kol nelaimingąjį nešė aplinkui, pro užpakalinius 
dvaro vartus, jis visai pasibaigė. Visi suglumo. Emyro 
svita, mulos ir jo didžiūnai pradėjo blaškytis, šaukti, er
zėti, mostaguoti rankomis ir visi vienu kartu kalbėti. Tik 
štai visi nutilo, apspito emyrą, susėdo, kas ant kilimų, kas 
stačiai ant grindinio, ir pradėjo balsiai melstis, šaukti 
nelyginant savo valdovą nuo piktos dvasios ginti. Emyras 
sėdėjo jų tarpe ant kilimo, susiėmęs galvą ir užsimerkęs. 

(Bus daugiau).

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

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

Klausimas

Mano žmonos teta buvo 
mūsų "sponsoris“. Ji mus 
atgabeno Į Ameriką ir viso
keriopai padėjo mums Įsi- 
kurti. Ji mums visą laiką 
primindavo, kad ji pakei-

Antenas Rūkas

Rūmus skubėjo užbaigti ir Įrengti iki liepos mėnesi-; 
pirmosios dienos, kada turėjo atvažiuoti vasaroti emyrą 
su savo svita ir haremu.

Kai viskas buvo gatava, rūmų priimti atvažiavo ii 
Peterburgo komisija su senatoriumi Neidhardu priešaky
je. Ir caro vietininkas Kaukazo kunigaikštis Golicyna: 
atsiuntė savo atstovą.

Tuojau atvažiavo ir emyro tarnai, patarnautojai i 
kiti jo dvaro pareigūnai.

Baku miesto milionierius mahometonas Tagijeva- 
prisiuntė kelias karietas emyrui ir jo svitai parvežti iš 
stoties Į rūmus, nors to kelio ir vieno kilometro nebuvo.

Pagaliau liepos mėnesio pirmąją dieną, kaip ir buvt 
laukta, caro traukiniu atvažiavo ir pats emyras su save 
svita ir haremu- Žmonių smalsuolių prisirinko pilnas mies
telis ir apstojo visas gatves, kuriomis turėjo vykti Į savo 
vasaros rezidenciją Centrinės Azijos valdovas. Visi polici 
ninkai, tiek vyresnieji, tiek ir žemesnieji, buvo pasipuošę 
parado uniforma, su baltais kiteliais, baltomis pirštiną! 
temis, ir visi buvo labai mandagūs ir gerai nusiteikę, ne
visi tikėjos emyro malonių. Priešaky emyro eskorto va 
žiavo fajetone stovėdamas Tifliso policmeisteris ir šaukr 
smalsuoliams: ”Jo didenybė jus sveikina! Jo didenybė ju-

BERŽELIS

Ar pameni berželį žalią?
Skersgatvy. Prie pat Napoleono aikštės. 
Tenai žolynai žaliausi želia 
ir kelios pušys šmaikščios- 
Atsimeni! O gal ir ne.
Jis nieko tau nesako.
O aš išglamonėjau širdimi 
kiekvieną žalio beržo šaką.
Glamonės buvo skirtos tau, 
kai aš, ar saulėta, ar lietūs, 
atklysdavau po tuo žaliu beržu, 
nerasdamas sau vietos.
Nepamilai manęs
ir liūdno veido nepaglostei,
todėl as taip dažnai ė j* v
po vienišu žaliu beržu pats vienas pasiguosti.

Rašytojas Antanas Rūkas gimė Šiauliuose 1907 m. 
rugsėjo 10 d., dabar gyvena Chicagoje. III- Jis yra studi
javęs teatro meną. literatūrą, dirbęs teatre Lietuvoje ir 
tremtyje, parašęs dramos veikalų, poezijos, bendrabar- 
biauja spaudoje kultūriniais klausimais.

AFRIKO3 KŪDIKIAI 
AUDRESNI UŽ EUROPOS

Rytų Afrikos universiteto 
profesorius Reginakl Dean 
ir prancūzas dr. Marcelle 
Geebei žurnalo Science Di- 
gest rugsėjo laidoje paskel
bė savo tyrinėjimus, kurie 
jarodė. jog Afrikos čiabu
vių kūdikiai iki vienerių me- 
tų amžiaus yra protiniai ir 
fiziniai daug geriau išsivys
tę. negu to paties amžiaus 
europiečiai.

Tyrinėjimai Ugandoje ro
do. kad tenykščiai vaikai y- 
ra pranašesni už Europos 
vaikus ir kūno harmoningu
mu ir jutimų bei inteligenci
jos (proto) išsivystymu, bet 
pasiekę trijų metų amžiaus, i 
tie patys Afrikos vaikai ne- 
tenka gyvumo ir pasidaro 
nelinksmi. Tokio pasikeiti-

j Atsakymas

Deja, Tamstų giminaičių 
advokatas yra teisus. Įstaty
mai šioje srityje yra labai 
griežti. Įstatymai smulkiai 
nuiodo. kaip testamentas 
turi būti pasirašytas ir pa
liudytas. Taip pat Įstatymas 
išskaičiuoja būdus, kuriais 
testamentas gali būti panai
kintas arba atšaukiamas. 
Tik tie būdai, kurie yra spe
cifiniai Įstatymo išvardinti, 
gali būti pavartojami testa
mentui atšaukti arba panai
kinti. Massachusetts valsti
joje Įstatymai leidžia panai
kinti vieną testamento dali. 
paliekant kitas dalis galio
je. Tačiau, panaikinus vie
ną testamento dalį. turtas 
negali būti paliekamas ki
tam žmogui. Jei Tamstų te
ta norėjo palikti dalį savo

sianti savo testamentą, nes 
nori mums bent dalį savo 
turto palikti- Ji buvo netekė
jusi ir. be mūsų. dar turėjo 
dvi kitas giminaites, kurios 
buvo čia gimusios. Dabar ta 
mūsų geroji teta mirė. Pasi- i 
rodo, kad prieš dvidešimt 
metų ji buvo sudariusi testa
mentą pas advokatą, palik
dama visą savo turtą pusiau į
toms savo čia gimusioms gi-į tūrio Tamstoms, ji privalėjo

