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Vyriausybė bando sulaikyti 
neteisingus negrų veiksmus

PATS .KENEDIS MANO, KAD JO UŽIMTA 

POZICIJA NEGRŲ BYLOJE KAINUOSIANTI 

JAM NEMAŽAI PRESTIŽO IR 

POPULIARUMO

Kiti politikos "žinovai‘ numato jj 
pralaimėsiant apie 60 elektorinių 
balsų, laimėtų pereitais rinkimais

Nors Amerikos preziden-1 tris mėnesius Kenedžiai ži
lo rinkimai dar toli, bet | noję, kad Mississippi ir Ala- 
krašto spauda ir jos komen- bamos valstijos jau praras- 
tatoiiai jau buria, kas bus tos. Gi šiandien jie gali lai-J

Kaip numatomi busimieji 
JAV prezidento rinkimai

DEVYNI KARINGI VADAI APKALTINTI 
TEISINGUMO PRIEVARTAVIMU

Šeši kiti kaltinam) kreiva priesaika 
prieš prisiekusiųjų suolą

Nėgių bruzdėjimas prieš; "Albany Sąjūdis“ yra 
segregaciją pradėjo reikštis' taip vadinamas dėl to, kad 
tokiais veiksmais, kad fede- jis prasidėjo Albany miesto 
ralinė vyriausybė, kuri iki
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MIESTŲ MAJORA I LENKTYNIAUJA

Oregono valstijos du miestų majorai pas iryžo nugalėti NoUinghnm (Anglijoj) ma
jorą saidoku šaudymo lenktynėse. Kairėje Sservvoodo majoras moko šitą gražuo
lę strėlę paleisti. Port lando majoras (dešinėje) aštrina strėlę. Jie šaudys kiekvie
nas savo mieste ir duomenis praneš varžovui.

jau
sekantis šios šalies galva.
Spaudai tas klausimas aktu
alus dėl to, kad pati visuo
menė tuo Įdomaujasi.

Spaudos konferencijoje 
YVashingtone anądien vie
nas korespondentas pastatė 
šj klausima pačiam prezi
dentui, būtent, kaip prezi
dentas mano apie savo šan
sus būsimuose rinkimuose?
. Kaip i juos gali atsiliepti jj balsuos, jeigu, vykdant jo
jo ir jo brolio, generalinio politika, jų darbus fabrikuo- j daug (lukso laikinai atėmė
prokuroro, užimta pozicija, užįms negrai. i
negilų segregacijos byloje? . Ga| tą patj tu,.ėjo galvoje|
. Prezidentas atsake. Ga įr pats prezidentas, kai jis i . ^e.
ir tiesa, Kad mano pozicija j^aj jo užimta pozicijai žmones isperKa (laugiau uz-j Yorko

kyti avo pusėje jau tik vieną j 
pietinę valstiją. Tai reiškia, i 
kad prarasta tarp 55 ir 60 5 
elektorinių balsų, kuriuos j 
pereitais rinkimais Kenedis! 
buvo laimėjęs. į

Per pereitus rinkimus už Į 
Kenedi balsavo daugumas 
italų ir lenkų pramonės cent-
mose šiaurėje. Ateinančiais j----- ———---- ———--------------------- — -------
linkimais jie jau vargiai už] Amerika praranda -Jam tik ”laisnį
ii holcimc įDitrn .vvtdiint irt! * 4

Sovietų sub marinų 
sumažėjo

šiol buvo jiems labai prie
lanki, pradėjo traukti jų va
dus atsakomybėn dėl Įstaty
mų laužymo.

Federalinis grand jury 
Macono mieste, Georgijos 
valstijoj, pereitą savaitę ap
kaltino 15 negrų vadų tei
singumo prievartavimu (ob- 
struction or justice). Tai y- 
ra sunkus nusikaltimas.

Generalinis prokuroras 
Robeit F. Kennedy, prezi
dento brolis, paskelbė ir 
smulkmenas. Sako, jis turė-

apylinkėje, Mississippi vals
tijoje.

Teisingumo departamen
to valdininkai aiškina šitos 
bylos pradžią taip:

Prieš kiek laiko dėl riau
šių buvo areštuotas negras 
Ware. Vėliau iis apskundė 
šerifą Jahnsoną, sakydamas, 
kad, ji suėmęs, šerifas jj šo
vęs ir sužeidęs. Pristatė ir 
keletą liudininkų, jų tarpe ir 
du dvasiškius, kurie iškil
mingai prisiekė teisme, kad 
jie matė savo akimis, kaip

jęs imtis prieš negrų vadus, šerifas suimtąjį negrą šo- 
tokių priemonių dėl jų są-jVęs. Tačiau prisiekusiųjų 
mokslo (conspiracy) boiko- i teismas jų priesaika nepati- 
tuoti ir piketuoti valgomųjų' kėjo ir šerifą išteisino. Kai 
daiktų krautuvę, kad atker-‘ ... .... .. A .

jng,gsiViii. kiiriR bo-i vėlinu paai>&ejo,—-jie to į-
daug man kainavo politinio bvInVp^kai^vn ' s^en^° gaminių, negu užsie- nus, girias važiuodamas au- ginkluoja Kubą, stato tenai ■ vo vienoj byloj prisaikintu į nematė ir prisiekė me-
prestižo ir populiarumo“. „^aug politinio prestižo iri n*s nuperka Amerikos pro- tomobilium ne savo puse, prieplauką submarinams iv į teisėju ir balsavo prieš neg- i *agingai> tai dabai yra kalti-

kfirliira Icnfl rlnlrin ♦■oi cneirlorn noirno- . t > i • 5 ro

to, kad Amerikos Prieš keletą dienų New
Ltioęjv Auaniiiiv cuX Cll_

Kai kas primygtinai tvir- 
įinn kad lUS-ai uaskubom

Tačiau jis pridūrė, kad iš u;ramo. 
užimtos pozicijos nei jis, nei
jo brolis nemano trauktis at-; Respublikonuose dėl bu- 
gal. išimų rinkimų varžosi trys!

Prezidento rinkimai bus į aspiratai: Rockefelleris, j jau apskaičiuota
ateinančiais 1964 metais. į Goldvvateris ir Nixonas. į metais ši šalis bi 

Komentatorius Ted Levvisj
RETAS ROŽANČIUS

dūktų, tai susidaro neigia 
mas balansas, ir Amerika 
turi padengti ta skirtumą sa
vo doleriais.

Įvarė kitą automobili Į prie- tt. Bet JAV karo laivynasi1’^ ieškovą. narni melaginga priesaika.

singą linija, padalydamas pereitą 
kad tai

savaitę
netiesa.

paskelbė,! Apkaltintieji vadai pri-J
Kai pereį- j klauso vadinamajam "Alba- ; Europoj pavogė 

YVashingtone; baisią katastrofą, kurioj bu- į^ismetakkilo Kubos krizė, ny Sąjūdžiui“, karingiausiai „
ta, kad šiais vo užmušti o žmonės ir su- tai submarinai buvo' nėgių grupei pietuose. Amerikos įūVUS

daužvti keli automobiliai. iv , .............. , ... •pasiruošę Atlanto pakrašty, Į _Yra apkaltinti ir sesi kiti.

aiškina, kad šiaurėje, pra-; 
monės centruose Kenedis1 
turėjo užtikrintus negrų bai-i 
sus ir prieš tai. Ateinančiuo
se likimuose gal bus jų kiek 
daugiau, bet pietinės vals
tijos gali nueiti Į priešingą | 
pusę. Po to, kas atsitiko į 
Mississippi universitete, kur 
prezidentas, savo smarkaus 
brolio raginamas, pavaito
jo 17,000 kareivių, kad Įves-Į 
tų baltveidžių universitetan j 
vieną negrą, pietinės valsti-j 
jos jaučiasi labai Įžeistos ir' 
vargiai norės, kad Kenedis j 
vėl būtų prezidentu.

Minėtas komentatorius, j 
kuris seka Washingtono po-į 
litiką, sako, kad dar prieš j

( aire (Egipte) rastas di
džiausias pasauly rožančius, 
kuris turi 1.000 karolių, 
tirėta rožančiaus rasta ir 
maldaknygė, seniausias Ko
rano. islamu šventos kny
gos. egzempliorius. Spėja
ma. kad jos amžius 500 me
tu.

j .i.ctois o* bus importa-
; vusi užsienio prekių už 34; Kaltininkas pabėgo, bet bu 

bihonus ir 500 milionų dole- vo policijos sugautas. Žino- 
i ių, o eksportuota būsią už damas, kad jo tėvas yra tei- 
ul bilioną. Tokiu būdu A-, gėjas, jis nenore j opoliciiai

. menka turės primokėti už- pasiduoti. Su ja susimušė.
J sieniui $2,800,000,000. Bet' ., . „__ ~ „„—
i užsienio valstybės reikalau- ^us/ka.tunas sunkus: girtas gaj^ų savo nardomiesiems 
Į ja, kad joms būtų mokama vaziav°> užmušė o žmones, laivams gauti.
' auksu, nes popieriniais A-

bet dabai mažai iu pastebi-'! Būdami vienoj byloj liūdi- Amerika išsiuntė Aušini
mą Ir nesą aiškaus Įrody-Į n^nka^s» ūe neteisingai i jai 24 milionus bušelių paša- 
mo, kad rusai statytų subma-j Pliekė. Tai yra kriminali- rinių javų, bet Austrijon nu- 

j nis nusikaltimas. Jie taip pat; ėjo tiktai 16 milionų buše-
rinų bazę Kuboje, noi-s de-; priklauso "Albany Sąjū- 
galo Kubos uostuose n«ai džiui“. Jų tarpe yra ir du

nėgių kunigai.

pabėgo iš nelaimės vietos ir
j merikos doleriais jos nepa-; dar susimušė su policija. O VOKIEČIŲ PROTESTAS 
| sitiki. Todėl auksas iš Ame-j kokia bausmė? Trys teisėjai PRIEŠ AMERIKĄ
i likos bėga. O prieš kara A- . .. .... * , lA --------
; merikos dolerius pasaulis; E.nPazf”°’ ,a. J1S nekaVa>* Vakarų Vokietija jau už 
i gaudyte gaudydavo. 1 Kai <ld tokl° swren,hmo
i ----------------------------------
į PORTUGALIJA NORI 
■ INSPEKCIJOS

} To šnipo jau
j
niekas nebepažins

lių. Vadinasi, 8 milionai bu
šelių kažin kur užkliuvo. 
Pradėta tyrinėti. Pasirodė,

i kad javai pasiekė Vakarų 
j Vokietiją, būtent Hamburgą 
•♦ir Bremena, bet Vokietijoje 
! jie užkliuvo. Susekta, kad 8 
! milionai buvo sužymėta kaip

MIRĖ POETAS

Poetą Theodore Rdethke. 
Pulitzerio premijos laimė
toją, besimaudant ištiko 
širdies smūgis, ir jis ten 
pat mirė.

protestavo prieš Ameriką --------- i aukštesnės rūšies "Argenti-
Msuomenėj pia delsios grasinimo pakelti Jau buvo rašyta, kad prieš! nos kviečiai“ ir parduoti už 

dėjo kilti protestai, tai auto- muitą Europos produktams, pusantių metų i Vakarus pa-j labai gražų pinigą. Į šitą 
mobiliu registracijos virsi- (Skaityk antrame puslapy bėgo svarbus Sovietų Rusi-’ šmugeli esą įpainioti Ame- 
ninkas suspendavo 30-čiai "Prekybos karas tarp drau-įj^ veikęs

JtWi prie Sovietų atstovybės. At
vežtas Amerikon, jis buvo

spaudoj ir

Kadangi nėgių valstybė-j dienų jo 
į lių atstovai Jungtinėse Tau 

kaltinai tose kaltina Portugaliją, i 
kad jos kolonijose Afrikoje! 
negrai esą laikomi vergijoje, j 
tai Portugalija paprašė J.;

i Tautų organizaciją, kad pa
skirtų delegacija tiems kal- 
tirimams ištirti. Kaltinimus1 
remia 32 Afrikos nėgių vals- ’ 
ty belės.

APIPLĖŠĖ TRAUKINI

Gauja kaukėtų banditų 
pereitą savaitę Anglijoj už- 

i puolė traukini ir pagrobė
-------- į apie $6,000,000 vertybių.

Prezidentas Kenedis bu-i Grynais pinigais buvo apie 
vo paskelbęs, kad mošiamoj' 800 tūkstančių dolerių.
nėgių eisenoj Į YVashingto-! --------------------------------
ną gali dalyvauti ir laisvi!
kariškiai, tik be uniformų.!
Prieš tai kilo protestų audra, 
todėl gynybos sekretorius 
McNemara pranešė, kad 
kariškiai eisenoje 
vaus.

KARIAI NEDALYVAUS 

NEGRŲ EISENOJE.

Sovietai netrukdysią 
"Amerikos Balso“

Iš Maskvos pranešama, 
kad, santykiams gerėjant, 

nedaly-, Sovietai jau nebetrukdysią 
Amerikos Balso“ radijo.

’laisni*
likos ir Europos spekulian
tai.

UŽSIENIO REIKALŲ MINTSTERIAI

Japonijos užsienio reikalu ministeris Masayoshi ( hira 
sveikinasi su valstybės sekretorium Rusk. ( hira atvy
ko įtikinti JAV, kad jos nepadidintu mokesčių užsieny 
investuotiems kapitalams.

visa laika slepiamas. Bet jis 
pasiprašė, kad jam leistų 
apsigyventi Anglijoje. Ir kai
jis tenai nuvyko, vienas ang
lu laikraštis sužinojo ir pa
skelbė jo valda ir pavardę 
—Anatolij Dolnvcin. Jis bu
vo jau išdavęs Vakarams vi
sas Sovietų žvalgybos pa- Į

1 slaptis ir jos armijos planus. 
Taigi paskelbus io vardą ir 
kur jis randasi, pasidarė pa
vojus, kad Rusijos šnipai jo 

: neužmuštų. Amerika pradė- 
' jo jaudintis, kam anglai jj 
’ atidengė. Bet iš Londono
pranešta, kad plastinės chi
rurgijos būdu Dolnvcino vei
das buvęs taip pakeistas,' 
kad dabar jau niekas jo re-J 
atpažins. Kai visa tai išėjo I 
aikštėn, Maskva Įsakė, kad ] 
daugiau kaip 300 jos šnipų 
tuojau grįžtų iš užsienio na
mo.

JI GRASINA

Viena iš dr. Ward "drau
giu“, Julia Gulliver. grasina 
paskelbti viešai ir kitų jos 
"kostiumerių“ pavardes, 
kurie užima aukštas vietas.
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Berlynas ir Vokietija
Berlynas ir Vokietija yra tas klausimas, už kurio ligi 

šiol užkliūdavo visos Rytų-Vakarų pastangos baigti šaltąjį 
karą ir įvykdyti Eurropos pastovią taiką.

Po karo Vokietija buvo padalyta i keletą sričių, ku
rias laikinai turėjo valdyti rusai, amerikiečiai, prancūzai 
ir anglai. Taip pat ir pati Vokietijos sostinė Berlynas.

Kaip Vokietija turėjo būti sutvarkyta vėliau, nei 
Amerika, nei kitos Vakarų valstybės nekėlė klausimo. 
Amerika rūpinosi tiktai visus maitinti — ir draugus, ir bu
vusius priešus. Savi žmonės namie negalėjo gauti mėsos, 
o sviesto ir cukraus visai nebuvo — viskas buvo gabenama 
užjūrin.

Bet rusai nesnaudė. Valgydami Amerikos sviestą ir 
kumpius, jie organizavosi ir tvirtino užimtas, teisingiau 
pasakius — jiems užleistas pozicijas.

Dabar Vakarų vadai atsipeikėjo ir norėtų, kad rusai 
iš tų pozicijų pasitrauktų, bet jau pervėlu. Rusai nesitrau
kia ir geruoju nesitrauks. Jie sutinka taikytis, bet tiktai jų 
sąlygomis.

Šiomis dienomis Maskvoje buvo pasirašyta sutartis 
nedaryti bandomųjų branduolinių ginklų sprogdinimų, 
kurie užkrėsdavo orą ir vandenį nuodingomis nuokritomis. 
Bet tų ginklų gamybos sutartis nedraudžia: jie gali būti 
gaminami ir bandomi sprogdinant juos po žeme. Ir turi
mieji gatavi branduoliniai ginklai paliekami kaip buvę.

Taigi Maskvos sutartis, Kaip buvo jau pereitame Ke
leivio numery pastebėta, nėra jokia apsauga nuo atominio 
karo. Bet Chruščiovas jos norėjo, nes tikėjosi, kad pada
rius vieną žingsnį, tuoj bus galima padaryti ir gerą suok 
komunizmo naudai. Ir jis jau įsitempė. Jis pasiūlė pasira 
syti nepuolimo sutartį, kuri pripažintų visas komunizmo 
užimtas pozicijas, visas esamas sienas nuo Maskvos į va
karus. Tai reikštų pripažinimą komunistams beveik pusė: 
Vokietijos, paliekant jo glėbyje ir Berlyną. Bet čia jo mes 
kerė ir vėl užkliuvo. Ir kol jis tokios taktikos laikysis 
neatrodo, kad Vakarai galėtų su juo susitaikyti.

PREKYBOS KARAS TARP DRAUGŲ

Tarp mūsų Amerikos ir jos europiečių draugų prasi
dėjo prekybos kova. Tie draugai—tai šešios valstybės 
kurios turi sudariusios vadinamą Bendrą Rinką — Euro 
pos Ūkio Bendruomenę. Tai Vakarų Vokietija. Prancūzi 
ja, Italija, Belgija, Olandija ir Luksenburgas.

Po Antrojo pasaulinio karo, kai tų valstybių ūki: 
buvo suardytas, Amerika išpylė milionus dolerių jų su 
griautiems fabrikams atstatyti, žemės ūkiui pakelti ir tt 
Bet kai jos atsigavo ir gali ne tiktai sau visko pasigaminti 
bet ir užsieniui parduoti, tai iš Amerikos jos jau nenor 
nieko pirkti. Amerikos ūkininkai užaugina labai dauį 
paukščių ir iki šiol daug paukštienos eksportuodavo Eure 
pon. Bet paskutinėmis dienomis šešios minėtos valstybė 
susitarė ir pakėlė Amerikos paukštienai muitą, kas reiškii 
tos vištienos pabranginimą. Ir kai ji tenai pabrango, žmc 
nės pradėjo jos nebepirkti. Ir kas norės mokėti brangiau 
jeigu jis pats gali užsiauginti vištų pigiau?

Amerikai tuo būdu pasiradė apie 46 milionai dolerii 
nuostolių.

