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Aka kandidatai j prezidentus 
susikirto dėl karo su skurdo

Prezidentas Johnsonas, atsakydamas j Nikitos Chruš

čiovo pasigyrimą, kad jis turįs "baisų ginklą** 

apie du išradimus, kuriais bus galima sunaikinti erdvėje 

skrendančius su atominiais užtaisais priešo satelitus ir 

juos tuoj pat pastebėti, vos iššautus.

Prezidentas Johnsonas tvirtino Johnsonas. pašalins 
susikirto su respublikonu tas sąlygas, kurios žudo 
kandidatu i prezidentus Ba- žmogaus savigarbą, vertę ir 
ny Goldvvateriu karo su sugebėjimą siekti tobulėji- 
skurdu klausimu. mo.
Goldtvateris. kalbėdamas 
Charlestone, W. Virginijoj.

'Mes duosim kiekvienam, 
žmogui galimybę susikurti

smarkiai išpeikė prezidento savo vietą mūsų turtingame 
Johnsono pradėtąją "karo krašte ir, tai dalydami, mes
su skurdu“ programą, saky
damas. kad "mūsų stiprumo 
paslaptis yra mūsų individu
alinio (pavienių žmonių i 
sumanumo ir individualinės 
iniciatyvos sistema- Mes 
niekuomet neišspręsim skur
do problemos —nebent visi 
kartu tapsime skurdžiais — 
jei mes atlyginimą ir baus- 
mę aiiiiiSimč IS pfiVavouS 
gyvenimo ir perkelsime j ko- 
kolektyvizuotą viešą gyve
nimą...“ Pabrėždamas, kad 
kovos su skurdu programa 
panaikintų iniciatyvą ir lais
vę. Goldvvateris pareiškė, 
jog "karas su skurdu yra 
toks pat monas. kaip ir $3 
bilius“. Anksčiau jis buvo 
pasakęs, kad daugelis žmo
nių yra neturtingi dėl to. 
kad jie yra tinginiai.

Prez. Johnsonas, kalboje. Pasaulinėj Parodoj 
pasakytoj Morgentown. W-

sustiprinsime asmens inicia
tyvą. tautos laisvę ii- visų ge
rovę“.

Dėl pasakymo, kad dau
gelis skurdžių yra tinginiai, 
prezidentas atkirto:

"Vakarinė Virginija pa
tyrė daugiau, negu jai buvo 
lemta, skurdo, nedarbo ir 
bado. Bet tegul niekas ne
sako. kad taip buvo dėlto, 
•og mūsų žmonės buvo tin
giniai, nieku nesirūpino ar
ba neturėjo iniciatyvos. Va
karinės Virginijos proble
mos atsirado dėl pramonės 
išsikėlimo kitur, dėl auto
matizacijos ir dėl to, kad 
nauji resursai pakeitė se
nuosius.U
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Amerika gali apginti laisvą 
pasaulį nuo priešo satelitą

Barry Goldwater teigė, kad tik tingintai yra netur

tingi, kad visas demokratų karas su skurdu yra tik monai 

ir kad skurdo problema yra neišsprendžiama. Prezidentas 

Johnsonas užtikrino, kad karu su skurdu bus sustiprinta 

asmens iniciatyva, tautos laisvė ir visų gerovė.

Nikita Chruščiovas Mask- Šimo ir ryžto.“

Va., atsakė, kad "Amerika 
pradės netekti savo didybės, 
jei skurdžiams ir bejėgiams 
atsuks savo nugarą. Duoti 
žmogui progą dirbti ir iš
maitinti savo šeimą bei pasi
rūpinti savo vaikais nereiš
kia sunaikinti iniciatyvą.“ 

"Badas sunaikina inicia
tyvą. Neviltis sunaikina ini
ciatyvą. Tamsumas (igno- 
įancija) sunaikina iniciaty
vą, ir šalta, nesirūpinanti 
valdžia sunaikina iniciaty
vą.“ pridūrė prezidentas. 
Demokiatų administracija.

Apie praėjusi sekmadienį 
Pasaulinėje Parodoje įvyku
sią New Yorko Lietuvių Die
ną dienraštis New York Ti 
mes įsidėjo tokį Richardo J. 
H. Johnstono reportažą:

"Parodoje atžymėta Lie
tuviu Diena. Šimtai dalyva
vo laisvei pašvęstoje pro
gramoje.

Vakar dieną Lietuvos 
laisvės dvasia skaisčiai su
žibėjo Pasaulinėje parodo
je. šimtams lietuvių kilmės 
amerikiečių demonstruojant 
troškimą nepriklausomybės 
sovietų kontroliuojamai ša
liai-

Lietuviu Diena vyko New 
Yo: ko valstybės paviljone, 
okė.iai-jos varsotuose kos- 
iumuoce vykusiais atliki- 

rr.a's darė visokiausias su
dėtinga^ figūras, sutraukda
mi šimtus žiūrovu į Tent of 
To.non ovv palapinę, esančią 
prie New Yorko valstybės 
oaviliono reginių bokšto.

Laisvosios Lietuvos gene
ralinis konsulas Vytautas 

■ Stašinskas perskaitė sena-
Indonezijos užsienių reikalų mi- toriaus Kenneth B. Keating
nisterio pavaduotojas Sudjarwo 
Tjondronegoro Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai aiškina, ko-

Administracijos pastan
gos. kad seno amžiaus žmo
nėms sveikatos globos įsta
tymas būtų per kongresą 
pravestas dar šiais metais. 
>usilaukė skaudaus smūgio 
Atstovų Rūmuose.

Senato 60 balsų prieš 28 
priimtas bilius buvo persiųs
tas Atstovų Rūmams (Hou- 
se). kur pateko į dvylikos 
atstovų grupės, vadinamos 
Senate-House Conferencė. 
rankas. Iš tų 12 vyrų 8 yra 
atkaklūs šio biliaus prieši
ninkai ir 4 jo šalininkai, ši 
dvylikos iš Senato ir Rūmų 
sudaryta konferencija savo 
nutarimus turės rekomen
duoti Kongresui. Biliaus rė
mėjai, kuriems vadovauja 
atstovas Cecil R. King. de
mokratas iš Kalifornijos, 
neslepia savo nusivylimo ii 
pripažįsta, jog labai maža 
bėra vilčių, kad bilius būtų 
dar šiemet pajudintas-

"Mes turėjome nusileisti 
esamai padėčiai“, prisipaži
no vienas biliaus rėmėjas, 
"nes mes neturėjome užtek 
tinai balsų, kad galėtume 
šią savaitę pasirodyti, ir a- 
bejojame. jog ir vėliau už
tektinai turėsime.“

Auto darbininkai 
su Fordu laimėjo 
panašu kontraktą

Seka derybos su General

Sėkmingai baigusi dery
bas su Chrysler, automobi- 
ių unijos UAW) vadovybė 

sekančias derybas tuojau 
jradėjo su Fordu, kurias 
praeitą penktadieni taip pat 
baigė sėkmingai, pasirašy
dama panašų kontraktą, 
kaip su Chrysleriu, ir dar su 
magaiyčiomis: po -S100 ka
lėdiniu dovanų kiekvienam 
darbininkui.

Kontiaktas pasirašytas 
praeitą penktadienį 55 mi
nutės prieš terminą, iki ku
rio. sutarties nepasiekus 
13‘».00!i darbininkų 30 vals 
tybiu būtų išėję i streiką, 
nors Clevelande. Dalias ir 
Matucben. N.J., dirbtuvių 
darbininkai, nesulaukdami 
deiybų pabaigos, jau buvo 
streiką pradėję-

Unijos prezidentas Wal- 
ter P. Reuther pranešė, kad 
dabai iš eilės derybos eina 
su visų didžiausią ir turtin
giausia General Motors 
kompanija ir kontrakto lau 
kiama dar šios savaitės pra
džioje.

JAV karo laivai 
Tonkino įlankoje 
apšaudė bangas

Penktadienio nakties

voje viešėjusiems Japonijos 
parlamentarams pasigyrė, 
kad sovietų mokslininkai 
am parodę savo pagamintą 

tokį "baisų ginklą, kuriuo 
galima sunaikinti visą žmo
niją“.

Nors Nikita kitą dieną 
aiškinosi taip netvirtinęs, 
bet JAV prezidentas nedels
damas reagavo. Sacramento 
mieste pasakytoje kalboje 
pranešdamas, kad Jungti
nės Valstybės turi išvysčiu- 
sios naują gynybos sistemą, 
kuri gali pagauti ir sunai
kinti erdvėje bet kokius 
priešo atomines bombas ga
benančius satelitus.

Jungtinės Valstybės jau 
1962 ir 1963 metais pradėjo 
tobulinti sistemą prieš sate
litus, pasakė prezidentas, 
"kad joks kraštas nesusi
gundytų panaudoti erdves 
platformoms“.

"Šis kraštas (Amerika) 
neturi intencijos leisti į orą 
ginkluotų satelitų“, užtikri
no prezidentai" ir mes ne
turime pagrindo manyti, 
kad kiti kraštai turėtų tokių 
intencijų.“

Chruščiovas sakosi 
šitaip nekalbėjęs

telegramą. kur senatorius 
pareiškė: "Mano širdinga 
viltis vi a. kad Lietuvos žmo-

nu už Tėvynę.“
Jack Stukas. Parodos Lie 

tuvių Komiteto pirmininkas 
padėkojo lankytojams už 
atvykimą pagerbti kad ir 
mažą. bet garbingą kraštą.

Metropolinės New Yorke 
srities Lietuvių Bendruome
nės nepilnamečiai ir suau
gusieji atliko dainų ir šokit 
programą?*

Wash Allen Readie. koris yra 
gimęs 11 mėnesiu po negru B-

Praeitą šeštadienį pe- 
spaudą ir radiją buvo pa 
sklidę žinių apie penktadie
nio naktį įvykusį incidentą 
Tonkino įlankoje, netoli 
šiaurinio Vietnamo krantų, 
kur tariamai keturi neatpa
žinti laivai artėjo prie dvie
jų JAV karo laivų, buvo ap
šaudyti ir dingo.

Krašto gynybos sekreto
rius Robert S. McNamara 
spaudai padarė pranešimą, 
kad du JAV laivai naikinto
jai. įlankoje bepatruliuoda- 
mi. pastebėjo keturis neat 
pažintus laivus, kurie "rodė 
priešiškas intencijas.“ Ka
dangi JAV laivams iššovus 
perspėjimo šūvius, tie laivai 
nekeisdami kurso artėjo, 
naikintojai atidarę ugnį. ir 
artėjantieji laivai dingę.
Toliau sekretorius atsisakė 
aiškintis, tačiau aukštas Bal
tųjų Rūmų asmuo, kuris sa
vo pavardės neskelbia, pa
stebėjo, jog kai kuriais atve
jais.. kai jūros bangos yra j tiems 
perdaug aukštos, jos radare 
pasirodo panašios į laivus 
kurie "čia pasirodo, čia vėl 
dingsta“..

Gynybos departamenta 
visą incidentą nori ko grei
čiausiai užmiršti-

"Aš galiu jums šiandien 
pranešti, kad ta sistema yra 
jau vietoje, jau operuoja ir 
budi sargyboje mūsų tautai 
ir laisvajam pasauliui ap
ginti.“ pasakė prezidentas. 
Be to. prezidentas pranešė, 
kad gynybos mokslininkai 
jau ištobulino naują "per 
horizontą matantį“ radarą, 
kuris "žiūrės aplinkui že
mės išlenkimą ir mus per
spės sekundžių bėgyje prie- 
šo lėktuvams ar sviediniam? 
pakilus“

Perspėjimas

Pranešdamas apie prieš- 
satelitinės ir naujo radaro 
sistemų išradimą, preziden
tas pastebėjo, kad "kiti 
žmonės kituose kraštuose 
kartkartėmis apsigavo, gir 
dėdami ar skaitydami api< 
rinkimus mūsų krašte ir ma 
nydami. jog mūsų priešrin
kiminiai ginčai reiškia mūsų 
suskilimą ar nevienybę.“

Taikydamas tiems ’ ki- 
žmonėms kituose 

kraštuose“, prezidentas per
spėjo: "Neapsiskaičiuokite 
dėi Amerikos žmonių vieny
bės ar dėl Amerikos pasiruo-

Indijos žurnalistai, šiomis 
dienomis turėję Maskvoje 
pasikalbėjimą su Chruščio
vu. paskelbė, kad Chruščio
vas jiems paneigęs, ką ja
ponų parlamentarams jis 
buvo kalbėjęs apie "naują 
baisų ginklą“, kokį. esą. iš
galvoję sovietų mokslinin
kai.

"Aš su japonais apie 
bombas nekalbėjau,“ Nikita 
pasakęs indų žurnalistams. 
"Apie jokius naujus ginklus 
aš nekalbėjau. Aš tik apla
mai kalbėjau apie taktinius 
ginklus pėstininkams, o ne 
apie bombas.“

DE GAULLE KELIAUJA

Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle sekma
dienį atskrido į Guadelope 
salą. iš kur skrenda į Vene- 
cuelą. Jis žada aplankyti 
dešimtį Pietų Amerikos 
valsybių, siekdamas jas pa
lenkti savo politinei linijai.

3

dėl Indonezijos “savanoriai“ įsi- nės vėl susilauks savo lais- 
veriė į Malaiziją. Girdi, jų tiks. vės. 
las apsaugoti Indoneziją nuo 
Anglijos.

Bolivijoj praeitą sekma, 
dienj ruoštas perversmas ne- 

.x . Pavyko, ir ir keli Socialistu 
Programą pradėjo mišrus Felangos nariai ir kongreso 

vyrų ir moteių choras "Him- atstovai suimti.

M akėti atsisako
ir laukan neina

. , Nikita Chruščiovas pia
nų tris amerikiečių nai- eitą savaiu,alj pasakė Indi- 
kintuvai nuskandinę. Sovie- jos žurnalistams. kad Sovie
tai. kaip paprastai, dėl to j tu Sąjunga nemokės savo 
putodami puola Jungtines i užvilkmtų mokesčių -Jungti- 
Valstybes, gąsdindami viso- nėms Tautoms ir iš Jurgti- 
kiotnis tokių veiksmų pašė- nju Tautų nesitrauks- 
komis. Sovietų Sąjunga -Jungt.

______ Tautoms jau yra skolinga
Malta nepriklausoma 55 milionus dolerių ir už

Tuo tarpu sovietų žinių 
agentūra jau skelbia, kad 
ten buvę penki laivai, iš ku-

Dabartinės Piety Vietname’vaL 
džios gaiva gen. Duong JVaa

Sekmadienio naktį pasi- skolų nemokėjimą gali ne- Minh. Jis yra prezidentas, o mi-
rašyta sutartis, kuria D. Bri- tekti teisės balsuoti ateinan- nisteris piru*. *•*•. Ngoyen

bisvimmo. dabar yra 101 mėty. tanija suteikia Maltos salai čioie lapkričio 10 d. prasi- Khanh. Trečiasis karinės trija-
Rank«* jis laiko balsavimo re- nepriklausomybę. Anglai tu- dedančioje plenumo sesijo- lės narys yra gen. Tran Thiem
gis,racijos korteię. ' rėš ten savo karo bazę. je. Khiem. _
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Puslapį

Vienas pavojas sveikatai 
mažėja

Kalifornija yra pirmoji iš 50 suvienytų valstybių 
kuri oficialiai patvarkė, kad visi 1960 metais toje valsty
bėje parduodami automobiliai turėtų įrengtą savo dūmų 
kontrolės sistemą. Ypač Los Angeles gyventojams džiugi 
ši naujiena, kadangi tas miestas daugiau negu kiti Ame
rikos didmiesčiai kenčia nuo "smogo“. Pakentės dar pus
antrų metų ir jau galės sveikiau pakvėpuoti.

Detroito automobilių karaliai, nors protestuodami 
ir murmėdami, sutiko Kalifornijos sąlygą patenkinti, mat. 
tos didžiulės valstybės rinka yra labai svarbi, kad būtų 
buvę galima rizikuoti, nes jau privačios firmos buvo pa
ketinusios tokius dūmų (exhaust) kontrolės prietaisus 
gaminti.

Svarbu buvo pralaužti ledas. Galima tikėtis, kad ii 
kitos valstybės, ypač New Yorko ir lllinojaus. nedels pa
sekti Kalifornijos pavyzdžiu, kadangi New Yorko did
miestis ir Chicaga nuo automobilių nuodų kenčia lygiomis 
su Los Angeles-

Kad didžiajai pramonei ne visuomet rūpi žmonių 
sveikata bei saugumas, rodo faktas, kad Detroito karaliai 
labai ilgai delsė ir labai nenoriai darė net tokius pageri
nimus. kaip didesnius stabdžius ir apsaugos diržus.

Tikra tiesa, kad kovote teiškovosi savąją teisę. Dėl 
to bent šį kartą Detroitas nebeturėtų laukti, kol publikos 
reikalavimas pasidarys perdaug garsus.

Kad nors nuo 1966 metų visi automobiliai, sunkveži 
miai ir kitokie motorizuoti vežimai turėtų savo degalų 
(fumes) kontrolę, gali kiekvienas prisidėti savo reikalą 
vimu.