Tačiau, mums i paKeisti savo 
surašydama

minaitėms, 
atvažiavus, teta išbraukė 
vieną dalį testamento ir sa
vo pačios ranka Įrašė, kad 
mums. dipukams, palieka 
savo gyvenamus namus. Ji. 
tai parašiusi, savo vardą ir

testamentą.
sudarydamair

naują testamentą ir atšauk
dama ir panaikindama seną 
testamentą, ir kuri parašius, 
tas tetos parašas turėjo būti 
paliudytas liudininkų ista-

pavardę pasirašė. Dabar gi- į tymų reikalaujama tvarka
minaičių advokatas sako, 
kad tie namai mums vistiek 
neteks. Ar nori jis mus ap
gauti? Juk teta savo pačio? 
ranka parašė ir pasirašė, 
kad norinti mums namus pa
likti. Kas tai gali užginčyti?

Dipukas
VVorcester. Mass-

(Massachusetts valstijoj rei
kalingi trijų luidininkų pa
rašai)-

Gaila, kad žmonės dažnai 
nutaria būti savo pačių gy
dytojais ir advokatais. To
kie nutarimai visuomet la
bai brangiai atsieina.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

sveikina!“
Smalsuoliai turėjo šaukti ir šaukė — "ura!“
O jo didenybė emyras, pasipuošęs prašmatniu šilki

niu chalatu, su sniego baltumo čalma ant galvos, perpint; 
žaliu kaspinu ir blizgančia deimantais, juodas kaip mūri 
nas. barzdotas, ūsuotas ir pasipūtęs kaip kalakutas, sėdė 
jo karietoje ir. retkarčiais pridėdamas prie čalmos ir krū 
tinės ranką, maloniai šypsojos. Paskui karietą važiav- 
jo ministrai, svita ir pagaliau žmonos.

Visų jų veidai iki akių buvo pridengti juodomis pa 
randžomis; kaktos blizgėjo aukso diademomis, brangak 
meniais papuoštomis; galvos pridengtos plonutėmis šilki 
nėmis skepetaitėmis; rankos aukso apyrankėmis, žiedai: 
apmaustytos. Jos šaudė žvitriomis akutėmis Į smalsuoliu, 
ir buvo vaikiškai judrios ir nerimtos. Paskui jų karieta? 
važiavo du pasipūtę eunuchai išpurtusiais veidais ir atsi 
kisusiais pilvais.

Takas iš gatvės Į emyro rūmus buvo persų kilimai 
nuklotas ir iš šalių gėlėmis puodukuose apstatytas- Vir : 
šum rūmų plevėsavo Turkestano valdovo vėliava, nors 
emyras jau nebe visą Turkestaną vaide. Išlipti iš karietom 
padėjo valdovui jo svita ir ministrai. Jam išlipus, visi po-j 
licininkai išsitempė "ramiai“. Emyras apdovanojo juo.' 
gražiu mostu "laisvai“ ir malonia šypsena. Grakščiai išso 
ko iš savo karietų ir emyro žmonos; joms norėjo padėti 
eunuchai, bet pavėlavo. Vienai emyro žmonai karietos 
durelės privėrė šerpę. Ji gracingai grįžtelėjo, persikreipi 
ir norėjo šerpę ištraukti, bet tuo metu karieta pajudėjo ii 
draug su šerpe nutraukė jai nuo galvos visą papuošalą su 
parandža. Gražuolė, matyt, jaunutė, grakštutė čerkesė, 
aiktelėjo, pridengė žieduotais piratais savo veidelius ir 
taip gražiai ir balsiai nusikvatojo, kad ir visi nusišypsojo- 
Pribėgęs prie jos. eunuchas išplėšė iš karietos durelių šer
pę, užmetė ją gražuolei ant galvos, o gražuolė šaipydama
si dar labiau nusikvatojo ir, palikusi eunuchą, tekina, švy- 
tuodama savo šilkinėmis geltonomis kelnaitėmis ir raudo
nais čeverykais, pasivijo savo drauges. Tos vienu metu 
sutvarkė jos šerpę, pritaikė parandžą. ir viskas buvo vėl 
tvarkoje, tik pyko. raukėsi senas eunuchas ir lyg ko gra
žuolei grūmojo. Visa tai Įvyko taip greit, kad emyro svita 
nieko ir nepastebėjo.

Bet čia atsitiko toks Įvykis, kad šiurpas nukrėtė ne

KEISTI SUTAPIMAI

Joe Sullivan iš Lowell. 
Mass. išleistame kalendoriu
je yra paskelbti šitokie fak
tai, susiję su prezidentų Lin
coln ir Kennedy gyvenimu:

1. Lincolnas ir Kennedy 
kovojo dėl lygių civilinių 
teisių.

2- Lincolnas buvo prezi
dentu išrinktas 1860 m., o 
Kennedy 1960 m.

3. Abu buvo nužudyti•»
penktadieni savo žmonų a- 
kivaizdoje.

4. Jų Įpėdiniai buvo John- 
sonai. abu iš pietų, demo
kratai. prieš tai buvę senate.

5. Andrew Johnson buvo 
gimęs 1808 m-, o Lyndon 
Johnson 1908 m.

6. Lincolno žudikas John 
Wilkes Booth buvo gimęs 
1839 m., o Lee Harwey Os- 
wald — 1939 m.

7. Abu žudikai buvo nu
žudyti prieš teismą.

8. Abu žudikai buvo iš 
pietų-

9. Abiejų prezidentų žmo
nos jų vyrų prezidentavimo 
metu nelaimingai gimdė.

10. Lincolno sekretorius 
Kennedy (Globė laikraščio 
bendradarbis Victor Jonės 
rašo, jog neradęs kituose 
šaltiniuose, kad tokiu vardu 
būtų buvęs Lincolno sekre
torius) nepataręs Lincolnui 
eiti j teatrą.