Nenorėdama už tai pasilikti savo "draugams“ skolin 
ga, Amerika nutarė atitinkamu mastu jiems atsilyginti 
Jos atstovas Christian A. Herter pranešė, kad Europo: 
Ūkio Bendruomenei, L y. Bendrosios rinkos valstybėms 
kad Amerikon Įvežami jų produktai taip pat bus apkraut 
aukštesniu muitu, kad amerikiečiai mažiau jų pirktų. Im 
portuojami iš Europos vynai, konjakas, foto aparatai, per 
fumai, automobiliai — viskas bus apdėta aukštesniu mui 
tu. Vadinamas Volks\vagen automobilis kainuosiąs jau 
$200 brangiau, kai vokiečiai norės jį čia parduoti. Dvira 
čiai, žiūronai taip pat pabrangs.

ŠALPOS VIETOJ — GIMIMŲ KONTROLĖ

Amerika dabar skiria bilionus dolerių atsilikusiems 
Azijos ir Afrikos kraštams, kad pakeltų jų ūkį, kaip jį 
kėlė Europoje. Bet kongrese kilo mintis, kad tokios šalpos 
vietoje tiems kraštams reikia Įpiršti gimdymo kontrolę 
nes tamsūs žmonės labai greitai veisiasi. Jų prieauglis kyla 
taip sparčiai, kad joks ūkio kėlimas jo nepasivys. Kuo 
daugiau jiems duodi, tuo mažiau jie dirba ir tuo daugiau 
veisiasi.

Senato komitetas užsienio santykiams palaikyti nu 
biaukė $240,000,000 nuo prezidento Kennedžio reikalau
jamos sumos atsilikusiems kraštams šelpti ir tuo pačiu 
laiku paskyrė pinigų gimdymo kontrolės klausimui ištirti

Šį reikalą turės dar svarstyti senatas.
Gimdymo kontrolė, arba, kaip senato komitetas sa 

ko. "gyventojų prieauglio kontrolė“, yra vienintelė prie 
monė atsilikusių kraštų gerovei pakelti. Lieka tik klausi-J

t

mas, ar tamsūs žmonės norės tokia priemone naudotis. 
Komitetas siūlo teikti jiems ne tiktai informacijų, bet ir 
reikalingos techniškos pagalbos.

tZZLZiYtS, 30. BOS t ON

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Vilniaus universiteto rūmai prie Napoleo no aikštės. Nniversitelas įsteigtas 1573 
metais, taigi netrukus minės 400 metu sukaktį. Tai vienas seniausiu universitetu. 
Jis dahar pavadintas net gimnazijos neb aigusio Lietuvos komunistą garbinamo 
vada Vinco Kapsuko vardu (dail. J. Kli manskio medžio raižinys).

APŽVALGA Tik pasiklausykit, ką jis ra
šo 22-rame "Europos Lietu
vio“ numery:

jo sūnūs gyvena ten pat, 
bet eina mokytis i vokiečiu

AR LIETUVOJE NE 
KOLONIALIZMAS?

''Laisvė“ džiaugiasi, kad! ^imnaziJ^- 
Jungtinių Tautų specialus! Keista, kad toks 
komitetas reikalauja baigti! yra išrinktas ir Li 
kolonializmą. Esą —
"Komitetas siūlo, kad Por
tugalija tuojau paliuosuo- 
tų Angolą ir Mozambiką,
Anglija pasitrauktų iš ko
lonijų Afrikoje, Pietų Afri-

asmuo 
Lietuvių 

Bendruomenės krašto valdy
bom
LIETUVIAI TURĖTŲ 
EITI SU NEGRAIS

I

Kaip žinia, Amerikos neg
rai ruošiasi žygiuoti į Wa-

kos sąjunga iš nervaKanųi sningtorą ir paspausti Kūn- 
Afrikos, o Ispanija iš savo! gresą, kad priimtų įstatymą
kolinijų Afrikoje.

Bet kaip su Lietuva? Ar
jų teisėms apsaugoti. Mūsiš
kis Antanas Bimba mano.

tenai ne kolonializmas, ką?! kad tame nėgių žygyje tu- 
Kodėl ''Laisvė“ niekad ne-į lėtų dalyvauti ir lietuviai, 
orasitaria, kad iš Pabaltijo ! 61-mame Laisvės" numery
•alstvbių kolonializmas taip !aso' 
oat turėtų būti išvarytas? Į
APIE VASARIO 16 

IMN AZIJĄ
Brooklyno "Vienybė“ (27, 

nr.) rašo:
Iš \ okietijos mums pra- turėtų turėti gera atsto v v- 

neša, kad Vokietijos fede-, bę «
ralinė vyriausybė remia „ , . .. , ...
nauju pastatų statymą Va- f • ?*.a$ef> l>etuv.ai komu-
sario 16 gimnazijai ;msta! da.1:vvaus„ Blmba, nu‘ 

J 1 jaučia kylančią audrą“.

Kanada kimba prie Aliaskos
Gal nieko iš to neišeis, tų kelią Anglijos laivams, 

vis dėlto Kanados parla-j kurie gabendavo sustiprini- 
mentan įneštas reikalavi-j mų prieš revoliucionierius, 
mas, kad Amerika grąžintų’Taigi už tokią talką Rusija
Kanadai vakarinį Aliaskos 
pakraštį, apie 800 mylią pa-

vėliau pareikalavusi atlygi
nimo. Bet kad neatrodytų,

jūrio, į kurį įeina ir Aliaskos jog tai atlyginimas už patar- 
sostinė Juneau. į navimą revoliucionieriams,

Aliaską atrado 1741 m.! viešai buvo paskelbta, kad 
rusų tarnyboje buvęs Vitus; tokia suma užmokėta už A- 
Bering. danų tautybes jūri-į lia-sksį, ir rusai Aliaską Ame- 
ninkas. Jis ir mirė netoli nuo rikai užrašė.
Aliaskos esančioj saloj, kuri Aliaska tada buvo neoi- 
dabar yra vadinama jo var- ganizuota tentoi įja, ir kur
du. ji baigėsi einant nuo pajū

rio į krašto vidurį, nebuvo 
aišku. Todėl 1903 metaisIš pradžios Aliaska buvo

vadinama Rusų Amerika.’. , , .. o _ ...Bet 1783 metais Amerika'^uvo ^aiyta .s 3 amenkte- 
cių ir 3 anglų komisija A- 
liaskos sienoms nustatyti.tą kraštą iš Rusijos atpirko, 

sumokėdama grynu auksu 
$7,200,000, ir pavadino ji 
Jungtinių Valstybių Terito
rija.

Ryšium su tuo susitarimu 
yra įdomi legenda. Sakoma, 
kad minėtąją sumą Amerika 
sumokėjusi Rusijai ne už 
Aliaską, bet už Rusijos tal
ką Amerikos revoliucijai. 
Kai šio krašto kolonistai su-

Komisija posėdžiavo Lon
done ir nustatė dabartines 
sienas, kurios atskiria Alias
ką nuo Kanados.

Kanadiečiai dabar sako, 
kad Anglijai Aliaska tada 
nerūpėjusi ir kad tada pasi
rašyta sienų sutartis esanti 
vienašališka ir turinti būti 
pakeista.

"Kol nebuvau matęs Chica
gos, buvau manęs, kad mo
terys nuogom šlaunim 
vaikščioja tik vasarvietėse. 
Bet, patekus į tą didmiestį, 
man buvo šlykštu matyti 
apsinuoginusias moteris. 
"Jų rausvos, melsvos ir 
gelsvos trumpos kelnės 
(shorts) atrodė kaip apati
nės kelnaitės, o pačios mo
terys — kaip ką tik išlipu
sios is lovos. bĮįuzelęs užsį- 
rr „tusios ir išėjusios į gat
ves ir krautuves savo "gro
žybių demonstruoti“.

Bet vargiai Amerika su
kilo (1775-1783) prieš Ang- tiks tą sutartį keisti. Gal bū- 
liją, tai Rusija atsiuntusi A- * tų tam priešingi ir patys A- 
merikos pakraštin savo karo liaskos gyventojai, kurie 
laivyną neva manevrų dary-į dabar jau vra Jungtinių A- 
ti, bet iš tikiųjų, kad pašto- merikos Valstybių piliečiai.

vertime buvo išleista vardą 
"House Upon the Sand“. 
Gliaudą toje apysakoje nu
šviečia nacių žiaurumus.
GINKLŲ LENKTYNĖS 
BAIGIASI KARAIS

Kanados kariuomnės or
ganas (The Canadian Army
-juui nai j, ___ ____naiueužiiiias apie

bar pakeliama iki $1.25 va
landai.

Už viršlaikį mokama pus
antros algos. Kai darbinin
kas išdirba per savaitę 
44 valandas, tai kitos darbo 
valandos yra viršlaikis.

Šitas įstatymas privalo
mas visoms darbovietėms 
bei firmoms, kurių gaminiai 
yra siunčiami į kitas valsti
jas, pavyzdžiui, laikraštis.
VENECUELOS LIETUVIŲ 
LEIDINYS

Garacas mieste, Venezu- 
elos respublikoje, Pietų A- 
merikoje, dabar eina šapiro- 
grafu spausdinami "Atgar
siai“, kuriuos leidžia kas du 
mėnesiai Savišalpos Bend
ruomenės valdyba., šiomis 
dienomis gavome 14-tąjį nu
merį.

Kalbėdamas apie liūdną
jį Birželį, laikraštis prime
na, kad lietuviai yra išgy
venę daug tragiškų dienų, 
būtent:

1569 metais Lietuvai pra
žūtį atnešė Liublino Unija.

1772 metais — pirmasis

ginklavimosi lenktynes, sa
ko, jog ilga mūsų planetos 
istorija parodanti, kad to
kios lenktynės beveik visa
da baigiasi viską naikinan
čiais karais.

Per 2,500 pastarųjų metų 
pasauly yra buvę 1,600 
ginklavimosi lenktynių, ir, 
išskyrus tik 16, visos jos pa- 
sibąjgė gyvybės ir turto nai
kinimais. Dabartinis atomi
nis amžius gali pasibaigti 
dar baisesne žmonijai kata
strofa.
PRAGARO 
SPECIALISTAI

ka: "šitaip smunka lietuvių , ,Vi?nas Tim? ž?™al? ska'- 
motinu turėta garbe Šiaurės -v °Jas ras°, a uz lytinių
Amerikos miestuose!“ ?Psa.uf°? P'^taisų išradimų

iki šiol visos tautos pnpazm-
GIRIA GLIAUDOS 
KNYGĄ

Viena lietuvaitė jam aiš
kinusi. kad moterys taip 
rengiasi dideliais karščiais 
d 1 patogumo. Bet tai jo ne
tikino. Juk vyrams taip pat 

Rugpiūčio 28-ji bus istori- karšta, bet jie kelnių nenu-
nė diena. Prie jos ruošiasi gįmauna. Tik moterys dė
visi civilinių teisių šalinin- monstruoja savo "lašinių 
kai. Demonstraciją užgyrė grožybes“, sako jisai, 
ir prezidentas Kenedis. O Ypač jis piktinasi, kad se- 
kaip su lietuviais? Jie irei ros> Vos paeinančios mote

rys. išeidamos į gatvę, nusi
dažo savo lūpas, veidus, ant
akius ir net nagus. Baigda
mas savo kritiką, jis sušun-

"Tai gražu iš vokiečių pu-! XT , ,. , ‘ '
sės. bet ne viskas gražu iš; J* 0 7a!, būt, kom
pačių lietuvių pusės: štai,j „U1 ma “nesnl°, kaip ge,a 
tos gimnazijos mokytojas1 au( 1 a •

ums-

T. Gailius išėmė savo sū
nų iš lietuvių gimnazijos ir 
ziją.

NEPATIKO AMERIKOS 
MOTERŲ MADOS

Dr. Jonas Grinius, buvęs

davo "nuopelnus“ vis savo
kaimynams. Už vienos prie-į Lietuvos padalinimas, 
monės išradimą anglai kre-Tarp geriausiai skaitomų

knygų (the best reading dituoja prancūzus; prancū- 
— zai gi plo ja anglam? ir ru-

visas pasaulis pri- 
kad geriausią išra-

ra bendrabučio vedėjas, ir Amerikos moterų madomis, smėlio“, kuri angliškame

LA1KRAŠTIMNK AI KLAUSINĖJA

Laikraštininkų būrys klausinėja Anglijo s atstovą lordą Hailsham pasirašius Mask
voje susitarimą sustabdyti branduolini ų bombų sprogdinimą ore ir vandeny.

-JJ24---------- - ■------ ■■---- - - -

1773 metais — antrasis 
Lietuvos padalinimas.

1775 metais — trečiasis 
Lietuvos padalinimas.

dimą turi ola'ndai (Buteli' , metais — Napoleono 
method). I kanal terloJa Lietuvą.

Bet Pietų Amerikoj dabar 
esą aiškinama, kokiomis
specialybėmis tautos pasižy- 

i mi pragare. Anglai esą pra
garo virėjai (suprask: jie 
niekur kitur netinka), pran
cūzai esą pragaro mechani
kai (visiems žinoma, kad jie 
nekokie mechanikai), vo
kiečiai sudaro pragaro poli- 

1 ei ją (jie žiaurūs), o ameri
kiečiai laikomi pragaro my
lėtojais (jie nemoka mylė
ti).
NAUJAS ALGŲ IR 
VALANDŲ ĮSTATYMAS

1865 metais — uždrausta 
spauda.

1920 metais — Želigovs
kis užima Vilniaus kraštą.

1939 metais — Klaipėdos 
praradimas.

Tais pačiais 1939 metais 
Lietuvon įsiveržė Stalino 
raudonoji armija, 50,000 
kareivių su tankais ir kitais 
karo pabūklais. Pavergimo 
pradžia.

TRUMPAI

'Argentinos Lietuvių Bal- 
, “ »> mėnesį mini savo 35

Darbo Departamentas is- j metų sukaktį. Pakviesta Sa
lomėja Narkėiiūnaitė, "Vie
nybės“ redaktorė, rodys ii 
Lietuvos atsivežtus filmus. 

* > *

siuntinėjo visiems darbda 
viams pakeistąjį įstatymą 
darbininkų algoms ir valan
doms tvarkvti (Federal 
Wage-Hours Law).

įstatymas yra pakeistas 
ta prasme, kad minimum 
darbininko alga, kuri iki

sa«

Lapkričio pradžioje Albu 
nas ir Ieva Trečiokai ruošia 
si 25 dienų kelionei po Pie
tų Europą ir šiaurės Afriką.

šiol buvo $1.15 valandai, da- Jie gyvena Newarke, N. J,
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAM), 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS DETROITO NAUJIENOS
Sandaros susirinkimas

Sandaros 16 kuopos susi
rinkimas bus rugpiūčio 18 
d. 1:30 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių Klube (67 Vemon
‘visi nariai kviečiami da- f°?a™ ®ro”ė i,ĄIJu‘ius Si'lk 

lyvauti i ai’ ■ ^uP^a’ M. žemaitai

Dar turėsime gegužinę

Seniems Žmonėms Gelbė
ti Dr-jos gegužinė bus nuo 
savame Vytauto parke Au- 
burns rugsėjo 1 d.

SLA 2-sios apskrities ge
gužinė bus tame pačiame
parke rugsėjo 8 d., gros, OA , . _ ..
Šimkaus-Nevio orkestras, i d‘ A- Zvahaus-

Vieta čia irraži salė erdvi kaS’ Andnus lr as meskeno- 
p , - jome Manchaug apylinkėsRe,km laukt,, kad ypač; <elwSfi Visu laimė buvo 

į antrąją gegužinę suvažiuos | neb!
įvairių kuopų atstovai. Ma-1 
lonu būtų joje matyti ir SLA 
prezidentų P. Dargį.

Kviečiu visas apylinkės 
kuopas jau dabar pradėti 
ruoštis tai gegužinei.

Mirė lietuviai

Lietuvių Piliečių Klubo 
nuo liepos mėnesio yra An
tanas Tamkus. Jau du nuo
to darbo pabėgo.♦ * ♦

Po porą savaičių jau atos-

tis, K. Zurlis, V. Mitrikas 
ir kt.

* * *
Į Worcesteri buvo atva

žiavę pasisvečiuoti Juozas 
Manomaitis iš Vokitijos ir 
viena moteris, kuri neseniai
atvyko iš Lietuvos.* * *

* ♦ *
Du žemaičiai, turį gerus; 

plaučius, dažnai klube ar į 
pas Grigaiti taip balsiai gin
čijasi, kad girdėti net anoj 
gatvės pusėj. Jie dažnai ir 
mano vardą linksniuoja.

Liepos mėnesi mirė Jonas ! 
Rutelionis, M. Balnienė, An
tanas Jakutonis (56 m.), 
Richardas Liukevičius (36 
m.), Marijona Zinkienė, 
Margareta Kapočiūtė-Gil- 
man.

Sukūrė šeimas
Liepos mėnesi Zigmas 

Gvazdauskas susituokė su

* * *
Fredrikas K. Glodas, bai

gęs Worcesterio mokytojų 
kolegiją, paskirtas Martha’s 
Vineyard aukšt. mokykloj 
mokytoju. * * *

Rugsėjo 15 d. rengiamas 
banketas kun. K. Vasio ku
nigavimo 50 m. sukakčiai 
atžymėti. Kun. K. Vasys jau

Virginija Hadad (jos moti-! Pora nesveikuoja
na Simanauskaitė Hadad), 
Eugenijus Kacevičius su 
Marlyn Čivinskaite ir Jonas 
Švedas su Lillian Dugan.

J. Januškj prisiminus

Labai gaila, kad jis per 
anksti iš mūsų tarpo išsisky
rė. Darbo žmonių bičiuli Jo-

J. Krasinskas

P. AUGIAUS DARBŲ 
MONOGRAFIJA

Dailininko Pauliaus Au- 
giaus grafikos darbų mono
grafija jau ruošiama. Vytau
tas Saulius ir dail. Algirdas

PRAEITIN PAŽVELGUS

Amerikos Lietuviu Socialistų Sąjungos aštuntasis suvažiaunias Filadelfijoj 1913 m. 
gegužės 31—birželio 2 d. Tada sąjunga tu rėjo 1 11 kuopą. Pirmoj eilėj iš kairės Į deši
nę sėdi antruoju pradedant: Kanišauskas, J. Šukys, J. Stilsonas, dr. P. Grigaitis, 
Kiinga, Ant. Žymantas. Antroj eilėj šeštas i š kairės Neviackas. Trečioj eilėj dešinėje 
priešpaskutinis dr. Bronušas, paskutinis H. Purvis. Paskutinėj eilėj dešinėj priešpasku
tinis S. Michelsonas, paskutinis Bernotas

KANADOS NAUJIENOS P. P. Dainų Šventės Muzikų 
Komiteto sekretoriui:

ST. CATHARINES, ONT. rr, . .... Mykolas Cibas. 59 VanTaip pas mus seimmin- KI ? \ ’’ ,
Romobac i Nostrand Avė., Great Neck,kauja tėvas Barnabas.