»Ul>»

torius Joseph Salemo paša-’ 
kė, kad Goldwateris yra re-j 
akcionieriškiausias kandi-' 
datas į prezidentus visoje 
respublikonų partijos isto
rijoje.

Salermo pridūrė, kad va
dovaujantieji darbo vadai, 
visą amžių buvę respubliko
nai. šiandien pasirinko bal
suoti už Johnson ir Humph- 
rev.

Pietų Vietnamo bosai: kairėje ministeris pirm. gen.
Khanh, dešinėje prezidentas gen Duong Van Minh.

Padėtis rinkimq frantuose
Kaip stovi Goldwaterio ir Johnsono reikalai?

Šen- Goldvvateris vienoje sis Į respublikonus balsuoti 
savo kalboje politikos klau- demokratų tikėtą ir ”iš- 
simais apkaltino velioni pi e- jaįięyti Ameriką turtingą, 
zidentą J. F. Kennedy. esą. ga]jngą įr nieko nesibijan- 
šis Kubos krizę (pri' ertimas jįs pridūrė, kad Penn- 
Chrušciovo atsiimti atomi- Syjvanija šiemet balsuos de
nius sviedinius) derinęs su mokratiškai, o Washingto- 
čavo politiniais išroka.i- ne gautais privataus apklau- 
mais. Net jo didelis šalinin-; gjnejimo daviniais, pennsyl- kas James Reston savo ko-i 63 nuošim^ paį.
lumnoje Boston Herald ste
bisi rašvdamas:
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Kas kitur rašoma

Anglijos rinkimams artėjant
Ši rudeni rinkimai ne tik Amerikoje, bet ir Amerikai 

svarbiausioje sąjunginėje valstybėje. Šie rinkimai Britani
joje gali pakeisti padėti ir pakeisti ilgesniems metams, 
nes britams teks pasirinkti vieną iš dviejų — arba tuos
pucius ir nicKu nčtujcsiiiO nebegslmcius žadėti konserv 
torius, arba daug nauja žadančius darbiečius. Britiški 
"Gallupai“ pranašauja, kad ateinanti mėnesį Britanijoje 
įvykstančiuose rinkimuose laimės darbiečiai.

Dabar valdantieji konservatoriai, kurie iki šiai dienai 
tebegyvena darbiečių vyriausybės seniau laimėtais pageri
nimais. miegodami ne ant savo laurų, raminasi, kad nėra 
jokių didelių problemų ateičiai ir kad dėl darbiečių nėra 
jokio pavojaus, bet Londono Econonrist tokią jų nuotaiką 
vadina "Štrauso politika“, kas reiškia, jog konservatoriai 
daro tą patį, ką daro paukštis Štrausas (strutis), kurs pa
vojaus akivaizdoje įsmeigia savo galvą į smėlį ir. to pavo
jaus nebematydamas. mano. kad jokio pavojaus ir nėra-

Kad problemų, ir daug bei rimtų problemų yra. pri
pažįsta ir Economist. tik jis raminasi, kad Darbo partija 
nedaug ką darys toms problemoms savaip išspręsti.

Bet Darbo partija ne tik žada, bet ir iš anksto pasi
ryžusi yra daug ką daryti, ir tatai pakartotinai yra pasakęs 
savo gyvose kalbose bei konstruktyviuose straipsniuose 
naujasis Darbo partijos vadas Harold \Vilson, kuris per
ėmė partijos vairą 1963 metais Hugh Gaitskilliui mirus.

Apie būsimas Anglijoje reformas galima iš anksto 
pasiskaityti Haroldo Wilsono neseniai išleistoje knygoje 
"Tikslas politikoje“ (Purpose in Politics. Selected Spee 
chesby Harold Wilson. pusi. 270. London). Taigi. Darbo 
partijos pergalė žada atnešti daug naujų dalykų JAV 
svarbiausiojo sąjungininko politikoje.

Tikslas ir planavimas yra du pagrindiniai dėsniai, 
kuriais žada vadovautis Wilsono vadovaujamieji darbie
čiai. "Kitaip mes neatsieksime tokios Britanijos, kokią 
mes stengiamės pastatyti“, sako Wilsonas. "kai vien tik 
tikslingos mūsų politikos vienybės pagrindu- Tai reiškia 
planavimą.“

Amerikos konservatoriai tuose žodžiuose tuojau įžiū
rėjo "socializmą“ ir jungdamiesi į britų konservatorių 
chorą tvirtina, kad darbiečiai "neša Anglijai socializmą 
su nusavinimais ir valstybine kontrole visose stambesnėse 
ekonominėse srityse.

Nieko panašaus, atsako Wilsonas. Išskiriant plieno 
pramonę, kurią teks vėl nacionalizuoti. Darbo partija ne
turi specialių planų pramonei perimti. Naujoji darbiečių 
pozicija siekia, kad visuomenė (community) pati valdytų 
tik "pačias viršiausias ekonomijos viršūnes.“

Sekanti didžioji Britanijos problema yra gresiantis 
išmokėjimų deficitas. Algų ir uždarbių didėjimas pasku
tiniais metais liko neišlygintas gamybės padidėjimu. Kaš
tams didėjant, išmokėjimų balansas atsidūrė minuse (rau
donose skaitlinėse). Konservatoriai tokiam balanso ištrū
kiu! išlyginti kaip preityje darė. taip ir ateityje težino da
ryti. —tai mažinti algas, kelti procentų ratas ir panašias 
kitas priemones, siekiančias suvaržyti ekspansiją.

(Tęsinys)
Dr. J- Girnius puikiai žino. kad "dechristianizacijos 

vyksmas“ nevyko taip sau "schematiškai“, kaip jis savo 
vienu sakiniu pavaizdavo: pirma kažkas pradėjo kovą 
prieš bažnyčią, vėliau kažkas tą kovą išplėtė prieš krikš
čionybę ir trečiu etapu — prieš patį Dievą!

Judaistinis krikščioniškasis tikėjimo mokslas sako, 
kad Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą. įpūsda- 
mas jam Savo dvasios. Tai skamba labai kutenančiai, 
nors, deja. stebint žmogaus prigimtį jis atrodo dažnai yra 
"velnio dvasios“ kaip pūslė pripūstas! Bet ne tas yra 
reikalas.

Reikalas tas. kad ir žmogus Dievą visą laiką tvėrė ir 
tebetveria pagal savo paveikslą!

Gana pasiskaityti, kaip įsivaizduoja Dievą Haiti sa
los woodoo. papaloi ir mamaloi, arba pueblo indėnai 
JAV-se. arba Quetzalcoatlio (baltaodžio išganytojo) lau
kusieji actekai, arba inuit eskimai, arba kamčadalų šama
nai. kanibalų raganiai, arba visų geriausiai — kaip Dievą 
įsivaizdavo senovės Izraelio tautosakininkai, pagal kurių 
modelį ir krikščionybės "epigonai“ per 19 šimtmečių savo 
(krikščioniškąjį) Dievą modeliavo. "Lord of Hosts“ 

Post, kuris per šimtą metų j (Viešpats Galybių) nėra krikščioniškas Dievo adjektyvas! 
Vovtn nžM rčmAfi dpmn. Tai žiaurių plėšrių, laukinių izraelitų karinių pajėgų vir

šininkas, vyriausias karo vadas, kurio pareiga buvo padėti 
savo "išrinktajai“ tautai grobti svetimas žemes ir turtus 
ir naikinti izraelio priešus!

Kiek ilgai truko, kad patį Jėzų Kristų, tą žmoniškiau- 
siąjį tobulo žmogaus idealą, visų vargšų, skriaudžiamųjų 
ir skaudžiamųjų draugą užtarėją krikščionybės epigonai 
apmovė karališka kepure. įsodino į karališką sostą, į vie
ną ranką įdavė žemės kamuolį (pasaulio užkariavimo 
simbolį). į kitą ranką skeptrą (karališką pagalį), o patys 
sau in hoc signo įsitaisė auksu ir purpuru išdabintus rūbus, 
sostus, išsistatė katedras, bazilikas, palocius ir pradėjo 
kardo bei laužo pagalba žemėje steigti "Dievo karalystę.“

Pagal Jurgį ir kepurė. Pagal tikybą ir Dievas- Nėra 
abejonės, kad prieš Borgijų. XV šimtmečio pradžios po
piežiaus Jono XXIII, ir Torkvemados "dievą“ ir pats dr. 
J. Girnius nusigręžtų.

Joks normalus žmogus nesikreipia ir nekovoja prieš 
Dievą, prieš savo Dievą, bet tas Dievas turi būti jo Dievas, 
tai yra atitikti jo amžiaus ir epochos pasaulėžiūrai ir jo 
etiniams bei moraliniams standartams!

Kiti dr. Girniaus išvedžiojimai yra visiškai logiškas 
aiškinimas, kas sekė ir turėjo sekti po to. kai krikščionybė 
buvo taip labai sumaitojusi Dievo idėją ir vardan Jo įve
dusi žiauriausią priespaudą, visiškai užgniaužusi laisvę ir 
mirties giesme nustačiusi, kad tokia jos įvestoji valdžia

Margaret Chase Smith. 
respublikonė senatorė iš 
Maine, pasisakė remsianti 
respublikonų prezidentini 
tikėtą, bet vesti kampaniją 

' už Goldwaterj kol kas ne
mananti-

Amerikos negrų vadas, 
pagarsėjęs civilinių teisių 
be smurto kovotojas, d r. 
Martin Luther King būda
mas Berlyne pareiškė, kad 
senatoriuje Goldwatery jis 
matąs "hitlerizmo pavojų.“

Kelių milionų tiražo žur
nalas The Saturday Evening

sakė už demokratų. 20% 
už respublikonų ir 17% ne
apsisprendę. Tuo pačiu ap
klausinėjimu nustatyta, kad 
4% demokratų balsuos už 
respublikonus, o 37% res
publikonų už demokratus.

Galfop Pool (apklausinė
jimas) rodo, už Johnsoną 

o už Golduaterį —

Kodėl Goldwateri* nenori 
faktą?

"Viena iš rinkiminės kam
panijos paslapčių yra ta, ko
dėl senatorius Goldvvateris 
atsisako pažiūrėti į oficialę 
užsienių politikos ir saugu
mo informaciją, kurią prezi
dentas Johnson jam pasiū
lė. ir atsisakęs patikrinti., 
paskui daro rimtus kaltini
mus. paremtus baisiai ne
tiksliomis informacijomis, ir 
paskui pats save pastato ant 
juoko... Jei senatorius neno
ri pasitikėti ČIA viršininku j palengva laimi.

54.6%.
21.4.%

Kalifornijoje, kurią Gold- 
vvateįis pasirinko svarbiau
siu savo rinkiminės kovos 
lauku. Johnsono ir Goldwa- 
terio laimėjimo santykis yra 
2 prieš 1, bet Goldvvateris

nė karto nėra rėmęs demo
kratų kandidato, dabar pa
sisakė remsiąs Johnsono 
kandidatūrą, nes. jo įsitiki
nimu. Goldvvateris nebūtų 
geras prezidentas. Jis esąs 
be principų, negailestingas 
jujitsu aktorius, kaip ir mi
ręs senatorius iš Wisconsino 
McCarthy.

MIZAROS LOGIKA

Keleivio nr. 36 buvo rašy
ta. kad Lietuvoje reforma
tų vyskupas A. Šernas atsi
žadėjęs religijos ir kunigo 
pareigų ir kad dėl to komu
nistai džiaugiasi, it geležė
lę radę. Be to. mes tuo rei
kalu pareiškėme, kad dėl to- 

! kių senelių (A. šernas 4-ivi*i vu: X

ir žymiu respublikonu John 
McCone, jis galėjo patikrin
ti tą informaciją pas savo 
draugus aviacijoje, kurioje 
jis pats yra atsargos kari
ninkas. Vietoje to. jis pasi
rinko verčiau įžeisti mirusio 
prezidento atminimą, mes
damas įtarimą, esą. jis rizi
kavo atominį karą su sovie
tais. norėdamas laimėti bal
sus demokratams 1962 me
tų rinkimuose“..- 

Prezidentas Johnson tuo 
pačiu metu kalbėdamas 
Harrisbury. Pa., pasakė, 
kad lapkričio 3 dienosbal

Massachusetts, kaip Tho
mas Galagher praneša, gold- 
vvateriečių jėgos yra liūdnai 
suskilusios. respublikonų 
vyr- būstinėje. 10 School St., 
viešpataująs sumišimas ir 
netvarka, o iš žadėtų, surink
ti $500.000 rinkiminei pro
pagandai tik mažytė srovelė 
tesrovenanti.

Ka* už ką ir priei ką?

Mississippi gubernatorius 
Ross R. Barnett, demokra
tas, indorsavo šen. Goldvva- 
terį. pareikšdamas: "Aš hal- 

ifen.

80 m ) ’ atsivertimų nuo
Dievo ar prie Dievo“ nėra 
pagrindo nei džiaugtis, nei 
liūdėti, nei į juos kreipti 

į rimto dėmesio ir paaiškino
me kodėl.

O kaip mūsų žodžius 
"suprato“ ir savo skaityto-

- suosiu už konservatyvu savdmai.bus "užp®«ufiotai|5^ Goldwate<įHą»rs tu
ką kai tuo pačiu metu ne-! r£j0 d! ąsos balsuoti prieš 
atsakingos grupės šaukiasi civilinių teisių bilių“, o Ar- 
ekstremizmo. norėdamos kansas gubernatorius Orval 
uzv a dyti kraštą. Kaip žino- paubQg vįeaaj paskelbė in- 
ma, demokratai ir dalis tų forsavęs Johnsono-Humph- 
pacių respublikonų Kaltina rey ^ketą
Goldivaterį neva skatinantį; Naujosios A nglijos ^u- 
eKstremizmą. j įarbininkų* (Xmalga-
Gallup ir kiti pranašavimai mated Clothing Workers of 

Savo kalboje kreipdama- America, AFlZciO) direk

jus painformavo Laisvės bo-j »»y,^ įg Dievo! "(ypač katalikų kraštuose“, kaip priduria 
sas Rojus Mizara? pats dr j Girnius).

"Laisvės ilgesio įžiebtas liberalizmo sąjūdis nemaža 
dalimi tapo ir antikrikščioniškas sąjūdis, ypač katalikų 
kraštuose“, rašo dr- J.Girnius. ’Tagaliau pereitame šimt
metyje viešojo gyvenimo jėga iškilo atviras ateizmas, ku
riam Marksas laimėjo proletariato mases. Nūnai sovieti- 

! nis komunizmas užsimojo ateizmui užkariauti visą pa
saulį. Laisvojo pasaulio dvasinį klimatą taip pat žymia 
dalimi formuoja stipri ateizmo srovė. Spalvotųjų rasių 
žemynuose išbundančių tautų nacionalizmas pakaito jieš- 
ko ateistiškai nuspalvintame socializme... Tai iš tiesų pa
kankamai teikia pagrindo krikščionims susirūpinti“, po 
pietų ieško šaukšto dr. J- Girnius. O gi "antikriksčioniš- 
kas sąjūdis“ "ypač katalikų kraštuose“ yra jau labai sena 
naujiena, kuri šimtmečiais “pakankamai teikė pagrindo 
krikščionims susirūpinti“, o ar jie susirūpino? Visai tei
singai pats dr. J. Girnius pastebi, kad "Nėra ko stebėtis, 
jog tie darbo mases laimėjo, kurie pirmieji jas pamatė“... 

Humanizmas, racionalizmas, individualizmas

Ne mažiau įdomūs yra ir tolimesnieji dr. Juozo Gir
niaus "rerum novarum“ (apie naujus dalykus) teigiami 
įvertinimai tų laimėjimų, kurių žmonija pasiekė krikščio
nybei arba saldžiai miegant, arba visomis keturiomis be
sipriešinant-

Antroje savo ilgojo straipsnio dalyje dr. J. Girnius 
rašo (cituoju ištisai, pažodžiui):

"Antrasis lygiai svarbus dalykas — tai pro aimanas 
dėl naujųjų amžių krizės neužmerkti akių prieš visus di
delius laimėjimus visose gyvenimo srityse. Ir tai, kas žino
ma įvairių -izmų kraštutinybėmis, nebuvo tik šunkeliai, 
nes per vbą klajonę vi* tiek buvo žengiama pirmyn.

"Humanizmo sąjūdis vėliau iš tiesų virto vadinamojo 
antropocentrizmo (žmogaus visko centran pastatymo) 
versme. Tačiau aplamai humanizmas teisingai pabrėžė 
gyvenimo džiaugsmą bei vertę prieš perdėtą viduramžini 
asketizmą, niekinusį kūną. pasaulį ir gyvenimą.

"Naujųjų amžių filosofijos pradininkas Rene Des- 
(Nukelta į 7 psl.).

Jis rugsėjo 8 d. rašo. kad 
"dabartiniam Keleivio re
daktoriui "sveikas galvoji
mas“ vra toks. kuris verčia 
žmogų tikėti burtais, kurie 
žmogaus protą varžo, pa
vergia.“

Deja, mes dar niekad to 
nerašėme, ir tai yra grynas 
Laisvės išmislas.

Vadinasi, mes ne be rei
kalo aną kartą pastebėjome, 
kad ir Bimba su Mizara ne- 

: žino. kaip jie dar fiziškai ir 
dvasiškai pasikeis ir kad 
mes nesistebėsime, jei ir jie 
"prie Dievo atsivers“ ir kad 
dėl to nei džiaugsimės, nei 
liūdėsime.