11. Kennedy sekretorius 
Lincoln nepataręs Kennedy 
važiuoti Į Dalias.

12. Prez- Lincolnas buvo 
nužudytas Fordo teatre.

13. Prez. Kennedy nužu
dytas Lincolno automobily, 
kuris padirbtas Fordo dirb-i 
tuvėse.

14. Booth ir Oswald žudi
kų pavardės —Ruby.

RYŽTINGOS MOTERYS

Šiomis dienomis 14 metų 
amžiaus Leonore Modeli iš 
Kalifornijos per 15 vai- su 
minutėmis iš Prancūzijos 
pusės perplaukė Anglijos 
kanalą, pasiekdama krantą 
Doveryje. Ji yra jauniausia 
moteris, perplaukusi kanalą., 
Ji plaukusi užsihipnotizavu- 
si. "Aš plaukiau visiškai 
nieko negalvodama“, pasi
gyrė plaukikė.

Kita moteris, pereitą sa
vaitę parodžiusi savo ryž
tingumą, buvo 26 m. vokie
taitė Daisy Voog. kuri pir
moji Įlipo Į Eiger kalno 
(Šveicarijoje) 1 mylios vir
šūnę iš šiaurės pusės. Bemė
gindami Į tą viršūnę Įlipti, 
yra žuvę 20 asmenų.

Kas alaus išgėręs ima kel

ti riaušes, tas turėtų grįžti 
prie pieno.

* ♦ ♦
Amerika yra turtingas ir 

laimingas kraštas: 80 nuo
šimčių gyventojų visko turi. 
o tiems 20 nuošimčių, kurie 
nieko neturi, yra pažadėta, 
kad turės.

mo priežasčių šie mokslinin
kai ieško tame. kad Afrikos 
vaikai negauna tokių žaislų, 
kaip europiečiai, kuriems 
žaislai daug padeda toliau 
vystytis, ir tame fakte, kad 
Afrikos motinos po 13. da i- 
giausia po 15 mėnesių kūei-į 
kių nemaitina savo pienu-’ 
Bet pati pagrindinė priešas-; 
tis. kodėl Afrikos kūdikiai.' 
sulaukę vos 3 metų amžiaus. į 
taip labai "surimtėja“, e-! 
santi greičiausia ta. kad te-' 
nykščios motinos laiko, jog! 
3 metų vaikas yra pakanka
mai užaugęs pats savimi rū
pintis. Dažniausiai po 3 me
tų amžiaus vaikai tenai yra 
atskildami nuo šeimos ir 
siunčiami gyventi pas kurią 
nors "Įtakingą“ giminaitę.

DVYLIKA KARALIŲ 
VESTUVĖSE

šiais laikais karalių ir ka
ralienių jau nedaug beliko, 
bet Į Graikijos karaliaus 
Konstantino ir Danijos prin
cesės Onos vestuves dar su
sirinko 12 karalių ir kara
lienių bei 36 princai ir prin
cesės.

LEAVE YOUR TEARS IK 
MOSCOW, Barboros Armonie- 

nės "Kryžiau? kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Kas
tytis, 222 pusi., kaina .. $3.95.

OfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
▼os ’oc’S; temok ratų rasta’ dėl bol 
šėriku oKupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Raina ........................... 26 Ciit

PASAULIO LIETUVIU ZTNYNAS 
paruošė Ai.itetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvio h ane-iu kaitomis 
apie liet. vjus riseme pasauly. 

4G4 pal. Raina ........................ $6.60

DIENOJ AKT, “knygnešių karaliaus’ 
sūnaus Kipro Bminio įdomūs atri 
minimai. 464 psl.. kaina... .$6.00

1906 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Itama $6.0-

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJ E 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang- 

riškai duotas kiekvienos daine“ 
turinys, todėl tinka dovanoti ir I 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
$26 pusi. kaina ..................... $6.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. P* 
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū 
nas. Kaina .......................... 26 Cnt

rfARLBOROUGH‘8 LITHUANIAN 
SELF-TAUGIiT. M. lnkienė. re 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
kvtis angliškai kail-anč’am. 14 4 
piL, kaina .......................... $’"6

SEMAITftS RASTAI. Garsiosios ms 
sų rašytojos pirmo jo karo mei 
Amerikoje parašyti vaizdeliai * 
rašytojos paveik?’.n, 128 puslapi* 
kaina .......... .. 60 C*

TAVO KELIAS I SOCIALIZMą 
Paraš.5 Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškiniu/nas. Kaina 26 -

SĮJįLNO SŪNŪS. Andriaus Valuč
io romanai- iš 1935 metų Snvaiici- 
jos ūkininkų sokiliino prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama ..•*•...••.••••« $3.00.

ilETUVTU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio Krašto li-tuvių istorija, 
ra-isiai iHustmota. parašė St. 314- 
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais viriais $5.00. minkštais 
viriais .......................................... $4.09

JETUVA BUDO, Stepono Kaino 
iat>ai vaizdžiai ir įdomiai pararytS 
atsiminima’ kaip Lietuva kėleal 
iš miego, puriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais. iliustruota, 416 puslapiu, 
-iwtelio *ormato. Kaina ... $5.SO

SOCIALDEMOKRATU A IP.
SFVIZMAS. Bara! Kaurikj, nao- 
jansiomis žiniomis nariidyta tuo 
■'•.ausiniu kn'-gutė Kaina.. 25 Ca*.

Į ž.VTLGSNIS I PRAEITI. K. Žmco i- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

IJETUVOF SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAt_ 
Rfib. 52 psL, kaina......... 25 Cnt.