SKAUTŲ STOVYKLA
, L. I., N. Y.

Drauge kreipiamės Į lietu 
viškąją visuomenę su pra-

Mūsų diktatorius
"Parapija svetimoj šaly

kautis religinius ir'kultūri- Skautų jubil.ejineje sto-; symu sudaryt. sąlygas m£
nius tautos turtus kartų kar- 'h?ra™s. atv/ktl 1 1964
tom5« i bus ir Akademikų pastovyk- m. P. P. Dainų Šventę.

! lė. Ir jos programa bus ivai- Ta pačia proga kviečiame 
Tokiu širdį veriančiu šūkiu i ri ir įdomi. ASS ideologi-' visus balsingus tautiečius 

St. Catharines pranciško-• nius kursus skaitys fil. G. jau dabar jungtis i P. Paro- 
nų viršininkas tėvas Barna-

YI i lzx» 1 wr» VklirkA IO
U2K5 p<XpUUSI<X
parapijos piknikų progra
mas, bet, kai pažiūrėsime į 
jo 8 metų "pastoracini*" dar-

nai, ilsėkis ramiai, baigęs Kurauskas yra apsiėmę visą 
šios žemės rūpesčius. Visus medžiagos paruošimą, tvar
aus pakeis nauji žmonės,: kymo ir spaudos darbą. Mo- 

. nografijoj tilps dail. Teles-. 
j foro Valiaus ir dail. Algirdo1
į Kurausko studijiniai laši- 

Iš Floridos atvyko Repeč- niai kurie bus j jr ;
kos, buvę žymus Worceste-I , kaIba Biwio!J].afas A 
no verslininką.. Jie čia žada] Ružancovas monografijai 
pabūti iki rugpiucio galo. į paruož4 tinkama bibIiogia- 

Ar ten joms vieta? j fiją.
Gegužinėms tinkamų vie-! Monografija bus didelio 

tų turim pakankamai: Vy-j formato (11 x 14), spau-
T ri 71 o m o cnooioliGrriA

nauja tvarka.
Svečias iš Floridos

tauto, Maironio parkai, Lie
tuvių Klubo "bungalow“, 
bet Moterų Klubas savo ge
gužinei pasirinko paleckinių 
vasarvietę. Ar tai ženklas, 
kad kelios bimbinės valdo 
visą Moterų Klubą?

Kas dirba klube
Lietuvių Piliečių Klubo 

vedėju yra Leo Misiūnas, 
patarnautojais — Antanas 
Okleraitis, Jonas Kuliūnas, 
Juozas Pupka, Kennett Mil- 
lerMiliauskas, buv. žinomo 
veikėjo Petro Miliausko sū
nus.

Kiekvieno mėnesio antro 
penktadienio vakare klube 
lošiamas "military whist“.

Kitos naujienos

Antanas Backūnas kelias 
savaites viešėjo pas savo 
dukrą Elzbietą ir žentą Jur
gį Žilinskus Pittsburghe, Pa. 
Jis ten matėsi ir su SLA pre
zidentu. Sandaros viceprezi
dentu Povilu Dargiu, iš ku
rio atvežė labų dienų. Ačiū
jam už linkėjimus.

* • ♦

Buvo daug dyvinų epizodų nės ūkyje, prie Van Horn
• . • v - kelio. Žmonių buvo arti

• „ ♦ iz šimto, kurių tarpe matemesius neturėjau progos Ke-. . X KT 1 ,, - • • - m . svečių net iš New Jersey irleiviui parašyti. Tuo tarpu, m \ .................. J, • -x • i • Toronto. Visi svečiai gavovasara persirito per vidun. • x i •1 1 ' 1 gerus pietus, kuriuos suren-Karšta, saulėta, reto gražu
mo vasara! O lietuviškasis 
gyvenimas vistiek nebuvo 
užslopintas, nesustojo, nors 
kiek lėčiau pulsavo. Anta
nas Miškinis kadai rašė: 
"buvo daug dyvinų epizodų. 
Ne visi ir poemon telpa...“ 
Taip ir man: buvo Detroite 
eilė nepaprastų Įvykių, bet 
i vieną reportažą jų vistiek 
nesutalpinčiau. Todėl tik 
porą žodžiu apie pačius' 
svarbiausius.

Birželio 15 d. labai šau
niai, nors ir nelabai gedu
lingai, paminėta Baisiojo 
Birželio sukaktis. Kalbą pa
sakė Michigano gubernato
rius George Romney, o me
ninę programą atliko skan
dinavų simfoninis orkestras 
ir lietuvių šv. Antano para
pijos choras. Poniai Rom
ney buvo ta proga Įteikta 
Barboros Armonienės kny
ga "Palik ašaras Maskvoje“,

gė LSS 116-sios kuopos na
rės. Oras irgi pasitaikė ne
paprastai puikus. Gaila, kad 
išvažiavimo vietoje trūko 
žalios pievos, žydinčių gė
lių, kultivuotų medžių ir 
krūmų. Kieme viskas buvo 
pageltę, išdžiūvę. Reikia ti
kėtis, kad kitais metais LSS 
116-tos kuopos vadovybė 
suras vėl tinkamą išvažiavi
mui vietą, kaip surasdavo 
daugeli metų praeityje. 
Kuopai vadovauja senas so
cialdemokratų veikėjas ir 
Keleivio bendradarbis Mi
kas Balčiūnas (Mike Bal- 
chunas). Manau, kad jis a- 
pie išvažiavimą parašys 
daugiau ir išvardins visus, 
kurie daug darbo Įdėjo iš
važiavimą ruošdami.

Bendruomenės gegužinė 
šį sekmadienį

LB Detroito apylinkė sa
vo tradicinį pikniką rengia 

už kūną, kai perskaitė, gu- šį sekmadienį, rugpiūčio
bernatoiienė dėkojo laišku 
ir reiškė nepaprastą pasipik
tinimą bolševikų sadizmu.

Liepos 5 d. WWJ radijo 
stotis (banga 950) davė 25

18 d. Jis bus Beechnut Gro- 
ve ąžuolyne, prie Middle 
Beit kelio. Bus geras bufe
tas, šokiams gros lietuviškas 
orkestras, veiks loterija.

Mačiuikienė, fil. R. Kezys ir dos Dainų švntėje dalyvau- minučių programą apie Pa- Prasidės 12 vai. ir tęsis iki
r;i a T otT, ti U’žcirz.aricrti-aviicinc rihrtrnc I i__ ixt” "xr-___ ' . «•_  . . _ . i cntnmrtcluiiciatu-

ros, meno, filosofijos ir po
litikos temom kalbės kun. S. 
Yla, V. Strolia, fil. V. Bra- 

bą, pamatysim, kad tas gra-| žėnas, fil. D. Bulgarauskai-. 
žus šūkis visiškai nesiderina’ tė, s. V. Pileika ir eilė kitų.i 
su jo veikla.

Tik spėjęs Įkelti koją, tė
vas B.M. Įnešė i lietuvišką 
veiklą nesantaikos.

Pinnoji jo auka buvo tau
tinių šokių grupės Gintaras 
vadovė Z. Ulbinienė, kuriai 
uždraudė lankytis parapijos

džiama specialiame, grafi 
kos medžio raižiniams pri
taikytame popieriuje. Leidi- 
dinys planuojamas 300 pus
lapių apimties ir iš spaudos 
išeis dar šių metų gale. Kny
ga bu? tinkama tiek jauni
mui, tiek suaugusims, tiek 
amerikiečiams, galės būti 
naudojama Įvairiomis pro
gomis dovanoms. KainaS15.

Monografiją leidžia dai
lininko Pauliaus Augiaus 
žmona Danutė Augienė.

Egzempliorių skaičius ri
botas, kuri nulems lietuviš
kos visuomenės susidomėji
mo didumas.

Skaitytojas leidiny ras vi
sai naujų, niekur ligi šiol 
nespausdintų ir nematytų 
dail. Pauliaus Augiaus dar-

rankraštinė medžiaga.
Raginama neatidėliojar.t 

monografiją užsisakyti šiuo 
adresu:

Danutė Augienė, 6508 So. 
Talman Avė., Chicago 29,

'm.

Užsisakant Įmokėti nerei- 
Naujasis ateivis Justinas kia.

Bruožis yra Lietuvių Piliečių --------------------------
Klubo vasarnamio šeiminin- Aguonos galvutėje yra 
kas. ■_____ _ apie 3,000 grūdelių.

Vi UZJL71I CSV VXC7XVKO VIIV1 V*C?
ir padidinti jų gretas.

Komitetas

K. GRIGONIENĖS 
ĮPĖDINIAMSLos Angeles skyrius organi-!

zuoja tautiniu šokiu vakara, n - - . i - x•L, . 2 i Prieš kelelius metus Wao Chicagą - literatūros, i tel.buiyj Conn Rot.

Tremys, ASS pa»to-:,yna Grigonienė (Catherine 
vykles virsminkas. dr. J.,Gri is) ,,u trečdaiiu 
Gimbutas ir Ateitininkų Fe- turto testamentu užrašė sa-
deracijos vadas dr. J. Gir- , . . - - tz -ta v

jt - • vo dukteriai Kazei Droben-nius dalyvaus simpoziume , . . . . , -j i-"Intelektualas ir nraktiškas kienei lr Vlen^ trecdall ant* 
salėje, kur tuo laiku vykdą- profesionalas“. Bus ir dau- . . , . . 4
vo šokėjų repeticijos. giau diskusiniu būreliu ak- ^“nei, arba jųjų vaikams.

tualiomis temomis. Laužai, JeIgu los bŪtų Tes-
spoitas ir išvykos i pajūri.'a™entc J'? sąlyga, kad 

‘ i dukten s ar jų vaikai paliki

i oaiujį. visų trijų Laurų ax-| 
stovai pasisakė apie savo | šios gegužinės pelną LB 
tautas, jų vargus po bolševi-, valdyba visada skirdavo li- 
kų jungu, jų išeivijos JAV, tuanistinei mokyklai išlaiky- 
o ypač Detroite, džiaugsmus Į ti. Paskutinius dvejus metus 

nuolatos piknikas buvo išly-

Po šio "žygio“ sekė kiti, 
kurių tikslas kenkti kitoms 
organizacijoms, štai vaiz papildys stovyklos progra
džiausiąs pavyzdys. SLA'm^* a^te^ ^o, savait-
kuopa rengė N. Metų sutiki-! dviem ^aitem
mą ir ji skelbė per tris mene-! ^as d?? ne.u^'1;
sius. Tėvas B.M. su savo iš-į1 avgi eiciausiai sių>k<te 

. , x - • • - xt x 1 savaitei, ar $2 savaitga-nnktaisiais surengė a. Metų adresu*
sutikimą ir savo 50 m. su-! 
kakties minėjimą. Ne vieną
kitą kartą jis surengė savo 
gegužinę, kada rengė ir kita 
organizacija.

Tėvas B.M. "patvarkė“ ir 
Žalgirio vietininkijos skau
tus, padaryta "čistka“, se
nieji vadai pašalinti ir pa
skirti tokie, kurie iam pati
ko. •*»

Tuos, kurie tėvui B.M. ne
pritarė, per pamokslą ir ki
tokiais būdais "ekskomuni- 
kavo“.

Audronė Kubiliūtė,
149 Milton Avė.,
Hyde Park, Mass.

PASAULINĖ PARODOS 
DAINŲ ŠVENTĖ

mą gali gauti tik tuo atveju.
I jei laike dešimties metų po 
jos mirties Lietuva būti; 
laisva nuo okupantų, arba 
jei jos pačios ar jų vaika' 
patektų i kurią nors laisvoje 
Vakarų pasaulio šąli.

Jei kas iš minėtu Įpėdiniu 
yra Vakarų pasaulyje, tuo
jau prašomas kreiptis i Lie
tuvos Generalini Konsulatą 
Nevv Yorke.
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

įr rūpesčius. Buvo progra
moje ir šiek tiek netikslu
mų (apie lietuvius esto lū
pomis), bet, aplamai imant, 
programa labai pozityvi, in
formuojanti amerikiečius ir 
pageidaujama ateityje. Su 
lietuviais klausytojus labai 
gerai supažindino visuome
nininkas, Dlico valdybos 
pirmininkas ir radijo valan
dos vedėias Rapolas Valat
ka (čia gimęs susipratęs lie
tuvis).

Liepos 11 d. didžiausioje 
ir geriausioje JAV lietuvių 
jaunimo stovykloje Daina
voje (prie Manchesterio, 
Mich.) dvidešimties akrų gi

I

tas ir beveik jokio pelno ne
gauta. Reikia tikėtis, kad šį 
kartą oras bus palankesnis. 
O jei ir lynotų, vistiek atva
žiuokime, nes minimame 
darže tiek šokių estrada, 
tiek ir visi bufeto pastatai 
yra po stogais.

Alfonsas Nakas

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė šie lietuviai
Per birželio ir liepos mė

nesius mirė Vincas Sadec- 
kas, 66 m., Domininkas Mu- 
kanas, 77 m., kun. Vincas 

, Ražaitis, 57 m., Aldona
bame ežerėlyje paskendo 16i Maskelienė. 43 m.; Valteris 
metų amžiaus Tomas Man- Navkkas 68 m, Veronika
vydas. Tai pirmoj'i auka perj Valinčienė, 75 m., Veronika 
šešerius stovyklos gyvavimo Turekien4> 67 m„ SLA 34
metus. Šitas šiurpus Įvykis 
turėtų atgrasinti visus (jau
nus ir senus) plaukikus, ku-

kuopos pirmininko žmona. 
Nuo metų pradžios jau

Sėkmingai pradėtas bin- 
go biznis davė gero pelno,1 
bet netrukus buvo uždraus-1 J<*’

Pasaulinės Parodos Dainų 
Šventė numatoma Nevv Yor
ke 1964 m. lugpiūčio 23 d..
Šiai šventei gautas stadio
nas, talpinąs 15,000 žmonių, Naujos kartos yra tokios, 
pačios parodos rajone ir 50 kokios buvo jų motinos, 
asmenų orkestras. P. Paro
dos Dainų Šventės Komite
tas netrukus sudarys Dainų 
Šventės Repertuaro Komisi-

Vvdūnas

TIKRA TEISYBĖ

bų, nes bus panaudota ir tas. Tėvas B.M. apkaltino 
i xx:_= dėl to 4 asmenis ir

"ekskomunikavo“.

Apie komunistus ją rasite! Šiuo pranešimu kviečiame . . . .
vi.u. JAV ir Kanados lietu- Keleivm išleistoje, knygutėj 
vių chorus P. P. Dainų Sven- LT.,kra ‘‘“r1* *P,e Sovietų 
tėję dalvvauti ir iki š. m., Sąjungą.

Bet bingo vėl klesti Wel- rugsėjo 1 d. registruotis tos1 Joje rasite bendrų žinių 
i šventės komitete, nurodant j anie Sovietiją, apie jos ra- 
‘ choro dirigento varda ir pa- dėti. kaip bolševikai paėmė 
vardę, choro adi esą ir daini- valdžią, tvarko ūki, kokia 
ninku skaičių. Užsireristra- vra darbininkų padėtis, apie 
vusiems chorams, kai tik bus koncentracijos stovyklas, są- 

vT atspausdintos gaidos, bus iš- žinės laisvę ir t.t. ir t.t.
vjddvhai knia iru 1 . sustos nemokamai. 1 Ypač šiuo metu ji naudin-valdybai koją ten, kur tik' URepertuar0 ir r(,„istraci- ga ir įdomi paskaityti. Jos

jos reikalais prašome rašyti kaina tik 50 centų.

juos

landė
Dabar tėvo B.M. ginklas 

nukreiptas i Bendruomenės 
valdybą. Jis mėgino pakišti 
savus žmones, bet nepasise-

rie skersai ir išiilgai daugelįI netekome 28 lietuvių: 12 
kartų per žerėli plaukia. į moterų ir 16 vyrų.

Tebūna jiems lengva šio 
krašto žemė, o jų šeimoms

Buvo visa eilė piknikų-ge- 
gužinių, kurias rengė viso
kios organizacijos, norėda
mos sutelkti lėšų tolimes
niam veikimui. Visų jų čia 
Įvardinti neįmanoma, tad ir 
neminėsiu nė vienos, nes 
piknikuos jokios apeiuopia- 
mesnės kultūrinės progra
mos nė nesti. Tebūna trum
pai tiek apie "tolimą“ pra
eiti, per porą mėnesių nusi
driekusią.

Buvo socialdemokratų 
išvažiavimas

Na, čia irgi kaip piknikas, 
ir tai tik mažutis, bet ji at
skirai paminiu kaip "savą“, 
t. y. savos organizacijos, na, 
ir kaip tik ka praėjusi, dar 
neužmiršta.

užuojauta.
Pr. Naunčikas

NAUJIENA

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

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

Leonard Valiukas, LI
THUANIA LAND OF HE
ROES, 88 psl. teksto ir 95 
psl. paveikslu, kaina $4.75.

Dr. Kazys Grinius. ATSI-
Išvažiavimas Įvyko rug-į MINIMAI IR MINTYS, II 

piūčio 4 d. Nelės Toleikie- tomas, 336 psl., kaina $5.
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Niršta dėl vakarietiškų 
papročių pomėgio

Docentas A. Novodvors-!