Šia proga turime primin
ti. kad ne Keleivio redakto
rius. o kaip tik pats Rojus 
Mizara tiki "burtais, kurie 
žmogaus protą varžo, paver
gia.“

Juk jo komunistinis tikė
jimas kaip tik ir yra tie pa
tys primityviausi burtai 
jau seniai suparalyžavusie 
ji jo protą- Kada gi Mizara 
yra bent akimirką laisvai 
galvojęs? Kaip visi žinome, 
iki šiol jis yra galvojęs ir 
kalbėjęs tik taip. kaip galvo
jo ir kalbėjo Stalinas, Beri
ja. Chruščiovas. Sniečkus,; 
Paleckis ir kiti kacapai ar 
jų dvasiniai eunuchai. Tai
gi sakykite, ar jo protas 
Maskvos burtininkų n^pa- 
vergtas? Reiškia, mizemas

Darbiečių atsakymas, kaip tatai skelbia jų vadas 
Harold Wilson. yra didinti eksportą ir ekspansiją ne tik 
nemažinti, bet dar skatinti.

Užsienio politikoje darbiečiai pasižada palaikyti ir 
remti gerus santykius su Jungtinėmis Valstybėmis ir Va
karų sąjungininkais, kas reiškia ir padidintą NATO remi 
mą; be to. darbiečiai atsisako konservatorių kurso, kad 
Britanija turinti pati viena rūpintis ir statyti savo nepri
klausomą atominę apsaugą.

Kas liečia Europos Bendrąją Rinką (Common Mar
ket) . Darbo partija žada laikytis atsargumo, pirmoje ei
lėje atsižvelgiant savųjų prekybos ir bendrųjų britų bend
ruomenės (Commonvvealth) interesų; be to, darbiečiai 
yra linkę vystyti prekybą su sovietų satelitais ir pripažin
ti raudonąją Kiniją. Tik šiais dviem paskutiniais punktais 
JAV pozicija yra skirtinga. Aplamai, belaukiant Darbo 
pergalės Britanijoje. Amerikoje vyrauja tokia nuomonė, 
kad permainų ten bus. bet tos permainos yra žinomos, su
prantamos ir nesvetimos- Kaip pats Darbo vadas Wilson 
sako. britų socialistai yra demokratiniai socialistai. Aiš
ku. jie yra kitoki (negu konservatoriai); jų valdžios me
tais pasiektais laimėjimais ir socialinėmis reformomis visa ~___ _______  ________
Anglija džiaugiasi, ir, kas svarbiausia, jie veikia Vakarų Į tavo paties reikalas. Rojau 
demokratinio pasaulio rėmuose. ’ Mizara »



KAS NIUO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAflOl 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

Keleivio draugų veidrodis
KRISTUPAS

TRAINAVIČIUS

Kristupas Trainavičius. 
savo draugų tarpe žinomas 
kaip Christopher J. Traino- 
vien, yra gimęs 1890 m. ko
vo 5 dieną Gardino apylin
kėje. Karstų valsčiuje. Asas- 
nikų kaime. Kristupo atmi
nime ten dar apsčiai gyven
ta lietuvių. Jo motina buvo 
gimusi Meškiniūtė, ir na
muose buvo kalbama lietu
viškai. Tėvai buvo ūkininkai 
ir augino keturis sūnus ir ke
turias dukteris-

tarnavo kariuomenėje, ant-į 
rajame kare ėjo karines pa
reigas "Home Guard“ da
linyje. Dirbo daugiausia 
siuvyklose ir priklausė siu
vėjų unijai. Dabar yra išė
jęs į pensiją.

Kristupas Trainavičius 
aktyviai dalyvavo lietuviš
kose organizacijose. Gard- 
neryje priklausė Šv- Povilo 
pašalpinei draugijai. Cam- 
bridge Šv. Juozapo pašalpi
nei draugijai. Bostone Lie
tuvių dukterų ir sūnų drau
gijai. Be to, jis priklausė 
dar dviem lietuvių susivie
nijimams. 152 socialistų 
kuopai ir kt. Tačiau turbūt 
veikliausiai Trainavičius pa
sireiškė Lietuvių Darbinin
kų Draugijoje. Jis priklausė 
21-mai kuopai nuo pat jos 
įsikūrimo. Jis buvo pirmas 
tos kuopos delegatas Lietu
vių Darbininkų Draugijos 
suvažiavime. Jis dalyvavo i 
delegatu ir visuose kituose 
tos draugijos suvažiavimuo
se. Kuopoje jis ėjo kelerius 
metus sekretoriaus pareigas, 
vėliau finansų sekretoriaus- 
Ir dabar jis yra aktingas na-

Apylinkės gyventojai ir' lYs ^u0P°Je- nepra-
tada buvo mišrūs: lietuviai.’ ejdzia nė vieno jos susinn- 
lenkai. gudai katalikai iri įimo- Jl? visuomet pnside- 
gudai pravoslavai. Tačiau. į saxo ^ar^u pnevisų kuo
kai būdavo kaimo ar vais-i P°s. Payęngimų. Kristiipas 
čiaus susirinkimai, tai visi Trainavičius Lietuvių Dar- 
kalbėdavo lietuviškai. Taip J>mmkų Draugijoje yi a isti- 
pat nei* katalikiškas moja-

UŪvNa SUKAKTIS*
t Rugsėjo 24 <1. sueina dveji metai, kai iš gyvųjų tarpo 

| išsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvelis

ANTANAS BIRETA

Jis dabar ilsisi nepertoli nuo mūsų namu kalnely. Ten 
paminklas ant jo kapo gražus pastatytas ir į melsvą akmenėP 
jo vardelis įrašytas. Tas akmuo ant jo kapo amžinai tenai 
bylos, kad daugiau savo mieliausio nesulauksim namuos. 
Lenkiam galvas mes prie kapo ašarėles liedami, minim vardą 
mūs brangiausio jo kapeli puošdami.

Liūdintys — žmona Julija, sūnūs Algirdas ir 
Vytautas, marčios Ęvelvna ir Ida ir vaikaičiai

CONNECTICUT KLONIUOSE
! lakauskaitė - Venclauskienė, 
koncertinę dali atliks solistė 
Irena Stankūnaitė iš New 
Jersey. akomponuojant mu
zikui Juozui Stankūnui. Po 
koncerto linksmavakaris E. 
Radionovo orkestrui gro
jant.

Šis minėjimas-koncertas 
ir bus Lietuvių Bendruome
nės mėnesio užbaigimas 
Waterbury- Laike rugsėjo 
mėnesio visi apylinkės val
dybos nariai renka sol įdaro
mo mokestį ir ragina lietu
vius jungtis Į organizuotos 
Lietuvių Bendruomenės ei
les. šios akcijos pasekmės 
visai patenkinamos: jau su
rinkta virš 300 dol. solidaru
mo mokesčio, ir įsijungė į 
Bendruomenę 40 naujų na
rių.

Paskutiniame posėdy nu-
DID^ SIS SAPNININKAS, 186 tarė visi valdybos nariai i-

P81- kaina .................... įstoti Į Lietuvių Fondą iriai-
KESPLBUKOt ke mėnesio įmokėti minima- 

IS1OR1J?* su spalvotu žeme :

WATERBURY, CONN.

Minėsime Kr. Donelaitį

Kristijono Donelaičio 250 
metų gimimo sukakties mi
nėjimą-koncertą rengia A- 
merikos Lietuvių Bendruo
menės Waterburio apylin
kės valdyba šeštadienį, spa
lio 3 d. 7 vai. vak- šv. Juoza
po parapijos salėje. Paskai
tą apie Kristijoną Donelaitį 
skaitys rašytojas Paulius 
Jurkus iš New Yorko. Done
laičio raštų ištraukas skai- 
sys-deklamuos Danutė Ma-

Ar tari šitas 
knygas?.

vas“ pamaldas visi giedoda
vo ir maldas skaitydavo lie
tuviškai. Kaip ta apylinkė 
vėliau buvo sulenkinta, o da
bar sugudinta.—tai sunku 
suprasti. Trainavičius ma
no, kad vistiek lietuviai ten 
turėjo išlikti.

Kristupas išvažiavo Ame
rikon 1909 metais. Atvyko 
į North Easton. Mass., ir 
pradėjo dirbti tada ten bu
vusiame visokių kastuvų 
fabrike- Vėliau teko dirbti 
ir gyventi įvairiose vietose: 
Nasnua, N.H., Gardner. 
Mass.. Brockton. Mass.. 
Stoughton. Mass., Monroe. 
N.Y.. Orange. N-Y., Cam- 
bridge, Mass. ir Bostone. 
Pirmam pasauliniam kare

kimas ir darbštus draugas, 
kuriam rūpi tik organizaci
jos gerovė.

Jis yra nuolatinis Kelei
vio skaitytojas ir jo rėmė
jas.

A. Viršila

JAU GAUS URANIJŲ 
IŠ JŪRŲ VANDENS

Britų delegacija Atomo 
taikos reikalams konferen
cijoje Ženevoje pranešė, 
kad britai jau pradėję išgau
ti uranijų iš jūrų vandens ir 
kad tą techniką išvysčius 
pasauliui niekuomet nepru

KĄ DOVANOTI?

GRAVITACIJA KINAI UŽ OPIUMĄ
ERDVĖLAIVIUOSE GAUNA 500 MIL. DOL.

Buvo rašyta, kad gyvento-
Varšuvoje vykstančioje Ne kas kitas, o Sovietijos jų skaičius mūsų žemėje 

tarptautinėje astronautikos komunistų partijos laikraš- sparčiai auga. ypač atsiliku- 
konferencijoje rusų medici-1 tis Pravda rašo. kad Kinija, siuose kraštuose, kur ir šian- 
nos ekspertai teigė, kad so- Per metus eksportuoja opiu- dien daug vargo ir skurdo- 

mo (svaigalas

BUS BAISUS BADAS

iš aguonų) 
už 500 milionu dolerių ir 
kad visa ta suma skiriama 
priešsovietinei propagandai.

Pravda mini Japonijos 
Draugijos kovai su kontra
banda viršininką, kuris tvir
tinus kad Kinija Į Japoniją

vietai deda pastangas pa
statyti tokio tipo erdvėlaivį, 
kuris turėtų savo gravitaci
ją. tai yra tokį, kuriame 
žmogus jaustų trauką ir svo
rį-

Keletą dienų skraidę erd
vėse kosmonautai Įrodė, kad
bus pavojinga lakūnų svei- opiumo įveža per metus už 
katai. jei po ilgesnio laiko 170 mil. dol-. o už 330 mil.. 
teks staiga grįžti į žemės at- j dolerių išvežama i Azijos 
mosferą su gravitacijos 
trauka- Staigus grįžimas iš 
padėties be svorio į padėtį, 
kur svoris staiga atsiranda, 
galis suardyti kosmonauto 
organizmą.

PO SEPTYNERIU METŲ 
SUSITIKO CHRUŠČIOVĄ

Nikitai Chruščiovui atsi
lankius į Maskvoje surengtą 
britų parodą, staiga vienas

pietines valstybe? ir JAV.

IŠM IRSTANTIEJI 
GYVULIAI

Ne naujiena, kad daug į- 
vairių gyvulių išnyko, o kiti 
baigia išnykti.

Anglijos gyvulių apsau
gos draugija skelbia, kad 
dabar baigia išmirti net 214 
rūšių gyvulių. Iš jų šiandien

trokš kuro. Tik dar reikėsią jaunas ruselis pribėgęs no- - 
inžinienanfs' gėrbkai' 'passi- rtejo .jam paduoti.«avo ran-, , _ i_ ___ ~ j______ __________

lT jūšių jau yra didelė rete-

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

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

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

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

”Twenty years’ stnųgle 
for freedom of Lithuania/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

”Leave your tears in Mos- 
kow “ parašė B. Armonienė.

$3.95.
and of ho

le L. Valiukas,
kaina $4.75.

darbuoti, kol bus galima u- 
ranijaus iš jūrų gaminti 
tiek. kiek tik jo reikia. Iki 
šio šimtmečio pabaigos pa
sauliui kuro reikalams rei
kėsią pagaminti uranijaus 
nuo vieno iki dviejų milionų 
tonų...

Britų tyrinėtojas dr. Spen- 
ce sako. kad Floridos srovė, 
kuri ateina iš Meksikos įlan
kos. kasmet pro Key West 
praneša apie du milionus to
nų uranijaus. Švedijoje ras
ti žemės klodai su milionu 
tonų uranijaus.

ką, sušukdamas: ”Per sep
tynerius metus bandau tams
tą susitikti!“ Bet enkavedis
tai prišokę žmogelį suėmė 
ir nusitempė tardyti.

Vaikinui bandant ištiesti 
ranką. Chruščiovas parau
dęs sušuko: ”Kaip tau negė
da! Aš čia atvažiavau ne 
tam, kad tave susitikčiau! 
Tokiems dalykams aš turiu 
visą organizaciją!“

Kitus mokyti — visi mėg-

todėl jie netrukus 
visai išnyks. Didžiausias pa
vojus išnykti yra Bali salos 
(į pietus nuo Javos salos, 
Azijoje) tigrui. kurių bėra 
vos 4.

Javos tigrų, kurie išsiski
ria nepaprasto grožio odos 
spalva, bėra iš viso 9. is jų 
4 zoologijos soduose, o 5 
laisvėje.

Buffalo universiteto prof. 
dr. Ewel! todėl pranašauja 
netolimą badą.

1970 m. jis ypač pasit eik
siąs Indijoje. Pakistane ir 
Kinijoje.

Po kelel ių metų badas 
kankins ir Indoneziją, Ira
ną. Turkiją. Egiptą bei ne 
vieną kitą Azijos valstybę. 
1980 m. badas apimsiąs li
kusias Azijos. Afrikos ir 
Pietų Amerikos valstybes-

Daugelis mūsų tų laikų 
sulauksime ir tada įsitikin
sime. ar tas profesorius ne
apsiriko.

AUTOMOBILIAI IR 
MIRTIS

Kiek yra žinoma, pirmoji 
automobilio auka buvo 

liss. kuris buvo suvažinė- 
New Yorke 1899 m. rug

sėjo 1'3d. '
Automobilių skaičiui di

dėjant. didėjo ir eismo au
kų skaičius. Vienas milionas 
aukų buvo jau 1951 m- gruo
džio 22 d. žinovai spėja, 
kad šį rudenį tas skaičius 
pasieks pusantro miliono. 
Tiek bus žuvę automobilių 
nelaimėse.

ŠIRDIES SMŪGIS 
IR CUKRUSkelią į 

žinią

DAR GALIMA GAUTI

Dar turime labai ribotą 
kiekį kun. M. Valadkos įdo. 
mios knygos —

”Ar Romos popiežius yra 
Kristau* vietininkas?** 

Knyga 227 psl.. kaina$1.20

ADMINISTRACIJOS
prašymas

“Keleivio’’ administraci
ja praio mielųjų skatytojų,

iant naująjį adresą 

miriti paralyti ir senąjį.

lapių, 96 psl., kaina .. $0.?:

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
na ................................. $0At

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

GYVULIŲ PROTAS, 212 psl. 
kaina 75 centai.

DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

LYTIŠKOS LIGOS, dr. F. Ma 
tulaitis, 24 psl., kaina 90.21

STABMELDIŠKA 
32 psl., kaina ..

LIETUVA 
......... $0.M

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

MONOLOGAI IR DEKLAMA 
OJOS, 96 psl., kaina .. $0.2?

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAL J. Smelsv 
riaus eilėraščiai, 221 psL. ka
na ..................................... $0.71

LNur r Cit Ll i nu Arti.-
FREEDOM, parašė S. A. Vik 
toras. 32 psl., kaina 50 centv

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka 
rys, 225 psl., kaina .. $5.i>

ANARCHIZMAS. 29 pat, kai 
na ••••... • $0.1 •

IŠ DOMINĖS LŪŠNELES. K 
Kraučiūnr eilėraščiai. 12 
psi., kaina .................... $1.0C

Knyga atveria 
nuostabu mokslo ir

štame, bet save pamokyti — į pasaulį, atskleidžia tai. kas 
tik retas susipranta. ‘ gera ir kilnu.

Bobby Kennedy tarp Westinghouse darbininku Buffa- 
le, N.Y. Jis varžosi sa scn. Kenneth Kestinę dėl sena-

Londono universiteto pro
fesorius dr. John Yudkin 
sako:

"Žmonės, kurie vartoja 
daugiau cukraus, gali daug 
greičiau būti širdies smūgio 
auka. negu tie, kurie cuk
raus vartoja mažiau.“

KIEK KINIEČIAI 
UŽSIPRAŠĖ IŠ SOVIETŲ?

Pravda rašo. kad kinų ko
munistų pretenzijos į ”rusų 
žemes" siekia nuo Vladivos
toko per tūkstantį mylių į 
šiaurę Pacifiko pakraščiu, 
o krašto gilumon siekia net 
Amūro upės. apimant tokius 
sovietų pramonės centrus, 
kaip Komsomolską ir Cha- 
barovską. ir plačiausius 
žmonių negyvenamus plotus 
Sibire.

lų nario įnašą $100.
M. K.