KODfil. AS NETIKIU | DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, {domūs argumen
tai. Ka.ia ............................. zO Cw«

JUOZAS STALINAS, arba kala 
Kaukazo išpor.is buvo pa«idare» 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

LIETUVIŲ kalbos gramatika 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.0*

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRa 
NEŠIMAS, arta kodėl ma-uose aė- 
ra vienybės, fcC psl- kaina . . ti

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
Istorinis romanas iš žemaičių krik
što laika, kieti apdarai ____ $3.5*

Viena iš trijų suimtąją Santa 
Monicoje, Calif„ už tai, kad jos 
dėvėjo maudymosi kostiumėlius 
”be viršūnių“.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vainc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Raida .......................... $4.oo

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių /ormų plėtojimosi pagnn 
dai. Paulius Galaune, didele Kny
ga su daugybe paveiksiu, geram,, 
popieriuje. Rama •«••.••••• $8.ov

TIKRA TElSYBfi APIE SOVIETE 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu 
ra faktų šviesoje. Trumoa Doiševiz- 
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. Cnt

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI n ui 
seniausių laikų iki Lietuvos ne 
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 nsl- g*r»« popierius 
kaina *19.06

ALTORIŲ ŠESfiLY. V. Putiao-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys įrištos i viens 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kalu kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 

kieti viriai. 631 puri.rri
Kata* fė-OO.

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir k^ apie tfd sa
ko mokslą.-’? K tina ........... 25 Cnt.

SAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. MichelsontenS. 250 Įvairių lietu, 
viškų ir kitų ta itų valgių receptų. 
132 puslapiai, karna ................$1.28

lEZARIS, Mirko Jesuiiė romanas 
trijose dalyse, kieavlena aans ps 
42, ara visos « dalys........... $6.01

NEPRIKLAUSOMOS L1ETIJVO8 
PINIGAI, parari Jonas Kirys, la
bai daug paveikslų, 266 psi. gera 
pupiera. kair.s ......................... to.UV

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno st«i»nin.mai is Jjetu- 
▼os ir >« lietuviu irwe*
nimo. 178 psl„ kaina ........... SZ.OŠ

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai tt 
aisKiai parodo, kaip aeitesi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ck

UfcšSOKP.ATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klaarimau^ su- 
prasti. Kaina ............................M*.

Uiaakym« ir pinigo* praiome siųsti fino adreso: 
KELEIVIS

|Q| B, Beaadvap — r Sa. Boetoa Į7t Mass,
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VIETINES ŽINIOS
Dėkojame

I
Mūsų rugsėjo 6 d. reng

tas banketas pasisekė, nes 
jam ruošti pavyko sutelkti 
nemažą būrį gerų darbinin
kų. Malonu, kad į banketą 
atsilankė ne tik gausus vie
tinių bičiulių būrys, bet bu
vo svečių ir iš New Yorko, 
Floridos, o. pavyzdžiui, SLA 
centro iždininkė Nora Gu- 
gienė. dr. Antanas Kapočius 
su žmona, negalėdami į 
banketą atvykti, atsiuntė 
gražių sveikinimų ir pridėjo 
po penkinę. Dėkojame jiem.

Dėkojame sunkiai dirbu
sioms šeimininkėms Kazi
mierai Valackienei. Nelei 
Kamenienei, Agnei Matu- 
liauskienei. Barborai Dab- 
šienei. patarnavusioms prie 
stalų A Audickienei, Z. Ei- 
dukienei. Stelai Jonuškie- 
nei. A. Matusienei. M. Yal- 
mokienei. K. Valentienei. 
E. Vvtenskienei. O. Zinskie- 
nei, baro patarnautojams J. 
Valerauskui. C. Marcelio- 
niui. A- Vadeliui, vidaus 
tvarkos prižiūrėtojui V. Jac
kūnui. J. Audickui, bilietų 
pardavėjui K. Zabičiui, bi
lietų platintojams St. ir C. 
Janeliūnams. B. Kontrimui. 
V. Jackūnui. P- E. Sankui, 
C. Leikui. P. Žiroliui ir kt., 
programos vedėjui Pranui 
Šveikauskui, už susisiekimo 
priemones A. Strakauskui.

Dar kaitą ačiū visiems 
banketo dalyviams.

N- Jonuška,
Banketo komiteto sekr.. .

Atominė bomba gali būti 
įspūdingesnė, bet automobi
lių nelaimėse užmuštųjų eilė 
yra ilgesnė*

Globė apie lietuvio taurumą
Boston Sunday Globė, 

rugsėjo 6 d- pateikdamas 
pasekmes ką tik užsibaigu
sių JAV šachmatų pirmeny
bių Bostone, kurias laimėjo 
vengiąs didmeisteris P. 
Benko, gaudamas $1.500 
prizą. įdeda K. Merkio par
tiją su Montanos valstijos 
čempionu. B.S. Globė rašo:

“Kazys Merkis iš So. Bos
tono. vienas geriausių šalies 
korespondentinių žaidikų. 
kuris po nelaimingo kritimo 
buvo virš metų pasitraukęs, 
žaidė JAV pirmenybėse ir 
žavingai įveikė šachmatų 
meisterį dr. Peter Lapiken. 
Montana. Įdomi padėtis, 
susidariusi po 23 ėjimo. Ka
zys matė ir svarstė rikio au
ką ir galėjo nejučiomis pa
liesti rikį. bet jis įžiūrėjo ki
tą efektingesnę bokšto auką 
(pridėjus žirgą, būtų laimė
ta valdovė’). Kai K. M. pa
darė bokšto ėjimą. dr. La
piken priminė, jog buvo pa
liestas rikis. Čia Kazys 
”with true Lithuanian ga- 
llantry“ paėjo ir paaukojo 
rikį. ir vėliau paaukojo da? 
bokštą ir pribaigė “in a 
coup de grace“.