Niūrūs debesėliai Lenkįos 
padangėje

LENKŲ SUSIVIENIJIMAS

Ne vien tik Amerikoje gy
veną lietuviai turi 3 savo Su- 
sivienijimua. Vienas jų yra Drg. J. Sondai,
Maskvos pakalikų valdo- , . .mag r—— «« "Keleivio“ redaktoriui

Kitos tautos, gyvenančios! Didž. Gerbiamas Tamsta,

J. Januškio mirties atgarsiai
Režiminių padugnių byla 

Klaipėdoje

(E) Liepos 3-11 dienomis 
buvo teisiami

I

jojanti kurti komunizmo, o* Grušauskas, Vietinio ūkio

J. Vik.
sivienijimua, kaip štai len
kai, ukrainiečiai, švedai, lat 
viai ir kiti

Lenkų susivienijimo už
uomazga susimetė 1880 m

... • j o - x i Tais metais iš viso pajamųmunistų partijose jau viešai i Vm-suvoje atsirado Sovietų turėta vos $160 Lenkams

JAV, taip pat turi savo su-> ls Tamstos redaguojamo
‘ * laikraščio sužinojęs apie ne

tikėtą mirti Tamstos buvu
sio bendradarbio, kovingo 
socialdemokrato ir nuošir
daus mūsų "Darbininkų Bal
so“ rėmėjo Jono Januškio,

galvoja: ti, kaip "pasistatyti 
namus, Įsigyti Volgos auto
mobili, kaip išrinktoji žavė

projektavimo inst. technikas pasireiškia Kinijos komu-; Sąjungos saugumo policijos pasisekė išvengti susiskal-
Raim Pranulis elektrikai nistu užimtos Imlios šalinin-« eenemlas Mirnnnv sn U-p-I SI / x___
V. Fiodorovas, A. Portno-

sis tykino kojinėmis, šilki-’vas ir jūreivis S. Ulanovas,| 
niais baltiniais“.

nistų užimtos linijos šalinin-Į generolas Mironov su ke- 
kų. Italijoje tie šalininkai Į Iiais bendradarbiais. To so- 
turi net savo spaudos leidi-} vietinio policijos generolo

spaudojebuvę spekuliantai, spėkų-. niM- Keliones tikslas
kuodavę "padėvėtais užsie-j Jklbanijos, Vietnamo ko- nutylėtas.
nini-ur-A-ndnraU“ ma i munistai pakluso Pekinui, >#.Tas policijos generolas I 
mnuis skudurai tad ma- R Mironovas

Pyksta jis dėl to, kad do
ru i>i užsienio filmais.

Komunistus erzina ''ver
giškas kopijavimas viso
kiausiu madų, kurias padik
tuoja vakarietiškų madų 
žurnalų leidėjai'*. Lietuvoje 
dabar teigiama, kad jei už
sienietiška, tai ir gražu.

Pyksta, kad giriamos a- 
merikinės medžiagos. Girdi, 
koktu klausytis pasikalbėji
mų: "Ar matei, kokią suk- , .......
rių pasisiuvu Vilkienė? Ogi Bylos nuosprendžiu Knvic-
iš naujausios amerikoniškos kas P'?™'** įleisti po 7 
medžiagos!“ metus laisves atėmimo, >ka-

šaukiami i kovą visi ide- linant griežto režimo patai- 
ologinio fronto darbuotojai sos darbų kolonijoje, Ulano- 
prieš minėtas blogybes, ku- vas nuteistas 5 m. kalėjimo, 
riomis esąs apkrėstas ir jau- kiti po 3 ir po 2 metus kale
nimas. jimo bausmėmis.

dymo, todėl jų tarpe vei
kia tik vienas susivienijimas 
savitarpinio gyvybės drau

dimo organizacija. Tautiniu 
žvilgiu tokia organizavimosi 
forma, kaip savitarpinis gy- 
whės draudimo sambūris.zinomat

buvę oasiryžę niekšybėms P^^’ kiek tai i eikalinga že- 
už pokelĮ kramtomosios gu "b;”i

mos, suglamžytą dolerį, po
rą dėvėtų nvloninių kojinių. į įsakymams. Kai neseniai 

Įvyko Rylų Berlyne Sovietų 
Sąjungos satelitinių šalių 
komunistų atstovų pasitari
mai, Rumunija neatsiuntė 
savo atstovo.

Dabar atėjo Lenkijos eilė. 
Ir čia iš seno eina savotiškas 
rūgimas. Lenkų komunistų

Juodu įvykdė kelių Kauką-1 ganduos forma čia iš se-
_________ ______ ^ei,Z° tautų iškėlimą, igj’vendi- no atsirado, prigijo ii- iki
bų nieko neišėjo: Rumunija 11 tvark3 Len- dienų išsilaikė. Tokioje
atsisakė paklusti Maskvos Kai S1,?uv° ka_ s^itarpinės pašalpos orga

Nebesuiaiko girtuokliavimo
(E» Biržuose Įvyko šiur- vo kaimynų atžvilgiu ap- 

pus atsitikimas: naujųjų me-; sunkinąs kovą prieš gir
tų išvakarėse prisigėręs P. ; tuoklius. Visuomenei sun-
Gavi i:O\’aS miltinai ?uz.diu- nidu pagiiei/Li neviui c:ii uz.
jo sav<» motiną. Už ši nusi-j pakarpos, jei žmonėms, bir- 
kaltimą pavilgtosios Lietu-j žiečio advokato nuomone, 
vos vad. Aukšč. Teismas nerūpi, kodėl jo kaimynas 
Gavrilovą nuteisė aukščiau-! pareina iš darbo girtas, 
šia bausme — sušaudyti.} skriaudžia žmoną ir vaikus, 
Biržuose įvyksta ir daugiau! jei tie žmonės dar bando ir 
nusikaitimų, mirčių susisie-'• užstoti girtuokli, nenorėda- 
kimo nelaimėse ir vis kaltas mi su juo susipykti, 
alkoholizmas. Biržuose gy-Į ___ ;i • — T-venęs advokatas T. Stungu- „nK^dangl koV°-'e .p, els H"’ 
rys Tiesoje teigia, kad per nepaprasta, papiltu-
p metu iam retai teke teis-! s* gll.ta?in?^ įgalima apsi- 

-. ”• r • rtboti tik Įstatymų numatyme sutikti vyra, kuns nusi-! . , L -, * 
kaitinta būtų padaręs būda- Uls ko';°.s budais tat dabar 
mus blaivas : jau saukiama: veskite aiški-

namąjĮ, auklejamąjĮ darbą.

nai, kibiai gal sunkiausia 
bus tą nuostolj pergyventi. 

Nuoširdžiai Jūsų
J. Vilčinskas

AUKA ALT

prašau priimti mano gilią 
užuojautą ir perduoti tokią 
oat užuojautą velionio naš
lei

nuomenės užimta 
Taigi policijos generolui

Mironovui nėra Lenkija 
svtima šalis. Jeigu jis Len 
kijoje paslaptingai pakarto
tinai atsirado, lauktina, kad 
ten tylumoje bus Įvykdyta Į bSSTp^itertL 

eistka . šiuo metu Amrikos Len-
įia įtarimų, kad ne.be Susivienijimas išaugo Į

partijos vadas ir šalies dik- riniosTjų „ora to 
tatorius Gomulka šiaip pla-j liM-gu^e^

ciai žinomas gyventojų tar- į Prieš kurį laikų Maskvoje turto siekia 120 milionu do- 
pe, bet savų komunistų tar-; lankėsi Lenkijos komunistų ieriu
pe neturi reikiamo pasitikę- • atsakingas pareigūnas Wi- va;D kitu su<ųVie-
jimo. Jo užnugaryje jau iš taševskis. Įtariama, kad šio ' niiimam< tabo ir šiai lenkų
seniau kaupėsi sava opozici- pastangomis sovietinis ge-t * .- 'To., -ii K ayvieunis ge j organizacijai neia svetimasMaciai L.^ ?S P?™P° "gote atvyko Varšuvon sa- i j,-kultūrinis darbas. Susivie- 
Maskvai, kad ir Lenkija ne- votiškon ’viešnagėn*

Balys Paramskas iš Wa-
shingtono Keleivio redak
toriui J. Sondai atsiuntė 
laišką, kad vietoje gėlių 
puokštės ant—"gerb. Jono 
Januškio, tikro Lietuvos pa
trioto, buv. savanorio, šiau
liškio, buv. Lietuvos Žinių

Jo ankstyva mirtis buvoI bendradarbio, be atvangos 
didelis smūgis man ir mano; kovojusio prieš žiaurų Lie- 
bendradaibiams ’ Durininkų} tuvos okupantą - komunįis- 
Balse“, kuriems teko sekti, tus ir jų padlaižius lietuvius, 
.Amerikos lietuvių socialde-; karsto siunčiu Tamstai $5, 
mokratų veiklą, kurioje taip j kuriuos prašau disponuoti 
gyvai pasireiškė draugas Ja- savo nuožiūra.“ 
nuškis. i Keleivio redaktorius tuos

Jo mirtis yra didelis nuo- $5 pasiuntė Amerikos Lie- 
stolis mūsų sąjūdžiui, ir mes tuvių Tarybai, kuri šioje ša- 
pajusime didelę spragą, jo lyje vadovauja Lietuvos 
netekę. Nemažesnis nuosto- laisvinimo darbui. Ja ir ve- 
lis yra ir Jo mylimai žmo- lionis nuoširdžiai rėmė.

nizacijoje dalyvaujantieji 
tautiečiai turi naudos ir ma
lonumo tarp savų ir su sa
vais bendradarbiauti, sve
čiuotis, susieiti ir apie vi
siems bendrą reikalą pakai-

Tauriam lietuviui patriotui, savanoriui-kūrėjui, 

neatlaidžiai kovojusiam prieš Lietuvos fašistinę 

diktatūrą, dėl to gavusiam ir savo gimtąjį kraštą 

apleisti, amžinam komunistų priešui

JONUI JANUšKIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu Keleivio redakcijai ir 

jo žmonai.
A. Zamžickas

Ukrainiečių rūpesčiai
Amerikoj einąs ukrainie- - ypač išvystė savo veiklą. Jie

čių dienraštis Svoboda atsi-' --------
dėjęs seka Sovietų Sąjungos
pavergtos Ukrainos gyveni
mą. Anot to dienraščio, Uk
rainoje paskutiniais metais

1 tiek savo, tiek kitų spaudoje
* T71- ... * i

nriimo reikalams turi skir-i 
tą, laikraštį, steigia ir remia } 
jaunimo kultūros reikalams i 
kirtus klubus, remia ir ki-l

URUGVAJUS

Nauji profesionalai

___________ ______ Nors ir nedidelė mūsų lie
tus bendros kultūros reika-i tuvių kolonija, bet vis dėlto
• a ‘ fZ-VV-TZ-l of/VIITlA I’Ol.Ius, nepamiršta ir savo tėvui vieno kito seno atemo vai 
žemės iš komunizmo jungokas baigia aukštuosius 
išvadavimo klausimo. { mokslus ir tampa toks ar ki- 

A V lenkų gyvena gal 15 ‘ ’
kartų daugiau, negu lietuiškėlė Ukrainos nepriklau

somybės klausimą.
Ukiainiečių dienraštis . . . . , ,.-xx.Vjv. Lucvuuntato mcuaia, HaKrioi krūvon, tai lenkų susi-

dar labiau sustiprintas rusi- , 0,«. .* . .su. n$^a*1_, vienijimas proporcingai
Akacijos darbai Vis datpj lais-i mokslus

vių. Jei lietuvių susivieniji 
mų narius ir jų tuilą sudėsi-

toks profesionalas.
Turime medicinos dakta

rą Pr. Tamošiūną ir dantų 
gydytoją Olimpą štabinską. 

T į Prieš metus dantų gydytojo 
baigė Edmundas

Senieji Zabelavičiai yra 
atvykę iš Vilniaus krašto, 
nuo Švenčionių.
Baisi nelaimė Laplatos upėj

Liepos 11 d. 4 vai. ryto 
netoli Argentinos sostinės 
Buenos Aires nuskendo Ar
gentinos keleivinis laivas 
Ciudad de Asuncion, kuris 
jau daug metų plaukiojo La
platos upe tarp Argentinos 
ir Urogvaiaus sostinių, 10 
vai. vakare išplaukdamas iš

giau steigiama pradžios mo- kankamai lūpinasi Sovietu' 
kyklu su dėstomąja ‘ ‘

vyjų šaKy poiitiicai n^.! ^našesnis užj aririus b- ^~l Montevideo ir ™ met, pa-

Gal lenkai skiria kiek di-į Kazimiero ir Albinos Žabe-į
siekdamas Buonos Aires.

dėsnio d.merio savo jauni-| iaviri, padedant atidate' riiko laivas

nis ne visur laiku užkerta- , leidiniuos v is daugiau moks-
mas kelias blogiui ir per 

eiškiama abejingumo.

tomis ir iki šiol nėra atvirai I
priešalkoholinę propa- j lo stl-a;Dąniu 

gandą iki eini ii : 10 . sn/ipsnių
silpna

, dar o__  o_______ __ _
kybininkams rupi pelnas, lietuviškąjį jaunimą, nes irj, . . . .
tad ar stebėtina, kai dažnai jam nesvetimas girtavimas. bia ukrainieciM 
rajonų centruose ’ ūžia, pieš- Sveikatos apsaugos ir Kui- "
ka restorane ar kavinėj su»i -tūi OS ministerijos paragin-
rinkę žmonės“. Esą, jei už- tos organizuoti antialkoholi-, 
d au.<u ;iiekiauti "baltąja“,! nes parodas, o svaigalų ža- tai žalingos 
tai k: yvai randama išeitis’lą turėtų vaizduoti ne tik
— parduodama kiek kam į spauda, bet ir kinai per ap- 
patinka spalvotosios“, o ; žvalgas, kronikas. Sakoma, 
jf<s sc‘p: urnas esąs visai vie-j kad turės mažėti nusikalti- 
nodas. ! mai, kils moralė, nes... kovo*

Bi žu gyventojas ta proga! J^rna naują komunisti- 
pl imena, kad vis dar "kai' 'ls?orne^s žmogų“. O
kv,r madoje pakrūmėj iš-Į tlknIJų tos kovos už rraują 
sunkta degtinė“, stiprus,
"dustu“ vadinamas alus.
Nors p ieš naminės varymą, 
prieš girtavimą leidžiami i- 
statymai, tačiau net ir kom. 
partijos CK plenumas pri
pažinęs, kad toji kova prieš 
girtavimą kai kur dar ir su
silpnėjusi. Dabar priekaiš
taujama kolektyvams ir va
dinamiems draugiškiems 
teismams — šie iš anksto 
nepasi; upinę Įspėti, ar pa
rodę per dideli pakantumą 
"stiklelio bičiuliams“.

pastatytas klausimas, kad i mui, bet ir jie skundžiasi,' nepastebėjo ženklų, rodan- 
1 čių, kur via prieš kiek laiko

daug
Svaiginamųjų gėrimų pre-

,.a uaiamiecm kalba^k-i koionijorn sutiktų ne-Į ^oi padalytų, jei didesnio nijimai ne tik čia, JAV, bet gaisras> ir laivas nuskendo.
1 J priklausomų valstybių pade- dėmčsio skirtų aplamai sa- ir užsienyje. Jame buvo 380 keleiviu iauaimectai tiesiog sako, kad {į tok, pateikabvimis tu- vitoipinio gjVybfe draudi- savo kabinetų. Jame ouvo 6»u Keleivių, jau

ri būti pritaikintas ir Mask
vai.

dabar jau Ukrainos radijo 
stotys tapo ukrainiečių tau-

O Ukraina maskvinių ko
munistų vadinama nepri
klausoma sąjungine respub
lika ir net Jungtinių Tautų 
Organizacijoje turi savo at
stovą. kaip nepriklausoma 
valstybė. O iš tikrųjų tai yra

žodžiais daug prikalbėta 
apie pavergtas tautas, apie 
kolonijas, bet jokiu veiksmu j 
nepaliesta Sovietų Rusijos! 
kolonijų politika.

Tas pats dienraštis sako, 
kad jau atėjo metas atsakin-
rriome ivnlitil-omc afv-ii'oi rv.,.

= i
• ištraukta 40 lavonų.

M. Krasinskas

KNYGOS JAUNIMUI

Jei dar prieš kelerius me
tus Ukrainos gyventojai 
kultūrinius reikalus galėjo 
šiek tiek savarankiau tvar
kyti, tai dabar Maskva visa 
gniaužia i savo kietą kumštį.

Visų tų faktų akivaizdoje, 
ukrainiečiai, gyveną užsie
nyje, sustiprino savo veik-

Pavergtųjų tautų savaitės 
metu ukrainiečiai Ne^- Yor
ke, Chicagoj, PhiladelphB 
joje ir kitur veržliai pasiro
dė savo veikimu.

SKAITYK STASIO Mi

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

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

15 pasakų ir padavimų, 186
pusi., kaina .....................$2.00
GINTARĖLĖ. J. Narūnės pasa-

Draugiškiems teismams ka. gražios iliustracijos, 24
svarstant nusikaltėlių, buvu-Į psl., kaina ................ $1.00
šių alkoholio Įtakoje, bylas,! Ta pati knyga anglų kalba,
pasireiškia savotiška elgse-į kaina ...................... $1.00
na kaimvnu atžvilgiu. Tei- mėlyni karveliai. Aloyzo 1 
giama. kad abejingumas sa-1 v.™. ................... .......L. $lmT

lą ir’ visur, kur tik gali iri CHELSONO PARAŠYTĄ 
kaip gali, stengiasi kitiems1 
nušviesti tikrąją Ukrainos 
padėti ir Įrodyti reikalą, kad
Ukrainos valstybės nepri
klausomybė yra būtina tai
kos Įgyvendinimui.

Paskelbtos Pavergtų tau
tų savaitės metu ukrainiečiai

KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA

VEIKSLŲ. KAINA MINK* 

STA1S VIRSAIS $4-00, 
KIETAIS—$6,00

900 MYLIŲ KELIONĖJE

Mare Wolff ir John Temeny iš Hackensack. abu 16 m. 
anĮ., dviračiais važinėjasi, norėdami susipažinti su 
Civilinio karo mūšių vietoms. Juos čia matome Wa- 
shingtone, jau nuvažiavusius 650 myliu. Namo grįžti 
jie dar turi minti 250 mylių.

SKRANDY RADO 
ŠAUKŠTELIŲ

16

Į Vakaro Vokietijos ligo
ninę buvo atvežta moteris, 
kuri skundėsi dideliais skil
vio skausmais. Gydytojai,
pamatę įtartiną šešėli skran
džio rentgenogramoje, nu
tarė ligonę operuoti. Atida
ręs skrandį, apstulbintas
chirurgas išėmė iš jo vieną 
po kito 16 arbatinių šaukš
čiukų. Pasirodo, kad prieš 
tai minėtoji ligonė gydėsi
psichiatrinėje klinikoje. Ten 
ji kartu su vaistais nuiydavo 
ir šaukštelius.

Mes kritome, kad didvyrių dva
sia nemirtą.

Kad dirbti ir kovot valia spindė
tų geležinė.