NASHUA, N. H-

Buvo kortų vakaras 
Balfo naudai

Š. m. rugsėjo 9 d. vietinis 
Balfo skyrius suruošė para
pijos salėje kortų vakarėlį, 
kuris Balfui davė giyno pel
no 89 dol. 39 centus.

Balfo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams 
už aukas pinigais ir daik
tais. Ypatinga padėka pri
klauso Kazimieroj Lukšai- 
čiui. dabusiam didžiausią 
auką pinigais — 10 dol-

Skyriaus valdyba 

ARGENTINA

Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoj mini 50 metų a-

(E)Viena seniausių Ar
gentinos lietuvių organiza
cijų Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje (SLA) š. 
m. rugpiūčio 15 d. Avellane- 
doje šventė savo įsikūrimo 
auksinį jubiliejų- Šiuo metu 
SLA pirmininkauja inž Pr. 
Aleškevičius, vadovavęs su
kakties iškilmėms. Jose žy
mieji Argentinos lietuvių 
veikėjai pasakė sveikinimo 
kalbas. Meninėje dalyje šv- 
Cecilijos vardo choras pa
dainavo keletą lietuviškų 
dainų. Susivienijimo teatro 
mėgėjų grupė suvaidino R. 
Spalio komediją ”Ratas“.

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
DARBININKŲ

Darbo jėgos trokumas 
Vakarų Vokietijoje darosi 
kritiškas, praneša federali
nis darbo samdos biuras.

Rugsėjo 1 dieną buvo 680, 
900 darbo pasiūlymų ir jo
kio pareikalavimo. Bedar
bių visoje Vokietijoje buvo 
102.800 arba tik \2e(-

Pranešime sakoma, kad 
116.100 svetimšalių darbi
ninkų importuota į Vakarų 
Vokietiją per praėjusius 8 
mėnesius.

Is viso svetimšalių Vokie
tijoje jau dirba 980,000.

Reta* palieka tėvynę he

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garnius, 40 psl., kaina $0.16

KAII SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERS1STADYDAVO SAU 
ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ĮSTOKI- 
IOS SUPRATIMAS. 80 psi.
<aina ............................ $0.2*

šLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veūo 
Tno komedija, 29 psl.. _ kai 
kaina ............................ $w.z

ALKOHOLIS IR KODIKTA: 
kaina ............................. $0.2

DAINOS aPIE LAISVĘ, A 
Giedraitis, 32 psL, kai 
na ..................................... $0.7i

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudū 
kos šimtmetis. Nepriklauso 
ma ir pavergta Lietuva ir b 
59 psl.. kaina ..................$2.0f

KAS YRA SOCIALIZACIJA 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-3(
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
PAPARČIO ŽIEDAS ir kito* a> _ ,

pvsakos, A. Antanov, 45 pel. Tačiau kartą palikus
kaina 10 centų kraštą, daugumo asaros

KELEIVIS lengvai nudžiūsta.
27t »— : Dr- J. Girnius636

J
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pš pavergtos Lietuvos j

Nidą užplūdo nišai

(£) Švyturio 15 nr. skai- 
tome reportažą apie vasaro
tojus Nidoje. Labai gerai 
čia jaučiasi maskvietis Ro
manas Kvitnickis, nes Ni
doje radęs tai, ko pasiges- 
davęs kituose kurortuose — 
vienatvės ramybę. "Poilsio 
ir grožio stebuklas jūsų Ni
da ! Aš čia tartum naujai už- 
gimstu...“ Tokių vasarotojų, 
susižavėjusių mūsų kurortu,, 
labai daug* "Ir is kur čionai 
nėra atvykusių poilsiauti! 
Iš Tbilisio ir Leningrado, 
Minsko ir alino, Chabarovs- 
ko ir Norilsko...“ — džiau
giasi laikraščio reporteris. 
Apie lietuvius vasarotojus 
nė žodelio! Tesuminėtas
"suniukęs ir susirūpinęs“ gi 
rininkas R. Krištopavičius, 
kuris plūdęsis, kad vasaro
tojai nesilaiko jokios tvar
kos: neužgesiną susikurtų 
laužų, nuo kurių gali užsi
degti kopų pušaitės, ištry- 
pią apie jas žemę, išjudiną 
smėlį, statą uždraustose vie
tose palapines. Matyt, rusai 
vasarotojai savosios kolom 
jos kurorte manosi galį šei
mininkauti. kaip jiems pa
tinka. nesibijodami tokio 
menko pareigūno, kaip giri
ninkas.
Džiūgauja dėl gero grūdų 

pristatymo valstybei
(E) Centrinė statistikos 

valdyba skelbia (Tiesa, nr 
203), kad "Lietuvos žemdir
biai pasiekė didelę darbo 
pergalę“: iki rugpiūčio 29 
d. kolchozai ir sovchozai 
grūdų paruošų pianą jau į- 
vykdę 101 procentu ir par
davę valstybei 116 tūkstan
čių tonų grūdų. Iš to galima 
daryti išvadą, kad šiemet 
grūdų derlius okupuotoje 
Lietuvoje yra pakenčiamas. 
Jei Maskva Lietuvos gyven
tojų maitinimui reikalingi 
grūdų nepasiglemš sau, tai 
gal ir baltos duonos lietuvis 
galės nusipirkti. Dėl jos šie
met net prieš gegužės 1 d. 
šventę teko jam ilgai stovi
niuoti eilėse..-
Tėvai dar vis spiriasi prieš 
vaikų stojimą komjauniman

(E) Nemaža tėvų ok. Lie 
tuvoje susitaikė su sunkiai 
išvengiamu faktu, kad ji 
vaikai taps komjaunuoliais: 
kitaip reali grėsmė vaikų 
ypač norinčių pasiekti aukš
tesnio mokslo, profesinei at
eičiai. Tačiau dar daug tė
vų, kurie stengiasi visokiais 
būdais išsaugoti savo vaikus 
nuo žalojimo komjaunime.
Jiems tenka vesti labai sun
kią kovą su titaniška komu
nistinės valstybės galia, kuri 
toli prašoka atskiro žmo
gaus ir šeimos jėgas- Šios 
nelygios kovos tipingą pa
vyzdį randame aprašytą 
Komjaunimo Tiesos 170 nr. 
L Inio korespondencijoje iš 
Skuodo.

Jadzė Gutautaitė, Skuodo 
vidurinės mokyklos 7 klasės 
mokinė. į komjaunimą įsto
jo prieš tėvų valią. Tėvas 
dukterį smarkiai išbarė, pa
grasino kumščiu ir, nuėjęs į 
komjaunimo komitetą, pa
reiškė : "Išbraukit ją iš kom
jaunimo... Savo dukterį aš 
pats auklėsiu! Apsieisim be 
jūsų pagalbos. Mokykla tik 
gadina vaikus!“ Gutautas 
norįs savo dukterį auklėti 
religiškai, neleisti jai nu
klysti nuo Bažnyčios. Tai. 
be abejo, baisus nusikalti
mas oficialiajam valstybės

ateizmui. Dėl to konfliktas 
Gutautų šeimoje, mano ko
respondentas, nėra vien tėvo 
reikalas. Gutautas pakėlė 
ranką prieš "tarybinę mora
lę“.-. "štai kodėl ne tik mo
kykla, bet ir visuomenė nė

ra išleidęs Pirmieji metai, 
Savo žemės šeimininkė ir 
Mano draugai. Prieš mirtį 
spaudai buvo atidavęs Gam
tos klaida.

SOVIETV KOMUNIZMAS 
GRĮŽTA I KAPITALIZMĄ

Sovietų mokslo akademi
jos narys dr. Lev Leontiev 

gali likti abejinga įvykiams pradėjo komunistų partijos 
Gutautų šeimoje“ — baigia organe Pravdoje seriją yie- 
korespondenciją Inis. Nėra šų diskusijų, kaip pagerinti
abejonės, kad religingas tė
vas kovą dėl dukters, įsiki
šus "visuomenei“, t y. parti
jai ir. ko gero, milicijai, pra
laimės.

kurortas nieku 
nuo eilinio 

miestelio
(E) Šitai teigia K. Baga- 

rauskas laiške Komjaunimo 
Tiesai (nr. 170)- Jis randa 
per mažai jaukumo garsia
jame mūsų kurorte. Čia su
tiksi nemaža aplūžusių tvo
rų, nesutvarkytą kiemų, ap
leistų žalumynų. Akies ne
džiuginanti ir monotoniška, 
pilkšva arba žalsva namų 
spalva, neskoningai nudažy
ti suolai miestelio centre ir 
Nemuno pakrantėse. Skve
ruose gėlės neprižiūrimos. 
"Net pačiam miestelio cent
re, po vykdomojo komiteto 
pirmininko langais, su rau
donaisiais gėlių žiedais į 
dvikovą stojo balandos ir 
dilgėlės.“ Prie Tulpės sana
torijos iki šiol tebestovi iš
raustos tranšėjos.-. Nėra nė 
pliažo, ir poilsiautojai Ne
muno vonias priiminėja kur 
kam patinka. O ir nuobodu
lys piaunąs poilsiautojus. 
Nerasi Birštone padoresnio 
kinn teatro, tik abiejų sana
torijų klubuose, nevėdina
moje salėje, rodomi filmai, 
iš kurių dėl nepakeliamo 
tvankumo žiūrovai skuba 
bėgti lauk. Birštoniečiai be
veik neprisimeną, kada pas 
juos buvo atvykęs koks nors 
meninis kolektyvas ar atli
kėjas. nes nėra tokiems pa
rengimams salės. Tad belie- 
ką poilsiautojams vien "po
ilsio vakarai... kurių turinys 
"niekuomet nekinta — šo
kiai. šokiai ir vėl šokiai “

Kas dėl tų visų negerovių 
kaltas? "Kultūrinio-masinio 
darbo organizatoriai“ ir 
kurortų valdyba — mano 
laiško Komjaunimo Tiesai 
rašė jas. Reikėtų pridėti: 
kalčiausia garsioji komunis 
tinė "tvarka.“
Olimpiadoj dalyvaus keturi 
ok. Lietuvos lengvaatlečiai

(Ę) Rugpiūčio mėn. Ki
jeve vykusiose Sovietų Są
jungos lengvaatlečių varžy
bose buvo išrinkti olimpinės 
rinktinės nariai. Į šią rinkti
nę pateko ir keturi lietuviai 
lengvaatlečiai: B. Kalėdie- 
nė (ieties metikė), A. Vara- 
nauskas (rutulio stūmikas). 
A- Aleksiejūnas (bėgikas, 
ir A. Vaupšas (šokikas į to 
lį). Kandidatu liko K. Oren 
tas.

Mūsų sportininkai Kijeve 
pagerino tris Lietuvos re
kordus, iškovojo vieną si
dabro ir tris bronzos meda
lius. Ir vėl Lietuvos okupan
tas. bolševikinė Rusija, puo
šis Tokio olimpiadoje sveti
momis plunksnomis. Lietu
vos sūnų ir dukterų iškovo
tais laimėjimais.

Mirė R. Lukinskas
Rugsėjo 4 d- Vilniuje mi

rė "tarybinis rašytojas ir 
žurnalistas“ Romualdas Lu
kinskas, 53 m. amž., gimęs 
Papilės valse., nuo 1953 m. 
vienas Tiesos redaktorių. Y-

amžinai šlubuojančią komu
nistinę ekonomiją, pats siū
lydamas priemones, kaip 
paskatinti iniciatyvą ir ne
priklausomybę nuo centro 
biuro atų pianuotojų. o 
svarbiausia — duoti pelnui 
pirmąją vietą.

Dr. Leontiev rašo, kad 
nuošimčių mokėjimo nuo 
kapitalo klausimas sovietų 
viršūnėse svarstomas jau 
nuo 1962 metų, bet pradžio
je tam klausimui buvę pasi
priešinta. kadangi manyta, 
jog tokia praktika yra kapi
talistinė ir socializmui ne
priimtina. "šiandien tokių 
priešingų balsų labai retai 
begirdėti.“ rašo jis.

Įdomu, kad niekas i dr- 
Leontievo pasiūlymus nepa
sisakė net Piavdoje priešin
gai. Autoriui pritarė prof 
-Jevsei Liberman ir kitas a- 
kademikas Vadim Trapez- 
nikov.

SKAITYK STASIO MI 
CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: '“Lietuvių lietoje 

Amerikoje," DAUG PA 
VEIKSLŲ. KAINA MINK 

STAiS V IKSAIS 04.00 
KIETAIS—$5.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapi 

galite gauti Keleivio admi 

nistraerjoj už 50 centų.

Dainininkė Anna Maria A.'berphetti su savo .vyru te
levizijos direktorium Claulio Guzman. Jie sasituokė 
HoUyvoode, o medaus mėnesį praleidžia Hsvaiji

Lietuv s socialdemokratai 
Socialistų Internacionale

Šiais metais sukanka 100 nijos Lietuvių Šąįungos pir- 
metų nuo "Darbininkų aso- mininkas Juomį* yfliipskas 
siacijos“ įsteigimo Londo- P°vilas JufcnąHč$ws fBelgi 
ne. Iš šios asosiacijos išsi-; ja) ir Jonas 4Mrsdiis (Vo- 
vystė galingas, visą žemės kįetjja) PAįfrBftS) kad 

eisenoje žygįąyp: & lietuviųrutulį apjuosiantis Socialis
tinis Internacionalas, kuiis 
savo šimtametį jubiliejų iš
kilmingai paminėjo Įvyku
siame 1964 m. rugsėjo 5-6 
dienomis Briuselyje. Belgi- 
,oje, kongrese.

Senų darbininkiškų ir so- 
cialistiškų tradicijų miestas 
Briuselis kongresui davė tin
kamą foną- Kone šimtatūks
tantinė organizuotos tarp
tautinės darbininkijos eise
na pražygiavo pro garbės 
tribūną. Eisena užtruko ke
turias valandas. Iš tribūnos 
pražygiuojančią darbininki
ją sveikino socialistinių par-• • ą •_± « • •
ūjų vauai, sGciaiisiiiilG i” 
darbininkų judėjimo vete
ranai. valstybės vyrai. Tri-
r
būnoje sėdėjo i|- Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovai kongrese: LSDP
Delegatūros Užsienyje na
rys ir VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirm. Jonas Glem- 
ža, LSDP Delegatūros Už
sienyje narys ir Didž. Bita-

darbininkų

žodžius taip pat tarė ir So
cialistų Internacionalo biu
ro pirm. Victor Larock ir 
sekretorius Albert Carthy, 
Šveicarijos Sočiai. Partijos 
gen. sekretorius Jean Rie- 
sen. Tarptautinės Socialde- 
mokračių Moterų Tarybos 
sekr. Pamela Peachy, vokie
čių socialdemokratų atsto
vas Stefan Thomas, Indijos 
Socialistų Partijos atstovas 
dr. Bapu Kaldate. austrų so
cialistų vardu Robert Rau-' 
scher, Britų darbiečių atsto
vas John Clark. Korėjos So
cialistų Partijos gen. sekre
torius Kim Chul ir kt-

JAV socialistų atstovas 
Samuel Friedmann pabrėžė, 
kad skaičiumi nedidelės A- 
merikos socialistų pajėgos 
vis dėlto turi nemažos įtakos 
viešajame gyvenime. Ka
daise "New Deal“ politika 
ir dabartinė kova prieš skur
dą, kaip ir kova dėl civili
nių teisių didele dalimi iš
ryškėjo socialistų įtakoje. 
To neturėtų pamiišti nei eg- 
ziliniai socialistai, kurie.— 
nors ir mažumoje.—kovoja 
dėl laisvės ir kuriais Ameri
kos socialistai žavisi.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

LITERATŪROS FONDO 

PRANEŠIMAS

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

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

St. Kairio Lietuva Budo 
K. Bielinio Dienojant
K. Bielinio Penktieji Metai 
K. Bielinio Teroro ir Vergijos 
Imperija Sovietų Rusija

pardavimo kaina >5.50 už >4.00 
" " >6.00 ” >4.00

>6.00 ” >4.00

>2.50 ” >1.80
Taip, pavyzdžiui, perkantieji TAU, LIETUVA ir pasirinku- 

ieji, sakysim, knygą 'Penktieji Metai“ už šias dvi knygas mok? 
510,00. t. y. gauna >2.00 nuolaidos; pasirinkusieji visus išvardin 
us nupigintus leidinius moka >19.80 vietoje >26.00, t. y. gauna 

nuolaidos >5.20.
Norintieji gali atskirai įsigyti dailininko A. Varno tapyto 

St. Kairio spalvuoto paveikslo reprodukciją (8%x 11*Ą) įrėmi
nimui po 80 centų be persiuntimo.