Merkio elgesys, kai jis be 
ginčo ir murmėjimo ėmė ir 
paėjo rikį. padarė įspūdžio 
mačiusiems, o kai sekė kita 
bokšto auka. davusi dar 
greitesnį laimėjimą, negu 
buvo numatyta pirmuoju at
veju — buvo sužavėti-

Pabrėžtina, kad Lietuvos 
garbės konsulas A. Shallna 
uoliai sekė mūsų šachmati
ninkų veiklą ir buvo pirma
sis, sveikinęs K. Merkį su 
laimėjimu ir puikiu Sunday 
Globė atsiliepimu.

Mary Lou Sampson kardinolui Cushingui keičia jo ra r 
doną skrybėlę į peruvietišką prieš apleidžiant Miami, 
Fla. kardinolas vyksta į Pietų Ameriką.

egz. sekretoriaus Thomas 
Tr , . . , , . Atkinso ir Roxbury kun.
Keleivio redaktorius gavo WaIter Davis atsišaukimai 

šitokį sveikinimą: ir miesto majoro Collins bei
“Šiičknisi sveikinimai vyriausiojo prokuroro Ed- 

Tamstai ir Keleivio skaity- Ward W. Brooke pareiški- 
tojams iš Socialistu Interna- maj
cionalo jubilėįinio kongreso! ka(,
Briuselyje 1964 m. rugsėjo!
5-6 dienomis.“ Pasirašė: J.j 
Giemza, J. Petraitis. P. Juk
nevičius. J. Vilčinskas-

Sveikinimai iš Belgijos

Kur gauti plokštelę Poezija
Kadangi Keleivis platina 

knygas, tai daug kas krei
piasi. norėdami gauti ir iš
garsėjusią rašytojų Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro 
plokštelę “Poezija“. kurios

ypač
svarbu piiziureti tvarką to
kiuose žmonių judėjimo 
centruose, kaip Dudley St. 
MTA stotis, kur rytmečiais 
susirenka tarp 500 ir 1000 
mokinių. į kurių tarpą įsi
maišę kurstytojai gali bere
gint išprovokuoti riaušes.

Bostono mokyklų admi
nistracija planuoja pertvar
kyti mokinių transpoitaciją 
taip. kad ko mažesniais bū-

Kas kitur rašoma
(Atkelta iš 2 psl-).

“Visa turi savo laiką. Kas savo laiku praleista, nebe 
gali būti grąžinta- Nei kaltės praregėjimas, nei jos ap
gailėjimas rebegali nieko pakeisti.“ patetiškai konstatuo
ja ' Naujųjų amžių supasaulėjimo baimės“ straipsnio au
torius.

Kaip ir dėl ko prasidėjo dechristianizacija?

So far — so good. Bet kai rykštę į šalį padėjęs, auto- 
.ius bando perkelti bent dalį tokio krikščionybės nuc- 
.-mūkio kaltės kitiems, tai net jam nebe tiek gerai sekasi, 
kas ir suprantama, turint galvoje, kad jis savo traktato 
antroje dalyje mėgina pakeisti, kur anot jo paties ką tik 
pasakyto “nebegali nieko pakeisti“, tai yra siūlo tiems 
patiems, kuriems per arti du tūkstančius metų nesisekė, 
pavesti ir toliau “moderniąsias idėjas integruoti katalikiš
koje sintezėje“ (St. Šalkausko frazė) arba “Viską atnau
jinti Kristuje — tai visus klausimus spręsti krikščioniš
ka dvasia, o ne visur etiketiškai rodytis krikščioniu (Di. 
J. Girniaus frazė).

Kad nuo pat “idealizuojamų“ ii- “besiilgstamų“ vidur
amžių “savo kiaute užsidariusių" ii- socialinių rūpesčių 
-engusių krikščionybės, pirmoje eilėje katalikybės, hie
rarchijos vadų apologetika (apologetika, apologeties va
dinama teologijos šaka. turinti uždavinį ginti krikščiony
bę) dr- J. Girniui išėjo silpnoka, gana šitokio pačioje ra
šinio pradžioje, antrame paragrafe, sakinio: Tiesa, kad 
naujuosius amžius galima schematiškai charakterizuoti 
tolydiniu dechristianizacijos vyksmu: iš pradžių kova už
simezgė prieš Bažnyčią, vėliau išsiplėtė aplamai prieš 
krikščionybę ir pagaliau nusikreipė prieš patį Dievą. 
Daug veiksnių susibėgo šiame vyksme.“..................

Gaila, kad šis sakinys gerokai susilpnina visą šiaip au
toriaus tikrai “rerum novanim“ (naujų dalykų) dvasioje 
sukurtą darbą-

(Bus daugiau).

Beveik vienodai yra svar
bu gauti faktus ir žinoti, 
kieno jie yra.

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą
TERORO iR VERGIJO- 

IMPER1JA 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

vienoje pusėje linksma hu-; . t ..__in.t
moristika ir satyros, o kitoje1 lia\sJ10 % ' mokvklair kitų temų mečiais vykdami . mokvkkjjautri meilės 
kūryba. Kuklus Bendruomenės 

dienos minėjimas

Justino Vaičaičio ištaigoje, Lietuvių ?? 

ton. Mass.. tel. AN 8-0068-

Šios plokštelės mes netu
rime. bet m rrolinta JCX ^azzzna irunti------

J. Pronskus

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA
Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $-5.00.
Perkant abi dalis kaina tik ............... —................36.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psi., Kaina • ••••• •••• • • • *«••••• • ••••*«* <<•• « 9 •••* $2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik..................................................$2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psL. .50 cnt. 
Cieagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina.................. -.................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 poslapiai, kaina_____ ____________________ $2.00

vo mėnesiu. Jo metu ragina
ma surengti Bendruomenės 
diena. Bostone tokia diena 
buvo pasirinkta rugsėjo 13. 