Kad būtų broliškai vieninga ir 
. — . laisva
Mūs Lietuva, mūs mylima tė

vynė...
St. Santvaras

f
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Tačiau atgavę spaudą, o vė
liau ir nepriklausomybę, jie; 
pradėjo sparčiai kilti, nors 
bajorai ir kunigai jau buvo 
nuėję su svetimaisiais. Nors 
neilgai Lietuva buvo nepri
klausoma, tik apie 20 metų, į 
bet ir per tą trumpą laiką 
buvo padaryta milžiniška 
pažanga. Po karo atvykę A- 
merikon Lietuvos tremtiniai 
buvo jau tiek išsilavinę, kad 
greitu laiku pradėjo dirbti
visokiais specialistais Ame-' 
rikos universitetuose, o in- Į 
žinieriai pramonės Įmonėse., 
Jie greitai išmoko anglų kal
bos ir savo laikraščiuose i- 
veda tos kalbos skyrius. A- 
merikiečiai stebisi mūsiškių 
ateivių gabumais, tėve. Tai
gi nedūsauk, kad neturime 
šventųjų ir banditų. Mes tu-: 
rim gražios inteligentijos. 

ARKLIŲ KAUSTYMAS

KELEIVIS; SO. BOSTON

BULIŲ KAUTYNĖS

1 .Vų
•v.* .. i 
••• -• •’J

lai didžiausio moderniojo meno revoliu cionieriaus Pablo Picasso paveikslas, 
vaizduojąs bulių kautynes. Picasso gimė 1881 m. Ispanijoj, bet nuo 1901 m.. 
gyvena Paryžiuje. t

adresu:
1 Oesterreichischer Gevverk- 

schaftsbund, Jugendabtei- 
lung, Vien I, Hohenstau- 
fengasse 10, Hen Matai.

J. Petraitis
I__________________

IŠEIS SAVANORIO 
ATSIMINIMAI

Vaikius išeivijoje Lietu- 
i vos kovų už neprixlausomy- 
į bę savanoris-kūrėjas, kai o
Į invalidas Petras Pieskevi- 
; čius yra atidavęs spaudon 
' savo atsiminimų knygą —

’ Mes nešėme laisvę“. Dalis 
šių atsiminimų buvo au iš
leista ir dabar jau išpirkta. 
Bet tai buvo trumpi atsimi
nimai apie Lietuvos kovas 
daugiausia su lenkais. Tai 
tiktai dalis atsiminimų.

P. Pleskevičius dabar pa
siryžo išleisti pilnus atsimi
nimus, kurie apims kovas 
su rusais, lenkais, bermonti
ninkais Lietuvos kovose už 
laisvę ir nepriklausomybę; 
be to, jie apims ir ir jo daly
vavimą Antrojo pasaulinio 

! karo kovose, nes jam teko 
! dalyvauti, nors esant ir in-

Londone jau ilgesni laikai i Į validu, ir šitame kare.
veikia lietuvių darbiečių Pirmasis Laisvųjų Profe- lyvavo 20,000 jaunimo. Jam j Atsiminimai apims leidi- 
griipė Ją sudaro aktyvūs. sinių Sąjungų Konferenci- j t usirinkus prie miesto vai- i nį apje 300 puslapiu, gal ir 

žmones pradėjo naudotis jįetux įaį socialdemokratai,! jos jaunimo sąskrydis buvo dybos rūmų, kalbėjo Tarp- daugiau, nes jie dabar jau 
skustuvais maždaug prieš į daugiausia Britų Darbo Par , Austrijos sostinėje Vienoje.: tautinės Prof. S-gos genera- pradėti rinkti.’ Leidinio kai- 
5,000 metų. Archeologai su- rijos nariai. Organizacijos - Jis tęsėsi nuo liepos 7 iki 12 Į tinis sekretorius O. Beciu. na numatoma 2 doleriai.
rado Mezopotamijoj aštriai} tikslas ne tik plėsti socialis-} d., o nuo liepos 9 iki 19 d. į Anla. „aSr¥Mlc caeV,.w.

i:~ • snrnnčtae laimiosiom ■ Aplamai paėmus, šaukly
dis puikiai pavyko. Juo pa-

, Pasagos žinomos daugiau 
kaip 2,000 metų. Pirmą kar
tą jos minimos senovės Ro
mos raštuose. Jau prieš 
2,000 metų romėnai kaustė! Iš lietuvių socialistų veiklos 
arklius, dar nežinodami nei 
balno, nei jo kilpų

ANGLIJA

Laisvo jaunimo sąskrydis

I

— Alou, Maik! vandeniu, plaukiant jūrom
— Sveikas, tėve! Kas aplink žemę. Taigi matai, tė-

naujo? ; ve, kad progresą tautai dik- _ ____________
— Galiu pasakyti, Maiki, tuoja sąlygos, kuriose ji gy- nudailintų akmens skeveld-j tines mintis ir principus lie-' 

kad mūsų Sčeslyvos Smer- vena. Mūsų tauta gyveno ki-j kuriomis skutosi tų laikų tuviškos visuomenės tarpe,! 
ties Susaidė turėjo kvailai- tokiose sąlygose, todėl kito-' dabitos
ną skodą, tai Zacirka atsi- kia ir jos istorija. < ‘
nešė „Draugo“ gazietą ir; — Nu, tegul bus jau ir! 
perskaitė straipsni, kur ke-j taip, kaip tu sakai. Savo Ko-Į 
liamas labai svarbus mūsųhumbo mes neturėjome dėl Į 
tautos klausimas. Sako, ko-į to, kad su Indija m*andelia-į 
dėl pas mus nėra tokių slau-Į vom ir mūsų verbLūgų nie 
nų vyi-ų, kaip buvęs žydų

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

karalius Salemonas, arba i- 
taljonu Kolumbas? Tai vot, 
aš norėčiau, kad tu man iš- 
virozytum, kodėl pas mus 
nėra tokių galvočių?

— Izraelio karalius Salo- 
monas nebuvo toks žymus 
vyras, tėve, kaip žydai apie 
jj mano. Man rodos, kad 
mūsų tautos istorijoj galėtu
me rasti žymesnių vadų, tik 
jie mažai žinomi, nes lietu
viai ilgai neturėjo savo raš
to nei rašytojų, ir niekas jų

Vacys Karaliūnas. KAL- 
,InŲ GIESMĖ, premijuotas 

201 psl., kaina

bet ir, aktyviai dirbant B. D. 
Partijos eilėse, kelti Lituvos 
reikalus darbiečių ir apla
mai anglų visuomenės tarpe.

Organizacinėms metme- 
nims pasinaudota LSDP

buvo suruoštas jauniesiem 
unijų nariams seminaras. Ir 
vienur ir kitur dalyvavo po 
du pasišalinusių nuo raudo

Kas norėtų su autorium 
susisiekti, štai jo adresas:

. enkinti rengėjai ir dalyviai.' Petras Pleskevičius, 245
"Rūpinosi- sąskrydžiu ii Bo“on’

1 ~ Mass., USA, 02127.

kas neužpuldinėjo. Teisybę j 
pasakius, mes ir >erbliūgų! o™ana 
neturėjome. Ale po Lietuvą j
vaikščiojo Žydeliai kromel-J Vytautas Volertas, UPĖ 
ninkai. Atnešdavo Į kaimus; TEKA VINGIAIS, romanas, 
muilo, kamparo, makorkos, 332 p§l.. kaina $3.50. 
sierčikų ir kitko. 0 vis dėlto j ddiccaiva
niekas jų neužpuld.tyo ir ne-! Alė Rūta. PRIESAIKA,

nųjų: sąskrydy—čekas ir, komunistai. Komjaunimo 
Pravda rašė, kad sąskrydžio 
stovykla aptverta mūro sie- 

spygliuotų vielų tvora. ■

lenkas, o seminare—lietuvis
ir čfcbas MILIONIERIAI

Vis,* labo seminare daly-Į ,,a ir SP^«,----- ------- 1------- .
gaturos patarimai- 1 y 42 valstybil. profesinių Nabagė, matyt, sumaišė lais-! s,

Tarp kitko Remiama,. Saj (unijų) atstovai, jų vą Vieną su Rytų Berlynu, 
knygynėlis.. Nariai, gyveną .i.in, taip minėta, pirmą | k Ban(lė komunistai i są-! koje deklaravo panamas, 

ik”»*\7rlviri cirkAJAiVlo ivovii iv- desnes U.3A1) millOnHS

dele;

už Londono n bu, krivy hjs

• t-t t t t—r* <r . I <S"’ '

Federalinių mokesčių i- 
taiga suskaičiavo, kad 1961 

metais 398 žmonės Ameri- 
di- 

dole-
vg mi' ' r’’ ’ .lp v Bandė komunistai i są-! koje deklaravo paiar

1 ,, l4 unijų sąjungos įston-^ ^lydžio stovyklą įvežti ir- desnes kaip miliona 
ietuvie- j 1 i tavo propagandos, bet nieko ’ Per tfflu" outss

1 -2 _ ’ . * _ * ~ _ T 7___ ____1_ - x__ x lzr^i vkvioiirm G9
A mnri-rA 11: v x z

aprubavodavo. Gaiisiu raz-’ Didžioji meilė, II d., lOm-. Į knygų 1 i.iiiu 
. r............................................... ‘ O Ati Votno ..nas. 309 psl., kaina .. $2

Alė Rūta, MOTINOS
baininkų ir bar.di.ų mūsų 
tauta neturėjo. Neturi nei
garsių savo šventųjų. Yra; RANKOS, romanas apie 
šventas Jurgis, ale žmonės į motinos meilę, jos tikslą ir 
jau kalba, kad jis uėra tik- i rūpesti išauklėti savo vai
rai švntas. Dargi nežinia, ko-1 kus pilnais žmonėmis ir ti- 

taip neišgarbino, kaip žydai} kios jis tautos. Šventas, Ka-Ikrais lietuviais, 397 psl.. 
savuosius. Jų Salomonas; zimieras irgi ne mūsiškis. į kaina $4.00.
nieko nesukūrė, nieko neiš-! Gazietos rašo, kad dabar ne-} , Gliaudą. ŠIKŠNO- 
rado. Visai kas kita buvo “ 1° * toz us u . 5pABpųjy SOSTAS, premi-
Knlnmh^ T». t.kra, jjjuotas romanas 1S politinm

šventojo. Taiai išeina. Mai-p"?1^11! t^en,m0 
ki, kad tarp kitų tautu mesP51" kaIna

didelis žmogus. Tais laikais 
žmonės dar tikėjo, kad že
mė yra plokščia, bet Kolum
bas buvo jau Įsitikinęs, kad,

268

neturime kuo pasirodyt. Nė-j Aloyzas Baronas: VIENI-

plaukiant tiesiu keliu, gali- .ra nei šlaunų išradėjų, nei} ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai-
.... . , , . šventųjų, nei ra? baininkų. Įma aplink ją apiplaukti ir <

paštu. Bos remiama 1
ka balistinė spauda ir prt-‘ S. .oin ue buvo nagrinėja-: neišėjo. Vargu kas būtų ten 
gai įgalės v . v---d rr.u daug svarbių klausimų, i ją skaitęs, nes, kas norėjo 
ti l i k Lio ratūms Fonde bet Svarbiausias buvo jauni-, <u komunistais susipažinti,

ai., charite, kuria vėliau pa-i jjas turėjo geresnės progos:} Amerikoje butą dar dau- 
tviitins centrinė vadovybė komunistų „rojų“ galėjo pa-i giau. Tais metais 513 asme- 
ir ps ios visoms vyriausy- inatyti, nuvažiavę prie Če-: 
nėjns. k id šios ją Įgyvendin- koslovakijos ar Vengrijos

koj priaugo 92 milionieriai, 
nes 1960 metais jų buvo 306. 

1929 metais milionidrių

Gi upės atstovui nn eju ii 
gesnj pasikalbėjimą su Bri
tui D u !»» F .riij< - I ž-- it piA 
Skyriaus vid. jii D Ei n d ,

! nų deklaravo metines paja
mas, didesnes už miliona 
dolerių. Sugriuvus Nevv Yor
ko biržai ir prasidėjus de- 

žmonių, mokančių 
per metus milioną

Darbu Partijos politikais H j } akėta žemės juosta. '' ? dolerių, sumažėjo. 1930 me-
VVils.mu ir P. Gordon-Wal-; Čia taip pat buvo skaito-Į i * i tais jų liko 150, dvejetą me-
keriu. Taip pat išdėstė par-' mos paskaitos ir diskutuoja-; 1 švedai jau pakeliui Į Vie-i tų vėliau tik 20.
rijos pažiūra i Lietuvos pa- mos vadinamojo apskrito ną pažino komunistus,! Apskaičiuota, kad Ameri-

nes, jiems važiuojant per koj yra 100,000 žmonių, tu- 
komunistų valdomą Vokie-1 rinčių turto daugiau už mi- 

D. Ęnnals pasidžiaugė lie-i r.uolių. : rijos dali, visi vagonai buvo' lįoną dolerių.
tuvių socialistų lyžtu dirbti} Svarbiausios temos buvo:; užplombuoti. j --------------------
savo krašto naudai: jungi- profesinės sąjungos, valsty- Kas domėtųsi sąskrydžio: Liežuvis yra 
masis i aktyvų politini darbą bė demokratija. Jaunas medžiaga, gali teirautis šiuo už botagą.
krašte, kui- dabar gyvepama, i da;.bįninkas - žmogus ar! _______________________________________
jo nuomone, gali atnešti tik ISmal(ia 4l. hendra.i •'

rienos. Ten, kiek akvs mato,

p<AZ.iUlit 1 L1UU\W p<a- V
dėti ryšium su paskutiniais stalo tvarka. Jose dalyvau- 
Vakarų-Rytų pasitarimais, j davo nuo 250 iki 300 jau-

skaudesnis
ia $ 1.50.

,................... pasakyk, kodėl Die\a>J Juozas Kralikauskas, TIT-
pasiekti Indija is priešingos mus taip apleido? ; [NAGO UGMS, premijuotas
puses. Sunku buvo gauti to-: _ Tėve, mūsų faUta lai-1 romanas. 205 pusk, kaina 
kiam sumanymui piitarimo, minga, kad netu i didelių Į $2.50.
laivų ir žmonių. Visi juokėsi,' razbaininkų, nors mažų peš-j 
bepročiu ji vadino, nes ma- tujęų pasitaiko. Šventųjų! 
nė, kad, priplaukęs prie že- taipgi neturim, bet galime*^
mes krašto, jis nudardės Į apsieiti ir be jų. Kas kita su t ... . -
bedugnę. Bet jis irodė, kad išradėjais. Jie reikalingi vi-p^ieiaus Įyvenmio, 233 psk.J 
jie klydo. Tiesa, Indijos jis siems n visada. Bet ne Die-1 r-aina .
nepasiekė, bet atrado Ame- vas kaltas, jeigu mes jų daug Aloyzas Baronas: LIEP

romanas.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 

knvgnešio kun. M. Sida-

N Iį
pie-.(

mijuotas romanas. 279 psl.. 
kaina $3,90.

Juozas švaistas: JO SU-

TAI IR BEDUGNĖS,

gera kaip vieniems, taip ir.
kiti«-ms. . pj tybių problemos), Pasinio-Į

Rendiaimnciai. gj-Veną D., amį.'taiKai g,aikyti.
Bntanijoj, kviečiami prisi-;

'f Didžiausia sąskrydžio de-į 
paenstracija buvo liepos 131 
rf.' t^i'jeisena Vienos gatvė- i 
niiS su;žibintais, kuri nusitę-. 
sė pusąr.tros mylios. Joje da-

(barbiavimas, (naujųjų vais-j

dėth 
Rašyti:

Lithu&niatKLabotir Group,- 
55 Ringmer Avenue, 
London S. W. S.

X'

.y
riką. Vis dėlto jis manė, kad neturėjom, 
tai buvo Indija. Dėl to ir šio — aš, Maiki, ir nesakau, 
krašto raudonodžiai gyven- kad Dievas kaltas. Gal mes
tojai buvo pavadinti indė- patvs kalti, kad negana mel-1 iUO7... Švaistas- JO SU-i ‘ ~nais. ' i dėmės, ar ką, tai Dievas už-! r? T

— Tai pasakyk, kodėl lie- leMo ant tokią koronę, Į romanas g yjnco Kudirkas' mairnų-zt lrt.hu, pelių, zuikių. Ji tun šunį, jos ki 
tuvis negalėjo to padalyti? kad nebeturim gailių vy^J. i gyvenimo, 394 pusi *—

— Todėl, tėve, kad mūsų Ai bečiu. į $4.00
tauta gyveno visai kitokioj! —Tėvas klysti. Mūsų tau-Į

KAS GI YRA TAS MURKLYS? i,
Muriįjš' vra' neturiingoš- ūkininkės Daugienės ina- b

-- ---------- įsokių
kiemą

kasdien terks ir’varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta .bara?. sūdąroBČtos kariškos sąjungos.! 
silpni jungiasi; prieš stirnų. diĮ'ktmlitai ieško talkininkų, d 

vietoj,“beveik viską pasiga-' ta .via istorijos padaras. Ue-į kaitan-iė giriirilaikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors i
mindavo pati, plačios pre- tuviai yra gabūs žmonės, į , kaina $4 5G ' 1 ir jam tenka-priešų dantų ir ištrių srapų paragauti,
kybos su užsieniais neturėjo,, bet ilgus metus buvo sveti-j if Murklv« vra » ašvtojo A. Giedriaus apvsaka jauniems!
ir jai nebuvo reikalo ieškoti; mųjų pavergti. Per ilgus me-j Vincas Ramonai: M1G- ' ‘ '■ •
jūrų kelio Indijon. Bet toks tus jie neturėjo nei rašto, nei į LOTAS RYTAS, 166pusl.. 
kelias buvo būtinai reikalin-į mokyklų. Per ilgus metus Į kaina $2 00. 
gas iUlijai ir Ispanijai, ku-i gyveno baudžiavoj. Tik bau-į pranas Naujokaiti.: U- 
rios prekiaudavo su Indija, į dziavą panaikinus jie ats!-, pgLIAI NEGRĮŽTA f 
gabendamos prekes kupra-, kvėpė. Bet tai buvo jau 19-: KALNUS, 509 pusi., kaina 
nugariais. Dykumose tuos | tojo šimtmečio pabaigoje,! Q()
tranportus užpuldavo plėši- į kada kitų tautų kultūra bu-:
kai, todėl Kolumbas ir su- vo aukštai pakilusi ir lietu-! Tos knygos gaunamos 
galvojo ieškoti Indijon kelio} viai buvo nuo jų atsilikę. Keleivio administracijoj.

kaina

Vytautas Alanta*: TARP;

ir

skaitylo.iams.’Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-} 
sakos. Jos kalba gi aži. pasakojimas sklandus, ir visa apy-Į 
saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- į. 
ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams j 
ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

:Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

NEI.šSI’RŲSTA MĮSLĖ

Anglijoje prie Charlton miežiu lauke pasidarė 8 pėdu 
duobė. Kitos dvi panašios duoliės atsirado ir Škotijoj. 
Vietos žmonėse dėl to kilo visokiu spėliojimu. Kai kas 
sako. kad tai bus "skrajojančiu lėkščių" p;idaras.. Ka
riuomenės specialistai stengiasi tą mįslę išspręsti.