Literatūros Fondo leidinių įsigijimo reikalais galima teirautis 
yas Fondo įgaliotinius:

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

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

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

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

VYRIAUSIOJI LITERATŪROS FONDO LEIDINIŲ

Visas SoęisIįąUt'tlhteroa- 
cior.alo kongreshapraė  jo ju- 
biliejinėje nuotaikoje- Sotu- 
alistinio judėjimo šimtme
čiui paminėti suruoštoje pa
rodoje buvo išstatytiir isto
rinę Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos veiklą pažy 
mintieji ekšponĄtai- Paroda 
buvo suskirstyta istoriniu 
požvilgiu. Seniausias lietu
viškas eksponatap Antrojo 
Internacionalo stenduose 
buvo Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos programa 
priimta 1896 m. gegužės

UIVV UVAUIUVIUV VJ
ginalas (vienintelis Vaka
ruose?) šiandien yra Lon
done, Britų Muziejuje; pa 
rodoje buvo išstatyta foto
kopija. To paties laikotar
pio stenduose buvo išstaty 
ti ir senieji elesdiečių leidi 
niai:
kas“
Balsas“ (1901-1905) ir

"Darbininkas“' 1906.5-1.) 
šalia išstatytosios Stepono 
Kairio knygos "TAu> Lietu
va*' parodos lankytojai ma
tė ir knygos autoriaus, lietu
viškosios socialdemokrati
jos veterano, portretą. Tre 
čiojo Internacionalo sten
duose matome išstatytą 
Soc. Int. archyvuose Ams
terdame rastą memorandu 
mą vokiečių kalba "Die so- 
zialdemokratische Partei 
-itauens und ihr jetzigei 
Zustand“ (1923?) (Lietu 
vos Socialdemokratų Parti
ja ir jos dabartinė padėtis) 

Rugsėjo 7-8 dienomis 
Briuselyje. Belgijos Sočia 
iistų Partijos patalpose 
konferavo Vidurio ir Ryt, 
Europos Socialistų Unijs 
Socialist Union of Central- 
Eastem Europe — EUCEE) 
Konferenciją atidarė, daly 
vius bei svečius pasveikino 
ir pastarųjų 15 metų veiki
mą apžvelgė ligšiolinis So
cialistų Unijos pirm. Zyg- 
mund Zaremba (Lenkija) 
Vidurio ir Rytų Europos so
cialistus šiltai ir tikrai drau
giškai sveikino ir naujai iš
rinktasis Socialistų Interna
cionalo pirmininkas Austri
jos vicekancleris (ministro 
Bruno Pittermann- Jis išreiš- 
pirmininko pavaduotojas) 

AT* i kė viltį, kad jau vien tiktai

"Lietuvos Darbinin- 
(1899), ^Darbininkų

Villem Bernard. Soc. U 
nijos sekretorius, konferen
cijoje skaitė referatą tema 
"Politinės asosiacijos lais
vė ir Rytų Europa.“

Į Socialistų Unijos Vyk
domąjį Komitetą buvo iš
rinkti: Bruno Kalnini (La t-i 
vija) — pinu.. Zivko Topa- 
lovich (Jugoslavija) ir St. 
Wasik (Lenkija) — vice-! 
pirm-. Villem Bemard (Če
koslovakija) — sekr.. Imre 
Szelig (Vengrija) — ižd.

Konferencijoje Lietuvos
Socialdemokratų Partijai 
atstovavo aukščiau minėtie
ji Delegatūros Užsienyje į- 
galiotiniai. Lietuvių delega
cija paskelbė "Žodį lietu
viams“, kuris buvo radijo 
bangomis išspinduliuotas į 
Lietuvą.

J. GL

LAISVĖS KAINA

Mėsos šaldytuve išgelbėjo 
nuo komunistų vaikus

Dvi rytinio Berlyno šei
mos, laimingai atbėgusios į 
Vakarų Berlyną, papasako
jo. kaip jiems tatai pavyko-

Per abi šeimas 11 vaikų 
buvo pirma stipriomis dozė
mis vaistų užmigdyti, tuo
met suguldyti šaldytuve-

Ar skaitei 
šias knygas?

MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.

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

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

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

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI. Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 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- 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

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

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai,
premijuota knyga, 80 pe1. 
kaina $2.00.
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso- 

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

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina............... $1.00

RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

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

MURKLYS, A. Giedriaus jrraz 
apysaka jaunimui ’:*• p-.
kaina................. >i m*

VIENIŠI MEDŽIAI »•« ima 
nas, parašė Aloyzas Bar<- 
nas, 117 psl.. kaina 

NEPRIKLAUSO? .a 
TUVĄ STATANT. Lapt,;

sunkvežimy ir apkrauti mė-! Skipičio atsiminimai. 44< 
a. Mat 170 paskerstų kiau-} psl.. kaina. . . . $5.0f
ių buvo gabenama i vakari-!TŪZŲ KLUBAS, Anum
įį Berlyną parduoti.

Pabėgėliai sakėsi bėgę, 
lepakeldami kompartijos 
paudimo.

DAUG JAPONŲ NETIKI. 
KAD KARAS PASIBAIGĖ

Du Japonijos ekskarei- 
viai, kurie patys arti 16 me
tų išgyveno Guamo džung- 
lėse, netikėdami, kad karas 
yra pasibaigęs, dabar savo 
noru grįžta Į džungles pri
kalbėti dar keletą tenai li
kusių japonų karių, kurie 
vis dar netiki, kad karas yra 
įaigtas ir kad Japonija bu
vo nugalėta.

Tiedu 1960 metais grįžu
sieji dabar yra laikomi Ja
ponijos didvyriais. Jie tvir
tina, kad tokių "didvyrių“ 
įvairiose Pacifico salose yra 
dar nemažas skaičius.

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 irisu, kaina... 52.50.

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

Tas knygas galima gauti
Keleivio administracijoje • 

So. Boston 27, Mass. 
636 E. Broadwav.

"Laisvės mintis nemiršta, 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos

STOVYBfi "KELEiVKr ADMINISTRACIJA, 636 Broad.. ūkinės priežastys komunis-
way, So. Boston, Mass., 02127. . tus vers eiti prie nuolaidų, w _ , , aip paiafce vokiečių va-

nuo ko komunistinius Rytų 1 1 g « 1 dui Sachsei lietuviuFn—™ sa tai yra mano motinos «« ,iet?vn« valone-

Visa, kas aš esu. kas ma-j ,
Taip pasakė vokiečių va-

IMU.

Visais Literatūros Fondo leidyklos reikalais kreipiamasi šiuo ™/j*?“"™*“. ,
K. Bielinis. 29 w«t 571h St. 10lh fl. New YoA N. Y. j baimė^eteldi

I gijuotų pozicijų..-Svęikipimo Napoleonas

čių sukilėlių vadas* 
čių klasta pagautas prie Ka
raliaučiaus pilies.
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Kas butu, jei Paukščių 
Takas sprogtų

I
Prieš vienuoliką su puse milionų metų visatos erdvių gel-i

nuo tolimiausių saulės sistemos rubežių iki mūsų šviesa
keliauja 6£u puse valandų, o ii artimiausios žvaigždės_ 1
puspenktų metų...

Jei mes savo įsivaizduotą kelionę tęstume toliau, tai 
' laikų skrisdami šviesos greičiu, tik arti po 100,000 metų 

kas keleri metai pasiektume vis naują žvaigždę ir, visą 
pasiektume mūsų Paukščių Tako kraštą... Mūsų saulė
Paukščių Tako galaksijoje yra toh nuo centro ir Paukščių<
Tako centro šviesai pasiekti mūsų saulę trunka arti 30,000 

šviesos metų!
Paukščių Take yra šimtas bilionų (100,000,000,000) 

žvaigždžių.

Paukščių Tako galaksija turi spiralinio rato formą, 
kuri sukasi aplink savo centrinę ašį. vilkdama su savim 
ilgas padrikas atplaišas, lyg milžiniško oktopo kojas. Be 
to, reikia atminti, kad šitas kosminis, besisukantis "aš- 
tunkojis“ nestovi vietoje, o savo ruožu irgi skrenda ratu. 
kūno apimties jokia astronominė matematika nebegali 
apskaičiuoti...

Viena diena trunka 250 milionų metų

Paukščių Takui apsisukti ratu vieną kartą bunka 
250 milionų metų. kitais žodžiais, mūsiškio žvaigždyno—1 
Paukščių Tako viena diena arba para tęsiasi pustrečio 
šimto milionų metų- Kiek tad trunka vieni Paukščių Tako 
"metai“. jeigu jis tikrai sukasi tvarkingu ratu ir apie kokį 
kosminį centrą — ”saulę‘‘?

Dabar vaizduokimės. kad mes šviesos greičiu išskren- 
dame kitapus savo saulės sistemos ir pagaliau perskren- 
dame paties Paukščių Tako ribas, kas tuomet? Ar mes pa- 
klystume amžinoje begalinėje tuštumoje, kur nieko dau
giau nebėra — jokių žvaigždžių, jokios medžiagos, kaip 
kad buvo tikima dar šio šimtmečio pradžioje?

Nieko panašaus! Tiesa, apleidžiant savąją visatą —
• Paukščių Tako žvaigždyną, mes turėtume porą milionų 
metų šviesos greičiu skristi absoliučia tuštuma, kurioje 
labai menkai terastume medžiagos, bet vėl priartėtume 
naujas visatas. kitas galaksijas. tokias pat, jei dar ne di
desnes už patį Paukščių Taką...

Frank Malkus iš Carterst, N. J., su žmona loterijoje 
laimėję $100,000. Sako, dabar galima ir gerą cigarą 
užsirūkyti.

Celibatas
J. Gobis Tėviškės Žibu

riuose (nr. 34) straipsnyje 
”Santuoka ir celibatas mūsų 
•laikais“ aprašo Austrijos 
"sielovadą“ konferenciją, 
kur buvęs nagrinėjamas "ce
libatas mūsų laikų krizėje.“

Pirmiausia, kas yra celi
batas? Gobis paaiškina ši
taip: Tai gyvenimo forma, 
kuri reiškiasi atsisakymu 
nuo santuokos, šeimyninio 
gyvenimo ir savęs nukreipi
mu į Dievą bei apaštalavi
mą.-.

Celibatas yra iš lotyniško 
žodžio caelebs. reiškia vien-

Viena tokia galaksija. arba vadinamoji spiralinė
. - - -j - s,- i- . i nebula (miglynas), yra Andromeda, kurią giedrią žvaigž-080 ‘gI<*yn“ “ bet dėtą naktį įlime net savomis akimis užmatyti. kaip ma-1

.pro,.™, pamatėme ...» meu„ žyt^vatosdriekeip erdvių tolybėje. Andromeda nuo £ antisociaUnę lr

Neseniai Amerikos spaudoje buvo dviejų šimtų colių yra per du milionus šviesos metų atstu ir panašiau kaip
teleskopu Mount Palomas observatorijoje nufotografuoto'
tolimos galaksijos (žvaigždyno) sprogimo atvaizdas.

Galaksija (galaxy) yra astronomų pavadinimas, 
' duotas dideliam žvaigždžių susispietimui. Mūsų pačių 

saulė su savo satelitais — planetomis (Merkuriju. Venera. 
• Žeme. Marsu. Jupiteriu. Saturnu. Neptūnu ir Plutonu) yra 

dalelė tokios galaksijos, kurią mes patys kas naktį mato
me ir vadiname Paukščių Taku (Milky Way)- 

i Kaip toli iki artimiausios žvaigždės?

Dar vos prieš 50 metų. kol pirmasis didelis telesko- 
’ pas Kalifornijoje pradėjo įžiūrėti giliau į erdves, buvo 

manyta, kad visas pasaulis ir yra tiktai tas mūsų Paukščių 
takas, kurio patį centrą sudaro mūsų saulutė, o Paukščių
Tako žvaigždės yra vienodai aplink saulę išdalintos.

Kiek skirtingas pasaulis yra šiandien, vos po 50 me
tų. bandykim įsivaizduoti, pradėdami matuoti tolumas 
mūsų pačių saulės sistemoje.

Mūsų žemė sukasi aplink saulę 93 milionų mylių at
stumu. Merkurijus ir Venera yra arčiau už mūsų žemę 
prie saulės; Marsas. Jupiteris ir kt. planetos yra žymiai 
toliau. Pati toliausioji planeta Plutonas (Pluto) yra pa
čiame saulės sistemos paiubežyje, ir už Plutono saulė? 
sistema jau baigiasi. Savo toliausiame orbitos nutolime 

. Plutonas yra atstu nuo žemės per puspenkto biliono my- 
< lių.-. Bet tas tolumas yra neįsivaizduojamai trumputis.
. lyginant su daugiau nei 26.000 bilionų mylių, kurios ski
ria mūsų saulę nuo artimiausios kitos saulės mūsų pačių

Paukščiu Take... Kadangi bilionų mylių distancijos yra 
■jokiam žmogaus protui neapimami toliai, dėlto astrono
mai bilionų mylių nebevartoja. Jie vartoja kitokį mastą, 
imdami laiką matavimo pagrindu ir to laiko vienetu —

' vienerius šviesos metus.
Kaip pasidaro šviesos metai ir kaip jie pavartojami 

astronominėms distancijoms matuoti?
Šviesa keliauja per erdves po 186.000 mylių per se

kundę. Per vienerius metus šviesa nukeliauja arti 6.000 
bilionų mylių, ir tokia distancija (šeši bilionai mylių) yra 
vieneri šviesos metai-

Kadangi šviesa iš artimiausios mums žvaigždės iki 
mūsų skrenda (po 186.000 mylių per sekundę) puspenkto! 
metų, dėlto ir astronomai verčiau sako "puspenktų metų“ 
o ne 26.000 bilionų mylių.

Mūsų pasaulis panašus į besisukantį aštunkojį

šituo mastu matuojant, šviesa iš saulės iki mūsų at
eina per 8 minutes, praskrisdama per tą trumpą laiką 
93 milionus mylių, ir dėl to saulės nuo žemės tolumas vadi
namas 8 šviesos minutės; šviesa nuo Plutono ateina tik 
per 6 su puse valandos, dėl to jo tolumas yra 6 su puse 
šviesos valandų

mūsų Paukščių Takas susideda iš šimto bilionų (100,000, 
000,000) žvaigždžių, panašiai, kaip ir mūsų Paukščių Ta
kas. susiformavusių Į spiralinį susisukusį diską.

(Bus daugiau).
J- Pr.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

PRIESAIKA,

“GELEŽINIŲ VARTŲ“ 
DUNOJAUS TVANKA

.A? : Jugoslavijos prezidentas
Didžioji meile, II d., romą TJto Rumunjjos premje- 
nas, 309 psl.. karna | rag Gheorghie Gheorghiu-

Jurgis Gliaudą S1KS1SU dešimčiai tūkstančių SU
SP ARNIŲ SOSTAS, premi minios šūkau-
juotas romanas is politinių 1 . . „n -
SS*

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

Vacys Kavaliūnas. KAL

tą statyti prie Dunojaus Ge 
ležinių Vartų galingą jėgai
nę ir pradėti kasti-sprogdin-

> rvpiTT..... ..... ti kanala per 2 mylias išilgai
NV*GiESM£’’p<-”mijuoti Dunojaus krantą, kad laivai

romanas, 201 psl., kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TU 
NAGO UGMS, premijuota.- 
romanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas: VIEN) 
$1 MEDŽIAI, 117 psl. kai 
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana 
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gvvenimo, 233 psl 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SL 
ŽADETINE, premijų o t a ; 
romanas Iš Vinco Kudirko 
gyvenimo, 394 pusi kam. 
S4.00

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

Aloyzas Baronas: LIE1' 
TAI IR BEDUGNES, pn 
mijuotas romanas, 279 dsI 
kaina $3,00.

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

galėtų perplaukti tą audrin
gą upės tarpą per Karpatų 
kalnus.

Balkanų tautos nuo nepa
menamų laikų turėjo dideli 
vargą susisiekti Dunojum 
dėl jo vandenų sraunumo ir 
galingų krioklių bei verpe
tu. Prieš 2090 metų Romos 
imperatorius Trajanas ban
dė skersai Dunojų pastatyti 
pontonų tiltą, kad galėtų įsi
veržti i Dakiją. bet upė pa
sirodė renugalima.

Norint Dunojų padaryti 
visai tinkamą laivininkys
tei reikėsią dar per 100 my
lių statvti arba sprogdinti 
praplaukimą.

Geležinių Vartų projek
tas numatytas baigti 1971 
metais

Pranas r Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽ T A | 

Kaip vieniša yra mūsų saulės sistema ir kaip toli jos KALNUS, 509 pust, kaina 
artimiausieji "kaimynai“, galime įsivaizduoti iš to, jog $5.00.

KELEIVIO ATSTOVO

ANGLIJOJE ADRESAS:

J. VENSM NAS

33 CAIRNLEA CRASCENT 

BELLSHILL

lanarkshire, SCOTT- 

LAND.

nenatūralę gyvenimo formą 
reagavo patys "sielovados“, 
bus įdomu ir necelibatinin- 
kams išgirsti:

Profesorius Johann Scha- 
sching S.J. (jėzuitas) savo 
paskaitos pradžioje išdėstęs 
priekaištus celibato prakti
kai. Esą. celibatas yra neso
ciali gyvenimo forma, nes 
žmogus įsipareigojąs į tokią 
gyvenimo formą, kuri yra 
priešinga natūraliam ins
tinktui; celibato idėją baž
nyčia pasilaikiusi iš tų lai
kų. kada krikščionybė bėgo 
iš šio pasaulio, su kuriuo te
palaikė minimalinius santy
kius.