Bostono NAACP (Nacio- ~ „..-„si;
narinė a^ociaciia spalvotiem Dal~vvlri gau.-umu mineji- naiine asociacija spalvotiem nepasižvmė o -L nra- 
žmonėm ginti) pradėjo zy-1 1 *
gius. kad Bostone neįvyktų 
rasiniu riaušių, kaip jų jau

Pastangos išvengti riaušių

yra buvę eilėje kitų miestų- 
Tam reikalui jau užre- 

korduoti senatoriaus Ed-

Jį pra
dėjo ir jam vadovavo Liet. 
Bendruomenės apyl. pirm- 
St. Griežė-Jurgelevičius.

Skautams ir savanoriams 
vėliavas inešus. himnus su-

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
nLLTfliiNt RADIJO PROGRAMA «

Sekmadieniais S-9 »*L ryte 
AM Bangomis 12 JO kilociklų 

FM Bangomis 105.7 Eegacikhj 
Iš WK0X, Framingnani. Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur SL

BROCKTON 18. MASS.

TeL JUniper 6-7209

SAVO GYVENIMO APSAUGAI

PASIMATYK SU ŠIUO VYRU IS 

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.

Henry W. Adukonis. 628 Waskkigt<m SL, Dedham, Mass. 
Tel. 326-5820 ir PR 3-7041.

Prašau smulkesnių informacijų apie Living Insurance

Pavardė .............................. gimimo metai .... mėn. .... diena..

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

(Iškirpę užpildykiet ir atsiųskite ankščiau duotu adresu)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1S86 metų ir 
ian atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir va^ao lidžiausi ka
pitalą. ___
oąanvmngas neiuvis YJTUF APDRAUDOS. bet
stoja nariu i SLA. nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pefno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalbą ir fra- 
temalir.e globa. 3) SLA andrauda vra «auč-i’ ries paremta di- 
de'iais rezervais. ' * w ‘
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo Sl00.00 iki 
Sl 0.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios iaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akeidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SI A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atvedu narys ją 
•rauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki ribos se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuviu kolonuose jos teikia 
-"ias anie andraudas ir įstojimo sąlygas 
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OP AMERICA 
807 WCSt-30th Str**t York 1. N Y.

giedojus. Pranas Pauliuko- 
• nis skaitė tai dienai pritai- 
i kytą paskaitą. Benediktas 
Povilavičius. komp= Juliui 
Gaideliui akomponuojant,

■ padainavo 3 dainas. Onos 
Ivaškienės vadovaujamųjų 
mažųjų šokėjų 3 poros (Ni
jolė ir Darius Ivaškos, Sigi
ta ir Leonardas Bacevičiai. 
Biiutė Adomavičiūtė ir Jo
nas Jakutis) pašoko ir ta
lentinga deklamatorė B. A- 
domavičiūtė padeklamavo 
vieną eilėrašti.

Oficialiai daliai pasibai
gus. dalyviai vaišinosi šei
mininkių paruoštais gardu
mynais.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITĮ

“Iš praeities tavo sūnūs te
-• —>_ —   nri mrl m vuvąeStipry Dę semia,

Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 

! praeitį?
Geriausia knyga su Lie

tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1.000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

Knyga yra ginklas kovoje 
dėl naujo šviesaus gyveni
mo.

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

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

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

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

Tos knygos gaunamos ir
Keleivio

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivi. Kaina 
metams $5.

Nemalonumų gali sukelti 
lygiai tiek pat tai, kas pro 
burną įeina, kaip ir tai, kas
pro burną išeina.

» ♦ *
Erškėtrožėje vitamino C yra 

40 kartu daugiau, negu citrino 
je ir S0 kartu daugiau, negu o- 
buoiiuose. Be to, joje yra ir kitu 
vitaminu.

TIKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasit 

Keleivio išleistoje knvgutt 
“Tikra teisybė apie Šoviet> 
Sąjungą.“

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa

PALENGViNKlTE MuSy 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, prieš 
prenumeratai pasibaigiant, 
atsiųstų reikalingą sumą-

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

Keleivio aam-ja

UŽSUKITE PAS MUS

Viena tokių yra Kearny, 
tik 12 mylių nuo New Yor
ko. Ji nedidelė, bet turi kuo 
didžiuotis: nauja bažnyčia, 
baigiama įrengti parapinė 
mokykla, statomasdėtį, kaip bolševikai paėnu r nau?Mvaldžią, tvarko ūki. kokia v,enuo|ynas ^eselems moky- 

yra darbininkų padėtis, apie

GRAMERCY Ist. 1945
TIKINTI

VNEšPOSYLTORG LEIDIMĄ
maisto ir dovanų siuntiniams iš 
U.S.S.R. sandėlių.
Pilnai garantuota.
Pristatoma per 2-3 savaites. 
Automobiliai, televizijos aparatai.

i dviračiai, skalbiamos mašinos ir tt.
Katalogų prašykite angliškai arba 
lietuviškai.
GR •’»............................ $25.00
22 sv. kvietinių miltų, 4.5 sv. rū
kytos saiami, 25 uncijos šprotu. 
7 uncijos maltos kavos, 400 
cigarečių.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 SU Neu York 16. N.Y. 
M U 9 0598. atidaryta 9-5. šeši. 9-1

PINIGAI Į U-S-S.R.
GRAMERCY INC. Įst. 1946 
Tori Bankų Departamentų leidimu
Apdrausta iki $20,000.00 
Pilnai garantuota.
Pinigai įteikiami per 2 savaites. 
Pilnai išmokama. Jokių atskaitymų 
Vertė 9 rubliai už $10.00. 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75 
Virš $30.00 ................................ 10%

GRAMERCY INC.
714 Broad Street, Newark N J.

koncentracijos stovyklas, są 
žinės laisvę ir tt. ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin 
?a ir Įdomi paskaityti. Jo 
kaina tik 50 centų.