PAGARSĖJĘS ŽUVO636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.



Puslapis šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
R. SPALIS

S u o
— Koks tu stiprus, Andriau, — dar iš baimės dreban

čiu balsu vos girdimai prašnabždėjo Račiūnaitė, — tu ap
kandžiotas, parodyk savo ranką.

— Niekis, Emile, keletas brūkšnių.
Ji visa virpėjo, ir akys buvo pilnos ašarų. Be žodžių 

padėjo ranką ant peties, lyg ten ieškodama stiprybės.
— Didvyris esi, Andriau.
— Šiaudinis. Joks žygis nugalėti šunį, juk ne liūtas 

buvo.
— Tu kuklus, Andriau. Tik dabar pradedu tave pa

žintu
— Neperdėk, Emile, aš to nemėgstu. Truputėlis šalto 

kraujo, truputėlis greitos orientacijos, ir viskas.
— Andriuk, būk gerutis, parodyk savo ranką, per- 

rišiu. v

Tačiau jis buvo užsispyręs, nesidavė Įkalbamas ir, 
paėmęs ją po ranka, pasakodamas Įvairius niekus, juoka
vo, tartum viską pamiršęs, ir tik kaltais iš surauktų anta
kių ar netikėtai palūžusio balso jutome, kad ne veltui 
laiko ranką kišenėje.

Pavydėjau jam, bet fakto negalėjau užginčyti. Nie-

IK JĮ MERGAITĖ PAMINĖJO.

Buvęs filmu žvaigždė Fairbanks (kairėj) kalbasi su 
lordu Mountbalten. \ iena lengvo elgesio mergaitė 
"ardo bylole paminėjo, kad jos lankytojų tarpe buvo 
ir Fairbanks.

Sūnus rūpinasi motina

žiūri. Dr-gė Liutkuvienė yra blondine ir atvirkščiai. Juk 
laiminga, kad senatvėje ten dauguma moterų šiandien 
pateko. Jos sūnui nėra rei- savo plaukų spalvą keičia,
kalo rūpintis.

Prie progos aš ją vėl ap
lankysiu. Patarčiau ir kitom 
jos buvusiom draugėm tai 
pat padaryti. Jai bus malo
nu žinoti, kad ji dar nėra 
visai pamiršta.

M. Michelsonienė

ŠEIMININKĖMS

Mėlynių uogų pajus

1 kvorta mėlynių uogų. 
Pusė puoduko cukraus.
1 šaukštas miltų.
Pusė šaukštuko cinamo

no.

juos dažydamos taip, kaip 
tik patinka.

13 MYLIŲ KELIONĖ 
PIRŠTAIS
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Tolimosios šiaurės gyven
tojai valgo žalią žuvĮ, dumb
lius, karklų pumpurus. Indė
nų gentys Pietų Amerikoje 
valgo kirmėles, vikšrus bei 
skruzdėles, jų lervas.

>
MOTERYS GERIAU 
SKIRIA SPALVAS

Mašininkė, per dieną po 
8 valandas rašydama maši- Kiekvienas dvyliktas vy- 
nėle ir perrašydama 20 pus-’ ras ir tik viena dušimtoji 
lapių, išeikvoja tokį energi- moteris iš prigimties neski- 
jos kiekj, kurio pakaktų 500 ria spalvų, šis trūkumas pa- 
-700 kilogramų pakelti Į 1: prastai senelio perduodamas 
metro aukštį. Apskaičiuota,! anūkams per sveiką motiną.
kad kiekviena mašininkė 
pirštais per vieną darbo die
ną ”nueina“ 20 km (13 my
lių) kelio.

KAS KĄ VALGO

Pirmą kartą tą akių trū
kumą aprašė anglų gamti
ninkas Daltonas, kuris pats 
turėjo šią regėjimo silpny
bę. Todėl neatsky rimas 
spalvų dabar vadinamas 
daltonizmu. -

Pusė šaukštuko tarkuoto 
muškato (nutmeg).

1 šaukštas sutirpinto _
sviesto. j Daugel) patiekalų, kurie! Kokia yra motina, tokia

Uogas perrink, pašalinant; murns atrodo nevalgomi, ki- bus tauta, tokia bus ir visa

Dėl skonio nesiginčijama.

visus kotelius, lapelius ir tų tautų žmonės valgo pasi- 
nenunokusias mėlynes. Už- gardžiuodami.

! pilk šaltu vandeniu ir pa-i Laose (tolimoj Azijoj) 
j maišyk. Nugriebk viską, kas, maistui vartojami vorai, 
j plauks paviršium. Nusunk, vikšrai. Australijoj—driežų, 
| sudėk visus dalykus, gerai varlių, vėžlių mėsa ir net di- 
į išmaišyk ir suversk Į gilią džiausios skruzdėlės-tėrmi- 
! pajų blėtą, kurt buvo išklota Įtai-

žmonija.
Dr. V. Sruogienė

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašytą knyga “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE,” 500 puslapių, daug pa-

kad neįtariau tos jo jėgos bei vyriško drąsumo.. Maniau, ’ Neseniai gavau iš Lietu- nesupykdavo, jei spaudai 
šiaudinis gudins vyrukas esąs, ir štai pats pasielgiau, vos laišką. Rašo Julius Liut- kas netiko ir joje netilpo, 
kaip menkutis bailys pabėgdamas, ji vieną palikdamas, kus, kuris gyvena Kaune. Ji- Kitą kartą stengėsi parašyti

, i vr i- i - z veikslų, gal ten ir save pa-
gera tešla pajaus plutai. Vir- Į ' arlių kojytes mėgsta ir matysL Kaina minkštais vir
šų uždenk tokia pat iškočio- i prancūzai. - *-
ta tešla ir kraštus aplinkui_________
sulipdyk. Kepk karštoje! 
krosnyje 45 minutes.

•eliaia $4.00, kietais $5 30.

pasiteisinimas, j . ai labai susirūpinęs teirau-j ką nors geriau, Įdomiau. Tu-! 
», ir ėjau greta j jasi apie savo mamytę Ane-; rėjo didelio noro veikti. Ir j

Karštas mėlynių pajus y- 
ra geras desertas, ypač jeigu į

Įvykio staigumas galėjo būti vienintelis

jų tylus, sugėdintas, nereikalingas. Kiek atsilikęs nosine įę Liutkuvienę, is kurios ne- velke, kiek tik galėjo, laše, mo>. šaltas labai gerai tin- MOSCOW anuvaliau kraują nuo jos rankinuko, vėliau ta pačia nosine begaunąs laiškų, tik kai ka-j kaip suprato ir kaip mokėjo. ---------- • g "" lMOSCOW> Barboros Armenie
da žinelių per svetimus, jo Daugiau iš jos ir nebuvo ga-aprišau savo ranką, o Emilė net nepastebėjo mano nebu

vimo, bet ėjo greta jo keistai sunėrimus, nedrąsi, tartum motinos drauges. Jisai pra-
. „ , . .. - šo mane aplankyti jo motivaikas prieš mokytoją, o jis, tikras savo galia, vede ją per-j . < .

nelyg intymiai, karts nuo karto pasilenkdamas prie jos
veido, ką ligšiol vengdavo daryti. Tik rankinukas pagaliau 
jiems priminė mano esimą. gelbėti.

Perėję tiltą, jie sustojo, ir Emilė apsidairė rankinuko. •
Minutei suabejojau, vėliau ištiesiau ji. Mergaitė lyg nu- ■ 
stebo, matydama sudraskytą daiktą, ir maniau, kad dabar t 
ji ir apie mane prisimins, kai greta suprunkštė Varnėnas. Į 
Ji irgi šyptelėjo, o Varnėnas jau kvatojo. Jo juokas užkrė- ; 
tė ją. Dabar abudu kvatojo, neatgaudami kvapo, laiky
damiesi už šonų, springdami juoku, o aš stovėjau, laiky
damas rankoje suglamžytą, skylėtą daiktą, iš kurto kyšo- • 
jo nosinė, lindo kažkokios žirklutės, pamušalas viepėsi.

Stovėjau bejėgiško skausmo, pykčio smaugiamas,' 
kaip nuskriaustas, ugnimi plakamas vaikas. Žiūrėjau į 
juos kvatojančius ir mėginau šypsotis, nors krūtinė dau- Į 
giau kraujavo, negu šuns apkandžiota ranka.

I
Vis kvatodama ji paėmė iš manęs rankinuką ir nesi- j 

ryždama sustojo.
— Imk, imk, atminimui liks, — padėjo Varnėnas ii,' 

atsisukęs i man, linktelėjo.
— Na, sudiev. Mes su Emile šiuo keliu suksime. Dė 

kui už kompaniją.

jos
Įima reikalauti. 

Prieš kererius

‘ • uždėti ant jo gerą šaukštą i

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

metus ji
ną ir pranešti jam, kaip iš i persikėlė gyventi Į Brtdge-( 
tikrųjų jo mamytė gyvena,ir Į waterį, apie 30 mylių nuo 
ar jis galėtų iai kuo nors pa-1 Bostono, Iš ten jį dažnai at-

ANELĖ LIUTKUVIENĖ

Į važiuodavo Bostonan Į Įvai
rius parengimus. Bet vėles- gūnas. 
niais laikais jos jau nebesi-j 1 kiaušinis, 
matė.

la moteris, kurt seniau

ka su kava ar pienu.
Floridos kotlietai

1 svaras maltos jautienos 
su kiauliena.

2 puodukai tarkuotų bul
vių.---- r

1 smulkiai sukapotas svo-

Druska ir rpipirai.
buvo kupina energija ir no-, kodietiTSi'karate 
ro veikti, šiandien jau silp- “į

!‘a rm € 11 ”e užpilk pusę puoduko karštobegali skaityt, savo megm- y^d į
mu laikraščių, nes mažai • - XT • * • -
ką mato. Staiga neteko re- =\ataa h" alti porį 
gėjimo, todėl ir savo myli- Az,ą -- įplakti poiągejimo, todėl ir savo myli 
mam sūnui negali pati para
šyti, nei jo laišku perskaity
ti. :

Dabar ji yra Bridgevrater! 
! Nursing Home, 16 Pleasant 
. Street, kur prieš porą savai- 
! čių aš ja aplankiau. Nudžiu- 
lg *

šaukštų i-ūgščios grietinės ir 
užpilti ant kotlietų. Gardus 
valgis.

NYKSTA BLONDINĖS

Patyrimas rodo, kad vy-
i ™ rams daugiau patinka blon-į go išgirdus mano balsą. Pa-, di - « tuokiasi
! klaupta kain iai dahar einu-. ineS’ Jle tUOKiasi' Klausta, Kaip jai dabar eina . dažniausia su brunetėmis.Draugę Anelę Liutkuvie

nę aš gerai pažįstu. Kai Ju.-Į ^atsakė kad jaučiai svei-! ^anctaų%uraa“r"sdenl 
giui Gegužiui mirus, as ve- ka, tun getą apetrtą ir gerai, gt vje„ rašo Rad atejt je
dziau Keleivio admimstra- miega, bet kadangi negali, . nebeturės pasirin-

Praėjo keli mėnesiai. Net Į vestuves nebuvau pa- clJ^.lr tvarkiau ”Moterų skaityti savo mėgiamo Ke-! kim0, neg mote blondi-
kviestas. Tik kaip tas raupsuotasis, prisišliejęs šaltos mar- skyrių* tai jįjpas mus gyve- įe??10’ta’ Jai a^ai n.uobodu; Į nės nyksta. Tai aiškėja iš
muro kolonos, slaptai stebėjau juos klaupiančius prieš ri° ~ S.11}30 namų ruošos % au^u?’ ! anketų, tyrimų ir statistinių
kunigą. Maciau žiedą, slenkant! ant jo pirato. - mūsų? namų ^aSadinė-“ nėra ko. Valgyti duoda, I duo".e"ų, gautų is įvairių

Aš ją pažinojau ir seniau, kiek tik nori,, duoda vaistų l)asau 10 sa llh
kada ji atsidavusiai kovojo ir gydytojų, jei yrą reikalas.

Išėjau iš bažnyčios ir, norėdamas likti vienas, pabe- i dėl motei-ų balsavimo teisės,į Ji turi sau gera lova ir
Į Panemunę, tikėdamas palaidoti savo degančią ntei-į ve*ė Rietuvių Moterą Pro-!

— - - . . gresyviam Susivienijime ir kur drabužius pasikabinti ir
kitose pažangiose organiza-; komodę savo daiktams pa-
cijose. Ji rėmė kiekvieną! sidėti. Jei tik gerai, matytą, Panaši padėtis yra Kana- 
kilnesnį sumanymą. Įvedusi tai nieko netrūktų. , doj ir Australijoj. Tose šaly-
Keleivyje Moterų skyrių, ji Bridgewaterio senelių
pasidarė jo uoliausia rėmė- prieglauda yra labai'^ažioj 
ja. Ji prikalbino laikraščiui ir ramioj vietoj. Namas ge- 
dąugelį naujų skaitytojų, rai užlaikytas ir vidury, vis4 
rašinėjo Moterų Skyriui
straipsnelius, patarimų ir

Laimingasis! Net ranka be mažiausio rando, tuo tal
pu kaip manoji visa subiauriota.

gau
lę, bet visi takai priminė man Emilę, ir užkurtoji audra vis 
labiau siautė. Ėjau tuo pačiu keliu, kaip ir paskutinįjį 
kaitą. Prisiminiau kiekvieną jos tartą žodį, mestąjį žvilgs
nį. Štai ir kalvelės, kur, laikydamas jos ranką, lėkiau, mė
gindamas pasislėpti nuo Varnėno. Pagaliau ir lemtingoji 
aikštelė, tik čia viskas pasikeitė: vieta apvalyta, namas 
jau stovėjo. Staiga, kaip ir tada, šoko urgzdamas, sprieg
damas šuva, tik šį kartą grandinė jį laikė. Kažkokios pik
tos jėgos stumiamas, ėjau arčiau ir arčiau, o didžiulis šu
va net duso raudamasis ir, negalėdamas manęs pasiekti, 
tarškė dantimis. Sustojau čia pat, net jo snukio šilumą,ir 
putų kvapą jutau. Trinktelėjo durys, ir išėjo žmogelis. 
Kadangi jau temo, neatpažindamas jis pridėjo ranką prie 
akių ir, padaręs keletą žingsnių į mano pusę, paklausė:

— Ponas, ieškot ko?
— Ne, — nutęsiau ir, nejaukiai pasijutęs, sumelavau.
— Niekad tokio didelio šuns nemačiau. Geras vilkas 

iš jo išeitų.
— A, didelis bestija. Ša, Nero, — senis sudraudė suj 

nį ir, sustodamas prie manęs traukdamas pypkę kalbė
jo : — Labai didelis, nebetkoks vilkas norėtų su juo prasi
dėti, ir piktas. Nelabai dar ir manęs klauso, nors jau 
penki mėnesiai, kai jį esu pirkęs. Vis ilgisi savo senojo

Anglijos moterų yra biurie
tės ir tik 30% blondinių. Gi 
prieš 60 metų buvo atvirkš
čiai: blondinių buvo 65%, o 
brunečių tik 35%.

kas žiba nuo švarumo. Ten 
matyti daug tarnaičių ir

retkarčiais net eilėraščių. Ji slaugių, kurios seneles pri-

nės "Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašjTnas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusi., kaina ....$3.95.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
ria Knrtais viriais So.uu. minkštais 
viršais ................................ $4.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K- Žako j- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ........................................ $6.00.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkic 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... SS.&T

VAIKO SVEIKATA, parašč dr. V. 
Tumėnie’ė. dau? svarbių patarimu 
vaiku s' eikatos klausimais, 136 osl. 
kama .,.■•••• $1 ^25

DIENOJ ANT. “knygnešiu karaliausr 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 psl.. kaina.... $6.00

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieco, geriausia dovana kiek- 
v'?n.a gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $6.50

ŽEM® DEGA. J. Savicko karo metu 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašu an-
_ trojl dalis, 414 psl. kaina .... $4.60

KODĖL AS NETIKTU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs armimen 
tat Kaina ........................... 2€ Cnt

SOCIALIZMO TEORIJA. Tmmnai tr 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michebonas, 
95 pusi., kaina...................... $0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir nawiintra 

1905 METAI, Kipro Bielinio atsimi- Į knyga žiu dienu k'au=imam« su
irimų antroji dalis, 592 puslaniai. Į prasti. Kaina............................. 50c.
Kaina ........................................ $6.00 ■ ___

nafarTrrc » Trv.,-,,,,- * „tt, „. „ ŽEMAITES RAŠTAI Garsiosios mB PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS Į «o rašvtojos Dirmoio kero meto 
paruošė Anicetas Simutis, dąufcy-! Amerikoie parašvti vsfedoijsj 
be žinių lietuvių ir antrlų kalbomis - ... - -
apie lietuvius visame pasauly.

464 psl. Kaina........................ $6.50
TSf-TUSIEMS NEGRIŽTT M Kari- 

MTLŽINO PAUNKSMfi. Balio Sruo- į liskio m *i Atriši a s an-s'vr.'as kaip

!

žinių lietuvių ir anyių kalbomis j rašytojos paveikslų. 128 uus’amal 
kaina ..................................... 60 Ct

se prieš 50 metų pusę mote
rų sudarė blondinės. Dabar 
Kanadoje blondinių tėra tik 
42%, o Australijoj—38%.

Net Skandinavijoj—blon
dinių tėvynėje—jos sutinka
mos rečiau.

Tokio blondinių skaičiaus 
mažėjimo priežastys esan
čios įvairios: blondinės bIo-! 
giau už brunetes prisitaikan
čios prie miestų ir-pramoni
nių rajonų gyvenimo; da
bartinis maistas, kuriame y- 
ra daug riebalų, patamsina 
plaukus ir tt.

gos trilogiška istorijos kronika 73 
psl., didelio formato, gera popie- 
ra, kaina..................................$2.50

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų. ISO psl. Kaina .. $2.0C

LIETUVIŲ DAINOJ AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
tarinys, todėl tinka dovanoti n- į 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
826 pusi. kaina ....................... $6.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū.

! nas. Kaina ........................... 25 Cnt
’ MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $126

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
usl. Kaina ..••••*•••••.••. $3.00.