Dar aiškiau nusiskundė 
vienuolė seselė Tercizija 
Mever, Caritas Socialis vie
nuolyno generalinė viršinin
kė. Ji savo pranešimą konfe
rencijai fkoreferatą) para
šiusi pačios savo vienuoli
niais išgyvenimais- Ji nuro
džiusi 1 itampos momentus, 
atsirandančius tarp to. kad 
iš vienos pusės vienuolė visa 
savo širdimi turinti priklau-

DŽIOVA GRĮŽTA

Kovai su džiova draugija 
skelbia, kad džiova Ameri
kos miestuose atsigauna. Iš 
kiekvienų penkių didesnių 
miestų trijuose džiova susir
gimų padaugėjo. Tokių 
miestų, kur džiova susirgi
mų padaugėjo, rasta 31.

Bostone užpernai buvo 
užregistruoti 404 susirgimai, 
peniai jau 413. Massachu
setts valstijoje praeito rug- 
piūčio 14 d. buvo užregist
ruoti 634 plaučių džiova 
sergantieji, peniai 649.

Visoje Amerikoje 1962

syti Kristui (tam reikią ra
mybės bei tylos...), o iš ki
tos pusės iš jos reikalaujama 
apaštalavimo pasaulyje, ko
vos su netikėjimu, abejingu
mu. nemoralumu. Prelegen
tė pabrėžusi, kad celibatinis 
gyvenimas visada yra susi
jęs su išviršiniu ir išvidiniu 
vienišumu, kurio nepašali
na nė gyvenimas uždaroje 
vienuolyno bendiuomenėje. 
Esą. jei santykis su Kristu
mi nėra pakankamai stip
ins, atsirandą pusėtinumai, 
netobuli pasielgimai, kurie 
darą vienuolyn ogyvenimą 
nepatrauklų..-

Labai gaila, kad Gobis tą 
seselės 1 arcizijos referatą 
taip per pusę lūpos tenupa- 
sakojo. nors vis dar galima 
susidaryti vaizdą, kad ne 
tik vyrai, bet ir moterys, ir

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio adminiat racijoje 
falima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

7ODYNAI
Keleivio administracijoje 

galite gauti šiuos kiekvie
nam reikalingus žodynus:

Anglų-lietuvių kalbos žo
dyną*, V. Baravyko, 368 
i»sl. apie 20.000 žodžiu, kai
na ..................................

Lietuvių-anglų kalbų žo

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

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko apie 
3- ,000 žodžiu, 683 puslapiai,
k~ina ........................ $6.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, .edagave pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
46.000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................... $12.00

KNYGOS JAUNIMUI

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

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

kaip tik iš šio referato ma-j GINTARO TAKAIS, J. Na-
tyti. moterys ypatingai daug 
fizinių ir dvasinių bėdų turi 
su ta, anot jėzuito profeso
riaus. nesociale ir nenatūra- 
le gyvenimo forma...

Dėl to ypač įdomus buvo 
kito profesoriaus dr. Richar
do Egenterio kalba apie do- 
rinius-asketinius celibatinio 
gyvenimo aspektus.

"Prof- Egenteriui atrodo, 
kad gyvenantiems uždaruo
se vienuolynuose yra pavo
jaus žmogiškumui suskursti. 
Todėl, jo manymu, rašo Go
bis. tokie vienuoliai-vienuo- 
lės turi rūpintis palaikyti ry
šius su pasauliečiais žmonė
mis, neišskiriant nė priešin
gos lyties asmenų“... tai yra 
vyrams vienuoliams palai
kyti ryšius su pasaulietėmis

rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARCLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos, 24
psi., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

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

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

fcCEYNl KAK V ELI Ai, Sa*
tunu<aw» .. tl-60

227 psl., kaina tik $1.20.

kada prieš 10 
metų miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la-

moterimis, o vienuolėms SUioai įdomu paskaityti Kelei- 
vyrais. vio prieš 15 metų išleistą

Kas ir reikėjo įrodyti. 'Knygelę —.
JUOZAS STALINAS,j. pr-

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

ARBA KAIP KAU
KAZO RAZB AI MIN
KĄS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centą u

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

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

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apv- 

rn. užregistruota 53 300 su- ?akos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-
sirgimų. pernai — daugiau 
kaip 54.000 saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo

ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems gimi^ai^ams 
Labiausia džiovininkų pa- ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS“

636 E. Broadvray------ •:------ So. Boston 27, Mass.

daugėjo Fort North. Tex 
—46.8'<, Tampa. Fla., — 
25.7% ir Nevv Yorke—10.2

l
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS ŽUKAUSKAS - VIENUOLIS

Bucharos emiras
(Iš atsiminimų).

(Tęsinys)
Meldėsi ilgai. Pasimeldę visi sustojo ir. nekreipdami 

dėmesio i aukštus rusų valdininkus bei policininkus, lai
kydami apspitę emyrą kaip bitės bitinėli, pradėjo tartis 
Ir tarėsi ilgai. Pasitarę pareiškė, kad emyras i rūmus ne 
įžengsiąs, o grįšiąs atgal namo. į Bucharą, ir pareikalavo 
karietų ir traukinio, kuris jau buvo išvažiavęs. Sujudo visa 
kurorto administracija, visi palydovai ir policininkai, 
bėgiojo paštan, stotin. mušė telegramas Petersburgan 
Baku. Tiflisan. Emyras su visa svita, didžiūnais ir baremt 
karietomis grįžo į stotį.

Priešaky vėl važiavo stovėdamas ii- be kepurės po
licmeisteris, bet jau nebešaukė, kad ”jo didenybė jus svei 
kiną“. Nebesveikino didenybės ir žmonės. O jo didenybe 
važiavo nusiminęs, karieton įsitraukęs ir užsimerkęs- T ,ą- 
bai buvo nusiminę ir ministrai, ir visa jo svita. Ir jie va
žiavo tylomis. Stotyje emyrui ir jo svitai kilimus paklojo 
perone, o jo žmonas su eunuchais uždarė bufete.

Naujuose emyro rūmuose buvo jau visa paruošta i« 
pagaminta didelei puotai — įkurtuvėms, ir visi tikėjosi 
skaniai pavalgysią ir išgersią, bet virto viskas kitaip.

Atėjo ir pietų laikas. Pagamintus valgius iš emyre 
rūmų karietomis vežiojo į stotį, ir čia. perone, ant patiestu 
kilimų visi ir pietavo. Emyro žmonoms valgius padavinė 
jo atskirai į stoties bufetą. Pietavo tylomis — be kalbų, bt 
muzikos, ir visi buvo gedulingai nusiteikę. Gedulingai nu 
siteikę ne dėl užsimušusio darbininko, o dėl to. kad šis 
nelemtas įvykis nieko gero nepranašavo ir pačiam emv 
rui. Kartu su emyru sėdėjo ir rusai didikai. Patiekalus pa
davinėjo per kelias rankas. Kiekvieną valgi pirma vieša' 
paragaudavo vyresnysis virėjas, paskiau du ministrai ii 
kušbėgas. aukščiausias valstybės pareigūnas. Po to jau 
imdavo valgį ir emyras.

Patiekalų buvo daug, ir kiekvieną valgė kitaip: vie 
ną ėmė su pirštais, kitus su peiliu ir šakutėmis- Plovą. a 
vieną su ryžiais, sėmė saujomis iš paauksuoto dubens i’ 
dėjo sau į bumą. Saldumynus užgėriojo labai stipria kve
piančia arbata iš mažučių puodukų Kaukazo vietininke 
atstovui kunigaikščiui Andronikovui. besiekiant plovo 
staiga nusmuko rankogalis ir įkrito į dubenį. Smalsuoli> 
tarpe, kurie žiūrėjo į puotą nuo kalnelio ir sulipę ant tvo 
ros, kilo juokas. Tai labai nepatiko emyrui, ir jis. kažin 
ką pasakęs ministrui, susiraukė; ministras pasišnvpštė 
su policmeisteriu. Policmeisteris atsistojo nuo kilimo, per 
ėjo per bėgius ir liepė smalsuoliams pasišalinti, tačiau 
niekas jo nepaklausė ir nesišalino. Tuomet jis davė ženkle 
policininkams visus pavaryti. Smalsuoliai nepaklausė i 
policininkų, ir visi pradėjo šaukti jo didenybei ”ura“. E- 
ir.yras nieko neatsakė, bet pasikėlė nuo kilimo kušbėge 
pavaduotojas ir, pridėjęs ranką prie širdies ir prie kaktos 
vadinasi, padėkojęs už ovaciją, vėl atsisėdo. Smalsuolia 
visai įsidrąsino irvėl pradėjo lipti ant tvoros, kiti sugrįž- 
atgal į kalnelį- Tik staiga tvora neišlaikė visų ant jos su 
lipusių ir su smalsuoliais padrioksėjo į griovį. Kas griū 
damas susikruvino sau nosį, kas prasimušė kaktą, apsi
draskė veidą, o vieną berniuką pusgyvį ištraukė iš po 
lentų. Emyras pašoko nuo kilimo ir įėjo į bufetą pas savo 
žmonas. Tuomet policininkai puolė smalsuolių minią ir 
visus išvaikė.

Pagaliau grąžino ir traukinį, bet emyras tol nesijudi
no iš vietos, kol nepagėrė arbatos, o per tą laiką nuo Mi
neralinių Vandenų stoties iki Kislovodsko buvo sulaikyti 
visi traukiniai, pairo ir didžiojo geležinkelio tvarkraštis.

Išvažiavo emyras iš Železnovodsko į Baku jau šute 
mus. Išlydėjo jį tik policininkai ir savieji palydovai.

Ant emyro rūmų dar kelias dienas plevėsavo Turkes 
tano valdovo vėliava ir stovėjo garbės sargyba — po du 
rusų kareivius ir po du buchariečius; rusai su šautuvais 
buchariečiai — su ilgomis ietimis, su tiurbanais ir su čal 
momis- Po kelių dienų visi buchariečiai rūmų aptarnauto
jai iš Železnovodsko išvažiavo. Kartu išsivežė ir Turkes
tano valdovo vėliavą. Nustojo ėję sargybos ir rusų karei
viai. Emyro rūmus perėmė savo žinion kurorto valdyba 
bet visą vasarą jie buvo tušti, tik vienas sargas stovėjo 
prie didžiųjų vartų, iš oro pusės, kitas — vaikštinėjo vi
duje, dvaro kieme. • * *

Benedikta* Rutkūnas

KAR ALIS KAI

Kartais turtinga* kaip karalius, 
o kartai* — nieko negana.
Mane ta* nuodija. Nualins 
kaip šunį lauko dargana.

Nukrinta nuo akių vualis.
Prie* veidą — tu jauna!
Tu patiki, kad ai karalius, 
o tu — mana---------

Ir lenkiasi tau visos šaly*. 
Mudviejų rytdiena!
Koks būčiau aš karalius, 
jeigu ne tu — jauna?

PRA DALGIU OS

Aš degu pagunda meilės 
su tavim ant pradalgių- 
Bėga, bėga žalios eilės, 
su«cr»tw* dalgiu.

Pamyluosi. Pabučiuosi 
lūpas, skruostus. Tu mana! 
Rožės pražydi veiduose.
Liesis tavo klegena--------

ŠEIMININKĖM ŽINOTINA MOTERYS APIE VYRUS 
ĮVAIRIAIS ATVEJAIS

\ yrąs yra kaip automobi- 
ankštis, lio padanga- Kad jis vieno- 

puo- dai ir tvarkingai riedėtų, rei
Vildamos pupų 

oridėkite ketvirtadalį
dūko tarkuoto svogūno ir sa- kia jį visą laiką laikyti pri- 
liero.

Ant žalių žirniukų reikia 
užbarstyti kapotų sūdytų 
riešutų "peanuts.“

Ant uitų karštų asparagų 
pabarstykite tarkuoto par-,
meson suno.

Ant virtų žalių pupu 
ankščių užpilkite pusę puo
duko pakepintų svieste gry
bų-

Sumaišius šaukštuką gars
ėju. šaukštuką citrinos 

sunkos ir ketvirtadalį puo
duko majonezo, užpilkite 
ant virtų brokali arba ka- 
ifiorų.

Taip pat labai tinka už
pilti ant virtų kalifioių ket
virtį puoduko rūgščios grie
tinės, sumaišytos su dviem 
šaukštais pomidorų pada
žo — kečiapo.

Daržoves reikia virti aukš
toj temperatūroj, bet ti-um- 
piau. Tai apsaugos vitami
nus nuo žuvimo.

Prieš šildant pieną, puo 
dūką perskalaukite šalti 
vandeniu — pieno nepri 
trauks.

Kepant kiaušinienę. įdė 
kitę vietoj pieno apelsinų 
sunkos po šaukštą kiekvie
nam kiaušiniui — . kįąuši- 
nienė bus kitokia nei visuo
met. ,

"Moteris“

Kai po 48 metų vėl atsilankiau železnovodske, tie rū 
mai atrodė tokie pat gražūs, kaip ir seniau. Ne veltui jie 
carui Nikalojui kainavę daugiau kaip milioną rublių. Te
bebuvo viršum vartų ir toji pati misinginė lentelė su arabų
raidėmis__įrašu iš korano. Tuose rūmuose radau prof-
sąjunerų sanatoriją-

Vienok ne veltui-tuomet emyro nusiminta: po 48 me
tų jo jau ir vardas buvo pamirštas. Niekas nebežinojo, dėl 
ko iis i šiuos prabangius rūmus ir kojos nebuvo įkėlęs.

pūstą karšto oro. Nuleisk jo 
orą, ir nebepavažiuosi!

♦ ♦ *
Kol tavo vyrelis dar nors 

ant vieno siūlo laikosi, jį vis 
reikia prižiūrėti, kad laiky
tųsi tikrame kelyje. Ir juo 
Į senesnis jis darosi, kaip ta 
padanga, juo dažniau jį rei
kia pumpuoti.

♦ ♦ ♦
Žmona, turinti savo ran

kose atsakomybę už vyrą 
zmu, kaip kad žino senų pa
dangų savininkas, kad nie
kad negali būti užtikrintas, 
kur ir kada gali turėti bė
dos.

♦ * «
Vyras, kurs moka pats iš

siversti. gali būti žmonai 
dar didesnė našta, negu tok
sai vyras, kurs pats visiškai 
nieko negali.

Kad taip yra, klausk žmo
nos. kuri turi vyrą!

Ji pasakys, jog ji verčiau 
norėtų turėti tokį vyrą. ku
riam ji yra reikalinga, kad 
jis galėtų vienodai ir tvar
kingai riedėti. Nieko nėra 
baisesnio moters savimeilei, 
kaip pažinimas, kad jos vy
ras gali puikiai apsieiti be 
jos priežiūros ir pumpavi- 
mo.

KODĖL BRANGIOS 
LIGONINĖS?

Amerikos ligoninių sąjun
gos 1964 metų raporte aiš
kinama, kad daugiausia dėl 
algą pakilimo kaina ligoniui 
ligoninėje, kuri 1946 metais

, nes įstaigas, naudos jiems 
maža, nes keičiant dolerius 
vietine valiuta, mažai ką už 
tuos pinigus gali nusipirkti- 

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa- Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės ' shingtone ir
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. į pozicijos teisingumu ir dau- 
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo i atvejų teismai palie-
adresu: ‘ ka Lietuvoje gyvenančių
M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Avė., Rosiindale,
Boston, Mass. 02131.

Teises patarimai

Klausima* Atsakymas

Lietuvos kon
sulai Amerikoje stengiasi į- 
tikinti vietinius teismus savo

Mano sesuo prieš keletą 
dienų man pranešė, kad 
Washingtone, D.C.. mirė il
gai sirgęs mano brolis.

Jis paliko kiek turto, ir 
.en tą reikalą tvarko vienas 
idvokatas. Mes turime dvi 
seseris Lietuvoje. Kadangi 
brolis nepaliko jokio testa
mento, mes norėtume žinoti 
kas tą palikimą gaus ir ai 
galės ką nors gauti mūsų se
serys Lietuvoje?

M. M
San Jose. California

Kai žmogus miršta be 
testamento, jo turtas yra ad
ministruojamas jo likusiųjų 
giminių naudai. Jei Tamstos 
brolis buvo našlys ir neturė
jo vaikų, o tik seseris ir 
brolius, tada jo paliktas tur
tas bus lygiomis paskirsty
tas tarp brolių ir seserų.

Dėl Lietuvoje gyvenančių 
seserų man jau teko keletą 
kaitų aiškinti per laikraš
čius. kad yra visokių keblu
mų. susijusių su šiuo reikalu. 
Jungtiniu Amerikos Valsty
bių valdžia niekuomet ne
pripažino Pabaltijo valsty
bių prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Tačiau sovietų 
pareigūnai vis taikosi atsto-. 
vauti Lietuvos žmonių rei-* 
kalams. Jie sakosi, kad jų 
konsularinės įstaigos yra į- 
^aliotos atstovauti Lietuvos 
žmonėms Amerikos paliki
mų reikaluose. Tačiau, jei 
Lietuvoje gyvenantieji žmo-

žmonių palikimų dalį savo 
žinioje ir leidžia įgaliotiems 
žmonėms iš tų pinigų siųsti 
sintinių į Lietuvą. Tokiu bū
du žmonėms yra daug dau
giau naudos.

Patarčiau Tamstai kreip- 
• tis į Lietuves Pasiuntinybę 
Washingtone. Esu tikra, kad 
Tamstai padės. Jie paskirs 
savo advokatą kuris kreip
sis į vietinį Washingtono 
teismą, prašydamas leisti 
jam atstovauti Tamstos gi
minėm. Jei teismas sutiks su 
tokia pozicija. Tamstos se
serų dalys bus padėtos teis
mo priežiūroje į tam tikrą 
fondą, iš kario teisėjo nuo
žiūra bus galima siųsti į Lie
tuvą siuntinių Tamstų gimi
niu naudai.