Esu našlys 58 m. amž-, turiu 
2-jų butų namą ir darbą. Noriu 
susirasti gyvenimo draugę 59- 
65 m. amž. Tautybė ir tikyba 
nesvarbu. Daugiau žinių duosiu 
laišku.

J. Janėiulis, 1165 E. 71 SU
CIeveland 3, Ohio.
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GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
Nortb Sta.. P.O. Box 9112
Newark 4, New Jersev

(41)

tojoms, finansiškai pajėgus 
lietuvių bankas ir du moder
nūs klubai — Lietuvių Ka
ras ir Lietuvių Politikos 
talikų Bendruomenės Cent- 
Klubas.

Abiejų klubų puikūs pa
statai ir modemiški Įrengi
mai.

Vykdami į New Jersey, 
sustokite Kearny šios lietu
vių kolonijos lietuvių darbš
tumo ir sugebėjimų pamaty
ti. Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis 
Avė-) ir Lietuvių Politikos 
Klube (134 Scbuyler Avė.) 
pajusite lietuvišką nuotai
ką. sutiksite senų pažįstamų

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
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Vietines žinios
T. Babuškinaitės baleto 

mokykla

Tatjanos Cabuškiraitės- 
Vastliauskienės jau ilgus 
metus veikianti ir amerikie
čių tat pe plačiai žinoma ba 

9 vaL ryto bus pamaldos, lėto mokykla pradėjo nau- 
po pamaldų — mokinių re- jUK mokslo metus. Tai 
gistracija, paskirstymas kla
sėmis, pirmosios poatostogi- 
nės pamokos, pataisų ir kt- 
egzaminai

Šiemet mokyklai vado
vauja seniau buvęs jos ve
dėjas Antanas Gustaitis.

Mokyklos Tėvų Komite
tas nuoširdžiai kviečia vi
sus Bostono ir artimesnės 
apylinkės tautiečius nepa-

vė’
puiki proga jaunimui, ypač J 
mergaitėm, pasimokyti ba 
lėto meno, įgvti daugiau 
grakštumo, r.et ir -nesie
kiant taletininko karjeros.

Mokyklos adresas: 1108 
Eoylston St-. tel 267-9845. 
vedėjos ramų telefonas — 
A V 2-1135.

Pirmasis Subatvakaris

rinkimus pralaimėjo, bet tos Dangoraižio bokštas virš 
tarybos narys Crimins iš So- 52 aukštų pastato bus atida- 
merville. taip pat kaltina- rytas kitais metais, 
mas kyšininkavimu, buvo Baigiamas greta 29 aukš-
laimingesnis — jis nominuo
tas penktam terminui.

Svečias iš Vokietijos

Senas Keleivio skaityto
jas Steponas šakys. gyv. 

»■ okietijoje, su savo broliu 
Leonardu iš Brocktono pra
eitą savaitę lankėsi mūsų į- 
staigoje. Ta proga jis pratę
sė 2 metams savo prenume
ratą.

Dabartinis vicegubernatorius g. Šakys porą mėnesiu 
France* Belotti. laimėjęs demo- svečiavosi pas savo brolį Le- 
kraty nominavimą j Mass. gu-;onaidą jr seserį Zuzaną 
bematorius. Kundrotienę.

Dabartinis gubernatorius Endi- 
cott Peabody. pralimėjęs pirmi
nius rinkimus rugsėjo 10 d. Jis 
statė savo kandidatūrą antram 
terminui.

VISI 1 LITUANISTINĘ 
MOKYKLĄ!

Bostono Lituanistinė mo
kykla pradeda naujuosius 
mokslo metus šį šeštadienį, 
rugsėjo 19 d., Šv. Petro lie
tuvių parapijos mokyklos 
patalpose.

Parapijos klebonas prel. 
Pr. Virmauskis, giliai su
prasdamas lietuvybės išlai
kymo problemą ir svarbą, 
vėl sutiko lituanistinę

likti savo vaikų be litunisti-
nio švietimo ir juos visus šeštųjų metų pii masis Su- 
atsiųsti iš pat pirmųjų dienų bat\akaiis bus sį šeštadienį, 
į lituanistinę mokyklą. įugsėjo 19 d- / .30 \al. vak.

Tautinės S-gos namuose. Jo 
programoje solistė Dorotby

Varžysis du italai

f Mass. gubernatorius at
einančiuose rinkimuose lap-

gyvenancius 
Brocktone- Rugsėjo 15 d. S. 
šakys išvažiavo į savo nuo- 
’atmę gyvenamąją vietą Vo
kietijoje.

tų Sheraton-Boston viešbu
tis. didžiulė auditorija. vė- 
iau ten bus statomi du 26 

aukštų namai.
REIKALINGA MOTERIS ~

'•rli ir patarnauti valgykloj- 
kriu<u\ėj. Kreiotis:

S2S E. 51h St., So. Bostone, 
tel. A N 9-9192.
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Ramu* vyras ieško didelio su 
patogumais kambario arba ne
didelio 1-2 kambarių buto So. 
Bostone.

Skambinti Keleivio įstaigon 
tel. AN 8-3071.

r:

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS 
LICCNSSO SROKERS

KETVIRTIS REALTY
179 WCST BROAOWAV 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

TeL 268-4649 
IVVVV»VV»»Vf » I •♦**♦****• i

aoooooooooooooo
Televiziją 
ir radiją

Savo gyvą lietuviškąją 
dvasią rodykite ne tik žo
džiais, bet, svarbiausia, kon
krečiais veiksmais, rūpin
damiesi savo jaunimo atei
timi — jo lietuviškuoju auk
lėjimu ir meile savo tautai 
ir jos kultūrinėm vertybėm. 

Lankėsi A. Rimydis

Praeitą savaitę mūsų į- 
staigoje lankėsi poetas An
tanas Rimydis iš New Yo;- 
ko. lydimas baletininko Jo
no Vasiliausko. Čia jis susi
tiko su savo kolegomis An- 

kyklą globoti, nors dėl to! tanu Gustaičiu ir Juozu 
jam tenka pakelti ir daug Pronskumi. neseniai atvy- 
įvairiausių rūpesčių. kusiu į Bostoną.