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuč
io romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

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

karei einant nrie 7-a'o ♦ūVctanriaf 
lietuvių bėvo j Vakare® nuo ru
sų *va<tuotojų’, 536 osl. Kaina $6.00

SIAURUOJU T AKĖT TU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai ;š T Sėtu
ves ir iš Awriki>« lietuviu enrv®. 
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.04

NFPRT KLAUSOMOS |.TETT"VOS 
PINIGAI, parašė Joną® Karys, la
bai daug paveikslų, 266 psl. cera 
popiera. Kaina ........................ $5.04

MaŽO.TT LIETUVA, narsšė M Gim
butienė. J. Gim>-uta«. J. T.in«ris J. 
Balys ir J. Žilevičius, 32* esi.. 
kaina ....................................... $6.00.

CEZARIS, Mirko Jesuliė romanas 
’ trijose dalyse, kiekviena dali® p«

<2. ara visos 3 dalys.......... $6 04

šeimininko, kuris anksčiau atvykdavo jo aplankyti, 6 da
bar jau ir pamiršo. Kai šuva pradėjo loti, maniau,, kad 
Varnėnas atėjo. \

— Kas? — šūktelėjau vos nekibęs seniui į krūtinę.
— Varnėnas, Andrius Varnėnas, kurs man pardavė 

šunį. Maniau, kad jis ateina, tik girdžiu, kad jau labai 
piktai šuva loja. Ko ponas juokiatės? r

T. A . -. ........ Bet dėl to blondinių ma-Kvatojau. Ėjau m.sku ir vis kvatojau, nors lengviau, ..jiino vyrams n5).a Ro jau. 
nebuvo. Ašaros riedėjo skruostais, bet ar iš juoko, ar iš • Gintis, nes, jei bus jų dienos 
skausmo, net ir dabar negalėčiau atsakyti. • paklausa, tai šiais laikais la-

(Galas) ’•• • J bai lengva brunetei virsti

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausom vbės galo 1796 metaia. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 896 psL gera* popierius, 
kaina .....................................  $10.09

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautu valgių receptų 
132 poslapiai, kaina............... $1.25

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai ®a. 
ko mokslas? Kaina........... 26 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskj. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

į JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pa®idares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAT. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

ALTORIŲ 8ESELT. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl .VLIKO grupių KOMISIJOS PRA-

2uHdS&*ai "rtsTu raSuis MESIMAS, arba kodėl mūsuose nė- 
KaiS* K: ™ vienybės, 80 psl., kaina .. 81.09

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63< E. Broadway ------:------ So. Botton 27, M<
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VIETINĖS ŽINIOS
JURGIS DRAGAŠIUS 1913 m. Ratelis sumanė 

--------- ' įsteigti mišrų chorą. Buvo
Jurgis Dragašius, gyvenęs įkurta Muzikos ir Dramos 

34 Redlands Rd., W. Rox- Draugija Gabija, kuriai va-j 
būry, sirgęs ilgiau negu 6 dovauti buvo pakviestas 
mėnesius, mirė liepos 18 d., komp. Mikas Petrauskas, 
būdamas 76 m. amžiaus, pa- į Kai kūrėsi Sandara, mi- 
laidotas šv. Juozapo kapi-! neto ratelio nariai stojo 
nėse. Velionis paliko liūdin-l sandariečių eiles, 
čias žmoną Agotą, 3 dukte-

i

Visoje toje veikloje velio
nis Jurgis buvo pirmose ei-; 
lėse.

Jurgis buvo savamokslis,

ris—Aldoną Barnes, Mildą 
Hallahan ir Lillian Lawren- 
ce ir sūnų Alfredą. į laidotu
ves buvo atvykę seserėnai 
George ir Louis Volosky, bet geros išminties. Jis mo 
Pa., ir seserietės Marija Tri- kėjo gražiai pakalbėti ir ži- 
buliauskienė iš Lynn, Mass.,! nojo, kur, kaip ir ką pasa- 
ir Petronėlė Virbickienė iš| kyti, todėl jo pasakytas žo- 
So. Bostono. dis visur buvo svarus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Staiga pagarsėjęs dr. Stephen Ward grįžta iš teisino 
su savo "drauge“ Julia Guliiver. Kaip žinoma, dr. 
Ward sukęsis tarp anglę diduomenės, piešęs net kara
lienės šeimos narius, teismo pripažintas kaltas dėl pel- 
nymosi iš lengvo elgesio mergaičių. Tačiau teismo 
sprendinio jis neišgirdo, nes prieš tai nusižudė.

| LIESESNĮ balfui metai
t ______

Iš Baifo metinės apyskai-(
i tos (1962.7.1.—1963.6.30.);

krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina minK- Į

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio 

knygą
IR VERGIJOS

štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00. i

matyti, kad praeiti metai i RASTAI _ SfR AIPSNI AI, i TE,^?pRro,IA cnvicTU 
jam buvo liesesnį, nes per ATSIM1NIJIAI, parašė Juo-i IMPERIJA SOVIETŲ 
juos visokių pajamų (pini
gais, įvairiomis gėrybėmis, 
pirmykščių metų likučiais)

t ..... , i RUSIJA
zas Liudzius, -46 pusią- ,• Joje smulkiai aprašyta
piai, kaina.......... $3.00. j bolševikinio teroro sistema,

teturėjo $241,037.26, o me-j ATSIMINIMAI APIE JUO-j tos vergų stovyklos, kuriose 
tais prieš tai jų buvo $400,'{ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet-1 kentėjo ir žuvo mūsų 

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 i broliai, seserys, giminės ir
psl. kaina........ .. $1.00 draugai. Lietuvių kalba to-

_ kios knygos dar nebuvo.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE- j<ajna $2.50. Gaunama Ke- 
fUVĄ STA i ANT, Rapolo . |eįvjo administracijoje. 

Skipičio atsiminimai, 446
$5.00

$168,Išlaidų padaryta 
135.47. ‘
911.23. Iš tos sumos šalpai 
$122,752, imigracijai (grą
žinta skola JAV iždui ir kt.) 
511,045.57, administracijai;

1 $16,576,000. I p *’

Snauduliu, miegu ir tin
giniu iš pasaulio išvaromos 

: visos dorybės.

Velioinis priklausė dauge
liui draugijų ir nevienoje jų Į 

Ameriką atvyko 1899 m. pas j buvo vadovaujamoje vieto-- 
savo tėvą, ūda gyvenusį «je. Kurį laiką jis buvo šv? 
Morgan, Pa, ir dirbusį ka
syklose. Jurgis, norėdamas

Velionis gimė Narto kai
me, Marijampolės valse., į ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

Petro ir Povilo Draugijos i 
pirmininku, daug laiko ir jė-!c— 7 - - ' V J

gauti lengvesnio darbo,1 gM aukojo siuvėjų unijos lie-1 
1902 m. atvyko į Bostoną ir J tuvių skyriui, daug metų ei-i 
čia pradėjo dirbti siuvyklo-į damas jo pirmininko, Bend-

pelnu—ką kapitalistus pri-
--------- į vertė padaryti streikai ir

,- . i -j -i -'-•i ' ..... į JAV žmonės, dešinėj lai- parlamento nutarimai —se, kurių neapleido iki žilos i losios tarybos ir Įvairių ko- . . .„„„J misiiu nario narni™. I kydami peilj, o kairėj saku- reikštų atimti iš komunistų

KODĖL TAIP VALGO?

17TI?XTI,r upivs.ai GERIAUSIA DOVANAVIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro-į Jei galvojate apie dova
nas, 117 psl., kaina $1.56! ną savo pažįstamam ar 

kad geriausia dovana bus 
draugui, tai atsiminkite,TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................... $3.06. šios knygos:

Stasio Michelsono “Lie- 
ANGLŲ KALBOS GRA-'.tuvių Išeivija Amerikoje,” 
MATIKA, 215 psl., kieti vir-jkaina minkštas vršeliais $4, 

sėliai, kaina..............$3.56• kietais $5.00.
Stepono Kairio “Lietuva 

budo”, kaina $5.50 
kaina’ Kipro Bielinio “Dieno-

senatves.
Tuo metu čia veikė D. L?

K. Gedimino Benas (pučia
mųjų instrumentų orkest
ras). Jurgis stojo į jį pūtė 
kornetą ir po kurio laiko 
tiek pažengė, kad tapo or- Ateitis, vėliau virtusio 
kestro vadovu. Jis sukūrė 
šokių orkestrą, kuris pagar
sėjo Jurgio Dragašiaus var
du.

misijų nario pareigas. . x . , ,. tę, supiausto valgi, padeda 
Veiklus buvo ir SLA 42 peilį ant lėkštės, ima į deši-

kuopoj, kurį laiką buvo ant- nę ranką šakutę ir valgo. Eu- 
rosios apskrities pirmininku, ropoję visą laiką peilis lai- 

Velionis buvo vienas Bos- komas dešinėj ranKoį, o ša- 
tone radėto leisti laikraš- kūtė kairėj.

Kodėl amerikiečiai taip 
daro, prašė paaiškinti Lon
done leidžiamo ”The Ti-

Sandara, steigėjų.
Po pirmojo pasaulinio ka

ro, kai kilo bendrovių steigi-

Jurgis, turėdamas savo or
kestrą ir norėdamas su juo 
kuo dažniau pasirodyti, su
manė sutverti komitetą, ku
ris rūpintųsi rengti šokių va
karus. Tuo tikslu sukvietė . 
anip 50 iaunu vvru. išdėstė i (^au 
savo planą ir pasiūlė visiem 1 
sudėti po $1 galimiems nuo
stoliams sumokėti, o jei bus 
pelno — jį visi lygiai pasi
dalins. Vieną žiemą (1911 ■ 
m.) tokie šokiai buvo ren-! 
giami, ir jie davė apie $100 j 
pelno.

Turint tokį gražų būrį 
- suburto jaunimo, buvo gaila 
jį vėl pakrikdyti, todėl buvo 
sukurta pastovi draugija —
So. Bostono Lietuvių Jau
nuomenės Ratelis, kuris 
Bostono lietuvių kultūrinėj 
dirvoj yra išvaręs labai pla
čią vagą.

Ratelis, norėdamas turėti 
vietą susirinkimams, nutarė 
įstoti į So. Bostono L. Pilie
čių Dr-ją, kuri jau turėjo 
savo patalpas. Draugija tuoj 
dvigubai išaugo.

Tuo metu ’ radėjo veikti 
Lietuvių Labdarybės Dr-ja, 
kurios tikslas buvo įsteigti

nuosavybes, ideologijos ir 
vyriausybės monopoli.

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytojų, į VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-! 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl.,

jant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji 

Tas knygas galima gauti mctai” kaina $6.00.1 • • A. • • ' r

$2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Keleivio administracijoje
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway, Ar turi šitas 
knygas?

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ................... SI.50

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
1 ISTORIJA su spalvotu žemė

lapiu, 06 psl., kaina .. $0.75
GYVULIŲ PROTAS, 212 psl., 

kaina 75 centai.

Pez. Kenedis susilaukė) ---------
naujo sūnaus, kuris gimei RUDENS LAPAI, Kotrynos 
penkiom savaitėm pirmai Grigaitytės eilėraščiai, pre- 
laiko ir labai silpnas. Daly- mijuota knyga, 80 psl., kai- 
vavo 6 daktarai. Dabar kū
dikis atsiųstas Bostono ligo
ninėn.
9 d.

Ten mirė rugpiūčiomes“ skaitytojas. Atsaky- 
į mo epidemija, velionis pir- ma^ įvairuoja.
‘kojų šėrus, tuo norėdamas! Girdi, anais senais laikais .. . .
padėti Lietuvai atsikurti. i amerikiečių šeimos teturėjo i . Kižytei, Lietu

Gaila, kad jis nebesulau-; po vieną peilį, todėl juo rei- Ų“ Informacijų Centro ve 
kė, kada Lietuva vėl nusi-j kėjo visiems dalintis. j)ar| .jai, buvo padaryta opera 
kratys komunistų jungo ir j aiškinama, kad, supiausčius Clja’ Ligone sveiksta, 
taps laisva. O tam tikslui jis J valgį, peilis padedamas sve

timam žmogui užtikrinti,dirbo!
Juozas Lekys

i_ _ .ixaa
žmogui
niekas

* * *

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Tinginys dusyk dirba, 
šykštuolis dusyk moka.

ŽODYNAI

Keleivio administracijoje 
| galite gauti šiuos kiekvie- 
. nam reikalingus žodynus:

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

Lietuviškai angliškas žo-

na $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

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

jo meKas nesirengia 
pulti; kad toks peilio ir ša
kutės kaitaliojimas prailgi
na valgymą ir tuo būdu pa
gerina virškinimą.

Dabar tai daroma be jo-1 pradžia, todėl jie skiriami prie 
kio galvojimo, tik dėl to,' Armagedono, šita Armagedono 
kad visi taip daro. Į kovų dalis buvo pavaizduota mi-

dianitų sumišimu, kur jie patys 
sunaikino vienas kitą. šitie iz
raelitai persigando, sumišo ir 
įsivaizdavo, kad jų sėbrai buvo 

Tai buvusio Jugoslavijos jų priešais. Todėl jie atsisuko 
diktatoriaus Tito padėjėjo, vieni prieš kitus, ir to pasėkoje _ 
žymaus komunisto Milovan j įvyko didelės žudynės. Pranašo 
Džilas mintys iš jo knygos, Ezekielio 38 ir 58 skyriuoseI 72

Armagedono kova:
Dievo karalystės žinios 

šie vargai dar nėra Armage
dono skausmų pabaiga, o tik

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio

JUOZAS STALINAS
Šiandien, kada prieš 10 

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

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

LIETUVOS 
na ....

ŽEMĖLAPIS kau 
........................ $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
) kaina ............................ $0.20
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai- = =HS • nrtz.tzrz
LYTIŠKOS LIGOS, 

tulaitis, 24 psl.,
dr. F. Ma- 
kaina >0.25

KOMUNISTAS APIE 
KOMUNIZMĄ

Naujoji klasė“, UŽ kurią randam aprašymą, kuris be abe-
Tito ii buvo įgrūdęs į kalėji- jonės atitinka Armagedono pa

j baiga. Toje kovos dalyje žy 
! -

žodžių, 586 psl., kaina $7.00. i Monopolis, kuri naujoji Dievo žmonės žydai. Pasakyta 

Anglų-lietuvių kalbos žo-1 klasė įbruka visai visuome- aiškiai, kad paskutinėje kovos
dynas, V. Baravyko, apie ! nei darbo klasės vardu, yra - 
30,000 žodžiu, 583 puslapiai,' pirmoje eilėje monopolis,

dyna*. Viliaus Peteraičio II mą 7 ketams, 
laida, daugiau kaip 30,000

DIDELĖ 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........................................ S6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina ........................................ ...............$2.00
Dan Kuraičio Magiškuoju kilimu i Vilnių, 330 pusla-

miausias vietas užima snobiniai I P«h labai įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra-

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina............... $0.10

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

JAUNASIS 
KRATAS 
35 centai

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... io.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
l-RFEItOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl., kaina 5(f centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys, 225 psl., kaina .. $5.00

šymas su nepaprastais nuotvkiais. Kaina ............... $3.00 ANARCHIZMAS. 29 psl., kai-
J ‘ Į na ..................................... $0.15

Frank Lavinsko Amerikos Lietuviu Laikraščiai nuo 'Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K. 
Kraučiūnr eilėraščiai. 124 
psi., kaina ................... $1.00

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

KAIl SENOVĖJ F ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEMŲ, 28 psl., kaina .. $0.10

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

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. S0 psl.. 
kaina ............................ $0.20

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mo komedija, 29 psl., kai- 
kaina ............................ $0.35

ALKOHOLIS IR KCDIKiAl, 
kaina ............................ $0.25

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75

įJAUDIEs DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................ $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl., kaina ............... $2.00

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

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0-30

PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos. A. Antar.ov, 45 psl., 
kaina 10 centų
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav
Sa Bastos 27. Mast

dalyje Dievas pasirodys esąs
__ —-■»»___ r____ i___ , - - - - - daugelio tautų akyse šventas.

kaina ....................... $6.00? prislegiąs pačią darbo klasę., Toliau Viešpats sako taip: Ašį
* * * pasirodysiu garbingas tarpe'’ Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt.

pagonų. ir visos tautos matys j ^jcagjetės įspūdžiai komu n i* t u pavergtoje Lietuvoj
mano teismą, kurį būsiu pada- 95 pusIapiai kaina.......................................................................$L00
ręs, ir mano ranką, kurią busiu r r
ant jų padėjęs. Izraelio namai gi Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams, 
žinos, kad aš jų Viešpats Dievas 70 puslapių, kaina ....................................................... $1.00

Anglų-lietuvių kalbos žo-i Pagal romėnų teisę, nuo-
____________„ dynas, V. Baravyko, 368 j savybė yra medžiaginių ge-

Tautinius namus. Ratelis į- psl. apie 20,000 žodžių, kai-, rybių vartojimas, jų vaisnau-
na ..............................  $4.00 j <ja ir paskirstymo galia. Ko-

( munistinė politinė biurokra-
stojo ir į ją.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiaasia ir turtingiausia fratemalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet 
stoja nariu į SLA, nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera, ge
resnės nėra, 2) SLA apdrauda pigi, nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apd-auda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais. _ .
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki
$10,000.00. . . x .
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek-

SLA ligoje pašaipa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo dienos iki gilios se- 
TlHtVČS.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1. N. Y.

tija vartoja suvalstybintą 
nuosavybę, semiasi iš jos 
pelno ir paskirsto.

Atimti iš komunistų nuo
savybės valdymo teisę reikš
tų panaikinti juos kaip kla
sę. Priversti juos atsisakyti 
savo visuomeninės valdžios, 
idant darbinikai galėtų nau
dotis savo darbo sukuriamu

Parduodamas namas
Parduodamas gerai įrengtas 

,namas su baldais, netoli ežero ir 
didelės upės. su garažu 2 auto
mobiliams, dvigubas sklypas.

Rašyti: P. O. Box 51 c,
Oklawaha, Fla. (30)

IEŠKAU DARBO

Gyvenu iš senatvės pensijos, 
bet moku karpenterio ir kitokių 
meisterystės darbų ir sutinku 
bet kam padirbėti.

Vaclovas Joniką 
lOOlBalck Horse Pike 
Pleasantvillle, N. J.

1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik..................................... . ........ $2.00

nuo tos dienos ir tolyn. Aišku, J 
kad tautų akys bus atidarytos 
ir matys Dievo galybės pasiro
dymą Izraelio išgelbėjime. Ir 
kai patys izraelitai pamatys, 
kas juos išgelbėjo nuo priešų, 
pasidarys žinoma, kad Dievas 
nugalėjo šio pasaulio karalystes 
ir kad dėl to Armagedono 
skausmai praėjo, šitą Viešpatiesz
rūstybės dieną izraelitai bus ap
saugoti savo šalyje ir. Dievui 
vadovaujant, bus pirmoj vietoj 
tauta, kuri paklus teisingiems 
naujosios Dievo karalystės įsta
tymams. — Jeremijos pran. 30; 
1.-2.-3.