Kai kurios valstijos, kaip 
pavyzdžiui. Massachusetts, 
tui i net tam tikins taip vadi- 
ramus ’Tron Curtain Statu
tes“, kurie nurodo procedū
rą tokiems atvejams, kaip 
Tamstų.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone adresas: Li
thuanian Legation. 2622

nės gauna savo palikimų da- • 16 St-, N.W., Washington 
lį per tas sovietų konsulari-į 9. D.C.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Du aktoriai: garsioji Eli za be‘ h 
Tay lor ir mažas paukštelis. A? u 
vaidina filme "The Sandpiper *.

dutinis tokių ligonių skai
čius kasdien buvo 719,674-

Nuo 1962 metų pastebi
mas gimdymų mažėjimas li
goninėse- Statistika iš visų 
7.138 registruotų JAV ligo
ninių rodo, kad 1961 metai? 
ligoninėse gimė 3.908.121 
kūdikis. 1962 m. 3,857.626. 

^gi 1963 metais 3.784.666.

RUOŠIA ĮSTATYMĄ 
VAIKAMS APSAUGOTI

Illinois legislatūros atei- 
1 nančiai sesijai ruošiamas į- 
statymas. kaip apsaugoti 
vaikus nuo tėvų žiaurumo.

Illinois vaikų globos ko
misija surinko žinias iš ligo
ninių. kurios parodė, kad 
vienoje didelėje ligoninėje

vidutiniškai buvo $9-39 už Į per praeitus 6 mėnesius bul
vieną dieną, 1963 metais j vo atgabenta 40 tėvų suža-
jau buvo $38.91. Per tą lai-1 lotų vaikų, 
kotarpį. tai yra nuo 1946 iki 
1963 metų ligonio išlaiky
mas (globa) ligoninėje tru
putį ilgiau savaitės pakilo iš 
$ 85 iki $298. Visos JAV li
goninės 1963 metais perso
nalui algų išmokėjo 7.3 bili
onus dolerių.

Nuo 1946 metų išlaidos 
nefederalinėse ligoninėse 
pakilusios 425 nuošimčiais, 
o bendrai visose ligoninėse 
328 nuošimčiais. Kai 1946 
metais šimtui ligonių aptar
nauti užtekdavo 148 žmonių
personalo, dabar reikia 241 

Anglijos karalienės vyras Phi- žmogaus.
H> sa vaikais Charles ir Anne 1963 metais 643 prichi- 

f Graikijos karaliaus atrinė6 ligoninės priėmė 
1 499,210 proto lifoniii ir w*

Apskrities ligoninėje per 
8 menesius buvo pristatyta 
50 vaikų, aiškiai nustatytų, 
kad buvo tėvų sužeisti.

Esama daug daugiau atsi
tikimų. bet daktarai nedrįs
ta apie tai pranešti, kadangi 
negali tinkamai įrodyti.

Childrens Memorial ligo
ninė per 18 mėnesių užre
gistravo 30 tokių atsitikimų.

AMA žurnalas praneša, 
kad iš 31 Amerikos ligoni
nės surinktomis žiniomis 
pereitais metais jose buvo 
302 nuo tėvų žiaurumo nu
kentėję vaikai ligoniai, iš 
kurių 33 mirė ir 85 visam 
amžiui liko su sužeistais 
smegenimis.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW, Barboros Arrnonie- 

nės "Kryžiaus keliu“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas- 
vytis, 222 pusi., kaina . . 83.95.

JĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 
▼os socialdemokratų raštai dėl bol 
šėriku okupacijos ir teroro Lietu 
▼oje. Raina........................... 25 Cni

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. X- tu«o k 
domūs atsi minimai, 477 psl., kai 
sa ........................................ *5.00

DIENOJANT, “knygrešlų karaliaus'* 
sūraus Kipro Bielinio įdomūs a tai 
minimai. 464 psl.. kaina... .*6.00

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji aalis, 592 puslapiai. 
Kaina ........................................ *6.00

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE 
surinko ii suredagavo Jonas Ba- 
iys, 472 aainos su gaidomis. Ant
iškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
ietuviškai nekalbantiems, įrišta 
<26 pusi. kaina .......................*5.00

•• 1AL1ZMAS TR RELIGIJA. Ps 
-ašė E. Vandervelde vertė Vardt 
>as Kaina .........................26 Cnt

a.KLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. lnkiene. « 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo 
Kytis angliškai kalbančiam. 14 
paL, kaina ........................... *'.-2b

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mt 
sų rašytojos pinpoio karo met 
Amerikoje parašyti vaizdeliai s 
rašvtojos paveikslu. 128 puslapis 
kaina ........................................ 50 C«

IAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ 
Parakė Leonas Bliumas. Trumpa 
socializmo aiškiniruJi&s. Kaina 25 -

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Vaiuc- 
ko romano antroji dalis, 428 pus
lapiai. Kauta ........................... *4.00

UETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina................... *8.6w

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 60 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psU g*ra« popierius, 
kaina *10M

KLTORTŲ ŠEŠĖLY. V. Puttoo-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse 
Visos trys dalys jrištos j viena 
Autorius.’ pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigą* Vasaris išsiža- 
dėio kunigystės dėl moterystės 
kn'vgų. kieti virtai, 031 pnalarts 
Kaina .................................... *••<*•

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus vaiuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
pat Kaina................................*8.00.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 
vaizdi šio krašto lietuvių^ istorija, 
gausiai iliustruota, parašė . St. M5» 
chelsonas, virš 500 puslapių. Kai
na kietais virtais *5.00, minkštais 
v u šalę *4.00

JETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapiu 
didelio formato. Kaina .... *8M

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausiniu knygutė. Kaina.. *5 Ca<

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 pal. Kaina....................... S6J6
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINĖS GAL 
RĖŠ, 32 psL, kaina........... 25 Cak

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

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

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA 
NEŠIMAS, arba kodėl mū«uoee n* 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. *l.Sf

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... *3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar salėjo 
toks tvanas būti ir k* apie ta4_aa- 
ko mokslas? Ka'

NAUJA VALGIŲ KNYGA, .
M. Michelsonienė, 250 įvairių Beta.

tautų valgių receptų, 
kaina...............*1-21

viškų ir 
182

CEZARIS, Mirko JeauHė 
trijose dalyse, kiekviena dalia pe 
tt, ara visos dalys.......... 56.06

NEPRIKLAUSOMOS
paiusė Jonas_ Karys, la-

LIETUVOS
PINIGAI, .
bai daug paveikslų, 256 psl. gera
popiera. Kaina

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Jieto* 
vos ir iš Ameriknv lietuviu gwu 
nimo. 178 psL kaina.......... *2.06

SOCIALIZMO TEORIJA, 
aiškiai parodo, kaip keitėsi 
menės santvarka ir kodėl JI dar 
keisiu. Kaina ....................... 25 Ck

uEMOKP.ATINIO SOCIALI7MO 
PRADAI. Populiari ir nandiafl* 
knvga Siu dienų klausimams su
pranti. Kaina..........................N*.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Ofl E. Bro*dw»y • So. Boston 27, htaaa.

t I
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Kas kitur rašoma
(Atkelta is 2 psl ).

cartes (beje. vienintelis tikrai didelis filosofas naujaisiais 
amžiais, kuris buvo tikįs katalikas) kaltinamas pradėjęs 
racionalizmą. Iš tiesų šis prancūzų filosofas pirmasis su
vokė pažinimo klausimo problematiškumą ryšium su sa
varankiškų atskilų mokslų iškilimu- Racionalistinis proto 
vertinimas vėliau iš tikro nuėjo ligi paneigimo visko, kas 
protui neprieinama, ir tuo būdu virto aiškiai antikrikščio
nišku sąjūdžiu. Tačiau principiškai tenka pozityviai ver
tinti kritinio nusiteikimo, mokslinio tyrimo ir minties 
laisvės iškėlimą.

"Panašiai su individualizmu. Nieku būdu netenka 
individualizmą laikyti tik "objektingumo ir kuklumo*4 iš
keitimu į "subjektingumą ir garbės troškimą.“ Visa in
dividualu. kas kūrybiška. Ir pati viduramžinė filosofija, 
kol buvo gyva. pulsavo nemažesne įvairių sistemų įtampa, 
kaip naujaisiais amžiais. Tiesa, individualizmas nuėjo ir 
ligi kraštutinio liberalizmo. besiimanČio individo laisvės 
vardan neigti bet kokių normų objektyvumą. Tačiau indi
vidualizmas su liberalizmu daug nusipelnė išplėtoti indi
vidui pagarbą, praregėti tolerancijos vertybei, iškelti są
žinės laisvei“

(Bus daugiau).
Juozas Pronskus

VIETINĖS ŽINIOS
Balfo banketas jau čia pat Lankėsi akt. H. Kačinskas

Balfo skyriaus sukaktuvi
nis banketas bus spalio 4 d. 
5 vai. vak. So. Bostono Lie
tuvių Pil. Dr-jos salėje- Jo 
globėjas yra dr. Stasys Ja
saitis.

Meninę programą atliks 
komp. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamas Šv. Petro pa
rapijos choras, ir Onos Ivaš- 
kienės tautinių šokių sambū-■ 
ris.

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi bankete dalyvauti ir tuo 
būdu paremti sunkų Balfo 
darbą, šelpiant mūsų vargs
tančius svetimųjų nelaisvėje 
brolius ir seseris.

Taip pat pranešama, kad 
jau vykdomas piniginis va
jus- Kam patogiau, auką ga
li palikti pas J. Vaičaitį — 
327 Broaduay, So. Bostone.
Į namus lankysis jaunimas, 
kurių pavardės bus vėliau 
paskelbtos.

A. Andriulionis, 
pirmininkas

Brangūs gubernatoriaus 
rinkimai

Amerikiečių spaudos ži
niomis, pralaimėjęs kandi
datas į gubernatorius Pea-i 
body rinkimams išleido apie i 
$700.000. o nominaciją lai-, 
mėjęs Bellotti apie 300.000; 
dolerių. Pats Bellotti sako. ( 
kad išleista tik $170,000.

Kiek išleido respublikojr.i 
kandidatai, dar nepaskelb-

Praeitą savaitę į Bostoną 
buvo atvykęs seniau čia gy
venęs akt. Henrikas Ka
činskas savo brolio ir bro
lienės aplankyti. Ta proga 
jis pasimatė su savo bendra
darbiais nepriklausomosios 
Lietuvos teatre — dail. Vik
toru Andriušiu. akt. Alek 
sandra Gustaitiene, rašyt. 
Antanu Gustaičiu ir kitais 
bičiuliais.

H. Kačinskas dirba Wa- 
shingtone, D.C., ir gyvena 
Washingtone ir New Yorke.

Mokytis niekad nevėlu

Gerą pavyzdį rodo Bosto
no lietuviams gerai pažįsta
mas buvusis Mass. senato il
gametis prezidentas, dabar 
Mass. aukšč. teismo sekreto
rius (derk) John Patvers. 
Jis tėra baigęs aukštesniąją 
mokyklą, jam jau 54 m., ir 
štai nuo šių mokslo metų jis 
įstojo į Suffolk County uni
versitetą. kuriame vakarais 
studijuos teisę- Po 4 metų 
gavęs diplomą, jis numato 
dėstyti kurioje nors kolegi
joje politinius mokslus ir 
tuo būdu perduoti kitiems 
savo didelį patyrimą politi
kos srityje.

Reikia užmegzti diplomą - 
tinus santykius su kapitalis
tinėmis valstybėmis jų bud
rumui susilpninti ir kad per 
atstovybes būtų galima in
filtruoti savo agentus.

Leninas

Pagerbė už 31 metų darbą

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-ja rugsėjo 20 d. 
gražiai pagerbė draugijai il
gus metus uoliai dirbusį vei
kėją Juozą Lėkį-

Banketą. į kurį susirinko 
pilna didžioji salė. pradėjo 
dr. Antanas Kapočius. St. 
Dariaus posto legionieriams 
nešus vėliavas, sugiedojus 

himnus, dr. A. Kapočiui pri
segus Lekienei gražų korsa
žą. o E. Keslerienei gėlių 
puokštę Lėkiui, pristačius 
garbės stalo svečius, gar- 

J džiai pasivaišinus, prasidė
jo kalbos, sveikinimai.

Kalbėjo dr- A. Kapočius, 
adv. J. Grigalus, A. Neviera. 
adv. Z. šalnienė savo ir vy
ro. Lietuvos garbės konsulo, 
vardu. J. Sonda Alto vardu, 
Ona ivaškienė, J. Vaičaitis. 
A- Namaksy. Br. Bajerčius 
sandariečių. inž. A. Čapli
kas legionierių. A. Andriu
lionis Balfo. A. Matjoška 
vilniečių vardu, siuvėjų uni
jos atstovas Magliano ir ži
noma. programai vadovavęs 
adv. A. Young.

Laiškais sveikino SLA 
pirmininkas P- Dargis. San- 

i daros centro valdyba, buvęs 
žymus siuvėjų unijos veikė
jas A. Jenkins iš Hawajų ir 
kiti.

Iš tų kalbų ir laiškų tie. 
kurie su J. Lėkio visuomeni
ne veikla nebuvo susipažinę, 
sužinojo, kad jis. vos spė
jęs atvykti į Bostoną. įsijun
gė į vietos organizacijas ir 
daugelyje jų buvo ir tebėra 
vadovybėje.

Į So. Bostono L. P. Drau
giją jis įstojo 1911 metais ir 
jos vadovybėje (pirminin
ku, fin- sekretorium, prot. 
sekretorium. dlrėktoriūTn) 
išbuvo 31 metus ir tik prieš 
metus pats atsisakė daugiau 
kandidatuoti.

Jis veiklus ir St. Dariaus 
posto narys, buvęs jo vadas, 
todėl ir postas taip iškilmin
gai jį pagerbė bankete—at
silankė gausi delegacija su 
dabartiniu vadu Edvardu 
Strazdu ir vėliavomis.

Jis plačią vagą ir vietos

New Yorko piketininkai, protestuojantieji dėl švieti
mo Valdybos integracijos plano.

sandariečių veikloje. Susi
vienijime Lietuviu Ameri
koje ir kt.

Dirbdamas siuvyklose. jis 
buvo veiklus jų darbininkų 
unijoje, dalyvavo jos vado
vybėje, todėl ir bankete bu- 

1 vo gausi unijos atstovybė, 
i Jos kalbėtojas labai šiitai 
atsiliepė apie Juozą Leki ir 
aukštai vertino jo atliktą u- 
nijai darbą.

J. Lekys visą laiką sielo
josi Lietuvos laisvinimo dar
bu. ir šiuo metu jis via Ame
rikos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyriaus sekretorius-

J. Lėkiui šia proga buvo 
įteiktas adresas su dalyvių 
parašais ir dar kitokių do
vanų.

Kalbų protarpiuose sol. 
Benediktas Povilavičius, a- 
komponuojant muz. J. Gai
deliui. porą kartų gražiai su
dainavo po dvi dainas.

J. Lekys visiems nuošir
džiai dėkojo. Sako.' nesiti
kėjęs būti taip pagerbtas.

Programai pasibaigus, kas 
turėjo noro. šoko. gaivinosi 
prie baro ar šiaip su pažįs

tamais šnekučiavo.
Taigi draugija gražiai pa

gerbė savo jai daug nusipel
niusi narį.

Ž-is

St- Griežė-Jurgelevičius 
turi dar vieną vaikaitį

Marija ir Albinas Griežės- 
Jurgelevičiai rugsėjo 20 d. 
susiiaukė pirmgimio sūnaus, 
kuriuo džiaugiasi ne tik tė
vai. bet ir jau ketvirtą kartą 
seneliu tapęs Stasys Griežė- 
Jurgelevičius.

Lituanistinėje mokykloje 
daug mokinių

Praeitą šeštadienį Bosto
no Lituanistinė mokykla
pradėjo darbą.

šiemet šioje mokykloje 
yra per 110 mokinių.

Paties jauniausiojo lietu
viško priauglio pirmame 
skyriuje yra 18 vaikų.

Garbė už pinigus nenu
perkama.

Bendruomenei sumokėjo 
mokestį

Lietuvių Bendruomenės 
Dieną minint. Apylinkės 
valdybos narys inž- A. Sku-! 
džinskas. uolus Lietuvių 
Fondo vajininkas, paruošė’ 
sąrašą, kuris rodė. kad na
rio mokesčio Bendruomenei 
sumokėjo 43 šeimos ir 41 
parienis asmuo.

Kitas sąrašas rodė, kad 
Vasario 16 gimnazijai su
rinkta $909. Per $600 su
rinko studentai, vaikštinė
dami ponamus: N. VaiČai- 
tvtėJ$17C. R. Liutkus — 
$139. V. Galdikaitė su G. 
Margaičių $138. G. Karosai
tė—$72. A- Lapšys—$68. 
U. Kubilius $57 ir tt.

Kas aš esu ir kuo galiu ti
kėtis būti. už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas
* * *

Motina, reikia bučiuoti 
kiekvieną žemės pėdą. kurią 
yra palietusi tavo koja.