G. Bundza iš Worcesterio. 
Jai akomponuoja J. A. May.

kričio mėnesi varžysis du i-, Prudential durys

talų kilmės kandidatai: de- Praeitą savaitę Prudential 
mokratas Francis Bellotti. dangoraižyje pradėjo dirbti

Po programos arbatėlė ii dabartinis vicegubernato- 400 tarnautojų, o po 2 mė- 
šokiai. rius. ir resp-blikonas John nėšių ten jau dirbs visas j

Volpe, prieš kelerius metus bendrovės personalas, apie 
Pranai Šveikauskas dėsto buvęs gubernatorius. . 1-500 tarnautojų. Bendrovė 

Emmanuel Kolegijoj savo reikalams užims 18
i Stasiun iš Fairhaven. ku- aukštų, o 34 aukštus yra iš- 

Pranas Šveikauskas p:»- ris buvo baustas už kyšinin- nuomavusi kitoms firmoms, 
kviestas Emmanuel Kolegi- kavimą, būdamas gubema- Viena jų. United Fruit Co., 
joje dėstyti rusų literatūrą, toriaus taryboje, pirminius užims 9 aukštus.

Package Express & Travel 
Agency Ine.

[I Mūsų agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime lidės.

C & ? ROOFING CO.
Mes sukūrėme bendrovę, ku

ri viską atlieka — dengia stogus 
visokia medžiaga: toliu, skin
deliais. skalūnu (slate). Balko
nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 

, mažas ar didelis. Licenzuoti dai-

i Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir Estiją — o taip pat į 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą.—

Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, garantuoja tiesiogini ir tikslų pristatymą i tuos kraštus 
padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- į

j------------=-Bti»ių

Trans-Atlantic Travel Service

sas vaistyoes.
Tose Pačiose 

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siųsti iki 44 svaru siuntinius, jei siunčiami daiktai telpa dėžė
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesnių vietų siųs
kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun
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 ištaigoje
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, Įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

įstaiga lietuviška, kreipkitės lietuviškai 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SAKNIN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame ?u INTURISTO iraliojimais 

Siuntiniai nri-mami kae<iien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d.

JONAS ADOMONIS

d o v a n ų—s i u

Skyriuje jūs rasite didelį pasirinkimą vilnonių, bovelninių ir šilko 
medžiagų, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHI*OSYLTORG bazės 

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nue 10 iki 20 dienų
>• •

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

Boston Branch: PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY,Ine. 
396 W. BT9ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

TeL AN 8-1120

R The Apothecary
TlETUVlšKA'TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. Reg. Pbarm.

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL r, išskyras šventadienius ir seka.

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.00

SHELHEAD 
MODEL

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

FORTUNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon
is worth $25

....... sumažins jūsų kuro sąskaitas.

... užtikrins mažiausių šilimos nuotolį. 

... garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME ...............................................
STREET ..............................................
CITY.............................TEL.................
We wouid likę further Information aJ>out 
your spėriai offer on oil burner installation

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

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

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai 
Tei. zss-i4zi ir GR 9-1805 
Skambinti po 5 vai. vakaro

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymas mūro ir medžio 
darbiu ir kt. 

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, Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS
Leiskite su Jumis pasvarstyti 

Jūsų aliejaus ir burnerio 
reikalus arba problemas.

Pašaukite

WHITE FUEL CORP.
pagalbai ar informacijai
STANLEY YELMOKAS 

AN 8-1300

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. biaht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

mooueeeeeopJ

REIKALINGAS BUTAS
Suaugusi šeima (trys asme

nys) ieško buto iš trijų ar ke
turių kambarių. Pageidaujama 
antrame aukšte.

Telefonas AN 8-3630.

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

Dr. J. Pašakarnio l
ĮPĖDINIS Į

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

447 BBOADWAY 
South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter &. Buikler 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš Įsu
ko ir viauje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN

a
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
‘tūpestingai taisome laikrodžiu, 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADWAY . 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

17-4-,______įvetcsr tie

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI ST® 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ir krautuvė įvairių prekių, 
priderintų siuntiniam į įvai
rius U.S.S.R. valdomus 
kraštus- praneša, kad pagal 
U.S-SJL

VNESHPOLSYETORG

patvarkymą siuntiniai prii
mami siuntėjų pristatytu 
daiktų (tik ne senų) ar pa 
pildomi vietoje krautuvėje. 
Visi mokesčiai sumokam 
vietoje išsiunčiant siunti
nius, kad gavėjui nereikėti i 
primokėtu

Priimami užsakymai, čia 
sumokant nustatytą mokes
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 gali rašyti 
lietuviškai.

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

Cosmos Parcels Express
Corp.

327 W. Broadvray 
So- Boston, Mass., 02127 

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

DOVANOS į LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Vedėja B. Sviklienė
Tel. SW 8 2868

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis f 

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

JeL AT 2-4026 I

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS j 

Valandos 2—4 ir 8—8 «
ir iventadioiiiate J 

«
i « «

pagal susitarimą 
495 foluntbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Mana.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso- 

! kių kitokiu ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) ..

! Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeaee—ConetaMe 

598 E. Broadway
j So. Boston 27, Mana.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

FWWWWWW1

f Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. 
£ Lipdau popierius ir taisj 
£ viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią
P medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Satin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.

J TeL CO 5-5854 
Hvvtrrmi

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Chirurgas' 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS no© 2 iki 4 ir S iki 7 J 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd_ Billerica. Mass. < 

TEL. MO 8-2918

A. J. NAMAKSY
Reni Estate A Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
<28

N. J. ALEKNA 
EAST BROADWAT

SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4142

Baajamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys

Reikmenys plamberiams 
Visokis geleži* daiktai