(Bus daugiau).
• I

Skelbia: \Villiam Shimkus 1

Į M. Zoščenkos Satyrinės novelės, vertė Jonas Valaitis 
196 puslapiai, kaina .................................................... $2.00

R

3308 Lincoln Avė. Clevelan 34, j 
Ohio. !

Mes turime paskaitų iš Šv. Į
Rašto, siunčiame nemokamai 
(Dievo Karalystės žinios. Tėvas 
Sūnus. šv. Dvasia. Dievas ir 
Protas, štai Jūsų Karalus, Tie
sa apie pragarą).

nemokamai
pristatome TELEF.

SVEIKINAME
MES SVEIKINAME MCSŲ NAUJUS 

KAIMYNUS IR LIETUVIUS DRAUGUS 

Kviečiame aplankyti mūsų krautuvę 

skersai gatvę

RECEPTŲ VAISTINĖ 

Leavitt Drug
OSCAlt LEAVITT, Reg. Pharm.

PL 6-3689 
SW 9-4301

M VERNON ST. — WORCESTER, MASS. 

Priešais Naująjį Lietuvių Klubą



Mūsų gegužinė pavyko

KELEIVIS, SO. BOSTON

Mirė inž. K. Saučiūnas

Nr. 33, 1963 m. rugpiūčio 14
Atvažiavo D. Lapinskas i DOVANOS J LIETUVĄ PARDUODAMAS NAMAS

Vietines žinios
Naujos šeimos i A. A. K. JI KGELICNAS

Rugpiūčio 17 d. stud. Va-į 
lentinas Mockus New Lon-; 
done, (onn., susituoks su! 
Laima Mikniūte ir apsigy-J 
vens Dorchestery.

Tą pačią dieną So. Bosto-j 
ne stud. Gediminas Ivaška j 
susituoks su Lillian O’Don- 
nell.

Rugpiūčio 24 d. Česius 
Kiliulis sumainys žiedus su 
Laima Katauskaite. Vestu
vinis pokylis bus So. Bosto
no L. Piliečių Dr-jos salėje.

Rugpiūčio 31 d. tą pat pa
darys P.aimundas Žičkus ir 
Betsy AleCann.

Kandidatai j majorus

e. * i . . Į 10 kambariu stucco namas,S.y.k.le dovanų ..untmlwĮgaraž^ aliejinis apšikhmas 
giminėms į Lietuvą per muaųj^^^ pastovus kari-
įstaigą. Čia kalbama lietu* j tas vanduo; ekstra sklypas na- 
viškai, žemomis kainomis; m u i, nulygintas ir aptvertas. 

. .. ua punšai iu vpv galima gauti Lietuvoj labai {Savininkui 6 kambariai ir du
,. . , Ciunas palaidotas hep O . vertinamu prekių. Patarnau-» maži butai. Duoda $120 per
ir viską sutvarkė gražiame d. N Kalvarijos kapinėse. J ! . .‘ ■ . -. . .......... . ,

!„n<vrėivie lame Tr kaišta I Vnli/ni .n-IL1.,,^ IAV in Lapinskas prieš keleriusSre‘ta* ,r H«ningai. < menes,. Arti bažnyčios, mokyk- tpu.vne.je. - - .tą, V elione pi įklausę JAV i . . Bostono kon- Paštu gauti siuntiniai greitaiI los ir susisiekimo. Skambinti:
| zimenų sąjungai, Kappa oatge Bostonojton .r |PR 6.1642. 666.1722 ar S25-

I i-,.os 28 <1. buvo labai l Liepos 22 <1. Randolph.l Šiuo metu So. Bostone 
- - - 1 — -L.,-i svečiuojasi muzikas Danus

‘ diena malonu.
Apie 2 vai. autobusas at-į Sigma Fraternity, Amerikos 

j vežė tuos, kurie neturi savų' ]eS10mciių 62.) postui, ie 
Į mašinų arba nenorėjo jų Į os V ycių 1« kuopai.
Į r audoti. Visais keliais pi a-i Giliam liūdesy liko žmo- 
, dėjo riedėti ii keleiviniai au-j na Biiutė Sakatauskaitė- 
' tomobiiiai su svečiais ne tik' Sauči

iš Bostono, bet 
Iš Randopho buv
Skerstonai, iš Stougtor.o Za-i serys — Victoria

Brocktone gyvenęs Kostas Jur 
geiiūnas mirė

servatorija, o vėliau tobuli- pertvarkomi ir pasiunčiami. Į PR 6-1642, 666-1722 ar 625 
nosį vienoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.Graži paskutinioji gegužinė

Minkų radijo gegužinė

Siuntiniai nueina tvarkingai. • 0 < D1.

i

cauricr. at!ikta.

GERIAUSIAI PASILSĖTI 
PER ATOSTOGAS

tos gai bės varžėsi d lietuvai-! su gausiu draugų ir draugių- viai Sakatauskai 
' būriu, iš Noruoodo Grinke-į tone) svainis Jos 
j vičius taip pat su būriu bi- su žmona.
; čiulių. Iš VVorcesterio atvy

174 Millbury Street 
WOSCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868 

Vedėja B. Sviklienė

: SAV-ON Į
•ROOFING and SIDING t O.} 
i •
• 169 W. Br<ndway. So. Boston •
! AN 8-2150 Į

} DAŽOME IR TAISOME •
• Al Stecke F. Pukanasis*
t Res.: 8 Faxon St. Natick t 
J Brockton 586-9272 655-0807 {

Baigėsi terminas kandi
datams i majorus ir kt. Įteik-! 
ti. Yra 6 kandidatai: dabar
tinis majoras Collins, mies-Į 
to taiybos nariai Gabrie’ 
Piemonte, Patrick McDo- 
nough ir VVilliam Foley, at-

(.ARŠIAME (APE t'Ol)— 
(Mer\ ilie. Kurorte

Prie atviro Atlanto jūros pliažo.
lietuviš- 

asarvietės
Jie dėkoja giminėms ir Pirmą kartą istorijoj šį-1 pušų pavėsyje gražioje lieti 
augams UŽ dalyvavimą met birželio mėnesį dirban- boję JANSONŲ vasarv,rugpiūėio 8 d.. - ko Kaiazijos, kuriuos jau draugam. __ „ ___ ______ _______t_____

palaidotas rugpiūčio lo d.. Pla-į reniai bu\au matęs, net ne-, šermenyse ir laidotuvėse, už čių žmonių skaičius pasiekė Vloje 
či:m apie ji parašysime kitą kar-į Juos kviečiau b'; gėles ir mišias, pareikštas 77,900,000. Ir tuo pačiu me-j AUDRONĖ’

ta.

I------
V'ėiu .-seimą?

LDD suvažiavime dalyvauti.
Seniai nebuvome matę 

j Jono Andriukaičio ir Prano 
į Ramanausko, nes juos buvo 
užpuolusios ligos. Į šią gegu-

užuojautas žodžiu ir raštu, tu 4,800,000 žmonių yra be * Viloje “Audronė” erdvūs
laidotuvių direktoriui J. Lu- darbo, 
binui už rūpestingą patarna- Į 
vimą.

ši savaitgali uus Bostone Vy-Įžinę jie atvyko pasimatyti1 Viešnia iš Chicagos
Stovų iūmu narys Paul An-Plų ^-mzucijos
sel ir Paul Sullivan. į kaktt“.....  1 k ‘ 16 visos

Į miesto taiyba kandida- Amfci‘xus lauktina kelių šimtu
tuoja 54 (renkami 9), o i 
mokyklų komitetą 16.

Giedraičiai lankėsi Bostone

A n ta nas Giedraitis su šeima 
praeitą savaitę viešėjo Bostone.

su draugais. O sveikieji ne-1, 
visi taip padarė.

I kambariai ir gražus pušynas — 
! parkas.

* šiltos Golfštremo srovės at- 
. viros jūros pliažas tik 7 minutės 

tiek vandens, kiek ji pati pėsčiom.
sveria. Žmogui per parą už-į * Rami aplinkuma — daug vie- 
tenka dviejų su puse kvortų tos poilsiui ir žaidimams.

« » «

Žuvis per parą suvartoja

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan •«
Dr. J. Pašakarnio\

įpėdinis ;

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

447 BROADVVAY
South Boston. Mass <

Mus aplankė Elvyra Sko- vandens, tai yra apie 3' < jo

Visi svečiai
atstov u.

Jis prasidės rugpiucio 14 d.! mang Atrodo, visi jautėsi 
vakare susip.ižinimo vakariene;

{ o''*ir šokiais L. Piliečių Dr-jos sa-i
Įėję, o posėdžiai ir kiti pasilinks-J akarop išdalinti laimėji- 
minimai bus Bradforti viešbuty/ mai. įžangos laimikiai teko gaudaitę. 

Rugį iu-. io 16 d. vakare ten’ Skendelienei iš Cantono, b.

j do laika taip, kai}) kas iš-
maloniai lei-' Chicagos. Mimgau- svorio.

dienės lydima. Viešnia su
-J., savo marčia ir anūke atvyko Darbo Departamentas pra J 

Į So. Bostoną pasisvečiuoti neša iš Washingtono, kad 
pas Mimgaudžius. Skopie- vidutinė šios šalies darbi
nės sūnus yra vedęs Mim- ninko alga pasiekė jau $100

per savaitę.

kur gyvena jo brolis ir sesuo. I bus šokiai, rugpiučio 17 d. vaka-į Pucetai IŠ So. Bostono ir P. j 
’Ia troga jis atsilankė ir Kelei- « • k***> Paramą! Ramanauskui 1S Nonvoodo. J
vio is ta i "oj : atliks Cievelando vyrų oktetas j Kitos dovanos teko Stellos!

A. Giedraitis su šeima gyve- ir Onos Ivaškienės vadovauja- i Karchukienes anūkei Nancy | 
no \Yorctstery, jis yra pensinin-į ma* Tautinių šokių sambūris.? Tablinskaitei, Zuzanai Pat-i 
kas. bet nesėdi ranku sudėjęs— Į Sekmadienio vakare — banke- kauskienei iŠ N. Jeršėy, J.j« 

, tas. Sakalauskui iš So. Bostono, > H
I Yvčiu

rašo.
Kaip žinoma, jis yra uolu? ■

vaikų literatūros kūrėjas, išlei- seimas buvo 1913 m. ba
organizacijos steigia-

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

■ * Geras lietuviškas maistas, 
i Vila atidaryta vasarojimui 
j nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
dienos.

Lietuviai savininkai dr. Ed. ir 
Marija Jansonai visus maloniai 
kviečia atvykti praleisti atos
togas.

Iš anksto dėl kambrių rezerva
vimo kreiptis adresu: Audronė- 
Jansonas, 87 East Bay Road,

Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 128-8425 

(—)

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

dęs vaikams per 30 knygų. J< 
paskutiniąją knygą—Murklys 
—išleido Keleivis.

Išsikelia dantų gydytoja 
G. Stapulionienė

ai.d/io 21 <1. Liįv.rence. Dabar; Roslindale. 
organizacija turi per 50 kuopų, 
kuriose yra per 2,000 narnų.

Sakalauskui iš So. Bostono, į fl 
-Juli jai Vinciūnienei iš Bei- į- 
monto ir Jonui Stoniui iš

Meškos“ svečiai

Be to, visi laimėjo, kurie 
kišo ranką Į O. Gegužienės 
parūpintą "laimės šulini“.

c
Dėkoju visiem atsilankiu-

AM Bangomis 1190 kiloc’klų 
FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P VIŠČINIS
173 Arthur St.

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6*7209

ĮĮĮti.lU.niQ12 vai rvtA Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JON AS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

šiuo metu. kitų, “Meškos“) siems, laimėjimų bilietus Įsi- 
\ šioje Cape C<-ie vasaroja Lie- j gijusiems, aukojusiems — ž 
tuvos at-lovy bės \Vashingtone Juozui Johnsonui iŠ Easto- Ž 
patarėjas dr. s. Bučkis su žmo - no $10, Stellai Karchukie- { 
na ir prof. dr. A. Kučas. Ten t nei iŠ So. Bostono S5 ir Ste* • 
vasarojęs (iail. A. Galdikas grįžo pui Juodvilšiui iŠ Kanados,: 
namo. $2. ' =

---------------------------- j Gegužinės komisijos sekr.
JAV gyvena 6/i visų mū- 1947 metais Amerikos ge-; Jonuška

su žemes gyventoju, bet jie ležinkeliai samdė l,3o2,000-
pagamina 40% pasaulio žmonių, o šių metų pradžioj į-------------------------------------------
prekių. 1 tik 664,400.

Niki rugpiūčio mėn. pabaigos 
dantų gydytoja dr. G. Stapulio
nienė, ilgus metus savo kabinetą 
turėjusi So. Bostone, išsikelia 
Į savo namus Dorchestery — 
718 Adams Street.

TAUPYK $$$ SU FORTŪNA FUEL CO. 
ALIEJAUS ŠILDYMU

FORTŪNOS ”EXTRA“—NEKAINUOJA ”EXTRA‘

- I

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. . gaui užsakylus dailrtul> ku
.390 Vtc<t BROADVVAY. So. Bo-ton 2«. i rie bus aprūpinti dalimis ir
Persiunčiame J ūsu soda r> lūs siuntinius i LIt.it VĄ ir V ISA^- .kitas Rū-iios valdo-nns sritis. taisymu, pav., automobiliai,
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Gali
ma siusti 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.
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• Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

į So. Boston
į Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus ia lau-
• ka ir viduje, gyvenamų namų ir 
: biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va- 
! landų vakaro.
į Telefonas AN 8-3630

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2— 
Sekmadieniais ir

ir 6—8
šventadieniais J

ir krautuvė Įvairių prekių, 
priderintų siuntiniams, pra-!:

/neša, kad pagal naują cent
ro susitarimą su U. S. S. R.

VNESHPOLSYETORG 
įstaiga bus priimama užsa-' 
kymai sumokant vietoje nu
statytoji suma, ir gavėjas

motociklai, dviračiai, tele
vizijos aparatai, radijo pri
imtuvai, šaldytuvai, piani
nai. akordionai, siuvamosios 
mašinos, laikrodžiai, pal-

1. laisvas aptarnavimas:
Tai reiškia garantuotą 24 VALANDŲ APTARNAVIMĄ 
BĖDOJE, nakti ar dieną, burnerio ir jo kontrolės. Absoliučiai 
be mokesčio šventadieniais ar savaitgaliais... bet kurią sezono 
dieną.
2. Nemokamas metinis peržiūrėjimas:
Visiškas pagrindinis apsaugos peržiūrėjimas kasmet burnerio [ 
ir katilo, jų išvalymas. Tas užtikrina gerą šildymą, mažesnes 
kuro išlaidas. Ir Jums tai nieko nekainuoja.
3. Dalių išlaidų garantija:
Fortūna garantuoja pakeisti bet kokią burnerio ir jo kontro
lės dalį. skaitydama tiktai esamas kainas pagal kainorašti, 
žinoma, už darbą nieko neskaitoma.
4. Lengvas mokėjimo planas:
Jūs pasirenkate mokėjimo pianą, kuris jums geriausiai tinka. 
I>abai populiarus yra mūsų mėnesinis biudžeto planas — 
jūsų visos šildymo išlaidos apmokamos lvgiomis dalimis per 
10 ar 12 mėnesių. JOKIU PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ.
5. Reguliarus patikimas kum pristatymas:
Fortūna seka jūsų kuro suvartojimą ir numato, kiek jums 
jo reikia, nežiūrint, koks būtų oras. Jums niekada nereikia 
saukti, kad pristatytų kurą. Visi sunkvežimiai su aliejumi 
turi radijo susisiekimą greitam ir veiksmingam aptarnavimui.

Mes mielu noru duodame Jums informacijas apie Fortūna 
huel C o., atsakome visus Jūsų klausimus ir padedame 
Jums palyginti metines kuro išlaidas su kitais aliejaus 
pristatytojais. Tik pasakykite žodį, ir vienas iš mūsų 
Namų Patogumo Inžinierių atvyks Jus aplankyti Jums 
patogiu laiku. Pašaukite telefonu: GEeneva 6-1204. arba Į
pasiųskite atvirutę: •

45 DORSET ST.. DORCHESTER j
FORTŪNA FUEL CO. •

Apsidrausk :
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »
5 Draudžiame nuo polio, viso- ♦

' {kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
{Visais insurance reikalais {
S kreiptis: {
J BRONIS KONTRIM j
{ Jastire of fhePeace—Constable } 
; 598 E. Broadway j

So. Boston 27, Mass. ! 
{ Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ♦ 
:__________ __________________ 1

E Dažau ir Taisau

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gvdvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 4 ir S iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Rd_ Billerica. Mass.

TEL. MO 3-2948

. ..................................tai, kostiumai, medžiagos,
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami; bataį jr kt Šiai siuntiniai 
tiesk* iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti- j ‘bendra’^tvaTkl,1

mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas. į veikiančia nuo 1963 m. sau*
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galim* pirkti SAVI- į sįo j j Katalogai yra ir lie- 
KAINA mū«n ištaiso ie i . - , •, c - . .. ••
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav.. kaip au- Į ^vių kalba. Suinteresuotieji
tomobiliam. motociklams, dviračiams. įvairiems radijo ir TV apa- j ^a J ra*'^’ ietuviš ai.

, „. , ... .. . , ..... į Visos dovanos apmoka-ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitųl . _. . .
...... . mos siuntėjo, gavėjas nieko * ^ . . .

daiktu. Siuntėjas sumoka mūsų įstaigoje visą kainą uz norimas' nemojca pristatymas garan- cePtus ir turime v28118 gatavus vaistus, 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų i fUotas jr skubus.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re

Namus iš lauko ir viduje, j

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sa\in Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

* Tel. CO 5-5854 J 
V V V V-? vv vvvvv v

4«eata*************4

katalogų.
IST MG A LIETUVIŠK A. KRFlPKTTfeS LIETUVIŠK AI j

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD Mf SU IŠTAIGA SĄŽININ
GI AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIl’S. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame so INTURISTO i-zalin i--ai>

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo • 
9 vai rvtoiki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo s vai. rvto iki 2 vai. popiet. I

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS 1

Cosmos Parcels Express 
Corp.

359 West Broad way 
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

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

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

Telefonas AN 8-6020 
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekta.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
License No. 4839 

I Gazo šilimą permainyti $263
Telefonas: CO 5-5839

{ 12 MT. VERNON STREET J 
* DORCHESTER 25, MASS. |

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai
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