H. Heine

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite 
kad geriausia dovana ba* 
šios knygos:

Stepono Kairio "Tau, Lie

tuva“. kaina $6.00.

i Stasio Michelsono “Lie 
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4. 
kietais $5.00.

Stepono Kairio “Lietuve 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno 
iant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji
Sietai", kaina $6.00.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Fe muitų dovanos 
i Lietuvą ir USSR
Geriausios rūšies 
maisto siuntiniai

Prekių
didelis pasirinkimas

Pinigų kursas:
9 rubliai — $10

Pasiuntimas: 
iki $30 — $2.75, 
virš $30 — 10%

Prašome reikalauti veltui 
katalogų.

Intertrade Espress Corp. 
125 E 23rd St.

New York. N. Y. 10010 
Tel. Y U 2-1530

Mes, patarnaudami tūkstančiam 
lietuvių daugiau kaip per 10 
metų, turime didelį patyrimą.

Mes garantuojame Jūsų 
siuntinių saugumą.

PAŽINK LIETUVOS 
PRAEITI

’’Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia,“ -giedame 
Lietuvos himne, o ar taip 
darome? Ar pažįstame jos 
praeitį?

Geriausia knyga su Lie
tuvos praeitimi susipažinti 
yra dr. Vandos Sruogienės 
parašyta Lietuvos istorija. 
Tai 1,000 puslapių knyga, 
lengvai skaitoma, kaina — 
$12. Ją galite gauti Keleivio 
administracijoje.

DIDELE KNYGŲ NAUJIENA

Gavome šias knygas:
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys 1-oji dalis 302 psl., mikštais 
viršeliais kaina $2.00; antroji dalis 336 psl. kietais 
viršeliais su abiejų dalių vardynu kaina $5.00.
Perkant abi dalis kaina tik . ...................................... $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuochį valstybės santvarkos bruo- 

. $2.00««««•• * •••žai, 176 psl., Kaina • ••••• •••• • • •••••••• • • • •
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, labai įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virs. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik .... •••••••••••• •••• •.». •..... $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prašų teisynas, 31 psl.. 50 cnt 
Cicagietės Įspūdžiai komuni«tų paverstoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina •••• •••••• •••• •••••••••••• •••••••• • • $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • •••••••••O* •••• •••••• •••••••••••• • • $1.00
M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina —. $2.00

LAldVES VARPAS j;
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ ?- 
r.CLTCiUNfi RADUO PROGRAMA#.-

A
Sekmadieniais 8-9 vai- ryte bj
AM Bangomis 1190 kūccikhl —'

FM Bangomis 105.7 aegaciklu 
14 WK0X, Framingnam, Mass. 

VEDĖJAS—-P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.

Tek JUniper 4-7209

Los Angeles arkivyskupą kar
dinolą James Francis Mclntyrc 
ištiko širdies smūgis, jam da
lyvaujant Visuotiniame bažny
čios suvažiavime Romoje. Kar
dinolas yra 78 m. amžiaus.

Pensininkas ieško vietos že
mės ūky pas pensininkę. Dau
giau žinių duosiu laišku,

J. Smith. P. O. Box 753.
Ninth and Market Street,
Philaoelphia. Pa.

imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knyga
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 

t 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

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
iau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir .a.uo iidžiausi ka
pitalą. ____ ____ -
sąmoningas nei oris E2TUP APDRAUDOS. bet
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA aparauua gera, ge
resnes nei a, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS oelr.o neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopa pagalba ir tra
tenta! ir.ę globa. 3) SLA apdrauda yra saugi' nes paremta di
deliais rezervais. *
siLoA«SlooDA GYVYBfis apdraudą nuo S’.oo.oo iki
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtu sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais la kais kiek
vienam.
SI. A ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narvs ją 
TOUTia pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se-
na L ves,
SLA kuopos yrc žymesnėse lietuviu kolonijoje ios teikia
nmas apie aodraudas ir įstojimo sąlygas
Kas nori platesnių informacijų te^u rašo Į SLA Centrą:

* ’ * 3<Mh New York 1. N. Y.

GRAMERCY Ist. 19451 
TURINTI

VNEŠPOSYLTORG LEIDIMĄ 
mpisto ir dovanų siuntiniams iš I 
U.S.S.R. sandėlių.
Pilnai garantuota.
Pristatoma per 2-3 savaites. 
Automobiliai, televizijos aparatai, 
dviračiai, skalbiamos mašinos ir tt I 
Katalojrų prašykite angliškai arbaf 
lietuviškai.
GR 3............................ $25.«rl
22 sv. kvietinių miltų, 4.5 sv. rū-|
kytos saiami, 25 uncijos šprotų 
7 uncijos maltos kavos, 40< 
cigarečių.
GRAMERCY SHIPPING CO
1 lit E. 28 St„ New York 16. N.Y | 

Tel. Mli 9-0598
Atidaryta 9-5:30. šešt. 9-1

PINIGAI I U.S.S.R 
GRAMERCY INC. Įst. 194fl 
Turi Bankų Dcnirtamentų leidimai 
Apdrausta iki 520,000.00 
Pilnai garantuota.
Pinigai įteikiami per 2 savaites I 
Pilnai išmokama. Jokių atskaitymui 
Vertė 9 rubliai už SI0.00. 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75l 
Virš J30.00 ............................... 107,1

GRAMERCY INC.
714 Broad Street. Newark. NJ.|

TIKRA TEISYBE
Apie komunistus ją rasite 

Keleivio išleistoje knygutėj 
"Tikra teisybė apie Soviete 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa 
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt. ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
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. Jančiulis, 1165 E. 71 SU
Ckveland 3, Ohio.

(40)

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 į 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bok 9112
Newark 4, New Jersev 

(41)

Dr. Kazy* Grinius, ATSI
MINIMAI IR MINTYS, 11 
tomas, 336 psl.. kaina $.'»

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

Knygoje pirmą kartą pla- 
j čiai aprašytas Karo Muzie
jus, garsėjęs laisvės kovę 
paminklais. Okupantas ru
sas ši 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

PALENGVINKITE MŪSŲ 
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 tokią, ku
riems reikės siųsti primini • 
mus.

Keleivio adm-ja

J
>
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Vietines žinios
Dr. A. Krisiukėno ofisas 

naujoje vietoje
Pusvalandį tesitęsęs 

susirinkimas

Toks buvo So. BostonoDr. Alfredas Krisiukėnas 
savo ofisą perkėlė į savo na
mui — 595 Broadvvay, prie

" 1 gatvės, arti Keleivio įstai. pagerbti 3 mirę nariai, pri

"Velnio balą“ matysime 
trečiadienį televizijoje

Romo Šležo pagamintas

Kultūros Klubo pirmas 
susirinkimas

L. B. Kultūros Klubo pir- 
masis prasidedančių veik
los metų susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 26 d. 7 vai. 30 
min. vakare-

Susirinkimas įvyks Tarp
tautinio Instituto patalpose. 
287 Commonwealth Avė.. 
Bostone.

Programoje Romo Šležo 
paskaita "Filmų gamyba“ 
ir jo susuktas filmas "Vel
nio bala“, pagal to paties 
vardo rašytojo Jurgio Jan
kaus novelę. Šiame susirin
kime taip pat bus pristatyta 
naujoji Kultūros Klubo val
dyba.

K. Klubo lankytojai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Jeigu kurio nors nepasiektų 
rašytiniai kvietimai, siun
čiami paštu, prašome pra
nešti savo adresą tel- 282- 
6827, kad ateinantiems su
sirinkimams valdyba galėtų 
kvietimus išsiųsti.

L. B. Kultūros Klubo 
valdyba

Lietuvi, Pil. Dr-jos rugsėjo £a«al '^ojo Jurgio Jan 
17 d. susirinkimas kuriame

bala“ ateinanti trečiadieni.
Naujosio. Anglijo, lietuvių jo. prieiingojjatve. pmėj. t™.?33 .“T Sl^rodomas = tek^žijoje

gražuolės balius

Seniausios lietuvių radijo 
programos N. Anglijoje 31 
metų sukaktuvinis ir Naujo
sios Anglijos gražuolės ba
lius bus 1965 m- vasario 21 
d. So. Bostono Lietuvių Pil

Tel. AN 9-1233 j patvirtinta rugpiūčio mėn. ™ Y! apyskaita- Ji rodė. kad per <2> .
Jis ligonius priima trečia- ų mėnesį būu išlaidų 7 do- Fllme svarbiausius

dieniau nuo 1 iki 4 vai., še*- ierįai Jaugiau, negu paja- 
tadieniais nuo 10 iki 1 vai-.
o kitomis darbo dienomis 
nuo 1 iki 6 vai. vakaro.

Linkime dr. A. Krisiukė-
Dr-jos III-jo aukšto salėje, nui geros sėkmės ir naujoje

šių metų gražuole išrink- vietoje i.*“™*- 
ta Joana Antanėlytė. velio- . .
nio dantų gydytojo Juozo ir Keleivio banketas 
Onos Antanėlių duktė. Keleivio banketas 60 me.

Prašome kitas organizaci- i tų sukakčiai paminėti bus 
jas tą dieną savo parengi- 1965 m. balandžio 25 d. So. 
mų nerengti. Už Ui iš anks- Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
to dėkojame. UI aukšto salėje.

mų.

GoUwateris Bostone

Dorchesterio L. Kli*bo 
susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Pil. 
Klubo šio rudens pirmasis 
susirinkimas bus antradie
nį. rugsėjo 29 d. 8 vai. vak. 
So- Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos patalpose. Visi nariai 
kviečiami dalyvautią nes 
tame susirinkime bus svars
tomas šių metų darbų pla
nas.

A. Young, sekretorius

i

REAL ESTATE
EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS 
LICCNSCO BROKERS

KETVIRTIS REALTY
X7» WEST BROAOWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.. 02127

Tel. 268-4649 
PVVVVVVVVVVVVVVVVVVV't

m
Televiziją 
ir radiją

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

South Boston 
TeL AN 8-6645

REIKALINGA MOTERIS
virti ir patarnauti valgyklųj- 

krauluvej. Kreiptis:
828 E. 5th St., So. Bostone, 
tel. A N 9-9492.

(40)

vaid
menis vaidina amerikietis 
akt. John McLean. rašytojas 
Antanas Gustaitis ir amer. 
akt. James De Felice.

Šis veikalas buvo gamin-
Respublikonų kandidatas tas Bostono Universitetui, 

į prezidentus šen. Bany kuriame Romas Šležas stu- 
Goluvater rugsėjo 24 d. at- dijuoja filmų meną. ir susi- 
vyks į Bostoną ir kalbėk laukė labai gero profesūros 
Commonwealth Armory- J- įvertinimo-
ėjimas $1.00. Vieną "Velnio balos“ fil

mo kopiją Bostono univer-
Gerai turėti ištikimą draugą siteta^ pasiuntė Australijon

Seniems Keleivio skaity. ten vystančiam panašių fil-
tojamsJ. Griciui ii S. Puče- .

Filmas suktas Naujosiosį tai. amžiaus nastos spau- .... . __ ,
Medis užmušė mergaitę Į džiamiems. teko eiti į sene- Anglijos ir net Kanados
Praeiu šešudieni Albi- Hų namus So. Bostone (City er?.7lto->e-. panašioje į lietu-

M . T> * • 1 Pnimi Kaukiu iie ir viskąją. ir universiteto stu-Banketas buvo ne Jonuškos. nas Banys prie savo namų Fomt). bu keleiuu jie i . w
bet LDD Miltone piovė didelį medį. ten nesiskiria, nes. g\ \ enant J j

kuris virsdamas ne ten. kur tarP svetimųjų, jis jiems yra L. Šveikauskas Rutgers
Lietuvių Darbininkų Dr- norėta, užmušė jo paties 6 dar labiau brangus. universitete

metų dUkteri i Jie labai dėkingi savo ge- Leopoldas A. Sveikaus-
praeitame numįiy su jo pa- Uvams lr uošviams Dubaus- ram draugui J Petroniu!, kas pakviestas dėstyti eko-
rašų išspausdintoje padėkų- ^vams ir uzviams Dubaus- kurk juos dažnai lanko u- nemunus mokslus Rutgers 

i j r i------n—.-—.- -------j-:. universitete. N- J.

Steponas ir Valentina 
Minkai

EKONOMIŠKAS
ir

PATIKIMAS
Leiskite su Jumis pasvarstytų 

Jūsų aliejaus ir bumerio 
reikalus arba problemas.

Pašaukite

WHITE FUEL CORP.
pagalbai ar informacijai
STANLEY YELMOKAS 

AN 8-4500

Telefonas: AN 8-Zsoo
\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

je yra pora netikslumų- Tu
rėjo būti ne "mūsų banke
tas“. bet "Lietuvių Darbi
ninkų Dr-jos 21 kuopos“ ir

kams ir Banienei. paguodžia.

REIKALINGAS BUTAS 
Suaugusi šeima (trys asme

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

Telefonas AN 8-3630.

-------- • A. Strakauskui padėka reiš-
Paragink savo pažįstamu* kiama ne už susisiekimo 

išsirašyti Keleivį. Kaina ! priemones, o už kitokią pa
metama $5. - slaugą.

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

ta d ėda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

DIDŽIAUSIA SIUNTIN 
NAUJOJS PERSIUNTIMO ĮSTAIGA—ANGLIJOJ

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KKEIPKrres LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MCSŲ IŠTAIGA SA9TNIN- 
G1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su DiTURISTO įgaliojimai?

Siuntiniai erzami ka^lien n”o 9 iki 5 vai. vak.. Ketvi-tadieniai? nar
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

JONAS ADOMONIS

Package Express & Travel 
Agency Ine.

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

garantuoja tiesioginį ir tikslų pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—s i u ■ t i n 1 ų

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

maisto produktų siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nuo 10 iki 20 dienų

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

Boston Branch: PACKAGE EXPRESS fc TRAVEL AGENCY Jm. 
396 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

K The Apothecary 
'lietuviška'tikra vaistine l

Parduodame tiktai raistu, išpildome gydytojų re 
:eptus ir turime visus gatavus vaistai.

Jei reik vaistų — eikit į betuviiką vaistinę.

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

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

Tskfouas AN 84029
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskynė šventadienius ir

le^unBar^uoraanai

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 2S.00

MODEL

Kodėl nepadaryti taip, 
kaip padarė daugelis N. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė. įsigydami 
SHELHEAD buroerį. 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 bumeris —

C & P ROOFING CO.
Mes sukūrėme bendrovę, ku- 

‘ ri viską atlieka — dengia stogus 
Į visokia medžiaga: toliu, skin- 
į deliais, skalūnu (slate). Balko

nai (piazza) mūsų specialybė. 
Nėra darbo, kuris mums būtu 
mažas ar didelis. Licenzuoti dai
lidės.

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

C&P Roofing Co.
Du broliai lietuviai 

Charles ir Peter Kislauskiai
TeL 2«a.Į42! ir GR 9-1805
Skambinti po 5 vaL vakaro

ANTANAS ŠIDLAUSKAS
STATYBOS KONTRAKTORILS

Dažymai mūro ir medžio 
darbai ir kt. 

Pertvarko verslo ir
Su mumis niekas nepaiegia 

varžyti*.
Skambinti nuo 9 vai ryto 

iki 5 vai vakaro 
tel- LI2-2776 

400 Norfolk Street. 
Cambridge. Mass-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

I

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St. 

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūi

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

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

This coupon
is worth $25

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimantai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

lupę* tin i-a i taikome laikrodžiu* 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DOVANOS I LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinius 
giminėms į Lietuvą per mūsų 
įstaigą. Čia kalbama lietu
viškai, žemomis kainomis 
galima gauti Lietuvoj labai 
vertinamų prekių. Patarnau
jant 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

....... sumažins jūsų karo sąskaitas.

... .ažtikrins mažiausią šilimos nuostolį, 

....garantuos gerą ir tylų veikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 
PAČIUOSE BURNERIUOSE

NAME............................................
STREET.............................................
CITY................. .. TEL...............
Wc wouid likę further Information ahout 
yonr speciai offer on oil burner installatioo

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI
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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.

(staiga atidaryta kasdien 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Cosmo* Parcel* Express 
Corp.

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

Telefonas AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaiti*

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

BRONIS KONTRIM
Jastire af thePeaee—Coaatable 

598 E. Broadvray
So. Boston 27, Mas*.

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTfi 
Valandos:

nuo 1.0 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nue 1 iki 1:30 vai. die
ną. reruuoaama i Velia uShj 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis 1 

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

Taioau :
barnus iš lauko ir viduje. • 
Lipdau popierius ir taisai 
iską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ars. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

TsL AV 2-4020

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

ir
tr irentadianiaK

pagal lusitarimą 
405 Columbia Road

Arti Upham’s Corner

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietavia Gydytojas ir Chirargaa 

X RAY
534 Broadvay,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS aao 2 iki 4 ir « iki 7 

TEL. AN 8-2712
Namai ir ūkia:
287 Coacord Rd, Billerica, Maas. 

TEL. MO 2-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate ft Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office T«L AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.

K. J. ALEKNA
EAST BROADVAT 

SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Moore Dalai

P/»,H»inill!WT

Stiklas
Sakia reikmanya 
Saftamnya plumberiams
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